مدير الطرح

امل�ست�شار القانوين ملدير الطرح

امل�ست�شار القانوين لل�شركة يف الطرح

امل�ست�شار املايل امل�ستقل

مراقب احل�سابات

�إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم

�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.

للطرح العام واخلا�ص يف ال�سوق الثانوي بغر�ض زيادة قاعدة امللكية للتداول بالبور�صة امل�صرية
بحد �أق�صي عدد � 40,000,000سهم بن�سبة حتي  % 25من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر
ب�سعر حده الأق�صي  12.16جم لل�سهم الواحد (�أثني ع�شر جنيه م�صري و�ستة ع�شر قر�شاّ)

• مدير الطرح و :Book Runner

4

�شركة املجموعة املالية هريمي�س لرتويج وتغطية الإكتتاب

• امل�ست�شار القانوين لل�شركة يف الطرح:

5

مكتب ذو الفقار و�شركاها لال�ست�شارات القانونية واملحاماه
الأ�ستاذ� /أنور عادل زيدان
�شريك م�ؤ�س�س

• مراقبا احل�سابات:

الأ�ستاذ� /أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س واال�ستاذ /تامر �صالح الدين عبد التواب
املحا�سبان القانونيان
مكتب من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

• امل�ست�شار القانوين ملدير الطرح:

6
7

الأ�ساتذة /عمر ب�سيونى – حممد عبد الفتاح – حممد جرب
مكتب معتوق ب�سيوين للمحاماه واال�ست�شارات القانونية

8

جراند ثورنتون لال�ست�شارات املالية عن الأوراق املالية

9

• امل�ست�شار املايل امل�ستقل:

• �شركة ال�سم�سرة للطرف البائع:

�شركة املجموعة املالية لل�سم�سرة يف الأوراق املالية
دعوة لال�شرتاك يف الطرح العام واخلا�ص لبيع حد �أق�صي عدد � 40,000,000سهم (فقط
�أربعون مليون �سهم) بن�سبة حتي  % 25من كامل �أ�سهم ر�أ�س مال �شركة م�ست�شفي كليوباترا
�ش.م.م .خا�ضعة لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة ( )1997والئحته التنفيذية وتعديالتهما
والبالغ �إجمايل �أ�سهم ر�أ�س مالها � 160,000,000سهم (مائة و�ستون مليون �سهم فقط ال غري)
وذلك ب�سعر يبلغ حده الأق�صي القيمة العادلة لل�سهم املعدة من قبل امل�ست�شار املايل امل�ستقل
مببلغ  12.16جم (�أثني ع�شر جنيه م�صري و�ستة ع�شر قر�ش ّا ال غري) بقيمة طرح �إجماليها
حد �أق�صى  486,400,000جنيه م�صري (�أربعمائة و�ستة وثمانون مليون و�أربعمائة الف
جنيه م�صري ال غري) وتطرح هذه الأ�سهم علي �شريحتني كما يلي:

12

طرح عام للجمهور لبيع حد �أق�صي من الأ�سهم يبلغ عدد � 6،000،000سهم متثل ن�سبة 15
 %من عدد الأ�سهم املطروحة للبيع والتي متثل ن�سبة  % 3،75من �إجمايل �أ�سهم ر�أ�س مال
ال�شركة.

م.

• ال�شريحة الأويل:

• ال�شريحة الثانية:

10
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طرح خا�ص للم�ؤ�س�سات املالية والأفراد ذوي املالءة املالية والأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف
جمال الأوراق املالية لبيع حد �أق�صي من الأ�سهم بعدد � 34،000،000سهم متثل ن�سبة % 85
من عدد الأ�سهم املطروحة للبيع والتي متثل  % 21،25من �إجمايل �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.

1

الأفراد الذين ينطبق يف �ش�أنهم واحد علي الأقل من التعريفات التالية:
 اال تقل قيمة ممتلكاته عن اثنني مليون جنيه م�صري. اال يقل دخله ال�سنوي عن  500,000جنيه م�صري.	�أن يكون له ر�صيد نقدي يف �شكل ودائع بنكية ال يقل عن  500,000جنيه م�صري.	�أن تكون له ا�ستثمارات يف �أوراق مالية قائمة بتاريخ الطرح ال تقل عن اثنني مليون جنيهم�صري يف �شركتني م�ساهمتني علي الأقل بخالف ال�شركة حمل الطرح.

2

• ويق�صد بالأفراد ذوي املالءة املالية ما يلي:

• ويق�صد بالأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف جمال الأوراق املالية ما يلي:

هم الأفراد واجلهات املتمتعني ب�سابق خربة يف اعمال البور�صات و�أ�سواق الأوراق املالية حملي ّا
�أو عاملي ّا ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات وتخف�ض هذه املدة �إيل �أربع �سنوات بالن�سبة �إيل من
اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية يف جمال �أ�سواق الأوراق املالية التي تعتمدها الهيئة.

• مقدمة عامة:

يعد تقدمي �أوامر ال�شراء من امل�ستثمرين لأي عدد من الأ�سهم املعرو�ضة للبيع �سواء من خالل
الطرح ب�شريحتيه العام �أو اخلا�ص مبثابة علم وقبول وموافقة �صريحة منهم علي كافة ما
ورد بن�شرة الطرح من �شروط وبيانات مبا فيها زيادة ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر بعدد �أ�سهم
ال يزيد عن الأ�سهم التي �سيتم بيعها يف الطرح العام واخلا�ص وال�صادر بها قرار اجلمعية
العامة غري العادية املنعقدة يف  2016/4/6والتي �سيتم االكتتاب فيها من قبل امل�ساهم
البائع لأ�سهمه حمل الطرح الثانوي والراغب يف االكتتاب علي �أن يكون االكتتاب بذات �سعر
الطرح النهائي ،وال يحق مل�شرتي الأ�سهم �أو امل�ساهمني غري البائعني يف الطرح االكتتاب يف
هذه الزيادة.

البند الأول :بيانات عامة عن ال�شركة امل�صدرة الأ�سهم حمل الطرح:
�	.1إ�سم ال�شركة:
�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.

3
4

5
6
7
8
9

 .2نبذة تاريخية عن ال�شركة والقانون اخلا�ضعة له:

ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفي كليوباترا (ال�شني و�شركاه) فى عام  1979ك�شركة تو�صية ب�سيطة
ومت قيدها بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة بتاريخ 1979/11/6
حتت رقم  .199393ومبوجب قرار الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة رقم 4092
ل�سنة  2005رخ�ص بتحويل ال�شكل القانوين ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا (ال�شني و�شركاه)
�شركة تو�صية ب�سيطة لت�صبح �شركة م�ست�شفى كليوباترا �شركة م�ساهمة م�صرية وفقا
لأحكام القانون رقم ( )8ل�سنة  1997والقانون رقم  95ل�سنة  1992والعقد والنظام
الأ�سا�سى املرافقني بر�أ�سمال قدره  109.320.000جنيه وتبلغ ن�سبة امل�ساهمة امل�صرية
� ، %100صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية (الهيئة العامة ل�سوق املال �سابقا)
على الت�أ�سي�س برقم  1015بتاريخ  ،2005/7/17علما ب�أنه قد مت الت�أ�شري بال�سجل التجارى
بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�ساهمة برقم  15370بتاريخ  2005/7/27ون�شر نظامها
الأ�سا�سى بعدد �صحيفة اال�ستثمار العدد رقم  317فى  2نوفمرب .2005

 .3املركز الرئي�سي:

املركز الرئي�سي لل�شركة� 41/39 :شارع كليوباترا – م�صر اجلديدة – القاهرة.
رقم التليفون0224143931 :
رقم الفاك�س0224178206 :
عنوان املوقع االلكرتوينWWW.CLEOPATRAHOSPITAL.COM :

 .4غر�ض ال�شركة:

غر�ض ال�شركة وفق ّا لل�سجل التجاري واملادة ( )3من النظام الأ�سا�سي لل�شركة هو:
�إقامة م�ست�شفى خا�ص حتوي �سبعني �سرير به دور كامل للعيادات اخلارجية وق�سم الأ�شعة
الت�شخي�صية وق�سم للعالج الطبيعي وال�صيدلية وذلك بغر�ض الآتي:
 تقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية احلديثة املتطورة توفري العناية والعالج الطبي للمر�ضى الذين يفدون اليها	�إن�شاء ق�سم لال�شعة املقطعية	�إقامة ملحق للم�ست�شفى ي�ضم ثمانني �سرير ًا وثالث حجرات للعمليات وك�شك والدةووحدة تعقيم مركزية اليكرتونية ومركز حل�ضانات الأطفال يحتوي على ع�شرة ح�ضانات
وعيادات خارجية ت�ضم تخ�ص�صات جديدة مثل عيادة الأ�سنان ومعمل متكامل حديث
وحجرة عمليات �صغرى و�صيدلية داخلية للمر�ضى وكافيرتيا خلدمة الزوار واملر�ضى
و�شراء �أجهزة حديثة مثل جهاز �أ�شعة الرنني املغناطي�سي وجهاز اجلاماكامريا للت�صوير
بالنظائر امل�شعة وجهاز �أ�شعة البانوراما للأ�سنان وجهاز �أ�شعة خا�ص لت�صوير الثدي وجهاز
 R C Rللتحاليل امل�ؤكدة للفريو�سات بالإ�ضافة اىل تكييف مركزي وتركيب نظام حريق
متكامل.
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الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات  16 15 21مار�س
ترخي�ص بنك الدم
يناير 2017
العالجية غري احلكومية
(فرعى)
2014
والرتخي�ص
غري
رخ�صة م�ؤ�س�سة �صيدلية مديرية ال�شئون ال�صحية6 27 -
فرباير حمددة
منطقة م�صر اجلديدة -ق�سم
 1999املدة
ال�صيدلة
 11غري
رخ�صة م�ؤ�س�سة �صيدلية مديرية ال�شئون ال�صحية7 -
فرباير حمددة
منطقة م�صر اجلديدة� -إدارة
 1985املدة
ال�صيدلة
� 13 14أبريل
ترخي�ص ت�شغيل مركز الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات 3
العالجية غري احلكومية
ق�سطرة القلب
�أبريل 2017
2015
والرتخي�ص
رخ�صة ت�شغيل مركز عالج مديرية ال�شئون ال�صحية 14 43 -غري
�سبتمرب حمددة
�إدارة العالج احلر
طبيعى
 2008املدة
رخ�صة ت�شغيل م�صاعد ( 6حمافظة القاهرة -حى م�صر  2 15يونيو  2يونيو
ل�سنة 2018 2015
اجلديدة
م�صاعد)
2015
يونيو  17 18يونيو
رخ�صتى �إقامة مرجل الإدارة العامة للميكانيكا
والكهرباء� -إدارة تراخي�ص  2008يونيو 2018
بخارى
2008
الآالت احلرارية واملراجل
البخارية
ترخي�ص تداول النفايات وزارة ال�صحة -الإدارة العامة � 14 1199أبريل ال�شركة ب�صدد
�أبريل  2016جتديد الرتخي�ص
ل�صحة البيئة
واملواد اخلطرة
وقامت ب�سداد الر�سوم
2011
املقررة.
 31ال يوجد
�شهادة بعدم خ�ضوع �ألة حمافظة القاهرة -الإدارة
مار�س
حرارية للرتخي�ص (مولد العامةللميكانيكا
2011
كهرباء)
� .2شركة م�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م
اجلهة امل�صدرة
نوع الرخ�صة
مالحظات
رقم تاريخ تاريخ
الرخ�صة الإ�صدار االنتهاء
ال�شركة ب�صدد تغيري
 17غري
رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة مديرية ال�شئون ال�صحية7 -
مار�س حمددة املدير الفنى للمن�ش�أة
طبية (م�ست�شفى خا�ص) منطقة دار ال�سالم الطبية-
 1985املدة مما يلزم تغيري رخ�صة
�إدارة العالج احلر
ت�شغيل املن�ش�أة للت�أ�شري
بتعيني املدير اجلديد.
 21 665غري
الإدارة العامة للمعامل
رخ�صة معمل طبى
يوليو حمددة
املركزية -وحدة الرخ�ص
(حتاليل باثولوجية
 1989املدة
�إكلينيكية فقط)
رخ�صة ق�سم الأ�شعة
الإدارة العامة للأ�شعة -املكتب 16 31 494
يناير فرباير
(خا�صة ب�أجهزة العالج التنفيذى للوقاية من الأ�شعة
الإ�شعاعى)
2018 1991
ال�شركة ب�صدد تغيري
الإدارة العامة للأ�شعة -املكتب  31 494غري
رخ�صة ق�سم الأ�شعة
يناير حمددة امل�شرف الفني علي
(الأ�شعةالت�شخي�صية) التنفيذى للوقاية من الأ�شعة
 1991املدة ق�سم الأ�شعة وجتديد
الرخ�صة للت�أ�شري
باملدير اجلديد.
13
ترخي�ص ت�شغيل مركز الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات 14 24
العالجية غري احلكومية
ق�سطرة القلب
�أغ�سط�س �أغ�سط�س
والرتخي�ص
2016 2014
 4نوفمرب
الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات 5 38
ترخي�ص بنك الدم
نوفمرب 2016
العالجية غري احلكومية
(تخزينى)
2015
والرتخي�ص
 21مايو غري
رخ�صة م�ؤ�س�سة �صيدلية حمافظة القاهرة -منطقة 5
 1985حمددة
م�صر القدمية الطبية� -إدارة
املدة
ال�صيدلة
ترخي�ص مركز زراعة اللجنة العليا لزرع الأع�ضاء 31 12 27
الب�شرية
الأع�ضاء الب�شرية
ل�سنة يناير دي�سمرب
2016 2014 2014
 26غري
رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة مديرية ال�شئون ال�صحية1 -
منطقة الب�ساتني ودار ال�سالم
طبية (وحدة طب
�أبريل حمددة
 2005املدة
الطبية� -إدارة العالج احلر
ريا�ضى)
 20 737يناير
ترخي�ص تداول النفايات وزارة ال�صحة -الإدارة
يناير 2020
املركزية ل�شئون البيئة-
واملواد اخلطرة
2015
الإدارة العامة ل�صحة البيئة
17
�شهادة تفيد ب�أن الألة حمافظة القاهرة -الإدارة
يونيو
احلرارية (مولد) غري العامة للميكانيكة والكهرباء
2009
خا�ضعة للرتخي�ص

� .3شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م
رقم تاريخ
اجلهة امل�صدرة
م .نوع الرخ�صة
الرخ�صة الإ�صدار
 9 141يوليو
 1رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة مديرية ال�شئون ال�صحية
1996
طبية (م�ست�شفى خا�ص) مبحافظة اجليزة -منطقة
العجوزة الطبية (�إدارة
العالج احلر)
13 5256
الإدارة املركزية للمعامل
 2رخ�صة معمل طبى
نوفمرب
(حتاليلالبكرتيولوجيه
2008
فقط)
املكتب التنفيذى للوقاية من 24 2920
 3رخ�صة ق�سم الأ�شعة
�أبريل
خطر التعر�ض للإ�شعاعات
2008
امل�ؤينة
الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات 14 11
 4ترخي�ص بنك الدم
يوليو
العالجية غري احلكومية
(فرعى)
والرتخي�ص
2013
 5رخ�صة م�ؤ�س�سة �صيدلية مديرية ال�شئون ال�صحية
22 3873
باجليزة� -إدارة ال�صيادلة
�أغ�سط�س
2005
 6ترخي�ص مركز زراعة اللجنة العليا لزرع الأع�ضاء  8 44مار�س
ل�سنة 2015
الب�شرية
الأع�ضاء الب�شرية
2015

 .5ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع:

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر  80,000,000جم (ثمانون مليون جنيه م�صري) م�سدد
بالكامل موزع علي عدد � 160,000,000سهم بقيمة �أ�سمية قدرها  50قر�ش لل�سهم الواحد.

 .6ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به:

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به  800مليون جم (ثمامنائة مليون جنيه م�صري).

 .7بيانات الرتاخي�ص ال�صادرة لها وفق ّا لكتاب املمثل القانوين لل�شركة يف
 2016/5/15واملمثلني القانونيني لل�شركات التابعة يف 2016/5/4
و 2016/5/12و:2016/5/15
• بيان ب�أهم الرتاخي�ص احلا�صلة عليها �شركة م�ست�شفى كليوباترا
�ش.م.م .وال�شركات التابعة لها وفقا للأن�شطة التى تزاولها ك ّال منهم:
م.
1
2
3

� .1شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م
رقم تاريخ
اجلهة امل�صدرة
نوع الرخ�صة
الرخ�صة الإ�صدار
رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة مديرية ال�شئون ال�صحية21 19 -
يونيو
طبية (م�ست�شفى خا�ص) منطقة م�صر اجلديدة
1984
الطبية� -إدارة العالج احلر
الإدارة املركزية للمعامل 19 487 -مايو
رخ�صة معمل طبى
1986
(للتحاليلالباثولوجية وحدة الرتاخي�ص الطبية
الإكلينيكيةوالباثولوجية
فقط)
الإدارة العامة للأ�شعة -املكتب  26 443مايو � 3أبريل
رخ�صة ق�سم الأ�شعة
2017 1987
التنفيذى للوقاية من الأ�شعة

تاريخ
االنتهاء
غري
حمددة
املدة
غري
حمددة
املدة

مالحظات

 7رخ�صة �إعالن حمالت

تاريخ
االنتهاء
غري
حمددة
املدة

مالحظات

غري
حمددة
املدة
� 7أبريل
2019
14
نوفمرب
2016
غري
حمددة
املدة
 3مار�س جارى جتديده وقامت
 2016ال�شركة ب�إر�سال
خطاب لرئي�س جلنة
الرتاخي�ص ومراقبة
مراكز الزرع بتاريخ 24
فرباير  2016مرفق ًا
به امل�ستندات املطلوبة
لتجديد الرتخي�ص.

 2يونيو  1يونيو
حى العجوزة� -إدارة الإعالنات ال
يوجد 2016 2015

 13 13 228مار�س جارى جتديدهم ومت
 8رخ�ص ت�شغيل امل�صاعد ( 4حمافظة اجليزة� -إدارة
(ا) مار�س � 2016سداد الر�سوم الالزمة
الرتكيباتالكهربائية
م�صاعد)
للتجديد وال�شركة فى
و2013 228
وامل�صاعد
انتظار جلنة املعاينة
(ب)
ال�ستكمال �إجراءات
و228
جتديد الرتاخي�ص.
(ج)
� 30 23 19أبريل العيادة ت�شمل عدة
 9رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة مديرية ال�شئون ال�صحية
مار�س  2018تخ�ص�صات.
طبية (عيادة تخ�ص�صية) مبحافظة اجليزة -منطقة
مت الت�أ�شري على
2016
العجوزة الطبية (�إدارة
الرخ�صة با�سم املدير
العالج احلر)
الفنىللم�ست�شفى
باعتباره �صاحب
الرتخي�ص وجاري
تعديل الرخ�صة
للت�أ�شري ب�أ�سم
امل�ست�شفي.
 21 835يناير
 10ترخي�ص تداول النفايات وزارة ال�صحة وال�سكان-
يناير 2020
الإدارة املركزية ل�شئون
واملواد اخلطرة
2015
البيئة -الإدارة العامة ل�صحة
البيئة

 11خطاب يفيد عدم خ�ضوع الوحدة املحلية ملدينة
اجليزة� -إدارة الرتكيبات
الغالية للرتخي�ص
الكهربائية وامل�صاعد واملراجل

22
نوفمرب
2012

 12خطاب بعدم خ�ضوع املولد الوحدة املحلية ملدينة
اجليزة� -إدارة الرتكيبات
للرتخي�ص
الكهربائية وامل�صاعد واملراجل

1
نوفمرب
2012

املحا�سب القانوين
مكتب من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
اال�ستاذ /تامر �صالح الدين عبد التواب
املحا�سب القانوين
مكتب من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

 .15امل�ست�شار القانوين لل�شركة يف الطرح:

� .4شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م
م.

نوع الرخ�صة

 1رخ�صة ت�شغيل من�ش�أة
طبية (م�ست�شفى خا�ص)
 2رخ�صة معمل
طبى(باثولوجياكلينيكي
فقط)
 3رخ�صة ق�سم الأ�شعة
 4ترخي�ص بنك الدم
(فرعي)
 5رخ�صة م�ؤ�س�سة �صيدلية

 6ترخي�ص ت�شغيل مركز
ق�سطرة القلب
 7رخ�صة ت�شغيل مركز عالج
طبيعي
 8رخ�صة ت�شغيل م�صاعد

اجلهة امل�صدرة
رقم تاريخ
الرخ�صة الإ�صدار
مديرية ال�شئون ال�صحية 9 83 -مار�س
1985
منطقة م�صر اجلديدة� -إدارة
العالج احلر
17 455
الإدارة املركزية للمعامل
يناير
2005
الإدارة العامة للأ�شعة -املكتب 14 2172
�أكتوبر
التنفيذى للوقاية من الأ�شعة
2002
11 14
وزارة ال�صحة وال�سكان-
�سبتمرب
الإدارة العامة ل�شئون الدم
2002
وم�شتقاته
12
5
مديرية ال�شئون ال�صحية
�أبريل
بالقاهرة -منطقة م�صر
1981
اجلديدة الطبية -ق�سم
ال�صيدلة
الإدارة املركزية للم�ؤ�س�سات � 9 16أبريل
2014
العالجية غري احلكومية
والرتخي�ص
مديرية ال�شئون ال�صحية7 141 -
دي�سمرب
�إدارة العالج احلر
2014
1 30
حي م�صر اجلديدة
ل�سنة �أكتوبر
2013 2013

 9ترخي�ص تداول النفايات وزارة ال�صحة وال�سكان-
الإدارة املركزية ل�شئون
واملواد اخلطرة
البيئة -الإدارة العامة ل�صحة
البيئة

258

تاريخ
االنتهاء
غري
حمددة
املدة
غري
حمددة
املدة
غري
حمددة
املدة
غري
حمددة
املدة
غري
حمددة
املدة

مالحظات

� 8أبريل
2018
غري
حمددة
املدة
� 1أكتوبر
2016

 30يناير
يناير 2017
2012

 10خطاب يفيد عدم خ�ضوع حمافظة القاهرة -الإدارة
العامة للميكانيكا والكهرباء
غاليتني للرتخي�ص

14
�أكتوبر
2012

� 11شهادة ب�أن الألة احلرارية حمافظة القاهرة -الإدارة
العامة للميكانيكا والكهرباء
(مولد) غري خا�ضعة
للرتخي�ص

26
�سبتمرب
2013

�إف�صاحات مرتبطة بالرتاخي�ص وفق ّا لكتاب املمثل القانوين ل�شركة
م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .يف :2016/5/10

تود �شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م� .أن تف�صح عن �أن �أية م�ست�شفى وكذلك الأق�سام
املتخ�ص�صة بداخلها تخ�ضع للتفتي�ش الدورى من قبل اجلهات املخت�صة بوزارة ال�صحة
وال�سكان للت�أكد من االلتزام بكافة القوانني واللوائح التى تنظم منح تراخي�ص الت�شغيل
وكذلك التثبت من مدى التزام امل�ست�شفى وكل ق�سم بها بال�شروط اخلا�صة بكل ترخي�ص
وذلك بغ�ض النظر عما �إذا كان الق�سم ذات ال�صلة له رخ�صة حمددة املدة �أو غري حمددة
املدة .وفى حالة وجود �أية خمالفة ال�شرتاطات �أى من الرتاخي�ص املمنوحة للم�ست�شفى
ملزاولة �أن�شطتها قد ي�ؤدى ذلك �إىل وقف الن�شاط املخالف حلني توفيق الو�ضع القانونى.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق تن�ص القوانني املنظمة لبع�ض الأن�شطة الطبية على التزام
املن�ش�أة بتعديل �أو جتديد الرخ�صة ذات ال�صلة �سواء كانت حمددة املدة �أو غري حمددة
املدة فى حالة القيام بتغيري �أو تعديل على الرخ�صة وفقا ملا تن�ص عليه القوانني ذات
ال�صلة املنظمة لذلك.
�إن �شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م .وال�شركات التابعة لها حا�صلة على الرتاخي�ص
واملوافقات الالزمة ملزاولة ان�شطتها كما تلتزم با�شرتاطات تلك الرتاخي�ص .وا�ستثناء ملا
�سبق تود �شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م� .أن تف�صح عن الآتى:

بالن�سبة ل�شركة م�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م:.

 قامت ال�شركة بتغيري املدير الفنى للم�ست�شفى وعليه قامت ب�إخطار اجلهات املخت�صةبذلك التغيري وفقا ملتطلبات القانون �إال �أنه يلزم تعديل رخ�صة ت�شغيل املن�ش�أة للت�أ�شري
بتعيني مدير فنى جديد وال�شركة حاليا ب�صدد ا�ستكمال الإجراءات املطلوبة للت�أ�شري
وا�ستخراج الرتخي�ص بعد التعديل .وجتدر الإ�شارة �أنه فى حالة الت�أخر فى الت�أ�شري
باملدير الفني اجلديد قد ي�ؤثر على ن�شاط املن�ش�أة.
	ال يوجد لدي ال�شركة تراخي�ص بامل�صاعد مما قد ي�ؤدى �إىل �إيقاف امل�صاعد حلنياحل�صول على الرتخي�ص وذلك من �ش�أنه الت�أثري على ن�شاط املن�ش�أة علما ب�أن ال�شركة
ب�صدد ا�ستخراج ترخي�ص امل�صاعد.
	ال يوجد لدي ال�شركة رخ�صة مرجل بخارى (غالية) مما قد ي�ؤدى �إىل �إيقاف الغاليةحلني احل�صول على الرتخي�ص وذلك من �ش�أنه الت�أثري على ن�شاط املن�ش�أة علما ب�أن
ال�شركة ب�صدد ا�ستبدال الغالية باجهزة بديلة.
 تقوم ال�شركة بتقدييم خدمة الغ�سيل الكلوي والتي قد �سبق ومت الرتخي�ص لهابتقدمها مبوجب الت�أ�شري علي رخ�صة الت�شغيل ال�صادرة لها من وزارة ال�صحة .وحالي ّا
ال�شركة ب�صدد �إ�ستخراج ترخي�ص منف�صل لتقدمي خدمة الغ�سيل الكلوي �إعما ّال
بالقرار الوزاري رقم  518ل�سنة .2012

بالن�سبة ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م:.

 تقوم ال�شركة بت�شغيل مركز عالج طبيعى دون احل�صول على رخ�صة منف�صلة من اجلهةاملخت�صة مما قد ي�ؤدى �إىل وقف ن�شاط املركز حلني ا�ستخراج الرخ�صة علما ب�أن املركز
مت �إ�ضافته �إىل ن�شاط املن�ش�أة على رخ�صة الت�شغيل ال�صادرة للم�ست�شفى كما �أنها ب�صدد
ا�ستخراج الرتخي�ص.
 تقوم ال�شركة بتقدييم خدمة الغ�سيل الكلوي والتي قد �سبق ومت الرتخي�ص لهابتقدمها مبوجب الت�أ�شري علي رخ�صة الت�شغيل ال�صادرة لها من وزارة ال�صحة .وحالي ّا
ال�شركة ب�صدد �إ�ستخراج ترخي�ص منف�صل لتقدمي خدمة الغ�سيل الكلوي �إعما ّال
بالقرار الوزاري رقم  518ل�سنة .2012
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين لل�شركة يف  2016/5/11مل يطر�أ �أية
تعديالت علي موقف الرتاخي�ص املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك
تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ �إعالن ن�شرة الطرح
وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

 .8مدة ال�شركة:

مدة ال�شركة وفق ّا لل�سجل التجاري � 25سنة تبد�أ من � 2005/7/28إيل .2030/7/27

 .9تاريخ بدء الن�شاط ال�شركة:

�أنه وفق ّا للبطاقة ال�ضريبية لل�شركة بد�أت ال�شركة ن�شاطها اعتبار ّا من .1984/3/25

 .10تاريخ بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�شركة:

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة من يناير وتنتهي يف �أخر دي�سمرب من كل �سنة.

 .11رقم وتاريخ قيد ال�شركة يف ال�سجل التجاري:

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

 .12تاريخ قيد �أ�سهم ال�شركة احلايل يف البور�صة:

مت قيد �أ�سهم ال�شركة بالبور�صة امل�صرية مبوافقة جلنة القيد املنعقدة بتاريخ
.2016/4/13

 .13تاريخ قيد �أ�سهم ال�شركة باحلفظ املركزي:

قيدت �أ�سهم ال�شركة بنظام الإيداع والقيد املركزي لدي �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع
والقيد املركزي مبوجب موافقة �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد املركزي يف
.2016/3/27

 .14مراقبا احل�سابات:

الأ�ستاذ� /أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
مقيد ب�سجل مراقبي ح�سابات الهيئة العامة للرقابة املالية حتت رقم ( )136بتاريخ
 19يوليو  2010وذلك بناء علي اخلطاب ال�صادر من الهيئة العامة للرقابة املالية يف
2016/4/20

مكتب ذو الفقار و�شركاها لال�ست�شارات القانونية واملحاماه
الأ�ستاذ� /أنور عادل زيدان
�شريك م�ؤ�س�س مبكتب ذو الفقار و�شركاها لال�ست�شارات القانونية واملحاماه
 2005أ� �أبراج النايل �سيتى ،كورني�ش النيل ،الربج اجلنوبى ،الدور الثامن.

 .16املوقف ال�ضريبي :
�أوالّ� :شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .يف  2015/12/31والذى قام
مراقب احل�سابات با�صدار تقرير اجراءات متفق عليها بتاريخ /4/6
 2016وكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
�أ  -ال�ضرائب العامة:

-

مت الفح�ص حتي  31دي�سمرب .2013
يتم تقدمي االقرارت ال�ضريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.
مت احل�صول علي �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتي عام .2013
مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتي .2015

ب � -ضرائب املبيعات

 مت فح�ص حتي  31دي�سمرب .2004 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2005حتي .2015

ت � -ضرائب ك�سب العمل:

 مت الفح�ص حتي  31دي�سمرب  2013ومت ال�سداد حتي �أخر فح�ص عن عام .2013 مت احل�صول علي �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتي عام .2013 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتي .2015

ث � -ضرائب الدمغة:

 مت الفح�ص حتي  2006/7/31ومت ال�سداد. مت الفح�ص من � 1أغ�سط�س  2006حتي  31دي�سمرب  ،2013ومت �إخطار ال�شركة بنموذج 19دمغة بتاريخ � 23أبريل  2015بالربط عن هذه الفرتة مببلغ  72،966جنيه
م�صري ،ومت االعرتا�ض علي الربط من قبل ال�شركة بتاريخ  3مايو  2015وجاري
حتديد ميعاد النظر يف االعرتا�ض يف اللجنة الداخلية.
 مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتي .2015• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين لل�شركة يف  2016/5/10و2016/5/11
مل يطر�أ �أية تعديالت علي املوقف ال�ضريبي املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة
حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن
ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

ثانياّ� :شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .بناء علي ال�شهادة ال�صادرة
من امل�ست�شار ال�ضريبى فى  2016/3/12وكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
�أ � -ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية:
 .1مت ت�سوية ال�سنوات حتي عام  2009ومت دفع كافة امل�ستحقات عن ال�شركة حتي نهاية
عام .2009
 .2هناك منوذج � 19ضريبة عن عام  2010مببلغ  1.345.915جنيه  -عام  2011مببلغ
 1.818.675جنيه  -عام  2012مببلغ  3.739.437جنيه م�صري� ،صادر حتت رقم
 13833يف تاريخ  2015/8/18ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجاري عمل اللجنة
الداخلية حالي ًا.
 .3ال�سنوات  2014/2013مل ي�صدر بهم عينة حتي تاريخه.

ب � -ضريبة ك�سب العمل:

 .1مت االنتهاء من فح�ص وت�سوية ال�سنوات حتي عام  2011وال�سداد وال يوجد اي
م�ستحقات لل�سنوات حتي .2011
 .2جاري عمل الت�سويات ال�ضريبية ل�سنوات (.)2014 ،2013 ،2012

ت � -ضريبة الدمغة:

 .1مت فح�ص ال�سنوات حتي عام  2005وال�سداد.
 .2جاري فح�ص ال�سنوات من عام  2006حتي .2014
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م.
يف  2016/5/10مل يطر�أ �أية تعديالت علي املوقف ال�ضريبي املو�ضح �أعاله حتي
تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما
بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

ثالثاّ� :شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .بناء علي ال�شهادة ال�صادرة من
امل�ست�شار ال�ضريبى فى  2016/3/12وكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
�أ � -ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية:
.1

.2
.3
.4

مت الفح�ص من بداية الن�شاط حتي  2004/12/31ومت �سداد كافة ال�ضرائب
امل�ستحقة حتي .2004/12/31
مت تقدمي االقرارات ال�ضريبية ال�سنوية ب�إنتظام طبق ًا للقانون  91ل�سنة .2005
ً
ال�سنوات  2005حتي  2009خارج العينة طبقا للقانون.
ال�سنوات  2010حتي عام  2014جاري فح�ص تلك ال�سنوات.

ب � -ضريبة ك�سب العمل:

.1
.2
.3
.4

مت الفح�ص ودفع ال�ضريبة حتي �سنوات .2004
هناك فروق �ضريبية خمتلف عليها عن ال�سنوات  2001حتي  2004قيمتها
 1.241.536جنيه فقط مليون ومائتان وواحد واربعون �ألف وخم�سمائة و�ستة
وثالثون جنيه ًا م�صري ًا يف جلنة الطعن حالي ًا.
مت فح�ص �أعوام  2012-2005تقديري ومت االعرتا�ض وجاري الفح�ص من ال�سنوات
 2005حتي  2013حالي ًا.
ال�شركة تقوم بالدفع عن فرتات خمتلفة ولي�س طبق ًا للقانون.

ت� -ضريبة الدمغة:

 .1مت الفح�ص منذ بداية الن�شاط وحتي  2006/7/31ومت ال�سداد.
• ووفق ًا للإقراراملقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف
 2016/5/10مل يطر�أ �أية تعديالت علي املوقف ال�ضريبي املو�ضح �أعاله حتي
تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة
فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع
للبور�صة.

رابع ًا� :شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .بناء علي ال�شهادة
ال�صادرة من امل�ست�شار ال�ضريبى فى  2016/3/12وكتاب ال�شركة يف
:2016/5/10
�أ � -ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية:

 .1مت ت�سوية ال�ضرائب من عام  1981حتي عام  2008منوذج � 9أ حجز حتت رقم 3368
بتاريخ .2015/12/31
 .2ومت ا�ستخراج �شهادة من م�أمورية �ضرائب اال�ستثمار رقم ال�صادر  591بتاريخ
 2015/12/31تفيد ب�سداد فروق ال�ضرائب وغرامات الت�أخري حتي .2008
 .3جاري فح�ص �سنوات  2009حتي .2013
 .4عام  2014مل ي�صدر العينة حتي تاريخه.

ب � -ضريبة ك�سب العمل:

 .1مت فح�ص ال�سنوات حتي عام  2009و�أن هناك غرامات ت�أخري م�ستحقة قدره
 183.300.48جنيه فقط ال غري.
 .2ومت فح�ص ال�سنوات من  2010حتي  2013و�صدر مطالبة حتت رقم  17870بتارخ
 2015/9/28بقيمة قدرها  3.938.232جنيه م�صري.
*ومت االعرتا�ض عليها وجاري عمل جلنة داخلية.
 .3جاري فح�ص ك�سب العمل عام .2014

ت � -ضريبة الدمغة:

 .1مت فح�ص ال�سنوات حتي عام  2006/7/31وا�سفر الفح�ص عن م�ستحقات قدرها
 222.288جنيه م�صري فقط (مائتان واثنان وع�شرون الف ومائتان وثمان وثمانون
ال غري) .ومل يتم االعرتا�ض عليها.
 .2مت فح�ص ال�سنوات من  2006/8/1حتي  2013/12/31تقديري واخطرت ال�شركة
بنموذج  19دمغة حتت رقم �صادر  9858بتاريخ  2014/9/23ومت االعرتا�ض عليها
بتاريخ .2014/10/15
 .3عام  2014مل يتم الفح�ص حتي تاريخه.
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي
�ش.م.م .يف  2016/5/10مل يطر�أ �أية تعديالت علي املوقف ال�ضريبي املو�ضح
�أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف
الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع
للبور�صة.

 .17املوقف من الق�ضايا وفق ّا ل�شهادات امل�ست�شارين القانونيني لل�شركة
و�شركاتها التابعة وكتاب ال�شركة  2016/5/17و�شركاتها التابعة يف
 2016/5/15و :2016/5/16
• �شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م:.
بالن�سبة �إيل الق�ضايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ  2016/5/16فهي
كاالتي:
املوقف احلايل
مو�ضوع الدعوى
رقم الدعوى
م املحكمة
الدعوى م�ؤجل نظرها
دعوى فرعية �ضد امل�ست�شفى بطلب �إلزام
�شمال القاهرة  4109ل�سنة
مببلغ  45.000جنيه (خم�سة و�أربعون �ألف جلل�سة  2016/7/26ل�ضم
2009
1
املفردات.
جنيه) على �سبيل التعوي�ض بزعم خط أ�
الأطباء املعاجلني حلالة املورث.

دعوي فرعية �ضد امل�ست�شفي بطلب تعوي�ض بتاريخ � 2016/2/23صدر
مدين الظاهر 2015/231
قدره  100.000جنيه (مائة �ألف جنيه) حكم بعدم �إخت�صا�ص
بزعم �إ�صابة الزوجة �أثناء �إجراء عملية املحكمة قيمي ّا بنظر النزاع
و�إحالته ملحكمة �شمال
والدة بامل�ست�شفي تبعه تدهور يف �صحتها
2
القاهرة.
نتيجة �إهمال و�سوء متري�ض للحالة.
وحتي تاريخه مل يتم �إحالة
امللف للمحكمة املذكورة.
بتاريخ  2016/4/23حكمت
دعوى تعوي�ض �ضد امل�ست�شفى مببلغ
�شمال القاهرة  2377ل�سنة
 100.000جنيه (مائة �ألف جنيه) جرب ًا املحكمة ب�إعتبار الدعوي
2014
للأ�ضرار املادية والأدبية التي حلقت باملدعي ك�أن مل تكن.
وزوجته «بزعم» حدوث خط�أ �أثناء �إجراء
3
عملية والدة للزوجة بامل�ست�شفى تبعه
تدهور يف �صحتها نتيجة وجود �إهمال و�سوء
متري�ض للحالة.
مت مد �أجل النطق باحلكم يف
 4640ل�سنة  70ق طعن على الفقرة (د) من البند ( )2من
الق�ضاء
الكتاب الدوري رقم ( )3ل�سنة  2015ال�صادر ال�شق امل�ستعجل من الدعوي
الإداري
عن حمافظ القاهرة ،والذي ترتب عليه ورود جلل�سة .2016/5/22
تنبيه بالدفع ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
لإلزامها ب�سداد مبلغ وقدره  35.200جنيه
4
قيمة �إيواء جراجات بواقع (� 20سيارة)
ً
�شهريا عن الفرتة من  2015/3/1وحتى
 2015/10/18مبا يعادل �سداد مبلغ وقدره
 4.400جنيه �شهري ًا وب�صفة دورية حل�ساب
�إيرادات حي م�صر اجلديدة.
مل يتم حتديد جل�سة حتى
الإدارية العليا  13218ل�سنة طعن من امل�ست�شفى على احلكم ال�صادر يف
تاريخه لنظر الطعن.
الدعوى رقم  7728ل�سنة  56ق (ق�ضاء
 49ق
�إداري) والذي ق�ضى برف�ض الدعوى ،التي
�أقيمت ً
طعنا على القرار رقم  13ل�سنة 2002
ال�صادر عن وزير ال�صحة واخلا�ص ب�إخ�ضاع
5
�أجور الإقامة واخلدمات الطبية التي تقدمها
امل�ست�شفيات اخلا�ضعة لقانون اال�ستثمار
الخت�صا�ص جلنة حتديد الأ�سعار املن�صو�ص
عليها يف املادة  12من القانون رقم  51ل�سنة
 81لتنظيم املن�ش�آت الطبية.
الإدارية العليا  9958ل�سنة  54ق طعن مقدم من (حمافظ القاهرة ب�صفته) مل يتم حتديد جل�سة حتى
على احلكم ال�صادر يف ال�شق امل�ستعجل للدعوى تاريخه.
رقم  7829ل�سنة  61ق ق�ضاء �إداري بجل�سة
 2007/12/27والقا�ضي بوقف تنفيذ القرار
ال�صادر عن حي م�صر اجلديدة والذي ت�ضمن
�إيقاف الأعمال وت�شميع الوحدة الكائنة
6
بالعقار رقم � 2أ �شارع تال ق�سم م�صر اجلديدة
– اململوكة للم�ست�شفى بزعم حتويلها من
ا�ستخدام �سكني �إىل �إداري بدون ترخي�ص،
حيث �أن امل�ست�شفي قامت با�ستغاللها كمكتب
لأعمال املحا�سبة اخلا�صة بامل�ست�شفي.
 23276ل�سنة طعن بالإلغاء على القرار الإداري رقم  40بجل�سة 2016/4/28
حمكمة
�أ�صدرت املحكمة حكم ّا
ل�سنة  2007امل�ؤرخ  2007/4/12والذي
 61ق
الق�ضاء
برف�ض الطعن.
ت�ضمن �إيقاف الأعمال وت�شميع الوحدة
الإداري
يف انتظار ن�سخ احلكم
الكائنة بالعقار رقم � 2أ �شارع تال ق�سم
7
م�صر اجلديدة – اململوكة للم�ست�شفى بزعم للوقوف علي �أ�سباب الرف�ض
حتويلها من ا�ستخدام �سكني �إىل �إداري بدون وذلك التخاذ �إجراءات
الطعن �أمام املحكمة الإدارية
ترخي�ص.
العليا.
 29556ل�سنة طعن بوقف تنفيذ و�إلغاء قرار جلنة ح�صر �صدر حكم متهيدي بت�شكيل
حمكمة
املباين الرتاثية وقرار جلنة التظلمات وقرار جلنة ثالثية من �أ�ساتذة
 64ق
الق�ضاء
رئي�س جمل�س الوزراء باعتماد هذه القرارات كلية الهند�سة بجامعة عني
الإداري
فيما ت�ضمنته من قيد العقار الكائن (� )6شارع �شم�س ملبا�شرة امل�أمورية
8
تال مربع ( )7قطعة ( )222تق�سيم م�صر املو�ضحة باحلكم التمهيدي،
اجلديدة ،القاهرة ،وطلب حمو قيد العقار وم�ؤجل نظر الطعن جلل�سة
املذكور من ك�شوف ح�صر املباين واملن�ش�آت ذات  2016/6/8بعد �سداد
الأمانة.
الطابع املعماري املميز.
 6354ل�سنة  79ق طعن بالنق�ض مقام من امل�ست�شفى على احلكم مل يحدد جل�سة لنظر الطعن
حمكمة
ال�صادر يف اال�ستئناف رقم  11063ل�سنة  11حتى تاريخه.
النق�ض مدين
ق تعوي�ضات ا�ستئناف عايل �شمال القاهرة
والقا�ضي بقبول و�إلغاء احلكم ال�صادر يف
الدعوى رقم  1733ل�سنة  2005تعوي�ضات
�شمال برف�ض الدعوى والق�ضاء جمدد ًا ب�إلزام
9
امل�ست�شفى ب�أن ت�ؤدي للم�ست�أنف مبلغ وقدره
ماديا و� ً
تعوي�ضا ً
ً
أدبيا عما
 50.000جنيه
�أ�صابه من �أ�ضرار.
ملحوظة :مت �صرف مبلغ التعوي�ض من
امل�ست�شفى للمطعون �ضده.
مفردات البيان ( )9دعاوى ق�ضائية فقط ال غري،،،
• ووفق ًا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م يف 2016/5/17
مل يطر�أ �أية تعديالت علي موقف الق�ضايا املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك
تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل
تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

• �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م:.
بالن�سبة �إيل الق�ضايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ 2016/5/11فهي كاالتي:
م املحكمة
جنوب القاهرة
1
2

جنوب القاهرة
جنوب القاهرة

3

4

جنوب القاهرة

الق�ضاء
 5الإداري
نيابة دار
 6ال�سالم

املوقف احلايل
مو�ضوع الدعوى
رقم الدعوى
 231ل�سنة  2012دعوى مطالبة �ضد امل�ست�شفى مببلغ الدعوى م�ؤجل نظرها جلل�سة
وقدره  400.000جنيه (�أربعمائة �ألف  2016/7/10لت�صحيح �شكل الدعوي
مدين كلي
من قبل املدعي والإعالن.
جنيه) فروق �أ�سعار فواتري تعامل.
دعوى مطالبة بتعوي�ض �ضد امل�ست�شفى الدعوى م�ؤجل نظرها جلل�سة
 1306ل�سنة
 2015تعوي�ضات و�آخرين مببلغ وقدره  95مليون جنيه  2016/5/24لإعادة �إعالن �إحدي
ً
تعوي�ضا عن الأ�ضرار املادية املدعي عليهم.
م�صري،
كلي
والأدبية جراء وفاة مورثتهم.
مت احلكم ل�صالح املدعي بجل�سة
 600ل�سنة  2015دعوى مطالبة �ضد امل�ست�شفى
بطلب تعوي�ض عن الف�صل التع�سفي  2016/2/24مببلغ  1.095جنيه،
عمال كلي
وم�ستحقات عمالية و�أرباح ب�إجمايل مع �إحالة طلبه للأرباح للمحكمة
الإقت�صادية وحتدد لنظر الدعوي
مبلغ  498,400جنيه (�أربعمائة
فيما يتعلق بطلب الأرباح جل�سة
وثمانية وت�سعون �ألف و�أربعمائة
� 2016/5/31أمام املحكمة
جنيه).
الإقت�صادية.
كما حتدد جل�سة 2016/5/30
لنظر الإ�ستئناف علي احلكم ال�صادر
بجل�سة .2016/2/24
 978ل�سنة  2015دعوى مطالبة بتعوي�ض �ضد امل�ست�شفى الدعوى م�ؤجل نظرها جلل�سة
تعوي�ضات كلي و�آخر مببلغ وقدره  100.000جنيه  2016/5/18للتقرير.
(مائة �ألف جنيه ال غري) بزعم وجود
�إهمال طبي.
الطعن حمجوز جلل�سة 2016/5/26
 62843ل�سنة طعن على قرار الإزالة ال�صادر من
للحكم يف ال�شق امل�ستعجل.
الإدارة الهند�سية بحي دار ال�سالم
 69ق
حمافظة القاهرة ،ب�إزالة الدورين
الثاين ع�شر والثالث ع�شر من امل�ست�شفى.
اتهام بخط�أ طبي يتمثل يف �إ�صابة طفل ال�شكوى مازالت يف طور حتقيقات
املح�ضر رقم
بفريو�س كبدي �سي الوبائي ناجت عن النيابة العامة ،وقد مت �إعادتها
 2193ل�سنة
ً
� 2015إداري ق�سم �إجراء عملية جراحية ب�آالت ملوثة م�ؤخرا مل�صلحة الطب ال�شرعي.
(غري معقمة).
دار ال�سالم
مفردات البيان ( )6دعاوى ق�ضائية فقط ال غري،،،

• ووفق ًاللإقراراملقدممناملمثلالقانوينل�شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي�ش.م.م.يف2016/5/15
مل يطر�أ �أية تعديالت علي موقف الق�ضايا املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك
تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل
تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

• �شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م:.
بالن�سبة�إيلالق�ضاياالهامةاملرفوعةمن�أو�ضدال�شركةحتيتاريخ2016/5/11
فهي كاالتي:

�أوالً� :أهم املحا�ضر املحررة من�/ضد م�ست�شفى ال�شروق
جنحة رقم  15238ل�سنة  2015نيابة العجوزة �أ�صلها حم�ضر � 6أحوال ل�سنة  2015حُمررة �ضد مدير م�ست�شفى ال�شروق
ليال وفيها ادعى ال�شاكي قيام التمري�ض املنوب ً
ب�صفته والدكتور والتمري�ض املنوبني ً
ليال برتكيب كي�س دم له ال يتوافق
مع ف�صيلة دمه ويخ�ص مري�ض �آخر كان معه بذات الغرفة بامل�ست�شفى مما �أدى �إىل تدهور حالته ال�صحية .وبتاريخ
رقما � ً
 2016/3/22قررت النيابة �أن ت�أخذ اجلنحة ً
إداريا �أى �أن ت�صبح حم�ضر �إدارى بدال من جنحة وجارى املتابعة
و�أعيدت للنيابة مرة �أخرى وجارى املتابعة.
ثانياً� :أهم الق�ضايا املقامة من�/ضد م�ست�شفى ال�شروق
جنحة عمالية بيئة رقم  6486ل�سنة  2016و�أ�صلها املخالفة رقم  752ل�سنة  2016و�أ�صلها املح�ضر رقم  92111ل�سنة
 2016املحرر �ضد املدير التنفيذي مل�ست�شفى ال�شروق ب�صفته من �أحد مفت�شي مكتب ال�سالمة وال�صحة املهنية بالعجوزة
مديرية اجليزة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة مُدعي ًا فيه عدم اتخاذ امل�ست�شفى االحتياطات الالزمة للوقاية من
خماطر احلريق وعدم تنفيذ قرار  134ل�سنة  2003املنفذ للمادة  227من قانون رقم  12ل�سنة  2003من حيث تدريب
الإخ�صائيني والفنيني .و�آخر القرارات املتخذة يف هذه اجلنحة هو �أنه حُ ِد َد لها جل�سة  2016/05/15لنظرها ويف
يوم  2016/4/13مت التظلم من القرار حيث رفعت اجلنحة من جدول اجلل�سات وهي يف العر�ض الأن يف نيابة العجوزة
وجاري املتابعة.
ثالثاً� :أهم الدعاوى املرفوعة من�/ضد م�ست�شفى ال�شروق
دعوي رقم  421ل�سنة  2012تعوي�ضات كلي �شمال اجليزة املرفوعة �ضد رئي�س جمل�س �إدارة م�ست�شفى ال�شروق عن نف�سه
وب�صفته واملدير التنفيذي مل�ست�شفى ال�شروق عن نف�سه وب�صفته والدكاترة �أع�ضاء ق�سم الأ�شعة مب�ست�شفى ال�شروق عن
نف�سهم وب�صفتهم واخرين م ً
ُدعيا فيها املدعي بالدعوى اهمال ورعونة امل�ست�شفى يف ت�شخي�ص حالته ال�صحية مما �أدى �إىل
ً
مطالبا املدعى عليهم بالدعوى بتعوي�ض عن الأ�ضرار املادية والأدبية
فقدانه فر�صة عمل باململكة العربية ال�سعودية
التي حلقته وقدرها مبلغ ( 300.000فقط ثالثمائة �ألف جنيه م�صري) .وتداولت الدعوى باجلل�سات وبجل�سة الأربعاء
املوافق � 6إبريل  2016قررت املحكمة حجز الدعوى للحكم جلل�سة الأربعاء املوافق  25مايو  2016وجاري املتابعة.
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف 2016/5/15
مل يطر�أ �أية تعديالت علي موقف الق�ضايا املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك
تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل
تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

• �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م:.
بالن�سبة �إيل الق�ضايا الهامة املتداولة لل�شركة حتي تاريخ  2016/5/11فهي
كاالتي:
مو�ضوع الدعوى
م املحكمة رقم الدعوى
نق�ض  6428ل�سنة دعوى تعوي�ض مبتد�أة �ضد امل�ست�شفى مببلغ وقدره
 1.000.000جنيه (مليون جنيه م�صري) على زعم من
مدين  75ق
املدعي �أن امل�ست�شفى قامت ب�إ�صدار خطاب لل�سفارة ال�سعودية
يفيد عدم تلقيه لأي نوع من �أنواع العالج داخل امل�ست�شفى
و�أن امل�ست�شفى مل ت�صدر �أية تقارير طبية عن احلالة
1
ال�صحية للمدعي ،بالرغم من �أنه كان يعالج بامل�ست�شفى
حتت �إ�شراف �أحد �أطبائها ،وقد ق�ضي برف�ض الدعوى �أمام
حمكمة �أول درجة وت�أيد هذا احلكم ا�ستئنافي ًا وهو ما مل
يرت�ضيه الطاعن فطعن عليه بالنق�ض املاثل.
�شمال  2518ل�سنة دعوى تعوي�ض �ضد امل�ست�شفى مببلغ وقدره  600.000جنيه
(�ستمائة �ألف جنيه م�صري) على زعم من املدعية �أنها مت
القاهرة 2012
ً
تع�سفيا.
ف�صلها
 2االبتدائية
رغم تغيبها وانقطاعها عن العمل ورف�ضها التوقيع يف دفاتر
احل�ضور واالن�صراف.

املوقف احلايل
مل يحدد جل�سة لنظر
الطعن حتى تاريخه.

بجل�سة 2016/3/30
قررت املحكمة �إعادة
الدعوي للمرافعة جلل�سة
.2016/6/22

�شمال  1897ل�سنة دعوى ندب خبري �ضد /املمثل القانوين للم�ست�شفى و�أحد
الأطباء ،بزعم وجود �إهمال مهني ج�سيم �أدى �إىل وفاة
القاهرة 2013
مورثة املدعني ،والدعوى ال تنطوي على ثمة مطالبات
 3االبتدائية
مالية �ضد امل�ست�شفى حتى تاريخه ،ولكن من املنتظر
ت�ضمينها مطالبات مالية بالتعوي�ض �إذا ما ثبت وجود خط�أ
من امل�ست�شفى والطبيب املعالج.
�شمال  2571ل�سنة دعوى مطالبة بتعوي�ض قدره  100.000جنيه (مائة �ألف
جنيه ال غري) �ضد ً
كال من :املمثل القانوين للم�ست�شفى –
القاهرة 2013
و�أحد الأطباء – وممر�ضة ،بزعم قيام الأخريين برتك
االبتدائية
فوطة طبية داخل بطن املري�ضة �أثناء �إجرائها لعملية
جراحية داخل امل�ست�شفى ،ح�سبما ورد ب�صحيفة االدعاء.
4

الدعوى م�ؤجل نظرها
جلل�سة 2016/7/2
للإطالع علي التقرير
والإعالن.

مت وقف الدعوى تعليقي ًا
حلني نهائية احلكم
اجلنائي ال�صادر �ضد ك ًال
من الطبيب واملمر�ضة يف
اجلنحة رقم  6769ل�سنة
 2013جنح م�صر اجلديدة
واملق�ضي فيها غيابي ًا بتاريخ
 2013/6/30بحب�س
املتهمني �سنة وكفالة
 1.000جنيه وامل�صاريف.
�شمال  5632ل�سنة دعوي مطالبة عمالية �ضد امل�ست�شفي مببلغ وقدره  15.774الدعوي حمجوزة للحكم
جنيه (خم�سة ع�شر �ألف و�سبعمائة و�أربعة و�سبعون جنيه ّا) بجل�سة .2016/5/24
 5القاهرة 2013
مقابل نقدي لر�صيد �أجازات املدعي ومكاف�أة نهاية اخلدمة.
الإبتدائية
قررت املحكمة بجل�سة
�شمال  4369ل�سنة دعوى مطالبة عمالية �ضد امل�ست�شفى – مبقابل نقدي
لر�صيد �أجازات املدعي خالل فرتة عمله بامل�ست�شفى ،ومل � 2016/4/9شطب
القاهرة 2015
يحدد املدعي ب�صحيفة دعواه املقابل النقدي لهذا الر�صيد .الدعوي.
 6االبتدائية
ومل جتدد الدعوي من
ال�شطب حتي تاريخه.
م�صر  532ل�سنة دعوي مطالبة �ضد امل�ست�شفي مببلغ وقدره  36.920جنيه الدعوي م�ؤجل نظرها
جلل�سة 2016/9/4
(�ستة وثالثون �ألف وت�سعمائة وع�شرون جنيه) قيمة
 7اجلديدة 2015
توريدات طبية مل تقم امل�ست�شفي ب�سدادها لوجود �أخطاء للتقرير.
اجلزئية
بالفواتري ال�صادرة عن ال�شركة املدعية.
الدعوى م�ؤجل نظرها
�شمال  5180ل�سنة دعوى عمالية �ضد امل�ست�شفى بطلب تعوي�ض عن ف�صل
جلل�سة 2016/9/20
تع�سفي وم�ستحقات عن مدة خدمة املدعي ،ومل يحدد
 8القاهرة 2015
ب�صحيفة دعواه القيمة املالية للتعوي�ض �أو امل�ستحقات .لتقرير اخلرباء.
االبتدائية
الدعوى م�ؤجل نظرها
�شمال  2400ل�سنة دعوى مطالبة بتعوي�ض قدره  120.000جنيه (مائة
وع�شرون �ألف جنيه) �ضد /املمثل القانوين للم�ست�شفى ،جلل�سة 2016/6/13
القاهرة 2015
بزعم وجود �إهمال مهني ج�سيم مبعمل التحاليل – امل�ؤجر للتحري والإعالن.
 9االبتدائية
ً
�سابقا لإحدى الطبيبات – ب�أن �أ�صدر حتاليل مغايرة لواقع
احلالة ال�صحية للمدعي ،مما �أ�ضر به �إذ حرمه من فر�صة
عمل باخلارج.
مفردات البيان ( )9دعاوى ق�ضائية فقط ال غري،،،
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي
�ش.م.م .يف  2016/5/16مل يطر�أ �أية تعديالت علي موقف الق�ضايا املو�ضح �أعاله
حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح الفوري عنه يف الفرتة
فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح وبعد الرجوع للبور�صة.

 .18اجلزاءات الإدارية املوقعة علي ال�شركة وفق ّا لكتاب ال�شركة يف
:2016/5/3
ال يوجد �أي جزاءات �إدارية موقعة علي ال�شركة �أو �إي من �شركاتها التابعة من قبل �إي
جهة �إدارية بالأخ�ص الهيئة العامة للرقابة املالية �أو الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق
احلرة بناء علي خطاب ال�شركة يف .2016/5/3
• ووفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين لل�شركة يف  2016/5/11مل يطر�أ �أية
تعديالت علي موقف اجلزاءات الإدارية املوقعة علي ال�شركة �أو �أحدي �شركاتها
التابعة املو�ضح �أعاله حتي تاريخه ويف حالة حدوث ذلك تلتزم ال�شركة بالإف�صاح
الفوري عنه يف الفرتة فيما بني تاريخ اعالن ن�شرة الطرح وحتي قبل تنفيذ الطرح
وبعد الرجوع للبور�صة.

•
•
•
•

•
•

•

 .20بيان بالقرو�ض والرهونات احلالية املرتتبة علي �أ�صول ال�شركة
و�شركاتها التابعة وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/10

فيما يلى بيان بالقرو�ض والرهونات احلالية املرتتبة علي �أ�صول ال�شركة و�شركاتها
التابعة وفق ّا لكتاب ال�شركة يف  2016/5/10ووفق ّا لالي�ضاحات املتممة للقوائم املالية
املنتهية يف :2015/12/31

�أو ًال :القرو�ض والت�سهيالت الإئتمانية وعقود فتح اعتمادات مالية
يف ح�ساب جاري مدين املمنوحة ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م
و�شركاتها التابعة:
( )1القرو�ض املمنوحة ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م:
(�أ) القر�ض الأول من بنك التجارى الدوىل (م�صر) �ش.م.م:
-

-

متويل متو�سط الأجل بتاريخ  2015/7/16باجماىل مبلغ  203.000.000جنيه
م�صرى(مائتان وثالثة مليون جنيه م�صري) بغر�ض متويل اال�ستحواذ على �أ�سهم �شركة
م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م .و�/أو �أية �شركات �أو م�ست�شفيات م�ستهدفة تعمل
فى ذات املجال.
مت �سحب قيمة القر�ض بالكامل.
يتم احت�ساب �سعر العائد على �أ�سا�س �سعر الكوريدور لالقرا�ض املعلن من البنك املركزى
امل�صرى م�ضاف �إليه � %2.4سنوي ًا علم ًا ب�أن تاريخ اال�ستحقاق النهائى .2020/12/31
تتعهد ال�شركة مبجموعة من التعهدات وااللتزامات والتى تت�ضمن الأتى:
• رهن �أ�سهم ال�شركة بن�سبة  %57.15ل�صالح البنك ،ون�سبة  %52.7من الأ�سهم اململوكة
لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .ل�صالح البنك (والتي متثل
كامل الأ�سهم اململوكة لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .).وقد
قامت ال�شركة برهن هذه الأ�سهم وفق ّا لاللتزامات الواردة بعقد القر�ض املاثل.
• القيام ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق والأخطار الإ�ضافية على كافة
الأ�صول الثابتة احلالية اململوكة لل�شركة ل�صالح البنك كم�ستفيد وحيد مبا ال يقل
عن  127.000.000جنيه م�صرى على �أن تت�ضمن تغطية على الأقل  %25من �إجماىل
قيمة الوثيقة �ضد خطر ال�شغب والإ�ضرابات الأهلية والعمالية .وقد قامت ال�شركة
ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد جميع الأخطار خم�ص�ص منها مبلغ  127.000.000جنيه
م�صرى ل�صالح البنك التجارى الدوىل (م�صر) �ش.م.م �سارية حتى .2017/10/7
• عدم بيع �أو رهن �أو منح امتياز و�/أو �إ�صدار توكيل بالبيع �أو الرهن� ،أو التنازل عن
�أى من �أ�صول ال�شركة املادية �أو املعنوية حالي ًا �أو م�ستقب ًال ب�صورة ت�ؤدى للإخالل
بالتعهدات املالية �أو �أي ًا من ال�شروط وااللتزامات املت�ضمنة حتت هذا العقد �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من البنك (بخالف الرهن الذى �سوف ي�صدر ل�صالح
البنك �ضمان ًا للتمويل املمنوح مبوجب هذا العقد وبخالف ال�ضمانات الطبيعية
املطلوبة من ال�شركة ملبا�شرة �أعمالها والتى يتم الإتفاق عليها مع البنك) وذلك طوال

( )3ت�سهيالت ائتمانية/عقود فتح اعتمادات مالية فى ح�ساب جاري
مدين املمنوحة ل�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م:
	-ال يوجد.

( )4ت�سهيالت ائتمانية/عقود فتح اعتمادات مالية فى ح�ساب جاري
مدين املمنوحة ل�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م:.
	-ال يوجد.

ثاني ًا :بيانات بالرهونات وال�ضمانات احلالية علي �أ�صول و�أ�سهم ال�شركة
و�شركاتها التابعة:
م
1

2

• التزامات وتعهدات امل�ساهم الرئي�سي:

تتعهد �شركة كري هيلثكري �إل.تي.دي -Care Healthcare Ltd. .امل�ساهم الرئي�سي -بتعهد
نهائى غري قابل للإلغاء �أو الرجوع فيه يفيد بعدم الت�صويت باملوافقة على �إجراء �أى
توزيعات �أرباح خالل ال�سنة املالية املعنية �إال بعد قيام ال�شركة ب�سداد �أق�ساط مبلغ
التمويل من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد وعلى
�أال يرتتب على التوزيع الإخالل ب�أى من االلتزامات والن�سب املالية الواردة بهذا العقد
قبل وبعد توزيع الأرباح ،و�أنه فى حالة حدوث عجز فى معدل خدمة الدين و�/أو زيادة
فى تكاليف ال�شركة �سيتم تغطيتها عن طريق تدفقات نقدية جديدة فى �صورة زيادة ر�أ�س
مال ال�شركة املدفوع و�/أو قرو�ض م�ساندة من م�ساهمى ال�شركة املتنازل عن �أولوية �سدادها
ل�صالح البنك ،دون احل�صول على قرو�ض من بنك �أخر.
-

 .19تقريـر مراقبى احل�سابات �إىل جمل�س �إدارة ال�شركة ب�ش�أن الت�أكد من
�صحة و�إكتمال املعلومات بن�شرة الطرح:

ال�سادة  /جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفي كليوباترا "�شركة م�ساهمة م�صرية"
قمنا ب�أداء الإجراءات املتفق عليها معكم واملذكورة �أدناه واملتعلقة بن�شرة طرح �أ�سهم
�شركة م�ست�شفي كليوباترا "�ش.م.م" واملطلوب تقدميها للبور�صة امل�صرية .وقد قمنا
بتنفيذ هذه املهمة طبقا للمعيار امل�صرى رقم ( )4400ملهام اخلدمات ذات ال�صلة الذي
ي�سرى على مهام تنفيذ �إجراءات متفق عليها .وقد قمنا ب�أداء هذه الإجراءات فقط
مل�ساعدتكم فى االلتزام مبتطلبات البور�صة امل�صرية وفيما يلى ملخ�ص بالإجراءات
التى قمنا بها:
 - 1مطابقة بيانات البند الأول من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة والذي يتمثل يف
البيانات العامة عن ال�شركة حمل الطرح �شركة م�ست�شفي كليوباترا "�ش.م.م"
و�شركاتها التابعة (�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي "�ش.م.م" و�شركة م�ست�شفي
النيل بدراوي "�ش.م.م" و�شركة م�ست�شفي ال�شروق "�ش.م.م") مع ما هو وارد بدفاتر
و�سجالت وم�ستندات ال�شركة و�شركاتها التابعة.
 - 2مطابقة بيانات البند الثاين من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة والذي يتمثل يف
االف�صاحات الإ�ضافية التي تود ال�شركة �أن تف�صح عنها مع ما هو وارد بالقوائم املالية
وم�ستندات و�سجالت ودفاتر ال�شركة و�شركاتها التابعة.
 - 3مطابقة بيانات البند الثالث من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة واملتعلق بتقرير
امل�ست�شار املايل امل�ستقل عن القيمة العادلة لل�سهم مع ما هو وارد بتقرير التقييم
املعد مبعرفة امل�ست�شار املايل امل�ستقل (�شركة جرانت ثورنتون لال�ست�شارات املالية عن
الأوراق املالية) وال�صادر يف مار�س  2016كما مت تعديله يف  15مايو  2016والقوائم
املجمعة وامل�ستقلة عن ال�سنوات  2014 ،2013و.2015
 - 4مطابقة بيانات البند الرابع من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة "القوائم املالية
املجمعة وامل�ستقلة" مع ما هو وارد بالقوائم املالية املجمعة و امل�ستقله لل�شركة للأعوام
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014 ،2013و.2015
 - 5مطابقة البيانات املالية بالبند اخلام�س من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة
"�إف�صاحات �إ�ضافية �أخرى" مع ما هو مدرج مب�ستندات و�سجالت ال�شركة والقوائم
املالية املجمعة لل�شركة للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014 ،2013و.2015
 - 6مطابقة البيانات واالي�ضاحات املدرجة يف �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة وفق ًا
للنموذج اال�سرت�شادي لن�شرة الطرح ال�صادر بقواعد القيد و�إجراءاتها التنفيذية
لأ�سهم ال�شركات املقيدة بالبور�صة ومع ما هو مطلوب االف�صاح عنه وفق ًا لأحكام
القانون رقم  159ل�سنة  1981والقانون رقم  95ل�سنة  1992والئحتيهما التنفيذيتني.
وفيما يلي نتيجة تنفيذ االجراءات املبينة �أعاله:
 - 1مت مطابقة بيانات البند الأول من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة والذي يتمثل
يف البيانات العامة عن ال�شركة حمل الطرح �شركة م�ست�شفي كليوباترا "�ش.م.م"
و�شركاتها التابعة (�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي "�ش.م.م" و�شركة م�ست�شفي
النيل بدراوي "�ش.م.م" و�شركة م�ست�شفي ال�شروق "�ش.م.م") مع ما هو وارد بدفاتر
و�سجالت وم�ستندات ال�شركة و�شركاتها التابعة ووجدت مطابقة.
 - 2مت مطابقة بيانات البند الثاين من الن�شرة والذي ميثل يف االف�صاحات الإ�ضافية التي
تود ال�شركة �أن تف�صح عنها مع ما هو وارد بالقوائم املالية وم�ستندات و�سجالت ودفاتر
ال�شركة و�شركاتها التابعة ووجدت مطابقة.
 - 3مت مطابقة بيانات البند الثالث من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة واملتعلقة بتقرير
امل�ست�شار املايل امل�ستقل عن القيمة العادلة لل�سهم مع ما هو وارد بتقرير التقييم
املعد مبعرفة امل�ست�شار املايل امل�ستقل (�شركة جرانت ثورنتون لال�ست�شارات املالية عن
الأوراق املالية) وال�صادر يف مار�س  2016كما مت تعديله يف  15مايو  2016والقوائم
املجمعة وامل�ستقلة عن ال�سنوات  2014 ،2013و 2015ووجدت مطابقة.
 - 4مت مطابقة بيانات البند الرابع من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة "القوائم املالية
املجمعة وامل�ستقلة" مع ما هو وارد والقوائم املالية املجمعة وامل�ستقلة لل�شركة و
�شركاتها التابعة للأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014 ،2013و 2015ووجدت
مطابقة.
 - 5مت مطابقة البيانات املالية بالبند اخلام�س من �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة
"�إف�صاحات �إ�ضافية �أخرى" مع ما هو مدرج مب�ستندات و�سجالت ال�شركة والقوائم
املالية املجمعة لل�شركة للأعوام املالية املنتهية يف 31دي�سمرب  2014 ،2013و2015
ووجدت مطابقة.
 - 6مت مطابقة البيانات واالي�ضاحات املدرجة يف �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة وفق ًا
للنموذج اال�سرت�شادي لن�شرة الطرح ال�صادر بقواعد القيد و�إجراءاتها التنفيذية
لأ�سهم ال�شركات املقيدة بالبور�صة ومع ما هو مطلوب االف�صاح عنه وفق ًا لأحكام
القانون رقم  159ل�سنة  1981والقانون رقم  95ل�سنة  1992والئحتيهما التنفيذيتني
ووجدت مطابقة.
وحيث ان الإجراءات الواردة �أعاله ال متثل عملية مراجعة وال فح�ص حمدود متت طبقا
ملعايري املراجعة امل�صرية �أو املعايري امل�صرية ملهام الفح�ص املحدود ،وبالتايل ف�إننا لن نقوم
ب�إ�صدار تقرير ب�أى ت�أكد على �إعالن ن�شرة طرح �أ�سهم ال�شركة.
لو كنا قد قمنا ب�أداء �إجراءات �إ�ضافية �أو قمنا ب�أداء عملية مراجعة �أو فح�ص حمدود
للقوائم املالية وفق ًا ملعايري املراجعة امل�صرية �أو املعايري امل�صرية ملهام الفح�ص املحدود،
لكان من املمكن �أن تنمو �أمور ًا �أخرى �إىل علمنا والتى كان من املمكن �أن نرفعها لكم.
�أعد تقريرنا هذا فقط بغر�ض تقدميه �إىل جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفي كليوباترا
وبناء على طلبه وبغر�ض م�ساعدة جمل�س الإدارة يف االلتزام مبتطلبات
"�ش.م.م"
ً
البور�صة امل�صرية فيما يتعلق بطرح �أ�سهم ال�شركة للتداول وكذلك ن�شر ن�شرة االكتتاب.
وبالتاىل ال ميكن توزيعه �أو ا�ستخدامه يف �أى غر�ض �آخر بخالف الغر�ض املذكور �أعاله.
ويتعلق هذا التقرير فقط باملعلومات املالية املو�ضحة �أعاله وال ميتد �إىل القوائم املالية
ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا "�شركة م�ساهمة م�صرية" م�أخوذة ككل.
�أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
تامر عبد التـواب
زميل جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
زميل جمعية ال�ضرائب امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 8784
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
�سجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة فى  17مايو 2016

فرتة �سريان الت�سهيالت االئتمانية وحتى متام ال�سداد من �أ�صل وعوائد وعموالت
وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد.
فى حالة رغبة ال�شركة اال�ستحواذ على �أى م�ؤ�س�سة/جهة من مواردها الذاتية عليها
�أن تخطر البنك بذلك قبل امتام عملية اال�ستحواذ.
�أن كافة الأ�صول امل�ؤمن عليها ل�صالح البنك مل ولن يتم الت�أمني عليها ل�صالح �أى طرف
�أخر لدى �أى �شركة ت�أمني �أخرى.
عدم االقرتا�ض من �أى بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أى جهة �أخرى �أو طرف �أخر
مبا قد يخل بكافة التعهدات املالية الواردة بالعقد قبل وبعد هذا االقرا�ض �إال بعد
�إخطار البنك كتابي ًا.
عدم منح قرو�ض و�/أو كفاالت و�/أو اال�ستثمار بطريق مبا�شر و�/أو غري مبا�شر فى
�أى �شركة من ال�شركات ال�شقيقة و�/أو �أى طرف �أخر �إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من البنك وفى حالة االقرا�ض/اال�ستثمار من موارد ال�شركة الذاتية
ال يعد ذلك حالة اخالل ولكن يجب �أن يكون فى �صورة زيادة ر�أ�س املال املدفوع و�/أو
قرو�ض م�ساندة متنازل عن �أولوية �سدادها من امل�ساهمني ل�صالح البنك وعلى �أال يخل
بكافة التعهدات وااللتزامات الواردة بالعقد �إال بعد �إخطار البنك كتابي ًا.
عدم �إجراء �أى تو�سعات ر�أ�سمالية فى �أى �سنة مبا قد يخل بالتعهدات املالية املتفق
عليها مع البنك قبل وبعد هذه التو�سعات �إال بعد �إخطار البنك كتابي ًا.
فى حالة عدم كفاية موارد ال�شركة فى �سداد الأق�ساط امل�ستحقة ل�صالح البنك
من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد ،تلتزم
ال�شركة بالت�صويت �سنوي ًا بااليجاب على توزيع الأرباح فى اجلمعية العمومية
ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م ،.على �أن ت�ستخدم هذه الأرباح فى
�سداد املديونية امل�ستحقة على ال�شركة ل�صالح البنك.
�أال تقل ملكية ال�شركة (ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) فى ر�أ�س مال �شركة م�ست�شفى
القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م .و�/أو �أية �شركات �أو م�ست�شفيات يتم اال�ستحواذ عليها
عن طريق قر�ض من البنك عن ن�سبة  %51و�أن تظل لل�شركة ب�شكل مبا�شر و�/أو غري
مبا�شر ال�سيطرة على الت�صويت مبجل�س �إدارة �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
�ش.م.م .و�/أو �أية �شركات �أو م�ست�شفيات يتم اال�ستحواذ عليها عن طريق قر�ض من
البنك التخاذ قرارات جمل�س الإدارة.

اجماىل املبلغ امل�سحوب  2.920.183جنيه م�صرى (مليونان وت�سعمائة وع�شرون �ألف ًا
ومائة وثالثة وثمانون جنيه م�صري).

•

•

•

•

(ب) القر�ض الثانى من بنك التجارى الدوىل (م�صر) �ش.م.م:

متويل متو�سط الأجل بتاريخ  2016/1/19باجماىل مبلغ  230.000.000جنيه
م�صرى(مائتان وثالثون مليون جنيه م�صري) بغر�ض متويل اال�ستحواذ على م�ست�شفى
ال�شروق �ش.م.م.
مت �سحب مبلغ  208.714.800جنيه م�صري من القر�ض حتي تاريخه.
يتم احت�ساب �سعر العائد على �أ�سا�س �سعر الكوريدور لالقرا�ض املعلن من البنك املركزى
امل�صرى م�ضاف �إليه � %2,4سنوي ًا علم ًا ب�أن تاريخ اال�ستحقاق النهائى .2022/1/20
تتعهد ال�شركة مبجموعة من التعهدات وااللتزامات والتى تت�ضمن الأتى:
رهن �أ�سهم ال�شركة بن�سبة  %99.99ل�صالح البنك ،ون�سبة  %100من الأ�سهم اململوكة
لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .ل�صالح البنك ،ون�سبة  %51من الأ�سهم
اململوكة لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .وقد قامت ال�شركة برهن
باقي �أ�سهم ال�شركة واملكملة لن�سبة  %99.9من �أ�سهم ال�شركة وكذا رهن ن�سبة  %51من
الأ�سهم اململوكة لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .وجاري حالي ّا انهاء
�إجراءات رهن كامل الأ�سهم اململوكة لل�شركة يف �شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .وفق ّا
لاللتزمات الواردة بعقد القر�ض املاثل.
• القيام ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق والأخطار الإ�ضافية على كافة
الأ�صول الثابتة واملخزون اململوكة مل�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م ل�صالح البنك كم�ستفيد
وحيد على �أن تت�ضمن تغطية على الأقل  %25من �إجماىل قيمة الوثيقة �ضد
خطر ال�شغب والإ�ضرابات الأهلية والعمالية .قامت �شركة م�ست�شفي ال�شروق
�ش.م.م .ب�إ�صدار وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق ،وثيقة �شاملة ،ومت تخ�صي�ص مبلغ
 41.313.000جنيه م�صري من �أ�صل مبلغ  71.724.045جنيه م�صري ل�صالح البنك
التجاري الدويل.
• القيام ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق والأخطار الإ�ضافية على كافة
الأ�صول الثابتة احلالية اململوكة مل�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م .ل�صالح البنك
كم�ستفيد وحيد على �أن تت�ضمن تغطية على الأقل  %25من �إجماىل قيمة الوثيقة
�ضد خطر ال�شغب والإ�ضرابات الأهلية والعمالية .قامت �شركة م�ست�شفى النيل
بدراوى �ش.م.م ب�إ�صدار وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق ب�إجماىل مبلغ 25.093.348
ل�صالح البنك التجاري الدويل.
• القيام ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد خطر احلريق والأخطار الإ�ضافية على كافة
الأ�صول الثابتة واملخزون اململوكة لل�شركة ل�صالح البنك كم�ستفيد وحيد مبا ال يقل
عن  127.000.000جنيه م�صرى على �أن تت�ضمن تغطية على الأقل  %25من �إجماىل
قيمة الوثيقة �ضد خطر ال�شغب والإ�ضرابات الأهلية والعمالية .وقد قامت ال�شركة
ب�إبرام وثيقة ت�أمني �ضد جميع الأخطار خم�ص�ص منها مبلغ  127.000.000جنيه
م�صرى ل�صالح البنك التجارى الدوىل (م�صر) �ش.م.م �سارية حتى  2017/10/7وهى
نف�س الوثيقة امل�شار اليها فى عقد القر�ض االول.
• عدم بيع �أو رهن �أو منح امتياز و�/أو �إ�صدار توكيل بالبيع �أو الرهن� ،أو التنازل عن
�أى من �أ�صول ال�شركة املادية �أو املعنوية حالي ًا �أو م�ستقب ًال ب�صورة ت�ؤدى للإخالل
بالتعهدات املالية �أو اي ًا من ال�شروط وااللتزامات املت�ضمنة حتت هذا العقد �إال بعد
احل�صول على موافقة كتابية من البنك (بخالف الرهن الذى �سوف ي�صدر ل�صالح
البنك �ضمان ًا للتمويل املمنوح مبوجب هذا العقد وبخالف ال�ضمانات الطبيعية
املطلوبة من ال�شركة ملبا�شرة �أعمالها والتى يتم الإتفاق عليها مع البنك) وذلك طوال
فرتة �سريان الت�سهيالت االئتمانية وحتى متام ال�سداد من �أ�صل وعوائد وعموالت
وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد.
• فى حالة رغبة ال�شركة اال�ستحواذ على �أى م�ؤ�س�سة/جهة من مواردها الذاتية عليها
�أن تخطر البنك بذلك قبل امتام عملية اال�ستحواذ وعلى �أال يخل بكافة التعهدات
وااللتزامات الواردة بالعقد.
• �أن كافة الأ�صول امل�ؤمن عليها ل�صالح البنك مل ولن يتم الت�أمني عليها ل�صالح �أى طرف
�أخر لدى �أى �شركة ت�أمني �أخرى.
• عدم االقرتا�ض من �أى بنك �أو م�ؤ�س�سة مالية �أخرى �أو �أى جهة �أخرى �أو طرف �أخر
مبا قد يخل بكافة التعهدات املالية الواردة بالعقد قبل وبعد هذا االقرا�ض �إال بعد
�إخطار البنك كتابي ًا.
• عدم منح قرو�ض و�/أو كفاالت و�/أو اال�ستثمار بطريق مبا�شر و�/أو غري مبا�شر فى
�أى �شركة من ال�شركات ال�شقيقة و�/أو �أى طرف �أخر �إال بعد احل�صول على موافقة
كتابية م�سبقة من البنك وفى حالة االقرا�ض/اال�ستثمار من موارد ال�شركة الذاتية
ال يعد ذلك حالة اخالل ولكن يجب �أن يكون فى �صورة زيادة ر�أ�س املال املدفوع و�/أو
قرو�ض م�ساندة متنازل عن �أولوية �سدادها من امل�ساهمني ل�صالح البنك وعلى �أال يخل
بكافة التعهدات وااللتزامات الواردة بالعقد �إال بعد �إخطار البنك كتابي ًا.
فى حالة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو حدوث �أى انق�سام للأ�سهم �أو �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية
لأى �سبب من اال�سباب يتم االحتفاظ بنف�س ن�سب الأ�سهم املرهونة ل�صالح البنك قبل
وبعد الزيادة لكل من ال�شركة بن�سبة � ،%99.99شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
�ش.م.م .بن�سبة � ،%52.7شركة م�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م .بن�سبة  %51وم�ست�شفى
ال�شروق �ش.م.م .بن�سبة  %100من الأ�سهم التى مت اال�ستحواذ عليها من ال�شركة وبحيث
ال يتم تقلي�ص ن�سبة الأ�سهم املرهونة ل�صالح البنك.
عدم �إجراء �أى تو�سعات ر�أ�سمالية فى �أى �سنة مبا قد يخل بالتعهدات املالية املتفق
عليها مع البنك قبل وبعد هذه التو�سعات �إال بعد �إخطار البنك كتابي ًا .وفى حالة زيادة
التو�سعات الر�أ�سمالية عن التعهدات املالية يلزم احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة
من البنك.
فى حالة عدم كفاية موارد ال�شركة فى �سداد الأق�ساط امل�ستحقة ل�صالح البنك من
�أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد ،تلتزم ال�شركة
بالت�صويت �سنوي ًا بالإيجاب على توزيع الأرباح فى اجلمعية العمومية ل�شركة م�ست�شفى
ال�شروق �ش.م.م� ،.شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م .و�شركة م�ست�شفى النيل
بدراوى �ش.م.م ،.على �أن ت�ستخدم هذه الأرباح فى �سداد املديونية امل�ستحقة على
ال�شركة ل�صالح البنك.
�أال تقل ملكية ال�شركة (ب�شكل مبا�شر �أوغري مبا�شر) فى ر�أ�سمال �شركة م�ست�شفى
القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م .و�/أو �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م  .و�/أو �شركة
م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م ،.و�/أو �أية �شركات �أو م�ست�شفيات يتم اال�ستحواذ عليها عن
طريق ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة من البنك عن ن�سبة � %51إال بعد احل�صول على
موافقة كتابية من البنك.

م
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الرهون وال�ضمانات املفرو�ضة علي ال�شركة و�شركاتها التابعة
�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.
الأ�صل املرهون �ضمان ّا للقر�ض
عقد القر�ض م�صدر نوع الرهن /ال�ضمان املرتتب
علي الأ�صل
الرهن /ال�ضمان
�سندات لأمر ب�إجماىل مبلغ
عقد متويل متو�سط
ي�ساوى مبلغ التمويل املقدم
الأجل مببلغ
ً
فعليا لل�شركة بحيث تتنا�سب
 203.000.000جنيه
م�صرى (مائتان وثالثة قيمة كل �سند لأمر مع قيمة
مليون جنيه م�صرى) �أق�ساط ال�سداد.
مربم بني ال�شركة
رهن  %52.7من �إجماىل �أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة
رهن �أ�سهم.
والبنك التجارى الدوىل
التخ�ص�صى �ش.م.م .اململوكة لل�شركة ل�صالح البنك.
(م�صر) �ش.م.م.
�سندات لأمر ب�إجماىل ي�ساوى
عقد متويل متو�سط
مبلغ التمويل املقدم ً
فعليا
الأجل مبلغ
 230.000.000جنيه لل�شركة بحيث تتنا�سب قيمة
م�صرى (مائتان وثالثون كل �سند لأمر مع قيمة �أق�ساط
مليون جنيه م�صرى) ال�سداد.
مربم بني ال�شركة
رهن �أ�سهم �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .امل�ستحوذ
توكيل بالرهن.
والبنك التجارى الدوىل
عليها من قبل ال�شركة ل�صالح البنك .وال�شركة حالي ّا
(م�صر) �ش.م.م.
ب�صدد انهاء �إجراءات رهن �أ�سهم �شركة م�ست�شفي
ال�شروق �ش.م.م.
رهن  %51من �أ�سهم �شركة م�ست�شفى النيل بدراوي
رهن �أ�سهم.
�ش.م.م .ل�صالح البنك.
تعهد ببقاء نف�س ن�سب الأ�سهم تتعهد ال�شركة ب�أنه فى حالة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
املرهونة على ال�شركة� ،شركة �أو حدوث �أى انق�سام للأ�سهم �أو �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية
م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى لأى �سبب من اال�سباب يتم االحتفاظ بنف�س ن�سب
�ش.م.م� ،.شركة م�ست�شفى النيل الأ�سهم املرهونة ل�صالح البنك قبل وبعد الزيادة لكل
بدراوى �ش.م.م ،.وم�ست�شفى من ال�شركة بن�سبة � ،%99.99شركة م�ست�شفى القاهرة
ال�شروق �ش.م.م� .سواء فى التخ�ص�صى �ش.م.م .بن�سبة � ،%52.7شركة م�ست�شفى
حالة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة النيل بدراوى �ش.م.م .بن�سبة  %51وم�ست�شفى ال�شروق
�أو حدوث �أى انق�سام للأ�سهم �ش.م.م .بن�سبة  %100من الأ�سهم التى مت اال�ستحواذ
�أو �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية لأى عليها من ال�شركة وبحيث ال يتم تقلي�ص ن�سبة الأ�سهم
�سبب من اال�سباب بحيث ال يتم املرهونة ل�صالح البنك.
تقلي�ص ن�سبة الأ�سهم املرهونة قامت �شركة كري هيلثكري �إل .تي .دي
 ،Care Healthcare Ltd.امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة،
ل�صالح البنك.
برهن  %100من الأ�سهم اململوكة لها يف �شركة م�ست�شفي
كليوباترا �ش.م.م .والتي متثل يف تاريخه ن�سبة %99.9
من �أ�سهم ال�شركة .وقد مت االتفاق مع البنك التجارى
الدوىل (م�صر) �ش.م.م .على فك الرهن على ن�سبة %25
كحد �أق�صى من �أ�سهم ال�شركة وذلك لإمتام عملية القيد
والطرح فى البور�صة امل�صرية وذلك ً
عمال بقواعد قيد
و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية.
�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م.
الأ�صل املرهون �ضمان ّا للقر�ض
عقد القر�ض م�صدر نوع الرهن /ال�ضمان املرتتب
علي الأ�صل
الرهن /ال�ضمان
عقد اعتماد ماىل فى �سند اذنى ي�ستحق عند االطالع
مببلغ  5.000.000جنيه
ح�ساب جارى مدين
م�صرى (خم�سة مليون جنيه
مع بنك عودة مببلغ
م�صري).
 5.000.000جنيه
للبنك حق امتياز عام على الأموال التى تخ�ص �شركة
م�صرى(خم�سةمليون حق امتياز.
جنيه م�صري).
م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .من ح�سابات وودائع وغريها
من الأموال التى تكون فى �أى وقت من الأوقات فى
حيازة البنك �أو حتت �سلطته �أو ت�سلم له �أو تودع �أو
ت�سجل با�سمه وذلك ً
�ضمانا لأى مبالغ �أو التزامات
م�ستحقة �أو مرتتبة الآن �أو قد ت�ستحق �أو ترتتب فيما
بعد على �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م.
عقد ت�سهيل ائتمانى �سند اذنى ي�ستحق عند االطالع
مببلغ  3.000.000جنيه
فى �صورة ح�ساب
جارى مدين مع بنك م�صرى (ثالثة مليون جنيه
م�صري).
ال�شركة امل�صرفية
للبنك احلق فى �أن يحتجز �أى مبلغ �أو �أية �أوراق �أو
العربية الدولية مببلغ رهن حيازى.
جنيه
3.000.000
م�ستندات قابلة للتظهري �أو �أية �أموال �أو �سندات مالية
م�صرى (ثالثة مليون
عائدة ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .ت�صل �إىل
جنيه م�صري).
حيازة البنك �أو ت�صرف ب�أى فرع من فروعه �أو عمالئه
كما يحق له الت�صرف فيها و�أن يدخلها كمبالغ مدفوعة
من �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .لت�سديد احل�ساب
املطلوب منه �أو الذى ي�ستحق عليه من وقت لأخر
مبوجب دفاتر البنك وقيوداته وتعترب هذه الأموال
مبوجب هذا الإقرار ال�صريح وبدون احتياج �إىل �إقرار
�أخر من قبل �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .ت� ً
أمينا
ً
م�ستحقا �أو
غري قابل للتجزئة ل�ضمان كافة ما يكون
ي�ستحق عليه للبنك.

ثالث ًا :عقود الت�أجري التمويلي ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .و�شركة
م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م:.
م رقم
العقد
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• التزامات وتعهدات امل�ساهم الرئي�سي:

موافاة البنك بتعهد نهائى غري قابل للإلغاء �أو الرجوع فيه من �شركة كري هيلثكري �إل .تي.
دي Care Healthcare Ltd. .امل�ساهم الرئي�س يف ال�شركة يفيد بالأتى�( :أ) عدم �إجراء
�أى توزيعات للأرباح خالل ال�سنة املالية املعنية �إال بعد قيام ال�شركة ب�سداد �أق�ساط مبلغ
التمويل من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أى ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد
وعلى �أال يرتتب على التوزيع الإخالل ب�أى من االلتزامات والن�سب املالية الواردة بهذا
العقد قبل وبعد توزيع الأرباح( ،ب) �أنه فى حالة حدوث عجز فى معدل خدمة الدين و/
�أو زيادة فى تكاليف ال�شركة �سيتم تغطيتها عن طريق تدفقات نقدية جديدة فى �صورة
زيادة ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع و�/أو قرو�ض م�ساندة من م�ساهمى �شركة كري هيلثكري �إل.
تي .دي Care Healthcare Ltd. .املتنازل عن �أولوية �سدادها ل�صالح البنك ،دون احل�صول
على قرو�ض من بنك �أخر( ،ج) موافاة البنك بعقد تنازل عن �أولوية �سداد ل�صالح البنك
عن مبلغ  47.000.000جنيه م�صرى(�سبعة و�أربعون مليون جنيه م�صري) م�صحوب ًا
ب�شهادة معتمدة من مراقب احل�سابات اخلا�ص بال�شركة يو�ضح �أن احلد الأدنى للر�صيد
مبلغ  47.000.000جنيه م�صرى(�سبعة و�أربعون مليون جنيه م�صري) ( ،د) ت�سوية قيمة
الفرق بني ال�سعر النهائى لال�ستحواذ على م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .وبني مبلغ التمويل
املمنوح من البنك البالغ قدره  230.000.000جنيه م�صرى(مائتان وثالثون مليون جنيه
م�صري) عن طريق ح�ساب جارى م�ساهمني و�/أو عن طريق �ضخ تدفقات نقدية ،على �أن
يتم التنازل عن �أولوية �سداد هذا املبلغ ل�صالح البنك مع عدم االخالل ب�أى من التعهدات
املذكورة بالعقد �أو عقد القر�ض الأول وبعد احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من
البنك (،هـ) موافاة البنك ب�شهادة معتمدة من مراقب احل�سابات تفيد ر�صيد ح�ساب جارى
امل�ساهمني الذى مت �ضخه من قبل امل�ساهمني وتف�صيله فى حالة وجود �أكرث من م�ساهم فى
موعد �أق�صاه  2016/5/31يو�ضح املبلغ الذى يزيد عن مبلغ التمويل بالإ�ضافة �إىل مبلغ
 47.000.000جنيه م�صرى (�سبعة و�أربعون مليون جنيه م�صري) املتنازل عنه ل�صالح
البنك م�صحوب ًا بعد التنازل .مت التنازل عن �أولوية �سداد مبلغ  47.000.000جنيه
م�صرى(�سبعة و�أربعون مليون جنيه م�صري) ل�صالح البنك وت�سوية الفرق بني ال�سعر
النهائى للإ�ستحواذ ومبلغ التمويل املمنوح من البنك.

�إف�صاحات عامة:

قامت �شركة كري هيلثكري �إل .تي .دي  ،Care Healthcare Ltd.امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة،
برهن  %100من الأ�سهم اململوكة لها يف �شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .والتي متثل
يف تاريخه ن�سبة  %99.9من �أ�سهم ال�شركة .وقد مت االتفاق مع البنك التجارى الدوىل
(م�صر) �ش.م.م .على فك الرهن على ن�سبة  %25كحد �أق�صى من �أ�سهم ال�شركة وذلك
لإمتام عملية القيد والطرح فى البور�صة امل�صرية وذلك عم ًال بقواعد قيد و�شطب الأوراق
املالية بالبور�صة امل�صرية.

( )2ت�سهيالت ائتمانية/عقود فتح اعتمادات مالية فى ح�ساب جاري
مدين املمنوحة ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م:
(�أ) عقد فتح اعتماد ماىل فى ح�ساب جارى مدين  -بنك عوده:

تبلغ قيمة االعتماد  5.000.000جنيه م�صرى (خم�سة مليون جنيه م�صرى) بفائدة
قدرها  %3.25عالوة على متو�سط �سعر الكوريدور بحد ادنى  %13وكذا عمولة �أعلى ر�صيد
مدين قيمتها واحد بالألف �شهري ًا .بتاريخ  2015/12/31كان اجماىل املبلغ امل�سحوب
 5.577.072جنيه م�صرى (خم�سة مليون وخم�سمائة و�سبعة و�سبعون �ألف ًا واثنان
و�سبعون جنيه م�صري).

(ب) عقد ت�سهيل ائتمانى فى �صورة ح�ساب جارى مدين  -بنك ال�شركة
امل�صرفية العربية الدولية:
مت منح ت�سهيل بح�ساب جارى مدين فى حدود  3.000.000جنيه م�صرى(ثالثة مليون
جنيه م�صرى) بفائدة قدرها  %3.25عالوة على متو�سط �سعر الكوريدور بحد ادنى %13
وكذا عمولة �أعلى ر�صيد مدين قيمتها واحد بالألف �شهري ًا .بتاريخ  2015/12/31كان
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عقود الت�أجري التمويلى
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوى �ش.م.م.
قيود املذكورة بالعقد
تاريخ العقد العني امل�ؤجرة تاريخ �أخر املبلغ
املتبقى
ق�سط
�سداده
م�ستحق
ال�سداد
العقود املربمة مع كوربلي�س للت�أجري التمويلى م�صر �ش.م.م( .كوربلي�س)
 1 2012/10/15جهاز موجات  921.931 2018/1/20تتعهد وتلتزم �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي
�ش.م.م .بالتايل:
جنيه
�صوتية
م�صري  -ت�أمني العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطار
ACUSON X300
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على
– مبلحقاته
�أن تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو
 1جهاز �أ�شعة
من يتنازل �إليه �أو ل�صاحلهم كم�ستفيد.
مقطعية
وقد قامت �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي
– Oncology
�ش.م.م .بالت�أمني علي الأجهزة املذكورة
– VSIM
ل�صالح �شركة كوربلي�س وذلك �ضد خطر
16 Emotions
احلريق ب�إجمايل مبلغ  3.405.180جنيه
 - CTمبلحقاته
م�صري (ثالثة ماليني و�أربعمائة وخم�سة
�ألف ومائة وثمانون جنيه م�صري) و�ضد
خطر ال�سطو ب�إجمايل مبلغ 3.450.180
جنيه م�صري (ثالثة ماليني و�أربعمائة
وخم�سون �ألف ومائة وثمانون جنيه
م�صري) .والوثيقتني �ساريتني حتي � 4أبريل
 2017علم ّا ب�أن �إجمايل القيمة الإيجارية
 3.405.180جنيه م�صري (ثالثة ماليني
و�أربعمائة وخم�سة �ألف ومائة وثمانون
جنيه م�صري).
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمنيو�إال يحق لكوربلي�س مطالبة �شركة
م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .ب�سداد
كافة املديونية املتعلقة بعقد الت�أجري
التمويلى فور ًا.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعداحل�صول على املوافقة الكتابية من
كوربلي�س وبعد الوفاء بااللتزامات ال�سنوية
لعقد الت�أجري التمويلى.
 1 2012/11/29جهاز معجل  3.123.219 2018/9/20تتعهد وتلتزم �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي
�ش.م.م .بالتايل:
جنيه
خطى وم�شتمالته
 ت�أمني العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطارم�صري
موديل
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على
Unique Power
�أن تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من
IMRT, MV
يتنازل �إليه �أو ل�صاحلهم كم�ستفيد وقد
Rep, Remote
قامت ال�شركة ب�إبرام وثيقتني ت�أمني �ضد
Couch
خطر احلريق مببلغ  7.085.000جنيه
م�صري وخطر ال�سطو مببلغ 7.085.000
جنيه م�صري ل�صالح �شركة كوربلي�س
والوثيقتني �ساريتني حتي  10يونيو .2016
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمنيو�إال يحق لكوربلي�س مطالبة ال�شركة ب�سداد
كافة املديونية املتعلقة بعقد الت�أجري
التمويلى فور ًا.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعداحل�صول على املوافقة الكتابية من
كوربلي�س وبعد الوفاء بااللتزامات ال�سنوية
لعقد الت�أجري التمويلى.
�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م.
القيود املذكورة بالعقد
تاريخ العقد العني امل�ؤجرة تاريخ �أخر املبلغ
املتبقى
ق�سط
�سداده
م�ستحق
ال�سداد
العقد املربم مع ال�شركة الدولية للت�أجري التمويلى (�إنكولي�س)
 1.770.040 2017/10/25تتعهد وتلتزم �شركة م�ست�شفي ال�شروق
 2014/11/25كامل قطعة
�ش.م.م .بالتايل:
جنيه
واملعدلبتاريخ الأر�ض رقم
م�صري � -إ�صدار وثيقة ت�أمني تعادل  %100من قيمة
 )11( .2014/12/28تق�سيم
املال امل�ؤجر �ضد �سائر املخاطر على �أن تكون
املنطقة (ج) من
�شركة �إنكولي�س امل�ستفيد الوحيد و�أن تكون
تق�سيم اجلمعية
ال�شركة م�ستفيد �إ�ضافى فقط فى حالة
التعاونيةللإ�سكان
الهالك اجلزئى ومل تقم ال�شركة بالت�أمني
لأع�ضاء النادى
علي العني امل�ؤجرة حتي تاريخه.
الأهلى بحو�ض
 احل�صول على املوافقة الكتابية امل�سبقةمدينة الأوقاف
من �إنكولي�س فى حالة �إندماجها فى �شركة
رقم  1بناحية
�أو كيان �آخر �أو حلها �أو حوالة �أو بيع �أ�سهم
بوالق الدكرور
امل�ساهمني فيها وقت ابرام العقد �إىل الغري.
مركز وحمافظة
اجليزة ،وت�أخذ
رقم  20عوايد،
 73تنظيم �شارع
�أحمد عرابى
باملهند�سني
حمافظة اجليزة
مب�سطح 366.45
م .2تت�ضمن
رخ�صة البناء رقم
 12ل�سنة 2013
�صادرة بتاريخ
2014/12/9
املتعلقة بهذه
القطعة �أنه
ي�صرح ببناء
بدروم جراج
وار�ضى جتارى
وميزانني �إدارى
وع�شرة �أدوار
متكررة �سكنى
وغرف خدمات
بال�سطح.

2015/1/12 4099 1

2015/1/28 4096 2

2015/4/5 4185 3

2015/5/12 4215 4

2015/3/8 4152 5

-

-

-

العقود املربمة مع كوربلي�س للت�أجري التمويلى م�صر �ش.م.م( .كوربلي�س)
�سيارة تويوتا هاى  124.216 2018/4/1تتعهدوتلتزم�شركةم�ست�شفيال�شروق
�ش.م.م.بالتايل:
جنيه
ا�س – Hi Ace
م�صري  -ت�أمني على العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطار
 – MMMموديل
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على �أن
2500 – 2015
تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من يتنازل
�سى �سى.
�إليه�أول�صاحلهمكم�ستفيد.وقدقامتال�شركة
بالت�أمنيعليال�سيارةل�صالح�شركةم�ست�شفي
ال�شروق�ش.م.م.ولي�سل�شركةكوربلي�س.
 عدم االقرتا�ض �أو الت�أجري التمويلى �إال بعداحل�صولعلىموافقةكتابيةمنكوربلي�س.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعد الوفاءبالتزاماتعقدالت�أجريالتمويلى.
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمني�إال بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من
كوربلي�سعلماب�أن�إجماىلالقيمةااليجارية
 198.024جنيه م�صرى.
 1منظار م�سالك  458.389 2017/12/20تتعهدوتلتزم�شركةم�ست�شفيال�شروق
– مرن موديل
�ش.م.م.بالتايل:
جنيه
م�صري  -الت�أمني على العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطار
FLEX-X-C
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على �أن
 2تروللى نقل
تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من يتنازل
مري�ض موديل
�إليه �أو ل�صاحلهم كم�ستفيد .وقد قامت �شركة
PTs-H
م�ست�شفىال�شروق�ش.م.م.ب�إبراموثيقة
� 5سرير رعاية
ت�أمني �ضد خطر احلريق فقط ب�إجماىل مبلغ
مركزة موديل
 820.000جنيه م�صرى وامل�ؤمن له هو �شركة
B868y
كوربلي�س ل�صالح بنك م�صر فرع الأورمان
� 19سرير مري�ض
�سارية حتى � 1أبريل  2016وجاري التجديد
موديل B368a
ً
علما ب�أن �إجماىل القيمة الإيجارية843.524
 4كومود حفظ
جنيهم�صرى.
�أدوية مري�ض
 بعدم االقرتا�ض �أو الت�أجري التمويلى �إال بعد 3تروللى طوارىء
احل�صولعلىموافقةكتابيةمنكوربلي�س.
بجهاز �صدمات
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعد الوفاءقلب
بالتزاماتعقدالت�أجريالتمويلى.
 1وحدة جراحة
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمنياملخ واالع�صاب
�إال بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من
(ماى فيلد)
كوربلي�س.
جهاز موجات فوق  163.216 2018/2/20تتعهدوتلتزم�شركةم�ست�شفيال�شروق
ال�صوتية اخلا�ص
�ش.م.م.بالتايل:
جنيه
بفحو�صات الكلى
 ت�أمني على العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطارم�صري
وامل�سالك موديل
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على �أن
 PE300Xماركة
تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من يتنازل
�إليه �أو ل�صاحلهم كم�ستفيد .وقد قامت �شركة
Siemens
م�ست�شفىال�شروق�ش.م.م.ب�إبراموثيقتني
ت�أمني �ضد خطر احلريق ب�إجماىل مبلغ
 370.500جنيه م�صرى و�ضد خطر ال�سطو
ب�إجماىل مبلغ 370.500جنيه م�صرى ل�صالح
�شركةكوربلي�س.والوثيقتان�ساريتانحتى
 4يونيو ً 2016
علما ب�أن اجماىل القيمة
الإيجارية 260.196جنيه م�صرى .علم ّا ب�أن
الوثيقتنيي�شمالنالت�أمنيعليجهازموجات
فوق ال�صوتية (�سونار) حمل عقد الت�أجري
التمويلي رقم 4215بالإ�ضافة �إيل الت�أمني
علي جهاز موجات فوق ال�صوتية اخلا�ص
بفحو�صات الكلى وامل�سالك موديلPE300X
ماركة ٍ.Siemens
 عدم االقرتا�ض �أو الت�أجري التمويلى �إال بعداحل�صولعلىموافقةكتابيةمنكوربلي�س.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعد الوفاءبالتزاماتعقدالت�أجريالتمويلى.
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمني�إال بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من
كوربلي�س.
جهاز موجات فوق  74.532 2018/4/20تتعهدوتلتزم�شركةم�ست�شفيال�شروق
�صوتية �سونار +
�ش.م.م.بالتايل:
جنيه
 2بروب كونفك�س
م�صري  -ت�أمني العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطار مبا
وفاجينال
ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على �أن تكون
مبقطعني
�إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من يتنازل �إليه
(+ )bi-plane
�أول�صاحلهمكم�ستفيد.وقدقامت�شركة
م�ست�شفيال�شروق�ش.م.م.بالت�أمنيعليجهاز
عدد  2ابرة اخذ
موجات فوق �صوتية �سونار �ضد خطر احلريق
عينة
وال�سطومبوجبوثيقتنيالت�أمنيامل�شار�إليها
()biopsy guide
بعقد الت�أجري التمويلي رقم.4185
 +فيديو برنرت
 عدم االقرتا�ض �أو الت�أجري التمويلى �إال بعد�سونى
احل�صولعلىموافقةكتابيةمنكوربلي�س.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعد الوفاءبالتزاماتعقدالت�أجريالتمويلى.
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمني �إال بعداحل�صولعلىاملوافقةالكتابيةمنكوربلي�س.
( )2جهاز تخدير  296.453 2018/7/10تتعهدوتلتزم�شركةم�ست�شفيال�شروق
�ش.م.م.بالتايل:
جنيه
موديل
م�صري  -ت�أمني على العني امل�ؤجرة �ضد كل الأخطار
Avance CS2
مبا ال يقل عن قيمتها اال�ستبدالية على �أن
without
تكون �إما با�سم �شركة كوربلي�س �أو من يتنازل
vaporizers
�إليه�أول�صاحلهمكم�ستفيد.قامت�شركة
م�ست�شفىال�شروق�ش.م.م.ب�إبراموثيقة
ت�أمني �ضد خطر احلريق والأخطار الإ�ضافية
ب�إجماىل مبلغ 400.000جنيه م�صرى ل�صالح
�شركةكوربلي�س.والوثيقة�ساريةحتى
.2016/10/1
 عدم االقرتا�ض �أو الت�أجري التمويلى �إال بعداحل�صولعلىموافقةكتابيةمنكوربلي�س.
 �أال يتم توزيع �أرباح ال�شركاء �إال بعد الوفاءبالتزاماتعقدالت�أجريالتمويلى.
 �أال يحدث �أى تغيري فى هيكل امل�ساهمني�إال بعد احل�صول على املوافقة الكتابية من
كوربلي�س،علماب�أن�إجماىلالقيمةااليجارية
 411.476جنيه م�صرى.

• تطور ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر والذى قام مراقب احل�سابات ب�إ�صدار تقرير
�إجراءات متفق عليها بتاريخ :2016/4/19

بيان تطور ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع لل�شركة منذ حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة
تو�صية ب�سيطة �إيل �شركة م�ساهمة م�صرية يف  27يوليو  2005حتي  31مار�س :2016
بناء ّا علي قرار الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة رقم ( )4092ل�سنة  ،2005بتاريخ 27
يوليو  2005مت حتويل الكيان القانوين لل�شركة من �شركة تو�صية ب�سيطة �إيل �شركة م�ساهمة
م�صرية بر�أ�س مال يبلغ  109.322.000جنيه م�صري موزع ّا علي � 10.932.200سهم قيمة
كل �سهم  10جنيه م�صري بناء ّا علي قرار رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة رقم
 4/179ل�سنة  2005بتقييم �أ�صول وخ�صوم ال�شركة ب�إجمايل مبلغ وقدره  109,322,000جنيه
م�صري وموافقة جماعة ال�شركاء علي التقييم ال�صادر بجل�سته املنعقدة يف  9يونيو 2005مببلغ
وقدره  109.320.000جنيه م�صري وحتويل باقي مبلغ التقييم وقدره  2.000جنيه م�صري
�إيل ح�ساب جاري امل�ساهميني و�إعادة توزيع ر�أ�س املال لي�صبح عدد الأ�سهم � 10.932.000سهم
قيمة كل �سهم  10جنيه م�صري .كما مت اثبات الزيادة يف ر�أ�س املال بدفاتر اليومية العامة
لل�شركة يف حركة �شهر يوليو  .2005وقد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري بتاريخ  28يوليو
.2005
مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�شركة بتاريخ  15يوليو  2007مت تخفي�ض ر�أ�س املال امل�صدر
واملدفوع مببلغ  29.320.000جنيه م�صري لينخف�ض من  109.320.000جنيه م�صري موزع ّا
علي � 10.932.000سهم �إيل  80.000.000جنيه م�صري موزع ّا علي � 8,000.000سهم قيمة
ال�سهم  10جنيه م�صري هذا وقد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري بتخفي�ض ر�أ�س املال بتاريخ 20
مايو .2008
بناء ّا علي كل من قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة بتاريخ  13مار�س  2016وعقد
تعديل املواد ( )6و( )7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وكذلك ال�شهادة الإدارية امل�ؤرخة يف  21مار�س
 2016مت تعديل القيمة اال�سمية لأ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة من  10جنيه م�صري (فقط ع�شرة
جنيهات م�صرية ال غري) لل�سهم الواحد �إيل  50قر�ش ّا م�صري ّا (فقط خم�سون قر�ش ّا م�صري ّا ال غري)
مع ثبات ر�أ�س املال امل�صدر البالغ  80.000.000جنيه م�صري (فقط ثمانون مليون جنيه ّا م�صري ّا ال
غري) لي�صبح عدد الأ�سهم � 160.000.000سهم بد ّال من � 8.000.000سهم.

.21بيان بعدد امل�ساهميني يف تاريخ �إعداد الن�شرة وفق ّا لكتاب ال�شركة ال�صادر
بتاريخ :2016/5/3

• يبلغ عدد امل�ساهمني ( )3م�ساهم علي النحو التايل:
اجلن�سية عدد الأ�سهم القيمة
الأ�سم
الأ�سمية جم
مالطا  %99.999975 79.999.980 159.999.960جنيه م�صري
كري هيلث كري �إل تي دي
الن�سبة

عملة الوفاء

Care Healthcare Ltd.

وليد فايز �سعيد بكر
عمر �أمني ه�شام حممد �أمني عز العرب
الإجمايل

 %0.0000125جنيه م�صري
10
20
م�صري
 %0.0000125جنيه م�صري
10
20
م�صري
%100 80.000.000 160.000.000

	.22ن�سبة امل�شاركة يف ر�أ�س املال بناء علي �أخر تعديل للمادة ( )7من النظام
اال�سا�سي لل�شركة:
ن�سبة م�ساهمة الأجانب
%99.999975

ن�سبة م�ساهمة امل�صريني
%0.000025

 .23بيانات امل�ساهمني عار�ضي البيع يف الطرح وفق ّا لكتاب ال�شركة يف
:2016/5/10
عدد الأ�سهم ن�سبة عدد الأ�سهم املقرر
ا�سم امل�ساهم
م
اململوكة امللكية %عر�ضها للبيع
يف الطرح العام
واخلا�ص بحد
�أق�صي
كري هيلث كري �إل تي دي 40.000.000 %99.999975 159.999.960
Care Healthcare Ltd

عدد الأ�سهم
املتوقع امتالكها
بعد البيع والطرح
وزيادة ر�أ�س املال
التالية للطرح
159.999.960

ن�سبة امللكية املتوقع
الو�صول �إليها بعد
البيع والطرح وزيادة
ر�أ�س املال التالية
للطرح
علي الأقل %80

	.24بيان ب�أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وم�ساهمتهم احلالية وفق ًا لكتاب
ال�شركة يف :2016/5/10
تنفيذي/
ال�صفة
ا�سم ع�ضو
غري تنفيذي/
جمل�س الإدارة
م�ستقل
�أحمد عز الدين رئي�س جمل�س تنفيذي
الإدارة
حممود عبد
والع�ضو
العال
املنتدب
�أحمد عادل علي نائب رئي�س غري تنفيذي
جمل�س
بدر الدين
الإدارة
وليد فايز
�سعيد بكر

ع�ضو جمل�س غري تنفيذي
�إدارة

�سامح حممود ع�ضو جمل�س غري تنفيذي
�إدارة
حم�سن
نبيل وليد حممد ع�ضو جمل�س غري تنفيذي-
م�ستقل
�إدارة
زكي قمحاوي
ع�ضو جمل�س غري تنفيذي-
عمر �أحمد
م�ستقل
�إدارة
عاطف قناوي
حممد عو�ض ع�ضو جمل�س غري تنفيذي-
م�ستقل
�إدارة
عفيفي تاج
الدين

ن�سبة

ا�سم اجلهة اجلن�سية عدد الأ�سهم اململوكة للع�ضو
التي ميثلها
الع�ضو
�شركة كري م�صري متتلك �شركة كري هيلثكري %99.999975
�إل .تى .دى .عدد
هيلثكري
� 159.999.960سهم من
�إل.تي.دي.
�أ�سهم ال�شركة.
�شركة كري م�صري متتلك �شركة كري هيلثكري %99.999975
�إل .تى .دى .عدد
هيلثكري
� 159.999.960سهم من
�إل.تي.دي.
�أ�سهم ال�شركة.
�شركة كري م�صري متتلك �شركة كري هيلثكري %99.999975
�إل .تى .دى .عدد
هيلثكري
� 159.999.960سهم من
�إل.تي.دي.
�أ�سهم ال�شركة.
ال يوجد
نف�سه م�صري
نف�سه

�أردين

ال يوجد

نف�سه

م�صري

ال يوجد

نف�سه

م�صري

ال يوجد

 .25بيان مب�ساهمات ال�شركة يف ال�شركات التابعة وفق ّا لكتاب ال�شركة يف
:2016/5/10
عدد الأ�سهم ن�سبةامل�ساهمة املوقف من القيد
�أ�سهم
ا�سم ال�شركة اجلن�سية ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صدر ال�شركة اململوكة لل�شركة يف ر�أ�س املال بالبور�صة
غري مقيدة
%99.9
�شركة م�ست�شفي النيل م�صر 1.998.392 2,000,000 20.000.000
بدراوي �ش.م.م.
غري مقيدة
%99.992
24.998
م�صر 25.000 25.000.000
�شركةم�ست�شفي
ال�شروق �ش.م.م.
م�صر  %52.7165926 1.423.348 2.700.000 27.000.000غري مقيدة
�شركةم�ست�شفي
القاهرةالتخ�ص�صي
�ش.م.م.

• نبذة عن �شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م.

 ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي (ح�سن بدراوي و�شركاه) مبوجب عقد تكوين �شركةتو�صية ب�سيطة  1981/1/1ومت قيدها بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار
القاهرة بتاريخ  1982/1/14حتت رقم  216113ومت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة
ل�شركة م�ساهمة يف  1988مبوجب قرار رقم  508ل�سنة  1988ال�صادر من قبل وزير االقت�صاد
والتجارة اخلارجية باملوافقة علي الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م.
�شركة م�ساهمة م�صرية.

• غر�ض ال�شركة وفق ًا لل�سجل التجاري:

 توفري العالج الطبي بالإ�شعة الفوق ال�صوتية وعالج االطفال حديث الوالدة واملبت�سرين ف�ض ًالعن جراحة �أمرا�ض الن�ساء والوالدة واجلراحة العامة .وكذا �إ�ضافة ق�سم الأ�شعة املقطعية
والرنني املغناطي�سي واحلقن املجهري (�أطفال الأنابيب) �شراء �أجهزة طبية حديثة ذات
تكنولوجيا متطورة ،جهاز رنني مغناطي�سي -جهاز الأ�شعة املقطعية وجهاز الأ�شعة العميقة
بالكوبليت امل�شعة...الخ حت�سني م�ستوي اخلدمة بامل�ست�شفي.

• نبذة عن �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م.

 ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفي م�صر العربي (حممد فتحي خليل و�شركاه) مبوجب موافقة الهيئةالعامة لال�ستثمار علي ت�أ�سي�س �شركة تو�صية ب�سيطة ال�صادرة بتاريخ  1981/3/10ومت
قيدها بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة بتاريخ  1982/3/20حتت رقم
 56661ومت املوافقة علي حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة ذات م�سئولية حمدودة من
قبل الهيئة العامة للإ�ستثمار يف  1992/3/18ومت تغيري الأ�سم التجاري لل�شركة �إيل م�ست�شفي
ال�شروق و�أخري ًا مت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة �إيل �شركة م�ساهمة م�صرية بعد موافقة
الهيئة العامة للإ�ستثمار بتاريخ .1997/2/18

• غر�ض ال�شركة وفق ًّا لل�سجل التجاري:

	�إن�شاء م�ست�شفي عالجي لإقامة املر�ضي و�إجراء العمليات اجلراحية والأ�شعة والتحاليلالطبية والعالج الطبيعي والعالج لتعوي�ض ال�سوائل باجل�سم مع ق�سم لرعاية الأطفال غري
كاملي النمو بجانب الفح�ص الطبي ال�شامل وت�ضم الأق�سام التالية:
العناية املركزة ،الكلي ال�صناعية ،ق�سم والدة الن�ساء ،مناظري اجلهاز اله�ضمي ،ح�ضانات
الأطفال ،التعقيم املركزي� ،شبكة الغازات ،غرف عمليات ثالث ،جراحة امل�سالك البولية،
جراحة الأنف والأذن واحلنجرة ،جراحة العيون ،جراحة الأوعية الدموية ،جراحة املخ
والأع�صاب ،جراحة التجميل ،مركز نظم العيادات التالية:
	�أ�سنان -رمد� -أنف و�أذن وحنجرة -ن�ساء ووالدة -عظام -باطنة مع تزويدها ب�أحدث الأجهزة. ويجوز لل�شركة القيام مب�شروعات �أخري. ومت �إ�ضافة �أن�شطة طبية جديدة مثل عالج الأورام والتجميل. �شراء �أجهزة طبية جديدة للتو�سع يف �أن�شطة امل�ست�شفي املختلفة وذلك علي النحو التايل:عدد خم�س �أ�سرة عناية مركزة ،جهاز �أ�شعة ت�شخي�صية 8 ،عيادات خارجية� ،شراء �أجهزة
طبية جديدة للمعمل ولق�سم العالج الطبيعي ،غرفة عمليات كربي ،وغرفة عمليات �صغري
للطوارئ ،وغرفة تخدير وغرفة �أطفال حديثي الوالدة بعدد � 6أ�سرة� ،إ�ضافة غرف �إقامة
و�أجنحة �إقامة وبذلك يكون عدد الأ�سرة اخلا�صة بالتو�سع حوايل � 45سرير علي �أن يتم
تقدمي  %10من عدد الأ�سرة باملجان �سنوي ّا خالل فرتة الإعفاء ال�ضريبي اخلا�صة بالتو�سع.

• نبذة عن �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.

 ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .مبوجب قرار وزيرة االقت�صاد والتجارةاخلارجية رقم  562ل�سنة  .1987ومت قيد �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.
بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة بتاريخ  1987/12/31حتت رقم
.249898

• غر�ض ال�شركة:

	�إن�شاء و�إدارة وا�ستغالل م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي ومزاولة كافة العمليات املتعلقة بهويجوز لل�شركة لأن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها
التي تزاول �أعما ّال �شبيهة باعمالها والتي قد تعاونها علي حتقيق غر�ضها يف م�صر �أو اخلارج
كما يجوز لها �أن تندمج يف الهيئات ال�سالفة �أو ت�شرتيها �أو تلحقها بها وذلك مبوافقة هيئة
اال�ستثمار.
 -ومت �إ�ضافة ن�شاط املعمل وال�صيدلة بامل�ست�شفي.

 .26بيانات املديرين التنفيذين يف �شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م .وفق ّا
لكتاب ال�شركة يف :2016/5/3
م
1

2
3
4
5
6
7

الوظيفة
اجلن�سية
اال�سم
الدكتور /احمد عزالدين حممود عبدالعال م�صري رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب -ممثل عن �شركة
كري هيلثكري ال.تي.دي
م�صري رئي�س القطاع املاىل
الأ�ستاذ /خالد ح�سن �أحمد
م�صري مدير عام م�ست�شفى كليوباترا
الدكتور /حممد �إبراهيم يو�سف
م�صرية مدير قطاع املوارد الب�شرية
الأ�ستاذة /مروة الأبا�صريي
م�صرية مدير قطاع الإمداد و املخازن
الأ�ستاذة /منى مكرم
م�صري مدير قطاع تكنولوجيا املعلومات
الأ�ستاذ /عمرو الأ�شقر
الأ�ستاذ� /إيهاب حممد عبد الهادي حممد م�صري املدير املايل

 .27بيانات م�سئول عالقات امل�ستثمرين وم�سئول االت�صال بناء علي قرار
جمل�س �إدارة ال�شركة يف  2016/4/2وامل�صدق عليه من الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة يف :2016/4/12
و�سائل االت�صال عنوان املرا�سالت
ا�سم امل�سئول اجلن�سية الوظيفة
مل�سئويل االت�صال
بامل�ستثمرين
� 41 ،39شارع
التليفون:
ح�سن �أحمد م�صري مدير درا�سة
وحتليل الأعمال  0224143931كليوباترا – م�صر
ح�سن فكري
والقائم ب�أعمال  0222417471اجلديدة -
القاهرة
م�س�ؤل عالقات
امل�ستثمرين

عنوان الربيد االلكرتوين

ir@cleoptarahospital.com

�	.28أ�سباب الطرح وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/3

 تو�سيع قاعدة امللكية لل�شركة و�إتاحة �إمكانية دخول م�ساهمني جدد. ا�ستيفاء البنود  3 ،2 ،1من املادة ( )7من قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية. -اال�ستفادة من زيادة ر�أ�س املال التالية للطرح لتمويل اخلطط التو�سعية لل�شركة.

 .29عقود املعاو�ضة وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
�أطراف العقد
�شركةم�ست�شفى
كليوباترا
�ش.م.م ،.و�شركة
م�ست�شفىالقاهرة
التخ�ص�صى
�ش.م.م.

مو�ضوع العقد
مبوجب هذا العقد ت�ؤجر �شركة كليوباترا من الباطن ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى جزء من
الدور الثانى من املخزن املقام على قطعة الأر�ض رقم  1998من  1996من  1858من  1677من 26
كد�سرت بناحية �أبو زعبل -مركز اخلانكة -حمافظة القليوبية (باملنطقة الإ�ستثمارية �أمل  1بحو�ض
خارج الزمام بدون) مب�ساحة  532م( 2خم�سمائة واثنان وثالثون مرت ًا ً
مربعا ال غري) ،مقابل مبلغ
 9.427جنيه م�صرى �شهري ًا �إعتبارا من  1يناير  .2016مدة العقد � 14شهر ويجدد تلقائي ًا ،علم ًا ب�أن
مدة عقد الإيجار الأ�صلي تنتهى فى  31دي�سمرب .2016

البند الثاين� :إف�صاحات �إ�ضافية :
تود ال�شركة �أن تف�صح عن البنود الآتية:
 .1اال�شرتاطات اخلا�صة بالبيئة وال�سالمة وال�صحة املهنية وفق ّا لكتاب ال�شركة
يف :2016/5/10

تود �شركة م�ست�شفى كليوباترا ان تف�صح عن وجود بع�ض املخالفات من ال�شركات التابعة لها فيما
يخ�ص ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية والتي ت�سعى ال�شركة للبدء يف ت�صحيحها يف القريب
العاجل وفق ًا ملا يلى بيانه:

بالن�سبة ل�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م:.

يوجد لدى ال�شركة بع�ض املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية �أهمها ()1
عدم وجود جلنة �سالمة و�صحة مهنية معتمدة و( )2وجود خمالفات ال�شرتاطات جتهيزات
امل�ست�شفى �ضد �أخطار احلريق علما بوجود نظام مكافحة للحريق لكنه غري مطابق لال�شرتاطات
و( )3عدم قيام امل�ست�شفى بك�شف دوري على العاملني .وفى حالة عدم توفيق و�ضع املن�ش�أة قد
ي�ؤدى �إىل �إيقاف الن�شاط م�ؤقتا حلني ا�ستيفاء ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية .وحاليا
ال�شركة ب�صدد ا�ستيفاء متطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية �ضمن خطة تطوير البنية التحتية
للم�ست�شفى خالل عام .2016

بالن�سبة ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م:.

يوجد لدى ال�شركة بع�ض املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية اخلا�صة
مبكافحة احلريق وتتمثل يف عدم وجود نظام �إطفاء ذاتي ونظام حريق ذاتي علما بوجود نظام
�إطفاء حريق بديل بامل�ست�شفى .وفى حالة عدم توفيق و�ضع املن�ش�أة قد ي�ؤدى ذلك �إىل �إيقاف
الن�شاط م�ؤقتا حلني ا�ستيفاء ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية .وحاليا ال�شركة ب�صدد
ا�ستيفاء متطلبات ال�سالمة وال�صحة املهنية �ضمن خطة تطوير البنية التحتية للم�ست�شفى خالل
عام .2016

بالن�سبة ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م:.

يوجد لدى ال�شركة بع�ض املخالفات فيما يتعلق با�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية �أهمها
( )1عدم وجود جلنة �سالمة و�صحة مهنية معتمدة و( )2وجود بع�ض املخالفات ال�شرتاطات
جتهيزات امل�ست�شفى �ضد �أخطار احلريق علما بوجود نظام مكافحة للحريق لكنه غري مطابق
لال�شرتاطات .وفى حالة عدم توفيق و�ضع ال�شركة قد ي�ؤدى ذلك �إىل �إيقاف الن�شاط م�ؤقتا حلني
ا�ستيفاء ا�شرتاطات ال�سالمة وال�صحة املهنية .وحاليا ال�شركة ب�صدد ا�ستيفاء متطلبات ال�سالمة
وال�صحة املهنية �ضمن خطة تطوير البنية التحتية للم�ست�شفى خالل عام .2016

 .2القرو�ض والتزامات ال�شركة التعاقدية التي ب�ش�أنها الت�أثري علي �صرف
الأرباح وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
تود ال�شركة الإف�صاح عن التايل:

 ب�ش�أن عقد التمويل متو�سط الأجل املربم مع البنك التجاري الدويل (م�صر) �ش.م.م ب�إجمايلمبلغ ( 203.000.000مائتني وثالثة ماليني) جنيه م�صري ،تتعهد �شركة كري هيلثكري �إل.
تي .دي( Care Ltd. .امل�ساهم الرئي�سي ب�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م) بعدم الت�صويت
باملوافقة على �إجراء �أي توزيعات �أرباح خالل ال�سنة املالية املعنية �إال بعد قيام ال�شركة ب�سداد
�أق�ساط مبلغ التمويل من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أي ملحقات �أخرى م�ستحقة
ال�سداد وعلى �أال يرتتب على التوزيع الإخالل ب�أي من االلتزامات والن�سب املالية الواردة بهذا
العقد قبل وبعد توزيع الأرباح .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شركة ملتزمة يف حالة عدم كفاية
مواردها يف �سداد الأق�ساط امل�ستحقة ل�صالح البنك التجاري الدويل (م�صر) �ش.م.م من �أ�صل
وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أي ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد ،تلتزم ال�شركة بالت�صويت
�سنوي ًا بالإيجاب على توزيع الأرباح يف اجلمعية العمومية ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي
�ش.م.م .على �أن ت�ستخدم هذه الأرباح يف �سداد املديونية امل�ستحقة على ال�شركة ل�صالح البنك.
 ب�ش�أن عقد التمويل متو�سط الأجل املربم مع البنك التجاري الدويل (م�صر) �ش.م.م .ب�إجمايلمبلغ ( 230.000.000مائتان وثالثون مليون) جنيه م�صري ،تتعهد �شركة كري هيلثكري �إل.
تي .دي( Care Healthcare Ltd. .امل�ساهم الرئي�سي ب�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م)
بعدم الت�صويت باملوافقة على �إجراء �أي توزيعات �أرباح خالل ال�سنة املالية املعنية �إال بعد
قيام ال�شركة ب�سداد �أق�ساط مبلغ التمويل من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أي ملحقات
�أخرى م�ستحقة ال�سداد وعلى �أال يرتتب على التوزيع الإخالل ب�أي من االلتزامات والن�سب
املالية الواردة بهذا العقد قبل وبعد توزيع الأرباح .بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شركة ملتزمة يف
حالة عدم كفاية مواردها يف �سداد الأق�ساط امل�ستحقة ل�صالح البنك التجاري الدويل (م�صر)
�ش.م.م  .من �أ�صل وعوائد وعموالت وم�صروفات و�أي ملحقات �أخرى م�ستحقة ال�سداد ،تلتزم
ال�شركة بالت�صويت �سنوي ًا بالإيجاب على توزيع الأرباح يف اجلمعية العمومية ل�شركة م�ست�شفى
ال�شروق �ش.م.م� ،.شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .و�شركة م�ست�شفى النيل
بدراوي �ش.م.م ،.على �أن ت�ستخدم هذه الأرباح يف �سداد املديونية امل�ستحقة على ال�شركة
ل�صالح البنك.كما �أن من �ضمن ا�شرتاطات عقد القر�ض املربم مع البنك التجاري الدويل
(م�صر) �ش.م.م .ب�إجمايل مبلغ ( 230.000.000مائتان وثالثون مليون) جنيه م�صري ،ب�أنه
يف حالة زيادة ر�أ�س مال ال�شركة �أو حدوث �أي انق�سام للأ�سهم �أو �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية لأى �سبب
من اال�سباب يتم االحتفاظ بنف�س ن�سب الأ�سهم املرهونة ل�صالح البنك قبل وبعد الزيادة لكل
من ال�شركة بن�سبة � ،%99.99شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .بن�سبة ،%52.7
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م .بن�سبة  %51وم�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .بن�سبة %100
من الأ�سهم التي مت اال�ستحواذ عليها من ال�شركة وبحيث ال يتم تقلي�ص ن�سبة الأ�سهم املرهونة

ل�صالح البنك .وقد مت االتفاق مع البنك التجارى الدوىل (م�صر) �ش.م.م على فك الرهن
على ن�سبة  %25كحد �أق�صى من �أ�سهم ال�شركة وذلك لإمتام عملية القيد والطرح فى البور�صة
امل�صرية وذلك عم ًال بقواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية.
 كما تت�ضمن جميع عقود الت�أجري التمويلى املربمة مع �شركة كوربلي�س للت�أجري التمويلى م�صر�ش.م.م .املذكورة �أعاله واخلا�صة ب�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .على قيود تتعلق
ب�صرف االرباح والتي مبوجبها ال يتم توزيع �أرباح �شركاء �إال بعد احل�صول علي موافقة كتابية
من كوربلي�س وبعد الوفاء بااللتزامات ال�سنوية لكل عقد من عقود الت�أجري التمويلي.

 .3خم�ص�صات مطالبات:

وفق ًا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .يف  2016/5/12قامت
�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .بعمل خم�ص�ص مطالبات مببلغ 6.179.017جنيه م�صري طبق ّا
مليزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمري  2015واملعتمدة من مراقب احل�سابات.
وفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .يف 2016/5/3
وقامت �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .بعمل خم�ص�ص مطالبات مببلغ 4.940.959
جنيه م�صري طبق ّا مليزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمري  2015واملعتمدة
من مراقب احل�سابات.
وفق ًا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف  2016/5/11وقامت
�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .بعمل خم�ص�ص مطالبات مببلغ  12.070.124جنيه م�صري طبق ّا
مليزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمري  2015واملعتمدة من مراقب احل�سابات.
وفق ّا للإقرار املقدم من املمثل القانوين ل�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .يف
 2016/5/10وقامت �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .بعمل خم�ص�ص مطالبات
مببلغ  8.770.821جنيه م�صري طبق ّا مليزانية ال�شركة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمري
 2015واملعتمدة من مراقب احل�سابات.

التزامات �أخري وفق ّا خلطاب �شركة كري هيلثكري �إل.تي.ديCare Heathcare. - .
 - Ltdامل�ساهم الرئي�سي امل�سلم لل�شركة يف � 12أبريل :2016

بالإ�ضافة ملا �سبق تود ال�شركة �أن تف�صح عن دين م�ستحق ل�شركة كري هيلثكري �إل.تي.دي- .
 -Care Heathcare Ltd.امل�ساهم الرئي�سي مببلغ  47.379.723جنيه م�صري والتي قامت �شركة
كري هيلثكري �إل.تي.دي -Care Heathcare Ltd. - .امل�ساهم الرئي�سي بالتعهد مبوجب خطاب
مر�سل لل�شركة يف � 12أبريل  2016بعدم املطالبة مببلغ الدين �إال يف حالة حل �أو ت�صفية ال�شركة
�إختياري ّا �أو لأي �سبب قانوين �أخر .ومبوجب التعهد امل�شار �إليه ،مت التعهد �إي�ض ّا بتق�سيم مبلغ
الدين بني امل�ساهمني القائمني يف ال�شركة عند الت�صفية �أو احلل ك ّال بن�سبة عدد ما ميلكه من
�أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة �إيل �إجمايل عدد الأ�سهم امل�صدرة �إذا كان هناك ح�ص�ص غري مدفوعة من
ر�أ�س املال .وبناء على ذلك �سوف يتم ت�سجيل هذا املبلغ ،من هذا التاريخ� ،ضمن حقوق امللكية عن
طريق حتويله من الإلتزامات غري املتداولة و ت�سجيله �ضمن �أحد مكونات حقوق امللكية (�أو �أي
م�سمي منا�سب �أخر).

 .4العقارات والأرا�ضي اململوكة ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م.
وفق ّا لكتاب ال�شركة امل�ؤرخ 2016/5/3وكتاب �شركاتها التابعة فى
 2016/5/4و :2016/5/5
تود ال�شركة �أن تف�صح عن االتي:
�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م.
و�صف العقار
�سند امللكية
م .العقار
عقد بيع م�سجل كامل �أر�ض وبناء العقار املقام على
 1الأر�ض
برقم  3976بتاريخ قطعة الأر�ض رقم  2تق�سيم مربع
واملبنى
الرئي�سي � 1أكتوبر  222 .1981من خريطة تق�سيم م�صر
اجلديدة� -شياخة مركز م�صر
مل�ست�شفى
اجلديدة والتي ت�أخذ رقم  39عوائد
كليوباترا.
�شارع كليوباترا والبالغ م�سطحها
 856.35مرت مربع ،وال�صادر لها
رخ�صة بناء رقم  1ل�سنة .1979
 24قرياط يف حق الرقبة م�شاعا يف
� 2أر�ض ومبنى عقد بيع م�سجل
برقم  58بتاريخ قطعة الأر�ض رقم ( )3تق�سيم من
امتداد
املربع ( )222تق�سيم م�صر اجلديدة
م�ست�شفى  2يناير 1994
كليوباترا .بخ�صو�ص ح�صة وت�أخذ رقم  41عوائد �شارع كليوباترا
قدرها  3قرياط ناحية ق�سم م�صر اجلديدة حمافظة
القاهرة وم�ساحتها  867.55مرت
والعقد امل�سجل
برقم  618بتاريخ مربع ،وال�صادر لها رخ�صة بناء رقم
 21فرباير  75 2000ل�سنة  1994واملعدلة بالرخ�صة
بخ�صو�ص ح�صة رقم  13ل�سنة .1998
قدرها  21قرياط.

مالحظات

كان يوجد حجزين عقاريني م�شهرين
برقمى  4259ل�سنة  1982و2063
ل�سنة  1984على قطعة الأر�ض الكائنة
فى � 41شارع كليوباترا ل�صالح بنك
م�صر ً
وفقا للعقدين امل�سجلني برقمى
 58ل�سنة  1994و 618ل�سنة .2000
ومبوجب �إقرار ر�سمى ب�شطب حجز
�إدارى عقارى م�شهر برقم 393ء2014/
بنوك �أقر بنك م�صر ب�شطب احلجزين
العقاريني و�صرح لأمني عام م�صلحة
ال�شهر العقارى للت�أ�شري مبا يفيد �شطب
احلجزين �سالفى الذكر .وتود ال�شركة
�أن تف�صح �أنه �سبق ومت الت�أ�شري على
العقد امل�سجل رقم  618ل�سنة 2000
ب�شطب احلجزين العقارين �إال �أنه مل
يتم ا�ستكمال �إجراء الت�أ�شري ب�شطب
احلجزين العقارين على العقد امل�سجل
رقم  58ل�سنة  1994وجارى حاليا
اتخاذ االجراءات الالزمة للت�أ�شري
ب�شطب الرهن على العقد �سالف الذكر.
 3خمزن بحي عقد بيع م�سجل دور �أر�ضى كامل يف العقار ( 15ج) �شارع ال�شركة غري حا�صلة على الرتاخي�ص
الزيتون برقم  5بتاريخ  1الكرمي من ( 15ب) من �( 15أ) �شارع الالزمة ال�ستخدام العقار اململوك
الكرمي وجمله م�ساحته 285.8مرت مربع كمخزن.
يناير.1987
بناحيةاملطريةق�سمالزيتونحمافظة
القاهرة بحو�ض امليدان رقم  28والدور
الأر�ضي عبارة عن خمزنني بالعقار رقم
� 14شارع �سليم االول ((4و) �سابقا).
العقار حمل دعوى ق�ضائية بخ�صو�ص
� 4أر�ض ومبنى عقد بيع م�سجل كامل �أر�ض ومباين العقار رقم 8
برقم  2831بتاريخ عوائد ( 6عوائد �سابقا) واملقام على حمو قيد العقار من ك�شوف ح�صر
بجوار
قطعة الأر�ض رقم ( )7تق�سيم مربع املبانى واملن�ش�آت ذات الطابع املعمارى
م�ست�شفى  3يونيو .2007
(� )222شارع تال ناحية ق�سم م�صر املميز.
كليوباترا.
اجلديدة حمافظة القاهرة وم�ساحة
الأر�ض  1176.25مرت مربع.
 5مقر ادارى عقد بيع ابتدائي ال�شقة رقم  1بالدور الأر�ضي بالعقار العقار حمل دعوى ق�ضائية مت رفعها
من ال�شركة لإلغاء القرار الإدارى
رقم � 2أ �شارع تال مب�صر اجلديدة
مبنطقة م�ؤرخ � 14أبريل
حمافظة القاهرة وم�سطحها  170الذي ت�ضمن �إيقاف الأعمال والت�شميع
.2006
م�صر
للعقار بزعم حتويله من ا�ستخدام
مرت مربع.
اجلديدة
�سكني �إىل �إداري بدون ترخي�ص.

 6مقر ادارى عقد بيع ابتدائي ال�شقة رقم  2بالدور الأر�ضي بالعمارة العقار حمل دعوى ق�ضائية مت رفعها
رقم � 2أ �سابق وتنظيم  4حايل �شارع من ال�شركة لإلغاء القرار الإدارى
مبنطقة م�ؤرخ � 4أبريل
الذي ت�ضمن �إيقاف الأعمال والت�شميع
تال -م�صر اجلديدة -حمافظة
.2007
م�صر
للعقار بزعم حتويله من ا�ستخدام
القاهرة.
اجلديدة
�سكني �إىل �إداري بدون ترخي�ص.
�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.
مالحظات
و�صف العقار
م .العقار �سند ملكية االر�ض
� 1أر�ض ومبنى عقد بيع م�سجل  3عوائد �شارع �أبو عبيدة املقامة على
م�ست�شفى برقم  3329بتاريخ القطعتني رقم  6و 7تق�سيم املوقع 73
القاهرة � 3سبتمرب  .1994ج من خريطة تق�سيم م�صر اجلديدة
�شياخة ومركز م�صر اجلديدة
التخ�ص�صي
حمافظة القاهرة والبالغ م�ساحتها
 1533.2مرت مربع وال�صادر لها
رخ�صة بناء رقم  143ل�سنة .1977
�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م.
مالحظات
و�صف العقار
�سند امللكية
م .العقار
� 1أر�ض واملبنى عقد بيع م�سجل قطعة ار�ض رقم 442تق�سيم مدينة
الرئي�سي برقم  764م�ؤرخ  21الأوقاف منطقة (ج) بناحية بوالق
مل�ست�شفى مار�س .1995
الدكرور -مركز وحمافظة اجليزة والتي
ال�شروق.
ت�أخذ رقم عوائد � 5شارع بحر الغزال
والبالغ �إجمايل م�ساحتها 605.75مرت
مربع وال�صادر لها رخ�صتي بناء رقمي
 298ل�سنة  1973و 479ل�سنة .1977
� 2أر�ض ومبنى عقد بيع ابتدائي  11قطعة الأر�ض رقم  12تق�سيم مدينة قامت �شركة م�ست�شفى ال�شروق
الأوقاف منطقة (ج) -بناحية بوالق برفع دعوى �صحة ونفاذ عقد البيع
يناير .1999
امتداد
الدكرور -مركز وحمافظة اجليزة االبتدائي امل�ؤرخ  11يناير 1999
م�ست�شفى
والتي ت�أخذ رقم عوائد � 3شارع بحر بغر�ض ا�ستكمال �إجراءات الت�سجيل.
ال�شروق.
الغزال والبالغ �إجمايل م�ساحتها
 366.5مرت مربع ال�صادر لها رخ�صة
بناء رقم  167ل�سنة  1980واملعدلة
بالرخ�صة رقم  50ل�سنة .1999
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م.
مت بناء امل�ست�شفى مبوجب رخ�صة بناء رقم  259ل�سنة  ( 1978ال�صادرة با�سم املرحوم ال�سيد /ح�سن بدراوي).
تبني فى تاريخ الحق �أن جزء من مبنى امل�ست�شفى مت بنائه على قطعة �أر�ض من �أمالك الدولة (بالغ م�ساحته  1000مرت
مربع تقريبا) مع وقوع باقى مبنى امل�ست�شفى على قطعة الأر�ض البالغ م�ساحتها  246.274مرت مربع تقريبا واململوكة
للم�ست�شفى مبوجب عقد بيع ابتدائى امل�ؤرخ  23دي�سمرب .1995
فى عام  1987قامت ال�شركة مبخاطبة حمافظة القاهرة لت�سوية الو�ضع القانوين للأر�ض اململوكة للدولة القائم عليها
مبنى امل�ست�شفى وت�سجيلها با�سم ال�شركة .وعليه �صدر قرار حمافظ القاهرة رقم  246ل�سنة  1988باملوافقة على بيع
الأر�ض �سالفة الذكر ومت ن�شر ذلك القرار يف اجلريدة الر�سمية يف � 19أكتوبر .1988
وبعد الت�صرف يف الأر�ض بناء على القرار ال�صادر من حمافظة القاهرة ،ات�ضح يف عام � 1995أن الأر�ض حمل التعاقد مع
حمافظة القاهرة قد �سبق و�أن مت تخ�صي�صها للمنفعة العامة لإقامة م�شروع ميناء نهرى وبالتايل ال يجوز �إجراء �أي
ت�صرف عليها من قبل املحافظة.
ويف عام  2002قدمت �شركة م�ست�شفى النيل بدراوي طلب �إىل جلنة ف�ض منازعات اال�ستثمار لإنهاء �إجراءات ت�سجيل
الأر�ض املقام عليها امل�ست�شفى .وعليه ا�صدرت اللجنة امل�شار �إليها يف �شهر دي�سمرب  2002قرارا باملوافقة على الت�صرف
الذى مت من جهة حمافظة القاهرة وكذلك الت�أكيد على عدم ممانعة هيئة النقل النهري يف �إقرار الت�صرف ب�شرط �سداد
تعوي�ض منا�سب ،و�أقرت اللجنة االقرتاح ب�أن يكون التعوي�ض قيمة ما �سدد للمحافظة عند �شراء الأر�ض �سالفة الذكر
وقد اعتمد جمل�س الوزراء هذا القرار بجل�سته املنعقدة بتاريخ  18فرباير .2003
ومبوجب قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم  479ل�سنة  2004خرجت الأر�ض من عداد الأرا�ضي املخ�ص�صة للمنفعة العامة
لتدخل يف دائرة امالك الدولة اخلا�صة على �أن تتبع الهيئة العامة للنقل النهري.
وقد مت التفاو�ض مع هيئة النقل النهري ال�ستكمال �إجراءات نقل ملكية الأر�ض با�سم �شركة م�ست�شفى النيل بدرواى
وحترير امل�ستندات الالزمة مع هيئة النقل النهرى فى هذا ال�ش�أن ا�ستنادا �إىل قرار جلنة ف�ض املنازعات املذكور وذلك بعد
االتفاق على التعوي�ض املطلوب وت�سويته �إال �أنه مل يتم التو�صل �إىل اتفاق نهائى مع هيئة النقل النهرى حتى تاريخه.
وقامت ال�شركة فى �شهر �أبريل  2016بالتقدم بطلب للجنة ف�ض منازعات اال�ستثمار �إحلاقا للطلب ال�سابق تقدميه حتى
تتم الت�سوية فى �أ�سرع وقت ممكن.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق تود ال�شركة �أن تف�صح عن �صدور �أمر ازالة بخ�صو�ص الدورين الثانى ع�شر والثالث ع�شر مببنى
م�ست�شفى النيل بدراوى ومت الطعن ب�إلغاء القرار والدعوى حاليا تنظر من قبل املحاكم املخت�صة .واجلدير بالذكر �أن
رخ�صة البناء اخلا�صة بامل�ست�شفى ترخ�ص ببناء ت�سعة ادوار بالبدروم (م�ست�شفى) والعا�شر واحلادى ع�شر دورين �سكنيني،
حيث يتم �إ�ستغاللهم لأغرا�ض غري �سكنية.

 .5زيادة ر�أ�س املال التالية لعملية الطرح وفق ّا لقرار اجلمعية العامة غري
العادية املنعقدة بتاريخ :2016/4/6

وفق ّا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  2016/4/6واملعتمدة من الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة يف  2016/4/14بدون مالحظات متت املوافقة علي زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صدر يف حدود ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به ،علي �أن يتم هذه الزيادة بعد االنتهاء من
الطرح الثانوي وعلي �أن تكون هذه الزيادة قدرها حد �أق�صي نف�س عدد الأ�سهم املطروحة للطرح
الثانوي العام واخلا�ص وبذات ال�سعر النهائي للطرح ،وعلي �أن يتم متويلها من كامل ح�صيلة الطرح
الثانوي بعد ت�صفية ح�ساب ا�ستقرار ال�سهم ،وذلك دون �إعمال حقوق الأولوية لقدامي امل�ساهميني
يف الإكتتاب يف �أ�سهم الزيادة علي �أن تخ�ص�ص هذه الزيادة بالكامل ل�صالح �شركة كري هيلثكري �إل.
تى .دى – Care Healthcare Ltd. .امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة مقابل الأ�سهم التي مت طرحها يف
الطرح الثانوي العام واخلا�ص وفق ّا لل�شروط الواردة يف ن�شرة الطرح ،وتفوي�ض جمل�س الإدارة يف
تنفيذ هذه الزيادة ويف تعديل املادتني ( )6و( )7من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وفق ّا ملا ي�سفر عنه
الطرح الثانوي والزيادة الالحقة له ،وال يجوز للم�شرتكني يف الطرح العام واخلا�ص الإكتتاب يف
هذه الزيادة.

 .6عر�ض ال�شراء الإجبارى على �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
�ش.م.م .وفق ّا لكتاب ال�شركة بتاريخ :2016/5/3

تنوي ال�شركة م�ستقبال التقدم بعر�ض �شراء �إجبارى على ن�سبة ( %47.283الغري مملوكة
لل�شركة) من �أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى �ش.م.م .اىل الهيئة العامة للرقابة املالية
عم ًال ب�أحكام الباب الثانى ع�شر من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق ر�أ�س املال.

 .7تطبيق نظام �إثابة وحتفيز للعاملني واملديرين و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
التنفيذيني وفق ّا لكتاب ال�شركة بتاريخ :2016/5/5

تنوي ال�شركة بعد �إمتام الطرح حمل هذه الن�شرة تطبيق نظام �إثابة وحتفيز للعاملني واملديرين
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني بال�شركة ،حيث �سوف يتم عر�ض مقرتح النظام على
جمل�س � إدارة ال�شركة للدرا�سة ثم عر�ضه ،يف حال �إعتماده من جمل�س الإداره ،علي اجلمعية
العامة غري العادية لل�شركة .ويف حال موافقة اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة� ،سوف يتم
�أي�ض ًا تعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي لل�سماح بتطبيق نظام �أو �أكرث من �أنظمة الإثابة والتحفيز

ومع مراعاة احل�صول علي موافقات اجلهات الرقابية علي ذلك عم ّال بالقوانني ال�سارية وبقواعد
قيد و�شطب الأوراق املالية يف البور�صة امل�صرية.

 .8تعريف ال�شركات املرتبطة :
�أوالّ� :شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م:.

ت�أ�س�ست ال�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي (ح�سن بدراوي و�شركاه) مبوجب عقد تكوين �شركة
تو�صية ب�سيطة  1981/1/1ومت قيدها  -بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار
القاهرة بتاريخ  1982/1/14حتت رقم  216113ومت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة
م�ساهمة يف  1988مبوجب قرار رقم  508ل�سنة  1988ال�صادر من قبل وزير االقت�صاد والتجارة
اخلارجية باملوافقة علي الرتخي�ص بت�أ�سي�س �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م� .شركة
م�ساهمةم�صرية.

�أ -ملكية ال�شركة فى �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .احلالية وفق ّا
خلطاب �شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .يف :2016/3/12
اال�سم
�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.

الن�سبة
%99.9

عدد الأ�سهم
1.998.392

ثانياّ� :شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م:.

ت�أ�س�ست ال�شركة م�ست�شفي م�صر العربي (حممد فتحي خليل و�شركاه) مبوجب موافقة الهيئة
العامة لال�ستثمار علي ت�أ�سي�س �شركة تو�صية ب�سيطة ال�صادرة بتاريخ  1981/3/10ومت قيدها
بال�سجل التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة بتاريخ  1982/3/20حتت رقم 56661
ومت املوافقة علي حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة ل�شركة ذات م�سئولية حمدودة من قبل الهيئة
العامة للإ�ستثمار يف  1992/3/18ومت تغري اال�سم التجاري لل�شركة �إيل م�ست�شفى ال�شروق
و�أخري ّا مت حتويل ال�شكل القانوين لل�شركة �إيل �شركة م�ساهمة م�صرية بعد موافقة الهيئة العامة
للإ�ستثمار بتاريخ .1997/2/18

�أ -ملكية ال�شركة فى �شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .احلالية وفق ّا
خلطاب �شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف :2016/5/10
اال�سم
م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.

الن�سبة
%99.992

عدد الأ�سهم
24.998

ثالثاّ� :شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.

ت�أ�س�ست ال�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .مبوجب قرار وزيرة االقت�صاد والتجارة
اخلارجية رقم  562ل�سنة  .1987ومت قيد �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .بال�سجل
التجاري مبكتب �سجل جتاري ا�ستثمار القاهرة بتاريخ  1987/12/31حتت رقم .249898

�أ -ملكية ال�شركة فى �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.
احلالية وفق ّا خلطاب �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .يف
:2016/3/12
اال�سم
�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.

الن�سبة
%52.7165926

عدد الأ�سهم
1.423.348

رابعاّ :هيكل ملكية املجموعة املرتبطة بال�شركة وفق ّا خلطاب ال�شركة يف
:2016/5/10
الوكالةالفرن�سية
البنك الأوروبي
للتنميةوالتعاونالدويل
للتعمري و�إعادة البناء
بروباركو
%7.55

%12.5

م�ؤ�س�سةاال�ستثمار
الأملانية

�شركة �أبراج �أن�-أيه-
�أت�ش-ليمتد*

%7.55

%72.4

�شركة كريد هيلثكري هولدكو �إل .تي .دي.
%100
�شركات �أجنبية

�شركة كريد هيلثكري ليمتد
%100
�شركة كري هيلثكري �إل.تي.دي
%99.99

املجموعة

�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م.
امل�ستحوذ عليها يف يوليو 2014

%99.992
�شركةم�ست�شفىال�شروق
�ش.م.م.
امل�ستحوذ عليها يف يناير 2016

%52.7
�شركةم�ست�شفىالقاهرة
التخ�ص�صي�ش.م.م.
امل�ستحوذ عليها يف يوليو
**2014

%99.9
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي
�ش.م.م.
امل�ستحوذ عليها يف �سبتمرب
2015

* �شركة �أبراج �أن�.أيه�.أت�ش .ليمتد مملوكة من �صندوق يدار وحتت �سيطرة جمموعة �أبراج،
�شركة ا�ستثمار يف دبي.
** قامت �شركة كريد هيلثكري ليمتد باال�ستحواذ على �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي
�ش.م.م .يف يوليو  .2014ويف �ضوء �إعادة هيكلة املجموعة قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا
�ش.م.م .يف �سبتمرب  2015باال�ستحواذ على هذه الأ�سهم.

 .9الإجراءات املنظمة للتجميد والت�صرف يف الأ�سهم والت�صرف يف الأ�سهم
تنفيذ ّا لقرارات اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف 2016/4/6
وموقف الأ�سهم من حيث التجميد:

وفق ّا لقرار اجلمعية العامة غري العادية ال�صادر يف  2016/4/6واملعتمد حم�ضرها من قبل الهيئة
العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة يف  2016/4/14بدون مالحظات مت املوافقة علي جتميد %51
من �أ�سهم امل�ساهم الرئي�سى �شركة كري هيلثكري �إل .تي .دي  Care Healthcare Ltd.يف تاريخ
اجلمعية واملالك لن�سبة  %99.9من �أ�سهم ال�شركة وذلك ملدة �سنتني ماليتني تبد�أ من تاريخ تداول
�أ�سهم ال�شركة بالبور�صة امل�صرية وذلك تطبيق ّا لأحكام البند ال�سابع من املادة ( )7من قواعد
القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية.

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

وفق ًا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  2016/4/6واملعتمد حم�ضرها من
قبل الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة يف  2016/4/14بدون مالحظات متت املوافقة
علي جتميد ن�سبة  %100من �أ�سهم امل�ساهم الرئي�سي �شركة كري هيلثكري �إل.تي.دي Care.
 Healthcare Ltdيف تاريخ �إنعقاد اجلمعية حلني الطرح بالبور�صة امل�صرية علي �أن ميتد التجميد
للأ�سهم التي مل يتم بيعها من خالل الطرح العام و�/أو اخلا�ص ملدة �ستة �أ�شهر تبد�أ من تاريخ
بداية التداول علي �أ�سهم ال�شركة بالبور�صة امل�صرية.

.11بيانمبوقف�أ�سهمال�شركةاململوكةللم�ساهمالرئي�سيمنحيثالتجميدتطبيق ّا
للفقرة ال�سابعة من املادة ( )7من قواعد القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة
امل�صرية بناء علي كتاب ال�شركة يف  2016/5/17وكتاب �شركة م�صر للمقا�صة
والإيداع والقيد املركزي يف :2016/5/17
ا�سم امل�ساهم
الرئي�سي

�إجمايل عدد الأ�سهم
التي �سوف
الأ�سهم
اململوكة يف يتم بيعها يف
كامل ر�أ�س مال الطرح
ال�شركة

�شركة كري هيلثكري  159.999.960حتي عدد
�إل.تي.دي.
40.000.000
�سهم
Care
Healthcare Ltd

تاريخ فك التجميد

الن�سبة
عدد الأ�سهم �إجمايل
الأ�سهم املئوية لال�سهم
املجمدة
اململوكة بعد املجمدة
البيع والطرح للم�ساهم
وزيادة ر�أ�س الرئي�سي
املال التالية
للطرح
بعد �سنتني ماليتني
%51
 81.599.980حتي
من تاريخ تنفيذ
159.999.960
الطرح بالبور�صة
وفق ّا لقواعد القيد
و�شطب الأوراق
املالية بالبور�صة
امل�صرية

وبالتايل ت�صبح ن�سبة الأ�سهم املجمدة يف �ضوء كتاب �شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد املركزي
ن�سبة  %51مبا يتفق واحلد الأدنى املطلوب جتميده يف �شروط القيد طبق ّا للبند ال�سابع من املادة
( )7من قواعد القيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية.
وبتاريخ  16مايو � 2016صدرت موافقة البنك التجاري الدويل (م�صر) لت�أكيد موافقة البنك علي
جتميد %51من �أ�سهم �شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .احلالية اململولكة ل�شركة كري هيلثكري
�إل.تي.دي .واملرهونة ل�صالح البنك وذلك ملدة �سنتني من تاريخ الطرح يف البور�صة امل�صرية ،وذلك
عم ّال بالبند ال�سابع من املادة ال�سابعة من قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية.

 .12ن�سبة الأ�سهم حرة التداول وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/10
يوجد ن�سبة  %0.000025من �أ�سهم ال�شركة حرة التداول.

 .13خطة امل�ساهم الرئي�سى نحو ملكية الأ�سهم:

يف حالة رغبة امل�ساهم الرئي�سى يف بيع �أي جزء من �أ�سهمه يف ال�شركة بعد انتهاء فرتة التجميد
القانونية �سوف يقوم بالإف�صاح وفق ّا للقانون رقم  95ل�سنة  1992والئحته التنفيذية وكذلك وفق ّا
لقواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية ال�صادرة عن الهيئة العامة للرقابة املالية
والإجراءات التنفيذية ال�صادرة عن البور�صة امل�صرية واملعتمدة من الهيئة العامة للرقابة املالية.
كما يجوز بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة املالية واجلمعية العامة العادية لل�شركة �أن تنتقل
جزء �أو كل الأ�سهم املجمدة خالل مدة التجميد امل�شار �إليها يف حالة كون امل�شرتي بنك �أو �شركة
ت�أمني �أو �صندوق ا�ستثمار مبا�شر �أو �أحد الكيانات املتخ�ص�صة يف اال�ستثمار �أو �شخ�ص اعتباري
له خربة و�سابقة �أعمال متميزة يف جمال ن�شاط ال�شركة وب�شرط �أن يتعهد بااللتزام ب�شرط
االحتفاظ حتي نهاية املدة املقررة.

البند الثالث :تقرير امل�ست�شار املايل امل�ستقل عن القيمة العادلة لل�سهم يف 31
مار�س  2016وتقرير مراقب احل�سابات عن تقرير امل�ست�شار املايل امل�ستقل عن
القيمةالعادلةلل�سهم:
 -1تقرير امل�ست�شار املاىل امل�ستقل عن القيمة العادلة ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
(�شركةم�ساهمةم�صرية)
ال�سادة�/شركةم�ست�شفىكليوباترا

بناء على تكليف �شركة م�ست�شفى كليوباترا لتحديد القيمة العادلة ل�سهم ال�شركة يف 31دي�سمرب
ً
( 2015تاريخ التقييم) فقد مت احت�ساب القيمة العادلة لل�شركة وفق ًا لطريقة جمموع الأجزاء
وبناء على ما متتلكه �شركة م�ست�شفى كليوباترا من ا�ستثمارات يف ثالث
( )Sum of the parts
ً
�شركات �أ�سا�سية ( �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي� ،شركة م�ست�شفى النيل بدراوي� ،شركة
م�ست�شفى ال�شروق) وذلك بح�سب ن�سبة م�ساهمتها يف كل �شركة بعد تقييم تلك الإ�ستثمارات فيما
عدا ً�شركة م�ست�شفى ال�شروق والتى مت احت�سابها وفقا لتكلفتها اال�ستثمارية فى تاريخ اال�ستحواذ
وبناء على الإفرتا�ضات والبيانات واملعلومات التي �أمدتنا بها �إدارة �شركة م�ست�شفى كليوباترا والتي
تعترب امل�صدر الرئي�سى الذى اعتمد عليه يف هذه الدرا�سة .وقد مت عر�ض تقييم �شركة م�ست�شفى
ال�شروقلالف�صاحفقط.

وقد مت �إعداد التقييم با�ستخدام الأ�س�س الآتية:

قمنا بالتحليل املايل للقوائم املالية التاريخية لل�شركة حمل التقييم وكذا ال�شركات التابعة لها،
كما قمنا بتحديد القيمة العادلة لل�شركة وفق ًا للمتو�سط املرجح لطريقة خ�صم �صايف التدفقات
النقدية ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها بن�سبة %60وطريقة م�ضاعف القيمة
للربحية ( )P/Eبن�سبة %20وطريقة م�ضاعف قيمة ال�شركة ل�صافى الربح قبل ال�ضرائب
والفوائد والإهالكات ( )EV/EBITDAبن�سبة  .%20قد مت تقدير القيمة العادلة لل�شركة حمل
التقييم مبراعاة الأ�صول وقواعد التقييم املتعارف عليها ،و�إن البيانات املقدمة �إلينا تقع حتت
وبناء على الإفرتا�ضات والبيانات واملعلومات التي �أمدتنا بها
م�س�ؤولية �شركة م�ست�شفى كليوباترا ً
�إدارة ال�شركة وذلك �أخذ ًا يف الإعتبار التعديالت التي ر�أيناها �ضرورية ومبراعاة الأ�س�س العلمية
امل�ستخدمة يف هذا التقرير.
وقد مت زيادة الوزن الن�سبي لأ�سلوب خ�صم �صايف التدفقات النقدية فى تقييم �شركة كليوباترا
وال�شركات التابعة لها وذلك لأنة ميثل الأ�سلوب العلمي الأمثل لتحديد القيمة العادلة للأ�سهم
وذلك لإعتماده علي قيا�س كفاءة املن�ش�أة وقيمتها الفعلية وفقا لتدفقاتها النقدية (ولي�س ربحيتها
فقط) وقدرتها علي الإ�ستمرار بالن�شاط وكفاءتها يف �إدارة دورة ر�أ�سمالها العامل� ،إدارة النقدية
وهيكلها التمويلي با�ستخدام متو�سط معدل خ�صم مياثل املتو�سط املرجح لتكلفة الأموال امل�ستثمرة.

تعتمد هذه الطريقة على القيام باخلطوات التالية :

 تقدير التدفقات النقدية احلرة خالل �سنوات التنب�ؤ وتتمثل يف التدفقات النقدية املتاحة من�صايف ربح ال�شركة بعد ال�ضرائب م�ضاف ًا �إليها املعامالت غري املالية التي مت �إ�ضافتها يف قائمة
الدخل ومطروح ًا منها الإ�ستثمارات يف ر�أ�س املال العامل والأ�صول واال�ستثمارات الأخرى ،كما
�أنها ال تت�ضمن �أية فوائد مالية �أو توزيعات �أرباح.
 تقدير القيمة املتبقية فيما بعد �سنوات التنب�ؤ. خ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية والقيمة املتبقية مبعدل خ�صم منا�سب يتم حتديده مبايتنا�سب مع معدل ر�أ�س املال �إىل الديون وكذا طبيعة الن�شاط وخماطر ال�صناعة ومعدالت
الأدوات املالية اخلالية من خماطر الإ�ستثمار.
 الو�صول �إىل القيمة العادلة للن�شاط بتجميع القيم احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبليةوالقيمةاملتبقية.
 يتم احت�ساب القيمة العادلة حلقوق امللكية (�أ�سهم ال�شركة) بعد خ�صم قيمة القرو�ضوالديون (�إن وجدت) و�إ�ضافة ر�صيد النقدية وما يف حكمها� ،إن �إجمايل القيمة احلالية
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خالل �سنوات التنب�ؤ بالإ�ضافة �إىل القيمة املتبقية يعطى
انطباع ًا قوي ًا عن القيمة الإ�سرت�شادية لإجمايل الأموال امل�ستثمرة وهى قيمة ال�شركة.
 مل ي�شمل نطاق عملنا القيام ب�أي �أعمال فح�ص �أو مراجعة للقوائم املالية �أو احل�سابات التيتت�ضمنها ال�شركة حمل التقييم يف �ضوء معايري املراجعة امل�صرية .كما مل يت�ضمن نطاق عملنا
القيام ب�أية درا�سات �إقت�صادية �أو ت�سويقيه ،وقد اعتمدنا على القوائم املالية املعتمدة لل�شركة
والتف�سريات والإي�ضاحات واملعلومات املقدمة �إلينا من �شركة م�ست�شفى كليوباترا والتي تعترب
امل�صدر الأ�سا�سي للمعلومات وذلك بالإ�ضافة �إىل م�صادر املعلومات الأخرى املو�ضحة يف هذا
التقرير.
 ومت الإعتماد علي القوائم املالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها حمل التقييم يف  31دي�سمرب 2015ك�سنة الأ�سا�س بالإ�ضافة �إىل القوائم املالية التقديرية امل�ستقبلية لل�شركة لل�سنوات
من  31دي�سمرب  2015وحتى  31دي�سمرب  .2020كما مت الإعتماد يف �إعداد التنب�ؤات املالية
امل�ستقبلية لل�شركة علي البيانات واملعلومات التي �أمدتنا بها �إدارة ال�شركة وعلي م�س�ؤوليتها
ودون �أن نقوم مبراجعة تلك البيانات واملعلومات للت�أكد من �صحتها .مل ينم �إىل عملنا ما يدعو
للإعتقاد ب�أن هذه املعلومات ال توفر �أ�سا�س ًا معقو ًال لإعداد الدرا�سة كما هو مو�ضح ًا يف اجلزء
اخلا�ص بالإفرتا�ضات التي قامت عليها الدرا�سة تف�صي ًال .وقد �أعدت هذه املعلومات با�ستخدام
جمموعة الإفرتا�ضات النظرية والتي تت�ضمن افرتا�ضات عن �أحداث م�ستقبلية وعن ت�صرفات
الإدارة ولي�س من ال�ضروري �أن تتحقق تلك الإفرتا�ضات ،ومن ثم ف�إن هذه املعلومات قد ال تكون
منا�سبة للإ�ستخدام يف �أغرا�ض �أخرى بخالف املن�صو�ص عليها.
 ويف �ضوء ما تقدم فقد بلغت القيمة العادلة لل�شركة كليوباترا فى  31دي�سمرب ( 2015تاريخالتقييم) وفق ًا للأ�س�س املتبعة واملذكورة فيما تقدم مبلغ قدره  1.945.847.699جنيه م�صري
(مليار وت�سعمائة وخم�سة واربعون مليون وثمانيمائة و�سبعة واربعون �ألف و�ستمائة وت�سعة
ً
موزعة على � 160.000.000سهم وفق ًا لعدد الأ�سهم امل�صدرة بال�سجل
وت�سعون جنيه م�صري)
التجاري لل�شركة بتاريخ  31مار�س  2016وبالتايل فقد بلغ متو�سط القيمة العادلة لل�سهم مبلغ
 12.16جنيه م�صري (اثنا ع�شر جنيه و�ستة ع�شر قر�ش ًا).

�سريةالتقرير:

 هذا التقرير يعترب �سرى وخا�ص ولذا يجب التعامل معه يف النطاق املحدد الذي �أعد من اجله.وبناء على ذلك ال يجوز �أن يتم ن�سخ هذا التقرير �أو تبديله �أو �إر�ساله �إىل اى جهة عدا اجلهات
ً
التي مت الإتفاق عليها يف خطاب الإرتباط بدون موافقة كتابية �صريحة منا ومن �إدارة
ال�شركة.
ونود �أن نحيطكم علم ًا بان �شركة جرانت ثورنتون للإ�ست�شارات املالية عن الأوراق املالية غري
م�س�ؤولة عن حتديث �أية بيانات يف هذا التقرير كنتيجة لأحداث الحقة من تاريخ �إعداد
التقرير.
وقد مت �إعداد هذا التقرير بغر�ض تقدميه �إىل الهيئة العامة للرقابة املالية والبور�صة امل�صرية.
حترير ًا يف  31مار�س 2016
عمرو فتح اهلل
�شركة جرانت ثورنتون لال�ست�شارات املالية عن الأوراق املالية �ش.م.م
�سجلامل�ست�شاريناملالينيبالهيئة
رقم 1716

امللخ�صالتنفيذي

مت تقييم �شركة م�ست�شفى كليوباترا با�ستخدام طريقة جمموع الأجزاء()Sum of the Parts

ما متلكه ال�شركة من ا�ستثمارات يف ثالث �شركات �أ�سا�سية (�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي،
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي� ،شركة م�ست�شفى ال�شروق) وذلك بح�سب ن�سبة م�ساهمتها يف كل
وبناء على الإفرتا�ضات والبيانات واملعلومات التي �أمدتنا بها
�شركة بعد تقييم تلك الإ�ستثمارات
ً
�إدارة �شركة م�ست�شفى كليوباترا.
وقد مت �إعداد التقييم وفقا للمتو�سط املرجح لتقييم �شركة م�ست�شفى كليوباترا ما متلكه من
ا�ستثمارات يف ثالث �شركات �أ�سا�سية با�ستخدام الأ�س�س الآتية:
 .1طريقة خ�صم �صايف التدفقات النقدية ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها بن�سبة
%60
 .2طريقة م�ضاعف القيمة للربحية ( )P/Eبن�سبة %20
 .3طريقة م�ضاعف قيمة ال�شركة ل�صافى الربح قبل ال�ضرائب والفوائد والإهالكات
( )EV/EBITDAبن�سبة .%20
وقد مت الإعتماد ب�شكل �أ�سا�سي فى تقييم �شركة م�ست�شفى كليوباترا وال�شركات التابعة لها على
طريقة خ�صم �صايف التدفقات النقدية ( )DCFمع �إعطائها الوزن الن�سبي الأكرب حيث ت�ستند
طريقة خ�صم التدفقات النقدية على افرتا�ضات م�ستقبلية تت�ضمن الآراء احلالية لإدارة
ال�شركة ب�ش�أن الأحداث امل�ستقبلية والأداء التاريخي لل�شركة وو�ضع ال�سوق احلايل والتوقعات
امل�ستقبليه ،تعترب طريقة خ�صم التدفقات النقدية �أداه قوية للتقييم حيث �أنها تركز على
التدفقات النقدية املولدة من طبيعة الن�شاط حيث ت�أخذ يف الإعتبار خطط التنمية املتوقعة
لل�شركة التي هي قيد التنفيذ.
�إ�ستناد ًا ملا هو مذكور �أعاله ،فقد بلغت القيمة العادلة حلقوق امللكية ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
فى  31دي�سمرب ( 2015تاريخ التقييم) وفق ًا للأ�س�س املتبعة واملذكورة فيما تقدم مبلغ
 1.945.848الف جنيه م�صري (مليار وت�سعمائة وخم�سة واربعون مليون وثمانيمائة وثمانية
ً
موزعة على � 160.000.000سهم وبالتايل فقد بلغ متو�سط القيمة
واربعون �ألف جنيه م�صري)
العادلة لل�سهم مبلغ  12.16جنيه م�صري (اثنا ع�شر جنيه و�ستة ع�شر قر�ش ًا).

القيمة وفق ًا للمتو�سط املرجح لتقييم �شركة م�ست�شفى كليوباترا وما متتلكه من
ا�ستثمارات
طريقة التقييم

قيمة حقوق امللكية

الوزن الن�سبي

قيمة �شركة م�ست�شفى كليوباترا وفق ًا
لطريقة خ�صم التدفقات النقدية
قيمة �شركة م�ست�شفى كليوباترا وفق ًا
لطريقة م�ضاعف الربحية ()P/E
قيمة �شركة م�ست�شفى كليوباترا وفق ًا
لطريقة قيمة ال�شركة �إىل الأرباح
قبل الفائدة وال�ضريبة والإهالكات
واال�ستهالكات ()EV/EBITDA
قيمة حقوق امللكية
عدد الأ�سهم
قيمة ال�سهم باجلنيه امل�صري

1.672.670.432

%60

قيمة حقوق امللكية بعد
تطبيق الوزن الن�سبي
1.003.602.259

2.257.018.700

%20

451.403.740

2.454.208.498

%20

490.841.700
1.945.847.699
160.000.000
12.16

 .1طريقة خ�صم �صايف التدفقات النقديه ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
وال�شركات التابعه لها

�شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى
طريقة خ�صم التدفقات النقدية
ال�شروق
النيل بدراوي
القاهرة
كليوباترا
التخ�ص�صي
463.481.625 578.032.815 560.990.097 893.181.680
�إجمايل قيمة ال�شركة
()10.369.253
يخ�صم :ر�صيد بنوك دائمة وت�سهيالت ()203.000.000
ائتمانية وقرو�ض يف ()2015/12/31
يضاف :رصيد النقدية في ()2015/12/31
4.089.819 18.786.253 52.563.224 38.557.392
457.202.191 596.819.068 613.553.321 728.739.072
قيمة حقوق امللكية
%99.39
%99.92
%52.72
%100
ن�سبة م�ساهمة �شركة م�ست�شفى كليوباترا
454.404.114 596.339.226 323.444.405 728.739.072
قيمة حقوق امللكية
210.000.000
قيمة اال�ستثمار يف م�ست�شفى ال�شروق
خ�صم تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق ()454.404.114
بناء على طلب هيئة الرقابة املالية
1.858.522.703
�إجمايل قيمة حقوق امللكية ل�شركة
م�ست�شفىكليوباترا
()185.852.270
ناق�صً ا %10 :خ�صم الأقلية
1.672.670.432
�صايف قيمة حقوق امللكية ل�شركة
م�ست�شفىكليوباترا
طريقة ح�ساب القيمة وفق ًا لطريقة خ�صم �صايف التدفقات النقدية ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
وال�شركات التابعة لها ،و�شرح الإفرتا�ضات التى مت على �أ�سا�سها ح�ساب �صافى التدفقات احلرة
وح�ساب �سعر اخل�صم امل�ستخدم لكل
ً
مو�ضحة باجلزء اخلا�ص بتقييم كل �شركة على حده.
�شركة
مت تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها اال�ستثمارية فى تاريخ اال�ستحواذ وبناء على
ذلك مت ا�ستبعاد فرق التقييم اخلا�ص ب�شركة م�ست�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�ست�شفى
كليوباترا وقد مت عر�ض تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق لالف�صاح فقط.
ومت خ�صم  %10من �إجماىل قيمة حقوق امللكية كخ�صم للأقلية.

.2

طريقة م�ضاعف القيمه للربحيه ()P/E

طريقة م�ضاعف القيمة للربحية

م�ضاعفالربحيةامل�ستخدمبالدرا�سة
اخل�صماخلا�صباملخاطرالإ�ضافية
املرتبطةباال�ستثماريفال�شركة
م�ضاعفالربحيةامل�ستخدمبالدرا�سة
بعدتطبيقاخل�صم
اخل�صماخلا�صبتعديلامل�ضاعفوفق ًا
لهام�شالربحيةمل�ست�شفىكليوباترا
م�ضاعفالربحيةامل�ستخدمبالدرا�سة
بعدتطبيقخ�صمهام�شالربحية
�صايف الدخل املعدل
قيمةحقوقامللكية
ن�سبةم�ساهمة�شركةم�ست�شفىكليوباترا
قيمةحقوقامللكية
خ�صمقيمةاال�ستثماريف�شركةم�ست�شفى
ال�شروق
خ�صمفرقتقييم�شركةم�ست�شفىال�شروق
بناء على طلب هيئة الرقابة املالية
�إجمايل قيمة حقوق امللكية ل�شركة
م�ست�شفىكليوباترا

�شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى
ال�شروق
النيل بدراوي
القاهرة
كليوباترا
التخ�ص�صي
x 28.4
x 28.4
x 28.4
x 28.4
%10
%10
%10
%10
x 25.5

x 25.5

x 25.5

x 25.5

%0

%22

%10

%19

x 25.5

x 19.8

x 22.9

x 20.6

12.006.467 15.454.757 24.154.267 64.690.205
246.959.790 354.227.629 478.986.363 1.650.570.581
%99.39
%99.92
%52.72
%100
245.448.396 353.942.830 252.505.289 1.650.570.581
()210.000.000
()35.448.396
2.257.018.700

مت تعديل قيمة �صافى الربح ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى مببلغ  6.905.912جنية
م�صري وتتمثل فى الزيادة يف �أر�صدة غري الإعتيادية وغري متكررة والتي مت ح�سابها كالتايل:
• �أو ًال :مت �إ�ضافة مبلغ  905.912جم ل�صايف دخل ال�شركة والذي يتمثل يف مبلغ 3.308.714
جم قيمة الإ�ضمحالل يف �أر�صدة مدينون جتاريون خم�صوم ًا منه مبلغ  2.402.802جم قيمة
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف �صحتها املحت�سب عن العام.
• ثاني ًا :مت �إ�ضافة مبلغ قدره  6.000.000جم قيمة خم�ص�ص مطالبات.
مت تعديل قيمة �صافى الربح ل�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي مببلغ  11.842.268جنية م�صري
وتتمثل فى الزيادة يف �أر�صدة غري الإعتيادية وغري متكررة والتي مت ح�سابها كالتايل:
• �أو ًال :مت �إ�ضافة مبلغ قدره  11.824.488ل�صايف دخل ال�شركة والذي يتمثل يف قيمة
الإ�ضمحالل يف ر�صيد مدينون جتاريون .خم�صوم ًا منه مبلغ 1.907.220قيمة خم�ص�ص ديون
م�شكوك يف �صحتها املحت�سب عن العام
• ثاني ًا :مت �إ�ضافة مبلغ قدره  1.925.000جم ل�صايف دخل ال�شركة والذي يتمثل يف قيمة خم�ص�ص
ق�ضايا.
مت تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها اال�ستثمارية فى تاريخ اال�ستحواذ وبناء على
ذلك مت ا�ستبعاد فرق التقييم اخلا�ص ب�شركة م�ست�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�ست�شفى
كليوباترا وقد مت عر�ض تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق لالف�صاح فقط.

 .3طريقة م�ضاعف قيمة ال�شركه ل�صافى الربح قبل ال�ضرائب والفوائد
والإهالكات()EV/EBITDA
طريقة قيمة ال�شركة �إىل الأرباح قبل
خ�صم الفائدة وال�ضريبة والإهالكات
واال�ستهالكات

�شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى �شركةم�ست�شفى
ال�شروق
النيل بدراوي
القاهرة
كليوباترا
التخ�ص�صي
x 21.5

x 21.5

x 21.5

x 21.5

م�ضاعف قيمة ال�شركة �إىل الأرباح قبل
خ�صمالفائدةوال�ضريبةوالإهالكات
واال�ستهالكاتامل�ستخدمبالدرا�سة
%10
%10
%10
%10
اخل�صماخلا�صباملخاطرالإ�ضافية
املرتبطةباال�ستثماريفال�شركة
x 19.3
x 19.3
x 19.3
x 19.3
م�ضاعف قيمة ال�شركة �إىل الأرباح قبل
خ�صمالفائدةوال�ضريبةوالإهالكات
واال�ستهالكاتبعدتطبيقاخل�صم
%19
%10
%22
%0
اخل�صماخلا�صبتعديلامل�ضاعفوف ًقا
لهام�شالربحيةمل�ست�شفىكليوباترا
x 15.6
x 17.3
X 15
x 19.3
م�ضاعفالربحيةامل�ستخدمبالدرا�سة
بعدتطبيقخ�صمهام�شالربحية
21.319.191 25.247.411 29.679.085 98.416.931
الأرباحقبلالفائدةوال�ضريبة
والإهالكاتواال�ستهالكات
331.784.400 437.835.877 445.301.365 1.899.938.853
�إجمايلقيمةال�شركة
()10.369.253
يخ�صم:ر�صيدبنوكدائنةوت�سهيالت ()203.000.000
ائتمانية وقرو�ض يف ()2015/12/31
4.089.819 18.786.253 52.563.224 38.557.392
ي�ضاف :ر�صيد النقدية يف
()2015/12/31
325.504.966 456.622.130 497.864.589 1.735.496.245
قيمةحقوقامللكية
%99.39
%99.92
%52.72
%100
ن�سبةم�ساهمة�شركةم�ست�شفىكليوباترا
قيمةحقوقامللكية
323.512.875 456.255.006 262.457.247 1.735.496.245
خ�صمقيمةاال�ستثماريف�شركةم�ست�شفى ()210.000.000
ال�شروق
خ�صمفرقتقييم�شركةم�ست�شفىال�شروق ()113.512.875
بناء على طلب هيئة الرقابة املالية
2.454.208.498
�إجمايلقيمةحقوقامللكيةل�شركة
م�ست�شفىكليوباترا
مت تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق وفقا لتكلفتها اال�ستثمارية فى تاريخ اال�ستحواذ وبناء على
ذلك مت ا�ستبعاد فرق التقييم اخلا�ص ب�شركة م�ست�شفى ال�شروق من قيمة �شركة م�ست�شفى
كليوباترا وقد مت عر�ض تقييم �شركة م�ست�شفى ال�شروق لالف�صاح فقط.

 -2تقرير مراقب احل�سابات عن تقرير امل�ست�شار املايل امل�ستقل عن القيمة
العادلة لل�سهم:
تقرير الت�أكد املحدود ملراقب احل�سابات امل�ستقل
علي تقرير القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا – �شركة م�ساهمة
م�صرية
املعد بوا�سطة امل�ست�شار املايل امل�ستقل

ال�سادة جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفى كليوباترا (�ش.م.م)
بناء ًا علي طلب جمل�س �إدارة ال�شركة قمنا بتنفيذ اجراءات مهمة الت�أكد املحدود للبيانات املالية
امل�ستقبلية التى اعدت مبعرفة ادارة ال�شركة واملتمثلة يف قوائم الدخل التقديرية وكذلك
امليزانيات التقديرية عن ال�سنوات من  1يناير � 2016إىل  31دي�سمرب  2020واالفرتا�ضات
والتوقعات التى �أعدت على �أ�سا�سها القوائم املالية امل�ستقبلية الواردة بالف�صل الثانى من الأجزاء
الرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع من درا�سة القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا
“�ش.م.م” واملعد مبعرفة جراند ثورنتون لال�ست�شارات املالية (امل�ست�شار املايل امل�ستقل) يف 6
�أبريل  2016بغر�ض ا�ستخدامها فى حتديد القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا
“�ش.م.م” بغر�ض طرحها ببور�صة الأوراق املالية بالقاهرة واملرفق بهذا التقرير واملختوم بختم
مراقب احل�سابات “بغر�ض حتديده”.
�إن الغر�ض من تنفيذ هذه املهمة هو م�ساعدتكم يف االلتزام مبتطلبات الهيئة العامة للرقابة
املالية املتعلقة بدرا�سة القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�ش.م.م” بغر�ض
طرحها ببور�صة الأوراق املالية بالقاهرة.

م�سئولية جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفى كليوباترا (�ش.م.م) وامل�ست�شار املايل
امل�ستقل

جمل�س الإدارة م�سئول عن اعداد وعر�ض البيانات املالية امل�ستقبلية والتي تت�ضمن االفرتا�ضات
والتوقعات واملنهج املتبع الواردة بالف�صل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع
من درا�سة القيمة العادلة والتي اعدت على ا�سا�سها البيانات املالية امل�ستقبلية مت�ضمنة-:
 التدفقات النقدية احلرة خالل فرتة التوقعات. القيمة احلدية بعد فرتة التوقعات. تقدير ن�سبة حقوق امللكية اىل الديون. تقدير معدل اخل�صم امل�ستخدم لتحديد القيمة احلالية لكل من التدفقات النقدية امل�ستقبليةوالقيمةاحلدية.
وكذلك ف�إن جمل�س الإدارة م�سئول عن ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على �سجالت كافية والرقابة
الداخلية ذات ال�صلة ب�إعداد البيانات املالية امل�ستقبلية ،كما تت�ضمن هذه امل�سئولية اختيار
ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املالئمة للظروف.

م�سئولية مراقب احل�سابات امل�ستقل

تنح�صر م�سئوليتنا يف الو�صول اىل ا�ستنتاج م�ستقل على �أ�سا�س اجراءات الت�أكد املحدود التى
قمنا بها ،عن ما �إذا كان قد منا �إىل علمنا مايدعو اىل الأعتقاد ب�أن البيانات املالية امل�ستقبلية مل
يتم اعدادها – يف جميع جوانبها الهامة – طبق ًا ملنهج مقبول و�أن االفرتا�ضات والتوقعات ال متثل
�أ�سا�س ًا معقو ًال للبيانات املالية امل�ستقبلية.
قمنا بتنفيذ اجراءات الت�أكد املحدود طبقا للمعيار امل�صرى ملهام الت�أكد رقم (« )3400اختبار
املعلومات املالية امل�ستقبلية» ال�صادر بقرار وزير اال�ستثمار الذى يتطلب االلتزام بقواعد ال�سلوك
املهنى مبا فيها اال�ستقاللية ،وتخطيط وتنفيذ اجراءات الت�أكد املحدود للح�صول على ت�أكيد
حمدود للو�صول اىل ا�ستنتاج ان البيانات املالية امل�ستقبلية خالية من الأخطاء او التحريفات
اجلوهرية.

ملخ�ص الأجراءات املنفذة

ت�شمل اجراءات الت�أكد املحدود لتقرير الت�أكد املحدود عمل ا�ستف�سارات – ب�صورة �أ�سا�سية من
الأ�شخا�ص امل�سئولني عن اعداد املعلومات امل�ستخدمة فى اعداد البيانات املالية امل�ستقبلية .وان
اجراءات جمع االدلة والتى تعترب اجراءات حمدودة عن تلك التى تطبق فى اجراءات احل�صول
على ت�أكيد منا�سب ،وبالتايل ف�إننا قد ح�صلنا على ت�أكيد اقل مما كان �سيتم احل�صول عليه من
اجراءات الت�أكيد املنا�سب وت�شمل هذه الإجراءات ما يلي:
 مناق�شة املديرين ذوى ال�صلة امل�سئولني عن �إعداد البيانات املالية امل�ستقبلية وامل�ست�شار املاىلامل�ستقل فى املنهج املتبع لإعداد البيانات املالية امل�ستقبلية.
 تقييم مدى منا�سبة االفرتا�ضات والتوقعات الواردة بالف�صل الثانى من الأجزاء الرابعواخلام�س وال�ساد�س وال�سابع بدرا�سة القيمة العادلة فى �ضوء اجتاهات النمو التاريخية
وخطط الإدارة.
 مطابقة البيانات املالية التاريخية الواردة بتقرير القيمة العادلة لأ�سهم ال�شركة مع القوائماملالية التى مت مراجعتها كما فى وعن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014و31
دي�سمرب .2015
 مناق�شة امل�ست�شار املايل امل�ستقل يف التعديالت التى ر�آها �ضرورية على املعلومات والبياناتاملقدمة من �إدارة ال�شركة.
 تقييم مدى تنا�سق البيانات املالية امل�ستقبلية مع �أحدث قوائم مالية مت مراجعتها والبياناتوالتقارير الداخلية املتعلقة بالنقدية وم�ستوى الديون و�أر�صدة ر�أ�س املال العامل.
 تقييم مدى �صحة ودقة العمليات احل�سابية فى البيانات املالية امل�ستقبلية و�أى عملياتح�سابية مدرجة بها.
 تفهم كيفية �إعداد معدل اخل�صم امل�ستخدم. -االطالع على حما�ضر جمل�س الإدارة واجلمعيات العامة.

حمددات الأعتماد على البيانات املالية امل�ستقبلية

مت اعداد البيانات املالية امل�ستقبلية با�ستخدام جمموعة من االفرتا�ضات تت�ضمن توقعات نظرية
عن �أحداث م�ستقبلية .لذا ف�إن ردود �أفعال الإدارة ال ميكن ت�أكيدها �أو التحقق منها بنف�س الدرجة
مقارنة بالنتائج التاريخية كما �إن الأحداث امل�ستقبلية لي�س بال�ضرورة �أن حتدث كما هو متوقع لذا
فنحن ال نبدى ر�أي ًا فى مدى �صالحية االفرتا�ضات التى اعدت على �أ�سا�سها البيانات املالية امل�ستقبلية
وال على مدى تقارب النتائج النهائية املحققة م�ستقبال مع هذه البيانات املالية امل�ستقبلية.
كما يجب الأخذ يف االعتبار انه من املتوقع ان تكون النتائج الفعلية خمتلفة عن نتائج
االفرتا�ضات التي اعدت على ا�سا�سها البيانات املالية امل�ستقبلية حيث �أن االحداث املتوقعة غالبا
ما ال تتحقق كما هو متوقع وقد يكون االختالف جوهري ًا اي�ض ًا وبالتايل فان املعلومات والبيانات
واالفرتا�ضات يجب �أال ت�ستخدم يف غري الغر�ض املو�ضح بهذا التقرير .وحتى يف حالة حتقق
الأهداف املتوقعة يف ظل االفرتا�ضات امل�ستخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات
حيث �أن غالب ًا ما ال تتحقق الأحداث املتوقعة كما هو مفرت�ض وقد يكون االختالف جوهري ًا.
كما نلفت الأنتباه اىل �أن البيانات املالية امل�ستقبلية ال يق�صد بها وال يتوقع منها ان توفر كل
املعلومات واالي�ضاحات ال�ضرورية الالزمة للأف�صاح املنا�سب طبقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية.

اال�ستنتاج

فى �ضوء االجراءات املطبقة واملو�ضحه �أعاله ،مل ينم �إىل علمنا ما يجعلنا نعتقد �أن البيانات
املالية امل�ستقبلية ،الواردة بالف�صل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع بتقرير
القيمة العادلة ،قد �أعدت يف جميع جوانبها اجلوهرية ب�شكل خمالف للأ�س�س واالفرتا�ضات،
الواردة بالف�صل الثانى من الأجزاء الرابع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع بتقرير القيمة العادلة.
كما مل ينم �إيل علمنا ما يجعلنا نعتقد �أن تلك الأ�س�س واالفرتا�ضات ال متثل ا�سا�س ًا معقوال
للبياناتاملاليةامل�ستقبلية.

فقرة لفت االنتباه

بناء على توجيه الهيئة العامة للرقابة املالية ،قام امل�ست�شار املاىل امل�ستقل
نلفت االنتباه �إىل �أنه ً
بتعديل خ�صم الأقلية ومعدل النمو امل�ستخدم الحت�ساب القيمة املتبقية لل�شركة يف نهاية فرتة
التنب�ؤ والتي مت �آخذها يف االعتبار عند حتديد القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا
وذلك لتتم�شى مع �آخر االح�صائيات امل�صدرة.
وبالتايل ،قام امل�ست�شار املاىل امل�ستقل ب�إ�صدار تقرير معدل عن القيمة العادلة والذى كنا قد
قمنا ب�إ�صدار تقرير الت�أكد املحدود غري املتحفظ ملراقب احل�سابات امل�ستقل على تقرير القيمة
العادلة ال�سابقة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا "�ش.م.م" املعد بوا�سطة امل�ست�شار املاىل امل�ستقل
بتاريخ � 6أبريل  .2016ونظر ًا لتعديــل خ�صم الأقليــة ومعدل النمـــو ،قمنا ب�إ�صدار تقرير الت�أكد
املحدود غري املتحفظ ملراقب احل�سابات امل�ستقل بتاريخ  12مايو  2016على التقرير املعدل للقيمة
العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا "�ش.م.م".
الحق ًا لإ�صدار تقرير امل�ست�شار املاىل امل�ستقل املعدل ،قامت الهيئة العامة للرقابة املالية بطلب
تعديالت �أخرى على م�ضاعف الربحية و�صايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة اال�ستثمار يف �شركة
م�ست�شفي ال�شروق والذى يتم �أخذه يف االعتبار عند حتديد القيمة العادلة لإ�سم �شركة م�ست�شفى
كليوباترا .وبالتايل قام امل�ست�شار املاىل امل�ستقل بتعديل التقرير املعدل و�إ�صدار تقرير �آخر لي�أخذ
يف االعتبار التعديالت على م�ضاعف الربحية و�صايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة اال�ستثمار يف
�شركة م�ست�شفي ال�شروق .ونظر ًا لتعديل م�ضاعف الربحية و�صايف الدخل املعدل ومبلغ قيمة
اال�ستثمار يف �شركة م�ست�شفي ال�شروق ،قمنا ب�إ�صدار تقرير الت�أكد املحدود ملراقب احل�سابات
امل�ستقل بتاريخ  15مايو  2016على التقرير املعدل للقيمة العادلة .يجدر الإ�شارة �إن تقرير
امل�ست�شار املايل امل�ستقل مت تعديله بتاريخ  15مايو  2016بعد الأخذ يف االعتبار كل التعديالت
ال�سابق الإ�شارة �إليها يف تقريره .وتنح�صر اجراءاتنا عن االحداث الالحقة فقط على
التعديالت ال�سابقة التي قام بها امل�ست�شار املاىل امل�ستقل بتقريره املعدل.

�أ�ستخدام وتوزيع التقرير

وبناء
�أعد هذا التقرير بغر�ض تقدميه �إىل جمل�س �إدارة �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م»
ً
علي طلبه ،وبغر�ض م�ساعدة جمل�س الإدارة فى االلتزام مبتطلبات الهيئة العامة للرقابة املالية
فيما يتعلق بدرا�سة القيمة العادلة لأ�سهم �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م» بغر�ض طرحها يف
بور�صة الأوراق املالية بالقاهرة وبالتاىل ال يجوز توزيعه �أو ا�ستخدامه يف �أى غر�ض �آخر بخالف
الغر�ض املذكور �أعاله ونحن ال نقبل �أو نتحمل �أى م�سئولية عن عواقب ا�ستخدام هذا التقرير فى
�أى غر�ض �أخر �أو مبعرفة �أى �شخ�ص �أو هيئة �أخرى ويكون االعتماد على هذا التقرير من قبل �أى
طرف ثالث على م�سئوليته اخلا�صة.
�أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
تامر عبد التـواب
زميل جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
زميل جمعية ال�ضرائب امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 8784
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
�سجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف  15مايو 2016

• وقد �صدرت عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة املالية بتاريخ
.2016/5/17
• علم ًا ب�أنه بتاريخ � 2016/4/6إجتمع جمل�س �إدارة ال�شركة وقرر
�إعتماد تقرير القيمة العادلة لل�سهم وتقرير مراقبي احل�سابات عليه .
• وبتاريخ � 2016/4/6إجتمعت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة
وقررت �إعتماد تقرير القيمة العادلة لل�سهم وتقرير مراقبي احل�سابات
عليه
• تختلف القيمه العادلة للمجموعة (طبقا لتقرير امل�ست�شار املايل
امل�ستقل) عن �إجمايل مبالغ الإ�ستحواذ على �شركات املجموعة (يف
تواريخ الإ�ستحواذ املختلفه من  ،)٢٠١٦-٢٠١٤و ذلك نظرا لتطور �أداء
املجموعة خالل تلك الفرته.
• �أ�صدر ال�سيد /رئي�س جمل�س ادارة ال�شركة �إقرار ًا بتعديل القيمة
العادلة لل�سهم لت�صبح  12,16جنيه م�صرى فى �ضوء التفوي�ض املمنوح
له من اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ � 6أبريل .2016
البند الرابع :القوائم املالية املجمعة وامل�ستقلة ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا
�ش.م.م .و�شركاتها التابعة لل�سنوات املالية املنتهية يف ،2013/12/31
:2015/12/31 ،2014/12/31
 -1القوائم املالية املجمعة والتى تت�ضمن قوائم املركز املايل املجمعة لكل
�شركات املجموعة فى  31دي�سمرب ( 2015فيما عدا �شركة م�ست�شفى
ال�شروق �ش.م.م ).وتعك�س قائمة الدخل نتائج �أعمال �شركة م�ست�شفى
كليوباترا عن ال�سنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وقوائم الدخل
عن �شركتى م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى وم�ست�شفى النيل بدراوى عن
الفرتة بعد اال�ستحواذ (ثالثة �أ�شهر):
 تقرير مراقبى احل�سابات علي القوائم املالية املجمعة وامل�ستقلةلل�سنوات املالية املنتهية يف ،2014/12/31 ،2013/12/31
2015/12/31
 تقرير مراقبى احل�سابات علي القوائم املالية املجمعة عن عام 2015ال�سادة م�ساهمي �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة م�صرية»
تقرير على القوائم املالية املجمعة
راجعنا القوائم املالية املجمعة املرفقة ل�شركـة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة
م�صرية» و�شركاتها التابعة («املجموعة») واملتمثلة يف امليزانية املجمعة يف  31دي�سمرب
 2015وكذا القوائم املجمعة للدخل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن
ال�سنة املالية املنتهية يف ذلك التاريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وغريها من
الإي�ضاحات.

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية املجمعة

هذه القوائم املالية املجمعة م�سئولية �إدارة املجموعة ،فالإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض
القوائم املالية املجمعة عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا وفقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء
القوانني امل�صرية ال�سارية ،وتت�ضمن م�سئولية الإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة
داخلية ذات �صلة ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية جممعة عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا خالية من �أية
حتريفات هامة وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما تت�ضمن هذه امل�سئولية اختيار
ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية املالئمة للظروف.

م�سئولية مراقب احل�سابات

تقت�صـر م�سئوليتنا على �إبداء الر�أي على هذه القوائم املالية املجمعة يف �ضوء مراجعتنا
لها ،وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية.
وتتطلب هذه املعايري االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط و�أداء املراجعة للح�صول
على ت�أكد منا�سب ب�أن القوائم املالية املجمعة خالية من التحريفات الهامة وامل�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم
والإف�صاحات يف القوائم املالية املجمعة .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم
ال�شخ�صى ملراقب احل�سابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام وامل�ؤثر يف القوائم
املالية املجمعة �سواء الناجت عن الغ�ش �أو اخلط�أ .ولدى تقييم هذه املخاطر ي�ضع مراقب
احل�سابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام املجموعة ب�إعداد القوائم املالية
املجمعة والعر�ض العادل والوا�ضح وذلك لت�صميم �إجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن
لي�س بغر�ض �إبداء ر�أى على كفاءة الرقابة الداخلية يف املجموعة .وت�شمل عملية املراجعة
�أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية الهامة التي �أعدت
مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �سالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم املالية املجمعة.
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�س ًا منا�سب ًا
لإبداء ر�أينا على هذه القوائم املالية املجمعة.

الــر�أي

ومن ر�أينا �أن القوائم املالية املجمعة امل�شار �إليها �أعاله تعرب بعدالة وو�ضوح ،فى جميع
جوانبها الهامة ،عن املركز املاىل املجمع ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة
م�صرية» و�شركاتها التابعة فى  31دي�سمرب  ،2015وعن �أدائها املاىل املجمع وتدفقاتها
النقدية املجمعة عن ال�سنة املالية املنتهية فى ذلك التاريخ وذلك طبق ًا ملعايري املحا�سبة
امل�صرية وفى �ضوء القوانني واللوائح امل�صرية ذات العالقة.
�أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
تامر عبد التـواب
زميل جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
زميل جمعية ال�ضرائب امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 8784
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
�سجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف � 6أبريل 2016

امليزانية املجمعة
�شركة م�ست�شفى كليوباترا و�شركاتها التابعة (�شركة م�ساهمة م�صرية)
�أوالّ :امليزانية املجمعة  -يف  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول الثابتة
�أ�صول غري ملمو�سة
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املخزون
مدينون جتاريون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقدية بالبنوك وال�صندوق
�إجمايل الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
اجلزء املتداول من القرو�ض
التزامات �ضرائب الدخل احلالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستثمار
يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال املدفوع
احتياطي قانوين
احتياطي ا�ستحواذ
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
حقوق الأقلية
�إجمايل حقوق امللكية
الإلتزمات غري املتداولة
اجلزء غري املتداول من القرو�ض
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى – م�ستحق �إيل
�أطراف ذات عالقة
التزامات �ضرائب الدخل
�إجمايل الإلتزامات غري املتداولة
�إجمايل حقوق امللكية والإلتزامات غري املتداولة

�إي�ضاح

2015

6
7

267.049.952
97.195.020
364.244.972

62.787.629
62.787.629

8
9
10
11
12

38.080
15.517.957
89.986.584
18.282.142
109.906.869
233.731.632

38.080
6.337.822
34.246.704
35.179.584
53.632.054
129.434.244

13
14
15
25

19.890.797
92.550.296
40.600.000
32.136.609
185.177.702
48.553.930
412.798.902

3.367.352
29.852.391
21.372.222
54.591.965
74.842.279
137.629.908

16
17
17

80.000.000
13.827.660
()76.131.168
108.270.052
125.966.544
33.250.055
159.216.599

80.000.000
11.637.554
43.694.642
135.332.196
135.332.196

15

162.400.000

-

14

47.379.723

-

26

43.802.580
253.582.303
412.798.902

2.297.712
2.297.712
137.629.908

�إي�ضاح
19

2015
409.589.789

2014
290.294.814

20

()269.828.593
139.761.196

()204.608.154
85.686.660

21
13
22
24
24

()40.673.242
()3.422.585
2.521.355
98.186.724
6.253.536
()8.487.998
95.952.262
()24.889.872
()2.166.243
68.896.147

()20.670.525
()2.886.902
678.591
62.807.824
2.086.651
()3.235
64.891.240
()21.372.222
283.107
43.802.125

18

66.765.516
2.130.631
68.896.147

43.802.125
43.802.125

ثاني ًا :قائمة الدخل املجمعة – عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
�إيرادات الن�شاط
يخ�صم:
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات �أخرى
ايرادات �أخرى
�أرباح العام قبل �إيرادات التمويل و�ضرائب الدخل
�إيرادات التمويل
م�صروفات التمويل
�أرباح العام قبل ال�ضريبة علي الدخل
ال�ضريبة احلالية
ال�ضريبة امل�ؤجلة
الربح بعد �ضريبة الدخل
يتم توزيعه علي النحو التايل:
حقوق م�ساهمى ال�شركة الأم
حقوق الأقلية
ربح العام

25
25

ثالثاّ :قائمة التغري فى حقوق امل�ساهمني املجمعة  -عن ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2015
(جميع املبالغ باجلنيه ر�أ�س املال
املدفوع
امل�صري)
الر�صيد يف  1يناير 80.000.000
2014
املحول �إيل االحتياطي
القانوين
توزيعات الأرباح عن
عام 2013
�صايف ربح العام
الر�صيد فى 31
80.000.000
دي�سمرب 2014
الر�صيد يف  1يناير 80.000.000
2015
املحول �إيل احتياطي
قانوين

�إجماىل حقوق
احتياطيات �أرباح مرحلة امل�ساهمني
9.594.619

130.345.832 40.751.213

)2.042.935( 2.042.935

-

-

()38.815.761( )38.815.761

-

حقوق
الأقلية

�إجماىل حقوق
امللكية

-

130.345.832

-

-

-

()38.815.761

43.802.125 43.802.125

-

43.802.125

135.332.196 43.694.642 11.637.554

-

135.332.196

135.332.196 43.694.642 11.637.554

-

135.332.196

-

-

)2.190.106( 2.190.106

-

-

رابع ًا:قائمةالتدفقاتالنقديةاملجمعة-عنال�سنةاملاليةاملنتهيةيف 31دي�سمرب2015
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صافى الأرباح مع التدفقات النقدية من
�أن�شطةالت�شغيل
الإهالك
خ�سائر �( /أرباح) بيع �أ�صول ثابتة
خم�ص�صات
اال�ضمحالل يف قيمة العمالء و�أر�صدة مدينة �أخرى
خم�ص�صات انتفي الغر�ض منها
فوائد وعموالت
فوائد دائنة
�أرباح الت�شغيل قبل التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري يف املخزون
التغري يف العمالء و�أوراق القب�ض
التغري يف املدينون والأر�صدة املدينة
التغري يف الدائنون والأر�صدة الدائنة
امل�ستخدم من املخ�ص�صات الأخرى
�ضرائب الدخل امل�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة
مدفوعات ل�شراء �أ�صول ثابتة
املدفوع ال�ستحواذ على �شركات تابعة� ،صافى النقدية امل�ستحوذ
عليها
ودائع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من تاريخ الإيداع
فوائد حم�صلة
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى الأن�شطة اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
مقبو�ضات من قرو�ض
فوائد وعموالت م�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة
التمويلية
التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
النقدية وما فى حكمها �أول العام
النقدية وما يف حكمها �أخر العام

�إي�ضاح

6
13
21

13
25

12

2015

2014

95.952.262

64.891.240

9.410.849
15.970
3.422.585
7.852.192
8.487.998
()6.160.009
118.981.847

7.152.719
()39.112
2.886.902
555.915
()560.400
()2.068.573
72.818.691

()2.003.182
()12.425.803
29.038.137
67.405.516
()6.774.940
()21.372.222
172.849.352

1.998.163
()11.151.016
18.573.585
8.281.299
()280.638
()13.996.640
76.243.444

10.859
()10.398.432
()306.858.975

62.300
()3.468.778
-

()62.889.123
6.160.009
()373.975.662

2.068.573
()1.337.905

203.000.000
()8.487.998
194.512.002

()38.815.761
()38.815.761

()6.614.308
53.632.054
47.017.746

36.089.756
17.542.298
53.632.054

الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية املجمعة  -عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31دي�سمرب2015
 - 1مقدمـة

ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفى كليوباترا (ال�شني و�شركاه) ك�شركة تو�صية ب�سيطة بتاريخ  19يوليو.1979
وقد �صدر قرار رئي�س هيئة اال�ستثمار رقم  4092ل�سنة  2005بتاريخ  27يونيو  2005بالرتخي�ص
بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا (ال�شني و�شركاه) “�شركة تو�صية ب�سيطة”
لت�صبح �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�شركة م�ساهمة م�صرية” وفق ًا لأحكام القانون رقم  8ل�سنة
 1997والقانون رقم  95ل�سنة .1992
غر�ض ال�شركة �إقامة م�ست�شفى خا�ص لتقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية احلديثة املتطورة وتوفري
العناية والعالج الطبى للمر�ضى الذين يفدون اليها .يجوز لل�شركة �أن يكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك
ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها التي تزاول �أعمال �شبيهة ب�أعمالها يف م�صر �أو اخلارج كما
يجوز لها �أن تندمج يف الهيئات ال�سالفة �أو ت�شرتيها �أو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة اال�ستثمار.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سى فى � 39شارع كليوباترا – م�صر اجلديدة  -القاهرة.
تتمثل ال�شركة االم يف �شركة كري هيلث كري  LTDوالتي متتلك ن�سبة  %99.99من ر�أ�س مال ال�شركة.
بتاريخ � 16سبتمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�ش.م.م” ب�شراء ن�سبة  %52.7من
�أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى.
بتاريخ � 22سبتمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�ش.م.م ”.ب�شراء ن�سبة  %99.92من
�أ�سهم �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى.
مت اعتماد القوائم املالية املجمعة للإ�صدار من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة الأم فى � 6أبريل 2016
مع الأخذ يف االعتبار �أن اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية
املجمعة بعد �إ�صدارها.

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي ا�ستخدمت يف �إعداد القوائم املالية املجمعة:

�أ � -أ�س�س �إعداد القوائم املالية املجمعة

2014

18

ن�صيب حقوق الأقلية
من اال�ستحواذ على
�شركات تابعة
()76.131.168
()76.131.168
()76.131.168
احتياطي ا�ستحواذ
68.896.147 2.130.631 66.765.516 66.765.516
�صايف ربح العام
الر�صيد فى 31
159.216.599 33.250.055 125.966.544 108.270.052 )62.303.508( 80.000.000
دي�سمرب 2015
-

-

-

31.119.424 31.119.424

�أعدت القوائم املالية املجمعة طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية والقوانني ذات العالقة والتى مت
تطبيقها بثبات على مدار ال�سنة املالية �إال �إذا ذكر خالف ذلك� .أعدت القوائم املالية املجمعة على
�أ�سا�سالتكلفةالتاريخية.
�إن �إعداد القوائم املالية املجمعة طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية يتطلب ا�ستخدام تقديرات
حما�سبية هامة ،كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية للمجموعة .يبني �إي�ضاح (� )4أهم التقديرات املحا�سبية امل�ستخدمة والأحكام
ال�شخ�صية املطبقة عند �إعداد القوائم املالية املجمعة لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�سبة امل�صرية الرجوع �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ال يكون
هناك معيار حما�سبة م�صرى �أو متطلبات قانونية تو�ضح كيفية معاجلة �أر�صدة ومعامالت معينة.

�إ�صدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�سبة امل�صرية مل يتم تفعيلها بعد

مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم ( )110ل�سنة  2015ال�صادر يف يوليو  ،2015مت �إلغاء العمل
مبعايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة بالقرار الوزاري ل�سنة  2006لتحل حملها معايري املحا�سبة
املرفقة بالقرار رقم ( )110امل�شار �إليه ،علي �أن يبد أ� العمل بهذا القرار اعتبار ًا من �أول يناير
 2016وينطبق علي املن�ش�آت التي تبد�أ �سنتها املالية يف �أو بعد هذا التاريخ.
وجدير بالذكر �أنه ال يوجد �أثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية
لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.
وتتلخ�ص التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية ب�أمور متعلقة بالعر�ض
والإف�صاح ،وبناء ًا عليه �سوف يتم عر�ض قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�ستبعاد عر�ض
ر�أ�س املال العامل منها كما �سيتم عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة بقائمتني منف�صلتني �أحداهما تعر�ض
مكونات الإيرادات وامل�صروفات (قائمة الدخل) والثانية تبد أ� بالربح �أو اخل�سارة وتعر�ض
عنا�صر الدخل التي يتم �إدراجها �ضمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل (قائمة الدخل
ال�شامل) .كما �سيتم الإف�صاح عن املخاطر املالية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال.

ب � -أ�س�س التجميع
 - 1ال�شركات التابعة

هي ال�شركات (مبا يف ذلك املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة Specia l Purpose Entities /
 )SPEsالتي متتلك املجموعة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر القدرة علي التحكم يف �سيا�ساتها
املالية والت�شغيلية ،والتي تكون عادة من خالل متلكها لأكرث من ن�صف حقوق الت�صويت .وي�ؤخذ يف
االعتبار وجود ت�أثري حقوق الت�صويت املحتملة التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت احلايل
عند حتديد مدى �سيطرة املجموعة.
يتم ا�ستخدام طريقة ال�شراء يف املحا�سبة عن عمليات اقتناء املجموعة ل�شركة من خارج
املجموعة ،ويتم قيا�س تكلفة االقتناء بالقيمة العادلة �أو املقابل الذي قدمته ال�شركة من �أ�صول
لل�شراء و� /أو �أدوات حقوق امللكية م�صدرة و� /أو التزامات تكبدتها ال�شركة و� /أو التزامات تقبلها
نيابة عن ال�شركة املقتناة ،وذلك يف تاريخ التبادل م�ضاف ًا �إليها �أي تكاليف تعزي مبا�شرة لعملية
االقتناء ،ويتم قيا�س �صايف الأ�صول مبا يف ذلك االلتزامات املحتملة املقتناة القابلة للتحديد
وذلك بقيمتها العادلة يف تاريخ االقتناء ،مت االعرتاف بالزيادة يف تكلفة االقتناء عن القيمة
العادلة لن�صيب املجموعة يف �صافى الأ�صول القابلة للتحديد املقتناه ك�شهرة و�إذا قلت تكلفة
االقتناء عن القيمة العادلة لل�صايف امل�شار �إليه ،يتم ت�سجيل الفرق مبا�شرة يف قائمة الدخل.
ويف حالة االقتناء من جهة حتت �سيطرة م�شرتكة يتم جتميع ال�شركات التابعة ب�شكل كامل من
تاريخ انتقال ال�سيطرة �إيل املجموعة .يتم ا�ستخدام طريقة التكلفة التاريخية حيث يتم نقل
الأ�صول وااللتزامات من القوائم املالية املجمعة لأعلى جهة ذات �سيطرة م�شرتكة قامت بتجميع
ال�شركة املنقولة وان مل يكن ذلك متاح ًا يتم نقلها بنف�س قيمتها يف دفاتر ال�شركة املنقولة ويتم
االعرتاف بالفرق بني القيمة الدفرتية ل�صافى الأ�صول امل�شار اليها وتكلفة االقتناء بحقوق امللكية.
يتم جتميع ال�شركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال ال�سيطرة �إىل املجموعة وت�ستبعد من
التجميع من تاريخ فقد ال�سيطرة .ويتم ا�ستبعاد التعامالت والأر�صدة والأرباح الغري حمققة على
املعامالت بني �شركات املجموعة ،ويتم ا�ستبعاد اخل�سائر الغري حمققة مع اعتبارها م�ؤ�شر ًا على
ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املحولة.
مت جتميع بيانات ال�شركات التابعة مبا يف ذلك ال�شركات حتت ال�سيطرة امل�شرتكة من تاريخ
االقتناء وبالتايل ف�إن الأرقام املقابلة تعك�س �أرقام ال�شركة الأم ب�شكل م�ستقل.
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة فى ال�شركات التابعة يتم تغيريها عند ال�ضرورة ل�ضمان ثبات
ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة على م�ستوى املجموعة.
ت�شمل القوائم املالية املجمعة ،القوائم املالية لل�شركات التابعة التالية:
ن�سبةامللكية
بلدالت�أ�سي�س

�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي "�ش.م.م".
�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي "�ش.م.م".

م�صر
م�صر

%99.92
%52.7

 - 2عمليات البيع واالقتناء وحقوق الأقلية

 تعرتف املجموعة بعمليات البيع واالقتناء التى تتم مع الأقلية على �أنها معامالت مع �أطرافخارج املجموعة ،ويتم االعرتاف بالأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن بيع حقوق امللكية �إىل
الأقلية فى حقوق امللكية املجمعة .وفى حالة �شراء حقوق ملكية من الأقلية ،يتم االعرتاف
بالفرق بني القيمة املدفوعة والقيمة الدفرتية لن�صيب احل�صة امل�شرتاه فى �أ�صول ال�شركة
التابعة كاحتياطى يف حقوق امللكية املجمعة.
	�إذا زاد ن�صيب حقوق الأقلية فى اخل�سائر املرحلة ل�شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلكال�شركة يتم حتميل تلك الزيادة �ضمن حقوق ملكية الأغلبية فيما عدا تلك اخل�سائر التى يوجد
على الأقلية �إلزام على حتملها وب�شرط �أن تكون لديهم القدرة على عمل ا�ستثمارات �إ�ضافية
لتغطية اخل�سائر .و�إذا حققت ال�شركة التابعة �أرباحا م�ستقب ًال ف�إن هذه الأرباح يتم �إ�ضافتها �إىل
حقوق الأغلبية �إىل املدى الذى يتم معه تغطية اخل�سائر التى �سبق وحتملتها حقوق الأغلبية
نيابة عن الأقلية.

 - 3ال�شركات ال�شقيقة

-

-

-

ال�شركات ال�شقيقة هى كل ال�شركات التى للمجموعة نفوذ م�ؤثر عليها ولكن ال ميتد �إىل �أن يكون
�سيطرة ،وترتاوح ن�سبة امل�ساهمة فى هذه ال�شركات ما بني � %20إىل  %50من حق الت�صويت.
يتم ا�ستخدام طريقة حقوق امللكية للمحا�سبة عن اال�ستثمارات فى �شركات �شقيقة ويتم
االعرتاف الأوىل لها بالتكلفة.
تدرج ال�شهرة الناجتة عن امل�ساهمة فى �شركات �شقيقة �ضمن تكلفة اال�ستثمار بعد خ�صم جممع
ا�ضمحاللالقيمة.
يتم االعرتاف بح�صة املجموعة فى �أرباح وخ�سائر ال�شركات ال�شقيقة بعد االقتناء فى قائمة
الدخل ،ويتم االعرتاف بح�صتها فى حركة احتياطيات ال�شركات ال�شقيقة بعد االقتناء فى
االحتياطيات ،وذلك مقابل تعديل القيمة الدفرتية لال�ستثمار ب�إجماىل ح�صة املجموعة فى
التغريات فى حقوق امللكية بعد تاريخ االقتناء.
عندما ت�ساوى �أو تزيد ح�صة املجموعة فى خ�سائر �شركة �شقيقة عن ح�صتها فى ال�شركة
ال�شقيقة مبا فى ذلك �آية �أر�صدة مدينة �أو قرو�ض غري م�ضمونة ،يتوقف اعرتاف املجموعة
بن�صيبها فى اخل�سائر الإ�ضافية �إىل املدى الذى تتكبده املجموعة نتيجة وجود التزام قانونى �أو
ا�ستدالىل �أو فى حالة قيام املجموعة ب�سداد مبالغ بالنيابة عن ال�شركة ال�شقيقة.
يتم ا�ستبعاد الربح غري املحقق فى التعامالت بني املجموعة وال�شركات ال�شقيقة مبا يعادل ح�صة
املجموعة فى ال�شركات ال�شقيقة .يتم حذف اخل�سائر غري املحققة �أي�ض ًا �إال �إذا كانت املعاملة
تعطى م�ؤ�شر ًا ال�ضمحالل قيمة الأ�صل املحول .ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة فى ال�شركات
ال�شقيقةيتمتعديلهاعندال�ضرورةللت�أكدمنمالئمتهالل�سيا�ساتاملطبقةفىاملجموعة.

ج  -التقارير القطاعية

ع  -حتقق الإيـراد

يتم التقرير عن قطاعات الأعمال ب�شكل مت�سق مع التقارير التي تقدم داخلي ًا �إىل الإدارة العليا
والتي تتخذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم �أداء القطاعات باملجموعة وهى تتمثل يف
جلنة الإدارة التنفيذية للمجموعة .ويتم تقدمي التقارير القطاعية للمجموعة على �أ�سا�س
ال�شركات حيث تعترب كل �شركة تابعة قطاع �أعمال منف�صل.

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم مت�ضمن ًا النقدية
و�أر�صدة املدينون التجاريون و�أوراق القب�ض النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع �أدوية من خالل
الن�شاط االعتيادى للمجموعة وغري مت�ضمنة �ضرائب املبيعات �أو اخل�صومات �أو التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن تتدفق
املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �إىل املجموعة ،وعندما تتحقق �شروط �أخرى
خا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�شركة على النحو املو�ضح الحق ًا .ال يعترب قيمة الإيراد قابلة
للقيا�س بدقه �إال �إذا كانت كافة االلتزامات املحتملة قد مت حلها .وتبنى ال�شركة تقديراتها
على �أ�سا�س النتائج التاريخية �أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات
اخلا�صة بكل منهما.

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام �إىل عملة القيا�س با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .ويدرج يف قائمة الدخل املجمعة �أرباح وخ�سائر فروق العملة
الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن �إعادة تقييم الأ�صول وااللتزامات ذات
الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية املجمعة.

تقوم املجموعة بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شام ًال العمليات اجلراحية والإقامة
والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�صات والأ�شعة املختلفة والعيادات اخلارجية ،ويثبت �إيراد
اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة �إيل املري�ض.

د  -ترجمة العمالت الأجنبية
( )1عملة التعامل والعر�ض

يتم قيا�س بنود القوائم املالية املجمعة لل�شركة با�ستخدام العملة الأ�سا�سية فى البيئة
االقت�صادية التى تعمل بها املجموعة (عملة التعامل) ويتم عر�ض القوائم املالية املجمعة
لل�شركة باجلنيه امل�صرى ،والتى متثل عملة التعامل والعر�ض للمجموعة.

( )2املعامالت والأر�صدة

هـ  -الأ�صول الثابتة

تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك .وتت�ضمن التكلفة التاريخية
كافة امل�صروفات املرتبطة باقتناء الأ�صل وجعله �صاحل ًا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد لأجله.
ت�سجل جميع امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء �أو �إن�شاء الأ�صول الثابتة حتت ح�ساب
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�صل الثابت وجعله �صاحلا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد
لأجله ،يتم حتويل قيمة الأ�صل �إيل ح�ساب الأ�صول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�صيانة والإ�صالح على قائمة الدخل عن ال�سنة املالية التي حدثت فيها،
ويتم ر�سملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�صل عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤدى
�إىل زيادة املنافع االقت�صادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�صلية املقدرة عند اقتناء الأ�صل،
وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي للأ�صل �أو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه
التجديدات� ،أيهما �أقل ويتم ا�ستبعاد �صافى القيمة الدفرتية للجزء امل�ستبعد.
يتم ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت للإهالك بحيث يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل �إىل قيمته
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�ضي التي ال تعترب �أ�صل قابل للإهالك،
يتم �سنوي ًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية للأ�صول الثابتة وتعديلها �إذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدالت الإهالك لكل نوع من �أنواع الأ�صول:
مباين
%2.5
�آالت ومعدات
%10
عدد و�أدوات
%25
�أثاث وجتهيزات
%15
�سيارات
%10
حا�سب �آيل
%25
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها من الت�شغيل ف�إنه يتم
تخفي�ض هذه القيمة على الفور �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها .يتم حتديد �أرباح وخ�سائر
اال�ستبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�صافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة
الدخل.

و  -الأ�صول غري امللمو�سة
 - 1ال�شهرة

تنتج ال�شهرة عن اقتناء �شركات تابعة وتتمثل فى قيمة زيادة تكلفة اقتناء امل�ساهمات فى
�شركات تابعة عن القيمة العادلة حل�صة املجموعة فى �صافى �أ�صول ال�شركة املقتناة فى
تاريخ االقتناء .تدرج ال�شهرة الناجتة عن اقتناء �شركات تابعة �ضمن الأ�صول غري امللمو�سة.
تقوم �إدارة املجموعة �سنوي ًا �أو على فرتات �أق�صر من ذلك يف حالة ظهور م�ؤ�شرات على
ا�ضمحالل القيمة ب�إجراء التحليل الالزم لتقدير ما اذا كان من املتوقع ا�سرتداد القيمة
الدفرتية لل�شهرة بالكامل ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة اذا كانت �أعلى من القيمة
املتوقع ا�سرتدادها .ويتم حتميل �أى خ�سائر نتيجة ا�ضمحالل قيمة ال�شهرة على قائمة
الدخل وال ميكن ردها الحق ًا.
تت�ضمن الأرباح او اخل�سائر الناجتة من ا�ستبعاد اال�ستثمارات فى �شركات تابعة او �شقيقة
القيمة الدفرتية لل�شهرة املرتبطة بهذا اال�ستثمار.
ويتم توزيع ال�شهرة على وحدات توليد النقدية لغر�ض قيا�س اال�ضمحالل فى القيمة .ويتم
التوزيع على وحدات توليد النقدية �أو جمموعة من وحدات توليد النقدية التى يتوقع �أن
ت�ستفيد مبا�شرة من ال�شهرة.

 - 2اال�سم التجارى

يدرج �ضمن الأ�صول غري امللمو�سة ويتمثل يف اال�سم التجارى ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي
«�ش.م.م ».الناجتة عن اقتناء بالقيمة العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ.

ز  -املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ،ويتم حتديد
التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املتحرك وتت�ضمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة
الأخرى ،وتتمثل �صايف القيمة البيعية يف �سعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�ص ًا
امل�صروفات البيعية .ويتم �إثبات خم�ص�ص للمخزون الراكد علي �أ�سا�س تقييم الإدارة حلركة
املخزون.

ح  -الأ�صول املالية
�أو ًال  -الت�صنيف :

تقوم ال�شركة بت�صنيف �أ�صولها املالية �إىل املجموعات التالية على �أ�سا�س الغر�ض من اقتناء
هذه الأ�صول ويتم هذا الت�صنيف عند االعرتاف الأوىل بها .وقد قامت �إدارة ال�شركة
بت�صنيف الأ�صول املالية لل�شركة �ضمن جمموعة االقرتا�ض واملديونيات.

الإقرا�ض واملديونيات:

هى �أ�صول مالية ولي�ست م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة �أو ميكن حتديدها وغري متداولة
فى �سوق ن�شط.
يتم تبويب هذه املجموعة �ضمن الأ�صول املتداولة �إال �إذا كان تاريخ ا�ستحقاقها يزيد عن 12
�شهر من تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �ضمن الأ�صول غري املتداولة.
تت�ضمن هذه املجموعة �أر�صدة املدينون والنقدية والأر�صدة بالبنوك وامل�ستحق من �أطراف
ذات عالقة.

ثاني ًا :القيا�س الأويل والقيا�س الالحق:

 - 1يتم قيا�س الأ�صول املالية عند االقتناء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة.
 - 2يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية عند انتهاء �أو حتويل احلق يف احل�صول علي تدفقات نقدية
من تلك الأ�صول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.
 - 3يتم قيا�س القرو�ض واملديونيات الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل العائد
الفعلي.

ثالث ًا :ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املالية:
�أ�صول مثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف �أخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�ضمحالل يف
قيمة الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول.
يتم �إثبات ا�ضمحالل الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول عند وجود م�ؤ�شر لال�ضمحالل ناجت عن
حدث �أو عادة �أحداث بعد االعرتاف الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) وعندما يكون هذا احلدث
(�أو الأحداث) له ت�أثري علي التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل �أو ملجموعة من الأ�صول
وميكن قيا�سه بدقة.
الدليل علي وجود ا�ضمحالل من املمكن �أن يكون نتيجة لوجود م�ؤ�شر �إيل �أن املدينون
�أو جمموعة من املدينون لديهم تع�سر مايل ،خمالفة �أو ت�أخري ل�سداد الفائدة �أو الدين،
احتمالية مواجهة االفال�س �أو �إعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري �إيل االنخفا�ض
يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل التغريات امل�ستقبلية والتغريات االقت�صادية
التي ترتبط مب�ؤ�شر اال�ضمحالل.
يتم قيا�س خ�سائر ا�ضمحالل الأ�صول املثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة والتي تتمثل يف الفرق
بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (بعد
ا�ستبعاد اخل�سائر امل�ستقبلية التي مل حتدث) املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال
الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف بقيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل.
�إذا مت انخفا�ض قيمة اال�ضمحالل يف فرتة الحقة وكان هذا االنخفا�ض مرتبط بوقوع
حدث بعد االعرتاف الأويل لال�ضمحالل (مثل حت�سني املدينون جلدارتهم االئتمانية) فيتم
االعرتاف برد اال�ضمحالل يف قائمة الدخل.

ط  -ا�ضمحالل قيمة الأ�صول غري املالية

يتم فح�ص الأ�صول غري امللمو�سة والتي لها عمر انتاجى غري حمدد وبالتايل ال يتم اهالكها
لتحديد قيمة خ�سائر ا�ضمحالل القيمة �سنوي ًا �أو عندما يكون هناك �أحداث �أو تغري يف
الظروف قد تعطى م�ؤ�شرات على �أن القيمة الدفرتية قد ال يتم ا�سرتدادها .ويعرتف
بخ�سائر ا�ضمحالل القيمة يف قائمة الدخل مببلغ الزيادة يف القيمة الدفرتية عن القيمة
املتوقع ا�سرتدادها ،والتي متثل �صافى القيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع للأ�صل �أو القيمة
املتوقع ا�سرتدادها من ا�ستخدامه� ،أيهما �أعلى .ولأغرا�ض تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة
الأ�صل ،ف�إنه يتم جتميع الأ�صول يف �أدنى م�ستوى يكون فيه تدفقات نقدية م�ستقلة.
يتم رد خ�سائر ا�ضمحالل القيمة املعرتف بها يف ال�سنوات ال�سابقة عندما يكون هناك م�ؤ�شر
على �أن هذه اخل�سائر مل تعد موجودة �أو انخف�ضت ،كما يتم رد خ�سائر ا�ضمحالل القيمة
والتي يجب �أال تتعدى القيمة الدفرتية التي كان �سيتم حتديدها (بال�صافى بعد االهالك)
ويعرتف بهذا الرد يف قائمة الدخل فيما عدا ال�شهرة.

ى  -ر�أ�س املال

يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية �ضمن حقوق ملكية.

ك  -االحتياطى القانونى

طبق ًا للنظام اال�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى بعد
اعتماد القوائم املالية من اجلمعية العامة العادية لل�شركة ،ويتم التوقف عن جتنيب هذه
الن�سبة �إذا بلغ االحتياطى قدر ًا يوزاى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع ومتى نق�ص
االحتياطى يتعني العودة �إىل االقتطاع .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

ل  -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون هناك التزام (قانوين �أو ا�ستداليل) كنتيجة لأحداث
�سابقة وهذه الت�سوية التي من املتوقع �أن ينتج عنها تدفق نقدي من موارد ال�شركة التي
ت�ضمن فوائد اقت�صادية .ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه
االلتزامات ،مع �إمكانية �إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للم�صروفات املتوقعة والالزمة ل�سداد االلتزام
با�ستخدام معدل خ�صم قبل ال�ضرائب والذي يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للعقود
واملخاطر املتعلقة بااللتزام .الزيادة يف املخ�ص�صات نتيجة مرور الزمن ت�سجل م�صروف
فائدة.

م  -الدائنون التجاريون

تتمثل �أر�صدة الدائنون التجاريون يف االلتزامات التي يجب �سدادها مقابل الب�ضائع
واخلدمات التي مت احل�صول عليها يف �إطار الن�شاط العادي لل�شركة ،وتثبت الدائنون
التجاريون �أو ًال بالقيمة العادلة للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة من الغري� ،سواء وردت عنها
فواتري �أم ال .ويتم ت�سجيل االلتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية ،ويظهر الدائنون
التجاريون الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلى.

ن  -القرو�ض وال�سلفيات

تثبت القرو�ض �أو ًال باملبالغ امل�ستلمة ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض .وتظهر القرو�ض
الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى ،ويتم حتميل قائمة
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�ستلمة (ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض) وبني
القيمة التي �سيتم الوفاء بها على مدار فرتة االقرتا�ض با�ستخدام معدل العائد الفعلى.
يتم ر�سملة تكلفة االقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج الأ�صل امل�ؤهل لتحمل
تكلفة االقرتا�ض كجزء من تكلفة هذا الأ�صل .ويتم حتديد تكلفة االقرتا�ض التي يتم
ر�سملتها بناء علي تكلفة االقرتا�ض الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�سبب
عملية االقرتا�ض مطروح ًا منها �أي �إيراد تتحقق من اال�ستثمار امل�ؤقت للأموال املقرت�ضة.
يتم ت�صنيف القرو�ض وال�سلفيات كالتزامات متداولة �إال �إذا كان لدى املجموعة حق غري
م�شروط لت�أجيل ت�سوية تلك االلتزامات لفرتة ال تقل عن � 12شهر بعد تاريخ القوائم املالية.

�س  -مزايـا العاملني
( )1ح�صة العاملني يف الأرباح

�إيرادات اخلدمات الطبية
�إيرادات بيع الأدوية

تقوم املجموعة ببيع الأدوية من خالل ال�صيدلية بامل�ست�شفي �أو من خالل ا�ستخدامها لعالج
املر�ضي يف حالة �إقامتهم يف امل�ست�شفي ،ويثبت �إيرادات بيع الأدوية عند ا�ستالم املري�ض للدواء �أو
ا�ستخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�ست�شفى.

�إيرادات االيجار

تقوم املجموعة بت�أجري م�ساحات للغري ،ويتم االعرتاف بها يف قائمة الدخل على مدار فرتة العقد.

�إيرادات الفوائد

تثبت �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمنى با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند
وجود ا�ضمحالل فى الر�صيد املدين الناجت عن االعرتاف بالفائدة ف�إنه يتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية �إىل القيمة املتوقع حت�صيلها.

ف  -الإيجار
 - 1الإيجار التمويلي

يتم املحا�سبة عن الإيجار طبق ًا للقانون  95ل�سنة � 1995إذا مل يكن امل�ست�أجر جمرب على �شراء
الأ�صل يف نهاية فرتة الإيجار ،وكان عقد الإيجار م�سجل يف ال�سجل اخلا�ص مب�صلحة ال�شركات،
وكان العقد مينح احلق للم�ست�أجر يف �شراء الأ�صل يف تاريخ حمدد وبقيمة حمددة ،وكانت فرتة
العقد متثل ما ال يقل عن  %75من العمر الإنتاجي املتوقع للأ�صل على الأقل� ،أو كانت القيمة
احلالية لإجمايل مدفوعات الإيجار متثل ما ال يقل عن  %90من قيمة الأ�صل.
�إن تكلفة الإيجار مبا يف ذلك تكلفة ال�صيانة للأ�صول امل�ست�أجرة يعرتف بها كم�صروف يف قائمة
الدخل املجمعة عن الفرتة التي حدثت فيها .و�إذا قررت ال�شركة ممار�سة حق ال�شراء للأ�صول
امل�ست�أجرة فيتم ر�سملة تكلفة حق ال�شراء ك�أ�صل ثابت ويهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي
من عمر الأ�صل املتوقع بذات الطريقة املتبعة للأ�صول املماثلة.

 - 2الإيجار الت�شغيلي

االيجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى امل�ؤجر يتم ت�صنيفها
ك�إيجار ت�شغيلى .
املدفوعات حتت ح�ساب الإيجار الت�شغيلي (ناق�ص ًا �أي خ�صومات مت احل�صول عليها من امل�ؤجر) يتم
االعرتاف بها كم�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد.

�ص � -ضرائب الدخل اجلارية وامل�ؤجلة

يتم احت�ساب �ضرائب الدخل عن العام طبق ًا لقانون ال�ضرائب ال�سارى فى تاريخ امليزانية ،تقوم
الإدارة ب�صورة دورية بتقييم املوقف ال�ضريبى من خالل الإقرارات ال�ضريبية مع الأخذ فى
االعتبار االختالفات التى قد تن�ش أ� عن بع�ض التف�سريات ال�صادرة من اجلهات الإدارية �أو
التنظيمية ويكون املخ�ص�ص املنا�سب لها على �أ�سا�س املبالغ املتوقع �أن ت�سدد مل�صلحة ال�ضرائب.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة االلتزامات على الفروق امل�ؤقتة بني
كل من القيمة ال�ضريبية للأ�صول وااللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية املجمعة.
ال يتم االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة عن االعرتاف الأوىل لأ�صل �أو التزام بخالف الناجتة
عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبى �أو الربح ال�ضريبى.
يتم حتديد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام ال�سعر ال�ضريبى وطبق ًا للقانون ال�سائد فى تاريخ
امليزانية املجمعة واملتوقع �أن يكون م�ساوي ًا عند ا�ستخدام الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �أو ت�سوية
االلتزامات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتماالعرتافبالأ�صولال�ضريبيةامل�ؤجلة�إىلاملدىالذىمناملتوقع�أنيكونهناك�أرباح�ضريبية
م�ستقبلية ميكن معها ا�ستخدام الفروق امل�ؤقتة التى ن�ش�أت عنها الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة.

ق  -توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املجمعة يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة
للم�ساهمني هذه التوزيعات.

ر  -النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية املجمعة ،ف�إن النقدية وما يف حكمها ت�شمل �أر�صدة
النقدية باخلزينة ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�ستحق خالل ثالثة
�أ�شهر من تاريخ االيداع.

�.3إدارة املخاطر املالية
 1- 3عنا�صر املخاطر املالية

تتعر�ض املجموعة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها �إىل خماطر مالية متنوعة ،وتت�ضمن
هذه املخاطر خماطر ال�سوق (مبا فيها خماطر التغري فى �أ�سعار العمالت الأجنبية وخماطر التغري
يف معدالت الفائدة) بالإ�ضافة �إىل خماطر االئتمان وال�سيولة .وال تتعر�ض املجموعة ملخاطر
الأ�سعار حيث �أنه لي�س لديها �أ�صول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�سائر .وتهدف �إدارة
املجموعة �إىل تقليل الآثار ال�سلبية 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�ستوي ال�شركة الأم.
ال ت�ستخدم املجموعة �أى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية �أخطار حمددة.

( �أ ) خماطر ال�سوق
 - 1خماطر التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى �أ�سعار العمالت االجنبية والذى ي�ؤثر على
املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم اال�صول وااللتزامات بالعمالت الأجنبية.
طبق ًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة ف�إنها ال تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث �أنها حت�صل علي كل
م�شرتياتها باجلنيه امل�صري وتنح�صر �إيراداتها املحدودة جد ًا بالعمالت الأجنبية يف �إيراداتها من
بع�ض ال�سفارات الأجنبية .وترى الإدارة �أن الأر�صدة بالعمالت الأجنبية غري ذات �أهمية.
يف نهاية العام بلغت �صايف الأ�صول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�صري كما يلي:
2014
2015
1.071.459
56.716
دوالر �أمريكي
118.678
18.896
يورو

 - 2خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري فى �أ�سعار الفائدة
ح�صلت ال�شركة الأم علي قر�ض طويل الأجل مبعدالت فائدة مرتبطة ب�سعر الكوريدور املعلن من
البنك املركزي وبالتايل فهي تتعر�ض ملخاطر التدفقات النقدية.

(ب) خماطر االئتمان

ين�ش�أ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك خماطر االئتمان املرتبطة
بعمالء املجموعة ،ويتم �إدارة خماطر االئتمان للمجموعة ككل .من خالل الإدارة التنفيذية بكل
�شركة وكذلك الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية علي م�ستوي ال�شركة الأم.
بالن�سبة للبنوك ف�إنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�صنيف االئتمانى العاىل والبنوك ذات
املالءة االئتمانية العالية والتي تخ�ضع لرقابة البنك املركزي امل�صري.
�أما بالن�سبة للعمالء ،تقوم �إدارة كل م�ست�شفي بتحليل خماطر االئتمان بالن�سبة لكل عميل جديد
قبل اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املايل واملدير العام بكل م�ست�شفي طبق ًا لل�سيا�سات
املو�ضوعة من املجموعة مبا يف ذلك �شركة كليوباترا �أو ال�شركات التابعة .ويتم متابعة االلتزام
ب�شروط االئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع عدم ال�سداد
وتقرير �أعمار الديون لت�أخذ القرارات الالزمة �سواء ب�إلغاء االئتمان �أو حتويل العميل املتعرث �إيل
الإدارة القانونية التخاذ الإجراءات الالزمة.
وتقوم الإدارة بتكوين ا�ضمحالل بالقيمة بن�سبة  %100للعمالء املت�أخرين ملدة تزيد عن  150يوم
من تاريخ الفاتورة ،كما تقوم بتكوين خم�ص�ص طبق ًا ملعدالت االخفاق التاريخية.
وفيما يلى الأر�صدة املعر�ضة ملخاطر االئتمان:
2014
2015
53.398.420
109.353.010
النقدية يف البنوك
38.179.376
112.340.748
مدينون جتاريون

(ج) خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى ،ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�ض مع املوردين ومتابعة حت�صيل العمالء
و�إدارة �أر�صدة املخزون بهدف الت�أكد من توافر النقدية الالزمة ل�سداد التزامات املجموعة.
ويو�ضح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�سب الأعمار :
�أكرث من
من ثالثة �أ�شهر من �سنة حتى خم�س
�أقل من
خم�س �سنوات
�سنوات
حتى �سنة
ثالثة �أ�شهر
1.586.307 44.293.491
املوردين و�أوراق الدفع
47.379.723
م�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة
162.400.000 40.600.000
القرو�ض

� 2-3إدارة خماطر ر�أ�س املال

تهدف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�س املال �إيل احلفاظ علي قدرة ال�شركة علي اال�ستمرارية من �أجل
تعظيم العائد للم�ساهمني وتقدمي منافع للأطراف الأخرى واحلفاظ علي �أف�ضل هيكل لتخفي�ض
تكلفة ر�أ�س املال كما هو احلال بالن�سبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.
تقوم �إدارة ال�شركة مبراقبة هيكل ر�أ�س املال با�ستخدام ن�سبة املديونية ويتم احت�سابها بن�سبة
�صايف الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال وتتمثل ن�سبة �صافى الديون يف اجماىل القرو�ض وال�سلفيات
و�أوراق الدفع وامل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة خم�صوم ًا منها النقدية ويتمثل اجماىل ر�أ�س
املال يف �صافى الديون بالإ�ضافة �إىل �إجماىل حقوق امل�ساهمني كما هو مو�ضح بامليزانية املجمعة
بالإ�ضافة �إىل �صافى الديون.
وفيما يلى ن�سبة �صافى الديون �إىل �إجماىل ر�أ�س املال يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب :2014
2014
2015
29.852.391
139.930.019
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
203.000.000
قرو�ض
()53.632.054( )109.906.869
يخ�صم  :النقدية بالبنوك وال�صندوق
()23.779.663
233.023.150
�صافى الديون
135.332.196
159.216.599
اجماىل حقوق امللكية
111.552.533
392.239.749
اجماىل ر�أ�س املال
()%21.32
%59
ن�سبة �صافى الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال
وقد تغريت ن�سبة �صايف الديون �إيل �إجمايل ر�أ�س املال نتيجة القر�ض التي ح�صلت عليه ال�شركة
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2015

 3-3تقديرات القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف
االعتبار اال�ضمحالل بالقيمة .وقد ح�صلت ال�شركة علي قر�ض طويل الأجل من �أحد البنوك
امل�صرية وتري الإدارة �أن قيمة القر�ض العادلة مقاربة لقيمته الدفرتية حيث �أنه بفائدة متغرية
مرتبطة بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�صري.

 - 4التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة والأحكام ال�شخ�صية
التقديراتوالفرو�ضاملحا�سبيةالهامة

يتم تقييم التقديرات والفرو�ض بناء على اخلربة ال�سابقة وبع�ض العنا�صر الأخرى ،مبا فيها
الأحداث امل�ستقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�ض تتعلق بامل�ستقبل .ونادر ًا ما تت�ساوى نتائج التقديرات
املحا�سبية،معالنتائجالفعلية.

طبق ًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�صة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10
من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد �أق�صى ي�ساوي �إجمايل مرتبات �أخر �سنة مالية قبل
التوزيع ويعرتف بح�صة العاملني يف الأرباح النقدية كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق
امللكية وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .وال ت�سجل �أي
التزامات بح�صة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.

خم�ص�صات�أخرى

تقوم ال�شركة ب�سداد ا�شرتاكاتها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �أ�سا�س �إلزامي
طبق ًا للقواعد الواردة بقانون الت�أمينات االجتماعية .وال يوجد على ال�شركة �أي التزامات
�أخرى بخالف �سدادها اللتزاماتها .ويعرتف باال�شرتاكات االعتيادية كتكلفة دورية يف �سنة
ا�ستحقاقها وتدرج �ضمن تكلفة العمالة.

اال�ضمحالل فى قيمة ال�شهرة

( )2نظام الت�أمينات واملعا�شات

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون هناك التزام قانونى �أو ا�ستدالىل حاىل نتيجة لأحداث
�سابقة ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع �إمكانية
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ص�ص فى تاريخ كل
ميزانية وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حاىل وذلك باال�ستعانة باخلربة اال�ست�شارية املالئمة لأحد
اخلرباء.
تقوم �إدارة املجموعة �سنوي ًا بتقييم ال�شهرة لتحديد ما �إذا كان هناك ا�ضمحالل فى قيمة ال�شهرة،
ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لل�شهرة اذا كانت �أعلى من القيمة املتوقع ا�سرتدادها� .أية خ�سائر
نتيجة ا�ضمحالل قيمة ال�شهرة يتم حتميلها على قائمة الدخل وال ميكن ردها الحق ًا.

اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة �أعمار الديون
وتقوم �إدارة ال�شركة بدرا�سة املوقف االئتماين والقدرة على ال�سداد للمدينون والعمالء الذين
تعدت �أعمار الديون امل�ستحق عليها مدة االئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�سجيل ا�ضمحالل يف قيمة
املبالغ امل�ستحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة �أن مركزهم االئتماين ال ي�سمح ب�سداد
املبالغ امل�ستحقة عليهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم املجموعة بح�ساب اال�ضمحالل على �أ�سا�س
املجموعة بالن�سبة للعمالء والأر�صدة التي قد حدث ا�ضمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده بعد
وذلك بالرجوع �إىل معدالت الإخفاق التاريخية واملعدالت املطبقة لبع�ض �شركات املجموعة.

 - 5تقارير القطاعات

يتم التقرير عن قطاعات الأعمال ب�شكل مت�سق مع التقارير التي تقدم داخلي ًا �إىل الإدارة العليا
والتي تتخذ القرارات املتعلقة بتوزيع املوارد وتقييم �أداء القطاعات باملجموعة وهى تتمثل يف
جلنة الإدارة التنفيذية للمجموعة .ويتم تقدمي التقارير القطاعية للمجموعة على �أ�سا�س
ال�شركات حيث تعترب كل �شركة تابعة قطاع �أعمال منف�صل.
وفيما يلى ملخ�ص لكل قطاع والذى مت عر�ضه عن �سنة كاملة لكل قطاع (مع مالحظة �أن القوائم
املالية املجمعة مت �إعدادها طبق ًا لتاريخ اال�ستحواذ الفعلي لكل �شركة تابعة):
م�ست�شفى النيل بدراوى
م�ست�شفىالقاهرة
م�ست�شفى
التخ�ص�صى
كليوباترا
امليزانية:
18.884.960
25.678.386
427.851.466
الأ�صول غري املتداولة
51.291.592
82.793.359
99.658.411
الأ�صول املتداولة
70.176.552
108.471.745
527.509.877
اجماىل الأ�صول
35.267.169
40.341.609
109.580.657
االلتزامات املتداولة
1.727.506
217.906.819
االلتزامات غري املتداولة
35.267.169
42.069.115
327.487.476
اجماىل االلتزامات
قائمة الدخل:
121.307.079
149.377.454
332.002.699
�إيرادات الن�شاط
()81.601.341
()111.849.380
()214.407.386
تكاليف الن�شاط
39.705.738
37.528.074
117.595.313
جممل الربح
()36.093.249
()20.279.719
()52.905.108
م�صروفات وايرادات �أخرى
3.612.489
17.248.355
64.690.205
ربح العام
بنود �أخرى
1.233.595
7.372.987
5.594.200
نفقات ر�أ�سمالية
1.136.282
3.380.552
6.425.945
�إهالك �أ�صول ثابتة

 - 6الأ�صول الثابتة
االت
ومعدات و�أجهزة االثاث

الأرا�ضى

املبانى

م�شروعات حتت الإجمايل
و�سائل نقل
2015
وانتقال حا�سب �آىل التنفيذ

التكلفة يف
2.276.722 38.024.987 14.967.000 4.470.834 63.302.346 12015
يناير
�أ�صول
م�ستحوذ 316.056.491 485.398 3.068.664 2.320.195 131.084.514 54.297.635 14.812.050 109.988.035
عليها
11.227.273 1.550.430 490.496
386.953
الإ�ضافات 1.079.284 7.720.110
()711.150( )435.907
()2.026
اال�ستبعادات ()19.800( )253.417
()5.532.870
5.532.870
حتويالت
�
()933.856
()46.253( )429
()2.754
إعدام �أ�صول ()839.915( )44.505
ثابتة
الر�صيد يف
 31دي�سمرب 455.030.634 1.599.921 4.330.024 4.596.488 175.024.544 69.264.635 19.502.453 180.712.569
2015
جممعاالهالك
66.604.247
748.878 1.086.725 10.854.674
يف1يناير 3.056.303 50.857.667
2015
�أ�صول
112.754.921
2.510.050 1.723.118 21.558.387
عليهام�ستحوذ 10.404.764 76.558.602
جممع�إهالك
()789.335
()29.191
()214
()1.831
ا�ستبعادات ()588.809( )169.290
و�إعدام�أ�صول
9.410.849
70.263
174.166 4.412.275
اهالكالعام 1.269.198 3.484.947
جممعاالهالك
187.980.682
3.300.000 2.983.795 36.823.505
يف 31دي�سمرب 14.141.456 130.731.926
2015
�صافى قيمة
الأ�صول يف
دي�سمرب 267.049.952 1.599.921 1.030.024 1.612.693 138.201.039 69.264.635 5.360.997 49.980.643
31
2015
817.117

االت ومعدات
و�أجهزة

االثاث

الأرا�ضى

املباين

و�سائل نقل

تكلفةاال�صل
2014يف 1.762.012 38.024.987 14.967.000 4.325.294 61.766.504
1يناير
620.640
220.310 2.561.205
الإ�ضافات
()105.930
اال�ستبعادات ()74.770( )1.025.363
تكلفة اال�صل
يف  31دي�سمرب 2.276.722 38.024.987 14.967.000 4.470.834 63.302.346
2014
جممعاالهالك
1.022.532 7.935.390
يف1يناير 2.500.260 48.839.063
2014
جممع�
()105.930
إهالك ()64.782( )1.012.163
اال�ستبعادات
170.123 2.919.284
اهالكالعام 620.825 3.030.767
جممعاالهالك
1.086.725 10.854.674
يف 31دي�سمرب 3.056.303 50.857.667
2014
�صافىقيمة
الأ�صل يف
دي�سمرب 1.189.997 27.170.313 14.967.000 1.414.531 12.444.679
31
2014

129.391.876 5.532.870

م�شروعات حتت الإجمايل
2014
التنفيذ
حا�سب �آيل
750.494

127.129.161 5.532.870

66.623
-

3.468.778
()1.206.063

-

817.117

129.391.876 5.532.870

337.158

-

60.634.403

-

-

()1.182.875

411.720

-

7.152.719

748.878

-

66.604.247

68.239

62.787.629 5.532.870

 - 7عمليات جتميع الأعمال و�أ�صول غري ملمو�سة
التكلفة
تكلفة الأ�صول غري امللمو�سة الناجتة من جتميع الأعمال

ال�شهرة
75.853.020

اال�سم التجارى
21.342.000

 2015الإجمايل
97.195.020

ال�شهــرة

الحت�ساب قيمة ال�شهرة ،مت اعتبار �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�ش.م.م ».وحدة مولدة
للنقد ومت توزيع ال�شهرة الناجتة عن اال�ستحواذ عليها.
القيمة اال�سرتدادية للوحدة املولدة للنقد يتم تقديرها عن طريق احت�ساب القيمة
بناء على املوازنات
اال�ستخدامية وذلك با�ستخدام التدفقات النقدية قبل ال�ضرائب ً
املالية املعتمدة من الإدارة والتى تغطى فرتة خم�س �سنوات بحد �أق�صى .وتقوم الإدارة
بناء على اخلربة ال�سابقة
بتحديد االفرتا�ضات اخلا�صة بتنب�ؤات التدفقات النقدية ً
والتوقعات اخلا�صة بال�سوق.

اال�سـم التجـارى

مت تقدير القيمة العادلة لال�سم التجارى با�ستخدام (.)Relief from royalty method
يحدد هذا الأ�سلوب القيمة بالرجوع �إىل مدفوعات االتاوات االفرتا�ضية التي يتم
توفريها من خالل امتالك الأ�صل مقارنة مع ترخي�ص الأ�صل واال�سم التجارى من طرف
ثالث.

�أ  -اال�ستحواذ على �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�ش.م.م».

يف تاريخ � 22سبتمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م ».باال�ستحواذ على
ن�سبة  %99.92من �إجماىل �أ�سهم �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�ش.م.م» وقد نتج عن
هذا اال�ستحواذ زيادة تكلفة االقتناء عن القيمة العادلة ل�صافى �أ�صول ال�شركة امل�ستحوذ
عليها والتي مت االعرتاف بها ك�أ�صول غري ملمو�سة كما هو مو�ضح باجلدول �أعاله.
وتتوقع املجموعة ب�أن عملية اال�ستحواذ �سوف ينتج عنها زيادة ح�صتها ال�سوقية وحتقيق
منافع اقت�صادية م�ستقبلية واالرتقاء بجودة اخلدمة املقدمة للمر�ضى مب�ست�شفيات
املجموعة .وتعزى ال�شهرة البالغة  75مليون جنيه م�صري تقريب ًا والتي مت االعرتاف بها
نتيجة هذا اال�ستحواذ �إىل قائمة العمالء والعالقات مع �شركات الت�أمني وكذلك اخلربات
الطبية املتوفرة لدى العاملني بامل�ست�شفى.
وقد مت ح�ساب القيمة العادلة ل�صافى االلتزامات والتي متثل الأ�صول وااللتزامات
الأخرى بخالف الأ�صول غري املتداولة امللمو�سة بعد الأخذ يف االعتبار االلتزامات
املحتملة يف تاريخ االقتناء واملخ�ص�ص الالزم لإ�ضمحالل العمالء امل�شكوك يف حت�صيلها.
وقد بلغ االيراد املعرتف به بقائمة الدخل املجمعة والتي �ساهمت به م�ست�شفى النيل
بدراوى منذ تاريخ اال�ستحواذ مبلغ  36مليون جنيه م�صري تقريب ًا ،وبلغ �صافى الربح عن
هذه الفرتة مبلغ  1.4مليون جنيه م�صري تقريب ًا.
وقد مت جتميع �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�ش.م.م ».يف القوائم املالية املجمعة
اعتبار ًا من � 1أكتوبر  2015وهو التاريخ الذى قامت فيه املن�ش�أة املقتنية فعلي ًا بال�سيطرة
على ال�شركة التابعة وانتقال القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
لل�شركة ،وقد بلغت �صافى الأ�صول املقتناة وال�شهرة كما يلى:
جنيه م�صرى
تكلفة االقتناء:
257.004.947
النقدية املدفوعة
2.000.000
تكاليف مبا�شرة لعملية اال�ستحواذ
130.200
حقوق الأقلية يف تاريخ اال�ستحواذ
259.135.147
�إجمايل تكلفة االقتناء
()161.940.127
القيمة العادلة للأ�صول املقتناة
97.195.020
الأ�صول غري امللمو�سة
مت حتديــد الأ�صول وااللتزامات الناجتة عن عملية اال�ستحواذ على �شركة م�ست�شفى
النيل بدراوى «�ش.م.م ».علي �أ�سا�س القيمة العادلة يف � 30سبتمرب  2015كما يلي:
�أرا�ضى
مبانى وان�شاءات
�آالت ومعدات
و�سائل نقل وانتقال
م�شروعات حتت التنفيذ
حا�سب �آىل
عدد و�أدوات
اجماىل القيمة العادلة للأ�صول امللمو�سة
�صافى االلتزامات بالقيمة العادلة
�صايف القيمة العادلة للأ�صول املقتناه

جنيه م�صرى
52.838.000
105.770.472
21.921.515
597.077
485.398
129.207
266.213
182.007.882
()20.067.755
161.940.127

ب  -اال�ستحواذ على �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى «�ش.م.م».

يف تاريخ � 16سبتمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م ».باال�ستحواذ
على ن�سبة  %52.7من اجماىل �أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى «�ش.م.م،».
وهي الأ�سهم اململوكة يف ذلك الوقت ل�شركة كريد هيلث كري  .LTDوقد مت تنفيذ �صفقة
اال�ستحواذ تلك بقيمة  107مليون جنيه م�صري تقريب ًا وهي نف�س قيمة ا�ستحواذ �شركة
كريد هيلث كري  LTDعلي تلك الأ�سهم يف يوليو  2014وحيث �أن هذه املعاملة متت بني
جهات حتت �سيطرة م�شرتكة (حيث �إن �شركة كري هيلث كري  LTDاملالكة ل�شركة م�ست�شفي
كليوباترا مملوكة بالكامل ل�شركة كريد هيلث كري  )LTDبغر�ض �إعادة هيكلة ملكية
�شركات املجموعة ،فلذلك مت اتباع طريقة توحيد امل�صالح يف جتميع القوائم املالية ل�شركة
م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى يف القوائم املالية املجمعة ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا.

وقد مت االعرتاف بالفرق بني قيمة اال�ستحواذ البالغة  107مليون جنيه م�صري تقريب ًا
والقيمة الدفرتية ل�صافى الأ�صول يف تاريخ االقتناء البالغة  62مليون جنيه م�صري
تقريب ًا بعد الآخذ يف االعتبار حقوق الأقلية البالغة  31مليون جنيه م�صري تقريب ًا يف
تاريخ اال�ستحواذ االعرتاف مببلغ  76مليون جنيه م�صري تقريب ًا وكاحتياطى ا�ستحواذ
�ضمن حقوق امللكية املجمعة.
وقد بلغ االيراد املعرتف به بقائمة الدخل املجمعة والذى �ساهمت به �شركة م�ست�شفى
القاهرة التخ�ص�صى “�ش.م.م ”.منذ تاريخ انتقال ال�سيطرة مبلغ  41.5مليون جنيه
م�صري تقريب ًا ،وبلغ �صافى الربح عن هذه الفرتة مبلغ  4.5مليون جنيه م�صري تقريب ًا.

 -ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

تتمثل يف ا�ستثمارات يف �سندات ا�سكان حكومية (اجبارية) �صادرة من وزارة املالية ل�صالح
البنك املركزي ت�سرتد يف  11يوليو  2015وقد مت حت�صيل تلك ال�سندات بتاريخ  13يناير
.2016

 - 9املخزون

2015
12.929.305
1.328.796
1.259.856
15.517.957

خمزون التموين الطبى
خمزون ال�صيدلية
�أخرى

 - 10مدينون جتاريون

2015
106.022.109
2.322.612
6.318.639

2014
5.206.952
646.314
484.556
6.337.822
2014
38.179.376
()510.136
-

م�ستحق من العمالء
�إيرادات ( /مقدمات) املر�ضى املقيمني
�أوراق قب�ض
يخ�صم :
()3.422.536
()24.676.776
اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
34.246.704
89.986.584
�صافى املدينون التجاريون
متثل �إيرادات املر�ضي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم �إ�صدار فواتري عنها يف تاريخ
امليزانية نظر ًا القامتهم يف امل�ست�شفي ومل يتم �إنهاء �إجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت
احت�ساب القيمة بال�صايف بعد خ�صم املبالغ التي مت حت�صيلها منهم مقدم ًا خالل فرتة
�إقامتهم.
تتمثل �أوراق القب�ض يف ال�شيكات املح�صلة من العمالء والتي مل يتم ايداعها يف البنوك
لتح�صيلها بعد.
وتتمثل حركة خم�ص�ص اال�ضمحالل فيما يلي:
2014
2015
3.427.021
3.422.536
الر�صيد يف  1يناير
555.915
8.457.898
املكون خالل العام
()279.679
اعدامات من خم�ص�ص املدينون خالل العام
()560.400
()778.867
خم�ص�صات انتفي الغر�ض منها
13.854.888
�أثر اال�ستحواذ
3.422.536
24.676.776
الر�صيد يف  31دي�سمرب
بلغت �أر�صدة املدينون التجاريون التي مل يحن موعد ا�ستحقاقها حتى تاريخ امليزانية وال
يوجد عليها م�ؤ�شرات ا�ضمحالل مبلغ  71.181.598جنيه م�صري (29.062.479 : 2014
جنيه م�صرى).
يف تاريخ امليزانية بلغت الأر�صدة التي فات ميعاد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها مبلغ
 13.438.722جنيه م�صري ( 2.390.455 : 2014جنيه م�صرى) وذلك بخ�صو�ص عمالء
�أو معامالت لي�س لها تاريخ �إخفاق �سابق .ويو�ضح البيان التايل حتليل بالأعمار الإنتاجية
لهذه الأر�صدة:
2014
2015
3.303.806
9.167.504
�أقل من �شهر
2.390.455
4.271.218
من �شهر حتى خم�سة �أ�شهر

 - 11مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من العاملني
�ضرائب خ�صم من املنبع
م�صروفات مدفوعة ً
مقدما
دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين
ت�أمينات لدى الغري
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
مدينون متنوعون
�إ�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة مدينة �أخرى

2015
7.242.569
6.673.121
3.069.905
719.126
470.030
4.640
957.611
()854.860
18.282.142

2014
6.785.832
3.016.415
441.235
220.263
69.629
24.622.611
23.599
35.179.584

2015
173.161
681.699
854.860

2014
-

2015
553.859
46.463.887
62.889.123
109.906.869

2014
233.634
32.583.452
20.814.968
53.632.054

تتمثل حركة خم�ص�ص اال�ضمحالل خالل العام فيما يلي:
الر�صيد يف  1يناير
املكون خالل العام
اثر ا�ستحواذ �شركة تابعة

 - 12النقدية بال�صندوق والبنوك
نقدية باخلزينة
ح�سابات جارية
ودائــع

الودائع لأجل مودعة ببنوك حملية باجلنيه امل�صري وت�ستحق خالل فرتات حتى �ستة
�أ�شهر من تاريخ الإيداع وي�ستحق عنها عائد �سنوي ثابت مبعدل من � %7إيل :2014( %9
من � %7إيل .)%9
2014
2015
53.632.054
109.906.869
النقدية باخلزينة والبنوك
()62.889.123
ودائع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من تاريخ الإيداع
53.632.054
47.017.746
النقدية وما يف حكمها

 - 13خم�ص�صـات

2015
17.889.001
910.057
1.035.539
56.200
19.890.797

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني
خم�ص�ص اجازات العاملني
خم�ص�ص �ضرائب دمغة
وتتمثل حركة املخ�ص�صات خالل العام فيما يلى:
الر�صيد �أول �أثر ا�ستحواذ
�شركات تابعة
العام
19.436.433 2.758.668
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني 552.484
439.367
خم�ص�ص اجازات عاملني
56.200
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة
19.875.800 3.367.352
االجماىل

2015
املكون خالل امل�ستخدم الر�صيد �أخر
العام
خالل العام
العام
17.889.001 )6.613.100( 2.307.000
910.057 )161.840( 519.413
1.035.539
596.172
56.200
19.890.797 )6.774.940( 3.422.585

2014
الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة
االجماىل

712.888
48.200
761.088

 - 14دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )27
موردين و�أوراق دفع
م�صروفاتم�ستحقة
�أتعاب �أطباء م�ستحقة
م�صلحة ال�ضرائب
دائنون متنوعون
ت�أمينات اجتماعية
�إيرادات م�ؤجلة
توزيعات �أرباح
ت�أمينات للغري
يخ�صم:
م�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة – اجلزء غري املتداول

2014
2.758.668
552.484
56.200
3.367.352

2.758.668
120.234
8.000
2.886.902

امل�ستخدم
خالل العام
()280.638
()280.638

الر�صيد �أخر العام
2.758.668
552.484
56.200
3.367.352

2015
47.379.723
45.879.798
22.360.166
8.732.694
8.076.340
4.877.940
1.111.470
181.300
149.217
1.181.371
139.930.019

2014
10.033.842
4.736.837
7.541.479
5.519.768
1.586.016
434.449
29.852.391

()47.379.723
92.550.296

29.852.391

امل�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة ي�ستحق ال�سداد �إيل ال�شركة الأم و�شركة تابعة ووفق ًا
لتعهد ال�شركة الأم ال يتم �سداده �إال بعد خم�س �سنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود
نقدية كافية وال ي�ستحق عنه فائدة.

 - 15قـرو�ض

قامت ال�شركة باحل�صول على قر�ض مببلغ  203.000.000جنيه م�صري من البنك
التجارى الدوىل وذلك بغر�ض متويل  %100من تكلفة اال�ستحواذ على �أ�سهم �شركة
م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى ويتم �سداد القر�ض على ع�شرة �أق�ساط ن�صف �سنوية
مت�ساوية تبد�أ من  30يونيو  2016وتنتهى يف  31دي�سمرب  2020مبعدل فائدة يبلغ %2.4
بالإ�ضافة �إىل �سعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�صري.
ويتمثل ر�صيد القر�ض فيما يلي:
2014
2015
203.000.000
�إجمايل قيمة القر�ض
()40.600.000
يخ�صم :اجلزء املتداول من القر�ض
162.400.000
اجلزء غري املتداول من القر�ض

ال�ضمانات الرئي�سية:

 قامت ال�شركة برهن �أ�سهمها يف �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى «�ش.م.م ».والبالغة %52.7من اجماىل الأ�سهم ل�صالح البنك التجارى الدوىل.
 كما قامت ال�شركة برهن ن�سبة  %51من �أ�سهمها اململوكة لل�شركة الأم ل�صالح البنكالتجارى الدوىل.

 	الحق ًا وبتاريخ  19يناير  ،2016قامت �شركة كليوباترا باحل�صول علي قر�ض �آخرمن البنك التجاري الدويل بقيمة  230مليون جنيه م�صري وقامت �شركة كري هيلث
كري برهن باقي �أ�سهم ال�شركة اململوكة لها ك�ضمان لقر�ض البنك ليبلغ اجماىل ن�سبة
الرهن .%99.99
 كما قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا برهن كافة الأ�سهم اململوكة لها يف م�ست�شفىال�شروق ك�ضمان لنف�س القر�ض.

 - 16ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر واملدفـوع من عدد  8مليون �سهم قيمة ال�سهم اال�سمية
 10جنيـه م�صـرى ب�إجماىل  80مليون جنيه م�صرى وقد مت االكتتاب من ر�أ�س املال
علي النحو التايل:
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
اال�سم
79.999.980
7.999.998
كري هيلث كري ال تي دي
10
1
عمرو عبد الكرمي توحيد هالل
10
1
وليد فايز �سعيد
80.000.000
8.000.000
الإجمايل

 - 17االحتياطيات
�أ  -احتياطي قانونى

طبق ًا لقانون ال�شركات رقم  159ل�سنة  1981والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم جتنيب
ن�سبة  %5من �صافى �أرباح العام حل�ساب االحتياطي القانونى .ويجوز بناء على اقرتاح
جمل�س الإدارة وقف جتنيب جزء من الأرباح حل�ساب االحتياطي �إذا ما بلغ االحتياطي
القانونى  %50من ر�أ�س املال امل�صدر .االحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على
امل�ساهمني.

ب  -احتياطي ا�ستحواذ

ميثل احتياطي الفرق بني قيمة اال�ستحواذ قبل �شركة م�ست�شفى كلبوباترا «�ش.م.م».
والقيمة الدفرتية ل�صافى الأ�صول وااللتزامات ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
«�ش.م.م ».يف تاريخ اال�ستحواذ حيث �أن ال�شركتني حتت �سيطرة م�شرتكة و�سبب
وبناء على ذلك مت نقل �أ�صول
اال�ستحواذ هو �إعادة تنظيم �شركات املجموعة،
ً
والتزامات ال�شركة التابعة بالتكلفة التاريخية.

ج  -وفيما يلي احلركة علي االحتياطيات خالل العام:
احتياطي قانوين

الر�صيد يف  1يناير 2014
9.594.619

2014
املكون خالل العام
2.042.935

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014
11.637.554

الر�صيد يف  1يناير 2015

2015
املكون خالل العام

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

11.637.554
-

2.190.106
()76.131.168

13.827.660
()76.131.168

احتياطي قانوين
احتياطي ا�ستحواذ

 - 18حقوق الأقلية

ر�أ�س املال

احتياطي
قانونى

�أرباح مرحلة

ن�صيب حقوق الأقلية
يف اال�ستحواذ على
�شركات تابعة
ربح العام
2.130.631
الر�صيد يف 31
12.261.444 8.098.271 12.787.080
دي�سمرب 2015

10.130.813 8.098.271 12.787.080

 - 19ايرادات الن�شاط
ايرادات عمليات
ايرادات عيادات خارجية
ايرادات اقامة وا�شراف طبي
ايرادات معامل
ايرادات ق�سطرة القلب
ايرادات طوارىء
ايرادات �أ�شعة
�إيرادات ر�سم اخلدمة
ايرادات �صيدلية
ايرادات �أ�سنان
ايرادات عالج طبيعى
ايرادات فحو�صات قلب
�إيرادات مناظري
�إيرادات مركز الأورام
�إيرادات �أق�سام �أخرى

 - 20تكاليف الن�شاط
�أتعاب �أطباء
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
توريدات طبية و�أدوية
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
اهالك �أ�صول ثابتة
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
ايجـارات
م�صروفات متنوعة

 - 21م�صروفات ادارية وعمومية

103.260

31.119.424

-

2.130.631

103.260

33.250.055

2015
65.223.585
70.723.297
101.998.867
36.738.522
35.724.685
27.269.411
22.246.087
19.106.628
6.045.715
8.334.904
5.639.463
4.683.712
3.069.576
2.458.596
326.741
409.589.789

2014
56.476.361
49.733.100
52.961.487
26.915.816
24.939.813
23.356.619
18.707.928
13.043.092
5.478.787
8.603.861
3.985.220
3.937.833
2.154.897
290.294.814

2015
93.212.405
72.434.676
72.156.375
12.322.784
9.232.637
8.773.367
722.225
974.124
269.828.593

2014
67.449.039
68.307.192
48.054.531
5.320.526
6.530.433
6.859.972
2.086.461
204.608.154

2015
21.451.843
7.852.192
1.441.132
2.763.297
1.215.690
1.057.351
695.930
548.333
699.253
2.948.221
40.673.242

2014
16.200.474
()4.485
432.889
189.522
246.913
351.384
586.190
288.476
622.286
1.756.876
20.670.525

2015
1.010.748
994.574
206.646
22.500
()15.970
302.857
2.521.355

2014
361.687
33.580
216.862
27.350
39.112
678.591

2015
93.886.519
93.212.405
72.156.375
9.989.057
9.931.890
13.763.916
7.852.192
9.709.482
310.501.836

2014
84.507.666
67.449.039
48.054.531
7.106.885
7.152.719
5.753.414
()4.485
5.258.918
225.278.687

2015

2014

6.160.009
93.527
6.253.536

2.068.573
18.078
2.086.651

()8.487.998
()2.234.462

()3.235
2.083.416

�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء والأر�صدة املدينة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
ايجارات
تربعات
ر�سوم حكومية
اهالك �أ�صول ثابتة
م�صروفات �أخرى

 - 22ايرادات �أخرى
�إيراد بوفية وا�ستغالل كافترييا
ايجارات
ايراد ركن الهدايا
ايراد بيع كهنة (خمردة)
(خ�سائر) � /أرباح بيع �أ�صول ثابتة
�إيرادات متنوعة

 - 23امل�صروفات ح�سب طبيعتها
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
�أتعاب �أطباء
توريدات طبية و�أدوية
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
�إهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
�صايف اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
م�صروفات متنوعة

( - 24م�صروفات) � /إيرادات التمويل
�إيرادات التمويل
�إيرادات فوائد
فروق تقييم عملة
م�صروفات التمويل
م�صروفات فوائد
�صافى (م�صروفات) � /إيرادات التمويل

� - 25ضرائب الدخل

ن�صيب حقوق
الأقلية يف ت�سويات
اال�ستحواذ

االجماىل

م�صروف �ضريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�ضمن:

2014
2015
()21.372.222
()24.889.872
�ضريبة دخل عن العام
283.107
()2.166.243
�ضريبة م�ؤجلة (�إي�ضاح )26
()21.089.115
()27.056.115
تختلف ال�ضريبة على الربح قبل ال�ضرائب عن املبلغ املتوقع احل�صول عليه نظري ًا بتطبيق
متو�سط معدل ال�ضريبة املطبق على �أرباح ال�شركة على النحو التاىل :
2014
2015
64.891.240
95.952.262
�صافى الربح قبل ال�ضرائب
19.417.372
21.589.259
�ضريبة الدخل املح�سوبة على �أ�سا�س معدل ال�ضريبة املحلى املطبق
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
1.671.743
5.696.627
م�صروفات غري معرتف بها �ضريبي ًا
()229.771
�أثر تعديل �سعر ال�ضريبة املطبق
21.089.115
27.056.115
�ضرائب الدخل
التزامات �ضرائب الدخل احلالية
الر�صيد يف  1يناير
�أثر ا�ستحواذ �شركات تابعة
مدفوعات خالل العام
ال�ضريبة امل�ستحقة خالل العام

2015
21.372.222
7.246.737
()21.372.222
24.889.872
32.136.609

2014
13.996.640
()13.996.640
21.372.222
21.372.222

 - 26ال�ضريبة امل�ؤجلة

يتمثل التغري يف الأ�صول وااللتزامات ال�ضريبية خالل العام فيما يلى :
الر�صيد يف
الر�صيد يف �أثر ا�ستحواذ �شركات (م�صروف)  /ايراد
االلتزامات
حممل على قائمة الدخل  31دي�سمرب 2015
تابعة
 1يناير 2015
(التزام)
خالل العام
�أ�صل ( /التزام)
(التزام)
()2.129.493
()3.976.042
(4.144.261 )2.297.712
الأ�صول الثابتة
()38.579.741
101.195
()38.680.936
الأ�صول الثابتة – �أثر
القيمة العادلة
()4.801.950
()4.801.950
�أ�صول غري ملمو�سة – �أثر
القيمة العادلة
()45.511.184
()3.874.847
()39.338.625( )2.297.712
اجماىل االلتزامات
الأ�صول
1.708.604
1.708.604
خم�ص�صات بخالف
خم�ص�ص مطالبات
()43.802.580
()2.166.243
�صافى ال�ضريبة امل�ؤجلة ()39.338.625( )2.297.712
– التزام

الأ�صول الثابتة – اثر اال�ستهالك املعجل

الر�صيد يف
(م�صروف)  /ايراد
حممل على قائمة الدخل  31دي�سمرب 2014
(التزام)
خالل العام
()2.297.712
283.107

الر�صيد يف
 1يناير 2014
(التزام)
()2.580.819

 - 27معامالت مع �أطراف ذات عالقة

قامت املجموعة خالل العام بالتعامل مع بع�ض الأطراف ذات العالقة ،وقد بلغت الأر�صدة مع
الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية ،واملعامالت خالل العام ما يلى :

�أر�صدة امليزانية :
(�أطراف ذو عالقة)

طبيعة التعامل

2015

2014

متويل

47.379.723

-

�شركة كري هيلث كري (ال�شركة الأم)
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )14

 - 28املوقف ال�ضريبي
�شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م».
�أوال  :ال�ضرائب العامة
-

مت الفح�ص حتى  31دي�سمرب .2013
يتم تقدمي االقرارات ال�ضريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.
مت احل�صول على �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتى عام .2013
مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

ثاني ًا � :ضرائب املبيعات

 مت الفح�ص حتى  31دي�سمرب .2004 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2005حتى .2015

ثالث ًا � :ضرائب ك�سب العمل

 مت الفح�ص حتى  31دي�سمرب  2013ومت ال�سداد حتى اخر فح�ص عن عام .2013 مت احل�صول على �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتى عام .2013 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

رابع ًا � :ضرائب الدمغة

 مت الفح�ص حتى  31يوليو  2006ومت ال�سداد. مت الفح�ص من � 1أغ�سط�س  2006حتى  31دي�سمرب  ،2013ومت �إخطار ال�شركة بنموذج 19دمغة بتاريخ � 23أبريل  2015بالربط عن هذه الفرتة مببلغ  72.966جنيه م�صرى ،ومت
االعرتا�ض على الربط من قبل ال�شركة بتاريخ  3مايو  2015وجارى حتديد ميعاد للنظر يف
االعرتا�ض يف اللجنة الداخلية.
 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صى «�ش.م.م».
�أوال  :ال�ضرائب على الدخل

 مت فح�ص ال�شركة منذ بداية الن�شاط حتى عام  2008ومت �سداد كافة امل�ستحقات. مل يتم فح�ص ال�شركة من عام  2009حتى عام  2015وقد مت تقدمي االقراراتال�ضريبية �سنوي ًا يف مواعيدها القانونية.

ثاني ًا  :ال�ضريبة على املرتبات واالجور

 مت الفح�ص ال�شركة من بداية الن�شا ط حتى عام  2009ومت �سداد كافة امل�ستحقات. -مل يتم فح�ص ال�شركة من عام  2010حتى نهاية عام .2015

ثالث ًا � :ضريبة الدمغة

 مت الفح�ص ال�شركة من بداية الن�شا ط حتى  31يوليو  2006ومت �سداد كافةامل�ستحقات.
 مت فح�ص ال�شركة تقديري ًا من �أغ�سط�س  2006حتى عام  2015ومت الطعن عليه يف امليعادالقانوين.

رابع ًا � :ضريبة اخل�صم

 -مل يتم طلب ال�شركة للفح�ص من بداية الن�شاط حتى عام .2014

�شركة م�ست�شفي النيل بدراوى «�ش.م.م».
�أوال � :ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية

 مت ت�سوية ال�سنوات حتى عام  2009ومت دفع كافة امل�ستحقات عن ال�شركة حتى نهاية عام.2009
 هناك منوذج  19عام  2010وعام  2011وعام � ،2012صادر حتت رقم  13833يف تاريخ� 18أغ�سط�س  2015ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجارى عمل اللجنة الداخلية حالي ًا.
 -ال�سنوات  2015 / 2013مل ي�صدر بهم عينة حتى تاريخة.

ثاني ًا � :ضريبة ك�سب العمل

 مت االنتهاء من فح�ص وت�سوية ال�سنوات حتى عام  2011وال�سداد ،وال يوجد �أيم�ستحقات لل�سنوات حتى عام .2011
 -جارى عمل الت�سويات ال�ضريبية ل�سنوات من  2012حتى .2015

ثالث ًا � :ضريبة الدمغة

 مت فح�ص ال�سنوات حتى عام  2005وال�سداد. -جارى فح�ص ال�سنوات من عام  2006حتى عام .2015

 - 29االرتباطات
أ�  -االرتباطات الر�أ�سمالية:

تتمثل االرتباطات الر�أ�سمالية املتعلقة بالأ�صول الثابتة يف نهاية ال�سنة املالية والتي مل
ت�ستحق بعد مبلغ �صفر جنيه م�صري ( 517.310 : 2014جنيه م�صري).

ب  -االلتزامات االيجارية:

تتمثل االرتباطات االيجارية يف نهاية ال�سنة املالية والتي مل ت�ستحق بعد فيما يلى:
2014
2015
3.934.630
3.115.658
�أقل من �سنة
4.553.413
2.083.019
من �سنة حتى ثالث �سنوات
766.112
�أكرث من ثالث �سنوات

� - 30أحداث الحقة هامة

بتاريخ  24يناير  ،2016قامت املجموعة باال�ستحواذ علي ن�سبة  %99من �شركة م�ست�شفي
ال�شروق «�ش.م.م ».وقد انتقلت ال�سيطرة الفعلية على ال�سيا�سات املالية والت�شغيلية
للمجموعة يف  31يناير  .2016وبلغت تكلفة اقتناء اال�ستثمار  280مليون جنيه م�صري
لت�صبح بذلك �شركة م�ست�شفى ال�شروق «�ش.م.م� – ».شركة تابعة ملجموعة �شركات
م�ست�شفى كلبوباترا «�ش.م.م .».وحتى تاريخ اعداد القوائم املالية املجمعة مل يتم االنتهاء
من �إجراءات ت�سجيل انتقال امللكية �إىل �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م ،».وجدير
بالذكر �أنه �سوف يتم جتميع �شركة م�ست�شفى ال�شروق بالكامل �ضمن �أول قوائم مالية
جممعة يتم اعدادها بعد  31يناير .2016
وقد بلغت القيمة العادلة للأ�صول امللمو�سة ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق «�ش.م.م ».كما يلى:
جنيه م�صرى
26.903.626
الأرا�ضى
53.807.254
املباين
23.168.000
�آالت ومعدات
6.530.553
�صايف الأ�صول الأخرى بالقيمة الدفرتية
110.409.433
�صافى القيمة العادلة للأ�صول املقتناة

 - 2القوائم املالية امل�ستقلة ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .لل�سنوات
املالية املنتهية يف :2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
تقرير مراقبى احل�سابات علي القوائم املالية امل�ستقلة لل�سنوات املالية
املنتهية يف :2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
ال�سادة م�ساهمي �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة م�صرية»
تقرير على القوائم املالية امل�ستقلة

راجعنا القوائم املالية امل�ستقلة املرفقة ل�شركـة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة
م�صرية» واملتمثلة يف امليزانية امل�ستقلة يف  31دي�سمرب  2015و 2014و 2013وكذا قوائم
الدخل امل�ستقلة والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية عن ال�سنوات املالية
املنتهية يف تلك التواريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وغريها من الإي�ضاحات.

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية امل�ستقلة

هذه القوائم املالية امل�ستقلة م�سئولية �إدارة ال�شركة ،فالإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض
القوائم املالية امل�ستقلة عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا وفقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء
القوانني امل�صرية ال�سارية ،وتت�ضمن م�سئولية الإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة
داخلية ذات �صلة ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية م�ستقلة عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا خالية من �أية
حتريفات هامة وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما تت�ضمن هذه امل�سئولية اختيار
ال�سيا�سات املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية املالئمة للظروف.

م�سئولية مراقب احل�سابات

تقت�صـر م�سئوليتنا على �إبداء الر�أي على هذه القوائم املالية امل�ستقلة يف �ضوء مراجعتنا
لها ،وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية.
وتتطلب هذه املعايري االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط و�أداء املراجعة للح�صول
على ت�أكد منا�سب ب�أن القوائم املالية امل�ستقلة خالية من التحريفات الهامة وامل�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم
والإف�صاحات يف القوائم املالية امل�ستقلة .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم
ال�شخ�صى ملراقب احل�سابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام وامل�ؤثر يف القوائم
املالية امل�ستقلة �سواء الناجت عن الغ�ش �أو اخلط�أ .ولدى تقييم هذه املخاطر ي�ضع مراقب
احل�سابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام ال�شركة ب�إعداد القوائم املالية
امل�ستقلة والعر�ض العادل والوا�ضح وذلك لت�صميم �إجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن
لي�س بغر�ض �إبداء ر�أى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة .وت�شمل عملية املراجعة
�أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية الهامة التي �أعدت
مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �سالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم املالية امل�ستقلة.
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�س ًا منا�سب ًا
لإبداء ر�أينا على هذه القوائم املالية امل�ستقلة.

الــر�أي

ومن ر�أينا �أن القوائم املالية امل�ستقلة امل�شار �إليها �أعاله تعرب بعدالة وو�ضوح ،فى جميع
جوانبها الهامة ،عن املركز املاىل امل�ستقل ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا «�شركة م�ساهمة
م�صرية» فى  31دي�سمرب  2015و 2014و ،2013وعن �أدائها املاىل امل�ستقل وتدفقاتها
النقدية امل�ستقلة عن ال�سنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ وذلك طبق ًا ملعايري املحا�سبة
امل�صرية وفى �ضوء القوانني واللوائح امل�صرية ذات العالقة.
تامر عبد التـواب
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف � 6أبريل 2016

�أحمد جمال حمد اللـه العرتي�س
زميل جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
زميل جمعية ال�ضرائب امل�صرية
�سجل املحا�سبني واملراجعني 8784
�سجل الهيئة العامة للرقابة املالية 136
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز

امليزانية امل�ستقلة
�شركة م�ست�شفى كليوباترا (�شركة م�ساهمة م�صرية)
�أوالّ :امليزانية امل�ستقلة  -يف  31دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول الثابتة
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق
املخزون
مدينون جتاريون
مدينون �آخرون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقدية بالبنوك وال�صندوق
�إجمايل الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
اجلزء املتداول من القرو�ض
�ضرائب الدخل احلالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
(العجز)  /الزيادة يف ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستثمار
يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال امل�صدر
احتياطي قانوين
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
الإلتزمات غري املتداولة
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى – م�ستحق
�إىل �أطراف ذات عالقة
اجلزء غري املتداول من القرو�ض
ال�ضرائب امل�ؤجلة
�إجمايل الإلتزمات غري املتداولة
�إجمايل متويل ر�أ�س املال العامل
والإلتزامات غري املتداولة

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي ا�ستخدمت يف �إعداد القوائم املالية امل�ستقلة:
2013

�إي�ضاح

2015

2014

5
6

61.804.067
366.047.399
427.851.466

62.787.629
62.787.629

66.494.758
66.494.758

7
8
9
10
11

38.080
7.869.572
39.935.176
13.258.191
38.557.392
99.658.411

38.080
6.337.822
34.246.704
35.179.584
53.632.054
129.434.244

38.080
8.335.984
23.091.203
53.750.980
17.542.298
102.758.545

12
13
14
23

3.367.352
6.179.017
29.852.391 42.198.330
40.600.000
21.372.222 20.603.310
54.591.965 109.580.657
(74.842.279 )9.922.246
137.629.908 417.929.220

761.088
21.568.924
13.996.640
36.326.652
66.431.893
132.926.651

15
16

80.000.000 80.000.000
11.637.554 13.827.660
43.694.642 106.194.741
135.332.196 200.022.401

80.000.000
9.594.619
40.751.213
130.345.832

-

13

54.095.303

14
24

162.400.000
2.297.712
1.411.516
2.297.712 217.906.819
137.629.908 417.929.220

2.580.819
2.580.819
132.926.651

2015
�إي�ضاح
332.002.699 17

2014
290.294.814

2013
243.293.152

)171.606.030( )204.608.154( )214.407.386( 18
71.687.122 85.686.660 117.595.313
19
12
20
22
23
24

()20.556.280( )20.670.525( )27.859.422
()761.088
()2.886.902( )2.973.505
731.740
678.591
1.028.699
51.101.494 62.807.824 87.791.085
1.572.705
2.086.651
5.104.232
()3.235
()8.487.998
52.674.199 64.891.240 84.407.319
()13.996.640( )21.372.222( )20.603.310
10.596
283.107
886.196
38.688.155 43.802.125 64.690.205

ثالثاّ :قائمة التغريات فى حقوق امل�ساهمني امل�ستقلة  -عن ال�سنوات املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الر�صيد يف  1يناير  2013كما
�سبق ا�صداره
اثر ت�صحيح �أخطاء �سنوات �سابقة
الر�صيد يف  1يناير  2013املعدل
املحول �إيل االحتياطي القانوين
توزيعات الأرباح عن عام 2012
�صايف �أرباح العام
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2013
الر�صيد يف  1يناير 2014
املحول �إيل االحتياطي القانوين
توزيعات الأرباح عن عام 2013
�صايف �أرباح العام
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2014
الر�صيد يف  1يناير 2015
املحول �إيل االحتياطي القانوين
�صايف �أرباح العام
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2015

ر�أ�س املال

االحتياطي القانوين الأرباح املرحلة

الإجمايل

80.000.000

7.268.881

46.514.757

133.783.638

80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000

7.268.881
2.325.738
9.594.619
9.594.619
2.042.935
11.637.554
11.637.554
2.190.106
13.827.660

2.063.058
48.577.815
()2.325.738
()44.189.019
38.688.155
40.751.213
40.751.213
()2.042.935
()38.815.761
43.802.125
43.694.642
43.694.642
()2.190.106
64.690.205
106.194.741

2.063.058
135.846.696
()44.189.019
38.688.155
130.345.832
130.345.832
()38.815.761
43.802.125
135.332.196
135.332.196
64.690.205
200.022.401

رابع ًا :قائمة التدفقات النقدية امل�ستقلة  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31دي�سمرب
 2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صافى الأرباح مع
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
الإهالك
خ�سائر �( /أرباح) بيع �أ�صول ثابتة
�إعدام �أ�صول ثابتة
خم�ص�صات
اال�ضمحالل يف قيمة املدينون التجاريون
خم�ص�صات انتفي الغر�ض منها
فوائد وعموالت
فوائد دائنة
�أرباح الت�شغيل قبل التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري يف املخزون
التغري يف املدينون التجاريون
التغري يف املدينون الأخرون والأر�صدة املدينة
التغري يف الدائنون التجاريون والأر�صدة
الدائنة
امل�ستخدم من املخ�ص�صات الأخرى
�ضرائب الدخل امل�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من
الأن�شطةالت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة
مدفوعات ل�شراء �أ�صول ثابتة
فوائد حم�صلة
مدفوعات ال�ستثمارات يف �شركات تابعة
ودائع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من تاريخ الإيداع
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى
الأن�شطةاال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
مقبو�ضات من قرو�ض
فوائد وعموالت م�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من
الأن�شطةالتمويلية
التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
النقدية وما فى حكمها �أول العام
النقدية وما يف حكمها �أخر العام

ال�شركات التابعة

هي ال�شركات (مبا يف ذلك املن�ش�آت ذات الأغرا�ض اخلا�صة Special Purpose Entities /
 )SPEsالتي متتلك ال�شركة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شر القدرة علي التحكم يف �سيا�ساتها املالية

والت�شغيلية ،وعادة تكون لل�شركة ح�صة ملكية تزيد عن ن�صف حقوق الت�صويت .وي�ؤخذ يف
االعتبار وجود ت�أثري حقوق الت�صويت امل�ستقبلية التي ميكن ممار�ستها �أو حتويلها يف الوقت احلايل
عند تقييم ما �إذا كان لل�شركة الأم القدرة علي ال�سيطرة علي ال�شركة التابعة.
مت �إعداد القوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة طبق ًا لأحكام القوانني املحلية ذات ال�صلة ،كما �أعدت
القوائم املالية املجمعة لل�شركة و�شركاتها التابعة طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وتقر�أ القوائم
املالية امل�ستقلة لل�شركة مع قوائمها املالية املجمعة كما يف وعن ال�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015حتى ميكن احل�صول على معلومات كاملة عن ميزانية ال�شركة ونتائج اعمالها
وتدفقاتها والتغريات يف حقوق امللكية.
ويتم املحا�سبة عن ال�شركات التابعة وال�شقيقة يف القوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة الأم بطريقة
التكلفة .وفق ًا لهذه الطريقة تثبت اال�ستثمارات بتكلفة االقتناء مت�ضمنة �أي �شهرة ويخ�صم منها
�أي خ�سائر ا�ضمحالل يف القيمة ،وتثبت توزيعات الأرباح يف قائمة الدخل عند اعتماد توزيع هذه
الأرباح وثبوت حق لل�شركة الأم يف حت�صيلها.

�إ�صدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�سبة امل�صرية مل يتم تفعيلها بعد

ثانياّ :قائمة الدخل امل�ستقلة -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
و  2014و 2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
�إيرادات الن�شاط
يخ�صم:
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات �أخرى
ايرادات �أخرى
�أرباحالعامقبل�إيراداتالتمويلو�ضرائبالدخل
�إيرادات التمويل
م�صروفات التمويل
�أرباح العام قبل ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبة احلالية
ال�ضريبة امل�ؤجلة
الربح بعد �ضريبة الدخل

�أ � -أ�س�س �إعداد القوائم املالية امل�ستقلة

�أعدت القوائم املالية امل�ستقلة طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية والقوانني ذات العالقة والتى
مت تطبيقها بثبات على مدار ال�سنوات املالية �إال �إذا ذكر خالف ذلك� .أعدت القوائم املالية
امل�ستقلة على �أ�سا�س التكلفة التاريخية.
�إن �إعداد القوائم املالية امل�ستقلة طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية يتطلب ا�ستخدام تقديرات
حما�سبية هامة ،كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�سيا�سات
املحا�سبية لل�شركة .يبني �إي�ضاح (� )4أهم التقديرات املحا�سبية امل�ستخدمة والأحكام ال�شخ�صية
املطبقة عند �إعداد القوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�سبة امل�صرية الرجوع �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ال يكون
هناك معيار حما�سبة م�صرى �أو متطلبات قانونية تو�ضح كيفية معاجلة �أر�صدة ومعامالت معينة.

�إي�ضاح

5
12
9
9

12

2015

2014

2013

84.407.319

64.891.240

52.674.199

6.425.945
15.970
124.983
2.973.505
2.282.745
()152.634
8.487.998
()5.000.274
99.565.557

7.278.349
7.152.719
()100.671
()39.112
761.088
2.886.902
143.576
555.915
()72.902
()560.400
()1.538.525( )2.068.573
59.145.114 72.818.691

()1.531.750
()7.818.583
21.921.393

)1.353.166( 1.998.163
(7.329.182 )11.151.016
)7.437.812( 18.571.396

58.219.742

2.985.987

()161.840
()21.372.222

()280.638
()15.660.360( )13.996.640

148.822.297

76.243.422

45.008.945

10.860
()5.594.200
5.000.274
()366.047.399
()15.000.000

332.910
62.300
()1.896.438( )3.468.778
1.538.525
2.068.573
-

()381.630.465

11

8.283.466

()1.337.905

()25.003

203.000.000
()266.494

()44.189.019( )38.815.761
-

202.733.506

()44.189.019( )38.815.761

()30.074.662
53.632.054
23.557.392

794.923
16.747.375
17.542.298

36.089.756
17.542.298
53.632.054

الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
 - 1مقدمـة

ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفى كليوباترا (ال�شني و�شركاه) ك�شركة تو�صية ب�سيطة بتاريخ 19
يوليو .1979
وقد �صدر قرار رئي�س هيئة اال�ستثمار رقم  4092ل�سنة  2005بتاريخ  27يونيو 2005
بالرتخي�ص بتحويل ال�شكل القانونى ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا (ال�شني و�شركاه) “�شركة
تو�صية ب�سيطة” لت�صبح �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�شركة م�ساهمة م�صرية” وفق ًا
لأحكام القانون رقم  8ل�سنة  1997والقانون رقم  95ل�سنة .1992
غر�ض ال�شركة �إقامة م�ست�شفى خا�ص لتقدمي اخلدمات ال�صحية والطبية احلديثة
املتطورة وتوفري العناية والعالج الطبى للمر�ضى الذين يفدون اليها .يجوز لل�شركة �أن
يكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع ال�شركات وغريها التي تزاول �أعمال
�شبيهة ب�أعمالها يف م�صر �أو اخلارج كما يجوز لها �أن تندمج يف الهيئات ال�سالفة �أو ت�شرتيها
�أو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة اال�ستثمار.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سى فى � 39شارع كليوباترا – م�صر اجلديدة  -القاهرة.
تتمثل ال�شركة الأم يف �شركة كري هيلث كري ال تى دى والتي متتلك  %99.99من ر�أ�س مال
ال�شركة.
بتاريخ  16يونيو  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�ش.م.م ”.ب�شراء ن�سبة
 %99.92من �أ�سهم �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى.
بتاريخ � 16سبتمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا “�ش.م.م ”.ب�شراء ن�سبة
 %52.7من �أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى.
مت اعتماد القوائم املالية امل�ستقلة للإ�صدار من قبل �إدارة ال�شركة فى � 6أبريل  2016مع
الأخذ يف االعتبار �أن اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية
امل�ستقلة بعد �إ�صدارها.

مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم ( )110ل�سنة  2015ال�صادر يف يوليو  ،2015مت �إلغاء العمل
مبعايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة بالقرار الوزاري ل�سنة  2006لتحل حملها معايري املحا�سبة
املرفقة بالقرار رقم ( )110امل�شار �إليه ،علي �أن يبد أ� العمل بهذا القرار اعتبار ًا من �أول يناير
 2016وينطبق علي املن�ش�آت التي تبد�أ �سنتها املالية يف �أو بعد هذا التاريخ.
وجدير بالذكر �أنه ال يوجد �أثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية
لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.
وتتلخ�ص التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية ب�أمور متعلقة بالعر�ض
والإف�صاح ،وبناء ًا عليه �سوف يتم عر�ض قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�ستبعاد عر�ض
ر�أ�س املال العامل منها كما �سيتم عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة بقائمتني منف�صلتني �أحداهما تعر�ض
مكونات الإيرادات وامل�صروفات (قائمة الدخل) والثانية تبد أ� بالربح �أو اخل�سارة وتعر�ض
عنا�صر الدخل التي يتم �إدراجها �ضمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل (قائمة الدخل
ال�شامل) .كما �سيتم الإف�صاح عن املخاطر املالية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال.

ب  -ترجمة العمالت الأجنبية
( )1عملة التعامل والعر�ض

يتم قيا�س بنود القوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة با�ستخدام العملة الأ�سا�سية فى البيئة
االقت�صادية التى تعمل بها ال�شركة (عملة التعامل) ويتم عر�ض القوائم املالية امل�ستقلة لل�شركة
باجلنيه امل�صرى ،والتى متثل عملة التعامل والعر�ض لل�شركة.

( )2املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام �إىل عملة التعامل با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .ويدرج يف قائمة الدخل �أرباح وخ�سائر فروق العملة الناجتة
عن ت�سوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن �إعادة تقييم الأ�صول وااللتزامات ذات الطبيعة
النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.

ج  -الأ�صول الثابتة

تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك .وتت�ضمن التكلفة التاريخية
كافة امل�صروفات املرتبطة باقتناء الأ�صل وجعله �صاحل ًا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد لأجله.
ت�سجل جميع امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء �أو �إن�شاء الأ�صول الثابتة حتت ح�ساب
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�صل الثابت وجعله �صاحلا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد
لأجله ،يتم حتويل قيمة الأ�صل �إيل ح�ساب الأ�صول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�صيانة والإ�صالح على قائمة الدخل عن ال�سنة املالية التي حدثت فيها،
ويتم ر�سملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�صل عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤدى
�إىل زيادة املنافع االقت�صادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�صلية املقدرة عند اقتناء الأ�صل،
وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي للأ�صل �أو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه
التجديدات� ،أيهما �أقل.
يتم ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت للإهالك بحيث يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل �إىل قيمته
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�ضي التي ال تعترب �أ�صل قابل للإهالك،
يتم �سنوي ًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية للأ�صول الثابتة وتعديلها �إذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدالت الإهالك لكل نوع من �أنواع الأ�صول :
%2.5
مباين
%10
�آالت ومعدات
%25
عدد و�أدوات
%15
�أثاث وجتهيزات
%10
�سيارات
%25
حا�سب �آيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها من الت�شغيل ف�إنه يتم
تخفي�ض هذه القيمة على الفور �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها .يتم حتديد �أرباح وخ�سائر
اال�ستبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�صافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة
الدخل.

د  -املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ،ويتم حتديد
التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املتحرك وتت�ضمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة
الأخرى ،وتتمثل �صايف القيمة البيعية يف �سعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�ص ًا
امل�صروفات البيعية .ويتم �إثبات خم�ص�ص للمخزون الراكد علي �أ�سا�س تقييم الإدارة حلركة
املخزون.

هـ  -الأ�صول املالية
�أو ًال  -الت�صنيف :

تقوم ال�شركة بت�صنيف �أ�صولها املالية �إىل املجموعات التالية على �أ�سا�س الغر�ض من اقتناء
هذه الأ�صول ويتم هذا الت�صنيف عند االعرتاف الأوىل بها :
الإقرا�ض واملديونيات:
هى �أ�صول مالية ولي�ست م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة �أو ميكن حتديدها وغري متداولة
فى �سوق ن�شط.
يتم تبويب هذه املجموعة �ضمن الأ�صول املتداولة �إال �إذا كان تاريخ ا�ستحقاقها يزيد عن 12
�شهر من تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �ضمن الأ�صول غري املتداولة.
تت�ضمن هذه املجموعة �أر�صدة املدينون والنقدية والأر�صدة بالبنوك وامل�ستحق من �أطراف
ذات عالقة.

ثاني ًا :القيا�س الأويل والقيا�س الالحق:

 - 1يتم قيا�س الأ�صول املالية عند االقتناء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة.
 - 2يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية عند انتهاء �أو حتويل احلق يف احل�صول علي تدفقات نقدية
من تلك الأ�صول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.
 - 3يتم قيا�س القرو�ض واملديونيات الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل العائد
الفعلي.

ثالث ًا :ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املالية:
�أ�صول مثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف �أخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�ضمحالل يف
قيمة الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول.
يتم �إثبات ا�ضمحالل الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول عند وجود م�ؤ�شر لال�ضمحالل ناجت عن
حدث �أو عادة �أحداث بعد االعرتاف الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) وعندما يكون هذا احلدث
(�أو الأحداث) له ت�أثري علي التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل �أو ملجموعة من الأ�صول
وميكن قيا�سه بدقة.
الدليل علي وجود ا�ضمحالل من املمكن �أن يكون نتيجة لوجود م�ؤ�شر �إيل �أن املدينون �أو
جمموعة من املدينون لديهم تع�سر مايل ،خمالفة �أو ت�أخري ل�سداد الفائدة �أو الدين ،احتمالية
مواجهة االفال�س �أو �إعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري �إيل االنخفا�ض يف
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل التغريات امل�ستقبلية والتغريات االقت�صادية التي
ترتبط مب�ؤ�شر اال�ضمحالل.
يتم قيا�س خ�سائر ا�ضمحالل الأ�صول املثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة والتي تتمثل يف الفرق
بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (بعد
ا�ستبعاد اخل�سائر امل�ستقبلية التي مل حتدث) املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال
الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف بقيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل.
�إذا مت انخفا�ض قيمة اال�ضمحالل يف فرتة الحقة وكان هذا االنخفا�ض مرتبط بوقوع
حدث بعد االعرتاف الأويل لال�ضمحالل (مثل حت�سني املدينون جلدارتهم االئتمانية) فيتم
االعرتاف برد اال�ضمحالل يف قائمة الدخل.

و  -ر�أ�س املال

يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية �ضمن حقوق ملكية.

ز  -االحتياطى القانونى

طبق ًا للنظام اال�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى بعد
اعتماد اجلمعية العامة للقوائم املالية ،ويتم التوقف عن جتنيب هذه الن�سبة �إذا بلغ
االحتياطى قدر ًا يوزاى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع ومتى نق�ص االحتياطى
يتعني العودة �إىل االقتطاع .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

ح  -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون هناك التزام (قانوين �أو ا�ستداليل) كنتيجة لأحداث
�سابقة وهذه الت�سوية التي من املتوقع �أن ينتج عنها تدفق نقدي من موارد ال�شركة التي
ت�ضمن فوائد اقت�صادية .ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه
االلتزامات ،مع �إمكانية �إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للم�صروفات املتوقعة والالزمة ل�سداد االلتزام
با�ستخدام معدل خ�صم قبل ال�ضرائب والذي يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للعقود
واملخاطر املتعلقة بااللتزام .الزيادة يف املخ�ص�صات نتيجة مرور الزمن ت�سجل م�صروف
فائدة.

ط  -الدائنون التجاريون

تتمثل �أر�صدة الدائنون التجاريون يف االلتزامات التي يجب �سدادها مقابل الب�ضائع
واخلدمات التي مت احل�صول عليها يف �إطار الن�شاط العادي لل�شركة ،وتثبت الدائنون
التجاريون �أو ًال بالقيمة العادلة للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة من الغري� ،سواء وردت عنها
فواتري �أم ال .ويتم ت�سجيل االلتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية ،ويظهر الدائنون
التجاريون الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلى.

ي -القرو�ض وال�سلفيات

تثبت القرو�ض �أو ًال باملبالغ امل�ستلمة ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض .وتظهر القرو�ض
الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى ،ويتم حتميل قائمة
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�ستلمة (ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض) وبني
القيمة التي �سيتم الوفاء بها على مدار فرتة االقرتا�ض با�ستخدام معدل العائد الفعلى.
يتم ر�سملة تكلفة االقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج الأ�صل امل�ؤهل لتحمل
تكلفة االقرتا�ض كجزء من تكلفة هذا الأ�صل .ويتم حتديد تكلفة االقرتا�ض التي يتم
ر�سملتها بناء علي تكلفة االقرتا�ض الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�سبب
عملية االقرتا�ض مطروح ًا منها �أي �إيراد تتحقق من اال�ستثمار امل�ؤقت للأموال املقرت�ضة.
يتم ت�صنيف القرو�ض وال�سلفيات كالتزامات متداولة �إال �إذا كان لدى املجموعة حق غري
م�شروط لت�أجيل ت�سوية تلك االلتزامات لفرتة ال تقل عن � 12شهر بعد تاريخ القوائم املالية.

ك  -مزايـا العاملني
( )1ح�صة العاملني يف الأرباح

طبق ًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�صة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10
من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد �أق�صى ي�ساوي �إجمايل مرتبات �أخر �سنة مالية قبل
التوزيع ويعرتف بح�صة العاملني يف الأرباح النقدية كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق
امللكية وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .وال ت�سجل �أي
التزامات بح�صة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.

( )2نظام الت�أمينات واملعا�شات

تقوم ال�شركة ب�سداد ا�شرتاكاتها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �أ�سا�س �إلزامي
طبق ًا للقواعد الواردة بقانون الت�أمينات االجتماعية .وال يوجد على ال�شركة �أي التزامات �أخرى
بخالف �سدادها اللتزاماتها .ويعرتف باال�شرتاكات االعتيادية كتكلفة دورية يف �سنة ا�ستحقاقها
وتدرج �ضمن تكلفة العمالة.

ل  -حتقق الإيـراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم مت�ضمن ًا النقدية و�أر�صدة
املدينون التجاريون و�أوراق القب�ض النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع �أدوية من خالل الن�شاط
االعتيادى لل�شركة وغري مت�ضمنة �ضرائب املبيعات �أو اخل�صومات �أو التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن تتدفق
املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �إىل ال�شركة ،وعندما تتحقق �شروط �أخرى خا�صة
بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�شركة على النحو املو�ضح الحق ًا .ال يعترب قيمة الإيراد قابلة للقيا�س
بدقه �إال �إذا كانت كافة االلتزامات املحتملة قد مت حلها .وتبنى ال�شركة تقديراتها على �أ�سا�س
النتائج التاريخية �أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات اخلا�صة بكل
منهما.

�إيرادات اخلدمات الطبية

تقوم ال�شركة من خالل م�ست�شفي كليوباترا بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شام ًال العمليات
اجلراحية والإقامة والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�صات والأ�شعة املختلفة والعيادات
اخلارجية ،ويثبت �إيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة �إيل املري�ض.

�إيرادات بيع الأدوية

تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�صيدلية بامل�ست�شفي �أو من خالل ا�ستخدامها لعالج املر�ضي
يف حالة �إقامتهم يف امل�ست�شفي ،ويثبت �إيرادات بيع الأدوية عند ا�ستالم املري�ض للدواء �أو
ا�ستخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�ست�شفى.

�إيرادات الفوائد

تثبت �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمنى با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند
وجود ا�ضمحالل فى الر�صيد املدين الناجت عن االعرتاف بالفائدة ف�إنه يتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية �إىل القيمة املتوقع حت�صيلها.

م  -الإيجار

االيجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى امل�ؤجر يتم ت�صنيفها ك�إيجار
ت�شغيلى.
يتم االعرتاف باملدفوعات حتت ح�ساب الإيجار الت�شغيلي ناق�ص ًا �أي خ�صومات مت احل�صول عليها
من امل�ؤجر كم�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد.

ن � -ضرائب الدخل اجلارية وامل�ؤجلة

يتم احت�ساب �ضرائب الدخل عن العام طبق ًا لقانون ال�ضرائب ال�سارى فى تاريخ امليزانية،
تقوم الإدارة ب�صورة دورية بتقييم املوقف ال�ضريبى من خالل الإقرارات ال�ضريبية مع الأخذ
فى االعتبار االختالفات التى قد تن�ش أ� عن بع�ض التف�سريات ال�صادرة من اجلهات الإدارية �أو
التنظيمية ويكون املخ�ص�ص املنا�سب لها على �أ�سا�س املبالغ املتوقع �أن ت�سدد مل�صلحة ال�ضرائب.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة االلتزامات على الفروق امل�ؤقتة
بني كل من القيمة ال�ضريبية للأ�صول وااللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية
امل�ستقلة .ال يتم االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة عن االعرتاف الأوىل لأ�صل �أو التزام
بخالف الناجتة عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبى �أو
الربحال�ضريبى.
يتم حتديد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام ال�سعر ال�ضريبى وطبق ًا للقانون ال�سائد فى تاريخ
امليزانية واملتوقع �أن يكون م�ساوي ًا عند ا�ستخدام الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �أو ت�سوية االلتزامات
ال�ضريبيةامل�ؤجلة.
يتم االعرتاف بالأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �إىل املدى الذى من املتوقع �أن يكون هناك �أرباح
�ضريبية م�ستقبلية ميكن معها ا�ستخدام الفروق امل�ؤقتة التى ن�ش�أت عنها الأ�صول ال�ضريبية
امل�ؤجلة.

 -5الأ�صول الثابتة

تكلفة اال�صل يف 1
يناير2015
864.038 3.898.311
اال�ضافات
()19.800( )226.675
اال�ستبعادات
حتويالت
�إعدام �أ�صول ثابتة ()226.389( )155.252
تكلفة اال�صل يف 5.088.683 66.818.730 31
دي�سمرب2015
جممع االهالك يف 3.056.303 50.857.667 1
يناير2015
جممع �إهالك
()19.800( )199.845
اال�ستبعادات
اعدام
إهالك
جممع �
()188.869( )85.985
�أ�صول
983.148 2.179.284
اهالك العام
جممع االهالك يف 3.830.782 52.751.121
 31دي�سمرب 2015
�صافىقيمةالأ�صل 1.257.901 14.067.609
يف  31دي�سمرب 2015

2.276.722 38.024.987 14.967.000 4.470.834 63.302.346

�س  -توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية امل�ستقلة يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة
للم�ساهمني هذه التوزيعات.

ع  -النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن النقدية وما يف حكمها ت�شمل �أر�صدة النقدية
بال�صندوق ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �إن
وجدت.

ف  -الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتتوافق مع التغريات يف العر�ض امل�ستخدم يف
العام احلاىل.

� - 3إدارة املخاطر املالية
 1- 3عنا�صر املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها �إىل خماطر مالية متنوعة ،وتت�ضمن هذه
املخاطر خماطر ال�سوق (مبا فيها خماطر التغري فى �أ�سعار العمالت الأجنبية وخماطر التغري يف
معدالت الفائدة) بالإ�ضافة �إىل خماطر االئتمان وال�سيولة .وال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر الأ�سعار
حيث �أنه لي�س لديها �أ�صول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�سائر .وتهدف �إدارة ال�شركة
�إىل تقليل الآثار ال�سلبية 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�ستوي
ال�شركة الأم.
ال ت�ستخدم ال�شركة �أى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية �أخطار حمددة.

(�أ) خماطر ال�سوق
خماطر التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى �أ�سعار العمالت االجنبية والذى ي�ؤثر على
املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم الأ�صول وااللتزامات بالعمالت
الأجنبية .طبق ًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة ف�إنها ال تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث �أنها حت�صل
علي كل م�شرتياتها باجلنيه امل�صري وتنح�صر �إيراداتها املحدودة جد ًا بالعمالت الأجنبية يف
�إيراداتها من بع�ض ال�سفارات الأجنبية .وترى الإدارة �أن الأر�صدة بالعمالت الأجنبية غري ذات
�أهمية.
يف نهاية العام بلغت �صايف الأ�صول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�صري كما يلي:
2013
2014
2015
885.748
1.071.459
37.933
دوالر �أمريكي
130.680
118.678
يورو

خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري فى �أ�سعار الفائدة

ح�صلت ال�شركة علي قر�ض طويل الأجل مبعدالت فائدة مرتبطة ب�سعر الكوريدور املعلن من
البنك املركزي وبالتايل فهي تتعر�ض ملخاطر التدفقات النقدية.

(ب) خماطر االئتمان

ين�ش�أ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية وودائع لدى البنوك وكذلك خماطر االئتمان املرتبطة
بعمالء ال�شركة ،ويتم �إدارة خماطر االئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بها
وكذلك الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية علي م�ستوي ال�شركة الأم.
بالن�سبة للبنوك ف�إنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�صنيف االئتمانى العاىل والبنوك ذات
املالءة االئتمانية العالية والتي تخ�ضع لرقابة البنك املركزي امل�صري.
بالن�سبة للعمالء ،تقوم �إدارة امل�ست�شفي بتحليل خماطر االئتمان بالن�سبة لكل عميل جديد قبل
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املايل واملدير العام بامل�ست�شفي طبق ًا لل�سيا�سات املو�ضوعة
من املجموعة مبا يف ذلك �شركة كليوباترا �أو ال�شركات التابعة .ويتم متابعة االلتزام ب�شروط
االئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع عدم ال�سداد وتقرير
�أعمار الديون لت�أخذ القرارات الالزمة �سواء ب�إلغاء االئتمان �أو حتويل العميل املتعرث �إيل الإدارة
القانونية التخاذ الإجراءات الالزمة وبني �إي�ضاح ( )9من هذه القوائم املالية معلومات �أكرث
تف�صي ًال بهذا ال�ش�أن.
وتقوم الإدارة بتكوين انخفا�ض بالقيمة بن�سبة  %100للعمالء املت�أخرين ملدة تزيد عن 150
يوم من تاريخ الفاتورة ،كما تقوم بتكوين خم�ص�ص علي �أ�سا�س املجموعة طبق ًا ملعدالت االخفاق
التاريخية.
وفيما يلى الأر�صدة املعر�ضة ملخاطر االئتمان:
2013
2014
2015
17.542.298
53.398.419
38.268.580
النقدية يف البنوك
26.518.224
37.669.240
45.487.820
مدينون جتاريون

(ج) خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى ،ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�ض مع املوردين ومتابعة حت�صيل
العمالء و�إدارة �أر�صدة املخزون بهدف الت�أكد من توافر النقدية الالزمة ل�سداد التزامات ال�شركة.
ويو�ضح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�سب الأعمار :
�أكرث من
�أقل من من ثالثة �أ�شهر من �سنة حتى
حتى �سنة خم�س �سنوات خم�س �سنوات
ثالثة �أ�شهر
461.097 12.538.630
املوردين و�أوراق الدفع
54.095.302
29.659.700
دائنون �آخرون
162.400.000 40.600.000
القرو�ض

� 2-3إدارة خماطر ر�أ�س املال

تهدف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�س املال �إيل احلفاظ علي قدرة ال�شركة علي اال�ستمرارية من �أجل
تعظيم العائد للم�ساهمني وتقدمي منافع للأطراف الأخرى واحلفاظ علي �أف�ضل هيكل لتخفي�ض
تكلفة ر�أ�س املال كما هو احلال بالن�سبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.
تقوم �إدارة ال�شركة مبراقبة هيكل ر�أ�س املال با�ستخدام ن�سبة املديونية ويتم احت�سابها بن�سبة
�صايف الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال وتتمثل ن�سبة �صافى الديون يف اجماىل القرو�ض وال�سلفيات
و�أوراق الدفع وامل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة خم�صوم ًا منها النقدية وما يف حكمها ويتمثل
ر�أ�س املال يف �إجماىل حقوق امل�ساهمني بال�شركة كما هو مو�ضح بامليزانية بالإ�ضافة �إىل �صافى
الديون.
وفيما يلى ن�سبة �صافى الديون �إىل �إجماىل ر�أ�س املال يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014
و 31دي�سمرب :2013
2013
2014
2015
21.561.539
29.852.391
96.293.633
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
203.000.000
قرو�ض
()17.542.298
()53.632.054
()38.557.392
يخ�صم  :النقدية بالبنوك وال�صندوق
4.019.241
()23.779.663
260.736.241
�صافى الديون
130.345.832
135.332.196
200.022.401
اجماىل حقوق امل�ساهمني
134.365.073
111.522.533
460.758.642
اجماىل ر�أ�س املال
%3
()%21.3
%56.6
ن�سبة �صافى الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال

 3-3تقديرات القيمة العادلة

القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف
االعتبار االنخفا�ض بالقيمة .وقد ح�صلت ال�شركة علي قر�ض طويل الأجل من �أحد البنوك
امل�صرية وتري الإدارة �أن قيمة القر�ض العادلة مقاربة لقيمته الدفرتية حيث �أنه بفائدة متغرية
مرتبطة بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�صري.

 - 4التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة والأحكام ال�شخ�صية

يتم تقييم التقديرات والفرو�ض بناء على اخلربة ال�سابقة وبع�ض العنا�صر الأخرى ،مبا فيها
الأحداث امل�ستقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقومال�شركةبعملتقديراتوفرو�ضتتعلقبامل�ستقبل.ونظر ًالطبيعةالتقديراتاملحا�سبية،
نادر ًا ما تت�ساوى نتائج التقديرات املحا�سبية ،مع النتائج الفعلية.

خم�ص�صات�أخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون هناك التزام قانونى �أو ا�ستدالىل حاىل نتيجة لأحداث
�سابقة ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع �إمكانية تقدير
قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ص�ص فى تاريخ كل ميزانية
وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حاىل وذلك باال�ستعانة باخلربة اال�ست�شارية املالئمة لأحد اخلرباء.

اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة �أعمار الديون
وتقوم �إدارة ال�شركة بدرا�سة املوقف االئتماين والقدرة على ال�سداد للمدينون والعمالء الذين
تعدت �أعمار الديون امل�ستحق عليها مدة االئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�سجيل ا�ضمحالل يف قيمة
املبالغ امل�ستحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة �أن مركزهم االئتماين ال ي�سمح ب�سداد
املبالغ امل�ستحقة عليهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم املجموعة بح�ساب اال�ضمحالل على �أ�سا�س
املجموعة بالن�سبة للعمالء والأر�صدة التي قد حدث ا�ضمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده بعد
وذلك بالرجوع �إىل معدالت الإخفاق التاريخية واملعدالت املطبقة لبع�ض �شركات املجموعة.

وتتمثل حركة املخ�ص�صات خالل العام فيما يلى:
2015

حت�سينات
االت
م�شروعات الإجمايل
و�سائل حا�سب �آيل يف �أماكن حتت
ومعدات االثاث الأرا�ضى املبانى
التنفيذ 2015
نقل
م�ؤجرة
و�أجهزة

تكلفة اال�صل يف
 1يناير 2014
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
تكلفة اال�صل
يف  31دي�سمرب
2014
جممع االهالك
يف  1يناير
2014
جممع �إهالك
اال�ستبعادات
اهالك العام
جممع االهالك
يف  31دي�سمرب
2014
�صافى قيمة
الأ�صل يف 31
دي�سمرب 2014

تكلفة اال�صل يف
 1يناير 2013
الإ�ضافات
ت�سويات على
التكلفة
اال�ستبعادات
تكلفة اال�صل
يف  31دي�سمرب
2013
جممعاالهالك
يف 1يناير2013
جممع �إهالك
اال�ستبعادات
ت�سويات على
جممع االهالك
اهالك العام
جممع االهالك
يف  31دي�سمرب
2013
�صافى قيمة
الأ�صل يف 31
دي�سمرب 2013

 - 20ايرادات �أخرى

817.117

-

-

444.898

386.953

-

-

-

-

()246.475

-

-

()5.532.870

-

()46.253

-

-

()431.077

2.276.293 43.555.103 14.967.000

1.215.762

386.953

-

134.308.524

1.086.725 10.854.674

748.878

-

-

66.604.247

-

-

-

()219.645

-

-

()306.090

68.858

-

6.425.945

-

72.504.457

-

61.804.067

-

-

-

-

-

-

5.532.870

-

-

()2.754

()429

-

-

-

-

()1.831

()214

()29.191

-

154.626 2.999.782

40.247

-

1.241.137 13.852.625

759.934

68.858

1.035.156 29.702.478 14.967.000

455.828

318.095

االت ومعدات
و�أجهزة

االثاث

الأرا�ضى

61.766.504

4.325.294

14.967.000

املباين

129.391.876 5.532.870
5.594.200

م�شروعات الإجمايل
و�سائل
حا�سب حتت
التنفيذ 2014
نقل �آيل

750.494 1.762.012 38.024.987

127.129.161 5.532.870

2.561.205

220.310

-

-

620.640

66.623

-

3.468.778

()1.025.363

()74.770

-

-

()105.930

-

-

()1.206.063

63.302.346

4.470.834

14.967.000

817.117 2.276.722 38.024.987

129.391.876 5.532.870

48.839.063

2.500.260

-

337.158 1.022.532 7.935.390

60.634.403

-

()1.012.163

()64.782

-

-

()105.930

-

-

()1.182.875

3.030.767

620.825

-

2.919.284

170.123

411.720

-

7.152.719

50.857.667

3.056.303

-

748.878 1.086.725 10.854.674

-

66.604.247

12.444.679

1.414.531

14.967.000

68.239 1.189.997 27.170.313

�آالت ومعدات
و�أجهزة

االثاث

الأرا�ضى

63.674.230

5.357.524

14.967.000

املبانى

62.787.629 5.532.870

م�شروعات الإجمايل
و�سائل
حا�سب حتت
التنفيذ 2013
نقل �آيل

130.235.938 5.532.870 697.551 1.981.776 38.024.987
52.943

-

1.896.439

1.644.331

167.915

-

-

31.250

-

()4.425.559

-

()577.657

()3.213.644

()1.200.145

-

-

()11.770

-

()338.413

-

-

-

()239.244

-

61.766.504

4.325.294

14.967.000

55.142.893

3.450.016

-

()130.099

-

-

-

()11.899.838

()1.281.283

-

86.759

127.129.161 5.532.870 750.494 1.762.012 38.024.987
-

67.438.496

528.349 1.229.111 7.088.127

-

()345.419

-

()13.737.023

5.726.107

331.527

-

760.504

71.018

-

7.278.349

48.839.063

2.500.260

-

337.158 1.022.532 7.935.390

-

60.634.403

12.927.441

1.825.034

14.967.000

413.336 739.480

5.532.870

66.494.758

2015

2014

2013

%52.7

م�صر

107.042.452

-

-

%99.92

م�صر

259.004.947

-

-

30.089.597

 -6ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ا�ستثمارات يف �شركة القاهرة
التخ�ص�صى
ا�ستثمارات يف �شركة م�ست�شفى النيل
بدراوى

ن�سبة اال�ستثمار بلد املن�ش�أ

-

()215.320

()262.209( )380.452
389.193

-

366.047.399
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015قامت ال�شركة برهن كامل قيمة ح�صتها يف
�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي والبالغة %52.7من �إجمايل الأ�سهم ل�صالح البنك التجاري
الدويلوذلكك�ضمانللقر�ضاملمنوحل�شركةم�ست�شفيكليوباترا.

 -7ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق

تتمثل يف ا�ستثمارات يف �سندات ا�سكان حكومية (اجبارية) �صادرة من وزارة املالية ل�صالح البنك
املركزي ت�سرتد يف  11يوليو  2015وقد مت حت�صيل تلك ال�سندات بتاريخ  13يناير .2016

 -8املخزون

2015
6.767.528
602.666
499.378
7.869.572

2014
5.206.952
484.556
646.314
6.337.822

2013
6.951.692
606.417
777.875
8.335.984

2015
44.246.714
1.241.109

2014
38.179.376
()510.136

2013
27.371.361
()853.137

خمزون التموين الطبى
خمزون التموين الطبى – الق�سطرة
خمزون ال�صيدلية

 -9مدينون جتاريون

م�ستحق من العمالء
�إيرادات ( /مقدمات) املر�ضي املقيمني
يخ�صم :
()3.427.021
()3.422.536
()5.552.647
اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
23.091.203
34.246.704
39.935.176
�صافى املدينون التجاريون
متثل �إيرادات املر�ضي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم �إ�صدار فواتري عنها يف تاريخ امليزانية
نظر ًا القامتهم يف امل�ست�شفي ومل يتم �إنهاء �إجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت احت�ساب القيمة
بال�صايف بعد خ�صم املبالغ التي مت حت�صيلها منهم مقدم ًا خالل فرتة �إقامتهم.
وتتمثل حركة خم�ص�ص اال�ضمحالل فيما يلي:
2013
2014
2015
3.356.347
3.427.021
3.422.536
الر�صيد يف  1يناير
143.576
555.915
2.282.745
املكون خالل العام
()72.902
()560.400
()152.634
خم�ص�صات انتفي الغر�ض منها
3.427.021
3.422.536
5.552.647
بلغت �أر�صدة املدينون التجاريون التي مل ت�ستحق حتى تاريخ امليزانية وال يوجد عليها م�ؤ�شراتا�ضمحالل مبلغ 35.433.463جنيه م�صري ( 29.062.479 : 2014جنيه م�صري: 2013 ،
 19.618.417جنيه م�صرى).
يف تاريخ امليزانية بلغت الأر�صدة التي فات ميعاد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها مبلغ 4.547.741جنيه م�صري ( 2.390.455 : 2014جنيه م�صري 3.751.587 : 2013 ،جنيه
م�صرى) وذلك بخ�صو�ص عمالء �أو معامالت لي�س لها تاريخ �إخفاق �سابق .ويو�ضح البيان التاىل
حتليل باالعمار الإنتاجية لهذه الأر�صدة :
2013
2014
2015
2.813.690
1.888.459
3.593.436
�أقل من �شهر
937.897
501.996
954.305
من �شهر حتى خم�سة �أ�شهر

 -10مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من العاملني
�ضرائب خ�صم من املنبع
م�صروفات مدفوعة ً
مقدما
دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين
ت�أمينات لدى الغري
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
مدينون متنوعون

2015
6.785.832
3.788.548
1.439.113
279.250
115.293
11.730
838.425
13.258.191

2014
6.785.832
3.016.415
441.235
220.263
69.629
24.622.611
23.599
35.179.584

2013
4.767.358
2.693.214
102.782
4.800
69.549
46.011.430
101.847
53.750.980

 -11النقدية بال�صندوق والبنوك

2013
2014
2015
17.403.945
32.583.452
23.355.130
ح�سابات جارية
20.814.968
15.000.000
ودائــع
138.353
233.634
202.262
نقدية بال�صندوق
17.542.298
53.632.054
38.557.392
الودائع لأجل مودعة ببنوك حملية باجلنيه امل�صري وت�ستحق خالل فرتات من ثالثة �أ�شهر حتى
�ستة �أ�شهر من تاريخ الإيداع وي�ستحق عنها عائد �سنوي ثابت مبعدل من � %7إيل  :2014( %9من
� %7إيل .)%9
ولأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتمثل ر�صيد النقدية وما يف حكمها فيما يلي:
2013
2014
2015
17.542.298
53.632.054
38.557.392
النقدية بال�صندوق والبنوك
ودائـع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من
()15.000.000
تاريخ الإيداع
17.542.298
53.632.054
23.557.392

-12خم�ص�صـات
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�صمقابلمكاف�أةللعاملنيفوق�سنال�ستني
خم�ص�ص اجازات العاملني
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة

2015
5.065.668
910.057
147.092
56.200
6.179.017

2014
2.758.668
552.484
56.200
3.367.352

2013
712.888
48.200
761.088

الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني
فوق �سن ال�ستني وفق ًا للقانون
خم�ص�ص اجازات العاملني
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة
االجماىل

امل�ستخدم
خالل العام
-

5.065.668
910.057
147.092
56.200
6.179.017

2.758.668

2.307.000

552.484

519.413

()161.840

56.200
3.367.352

147.092
2.973.505

()161.840

الر�صيد �أخر العام

2014
الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني
فوق �سن ال�ستني وفق ًا للقانون
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة
االجماىل

امل�ستخدم
خالل العام
-

2.758.668
552.484
56.200
3.367.352

-

2.758.668

712.888

120.234

()280.638

48.200
761.088

8.000
2.886.902

()280.638

الر�صيد �أخر العام

2013

امل�ستخدم
خالل العام

الر�صيد �أخر العام

-

712.888

-

712.888

-

48.200
761.088

-

48.200
761.088

الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص مقابل مكاف�أة للعاملني
فوق �سن ال�ستني وفق ًا للقانون
خم�ص�ص �ضرائب الدمغة
الإجماىل

 - 13دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
م�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة
موردين و�أوراق دفع
م�صروفاتم�ستحقة
�أتعاب �أطباء م�ستحقة
�ضرائب ك�سب عمل
ت�أمينات اجتماعية
دائنون متنوعون
يخ�صم:
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة – اجلزء
الغري متداول

2015
54.095.303
12.999.727
9.899.406
8.732.694
7.596.817
551.895
2.417.791
96.293.633

()54.095.303

2014
10.033.842
4.736.837
7.541.479
5.519.768
434.449
1.586.016
29.852.391
-

2013
8.847.321
3.287.749
5.844.975
263.188
397.710
2.927.981
21.568.924
-

21.568.924
29.852.391
42.198.330
امل�ستحق �إيل �أطراف ذات عالقة ي�ستحق ال�سداد �إيل ال�شركة الأم و�شركة تابعة ووفق ًا لتعهد
ال�شركة الأم وال�شركة التابعة ال يتم �سداده �إال بعد خم�س �سنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود
نقدية كافية وال ي�ستحق عنه فائدة.

 - 14قـرو�ض

قامت ال�شركة باحل�صول على قر�ض مببلغ  203.000.000جنيه م�صري من البنك التجارى الدوىل
وذلك بغر�ض متويل %100من تكلفة اال�ستحواذ على �أ�سهم �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
ويتم �سداد القر�ض على ع�شرة �أق�ساط ن�صف �سنوية مت�ساوية تبد�أ من  30يونيو  2016وتنتهى يف
 31دي�سمرب  2020مبعدل فائدة يبلغ  %2.4بالإ�ضافة �إىل �سعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي
امل�صري.
ويتمثل ر�صيد القر�ض فيما يلي:
2013
2014
2015
203.000.000
�إجمايل قيمة القر�ض
()40.600.000
يخ�صم :اجلزء املتداول من القر�ض
162.400.000
اجلزء غري املتداول من القر�ض

ال�ضماناتالرئي�سية:

قامت ال�شركة برهن �أ�سهمها يف �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي والبالغة %52.7من �إجمايلالأ�سهم ل�صالح البنك التجاري الدويل.
كما قامت �شركة كري هيلث كري برهن ن�سبة %51من �أ�سهمها ب�شركة م�ست�شفي كليوباترا ل�صالحالبنك التجاري الدويل.
الحق ًا وبتاريخ  19يناير  ،2016قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا باحل�صول على قر�ض �آخر منالبنك التجارى الدوىل بقيمة  230مليون جنيه م�صري ،وقامت �شركة كري هيلث كري ال تى دى
برهن باقى �أ�سهم ال�شركة اململوكة لها ك�ضمان لقر�ض ليبلغ اجماىل ن�سبة الرهن.%99.99
كما قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا برهن كافة الأ�سهم اململوكة لها يف م�ست�شفى ال�شروق والتيقامت باقتنائها بعد نهاية ال�سنة املالية (�إي�ضاح )28ك�ضمان لنف�س القر�ض.
يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر واملدفـوع من عدد  8مليون �سهم قيمة ال�سهم اال�سمية  10جنيـه
م�صـرى باجماىل  80مليون جنيه م�صرى وقد مت االكتتاب يف ر�أ�س املال علي النحو التايل:
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
اال�سم
12.600.000
1.260.000
احمد حممد حممود ال�شني
12.600.000
1.260.000
حممود حممد حممود ال�شني
10.320.000
1.032.000
حممد حممود ال�شني
6.300.000
630.000
هدي حممد حممود
4.500.000
450.000
�سمية حممود ح�سن
4.200.000
420.000
حممد �سامح حممود حم�سن
4.200.000
420.000
حممود �أحمد حممود
3.440.000
344.000
�سامح حممود حم�سن
3.440.000
344.000
�أحمد حممد يون�س ال�شني
2.100.000
210.000
�أمل �أحمد حممود
2.100.000
210.000
داليا حممد حممود
2.100.000
210.000
لبني حممد حممود
2.100.000
210.000
عال �سامح حممود
2.100.000
210.000
والء �سامح حممود
2.100.000
210.000
دعاء �سامح حممود
1.500.000
150.000
�سهري حممد عبد املجيد
1.500.000
150.000
ماجدة حممد �سعيد اجلمل
800.000
80.000
�أحمد وائل عبد القادر �أحمد
800.000
80.000
عمرو �أحمد وائل عبد القادر
400.000
40.000
رجاء حممود يون�س
400.000
40.000
منال �أحمد وائل عبد القادر
400.000
40.000
نهي �أحمد وائل عبد القادر
80.000.000
8.000.000
الإجمايل
ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية يف � 14سبتمرب  2014مت تعديل هيكل امل�ساهمني
لي�صبحكالتايل:
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
اال�سم
79.999.980
7.999.998
كري هيلث كري ال تي دي
10
1
عمرو عبد الكرمي توحيد هالل
10
1
وليد فايز �سعيد
80.000.000
8000000
الإجمايل

 - 16االحتياطي القانوين

طبق ًا لقانون ال�شركات رقم  159ل�سنة  1981والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم جتنيب ن�سبة  %5من
�صافى �أرباح العام حل�ساب االحتياطي القانونى .ويجوز بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة وقف
جتنيب جزء من الأرباح حل�ساب االحتياطي �إذا ما بلغ االحتياطي القانونى  %50من ر�أ�س املال
امل�صدر .االحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني.

 - 17ايرادات الن�شاط
ايرادات عمليات
ايرادات عيادات خارجية
ايرادات اقامة وا�شراف طبي
ايرادات معامل
ايرادات ق�سطرة القلب
ايرادات طوارىء
ايرادات �أ�شعة
�إيرادات ر�سم اخلدمة
ايرادات �أ�سنان
ايرادات �صيدلية
ايرادات عالج طبيعى
ايرادات فحو�صات قلب
�إيرادات مناظري

 - 18تكاليف الن�شاط
�أتعاب �أطباء
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
توريدات طبية و�أدوية
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
اهالك �أ�صول ثابتة
م�صروفات متنوعة

 - 19م�صروفات ادارية وعمومية
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
�صايف اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
ايجارات
تربعات
اهالك �أ�صول ثابتة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
ر�سوم حكومية
م�صروفات �أخرى

2015
64.772.580
63.421.381
59.279.340
30.194.258
26.904.367
26.420.781
20.250.650
14.822.602
8.294.276
5.463.251
5.397.768
4.154.537
2.626.908
332.002.699

2014
56.476.361
49.733.100
52.961.487
26.915.816
24.939.813
23.356.619
18.707.928
13.043.092
8.603.861
5.478.787
3.985.220
3.937.833
2.154.897
290.294.814

2013
47.919.249
41.941.137
45.254.639
20.590.956
21.830.363
20.315.482
15.205.688
10.859.981
7.127.631
5.098.483
3.031.910
2.956.912
1.160.721
243.293.152

2015
81.387.514
61.643.486
50.034.811
6.569.015
6.323.971
5.860.002
2.588.587
214.407.386

2014
67.449.039
68.307.192
48.054.531
6.859.972
5.320.526
6.530.433
2.086.461
204.608.154

2013
56.457.439
51.122.619
43.521.387
7.359.690
4.742.534
6.645.132
1.757.229
171.606.030

2015
17.159.347
2.130.112
1.731.886
928.489
861.106
695.930
690.926
580.527
548.333
2.532.766
27.859.422

2014
16.200.474
()4.485
189.522
246.913
351.384
586.190
622.286
432.889
288.476
1.756.876
20.670.525

2013
12.456.109
70.674
49.039
244.730
319.440
3.738.028
633.219
441.310
167.549
2.436.182
20.556.280

�إيراد بوفية وا�ستغالل كافترييا
ايجارات
ايراد ركن الهدايا
ايراد بيع كهنة (خمردة)
(خ�سائر) � /أرباح بيع �أ�صول ثابتة
�إيرادات متنوعة

 - 21امل�صروفات ح�سب طبيعتها
�أتعاب �أطباء

�أجور ومرتبات ومزايا عاملني *

توريدات طبية و�أدوية
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
اهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
�صافى اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
م�صروفات �أخرى **

2015
772.107
141.840
33.225
22.500
()15.970
74.997
1.028.699
2015
81.387.514
78.802.833
50.034.811
7.497.503
6.904.499
6.550.928
2.130.112
8.958.608
242.266.808

2014
361.687
33.580
216.862
27.350
39.112
678.591
2014
67.449.039
84.507.666
48.054.531
7.106.885
5.753.414
7.152.719
()4.485
5.258.910
225.278.679

2013
311.039
12.500
235.480
72.050
100.671
731.740
2013
56.457.439
63.578.728
43.521.387
7.604.420
5.183.844
7.278.351
70.674
8.467.467
192.162.310

* تكاليفالعاملني
2013
2014
2015
53.575.703
65.175.930
55.116.933
�أجور ومرتبات
4.281.331
3.509.394
4.291.978
ت�أمينات اجتماعية
5.486.046
9.593.184
11.404.024
مزايا عاملني
235.648
6.229.158
7.989.898
مكاف�آت وحوافز
63.578.728
84.507.666
78.802.833
** يت�ضمن بند م�صروفات �أخرى مبلغ  50.000جنيه م�صري ( 75.000جنيه م�صري عن عام
 )2014يف بدالت ح�ضور �أع�ضاء جمل�س �إدارة.

� - 22إيرادات التمويل
فوائد دائنة
فروق تقييم عملة

� - 23ضرائب الدخل

2015
5.000.274
103.958
5.104.232

2013
1.538.525
34.180
1.572.705

2014
2.068.573
18.078
2.086.651

م�صروف �ضريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�ضمن:
2013
2014
2015
13.996.640
21.372.222
20.603.310
�ضريبة دخل حالية عن العام
()10.596
()283.107
()886.196
�ضريبة م�ؤجلة
13.986.044
21.089.115
19.717.114
تختلف ال�ضريبة على الربح قبل ال�ضرائب عن املبلغ املتوقع احل�صول عليه نظري ًا بتطبيق متو�سط
معدل ال�ضريبة املطبق على �أرباح ال�شركة على النحو التاىل :
2013
2014
2015
52.674.199
64.891.240
84.407.319
�صافى الربح قبل ال�ضرائب
معدل
أ�سا�س
�
على
�ضريبة الدخل املح�سوبة
13.168.550
19.417.372
18.991.646
ال�ضريبة املحلى املطبق
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
ً
817.494
1.671.743
955.239
�ضريبيا
م�صروفات غري معرتف بها
()229.771
�أثر تعديل �سعر ال�ضريبة املطبق
13.986.044
21.089.115
19.717.114
�ضرائب الدخل
%26.5
%32.5
%23.3
ال�سعر الفعلى لل�ضريبة
التزامات �ضرائب الدخل
الر�صيد يف  1يناير
مدفوعات خالل العام
ال�ضريبة امل�ستحقة خالل العام

 - 24ال�ضريبة امل�ؤجلة

2015
21.372.222
()21.372.222
()20.603.310
20.603.310
2015
769.579

�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
املخ�ص�صات (بخالف خم�ص�ص مطالبات)
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
()2.181.095
اهالك �أ�صول ثابتة
()1.411.516
ال�ضريبة امل�ؤجلة  -التزام
وفيما يلى احلركة على ح�ساب ال�ضريبة امل�ؤجلة:
2015
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
الر�صيد يف  1يناير

2014
13.996.640
()13.996.640
21.372.222
21.372.222

2013
15.660.360
()15.660.360
13.996.640
13.996.640

2014
-

2013
-

()2.297.712
()2.297.712

()2.580.819
()2.580.819

2014

2013

-

-

املحمل على قائمة الدخل

769.579

-

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
الر�صيد يف  1يناير
املحمل على قائمة الدخل
الر�صيد يف  31دي�سمرب
�صافى االلتزامات ال�ضريبية امل�ؤجلة

769.579

-

-

()2.297.712
116.617
()2.181.095
()1.411.516

()2.580.819
283.107
()2.297.712
()2.297.712

()2.591.415
10.596
()2.580.819
()2.580.819

 - 25ن�صيب ال�سهم يف الأرباح

يحت�سب ن�صيب ال�سهم الأ�سا�سي يف �أرباح العام بق�سمة �صايف �أرباح العام على عدد الأ�سهم القائمة
خالل العام بعد ا�ستبعاد ن�صيب العاملني يف توزيعات �أرباح ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2015وذلك وفق ًا حل�ساب التوزيع املقرتح من جمل�س الإدارة وقد مت ا�ستبعاد ن�صيب العاملني يف
توزيعات �أرباح ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2014وفق ًا لقرار اجلمعية العامة للم�ساهمني
حيث �إنه مل يكن هناك ح�ساب توزيع مقرتح من جمل�س الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  .2014هذا وقد بلغ ن�صيب ال�سهم يف الأرباح  8.09جنيه م�صرى ( 5.20 : 2014جنيه
م�صري) ( 4.36 : 2013جنيه م�صري).
2013
2014
2015
34.934.185
41.612.019
64.690.205
�صايف االرباح القابلة للتوزيع
8.000.000
8.000.000
8.000.000
عدد الأ�سهم امل�صدرة واملدفوعة (�إي�ضاح )15
4.36
5.20
8.09
ن�صيب ال�سهم يف االرباح (لكل �سهم)
ال يوجد �أ�سهم حمتملة خاف�ضه لن�صيب ال�سهم الأ�سا�سي يف الربح.

 - 26معامالت مع �أطراف ذات عالقة

قامت ال�شركة خالل العام بالتعامل مع بع�ض الأطراف ذات العالقة ،وقد بلغت الأر�صدة مع
الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية واملعامالت خالل العام مايلى:

�أر�صدة امليزانية :

(�أطراف ذو عالقة)
�شركة كري هيلث كري (ال�شركة الأم)
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )13
�شركةم�ست�شفىالنيلبدراوى(�شركةتابعة)
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )13
�شركةم�ست�شفىالقاهرةالتخ�ص�صى(�شركةتابعة)

�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صى
(�شركة تابعة)
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى (�إي�ضاح )13

طبيعة التعامل

 31دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

متويل

47.379.723

-

متويل

6.715.580

-

�أجور ومرتبات
م�صروفات حتفيز عاملني
م�صروفات ايجار
م�صروفات �أخرى
املح�صل خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

785.787
179.500
102.840
23.355
()1.079.752
11.730

خدمات طبية

4.640

-

 - 27املوقف ال�ضريبي
�أوال:ال�ضرائبالعامة
-

مت الفح�ص حتى 31دي�سمرب.2013
يتمتقدمياالقراراتال�ضريبيةبانتظاميفاملواعيدالقانونية.
مت احل�صول على �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتى عام.2013
مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

ثاني ًا�:ضرائباملبيعات

 مت الفح�ص حتى 31دي�سمرب.2004 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2005حتى .2015

ثالث ًا�:ضرائبك�سبالعمل

 مت الفح�ص حتى  31دي�سمرب  2013ومت ال�سداد حتى اخر فح�ص عن عام .2013 مت احل�صول على �شهادة بالتخال�ص من م�صلحة ال�ضرائب حتى عام.2013 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

رابع ًا�:ضرائبالدمغة

 مت الفح�ص حتى  31يوليو  2006ومت ال�سداد. مت الفح�ص من � 1أغ�سط�س  2006حتى  31دي�سمرب ،2013ومت �إخطار ال�شركة بنموذج 19دمغةبتاريخ � 23أبريل  2015بالربط عن هذه الفرتة مببلغ  72.966جنيه م�صرى ،ومت االعرتا�ض
على الربط من قبل ال�شركة بتاريخ 3مايو 2015وجارى حتديد ميعاد للنظر يف االعرتا�ض يف
اللجنةالداخلية.
 -مل يتم الفح�ص عن الأعوام من  2014حتى .2015

� - 28أحداث الحقة هامة
اقتناءم�ست�شفيال�شروق

بتاريخ 24يناير،2016قامتاملجموعةباال�ستحواذعلىن�سبة%99من�شركةم�ست�شفىال�شروق
«�ش.م.م».وقدانتقلتال�سيطرةالفعليةعلىال�سيا�ساتاملاليةوالت�شغيليةللمجموعةيف 31يناير
.2016وبلغتتكلفةاقتناءاال�ستثمار 280مليونجنيهم�صريلت�صبحبذلك�شركةم�ست�شفى
ال�شروق«�ش.م.م�».شركةتابعةملجموعة�شركاتكليوباترا«�ش.م.م».وحتى تاريخ �إعدادالقوائم
املاليةاملجمعةمليتماالنتهاءمن�إجراءاتت�سجيلانتقالامللكية�إىل�شركةم�ست�شفىكليوباترا
«�ش.م.م .».وجدير بالذكر�أنه �سوف يتم جتميع �شركة م�ست�شفى ال�شروق بالكامل �ضمن �أول قوائم
مالية جممعة يتم اعدادها بعد 31يناير.2016

اعتمادامليزانية:

 وبتاريخ 2016/4/6اقر جمل�س �إدارة ال�شركة القوائم املالية املجمعة وامل�ستقلة عن الأعوام.2015 ،2014 ،2013
 وبتاريخ 2016/4/6اعتمدتاجلمعيةالعامةالعاديةلل�شركةالقوائماملاليةاملجمعةوامل�ستقلةعن الأعوام.2015 ،2014 ،

 - 3القوائم املالية ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .لل�سنوات
املالية املنتهية يف :2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
تقرير مراقب احل�سابات علي القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف
:2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
ال�سادة م�ساهمي �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�شركة م�ساهمة م�صرية»
تقرير على القوائم املالية
راجعنا القوائـم املالية املرفقة ل�شركـة م�ست�شفى النيل بدراوى «�شركة م�ساهمة م�صرية»
واملتمثلة يف امليزانية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و 2013وكذا قوائم الدخل والتغريات
يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ،
وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة وغريها من الإي�ضاحات.

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية

هذه القوائم املالية م�سئولية �إدارة ال�شركة ،فالإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض القوائم
املالية عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا وفقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني امل�صرية
ال�سارية ،وتت�ضمن م�سئولية الإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات
�صلة ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا خالية من �أية حتريفات هامة
وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما تت�ضمن هذه امل�سئولية اختيار ال�سيا�سات
املحا�سبية املالئمة وتطبيقها وعمل التقديرات املحا�سبية املالئمة للظروف.

م�سئولية مراقب احل�سابات

تقت�صـر م�سئوليتنا على �إبداء الر�أي على هذه القوائم املالية يف �ضوء مراجعتنا لها،
وقد متت مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية.
وتتطلب هذه املعايري االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط و�أداء املراجعة للح�صول
على ت�أكد منا�سب ب�أن القوائم املالية خالية من التحريفات الهامة وامل�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم
والإف�صاحات يف القوائم املالية .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم
ال�شخ�صى ملراقب احل�سابات وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام وامل�ؤثر يف القوائم
املالية �سواء الناجت عن الغ�ش �أو اخلط�أ .ولدى تقييم هذه املخاطر ي�ضع مراقب احل�سابات
يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة بقيام ال�شركة ب�إعداد القوائم املالية والعر�ض
العادل والوا�ضح وذلك لت�صميم �إجراءات مراجعة منا�سبة للظروف ولكن لي�س بغر�ض
�إبداء ر�أى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة .وت�شمل عملية املراجعة �أي�ضا تقييم
مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية الهامة التي �أعدت مبعرفة
الإدارة وكذا تقييم �سالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم املالية.
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�س ًا منا�سب ًا
لإبداء ر�أينا على هذه القوائم املالية.

الر�أي

ومن ر�أينا �أن القوائم املالية امل�شار �إليها �أعاله تعرب بعدالة وو�ضوح ،فى جميع جوانبها
الهامة ،عن املركز املاىل ل�شركة م�ست�شفى النيل بدراوى «�شركة م�ساهمة م�صرية» فى 31
دي�سمرب  2015و 2014و ،2013وعن �أدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�سنوات املالية
املنتهية فى تلك التواريخ وذلك طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني واللوائح
امل�صرية ذات العالقة.
تامـر عبد التـواب
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
�سجل الهيئة العامة للرقابة املالية 501
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف � 14أبريل 2016

�أوالّ :امليزانية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول الثابتة
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى – اجلزء
الغري متداول
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
املخزون
مدينون جتاريون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقدية بال�صندوق والبنوك
�إجمايل الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
�ضرائب الدخل احلالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستثمار
يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال امل�صدر
احتياطيات
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل متويل ر�أ�س املال العامل
والأ�صول طويلة الأجل

�إي�ضاح

2015

2014

2013
املعدلة

5
19

9.451.247
2.718.133

9.591.312
3.379.724

9.058.300
3.097.620

6.715.580

-

-

12.155.920 12.971.036 18.884.960
6
7
8
9

4.534.122
25.319.343
2.651.874
18.786.253
51.291.592

4.051.112
27.228.492
10.422.602
6.356.681
48.058.887

4.431.784
17.812.240
7.810.961
2.981.182
33.036.167

10
11
20

4.940.959
26.180.337
4.145.873
35.267.169
16.024.423
34.909.383

722.700
23.107.694
5.902.635
29.733.029
18.325.858
31.296.894

27.667.747
2.060.578
29.728.325
3.307.842
15.463.762

12
13

20.000.000
5.105.247
9.804.136
34.909.383

20.000.000
5.105.247
6.191.647
31.296.894

15.000.000
4.719.765
()4.256.003
15.463.762

15.463.762 31.296.894 34.909.383

ثاني ًا :قائمة الدخل عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
و 2014و2013
2013
2014
2015
�إي�ضاح
املعدلة
86.802.150 107.482.434 121.307.079 14

(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
�إيرادات الن�شاط
يخ�صم:
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات
�إيرادات
�صايف �أرباح العام قبل فروق
تقييم العملة و�ضرائب الدخل
فوائد دائنة
(خ�سائر) � /أرباح فروق تقييم عملة
�أرباح العام قبل ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبة احلالية
ال�ضريبة امل�ؤجلة
ربح العام

15

()69.045.206( )76.120.070( )81.601.341
17.756.944 31.362.364 39.705.738

16
10
17

()10.286.049( )9.245.588( )28.072.750
()722.700( )4.218.259
871.475
3.460.673 1.856.750
9.271.479

24.854.749

8.342.370

11.312
17.577
38.313
()6.087
8.371.259 24.893.062 9.265.392
()2.060.578( )7.017.881( )4.991.312
417.112
(282.104 )661.591
6.727.793 18.157.285 3.612.489

20
19

ثالث ًا :قائمة التغيري يف حقوق امللكية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)

�إي�ضاح

(اخل�سائر) /
االحتياطيات الأرباح املرحلة

ر�أ�س املال

الر�صيد يف  1يناير  2013كما
�سبق �إ�صداره
اثرت�صحيح�أخطاءجوهرية
()10.842.588
ملحا�سبية 23
وتغيريتطبيقال�سيا�ساتا
)3.498.731( 4.345.512 15.000.00
الر�صيد يف  1يناير  2013املعدل
()374.253
374.253
املحول �إيل االحتياطيات
()7.110.812
توزيعات الأرباح عن عام 2012
7.717.265
�صافى ربح العام كما �سبق �إ�صداره
اثرت�صحيح�أخطاءجوهرية
()989.472
ملحا�سبية 23
وتغيريتطبيقال�سيا�ساتا
6.727.793
ربح العام املعدل
)4.256.003( 4.719.765 15.000.000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2013
)4.256.003( 4.719.765 15.000.000
الر�صيد يف  1يناير 2014
5.000.000
زيادة ر�أ�س املال
()385.482
385.482
املحول �إيل االحتياطيات
()7.324.153
توزيعات الأرباح عن عام 2013
18.157.285
ربح العام
6.191.647 5.105.247 20.000.000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2014
6.191.647 5.105.247 20.000.000
الر�صيد يف  1يناير 2015
3.612.489
�أرباح العام
9.804.136 5.105.247 20.000.000
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2015
4.345.512 15.00.000

7.343.857

الإجمايل
26.689.369
()10.842.588
15.846.781
()7.110.812
7.717.265
()989.472
15.463.562
15.463.562
5.000.000
()7.324.153
18.157.285
31.296.894
31.296.894
3.612.489
34.909.383

رابع ًا :قائمة التدفقات النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و 2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صافى الأرباح مع
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
اهالكات و�إعدامات �أ�صول ثابتة
اال�ضمحالل يف املخزون
خم�ص�صات مكونة خالل العام
(�أرباح)  /خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
اال�ضمحالل ( /رد اال�ضمحالل) يف مدينون جتاريون
اال�ضمحالل يف مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�أرباح الت�شغيل قبل التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري يف املخزون
التغري يف مدينون جتاريون
التغري يف املدينون والأر�صدة املدينة الأخرى
التغري يف الدائنون والأر�صدة الدائنة
�ضرائب الدخل امل�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة
الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
مدفوعات ل�شراء �أ�صول ثابتة

�إي�ضاح

2015

2014

2013
املعدلة

8.371.259 24.893.062 9.265.392

10
7
8

20

3.850.966 3.462.114 1.197.093
58.706
722.700 4.218.259
()49.900
176.567
1.230.000 )103.859( 11.824.488
592.842
13.402.325 29.032.723 27.274.641
()473.388( 321.966 )483.010
()3.477.837( )9.312.393( )9.915.339
)4.884.588( )2.611.641( 462.306
7.864.319 350.037 3.072.643
()1.977.003( )3.175.824( )6.748.074
10.453.828 14.604.868 13.663.167
()2.852.330( )3.995.126( )1.233.595

مقبو�ضات من بيع �أ�صول ثابتة
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى الأن�شطة
اال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
مدفوعات لزيادة ر�أ�س املال
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى الأن�شطة
التمويلية
التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
النقدية وما فى حكمها �أول العام
النقدية وما يف حكمها �أخر العام

-

-

49.900

()2.802.430( )3.995.126( )1.233.595
-

()7.110.812( )7.324.153
89.910

-

()7.110.812( )7.234.243

3.375.499 12.429.572
2.981.182 6.356.681
6.356.681 18.786.253

540.586
2.440.596
2.981.182

الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
 - 1مقدمـة

ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفى النيل بدراوى ك�شركة تو�صية ب�سيطة يف  1يناير  ،1986طبق ًا
للقانون رقم  43ل�سنة  1974املعدل بالقانون رقم  230ل�سنة  ،1989هذ وقد مت تعديل
بناء على
ال�شكل القانوين لل�شركة من �شركة تو�صية ب�سيطة �إىل �شركة م�ساهمة م�صريةً ،
موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة وذلك باملوافقة رقم  6261بتاريخ 9
�سبتمرب .1988
غر�ض ال�شركة توفري العالج الطبي بالأ�شعة فوق ال�صوتية وعالج الأطفال حديثى
الوالدة (املبت�سرين) وجراحة �أمرا�ض الن�ساء والوالدة واجلراحة العامة.
متتلك �شركة م�ست�شفي كليوباترا “�ش.م.م( ”.ال�شركة الأم) ن�سبة  %99.9فى ر�أ�س املال
امل�صدر.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سى فى كورني�ش النيل ،املعادي ،القاهرة.
مت اعتماد القوائم املالية للإ�صدار من قبل �إدارة ال�شركة فى  27مار�س  2016مع الأخذ
يف االعتبار �أن اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد
�إ�صدارها.

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي ا�ستخدمت يف �إعداد القوائم املالية:

�أ � -أ�س�س �إعداد القوائم املالية

�أعدت القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية والقوانني ذات العالقة والتى مت
تطبيقها بثبات على مدار ال�سنة املالية �إال �إذا ذكر خالف ذلك� .أعدت القوائم املالية على
�أ�سا�س التكلفة التاريخية.
�إن �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية يتطلب ا�ستخدام تقديرات
حما�سبية هامة ،كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .يبني �إي�ضاح (� )4أهم التقديرات املحا�سبية امل�ستخدمة
والأحكام ال�شخ�صية املطبقة عند �إعداد القوائم املالية لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�سبة امل�صرية الرجوع �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ال
يكون هناك معيار حما�سبة م�صرى �أو متطلبات قانونية تو�ضح كيفية معاجلة �أر�صدة
ومعامالت معينة.

التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية

قامت ال�شركة خالل العام بتغيري �سيا�سة ت�سعري املخزون من طريقة الوارد �أو ًال �إىل
طريقة املتو�سط املتحرك وذلك لتتما�شى مع �سيا�سة ال�شركة الأم «�شركة م�ست�شفى
كليوباترا» وال�شركات ال�شقيقة .ومل ينتج عن تغيري تلك ال�سيا�سة ت�أثري جوهرى على ك ًال
من قيمة املخزون يف نهاية الفرتة املحا�سبية �أو تكلفة الن�شاط خالل الفرتة وذلك ل�سرعة
معدل دوران املخزون.

�إ�صدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�سبة امل�صرية مل يتم تفعيلها
بعد
مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم ( )110ل�سنة  2015ال�صادر يف يوليو  ،2015مت �إلغاء
العمل مبعايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة بالقرار الوزاري ل�سنة  2006لتحل حملها معايري
املحا�سبة املرفقة بالقرار رقم ( )110امل�شار �إليه ،علي �أن يبد أ� العمل بهذا القرار اعتبار ًا
من �أول يناير  2016وينطبق علي املن�ش�آت التي تبد�أ �سنتها املالية يف �أو بعد هذا التاريخ.
وجدير بالذكر �أنه ال يوجد �أثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم
املالية لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.
وتتلخ�ص التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية ب�أمور متعلقة
بالعر�ض والإف�صاح ،وبناء ًا عليه �سوف يتم عر�ض قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم
ا�ستبعاد عر�ض ر�أ�س املال العامل منها كما �سيتم عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة بقائمتني
منف�صلتني �أحداهما تعر�ض مكونات الإيرادات وامل�صروفات (قائمة الدخل) والثانية تبد�أ
بالربح �أو اخل�سارة وتعر�ض عنا�صر الدخل التي يتم �إدراجها �ضمن حقوق امللكية لتبني
الدخل ال�شامل (قائمة الدخل ال�شامل) .كما �سيتم الإف�صاح عن املخاطر املالية ب�شكل
�أكرث تف�صي ًال.

ب  -ترجمة العمالت الأجنبية
( )1عملة التعامل والعر�ض

يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�ستخدام العملة الأ�سا�سية فى البيئة
االقت�صادية التى تعمل بها ال�شركة (عملة التعامل) ويتم عر�ض القوائم املالية لل�شركة
باجلنيه امل�صرى ،والتى متثل عملة التعامل والعر�ض لل�شركة.

( )2املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام �إىل عملة التعامل با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .ويدرج يف قائمة الدخل �أرباح وخ�سائر فروق العملة
الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن �إعادة تقييم الأ�صول وااللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.

ج  -الأ�صول الثابتة

تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك .وتت�ضمن التكلفة
التاريخية كافة امل�صروفات املرتبطة باقتناء الأ�صل وجعله �صاحل ًا لال�ستخدام يف الغر�ض
املعد لأجله.
ت�سجل جميع امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء �أو �إن�شاء الأ�صول الثابتة حتت
ح�ساب م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�صل الثابت وجعله �صاحلا لال�ستخدام يف
الغر�ض املعد لأجله ،يتم حتويل قيمة الأ�صل �إيل ح�ساب الأ�صول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�صيانة والإ�صالح على قائمة الدخل عن ال�سنة املالية التي حدثت
فيها ،ويتم ر�سملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�صل عندما يكون من املتوقع
�أن ت�ؤدى �إىل زيادة املنافع االقت�صادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�صلية املقدرة عند
اقتناء الأ�صل وعندما ميكن قيا�س تكلفة تلك الإ�ضافات بدرجة موثوق بها ،وتهلك على
مدار العمر الإنتاجي املتبقي للأ�صل �أو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات،
�أيهما �أقل.
يتم ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت للإهالك بحيث يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل �إىل
قيمته التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�ضي التي ال تعترب
�أ�صل قابل للإهالك ،يتم �سنوي ًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية للأ�صول
الثابتة وتعديلها �إذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدالت الإهالك لكل نوع من �أنواع الأ�صول :
%2.5
مباين و�إن�شاءات
%10
�آالت ومعدات
%10
و�سائل نقل وانتقال
%25
عدد و�أدوات
%15
�أثاث وجتهيزات
%25
�أجهزة حا�سب �آيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها من الت�شغيل ف�إنه يتم
تخفي�ض هذه القيمة على الفور �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها.
يتم حتديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�صافى القيمة الدفرتية
ويعرتف بالفرق فى قائمة الدخل.

د  -املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ،ويتم حتديد
التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املتحرك وتت�ضمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة
الأخرى ،وتتمثل �صافى القيمة البيعية يف �سعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة
ناق�ص ًا امل�صروفات البيعية .ويتم �إثبات خم�ص�ص للمخزون الراكد على �أ�سا�س تقييم
الإدارة حلركة املخزون.

هـ  -الأ�صول املالية
�أو ًال -الت�صنيف :

تقوم ال�شركة بت�صنيف �أ�صولها املالية �إىل قرو�ض ومديونيات والذى ميثل الغر�ض من
اقتناء هذه الأ�صول ويتم هذا الت�صنيف عند االعرتاف الأوىل بها :

القرو�ض واملديونيات:

هى �أ�صول مالية ولي�ست م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة �أو ميكن حتديدها وغري متداولة
فى �سوق ن�شط.
يتم تبويبها �ضمن الأ�صول املتداولة �إال �إذا كان تاريخ ا�ستحقاقها يزيد عن � 12شهر من
تاريخ امليزانية عندئذ يتم تبويبها �ضمن الأ�صول غري املتداولة.
تت�ضمن هذه املجموعة �أر�صدة املدينون التجاريون والنقدية والأر�صدة بالبنوك وامل�ستحق
من �أطراف ذات عالقة.

ثاني ًا -القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق :

يتم قيا�س الأ�صول املالية عند االقتناء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة.يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية عند انتهاء �أو حتويل احلق فى احل�صول على تدفقات نقديةمن تلك الأ�صول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية
للغري.
يتم قيا�س القرو�ض واملديونيات الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل العائدالفعلي.

ثالث ًا -ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املالية :
�أ�صول مثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف �أخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�ضمحالل
يف قيمة الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول.
يتم �إثبات ا�ضمحالل الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول عند وجود م�ؤ�شر لال�ضمحالل ناجت
عن حدث �أو عدة �أحداث بعد االعرتاف الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) وعندما يكون هذا
احلدث (�أو الأحداث) له ت�أثري علي التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل �أو ملجموعة من
الأ�صول وميكن قيا�سه بدقة.
الدليل علي وجود ا�ضمحالل من املمكن �أن يكون نتيجة لوجود م�ؤ�شر �إيل �أن املدينون
�أو جمموعة من املدينون لديهم تع�سر مايل ،خمالفة �أو ت�أخري ل�سداد الفائدة �أو الدين،
احتمالية مواجهة االفال�س �أو �إعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري �إيل
االنخفا�ض يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل التغريات امل�ستقبلية والتغريات
االقت�صادية التي ترتبط مب�ؤ�شر اال�ضمحالل.
يتم قيا�س خ�سائر ا�ضمحالل الأ�صول املثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة والتي تتمثل يف الفرق
بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (بعد
ا�ستبعاد اخل�سائر امل�ستقبلية التي مل حتدث) املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال
الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف بقيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل.
�إذا مت انخفا�ض قيمة اال�ضمحالل يف فرتة الحقة وكان هذا االنخفا�ض مرتبط بوقوع
حدث بعد االعرتاف الأويل لال�ضمحالل (مثل حت�سني املدينون جلدارتهم االئتمانية)
فيتم االعرتاف برد اال�ضمحالل يف قائمة الدخل.

و  -ر�أ�س املال

يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية �ضمن حقوق ملكية.

ز  -االحتياطى القانونى

طبق ًا للنظام اال�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى ،ويتم
التوقف عن جتنيب هذه الن�سبة �إذا بلغ االحتياطى قدر ًا يوازى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صدر واملدفوع ومتى نق�ص االحتياطى يتعني العودة �إىل االقتطاع .هذا االحتياطي غري
قابل للتوزيع.

ح  -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون هناك التزام حاىل (قانونى �أو ا�ستدالىل)
كنتيجة لأحداث �سابقة وهذه الت�سوية التى من املتوقع �أن ينتج عنها تدفق نقدى من
موارد ال�شركة التى ت�ضمن فوائد اقت�صادية .ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام
للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع �إمكانية �إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة
هذا االلتزام.

يتمقيا�ساملخ�ص�صاتبالقيمةاحلاليةللم�صروفاتاملتوقعةوالالزمةل�سدادااللتزامبا�ستخدام
معدل خ�صم قبل ال�ضرائب والذى يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للعقود واملخاطر املتعلقة
بااللتزام .الزيادة فى املخ�ص�صات نتيجة مرور الزمن ت�سجل م�صروف فائدة.

ط  -الدائنون التجاريون

تتمثل �أر�صدة الدائنون التجاريون يف االلتزامات التي يجب �سدادها مقابل الب�ضائع واخلدمات التي
مت احل�صول عليها يف �إطار الن�شاط العادى لل�شركة ،وتثبت الدائنون التجاريون بالقيمة العادلة
للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة من الغري� ،سواء وردت عنها فواتري �أم ال .ويتم ت�سجيل االلتزامات
طويلةالأجلبقيمتهااحلالية،ويظهرالدائنونالتجاريونالحق ًابالتكلفةامل�ستهلكةبا�ستخدام
معدلالفائدةالفعلى.

ى  -مزايـا العاملني
( )1ح�صة العاملني يف الأرباح

طبق ًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�صة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع  %10من
الأرباح التى يتم توزيعها وبحد �أق�صى ي�ساوى �إجماىل مرتبات �أخر �سنة مالية قبل التوزيع
ويعرتف بح�صة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امللكية وكالتزامات عندما
تعتمد من اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .وال ت�سجل �أي التزامات بح�صة العاملني يف الأرباح
غري املوزعة.

( )2نظام الت�أمينات واملعا�شات

تقوم ال�شركة ب�سداد ا�شرتاكاتها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �أ�سا�س �إلزامي طبق ًا
للقواعد الواردة بقانون الت�أمينات االجتماعية .وال يوجد على ال�شركة �أي التزامات �أخرى مبجرد
�سدادها اللتزاماتها .ويعرتف باال�شرتاكات االعتيادية كتكلفة دورية يف �سنة ا�ستحقاقها وتدرج
�ضمنتكلفةالعمالة.

ك  -االيجار
�أ  -الإيجار التمويلي

يتم املحا�سبة عن الإيجار طبق ًا للقانون  95ل�سنة � 1995إذا مل يكن امل�ست�أجر جمرب على �شراء
الأ�صل يف نهاية فرتة الإيجار ،وكان عقد الإيجار م�سجل يف ال�سجل اخلا�ص مب�صلحة ال�شركات،
وكان العقد مينح احلق للم�ست�أجر يف �شراء الأ�صل يف تاريخ حمدد وبقيمة حمددة ،وكانت فرتة
العقد متثل ما ال يقل عن  %75من العمر الإنتاجي املتوقع للأ�صل على الأقل� ،أو كانت القيمة
احلالية لإجمايل مدفوعات الإيجار متثل ما ال يقل عن  %90من قيمة الأ�صل.

ب  -الإيجـار الت�شغيلى

االيجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى امل�ؤجر يتم ت�صنيفها ك�إيجار
ت�شغيلى.
يتم االعرتاف باملدفوعات حتت ح�ساب الإيجار الت�شغيلي ناق�ص ًا �أي خ�صومات مت احل�صول عليها من
امل�ؤجر كم�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد.

ل  -حتقق الإيراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم مت�ضمن ًا النقدية و�أر�صدة
املدينون التجاريون و�أوراق القب�ض النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع �أدوية من خالل الن�شاط
االعتيادى لل�شركة بال�صافى بعد خ�صم �ضرائب املبيعات �أو اخل�صومات �أو التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن تتدفق
املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �أو تقدمي اخلدمة �إىل ال�شركة ،وعندما تتحقق �شروط
�أخرى خا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�شركة على النحو املو�ضح الحق ًا .وتبنى ال�شركة تقديراتها
على �أ�سا�س النتائج التاريخية �أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات
اخلا�صةبكلمنهما.

�إيرادات اخلدمات الطبية

تقوم ال�شركة من خالل م�ست�شفى النيل بدراوى بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شام ًال
العملياتاجلراحيةوالإقامةواال�شرافالطبيوالتحليالتوالفحو�صاتوالأ�شعةاملختلفة
والعيادات اخلارجية ،ويثبت �إيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة �إيل املري�ض.

�إيرادات بيع الأدوية

تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�صيدلية بامل�ست�شفى �أو من خالل ا�ستخدامها لعالج املر�ضى
يف حالة اقامتهم يف امل�ست�شفى ،ويثبت �إيرادات بيع الأدوية عند ا�ستالم املري�ض للدواء �أو
ا�ستخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�ست�شفى.

�إيرادات الفوائد

تثبت �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمنى با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند
وجود ا�ضمحالل فى الر�صيد املدين الناجت عن االعرتاف بالفائدة ف�إنه يتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية�إىلالقيمةاملتوقعحت�صيلها.

م � -ضرائب الدخل اجلارية وامل�ؤجلة

يتم احت�ساب �ضرائب الدخل عن العام طبق ًا لقانون ال�ضرائب ال�سارى فى تاريخ امليزانية ،تقوم
الإدارة ب�صورة دورية بتقييم املوقف ال�ضريبى من خالل الإقرارات ال�ضريبية مع الأخذ فى
االعتبار االختالفات التى قد تن�ش أ� عن بع�ض التف�سريات ال�صادرة من اجلهات الإدارية �أو
التنظيمية ويكون املخ�ص�ص املنا�سب لها على �أ�سا�س املبالغ املتوقع �أن ت�سدد مل�صلحة ال�ضرائب.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة االلتزامات على الفروق امل�ؤقتة
بني كل من القيمة ال�ضريبية للأ�صول وااللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية .ال يتم
االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة عن االعرتاف الأويل لأ�صل �أو التزام بخالف الناجتة عن
اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبى �أو الربح ال�ضريبى.
يتم حتديد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام ال�سعر ال�ضريبى وطبق ًا للقانون ال�سائد فى تاريخ
امليزانية واملتوقع �أن يكون م�ساوي ًا عند ا�ستخدام الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �أو ت�سوية االلتزامات
ال�ضريبيةامل�ؤجلة.
يتم االعرتاف بالأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �إىل املدى الذى من املتوقع �أن يكون هناك �أرباح �ضريبية
م�ستقبلية ميكن معها ا�ستخدام الفروق امل�ؤقتة التى ن�ش�أت عنها الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة.

ن  -توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�ساهمني هذه
التوزيعات.

�س  -النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن النقدية وما يف حكمها ت�شمل �أر�صدة النقدية
بال�صندوق ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ الإيداع �إن وجدت.

ع  -الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتتوافق مع التغريات يف العر�ض امل�ستخدم يف
العام احلايل.

� - 3إدارة املخاطر املالية
 1-3عنا�صر املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها �إىل خماطر مالية متنوعة ،وتت�ضمن هذه
املخاطر خماطر ال�سوق (مبا فيها خماطر التغري فى �أ�سعار العمالت الأجنبية) بالإ�ضافة �إىل
خماطر االئتمان وال�سيولة .وال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر معدالت الفائدة �أو خماطر الأ�سعار
حيث �أنه لي�س لديها �أ�صول والتزامات حتمل فائدة وال �أ�صول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح
واخل�سائر .وتهدف �إدارة ال�شركة �إىل تقليل الآثار ال�سلبية املحتملة على الأداء املايل لل�شركة.
ويتم ذلك من خالل الرقابة التي تقوم بها الإدارة املالية واملدير العام لل�شركة والإدارة املالية
واللجنةالتنفيذيةعلىم�ستوىال�شركةالأم.
ال ت�ستخدم ال�شركة �أى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية �أخطار حمددة.

(�أ) خماطر ال�سوق
خماطر التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى �أ�سعار العمالت االجنبية والذى ي�ؤثر على
املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم اال�صول وااللتزامات بالعمالت الأجنبية.
طبق ًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة ف�إنها ال تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث �أنها حت�صل على كل
م�شرتياتها باجلنيه امل�صرى وتنح�صر �إيراداتها املحدودة جد ًا بالعمالت الأجنبية يف �إيراداتها من
بع�ض ال�سفارات الأجنبية .وترى الإدارة �أن الأر�صدة بالعمالت الأجنبية غري ذات �أهمية.
يف نهاية العام بلغت �صايف الأ�صول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�صري كما يلي:
2013
2014
2015
120.600
28.991
18.783
دوالر �أمريكي
45.650
16.491
18.896
يورو

(ب) خماطر االئتمان

ين�ش�أ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر االئتمان املرتبطة بعمالء
ال�شركة ،ويتم �إدارة خماطر االئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة والإدارة
املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�ستوى ال�شركة الأم.
بالن�سبة للبنوك ف�إنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�صنيف االئتمانى واملالءة االئتمانية العالية
والتي تخ�ضع لرقابة البنك املركزى امل�صرى.
�أما بالن�سبة للعمالء ،تقوم �إدارة امل�ست�شفى بتحليل خماطر االئتمان بالن�سبة لكل عميل جديد قبل
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�ست�شفى طبق ًا لل�سيا�سات املوجودة من
ال�شركة الأم .ويتم متابعة االلتزام ب�شروط االئتمان املمنوحة من قبل الإدارة املالية املركزية
ومتابعة حت�صيل العمالء و�إدارة �أر�صدة املخزن اللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع
�سواء ب�إلغاء االئتمان �أو حتويل العميل
عدم ال�سداد وتقرير �أعمار الديون لت�أخذ القرارات الالزمة ً
املتعرث �إىل الإدارة القانونية التخاذ الإجراءات الالزمة ويبني �إي�ضاح رقم ( )8من هذه القوائم
املالية معلومات �أكرث تف�صي ًال بهذا ال�ش�أن.
وتقوم الإدارة بتكوين ا�ضمحالل بالقيمة بن�سبة  %100للعمالء املت�أخرين ملدة تزيد عن 150
يوم من تاريخ الفاتورة ،كما تقوم بتكوين انخفا�ض بالقيمة على �أ�سا�س املجموعة طبق ًا ملعدالت
الإخفاقالتاريخيةللمجموعة.
وفيما يلى الأر�صدة املعر�ضة ملخاطر االئتمان:
2013
2014
2015
2.592.277
6.012.220
18.475.259
النقدية يف البنوك
20.113.713
29.426.106
39.341.445
مدينون جتاريون

(ج) خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى ،ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�ض مع املوردين بهدف الت�أكد من توافر
النقدية الالزمة ل�سداد التزامات ال�شركة وال تعتمد ال�شركة على القرو�ض ل�سداد التزاماتها وذلك
لطبيعة ن�شاطها واملعدل املنا�سب من الإيرادات النقدية.
ويو�ضح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�سب الأعمار :
�أكرث من
من �سنة حتى
من ثالثة �أ�شهر
�أقل من
خم�س �سنوات
خم�س �سنوات
حتى �سنة
ثالثة �أ�شهر
املوردين و�أوراق الدفع

-

19.525.308

-

-

� 2-3إدارة خماطر ر�أ�س املال

�إن هدف �إدارة ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار مبا يحقق
عائد للم�ساهمني وتقدمي منافع للأطراف الأخرى التي ت�ستخدم القوائم املالية ،كما تهدف �إدارة
ال�شركة لتوفري واحلفاظ على �أف�ضل هيكل لر�أ�س املال مما ي�ؤدى �إىل تخفي�ض تكاليف ر�أ�س املال،
وال توجد قرو�ض على ال�شركة وبالتايل يعتمد متويل ال�شركة بالكامل على حقوق امل�ساهمني.

 - 4التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة والأحكام ال�شخ�صية

يتم تقييم التقديرات والفرو�ض بناء على اخلربة ال�سابقة وبع�ض العنا�صر الأخرى ،مبا فيها
الأحداث امل�ستقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�ض تتعلق بامل�ستقبل .ونادر ًا ما تت�ساوى نتائج التقديرات
املحا�سبية،معالنتائجالفعلية.

اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة �أعمار الديون
وتقوم �إدارة ال�شركة بدرا�سة املوقف االئتماين والقدرة على ال�سداد للمدينون والعمالء الذين
تعدت �أعمار الديون امل�ستحق عليها مدة االئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�سجيل ا�ضمحالل يف قيمة
املبالغ امل�ستحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة �أن مركزهم االئتماين ال ي�سمح ب�سداد
املبالغامل�ستحقةعليهم.

 - 5الأ�صول الثابتة
الر�صيد يف 1
يناير 2013
الإ�ضافات
اال�ستبعادات
الر�صيد يف
 31دي�سمرب
2013

االت
م�شروعات �أرا�ضي مباين
إن�شاءات ومعدات
حتت
و�
و�أجهزة
التنفيذ

�
و�سائل عدد �أثاث
أجهزةآيل الإجمايل
نقل
وانتقال و�أدوات وجتهيزات حا�سب �

41.534.526

4.743.886 2.715.263 1.434.856

1.012.338

66.481.929

-

-

-

1.776.038

-

162.348

816.851

97.093

2.852.330

-

-

-

-

()78.000

-

-

-

()78.000

1.109.431

69.256.259

-

-

12.766.944 2.274.116

12.766.944 2.274.116

43.310.564

5.560.737 2.877.611 1.356.856

جممع
الإهالك
الر�صيد يف 1
يناير 2013
االهالك
خالل العام
جممع اهالك
اال�ستبعادات
جممع
االهالك
يف 31
دي�سمرب
2013
�صايف القيمة
الدفرتية
يف 31
دي�سمرب
2013

-

-

3.552.651 2.186.757 1.300.128 35.728.349 12.766.944

890.164

56.424.993

563.326 286.107 34.550

109.169

3.850.966

-

()78.000

999.333

60.197.959

-

-

-

2.857.814

-

-

-

-

-

-

-

الر�صيد يف 1
يناير 2014
الإ�ضافات
الر�صيد يف
 31دي�سمرب
2014
جممع
الإهالك
الر�صيد يف 1
يناير 2014
االهالك خالل
العام
جممع
االهالك
يف  31دي�سمرب
2014
�صايف القيمة
الدفرتية
يف  31دي�سمرب
2014

()78.000

-

-

4.115.977 2.472.864 1.256.678 38.586.163 12.766.944

2.274.116

4.724.401

-

1.444.760 404.747 100.178

9.058.300

110.098

مباين االت و�سائل عدد �أثاث �أجهزة
م�شروعات
وجتهيزات حا�سب الإجمايل
حتت �أرا�ضي و�إن�شاءات ومعدات نقل
أدوات
�
و
�آيل
و�أجهزة وانتقال
التنفيذ
-

69.256.259 1.109.431 5.560.737 2.877.611 1.356.856 43.310.564 12.766.944 2.274.116

1.442.567

-

-

-

1.093.812

1.132.890

180.352

3.995.126 145.505

73.251.385 1.254.936 6.693.627 3.057.963 1.356.856 44.404.376 12.766.944 2.274.116 1.442.567

-

-

4.115.977 2.472.864 1.256.678 38.586.163 12.766.944

60.197.959 999.333

-

-

704.760

3.462.114

-

-

2.377.030

-

34.278

209.616

136.430

4.820.737 2.682.480 1.290.956 40.963.193 12.766.944

63.660.073 1.135.763

1.872.890

9.591.312

2.274.116 1.442.567

3.441.183

-

65.900

375.483

119.173

االت و�سائل نقل عدد �أثاث �أجهزة
م�شروعات �أرا�ضي مباين
وجتهيزات حا�سب الإجمايل
حتت
ومعدات وانتقال و�أدوات
�آيل
و�إن�شاءات و�أجهزة
التنفيذ

الر�صيد
يف  1يناير 73.251.385 1.254.936 6.693.627 3.057.963 1.356.856 44.404.376 12.766.944 2.274.116 1.442.567
2015
1.233.595 33.794
6.325
53.041
404.078
736.357
الإ�ضافات
1.952.866
حتويالت ()1.952.866
اعدامات
()527.569
()56.625( )81.149
()213.228
()176.567
�أ�صول
ثابتة
الر�صيد يف
 31دي�سمرب 73.957.411 1.288.730 6.643.327 3.029.855 1.356.856 46.548.092 12.766.944 2.274.116 49.491
2015
جممع
الإهالك
الر�صيد
 63.660.073 1.135.763 4.820.737 2.682.480 1.290.956 40.963.193 12.766.944يف  1يناير
2015
االهالك
1.136.282 40.493 361.324 158.116 8.238
568.111
خالل
العام
جممع
()290.191
()48.256( )57.104
()184.831
اهالك
االعدامات
جممع
االهالك
 64.506.164 1.176.256 5.133.805 2.783.492 1.299.194 41.346.473 12.766.944يف 31
دي�سمرب
2015
�صايف
القيمة
الدفرتية
9.451.247 112.474 1.509.522 246.363 57.662 5.201.619
2.274.116 49.491
يف 31
دي�سمرب
2015
بناء على
قامت ال�شركة خالل العام مبراجعة الأعمار الإنتاجية لأ�صولها الثابتة وقامت ً
ذلك بتغيري الأعمار الإنتاجية لبع�ض هذه الأ�صول .وطبق ًا ملعيار املحا�سبة امل�صرى رقم
(“ )5ال�سيا�سات املحا�سبية والتغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء” عدلت الأعمار
الإنتاجية املتبقية لتلك الأ�صول .وقد نتج عن ذلك تخفي�ض م�صروف �إهالك العام مببلغ
 1.624.724جنيه م�صري باملقارنة باالهالك �إذا مت ح�سابه طبق ًا لنف�س الأعمار الإنتاجية
قبل التعديل.

 - 6املخزون

خمزون التموين الطبى
خمزون ال�صيدلية
�أدوات كتابية ومطبوعات
خمزن الفندقة والتغذية
خمزن ال�صيانة
(يخ�صم)  :خم�ص�ص خمزون راكد وتالف
وبطئ احلركة *

2015
3.236.102
829.418
143.762
232.442
92.398
4.534.122

2014
2.853.269
781.118
163.924
219.653
91.854
4.109.818

2013
3.080.087
787.117
202.366
278.127
84.087
4.431.784

-

()58.706

-

4.051.112
4.534.122
* وتتمثل حركة خم�ص�ص خمزون راكد وتالف وبطىء احلركة فيما يلى:
2014
2015
58.706
الر�صيد يف  1يناير
58.706
()58.706
(اعدام)  /تكوين خالل العام
58.706
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 - 7مدينون جتاريون
م�ستحق من العمالء
�أوراق القب�ض
�إيرادات املر�ضى املقيمني

2015
32.516.274
6.318.639
506.532
39.341.445

2014
23.467.986
5.894.307
63.813
29.426.106

4.431.784
2013
2013
18.558.564
1.040.287
514.862
20.113.713

يخ�صم :
()2.301.473
()2.197.614
()14.022.102
االنخفا�ض يف �أر�صدة العمالء
17.812.240
27.228.492
25.319.343
�صافى العمالء
تتمثل �أوراق القب�ض يف ال�شيكات املح�صلة من العمالء .والتي مل يتم ايداعها يف البنوكلتح�صيلها بعد.
متثل �إيرادات املر�ضى املقيمني يف الإيرادات التي مل يتم �إ�صدار فواتري عنها يف تاريخامليزانية نظر ًا القامتهم يف امل�ست�شفى ومل يتم انهاء �إجراءات اخلدمات الطبية لهم ومت
احت�ساب القيمة بال�صافى بعد خ�صم املبالغ التي مت حت�صيلها منهم مقدم ًا خالل �إقامتهم.
وتتمثل حركة اال�ضمحالل فيما يلي:
2013
2014
2015
1.071.473
2.301.473
2.197.614
الر�صيد يف  1يناير
1.230.000
()103.859
11.824.488
املكون ( /مرتد) خالل العام
2.301.473
2.197.614
14.022.102
الر�صيد يف  31دي�سمرب
بلغت �أر�صدة املدينون التجاريون التي مل ت�ستحق حتى تاريخ امليزانية وال يوجد عليهام�ؤ�شرات ا�ضمحالل مبلغ  16.504.839جنيه م�صري ( 12.105.090 : 2014جنيه
م�صرى) ( 9.929.170 : 2013جنيه م�صرى).
بلغت الأر�صدة التي حان ميعاد ا�ستحقاقها ومل حت�صل حتى تاريخ امليزانية ومل تنخف�ضقيمتها مبلغ  3.171.231جنيه م�صري ( 2.546.493 : 2014جنيه م�صري) (: 2013
 8.629.394جنيه م�صرى) وذلك بخ�صو�ص عمالء �أو معامالت لي�س لها تاريخ �إخفاق �سابق.
ويو�ضح البيان التاىل حتليل ب�أعمار هذه الأر�صدة :
2013
2014
2015
4.494.487
1.605.801
1.712.395
�أقل من �شهر
4.134.907
940.692
1.458.836
من �شهر حتى خم�سة �أ�شهر

 - 8مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )24
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
خ�صم ل�صالح امل�ست�شفى – طرف م�صلحة
ال�ضرائب
دفعات مقدمة للمقاولني واملوردين
ت�أمينات لدى الغري
م�ستحق من العاملني
مدينون متنوعون
يخ�صم :
اال�ضمحالل يف الأر�صدة املدينة الأخرى
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة – اجلزء
الغري متداول

2015
6.715.580
1.523.129

2014
6.770.596
1.849.167

2013
1.918.933
2.484.126

1.207.015

1.055.552

958.534

399.083
143.198
115.123
119.186
10.222.314

601.913
143.198
109.414
154.780
10.684.620

2.192.579
138.998
155.699
224.110
8.072.979

()854.860

()262.018

()262.018

()6.715.580

-

-

7.810.961
10.422.602
2.651.874
امل�ستحق من �أطراف ذات عالقة ي�ستحق من ال�شركة الأم ،ووفق ًا لتعهد �شركة م�ست�شفى النيل
بداروى ال يتم املطالبة به �إال بعد خم�س �سنوات من تاريخ امليزانية ب�شرط وجود نقدية
كافية لدى ال�شركة الأم وي�ستحق عنه فائدة �سنوية مبعدل  %2.4بالإ�ضافة �إىل �سعر
الكوريدور املعلن من البنك املركزى امل�صرى.
وتتمثل حركة خم�ص�ص اال�ضمحالل خالل العام فيما يلي:
2013
2014
2015
262.018
262.018
262.018
الر�صيد يف  1يناير
592.842
املكون خالل العام
262.018
262.018
854.860
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 - 9النقدية بال�صندوق والبنوك

2014
2015
344.461
310.994
نقدية بال�صندوق
6.012.220
18.475.259
ح�سابات جارية
6.356.681
18.786.253
يتم االحتفاظ باحل�سابات اجلارية ببنوك تخ�ضع لرقابة البنك املركزى.

 - 10خم�ص�صـات

2015
1.925.000
2.722.700
293.259
4.940.959

خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص اجازات

2014
722.700
722.700

2013
388.905
2.592.277
2.981.182

2013
-

وتتمثل حركة املخ�ص�صات فيما يلى:
2015
الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص اجازات
االجماىل

1.925.000
2.000.000
293.259
4.218.259

722.700
722.700

2014
الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص مطالبات
االجماىل

722.700
722.700

-

2013
الر�صيد �أول العام املكون خالل العام
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص مطالبات
االجماىل

-

-

 - 11دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

2015
12.505.665
7.019.643
3.514.610
479.523
458.250
409.939
181.300
149.217
1.462.190
26.180.337

املوردين
�أوراق دفع
م�صروفاتم�ستحقة
�ضرائب ك�سب عمل
ت�أمينات من الغري
ت�أمينات اجتماعية
�إيرادات مقدمة
دائنو توزيعات
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )24
دائنون متنوعون

امل�ستخدم
خالل العام
امل�ستخدم
خالل العام
امل�ستخدم
خالل العام
-

2014
8.832.938
7.458.721
4.684.626
135.057
286.002
18.569
98.000
250.468
216.271
1.127.042
23.107.694

الر�صيد �أخر العام
1.925.000
2.722.700
293.259
4.940.959

722.700
722.700

2013
9.333.290
4.595.258
4.024.253
128.302
283.717
108.452
82.788
5.951.872
192.237
2.967.578
27.667.747

 - 13االحتياطيـات
�أ  -االحتياطي العام

يتم تكوين االحتياطي العام مبوافقة من اجلمعية العامة للم�ست�شفي وي�ستعمل بقرار منها بناء ًا
علي اقرتاح من جمل�س الإدارة.

ب  -االحتياطي القانونى

طبق ًا للنظام الأ�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى ،ويتم
التوقف عن جتنيب هذه الن�سبة �إذا بلغ االحتياطى قدر ًا يوزاى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر
واملدفوع ومتى نق�ص االحتياطى يتعني العودة �إىل االقتطاع .هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
وتتمثل احلركة علي االحتياطيات فيما يلي:
االجماىل
االحتياطي القانوين االحتياطي العام
4.345.512
2.500.000
1.845.512
الر�صيد يف  1يناير 2013
374.253
374.253
املكون خالل العام
4.719.765
2.500.000
2.219.765
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013
االحتياطي القانوين
2.219.765
385.482
2.605.247

االحتياطي العام
2.500.000
2.500.000

االجماىل
4.719.765
385.482
5.105.247

2015
47.459.952
25.318.203
11.056.386
9.515.497
9.107.295
7.322.274
5.307.015
2.265.707
1.427.048
1.259.639
315.258
273.002
679.803
121.307.079

2014
45.793.977
17.005.313
13.507.921
8.267.700
6.681.192
5.370.882
4.750.727
2.104.909
1.767.412
952.740
269.054
331.906
678.701
107.482.434

2013
36.281.066
21.178.096
6.619.667
6.983.683
2.303.819
4.393.052
3.853.212
2.225.642
1.185.759
735.667
206.349
332.193
503.945
86.802.150

2015
34.319.399
16.995.133
14.242.475

2014
31.755.309
13.809.733
11.990.166

2013
27.938.499
12.762.168
9.292.737

7.838.109

7.213.340

8.081.018

3.414.278
3.486.074
1.197.093
108.780
81.601.341

4.290.025
3.455.318
3.462.114
144.065
76.120.070

1.999.821
3.766.427
3.850.966
1.353.570
69.045.206

2015

2014

2013

12.417.330

()103.859

1.230.000

10.131.213
1.302.747
787.429
539.100
2.894.931
28.072.750

5.261.626
1.483.354
505.734
546.700
1.552.033
9.245.588

4.840.113
1.696.560
36.613
539.000
1.943.763
10.286.049

2015
870.593
565.887
173.421
152.146
94.703
1.856.750

2014
1.010.747
253.857
167.895
2.028.174
3.460.673

2013
446.035
97.200
328.240
871.475

2015
41.368.821
34.319.399

2014
31.061.525
31.755.309

2013
26.895.018
27.938.499

�إيرادات اقامة وا�شراف طبي
�إيرادات عمليات
�إيرادات عيادات خارجية
�إيرادات معامل
�إيرادات مركز الأورام
�إيرادات ق�سطرة قلب
�إيرادات خدمة
�إيرادات �أ�شعة
�إيرادات �صيدلية
�إيرادات طوارىء
�إيرادات فحو�صات قلب
�إيرادات عالج طبيعى
�إيرادات �أق�سام �أخرى

 - 15تكاليف الن�شاط
توريدات طبية و�أدوية
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
�أتعاب �أطباء
م�صروفات �صيانة وطاقة
وات�صاالت ومرافق
ايجارات
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
اهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �أخرى

 - 16م�صروفات �إدارية وعمومية
�صايف اال�ضمحالل (رد اال�ضمحالل) يف
املدينون التجاريون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
م�صروفات �صيانة وطاقة وات�صاالت ومرافق
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
ايجارات
م�صروفات �أخرى

� - 17إيرادات �أخرى
�إيراد كافترييا
ايجارات
�إيراد ركن الهدايا
�إيراد بيع كهنة (خمردة)
�إيرادات متنوعة

 - 18امل�صروفات ح�سب طبيعتها
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني *

توريدات طبية و�أدوية

8.514.109
4.836.725
4.143.637
3.462.114
1.696.098
85.365.658

9.777.578
2.538.821
3.803.040
3.850.966
3.297.333
79.331.255

9.140.856
3.953.378
4.273.503
1.197.093
3.003.711
109.674.091
* فيما يلى حتليل مل�صروفات �أجور ومرتبات ومزايا عاملني:
2014
2015
17.846.607
25.648.423
�أجور ومرتبات
11.990.166
14.242.475
�أتعاب �أطباء
869.402
1.045.422
ت�أمينات اجتماعية
355.350
432.501
�أخـرى
31.061.525
41.368.821

 - 19ال�ضريبة امل�ؤجلة
ر�صيد �أول العام
احلركة خالل العام ( -التزام)  /ا�صل
الر�صيد �أخر العام ( -التزام)  /ا�صل

�أ�صول ثابتة
3.097.620
282.104
3.379.724

ر�صيد �أول العام
احلركة خالل العام � -أ�صل
الر�صيد �أخر العام � -أ�صل

�أ�صول ثابتة
2.680.508
417.112
3.097.620

ر�صيد �أول العام
احلركة خالل العام � -أ�صل
الر�صيد �أخر العام � -أ�صل

2013
16.178.581
9.292.737
837.633
586.067
26.895.018

2015
خم�ص�صات �أخرى
499.108
499.108

�أ�صول ثابتة
3.379.724
()1.160.699
2.219.025

الر�صيد �أخر العام

 - 12ر�أ�س املال امل�صدر

� - 14إيرادات الن�شاط

12.417.330

الر�صيد �أخر العام

يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر واملدفـوع من عدد � 1.500.000سهم قيمة ال�سهم اال�سمية 10
جنيـه م�صـرى باجماىل  15.000.000جنيه م�صرى.
وفى تاريخ  20نوفمرب  ،2014مت �إ�صدار قرار رئي�س الهيئة العامة لال�ستثمار بزيادة ر�أ�س املال
مببلغ  5.000.000جنيه م�صري عبارة عن مبلغ  4.910.090جنيه م�صري من ح�ساب الأرباح
املرحلة ومبلغ قدره  89.910جنيه م�صري زيادة نقدية لي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر
واملدفـوع عدد � 2.000.000سهم قيمة ال�سهم اال�سمية  10جنيـه م�صـرى باجماىل 20.000.000
جنيه م�صرى وقبل � 7سبتمرب  2015كان هيكل امل�ساهمني علي النحو التايل:
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
الن�سبة
اال�سم
3.349.970
334.997
%16
ال�سيدة  /نفي�سة ح�سن الزينى – م�صرية
�شركة النيل بدراوى القاب�ضة للتنمية
4.736.370
473.637
%24
واال�ستثمار "�ش.م.م".
3.542.700
354.270
%18
الدكتور  /ح�سام ح�سن بدراوى – م�صري
الدكتور  /حممد ح�سن حمدى بدراوى
1.260.950
126.095
%6
– م�صري
7.110.010
711.001
%36
�آخرون – م�صريون
20.000.000
2.000.000
%100
الإجمايل
ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية يف � 7سبتمرب  2015مت تعديل هيكل امل�ساهمني
لي�صبحكالتايل:
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
الن�سبة
اال�سم
19.983.920
1.998.392
%99.915
�شركة م�ست�شفى كليوباترا "�ش.م.م".
ال�سيد  /حممد عمرو حممد نبيل لطفى
16.070
1.607
%0.084
– م�صري
10
1
%0.001
ال�سيدة  /نفي�سة ح�سن الزينى  -م�صرية
20.000.000
2.000.000
%100
الإجمايل

الر�صيد يف  1يناير 2014
املكون خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014

�صايف اال�ضمحالل مدينون و�أر�صدة مدينة
�أخرى
م�صروفات �صيانة وطاقة وات�صاالت ومرافق
ايجارات
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
اهالك واعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �أخرى

()103.859

1.230.000

االجماىل
3.379.724
()661.591
2.718.133

2014
خم�ص�صات �أخرى
-

االجماىل
3.097.620
282.104
3.379.724

2013
خم�ص�صات �أخرى
-

االجماىل
2.680.508
417.112
3.097.620

� - 20ضرائب الدخل

تتمثل �ضريبة الدخل عن العام فيما يلي:
2013
2014
2015
2.060.578
7.017.881
4.991.312
�ضريبة حالية
()417.112
()282.104
661.591
ال�ضريبة امل�ؤجلة
1.643.466
6.735.777
5.652.903
تختلف ال�ضريبة على الربح قبل ال�ضرائب عن املبلغ املتوقع احل�صول عليه نظري ًا بتطبيق
متو�سط معدل ال�ضريبة املطبق على �أرباح ال�شركة على النحو التاىل :
2013
2014
2015
8.371.259
24.893.062
9.265.392
�صافى الربح قبل ال�ضرائب
معدل
أ�سا�س
�
على
�ضريبة الدخل املح�سوبة
2.092.815
7.417.919
2.084.713
ال�ضريبة املحلى املطبق
307.500
102.713
3.230.217
م�صروفات غري معرتف بها �ضريبي ًا
()12.475
337.973
�أثر التغري يف �سعر ال�ضريبة املطبق
()744.374
()784.855
ت�سويات �سنوات �سابقة
1.643.466
6.735.777
5.652.903
�ضرائب الدخل
%19.63
%27.06
%61.01
ال�سعر الفعلي لل�ضريبة
التزامات �ضريبة الدخل احلالية يف امليزانية
الر�صيد يف  1يناير
مدفوعات خالل العام
املحمل خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2014
2.060.578
()3.175.824
7.017.881
5.902.635

2015
5.902.635
()6.748.074
4.991.312
4.145.873

2013
1.997.003
()1.997.003
2.060.578
2.060.578

 - 21الإرتباطـات
�أ -االرتباطات الر�أ�سمالية :

تتمثل االرتباطات الر�أ�سمالية املتعلقة بالأ�صول الثابتة يف نهاية ال�سنة املالية والتي مل ت�ستحق
بعد مبلغ �صفر جنيه م�صري ( 517.310 : 2014جنيه م�صرى) (� : 2013صفر جنيه م�صرى).

ب -االلتزامات االيجارية :

تتمثل االرتباطات االيجارية يف نهاية ال�سنة املالية والتي مل ت�ستحق بعد فيما يلى :
2013
2014
2015
3.101.191
3.934.630
3.115.658
�أقل من �سنة
5.478.886
4.553.413
2.083.019
من �سنة حتى ثالث �سنوات
2.841.404
766.112
�أكرث من ثالث �سنوات

 - 22املوقف ال�ضريبي
�أوال� :ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية

 مت ت�سوية ال�سنوات حتى عام  2009ومت دفع كافة امل�ستحقات عن ال�شركة حتىنهاية عام .2009
 هناك منوذج  19عام  2010وعام  2011وعام � ،2012صادر حتت رقم 13833يف تاريخ � 18أغ�سط�س  2015ومت الطعن يف امليعاد القانوين وجارى عمل اللجنة
الداخلية حالي ًا.
 -ال�سنوات  2014 / 2013مل ي�صدر بهم عينة حتى تاريخة.

ثاني ًا� :ضريبة ك�سب العمل

 مت االنتهاء من فح�ص وت�سوية ال�سنوات حتى عام  2011وال�سداد ،وال يوجد �أيم�ستحقات لل�سنوات حتى عام .2011
 -جارى عمل الت�سويات ال�ضريبية ل�سنوات  2013 ،2012و.2014

ثالث ًا� :ضريبة الدمغة

 مت فح�ص ال�سنوات حتى عام  2005وال�سداد. -جارى فح�ص ال�سنوات من عام  2006حتى عام .2014

 - 23ت�صحيح �أخطاء جوهرية وتغيري تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية

خالل العام ،قامت الإدارة بت�صحيح �أخطاء حما�سبية وتغيري تطبيق بع�ض ال�سيا�سات
املحا�سبية متعلقة بفرتات �سابقة وقد مت ت�صحيح تلك الأخطاء والتغيري بال�صافى
بعد الأخذ يف االعتبار الأثر ال�ضريبى طبق ًا ملتطلبات معيار املحا�سبة امل�صرى رقم
(« )5ال�سيا�سات املحا�سبية والتغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء» .وتتمثل
الأخطاء التي مت ت�صحيحها فيما يلى:

الأ�صول الثابتة

مل تقم الإدارة بح�ساب م�صروف االهالك خالل بع�ض ال�سنوات ال�سابقة طبق ًا لن�سب
الإهالك املطبقة بتلك ال�سنوات ،وقد قامت الإدارة خالل العام احلايل مبراجعة ح�ساب
الإهالك عن تلك ال�سنوات و�إعادة �إدراج الفروق على ال�سنوات املعنية كما لو كانت
تطبق ال�سيا�سة املحا�سبية ب�شكل �سليم خالل تلك ال�سنوات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت
الإدارة خالل الأعوام ال�سابقة بت�سجيل بع�ض م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح ك�أ�صول
ثابتة مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�سبة امل�صرى رقم «« »10الأ�صول الثابتة
واهالكاتها» ،وقد قامت الإدارة خالل العام احلايل بعدم �إدراج تلك الأ�صول ب�أثر رجعى
مع ما ترتب على ذلك من �إهالك خالل الأعوام ال�سابقة.

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى ودائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى

خالل ال�سنوات ال�سابقة ،قامت الإدارة بت�سجيل بع�ض ال�شيكات الآجلة التي �أ�صدرتها
ل�صالح جهات معينة كم�صروف مدفوع مقدم ًا وت�سجيل مبلغ موازى له �ضمن الدائنون
ك�أوراق دفع.
وحيث �أن هذه ال�شيكات ال متثل م�صروفات مدفوعة مقدم ًا وال يتوافر بها �شروط
الإعرتاف بالأ�صول الواردة ب�إطار �إعداد وعر�ض القوائم املالية ،كما �أن ال�شيكات
الآجلة امل�سجلة ال تعترب التزامات قبل تاريخ ا�ستحقاقها ،فقد قامت الإدارة خالل
ال�سنة احلالية بت�صحيح ذلك اخلط�أ بعدم االعرتاف بتلك الأ�صول وااللتزامات ب�أثر
رجعى .بالإ�ضافة �إىل ذلك مت ت�سجيل بع�ض الأ�صول اململوكة لبع�ض امل�ساهمني ك�أ�صول
ثابتة مملوكة بامل�ست�شفى ،وقد مت ت�صحيح ذلك ب�إلغاء �إدراجها ك�أ�صول ثابتة و�إدراجها
�ضمن الأر�صدة امل�ستحقة من امل�ساهمني.

�إيرادات الن�شاط

فيما يلي الأثر علي نتائج الأعمال:
الربح بعد �ضريبة الدخل كما �سبق عر�ضة فى  31دي�سمرب 2013
ت�صحيح اخطاء جوهرية وتغيري تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية
الربح بعد �ضريبة الدخل بعد التعديل

تكاليف الن�شاط

� - 1أثر التعديل على �أر�صدة امليزانية :
الر�صيد قبل التعديل 2013
الأ�صول الثابتة (بال�صايف)
26.397.952
ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة
120.000
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
13.523.705
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
()33.946.925
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
()848.292
�ضرائب الدخل
()3.175.824
يناير
1
يف
ملرحلة
الأرباح ا
()7.343.857
* 2014

التعديل
()17.339.652
()120.000
()5.712.744
6.279.178
3.945.912
1.115.246

الر�صيد بعد التعديل 2013
9.058.300
7.810.961
()27.667.747
3.097.620
()2.060.578

10.842.588

3.498.731

� - 2أثر التعديل على ح�سابات قائمة الدخل :

الر�صيد بعد �إعادة التبويب
وقبل التعديل 2013
()86.802.150
()28.991.544
()57.810.606
�صافى �إيرادات الن�شاط
64.151.646
31.289.815
37.755.391
تكاليف الن�شاط
15.179.609
36.590
10.249.459
م�صروفات �إدارية وعمومية
2.060.578
()1.115.246
3.175.824
�ضرائب الدخل
()417.112
()230.143
()186.969
ال�ضريبة امل�ؤجلة
* يتمثل �أثر ت�صحيح �أخطاء وتغيري تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية عن الأعوام ال�سابقة على
الأرباح املرحلة فيما يلي:
قيمة التعديل
()7.343.857
ر�صيد الأرباح املرحلة يف  1يناير  2013كما �سبق �إ�صداره
17.384.346
�أثر ت�صحيح الأخطاء يف ح�ساب م�صروف الإهالك وعدم الإعرتاف ببع�ض الأ�صول
()2.825.989
�أثر تعديل طريقة عر�ض لبع�ض الإيرادات
()3.715.769
�أثر تعديل ال�ضرائب امل�ؤجلة
10.842.588
�إجمايل �أثر ت�صحيح �أخطاء وتغيري تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يف ال�سنوات ال�سابقة
3.498.731
ر�صيد اخل�سائر املرتاكمة  2013بعد التعديل
التعديل

الر�صيد بعد التعديل 2013

7.717.265
()989.472
6.727.793

� - 3أرقام املقارنة

هذا وقد مت �إعادة تبويب �أرقام املقارنة للتتما�شي مع تبويبات ال�شركة الأم ومل ي�ؤثر هذا
التبويب علي �صايف �أ�صول ال�شركة و�صايف �أرباحها.

 - 24معامالت مع �أطراف ذات عالقة

يتم التعامل مع الأطراف ذوى العالقة بنف�س �أ�س�س التعامل مع الغري وقد بلغت الأر�صدة مع
الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام ما يلى :
�أر�صدة امليزانية :
طبيعة التعامل  31دي�سمرب  31 2015دي�سمرب  31 2014دي�سمرب 2013
(�أطراف ذو عالقة)
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
�شركة م�ست�شفي كليوباترا
6.715.580
متويل
(ال�شركة الأم)
خدمات
تقدمي
1.009.991
1.138.992
�شركة ميدى كري
طبية
خدمات
تقدمي
444.528
444.528
ال�شركة امل�صرية للمقاوالت
طبية
خدمات
تقدمي
464.414
5.187.076
جارى امل�ساهمني
طبية
1.918.933
6.770.596
6.715.580
طبيعة التعامل

 31دي�سمرب  31 2015دي�سمرب  31 2014دي�سمرب 2013

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
192.237
216.271
�أتعاب �أطباء
جارى م�ساهمني
192.237
216.271
فيما يلي بيان بالتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام:
 31دي�سمرب  31 2015دي�سمرب  31 2014دي�سمرب 2013
(�أطراف ذو عالقة)
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
6.715.580
متويل
97.200
382.992
�إيجارات
400.673
4.722.662
م�سحوبات
5.324.974
5.575.174
�إيرادات خدمات طبية
()5.881.425
()5.829.165
متح�صالت
()58.578
4.851.663
6.715.580
�صافى احلركة خالل العام
وتتمثل احلركة علي مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى فيما يلي:
 31دي�سمرب  31 2015دي�سمرب  31 2014دي�سمرب 2013
1.977.511
1.918.933
الر�صيد يف  1يناير
6.715.580
التمويل
5.422.174
5.958.166
�إجمايل املحمل علي قائمة الدخل
()5.881.425
()5.829.165
املتح�صالت
400.673
4.722.662
�إجمايل امل�سحوبات
1.918.933
6.770.596
6.715.580
الر�صيد يف  31دي�سمرب
 31دي�سمرب 2015

 31دي�سمرب 2014

دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
�أتعاب �أطباء
مدفوعات
�صافى احلركة خالل العام
وتتمثل احلركة علي دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى فيما يلي:
 31دي�سمرب  31 2015دي�سمرب 2014
192.237
الر�صيد يف  1يناير
578.519
اجماىل املحمل على قائمة الدخل
()554.485
اجماىل امل�سدد
216.271
الر�صيد يف  31دي�سمرب
578.519
()554.485
24.034

 31دي�سمرب 2013
425.582
()314.555
111.027
 31دي�سمرب 2013
81.210
425.582
()314.555
192.237

اعتماد امليزانية:

 وبتاريخ  2016/4/24اعتمدت اجلمعية العامة العادية ل�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي�ش.م.م .القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2015و�سوف يتم اتخاذ
اجراءات اعتماد حم�ضر اجلمعية من الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة كما �ستقوم
ال�شركة مبوافاة البور�صة باملح�ضر املعتمد حني �إعتماده.

 - 4القوائم املالية ل�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .لل�سنوات املالية املنتهية
يف :2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
تقرير مراقب احل�سابات علي القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف
2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
ال�سادة م�ساهمي �شركة م�ست�شفى ال�شروق «�شركة م�ساهمة م�صرية»
تقرير على القوائم املالية

راجعنــا القوائم املالية املرفقة ل�شركـة م�ست�شفى ال�شروق «�شركة م�ساهمة م�صرية» واملتمثلة يف
امليزانية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و 2013وكذا قوائم الدخل والتغريات يف حقوق امللكية
والتدفقات النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات املحا�سبية
الهامة وغريها من الإي�ضاحات.

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية

هذه القوائم املالية م�سئولية �إدارة ال�شركة ،فالإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض القوائم املالية
عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا وفقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية ،وتت�ضمن
م�سئولية الإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �صلة ب�إعداد وعر�ض قوائم مالية
عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا خالية من �أية حتريفات هامة وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش �أو اخلط�أ ،كما
تت�ضمنهذهامل�سئوليةاختيارال�سيا�ساتاملحا�سبيةاملالئمةوتطبيقهاوعملالتقديراتاملحا�سبية
املالئمةللظروف.

م�سئولية مراقب احل�سابات

تقت�صـر م�سئوليتنا على �إبداء الر�أي على هذه القوائم املالية يف �ضوء مراجعتنا لها ،وقد متت
مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية .وتتطلب هذه
املعايري االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط و�أداء املراجعة للح�صول على ت�أكد منا�سب
ب�أن القوائم املالية خالية من التحريفات الهامة وامل�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم والإف�صاحات
يف القوائم املالية .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم ال�شخ�صى ملراقب احل�سابات
وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام وامل�ؤثر يف القوائم املالية �سواء الناجت عن الغ�ش �أو
اخلط�أ .ولدى تقييم هذه املخاطر ي�ضع مراقب احل�سابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات
ال�صلة بقيام ال�شركة ب�إعداد القوائم املالية والعر�ض العادل والوا�ضح وذلك لت�صميم �إجراءات
مراجعة منا�سبة للظروف ولكن لي�س بغر�ض �إبداء ر�أى على كفاءة الرقابة الداخلية يف ال�شركة.
وت�شمل عملية املراجعة �أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبية
الهامة التي �أعدت مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �سالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم املالية.
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�س ًا منا�سب ًا لإبداء
ر�أينا على هذه القوائم املالية.

الــر�أي

ومن ر�أينا �أن القوائم املالية امل�شار �إليها �أعاله تعرب بعدالة وو�ضوح ،فى جميع جوانبها الهامة ،عن
املركز املاىل ل�شركة م�ست�شفى ال�شروق «�شركة م�ساهمة م�صرية» فى  31دي�سمرب  2015و2014
و ،2013وعن �أدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ وذلك
طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني واللوائح امل�صرية ذات العالقة.

تقرير على املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

مت�سك ال�شركة ح�سابات مالية منتظمة تت�ضمن كل ما ن�ص القانون ونظام ال�شركة على وجوب
�إثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احل�سابات ،وقد مت جرد
املخزون مبعرفة �إدارة ال�شركة طبق ًا للأ�صول املرعية.
البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة املعد وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  159ل�سنة 1981
والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�شركة وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل
تلك البيانات بالدفاتر.
تامر عبد التـواب
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف � 21أبريل 2016

قامت الإدارة بتعديل عر�ض بع�ض الإيرادات لتظهر بالقيمة الإجمالية حيث �إن الإدارة
كانت تقوم بعر�ض بع�ض الإيرادات بعد خ�صم التكاليف املتعلقة بها مما يخالف متطلبات
الإف�صاح يف معيار املحا�سبة امل�صري رقم « »11الإيراد الأمر الذي نتج عنه تعديل يف
طريقة عر�ض بع�ض الإيرادات وامل�صروفات ومت ت�أثري الأرباح املرحلة يف �أول العام مبا
يخ�ص الأعوام ال�سابقة بعد تعديل العر�ض.
قامت الإدارة بتعديل عر�ض بع�ض امل�صروفات حيث �أنها كانت تعر�ض بال�صافى الأمر
الذي نتج عنه تعديل يف طريقة عر�ض بع�ض امل�صروفات لتظهر ب�شكل منف�صل.
فيما يلى بيان ب�أثر التعديل على كل من �أر�صدة امليزانية وح�سابات قائمة الدخل:

2013

�أوالّ :امليزانية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و 2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول الثابتة
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
املخزون
مدينون جتاريون
مدينون �أخرون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقدية بال�صندوق والبنوك
�إجمايل الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
اجلزء املتداول من القرو�ض
�ضرائب الدخل احلالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
النق�ص يف ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستثمار
يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال امل�صدر
احتياطيات
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

�إي�ضاح
5
21

2015
50.782.837
2.163.446
52.946.283

االلتزامات غري املتداولة
اجلزء غري املتداول من القرو�ض
�إجمايل متويل ر�أ�س املال العامل
وااللتزامات غري املتداولة

12

891.782

1.871.996

3.533.974

43.435.874

49.088.164

44.618.233

ثاني ّا قوائم الدخل عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و:2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)

املعدلة
2013
98.524.206

املعدلة
2014
117.592.072

�إي�ضاح

2015

15

138.642.178

16

()76.035.389( )85.850.554( )99.913.207
22.488.817 31.741.518 38.728.971

17
10
18

()14.540.905( )17.078.570( )25.581.868
()6.676.913
()5.070.124
1.072.690
1.189.322
1.231.343

�إيرادات الن�شاط
يخ�صم:
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات �أخرى
�إيرادات �أخرى
�أرباح العام قبل �إيرادات التمويل و�ضرائب
الدخل
�إيرادات التمويل
م�صروفات التمويل
�أرباح العام قبل ال�ضريبة على الدخل
ال�ضريبة احلالية
ال�ضريبة امل�ؤجلة
ربح العام بعد ال�ضرائب

19

20
21

9.308.322

15.852.270

2.343.689

128.342
()1.333.834
8.102.830
()4.108.178
198.380
4.193.032

113.062
()55.125
15.910.207
()4.491.563
29.752
11.448.396

72.973
()20.861
2.395.801
()2.638.327
172.330
()70.196

ثالثا :قائمة التغري فى حقوق امللكية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
الر�صيد يف  1يناير  2013كما �سبق
�إ�صداره
اثر ت�صحيح �أخطاء �سنوات �سابقة
الر�صيد يف  1يناير  2013املعدل
املحول �إيل االحتياطيات
توزيعات الأرباح عن عام 2012
�صايف �أرباح العام كما �سبق �إ�صداره
�أثر ت�صحيح �أخطاء العام ال�سابق
ربح العام املعدل
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2013
الر�صيد يف  1يناير 2014
املحول �إيل االحتياطيات
توزيعات الأرباح عن عام 2013
�صايف �أرباح العام
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2014
الر�صيد يف  1يناير 2015
املحول �إيل االحتياطيات
توزيعات الأرباح عن عام 2014
�صايف �أرباح العام
الر�صيد فى  31دي�سمرب 2015

ر�أ�س املال املدفوع االحتياطيات

الإجمايل

الأرباح املرحلة

25.000.000

7.682.468

16.774.793

49.457.261

25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000
25.000.000

7.682.468
984.702
8.667.170
8.667.170
562.780
9.229.950
9.229.950
985.069
10.215.019

()1.483.644
15.291.149
()984.702
()6.819.162
5.627.800
()5.697.996
()70.196
7.417.089
7.417.089
()562.780
()5.316.487
11.448.396
12.986.218
12.986.218
()985.069
()8.865.108
4.193.032
7.329.073

()1.483.644
47.973.617
()6.819.162
5.627.800
()5.697.996
41.084.259
41.084.259
()5.316.487
11.448.396
47.216.168
47.216.168
()8.865.108
4.193.032
42.544.092

رابع ًا :قائمة التدفقات النقدية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)

�إي�ضاح

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صافى الأرباح مع التدفقات
النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
الإهالك
خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
�إعدام �أ�صول ثابتة
خم�ص�صات
اال�ضمحالل يف قيمة املدينون التجاريون
خم�ص�صات انتفي الغر�ض منها
فوائد مدينة
فوائد دائنة
�أرباح الت�شغيل قبل التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري يف املخزون
التغري يف املدينون التجاريون
التغري يف املدينون الأخرون والأر�صدة املدينة
التغري يف الدائنون والأر�صدة الدائنة
�ضرائب دخل مدفوعة
امل�ستخدم من املخ�ص�صات
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة
الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
متح�صالت من بيع �أ�صول ثابتة
مدفوعات ل�شراء �أ�صول ثابتة
فوائد دائنة حم�صلة
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى
الأن�شطةاال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
التغري يف القرو�ض
فوائد مدفوعة
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف
الأن�شطةالتمويلية
التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
النقدية وما فى حكمها �أول العام
النقدية وما يف حكمها �أخر العام

5
18
5
10
7
19

20

19

9

2015

املعدلة
2014

املعدلة
2013

8.102.830

15.910.207

2.395.801

3.842.231
318.419
152.985
5.070.124
4.329.857
1.333.834
()24.263
23.126.017

4.889.082
11.496
55.125
()67.862
20.798.048

5.042.337
1.134
109.037
6.823.071
34.679
()255.195
20.861
()72.973
14.098.752

()362.704
()7.588.525
409.241
176.563
()5.241.563
-

()1.395.898
()5.921.565
180.459
1.241.513
()2.638.327
-

()1.551.118
9.140.140
140.827
()1.044.651
()3.673.461
()2.523.071

10.519.029

12.264.230

14.587.418

27.662
()3.992.116
24.263

10.030
()4.757.033
67.862

6.182
()2.205.492
72.973

()3.940.191

()4.679.141

()2.126.337

()8.865.108
2.951.254
()1.333.834

()5.316.487
()1.660.681
()55.125

()6.819.162
()3.542.774
()20.861

()7.247.688

()7.032.293

()10.382.797

()668.850
4.758.669
4.089.819

552.796
4.205.873
4.758.669

2.078.284
2.127.589
4.205.873

الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
 - 1مقدمـة

ت�أ�س�ست �شركة م�ست�شفى ال�شروق «�شركة م�ساهمة م�صرية» م�ؤ�س�سة وفق ًا لأحكام القانون
رقم  8ل�سنة  1997ب�ش�أن �ضمانات وحوافز اال�ستثمار والقانون رقم  95ل�سنة 1992
والعقد والنظام الأ�سا�سى لها .مت الرتخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب قرار رئي�س الهيئة
العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة رقم  190ل�سنة  1997ال�صادرة بتاريخ  10يوليو ،1997
وقيدت بال�سجل التجارى ا�ستثمار اجليزة برقم .56661
يقع مقر ال�شركة الرئي�سى فى  3و� 5شارع بحر الغزال ،احمد عرابي ،املهند�سني ،القاهرة.
غر�ض ال�شركة هو �إن�شاء م�ست�شفى عالجى لإقامة املر�ضى واجراء العمليات اجلراحية
والأ�شعة والتحاليل الطبية والعالج الطبيعى والعالج لتعوي�ض ال�سوائل باجل�سم مع ق�سم
لرعاية الأطفال غري كاملى النمو بجانب الفح�ص الطبي ال�شامل وت�ضم الأق�سام التالية
 :العناية املركزى – الكلى ال�صناعية – ق�سم والدة ون�ساء – مناظري اجلهاز اله�ضمى –
ح�ضانات الأطفال – التعقيم املركزى – �شبكة الغازات – غرفة عمليات ثالث وجراحة
امل�سالك البولية وجراحة الأنف واالذن واحلنجرة وجراحة العيون وجراحة الأوعية
الدموية وجراحة املخ والأع�صاب وجراحة التجميل كما ت�ضم عيادات اال�سنان والرمد
والأنف والأذن واحلنجرة والن�ساء والوالدة والعظام والباطنة.
مت اعتماد القوائم املالية للإ�صدار من قبل �إدارة ال�شركة فى � 21أبريل  2016مع الأخذ
يف االعتبار �أن اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد
�إ�صدارها.

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي ا�ستخدمت يف �إعداد القوائم املالية:

�أ � -أ�س�س �إعداد القوائم املالية

املعدلة
2014
51.132.018
1.965.066
53.097.084

املعدلة
2013
51.285.593
1.935.314
53.220.907

6
7
8
9

8.712.196
20.287.040
2.350.332
4.089.819
35.439.387

8.349.492
17.028.372
2.759.573
4.758.669
32.896.106

6.953.594
11.106.807
2.940.032
4.205.873
25.206.306

10
11
12
20

12.070.124
19.294.023
9.477.471
4.108.178
44.949.796
()9.510.409
43.435.874

7.000.000
19.117.460
5.546.003
5.241.563
36.905.026
()4.008.920
49.088.164

7.000.000
17.875.947
5.544.706
3.388.327
33.808.980
()8.602.674
44.618.233

13
14

25.000.000
10.215.019
7.329.073
42.544.092

25.000.000
9.229.950
12.986.218
47.216.168

25.000.000
8.667.170
7.417.089
41.084.259

�أعدت القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية والقوانني ذات العالقة والتى مت
تطبيقها بثبات على مدار ال�سنة املالية �إال �إذا ذكر خالف ذلك� .أعدت القوائم املالية على
�أ�سا�س التكلفة التاريخية.
�إن �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية يتطلب ا�ستخدام تقديرات
حما�سبية هامة ،كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق
ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .يبني �إي�ضاح (� )4أهم التقديرات املحا�سبية امل�ستخدمة
والأحكام ال�شخ�صية املطبقة عند �إعداد القوائم املالية لل�شركة.
تتطلب معايري املحا�سبة امل�صرية الرجوع �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ال
يكون هناك معيار حما�سبة م�صرى �أو متطلبات قانونية تو�ضح كيفية معاجلة �أر�صدة
ومعامالت معينة.

�إ�صدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�سبة امل�صرية ومل يتم تفعيلها
بعد

مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم ( )110ل�سنة  2015ال�صادر يف يوليو  ،2015مت �إلغاء
العمل مبعايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة بالقرار الوزاري ل�سنة  2006لتحل حملها معايري
املحا�سبة املرفقة بالقرار رقم ( )110امل�شار �إليه ،علي �أن يبد أ� العمل بهذا القرار اعتبار ًا
من �أول يناير  2016وينطبق علي املن�ش�آت التي تبد�أ �سنتها املالية يف �أو بعد هذا التاريخ.
وجدير بالذكر �أنه ال يوجد �أثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم
املالية لل�شركة عند تطبيق املعايري اجلديدة.
وتتلخ�ص التعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية ب�أمور متعلقة
بالعر�ض والإف�صاح ،وبناء ًا عليه �سوف يتم عر�ض قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم
ا�ستبعاد عر�ض ر�أ�س املال العامل منها كما �سيتم عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة بقائمتني
منف�صلتني �أحداهما تعر�ض مكونات الإيرادات وامل�صروفات (قائمة الدخل) والثانية تبد�أ
بالربح �أو اخل�سارة وتعر�ض عنا�صر الدخل التي يتم �إدراجها �ضمن حقوق امللكية لتبني
الدخل ال�شامل (قائمة الدخل ال�شامل) .كما �سيتم الإف�صاح عن املخاطر املالية ب�شكل
�أكرث تف�صي ًال.

ب  -ترجمة العمالت الأجنبية
( )1عملة التعامل والعر�ض

يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�ستخدام العملة الأ�سا�سية فى البيئة
االقت�صادية التى تعمل بها ال�شركة (عملة التعامل) ويتم عر�ض القوائم املالية لل�شركة
باجلنيه امل�صرى ،والتى متثل عملة التعامل والعر�ض لل�شركة.

( )2املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام �إىل عملة التعامل با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .ويدرج يف قائمة الدخل �أرباح وخ�سائر فروق العملة
الناجتة عن ت�سوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن �إعادة تقييم الأ�صول وااللتزامات
ذات الطبيعة النقدية بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.

ج -الأ�صول الثابتة

تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك .وتت�ضمن التكلفة
التاريخية كافة امل�صروفات املرتبطة باقتناء الأ�صل وجعله �صاحل ًا لال�ستخدام يف الغر�ض
املعد لأجله.
ت�سجل جميع امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء �أو �إن�شاء الأ�صول الثابتة حتت ح�ساب
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�صل الثابت وجعله �صاحلا لال�ستخدام يف الغر�ض
املعد لأجله ،يتم حتويل قيمة الأ�صل �إيل ح�ساب الأ�صول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�صيانة والإ�صالح على قائمة الدخل عن ال�سنة املالية التي حدثت
فيها ،ويتم ر�سملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�صل عندما يكون من املتوقع �أن
ت�ؤدى �إىل زيادة املنافع االقت�صادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�صلية املقدرة عند اقتناء
الأ�صل وعندما ميكن قيا�س تكلفة تلك الإ�ضافات بدرجة موثوق بها ،وتهلك على مدار العمر
الإنتاجي املتبقي للأ�صل �أو على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات� ،أيهما �أقل.
يتم ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت للإهالك بحيث يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل �إىل قيمته
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�ضي التي ال تعترب �أ�صل قابل
للإهالك ،يتم �سنوي ًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية للأ�صول الثابتة
وتعديلها �إذا لزم الأمر.
وفيما يلي معدالت الإهالك لكل نوع من �أنواع الأ�صول :
%2.5
املباين
%10
�آالت ومعدات و�أجهزة
%15
�أثاث وجتهيزات
%10
و�سائل نقل
%25
�أجهزة حا�سب �آيل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها من الت�شغيل ف�إنه يتم
تخفي�ض هذه القيمة على الفور �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها ويتم حتديد �أرباح وخ�سائر
اال�ستبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�صافى القيمة الدفرتية ويعرتف بالفرق فى قائمة
الدخل.

د -املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ،ويتم حتديد
التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املتحرك وتت�ضمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة
الأخرى ،وتتمثل �صافى القيمة البيعية يف �سعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة ناق�ص ًا
امل�صروفات البيعية .ويتم �إثبات خم�ص�ص للمخزون الراكد على �أ�سا�س تقييم الإدارة حلركة
املخزون.

هـ  -الأ�صول املالية
�أو ًال  -الت�صنيف:

تقوم ال�شركة بت�صنيف �أ�صولها املالية �إىل قرو�ض ومديونيات والذى ميثل الغر�ض من اقتناء
هذه الأ�صول ويتم هذا الت�صنيف عند االعرتاف الأوىل بها :

القرو�ض واملديونيات:

هى �أ�صول مالية ولي�ست م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة �أو ميكن حتديدها وغري متداولة
فى �سوق ن�شط.
يتم تبويبها �ضمن الأ�صول املتداولة �إال �إذا كان تاريخ ا�ستحقاقها يزيد عن � 12شهر من تاريخ
امليزانية عندئذ يتم تبويبها �ضمن الأ�صول غري املتداولة.
تت�ضمن هذه املجموعة �أر�صدة املدينون التجاريون و�أر�صدة املدينون الأخرون والأر�صدة
املدينة الأخرى والنقدية بالبنوك وال�صندوق وامل�ستحق من �أطراف ذات عالقة.

ثاني ًا  -القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق :

 يتم قيا�س الأ�صول املالية عند االقتناء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة. يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية عند انتهاء �أو حتويل احلق فى احل�صول على تدفقات نقديةمن تلك الأ�صول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.
 -يتم قيا�س القرو�ض واملديونيات الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل العائد الفعلي.

ثالث ًا  -ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املالية :
�أ�صول مثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة

تقوم ال�شركة بالتقييم يف �أخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�ضمحالل يف
قيمة الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول.
يتم �إثبات ا�ضمحالل الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول عند وجود م�ؤ�شر لال�ضمحالل ناجت عن
حدث �أو عدة �أحداث بعد االعرتاف الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) وعندما يكون هذا احلدث
(�أو الأحداث) له ت�أثري علي التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل �أو ملجموعة من الأ�صول
وميكن قيا�سه بدقة.
الدليل علي وجود ا�ضمحالل من املمكن �أن يكون نتيجة لوجود م�ؤ�شر �إيل �أن املدينون
�أو جمموعة من املدينون لديهم تع�سر مايل ،خمالفة �أو ت�أخري ل�سداد الفائدة �أو الدين،
احتمالية مواجهة االفال�س �أو �إعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري �إيل االنخفا�ض
يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل التغريات امل�ستقبلية والتغريات االقت�صادية
التي ترتبط مب�ؤ�شر اال�ضمحالل.
يتم قيا�س خ�سائر ا�ضمحالل الأ�صول املثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة والتي تتمثل يف الفرق
بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (بعد
ا�ستبعاد اخل�سائر امل�ستقبلية التي مل حتدث) املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال
الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف بقيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل.
�إذا مت انخفا�ض قيمة اال�ضمحالل يف فرتة الحقة وكان هذا االنخفا�ض مرتبط بوقوع
حدث بعد االعرتاف الأويل لال�ضمحالل (مثل حت�سني املدينون جلدارتهم االئتمانية) فيتم
االعرتاف برد اال�ضمحالل يف قائمة الدخل.

و -ر�أ�س املال

يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية �ضمن حقوق ملكية.

ز -االحتياطيـات

طبق ًا للنظام اال�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى و%5
�أخرى لتكوين احتياطي نظامي ،ويتم التوقف عن التجنيب �إذا بلغ االحتياطى قدر ًا
يوزاى  %50من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدر واملدفوع ومتى نق�ص االحتياطى يتعني العودة �إىل
االقتطاع .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.

ح -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون هناك التزام حاىل (قانونى او ا�ستدالىل) كنتيجة
لأحداث �سابقة وهذه الت�سوية التى من املتوقع ان ينتج عنها تدفق نقدى من موارد ال�شركة
التى ت�ضمن فوائد اقت�صادية .ويكون من املرجح ان يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية
هذه االلتزامات ،مع �إمكانية �إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.
يتم قيا�س املخ�ص�صات بالقيمة احلالية للم�صروفات املتوقعة والالزمة ل�سداد االلتزام
با�ستخدام معدل خ�صم قبل ال�ضرائب والذى يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للعقود
واملخاطر املتعلقة بااللتزام .الزيادة فى املخ�ص�صات نتيجة مرور الزمن ت�سجل م�صروف
فائدة.

ط -الدائنون التجاريون

تتمثل �أر�صدة الدائنون التجاريون يف االلتزامات التي يجب �سدادها مقابل الب�ضائع
واخلدمات التي مت احل�صول عليها يف �إطار الن�شاط العادى لل�شركة ،وتثبت الدائنون
التجاريون بالقيمة العادلة للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة من الغري� ،سواء وردت عنها فواتري
�أم ال .ويتم ت�سجيل االلتزامات طويلة الأجل بقيمتها احلالية ،ويظهر الدائنون التجاريون
الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل الفائدة الفعلى.

ى -القرو�ض وال�سلفيات

تثبت القرو�ض �أو ًال باملبالغ امل�ستلمة ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض .وتظهر القرو�ض
الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى ،ويتم حتميل قائمة
الدخل املجمعة بالفرق بني املبالغ امل�ستلمة (ناق�ص ًا تكلفة احل�صول على القر�ض) وبني
القيمة التي �سيتم الوفاء بها على مدار فرتة االقرتا�ض با�ستخدام معدل العائد الفعلى.
يتم ر�سملة تكلفة االقرتا�ض املتعلقة مبا�شرة باقتناء �أو �إن�شاء �أو �إنتاج الأ�صل امل�ؤهل لتحمل
تكلفة االقرتا�ض كجزء من تكلفة هذا الأ�صل .ويتم حتديد تكلفة االقرتا�ض التي يتم
ر�سملتها بناء علي تكلفة االقرتا�ض الفعلية التي تتكبدها املجموعة خالل العام ب�سبب
عملية االقرتا�ض مطروح ًا منها �أي �إيراد تتحقق من اال�ستثمار امل�ؤقت للأموال املقرت�ضة.
يتم ت�صنيف القرو�ض وال�سلفيات كالتزامات متداولة �إال �إذا كان لدى املجموعة حق غري
م�شروط لت�أجيل ت�سوية تلك االلتزامات لفرتة ال تقل عن � 12شهر بعد تاريخ القوائم املالية.

ك -مزايـا العاملني
( )1ح�صة العاملني يف الأرباح

طبق ًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�صة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع %10
من الأرباح التى يتم توزيعها وبحد �أق�صى ي�ساوى �إجماىل مرتبات �أخر �سنة مالية قبل
التوزيع ويعرتف بح�صة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امللكية
وكالتزامات عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .وال ت�سجل �أي التزامات
بح�صة العاملني يف الأرباح غري املوزعة.

( )2نظام الت�أمينات واملعا�شات

تقوم ال�شركة ب�سداد ا�شرتاكاتها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �أ�سا�س �إلزامي
طبق ًا للقواعد الواردة بقانون الت�أمينات االجتماعية .وال يوجد على ال�شركة �أي التزامات
�أخرى مبجرد �سدادها اللتزاماتها .ويعرتف باال�شرتاكات االعتيادية كتكلفة دورية يف �سنة
ا�ستحقاقها وتدرج �ضمن تكلفة العمالة.

ل -حتقق الإيراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم مت�ضمن ًا النقدية
و�أر�صدة املدينون التجاريون و�أوراق القب�ض النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع �أدوية من
خالل الن�شاط االعتيادى لل�شركة بال�صافى بعد خ�صم �ضرائب املبيعات �أو اخل�صومات �أو
التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن
تتدفق املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �أو تقدمي اخلدمة ،وعندما تتحقق �شروط
�أخرى خا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�شركة على النحو املو�ضح الحق ًا .ال يعترب قيمة
الإيراد قابلة للقيا�س بدقه �إال �إذا كانت كافة االلتزامات املحتملة قد مت حلها .وتبنى
ال�شركة تقديراتها على �أ�سا�س النتائج التاريخية �أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية
املعامالت والرتتيبات اخلا�صة بكل منهما.

�إيرادات اخلدمات الطبية

تقوم ال�شركة من خالل م�ست�شفى ال�شروق بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شام ًال
العمليات اجلراحية والإقامة والإ�شراف الطبي والتحليالت والفحو�صات والأ�شعة املختلفة
والعيادات اخلارجية ،ويثبت �إيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة �إيل املري�ض.

�إيرادات بيع الأدوية

تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�صيدلية بامل�ست�شفى �أو من خالل ا�ستخدامها لعالج
املر�ضى يف حالة �إقامتهم يف امل�ست�شفى ،ويثبت �إيرادات بيع الأدوية عند ا�ستالم املري�ض
للدواء �أو ا�ستخدامه لعالجه من خالل �إقامته يف امل�ست�شفى.

�إيرادات الفوائد

تثبت �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمنى با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى
وعند وجود ا�ضمحالل فى الر�صيد املدين الناجت عن االعرتاف بالفائدة ف�إنه يتم تخفي�ض
القيمة الدفرتية �إىل القيمة املتوقع حت�صيلها.

م -الإيجـار

الإيجارات التى تظل فيها املخاطر واملنافع املرتتبة على امللكية لدى امل�ؤجر يتم ت�صنيفها
ك�إيجار ت�شغيلى.
يتم االعرتاف باملدفوعات حتت ح�ساب الإيجار الت�شغيلي ناق�ص ًا �أي خ�صومات مت احل�صول
عليها من امل�ؤجر كم�صروف يف قائمة الدخل بطريقة الق�سط الثابت على مدار فرتة العقد.

ن� -ضرائب الدخل اجلارية وامل�ؤجلة

يتم احت�ساب �ضرائب الدخل عن العام طبق ًا لقانون ال�ضرائب ال�سارى فى تاريخ امليزانية،
تقوم الإدارة ب�صورة دورية بتقييم املوقف ال�ضريبى من خالل الإقرارات ال�ضريبية مع
الأخذ فى االعتبار االختالفات التى قد تن�ش�أ عن بع�ض التف�سريات ال�صادرة من اجلهات
الإدارية �أو التنظيمية ويكون املخ�ص�ص املنا�سب لها على �أ�سا�س املبالغ املتوقع �أن ت�سدد
مل�صلحة ال�ضرائب.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة االلتزامات على الفروق
امل�ؤقتة بني كل من القيمة ال�ضريبية للأ�صول وااللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم
املالية .ال يتم االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة عن االعرتاف الأوىل لأ�صل �أو التزام
بخالف الناجتة عن اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبى �أو
الربح ال�ضريبى.
يتم حتديد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام ال�سعر ال�ضريبى وطبق ًا للقانون ال�سائد فى
تاريخ امليزانية واملتوقع �أن يكون م�ساوي ًا عند ا�ستخدام الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �أو ت�سوية
االلتزامات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يتم االعرتاف بالأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �إىل املدى الذى من املتوقع �أن يكون هناك �أرباح
�ضريبية م�ستقبلية ميكن معها ا�ستخدام الفروق امل�ؤقتة التى ن�ش�أت عنها الأ�صول ال�ضريبية
امل�ؤجلة.

�س -توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�ساهمني
هذه التوزيعات.

ع  -النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن النقدية وما يف حكمها ت�شمل �أر�صدة النقدية
بال�صندوق ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر
من تاريخ الإيداع �إن وجدت.

ف  -الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتتوافق مع التغريات يف العر�ض امل�ستخدم
يف العام احلاىل.

� - 3إدارة املخاطر املالية
 1-3عنا�صر املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها �إىل خماطر مالية متنوعة ،وتت�ضمن
هذه املخاطر خماطر ال�سوق (مبا فيها خماطر التغري فى �أ�سعار العمالت الأجنبية وخماطر
التغري يف معدالت الفائدة) بالإ�ضافة �إىل خماطر االئتمان وال�سيولة .وال تتعر�ض ال�شركة
ملخاطر الأ�سعار حيث �أنه لي�س لديها �أ�صول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�سائر.
وتهدف �إدارة ال�شركة �إىل تقليل الآثار ال�سلبية 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�ستوى �شركة م�ست�شفى كليوباترا.
ال ت�ستخدم ال�شركة �أى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية �أخطار حمددة.

( �أ ) خماطر ال�سوق
خماطر التغري يف �أ�سعار العمالت الأجنبية

يتمثل خطر العمالت الأجنبية فى التغريات فى �أ�سعار العمالت االجنبية والذى ي�ؤثر على
املدفوعات واملقبو�ضات بالعمالت الأجنبية وكذلك تقييم اال�صول وااللتزامات بالعمالت
الأجنبية.
طبق ًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة ف�إنها ال تتعامل يف العمالت الأجنبية حيث �أنها حت�صل علي كل
م�شرتياتها باجلنيه امل�صري وتنح�صر �إيراداتها بالعمالت الأجنبية يف �إيراداتها من بع�ض
ال�سفارات الأجنبية .وترى الإدارة �أن الأر�صدة بالعمالت الأجنبية غري ذات �أهمية.
يف نهاية العام بلغت �صايف الأ�صول املالية للعمالت الأجنبية مقومة باجلنيه امل�صري كما يلي:
2013
2014
2015
383.162
1.727.106
2.597.835
دوالر �أمريكي
12.824
14.266
14.189
جنيه ا�سرتليني

خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية الناجتة من التغري يف �أ�سعار الفائدة
لدى ال�شركة قر�ض طويل الأجل من احدى �شركات التمويل كما �أن لها حد �سحب على املك�شوف
وكال القرو�ض وال�سلفيات ذات معدل فائدة مرتبط بالكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�صري
وبالتايل ف�إنها معر�ضة خلطر التدفقات النقدية وترى الإدارة �أنه غري هام نظر ًا لقيمة وفرتات
ا�ستحقاق تلك املبالغ.

(ب) خماطر االئتمان

ين�ش�أ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر االئتمان املرتبطة بعمالء
ال�شركة ،ويتم �إدارة خماطر االئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة وكذلك
الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�ستوى ال�شركة الأم (�شركة كليوباترا نظر ًا
لعمليةاال�ستحواذ).
بالن�سبة للبنوك ف�إنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�صنيف االئتمانى واملالءة االئتمانية العالية
والتي تخ�ضع لرقابة البنك املركزى امل�صرى.
بالن�سبة للعمالء ،تقوم �إدارة امل�ست�شفى بتحليل خماطر االئتمان بالن�سبة لكل عميل جديد قبل
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�ست�شفى طبق ًا لل�سيا�سات املو�ضوعة
من ال�شركة .ويتم متابعة االلتزام ب�شروط االئتمان املمنوحة من قبل اللجنة التنفيذية التي
تراجع عدم ال�سداد وتقرير �أعمار الديون لت�أخذ القرارات الالزمة �سواء ب�إلغاء االئتمان �أو
حتويل العميل املتعرث �إىل الإدارة القانونية التخاذ الإجراءات الالزمة وتقوم الإدارة بتكوين
ا�ضمحالل بالقيمة بن�سبة  %100للعمالء املت�أخرين ملدة تزيد عن  150يوم من تاريخ الفاتورة،
كما تقوم بتكوين خم�ص�ص على �أ�سا�س املجموعة طبق ًا ملعدالت الإخفاق التاريخية.
		
وفيما يلى الأر�صدة املعر�ضة ملخاطر االئتمان:
2013
2014
2015
4.151.022
4.664.617
3.985.142
النقدية يف البنوك
13.844.255
19.765.820
27.354.345
مدينون جتاريون

(ج) خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى ،ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة
التنفيذية لل�شركة الأم (�شركة كليوباترا بعد اال�ستحواذ) واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�ض
مع املوردين ومتابعة حت�صيل العمالء و�إدارة �أر�صدة املخزون بهدف الت�أكد من توافر النقدية
الالزمة ل�سداد التزامات ال�شركة.
ويو�ضح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�سب الأعمار :
من �سنة حتى خم�س
من ثالثة �أ�شهر
�أقل من
�سنوات
حتى �سنة
ثالثة �أ�شهر
9.773.357
املوردين و�أوراق الدفع
891.782
980.214
8.497.257
القرو�ض

� 2-3إدارة خماطر ر�أ�س املال

تهدف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�س املال �إىل احلفاظ على قدرة ال�شركة على اال�ستمرارية من �أجل
تعظيم العائد للم�ساهمني وتقدمي منافع للأطراف الأخرى واحلفاظ على �أف�ضل هيكل لتخفي�ض
تكلفة ر�أ�س املال كما هو احلال بالن�سبة لل�شركات الأخرى العاملة يف نف�س املجال.
تقوم �إدارة ال�شركة مبراقبة هيكل ر�أ�س املال با�ستخدام ن�سبة املديونية ويتم احت�سابها بن�سبة
�صافى الديون �إىل �إجماىل ر�أ�س املال وتتمثل ن�سبة �صافى الديون يف �إجماىل القرو�ض وال�سلفيات
و�أوراق الدفع وامل�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة خم�صوم ًا منها النقدية ويتمثل ر�أ�س املال يف
اجماىل �صافى الدين بالإ�ضافة �إىل حقوق امل�ساهمني بال�شركة كما هو مو�ضح بامليزانية بالإ�ضافة
�إىل �صافى الديون.
وفيما يلى ن�سبة �صافى الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال يف  31دي�سمرب  2015و 31دي�سمرب 2014
و 31دي�سمرب :2013
2013
2014
2015
17.875.947 19.117.460 19.294.023
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
9.078.680
7.417.999
10.369.253
قرو�ض
4.205.873
()4.758.669( )4.089.819
يخ�صم  :النقدية بال�صندوق والبنوك
22.748.754 21.776.790 25.573.457
�صافى الديون
41.084.259 47.216.168 42.544.092
اجماىل حقوق امل�ساهمني
63.833.013 68.992.958 68.117.549
اجماىل ر�أ�س املال
%35.64
%31.56
%37.54
ن�سبة �صافى الديون �إىل اجماىل ر�أ�س املال

 3-3تقديرات القيمة العادلة

القيمة العادلة للأ�صول وااللتزامات املالية املتداولة تقارب قيمتها الدفرتية بعد الأخذ يف
االعتبار اال�ضمحالل بالقيمة كما تقارب القيمة العادلة للقرو�ض وال�سلفيات قيمتها الدفرتية
حيث �أنها تتحمل ن�سب فائدة متغرية.

 - 4التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة والأحكام ال�شخ�صية
التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة

يتم تقييم التقديرات والفرو�ض بناء على اخلربة ال�سابقة وبع�ض العنا�صر الأخرى ،مبا فيها
الأحداث امل�ستقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقوم ال�شركة بعمل تقديرات وفرو�ض تتعلق بامل�ستقبل .ونادر ًا ما تت�ساوى نتائج التقديرات
املحا�سبية ،مع النتائج الفعلية.

خم�ص�صات �أخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون هناك التزام قانونى �أو ا�ستدالىل حاىل نتيجة لأحداث
�سابقة ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع �إمكانية
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ص�ص فى تاريخ
كل ميزانية وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حاىل وذلك باال�ستعانة باخلربة اال�ست�شارية املالئمة
لأحد اخلرباء.

اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة �أعمار الديون
وتقوم �إدارة ال�شركة بدرا�سة املوقف االئتماين والقدرة على ال�سداد للمدينون والعمالء الذين
تعدت �أعمار الديون امل�ستحق عليها مدة االئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�سجيل ا�ضمحالل يف قيمة
املبالغ امل�ستحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة �أن مركزهم االئتماين ال ي�سمح ب�سداد
املبالغ امل�ستحقة عليهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك تقوم ال�شركة بح�ساب اال�ضمحالل على �أ�سا�س
املجموعة بالن�سبة للعمالء والأر�صدة التي قد حدث ا�ضمحالل يف قيمتها ومل يتم حتديده وذلك
بالرجوع �إىل معدالت الإخفاق التاريخية واملعدالت املطبقة.

 - 5الأ�صول الثابتة
 31دي�سمرب
2015

الأرا�ضي

املباين

�أجهزة
الآت
ومعدات اثاث
وجتهيزات و�سائل نقل حا�سب
�آيل
و�أجهزة

م�شروعات
حتت الإجمايل
التنفيذ

2.193.074

101.846.317 979.396

الر�صيد
يف  1يناير
2015
3.992.116 35.800 177.856 65.450 603.872 3.109.138
الإ�ضافات
()862.031
()1.360
()155.492( )705.179
اال�ستبعادات
�إعدام �أ�صول
()702.259
()74.475( )1.675( )380.041( )243.135( )2.933
ثابتة
التكلفة يف
 31دي�سمرب 104.274.143 1.015.196 2.295.095 530.801 8.991.488 37.948.135 29.207.013 24.286.415
2015
الر�صيد
 50.714.299 1.765.188 459.974 6.566.182 26.609.503 15.313.452يف  1يناير
2015
3.842.231
268.376 7.896 1.142.405 1.889.214 534.340
�إهالك العام
جممع
 ()515.950()1.359
 ()150.879( )363.712ا�ستهالك
اال�ستبعادات
جممع
�إهالك
 ()549.274()57.789( )1.675( )307.718( )179.733( )2.359
�إعدام
الأ�صول
جممع
الإهالك يف
 53.491.306 1.974.416 466.195 7.249.990 27.955.272 15.845.433 31دي�سمرب
2015
�صايف قيمة
الأ�صول يف
دي�سمرب 50.782.837 1.015.196 320.679 64.606 1.741.498 9.992.863 13.361.580 24.286.415
31
2015
بناء على
قامت ال�شركة خالل العام مبراجعة الأعمار الإنتاجية لأ�صولها الثابتة وقامت ً
ذلك بتغيري الأعمار الإنتاجية لبع�ض هذه الأ�صول .وطبق ًا ملعيار املحا�سبة امل�صرى رقم ()5
“ال�سيا�سات املحا�سبية والتغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء” عدلت الأعمار الإنتاجية
املتبقية لتلك الأ�صول .وقد نتج عن ذلك �إهالك العام مببلغ  1.818.856جنيه م�صري باملقارنة
باالهالك �إذا مت ح�سابه طبق ًا لنف�س الأعمار الإنتاجية قبل التعديل.
اثاث و�سائل �أجهزة م�شروعات
الآت
 31دي�سمرب
حتت الإجمايل
حا�سب
الأرا�ضي املباين
2014
ومعدات وجتهيزات نقل
التنفيذ
�آيل
و�أجهزة
املعدلة
الر�صيد
يف  1يناير 97.229.417 859.396 1.988.939 467.026 8.718.106 31.699.589 29.209.946 24.286.415
2014
4.757.033 120.000 228.455
286.188 4.122.390
الإ�ضافات
()140.133
()24.320
()81.145( )34.668
اال�ستبعادات
8.923.149 35.787.311 29.209.946 24.286.415

467.026

التكلفة يف
 31دي�سمرب 101.846.317 979.396 2.193.074 467.026 8.923.149 35.787.311 29.209.946 24.286.415
2014
الر�صيد
45.943.824
 1.571.391 454.106 5.957.864 24.107.508 13.852.955يف  1يناير
2014
4.889.082
 212.248 5.868 688.977 2.521.492 1.460.497�إهالك العام
جممع
()118.607
()18.451
()80.659( )19.497
اهالك
اال�ستبعادات
جممع
الإهالك يف
50.714.299
 1.765.188 459.974 6.566.182 26.609.503 15.313.452 31دي�سمرب
2014

2013
اجماىل
�سحب على املك�شوف
قرو�ض
5.544.706
1.000.966
4.543.740
اجلزء املتداول
3.533.974
3.533.974
اجلزء غري املتداول
بتاريخ 25نوفمرب،2014قامتال�شركةببيعكامل�أر�ضومباينالعقاراملقامعليالقطعةرقم()11
تق�سيماملنطقة(ج)مبوجبعقدبيعابتدائيلل�شركةالدوليةللت�أجريالتمويلي(انكولي�س)علي�أال
يتمتنفيذعقدالبيع�إاليفحالة�إبرامعقدت�أجريمتويليب�ش�أنقطعةالأر�ضاملباعة.وقدقامت
بنف�سالتاريخب�إبرامعقدت�أجريمتويليملدة� 3سنواتيحقلل�شركةبعدنهايةفرتةالت�أجريب�شراء
الأ�صلمقابلجنيهواحد.
وقدمت�سدادامل�ستحقلبنكفي�صلعنباقيثمنالقطعةاملباعةوهو 2.902.945جنيهم�صريعن
طريق�شركةانكولي�سو�إعادةت�أجريهال�شركةم�ست�شفيال�شروقملدة�3سنواتبقيمةحمددة�صافيها
هوقيمةامل�سددلبنكفي�صلبعداحت�سابفائدةالثالث�سنواتوحيث�أنطبيعةهذهاملعاملةلي�ستبيع
و�إمنايفاجلوهرعمليةاقرتا�ضب�ضمانالأ�صلو�أنهطبق ًاملعياراملحا�سبةامل�صريرقم(“)20القواعد
واملعايرياملحا�سبيةاملتعلقةبعملياتالت�أجريالتمويلي”تعترب تلك املعامالت خارج نطاق هذا املعيار.
وبالتايل مل يتم اعتبار املعاملة كعملية بيع و�إعادة ا�ستئجار ولكن مت اعتبارها كقر�ض
من �شركة انكولي�س ملدة � 36شهر مبوجب  93.160جنيه م�صري ذات عائد فائدة متغري
مرتبط ب�سعر الكوريدور املعلن من البنك املركزي امل�صري.
بلغ متو�سط �سعر الفائدة على �أر�صدة ال�سحب على املك�شوف باجلنيه امل�صرى 2014( %10
.)%9.5 :

الر�صيد
يف  1يناير 95.271.367 401.441 1.810.534 457.726 8.566.612 30.538.693 29.209.946 24.286.415
2013
2.205.492 566.992 179.803 9.300 211.958 1.237.439
الإ�ضافات
 ()138.405()1.398
()60.464( )76.543
اال�ستبعادات
�إعدام �أ�صول
 ()109.037( )109.037ثابتة
التكلفة يف
 31دي�سمرب 97.229.417 859.396 1.988.939 467.026 8.718.106 31.699.589 29.209.946 24.286.415
2013
الر�صيد
 41.030.898 1.354.621 435.170 5.338.372 21.510.203 12.392.532يف  1يناير
2013
5.042.337
218.073 18.936 678.371 2.666.499 1.460.458
�إهالك العام
جممع
 ()129.411()1.303
()58.879( )69.194( )35
ا�ستهالك
اال�ستبعادات
جممع
الإهالك يف
 45.943.824 1.571.391 454.106 5.957.864 24.107.508 13.852.955 31دي�سمرب
2013
�صايف قيمة
الأ�صول يف
دي�سمرب 51.285.593 859.396 417.548 12.920 2.760.242 7.592.081 15.356.991 24.286.415
31
2013

يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر واملدفـوع من عدد � 25.000سهم قيمة ال�سهم اال�سمية
 1.000جنيـه م�صـرى ب�إجماىل  25مليون جنيه م�صرى.

�صايف قيمة
الأ�صول يف
دي�سمرب 7.052 2.356.967 9.177.808 13.896.494 24.286.415
31
2014
31
دي�سمرب الأرا�ضي
2013

املباين

427.886

51.132.018 979.396

�أجهزة
الآت
ومعدات اثاث
وجتهيزات و�سائل نقل حا�سب
�آيل
و�أجهزة

م�شروعات
حتت الإجمايل
التنفيذ

 - 6املخزون

2015
5.217.512
3.494.684
8.712.196

خمزن الأدوية
خمزن التموين الطبي

 - 7مدينون جتاريون
2015
26.871.885
482.460
27.354.345

م�ستحق من العمالء
�إيرادات املر�ضي املقيمني

2014
4.879.660
3.469.832
8.349.492
املعدلة
2014
19.287.805
478.015
19.765.820

2013
3.551.702
3.401.892
6.953.594
املعدلة
2013
13.512.731
331.524
13.844.255

يخ�صم :
()2.737.448
()2.737.448
()7.067.305
اال�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
11.106.807
17.028.372
20.287.040
�صافى العمالء
متثل �إيرادات املر�ضي املقيميني يف الإيرادات التي مل يتم �إ�صدار فواتري عنها يف تاريخ امليزانية
نظر ًا القامتهم يف امل�ست�شفي ومل يتم �إنهاء �إجراءات اخلدمات الطبية ومت احت�ساب القيمة
بال�صايف بعد خ�صم املبالغ التي مت حت�صيلها منهم مقدما خالل اقامتهم.
وتتمثل حركة خم�ص�ص اال�ضمحالل فيما يلي:
املعدلة
املعدلة
2015
2013
2014
2.702.769
2.737.448
2.737.448
الر�صيد يف  1يناير
34.679
4.329.857
املكون خالل العام
2.737.448
2.737.448
7.067.305

 - 8مدينون �آخرون و�أر�صدة مدينة �أخرى

املعدلة
2014
753.289
518.684
261.262
218.050
104.075
59.470
1.055.477
2.970.307

املعدلة
2013
616.049
504.068
288.954
128.020
104.075
95.739
1.413.861
3.150.766

()210.734

()210.734

()210.734

2.350.332

2.759.573

2.940.032

2015
903.563
751.046
339.351
163.100
110.575
293.431
2.561.066

�ضرائب خ�صم مدينة
م�ستحق من العاملني
م�صروفات مدفوعة ً
مقدما
موردون دفعات مقدمة
ت�أمينات لدي الغري
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة – م�ساهمني
�أر�صدة مدينة �أخرى
يخ�صم  :ا�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة
مدينة �أخرى

 - 9النقدية بال�صندوق والبنوك
2013
2014
2015
4.151.022
4.664.617
3.985.142
ح�سابات جارية
54.851
94.052
104.677
نقدية بال�صندوق
4.205.873
4.758.669
4.089.819
احل�سابات اجلارية مودعة لدى بنوك حملية تخ�ضع لإ�شراف البنك املركزى امل�صرى.

 - 10خم�ص�صـات

2015
11.370.000
خم�ص�ص مطالبات
500.000
خم�ص�ص ق�ضايا
200.124
خم�ص�ص اجازات العاملني
12.070.124
االجماىل
وتتمثل حركة املخ�ص�صات خالل العام فيما يلى :

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص اجازات العاملني
االجماىل

الر�صيد �أول العام
6.500.000
500.000
7.000.000

2014
6.500.000
500.000
7.000.000

2013
6.500.000
500.000
7.000.000

2015
املكون خالل العام امل�ستخدم خالل العام الر�صيد �أخر العام
11.370.000
4.870.000
500.000
200.124
200.124
12.070.124
5.070.124

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص اجازات العاملني
االجماىل

الر�صيد �أول العام
6.500.000
500.000
7.000.000

2014
املكون خالل العام امل�ستخدم خالل العام الر�صيد �أخر العام
6.500.000
500.000
7.000.000
-

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا
االجماىل

الر�صيد �أول العام
2.200.000
500.000
2.700.000

2013
املكون خالل العام امل�ستخدم خالل العام الر�صيد �أخر العام
6.500.000
()2.523.071
6.823.071
500.000
7.000.000
()2.523.071
6.823.071

 - 11دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
2015
موردين و�أوراق دفع
م�صروفات و�أتعاب �أطباء
م�ستحق �إىل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )22
ح�سابات دائنة �أخرى

9.773.357
8.464.370
117.206
939.090
19.294.023

املعدلة
2014
10.403.824
6.706.513
1.151.809
855.314
19.117.460

املعدلة
2013
11.088.720
4.958.647
740.949
1.087.631
17.875.947

 - 13ر�أ�س املال امل�صدر
 - 14احتياطيات

الر�صيد يف  1يناير 2013
�إ�ضافات خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013
الر�صيد يف  1يناير 2014
�إ�ضافات خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2014
الر�صيد يف  1يناير 2015
�إ�ضافات خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

االحتياطيالقانوين

طبق ًا لقانون ال�شركات رقم 159ل�سنة 1981والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم جتنيب ن�سبة %5من
�صافى �أرباح العام حل�ساب االحتياطي القانونى .ويجوز بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة وقف جتنيب
جزء من الأرباح حل�ساب االحتياطي �إذا ما بلغ االحتياطي القانونى %50من ر�أ�س املال امل�صدر.
االحتياطيالقانونىغريقابلللتوزيععلىامل�ساهمني.

االحتياطيالنظامي

وفق ًا القرتاح جمل�س الإدارة وللنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم جتنيب %5من �صايف الأرباح لتكوين
احتياطينظامي.

� - 15إيرادات الن�شاط
�إيرادات �إقامة و�إ�شراف طبي
�إيرادات عمليات
�إيرادات عيادات خارجية
�إيرادات اخلدمة
�إيرادات معامل
�إيرادات �أ�شعة
�إيرادات �صيدلية
�إيرادات طوارئ
�إيرادات مناظري
غ�سيل كلوى
عالج طبيعى
�إيرادات �أ�سنان

 - 16تكاليف الن�شاط

قرو�ض

�سحب على املك�شوف

اجلزء املتداول

980.214

8.497.257

اجلزء غري املتداول

891.782

-

891.782

2014

2015
43.977.641
23.808.150
17.602.524
3.794.141
2.986.078
2.648.821
522.859
4.572.993
99.913.207

املعدلة
2014
39.022.064
19.244.771
15.904.924
4.757.639
2.819.231
2.338.918
1.763.007
85.850.554

املعدلة
2013
34.725.575
14.823.979
15.719.894
5.042.337
1.998.245
2.087.328
1.638.031
76.035.389

توريدات طبية و�أدوية
�أتعاب �أطباء
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
اهالك واعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
الإيجارات
م�صروفات متنوعة

 - 17م�صروفات ادارية وعمومية

5.851.110
4.203.627
4.329.857
3.395.730
1.733.091
1.475.000
607.264
48.090
3.938.099
25.581.868

املعدلة
2014
4.198.167
3.476.122
2.745.407
1.673.736
777.000
714.443
131.444
3.362.251
17.078.570

املعدلة
2013
3.700.069
2.329.751
34.679
2.317.886
1.317.162
652.500
669.881
3.518.977
14.540.905

2015
1.333.135
()318.419
216.627
1.231.343

املعدلة
2014
998.246
()11.496
202.572
1.189.322

املعدلة
2013
908.608
()1.134
165.216
1.072.690

2015
104.079
24.263
128.342

املعدلة
2014
45.200
67.862
113.062

املعدلة
2013
21.147
51.826
72.973

2015
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
خم�ص�ص ا�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة
الإيجارات
اهالك واعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �أخرى

 - 18ايرادات �أخرى
�إيراد بوفية وا�ستغالل كافترييا
خ�سائر بيع �أ�صول ثابتة
�إيرادات متنوعة

� - 19إيرادات متويل
�أرباح فروق عمله
فوائد دائنة

� - 20ضرائب الدخل

م�صروف �ضريبة الدخل كما هو مبني بقائمة الدخل يت�ضمن:
2013
2014
2015
2.638.327
4.491.563
4.108.178
�ضريبة الدخل احلالية عن العام
()172.330
()29.752
()198.380
�ضريبة م�ؤجلة
2.465.997
4.461.811
3.909.798
تختلف ال�ضريبة على الربح قبل ال�ضرائب عن املبلغ املتوقع احل�صول عليه نظري ًا بتطبيق
متو�سط معدل ال�ضريبة املطبق على �أرباح ال�شركة على النحو التاىل:
2013
2014
2015
2.395.801
15.910.207
8.317.555
�صايف الربح قبل ال�ضرائب
معدل
أ�سا�س
�
على
�ضريبة الدخل املح�سوبة
539.055
3.579.797
1.871.450
ال�ضريبة املحلى املطبق
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
ً
1.926.942
882.014
2.038.348
�ضريبيا
م�صروفات غري معرتف بها
2.465.997
4.461.811
3.909.798
�ضرائب الدخل
%102
%28
%47
ال�سعر الفعلى لل�ضريبة

التزامات �ضرائب الدخل احلالية
ر�صيد �أول العام
�ضرائب دخل العام
ال�ضرائب امل�سددة
الر�صيد �أخر العام

2015
5.241.563
4.108.178
()5.241.563
4.108.178

2014
3.388.327
4.491.563
()2.638.327
5.241.563

 - 21ال�ضريبة امل�ؤجلة
الأ�صول الثابتة
خم�ص�صات

الأ�صول الثابتة

 - 12قرو�ض
اجماىل

48.405.311
27.867.090
23.838.567
9.744.266
9.682.656
5.916.306
5.475.139
3.268.115
1.839.168
1.385.343
749.230
470.987
138.642.178

املعدلة
2014
42.987.097
24.026.725
15.129.358
8.534.629
9.240.787
5.528.323
5.279.496
2.959.402
1.477.311
1.322.977
554.825
551.142
117.592.072

املعدلة
2013
38.517.410
18.159.094
13.419.969
6.768.528
7.458.511
4.032.742
4.605.209
2.278.642
1.431.641
1.113.036
319.234
420.190
98.524.206

2015

2015
9.477.471

احتياطي قانوين
5.058.647
492.351
5.550.998
5.550.998
281.390
5.832.388
5.832.388
492.535
6.324.923

احتياطي نظامي
2.623.821
492.351
3.116.172
3.116.172
281.390
3.397.562
3.397.562
492.534
3.890.096

الر�صيد �أخر العام
7.682.468
984.702
8.667.170
8.667.170
562.780
9.229.950
9.229.950
985.069
10.215.019

الأ�صول الثابتة

الر�صيد يف
 1يناير �( 2015أ�صل)

حركة العام
(�أ�صل)

1.965.066
1.965.066

40.852
157.528
198.380

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2015
(�أ�صل)
2.005.918
157.528
2.163.446

الر�صيد يف
 1يناير �( 2014أ�صل)

حركة العام
(�أ�صل)

1.935.314
1.935.314

29.752
29.752

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2014
(�أ�صل)
1.965.066
1.965.066

الر�صيد يف
 1يناير �( 2013أ�صل)

حركة العام
(�أ�صل)

1.762.984
1.762.984

172.330
172.330

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2013
(�أ�صل)
1.935.314
1.935.314

 - 22معامالت مع �أطراف ذات عالقة
م�ستحق لأطراف ذات عالقة :

قرو�ض

�سحب على املك�شوف

اجماىل

القاهرة
الطبية

اجلزء املتداول

890.596

4.655.407

5.546.003

�إبن �سينا

اجلزء غري املتداول

1.871.996

-

1.871.996

2013
4.423.461
2.638.327
()3.673.461
3.388.327

طبيعة العالقة طبيعة التعامل حجم التعامل
�شركة تابعة م�صروفات
15.124.404
بنف�س االدارة �إدارية
�شركة تابعة
4.351.661
االدارة م�شرتيات
بنف�س

2014

2013

2015

1.084.513 13.997

523.144

67.296

217.805

103.209

1.151.809 117.206

740.949
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43.977.641
23.808.150
21.806.151
6.044.551
5.851.110
4.719.169
4.329.857
3.842.231
1.475.000
1.130.123
8.511.092
125.495.075

املعدلة
2014
39.022.064
19.244.771
19.381.046
5.084.325
4.198.167
4.492.967
4.889.083
777.000
714.443
5.125.258
102.929.124

املعدلة
2013
34.725.575
14.823.979
18.049.645
4.405.214
3.700.069
3.315.407
34.679
5.042.337
652.500
669.881
5.157.008
90.576.294

2015
17.435.003
1.656.209
1.403.273
1.311.666
21.806.151

2014
15.799.878
1.448.917
1.068.169
1.064.082
19.381.046

2013
14.717.177
1.383.695
865.943
1.082.830
18.049.645

2015
توريدات طبية و�أدوية
�أتعاب �أطباء
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد م�ستهلكة
�أتعاب ا�ست�شارات قانونية
م�صروفات �صيانة وقطع غيار وطاقة
خم�ص�ص ا�ضمحالل يف �أر�صدة العمالء
�إهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
بدل ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة
ايجارات
�أخرى
*

تكاليف العاملني

�أجور ومرتبات
مكاف�آت وحوافز
مزايا عاملني
ت�أمينات اجتماعية

 - 24املوقف ال�ضريبي
�أوال � -ضريبة الأرباح التجارية وال�صناعية

 مت الفح�ص و�سداد الفروق منذ بداية الن�شاط وحتى  31دي�سمرب  ،2004وقد انطبق التقادمعلى الأعوام من  2005حتى  2009وجارى فح�ص الأعوام  2010حتى  2014هذا ومل يتم
فح�ص عام .2015
 -يتم تقدمي االقرارات ال�ضريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.

ثاني ًا � :ضرائب ك�سب العمل

-

م�سئولية الإدارة عن القوائم املالية

هذه القوائم املالية م�سئولية �إدارة ال�شركة ،فالإدارة م�سئولة عن �إعداد وعر�ض القوائم املالية
عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا وفقا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية ،وتت�ضمن
م�سئولية الإدارة ت�صميم وتنفيذ واحلفاظ على رقابة داخلية ذات �صلة ب�إعداد وعر�ض قوائم
مالية عر�ض ًا عاد ًال ووا�ضح ًا خالية من �أية حتريفات هامة وم�ؤثرة �سواء ناجتة عن الغ�ش �أو
اخلط�أ،كماتت�ضمنهذهامل�سئوليةاختيارال�سيا�ساتاملحا�سبيةاملالئمةوتطبيقهاوعملالتقديرات
املحا�سبيةاملالئمةللظروف.

م�سئوليةمراقباحل�سابات

تقت�صر م�سئوليتنا على �إبداء الر�أي على هذه القوائم املالية يف �ضوء مراجعتنا لها ،وقد متت
مراجعتنا وفقا ملعايري املراجعة امل�صرية ويف �ضوء القوانني امل�صرية ال�سارية .وتتطلب هذه املعايري
االلتزام مبتطلبات ال�سلوك املهني وتخطيط و�أداء املراجعة للح�صول على ت�أكد منا�سب ب�أن القوائم
املالية خالية من التحريفات الهامة وامل�ؤثرة.
وتت�ضمن �أعمال املراجعة �أداء �إجراءات للح�صول على �أدلة مراجعة ب�ش�أن القيم والإف�صاحات
يف القوائم املالية .وتعتمد الإجراءات التي مت اختيارها على احلكم ال�شخ�صى ملراقب احل�سابات
وي�شمل ذلك تقييم خماطر التحريف الهام وامل�ؤثر يف القوائم املالية �سواء الناجت عن الغ�ش �أو
اخلط�أ .ولدى تقييم هذه املخاطر ي�ضع مراقب احل�سابات يف اعتباره الرقابة الداخلية ذات ال�صلة
بقيام املن�ش�أة ب�إعداد القوائم املالية والعر�ض العادل والوا�ضح وذلك لت�صميم �إجراءات مراجعة
منا�سبة للظروف ولكن لي�س بغر�ض �إبداء ر�أى على كفاءة الرقابة الداخلية يف املن�ش�أة .وت�شمل
عملية املراجعة�أي�ضا تقييم مدى مالءمة ال�سيا�سات املحا�سبية والتقديرات املحا�سبيةالهامةالتي
�أعدت مبعرفة الإدارة وكذا تقييم �سالمة العر�ض الذى قدمت به القوائم املالية.
و�إننا نرى �أن �أدلة املراجعة التي قمنا باحل�صول عليها كافية ومنا�سبة وتعد �أ�سا�س ًا منا�سب ًا لإبداء
ر�أينا على هذه القوائم املالية.

الــر�أي

ومن ر�أينا �أن القوائم املالية امل�شار �إليها �أعاله تعرب بعدالة وو�ضوح ،فى جميع جوانبها الهامة ،عن
املركز املاىل ل�شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي «�شركة م�ساهمة م�صرية» يف 31دي�سمرب2015
و 2014و ،2013وعن �أدائها املاىل وتدفقاتها النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية فى تلك التواريخ
وذلك طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية وفى �ضوء القوانني واللوائح امل�صرية ذات العالقة.

تقريرعلىاملتطلباتالقانونيةوالتنظيميةالأخرى

مت�سك ال�شركة ح�سابات مالية منتظمة تت�ضمن كل ما ن�ص القانون ونظام ال�شركة على وجوب
�إثباته فيها وقد وجدت القوائم املالية متفقة مع ما هو وارد بتلك احل�سابات ،وقد مت جرد املخزون
مبعرفة �إدارة ال�شركة طبق ًا لال�صول املرعية.
البيانات املالية الواردة بتقرير جمل�س الإدارة املعد وفق ًا ملتطلبات القانون رقم  159ل�سنة 1981
والئحته التنفيذية متفقة مع ما هو وارد بدفاتر ال�شركة وذلك يف احلدود التي تثبت بها مثل تلك
البياناتبالدفاتر.

مت الفح�ص حتى  31دي�سمرب .2004
هناك فروق �ضريبية خمتلف عليها عن الأعوام  2001حتى  ،2004وهى قيد جلنة الطعن.
جارى فح�ص الأعوام  2005حتى .2013
مل يتم الفح�ص عن الأعوام  2014و.2015
تقوم ال�شركة بدفع عن فرتات خمتلفة ولي�س طبق ًا للمواعيد القانونية املحددة.

تامـر عبد التـواب
ع�ضو جمعية املحا�سبني واملراجعني امل�صرية
ع�ضو اجلمعية الأمريكية للمحا�سبني القانونيني
�سجل املحا�سبني واملراجعني 17996
من�صور و�شركاهم براي�س وترهاو�س كوبرز
القاهرة يف � 10أبريل 2016

ثالث ًا � :ضرائب الدمغة

 مت الفح�ص حتى  31يوليو  2006ومت ال�سداد. مل يتم فح�ص الأعوام من  2007حتى .2015 -تقوم ال�شركة بتقدمي االقرارات ال�ضريبية بانتظام يف املواعيد القانونية.

�أوالّ :امليزانية يف  31دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
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خالل العام ،قامت الإدارة بت�صحيح �أخطاء حما�سبية متعلقة بفرتات �سابقة وقد مت ت�صحيح
الأخطاء بال�صافى بعد الأخذ يف االعتبار الأثر ال�ضريبى طبق ًا ملتطلبات معيار املحا�سبة امل�صرى
رقم (« )5ال�سيا�سات املحا�سبية والتغريات يف التقديرات املحا�سبية والأخطاء».
وتتمثل التعديالت التي مت ت�صحيحها فيما يلى:
 الأ�صول الثابتة ،مدينون و�أر�صدة مدينة ،دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى ،م�صروفات �إداريةوعمومية،فوائدمدينة.
خالل الأعوام ال�سابقة ،قامت الإدارة ب�إثبات العقد املربم من ال�شركة الدولية للت�أجري التمويلى
“انكولي�س” ل�سداد القيمة املتبقية من �سعر قطعة الأر�ض رقم ( )11من بنك في�صل اال�سالمى عن
طريق �إثبات كامل املبلغ ك�أر�صدة مدينة ودائنة واال�ستهالك منها على ح�سابات قائمة الدخل ومل
تقم مبعاجلة تلك املبالغ كقرو�ض و�أ�صول ثابتة مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�سبة امل�صرى
رقم (“ )10الأ�صول الثابتة واهالكاتها”واملعيار رقم (“ )20القواعد واملعايري املحا�سبية املتعلقة
بعمليات الت�أجري التمويلى”مما كان له ت�أثري جوهرى على احل�سابات ال�سابق ذكرها.

املخ�ص�صات

مل تقم الإدارة �سابق ًا بت�سجيل خم�ص�ص مطالبات بفروق فح�ص �ضريبية عن �ضرائب دخل �سنوات
�سابقة بالرغم من وجود مطالبات و�أدلة تتطلب ت�سجيل تلك املخ�ص�صات مبا يتنافى مع متطلبات
معيار املحا�سبة امل�صرى رقم (« )28املخ�ص�صات والأ�صول والإلتزامات املحتملة».

�ضرائبالدخل

قامت الإدارة ب�إدراج ت�سويات �سنوات �سابقة على ال�ضريبة احلالية لعام  2014وبالتايل مت تعديل
ذلك على ال�سنوات ال�سابقة.

م�شروعاتحتتالتنفيذ

مل تقم �إدارة ال�شركة بتكوين خم�ص�ص ا�ضمحالل يف قيمة م�شروعات حتت التنفيذ مل�شروع
غ�سيل الكلى بالرغم من عدم متكن ال�شركة من احل�صول على الرتاخي�ص احلكومية اخلا�صة
بذلك وبالتايل كان من امل�ؤكد خالل ال�سنوات ال�سابقة �أنه جتاوزت القيمة املتوقع ا�سرتدادها من
الإ�ستخدام �أو بيع الأ�صل عن قيمته الدفرتية مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�سبة امل�صري رقم
(« )31ا�ضمحالل قيمة الأ�صول».

مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى

مل تقم �إدارة ال�شركة بتكوين خم�ص�ص ا�ضمحالل عن قيمة �ضرائب اخل�صم املدينة بالرغم
من عدم متكن ال�شركة من توفري امل�ستندات امل�ؤيدة لها وكان من امل�ؤكد خالل ال�سنوات ال�سابقة
�أن ال�شركة مل تتمكن من ا�سرتدادها مبا يتنافى مع متطلبات معيار املحا�سبة امل�صرى رقم ()31
«ا�ضمحالل قيمة الأ�صول» ومعيار املحا�سبة امل�صرى (« )26الأدوات املالية االعرتاف والقيا�س».
تتمثل باقى التعديالت يف �إعادة تبويب بني �أر�صدة وبنود امليزانية وقائمة الدخل مبا يتما�شى مع
تبويب العام احلايل:
الر�صيد يف
يف
الر�صيد
�أثر التعديل على �أر�صدة
 31دي�سمرب  2013قبل التعديل التعديل  31دي�سمرب  2013بعد التعديل
امليزانية:
51.285.593
859.395
50.426.198
الأ�صول الثابتة
الأ�صول غري امللمو�سة
()1.334.103
1.334.103
م�شروعات حتت التنفيذ
2.940.032
()916.603
3.856.635
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
11.106.807
1.454.984
9.651.823
مدينون جتاريون
()3.388.327
()3.388.327
�ضرائب الدخل اجلارية
1.195.935
()1.195.935
بنوك ت�سهيالت
11.306.521
()11.306.521
موردين و�أوراق دفع
18.748
()18.748
عمالء دفعات مقدمة
()17.875.947
()8.377.224
()9.498.723
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
()5.544.706
()5.544.706
قرو�ض اجلزء املتداول
()3.533.974
()3.533.974
قرو�ض اجلزء الغري متداول
4.543.740
()4.543.740
مرابحات ق�صرية الأجل
3.533.974
()3.533.974
مرابحات طويلة الأجل
()7.000.000
()7.000.000
خم�ص�ص 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
1.483.644
اجماىل الت�سويات على ال�سنوات ال�سابقة
5.697.996
تعديالت على عام 2013
7.181.640
�صافى الت�سويات
�أثر التعديل على قائمة الدخل
�إيرادات الن�شاط
تكاليف الن�شاط
م�صروفات �إدارية وعمومية
م�صروفات بيعية وت�سويقية
�إهالك �أ�صول ثابتة
بدالت �أع�ضاء جمل�س الإدارة
تربعات
خم�ص�صات �أخرى
املكون من خم�ص�ص مطالبات
االنخفا�ض يف قيمة الأ�صول الثابتة
�إيرادات �أخرى
�إيرادات متويل
�أرباح فروق تقييم عمالت �أجنبية
�أرباح ر�أ�سمالية
م�صروفات متويل
وفيما يلي الأثر علي نتائج الأعمال:

الر�صيد يف
 31دي�سمرب  2013قبل
التعديل
()98.757.786
70.982.173
13.634.428
116.585
5.042.338
652.500
134.450
323.071
34.679
()184.245
()51.826
()21.147
983
-

�صايف الربح بعد �ضريبة الدخل كما �سبق �إ�صداره يف  31دي�سمرب 2013
تعديالت علي �سنوات �سابقة
�صايف الربح بعد �ضريبة الدخل بعد التعديل

التعديل
233.580
5.053.216
906.477
()116.585
()5.042.338
()652.500
()134.450
6.676.913
()323.071
()34.679
()888.445
()21.147
21.147
()983
20.861

الر�صيد يف
 31دي�سمرب  2013بعد
التعديل
()98.524.206
76.035.389
14.540.905
6.676.913
()1.072.690
()72.973
20.861

2013
5.627.800
()6.623.041
()995.241
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بتاريخ  24يناير  ،2016قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا باال�ستحواذ على ن�سبة  %99من
�شركة م�ست�شفى ال�شروق «�ش.م.م ».وقد انتقلت ال�سيطرة الفعلية على ال�سيا�سات املالية
والت�شغيلية للمجموعة يف  31يناير  .2016وبلغت تكلفة اقتناء اال�ستثمار  280مليون جنيه
م�صري لت�صبح بذلك �شركة م�ست�شفى ال�شروق «�ش.م.م� – ».شركة تابعة ملجموعة �شركات
م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م .».وحتى تاريخ اعداد القوائم املالية املجمعة مل يتم االنتهاء
من �إجراءات ت�سجيل انتقال امللكية �إىل �شركة م�ست�شفى كليوباترا «�ش.م.م ،».وجدير
بالذكر �أنه �سوف يتم جتميع �شركة م�ست�شفى ال�شروق بالكامل �ضمن �أول قوائم مالية جممعة
يتم �إعدادها بعد  31يناير .2016

اعتماد امليزانية:

•و�سوف تنعقد اجلمعية العامة العادية ل�شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف
 2016/5/19لإعتماد القوائم املالية امل�ستقلة عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب
 2015و�سوف تقوم ال�شركة مبوافاة البور�صة باملح�ضر املعتمد حني �إعتماده.

 - 5القوائم املالية ل�شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .لل�سنوات
املالية املنتهية يف :2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
تقرير مراقب احل�سابات علي القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف
2015/12/31 ،2014/12/31 ،2013/12/31
ال�سادة م�ساهمي �شركة م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي «�شركة م�ساهمة م�صرية»
تقرير على القوائم املالية
راجعنـا القوائـم املاليـة املرفقـة ل�شركـة م�ست�شفـى القاهـرة التخ�ص�صـي «�شركة م�ساهمة
م�صرية» واملتمثلة يف امليزانيـة يف
 31دي�سمرب  2015و 2014و 2013وكذا قوائم الدخل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني
والتدفقات النقدية عن ال�سنوات املالية املنتهية يف تلك التواريخ ،وملخ�ص لل�سيا�سات
املحا�سبية الهامة وغريها من الإي�ضاحات.

2014

املعدلة
2013

5

25.678.386
25.678.386

21.981.202
21.981.202

24.125.879
13.790
24.139.669

7
8
9
10

3.114.263
24.732.065
2.383.807
52.563.224
82.793.359

2.299.922
16.642.891
2.352.565
44.458.748
65.754.126

2.612.120
15.906.065
2.301.537
35.612.492
56.432.214

11
12
19

8.770.821
24.183.362
7.387.426
40.341.609
42.451.750
68.130.136

8.438.733
17.598.369
8.688.849
34.725.951
31.028.175
53.009.377

7.728.733
13.146.648
7.006.480
27.881.861
28.550.353
52.690.022

27.000.000 13
)3.615.822( 2/13
17.112.403 14
25.906.049
66.402.630

27.000.000
()3.615.822
17.112.403
10.354.449
50.851.030

27.000.000
10.624.094
13.601.973
51.226.067

�إي�ضاح

الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول الثابتة
ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة
�إجماىل الأ�صول غري املتداولة
الأ�صول املتداولة
املخزون
مدينون جتاريون
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
النقدية بال�صندوق والبنوك
�إجمايل الأ�صول املتداولة
االلتزامات املتداولة
خم�ص�صات �أخرى
دائنون وار�صدة دائنة �أخرى
التزامات �ضرائب الدخل احلالية
�إجمايل االلتزامات املتداولة
ر�أ�س املال العامل
�إجمايل اال�ستثمار
يتم متويله على النحو التايل:
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع
�أ�سهم خزانة
احتياطيات
�أرباح مرحلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
االلتزامات غري املتداولة
التزامات �ضريبية م�ؤجلة
�إجمايل متويل ر�أ�س املال العامل
والإلتزامات غري املتداولة

2015

20

1.727.506

2.158.347

1.463.955

68.130.136

53.009.377

52.690.022

ثانياّ :قائمة الدخل عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2015و2014
و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
�إيرادات الن�شاط
يخ�صم :
تكاليف الن�شاط
جممل الربح
يخ�صم :
م�صروفات �إدارية وعمومية
خم�ص�صات �أخرى
�إيرادات �أخرى
�أرباح العام قبل الفوائد و�ضرائب الدخل
�إيرادات فوائد
�أرباح العام قبل ال�ضريبة علي الدخل
ال�ضريبة احلالية
ال�ضريبة امل�ؤجلة
ربح العام

2014
123.280.745

2015
�إي�ضاح
149.377.454 15

2013
114.040.779

)82.119.996( )90.405.164( )111.849.380( 16
31.920.783 32.875.581 37.528.074
17
11
21

19
20

()10.058.402( )14.207.273
()710.000
()6.945.188
3.096.473
3.808.193
25.203.652 20.183.806
2.704.661
4.021.134
27.908.313 24.204.940
()8.688.849( )7.387.426
()694.392
430.841
18.525.072 17.248.355

()7.794.833
3.027.518
27.153.468
2.259.506
29.412.974
()7.006.480
()265.067
22.141.427

ثالث ًا :قائمة التغريات فى حقوق امل�ساهمني  -عن ال�سنوات املالية املنتهية فى 31
دي�سمرب  2015و 2014و2013
(جميع املبالغ
باجلنيه امل�صري)
الر�صيد يف  1يناير
27.000.000
 2013كما �سبق
ا�صداره
أخطاء
�
ت�صحيح
�أثر
26
�سنوات �سابقة
الر�صيد يف  1يناير
27.000.000
 2013املعدل
املحول �إيل
االحتياطي القانوين
املحول �إيل
االحتياطي العام
توزيعات الأرباح عن
عام 2012
ربح العام
الر�صيد فى 31
27.000.000
دي�سمرب 2013
الر�صيد يف  1يناير
27.000.000
2014
املحول �إيل
االحتياطي القانوين 1/14
املحول �إىل
االحتياطى العام 2/14
�شراء �أ�سهم خزانة
توزيعات الأرباح عن
عام 2013
ربح العام
31
فى
الر�صيد
27.000.000
دي�سمرب 2014
الر�صيد يف  1يناير
27.000.000
2015
توزيعات الأرباح عن
عام 2014
ربح العام
31
فى
الر�صيد
27.000.000
دي�سمرب 2015
�إي�ضاح

ر�أ�س املال

الإجمايل

ا�سهم خزانة

االحتياطيات

�أرباح مرحلة

-

9.658.648

53.029.587 16.370.939

-

-

()6.613.100( )6.613.100

-

9.658.648

9.757.839

46.416.487

-

915.446

()915.446

-

-

50.000

()50.000

-

-

-

()17.331.847( )17.331.847

-

-

22.141.427 22.141.427

()47.889.123

-

-

()55.262.110

()1.491.790

()2.442.473

()1.696.755
-

()17.331.847( )15.284.287
()3.615.822

()1.696.755

()17.331.847( )18.900.109

()39.784.647
44.458.748
4.674.101

3.067.915
32.544.577
35.612.492

8.846.256
35.612.492
44.458.748

الإي�ضاحات املتممة للقوائم املالية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية فى  31دي�سمرب
 2015و 2014و2013
 - 1مقدمـة
ت�أ�س�ست�شركةم�ست�شفىالقاهرةالتخ�ص�صي«�شركةم�ساهمةم�صرية»(«ال�شركة»)فى 31دي�سمرب
 1987وفق ًا لأحكام قانون اال�ستثمار رقم  43ل�سنة  1974والقانون  159ل�سنة  1981ومت قيدها
بال�سجل التجارى بتاريخ  31دي�سمرب  1987حتت رقم  249898بغر�ض �إقامة وت�شغيل امل�ست�شفيات
املتكاملة وما ت�ضمه من �أن�شطة داخلية عالجية �أو طبية.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سى فى � 4شارع �أبو عبيدة – روك�سي – م�صر اجلديدة  -القاهرة.
يتمثل غر�ض ال�شركة يف �إن�شاء و�إدارة وا�ستغالل م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي ومزاولة كافة
العمليات املتعلقة به ويجوز لل�شركة �أن يكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع
ال�شركات وغريها التي تزاول �أعما ًال �شبيهه ب�أعمالها يف م�صر �أو اخلارج كما يجوز لها �أن تندمج
يف الهيئات ال�سالفة �أو ت�شرتيها �أو تلحقها بها وذلك مبعرفة هيئة اال�ستثمار ،بالإ�ضافة �إيل �إن�شاء
وحدةمعاملو�صيدليةملحقنيبامل�ست�شفي.
بلغ ر�أ�س مال ال�شركة املرخ�ص به مبلغ  50.000.000جنيه م�صرى ور�أ�س املـال املدفوع مبلغ
 27.000.000جنيه م�صرى.
متتلك �شركة م�ست�شفي كليوباترا “�ش.م.م( ”.ال�شركة الأم) ن�سبة  %52.7من ر�أ�س املال امل�صدر.
مت اعتماد القوائم املالية للإ�صدار من قبل �إدارة ال�شركة فى  21مار�س  2016مع الأخذ يف االعتبار
�أن اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لها احلق يف تعديل القوائم املالية بعد �إ�صدارها.

 - 2ال�سيا�سات املحا�سبية

�إ�صدارات جديدة وتعديالت علي معايري املحا�سبة امل�صرية ومل يتم تفعيلها بعد

مبوجب قرار وزير اال�ستثمار رقم ( )110ل�سنة  2015ال�صادر يف يوليو  ،2015مت �إلغاء العمل
مبعايري املحا�سبة امل�صرية ال�صادرة بالقرار الوزاري ل�سنة 2006لتحل حملها معايري املحا�سبة
املرفقة بالقرار رقم ( )110امل�شار �إليه ،علي �أن يبد�أ العمل بهذا القرار اعتبار ًا من �أول يناير 2016
وينطبق علي املن�ش�آت التي تبد�أ �سنتها املالية يف �أو بعد هذا التاريخ.
وتتلخ�صالتعديالت التي تنطبق علي ن�شاط ال�شركة وقوائمها املالية ب�أمور متعلقة بالعر�ض
والإف�صاح ،وبناء ًا عليه �سوف يتم عر�ض قائمة املركز املايل ب�شكل خمتلف ويتم ا�ستبعاد عر�ض
ر�أ�س املال العامل منها كما �سيتم عر�ض نتائج �أعمال ال�شركة بقائمتني منف�صلتني �أحداهما تعر�ض
مكونات الإيرادات وامل�صروفات (قائمة الدخل) والثانية تبد�أ بالربح �أو اخل�سارة وتعر�ض عنا�صر
الدخل التي يتم �إدراجها �ضمن حقوق امللكية لتبني الدخل ال�شامل (قائمة الدخل ال�شامل) .كما
�سيتم الإف�صاح عن املخاطر املالية ب�شكل �أكرث تف�صي ًال.
وجدير بالذكر �أنه ال يوجد �أثر جوهري لتلك التعديالت علي القيم املدرجة بالقوائم املالية
لل�شركةعندتطبيقاملعايرياجلديدة.

ب  -ترجمة العمالت الأجنبية
( )1عملة التعامل والعر�ض

يتم قيا�س بنود القوائم املالية لل�شركة با�ستخدام العملة الأ�سا�سية فى البيئة االقت�صادية التى
تعمل بها ال�شركة (عملة التعامل) ويتم عر�ض القوائم املالية لل�شركة باجلنيه امل�صرى ،والتى متثل
عملةالتعاملوالعر�ضلل�شركة.

( )2املعامالت والأر�صدة

يتم ترجمة املعامالت بالعمالت الأجنبية خالل العام �إىل عملة التعامل با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .ويدرج يف قائمة الدخل �أرباح وخ�سائر فروق العملة الناجتة عن
ت�سوية هذه املعامالت وكذلك الناجتة عن �إعادة تقييم الأ�صول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية
بالعمالت الأجنبية فى تاريخ امليزانية.

ج  -الأ�صول الثابتة

تظهر الأ�صول الثابتة بالتكلفة التاريخية ناق�ص ًا جممع الإهالك .وتت�ضمن التكلفة التاريخية
كافة امل�صروفات املرتبطة باقتناء الأ�صل وجعله �صاحل ًا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد لأجله.
ت�سجل جميع امل�صروفات التي تتكبدها ال�شركة ل�شراء �أو �إن�شاء الأ�صول الثابتة حتت ح�ساب
م�شروعات حتت التنفيذ وعند اكتمال الأ�صل الثابت وجعله �صاحلا لال�ستخدام يف الغر�ض املعد
لأجله ،يتم حتويل قيمة الأ�صل �إيل ح�ساب الأ�صول الثابتة.
يتم حتميل تكاليف ال�صيانة والإ�صالح على قائمة الدخل عن ال�سنة املالية التي حدثت فيها ،ويتم
ر�سملة تكلفة التجديدات اجلوهرية على تكلفة الأ�صل عندما يكون من املتوقع �أن ت�ؤدى �إىل زيادة
املنافع االقت�صادية املتوقعة لل�شركة عن املنافع الأ�صلية املقدرة عند اقتناء الأ�صل وعندما ميكن
قيا�س تكلفة تلك الإ�ضافات بدرجة موثوق بها ،وتهلك على مدار العمر الإنتاجي املتبقي للأ�صل �أو
على مدار العمر الإنتاجي املتوقع لهذه التجديدات� ،أيهما �أقل.
يتم ا�ستخدام طريقة الق�سط الثابت للإهالك بحيث يتم تخفي�ض قيمة الأ�صل �إىل قيمته
التخريدية على مدار العمر الإنتاجي املقدر فيما عدا الأرا�ضي التي ال تعترب �أ�صل قابل للإهالك،
يتم �سنوي ًا مراجعة القيمة التخريدية والأعمار الإنتاجية للأ�صول الثابتة وتعديلها �إذا لزم
الأمر.
وفيما يلي معدالت الإهالك لكل نوع من �أنواع الأ�صول :
%2.5
مبانى وان�شاءات
%10
�آالت ومعدات
%10
و�سائل نقل وانتقال
%25
عدد و�أدوات
%15
�أثاث وجتهيزات
%25
�أجهزة حا�سب �آىل
عندما تتجاوز القيمة الدفرتية للأ�صل القيمة املتوقع ا�سرتدادها من الت�شغيل ف�إنه يتم
تخفي�ض هذه القيمة على الفور �إىل القيمة املتوقع ا�سرتدادها.
يتم حتديد �أرباح وخ�سائر اال�ستبعادات مبقارنة القيمة البيعية ب�صافى القيمة الدفرتية
ويعرتف بالفرق فى قائمة الدخل.

د  -املخـزون

يتم تقييم املخزون بالتكلفة الفعلية �أو �صافى القيمة البيعية �أيهما �أقل ،ويتم حتديد
التكلفة با�ستخدام طريقة املتو�سط املتحرك وتت�ضمن تكلفة ال�شراء والتكاليف املبا�شرة
الأخرى ،وتتمثل �صافى القيمة البيعية يف �سعر البيع املقدر يف ظروف الن�شاط املعتادة
ناق�ص ًا امل�صروفات البيعية .ويتم �إثبات خم�ص�ص للمخزون الراكد على �أ�سا�س تقييم الإدارة
حلركة املخزون.

هـ  -الأ�صول املالية
�أو ًال  -الت�صنيف :

تقوم ال�شركة بت�صنيف �أ�صولها املالية �إىل قرو�ض ومديونيات والذى ميثل الغر�ض من اقتناء
هذه الأ�صول ويتم هذا الت�صنيف عند االعرتاف الأوىل بها :

القرو�ض واملديونيات:

هى �أ�صول مالية ولي�ست م�شتقات مالية ولها قيمة حمددة �أو ميكن حتديدها وغري متداولة
فى �سوق ن�شط.
يتم تبويبها �ضمن الأ�صول املتداولة �إال �إذا كان تاريخ ا�ستحقاقها يزيد عن � 12شهر من تاريخ
امليزانية عندئذ يتم تبويبها �ضمن الأ�صول غري املتداولة.
تت�ضمن هذه املجموعة �أر�صدة املدينون التجاريون والنقدية والأر�صدة بالبنوك وامل�ستحق
من �أطراف ذات عالقة.

ثاني ًا  -القيا�س الأوىل والقيا�س الالحق :

()3.615.822

-

)5.400.000( 5.400.000
-

()3.615.822
-

-

()15.284.287( )15.284.287

-

-

18.525.072 18.525.072

(50.851.030 10.354.449 17.112.403 )3.615.822
(50.851.030 10.354.449 17.112.403 )3.615.822
-

-

()1.696.755( )1.696.755

-

-

17.248.355 17.248.355

(66.402.630 25.906.049 17.112.403 )3.615.822

2015

2014

2013

24.204.940

27.908.313

29.412.974

3.675.803
6.945.188
3.308.714
()626.233
37.508.412

3.636.467
710.000
737.151
13.790
33.005.721

3.065.227
32.478.201

طبق ًا لقانون ال�شركات تلتزم ال�شركة بدفع ح�صة للعاملني فى الأرباح النقدية بواقع  %10من
الأرباح التى يتم توزيعها وبحد �أق�صى ي�ساوى �إجماىل مرتبات �أخر �سنة مالية قبل التوزيع
ويعرتف بح�صة العاملني يف الأرباح كجزء من توزيعات الأرباح يف حقوق امل�ساهمني وكالتزامات
عندما تعتمد من اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة .وال ت�سجل �أي التزامات بح�صة العاملني يف
الأرباح غري املوزعة.

( )2نظام الت�أمينات واملعا�شات

تقوم ال�شركة ب�سداد ا�شرتاكاتها �إىل الهيئة العامة للت�أمينات االجتماعية على �أ�سا�س �إلزامي طبق ًا
للقواعد الواردة بقانون الت�أمينات االجتماعية .وال يوجد على ال�شركة �أي التزامات �أخرى مبجرد
�سدادها اللتزاماتها .ويعرتف باال�شرتاكات االعتيادية كتكلفة دورية يف �سنة ا�ستحقاقها وتدرج
�ضمنتكلفةالعمالة.

ك  -حتقق الإيراد

تتمثل الإيرادات فى القيمة العادلة للمقابل امل�ستلم �أو القابل لال�ستالم مت�ضمن ًا النقدية و�أر�صدة
املدينون التجاريون و�أوراق القب�ض النا�شئة عن تقدمي خدمات وبيع �أدوية من خالل الن�شاط
االعتيادى لل�شركة بال�صافى بعد خ�صم �ضرائب املبيعات �أو اخل�صومات �أو التخفي�ضات.
يتم االعرتاف بالإيراد عندما ميكن قيا�سه بدقة يعتمد عليها وعندما يكون املرجح �أن تتدفق
املنافع االقت�صادية املرتبطة بعملية البيع �أو تقدمي اخلدمة �إىل ال�شركة ،وعندما تتحقق �شروط
�أخرى خا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة ال�شركة على النحو املو�ضح الحق ًا .وتبنى ال�شركة تقديراتها
على �أ�سا�س النتائج التاريخية �أخذه فى االعتبار نوعية العمالء ونوعية املعامالت والرتتيبات
اخلا�صةبكلمنهما.

�إيرادات اخلدمات الطبية

تقوم ال�شركة من خالل م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي بتقدمي العديد من اخلدمات الطبية �شام ًال
العملياتاجلراحيةوالإقامةواال�شرافالطبيوالتحليالتوالفحو�صاتوالأ�شعةاملختلفة
والعيادات اخلارجية ،ويثبت �إيراد اخلدمات الطبية عند تقدمي اخلدمة �إيل املري�ض.

�إيرادات بيع الأدوية

تقوم ال�شركة ببيع الأدوية من خالل ال�صيدلية بامل�ست�شفى �أو من خالل ا�ستخدامها لعالج املر�ضى
يف حالة اقامتهم يف امل�ست�شفى ،ويثبت �إيرادات بيع الأدوية عند ا�ستالم املري�ض للدواء �أو
ا�ستخدامه لعالجه من حالة اقامته يف امل�ست�شفى.

�أعدت القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية والقوانني ذات العالقة والتى مت تطبيقها
بثبات على مدار ال�سنوات املالية �إال �إذا ذكر خالف ذلك� .أعدت القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة
التاريخية.
�إن �إعداد القوائم املالية طبق ًا ملعايري املحا�سبة امل�صرية يتطلب ا�ستخدام تقديرات حما�سبية هامة،
كما يتطلب من الإدارة ا�ستخدام تقديراتهم احلكمية عند تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة.
يبني �إي�ضاح (� )4أهم التقديرات املحا�سبية امل�ستخدمة والأحكام ال�شخ�صية املطبقة عند �إعداد
القوائماملاليةلل�شركة.
تتطلب معايري املحا�سبة امل�صرية الرجوع �إىل املعايري الدولية للتقارير املالية عندما ال يكون هناك
معيار حما�سبة م�صرى �أو متطلبات قانونية تو�ضح كيفية معاجلة �أر�صدة ومعامالت معينة.

تقوم ال�شركة بالتقييم يف �أخر كل فرتة مالية عندما يكون هناك دليل لوجود ا�ضمحالل يف
قيمة الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول.
يتم �إثبات ا�ضمحالل الأ�صل �أو جمموعة من الأ�صول عند وجود م�ؤ�شر لال�ضمحالل ناجت
عن حدث �أو عدة �أحداث بعد االعرتاف الأويل للأ�صل (حدث خ�سارة) وعندما يكون هذا
احلدث (�أو الأحداث) له ت�أثري علي التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل �أو ملجموعة من
الأ�صول وميكن قيا�سه بدقة.
الدليل علي وجود ا�ضمحالل من املمكن �أن يكون نتيجة لوجود م�ؤ�شر �إيل �أن املدينون
�أو جمموعة من املدينون لديهم تع�سر مايل ،خمالفة �أو ت�أخري ل�سداد الفائدة �أو الدين،
احتمالية مواجهة االفال�س �أو �إعادة التنظيم املايل وعند وجود بيانات ت�شري �إيل
االنخفا�ض يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة مثل التغريات امل�ستقبلية والتغريات
االقت�صادية التي ترتبط مب�ؤ�شر اال�ضمحالل.
يتم قيا�س خ�سائر ا�ضمحالل الأ�صول املثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة والتي تتمثل يف الفرق
بني القيمة الدفرتية للأ�صل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة (بعد
ا�ستبعاد اخل�سائر امل�ستقبلية التي مل حتدث) املخ�صومة با�ستخدام �سعر الفائدة الفعال
الأ�صلي .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل ويعرتف بقيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل.
�إذا مت انخفا�ض قيمة اال�ضمحالل يف فرتة الحقة وكان هذا االنخفا�ض مرتبط بوقوع
حدث بعد االعرتاف الأويل لال�ضمحالل (مثل حت�سني املدينون جلدارتهم االئتمانية) فيتم
االعرتاف برد اال�ضمحالل يف قائمة الدخل.

-

ى  -مزايـا العاملني
( )1ح�صة العاملني يف الأرباح

�إيراداتالفوائد

�أ � -أ�س�س �إعداد القوائم املالية

-

)1.088.309( 1.088.309

تتمثل �أر�صدة الدائنون التجاريون يف االلتزامات التي يجب �سدادها مقابل الب�ضائع واخلدمات
التي مت احل�صول عليها يف �إطار الن�شاط العادى لل�شركة ،وتثبت الدائنون التجاريون �أولي ًا بالقيمة
العادلة للب�ضائع واخلدمات امل�ستلمة من الغري� ،سواء وردت عنها فواتري �أم ال .ويتم ت�سجيل
االلتزاماتطويلةالأجلبقيمتهااحلالية،ويظهرالدائنونالتجاريونالحق ًابالتكلفةامل�ستهلكة
با�ستخداممعدلالفائدةالفعلى.

فيما يلي �أهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي ا�ستخدمت يف �إعداد القوائم املالية:

51.226.067 13.601.973 10.624.094
-

ط  -الدائنون التجاريون

�إيرادات الإيجار

-

-

5
11
8
8

()7.372.987

()1.491.790

()2.442.473

51.226.067 13.601.973 10.624.094

رابعاّ :قائمة التدفقات النقدية  -عن ال�سنوات املالية املنتهية فى  31دي�سمرب
 2015و 2014و2013
(جميع املبالغ باجلنيه امل�صري)
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�ضريبة
تعديالت لت�سوية �صافى الأرباح مع
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
�إهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
خم�ص�صات �أخرى
اال�ضمحالل يف قيمة املدينون التجاريون
رد خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
خم�ص�ص ا�ضمحالل ا�ستثمارات
�أرباح الت�شغيل قبل التغري فى ر�أ�س املال العامل
التغري فى ر�أ�س املال العامل

17.174.218

29.238.155

22.842.235

 يتم قيا�س الأ�صول املالية عند االقتناء بالقيمة العادلة م�ضاف ًا �إليها تكاليف املعاملة. يتم ا�ستبعاد الأ�صول املالية عند انتهاء �أو حتويل احلق فى احل�صول على تدفقات نقديةمن تلك الأ�صول وكانت ال�شركة قد حولت معظم املخاطر واملنافع املرتبطة بامللكية للغري.
 يتم قيا�س القرو�ض واملديونيات الحق ًا بالتكلفة امل�ستهلكة با�ستخدام معدل العائدالفعلي.

-

�إي�ضاح

التغري يف املخزون
التغري يف املدينون التجاريون
التغري يف مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى
التغري يف الدائنون والأر�صدة الدائنة
11
امل�ستخدم من خم�ص�صات �أخرى
�ضرائب الدخل امل�سددة
�صافى التدفقات النقدية الناجتة من الأن�شطة
الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
5
مدفوعات ل�شراء �أ�صول ثابتة
ودائع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من تاريخ
10
الإيداع
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى
الأن�شطةاال�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
توزيعات الأرباح املدفوعة
�شراء �أ�سهم خزانة
�صافى التدفقات النقدية امل�ستخدمة فى
الأن�شطةالتمويلية
التغري فى النقدية وما فى حكمها خالل العام
النقدية وما فى حكمها �أول العام
10
النقدية وما يف حكمها �أخر العام

()814.341
()10.771.655
()31.242
6.584.993
()6.613.100
()8.688.849

312.198
()1.473.977
()51.028
4.451.721
()7.006.480

()605.073
()5.244.887
()678.549
2.021.738
()5.129.195

ح  -املخ�ص�صات

يتم االعرتاف باملخ�ص�ص عندما يكون هناك التزام حاىل (قانونى �أو ا�ستدالىل) كنتيجة لأحداث
�سابقة وهذه الت�سوية التى من املتوقع �أن ينتج عنها تدفق نقدى من موارد ال�شركة التى ت�ضمن
فوائد اقت�صادية .ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع
�إمكانية �إجراء تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام.
يتمقيا�ساملخ�ص�صاتبالقيمةاحلاليةللم�صروفاتاملتوقعةوالالزمةل�سدادااللتزامبا�ستخدام
معدل خ�صم قبل ال�ضرائب والذى يعك�س تقديرات ال�سوق للقيمة الزمنية للعقود واملخاطر املتعلقة
بااللتزام .الزيادة فى املخ�ص�صات نتيجة مرور الزمن ت�سجل م�صروف فائدة.

ثالث ًا  -ا�ضمحالل قيمة الأ�صول املالية :
�أ�صول مثبتة بالتكلفة امل�ستهلكة

و  -ر�أ�س املال

يتم ت�صنيف الأ�سهم العادية �ضمن حقوق امل�ساهمني .عندما تقوم ال�شركة ب�شراء ا�سهمها
(�أ�سهم اخلزانة) يتم خ�صم املقابل التى مت �سداده مت�ضمن ًا �أية م�صاريف مبا�شرة مرتبطة
بال�شراء (بعد خ�صم ال�ضرائب) من حقوق امل�ساهمني حتى تاريخ �إلغا�ؤها �أو �إعادة �إ�صدارها
مرة �أخرى .وفى حالة �إعادة �إ�صدار تلك الأ�سهم يتم �إدراج املقابل امل�ستلم بال�صافى بعد
خ�صم امل�صاريف املبا�شرة املتعلقة بالإ�صدار بحقوق امل�ساهمني .ويف حالة �إعدام �أ�سهم
اخلزانة ،يتم الإعدام بالقيمة الأ�سمية لل�سهم ويدرج الفرق يف حركة االحتياطيات.

ز  -االحتياطى القانونى

طبق ًا للنظام اال�سا�سى لل�شركة ،يجنب  %5من �صافى الربح لتكوين احتياطى قانونى ،ويتم
التوقف عن جتنيب هذه الن�سبة �إذا بلغ االحتياطى قدر ًا يوزاى  %20من ر�أ�س مال ال�شركة
امل�صدر واملدفوع ومتى نق�ص االحتياطى يتعني العودة �إىل االقتطاع .وهذا االحتياطي غري
قابل للتوزيع.

تقوم ال�شركة بت�أجري مب�ساحات للغري ،ويتم االعرتاف بها يف قائمة الدخل علي مدار فرتة العقد.
تثبت �إيرادات الفوائد على �أ�سا�س التوزيع الزمنى با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلى وعند
وجود ا�ضمحالل فى الر�صيد املدين الناجت عن االعرتاف بالفائدة ف�إنه يتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية �إىلالقيمةاملتوقعحت�صيلها.

ل � -ضرائب الدخل اجلارية وامل�ؤجلة

يتم احت�ساب �ضرائب الدخل عن العام طبق ًا لقانون ال�ضرائب ال�سارى فى تاريخ امليزانية ،تقوم
الإدارة ب�صورة دورية بتقييم املوقف ال�ضريبى من خالل الإقرارات ال�ضريبية مع الأخذ فى
االعتبار االختالفات التى قد تن�ش أ� عن بع�ض التف�سريات ال�صادرة من اجلهات الإدارية �أو
التنظيمية ويكون املخ�ص�ص املنا�سب لها على �أ�سا�س املبالغ املتوقع �أن ت�سدد مل�صلحة ال�ضرائب.
يتم ت�سجيل �ضرائب الدخل امل�ؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة االلتزامات على الفروق امل�ؤقتة
بني كل من القيمة ال�ضريبية للأ�صول وااللتزامات وبني قيمتها الدفرتية فى القوائم املالية .ال يتم
االعرتاف بال�ضرائب امل�ؤجلة الناجتة عن االعرتاف الأوىل لأ�صل �أو التزام بخالف الناجتة عن
اندماج الأعمال والتى فى تاريخ املعاملة ال ت�ؤثر على الربح املحا�سبى �أو الربح ال�ضريبى.
يتم حتديد �ضرائب الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام ال�سعر ال�ضريبى وطبق ًا للقانون ال�سائد فى تاريخ
امليزانية واملتوقع �أن يكون م�ساوي ًا عند ا�ستخدام الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �أو ت�سوية االلتزامات
ال�ضريبيةامل�ؤجلة.
يتم االعرتاف بالأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة �إىل املدى الذى من املتوقع �أن يكون هناك �أرباح �ضريبية
م�ستقبلية ميكن معها ا�ستخدام الفروق امل�ؤقتة التى ن�ش�أت عنها الأ�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة.

م  -توزيعـات الأرباح

تثبت توزيعات الأرباح يف القوائم املالية يف الفرتة التي تقر فيها اجلمعية العامة للم�ساهمني هذه
التوزيعات.

ن  -النقدية وما يف حكمها

بغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،ف�إن النقدية وما يف حكمها ت�شمل �أر�صدة النقدية
بال�صندوق ،احل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التى ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من
تاريخ الإيداع �إن وجدت.

�س  -الأرقام املقابلة

يعاد تبويب الأرقام املقابلة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتتوافق مع التغريات يف العر�ض امل�ستخدم يف
العام احلاىل.

� - 3إدارة املخاطر املالية
 1-3عنا�صر املخاطر املالية

تتعر�ض ال�شركة نتيجة لأن�شطتها املعتادة التي تزاولها �إىل خماطر مالية متنوعة ،وتت�ضمن هذه
املخاطر خماطر االئتمان وال�سيولة .وال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر معدالت الفائدة �أو خماطر
الأ�سعار �أو خماطر العمالت الأجنبية حيث �أنه لي�س لديها �أ�صول والتزامات ذات فرتات ا�ستحقاق
طويلة حتمل فائدة وال �أ�صول مالية بالقيمة العادلة خالل الأرباح واخل�سائر وال يوجد لديها
�أر�صدة �أو معامالت بالعمالت الأجنبية .وتهدف �إدارة ال�شركة �إىل تقليل الآثار ال�سلبية 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�ستوى ال�شركة الأم.
ال ت�ستخدم ال�شركة �أى من الأدوات املالية امل�شتقة لتغطية �أخطار حمددة.

( أ� ) خماطر االئتمان

ين�ش�أ خطر االئتمان نتيجة وجود نقدية لدى البنوك وكذلك خماطر االئتمان املرتبطة بعمالء
ال�شركة ،ويتم �إدارة خماطر االئتمان لل�شركة ككل من خالل الإدارة التنفيذية بال�شركة وكذلك
الإدارة املالية املركزية واللجنة التنفيذية على م�ستوى ال�شركة الأم.
بالن�سبة للبنوك ف�إنه يتم التعامل مع البنوك ذات الت�صنيف االئتمانى واملالءة االئتمانية العالية
والتي تخ�ضع لرقابة البنك املركزى امل�صرى.
�أما بالن�سبة للعمالء ،تقوم �إدارة امل�ست�شفى بتحليل خماطر االئتمان بالن�سبة لكل عميل جديد قبل
اعتماده كعميل ائتمان من قبل املدير املاىل واملدير العام بامل�ست�شفى طبق ًا لل�سيا�سات املو�ضوعة من
ال�شركة الأم .ويتم متابعة االلتزام ب�شروط االئتمان املمنوحة من قبل الإدارة املالية املركزية
�سواء
واللجنة التنفيذية بال�شركة الأم والتي تراجع تقرير �أعمار الديون لت�أخذ القرارات الالزمة ً
ب�إلغاء االئتمان �أو حتويل العميل املتعرث �إىل الإدارة القانونية التخاذ الإجراءات الالزمة ويبني
�إي�ضاح رقم ( )8من هذه القوائم املالية معلومات �أكرث تف�صي ًال بهذا ال�ش�أن.
وتقوم الإدارة بتكوين �إنخفا�ض بالقيمة بن�سبة  %100للعمالء املت�أخرين ملدة تزيد عن  150يوم
من تاريخ الفاتورة .كما تقوم بتكوين انخفا�ض بالقيمة علي �أ�سا�س املجموعة طبق ًا ملعدالت الإنفاق
التاريخيةللمجموعة.
وفيما يلى الأر�صدة املعر�ضة ملخاطر االئتمان:
2013
2014
2015
35.485.917
44.324.486
52.522.621
النقدية يف البنوك
17.868.139
19.342.116
29.834.092
مدينون جتاريون

(ب) خماطر ال�سيولة

تقوم الإدارة بعمل توقعات للتدفقات النقدية ب�شكل �شهرى ،ويتم مناق�شتها باجتماع اللجنة
التنفيذية لل�شركة الأم واتخاذ الإجراءات الالزمة للتفاو�ض مع املوردين ومتابعة حت�صيل
العمالء و�إدارة �أر�صدة املخزون بهدف الت�أكد من توافر النقدية الالزمة ل�سداد التزامات ال�شركة
عند ا�ستحقاقها وال تعتمد ال�شركة على القرو�ض ل�سداد التزاماتها وذلك لطبيعة ن�شاطها واملعدل
املنا�سب من الإيرادات النقدية.
ويو�ضح اجلدول التاىل التزامات ال�شركة يف تاريخ امليزانية ح�سب الأعمار التعاقدية :
�أقل من ثالثة �أ�شهر من ثالثة �أ�شهر حتى �سنة
10.129.446
املوردين
8.946.150
امل�صروفاتامل�ستحقة
1.125.210
2.100.107
�أوراق الدفع

� 2-3إدارة خماطر ر�أ�س املال

�إن هدف �إدارة ال�شركة من �إدارة ر�أ�س املال هو احلفاظ على قدرة ال�شركة على اال�ستمرار مبا يحقق
عائد للم�ساهمني وتقدمي منافع للأطراف الأخرى التي ت�ستخدم القوائم املالية ،كما تهدف �إدارة
ال�شركة لتوفري واحلفاظ على �أف�ضل هيكل لر�أ�س املال مما ي�ؤدى �إىل تخفي�ض تكاليف ر�أ�س املال،
وال توجد قرو�ض على ال�شركة وبالتايل يعتمد متويل ال�شركة بالكامل على حقوق امل�ساهمني.

 - 4التقديرات والفرو�ض املحا�سبية الهامة والأحكام ال�شخ�صية

يتم تقييم التقديرات والفرو�ض بناء على اخلربة ال�سابقة وبع�ض العنا�صر الأخرى ،مبا فيها
الأحداث امل�ستقبلية املنتظر حدوثها والتى تتالءم مع تلك الظروف.
وتقومال�شركةبعملتقديراتوفرو�ضتتعلقبامل�ستقبل.ونظر ًالطبيعةالتقديراتاملحا�سبية،
نادر ًا ما تت�ساوى نتائج التقديرات املحا�سبية ،مع النتائج الفعلية.

خم�ص�صات�أخرى

يتم االعرتاف باملخ�ص�صات عندما يكون هناك التزام قانونى �أو ا�ستدالىل حاىل نتيجة لأحداث
�سابقة ويكون من املرجح �أن يتطلب ذلك ا�ستخدام للموارد لت�سوية هذه االلتزامات ،مع �إمكانية
تقدير قابل لالعتماد عليه لقيمة هذا االلتزام .وتقوم ال�شركة مبراجعة املخ�ص�ص فى تاريخ
كل ميزانية وتعديلها لإظهار �أف�ضل تقدير حاىل وذلك باال�ستعانة باخلربة اال�ست�شارية املالئمة
لأحد اخلرباء.

اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء

يتم تقدير قيمة اال�ضمحالل يف قيمة �أر�صدة املدينون والعمالء عن طريق مراقبة �أعمار الديون
وتقوم �إدارة ال�شركة بدرا�سة املوقف االئتماين والقدرة على ال�سداد للمدينون والعمالء الذين
تعدت �أعمار الديون امل�ستحق عليها مدة االئتمان املمنوحة لهم ويتم ت�سجيل ا�ضمحالل يف قيمة
املبالغ امل�ستحقة على املدينون والعمالء الذي ترى الإدارة �أن مركزهم االئتماين ال ي�سمح ب�سداد
املبالغامل�ستحقةعليهم.

 - 5الأ�صول الثابتة

م�شروعات �أرا�ضى مبانى االت و�سائل نقل عدد �أثاث �أجهزة 2013
وان�شاءات ومعدات وانتقال و�أدوات وجتهيزات حا�سب اجماىل
حتت
�آىل
التنفيذ
الر�صيد فى 65.286.351 1.270.171 6.255.683 2.139.565 426.001 39.388.755 14.040.239 1.459.635 306.302 1
يناير 2013
2.442.473 80.184 1.359.154 6.427
1.192.150 110.860
الإ�ضافات )306.302( /
(التحويالت)
 67.728.824 1.350.355 7.614.837 2.145.992 426.001 40.580.905 14.151.099 1.459.635الر�صيد
جممع
الإهالك
الر�صيد فى 1
يناير
الإهالك
خالل العام
جممع
الإهالك يف
 31دي�سمرب
�صافى القيمة
الدفرتية
يف 31
دي�سمرب
2013

-

-

40.537.718 1.157.546 3.956.995 2.114.985 376.272 25.217.535 7.714.385

-

-

49.728 1.983.261 357.265

3.065.227 50.894 599.057

-

-

43.602.945 1.208.440 4.556.052 2.140.007 426.000 27.200.796 8.071.650

-

13.380.109 6.079.449 1.459.635

1

25.022

24.125.879 141.915 3.058.785 5.985

2014
اجماىل

الر�صيد
فى 1يناير
2014
اال�ضافات
اعدام
�أ�صول
ثابتة
الر�صيد
جممع
الإهالك
الر�صيد فى
 1يناير
الإهالك
خالل
العام
اهالك ما
مت اعدامه
من الأ�صول
الثابتة
جممع
الإهالك
يف 31
دي�سمرب
�صافى
القيمة
الدفرتية
يف 31
دي�سمرب
2014

�أثاث �أجهزة
االت و�سائلنقل عدد
م�شروعات �أرا�ضى مبانى
وان�شاءات ومعدات وانتقال و�أدوات وجتهيزات حا�سب
حتت
�آىل
التنفيذ
 67.728.824 1.350.355 7.614.837 2.145.992 426.001 40.580.905 14.151.099 1.459.635-

-

-

1.100.360

-

46.390

-

-

-

()380.975

-

()1.016.712( )23.580( )591.467( )20.690

-

265.606

79.434

1.491.790

68.203.902 1.406.209 7.288.976 2.171.692 426.001 41.300.290 14.151.099 1.459.635

-

-

43.602.945 1.208.440 4.556.052 2.140.007 426.000 27.200.796 8.071.650
3.217.444 62.193 655.245

-

-

2.073.396 417.176

-

9.434

-

-

()233.824

-

()597.689( )13.470( )345.818( )4.577

-

-

-

-

46.222.700 1.257.163 4.865.479 2.144.864 426.000 29.040.368 8.488.826

12.259.922 5.662.273 1.459.635

1

21.981.202 149.046 2.423.497 26.828

�أثاث �أجهزة 2015
االت و�سائلنقل عدد
م�شروعات �أرا�ضى مبانى
ومعدات وانتقال و�أدوات ومفرو�شات حا�سب اجماىل
حتت
�آىل
التنفيذ
68.203.902 1.406.209 7.288.976 2.171.692 426.001 41.300.290 14.151.099 1.459.635 -

الر�صيد
فى 1
يناير
2015
 4.272.545اال�ضافات 1.550.430
()54.230( )2.027
�إعدام
�أ�صول
ثابتة
الر�صيد 426.001 45.518.605 14.149.072 1.459.635 1.550.430
جممع
الإهالك
 426.000 29.040.368 8.488.826الر�صيد
فى 1
يناير
2.140.876 406.700
الإهالك
خالل
العام
()16.961( )525
اهالك ما
مت اعدامه
من
الأ�صول
الثابتة
 426.000 31.164.283 8.895.001جممع
الإهالك
يف 31
دي�سمرب
1 14.354.322 5.254.071 1.459.635 1.550.430
�صافى
القيمة
الدفرتية
يف 31
دي�سمرب
2015

7.372.987 441.442 1.095.238 13.332
()727.458( )30.688( )613.771( )26.742
74.849.431 1.816.963 7.770.443 2.158.282
46.222.700 1.257.163 4.865.479 2.144.864
9.053

3.380.552 128.827 695.096

()432.207( )22.930( )383.700( )8.091

49.171.045 1.363.060 5.176.875 2.145.826
25.678.386 453.903 2.593.568 12.456

 - 6ا�ستثمارات يف �شركات �شقيقة

2015
2.925.675
188.588
3.114.263

2014
2.108.209
191.713
2.299.922

2013
2.416.378
195.742
2.612.120

2015
29.259.121
574.971
29.834.092

2014
18.104.660
457.463
779.993
19.342.116

2013
15.494.612
703.834
1.669.693
17.868.139

2014
1.491.612
92.482
150.827
150.850
186.904
268.890
11.000
2.352.565

2013
1.310.340
82.183
150.827
198.419
147.128
401.640
11.000
2.301.537

خمزن التموين الطبي
خمزن �صيانة

 - 8مدينون جتاريون
م�ستحق من العمالء
�إيرادات املر�ضي املقيمني
�أوراق قب�ض

يخ�صم :
()1.962.074
()2.699.225
()5.102.027
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
15.906.065
16.642.891
24.732.065
متثل �إيرادات املر�ضى املقيمني يف الإيرادات التي مل يتم ا�صدار فواتري عنها يف تاريخ
امليزانية نظر ًا القامتهم يف امل�ست�شفى ومل يتم �إنهاء �إجراءات اخلدمات الطبية لهم
ومت احت�ساب القيمة بال�صايف بعد خ�صم املبالغ التي مت حت�صيلها منهم مقدم ًا خالل
�إقامتهم.
وتتمثل احلركة على خم�ص�ص اال�ضمحالل فيما يلى:
2013
2014
2015
1.962.074
1.962.074
2.699.225
الر�صيد يف  1يناير
737.151
3.308.714
املكون خالل العام
()626.233
رد خم�ص�ص خالل العام
()279.679
�إعدامات خالل العام
1.962.074
2.699.225
5.102.027
 تتمثل �أوراق القب�ض يف ال�شيكات املح�صلة من العمالء والتي مل يتم ايداعها يفالبنوك لتح�صيلها بعد.
 بلغت �أر�صدة املدينون التجاريون التي مل ت�ستحق حتى تاريخ امليزانية وال يوجدعليها م�ؤ�شرات ا�ضمحالل مبلغ  19.243.296جنيه م�صري (14.933.487 : 2014
جنيه م�صرى) ( 13.698.374 : 2013جنيه م�صرى).
يف تاريخ امليزانية بلغت الأر�صدة التي فات ميعاد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها مبلغ
 5.719.750جنيه م�صري ( 651.294:2014جنيه م�صري) (535.274 : 2013
جنيه م�صرى) وذلك بخ�صو�ص عمالء �أو معامالت لي�س لها تاريخ �إخفاق �سابق .ويو�ضح
البيان التاىل حتليل ب�أعمار الأر�صدة:
2013
2014
2015
535.274
651.294
3.861.673
�أقل من �شهر
1.858.077
من �شهر حتى خم�سة �أ�شهر

 - 9مدينون وار�صدة مدينة �أخرى
م�صلحة ال�ضرائب – خ�صم وا�ضافة
م�ستحق من العاملني
ت�أمينات لدى الغري
م�صروفات مدفوعة مقدم ًا
موردون دفعات مقدمة
م�ستحق من �أطراف ذات عالقة
فوائد م�ستحقة
�أر�صدة مدينة �أخرى

2015
1.677.558
341.614
211.539
107.663
40.793
4.640
2.383.807

 - 10النقدية بال�صندوق والبنوك

2013
2014
2015
32.330.302
37.011.497
47.889.123
ودائع لأجل
3.155.615
7.312.989
4.633.498
ح�سابات جارية
126.575
134.262
40.603
نقدية باخلزينة
35.612.492
44.458.748
52.563.224
يتم االحتفاظ باحل�سابات اجلارية ببنوك تخ�ضع لرقابة البنك املركزى.
الودائع لأجل مودعة ببنوك حملية باجلنيه امل�صرى وت�ستحق خالل فرتات من ثالثة
�أ�شهر حتى �ستة �أ�شهر من تاريخ الإيداع وي�ستحق عنها عائد �سنوي ثابت مبعدالت
ترتاوح من � %8إيل .)%9 :2013 ،%9 :2014( %9
ولأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتمثل ر�صيد النقدية بال�صندوق والبنوك
فيما يلى:
2013
2014
2015
35.612.492
44.458.748
52.563.224
النقدية بال�صندوق والبنوك
()47.889.123
ودائع ا�ستحقاق �أكرث من � 3شهور من
تاريخ الإيداع
35.612.492
44.458.748
4.674.101

 - 11خم�ص�صـات �أخرى
اال�ســم

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا
خم�ص�ص اجازات
اال�ســم
خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا

الر�صيد يف
 1يناير 2015
7.428.733
760.000
250.000
8.438.733

الر�صيد يف
 1يناير 2014
7.428.733
300.000

املكون خالل العام

امل�ستخدم خالل
العام
()6.613.100
()6.613.100

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2015
6.815.633
1.360.000
595.188
8.770.821

املكون خالل العام

امل�ستخدم خالل
العام
-

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2014
7.428.733
760.000

6.000.000
600.000
345.188
6.945.188
460.000

خم�ص�ص مطالبات
خم�ص�ص ق�ضايا

املكون خالل العام

امل�ستخدم خالل
العام
-

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2013
7.428.733
300.000
7.728.733

7.728.733
الر�صيد يف
 1يناير  2013املعدل
7.428.733
300.000
7.728.733

 - 12دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى
موردين
م�صروفاتم�ستحقة
�أوراق دفع
ت�أمينات للغري
هيئة الت�أمينات االجتماعية
م�ستحق لأطراف ذات عالقة
ح�سابات دائنة �أخرى

2015
10.129.446
8.946.150
3.225.317
723.121
149.636
11.730
997.962
24.183.362

 - 13ر�أ�س املال
 1/13ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع

-

2014
7.559.930
6.249.655
2.211.313
521.197
144.692
911.582
17.598.369

2013
4.924.063
4.779.120
2.017.325
556.787
103.663
765.690
13.146.648

يتكون ر�أ�س مال ال�شركة امل�صـدر واملدفـوع من عدد � 2.700.000سهم قيمة ال�سهم
اال�سمية  10جنيـه م�صـرى ب�إجماىل 27مليون جنيه م�صرى وقبل � 30سبتمرب 2015
كان هيكل امل�ساهمني علي النحو التايل:
يبني اجلدول التاىل �أ�سماء امل�ساهمني يف  31دي�سمرب  31 / 2015دي�سمرب :2014
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
الن�سبة
اال�سم
�شركة م�ست�شفي كليوباترا  /كريد
14.233.480
1.423.348
%52.7
هيلث كري ال تي دي
3.543.610
354.361
%13.1
ال�سيد ال�سيد ح�سن مو�سي
1.812.420
181.242
%6.7
بنك في�صل الإ�سالمي امل�صري
حممود كامل حممد حممد
1.628.360
162.836
%6
�أبو �شوك
5.782.130
578.213
%21.5
�آخرون
27.000.000
2.700.000
%100
الإجمايل
يبني اجلدول التاىل �أ�سماء امل�ساهمني يف  31دي�سمرب :2013
القيمة اال�سمية
عدد الأ�سهم
الن�سبة
اال�سم
4.147.150
414.715
%15.36
ال�سيد ال�سيد ح�سن مو�سي
3.483.140
348.314
%12.90
د .حممد طارق ح�سن زاهر
1.906.880
190.688
%7.06
د .حممود كامل �أبو �شوك
1.493.660
149.366
%5.53
بنك في�صل اال�سالمى
15.969.170
1.596.917
%59.15
�آخرون *
27.000.000
2.700.000
%100
الإجمايل
* ميثل بند �آخرون امل�ساهمني الذين ميتلكون �أقل من .%5
ومبوجب اجتماع اجلمعية العمومية العادية يف � 30سبتمرب  2015قامت �شركة م�ست�شفى
كليوباترا باال�ستحواذ على ح�صة كريد هيلث كري ال تى دى ومت تعديل هيكل امل�ساهمني
ليعك�س ذلك ،وبناء عليه �أ�صبحت �شركة م�ست�شفى كليوباترا هى ال�شركة الأم.
خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2015قامت �شركة م�ست�شفى كليوباترا
برهن كامل قيمة ح�صتها يف �شركة م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي والبالغة  %52.7من
�إجمايل الأ�سهم ل�صالح البنك التجاري الدويل وذلك ك�ضمان للقر�ض املمنوح ل�شركة
م�ست�شفي كليوباترا.

� 2/13أ�سهم خزانة

لديال�شركةن�سبةم�ساهمةامل�ست�شفىيفمركزالقاهرةالتخ�ص�صىلق�سطرةوجراحاتالقلب
البالغة .%23.58هذا وقد قامت امل�ست�شفى باحل�صول على ح�صتها بالكامل يف ر�أ�س مال �شركة مركز
القاهرةالتخ�ص�صىلق�سطرةوجراحاتالقلبنتيجةعمليةالت�صفيةالتىمتالبدءفيهايف31
مايو ،2012ويتمثل يف الر�صيد املتبقى لال�ستثمارات يف �شركات �شقيقة يف 31دي�سمرب 2014والبالغ
 13.790جنيهم�صرىيفن�صيبامل�ست�شفىيفاملتبقىمن�صافىحقوقامللكيةلدى�شركةالق�سطرة،
والتوجد م�ؤ�شرات لتح�صيل تلك املبالغ وبالتاىل مت عمل ا�ضمحالل باملتبقى من القيمة حلني
االنتهاءمنعمليةالت�صفية.

 - 7املخزون

خم�ص�ص اجازات
اال�ســم

-

250.000
710.000

-

250.000
8.438.733

هي حقوق م�ساهمني املن�ش�أة نف�سها وحمتفظ بها مبعرفة املن�ش�أة ويتم خ�صم تلك الأدوات
من حقوق امل�ساهمني بدون االعرتاف ب�أي ربح �أو خ�سارة ناجتة عن �شراء �أو بيع �أو �إ�صدار
�أو �إلغاء �أدوات حقوق امل�ساهمني للمن�ش�أة ويتم االعرتاف بالقيمة املدفوعة �أو املح�صلة
مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني.
وبتاريخ  23نوفمرب  ،2014قامت ال�شركة ب�شراء عدد � 48.034أ�سهم خزانة مببلغ
 3.615.822جنيه م�صري .ومبوجب قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة املنعقدة
يف � 30سبتمرب  2015تقرر �إعدام تلك الأ�سهم ملرور �أكرث من عام دون الت�صرف فيها،
وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لإعدام تلك الأ�سهم وت�سجيل ذلك بال�سجل التجارى
لل�شركة.

 - 14االحتياطيات
 1/14احتياطى قانونى

طبق ًا لقانون ال�شركات رقم  159ل�سنة  1981والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يتم جتنيب
ن�سبة  %5من �صافى �أرباح العام حل�ساب االحتياطي القانونى .ويجوز بناء على اقرتاح
جمل�س الإدارة وقف جتنيب جزء من الأرباح حل�ساب االحتياطي �إذا ما بلغ االحتياطي
القانونى  %20من ر�أ�س املال امل�صدر .االحتياطي القانونى غري قابل للتوزيع على
امل�ساهمني.

 2/14احتياطى عام

وفق ًا القرتاح جمل�س الإدارة فى �سنوات �سابقة واعتماد اجلمعية العامة ،مت تكوين
احتياطى عام ملقابلة املخاطر غري املتوقعة.

 3/14احتياطى ر�أ�سمايل

وفق ًا القرتاح جمل�س الإدارة يف �سنوات �سابقة واعتماد اجلمعية العامة ،مت تكوين
احتياطي ر�أ�سمايل وذلك ملواجهة خطة اال�ستثمارات وتطوير الأجهزة واملعدات الطبية
بامل�ست�شفى م�ستقب ًال.
الر�صيد يف
املكون خالل العام
الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2013
 1يناير 2013
5.937.280
915.446
5.021.834
احتياطي قانوين
4.600.000
50.000
4.550.000
احتياطي عام
86.814
86.814
احتياطي ر�أ�سمايل
10.624.094
965.446
9.658.648
احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي ر�أ�سمايل

الر�صيد يف
 1يناير 2014
5.937.280
4.600.000
86.814
10.624.094

احتياطي قانوين
احتياطي عام
احتياطي ر�أ�سمايل

الر�صيد يف
 1يناير 2015
7.025.589
10.000.000
86.814
17.112.403

-

2015
33.694.608
25.625.442
41.409.600

2014
28.732.631
22.839.919
36.346.539

2013
22.070.311
25.715.052
32.933.164

501.329
16.107.867
11.659.647
9.203.295
4.937.632
2.295.281
1.529.718
1.514.825
480.320
417.890
149.377.454

523.137
10.137.123
8.730.869
7.214.014
3.685.624
1.797.500
1.385.716
1.067.035
416.487
404.151
123.280.745

564.363
10.687.452
8.352.883
5.949.613
3.807.311
1.645.845
1.130.235
806.081
378.469
114.040.779

2015
47.547.532
26.044.930
23.467.926
3.643.267
3.424.470

2014
40.231.216
20.439.650
16.378.222
3.603.093
2.525.218

2013
36.385.448
19.939.742
13.716.014
3.036.646
2.124.054

5.732.464

4.931.860

3.271.521

1.988.791
111.849.380

2.295.905
90.405.164

3.646.571
82.119.996

2015
8.591.371
2.682.481

2014
6.703.487
737.151

2013
6.672.506
-

1.821.669
235.892
32.536
843.324
14.207.273

1.531.339
205.458
33.374
847.593
10.058.402

102.702
104.812
28.581
886.232
7.794.833

2015
32.059.297
47.547.532
26.044.930
5.968.356

2014
23.081.709
40.231.216
20.439.650
5.137.318

2013
20.388.520
36.385.448
19.939.742
3.376.333

3.675.803
3.424.470

3.636.467
2.525.218

3.065.227
2.124.054

2.682.481

737.151

-

1.821.669

1.531.339

102.702

 - 15ايرادات الن�شاط
ايرادات عمليات
ايرادات ق�سطرة القلب
ايرادات اقامة و�إ�شراف طبي
و�أدوية
ايرادات �صيدلية
ايرادات عيادات خارجية
ايرادات معامل
ايراد اخلدمة
ايرادات �أ�شعة
ايرادات طوارىء
ايرادات فحو�صات قلب
�إيرادات مناظري
ايرادات عالج طبيعى
ايرادات �أ�سنان

 - 16تكاليف الن�شاط
توريدات طبية و�أدوية
اتعاب �أطباء
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني
اهالك و�إعدام �أ�صول ثابتة
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد
م�ستهلكة
م�صروفات �صيانة وقطع غيار
وطاقة
م�صروفات �أخرى

 - 17م�صروفات ادارية وعمومية
�أجور ومرتبات
�صايف اال�ضمحالل يف �أر�صدة
العمالء
اتعاب ا�ست�شارية وقانونية
م�صروفات طاقة
اهالك واعدام �أ�صول ثابتة
م�صروفات �أخرى

 - 18امل�صروفات ح�سب طبيعتها
�أجور ومرتبات ومزايا عاملني *

توريدات طبية و�أدوية
اتعاب �أطباء
م�صروفات �صيانة وطاقة ومهمات
ت�شغيل
�إهالكات واعدام �أ�صول ثابتة
تكلفة �أغذية وم�شروبات ومواد
م�ستهلكة
ا�ضمحالل مدينون و�أر�صدة
مدينة �أخرى
�أتعاب مهنية وا�ست�شارات

املكون خالل العام

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2014
7.025.589
10.000.000
86.814
17.112.403

املكون خالل العام

الر�صيد يف
 31دي�سمرب 2015
7.025.589
10.000.000
86.814
17.112.403

1.088.309
5.400.000
6.488.309

2.832.115
126.056.653

م�صروفات �أخرى **

4.532.803
89.914.829

3.143.498
100.463.566

* تكاليف العاملني
2013
2014
2015
16.954.830
18.893.890
25.730.079
�أجور ومرتبات
788.313
959.921
1.159.030
ت�أمينات اجتماعية
298.180
322.550
1.341.989
مزايا عاملني
2.347.197
2.905.348
3.828.199
مكاف�آت وحوافز
20.388.520
23.081.709
32.059.297
** يت�ضمن بند م�صروفات �أخرى مبلغ  47.000جنيه م�صري ( 60.500جنيه م�صري:
 )2014يتمثل بدل ح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

� - 19ضرائب الدخل

�ضريبة الدخل للعام تتمثل يف:
2013
2014
2015
7.006.480
8.688.849
7.387.426
ال�ضريبة احلالية
265.067
694.392
()430.841
ال�ضريبة امل�ؤجلة
7.271.547
9.383.241
6.956.585
تختلف ال�ضريبة على الربح قبل ال�ضرائب عن املبلغ املتوقع احل�صول عليه نظري ًا
بتطبيق متو�سط معدل ال�ضريبة املطبق على �أرباح ال�شركة على النحو التاىل :
2013
2014
2015
29.412.974
27.908.313
24.204.940
�صافى الربح قبل ال�ضرائب
7.353.242
8.322.494
5.446.112
�ضريبة الدخل املح�سوبة على
�أ�سا�س معدل ال�ضريبة املحلى املطبق
ي�ضاف ( /يخ�صم) :
ً
1.276.871
1.060.747
1.726.308
�ضريبيا
م�صروفات غري معرتف بها
()215.835
�أثر تعديل �سعر ال�ضريبة املطبق
()1.358.566
ت�سويات �سنوات �سابقة
7.271.547
9.383.241
6.956.585
�ضرائب الدخل
%24.72
%33.62
%28.74
ال�سعر الفعلي لل�ضريبة
التزامات �ضرائب الدخل احلالية
الر�صيد يف  1يناير
مدفوعات خالل العام
ال�ضريبة امل�ستحقة خالل العام

 - 20ال�ضريبة امل�ؤجلة

2015
8.688.849
()8.688.849
7.387.426
7.387.426

2013
4.073.745
()4.073.745
7.006.480
7.006.480

2014
7.006.480
()7.006.480
8.688.849
8.688.849

تتمثل الأ�صول وااللتزامات ال�ضريبية امل�ؤجلة فى الفروق امل�ؤقتة الناجتة عن اختالف
الأ�سا�س ال�ضريبى للأ�صول وااللتزامات والقيمة الدفرتية لها فى القوائم املالية.
2013
2014
2015
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة:
439.917
املخ�ص�صات (بخالف خم�ص�ص
مطالبات)
439.917
التزامات �ضريبية م�ؤجلة:
()1.463.955
()2.158.347
()2.167.423
�إهالك الأ�صول الثابتة
()1.463.955
()2.158.347
()2.167.423
()1.463.955
()2.158.347
()1.727.506
�أ�صول �ضريبية م�ؤجلة:
الر�صيد يف  1يناير
املحمل علي قائمة الدخل
الر�صيد يف  31دي�سمرب
التزامات �ضريبية م�ؤجلة:
الر�صيد يف  1يناير
املحمل علي قائمة الدخل
الر�صيد يف  31دي�سمرب
�صايف التزامات �ضريبية م�ؤجلة

2015

2014

2013

439.917
439.917

-

-

2015
()2.158.347
()9.076
()2.167.423
()1.727.506

2014
()1.463.955
()694.392
()2.158.347
()2.158.347

2013
()769.563
()694.392
()1.463.955
()1.463.955

 - 21ايرادات �أخرى
ايراد ايجار ال�صيدلية
ايراد ايجار بنك الدم
ايجار الكافيرتيا
حق ا�ستغالل مقر امل�ست�شفى (الكلى
ال�صناعي)
�أخرى

 - 22املوقف ال�ضريبي
�أوال  :ال�ضريبة على الدخل

2015
2.728.338
456.000
229.000
106.445

2014
2.404.582
376.000
219.500
77.846

2013
2.113.148
333.000
226.000
104.194

288.410
3.808.193

18.545
3.096.473

251.176
3.027.518

 مت فح�ص ال�شركة منذ بداية الن�شاط حتى عام  2008ومت �سداد كافة امل�ستحقات. مل يتم فح�ص ال�شركة من عام  2009حتى عام  2014وقد مت تقدمي الإقراراتال�ضريبية �سنوي ًا يف مواعيدها القانونية.

ثاني ًا  :ال�ضريبة على املرتبات والأجور

 مت فح�ص ال�شركة من بداية الن�شاط حتى عام  2009ومت �سداد كافة امل�ستحقات. -مل يتم فح�ص ال�شركة من عام  2010حتى نهاية .2015

ثالث ًا � :ضريبة الدمغة

مت فح�ص ال�شركة من بداية الن�شاط حتى  31يوليو  2006ومت �سداد كافة امل�ستحقات.
مت فح�ص ال�شركة تقديري ًا من �أغ�سط�س  2006حتى عام  2014ومت الطعن عليه يف
امليعاد القانونى .وبالن�سبة لعام  ،2015مل يتم الفح�ص حتى الآن.

رابع ًا � :ضريبة اخل�صم

 -مل يتم طلب ال�شركة للفح�ص من بداية الن�شاط حتى عام .2015

 - 23املوقف الت�أميني

تقوم ال�شركة باال�شرتاك لدى الهيئة القومية للت�أمينات االجتماعية (مكتب م�صر
اجلديدة) كما تقوم ب�سداد اال�شرتاك ال�شهرى بانتظام.

 - 24املوقف الق�ضائى

هناك العديد من الدعاوى الق�ضائية املرفوعة من وعلى ال�شركة والتى مازالت تنظر
�أمام الق�ضاء وبع�ض هذه الق�ضايا قد قامت ال�شركة بتكوين املخ�ص�ص الالزم له والبع�ض
الأخر يتوقع امل�ست�شار القانونى لل�شركة عدم وجود �أى �أثار مالية حمتملة له.

 - 25معامالت مع �أطراف ذات عالقة

يتم التعامل مع الأطراف ذوى العالقة يف �سياق الن�شاط االعتيادي وقد بلغت الأر�صدة
والتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل العام ما يلى :

�أر�صدة امليزانية :

2015

طبيعة التعامل

2013

2014

(�أطراف ذو عالقة)
�شركة م�ست�شفي كليوباترا
(م�ساهم بن�سبة )%52.7
4.640
عميل
مدينون و�أر�صدة مدينة
�أخرى
11.730
مورد
دائنون و�أر�صدة دائنة
�أخرى
فيما يلى بيان بالتعامالت مع الأطراف ذوى العالقة يف تاريخ القوائم املالية خالل
العام:
2013
2014
2015
مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى:
4.640
�إيرادات ن�شاط
4.640
اجماىل املحمل على قائمة الدخل

وتتمثل احلركة على مدينون و�أر�صدة مدينة �أخرى فيما يلى:
الر�صيد يف  1يناير
4.640
اجماىل املحمل على قائمة الدخل
4.640
الر�صيد يف  31دي�سمرب
دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى:
�أجور ومرتبات
م�صروفات حتفيز عاملني
م�صروفات ايجار
م�صروفات �أخرى
اجماىل املحمل على قائمة الدخل

-

2015

2014

2013

785.787
179.500
102.840
23.355
1.091.482

-

-

وتتمثل احلركة على دائنون و�أر�صدة دائنة �أخرى فيما يلى:
الر�صيد يف  1يناير
اجماىل املحمل على قائمة الدخل 1.091.482
()1.079.752
امل�سدد خالل العام
11.730
الر�صيد يف  31دي�سمرب

-

 - 26ت�صحيح �أخطاء جوهرية

مل تقم الإدارة �سابق ًا بتكوين خم�ص�صات مقابل ال�ضرائب الإ�ضافية عن ال�سنوات منذ
بداية الن�شاط حتى عام  2008بالرغم من وجود مطالبات من م�صلحة ال�ضرائب بهذا
ال�ش�أن.
خالل العام قامت الإدارة بت�صحيح هذا اخلط�أ ب�أثر رجعي طبق ًا ملتطلبات معيار
املحا�سبة امل�صري رقم ( )5ال�سيا�سات املحا�سبية والتغيريات يف التقديرات املحا�سبية
والأخطاء وذلك بتكوين املخ�ص�ص يف ال�سنة التي مت ا�ستالم املطالبة من م�صلحة
ال�ضرائب ،وفيما يلي �أثر التعديل علي امليزانية والأرباح املرحلة.
الر�صيد بعد التعديل
التعديل
الر�صيد قبل التعديل
2013
2013
7.728.733
6.613.100
1.115.633
خم�ص�صات �أخرى
�أرباح مرحلة

�أرقام املقارنة

53.029.587

()6.613.100

46.416.487

هذا وقد مت �إعادة تبويب �أرقام املقارنة للتتما�شي مع تبويبات ال�شركة الأم ومل ي�ؤثر
هذا التبويب علي �صايف �أ�صول ال�شركة و�صايف �أرباحها.
اعتماد امليزانية:
• وبتاريخ  2016/4/17اعتمدت اجلمعية العامة العادية ل�شركة م�ست�شفي القاهرة
التخ�ص�صي �ش.م.م .القوائم املالية عن العام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب 2015
و�سوف يتم اتخاذ �إجراءات الت�صديق علي حم�ضر اجلمعية من الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة كما �ستقوم ال�شركة مبوافاة البور�صة باملح�ضر املعتمد حني
�إعتماده.

البند اخلام�س :اف�صاحات ا�ضافية �أخري:
� - 1أهم امل�ؤ�شرات املالية الرئي�سية طبق ّا للقوائم املالية املجمعة لل�شركة
عن الأعوام  2015 ،2014ووفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/17
البيان
عدد الأ�سهم
القيمة الأ�سمية لل�سهم باجلنيه امل�صري
حقوق امل�ساهمني
�صايف ربح باجلنيه امل�صري
ن�صيب ال�سهم من �صايف الربح القابل للتوزيع باجلنيه امل�صري
م�ضاعف الربحية (مرة)
القيمة الدفرتية لل�سهم
م�ضاعف القيمة الدفرتية (مرة)
ن�سبة �إجمايل الديون علي حقوق امل�ساهمني

2014/12/31
160.000.000
0.50
135.332.196
43.802,125
0.27
45
0.85
14
-

2015/12/31
160.000.000
0.50
125.966.544
66,765,516
0.42
29
0.79
15
%129

• مت توحيد �أ�س�س احل�ساب لكي ت�ستقيم �أرقام املقارنة مع ما ورد بدرا�سة القيمة
العادلة احلا�صلة علي عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة املالية حيث مت اعتبار
القيمة الأ�سمية لل�سهم خم�سون قر�ش ّا طوال فرتة الدرا�سة وقد مت جتزئة القيمة
الأ�سمية وفق ّا لقرار اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2016/3/13
وامل�صدق عليها من الهيئة العامة لال�ستثمار واملناطق احلرة بتاريخ .2016/3/30
• �أن القوائم املالية يف �( 2015/2014أ�سا�س املقارنة �أعاله) ال تت�ضمن النتائج
الكاملة ل�شركات املجموعة يف تاريخ الطرح حيث مت اال�ستحواذ علي �شركتي
م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م .وم�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م .يف عام
( 2015وبالتايل �إنعكا�س ت�أثريها علي القوائم املالية يف الربع الأخري من عام 2015
فقط) كما مت اال�ستحواذ علي �شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م .يف يناير  2016مما
يعني عدم �إنعكا�سها يف القوائم املالية لل�شركة خالل فرتة املقارنة علي الإطالق.
• يجب الإ�شارة علي �أنه مت �إعداد اجلدول �أعاله علي �أ�سا�س درا�سة القيمة العادلة
ال�صادر ب�ش�أن منهجها و�أ�سلوبها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة املالية ،كما
يجب الإ�شارة �إيل �أنه مت توحيد �أ�س�س املقارنة من خالل الأخذ يف الإعتبار �أثار
جتزئة ال�سهم والقيمة الأ�سمية لل�سهم يف تاريخ الن�شرة (وفق ّا لقرار اجلمعية
العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ  2016/3/13وامل�صدق عليها من الهيئة العامة
لال�ستثمار واملناطق احلرة بتاريخ  )2016/3/30علي كامل فرتة املقارنة.
• مت احت�ساب م�ضاعف القيمة الدفرتية وم�ضاعف الربحية وفق ّا للقيمة العادلة
الوارد يف تقرير امل�ست�شار املايل امل�ستقل والبالغ  12.16جنيه م�صري لل�سهم.
• تت�ضمن قيمة "�إجمايل الديون" علي الديون طويلة الأجل فقط.
• تختلف القيمة العادلة للمجموعة (طبق ّا لتقرير امل�ست�شار املايل امل�ستقل بدرا�سة
القيمة العادلة ال�صادر ب�ش�أن منهجها و�أ�سلوبها عدم ممانعة الهيئة العامة
للرقابة املالية) عن �إجمايل مبالغ الإ�ستحواذ علي �شركات املجموعة املف�صح عنها
(يف تواريخ اال�ستحواذ املختلفة  )2016-2014وذلك للأ�سباب التالية� :أ� -إختالف
تواريخ الأ�ستحواذ علي �شركات املجموعة (�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.
� ،2014شركة م�ست�شفي النيل بدراوي �ش.م.م� ،2015 .شركة م�ست�شفي القاهرة
التخ�ص�صي �ش.م.م� ،2015 .شركة م�ست�شفي ال�شروق �ش.م.م ،2016 .ب -تطور
�أداء �شركات املجموعة منذ تواريخ الإ�ستحواذ املختلفة (من حيث نتائج الأعمال
م�ؤ�شرات الأداء) ،ج� -إعادة هيكلة �أعمال �شركات املجموعة حيث تعمل كمنظومة
واحدة متكاملة حتت �إ�شراف �إدارة متخ�ص�صة (ولي�س كيانات منف�صلة) مما ي�ؤدي
�إيل زيادة كفاءة الأعمال وحت�سني هوام�ش الربحية ،د� -أعمال التجديد والتطوير
اجلارية وتطوير جودة اخلدمة ال�صحية املقدمة ،هـ -زيادة قاعدة التعاقدات (مع
�شركات الت�أمني وخالفه) وتعميمها علي �شركات املجموعة مما ي�ؤدي �إيل زيادة �أعداد
املر�ضي .وقد مت �أخذ ذلك يف الإعتبار عند �إعداد درا�سة القيمة العادلة (ال�صادر
ب�ش�أن منهجها و�أ�سلوبها عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة املالية).
• وفيما يلي جدول يو�ضح تكلفة اال�ستحواذ على ال�شركات التابعة:
�سعر ال�سهم باجلنيه
عدد اال�سهم
تكلفة اال�ستحواذ باجلنيه
امل�صري
امل�صري
8.400
24.998
209.983.200
م�ست�شفىال�شروق
125
1.998.392
249.799.000
م�ست�شفى النيل بدراوى
75
1.423.348
106.751.100
م�ست�شفي القاهرة التخ�ص�صي
566.533.300
االجماىل
• حيث ان اال�ستحواذ مت يف يناير  2016مل يتم الأخذ بقيمة م�ست�شفي ال�شروق يف تقرير
القيمة العادلة من امل�ست�شار املايل امل�ستقل.
• مت الأخذ يف االعتبار فقط اال�سهم التي ا�ستحوذت عليها ال�شركة الأم (�شركة م�ست�شفى
كليوباترا �ش.م.م ).يف وتكلفة اال�ستحواذ.
 .2وثائق الت�أمني اخلا�صة ب�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م .وفق ّا لكتاب ال�شركة يف
2016/5/3وكتاب �شركاتها التابعة يف  2016/5/4و :2016/5/10
بيانوثائقالت�أمنياخلا�صةب�شركةم�ست�شفىكليوباترا�ش.م.م.
اخلطرامل�ؤمن�ضده
املبلغ
تاريخ تاريخ
رقمالوثيقة
امل�ؤمنله
م �شركة
البداية االنتهاء
الت�أمني
وثائقالت�أمني�ضداملخاطرعلي�أ�صولال�شركة
� 1شركة �شركة م�ست�شفي كليوباترا � 7 140752أكتوبر � 7أكتوبر  346.700.000جنيه م�صري (ثالثمائة احلريقواالخطار
م�صر �ش.م.م( .مع تخ�صي�ص (تعديل �أول بتاريخ  2017 2012و�ستة و�أربعون مليون و�سبعمائة �ألف اال�ضافية،
� 7أكتوبر 2013
جنيه م�صري) بالإ�ضافة �إىل مبلغ وقدره خطرال�شغب
للت�أمني مبلغ ت�أمني قدره
 127.000.000جنيه وتعديل ثانى تاريخ 5
 46.000.000جنيه م�صري (�ستة واال�ضطرابات
و�أربعون مليون جنيه م�صري).
م�صري (مائة و�سبعة �أغ�سط�س .)2015
الأهلية،ازالة
االنقا�ض،اخطار
وع�شرون مليون جنيه
احلوادثاملتنوعة،
م�صري) ل�صالح البنك
اخطارامل�سئوليات،
التجاري الدويل).
االخطارالهند�سية
وت�أمنياخل�سائر
الناجتة عن فقد �أو
نق�صااليراد.
وثائقت�أمنيامل�سئوليةاملهنيةللم�ست�شفيات
 5فرباير  5فرباير مبوجبالوثيقةتقوم�شركةالت�أمنيبتعوي�ض امل�سئوليةاملهنية
358659
� 2شركةم�صر م�ست�شفيكليوباترا�ش.م.م.
 2017 2016ال�شركةعنجميعاملبالغالتيتكونم�سئولةعنها للم�ست�شفيات.
للت�أمني
قبل الغري مبوجب حكم ق�ضائي نهائي وذلك يف
حاالتالوفاة�أوالأ�ضراراجل�سمانيةالنا�شئة
عن اخلط�أ �أو التق�صري الذي يرتكبه �أحد العاملني
التابعني لل�شركة (من الأطباء و عددهم236
وهيئة التمري�ض وعددهم )447علي �أال يتعدي
مبلغالتعوي�ضاحلدودالق�صويالتالية:
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة ال�شخ�ص الواحد 2.000.000:جنيه
م�صري(اثننيمليونجنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة �أكرت من �شخ�ص يف حادث واحد:
 2.000.000جنيه م�صري (اثنني مليون
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني خاللمدة الت�أمني 4.000.000:جنيه م�صري (�أربعة
مليونجنيهم�صري).
بيانوثائقالت�أمنياخلا�صةب�شركةم�ست�شفىالنيلبدراوي�ش.م.م.
اخلطرامل�ؤمن�ضده
املبلغ
تاريخ تاريخ
رقمالوثيقة
امل�ؤمنله
م �شركة
البداية االنتهاء
الت�أمني
وثائق الت�أمني �ضد املخاطر علي �أ�صول ال�شركة
� 1شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي 30 1/5634058516دي�سمرب �1أغ�سط�س  25.093.438جنيهم�صري(خم�سةوع�شرون �ضدخطراحلريق.
 2016 2015مليونوثالثةوت�سعون�ألفو�أربعمائةوثمانية
للت�أمني �ش.م.م(.معتخ�صي�صكامل
وثالثونجنيهم�صري).
مبلغالت�أمنيل�صالحالبنك
التجاريالدويل).
� 2شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي � 4 1/5635085145أبريل � 4أبريل  3.450.180جنيه م�صري (ثالثة ماليني ت�أميناعليجهاز
 2016 2015و�أربعمائةوخم�سون�ألفومائةوثمانون �أ�شعةمقطعية
للت�أمني �ش.م.م .ل�صالح �شركة
جنيهم�صري).
منتهية
كوربلي�سللت�أجريالتمويلي
ماركة Siemens
وجاري
مبلحقاتهوجهاز
جتديدها
موجاتفوق
ال�صوتيةماركة
 Siemensمن خطر
ال�سطو.
� 3شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي � 4 1/5634148281أبريل � 4أبريل  3.405.180جنيه م�صري (ثالثة ماليني ت�أميناعليجهاز
 2016 2015و�أربعمائةوخم�سة�ألفومائةوثمانون �أ�شعةمقطعية
للت�أمني �ش.م.م .ل�صالح �شركة
جنيهم�صري).
وجاري
كوربلي�سللت�أجريالتمويلي.
ماركة Siemens
جتديدها
مبلحقاتهوجهاز
موجاتفوق
ال�صوتيةماركة
 Siemensمن خطر
احلريق.
 1ابريل � 1أبريل  250.000جنيهم�صري(مائتانوخم�سونالف نقلالنقدية.
1030391
 4قناة موظفى م�ست�شفىالنيل
جنيةم�صرىالغري).
2016 2015
بدراوى
ال�سوي�س
وجاري
للت�أمني
جتديدها
 5قناة م�ست�شفىالنيلبدراوى  1 64001030668ابريل  1ابريل وفق�آلعهدةكلموظفكمابالوثيقة خيانةالأمانة.
2016 2015
ال�سوي�س
وجاري
للت�أمني
جتديدها
� 6شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيل 1 1/5635007070اغ�سط�س 1اغ�سط�س  7.520.000جنيهم�صري(�سبعةمليون �سطوامل�ست�شفى.
 2016 2015وخم�سمائةوع�شرونالفجنية م�صرى
للت�أمني بدراوي �ش.م.م.
فقطالغري).
 1فرباير  1فرباير مبوجبالوثيقة،تقوم�شركةالت�أمنيبتعوي�ض امل�سئولةاملهنية
358660
� 7شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي
 2017 2016ال�شركةعنجميعاملبالغالتيتكونم�سئولة للم�ست�شفيات.
�ش.م.م.
للت�أمني
عنها قبل الغري مبوجب حكم ق�ضائي نهائي
وذلك يف حاالت الوفاة �أو الأ�ضرار اجل�سمانية
النا�شئة عن اخلط�أ �أو التق�صري الذي يرتكبه �أحد
العاملنيالتابعنيلل�شركة(منالأطباء وعددهم
 135واال�ست�شارينيوعددهم 75طبيبوهيئة
التمري�ض وعددهم .)120علي �أال يتعدي مبلغ
التعوي�ضاحلدودالق�صويالتالية:
�أوال:حدودامل�سئوليةعنالأخطاءاملهنية
لل�سادةالأطباءوهيئةالتمري�ض:
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة ال�شخ�ص الواحد 100.000:جنيه
م�صري(مائة�ألفجنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة �أكرث من �شخ�ص يف احلادث الواحد:
 500.000جنيهم�صري(خم�سمائة�ألف
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني خاللمدة الت�أمني  1.000.000:جنيه م�صري (مليون
جنيهم�صري).
ثانيا:حدودامل�سئوليةعنامل�سئوليةاملدنية
العامةقبلالغري:
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة ال�شخ�ص الواحد 100.000:جنيه
م�صريمائة�ألفجنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة �أكرث من �شخ�ص يف احلادث الواحد:
 500.000جنيهم�صري(خم�سمائة�ألف
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني حلادث�أ�ضرار مادية 500.000:جنيه م�صري
(خم�سمائة�ألفجنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني خاللمدةالت�أمنيعنالأ�ضراراملاديةوج�سمانية:
 1.000.000جنيهم�صري(مليونجنيه
م�صري).

1/5635083799

 10يونيو  10يونيو  7.085.000جنيهم�صري(�سبعةمليونوخم�سة املعجلاخلطى
– �سطو.
 2016 2015وثمانون الف جنية م�صرى فقط الغري).

� 8شركةم�صر ل�صالح�شركةكوربلي�س
للت�أمني

� 9شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي 1/5634145025
للت�أمني �ش.م.م.ل�صالح�شركة
كوربلي�س
� 10شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي 563459765
�ش.م.م.
للت�أمني

 10يونيو  10يونيو  7.085.000جنيه م�صري (�سبعة مليون املعجل اخلطى –
 2016 2015وخم�سةوثمانونالفجنيةم�صرىفقطالغري) حريق.

�1أغ�سط�س �1أغ�سط�س  5.382.000جنيهم�صري(خم�سةمليون ق�سم االورام –
 2016 2015وثالثمائةاثنانوثمانونالفجنيةم�صرى حريق.
فقطالغري).
� 26أبريل � 26أبريل  40.000جنيه م�صري (�أربعون الف جنية امل�سئولية املدنية
352947
� 11شركةم�صر �شركةم�ست�شفيالنيلبدراوي
لل�شركةالنا�شئةعن
م�صرى فقطالغري).
2018 2015
�ش.م.م.
للت�أمني
حوادث(امل�صاعد/
ال�سالمل/امل�شايات)
الكهربائية.
بيانوثائقالت�أمنياخلا�صةب�شركةم�ست�شفىال�شروق�ش.م.م.
اخلطرامل�ؤمن�ضده
املبلغ
تاريخ تاريخ
رقمالوثيقة
امل�ؤمنله
م �شركة
البداية االنتهاء
الت�أمني
وثائقالت�أمني�ضداملخاطرعلي�أ�صولال�شركة
� 1شركة �شركة م�ست�شفي ال�شروق 23 1/5034641569يونيو 23يونيو  71.724.045جنيه م�صري (واحد و�سبعون ت�أمينا
 2016 2015مليون و�سبعمائة و�أربعة وع�شرون �ألف علي مباين
�ش.م.م.
م�صر
امل�ست�شفي،
وخم�سة و�أربعون جنيه م�صري).
للت�أمني (مع تخ�صي�ص مبلغ
املعدات
ت�أمني قدره 5.500.000
اخلدمية،
جنيه م�صري (خم�سة
املعدات
مليون وخم�سمائة �ألف
والأجهزة
جنيه م�صري) ل�صالح
الطبية
بنك عودة – فرع البطل
واملخزون �ضد
�أحمد عبد العزيز)
وجارى ً
خطر احلريق
حاليا تخ�صي�ص
والأخطار
مبلغ 41.313.000جنيه
اال�ضافية
م�صري (واحد و�أربعون
وال�شغب.
مليون وثالثمائة واحد و
ثالثة �ألف جنيه م�صري)
من �إجماىل مبلغ الوثيقة
ل�صالح البنك التجارى
الدوىل.
� 2شركةم�صر �شركةم�ست�شفيال�شروق  23 1/5035121215يونيو  23يونيو  14.733.544جنيه م�صري (�أربعة ع�شر ت�أميناعلي
 2016 2015ماليني و�سبعمائة وثالثة وثالثون الف حمتويات
�ش.م.م.
للت�أمني
وخم�سمائة و�أربعة و�أربعون جنيه م�صري) .امل�ست�شفيمن
(مع تخ�صي�ص مبلغ ت�أمني
�أثاثات،مفرو�شات
قدره  5.500.000جنيه
للحجرات
م�صري (خم�سة مليون
واملكاتبواملخزون
وخم�سمائة �ألف جنيه
�ضدخطر
م�صري) ل�صالح بنك
ال�سطو.
عودة – فرع البطل �أحمد
عبد العزيز)
 15فرباير  15فرباير  4.000.000جنيه م�صري (�أربعة ماليني ت�أمني�ضدال�سرقة
504407
� 3شركةم�صر �شركةم�ست�شفيال�شروق
باالكراه.
جنيهم�صري).
2017 2016
�ش.م.م.
للت�أمني
� 4شركةم�صر �شركةكوربلي�سللت�أجري  4 1/5034642643يونيو  4يونيو  370.500جنيهم�صري(ثالثمائةو�سبعون�ألف ت�أميناعليجهاز
موجاتفوق
وخم�سمائةجنيهم�صري).
2016 2015
التمويلي
للت�أمني
ال�صوتية(�سونار)
وجهازموجات
فوق�صوتية
خا�صبفحو�صات
الكلي و امل�سالك و
الفحو�صات�ضد
خطراحلريق.
� 5شركةم�صر �شركةكوربلي�سللت�أجري � 1 1/5034641362أبريل � 1أبريل  820.000جنيهم�صري(ثمامنائةوع�شرون ت�أميناعلياثاثات
,جتهيزات االت و
�ألفجنيهم�صري).
2016 2015
للت�أمني التمويلي(ل�صالحبنكم�صر
معداتطبية�ضد
يفمرحلة
فرع الأورمان)
احلريق.
التجديد
� 6شركة �شركة كوربلي�س للت�أجري  4 1/5035121665يونيو  4يونيو  370.500جنيهم�صري(ثالثمائةو�سبعون�ألف ت�أميناعليجهاز
م�صر
موجاتفوق
وخم�سمائةجنيهم�صري).
2016 2015
التمويلي
للت�أمني
ال�صوتية(�سونار)
وجهازموجات
فوق�صوتية
خا�صبفحو�صات
الكلي و امل�سالك و
الفحو�صات�ضد
خطرال�سطو.
� 7شركةم�صر �شركةكوربلي�سللت�أجري � 1 1/5034644837أكتوبر � 1أكتوبر  400.000جنيه م�صري (�أربعمائة �ألف ت�أميناعلي
التمويلي
للت�أمني
عدد ( )2جهاز
جنيه م�صري).
2016 2015
تخديرموديل
� Avance CS2ضد
احلريقوالأخطار
اال�ضافية.
 15فرباير  15فرباير  1.350.000جنيه م�صري (مليون وخم�سمائة ت�أمينا علي عدد من
600650
� 8شركةم�صر �شركة م�ست�شفي ال�شروق
للت�أمني
العاملني�ضدخيانة
وثالثون�ألفجنيهم�صري).
2017 2016
�ش.م.م.
الأمانة.
وثائقالت�أمنيعليال�سيارات
 22مايو  22مايو  45.000جنيه م�صري (خم�سة و�أربعون �ألف وثيقةت�أمني
492671
� 9شركة �شركةم�ست�شفيال�شروق
تكميليعلي�سيارة
جنيهم�صري).
2016 2015
�ش.م.م.
م�صر
ا�سعافماركة
للت�أمني
تويوتا.
 3يونيو  3يونيو  144.000جنيه م�صري (مائة و�أربعة و�أربعون وثيقةت�أمني
493332
� 10شركة �شركةم�ست�شفيال�شروق
م�صر
تكميليعلي�سيارة
�ألفجنيهم�صري).
2016 2015
�ش.م.م.
ا�سعافماركة
للت�أمني
تويوتا.
 15يونيو  15يونيو  192.500جنيه م�صري (مائة واثنان وت�سعون وثيقةت�أمني
494468
� 11شركة �شركةم�ست�شفيال�شروق
�ألفوخم�سمائةجنيهم�صري) .تكميليعلي�سيارة
2016 2015
�ش.م.م.
م�صر
ا�سعافماركة
للت�أمني
تويوتا.
بيانوثائقالت�أمنياخلا�صةب�شركةم�ست�شفىالقاهرةالتخ�ص�صي�ش.م.م.
اخلطرامل�ؤمن�ضده
املبلغ
تاريخ تاريخ
رقمالوثيقة
امل�ؤمنله
م �شركة
البداية االنتهاء
الت�أمني
وثائقالت�أمني�ضداملخاطرعلي�أ�صولال�شركة
 14يوليو � 1أبريل  43.941.250جنيه م�صري (ثالثة و�أربعون وثيقةمتعددة
 536م ت1/
� 1شركة �شركة م�ست�شفي القاهرة
 2018 2013مليونوت�سعمائةواحدو�أربعون�ألفومائتان التغطيات(:ت�أمينا
املهند�س التخ�ص�صي �ش.م.م.
عليمباين،
وخم�سونجنيهم�صري).
للت�أمني
ان�شاءات،تركيبات
و مرافق وجتهيزات
و�شبكاتومعدات
معاونة،االت
ومعداتو�أجهزة
و�أدواتطبية،
اثاثاتومفرو�شات
امل�ست�شفي
وحمتوياتاملخازن)
�ضداحلريق
والأخطاراال�ضافية
امللحقةبه،خطر
ال�سطووك�سر
الزجاج.
وثائق ت�أمني �أخري
� 12أبريل � 12أبريل مبوجبالوثيقة,تقوم�شركةالت�أمنيبتعوي�ض امل�سئوليةاملهنية
 8651و1/
� 2شركة �شركةم�ست�شفيالقاهرة
 2018 2013ال�شركةعنجميعاملبالغالتيتكونم�سئولةعنها للأطباء.
املهند�س التخ�ص�صي�ش.م.م.
قبل الغري مبوجب حكم ق�ضائي نهائي وذلك يف
للت�أمني
حاالتالوفاة�أوالأ�ضراراجل�سمانيةالنا�شئةعن
اخلط�أ �أو التق�صري الذي يرتكبه �أحد الأطباء
التابعنيلل�شركة.علي�أاليتعديمبلغالتعوي�ض
احلدودالق�صويالتالية:
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني لال�صابة�أو وفاة ال�شخ�ص الواحد نتيجة حلادث واحد:
 300.000جنيه م�صري (ثالثمئة �ألف
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني خالل مدةالت�أمنيمهمابلغعدداحلوادث(�أ�ضرارج�سمانية
فقط) 2.000.000:جنيه م�صري (اثنني مليون
جنيهم�صري).
� 11أبريل � 11أبريل مبوجبوثائقالت�أمنيتقوم�شركةالت�أمني امل�سئوليةاملدنية
 13503و1/
� 3شركة �شركةم�ست�شفيالقاهرة
 2019 2016بتغطيةامل�سئولية املدنيةلل�شركةقبلم�ستخدمي عن حوادث
 13504و1/
املهند�س التخ�ص�صي�ش.م.م.
(با�ستثناء (با�ستثناء (امل�صاعد/ال�سالمل/امل�شايات)الكهربائية (امل�صاعد/
 13505و1/
للت�أمني
الوثيقة الوثيقة التي تثبت يف حق ال�شركة دون اللجوء للق�ضاء ال�سالمل/امل�شايات)
 13506و1/
(ت�أمينا علي عدد خم�سة رقم  13503رقم  13503والنا�شئة عن احلوادث التي قد تلحق بهم الكهربائية.
و 1/و 1/نتيجةا�ستخدام(امل�صاعد/ال�سالمل/املا�شيات)
()5م�صاعد)
والتيبد�أت والتيتنتهي علي �أن تكون احلدود الق�صوي اللتزام �شركة
الت�أمنيكالتايل:
يف  19مايو يف  19مايو
.)2019 )2016
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني يفحالةوفاةال�شخ�صالواحدنتيجةحلادث
واحد 40.000:جنيه م�صري (�أربعون �ألف
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني يفحالةالعجزالكليامل�ستدمينتيجةحلادث
واحد 40.000:جنيه م�صري (�أربعون �ألف
جنيهم�صري).
 احلد الأق�صي اللتزام �شركة الت�أمني يف حالةالعجزاجلزئيامل�ستدمينتيجةحلادثواحد:
ن�سبةمنحدودتعوي�ضالعجزالكليامل�ستدميوفقا
لن�سبةالعجزاجلزئياملعتمدةمناجلهاتالطبية
احلكوميةاملخت�صة.
 اال�ضرار املادية 10.000:جنيه م�صري (ع�شرة�ألف جنيه م�صري) لكل حمولة 80كيلو جرام.
� 1أبريل � 1أبريل  6.000.000جنيهم�صري(�ستةمالينيجنيه ت�أمينا علي عدد من
� 4شركة م�ست�شفيالقاهرةالتخ�ص�صي  12547و1/
 2017 2016م�صري)بحد �أق�صي 500.000جنيهم�صري العاملنيمنناقلي
�ش.م.م.
املهند�س
(خم�سمائة�ألفجنيهم�صري)للنقلةالواحدة .النقدية.
للت�أمني
� 1أبريل � 1أبريل  1.100.000جنيه م�صري (مليون ومائة �ألف ت�أمينا علي عدد من
� 5شركة م�ست�شفيالقاهرةالتخ�ص�صي  12546و1/
العاملني�ضدخيانة
جنيهم�صري).
2017 2016
�ش.م.م.
املهند�س
الأمانة.
للت�أمني

 - 3عدد العاملني ب�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م .و�شركاتها
التابعة عدد  3877عامل يف  2015/12/31بناء علي خطاب ال�شركة
يف :2016/5/3
ال�شركة

عدد العاملني

م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م.

1470

م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م

715

م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م.

763

م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي �ش.م.م.

929

عدد املوظفني باملجموعة ي�شمل الأطباء املقيمني ب�إ�ستثناء الأطباء اال�ست�شاريني امل�صرح لهم
ب�أداء العمليات والتداخالت اجلراحية يف م�ست�شفيات املجموعة وتقدمي ا�ست�شارات طبية
يف العيادات اخلارجية بامل�ست�شفيات التابعة للمجموعة .وال يوجد عقود عمل مكتوبة مع
ه�ؤالء اال�ست�شاريني والتعاقد معهم يكون غالب ًا �شفاهة بعد الت�أكد من م�ؤهالتهم العلمية من
خالل جلنة داخلية متخ�ص�صة ،وذلك فيما عدا بع�ض العقود املحررة مع ر�ؤ�ساء الأق�سام ،وهو
االمر املتبع يف غالبية امل�ست�شفيات اخلا�صة .واجلدير بالذكر �أن بع�ض موظفي امل�ست�شفيات ال
يتم الت�أمني عليهم حتت مظلة الت�أمينات االجتماعية وذلك خل�ضوعهم لت�أمني �أخر يف �أماكن
�أخرى وفقا ل�شهادة �صادرة من ال�شركة بتاريخ .2016/5/3

البند ال�ساد�س� :أدوات املخاطر وفق ّا لكتاب ال�شركة يف :2016/5/10

 تعمل املجموعة يف جمال الرعاية ال�صحية فيما يعر�ضها من وقت لأخر لإقامة دعاويومطالبات ق�ضائية قد تنتج من �أية �أخطاء مهنية من �أطباء وممر�ضي املجموعة  ،وتقوم
املجموعة بتطبيق معايري �سالمة ملحاولة تفادي �أية �أخطاء مهنية.

 يتطلب العمل يف جمال الرعاية ال�صحية يف م�صر �إ�صدار العديد من الرتاخي�ص والتيتخ�ضع للرقابة والإ�شراف الدقيق وامل�ستمر من اجلهات احلكومية ويف حالة عدم
الإلتزام بالإ�شرتاطات اخلا�صة بها قد يعر�ضها للتوقف والإلغاء مما قد ي�ؤثر علي ن�شاط
م�ست�شفيات املجموعة.
 نظر ّا للمناف�سة احلالية يف جمال الرعاية ال�صحية ،قد ي�ؤدي ذلك �إيل �إ�ستقطابامل�ست�شفيات املناف�سة للأطباء و املمر�ضني والعاملني املميزين باملجموعة مما قد ي�ؤثر علي
ن�شاطها م�ستقبالّ.

البند ال�سابع :اخلطة امل�ستقبلية ل�شركة م�ست�شفى كليوباترا �ش.م.م .وفق ّا
لكتاب ال�شركة فى :2016/5/3
قامت �شركة كري هيلثكري ال .تى .دى  .Care Healthcare Ltdباال�ستثمار يف ال�شركة يف عام
 ٢٠١٤بهدف الإ�ستثمار يف تطوير وتنمية قطاع اخلدمات ال�صحية وت�شمل املجموعة حاليا
كال من �شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م� ،.شركة م�ست�شفى القاهره التخ�ص�صي �ش.م.م،.
�شركة م�ست�شفى النيل بدراوي �ش.م.م .و�شركة م�ست�شفى ال�شروق �ش.م.م .وترتكز ر�ؤية
املجموعة على حت�سني جودة خدمات الرعاية ال�صحية املقدمه وزيادة القدرة الإ�ستيعابية
خلدمة الإحتياجات املتنامية لل�سوق امل�صري ،وذلك مع �إتاحة تلك اخلدمات ب�صوره
�إقت�صادية مالئمة ل�شرائح �أو�سع من املجتمع .وت�سعى املجموعة �إىل حتقيق ذلك عرب زياده
كفاءة الت�شغيل؛ الإ�ستثمار يف تنمية الكوادر الب�شريه؛ الإ�ستثمار يف �أحدث التقنيات الطبيه؛
اعتماد نهج �إداري م�ؤ�س�سي؛ الإلتزام مبعايري اجلوده ال�شامله؛ وتقدمي منظومة خدمات
متكامله تتمحور حول جودة ال�صحه و �إحتياجات املر�ضى.

خطة املجموعة خالل الفرتة القادمة ت�شمل عدة حماور �أهمها:
-

-

تطوير مراكز التميز عالية التخ�ص�ص بكل م�ست�شفى (وحدات �أمرا�ض القلب ،عالج
الأورام ،االع�صاب ،العظام ،الخ.)...
االرتقاء باجلودة متا�شي ًا مع معايري «اللجنة الدولية امل�شرتكة» ( ،)JCIوهي املعايري
الأ�شهر لقيا�س جودة الرعاية ال�صحية و�سالمة املر�ضى يف املرافق الطبية حول العامل.
حتديث الأجهزة الطبية وخا�صة تلك اخلا�صة بغرف العمليات ،الرعاية املركزة ،ق�ساطر
القلب والأ�شعة وخالفه.
تطوير وحتديث البنية التحتية والأبنية.
تدريب �أطقم العاملني وتطوير الكوادر الب�شرية  -وخا�صة طاقم التمري�ض.
زيادة الطاقة اال�ستيعابية من خالل تو�سعات �أفقية ور�أ�سية.
حتديث نظم االدارة التكنولوجية ونظم �إدارة امللفات الطبية.
التو�سع من خالل وحدات العيادات اخلارجية يف مناطق جديدة داخل وخارج القاهرة.
التعاقد مع مراكز خربة عاملية بجميع املناحي الطبية احلديثة والدقيقة.

البند الثامن� :أحكام و�شروط الطرح وفق ّا خلطاب مدير الطرح يف
:2016/5/18

بيع عدد بحد �أق�صى � 40,000,000سهم بن�سبة حتي  % 25تقريب ًا من الأ�سهم القائمة
ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .من خالل �شريحتني طرح عام وطرح خا�ص على النحو
التايل:
ال�شريحة الثانية (طرح خا�ص) مالحظات
ال�شريحة الأوىل (طرح عام)
بيان
تو �ضيحية
ا لأ�شخا�ص تخ�ص�ص ال�شريحة الأوىل للجمهور من تخ�ص�ص ال�شريحة الثانية
الذين لهم الأ�شخا�ص الطبيعيني واالعتباريني .للم�ستثمرين التاليني:
امل�ؤ�س�سات ذات املالءة املالية (بنوك
حق امل�شاركة
و�شركات ت�أمني� ،صناديق ا�ستثمار
يف الطرح
ومعا�شات� ،شركات �إدارة املحافظ،
وغريها من امل�ؤ�س�سات الأخرى من ذوي
املالءة املالية).
امل�ستثمرين الأفراد ذوي املالءة املالية.
الأفراد واجلهات ذوي اخلربة يف جمال
الأوراق املالية.
بحد �أدنى عدد � 100سهم وبحد �أق�صى بحد �أدنى عدد � 100.000سهم وبدون
حدود
حد �أق�صى.
� 500.000سهم.
الطلبات
يتم تلقي وت�سجيل الأوامر ب�سعر
ال�سعر
يتم تلقي وت�سجيل الأوامر يف حدود
لل�سهم حده الأق�صى  12.16جم
النطاق وال�سعر املحدد من مدير الطرح
(�أثني ع�شر جنيه م�صري و�ستة ع�شر ورئي�س جمل�س الإدارة وذلك يف حدود.
قر�ش ّا ال غري) وذلك اعتبار ًا من يوم  12.16جم (�أثني ع�شر جنيه م�صري
عمل الأحد املوافق 2016/5/22
و�ستة ع�شر قر�ش ّا ال غري) و�سوف يتم
ً
علما ب�أنه �سيتم حتديد ال�سعر النهائي حتديد ال�سعر النهائي ً
وفقا لنظام
بعد غلق الطرح اخلا�ص الذي �سيتم الـ  Book Buildingو�سوف يعلن عن
ً
وفقا لنظام الـ  Book Buildingوذلك ال�سعر النهائي بحد �أق�صى يوم اخلميس
املوافق  2016/5/26يف ال�صحف
بالإعالن يف ال�صحف بحد �أق�صى
وبالبور�صة يوم اخلميس املوافق
يوم اخلميس املوافق 2016/5/26
� 2016/5/26أي قبل انتهاء الطرح
والإف�صاح بالبور�صة يوم اخلميس
املوافق � 2016/5/26أي قبل غلق باب العام بثالثة �أيام عمل على الأقل
تلقي الطلبات بثالثة �أيام عمل على �سواء يف املدة الأ�صلية �أو يف حالة
الأقل الذي ينتهي يوم الإثنني املوافق �صدور قرار من رئي�س جمل�س الإدارة
و�/أوالع�ضو املنتدب مبدها.
.2016/5/30
على �شركات ال�سم�سرة متلقية الأوامر يتم ذلك ً
وفقا للطريقة التي يحددها
طريقة
�إيداع ن�سبة ( %25خم�سة وع�شرون مدير الطرح يف تلقي �أوامر الطرح
ال�سداد
باملائة) على الأقل من قيمة كل طلب اخلا�ص ويجوز ملدير الطرح ورئي�س
يف احل�ساب املخ�ص�ص لتغطية الطرح جمل�س الإدارة ا�ستبعاد وتخ�صي�ص
الأ�سهم للأ�شخا�ص االعتبارية
لدى بنوك املقا�صة وذلك يف موعد
والأفراد ذوي املالءة املالية ً
وفقا ملا
غايته قبل نهاية �ساعات عمل يوم
الإثنني املوافق  2016/5/30املحدد يراه دون �إبداء الأ�سباب.
لنهاية فرتة تلقي الأوامر (غلق باب ويجوز ملدير الطرح ورئي�س جمل�س
الإدارة االتفاق مع �أفراد وم�ؤ�س�سات
الطرح العام) على �أ�سا�س ال�سعر
ذوي املالءة املالية لتخ�صي�ص ن�سب
الأق�صى والبالغ قدره  12.16جم
(�أثني ع�شر جنيه م�صري و�ستة ع�شر حمدد من �شريحة الطرح اخلا�ص.
قر�ش ّا ال غري) لل�سهم الواحد.
ً
علما ب�أنه يف حالة عدم التزام �شركات
ال�سم�سرة بذلك يكون للبور�صة اتخاذ
ما تراه من �إجراءات جتاه ال�شركات
املخالفة.
وتلتزم �شركات ال�سم�سرة ب�سداد
باقي قيمة الطلبات التي تتحدد
بناء على ال�سعر النهائي وعلى �أ�سا�س
نتيجة التخ�صي�ص يف حالة زيادة
قيمة الكمية املخ�ص�صة عن قيمة ما
�سبق �سداده لدى بنوك املقا�صة وذلك
ً
طبقا لنظام الت�سوية املعمول به لدى
�شركة م�صر للمقا�صة والإيداع والقيد
املركزي.
يتم ال�سماح بت�سجيل الأوامر لدى
طريقة
�شركات ال�سم�سرة بنظام التداول
ا لت�سجيل
لأوامر
بالبور�صة على �شا�شات الـ O.P.R
ا لتنفيذ
اعتبار ًا من يوم الأحد املوافق
بالبور�صة  2016/5/22وملدة �سبعة �أيام عمل
تنتهي يف نهاية يوم عمل الإثنني
املوافق .2016/5/30
�شركة املجموعة املالية لل�سم�سرة يف
جميع �شركات ال�سم�سرة العاملة
�شركات
الأوراق املالية.
ال�سم�سرة واملرخ�ص لها من الهيئة العامة
للرقابة املالية مبزاولة الن�شاط
امل�سموح
مع مراعاة قرارات جلنة الع�ضوية
لها بتلقي
بالبور�صة امل�صرية.
و ت�سجيل
الأوامر
�شركة املجموعة املالية لل�سم�سرة يف �شركة املجموعة املالية لل�سم�سرة يف
�شركة
الأوراق املالية.
ال�سم�سرة الأوراق املالية.
البائعة
�سيتم التخ�صي�ص مبا يتفق و�أحكام يتم التخ�صي�ص لل�شريحة الثانية
طريقة
ا لتخ�صي�ص قواعد القيد بالبور�صة امل�صرية.
بوا�سطة مدير الطرح بنظام Book
والتنفيذ
وبعد ا�ستيفاء ال�شروط ال�سابقة ويف  Buildingوهو نظام دويل متعارف
بالبور�صة حالة زيادة �إجمايل كمية طلبات
عليه.
ال�شراء عن الكمية املعرو�ضة يف الطرح يتم التنفيذ بالبور�صة وفق ًا للبيان
العام �سيتم �إجراء تخ�صي�ص لكل طالب الذي يخطر به مدير الطرح البور�صة
�شراء بالن�سبة والتنا�سب بني �إجمايل و�سيتم الإعالن عن �سعر الطرح النهائي
ً
الأ�سهم املطروحة للبيع و�إىل �إجمايل
وفقا ملا يحدده مدير الطرح وعدد
الأ�سهم املطلوبة لل�شراء مع مراعاة الأ�سهم املطلوب �شرا�ؤها من خالل هذه
جرب الك�سور ل�صالح �صغار امل�ستثمرين .ال�شريحة بالبور�صة.
 -1يف حالة عدم تغطية الأ�سهم املخ�ص�صة لل�شريحة الثانية (للطرح اخلا�ص) بالكامل ،يجوز
ا لأحكام
لل�شركة ومدير الطرح زيادة عدد الأ�سهم املطروحة بال�شريحة الأويل (الطرح العام) وذلك
العامة
بتحويل جزء من ال�شريحة املخ�ص�صة للطرح اخلا�ص �شريطة ن�شر �إعالن يت�ضمن �سعر ون�سبة
تغطية الطرح اخلا�ص وذلك قبل غلق باب الطرح العام بثالثة �أيام عمل على الأقل.
 -2يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة و�/أو الع�ضو املنتدب منفرد ًا مد فرتة تلقي الأوامر للطرح
العام ملدة �أق�صاها ع�شرة �أيام عمل وال تقل عن ثالثة �أيام عمل ب�شرط الإعالن بال�صحف
و�شا�شة البور�صة قبل ثالثة �أيام عمل من التاريخ املحدد لغلق باب االكتتاب.
� -3سيتم الإعالن على �شا�شات التداول بالبور�صة عن تنفيذ الطرح وعن تاريخ بدء التداول
على �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة.
 -4على �شركات ال�سم�سرة امل�شاركة يف الطرح مراعاة قواعد املالءة املالية وت�سجيل الطلبات
امل�ستوفاة للمقابل النقدي امل�سدد من العمالء.
 -5على �شركات الو�ساطة وال�سم�سرة مراعاة الف�صل التام بني ح�سابات العمالء النقدية بني
ال�شرائح وداخل كل �شريحة.
 -6ال يجوز مل�شرتي الأ�سهم يف الطرح اخلا�ص طلب �شراء �أ�سهم مطروحة يف الطرح العام.
 -7يف حالة تغطية االكتتاب العام �أقل من  4مرات تلتزم �شركات ال�سم�سرة بتوفيق �أو�ضاعها
لدى �شركة املقا�صة وذلك ب�إيداع املبالغ املتبقية ال�ستكمال كامل قيمة الأ�سهم املخ�ص�صة
والتي �أ�سفرت عنها عملية التخ�صي�ص لتتوافق ون�سبة التغطية التي �أ�سفر عنها االكتتاب يف
الطرح وذلك ملدة يوم عمل فقط ينتهي بنهاية يوم عمل الثالثاء املوافق .2016/5/31

البندالتا�سع�:آليةا�ستقرار�سعرال�سهميفال�سوقعقبتنفيذالطرح:

يتعهدامل�ساهمالرئي�سىيفالطرحوكذلك�شركةاملجموعةاملاليةهريمي�سلرتويجوتغطيةاالكتتاب
ب�صفتهامديرالطرحب�إن�شاءح�سابخا�صلدعما�ستقرار�سعرال�سهمواحلفاظعلى�سعرالتداول،وفق
ال�ضوابطالتالية:

-1تعريفاحل�ساب:

ح�ساببنكيم�ستقلبا�سم�شركةاملجموعةاملاليةهريمي�سلرتويجوتغطيةاالكتتابب�صفتهامدير
الطرحلدىالبنكالتجاريالدويلاملركزالرئي�سي ويديراحل�ساب�شركةاملجموعةاملاليةهريمي�س
لرتويجوتغطيةاالكتتابب�صفتهامديرالطرح.

-2هدف احل�ساب:

دعما�ستقرار�سعرتداولال�سهمبالبور�صةوذلكبالتعاملعلى�أ�سهم�شركةم�ست�شفيكليوبرتا�ش.م.م.
منخالل�أمر�شراءللأ�سهمب�سعرالطرحبقيمةاملبلغاملن�صو�صعليهبالفقرةالتاليةوذلكبنظام
ح�ساباال�ستقراراملفتوحبالبور�صةامل�صريةلراغبيالبيع.

-3املوارداملاليةللح�ساب:

وفق ًالقراراجلمعيةالعامةغريالعاديةل�شركةم�ست�شفيكليوباترا�ش.م.م.بتاريخ 2016/4/6يتم
متويلح�سابا�ستقرار�سعرال�سهمبن�سبة% 15من�إجمايلح�صيلةالطرحالتيقامامل�ساهمالرئي�سى
ببيعهايفالطرحالعامو�/أواخلا�ص.

-4مدة احل�ساب:

تكونمدةاحل�ساب�شهرميالدييبد�أمن�أوليومتداوللأ�سهمال�شركةبالبور�صةامل�صريةويلتزم
مديرالطرحامل�شار�إليهبالإف�صاحقبلثالثة�أيامعملعلىالأقلمننهايةمدةاحل�ساببالإعالن
على�شا�شاتالبور�صةعن�آخرتاريخيحقللراغبنييفالبيع�إيداع�أوامرالبيعلدىنظاماحل�ساب
املفتوحبالبور�صةامل�صرية.

� -5إدارة احل�ساب:

يقوممديرالطرحامل�شار�إليهب�إدارةاحل�سابل�صالحدعما�ستقرار�سعرال�سهمبا�سمح�سابا�ستقرار
�سعر�سهم�شركةم�ست�شفيكليوباترا�ش.م.م.ويلتزمامل�ساهمالرئي�سىيفالطرحبتحويلقيمةمبلغ
احل�سابحل�سابمديرالطرحامل�شار �إليهقبلبدايةالتداولبيومعملعلىالأقل.ويلتزممدير
الطرحب�إيداع�أمر�شراءمفتوحب�سعرالطرحالعامملدةثالثونيوم ًاميالديةتبد�أمنتاريخبداية
التداولعلىال�سهمبالبور�صةامل�صرية.

-6كيفيةتعاملمديرالطرحعلىاحل�ساب:

يلتزممديرالطرحامل�شار�إليهخاللمدةح�سابا�ستقرار�سعرال�سهمب�إيداع�أمر�شراءمفتوحب�سعر
الطرحالعامملدةثالثونيوم ًاميالديةتبد أ�منتاريخبدايةالتداولعلىال�سهمبالبور�صةامل�صرية
منخالل�شا�شاتالـ O.P.Rويحقللم�ساهمنيامل�شرتينيفالطرحالعامفقطراغبيالبيعب�إيداع�أوامر
بيعلعددالأ�سهماملخ�ص�صلهفقطمنخاللالطرحيفتاريختنفيذالطرحيفالبور�صةامل�صرية
ووفق ًالك�شفح�ساب�صادرمن�شركةم�صرللمقا�صةوالإيداعوالقيداملركزيوذلكمنخالل�شركات
ال�سم�سرةاملرخ�صلها(بحد�أق�صى�سعرالطرحالنهائي)طوالهذهاملدة،ويفنهايةمدةاحل�ساب
�سوفيتمتنفيذكاملالأوامراملودعةمنراغبيالبيعوالتيمليتم�سحبهاخاللمدةالثالثنييوم
امليالديةامل�شار�إليها.ويفحالةجتاوزكميةطلباتالبيععناملبلغاملحددب�أمرال�شراء�سوفيتمتنفيذ
الطلباتبالن�سبةوالتنا�سببنيكميةالطلباتوكمية�أمرال�شراءعلى�أ�سا�س�سعرالطرحالنهائيمع
جربالك�سورل�صالح�صغارالبائعنيمنالأ�صغر�إىلالأكربحتىنفاذالكميةالواردةب�أمرال�شراء.

 -7ت�صفية احل�ساب:

 يتم ت�صفية احل�ساب خالل خم�سة �أيام عمل من انتهاء مدة ال�شهر امل�شار �إليه وتنفيذ �أمرال�شراء على �أن يتم �إعادة ح�صيلة احل�ساب من �أ�سهم �أو مبالغ �أو كالهما كالتايل:
 يف حالة وجود مبالغ :يتم �إعادتها �إىل امل�ساهم الرئي�سى ممول احل�ساب. يف حالة وجود �أ�سهم :ت�ؤول هذه الأ�سهم �إىل امل�ساهم الرئي�سى ممول احل�ساب ،على �أن يتمنقل ملكية تلك الأ�سهم من خالل عملية حممية بالبور�صة وفق ًا لقواعد جلنة التداول
بالبور�صة امل�صرية ويتم جتميدها بعد نقل ملكيتها للم�ساهم الرئي�سى ا�ستكما ًال لفرتة
التجميد املن�صو�ص عليها يف قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية بالبور�صة امل�صرية وفرتة
التجميد االختياري.
�أقر �أنا� /أحمد عز الدين حممود عبد العال ب�صفتي رئي�س جمل�س �إدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة
م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .ب�صحة الإف�صاحات الإ�ضافية الهامة امل�شار �إليها بعاليه.
هذا �إقرار مني بذلك.
اال�سم� :أحمد عز الدين حممود عبد العال
ال�صفة :رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م.
التوقيع:
امل�ست�شار املايل امل�ستقل
مدير الطرح
ال�شركة امل�صدرة
ا�سم امل�ؤ�س�سة
ا�سم املفو�ض
التوقيع

�شركة م�ست�شفي كلوباترا �شركة املجموعة املالية جراند ثورنتون
هريمي�س لرتويج وتغطية لال�ست�شارات املالية عن
�ش.م.م.
الأوراق املالية
االكتتاب
دكتور� /أحمد عز الدين الأ�ستاذ /م�صطفى جاد الأ�ستاذ /عمرو فتح اهلل
حممود عبد العال
رئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب

خامت امل�ؤ�س�سة

ا�سم امل�ؤ�س�سة
ا�سم املفو�ض

التوقيع

مراقبي ح�سابات ال�شركة امل�ست�شار القانوين لل�شركة امل�ست�شار القانوين ملدير
الطرح
مكتب من�صور و�شركاهم مكتب ذو الفقار و�شركاها مكتب معتوق ب�سيوين
براي�س وترهاو�س كوبرز لال�ست�شاراتالقانونية للمحاماهواال�ست�شارات
القانونية
واملحاماه
الأ�ستاذ� /أحمد جمال الأ�ستاذ� /أنور عادل زيدان الأ�ستاذ /حممد عبد
الفتاح
�شريك م�ؤ�س�س
حمد اللـه العرتي�س
املحامي
الأ�ستاذ /تامر �صالح
ال�شريك امل�سئول عن �إدارة
الدين عبد التواب
�أ�سواق املال مبكتب معتوق
املحا�سبانالقانونيان
ب�سيوين

خامت امل�ؤ�س�سة

�إ�شعار هام
 .1ينطوي اال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركات علي خماطر
معينة يجب �أن ت�ؤخذ يف االعتبار ،ويجب علي
امل�ستثمرين املحتملني �أن يقوموا بكل عناية وحر�ص
بقراءة هذه الن�شرة واملرفقات املتعلقة به ،ويتوجب
عليهم قبل اتخاذ قرار �شراء الأ�سهم الت�شاور مع
م�ست�شارين �أو جهات متخ�ص�صة حول عوامل املخاطرة
يف الأ�سهم وكافة املعلومات الواردة بن�شرة الطرح
واملرفقات املتعلقة بها ومدي جدوي اال�ستثمار يف هذه
الأ�سهم ،وتوافقها مع ظروفهم اال�ستثمارية.
 .2يتحمل �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة جمتمعني �أو
منفردين كامل امل�سئولية عن دقة و�صحة املعلومات
الواردة يف ن�شرة الطرح وي�ؤكدون �أنه ال توجد وقائع
�أخري ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها لهذة الن�شرة �إيل
جعل �إي �إفادة واردة فيه م�ضللة.
 .3قد �أعدت هذه الن�شرة علي م�سئولية رئي�س جمل�س
الإدارة املمثل القانوين لل�شركة وامل�ست�شار املايل
امل�ستقل وامل�ست�شار القانوين لل�شركة ومراقب ح�سباتها
ومدير الطرح ،ومت تقدمي امل�ستندات للبور�صة امل�صرية
وتبني �أنها متوافقة مع البيانات الواردة بالنموذج
اال�سرت�شادي وعلي م�سئولية مقدمها.
 .4ال تعد موافقة البور�صة امل�صرية علي ن�شر هذه
الن�شرة اعتماد ّا للجدوي التجارية واال�ستثمارية
لهذه ال�شركة ،كما �أن البور�صة امل�صرية ال تتحمل
�أي م�سئولية عن حمتوي الن�شرة وال تعطي ت�أكيدات
تتعلق بدقتها �أو اكتمالها وتخلي نف�سها �صراحة من �أي
م�سئولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف
هذه الن�شرة �أو االعتماد علي جزء منها.
 .5بتاريخ � 2016/5/17صدرت عدم ممانعة الهيئة
العامة للرقابة املالية علي درا�سة القيمة العادلة
ل�سهم �شركة م�ست�شفي كليوباترا �ش.م.م .والتي انتهت
�إيل حتديد القيمة العادلة لل�سهم مببلغ  12.16جنيه
م�صري وبناء علي طلب الهيئة ف�إننا نربز ما يلي طبق ًا
ملا ورد يف خطاب الهيئة العامة للرقابة املالية:
تت�ضمن درا�سة القيمة العادلة املقدمه من ال�شركة
عدة تنب�ؤات وتقديرات م�ستقبلية متفائلة ومن ثم
ف�إنها تت�ضمن درجة عالية من املخاطر وقد تختلف
النتائج الفعلية عن النتائج املتوقعة ب�شكل كبري
ويتعني على كل م�ستثمر �أن يتفح�ص ويدر�س بعناية
ودقة كافة البيانات التي تت�ضمنها درا�سة القيمة
العادلة لل�شركة ليقرر فيما �إذا كان من املنا�سب
الدخول يف هذا اال�ستثمار من عدمه حيث تت�ضمن تلك
التنب�ؤات ما يلي:
 .1تت�ضمن درا�سة القيمة العادلة افرتا�ضات م�ستقبلية
�أثرت ب�شكل جوهري على ن�سب النمو املتوقعة
وهوام�ش الربح بالدرا�سة نتيجة افرتا�ض الإدارة
تطبيق ا�سرتاتيجيات جديدة لإدارة (م�ست�شفيات
املجموعة) مما �سينتج عنه ا�ستقطاب عدد �أكرب من
املر�ضى وتخفي�ض التكاليف ورفع م�ستوى الأداء وهو
الأمر الذي �أدى �إىل وجود اختالف جوهري بتلك
الن�سب املتوقعة عن ما جاء بن�سب النمو التاريخية
للم�ست�شفيات الأربعة عن عامي  2014و  2015علم ًا
ب�أن الدرا�سة مل تت�ضمن حتليل للأداء التاريخي ملا
قبل عام .2014
 .2تفرت�ض درا�سة القيمة العادلة �أن هناك مرونة
ن�سبية يف الطلب على خدمات القطاع ال�صحي ذات
امل�ستوى املتميز ت�سمح با�ستهداف عدد �أكرب من املر�ضى
ورفع الأ�سعار خالل ال�سنوات القادمة.
� .3أ�سفرت درا�سة القيمه العادلة عن �إعادة تقييم
ال�ستثمارات ال�شركة يف ك ًال من �شركة م�ست�شفي القاهرة

التخ�ص�صي و�شركة م�ست�شفي النيل بدراوي امل�ستحوذ
عليهم خالل الن�صف الثاين من  2015بحوايل 761.7
مليون جنيه ،مقارنة ب�أن القيمة الدفرتية لتكلفة
ا�ستحواذها على تلك امل�ست�شفيات كان يبلغ  366مليون
جنيه على النحو التايل:
 تبلغ القيمة الدفرتية لأ�سهم �شركة النيل بدارويحوايل  259مليون جنيه وفق ًا للقوائم املالية املنتهية
يف .2015/12/31
 تبلغ القيمة الدفرتية لأ�سهم �شركة القاهرةالتخ�ص�صي حوايل  107مليون جنيه وفق ًا للقوائم
املالية املنتهية يف .2015/12/31
وهو الأمر الذي نتج عنه �إ�ضافة حوايل  395مليون
جنيه �إىل القيمة العادلة املقدرة لل�شركة بن�سبة زيادة
تبلغ  %107من القيمة الدفرتية لتكلفة اال�ستحواذ
على تلك امل�ست�شفيات خالل �أقل من ن�صف عام.
 .4عند تقييم ال�شركة با�ستخدام طريقة م�ضاعف
الربحية ا�ستخدم املقيم طريقة جمموع الأجزاء
لتقدير قيمة كل �شركة من �شركات املجموعه ب�شكل
م�ستقل ومن ثم جتميعهم للح�صول على قيمة جمموعة
امل�ست�شفيات حيث مل تظهر نتائج �أعمال القوائم املالية
امل�ستقلة ل�شركة م�ست�شفي كليوباترا �أي �إيراد يخ�ص
م�ست�شفيات املجموعة حلداثة اال�ستحواذ عليها .ولكن
مل يراع املقيم �أنه يجب تعديل فوائد القرو�ض التي
ا�ستخدمت لتمويل اال�ستحواذ على هذه اال�ستثمارات
لتعك�س الأعباء ال�سنوية لفوائد القرو�ض امل�ستخدمة
يف متويل اال�ستحواذ على هذه اال�ستثمارات ،وهو الأمر
الذي �أدى �إىل �إ�ضافة القيمة العادلة للإ�ستثمارات
ال�شركة فى �شركات املجموعة اىل قيمة �شركة
م�ست�شفى كليوباترا دون خ�صم قيمة الفوائد ال�سنوية
للقرو�ض امل�ستخدمة لتمويل هذه اال�ستثمارات وقد
ترتب على هذا الأمر ارتفاع القيمة العادلة التي
قدرتها الدرا�سة ل�شركات املجموعة.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن القوائم املالية لل�شركة
تت�ضمن قرو�ض ًا ح�صلت عليها ال�شركه تبلغ 433
مليون جنيه ل�صالح البنك التجاري الدويل حيث مت
احل�صول على قر�ض بقيمة  203مليون جنيه لتمويل
ا�ستحواذها على م�ست�شفى القاهرة التخ�ص�صي كما
قامت ال�شركة باحل�صول على قر�ض �آخر من البنك
التجاري الدويل بقيمة  230مليون جنيه لتمويل
ا�ستحواذها على �شركة م�ست�شفى ال�شروق ومن ثم
قامت ال�شركة برهن كامل �أ�سهمها يف م�ست�شفى القاهرة
التخ�ص�صي وم�ست�شفى ال�شروق ل�صالح البنك التجاري
الدويل ك�ضمان للقر�ض ،كما قامت �شركة كري هيلث
كري (امل�ساهم الرئي�سي بال�شركة) برهن %99.99
من �أ�سهمه ب�شركة م�ست�شفى كليوباترا ل�صالح البنك
التجاري الدويل ك�ضمان لنف�س القر�ض.
ومن ثم ف�إنه �إذا ما روعي �آثار ما تقدم ف�إنه ميكن
اعتبار درا�سة القيمة العادلة م�ستوفاة �شك ًال
ملتطلبات املنهجية العامة املتعارف عليها يف درا�سة
القيمة العادلة يف �ضوء ما قدم من امل�ستندات املرفقة
بالدرا�سة وامللزم بت�ضمينها بتقرير الإف�صاح الذي
�سيتم ن�شره بعد اعتماده من البور�صة امل�صرية ودون
�أدنى م�سئولية على الهيئة ،مع الأخذ يف االعتبار �أن
البنود املذكورة ب�أعاله مل ترد على �سبيل احل�صر �إمنا
متثل احلد الأدنى والأ�سا�سي التي يجب على ال�شركة
االلتزام بن�شره حتى ت�ساعد امل�ستثمرين على اتخاذ
قرارهم ب�ش�أن اال�ستثمار يف ال�شركة ،و�أن عدم ممانعة
الهيئة ال يعترب اعتماد ًا للنواحي الفنية بالدرا�سة
�أو للجدوى التجارية واال�ستثمارية ،و�أن دور الهيئة
يتمثل يف مراجعة الأركان ال�شكلية للأطر املنهجية
املتعارف عليها يف التقييم ودون مراجعة �صحة
االفرتا�ضات التي بنيت عليها الدرا�سة؛ وال تعطي �أي
ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،حيث �أن درا�سة
الهيئة ال تتطرق كهدف رئي�سي �إىل تف�صيالت الدرا�سة
والنتائج التي مت الو�صول �إليها ،ودون الإخالل بحق
البور�صة يف مراجعة الدرا�سة و�إجراء ما قد تراه
منا�سب ًا لدرا�سة منوذج الإف�صاح عن الطرح وذلك
كله حتت م�سئولية كل من ال�شركة وجمل�س �إدارتها
وامل�ست�شار املايل امل�ستقل ومراقب احل�سابات وامل�ست�شار
القانوين لل�شركة ومدير الطرح عن �صحة البيانات
واالفرتا�ضات وما ترتب عليها من نتائج يف حتديد
القيمة العادلة لل�سهم يف �ضوء القواعد والقوانني
املعمول بها وما ت�ضمنته قواعد قيد و�شطب الأوراق
املالية يف هذا ال�ش�أن.
مع مراعاة �أن ذلك كله دون الإخالل بحق البور�صة
يف مراجعة �أي من بنود الدرا�سة التي تتطلبها لإقرار
منوذج الإف�صاح عن الطرح وامل�ستندات الالزمة ل�صحة
افرتا�ضات الدرا�سة ،حيث مل تتطرق الهيئة �إىل مدى
�سالمة ودقة بيانات وافرتا�ضات الدرا�سة املقدمة
يف �ضوء القواعد والقوانني املعمول بها وما ت�ضمنته
قواعد قيد و�شطب الأوراق املالية يف هذا ال�ش�أن.
 .6وبتاريخ  2016/5/18وافقت جلنة القيد علي ن�شر
هذه الن�شرة يف جريدتني يوميتني �صباحيتني وا�سعتي
االنت�شار.
� .7أي جهة �أو �أطراف لديها اي اعرتا�ض علي ما ت�ضمنه
هذه الن�شرة من بيانات �أو معلومات عليها التقدم لإدارة
البور�صة قبل تنفيذ الطرح مبا لديها من اعرتا�ضات
م�ؤيده بامل�ستندات حتي ميكن درا�سة اوجه االعرتا�ض
قبل ال�سري يف �إجراءات تنفيذ الطرح.

