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ع ى حصتة شترةة التختصيا المتماة ة الباة تة  انتهاء الفترة المحددة لتنفيذ اتفاقية استتحاا  

 تااصل ةفاوضاتها إلتمام االتفاقية الحًباالخرةة  ( وIDC) ةرةز إسالم آةاد التخصيصيفي 

 

 2022سبتمبر  6الباهرة ولندن في 

   ةكةز لساال    %50ىالسايواال  ل   صةا     2021 ديساكرك 20شاكة  الىيخاصةا الىكيماة   الىباب ا      باإلشااة  لى  التفااية  الىي  قيتياا 

  )الى كف  Limited Holdings IGA Evercareبإخ اة ةجكال     2022أغساا     29ياةت الىخااكة      (.  IDC)آباد الىيخااصةةاا  

  الىكودد   الىخاااكق  جكةع تسااايةااء الىكودد  الىكالد  ىككقة نظًكال  التفااية   لنااء  ىبكالة  الىياصااا  فم  قيد  .الىخاااكالء الفااية  إلنااء  ببكالةها الىرائع(

  أج  ةن  الىرائع  الى كف  ةع ةااقضاافاا  الىباب ا  الىكيماة   الىيخاصةا  شاكة   فاالصا   ىك قةع  لضاا ة . أشااك ثالث  ىكد  فكديده فم  قالىذي  سااببًا 

  الى كف  ةع  الفااق لى   الىياصاا   صاى   ق   باةساايان.  دقى  فاالجااا الىي   قالىسااةاسااة   التييةااادي  الىيوديات  فأثةك فكالل   التفااية  أن  ةن الىيأةد

 الىالزة . الىخكق  ةا   تسيةااء جديد ةالد فوديد ةع ةتدى  شكالء الفااية   فايةع سةيم  الىرائع 

 —نااي  الىرةان—
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  (IDH)نبذة عن شرةة التخصيا المتماة ة الباة ة  

شااكة  الىيخااصةا الىكيماة   الىباب اا  ه  شااكة  ةالئد     ةجاة الىكلاي  الىةااوة  بك  ب  الىخااكق الفقسااا قشااكاة أ كيبةا  قفتك     ةةااك قالفةدن 
صيرك ى يواىة  الى رة  قةكالةز الىركل سامان ىششات     ةةاك   قالىساادالن قنةجةكيا. قف ام الىتالةات الىيجاةي  الفسااساة  ى كجكال  ة  ةن ةتاة  الىركل قالىك

كاة ةخك   باإلضا   لى  بةاتب    )الفةدن(  قالىيكالتب قالىكصيرك    )الىسادالن( قليماتب    )نةجةكيا(.  فوظ  الىخكة  بسج   اي  صا   قسابب  أل
ناع ةن الىيواىة     2000كف باا دقىةًا ىكواظ  ألكاىاا الىي  فخااك  ةا يزيد لن  ةكا ييت ق بكتايةك الىجاد  قالىسااالة   لالق  ل   شاااادالت التليكاد الىكتي

  ةكا ساياالصا  الىخاكة  الىياساع    الىكتاة  ةن خالة نكا ل ألكاة ةواةي 2022ةاةس   31 كًلا الليراًةال ةن   520الى رة . قف ام شارم   كقع الىخاكة   
ة   فخااك  خ ا الىياسااع خالة الىككص   الىبادة  ف اةذ لك ةات الساايواال     أساااالق جديد   يا ك ة ةااات ياب   ى ي ايك. باإلضااا   لى  الى كا الى رةت  ى خااك

اال  ل   باىخاكق الفقساا قأ كيبةا صةي يي اسام نكا ل ألكاة الىخاكة  ةع فوبةق أيةا  السايااد  ةن أنكا  التساياالا قالىكلاي  الىةاوة    ااًل لن التسايو
ى اصك     هذال الىكجاة. فتد شاكة  الىيخاصةا الىكيماة   الىباب ا  شاكة  ةساج   ق بًا ىباالنةن جةكسا  صةا  ةرةك  ةن الفسااالق الىي  فايبك لى  الىمةانات ال

 :)ةاد الىساام  2021. قفم ف اةذ الىبةد الىكزدقل    الىراةصا  الىكةاكي  خالة شااك ةايا 2015( ة ذ لا  IDHCقةدةج     باةصا  ى دن )ةاد الىساام   

IDHC.CA  .)ىخكة  ىكتك   الىكزيد  يكج  زياة  ةايع الidhcorp.com . 
  
 

 لالستعالم والتااصل

 نانسي فهمي

 ةئة  لاليات الىكسيثككين

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0)12 2255 7445+ | ةاباي   20 (0)2 3345 5530ف ةاان   

 

 التاقعات المستبب ية

السيصدال  ةث    يوياي هذال الىرةان ل   فايتات ةسيبر ة   قالىيايع الىكسيبر   ها أي فايع ت يية  بايائع الق الصدالث فاةيصة   قيكمن الىيتكف ل ةه لن  كيق

باا ى يباديكالت    فاادف    ةكفبام    فبادة    فيوكا     فتيباد    ياد    الىيباديكالت    فايكا    فايتاات    فتيز     الىترااةالت قالىم كاات التفةا   ق 

دف   فكى    فص ا    ةكمن    ةيايع    ةخااكقلات    ي ر"     ل   ل م    ساااف   الق    ة  صاى   ةا ي اةاا الق فترةكالت الخكى ةكاث   الىي  فا

اليراةه ةسيبر  . هذال ي  رق  ل   قجه الىصةاص  لى  الىيايتات الىي  في كن ةت اةات لن الى يائج الىكاىة  الىكسيبر ة  الق الىص ا  الى  الىيتكف ل   الىيايع ب

ائ  الىي  فؤثك أق الىيايتات بخااأن الفلكاة الىيجاةي  قالإلدالة   قالى كا أق الىكبوة  قالىظكقف التييةااادي  قالىي ظةكة  الىتاة     الىكساايبر  قغةكها ةن الىكساا

   الىخكة .ل 

  اي ل   الىيايتات الىكساايبر ة  فتم  قجاات الى ظك الىواىة  إلدالة  الىخااكة  ) التدالة  ( ل   أصدالث ةساايبر ة   قالىي  فبا  ل   ال يكالضااات الإلدالة  قف

نجاازالفااا ةصي ااا الخيال اا  ةصاا ك ةتكق ا  قغةك ةتكق ا  قةجااىا   قغةكهاا ةن الىتاالةا  الىي  ياد فؤثك ل   الن فمان نياائج الىخااااكةا  الىات ةا  أق أدالءهاا أق ل

بق أق لد  فوبق  جاهكيًا لن أي نيائج    الىكسايبر   الق لن أدالء الىخاكة  أق النجازالفاا الىاالةد     هذه الىيايتات الىكسايبر ة  صاكالص  أق ضاك ا. يد ييسارم فو

الىيايتات الىكسااايبر ة   أق لد  فاال ق الىيايتات سااااالء   هذال الت يكالا    الخيالف الىواى  الىكاىة  الىات ة  ى خاااكة  الق نيائج لك ةافاا الخيال ا جاهكيا لن هذه

 ةانت صكيو  الق ضك ة .

ةك الىااليع. هذه  فص اع ألكاة الىخاكة  ىتدد ةن الىكصا ك قالىخاماا الىي  يد فيسارم    الخيالف الىيايع الىكسايبر   الق الىيبديك أق الىي رؤ الخيال ا جاهكيًا لن الف

ؤي  قي ال  الإلدالة  قيت للدالد هذال الىيبكيك قيد ي كأ ل ةاا ف"ةةك بدقن لخ اة ةسرق  قل ةه  إن الىخكة   الىكت اةات قالآلةالء قالىيايتات الىكسيبر ة  فتم  ة

 غةك ةسئاى  قت يبع ل ةاا أي لمء بصةاص ةكالجت  أق فتدي  أق فأةةد الىيايتات الىكسيبر ة  الىاالةد     هذه الىاثةب .
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