
 

 
 

 

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. 

خخدمخا  نتخائجهخا م     يخةنمت« تنجح في  IDHالتشخخخخخيم المتكخاملخة القخاب خخخخخة  

األسخس القوية ألعمال الشخركة وافاا النمو    بف خل  التقليديةاالختبارا  التشخخيصخية  

 المستقبلية التي تحظى بها

 2022سبتمبر    17القاهرة 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 

  التقارير إلعداد    الدولية، حيث بلغت اإليرادات )المتوافقة مع المعايير  2022  سبتمبر  30للفترة المالية المنتهية في  والقوائم المالية المدققة  

. وقد واصلت الخدمات المقدمة من االختبارات التشخيصية التقليدية 2022من عام  تسعة أشهر  أول  مليار جنيه خالل    IFRS  )2.8المالية  

، مدعوًمة بالطلب  قويال  هاأداء(  ( 19بفيروس )كوفيد  وهي جميع الخدمات التي تقدمها الشركة باستثناء االختبارات التشخيصية المتعلقة  )

خالل أول تسعة أشهر  %  14حيث ارتفعت إيرادات تلك الخدمات بمعدل سنوي  على هذه الخدمات وأسس النمو القوية التي تحظى بها،    القوي

نخفاض إيرادات  ال  المتوقع  تأثيرال ما ساهم في الحد من  ، وهو  %.7بنسبة    زيادة عدد االختبارات التي تم إجراؤهاعلى خلفية  من العام الجاري  

% من إجمالي إيرادات  76  االختبارات التشخيصية التقليديةإيرادات    ومثلت  .خالل نفس الفترة  (19- متعلقة بفيروس )كوفيد  االختبارات ال

 . 2022من عام تسعة أشهر أول الشركة خالل 

ارتفعت إيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية بمعدل  و  .مليون جنيه  846بلغت اإليرادات المجمعة  ،  2022وخالل الربع الثالث من عام  

وهي أعلى معدالت نمو تحققها خالل  % مقارنة بالربع السابق،  12من العام الجاري، وارتفعت أيًضا بنسبة   الثالث% خالل الربع 17سنوي 

التي    المالية بسبب المعامالت    ،2022الثالث من عام  الربع  مليون جنيه خالل    36قدرها  خسائر  صافي  ت الشركة  سجل و   . فترة ثالثة أشهر

التي استثناء الخسائر في حالة و .2021 المالي عاممساهميها عن العلى  السنويةتوزيع األرباح ل الالزملتأمين رصيد كافي من الدوالر  نفذتها

مليون جنيه خالل    105و،  2022تسعة أشهر من عام  أول  مليون جنيه خالل    544ربح  الصافي    سيبلغ  تكبدتها الشركة لتأمين العملة األجنبية،

 عام.نفس الالربع الثالث من 

  التقارير إلعداد    دوليةلمعايير الل  وفقًا  2022  أول تسعة أشهر من عام  المؤشرات المالية لفترة   يعرضتجدر اإلشارة إلى أن الجدول التالي  

    .ةالتالي  األجزاءكما هو موضح في  التقريرخالل هذا   بديلةشركة فضلت استخدام مؤشرات أداء ال  ، إال أن(IFRSالمالية 

 المؤشرا  المالية 

 مليون جنيه مصري 
  أول تسعة أشهر

2021 

أول تسعة أشهر  

2022 
 التغيير

 % 26- 2,800 3,767 اإليرادا  

 %14 2,123 1,855 إيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية

 %65- 678 1,911 (19إيرادات االختبارات التشخيصية المتعلقة بفيروس )كوفيد 

 %1 ( 1,619) ( 1,600) تكلفة المبيعات 

 % 45- 1,182 2,167 مجمل الربح 

 %15 %42 %58 هامش مجمل الربح 

 %59- 749 1,823 أرباح التشغيل 

 % 51- 974 1,992 1التشغيلية قبل خصم ال رائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  األرباح

 %18 %35 %53 هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 % 65- 403 1,148 صافي األرباح 

 %16 %14 %30  هامش صافي الربح

 % 70- 694 2,350 األرصدة النقدية 

 
 اليف االستهالك واإلهالك.بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك يشمل قيمة أرباح النشاط باإلضافة إلى تك 1



 

 
 

 

 

الذي  باألداء المالي والتشغيلي    هذا السياا، أشاد  الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيم المتكاملة القاب ة،وفي  

  لفتت و  .وقدرتها على النمو مستقبالً   الشركة  عكس األسس القوية ألعمالي مشيرةً إلى أن هذا األداء    ،2022عام    نهايةمع اقتراب  لشركة  حققته ا

، وهو ما يعد إنجاز استثنائي بنتائج العام المالي الجاري  قوي   نموق  ي تحق تمضي قدًما في تنمية نتائجها المالية وتتوقع    الشركةالشربيني إلى أن  

، ال سيما وأن ثالثة أسواق من أصل أربعة أسواق تعمل  وكذلك األسواق العالميةاألوضاع االقتصادية التي يمر بها السوق المصري   في ظل

على الرغم  و. في تلك األسواق  للمرضىالقوة الشرائية  وتراجعتضخم النسب ارتفاع ، مما أسفر عن تهاعمالقيمة   شهدت تراجعبها الشركة 

وأشارت الشربيني   . االتي تم إجراؤهالتشخيصية التقليدية  ارتفاع عدد االختبارات    على خلفية نجحت الشركة في تحقيق إيرادات قوية    من ذلك،

  2019أول تسعة أشهر من عام  ب   % مقارنة  18و   %33  بنسباالختبارات  تلك  عدد  وإيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية  ارتفاع  إلى  

 استراتيجية النمو التي تبنتها الشركة خالل الثالثة أعوام الماضية.  سالمة يؤكد على، وهو ما (19فيروس )كوفيد  أزمة)قبل 

  الثالث خالل فترتي الربع    التي تم إجراؤهاعدد االختبارات التشخيصية التقليدية    نميةنجحت شركة التشخيص المتكاملة القابضة في ت وقد  

الشركة وإطالق برامج زيادة عدد الخدمات التي تقدمها  جذب آالف العمالء الجدد من خالل    على خلفية  ،2022من عام  أول تسعة أشهر  و

بمعدل   ، بينما ارتفع2022خالل أول تسعة أشهر من عام  %  7ارتفع عدد االختبارات التشخيصية التقليدية بمعدل سنوي  و.  والء العمالء

االختبارات المتعلقة    أعدادوكما هو المتوقع، تواصل    .العام الجاريالثاني من  بالربع    رنةً % مقا11، ومنفردًاخالل الربع الثالث  %  9سنوي  

على خلفية انخفاض عدد اإلصابات وإلغاء شرط إجراء اختبار الفيروس للمسافرين الدوليين، فضاًل عن تراجعها  (  19  –بفيروس )كوفيد  

االختبارات المتعلقة بفيروس  انخفض عدد    ،2022ل تسعة أشهر من عام  وخالل أو  بالفيروس.  المتعلقةانخفاض متوسط أسعار االختبارات  

 .خالل الربع الثالث من نفس العام  %85 ها بنسبة سنويةانخفض عدد بينما%، 57بمعدل سنوي  (19)كوفيد 

ارتفعت إيرادات االختبارات التشخيصية التقليدية  واألكبر للشركة،  ساسي  وهو السوق األ  ،السوق المصريوعلى صعيد أعمال الشركة في  

إنجاز كبير في ظل الضغوط التضخمية  ما يعد  التي تم إجراؤها، وهو  التقليدية    التشخيصية  ارتفاع عدد االختبارات بفضل    % 13بمعدل سنوي  

تمرير إلى    اللجوءدون  الفترة الحالية المليئة بالتحديات  خالل  للعمالء  واصلت تقديم خدماتها  جدير بالذكر أن الشركة قد التي يشهدها السوق. 

الماضية  األسعار  زيادات الفترة  تشغيلية  تحقيق هامش  وقدرتها علىالمالي    هامركز  بقوة  مدعومةً ،  خالل  السوق   تجاوزي  أرباح  .  متوسط 

أول  و 2022الثالث من عام خالل الربع  التشخيصية التقليديةاالختبارات  نمو إيرادات األردنالتابع للشركة في بيوالب  مركز شهدوبالمثل، 

 وذلك عندعار السوالر بشكل غير مسبوق،  سرغم ارتفاع أ  تنمية نتائجهإيكوالب في نيجيريا من    مركز  تمكن  كما .  2022تسعة أشهر من عام  

في السودان للربع الثاني    هاإيرادات   تنميةوأخيًرا، نجحت الشركة    ع خالل النصف األول من العام.ولفترات إغالق الفراألثر السلبي  استثناء  

  على التوالي.

، ونتج عن ذلك وصول  2022عام    أول تسعة أشهر من% خالل  45وعلى صعيد مؤشرات الربحية، انخفض مجمل الربح بمعدل سنوي  

% خالل نفس الفترة. كما انخفضت األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  43هامش مجمل الربح على صافي المبيعات إلى  

% خالل  36لمبيعات  من العام الجاري، بينما بلغ هامش األرباح التشغيلية على صافي اأول تسعة أشهر  % خالل  51واالستهالك بنسبة سنوية  

% وهو ما يتوافق مع  15%، في حين سجل هامش صافي الربح على صافي المبيعات 65نفس الفترة. وانخفض صافي الربح بمعدل سنوي 

الطلب على تراجع    اإليرادات على خلفية  انخفاضانخفاض مؤشرات الربحية إلى    ويرجع  .2(19  –متوسط الفترات السابقة ألزمة )كوفيد  

بفيروس )كوفيد    االختبارات المتعلقة  بأن،  هامتوسط أسعار  انخفاضو(  19  –التشخيصية  في رفع كفاءة   هااستثمار  تواصل  شركةال  علًما 

جدير بالذكر أن الشركة قد سجلت خسائر تشغيلية بسبب المعامالت المالية التي فروع.  الخدماتها وتحسين عملياتها التشغيلية عبر مختلف  

استثناء تلك الخسائر كانت وفي حالة    .2021  المالي  عامعلى المساهمين عن التوزيع األرباح السنوية  ل  الالزمقامت بها لتأمين رصيد الدوالر  

  نسبته هامش صافي ربح على صافي مبيعات  ، و2022ة أشهر من عام  مليون جنيه خالل أول تسع  544  بقيمةحقق صافي ربح  ست الشركة  

 . نفس الفترةخالل  20%

 

اإلدارة متفائلة بقدرة الشاركة على تنمية أعمالها على المد  الطويل على الرغم من التحديات التي تواجه بية األعمال أضاافت الشاربيني أن و

نجحت منذ و  على المد  الطويلالتي تتبناها  اسااتراتيجية النمو   اسااتثماراتها في تحقيق أهدافخالل الفترة الراهنة، حيث واصاالت الشااركة  

ا منها على تعزيز مكانتها في الساااوق ،مختلفةفي مواقع اساااتراتيجية   فرًعا جديدًا 44بداية العام في افتتاح  كما تواصااال الشاااركة    .حرصاااً

بينما   ،من خالل مراكز البرج ساكان لششاعة، حيث ضااعفت الشاركة عدد مراكز البرج ساكان  خدمات األشاعة التشاخيصاية اساتثمارها في

وحدة الطب النووي ووحدات الموجات فوق الصااوتية التابعة لمركز البرج سااكان في الحصااول على شااهادة اعتماد الكلية األمريكية   نجحت

باالساتثمار في تحساين شاكل وجودة الخدمة المقدمة في  شاركة التشاخيص المتكاملة القابضاة اهتمام  ولفتت الشاربيني إلى    .(ACRلششاعة )

ا لتناسااب مصااممة  الوالء  الأطلقت برامج    حيث  ،مراكزهامختلف   من جني ثمار ت الشااركة  ن تمك كما  المرضااى.مختلف شاارائح خصاايصااً

في ضاوء  ، (19متوساط الفترات الساابقة ألزمة )كوفيد  مقابل الخدمات  تلك  مسااهمة  ارتفعت حيث ،اساتثمارها في خدمات الزيارات المنزلية

 
%، بينما بلغ هامش صافي الربح على  35  على اإليرادات المعدلة ، وسجل هامش األرباح التشغيلية2022من عام تسعة أشهر % خالل أول 24الربح على اإليرادات   مجملهامش بلغ  2

 % خالل نفس الفترة.14اإليرادات 



 

 
 

 

كدت  وأ. جديدةساااوقية  شااارائح    خدمةعلى   ، فضاااالً عن دورها في تعزيز قدرة الشاااركةتجربة مريحة للعمالء من  تلك الخدمات  هتوفر ما

في  بأعمالها  تطلعها إلى التوساع  يأتي جنبًا إلى جنب معفي أساواقها الحالية  الشاربيني أن الشاركة التزام الشاركة باساتراتيجية النمو التي تتبناها  

توقيع اتفاقية مشاروع مشاترك مع شاركة المخبريون عن قبل أساابيع  . وفي هذا الساياق، أعربت الشاربيني عن ساعادتها باإلعالن  مناطق جديدة

" إلطالق مركز جديد للتشخيص الطبي في المملكة Izhoor Holding Medical Company LLC  "Izhoorالعرب "بيوالب" وشركة  

هذه الصاافقة تأتي في إطار اسااتراتيجية التوسااعات اإلقليمية التي تتبناها الشااركة والتي تسااتهدف الدخول في  أن  ، موكدةً العربية السااعودية

الرعاية الصااااحية عالية الجودة ألكبر عدد من أسااااواق جديدة سااااريعة النمو، وتوظيف ما تحظى به من موارد وخبرات في تقديم خدمات  

 العمالء.

 

أد  إلى  قد    ،اعتماد سعر صرف مرنب تعليمات البتك المركزي  بناًء على    ،وفي الختام، أوضحت الشربيني أن تحرير سعر صرف الجنيه

سيكون له مردوده اإليجابي على البالد على    أشارت إلى أن ذلك القرار  كما.  2022% منذ مارس  55حوالي  أمام الدوالر ب الجنيه    تراجع قيمة

في    ثقتها  نالشربيني ع  وأعربت .  منظور على المد  الاألعمال والمستهلكين  أصحاب    أمامالمد  الطويل، لكنه كذلك سيطرح بعض التحديات  

، مدعومةً بأسس النمو القوية التي تتميز بها أسواق  ونمو أنشطة قطاع التشخيص الطبي بوجه عام  خالل الفترة المقبلة  قدرة الشركة على النمو

. وأكدت أن الشركة تعتزم مواصلة التركيز على تحقيق أهداف النمو المحددة والحفاظ على مستويات الربحية وسط مختلف التحديات  الشركة

وشبكة عالقاتها مع الموردين واستمرار نمو قاعدة عمالئها ومرونة نموذج األعمال الذي  االقتصادية، مستفيدةً من قوة عالماتها التجارية  

لهذا  بما يتوافق مع خطط الشركة  خالل الفترة المقبلة    من االختبارات التقليدية  يراداتزيادة اإلتتبناه. واختتمت الشربيني بأن الشركة تستهدف  

المتعلقة بفيروس )كوفيد    االختباراتتلك التقديرات ال تفترض أي مساهمات إضافية من    علًما بأن،  األخيرةاالقتصادية  العام قبل التطورات  

   .الماضي كما توقعت اإلدارةبشدة منذ شهر مارس  عليها الطلب والتي تراجع، (19

باإلضاافة إلى القوائم المالية   ،لشاركة التشاخيص المتكاملة القابضاة  2022أول تساعة أشاهر من عام  يمكن االطالع على التقرير الكامل لنتائج  

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

 

 —نهاية البيان—

  



 

 
 

 

 
  (IDH)نبذة ع  شركة التشخيم المتكاملة القاب ة  

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

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

نوع من التحاليل الطبية. وتضم   2000بمعايير الجودة والسالمة، عالوة على شهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن 
ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري يوفر منصات  ، كما  2022  سبتمبر  30فرًعا اعتباًرا من    546شبكة فروع الشركة  

لشرق األوسط  قابلة للتطوير. باإلضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة با
صى استفادة من أنماط االستهالك والرعاية الصحية فضاًل عن االستحواذ على حصة كبيرة من وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تحقيق أق 

ة في بورصة  األسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال. تعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرج
لمعرفة المزيد، يرجى زيارة  .  2021( في مايو  IDHC.CAتم إدراجها في البورصة المصرية )كود السهم:  ، و2015( منذ عام  IDHCلندن )كود السهم:  
 .  idhcorp.comموقع الشركة 
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 التوقعا  المستقبلية

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صااورة وافية للسااادة المساااهمين حول األداء المالي والتشااغيلي للشااركة وال ينبغي    2022يونيو    30النتائج المالية للفترة المنتهية في 

قع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن يحتوي هذا البيان على توقعات مساتقبلية، والتوقع المساتقبلي هو أي تواالعتداد بها أو االعتماد عليها ألي غرض آخر.  

التقاديرات"،  التعرف علياه عن طريق اسااااتخادام مثال العباارات والكلماات االتياة "وفقاا للتقاديرات"، "تهادف"، "مرتقاب"، "تقادر"، "تتحمال"، "تعتقاد"، "قاد"، "

"، "على علم"، "ساااوف"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات  "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "تر "، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشاااروعات"، "ينبغي

لنتائج المالية  اخر  مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مساااتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصاااو ، إلى التوقعات التي تتضااامن معلومات عن ا

ارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصااادية والتنظيمية العامة في المسااتقبل وغيرها من المسااائل  المسااتقبلية او الخطط أو التوقعات بشااأن األعمال التجارية واإلد

 التي تؤثر على الشركة. 

دارة"( على أحداث مساااتقبلية، والتي تقوم على افتراضاااات اإلدارة وتنطوي على مخاطر  التوقعات المساااتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشاااركة )"اإل

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

أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف   ا. قد يتساابب تحققو عن أداء الشااركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسااتقبلية صااراحة أو ضاامنً أفي المسااتقبل،  

 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 أتخضاع أعمال الشاركة لعدد من المخاطر والشاكوك التي قد تتسابب في اختالف التوقع المساتقبلي  

طار مسابق، وعليه فنن الشاركة غير مسائولة وال يقع واآلراء والتوقعات المساتقبلية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخ

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