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 في الشركة تهاترفع حصالرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضة  

 وإمكانات النمو التي تحظى بهااستراتيجية الشركة تعكس هذه الخطوة ثقة الدكتورة هند الشربيني في 

 

 2022أغسطس  16القاهرة ولندن | 

في    من أسره  الشرركةم يون سره  إارافي    7.3بشررا     ،الرئيس التنفيذي لشرركة التشرخيا المتكام ة القاب رة ،قامت الدكتورة هند الشرربيني

  .الشرركة تتبناها  اسرتراتيجية النمو ول ق القيمة التي تحقيق أهداف التزامها ب   حيث تأتي ت ك الخطوة في إطار ،بورصرة لندن لوورا  المالية 

  والتي تمت ك   ،(Hena Holdingsشرررركة  أغسرررطس من ل      12أغسرررطس إلى   1في الفترة من عم يات الشررررا    االنتها  من وقد ت 

  ( فيHena Holdings حصرة  ع اارتف  وقد نتج عن هذه الصرفقة. أسرهمها في التشرخيا المتكام ة القاب رة من ل لها شرربينيالل دكتورة 

 .الشركة بين مساهمي وهي أكبر حصة مم وكة، %26.71 التشخيا المتكام ة القاب ة إلى شركة

أصرربحت   والتي التشررخيا المتكام ة القاب ررة،  بزيادة أسررهمها في شررركةعن اعتزازها الدكتورة هند الشررربيني    عربتأتعليقًا على ذلك،  و

. تعمل بهافائقة الجودة ل م يين من العم   في األسوا  األربعة التي لما تقدمه من لدمات  بالمنطقة  شركة رائدة في مجا  التشخيا الطبي  

أنشطة وعم يات الشركة رغ  الصعوبات التي واجهت  تحسين جميع كثفت جهودها ل   العامين الماايين لاإلدارة  أن وأواحت الشربيني 

أن الشرربيني    وأارافت التطوير ول ق القيمة.ترسري  مكانتها بما يمكنها من دلو  المرح ة المقب ة من مسريرة نجحت في  و،  البيئة التشريي ية

زيادة حصرررتها في الشرررركة تىكد ع ى إيمانها بقدرة الشرررركة ع ى توليم فرل النمو التي تطرحها األسررروا  التي تعمل بها، معربة  عن 

 .المساهمينقيمة ل عم   و  ة تعظي اعتزازها بمواص

لنصررم األو  من عا  فترة ال  الشررركة نتائج أعما  وحتى إط   تقريربد  فترة اإلغ    قبلجدير بالذكر أن عم يات شرررا  األسرره  توقفت  

2022. 

 —نهاية البيان—
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  (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة  

شررركة التشررخيا المتكام ة القاب ررة هي شررركة رائدة في مجا  الرعاية الصررحية بمنطقة الشررر  األوسررا وشررما  أفريقيا، وتعمل في مصررر واألردن 
صرر،  عة في موالسرودان ونيجيريا. وت ر  الع مات التجارية األسراسرية ل مجموعة كل من معامل البرل والمختبر ل تحاليل الطبية ومراكز البرل سركان لوشر

ما  مشرفة باإلاافة إلى بيوالب في  األردن(، والتراالب والمختبر في  السودان( وإيكوالب في  نيجيريا(.  تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أع
نوع من التحاليل    2000فيما يتع ق بمعايير الجودة والسرر مة، ع وة ع ى شررهادات االعتماد المعترف بها دولي ا لمحفظة أعمالها التي تشررمل ما يزيد عن 

ا من   520الطبية. وت ر  شربكة فروع الشرركة   ، كما سرتواصرل الشرركة التوسرع في المعامل من ل   نموعل أعما  محوري 2022مارس   31فرع ا اعتبار 
ا  جديدة  يوفر منصررات قاب ة ل تطوير. باإلاررافة إلى النمو الطبيعي ل شررركة، تشررمل لطا التوسررع ل   المرح ة القادمة تنفيذ عم يات اسررتحواع في أسررو

قيق أقصرى اسرتفادة من أنماط االسرته ا والرعاية الصرحية ف ر   عن االسرتحواع ع ى بالشرر  األوسرا وأفريقيا حيث يتناسرم نموعل أعما  الشرركة مع تح
ن جيرسري حصرة كبيرة من األسروا  التي تفتقر إلى الكيانات ال رخمة في هذا المجا . تعد شرركة التشرخيا المتكام ة القاب رة شرركة مسرج ة وفق ا لقواني

 : كود السره   2021. وت  تنفيذ القيد المزدول في البورصرة المصررية ل   شرهر مايو 2015( منذ عا  IDHCومدرجة في بورصرة لندن  كود السره    

IDHC.CA  .) لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركةidhcorp.com . 
  
 

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 رئيس ع قات المستثمرين

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0 12 2255 7445+ | موبايل  20 (0 2 3345 5530ت يفون   

 

 التوقعات المستقبلية

طريق استخدا  مثل يحتوي هذا البيان ع ى توقعات مستقب ية، والتوقع المستقب ي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف ع يه عن  

تعتز ق،  العبرارات والك مرات االتيرة قوفقرا ل تقرديراتق، قتهردفق، قمرتقرمق، قتقردرق، قتتحمرلق، قتعتقردق، ققردق، قالتقرديراتق، قتفتر،ق، قتوقعراتق، ق

الرى مماث ة التي تهدف  قترىق، قتخطاق، قممكنق، قمتوقعق، قمشررروعاتق، قينبييق، قع ى ع  ق، قسرروفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات  

 ية او الخطا  الى التعرف ع ى التوقع باعتباره مستقب ي. هذا ينطبق، ع ى وجه الخصول، إلى التوقعات التي تت من مع ومات عن النتائج المالية المستقب

مة في المسررتقبل وغيرها من المسررائل التي تىثر أو التوقعات بشررأن األعما  التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصررادية والتنظيمية العا

 ع ى الشركة.

نطوي ع ى التوقعات المسررتقب ية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشررركة  قاالدارةق( ع ى أحداث مسررتقب ية، والتي تقو  ع ى افترااررات اإلدارة وت

ى ان تكون نترائج الشررررركرة الفع يرة أو أدا هرا أو إنجرازاتهرا مخت فرا الت فرا  مخراطر معروفرة وغير معروفرة ومجهولرة، وغيرهرا من العوامرل التي قرد تىثر ع 

قق أو عد  تحقق  جوهري ا عن أي نتائج في المسرتقبل، او عن أدا  الشرركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسرتقب ية صرراحة أو ارمنا. قد يتسربم تح

 شرررركة او نتائج عم ياتها الت فا جوهريا عن هذه التوقعات المسرررتقب ية، أو عد  توافق التوقعات سررروا  هذا االفترا، في الت ف الحالة المالية الفع ية ل

 كانت صريحة او امنية.

مر الواقع. هذه  تخ رع أعما  الشرركة لعدد من المخاطر والشركوا التي قد تتسربم في الت ف التوقع المسرتقب ي او التقدير أو التنبى الت فا جوهري ا عن األ

ع يه فإن الشركة  المع ومات واآلرا  والتوقعات المستقب ية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ ع يها تييير بدون إلطار مسبق، و

 غير مسئولة وال يقع ع يها أي عم  بخصول مراجعة أو تعديل أو تأكيد التوقعات المستقب ية الواردة في هذه الوثيقة.
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