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     ش.م.ماإلسكندرية"(  -)"المركز الطبى الجديد   شركة اإلسكندرية للخدمات الطبيةلسهم    العادلة القيمة    ملخص تقرير تحديد 
قيد بسجل الهيئة ، رقم  والمعد بواسطة شركة أندرسن لإلستشارات المالية عن األوراق المالية  2022يونيو    30كما فى  

 ( 47)ن الماليين  ورقم القيد بسجل المستشاري ( 821)العامة للرقابة المالية 
 
 

   2022سبتمبر  21
 
 

                                                    



 

 

   2220 سبتمبر 21التاريخ: 
 

 الء الدين عبد المجيد مسعود ع /الدكتور السيد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 

 اإلسكندرية"( ش.م.م    -شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )"المركز الطبى الجديد
 القاهرة 

 جمهورية مصر العربية 
 

الجديد  العادلةالقيمة    تحديددراسة   الطبى  )"المركز  الطبية  للخدمات  اإلسكندرية  شركة  - لسهم 
 م اإلسكندرية"( ش.م.

 

خطاب    بناء   الجديدشر مع  المبرم    االرتباطعلى  الطبى  )"المركز  الطبية  للخدمات  اإلسكندرية  - كة 
  والمتضمنم  1/9/2022والمؤرخ في    ("أو "الشركة   "العميل")  فيما بعد بـ  ويشار إليه  اإلسكندرية"( ش.م.م

  قيمةال  بتحديد  (لمستقل"ى اشركة أندرسن لإلستشارات المالية عن األوراق المالية )"المستشار المال  تكليف
ثالثة طرق   باستخداموذلك  لتقييم"(  ل  المحدد  تاريخال)"  2022  يونيو  30في  كما    لسهم الشركةالعادلة  

المخصومة، النقدية  التدفقات  المع  للتقييم هي طريقة  الدفترية  القيمة  السوق دلةطريقة    ، وطريقة مدخل 
                                                                "(. دمةفيما بعد بـ "الخ ماويشار إليه)
 

 الغرض من التقييم 
كة اإلسكندرية للخدمات الطبية )"المركز الطبى  شر  يعد الهدف من التقييم هو تحديد القيمة العادلة لسهم

 . للشركة المقدمةوذلك بغرض دراسة عروض اإلستحواذ  اإلسكندرية"( ش.م.م-الجديد
 
 

 نطاق العمل 
 :وفقا  للطرق التقييم التالية التقييميتضمن نطاق العمل 

 Discounted Cash Flow التقييم وفقا لطريقة التدفقات النقدية المخصومة  .1
 Adjusted Book Valueطريقة القيمة الدفترية المعدلة التقييم وفقا  ل .2

 Guideline Company Method مدخل السوق طريقة التقييم   .3
 

 الغرض من التقرير ومحدداته 

من    ن لإلستشارات المالية عن األوراق الماليةلشركة أندرسعلى المعلومات المقدمة  يستند تقرير التقييم  
بمراجعة البيانات والمعلومات   ةإدارة الشركوذلك بافتراض قيام  ،  و/أو من عدة مصادر مختلفةقبل الشركة  

على المعلومات التاريخية   لدفترية المعدلةلقيمة ااوتقدير    التقييم ستند تحليل  ي .  المقدمة والموافقة عليها
وت نور الدين للخبرة  مكتب صفالمعد بواسطة  و   التقييم الفني لألصول الثابتةتقارير  والبيانات المالية و 

من البيانات المقدمة  نتحقق  حقق بشكل مستقل أو  ال ن . نحن  والمقييم العقارى"(    اإلستشارية )"الخبير الفنى
لم   إدارة الشركةأن ندرك . ونحن اكتمالهابشأن دقتها أو  لتأكيداتو أي شكل من أشكال ارأي أي ال نبدو 
أي إغفال أو    أن  عميلالالعوامل التي قد تكون ذات صلة. وباإلضافة إلى ذلك ، يدرك  من  غفل أي  ت 

 . نتائج التقييمعلى   ا  جوهري ؤثر ي يمكن أن  تحريف

 
ملخصات تعد لهذا التقرير    ةأي   ،االرتباط خطاب    فيأن يتم االستعانة بتقريرنا فقط لألغراض المبينة    ينبغي 

 يمستندات أخرى أو عروض( يقوم أ  يمستندات أخرى )مثل مذكرة معلومات أو أ  فيإشارة له    يأو أ
الحصول على موافقتنا و للفحص والمراجعة من قبلنا  تخضع  غرض آخر، يجب أن    يألطرف بإعدادها  

أندرسن لإلستشارات المالي عن األوراق  مما تقدم. ال تتحمل شركة    ي المسبقة على نشر أو إصدار أ
تجاه أي طرف    ذات عالقة به قد تنشأ عن محتويات هذا التقرير أو  والتي  أية مسؤولية أيا  كانت    المالية

الكاملة  المسؤولية ا من معلومات فيتحملون آخر بخالفكم. وإذا ما استعانت أطراف أخرى بما ورد بتقريرن 
  عن ذلك.

 
 



 

 

 3  

 

 

 منهجية التقييم 

القيمة التبادلية ألصل بين أطراف كل  “والتي تعرف كما يلي    وفقا  لمفهوم القيمة العادلة حددنا القيمة  
 “ ن الحقائق ويتعامالن بإرادة حرةالتبادل وعلى بينة م فيمنهم لديه الرغبة 

  نا مسئولين لس  .تقريرهذا ال  إصدارمن تاريخ    اعتبارا  ، و ما تم إتاحته لنا من بياناتذا التقرير على  يستند ه
  الواردة  محدداتالو لقيود  ليخضع هذا التقرير  و   ذلك التاريخ.بأي أحداث تقع بعد    فيما يتعلق  هتحديث   عن

 .  بهذا التقرير (أ)في المرفق 
 

 اإلستقاللية 
األوراق المالية باالستقاللية التامة عن الجهة طالبة التقييم  كة أندرسن لإلستشارات المالية عن  تتمتع شر 

 أو أشخاص.  مرتبطة بهما سواء شركات وأي أطراف

 
 إقرار المستشار المالى المستقل 

 : بأن ةارات المالية عن األوراق المالي شركة أندرسن لإلستش نحن نقر

ال الشركة وفي ضوء فى ضوء طبيعة وخصائص مجال أعم  ةالتقييم المالئم  أساليبتم تحديد   
اإللتزام اإلعتبار  في  آخذين  التقييم  من  للمنشآت   الهدف  المالى  للتقييم  المصرية  بالمعايير 

والتي تشمل "معيار قواعد السلوك المهني" و"معيار متطلبات   2017/  1/  18الصادرة فى 
و"معيار  الكفاءة التقييم"  عملية  تنفيذ  و"معيار  العمل"  نطاق  و"معيار  معقولية   المهنية" 

 . إعداد تقرير التقييم ومشتمالته  االفتراضات" و"معيار مناهج وأساليب التقييم المالي" و"معيار

تقدير  نتيجة  تعتمد على  المهمة ال  بهذه  القيام  المهنية عن  أتعابنا  العادلة  إن  سهم  ل  القيمة 
الى السعي نحو الوصول    أو نتيجة إستخدام التقرير وبدون أية قيود وبدون   الشركة محل التقييم

 .قيمة محددة من قبل الجهة طالبة التقييم أو أي طرف أخر

 
قمنا بتحليل أداء الشركة محل التقييم حتي نتمكن من تقدير القيمة العادلة للسهم وفقا   

 . للمحددات والقيود الواردة بالتقرير

بتقييم األصول    مكتب صفوت نور الدين للخبرة اإلستشارية )"الخبير الفنى والمقييم العقارى"(  قام 
ن لإلستشارات  وذلك حتى تتمكن شركة أندرس 2022يونيو  30الثابتة والفنية للشركة كما فى 
 .القيمة الدفترية المعدلةخدام طريقة صافى  قيمة السهم بإست قدير  المالية عن األوراق المالية بت 

 

 للدعم الذي تلقيناه النجاز عملنا.  الشركةوختاما نود أن نعرب لكم عن خالص تقديرنا إلدارة 
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،
 

 
 شركة أندرسن لإلستشارات المالية عن األوراق المالية 

 
 محمد عادل عبد الحليم 

 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
 
 
 



 

 

  

                                                                                   

  اإلسكندرية"( ش.م.م-شركة اإلسكندرية للخدمات الطبية )"المركز الطبى الجديد همالتقييم المطبقة لتقييم س ملخص نتائج 
وال يمكن الجزم بتفضيل أسلوب عن آخر إال أن عملية اختيار مدخل التقييم ومن ثم األسلوب المتبع ترتبط بشكل أساسي بعدد    ،التي يستخدمها االستشاريون في مجال تقييم األعمال  األساليبتتعدد  

 مدخل وأسلوب التقييم،  وتشمل هذه المحاور ما يلي:أخذها في االعتبار عند عملية اختيار المحلل من المحاور الرئيسية التي يجب على 
  يعته.الغرض من التقييم وطب  -
 طبيعة نشاط المنشأة محل التقييم.  -

 موقف الربحية لدى المنشأة محل التقييم.  -

  مدى تحقق مبدأ االستمرارية في المنشأة. -

 مدى إمكانية تحقق االفتراضات المستقبلية. -

 
 . نتائج أعمال التقييم للشركةو  لنطاق العمل الذى تم إتباعه وفيما يلي عرض موجز ثالثة طرق للتقييم، باالستناد إلى األوراق الماليةأندرسن لإلستشارات المالية عن شركة لقد قامت 

 
 

 Discounted Cash Flowطريقة خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية     

 . 30/6/2022وحنى  2017الفترة  للشركة خاللتحليل مستوى األداء المالي  -

ات  وتحليل بيانات السوق خالل فترة التقدير  و تحليل األداء المالي التاريخي خطة الشركة المستقبليةدراسة التقديرات المالية وفقا  لالفتراضات الخاصة باألداء المستقبلي للشركة في ضوء دراسة  -
 . 2026- 2022المستقبلية 

للتوصل   -وذلك عن طريق إعداد قائمة التدفقات النقدية الحرة    ،المخصومةبإتباع طريقة التدفقات النقدية  )"التاريخ المحدد للتقييم"(   2022يو  يون 30كما فى  شركة  ال  العادلة لسهمتقدير القيمة   -
والتي يتم فيها إضافة أعباء اإلهالك والفوائد وضرائب الدخل على صافي األرباح ويتم إضافة / خصم التدفقات الناشئة عن زيادة / نقص   -إلى صافي التدفقات النقدية ذاتية التمويل للشركة  

ثم يتم خصم صافي التدفقات النقدية الحرة الناشئة باستخدام معدل خصم مناسب يتضمن تأثير معدل العائد الخالي من المخاطر  خصم النفقات الرأسمالية المقدرة،  متطلبات رأس المال العامل و 
 Netلك يتم طرح صافى الديون )، ثم بعد ذاالعتبار الوزن الترجيحي النسبي لمصادر التمويل )من حقوق الملكية والقروض( وفقا  لمتوسط مؤشرات سوق النشاطومخاطر السوق ويأخذ في  

Debt.كما فى التاريخ المحدد للتقييم ) 
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 Discounted Cash Flowطريقة خصم صافي التدفقات النقدية المستقبلية لالتقييم وفقاً ج نتائ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بعد خصم صافى  2022يونيو  30كما فى  ق ملكية الشركةالحالية لحقو لتحليالت السابقة، فإن القيمة ابناء على 
  130،600،000درة ب والمققية لألرض الغير مستغلة يه مصرى وإضافة القيمة السو جن  31،860،357الديون البالغ  

   .لسهمجنيه ل 46،7، اى ما يعادل ه مصرى مليون جني 727هى 
 

 FCFFالتدفقات النقدية الحرة 
  31حتى   1/7/2022من 

 2022ديسمبر 
 م 2026 م 2025 م 2024 م 2023

  49,439,187  89,319,138  102,689,923  117,795,291  131,838,572 ( EBITDAاألرباح قبل الضرائب والفوائد واإلهالكات )

 (28,279,583) (25,245,330) (21,814,080) (18,629,272) (10,286,869) يخصم: الضرائب 

           يضاف/يخصم  

 (7,704,053) (8,460,515) (7,152,018) (7,967,122)  10,166,968 التغير فى رأس المال العامل 

           يخصم 

 (9,200,000) (9,200,000) (7,000,000) (53,900,000) (5,093,803) اإلنفاقات الرأسمالية 

  44,225,483  8,822,744  66,723,826  74,889,446  86,654,936 ( FCFFالتدفقات النقدية الحرة )

 FCFFالنقدية الحرة خصم التدفقات معدل 

 القيمة  البيان

 17% ( RF) معدل العائد الخالي من المخاطر

 0.35   معامل المخاطر المنتظمة بيتا

 9.68% ( ERP)  عالوة مخاطر حقوق الملكية

 0.86% (Size premium) عالوة مخاطر الحجم

 %21.2 تكلفة حقوق الملكية 

 %22.5 معدل الضرائب 

 %17 تكلفة الديون 

 %13.1 تكلفة الديون بعد الضرائب 

 %60 المستهدف  الوزن النسبي لحقوق الملكية

 t 40%المستهدف الوزن النسبي للديون

 %68 نسبة الديون إلى حقوق الملكية 

 %13.57 معدل الخصم 
  ، مصادر متعددة نأندرسالمصدر: تحليالت  
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 Adjusted Book Valueطريقة صافي القيمة الدفترية المعدلة 

التي تقتضي طبيعتها إخضاعها للتقييم الفني أخذا  في االعتبار الحالة الفنية لتلك األصول  الحصول على دراسة تقييم فني في التاريخ المحدد للتقييم تهدف إلى تقدير القيمة الحالية لألصول الثابتة واألعمال   -
 في ذلك التاريخ. 

وإجراء    -الحسابات    اوالمدقق بواسطة مراقب   -يخ المحدد للتقييم  لمالي في التار ( طبقا  للمركز اأعالهالشركة )أخذا  في االعتبار نتائج التقييم الفني الواردة بالفقرة    القيام بدراسة تقييم مالي ألصول والتزامات -
 يخ المحدد للتقييم. التسويات الالزمة لعناصر األصول وااللتزامات وفقا  لنتائج التقييم للوصول للقيم الدفترية المعدلة ألصول والتزامات الشركة في التار 

ة في ذلك التاريخ أخذا  في االعتبار نتائج إعادة تقييم جميع  شركال لصافي أصول   لقيمة الدفترية المعدلةرية المعدلة في التاريخ المحدد للتقييم للوصول لإعداد قائمة بأصول والتزامات الشركة وفقا  للقيم الدفت  -
 القيمة الدفترية المعدلة:تخدام طريقة تحليل لنتائج التقييم بإس، وفيما يلى  أعالهعناصر األصول وااللتزامات وفقا  للدراسات المشار لها في الفقرتين 

-  

  

البيان
التكلفة التاريخية 

30 يونيو 2022

 القيمة 
ى
صاف

ية  الدفتر

30 يونيو 2022

القيمة السوقيةالتسويات

         509,398,770      506,003,230         3,395,540                 3,395,540أراضى

         134,483,750         21,257,192     113,226,558             133,695,625مبانى وإنشاءات

            50,130,460         31,402,580       18,727,880               72,752,763أجهزة ومعدات

              1,971,800           1,600,341             371,459                 2,238,906حاسبات ألية

              2,865,000           1,669,011         1,195,989                 2,481,253وسائل نقل وإنتقال

                    63,300                 63,243                       57                     109,091عدد وأدوات

              4,030,870           2,846,510         1,184,360                 6,909,723أدوات طبية وجراحية

                          -                     (704)                     704                 1,345,666مفروشات

              2,271,000           1,522,693             748,307                 3,170,555أثاث ومعدات مكاتب

                    66,000                 40,646               25,354                     193,178أالت كاتبة وحاسبة وتصوير
              4,600,000           2,402,197         2,197,803               11,096,036أثاث غرف مرضى

         709,880,950      568,806,939     141,074,011             237,388,336اإلجماىل
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انية ى بنود  المت 
ية   القيمة الدفتر

ى
صاف

30 يونيو 2022
القيمة السوقيةالتسويات

األصول المتدولة

 حكمها
ى
         63,080,904                      -                63,080,904نقدية وما ف

           8,224,130             360,288                  7,863,842مخزون

         93,668,141                      -                93,668,141عمالء وأوراق قبض

         10,676,125                      -                10,676,125مستحق من أطراف ذات عالقة

           2,706,054                      -                  2,706,054مدينون وأرصدة مدينة أخرى

177,995,066360,288178,355,354إجماىل  األصول المتداولة

األصول  الغير متداولة

      709,880,950     568,806,939              141,074,011أصول ثابتة

         11,701,875                      -                11,701,875إستثمار عقارى

152,775,886568,806,939721,582,825إجماىل األصول الغت  متداولة

330,770,952569,167,228899,938,179إجماىل األصول

امات المتداولة ز اإللي 

           2,217,409                      -                  2,217,409أقساط قروض تستحق خالل عام

         30,911,776                      -                30,911,776موردون وأوراق دفع

         22,042,125                      -                22,042,125دائنون وأرصدة دائنة أخرى

ائب الدخل الجارية امات ضى ى            4,400,307                      -                  4,400,307إلت 

         19,950,000                      -                19,950,000مخصص مطالبات

امات المتداولة ى 79,521,617-79,521,617إجماىل اإللتر

امات الغير متداولة ز اإللي 

يبية مؤجلة امات ضى ى            4,652,831                      -                  4,652,831إلت 

امات  الغت  متداولة ى 4,652,831-4,652,831إجماىل اإللتر

ية المعدلة ية/القيمة الدفتر 246,596,504815,763,731القيمة الدفتر

72%

19%

7%

0%

0%

0% 1%

0%

0%
0%

1%

ا صو  ال ابتة بالقيمة السو ية

أراضى مبانى و ن ا ات

أ   ة ومعدات حاسبات ألية

وسائل نقل و نتقال  دد وأدوات

أدوات  بية و راحية مفرو ات

أ ا  ومعدات مكاتب أ ت كاتبة وحاسبة وتصوير

أ ا   رف مرضى

كما   ق ملكية الشركةالحالية لحقو بناء على التحليالت السابقة، فإن القيمة  
يعادل ه مصرى مليون جني  815،7هى    2022يونيو    30فى   اى ما   ،

    .لسهمجنيه ل 52،38
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 Guideline Company Method مدخ  السوقطريقة 
 

الدفترية أو مضاعف صافي الربح قبل اإلهالك واالستهالك    مقارنة مضاعفات نشاط الشركة بالشركات المماثلة والمقيدة في سوق األوراق المالية في تاريخ التقييم مثل مضاعف الربحية ومضاعف القيمة -
 ومضاعف المبيعات  والفوائد والضرائب

 .2022ديسبمر  31ضاعفات على نتائج الشركة المتوقعة فى تطبيق الم -

    مدخل السوق:تخدام طريقة تحليل لنتائج التقييم بإسوفيما يلى  -

    
            
            

        
             

 
 

 

قيمة السهمعدد األسهمنتيجة التقييمالمضاعفات

                  65.83          15,572,700         1,025,077,012مضاعف اإليرادات

                  58.51          15,572,700            911,090,878مضاعف صافي الربح قبل اإلهالك واالستهالك والفوائد والضرائب 

                  62.12          15,572,700            967,364,434مضاعف أرباح التشغيل

                  73.42          15,572,700         1,143,395,428مضاعف الربحية

ية لحقوق الملكية                   68.75          15,572,700         1,070,630,884مضاعف القيمة الدفت 

65.72         1,023,511,727المتوسط

S&P Capital IQ, ANM C Financials, Andersen Analysis :المصدر

كما   ق ملكية الشركةالحالية لحقو بناء على التحليالت السابقة، فإن القيمة  
 65.72، اى ما يعادل  ه مصرى جني  مليار  1،02هى    2022يونيو    30فى  

  .لسهمجنيه ل
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 د  لسهم الشركةوتحديد السعر العا التقييم نتائج ملخص 
 

 بناء على التحليالت السابقة لنتائج التقييم بإستخدام أساليب التقييم التالية:
 

 DCFقدية المتوقعة مدخل الدخل بإستخدام طريقة خصم صافى التدفقات الن  

 ABVطريقة القيمة الدفترية المعدلة  

 GCMهة للشركات الشبي مدخل السوق  

 
 يوضح الجدول التالى والرسم البيانى المقابل نتائج التقييم:

 

 

 

 
  

طرق التقييم
نتائج التقييم كما فى 

30 يونيو 2022
الوزن الترجيحى

المتوسط المرجح 

للقيمة

DCF 290,829,985%727,074,96240التدفقات النقدية المخصومة

ABV 326,305,493%815,763,73140القيمة الدفترية المعدلة

GCM 204,702,345%1,023,511,72720مضاعفات الشركات المثيلة

855,450,140821,837,823المتوسط المرجح للقيمة كما فى 30 يونيو 2022

15,572,70015,572,700عدد األسهم

54.952.8المتوسط المرجح للقيمة العادل للسهم كما فى 30 يونيو 2022

على   التقييم  بناء  نتائج  القيمة  السابقةتحليل  فإن  ملكية لحقو   العادلة،  ق 
، اى  ه مصرى جني  مليون   855،5هى    2022يونيو    30كما فى    الشركة

   .لسهمجنيه ل 52،8ما يعادل 
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 القيود والمحددات:  (أمرفق )
  التالي:على النحو  عدة قيود يمكن بيان كل منهماتوقف على إلى عدة محددات هامة وي  التقريرهذا  خضعي 

  والمستقبلية   المالية التاريخية  والمعلومات  تتضمن البيانات  وإيضاحات   على معلومات  أعمال التقييمفي المقام األول خالل    اعتمدنا .1
والتي تم    ةاألصول الثابت وتقارير التقييم الفني الخاص ب ة وكذلك خطة العمل المستقبلية  إدارة الشرك  قدمتهاالتي    حسابات اإلدارةو 

.  وإيضاحات. لم نقم بأي إجراءات للتحقق بشكل مستقل عن دقة واتساق واكتمال هذه المعلومات  مستقل  تقييمها بواسطة خبير مثمن
للجهالةمراجعة أو    على أي إعمال  عملنالم يشمل   نافي  تأكيدات، وبالتالي  فحص  مالية البيانات  المن    يا  أ    عن  ليس هناك أي 

 واردة في هذا التقرير. التاريخية ال

 والبيانات الواردة في هذا التقرير غير صحيحة. حقائقنعتقد أن ال يجعلنا  لم ينم إلى علمنا ما .2

  االعتماد   ال تفترض أية مسؤولية عن المعلومات المقدمة من قبل اآلخرين، بما في ذلك اإلدارة، وهذه المعلومات يعتقد أنها يمكن .3
 عليها. 

بشكل    الذي نعتقد أنه في مجال اختصاصناتنا ألعمال التقييم  ممارس  نتاج  هي  محل الدراسة   لشركةعن ا  التقييمتقديم توصيات  إن   .4
المقدمة على هذه المعارف والخبرات، وهي ال  تافية لتقديم الخدمة وتقتصر الخدماأنفسنا أن لدينا المعرفة والخبرة الك عهدون  ،دوري 

 .  أو خدمات ضريبية استشارية خدمات أو خدمات مراجعةثل تم

  دققةو/أو غير الم  دققةقوائم المالية المال  أعمال التقييم تم الحصول عليها منالمالية التاريخية المستخدمة في    والمعلومات  البيانات  إن .5
. نحن  المبادئ المحاسبية المتعارف عليهاا  من قبل  مطلوب   إفصاحا  قد يكون . قد تتضمن البيانات المالية  ةوهي مسؤولية إدارة الشرك

بشأن دقتها أو  تأكيداتقدم أي شكل من أشكال ال ن عبر عن رأي أو ن  الالبيانات المقدمة و  اكتمالمستقل من دقة أو  بشكللم نتحقق 
 . اكتمالها

جميع األصول التي جاءت  على ملكيتها ل  محل الدراسة أية قيود  ةالشركلدى    التاريخ المحدد للتقييم،ال توجدفي    هيفترض تقريرنا أن  .6
  ةلشركل  ملكيتها  األصول المذكورفإن  تقييم  لل  المحدد  تاريخ ال في  ه  تقريرنا أن   في التقرير ما لم ينص على خالف ذلك. يفترض أيضا

 .للشركةفي حالة تشغيل جيدة وكافية للحفاظ على القدرة التشغيلية  تعتبر
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  الذي تتضمن فيه حد  ال  إلى.  صالحية األصول محل الدراسة  وتضمن الشركة،  لألصول  الشركة  تحقيقات حول ملكية  يةأ  ى جر ت    مل .7
ال تتحمل أية مسؤولية عن المسائل المتعلقة   أندرسن  للشركة فإن  أي تحليل لألصول والممتلكات أوالمصالح التجارية  أندرسنخدمات  

 :لألصول الشركة ملكيةفيما يتعلق ب  االفتراضات التالية قد افترضت أندرسنحيث أن  الملكية أدلةبالوصف القانوني أو 

 ، قابلة للتسويقاألصول  الملكية جيدة و  .أ

 ، رهونات على األصولتوجد هناك أية  ال   .ب

دون حصر، االستخدام والبيئة وتحديد المناطق والقوانين  و   السارية )بما في ذلك  المحلية  ميع األنظمة والقوانينجلهناك امتثال كامل  .ت
 المماثلة و/أو األنظمة(، و

السلطات التشريعية أو اإلدارية ألي حكومة    ت  موافقا،  شهادات اإلشغال،  جميع التراخيص المطلوبةيمكن الحصول على أو تجديد   .ث
 . أو موافقات الهيئات والمؤسسات الخاصة  محلية أو وطنية

 ما لم ينص عليها خالف ذلك. بالنشاطتاما للقوانين واللوائح المحلية فيما يتعلق  امتثاالتمتثل  ةشركاليفترض تقريرنا أن  .8

تلك ، وبالتالي ال نعلق على اكتمال ووجود  د المادي لألصول المملوكة للشركةالوجو   للتحقق من  بأعمال فحص نافي للجهالة لم نقم   .9
 . األصول المذكورة ماديا  

تتحمل   .10 أندرسن ال  بهذا  و تكاليف  ،  التزامات،  أي مطالباتب وموظفيها    شركة   إدارة   ممثلو  أي منإذا كان    االرتباطنفقات متصلة 
 .علومات وبيانات خاطئةإدارة العميل قد قدموا لنا م أو شركاتال

  وذلك  لتقييم لدينا على حكمنا، ل ااالفتراضات المستخدمة في تحلي تعتمد نطاق عملنا.    التي تحكم القيودمن  مصادر المعلوماتتعد  .11
 إدارة الشركات. قدمتها، والمعلومات التي مع المناقشات التي جرت إلى استنادا  

 :رالتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على التقييم واالستنتاجات الواردة في هذا التقري االعتبارات الرئيسية تعد النقاط التالية من  .12

 ؛ عن النشاط أو العمل في ظل الهيكل الحالي  توقف الشركة 

 ، تغيير في إدارة الشركة 

 تغيير األنظمة واللوائح القانونية والضريبية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.  

 بشكل خاص ، وفي االقتصاد عموما.   لقطاعات التطوير العقاري والقطاع الفندقيتغيير البيئة التنافسية واالقتصادية   

 


