
 
 
 

 هام: معالجة اتفاقيات تقاسم اإليرادات واستخدام مقاييس األداء البديلة  إخطار

عند وصف أداء   IFRS المتعلق بالمعايير العالمية إلعداد القوائم المالية مقياسوال ( APMاستخدام "مقياس األداء البديل" )بالمجموعة  قامت

 نتائج أعمالوالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في تقرير  APM األداء البديل يتم توفير تسوية مفصلة لمقاييسواألعمال في هذا المستند. 

 .اإللكتروني هاالشركة المتاح على موقع 

وتنجح في تنمية   2021تحقق نتائج قوية خالل عام  « IDH»  التشخخخيا المتكاملة القاب خخة

   مليار جنيه مع تسجيل هوامش ربحية قياسية  5إلى أكثر من  يراداتاإل
 

 

 2022 أبريل  21القاهرة ولندن في  

 
(، 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   

 %97فنيه وهو اكو قرررنوم ةك ةا  ل ةلي   5.2، حيث ةللت اإل كادا   2021كبك د  ررر 31الكنشعي  بو  ال رررن  الكللي والبوادم الكللي  لفشك  

لكطل  الكلم  عليلء الةولو وةينلء وةلغ لرلبو الكبي ل  مة ة اقرشب لد  قروم حبور ايةشيلل الشو   رةدهل ةكةو ةيوي   .  2020 لم ة ةبل ا  

ا تف رت  ةكرل ةللرت ة رةي  الكةحير  أعلت ة ررررشو رلتعرل، حيرث   .%90، ةو رلد  قررررنو ر   رة هرل 2021ةليرل  فنيره تبك برخل  عا عرلم    5( ال ببر 

 عا علم ةليل  فنيه   2.5لش ررلخ   %116او ةلح الشخررليلي  الك ةل   بخ  رررم ال رركادو والفوادة واإلهعت وايقررشععت ةك ةا قررنوم 

و عا الكةع او يك ة  علم . فشك ال  ةليل  فنيه تبك بخل  عا افس  1.5لي رلخ    %145ةن رب  قرنو   الكةح لرلبو ، ولرلحو لل  اكو 2021

  345ليبلغ   %47ةليل  فنيه تبك بخل، ةينكل ا تفع لررلبو الكةح ةن ررب  قررنو      1.5لش ررلخ   %48، ا تف ت اإل كادا  ةك ةا قررنوم  2021

 ةليو  فنيه  عا افس الفشك .

، أولرت ةللس ددا   الخرم  ةشول ع أ ةلح 2021  د  ركبك 31الكللو الكنشعو بو    لمالوبو ضروء النشلد  البو   الشو حببشعل الخركة   عا  

الكبلغ ةللةوي  اوةك مو ل رر ك الرررك  بو   يك   ص ررع  ت مةليل  فنيه   1.3  دفكلليه فنيه لل ررعم أو ةل   لدا  2.17ةوا ع  للك ررلهكي   ابة   

  ةلحدفكللو اووتكثخ تل  او ةلح ل لد  ةلحوظ  ةبلةخ   .( ال لدةا  الكللي  ة  الخررركةل  الشلة   دلت الخررركة  البلة ررر تصررررياو ت  

 ةليو  دوي  ع  ال لم ال لةق. 29.1ةبيك   الكولع 

 
ات المالية   المؤشر

 التغيير  2021 عام 2020 عام مليون جنيه مصري 

 % 97 5,225 2,656 اإليرادات

 % 90 5,048 2,656 صافي المبيعات 

 %109 2,804 1,343 مجمل الربح 

 نقطة  5.0 % 56 % 51 هامش مجمل الربح

 % 132 2,292 986 1أرباح التشغيل 

 % 116 2,530 1,171 2األرباح التشغيلية المتكررة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 

 نقطة  6.1 % 50 % 44 التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك  األرباحهامش 

 % 145 1,493 609 صافي األرباح 

 نقطة  6.6 % 30 % 23  هامش صافي الربح

 % 168 2,350 877 األرصدة النقدية 

 
 

 
ةليو  فنيه والكش لب  ة كلي  البية الكودوج ةللبو لر  الكررك   الشو  29.0البللل   2021ة  علم   ت ر   أشرعك  أواح الشخرليخ ي تخركخ الكقروم  يك الكشمك   الشو قرللشعل الخركة   عا أ ةل 1

 .  2021الحت الخكة  بو دتكلةه  عا ةل و 
، ةع اقشب لد  قوم  يك ةشمك   ةبيك  ايقشععت واإلهعت بخ  رم ال كادو والفوادة واإلهعت وايقشععت  خكخ  يك  أ ةلح النخلط ةلإلضلب  دلت تملليف الكشمك    الشخليلي   او ةلحةنة  2

 ع  عكلي  البية الكودوج بو البو ل  الكرك   الشو الحت بو دتكلةعل  عا ةل و الكلضو. 2021ةليو  فنيه الشو قللشعل الخكة  بو أوا ت    أشعك ة  علم  29.0



 
 
 

ةليو  حلل     10.3، واللحعل بو  ةة   2021 عا علم   بكعخل  502شربم  بكوععل دلت    ولروات ظيم ايقرشفلد  ة    بوالخركة     و ة الحت

ةليو  ا شبل  تخررصيرررو ةك ةا اكو  33.7، ب ررعخ ع  دفكاء  %56عبك  ةة  الو ل ا  الكنولي   عا افس الفشك ، ةو لد  قررنو    ة هل  

ل ةأ  هذا اي تفلع   مس اكو الل لم الكلضرروة ةبل ا    %24قررنوم   اي شبل ا   وا  الشخررصيررري  الشبلية   اي شبل   لصةةل  الكبةة  ة ، علكخ

ةكل   مس اكو اإل كادا  الكلك   اقرشككا  الك رلهك  البو   لصةة     .2021دلت أعلت ة رشو لتعل  عا علم  (19 –الكش لب  ةفيكوس مةوبية  

علم  عا  ةليو  فنيه   990لشبلغ  %87الو ل ا  الكنولي  الشو تبةةعل الخرركة  بو ةرررك واو د ، والشو ا تف ت د كاداتعل ةن ررب  قررنو   

2021.   

 

ا قنو خل ةن و   علت الشوالو  3%113و  %89وعلت ل ية اوقوار الشو ت كخ ةعل الخكة ، قللت د كادا  الخكة  ةأقوار ةرك واو د  اكوخ

  ةللشواة  ةع دطعر  لألشرر   . وت رركنت أةكل تطو ا  الخرركة   عا ال لم، اقررشككا  النكو البوم لككاةو البكج قررمل 2021 عا علم 

، ةلإلضررررلب  دلت ا تفلع ة ةي  الو ل ا  الكنولي  الشو أفكتعل شرررركة  و لت الشلة   2021بكعي  فة ة   بو اوشررررعك او يك  ة  علم 

 ا تف تبو او د . وبو ايلك ل  ةيوي   ةكاةوإل كادا  والكشصرررررررر  بو تطبيبل  الذةلء ايلرررطنلعو، دلت فلاو الك رررلهك  البو    

  . أةل بو ال رررودا  ببة تأ كةف رررخ اكو عةد الحلي  الشو تم  ةةشعل واي شبل ا  الشو تم دفكا هل %49ةك ةا قرررنوم  د كادا  الخررركة   

 ةعن  2021ا علم  ع  %159أاخرط  الخركة  ةلاصفلق  يك  اللنيه ال رودااو  عا ال لم ال رلةق،  يك أ  اإل كادا  ةثلت اكو قرنوم ةن رب  

 ةف خ ت ة خ قيلقل  الش  يك ةللشواة  ةع ا تفلع ة ةي  الش صم. احش لةعل ةلللنيه ال ودااو

 

أداء الخرركة   ة عن اعتزازها  الدكتورة هند الشخخربيني الرئيس التنفيذل لشخخركة التشخخخيا المتكاملة القاب خخة    أعربتوفي هذا السخخيا    

ودفكاء أةبك عةد ة  ةليو  حلل     10شررررعة اللح الخرررركة  بو  ةة  أةثك ة    والذم  ،2021 عا علم والنشلد  الكللي  البو   الشو حببشعل 

دضرلب   ةةل  فة ة  دلت ةل    بو الخركة    دلت اللح  وأشرل  .  آي  ةوظف  5  رم أةثك ة   ة   عا بك ق عكخاي شبل ا  ةنذ اخرأتعل 

الك كي ، ةلإلضرررلب  دلت تح ررري  تلكة  الككضرررت والشوقرررع   البنوا و  ة   عا الفكوع ةةلتعل عللي  اللود  ةللشوالم ةع تنكي  توافةهل 

ةلعشبل هل  طو  تمكيلي  إلد اج  تنفيذ البية الكودوج بو البو لر  الكررك  تكلم ةللنطلر الللكابو وعكلا الخركة ، ب رعخ ع  اللح الخركة  بو د

ل ةأ  تل  الشطو ا  قرلهكت بو تكقريا ةملا  الخركة  ودعكعل بو ةشلة  لرفح  فة ة  ة  ة ريك    اكوهل  الخركة  بو ةو لر  لنة  لألو ار الكللي ، علكخ

 ةلكيع اوقوار الشو ت كخ ةعل.
 

  الكصشلف  حشيلفل ايتلبي  ةوالرررل   تليكا  ال رررور و عة الشأ لم بو  الخررركةينو أ  الخررركة  أظعك   عا هذا ال لم ةكوا  بلدب وأضرررلبت  

بة ب.  الكلشك ل  الكحيط  ةصةةل  الشخررصيا والكعل   الرررحي  بلدب  اللود  والكشكيو  ةأقرر ل هل الك بول  ، قرر يخل للشأةة ة  توو ة كعدعلل

 –اي شبل ا  الكش لب  ةفيكوس مةوبية  واي شبل ا  الشخرررصيرررري  الشبلية     تنكي  الصةةل  الكبةة  ة بو  علت ةةا  ال لم الحت الخررركة   

 علة  أفخ دتلح   ةةلت ب ررعخ ع  الشوقررع ةللبة ا  الك كي   الو ل ا  الكنولي ، وا تفلع عةد ، كشوا ة شرربم  بكوععل ال ، ة ررشفية خ ة 4(19

ولفشت أ  هذه اللعود تمللت ةنللح الخررركة  بو تح ررري  تلكة  عكعدعل والحفلظ علت الكؤشرررك   ول  وتي ررريك طكر الةبع اإللمشكواو.ة رررع

، وهو ةل  شللول ة رررشو ل  ال لم ال رررلةق،  ابط   عا ال لم 80عنة أةثك ة    (Net Promoter Scoreررررلبو ابلط الشكو   مالك كو ل

 ة شو ل  ال ور. ةشوقط وةذل  

 

ةةعوة خ ةللنكو البوم لإل كادا  وةل تكتو عليه ة  ااصفلق ، ال لم عا    تنكي  فكيع هواةش الكةحي الخررركة  بو    تالح  وة  فلاو آ ك

ابلط ةئو    5ولرلحو لل  ا تفلع هلةش ةلكخ الكةح ةوا ع  ، 2021ةأةثك ة  ال ر ف  عا علم  الشملليف الثلةش . ببة ا تفع ةلكخ الكةح  

كقرروم  يك مة ة اقررشثنلء ال وا تف ت او ةلح الشخررليلي  الكشمك    بخ  رررم ال رركادو والفوادة واإلهعت وايقررشععت عا افس الفشك . 

، ةينكل ا تفع هلةش او ةلح الشخررليلي  علت لررلبو  %116ةك ةا قررنوم  (الكش لب  ة كلي  البية الكودوج ةللبو لرر  الكرررك  الكشمك   و

ةليل  فنيه  1.5لي رلخ    %145ةك ةا قرنوم  لرلبو الكةح   ا تفعةكل ابلط ةئو   ع  ال لم ال رلةق.   6، ةو لد   ة هل %50الكبي ل  لي رلخ  

  .2020ابلط ةئو   ع  علم  7  ة هل، ةو لد  %30دلت علت للبو الكبي ل  ، بيكل ا تفع هلةش للبو الكةح 2021تبك بخل  عا علم 

 

اوقوار الحللي  أو اللة ة . بفو ةرك    علت ة شوى  2022كو ة ة  اإلالللا  بو علم  لشحبيق الالخكة     ل ع  تطل   وأعربت د. الشربيني

ة  ةملاشعل الكادة  ةلل ور وةل    ةةلتعل   ة شفية خ  ،تحبيق الكو ة ة  النكو  عا ال لم الكببخوواو د  ت  ت الخكة  لكوالل  أدادعل البوم 

ت  ت  وأضلبت أ  الخكة  ال ور.  بو  لكشنلةوا فةهلتوا الصةةي  الك ول  و  ة اتعلةلإلضلب  دلت  رالواق   ال كعء الرحي  الكشنوع  و لعة  

 ةةل  الكعل   الطبي  الشبلية      دلتالككضت    توفه لش ظيم ايقشفلد  ة  ةوف  الش لبو بو  طلع الصةةل  الشخصيري  الشبلية    لل  ةع عود   

لإلةبلء علت ال ع ل  اللة ة  الشو عل  ةبلعة  عكعد(. ةكل قشكةو الخكة  علت ايحشفلظ  19  –ةع تكافع ااشخل  بيكوس مةوبية  ةللشواة   

 بخ    ا شكةت ة لةخ "د موي " ة  تحبيق أ ةلح تخليلي  ببة  بو ايليك ل،  اةل (.  19  – عا فلدح  مةوبية   عمتكمنت الخكة  ة  توطيةهل ة 

 
 . 2021خالل عام  %156( بمعدل سنوي IFRSاألردن. فقد ارتفعت إيرادات مركز بيوالب )وفقا لمعايير تمثل النسب معدالت النمو السنوية بصافي مبيعات الشركة في   3

 



 
 
 

لةةشو  ةعلتيل وبك ق عكله  ل  ف مث د الك وةف خ اقشككا  اكو اإل كادا  واللع  2022علم     عا   رم ال كادو والفوادة واإلهعت وايقشععت

  بو ةنذ ايقشحوال عليعل  "د موي " ةكاةو  بوايقشثكل ا  الشو تم ضصعل   أ  بشعل بو علت . وأةة  د. الخكةينو لش عيخ ال كليل  الشخليلي 

   طكحعل بكص النكو الشو    هل ةع ت و و  ة تعل علت توظيفاكو  ودعم  تح ي  عكليل  تل  الككاةوقلهكت ةخمخ ةلحوظ بو    ، 2018  علم

 . ةللخمخ اوةثخ قور الصةةل  الشخصيري  بو ايليك ل
 

الشربيني د.  أشارت  الشةاعيل     وختاًما  اشيل   ال للكي   ال لح   تحة ل  فة ة  علت  اللة ة شعة  ظعو   ال لم  اوولت ة   اوشعك  أ   دلت 

الحك  اللل    بو    أد و تةاعيل  الحك  الكوقي  اووةكااي . ببة  ( دلت فلا 19  –مةوبية    ولة  ااشخل  بيكوساي شرلد   طو ل  اوةة  

اضطكا  قعقخ اإلةةاد والشو  ة،  لل  ةع اي تفلع ال ك ع بو الطلو ة  الك شعلمي ، وةذل  عةم ايقشبكا  بو أق ل     دلتشكر أو وةل  

ةي  الش صم بو ة ض الةوا أعلت ة شو لتعل بو قنوا .  دلت اقشككا  ةوف  اي تفلع بو اوق ل  حيث ةللت ة ةةو ه  وهو ةل أدى    ،ال لع

 وبو ظخ ا تفلع الش صم، ةةأ  البنوت الككةو   علت ة شوى ال للم بو تخة ة قيلقلتعل النبة  ، و ك  ال ة ة ةنعل  بع ق ك الفلدة  للكك 

ابط  أقلس وقكح ةلاصفلق اللنيه   100 ع  بع ق ك الفلدة  ةوا 2022ةل س  21اوولت ةنذ قنوا . بفو ةرك،  ك  البن  الككةوم بو 

أةة  الخكةينو الككةوم،  البن   أةلم الةوي  اوةك مو. لم  ُ  م حلل  عةم اليبي  الشو أللةت الكخعة بو أعبل   كا     %17الكركم ةن ب   

أطك  وةملاشعل الكاقص  وقلةب  أعكللعل الكخكب     بو تللول تةاعيل  البكا  علت الكةى البك و والكةى الب ية، ة شفية خ ة   علت  ب  اإلدا  

 .  والشو ةمنشعل ة  تللول ةصشلف اولةل  ال لةب  ةككوا  ،ال كخ الشو تشبنلهل
 

لخكة  الشخصيا الكشملةل  البلة   عبك الكو ع اإللمشكواو:    2021  د  كبك   31الفشك  الكنشعي  بو   كم  ايطعع علت الشبك ك الملةخ لنشلد   

idhcorp.com 

 

 —نهاية البيان—

 
 

  (IDH)نبذة عن شركة التشخيا المتكاملة القاب ة  

 
شرركة  الشخررصيا الكشملةل  البلة رر  هو شرركة   ادة  بو ةللا الكعل   الرررحي  ةكنطب  الخرركر اووقررط وشرركلا أبك بيل، وت كخ بو ةرررك واو د  

ررك،     بو ةوال رودا  وايليك ل. وت رم ال عةل  الشلل    اوقرلقري  للكلكوع  ةخ ة  ة لةخ البكج والكصشبك للشحلليخ الطبي  وةكاةو البكج قرمل  لألشر
كلا ةخكب  ةلإلضلب  دلت ةيوي  بو ماو د (، والشكاي  والكصشبك بو مال ودا ( ود موي  بو مايليك ل(.  تحظت الخكة  ة لخ طو خ حلبخ وقلةب  أع

اوع ة  الشحلليخ    2000بيكل  ش لق ةك ل يك اللود  وال ررعة ، ععو  علت شررعلدا  ايعشكلد الك شك  ةعل دوليخل لكحفظ  أعكللعل الشو تخرركخ ةل  و ة ع  
ا ة    502الطبي . وت م شبم  بكوع الخكة   ةكل قشوالخ الخكة  الشوقع بو الك لةخ ة   عا اكولج أعكلا ةحو م   .2021 كبكد    31بكعخل اعشبل خ

ار فة ة    وبك ةنرررل   لةل  للشطو ك. ةلإلضررلب  دلت النكو الطبي و للخرركة ، تخرركخ  طط الشوقررع  عا الككحل  البلدة  تنفيذ عكليل  اقررشحوال بو أقررو
يق أ ررت اقرشفلد  ة  أاكلط ايقرشععت والكعل   الررحي  ب رعخ ع  ايقرشحوال علت ةللخركر اووقرط وأبك بيل حيث  شنلقرو اكولج أعكلا الخركة  ةع تحب

  فيكقرو حرر  ةبيك  ة  اوقروار الشو تفشبك دلت الميلال  ال رصك  بو هذا الكللا. ت ة شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  شركة  ة رلل  وببخل لبوااي
 :مةود ال رعم  2021وتم تنفيذ البية الكودوج بو البو لر  الكررك    عا شرعك ةل و   .2015( ةنذ علم IDHCوةة ف  بو ةو لر  لنة  مةود ال رعم:  

IDHC.CA.)    لك كب  الكو ة،  كفت ل ل   ةو ع الخكةidhcorp.com . 
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 التوقعات المستقبلية

ليلو للخرركة  وي  نبلو  تم دعةادهل ببط ةلكق تبة م لررو   وابي  لل ررلد  الك ررلهكي  حوا اوداء الكللو والشخرر   2021 وايو   30النشلد  الكللي  للفشك  الكنشعي  بو 

 حشوم هذا البيل  علت تو  ل  ة رشببلي ، والشو ع الك رشببلو هو أم تو ع ي  شرخ ةو لدع او احةات تل  صي ، و كم  ايعشةاد ةعل أو ايعشكلد عليعل وم  كق آ ك.  

ةكتبرو"، "تبرة "، "تشحكرخ"، "ت شبرة"، " رة"، "الشبرة كا "،  الش ك  عليره ع  طك ق اقررررشصرةام ةثرخ ال برل ا  والملكرل  ايتير  "وببرل للشبرة كا "، "تعرة "، "

ت بيكا    "تفشكق"، "تو  ل "، "ت شوم"، "تكى"، "تصطط"، "ةكم "، "ةشو ع"، "ةخررركوعل "، " نبلو"، "علت علم"، "قرررو "، او بو ةخ حلل ، ةل  نفيعل او

بق، علت وفه الصرررروص، دلت الشو  ل  الشو تش رررك  ة لوةل  ع  النشلد  الكللي   ا كى ةكل ل  الشو تعة  الت الش ك  علت الشو ع ةلعشبل ه ة رررشببلو. هذا  نط

 ررشببخ و يكهل ة  الك ررلدخ  الك ررشببلي  او الصطط أو الشو  ل  ةخررأ  اوعكلا الشلل    واإلدا  ، والنكو أو الكةحي  والظكو  اي شرررلد   والشنظيكي  ال لة  بو الك

 الشو تؤ ك علت الخكة .   

http://idhcorp.com/
mailto:nancy.fahmy@idhcorp.com


 
 
 

نطوم علت ةصلطك  الشو  ل  الك رررشببلي  ت مس وفعل  النظك الحللي  إلدا   الخررركة  م"ايدا  "( علت أحةات ة رررشببلي ، والشو تبوم علت ابشكاضرررل  اإلدا   وت

صشلفل ا شعبل فوهك خل ع  أم اشلد  ة كوب  و يك ة كوب  وةلعول ، و يكهل ة  ال واةخ الشو  ة تؤ ك علت ا  تمو  اشلد  الخررركة  الف لي  أو أداءهل أو دالللاتعل ة

يبشكاق بو ا شع  بو الك ررشببخ، او ع  أداء الخرركة  أو االللاتعل الوا د  بو هذه الشو  ل  الك ررشببلي  لرركاح  أو ضرركنل.  ة  ش رربو تحبق أو عةم تحبق هذا ا

 الك شببلي ، أو عةم توابق الشو  ل  قواء ةلات لك ح  او ضكني . الحلل  الكللي  الف لي  للخكة  او اشلد  عكليلتعل ا شعبل فوهك ل ع  هذه الشو  ل  

هذه الك لوةل   ةك الوا ع.  تص رع أعكلا الخركة  ل ةد ة  الكصلطك والخرموت الشو  ة تش ربو بو ا شع  الشو ع الك رشببلو او الشبة ك أو الشنبؤ ا شعبل فوهك خل ع  او

  اإلدا   و ت دعةاد هذا الشبك ك و ة  طكأ عليعل تلييك ةةو  د طل  ة ربق، وعليه بن  الخركة   يك ة رئول  وي  بع واآل اء والشو  ل  الك رشببلي  ت مس      و نلع

 عليعل أم عوء ةصروص ةكاف   أو ت ة خ أو تأةية الشو  ل  الك شببلي  الوا د  بو هذه الو يب .

 
 
 


