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وهي  (،IDHCأعلنت اليوم شررركة التشررخيم المتكاملة القاباررة جالمد بة صي بو نررة لندد تحت كود    –)الضةهرةمولندن(م

يتادجها  عن  ،أسروا  مصرر واد دد والسروداد وييجيرياتمتد أعمالها عبر  وصي مجال الرعاية الصرحية  شرركة  ادد  ومتخصرصرة 

مليود بنيه، وهو يمو سررنو   2,656، حيث بلغت اإليرادات  2020ديسررمبر  31المالية والتشررغيلية للسررنة المالية المنتهية صي  

 .  %19بمعدل 

 قائمة الدخلملخص  
2020العام المالي  مليون جنيه مصري  2019العام المالي    التغيير  

 % 19 2,226 2,656 اإليرادات * 
 % 15 ( 1,143) ( 1,314) اإليرادات  تكلفة 

 % 24 1,084 1,343 مجمل الربح 
 نقطة 1.9 % 49 % 51 هامش الربح اإلجمالي

 % 25 791 986 أرباح النشاط 
 % 24 945 1,171 1األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 نقطة 1.6 % 42 % 44 األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك هامش 
 % 21 505 609 صافي الربح 

 نقطة 0.3 % 23 % 23 هامش صافي الربح
 % 39 631 877 األرصدة النقدية 

 

على مواكبة باقة خدماتها المقدمة للمسرتجدات التشرغيلية المحيطة، الفادقة تها  ، قد 2020خالل عام للشرركة  يعكس ادداء القو  و

المتعلقة بفيروس   االختبا ات التشرخيصريةالمنزلية، وتلبية الطلب المرتفع على الزيا ات بتكثيف خدمات خالل العام  حيث باد ت 

مليود   7.1المصرر  واد ديي. وعلى هه  الخلفية، تجاو  عدد الحاالت التي قامت الشرركة بخدمتها   ينبالسروق 2(19 –جكوصيد 

صرًعا بنهاية    481مليود اختبا  تشخيصي عبر شبكة صروعها اإلقليمية البالغة   27.1، ويجحت صي إبراء  2020حالة خالل عام  

     وع الشركة صي مصر. صرع بديد إلى شبكة صر  30، حيث شهد العام إضاصة 2020ديسمبر 
 

، وتلتها %81.8بنسربة   2020خالل عام  اإليرادات المسراهمة صي إبمالي وقد احتلت أيشرطة الشرركة بالسرو  المصرر  نردا    

من  %1.4، صي حين سراهمت أيشرطة الشرركة بسروقي ييجيريا والسروداد بنسربة %15.4أيشرطة الشرركة بالسرو  اد ديي بنسربة  

من إبمالي اإليرادات خالل   %54مثلت اإليرادات الناتجة عن التعاقدات ومن بايب آخر، خالل العام. إبمالي إيرادات الشرررركة  

 خالل يفس الفتر .  المتبقية %46بنسبة  شريحة غير المتعاقدين، بينما ساهمت 2020عام 
 

 
 .االستهالك واإلهالكتكاليف قيمة أرباح النشاط باإلضافة إلى يشمل  واالستهالك واإلهالك والفوائد الضرائب خصم قبل التشغيلية األرباحبند  1
، وتحليل األجسممام المضممادا، باإلضممافة إلى مجموعة من (PCR)  المتسمملسممل  البوليميراز تفاعلتحليل   (19 –  كوفيد) بفيروس المتعلقة التشممخيصممية االختباراتتشمممل   2

، وفحص تركيز الفيريتين   D-Dimer، وبروتين(ESR)تحاليل قياس نسممب االلتهابات وتخ ر الدم، م ل تحاليل صممورا الدم الكاملة، ومعدل ترسمميب كرات الدم الحمرا  

Ferritin   وتحليل بروتين سي التفاعلي(CRP) التشخيصية.، وغيرها من االختبارات 



 
 
 

صي ضروء تسرجيله إيرادات بقيمة  ،  2020لمركز البرج سركاد لششرعة صي دعإ إيرادات الشرركة خالل عام  وقد أثمر ادداء القو  

 لمركز فرع الثاييال، ويأتي ذلك عقب يجاح الشرركة صي إالال   %76بمعدل  سرنو  ، وهو يمو 2020مليود بنيه خالل عام  25

 يمثل أول مشروع متكامل للشركة صي مجال ادشعة التشخيصية. ه، علًما بأي2020خالل شهر صبراير البرج سكاد 
 

صة التي أحر تها  عن اعتزا ها بالنتادج المشرررر    ،الدكتو ةمهندمالشخخخر انيمالر المالتنياذلملاشخخخركلممعر تأ،موفيمهذامالسخخخاة م

، والتي تبرهن قد   الشرركة الفادقة على مواكبة خدماتها المقدمة للمسرتجدات السوقية المتغير ، وتحقي  2020الشرركة خالل عام  

غإ مختلف التحديات المحيطة. صقد باد ت الشرركة باالسرتجابة السرريعة للمعطيات المسرتجد    أصارل النتادج المالية والتشرغيليةر  م

حيث سرررا عت بتبني بروتوكوالت شررراملة للحفاا على الصرررحة والسرررالمة العامة (،  19 –عن ايتشرررا  صيروس جكوصيد الناتجة 

وأيشرطة الشرركة. وبالتوا   مع ذلك، أدخلت الشرركة مجموعة من التحديثات واسرتمرا ية ادعمال، سرعيًا إلى حماية صري  العمل  

لعمالء صي ارل التغيرات المحيطرة، حيرث بردأت صي تقرديإ خردمرة اختبرا   على براقرة الخردمرات والر  تقرديمهرا لتلبيرة احتيرابرات ا

صي السرروقين المصررر  واد ديي، باإلضرراصة إلى مجموعة أخر  من  (PCRجتشررخيم اإلنررابة بفيروس كو ويا المسررتجد  

المرضرى    اعد لمسراالختبا ات التشرخيصرية ادخر  ذات الصرلة. كما كثفت الشرركة خدمات الزيا ات المنزلية صي كال السروقين  

 صي االستفاد  من باقة خدماتها المقدمة. فروع الغير القاد ين على  يا   
 

أهداف االسرتراتيجية الولية  حقي   تنمية أعمالها والماري قدًما صي تتنفيه خطط بقد   الشرركة على موانرلة   الشرربينيوأشرادت  

، وذلك على الرغإ من التحديات الصرررعبة المتعلقة بايتشرررا  الوباء. صقد يجحت الشرررركة صي  2020المد  التي تتبناها خالل عام  

غإ حالة إيكوالب"تعظيإ االسرررتفاد  من المكاية الرادد  التي تحظى بها عالمة  " لتحقي  مؤشررررات يمو قوية بسرررو  ييجيريا،  م

  % 28شررهدت أيشررطة الشررركة بالسرروداد يمو اإليرادات بالعملة المحلية بمعدل سررنو   . كماالمؤقت لفروع الشررركة بها  اإلغال 

مما أثمر عن الحد من ادثر السلبي اليخفاض عدد الحاالت التي قامت بخدمتها على خلفية اإلغال  المؤقت لفروعها خالل العام،  

ا، يجاح الشررركة صي إالال  الفرع الثايي   .2020عام  التابعة بالسرروداد خالل الربع الثايي من  وتاررمنت أبر  اإليجا ات أياررً

 لمركز البرج سكاد، واله  يوانل إحرا  معدالت يمو قوية على نعيد  اإليرادات ومستويات الربحية. 
 

جابة السرريعة للتحديات وأوضرحت الشرربيني أد بهود الشرركة السرديد  للتوسرع بنطا  أيشرطتها وايتشرا ها الجغراصي، وكهلك االسرت

. صقد أد  النمو القو  لإليرادات  التي صرضرها ايتشرا  الفيروس، أثمرت عن إحرا  الشرركة يتادج مالية وتشرغيلية قوية خالل العام

إلى بايب تركيز اإلدا   المسرررتمر على اال تقاء بالكفاء  التشرررغيلية والتحكإ صي التكاليف إلى تحسرررين هوامت بميع مسرررتويات 

.  %51يقطة مئوية ليسجل    2، مصحوبًا بنمو هامت الربح اإلبمالي بواقع  %24ية، حيث ا تفع إبمالي الربح بمعدل سنو   الربح

حابز المليا  بنيه للمر  ادولى منه يشررأ     اد باح التشررغيلية قبل خصررإ الارررادب والفوادد واإلهالت واالسررتهالتكما تجاو ت  

اد باح التشرغيلية  ، ونراحب ذلك ا تفاع هامت %24، بزياد  سرنوية قد ها 2020مليا  بنيه خالل عام  1.2الشرركة لتسرجل  

مليود   609وبلغ نراصي الربح  خالل العام السراب .   %42، مقابل  %44إلى   قبل خصرإ الاررادب والفوادد واإلهالت واالسرتهالت

 خالل يفس الفتر .  %23، صيما سجل هامت ناصي الربح %21، وهو يمو سنو  بمعدل 2020بنيه خالل عام 
 

  المالية الفتر  تو يع أ باح يقدية على المسرراهمين عن أيه صي ضرروء هه  اإليجا ات، اقترح مجلس اإلدا    وأضرراصت الشررربيني 

مليود   29.1قيمة اإلبمالية لش باح المو عة  ، لتبلغ الالواحد   عن السرررهإ دوال   0.049بقيمة   2020ديسرررمبر   31المنتهية صي  

 مليود دوال .  28اإلبمالية المو عة خالل العام الساب  البالغة  مقا ية باد باح  %4دوال ، وهو ما يمثل  ياد  سنوية قد ها 

 

استهلت  حيثغإ اسرتمرا  أ مة ايتشرا  الفيروس،  م   2021أد اإلدا   تسرتشررف مسرتقبال واعدًا خالل عام  على  وأكدت الشرربيني  

ادسررس المتينة التي   بفاررلاسررتمرا   خالل الفتر  المتبقية من العام، إلى اإلدا     تطلعالشررركة العام الجديد بالفعل بأداء قو ، 

ت الفيروس صي شرتى  صي مختلف ادسروا  التي تعمل بها الشرركة، عالو  على تكثيف الرح لقاحا  ينفرد بها قطاع الرعاية الصرحية

تامة تها الاإلدا   ثق، تجدد 2021ه مع الونررول إلى مشررا ف يهاية النصررف ادول من عام  أيحاء العالإ. واختتمت الشررربيني أي



 
 
 

بقد   الشررركة على االسررتمرا  صي مواكبة وتجاو  التحديات الصررعبة، بفاررل المروية الفادقة لنموذج أعمالها الفريد، والمكاية  

 تها التجا ية، ونالبة مركزها المالي.الرادد  لعالم
 

القوادإ المالية    إلى  باإلضرراصة القاباررة المتكاملة التشررخيم لشررركة  2020العام المالي   لنتادج الكامل التقرير على الالالعيمكن ا

 idhcorp.com  اإللكترويي  الموقع عبر 2020ديسمبر  31 صي المنتهية لفتر ل

 —البياد يهاية—
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مم(IDH)عنمشركلمالتش المالاتلة المالضة  لممش ذة

 
شرركة التشرخيم المتكاملة القابارة هي شرركة  ادد  صي مجال الرعاية الصرحية بمنطقة الشرر  ادوسرط وشرمال أصريقيا، وتعمل 

للتحاليل   البرج والمختبرمعامل صي مصرر واد دد والسروداد وييجيريا. وتارإ العالمات التجا ية ادسراسرية للمجموعة كل من 
صرررر، باإلضررراصة إلى بيوالب صي جاد دد(، والتراالب والمختبر صي جالسررروداد( صي مومراكز البرج سررركاد لششرررعة   الطبية

، عالو   والسرالمةالجود  معايير بسرابقة أعمال مشررصة صيما يتعل  صي جييجيريا(.  تحظى الشرركة بسرجل الويل حاصل و البيكوإو
تارإ شربكة  و.  يوع من التحاليل الطبية  2000على شرهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشرمل ما يزيد عن 

، كما سرتوانرل الشرركة التوسرع صي المعامل من خالل يموذج أعمال  2020سربتمبر  30صرًعا اعتباً ا من   481صروع الشرركة  
تنفيه خالل المرحلة القادمة توسررع  ال، تشررمل خطط  الطبيعي للشررركةنمو  المحو   يوصر منصررات قابلة للتطوير. باإلضرراصة إلى  

مليات اسرتحواذ صي أسروا  بديد  بالشرر  ادوسرط وأصريقيا حيث يتناسرب يموذج أعمال الشرركة مع تحقي  أقصرى اسرتفاد  من ع
التي تفتقر إلى الكيايات الاخمة صي هها  االسرتهالت والرعاية الصرحية صاراًل عن االستحواذ على حصة كبير  من ادسوا   أيماال 
القاباررة شررركة مسررجلة وصقًا لقوايين بيرسرري ومد بة صي بو نررة لندد جكود السررهإ   . تعد شررركة التشررخيم المتكاملة المجال

IDHC لمعرصة المزيد، يربى  يا   موقع الشركة. 2015( منه عام idhcorp.com . 
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