
 

 
 

 استخدام مقاييس األداء البديلة  إخطار هام:

عند    IFRS( والمقياس المتعلق بالمعايير العالمية إلعداد القوائم المالية APMقامت المجموعة باستخدام "مقياس األداء البديل" )

والمعايير الدولية إلعداد التقارير   APMوصف أداء األعمال في هذا المستند. وتقدم الشركة تسوية مفصلة لمقاييس األداء البديل 

 المالية في تقرير نتائج أعمالها المتاح على موقعها اإللكتروني. 

المقدمة من نتائج الخدمات   تنجح في تنمية« IDHالتشخخخيا المتكاملة القاب خخة  

مدعومةً بأسس   2022خالل النصف األول من عام   االختبارات التشخيصية التقليدية

 لهذه الخدماتالنمو القوية 

 

 2022سبتمبر    12القاهرة ولندن في 

 

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

والتشغيلية   المالية  المؤشرات  أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا، عن  الرعاية الصحية وتمتد  ومتخصصة في مجال 

)المتوافقة مع المعايير العالمية إلعداد القوائم المالية    ، حيث بلغت اإليرادات2022يونيو    30للفترة المالية المنتهية في  والقوائم المالية المدققة  

IFRS  )1.9  وقد    خالل نفس الفترة.  مليون جنيه  439، في حين بلغ صافي الربح  2022خالل النصف األول من عام    تقريبًا  جنيه  مليار

يعكس إمكانات النمو القوية التي تحظى بها، حيث ارتفعت    ميزت االختبارات التشخيصية التقليدية تحقيق أداء م  المقدمة من  خدماتالواصلت  

زيادة ب   ، مدعومةً 2022% من إجمالي إيرادات الشركة خالل النصف األول من عام  69لتمثل    %13إيراداتها تلك الخدمات بمعدل سنوي  

  .1( 19- المتعلقة بفيروس )كوفيد  االختباراتر انخفاض إيرادات ي ث تأوهو ما ساهم في الحد من ، ؤهاإجراالتي تم عدد االختبارات 

مليون جنيه خالل نفس الفترة.    125بينما بلغ صافي الربح  ،  2022خالل الربع الثاني من عام    مليون جنيه  774  اإليرادات المجمعة   لغتب 

%  9خالل الربع الثاني من العام الجاري، وارتفعت أيًضا بنسبة    %18قد ارتفعت إيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية بمعدل سنوي  و

 وتجدر اإلشارة إلى تراجعخالل شهر رمضان وإجازة العيد. الموسمي ألنشطة الشركة  التباطؤمن  على الرغم ، وذلكالسابقمقارنة بالربع 

(  19 –  بفيروس )كوفيد المتعلقةاالختبارات تراجع نتائج بسبب  2022الربع الثاني والنصف األول من عام  فترتي خالل  المجمعة اإليرادات 

، فضاًل عن انخفاض متوسط أسعار االختبارات  الدوليين لمسافرينللفيروس ا اختبارلغاء شرط إجراء إو  على خلفية انخفاض عدد اإلصابات

     لفيروس.المرتبطة با

 التغيير 2022النصف األول  2021األول نصف ال مليون جنيه مصري 

 % 15- 1,954 2,293 اإليرادات 

 %13 1,339 1,188 إيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية

 %44- 615 1,105 (19إيرادات االختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد 

 %14 ( 1,122) ( 988) تكلفة المبيعات 

 % 36- 832 1,305 مجمل الربح 

 نقطة مئوية  14- %43 %57 هامش مجمل الربح 

 %49- 562 1,094 أرباح التشغيل 

 % 41- 709 1,203 2التشغيلية قبل خصم ال رائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  األرباح

 نقطة مئوية  16- %36 %52 واالستهالك هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك 

 % 34- 439 668 صافي األرباح 

 نقطة مئوية  7- %22 %29  هامش صافي الربح

 %37 2,182 1,587 األرصدة النقدية 

 
تحاليل ، باإلضمافة إلى مجموعة من (المضمادةاألجسمام  و  المسمتضمدة  المواد اختبار( وPCRتفاعل البوليميراز المتسملسمل ) اختبار(  19  –التشمخيصمية المتعلقة بفيروس )كوفيد   تشممل االختبارات 1

وتحليل   Ferritinالفيريتين   بروتين وفحص تركيز  ،D-Dimer (، وبروتينESRقياس نسمممب االلتهابات وتخثر الدم، مثل تحاليل صمممورة الدم الكاملة، ومعدل ترسممميب كرات الدم الحمراء )
 الفيروس.عقب انتشار عليها طلب الارتفاع  ( بسبب19 –تصنيفها ضمن اختبارات )كوفيد حيث قامت الشركة ب(، CRPبروتين سي التفاعلي )

 الك.بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك يشمل قيمة أرباح النشاط باإلضافة إلى تكاليف االستهالك واإله 2



 

 
 

باألداء المالي والتشغيلي للشركة   وفي هذا السياق، أشادت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيا المتكاملة القاب ة،

العام الجاري على مستوى   التي حققتها منذ مطلع  البناء على اإلنجازات  العام الجاري، حيث نجحت اإلدارة في  خالل النصف األول من 

الصعوبات   رغم  التقليدية  التشخيصية  االختبارات  سعادتها    المختلفة.  التشغيليةخدمات  عن  الشربيني  نتائج  وأعربت  االختبارات بنمو 

اني ث لفترة الربع الالموسمية  الطبيعة    ، على الرغم من2022خالل الربع الثاني من عام   سنوي وربع سنوي  التشخيصية التقليدية على أساس

، لتي تتبناها الشركةاواالستثمار  النمو  إلى استراتيجية    ييرجع ذلك بشكل رئيس، حيث  شهر رمضان وإجازة العيدمع حلول    تالتي تزامن 

كما أشارت الشربيني   رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها على مدار السنوات الماضية.  من تقديم قيمة استثنائية للمرضى  والتي مكنتها 

االختبارات التشخيصية غير المتعلقة بفيروس يرادات من  ، إذ تجاوزت اإلالراهنة  التحدياتتنمية أعمال الشركة وسط  قدرة الشركة على  إلى  

(، حيث ارتفعت بنسبة 19  –)كوفيد    أزمةقبل    المعهودة  هامن العام الجاري مستويات   األوللتي تم إجراؤها خالل النصف  ا  (19  –)كوفيد  

 . "مليون صحة  100"بعد استثناء االختبارات التي أجريت ضمن حملة   2019% مقارنة بنفس الفترة من عام 32

إلى الطلب القوي   2022فترتي الربع الثاني والنصف األول من عام خالل   من االختبارات التشخيصية التقليديةويرجع نمو صافي المبيعات 

عدد   ت الشركة ارتفاعفي المستقبل. وقد شهد على النمو  الشركة وقدرتها    الخدمات التي تقدمهاهو ما يعكس جودة  على خدمات الشركة، و

التي   االختبارات التشخيصية التقليديةمثل عدد بينما  ،2022% خالل النصف األول من عام 6االختبارات التشخصية التقليدية بمعدل سنوي 

تأثير االختبارات في الحد من  تلك  وقد ساهم نمو عدد    %.4  بنسبةربع سنوي  وارتفاع  %،  7  بمعدل  اسنوًي   اوً الل الربع الثاني نمختم إجراؤها  

بدًءا  ، حيث تراجعت مبيعات الشركة الفترات المذكورة خالل (19 –  )كوفيد االختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروستراجع صافي مبيعات 

( بشكل كبير، 19- أسعار اختبار فيروس )كوفيد    متوسط  تراجعبسبب تراجع معدالت اإلصابة و  تحديدًا في مصر واألردن  شهر مارس  من

 .الدوليين لمسافرينللغاء شرط إجراء فحص الفيروس إفضاًل عن 

باقة منتجاتها ب توسع  ال  ونجاحها في  من مكانتها الرائدة  ، واصلت الشركة استفادتهامصر واألردنأسواق  الشركة في    أعمال وعلى صعيد  

تقديم خدمات االختبارات التشخيصية التقليدية لشرائح والتوسع في    تواجدهازيادة    التي تقوم بخدمتهم، باإلضافة إلىالمرضى  عدد    وتنمية

 في مصر واألردن  التي قامت بخدمتهم على مدار العاميين الماضيينجدد  العمالء  آالف الالشركة على جذب    ركزتكما    .أكبر من العمالء

وتكثيف الحمالت    العمالء  إطالق برنامج والء  ها، حيث تضمنت جهود(19  –  التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيداالختبارات    من خالل

وفي نفس الوقت، تواصل   بيانات العمالء. فاءة تحليلتحسين كمن خالل بين قاعدة عمالء خدماتها المختلفة  مبيعات الشركة  زيادةو لتسويقيةا

الزيارات المنزلية، والخدمات    تطوير خدماتشبكة الفروع، و  تنميةمن خالل    التسويق المباشر للمرضى الشركة استثمارها في استراتيجية  

خالل الربع    قياسي ال  باإليرادات، مدعومةً بأدائها  وفي نيجيريا، نجحت الشركة في تحقيق نمو سنوي ملحوظ  . المقدمة عبر القنوات الرقمية

تنمية نتائجها بالجنيه   فيالشركة    نجحتكما    في ذلك السوق.  التشخيصية  خدمات األشعةباقة  على    ، وارتفاع الطلبالثاني من العام الجاري

      السوق. هذا  التي ينفرد بهاالواعدة النمو   إمكانات يعكسهو ما و ،السودانالمصري على أساس سنوي في 

، ونتج عن ذلك وصممول  2022% خالل النصممف األول من عام  36وعلى صممعيد مؤشممرات الربحية، انخفم مجمل الربح بمعدل سممنوي  

% خالل نفس الفترة. كما انخفضمممت األرباح التشمممغيلية قبل خصمممم الضمممرائب والفوائد 44هامش مجمل الربح على صمممافي المبيعات إلى  

بينما بلغ هامش األرباح التشمغيلية على صمافي المبيعات ل النصمف األول من العام الجاري، % خال41واإلهالك واالسمتهالك بنسمبة سمنوية  

% وهو  23%، في حين سمجل هامش صمافي الربح على صمافي المبيعات  34% خالل نفس الفترة. وانخفم صمافي الربح بمعدل سمنوي 38

  .3(19 –ما يتوافق مع متوسط الفترات السابقة ألزمة )كوفيد 

الفترة   التي اتخذتها الشركة لحماية أعمالها من أي اضطرابات محتملة خالل  ثقتها في سالمة اإلجراءات والتدابير  وأكدت الشربيني على 

، مشيرةً إلى استعداد الشركة  2022المقبلة، وخاصة مع توقعات اإلدارة باستمرار التحديات التشغيلية الراهنة خالل الفترة المتبقية من عام  

تفادة من فرص النمو التي تطرحها األسواق التي تعمل بها الشركة عبر توظيف نموذج أعمالها المرن والطبيعة المعاكسة لتقلبات الدورة  لالس

بها قطاع الرعاية الصحية التي يحظى  تداعيات المرحلة  االقتصادية  للتخفيف من  تبني الشركة استراتيجية استباقية  . ولفتت الشربيني إلى 

تكاليف  الحالية و يتحملون  وتأثير ذلك على شريحة المرضى ممن  التضخم، خاصة في مصر،  المتوقعة، ومنها ارتفاع معدالت  التحديات 

خدمات الرعاية الصحية بالكامل، حيث تعمل الشركة على تطوير البرامج التسويقية التي تستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية خدمات الرعاية 

ة بباقة من الخدمات المتميزة بقيمتها المرتفعة ليشمل ذلك باقة من اختبارات تشخيص األمراض الناتجة عن  الصحية مع تزويد هذه الشريح 

اتباع نمط حياة معين، وكذلك باقة من اختبارات تشخيص األمراض المزمنة، فضالً عن تزويدهم ببرنامج السترداد النقاط المكتسبة. كما 

لشركة بخطط متنوعة للسداد لدعمهم خالل األوقات الصعبة الراهنة. وأكدت الشربيني أن جهود تواصل اإلدارة دراسة سبل تزويد عمالء ا

 
%، بينما بلغ هامش صافي الربح على  36  على اإليرادات المعدلة ، وسجل هامش األرباح التشغيلية2022األول من عام   النصف% خالل 43هامش إجمالي الربح على اإليرادات  بلغ  3

 % خالل نفس الفترة.22اإليرادات 



 

 
 
الشركة لتعزيز قوة عالمتها التجارية ستنعكس على زيادة والء العمالء واختيارهم للتشخيص المتكاملة القابضة باعتبارها الشريك الجدير  

الضغوط التضخمية. وأضافت أن الشركة تتبنى استراتيجية استباقية لتخزين احتياطيات    بالثقة في مجال الخدمات التشخيصية حتى مع استمرار

لمدة   أنشطتها  لتغطية  تمتلك مخزون كافي  بأنها  المواد، علًما  الخام    4كافية من  المواد  توفير  تواجه أي مشكلة في  الشركة ال  أشهر، وأن 

اصلة استفادتها من عالقاتها الراسخة مع مزودي مواد وأدوات الفحوصات من الضرورية لعملياتها. وأكدت الشربيني أن الشركة تعتزم مو

 أجل توفير مخزون إضافي من المواد بأسعار تنافسية. 

إلى جميع    2021المقررة عن العام المالي  كامل األرباح النقدية  وفي الختام، أعربت الشربيني عن اعتزازها بنجاح الشركة في إتمام توزيع  

  69.6، حيث بلغت قيمة األرباح الموزعة  الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق صرف العمالت خالل األشهر الماضيةالمساهمين على  

لى مليون دوالر، وهي أعلى أرباح تقوم الشركة بتوزيعها منذ تأسيسها، وتأتي تأكيدًا على ثقة الشركة في األسس القوية ألعمالها وقدرتها ع

 النمو المستقبلية التي تحظى بها.االستدامة، فضال عن آفاق 

باإلضمافة إلى القوائم المالية   ،لشمركة التشمخيص المتكاملة القابضمة  2022األول من عام   النصمفيمكن االطالع على التقرير الكامل لنتائج  

 idhcorp.comعبر الموقع اإللكتروني:  2022 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 

 —نهاية البيان—

  



 

 
 

 
  (IDH)نبذة عن شركة التشخيا المتكاملة القاب ة  

 
السودان شركة التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر واألردن و

صر، باإلضافة  ونيجيريا. وتضم العالمات التجارية األساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان لألشعة في م
تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق  إلى بيوالب في )األردن(، والتراالب والمختبر في )السودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.

نوع من التحاليل الطبية. وتضم   2000بمعايير الجودة والسالمة، عالوة على شهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 
، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري يوفر منصات  2022  يونيو  30فرًعا اعتباًرا من    538شبكة فروع الشركة  

يات استحواذ في أسواق جديدة بالشرق األوسط  قابلة للتطوير. باإلضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمل
يرة من وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أقصى استفادة من أنماط االستهالك والرعاية الصحية فضاًل عن االستحواذ على حصة كب

قابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرجة في بورصة  األسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال. تعد شركة التشخيص المتكاملة ال
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة  .  2021مايو    في (  IDHC.CAإدراجها في البورصة المصرية )كود السهم:  ، وتم  2015( منذ عام  IDHCلندن )كود السهم:  

 .  idhcorp.comموقع الشركة 
 

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 رئيس عالقات المستثمرين

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0)12 2255 7445+ | موبايل: 20 (0)2 3345 5530تليفون:  

 
 

 المستقبليةالتوقعات 

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صممورة وافية للسممادة المسمماهمين حول األداء المالي والتشممغيلي للشممركة وال ينبغي    2022  يونيو  30النتائج المالية للفترة المنتهية في 

لي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن يحتوي هذا البيان على توقعات مسمتقبلية، والتوقع المسمتقباالعتداد بها أو االعتماد عليها ألي غرض آخر.  

التقمديرات"،  التعرف عليمه عن طريق اسممممتخمدام مثمل العبمارات والكلممات االتيمة "وفقما للتقمديرات"، "تهمدف"، "مرتقمب"، "تقمدر"، "تتحممل"، "تعتقمد"، "قمد"، "

ات"، "ينبغي"، "على علم"، "سممموف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات  "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشمممروع

لنتائج المالية  اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مسمممتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصممموص، إلى التوقعات التي تتضممممن معلومات عن ا

جارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصممادية والتنظيمية العامة في المسممتقبل وغيرها من المسممائل  المسممتقبلية او الخطط أو التوقعات بشممأن األعمال الت

 التي تؤثر على الشركة. 

ى مخاطر  دارة"( على أحداث مسمممتقبلية، والتي تقوم على افتراضمممات اإلدارة وتنطوي علالتوقعات المسمممتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشمممركة )"اإل

ا جوهريًا عن أي نتائج اختالفً  ةها أو إنجازاتها مختلفؤن تكون نتائج الشممركة الفعلية أو أداأمعروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على 

يتسممبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف  ا. قدو عن أداء الشممركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسممتقبلية صممراحة أو ضمممنً أفي المسممتقبل،  

 و ضمنية. أا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة ا جوهريً و نتائج عملياتها اختالفً أالحالة المالية الفعلية للشركة 

هذه المعلومات  ا جوهريًا عن األمر الواقع.  و التقدير أو التنبؤ اختالفً ألتوقع المسمتقبلي  تخضمع أعمال الشمركة لعدد من المخاطر والشمكوك التي قد تتسمبب في اختالف ا

لشمركة غير مسمئولة وال يقع واآلراء والتوقعات المسمتقبلية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخطار مسمبق، وعليه ف ن ا

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