
 
 
 

تتتنملقتاإليراداتتتالةويتوتنجحتفيتتأداءه تواصخخخخ ت«تتIDH»تتالتشخخخخالمتالمتة القتالة   خخخخق

انتع متأولتتسخخعقتأرخخ رتخاللتعلىتالتواليتتتت%206وتتت%126 معدلتسخخنويتتتتاألر  حصخخ فيتوت

 ت2021
 

 

 2021تنوفمبرت16الة هرةتولندنتفيت

 
(، وهو شركة   ادة  IDHCتحت ةود: والبو لر  الكررك   أعلنت اليوم شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  مالكة ف  بو ةو لر  لنة  

الكؤشركا  الكللي  والشخرليلي  وةشصرررر  بو ةللا الكعل   الررحي  وتكشة أعكللعل عبك أقروار ةررك واو د  وال رودا  وايليك ل، ع  

ةليو  فنيه وهو اكو قررنوب ةك ةا   3,767، حيث ةللت اإل كادا   2021قرربشكبك   30الكنشعي  بو والبوادم الكللي  لفشك  أوا ت رر   أشررعك  

ثالث ةكا    الكةح ةواقع.  ةكل ةللت ة ةال  الكةحي  أعلى ة ررشو لتعل، حيث ت ررلعف لررلبو 2020ةبل ا  ةنفس الفشك  ة  علم    126%

وت مس اشلدج الخركة  خالا .  2021ةليو  فنيه خالا أوا ت ر   أشرعك ة  علم   1,148قرل  ةبل ا  ةنفس الفشك  ة  ال لم ال رلة،، حيث 

لل ب، الشأثيك البوب للنشلدج البيلقررري  الشو حببشعل الخررركة  خالا الكةع النللث ةنفكدلا، والشو تللوت  النشلدج أوا ت ررر   أشرررعك ة  ال لم ال

 .ة  ال لم اللل بالكةع اووا والنلاو  بشكتو خالااالقشننلدي  الكحبب  

 
ات المالية  المؤشر

 مليون جنيه مصري 
أول تسعة أشهر  

2020 
أول تسعة أشهر  

2021 
 التغيير 

% 126 3,767 1,670 اإليرادات   

% 90 1,600 840 تكلفة المبيعات  

% 161 2,167 830 مجمل الربح   

% 50 هامش مجمل الربح  58 % نقطة 7.8   

% 217 1,823 575 1أرباح التشغيل  

% 180 1,992   710 2األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   

% 43 اإليرادات التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك هامش   53 % نقطة  10.4   

% 206 1,148 375 صافي األرباح   

% 22  هامش صافي الربح  30 % نقطة 8.0   

% 288 1,807 465 األرصدة النقدية   

 
، قة   الخركة  على ت ييم االقرشفلد  ة  اكو شربم  بكوععل  لى 2021و  مس النكو البوب لكؤشركا  اودا  خالا أوا ت ر   أشرعك ة  علم 

، ب ررررالل ع   %56ةليو  حلل  عبك خةة  الز ل ا  الكنزلي  خالا افس الفشك ، ةز لد  قررررنو   قة هل    7.5بكعلل، واللحعل بو خةة    507

ةكل   مس اكو اإل كادا  الكلك    ةبل ا  ةنفس الفشك  ة  ال لم الكلضررو.   %33اخشبل  تخررصيرررو ةك ةا اكو قررنوب ةليو    25.0 فكا  

ةللت اقررشككا  الك ررلهك  البو   لصةة  الز ل ا  الكنزلي  الشو تبةةعل الخرركة  بو ةرررك واو د ، والشو ا تف ت   كاداتعل ةن ررب  قررنو   

ل ةرأ    كادا  هرلخ الصرةةر  ةنلرت  خالا أوا ت رررر ر  أشررررعك ة  ال رلم    146% ة     %19ة   فكرللو   كادا  افس الفشك  و  %20اللرل ب، علكرل

   .2020 فكللو اإل كادا  خالا أوا ت    أشعك ة  علم 

 

ا قرنو لل ةن ر     % 172و  %122وعلى لر ية اوقروار الشو ت ك  ةعل الخركة ، قرللت   كادا  الخركة  ةأقروار ةررك واو د  وايلك ل اكول

. وت ركنت أةكت توو ا  الخركة  خالا الكةع النللث ة  ال لم اللل ب، اقرشككا   2021لى الشوالو خالا أوا ت ر   أشرعك ة  علم ع  %62و

ةللشزاة  ةع  طالر بكعه النللث، ةلإلضرررلب   لى ا تفلع ة ةال  الز ل ا  الكنزلي  الشو أفكتعل  لألشررر     النكو البوب لككاةز البكج قرررمل 

شرركة  و لا الشلة   والكشصرررررر  بو توبيبل  اللةل  االلررونلعو،  لى فلا  الك ررلهك  البو   بو اإل كادا  الشو قررللعل ةصشبك ةيوال   

 
ةليو  فنيه والكش لب  ة كلي  البية الكزدوج ةللبو لر  الكررك   الشو   29.0البللل    2021ة  علم  ت ر   أشرعك  أواح الشخرلي  ال تخرك  الكقروم  يك الكشمك   الشو قرللشعل الخركة  خالا  أ ةل 1

 .   2021الحت الخكة  بو  تكلةه خالا ةل و  
، ةع اقشب لد  قوم  يك ةشمك   ةبيك   لفوادة واإلهالا واالقشعالا  خك  قيك  أ ةلح النخلط ةلإلضلب   لى تملليف االقشعالا واإلهالاقب  خرم ال كاد  واالكشمك   الشخليلي   او ةلحةنة  2

 ل و الكلضو.ع  عكلي  البية الكزدوج بو البو ل  الكرك   الشو الحت بو  تكلةعل خالا ة 2021أوا ت    أشعك ة  علم  بو ةليو  فنيه الشو قللشعل الخكة   29.0



 
 
 

يعيك ال كليل  الوبو بو او د . وبو ايلك ل والرررلت   كادا  الخررركة   وتيك  اكوهل ةف ررر  اللعود الشو  بللعل بك ، اإلدا   اللة ة لش رررا

ةنلت   الشخرليلي  ةمفل   عللي . أةل بو ال رودا  ببة تأثك أاخرو  الخركة  ةلاصفلم قيك  اللنيه ال رودااو خالا ال لم ال رلة،،  يك أ  اإل كادا 

 ع  احش لةعل ةلللنيه ال ودااو.  %169اكو قنوب ةن ب  

 

ةلودا  الكللو عنتاعتزازه تالدكتورةتهندتالشخخر لنيتالرسلاتالتنذلذيتلشخخركقتالتشخخالمتالمتة القتالة   خخقتتأعر توفيتهذاتالسخخل   ت

 ، حيث، واللب  بخررك ةشحبي، اشلدج قيلقرري  ةك  أخكه ةنعل   ال لم2021اللب حببشه الخرركة  خالا أوا ت رر   أشررعك ة  علم  والشخررليلو

البنل  على  لشوالرر  الخرركة  ةلل   ،ةبل ا  ةأب  ةع آخك الخرركة   أعلى   كادا  ولررلبو أ ةلح بو تل   نللث ت ررلي   شررعة  بشك  الكةع ال

خالا الكةع النللث ة  علم وأضرلبت الخركةينو أ  الخركة  الحت . اللل ب النررف اووا ة  ال لم خالاالشو حببشعل   قرشننلدي اإلاللتا  اال

ةبل ا ل ةللكةع ال رررلة،، وهو أدا  قوب بو ضرررو  اكو الول  على فكيع    %47و  %27ةن ررر   تنكي  اإل كادا  ولرررلبو او ةلح   بو  2021

ل ةأ   ة رررشو لتعل ة ةال  الول  على ةلق  االخشبل ا  الشخرررصيرررري  الشو تبةةعل الخررركة  قة علد   لى الصةةل  الشو تبةةعل الخررركة ، علكل

خالا أوا   %3على أقرل  قرنوب و ةع قرنوب، ب رالل ع  ا تفلععل ةن رب   وذل  عنة الكبل ا    (19 – ةوبيةقب  ااشخرل  بيكو  م الك عود 

 .ضك  اشلدج الخكة  3ةليو  لح " 100ة ة احش ل  تأثيك حكل  "  2019ةبل ا  ةنفس الفشك  ة  علم   2021ت    أشعك ة  علم  
 

 الكصشلف   حشيلفل االتلبي   ةوالرررل  تليكا  ال رررور و  عة  الشأقلم بو ةكوا  بلدب وأضرررلبت الخررركةينو أ  الخررركة  أهعك  خالا هلا ال لم 

االخشبل ا  الكش لب  واالخشبرل ا  الشخررررصيرررررير  الشبلية      تنكير  الصرةةل  الكبرةة  ة بة الحرت الخرررركة  خالا الكةع النرللث بو ب كالدعرل. ل

ة  أف   ب رالل ع  الشوقرع ةللبة ا  الكقكي  الز ل ا  الكنزلي ،  وا تفلع عةد شربم  بكوععل المبيك ،   ، ة رشفية ل ة 4(19  –ةفيكو  مةوبية 

 – مةوبيةفيكو   اإللرلة  ةبو خةة  حلال    اقرشككا  الخركة ة رعول  وتي ريك طكر الةبع اإللمشكواو. ولفشت الخركةينو  لى   عل تلح  خةةلت

وقرشببى على أتم اقرش ةاد للش لة  ةع حلال  الل و  لشفخرو الوةل . وأةة  الخركةينو أ  ااشخرل   ،ةبلق  خةةل  تلبو احشيلفل  الككضرى  (19

      الوةل  وةل  فكضه ة  تحة ل  ل   ؤثك على الصةةل  الشو توبكهل الخكة  لكصشلف الحلال  اوخكه أو الكعل   الفلدب  الشو تبةةعل.    

 

الخرركةينو  لى أ  اللح الخرركة  بو ت ررلي  ةؤشرركا   ةحي  قو   خالا بشك  الشبك ك، ةةعوة  ةلال تفلع الكلحوه لو كادا  واللح  لفشتو

ا قرنو لل ةك ةا  ةليو  فنيه خالا أوا ت ر   أشرعك ة  علم   2,167ليبلغ   %161اإلدا   بو تكشرية الشملليف النلةش . ببة شرعة ةلك  الكةح اكول

خالا افس الفشك  ة  ال لم ال ررلة،. وا تف ت او ةلح الشخررليلي     %50ةبلة     %58ةل تفلع هلةش ةلك  الكةح لي ررل    ، ةرررحوةلل2021

ةليو  فنيه، ولرررلح  ذل  اكو هلةش او ةلح الشخرررليلي     1,992الكشمك   قب  خررررم ال ررركاد  والفوادة واإلهالا واالقرررشعالا  لى 

خالا افس الفشك . ةكل ت ررلعف لررلبو   %53ابلط ةئو   لي ررل     10الا واالقررشعالا ةواقع الكشمك   قب  خرررم ال رركاد  والفوادة واإله

ةبلة   %30، بيكل ا تفع هلةش للبو الكةح  لى  2021ةليو  فنيه خالا أوا ت    أشعك ة  علم    1,148الكةح ةواقع ثالث ةكا  لي ل   

  خالا افس الفشك  ة  ال لم ال لة،.  22%

 

للك ررشبب ، فةد  الخرركةينو الشزام الخرركة  ةأولو لتعل االقررشكاتيلي  النلةش  الكشكنل  بو دعم الحموةل  لكملبح  ااشخررل  بيكو   واقررشخرركابلل  

ل ةشنفيل االقرررشكاتيلي  الكصوو  لفشك  ةل ة ة ااشعل  أتة  مةوبية 19 –مةوبية  ( و  قرررل  الةعلدم الالتة  الاوالر  19 –(، ةع الك رررو قةةل

، ةررركم  2021ل  فة ة  ة  النكو الك ررشةام. وبو هلا اإلطل  الحت بو  طالر ةكالةج فة ة خالا الكةع النللث ة  علم الخرركة  احو ةكح

ل لش ز ز وال  ال كال  اللةد الشو الحت الخرركة  بو خةةشعم ةنل ةةا   أتة  مةوبية   12(. ةكل تكمنت الخرركة  ة   ضررلب  19 –خررريرررل

افس الفشك ، وهو  اللت  بخرك ةكوالرل  الخركة  الك رل  الررحيح احو تحبي، هةبعل الكشكن  بو  طالر   بكعلل فة ةلا  لى شربم  بكوععل خالا

ل ةأ  الخرركة  تبوم حلليلل ةادا   وتخررلي  أةبك شرربم  بكوع على ة ررشوه قولع الكعل    2021بكعلل فة ةلا خالا علم  35و  30ةل ةي   ، علكل

، توالرر  اإلدا   د اقرر  تنفيل لررفبل    الرررحي  الصل ، ةكل  ؤةة الكملا  الفك ة  الشو تحيى ةعل ةلل ررور الكررركب. وبو ة ررل  ةواتص

لب اقررشحواذ ةحشكل  تش ررم ةللبيك  والككدود اإل للةو ةأقرروار فة ة  ةكنوب   بك بيل والخرركر اووقرري وآقرريل،   كلالل ةبة   اكوذج اوعكلا ال

ا ووفه الشخرررلةه ةينعل وةي  ال رررور  تشبنلخ الخررركة  على اقشنل  بك  النكو الشو  وكحعل قولع الك عل   الررررحي  بو تل  اوقررروار ايكل

  ، (19 –الكرركب. و غ م عةم تأثك أاخرو  وعكليل  الخركة  ةلالضروكاةل  الشو وافعت قرالقر  الشو  ة ال للكي  خالا ذ و  أتة  مةوبية 

قي  الالتة  لحكل   ة ررشو ل  الكصزو  ة  أب تةاعيل  توالرر  اإلدا   ةكاقب  توو ا  اوتة  ع  ةن  للكبلد   ةلتصلذ الصووا  االقررشبل

تبوم ةشأةي  احشيلفلتعل ة  اودوا  الك رشصةة  بو  فكا  االخشبل ا  الشخرصيرري  الكبةة  وب، عبود  الخركة   ةحشكل . وة  اللة ك ةلللةك أ  

   اوق ل  الكحشكل  على الكةه البريك.شكا  ةأق ل  ثلةش  تشكاوح ةةتعل ةي  خكس وقبع قنوا ، ل كل  حكل   الخكة  ة  تبلبل  

 

 
 .ضك  تل  الحكل   .2019ةليو  اخشبل  بو النرف اووا ة  علم   2.4أفك  الكلكوع   و .  2019حشى  وايو    2018ةليو  لح  اقشكك  ة  اوبكبك    100حكل     3
(، وتحلي  اوف ررلم الك ررلد ، ةلإلضررلب   لى ةلكوع  ة  تحللي  قيل  ا رر  PCR( تحلي  تفلع  البوليكيكات الكش ررل رر  م19 –الشخررصيررري  الكش لب  ةفيكو  مةوبية    تخررك  االخشبل ا   4

وتحلي  ةكوتي  قررو الشفلعلو   Ferritinكةيز الفيك شي   ، وبحا ت  D-Dimer(، وةكوتي ESRااللشعلةل  وتصنك الةم، ةن  تحللي  لررو   الةم الملةل ، وة ةا تكقرري  ةكا  الةم الحككا  م

 (.19 –وهو الشو شعة  ة ةال  طل  قو   عب  ااشخل  فلدح  مةوبية  ،  (، و يكهل ة  االخشبل ا  الشخصيري CRPم



 
 
 

لخكة  الشخصيا الكشملةل  البلة   ةلإلضلب   لى البوادم الكللي    2021أوا ت    أشعك ة  علم   كم  االطالع على الشبك ك الملة  لنشلدج  

 idhcorp.comعبك الكوقع اإللمشكواو:  2021قبشكبك  30للفشك  الكنشعي  بو 

 

 —نهاية البيان—

 
ت

تت(IDH)نبذةتعنترركقتالتشالمتالمتة القتالة   قت

 
شرركة  الشخررصيا الكشملةل  البلة رر  هو شرركة   ادة  بو ةللا الكعل   الرررحي  ةكنوب  الخرركر اووقرري وشرركلا أبك بيل، وت ك  بو ةرررك واو د   

ك للشحللي  الوبي  وةكاةز البكج قرمل  لألشر   بو ةررك،  وال رودا  وايليك ل. وت رم ال الةل  الشلل    اوقرلقري  للكلكوع  ة  ة  ة لة  البكج والكصشب
كلا ةخكب   ةلإلضلب   لى ةيوال  بو ماو د (، والشكاال  والكصشبك بو مال ودا ( و  موال  بو مايليك ل(.  تحيى الخكة  ة ل  طو   حلب  وقلةب  أع

اوع ة  الشحللي     2000ةعل دوليلل لكحفي  أعكللعل الشو تخررك  ةل  ز ة ع   بيكل  ش ل، ةك ل يك اللود  وال ررالة ، عالو  على شررعلدا  االعشكلد الك شك   
ا ة     507الوبي . وت م شبم  بكوع الخكة    ، ةكل قشوال  الخكة  الشوقع بو الك لة  ة  خالا اكوذج أعكلا ةحو ب  2021  قبشكبك  30بكعلل اعشبل ل

ار فة ة   وبك ةنرررل  قلةل  للشوو ك. ةلإلضررلب   لى النكو الوبي و للخرركة ، تخررك  خوي الشوقررع خالا الككحل  البلدة  تنفيل عكليل  اقررشحواذ بو أقررو
ةع تحبي، أقررى اقرشفلد  ة  أاكلط االقرشعالا والكعل   الررحي  ب رالل ع  االقرشحواذ على  ةللخركر اووقري وأبك بيل حيث  شنلقر  اكوذج أعكلا الخركة   

  فيكقرو  حرر  ةبيك  ة  اوقروار الشو تفشبك  لى الميلال  ال رصك  بو هلا الكللا. ت ة شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  شركة  ة رلل  وببلل لبوااي
  :مةود ال رعم   2021وتم تنفيل البية الكزدوج بو البو لر  الكررك   خالا شرعك ةل و   .2015علم ( ةنل  IDHCوةة ف  بو ةو لر  لنة  مةود ال رعم:  

IDHC.CA.)   لك كب  الكز ة،  كفى ت ل   ةوقع الخكةidhcorp.com . 
 

تلالستعالمتوالتواص 

تن نسيتف مي

  ديس عالقل  الك شنكك  

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0م12 2255 7445+ | ةوةل  : 20 (0م2 3345 5530تليفو : 

 

 

 التوقع تتالمستةبللق

تم  عةادهل ببي ةلكم تبة م لررو   وابي  لل ررلد  الك ررلهكي  حوا اودا  الكللو والشخررليلو للخرركة  وال  نبلو    2021 وايو    30النشلدج الكللي  للفشك  الكنشعي  بو 

قع ال  شر  ةوقلدع او احةاث تل  صي ، و كم   حشوب هلا البيل  على توق ل  ة رشببلي ، والشوقع الك رشببلو هو أب تواالعشةاد ةعل أو االعشكلد عليعل وب  كم آخك.  

الشبرة كا "، الش ك  عليره ع  طك ، اقررررشصرةام ةنر  ال برل ا  والملكرل  االتير  "وببرل للشبرة كا "، "تعرة "، "ةكتبر "، "تبرة "، "تشحكر "، "ت شبرة"، "قرة"، "

"، "على علم"، "قرررو "، او بو ة  حلل ، ةل  نفيعل او ت بيكا   "تفشكم"، "توق ل "، "ت شزم"، "تكه"، "تصوي"، "ةكم "، "ةشوقع"، "ةخررركوعل "، " نبلو

لنشلدج الكللي   اخكه ةكلثل  الشو تعة  الى الش ك  على الشوقع ةلعشبل خ ة رررشببلو. هلا  نوب،، على وفه الصررررو ،  لى الشوق ل  الشو تش رررك  ة لوةل  ع  ا

ا  ، والنكو أو الكةحي  واليكو  االقشرررلد   والشنييكي  ال لة  بو الك ررشبب  و يكهل ة  الك ررلد  الك ررشببلي  او الصوي أو الشوق ل  ةخررأ  اوعكلا الشلل    واإلد

 الشو تؤثك على الخكة .   

نووب على ةصلطك الشوق ل  الك رررشببلي  ت مس وفعل  النيك الحللي  إلدا   الخررركة  م"االدا  "( على أحةاث ة رررشببلي ، والشو تبوم على ابشكاضرررل  اإلدا   وت

صشلفل اخشالبل فوهك لل ع  أب اشلدج  ة كوب  و يك ة كوب  وةلعول ، و يكهل ة  ال واة  الشو قة تؤثك على ا  تمو  اشلدج الخررركة  الف لي  أو أدا هل أو  اللتاتعل ة

البشكام بو اخشال  بو الك ررشبب ، او ع  أدا  الخرركة  أو االلتاتعل الوا د  بو هلخ الشوق ل  الك ررشببلي  لرركاح  أو ضرركنل. قة  ش ررب  تحب، أو عةم تحب، هلا ا

 الك شببلي ، أو عةم تواب، الشوق ل  قوا  ةلات لك ح  او ضكني . الحلل  الكللي  الف لي  للخكة  او اشلدج عكليلتعل اخشالبل فوهك ل ع  هلخ الشوق ل  

هلخ الك لوةل  ةك الواقع.  تص رع أعكلا الخركة  ل ةد ة  الكصلطك والخرموا الشو قة تش رب  بو اخشال  الشوقع الك رشببلو او الشبة ك أو الشنبؤ اخشالبل فوهك لل ع  او

  اإلدا   وقت  عةاد هلا الشبك ك وقة  وكأ عليعل تلييك ةةو   خول  ة رب،، وعليه با  الخركة   يك ة رئول  وال  بع واآل ا  والشوق ل  الك رشببلي  ت مس  ي   وقنلع

 عليعل أب ع   ةصرو  ةكاف   أو ت ة   أو تأةية الشوق ل  الك شببلي  الوا د  بو هلخ الوثيب .
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