
 
 
 

خاللللل%141تنجحلفيلتنك الاإليراداتلةكعدللسخخن  لل«للIDH»للالتشخخص الالكتملة الالبلة خخا

 ةصح ةًللةتسج لله اةشلأرةلحلق يالخالللنفسلالفترةل2021النصفلاألوللةنلعلمل
 

وكذلك على االختبارات    األداء القوي للشركة خالل النصف األول من العام الجاري يعكس ارتفاع معدالت الطلب على باقة االختبارات التشخيصية التقليدية المقدمة
 ( 19 –)كوفيد المتعلقة بفيروس 

 
ل2021لسبتكبرلل2البلهرةلولندنلفيل

 
(، وهي شركة رائدة  IDHCتحت كود:  والبورصة المصرية  أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة )المدرجة في بورصة لندن  

أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا، عن   الرعاية الصحية وتمتد  والتشغيلية  ومتخصصة في مجال  المالية  المؤشرات 
  . %141مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل    2,293، حيث بلغت اإليرادات  2021  يونيو  30المنتهية في  لفترة النصف األول  والقوائم المالية  

1األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك وسجلت  
،  2021خالل النصف األول من عام    مليون جنيه  1,203 

وخالل    .2021األول من عام    نصفمليون جنيه خالل ال  668  ليسجل  %283بمعدل سنوي    صافي الربحارتفع  و.  %227بزيادة سنوية قدرها  
مقارنة بالربع السابق.    % 3مليون جنيه، وهو نمو بمعدل    1,164منفردًا، سجلت الشركة إيرادات قياسية بلغت    2021الربع الثاني من عام  

خالل نفس    %28مليون جنيه خالل الربع الثاني من العام الجاري، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى    327  كما بلغ صافي الربح

 الفترة.  
 

، قدرة الشركة على تعظيم االستفادة من نمو شبكة فروعها إلى  2021خالل النصف األول من عام  مؤشرات األداء  لالنمو القوي  عكس  يو
الزيارة المنزلية خالل النصف األول من العام الجاري، بزيادة سنوية قدرها    ة مليون حالة عبر خدم  4.7فرًعا، ونجاحها في خدمة    495

 . % 45سنوي بمعدل نمو وهو خالل نفس الفترة،  يمليون اختبار تشخيص 16.3إجراء  ، فضالً عن62%
 

ات المالية  المؤشر
0202األول  نصفال مليون جنيه مصري   1202األول  نصفال   التغيير 

%141  2,293  950 اإليرادات  

( 503) تكلفة المبيعات   (988 )  96%  

%193  1,305  446 مجمل الربح   

%47 هامش مجمل الربح   57% نقطة 9.9   

%291  1,094  277 2أرباح التشغيل   

%227  1,203  367 التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك األرباح   

%39 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك اإليرادات هامش   52% نقطة 13.8   

%283  668  175 صافي األرباح   

%18  هامش صافي الربح   29% نقطة 10.8   

*1,587 719 األرصدة النقدية*   121%  

 2021يوليو   29مليون دوالر، والتي قامت الشركة بتوزيعها في  29.1البالغة   2020ديسمبر  31المنتهية في األرصدة النقدية قبل احتساب قيمة األرباح الموزعة عن فترة السنة المالية * 

 
األول من عام  النصف  خالل    النمو الملحوظ لإليراداتفي  ساهمت     3(19  –االختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد  جدير بالذكر أن  

. فقد مثلت إيرادات  (19  –غير المتعلقة بفيروس )كوفيد    األخرى  االختبارات التشخيصية  معدالت الطلب على باقة، فيما استمر تعافي  2021

المتعلقة بفيروس )كوفيد   من إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول من العام. وارتفعت    %50نحو    (19  –االختبارات التشخيصية 
 خالل نفس الفترة.   %38معدل سنوي األخرى ب االختبارات التشخيصيةإيرادات  

ل

 
، مع اسغتبعاد رسغوم غير متكررة  باإلضغافة إلى تكاليف االسغتهالك واإلهالكقبل خصغم الضغرائب والفوائد واإلهالك واالسغتهالك يشغمل قيمة أرباح النشغا  المتكررة  التشغغيلية    يراداتبند اإل 1

 عن عملية القيد المزدوج في البورصة المصرية التي نجحت في إتمامها خالل مايو الماضي.  2021مليون جنيه التي سجلتها الشركة خالل النصف األول من عام    29.0بقيمة  
2
مليون جنيه والمتعلقة بعملية القيد المزدوج بالبورصغة المصغرية التي    29.0البالغة   2021النصغف األول من عام تكررة التي سغجلتها الشغركة خالل  ح التشغغيل ال تشغمل الرسغوم غير المأربا 

 .   2021نجحت الشركة في إتمامه خالل مايو 
(، وتحليل األجسغغام المضغغادة، باإلضغغافة إلى مجموعة من تحاليل قياس نسغغب PCRسغغلسغغل )( تحليل تفاعل البوليميراز المت19 –تشغغمل االختبارات التشغغخيصغغية المتعلقة بفيروس )كوفيد   3

 ، D-Dimer(، وبروتينESR، مثل تحاليل صغورة الدم الكاملة، ومعدل ترسغيب كرات الدم الحمراء )(19 –)التي شغهدت معدالت  لب قوية عقب انتشغار جائحة كوفيد   االلتهابات وتخثر الدم

 (، وغيرها من االختبارات التشخيصيةCRPوتحليل بروتين سي التفاعلي )  Ferritinوفحص تركيز الفيريتين  

 



 
 
 

باألداء المالي والتشغيلي للشركة    ،التشص الالكتملة الالبلة اللالدكت رةلهندلالشرة نيلالرئ سلالتنف ذ للشركاشلدتللوفيلهذالالس لق،لأ

، مما يبرهن نجاح اإلدارة المستمر  مرة أخرى  من النتائج القياسية بتكرار تسجيلها مجموعة  خالل النصف األول من العام الجاري مصحوبًا  
،  %141اإليرادات بمعدل سنوي في البناء على اإلنجازات الباهرة التي تحققها الشركة منذ مطلع العام الجاري. فقد تمكنت الشركة من تنمية 

، عالوة على تحسن األسعار والتنوع الملحوظ  عدد االختبارات التشخيصية التي تجريهاكذلك بفضل زيادة عدد الحاالت التي تقوم بخدمتها و

في دعم إجمالي   4(91  – ختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد  وأشارت الشربيني إلى استمرار مساهمة اال  لباقة الخدمات المقدمة. 
س  إيرادات الشركة، وذلك بالتوازي مع النمو القوي الذي تشهده باقة االختبارات التشخيصية األخرى للربع الثاني على التوالي، وهو ما يعك

المتعلقة بفيروس    حالة التعافي المستدامة ألنشطة الشركة، والمتوقع استمرارها حتى مع بدء التراجع التدريجي لحجم االختبارات التشخيصية

التي تم إجراؤها خالل النصف    (19  – بفيروس )كوفيد    التشخيصية غير المتعلقة   ولفتت الشربيني إلى تجاوز حجم االختبارات   . (19  – )كوفيد  
بعد    2019مقارنة بنفس الفترة من عام    %4(، حيث ارتفعت بنسبة  19  –األول من العام الجاري مستويات ما قبل ظهور فيروس )كوفيد  

ية فائقة ، مما يشير إلى ارتفاع الطلب على خدمات االختبارات التشخيص5مليون صحة   100استثناء االختبارات التي أجريت ضمن الحملة  

      الجودة التي تقدمها المجموعة باألسواق التي تعمل بها.

 
عدد االختبارات التشخيصية  ترجع بصفة رئيسية إلى ارتفاع    ( 19  –المتعلقة بفيروس )كوفيد  وأوضحت الشربيني أن نمو أنشطة الشركة غير  

الزيارات المنزلية بصورة ملحوظة في   ة. كما ارتفع حجم خدم2021خالل النصف األول من عام  %29التقليدية التي أجرتها بمعدل سنوي 

خالل   % 18، صعودًا من 2021من إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام  % 23أسواق مصر واألردن، والتي مثلت بدورها 
حالة خالل النصف    ألف  646خدمة  ة في  الزيارات المنزلي  ة. ومن الجدير بالذكر أن الشركة نجحت عبر خدم2020نفس الفترة من عام  

مليون اختبار تشخيصي خالل نفس الفترة،    3.4، وأجرت خالل هذه الخدمة أكثر من  %88األول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل  

 .  %49بزيادة سنوية قدرها 

 
(،  19  – الزيارات المنزلية تمثل المحرك االستراتيجي لنمو إيرادات الشركة مستقبالً عقب انتهاء أزمة )كوفيد   ةأن خدم  وأضافت الشربيني

 البرج مركز ب التشخيصية شعةاألطاع قوتيسيرها. ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات  ةمما شكل دافعًا إلقدام اإلدارة على التوسع بهذه الخدم

كد استمرار ارتفاع مساهمته في إجمالي إيرادات الشركة. وفي هذا اإل ار، تعكف اإلدارة على تعظيم  ، مما يؤ%124بمعدل سنوي    سكان
القطاع، عب لمركز  على األقل  ر تنفيذ خطة توسعات تستهدف إ الق ثالثة فروع جديدة  االستفادة من فرص النمو الجذابة التي يقدمها هذا 

   البرج سكان على مدار الفترات القادمة.  

 
خالل    صعيد مؤشرات النمو بمختلف األسواق التي تعمل بها الشركة، ألمحت الشربيني إلى األداء القوي للشركة بأسواق مصر واألردن  على

على التوالي. وقد    % 176و  %140بنسب سنوية    بسوقي مصر واألردن  نمًوا كبيًرا باإليرادات   حققت ، حيث  النصف األول من العام الجاري

ختبارات  ، فيما واصلت باقة اال(19 – ختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد بكال السوقين على اال مرتفعةاستمرت معدالت الطلب ال

ترة التبا ؤ التي مرت بها خالل  األخرى تسجيل معدالت نمو قوية، مما يعكس حالة التعافي التي تشهدها بصفة مستدامة عقب فالتشخيصية  
سنوية   بنسبة  اإليرادات  ارتفعت  نيجريا،  سوق  وفي  السابق.  حجم    %68العام  وارتفاع  بخدمات  قامت  التي  الحاالت  عدد  بنمو  مدعومة 

ن بانخفاض  االختبارات التشخيصية التي أجرتها خالل النصف األول من العام. من ناحية أخرى، استمر تأثر أنشطة الشركة بسوق السودا

 .  %217قيمة الجنيه السوداني خالل العام السابق، غير أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ لإليرادات بالجنيه السوداني بلغ معدله السنوي  
 

.  التكاليف الثابتةهوامش أرباح قوية بفضل االرتفاع الملحوظ لإليرادات مصحوبًا بترشيد    الشربيني إلى أن نجاح الشركة في تسجيل تولفت

، مصحوبًا بارتفاع هامش  2021خالل النصف األول من عام    مليون جنيه  1,305ليبلغ    % 193فقد شهد مجمل الربح نمًوا سنويًا بمعدل  
إلى   الربح  العام السابق. وبلغت    %47مقابل    %57مجمل  الفترة من  والفوائد    ألرباح اخالل نفس  الضرائب  المتكررة قبل خصم  التشغيلية 

العام الجاري بزيادة سنوية قدرها    1,203 اإلهالك واالستهالكو األول من  النصف  مصحوبًا بوصول هامش    %227مليون جنيه خالل 

وتضاعف صافي الربح بواقع أربع مرات ليصل    . %52إلى    التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   ألرباح ا

 خالل نفس الفترة.   %29، فيما بلغ هامش صافي الربح 2021مليون جنيه خالل النصف األول من عام  668إلى مستوى قياسي مسجالً 
 

الذي   القوي  للنمو  األمثل  التوظيف  المتمثلة في  الثابتة  االستراتيجية  بأولوياتها  التزام الشركة  تشهده  واستشرافًا للمستقبل، جددت الشربيني 

فيروس  بمساعدة حكومتي مصر واألردن في مواجهة انتشار  المحوري  أنشطتها وانتعاش االقتصاد الكلي. كما تواصل الشركة أداء دورها  

 
 (، وتحليل األجسغغام المضغغادة، باإلضغغافة إلى مجموعة من تحاليل قياس نسغغبPCR( تحليل تفاعل البوليميراز المتسغغلسغغل )19 –تشغغمل االختبارات التشغغخيصغغية المتعلقة بفيروس )كوفيد    4

،  D-Dimer(، وبروتينESR، مثل تحاليل صغورة الدم الكاملة، ومعدل ترسغيب كرات الدم الحمراء )(19 –)التي شغهدت معدالت  لب قوية عقب انتشغار جائحة كوفيد   االلتهابات وتخثر الدم

 االختبارات التشخيصية.(، وغيرها من  CRPوتحليل بروتين سي التفاعلي )  Ferritinوفحص تركيز الفيريتين  
 .2019ويونيو    2018مليون صحة التي أ لقتها الدولة خالل الفترة بين نوفمبر    100ضمن حملة    2019مليون اختبار خالل النصف األول من عام   2.4أجرت المجموعة   5

 



 
 
 

بشبكة فروع المعامل التابعة وكذلك من خالل خدمة    (19  –ختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد  عبر تقديم باقة اال  (19  –)كوفيد  

المنزلية.   التي أبرمتها الشركة خالل األشهر    تأعربوفي هذا الصدد،  الزيارات  الشربيني عن اعتزازها بالشراكات االستراتيجية الجديدة 
لتقديم   )كوفيد  الماضية  تشخيص  اختبار  ذلك    PCR(  19  – خدمة  ويأتي  واألردن.  في سوقي مصر  الشركة    جانب إلى  للمسافرين  جهود 

المتواصلة من أجل حماية صحة وسالمة العمالء وفريق العمل، والتي تمثل شهادة موثوقة على السمعة القوية التي تحظى بها الشركة على  

النمو التي تتبناها لمرحلة ما بعد  وأكدت الشربيني أن الشركة  مستوى السوق المحلي واألسواق الدولية.   تمضي قدًما في تنفيذ استراتيجية 
سعيًا    ؛ المتنوعة  ها(، والتي تركز على تعظيم االستفادة من قاعدة العمالء القوية وشبكة الفروع الموسعة وباقة خدمات19  –انتهاء أزمة )كوفيد  

فرًعا جديدًا إلى شبكة فروعها    14إلى تحقيق معدالت نمو مستدامة خالل السنوات القادمة. ومن هذا المنطلق، تمكنت الشركة من إضافة  

مما يؤكد مضي الشركة في  ريقها الصحيح نحو تحقيق هدفها المتمثل في إ الق   صف األول من العام الجاري،بالسوق المصري خالل الن
وفي  .  ، وترسيخ مكانتها الرائدة بقطاع االختبارات التشخيصية الخاص بالسوق المصري2021مختبًرا جديدًا خالل عام    35و  30ما بين  

  ؛ لهذه الغايةأفريقيا والشرق األوسط وآسيا. و على مستوى  والتوسعات المحتملة بأسواق جديدة    دراسة فرص النمو  اإلدارةمسار مواٍز، تواصل  

المقرر توظيفه في تنفيذ خطط النمو المستقبلية  حيث من  مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية،    45حصلت الشركة على تمويل بقيمة  

 المستهدفة.   
 

لنتا الكامل  التقرير  المالية    2021األول من عام    النصف ئج  يمكن اال الع على  التشخيص المتكاملة القابضة باإلضافة إلى القوائم  لشركة 

 idhcorp.comعبر الموقع اإللكتروني:  2021 يونيو  30للفترة المنتهية في 

 

 —نهاية البيان—

 
لل(IDH)نبذةلعنلشركالالتشص الالكتملة الالبلة ال

 
القابضغغة هي شغغركة رائدة في مجال الرعاية الصغغحية بمنطقة الشغغرق األوسغغط وشغغمال أفريقيا، وتعمل في مصغغر واألردن  شغغركة التشغغخيص المتكاملة  

عة في مصر،  والسغودان ونيجيريا. وتضغم العالمات التجارية األسغاسغية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سغكان ل شغ 
في )األردن(، والتراالب والمختبر في )السودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.  تحظى الشركة بسجل  ويل حافل وسابقة أعمال مشرفة   باإلضافة إلى بيوالب

نوع من التحاليل    2000فيما يتعلق بمعايير الجودة والسغغالمة، عالوة على شغغهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشغغمل ما يزيد عن  
، كما سغتواصغل الشغركة التوسغع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري  2021 يونيو  30فرعًا اعتباًرا من    495طبية. وتضغم شغبكة فروع الشغركة  ال

ديدة اق جيوفر منصغغات قابلة للتطوير. باإلضغغافة إلى النمو الطبيعي للشغغركة، تشغغمل خطط التوسغغع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات اسغغتحواذ في أسغغو
واذ على  بالشغرق األوسغط وأفريقيا حيث يتناسغب نموذج أعمال الشغركة مع تحقيق أقصغى اسغتفادة من أنما  االسغتهالك والرعاية الصغحية فضغاًل عن االسغتح

لقوانين جيرسغي   حصغة كبيرة من األسغواق التي تفتقر إلى الكيانات الضغخمة في هذا المجال. تعد شغركة التشغخيص المتكاملة القابضغة شغركة مسغجلة وفقًا
 . idhcorp.comلمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة . 2015( منذ عام IDHCومدرجة في بورصة لندن )كود السهم: 
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 الت قعلتلالكستبب  ا

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صغغورة وافية للسغغادة المسغغاهمين حول األداء المالي والتشغغغيلي للشغغركة وال ينبغي   2021 يونيو  30النتائج المالية للفترة المنتهية في  
يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن االعتداد بها أو االعتماد عليها ألي غرض آخر.  

لتقغديراتد،  لتعرف عليغه عن  ريق اسغغغغتخغدام مثغل العبغارات والكلمغات االتيغة دوفقغا للتقغديراتد، دتهغدفد، دمرتقغبد، دتقغدرد، دتتحمغلد، دتعتقغدد، دقغدد، داا
ها او تعبيرات  دتفترضد، دتوقعاتد، دتعتزمد، دترىد، دتخططد، دممكند، دمتوقعد، دمشغغغروعاتد، دينبغيد، دعلى علمد، دسغغغوفد، او في كل حالة، ما ينفي
لنتائج المالية  اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مسغغغتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصغغغوص، إلى التوقعات التي تتضغغغمن معلومات عن ا

التنظيمية العامة في المسغغتقبل وغيرها من المسغغائل  المسغغتقبلية او الخطط أو التوقعات بشغغأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصغغادية و
 التي تؤثر على الشركة.   

نطوي على مخا ر  التوقعات المسغغغتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشغغغركة )داالدارةد( على أحداث مسغغغتقبلية، والتي تقوم على افتراضغغغات اإلدارة وت

ل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشغغغركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائج معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوام
الفتراض في اختالف  في المسغغتقبل، او عن أداء الشغغركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسغغتقبلية صغغراحة أو ضغغمنا. قد يتسغغبب تحقق أو عدم تحقق هذا ا

 ضمنية. المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة او الحالة 
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هذه المعلومات  مر الواقع.  تخضغع أعمال الشغركة لعدد من المخا ر والشغكوك التي قد تتسغبب في اختالف التوقع المسغتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األ
ار مسغبق، وعليه فنن الشغركة غير مسغةولة وال يقع واآلراء والتوقعات المسغتقبلية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخط

 عليها أي عبء بخصوص مراجعة أو تعديل أو تأكيد التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة.

 


