
 
 
 

تسجل ارتفاع اإليرادات وصافي الربح  «IDH» التشخيص المتكاملة القابضة

 2021بمعدالت قياسية خالل الربع األول من عام  
 

ي من عام 
ا للنمو القوي خالل النصف الثان 

ً
ي ضوء الطلب القوي عىل االختبارات التشغيلية  2020األداء المالي يعد امتداد

ف 
وس  ي اإليرادات المحققة من األنشطة غير المتعلقة  %20إل جانب النمو السنوي بمعدل  (19 –)كوفيد المتعلقة بفير

ف 
وس   ( 19 –)كوفيد بفير

 
 2021يونيو  2ولندن في القاهرة 

 
أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة، وهي شركة رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر  

،  1202مارس    31المالية المنتهية في  للفترة   1المؤشرات المالية والتشغيلية والقوائم المالية غير المدققةواألردن والسودان ونيجيريا، عن  

  % 230مليون جنيه بمعدل نمو سنوي    339وبلغ صافي الربح    %126مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل    1,130حيث بلغت اإليرادات  

 . 2021خالل الربع األول من عام 

 

، وهو  الجاريعام  الالربع األول من    مليون عميل  2.4لعدد    يمليون اختبار تشخيص  8.1إجراء  النمو القوي بمؤشرات األداء المالي  عكس  يو

بمعدل  نمو   ب  %50و  %32سنوي  التوالي مقارنة  الماضيعلى  العام  الفترة من  أسواق مصر المنتشرة في  فروع  الشبكة  عبر  ، وذلك  نفس 

 .2021مارس حتى نهاية فرًعا  483تألفت من التي وواألردن والسودان ونيجريا 

 
ات المالية  المؤشر

2021الربع األول  مليون جنيه مصري  2020الربع األول    التغيير  

 %126 500 1,130 اإليرادات 

 %91 (257) (491) تكلفة المبيعات

 %162 243 638 مجمل الربح 

 pts 7.8 %49 %57 هامش مجمل الربح

 %236 159 535 أرباح التشغيل

الضرائب والفوائد واإلهالك  اإليرادات التشغيلية قبل خصم 
 2واالستهالك 

586 203 189% 

اإليرادات التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك هامش 
 واالستهالك 

52% 41% 11.3 pts 

 %230 102 339 صافي األرباح 

 pts 9.5 %21 %30  هامش صافي الربح

 %78 745 1,324 األرصدة النقدية 

 

 
  2021في دعم األداء المالي والتشغيلي خالل الربع األول من عام    3(19  –االختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد  وقد ساهمت  

، علًما بأنه في حالة استبعاد أثر االختبارات الحالية  الجائحة عبر جميع أسواقهاتبعات  المساهمة الفعالة في مواجهة  نظًرا لحرص الشركة على  

وهو ما يتماشى مع المتوسط التاريخي   %20كانت اإليرادات المجمعة سترتفع بمعدل سنوي     3(19  – التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد  

تركيز  الأثمر  من جانب آخر  (. و19  –غير المتعلقة بفيروس )كوفيد  التشخيصية  خدمات  الانتعاش    هذاتنمو اإليرادات ويعكس في الوقت  معدل  ل

 
شهًرا، غير أنه بعد إتمام عملية القيد المزدوج ألسهم   12أشهر و  6بحسب المتطلبات التنظيمية للشركات المدرجة في بورصة لندن، يشترط على الشركة تقديم القوائم المالية المدققة عن فترة  1

ظيمية  على نحو تكميلي لقيدها في بورصة لندن، سوق تبدأ الشركة في تقديم القوائم المالية المدققة على أساس ربع سنوي لتلبية المتطلبات التن 2021البورصة المصرية خالل مايو الشركة في 

 تائج والمؤشرات الواردة في هذه الوثيقة غير مدققة وورادة من حسابات اإلدارة.. وعلى هذه الخلفية يرجى اإلحاطة بأن جميع الن 2021للبورصة المصرية ابتداًءا من الربع الثاني لعام  
 الك. بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك يشمل قيمة أرباح النشاط باإلضافة إلى تكاليف االستهالك واإله 2
(، وتحليل األجسممام المضممادة، باإلضممافة إلى مجموعة من تحاليل قياس نسممب  PCR( تحليل تفاعل البوليميراز المتسمملسممل )19 –  تشمممل االختبارات التشممخيصممية المتعلقة بفيروس )كوفيد 3

وتحليل بروتين سممي التفاعلي   Ferritin، وفحص تركيز الفيريتين   D-Dimer(، وبروتينESRااللتهابات وتخثر الدم، مثل تحاليل صممورة الدم الكاملة، ومعدل ترسمميب كرات الدم الحمراء )

(CRP.وغيرها من االختبارات التشخيصية ،) 

 



 
 
 

من إجمالي اإليرادات المجمعة   %23بنسبة  تلك الخدمة  عن مساهمة  في أسواق مصر واألردن  خدمات الزيارات المنزلية  أنشطة وى  علالمتزايد  

 . 2020فقط خالل الربع األول من عام  %12مقابل 

 

، حيث بلغت مساهمته 2021بنصيب األسد من إيرادات الشركة خالل الربع األول من عام  ساهم  السوق المصري  تجدر اإلشارة إلى أن  و

. 2020مقابل الربع األول من عام    %117، علًما بأن اإليرادات المحققة في مصر سجلت نمًوا سنويًا بمعدل  من إجمالي اإليرادات  81%

  % 17وحققت أعمال الشركة في األردن قفزة ملحوظة حيث تضاعفت اإليرادات بمعدل ثالث مرات مقارنة بالعام الماضي وساهمت بنسبة  

، بينما حققت إيرادات الشركة في 2020خالل نفس الفترة من عام    %12مقابل    2021من إجمالي اإليرادات المجمعة للربع األول من عام  

في  نمو إيرادات  من  رغم  ال. وأخيًرا بفي السوق النيجري الواعد  فيما يعكس نمو أعمال الشركة بوتيرة ثابتة  %44نيجيريا نمًوا سنويًا بمعدل  

مساهمة السوق نال من نصيب  بالعملة المحلية إال أن االنخفاض الشديد في قيمة الجنيه السوداني خالل الفترة    %74بمعدل  ق السوداني  السو

 .2021فقط من إجمالي اإليرادات خالل الربع األول من عام   %0.6 تهإجمالي اإليرادات المجمعة حيث بلغت مساهمفي السوداني 

 

 % 47نسبة  ب  ا ساهمت شريحة غير المتعاقدينبينم  2021من إجمالي إيرادات الربع األول من عام    %53مثلت التعاقدات  ومن جانب آخر،  

 المتبقية خالل نفس الفترة.

 

خالل ، عن اعتزازها بالنتائج المشرفة التشخيص المتكاملة القابضة وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة

االستفادة من التوسعات األخيرة بباقة الخدمات  وكذلك    2020النجاحات المحققة خالل  البناء على  الربع األول وأنها تعكس نجاح اإلدارة في  

. وذكرت  2021بع األول من عام  خالل الرالشركة  يرادات وأرباح  تحقيق مؤشرات نمو قياسية إلما أثمر عن  موالقدرات التشغيلية للشركة  

ختبارات التشخيص التقليدية وهو ما يتماشى مع المتوسطات التاريخية للشركة ويعكس  ال   %20بنسبة  الشربيني على وجه التحديد النمو القوي  

 – علقة بفيروس )كوفيد  االختبارات التشخيصية المت(، مشيرة أن اإليرادات القوية من  19  –انتعاش األنشطة غير المرتبطة بفيروس )كوفيد  

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  %126( ساهمت في تنمية إجمالي اإليرادات المجمعة بمعدل سنوي 19

 

الطلب القوي على االختبارات التشخيصية المتعلقة يعكس  في مصر واألردن  التشغيلية  نشطة  إيرادات األالنمو القياسي بوأضافت الشربيني أن  

تخفيف القيود والتدابير االحترازية في ( مصحوبًا بانتعاش الطلب على االختبارات التشخيصية األخرى بالتزامن مع  19  –بفيروس )كوفيد  

ور محاورها الرئيسية في تنمية وتنويع باقة  سالمة استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة والتي تتبلرجع هذا التحسن إلى  كال السوقين. وي

يلية الخدمات التشخيصية المقدمة والتوسع بالتواجد المباشر للشركة في أسواقها الرئيسية وكذلك دعم وتطوير الخدمات الرقمية والقدرات التشغ

رصدت اإلدارة ارتفاع . وعلى هذه الخلفية  ركةتقديم خدمات فائقة الجودة والسرعة لقاعدة عمالء دائمة النمو في جميع أسواق الشللتأكد من  

تقديم دعم إضافي للعمالء والمرضى  سعيًا لخدمة الزيارات المنزلية التي عكفت الشركة على تطويرها بكال السوقين  اإليجابية من  مساهمة  ال

ي األداء القوي لقسم األشعة بمعمل ومن جانب آخر تعكس المؤشرات التشغيلية القوية في السوق المصر (. 19 –خالل أزمة فيروس )كوفيد 

بفضل إضافة الخدمات الجديدة وكذلك ارتفاع المساهمة اإليجابية من ثاني فروع    %122البرج والذي سجل نمو اإليرادات بمعدل سنوي  

 افتتاحه منتصف الربع األول من العام الماضي.منذ معمل ال

 

ارتفاع في  ساهم    2021خالل الربع األول من عام  انتعاش األنشطة التشغيلية  الشركة على خلفية  النمو القوي بإيرادات  جدير بالذكر أن  و

وبلغ هامش    2020مقارنة بالربع األول من عام    %162مؤشرات الربحية على جميع المستويات، حيث ارتفع مجمل الربح بمعدل سنوي  

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك حققت  . كما  لفترة من العام الماضينفس اخالل    %49مقابل    %57مجمل الربح  

تراجع بفضل  خالل العام الماضي    % 41مقابل    % 52إلى  هامش األرباح التشغيلية  مصحوبًا بوصول    %189بمعدل  نمًوا سنويًا  واالستهالك  

مقابل   %30وبلغ هامش صافي الربح    %230شهد صافي الربح نمًوا سنويًا بمعدل  الخسائر التشغيلية من أعمال الشركة في نيجريا. وأخيًرا  

 . 2020خالل الربع األول من عام  21%

 

التزامها بالقيام بدور فعال في مساعدة الحكومات والمواطنين في تجاوز تبعات أزمة  تحرص على مواصلة  وأوضحت الشربيني أن الشركة  

مقوماتها التنافسية طويلة األجل وهو ما ينعكس في االنتعاشة الملحوظة  بمتفائلة أنها األسواق التي تعمل بها، و( بجميع 19 –فيروس )كوفيد 

تنمية  . ولفتت أن أولويات الشركة خالل المرحلة المقبلة تتمثل في  2021باألنشطة والخدمات التشخيصية التقليدية خالل الربع األول من عام  

لتشخيصية المقدمة والتوسع بالتواجد المباشر للشركة وكذلك مواصلة تطوير الخدمات الرقمية من أجل التأكد من وتنويع باقة االختبارات ا

سواق األفي  تنفيذ التوسعات المخططة  بالتوازي على  تعمل  الشركة  ، وأن  توفير خدمات التشخيص فائقة الجودة إلى أكبر عدد من العمالء

الواعدة بأفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا حيث ترى توافقا بين سواق  األستحواذ الجذابة في  فرص االمجموعة من  جديدة حيث تدرس  ال

 نموذج أعمال الشركة ومقومات تلك األسواق وتؤمن بقدرتها على توظيف مقوماتها وقدراتها التنافسية لتعظيم المردود االستثماري للتوسعات

حصلت الشركة  لفتت الشربيني أن  وفي هذا اإلطار  قومات مع األسواق الحالية للشركة.  المخططة بتلك نظًرا لتشابهها في الخصائص والم

تفاقية التي  االأن  و  لدعم التوسعات المخططة  IFCمليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية    45على حزمة تمويل بقيمة    2021خالل مايو  



 
 
 

استراتيجية ضمن    األسواق الناشئةفي  سنوات تعكس قناعتنا والتزامنا تجاه المساهمة الفعالة في تطوير قطاع الرعاية الصحية    8تبلغ مدتها  

   .لتعظيم المردود اإليجابي على المجتمعات المحيطة بأعمال الشركةالحوكمة وأهداف التنمية المجتمعية والبيئة  تراعي كذلك متكاملة 

 

لشركة التشخيص المتكاملة القابضة باإلضافة إلى القوائم المالية للفترة   2021الربع األول من عام االطالع على التقرير الكامل لنتائج  يمكن 

 idhcorp.comعبر الموقع اإللكتروني:   2021مارس   31المنتهية في 

 

 —نهاية البيان—

 
  (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة 

 
شممركة التشممخيص المتكاملة القابضممة هي شممركة رائدة في مجال الرعاية الصممحية بمنطقة الشممرق األوسممط وشمممال أفريقيا، وتعمل في مصممر واألردن  

ر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سمكان لششمعة في مصمر،  والسمودان ونيجيريا. وتضمم العالمات التجارية األسماسمية للمجموعة كل من معامل البرج والمختب
مال مشرفة  باإلضافة إلى بيوالب في )األردن(، والتراالب والمختبر في )السودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.  تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أع

نوع من التحاليل    2000بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمممل ما يزيد عن  فيما يتعلق بمعايير الجودة والسممالمة، عالوة على شممهادات االعتماد المعترف  
، كما سمتواصمل الشمركة التوسمع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري  2021مارس    31فرًعا اعتباًرا من    483الطبية. وتضمم شمبكة فروع الشمركة  

تشمممل خطط التوسممع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات اسممتحواذ في أسممواق جديدة   يوفر منصممات قابلة للتطوير. باإلضممافة إلى النمو الطبيعي للشممركة،
واذ على  بالشمرق األوسمط وأفريقيا حيث يتناسمب نموذج أعمال الشمركة مع تحقيق أقصمى اسمتفادة من أنماط االسمتهالك والرعاية الصمحية فضماًل عن االسمتح 

مة في هذا المجال. تعد شمركة التشمخيص المتكاملة القابضمة شمركة مسمجلة وفقًا لقوانين جيرسمي  حصمة كبيرة من األسمواق التي تفتقر إلى الكيانات الضمخ 
)كود السمهم،    2021وتم تنفيذ القيد المزدوج في البورصمة المصمرية خالل شمهر مايو    2015( منذ عام  IDHCومدرجة في بورصمة لندن )كود السمهم:  

IDHC.CAلمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة .) idhcorp.com. 
 

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 رئيس عالقات المستثمرين

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

 

 

 التوقعات المستقبلية

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صممورة وافية للسممادة المسمماهمين حول األداء المالي والتشممغيلي للشممركة وال ينبغي    2021مارس    31النتائج المالية للفترة المنتهية في 

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

التقمديراتد، التعرف عليمه عن طريق اسممممتخمدام مثمل العبمارات والكلممات االتيمة دوفقما للتقمديراتد، دتهمدفد، دمرتقمبد، دتقمدرد، دتتحمملد، دتعتقمدد، دقمدد، د

، دعلى علمد، دسممموفد، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات  دتفترضد، دتوقعاتد، دتعتزمد، دترىد، دتخططد، دممكند، دمتوقعد، دمشمممروعاتد، دينبغيد

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

رة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصممادية والتنظيمية العامة في المسممتقبل وغيرها من المسممائل المسممتقبلية او الخطط أو التوقعات بشممأن األعمال التجارية واإلدا

 التي تؤثر على الشركة.   

نطوي على مخاطر التوقعات المسمممتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشمممركة )داالدارةد( على أحداث مسمممتقبلية، والتي تقوم على افتراضمممات اإلدارة وت

فا جوهريًا عن أي نتائج  روفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشمممركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالمع

أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف في المسممتقبل، او عن أداء الشممركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسممتقبلية صممراحة أو ضمممنا. قد يتسممبب تحقق  

 يحة او ضمنية. الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صر

هذه المعلومات ي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع.  تخضمع أعمال الشمركة لعدد من المخاطر والشمكوك التي قد تتسمبب في اختالف التوقع المسمتقبل

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

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