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اة زلهلىلحصررال  لشالسررخاذت لللوقفلاسرر هل  تعلنللشررة التشخيررالملتشمخة الالتشة   ررالل

ل(للIDC)لإسالملآ  دلتشخيالص 

 

 2023لين يةل31لتشة هةةلوشندنل  

(، وهو شركة   ادة  IDHCأعلنت اليوم شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  مالكة ف  بو ةو لر  لنةل والةو لر  الكترك   د:ت ةو    

على لالقرش:وا    وقف ة رلعيعلوةشصترتر  بو ةللا الكعل   التر:ي  ودكشة أعكللعل عةك أقروار ةترك واو  ل وال رو ال وايليك ل، ع   

  Limited Holdings IGA Evercareةلكوع   إخطل   قة قلةت الخرركة  ة و(.  IDCمالشخررصيتررو  % بو ةكةز إقررالم اةل  50حترر   

ةعة ةفلوضررلا اقررشككا لكة  علم واتررف  قررش:وا   اال ادفلقي  إلاعلء ةبكا هل ("الةلدع  الطكف"  ،Inc TPG  شرركة   ةواقررط  إ ا دعل  شمم

 29بو    إلدكلةعلالكعل  الك:ة    وااشعت   2021   ررركةك   20  بو  بدم دوقيع الترررفوشرررعةا دعلول الطكبي  على إدكلم الترررفب  ةنلل . وقة  

الشو حلا  ، غيك أل الطكبلل والرال الشفلو  على دعة   شركوا الترفب  ة: ر  اي  ةكل  :بض أب ر  ةترل:  للطكبي ، وأغ رط  الكلضرو

 الكشعلض  الخركا اقرشيفلء عةم إلى  ةلإلضرلب  العللكي ،  االقشترل     الش:ة لادأخك عكليلا الككافع  ة  فلاب اللعلا الشنظيكي  و ول د:ببعل 

وستتاول تت     اعلدو.  ةخررم   التررفب   إدكلم على  الكفلوضررلا  إاعلء دم وةللشللو اوم،  الخرركة   دأقرر  ةبك إلى  او ةل  دوز علا دكحي  ةإعل  
شتكة  لتاشتص ا لتكاةلك   لتبلة ت  سكلست  واب  ص اكا لوستااولذ لت ذلة  ال كصا و ل ستولي لت س سي ةااك ب ل ولتشتكي ل وست  و ست ل  

و كةنهل كن لوستاالسي كن او هل  ط ل  لتكمل   لت تا   ول نكل  لوستاهةة   م ر ركلك ل ستولي لتال  هلوةكل  انلست  ك  نكوذ  عمكلت
 ةهل لتشكة  الت ًل. اعك 

 —اعل   الةيلل—
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لل(IDH)نبذةلهنلشة التشخيالملتشمخة الالتشة   الل

شرركة  الشخررصيا الكشملةل  البلة رر  هو شرركة   ادة  بو ةللا الكعل   الترر:ي  ةكنطب  الخرركر اووقررا وشرركلا أبك بيل، ودعك  بو ةتررك واو  ل 
ترك،  ع  بو ةوال رو ال وايليك ل. ود رم العالةلا الشلل    اوقرلقري  للكلكوع  ة  ة  ةعلة  الةكل والكصشةك للش:للي  الطةي  وةكاةز الةكل قرملل ل شر

كلا ةخكب  ةلإلضلب  إلى ةيوالب بو ماو  ل(، والشكاالب والكصشةك بو مال و ال( وإ موالب بو مايليك ل(.  د:ظى الخكة  ة ل  او   حلب  وقلةب  أع
اوع ة  الش:للي     2000بيكل  شعلض ةكعل يك اللو   وال ررالة ، عالو  على شررعل اا االعشكل  الكعشكف ةعل  وليمل لك:فظ  أعكللعل الشو دخررك  ةل  ز ة ع  

ا ة     546الطةي . ود رم شرةم  بكوع الخركة    ، ةكل قرشوالر  الخركة  الشوقرع بو الكعلة  ة  خالا اكو ل أعكلا ة:و   2022  قرةشكةك  30بكعمل اعشةل م
ار فة ة    وبك ةنتررلا قلةل  للشطو ك. ةلإلضررلب  إلى النكو الطةيعو للخرركة ، دخررك  خطا الشوقررع خالا الككحل  البل ة  دنفيس عكليلا اقررش:وا  بو أقررو

ةع د:بيض أقترى اقرشفل   ة  أاكلا االقرشعالا والكعل   التر:ي  ب رالم ع  االقرش:وا  على ةللخركر اووقرا وأبك بيل حيي  شنلقرب اكو ل أعكلا الخركة   
  فيكقرو حتر  ةةيك  ة  اوقروار الشو دفشبك إلى الميلالا ال رصك  بو هسا الكللا. دعة شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  شركة  ة رلل  وببمل لبوااي

.  2021ةل و   بو  (IDHC.CA :مةو  ال ررعمبو الةو لرر  الكتررك      إ  افعل. ودم 2015علم ( ةنس IDHCوةة ف  بو ةو لرر  لنةل مةو  ال ررعم  

 . idhcorp.comلكعكب  الكز ة،  كفى ز ل   ةوقع الخكة  
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 تشخذقع تلتشمسخةبللا

اقشصةام ةث     :شو  هسا الةيلل على دوقعلا ة شبةلي ، والشوقع الك شبةلو هو أ  دوقع ال  شت  ةوقلدع او احةاث دل  صي ، و كم  الشعكف عليه ع  اك ض

دبرة "، "دش:كر "، "دعشبرة"، "قرة"، "الشبرة كاا"، "دفشك "، "دوقعرلا"، "دعشزم"،  العةرل اا والملكرلا االدير  "وببرل للشبرة كاا"، "دعرةف"، "ةكدبرب"، "

ةف  "دكى"، "دصطا"، "ةكم "، "ةشوقع"، "ةخرركوعلا"، " نة"و"، "على علم"، "قرروف"، او بو ة  حلل ، ةل  نفيعل او دعةيكاا اخكى ةكلال  الشو دع

فه الصتوص، إلى الشوقعلا الشو دش ك  ةعلوةلا ع  النشلدج الكللي  الك شبةلي  او الصطا  الى الشعكف على الشوقع ةلعشةل ه ة شبةلو. هسا  نطةض، على و

لد  الشو دؤاك أو الشوقعلا ةخررأل اوعكلا الشلل    واإل ا  ، والنكو أو الكة:ي  والظكوف االقشتررل    والشنظيكي  العلة  بو الك ررشبة  وغيكهل ة  الك رر

 على الخكة .

  وفعلا النظك ال:للي  إل ا   الخرركة  م"اال ا  "( على أحةاث ة ررشبةلي ، والشو دبوم على ابشكاضررلا اإل ا   ودنطو  على الشوقعلا الك ررشبةلي  دعم

فرل اخشالبرل  ةصرلاك ةعكوبر  وغيك ةعكوبر  وةلعولر ، وغيكهرل ة  العواةر  الشو قرة دؤاك على ال دمول اشرلدج الخرررركةر  الفعلير  أو أ اءهرل أو إالرلزادعرل ةصشل

د:بض     أ  اشلدج بو الك رشبة ، او ع  أ اء الخركة  أو االلزادعل الوا    بو هسه الشوقعلا الك رشبةلي  لركاح  أو ضركنل. قة  ش رةب د:بض أو عةمفوهك مل ع

ض الشوقعلا قرررواء هسا االبشكا  بو اخشالف ال:لل  الكللي  الفعلي  للخررركة  او اشلدج عكليلدعل اخشالبل فوهك ل ع  هسه الشوقعلا الك رررشبةلي ، أو عةم دواب

 ةلات لك :  او ضكني .

ةك الواقع. هسه  دص رع أعكلا الخركة  لعة  ة  الكصلاك والخرموا الشو قة دش رةب بو اخشالف الشوقع الك رشبةلو او الشبة ك أو الشنةؤ اخشالبل فوهك مل ع  او

الشبك ك وقة  طكأ عليعل د"ييك ةةول إخطل  ة ةض، وعليه بإل الخكة   الكعلوةلا واآل اء والشوقعلا الك شبةلي  دعم   ؤ   وقنلع  اإل ا   وقت إعةا  هسا  

 غيك ة ئول  وال  بع عليعل أ  عبء ةصتوص ةكافع  أو دعة   أو دأةية الشوقعلا الك شبةلي  الوا    بو هسه الوايب .
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