
 
 
 

 

فيتإيفونتسخخخختل   تتتعللنتتتعلنتعنتتتتالتشخخخخالمتالمتة القتالة   خخخخق

 للشركقتتغلرتتنفلذيتانصبتع وتاجلستإدا ة
ت

 2022فبرايرتت28تالة هرةتولندن

(، وهي شركة رائدة IDHCتحت كود:  والبورصة المصرية  أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة )المدرجة في بورصة لندن  

قراًرا  شركة  ال  دارة اإلمجلس  اتخاذ  عن  ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا،  

،  والمكافآت  األجورومراجعة  التي  جن لمع انضمامها إلى عضوية  غير تنفيذي للشركة،  في منصب عضو مجلس إدارة  رت  هاون ستيلڨتعيين إي ب 

 .2022مارس  1اعتباًرا من القرار  على أن يسري

الحافلة  ون  ڨإي   وتحظى المهنية  مسيرتها  واقع  من  العليا،  التنفيذية  اإلدارة  في  متضافرة  ودفع عجلة  بخبرات  االبتكارية  نمو  البالمساهمات 

أوروبا والواليات المتحدة وشمال أفريقيا وأفريقيا بالعديد من األسواق الدولية في    في قطاعات اقتصادية متنوعة   الشركات الرائدةمن  بمجموعة  

، وانضمت خالل تلك الفترة إلى  عاًما  12ألكثر من  منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي    من قبل  شغلت إيفون قد  و جنوب الصحراء.  

وباإلضافة إلى ذلك، ا.  في سويسرثمار المباشر  تأسيس وقيادة شركة متخصصة في االست كما شاركت في  .  المخاطرالمراجعة وعضوية لجان  

المسئوليات االجتماعية والبيئية  خبرات معمقة وممتدة في تأسيس األعمال وإدارة التحّول، وإدارة المخاطر، وتعزيز ممارسات    ونڨإي تمتلك  

الت والحوكمة باعتبارها من كبار المسئولين  التجارة واالستثمار ،  العاملة في أنشطة  الدولية  نفيذين لعدة عقود بمجموعة من أبرز الشركات 

 المباشر واستثمارات البنية األساسية.  

شركة »إي  ، ومنصب رئيس مجلس إدارة  إلدارة األصولغير تنفيذي بشركة »يو بي إس«  عضو مجلس إدارة  منصب  وتشغل إيفون حاليًا  

 .«ستاندرد اليف»االستثمار المباشر مجلس إدارة صندوق  ةعضوي شغلها إلى باإلضافة ، كابيتال« الجنوب أفريقيةبي إي 

إدارة وتعزيز « وشهادة الكفاءة في  DCRO»مخاطر من معهد  ال، وشهادة إدارة  ألعمالهارفارد لمدير من كلية  شهادة  رت  هاستيلتحمل إيفون  

 . الحوكمةو البيئية واالجتماعيةممارسات االستدامة 

في منصف عضو مجلس اإلدارة غير التنفيذي   رتهاستيل  إيفونقام بتكليف  شركة التشخيص المتكاملة القابضة  دارة  اإلمجلس  جدير بالذكر أن  

 . 2021سبتمبر  1خلفًا لجيمس نوالن الذي قدم استقالته في 

المالية    الخدمات والرقابة  الئحة هيئةقواعد اإلدراج الواردة ب   بموجب  يلزم اإلفصاح عنهااإلعالن  بهذا    تتعلقال توجد أي تفاصيل أخرى  
 .  R 9.6.13البريطانية

 –البيان نهاية–

  



 
 
 

 

تت(IDH)نبذةتعنتشركقتالتشالمتالمتة القتالة   قتت

 
شررركة التشررخيص المتكاملة القابضررة هي شررركة رائدة في مجال الرعاية الصررحية بمنطقة الشرررق األوسررا وشررمال أفريقيا، وتعمل في مصررر واألردن 

صرر،  عة في موالسرودان ونيجيريا. وتضرا العالمات التجارية األسراسرية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سركان لألشر
الشرركة بسرجل طويل حافل وسرابقة أعمال مشررفة   تتمتعلتراالب والمختبر في )السرودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.   أباإلضرافة إلى بيوالب في )األردن(، و

نوع من التحاليل    2000 فيما يتعلق بمعايير الجودة والسررالمة، عالوة على شررهادات االعتماد المعترا بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشررمل ما يزيد عن
، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري 2021 سبتمبر 30فرًعا اعتباًرا من    501الطبية. وتضا شبكة فروع الشركة 

عمليات اسررتحواذ في أسررواق جديدة  يوفر منصررات قابلة للتطوير. باإلضررافة إلى النمو الطبيعي للشررركة، تشررمل خطا التوسررع خالل المرحلة القادمة تنفيذ  
حيث يتناسرب نموذج أعمال الشرركة مع تحقيق أقصرى اسرتفادة من أنماط االسرتهالر والرعاية الصرحية فضراًل عن االسرتحواذ  وآسريا  بالشررق األوسرا وأفريقيا  

لة القابضرة شرركة مسرجلة وفقًا لقوانين جيرسري على حصرة كبيرة من األسرواق التي تفتقر إلى الكيانات الضرخمة في هذا المجال. شرركة التشرخيص المتكام
لمعرفة .  (IDHC.CA)كود السرها:    2021ومدرجة في البورصرة المصررية منذ مايو   2015( منذ عام IDHCومدرجة في بورصرة لندن )كود السرها:  

 . idhcorp.comالمزيد، يرجى زيارة موقع الشركة 
 

تل ستع متوالتواصل

تن نسيتفهمي
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 أمين عام الشركة: 

«Link Company Matters Limited » 
 بريد إلكتروني: 
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