
 
 
 

هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  

 هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون.

 المتحدة  بالمملكة السوق استخدام  إساءة قانون من 7 رقم   بالمادة الخاصة لألغراض داخلية معلومات على يحتوي البيان هذا

 

المملوكة    %50توقع اتفاقية لالستحواذ على حصة     (IDH) شركة التشخيص المتكاملة القابضة

آباد    في  Evercareلمجموعة   إسالم  في  (IDC)  ي لتشخيصامركز  الرائد  التشخيص  ، مركز 
 السوق الباكستاني سريع النمو

 
الجذابةصفقة االستحواذ عن    ستثمر المتكاملة القابضة في أكثر األسواق  بتواجد شركة التشخيص  بتنوعها و  جنوب آسياب   التوسع  المتميزة 

 في باكستانوأسرعها نمًوا   المرموقة شركات التشخيص المتكاملةوأبرز  السكاني، فضاًل عن امتالك حصة في واحدة من أكبر 

 
 

ي 
 
 ،2021ديسمبر   20القاهرة ولندن ف

(، وهي شركة  IDHC)المدرجة في بورصة لندن والبورصة المصرية تحت كود:     IDH أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة 

مع   رائدة ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء

 Theمن صندوق    ومدعومة  TPGالتي تديرها شركة    اشئةاية الصحية في األسواق الن عالرائدة في تقديم خدمات الر  Evercareمجموعة  

Rise Fund  شركة  في  المملوكة لها    %50، وذلك لشراء حصةBase Consultancy FZ LLC  مركز إسالم آباد التشخيصي المالكة ل  

(IDC)    ومن  استيفاء مجموعة من الشروط الرئيسيةومن المقرر إتمام الصفقة فور    مليون دوالر أمريكي.  72.35بقيمة إجمالية تبلغ  وذلك ،

القابضة على    بينها المتكاملة  الباكستانية، والتي ستثمر عن استحواذ شركة التشخيص  المنافسة  التنظيمية من لجنة  الحصول على الموافقة 

ريزوان    خيصية بباكستان، مع بدء التعاون مع مؤسسها الدكتورإحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات االختبارات التشحصة حاكمة في  

  والتي تتسم   ،ضمن استراتيجية التوسعات الجغرافية التي تتبناها الشركة للدخول في أسواق جديدة ناشئة سريعة النموأبآل. وتأتي تلك الخطوة  

 2022إتمام الصفقة خالل النصف األول من عام الشركة وتتوقع   التشخيصية.قلة الكيانات الرائدة في مجال االختبارات بتنوعها السكاني و

أحد أكبر مقدمي خدمات    ونجح في التحول إلىأبآل،    ريزوان  على يد الدكتور  2005في عام    (IDC)  أسس مركز إسالم آباد التشخيصيت 

وذلك بنهاية    مدينة  23مركًزا في  80 التشخيص المتكاملة )في مجالي الباثولوجيا واألشعة( في باكستان، حيث وصل عدد المراكز التابعة إلى  

رائدة   ةبمكان حظى  ت كما  .  2021خالل عام    مليون اختبار  3  حوالي  تجرأحيث  لحوالي مليوني مريض،    ا خدماته  الشركةقدم  ت . و2021يونيو  

الوطني    يينمستوالعلى    الهيئات والسلطات الحكوميةمع    الوثيقة  اهعالقات   باإلضافة إلىفي مجال خدمات التشخيص المتكاملة في باكستان،  

الدور الحيوي الذي  ، كان آخرها  الشراكة بين القطاعين العام والخاص  اتعوفي عدد من مشرمع الهيئات الحومية    تتعاون   حيث  ،والمحلي

طر تشغيلية  أل  اإلى جانب تبنيه،  الواسع في باكستان  اهبنطاق عمل  الشركة  تميزت (. و1٩  –  إجراء اختبارات فيروس )كوفيدلعبته الشركة في  

للتوسع بأعمالها عبر توظيف أسس النمو القوية    كشاف آفاق جديدةعلى است   وعزز قدرتها  تهاواستراتيجية نمو فعالة، وهو ما رسخ مكان   سليمة

 السوق الباكستاني. التي ينفرد بها 

الشركة لتصبح أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص   ، قيادةأبآلريزوان  الدكتور    ،ورئيس مجلس اإلدارة  المؤسس والرئيس التنفيذي  تولىوقد  

تربو  لفترة  إلى جانب تخصصه كاستشاري في أمراض الرئة والجهاز التنفسي    المتكاملة في البالد بفضل خبرته في ممارسة الطب السريري

تعظيم    ، من أجلعملية االستحواذتمام  إبعد  دارة  اإلسيواصل تولي رئاسة مجلس   هن بأ  ، علًماومهاراته الريادية في هذا المجال  عاًما  25على  

 .مستقبالً  لشركةفي تنمية أعمال اوتوظيفها  واسعةته الاالستفادة من خبرا

مجموعة   مظلة  تحت  التشخيصي  آباد  إسالم  مركز  المتكاملة  Evercareويقع  الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  في  رائدة  شركة  وهي   ،

مجموعة  واالستثمار   عملت  وقد  ونيجيريا.  وكينيا  وبنجالدش  وباكستان  الهند  ذلك  في  بما  آسيا،  وجنوب  أفريقيا  في  الناشئة  باألسواق 
Evercare   وتنمية تواجده  مركز إسالم آباد التشخيصيإضفاء الطابع المؤسسي على  أبآل على مدار عامين من أجل  ريزوان    مع الدكتور  

مركز إسالم آباد  وترسيخ مكانة  سعيًا لتلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة  ،  التوسع بباقة خدماته المقدمة  مع
 التشخيصي وتعزيز إمكانات النمو الهائلة الذي يتمتع بها.
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 أبرز النقاط المتعلقة بالصفقة 

 200الكثافة السكانية، حيث يبلغ التعداد السكاني  أعلى األسواق الناشئة من حيث  ودول في قارة آسيا  واحدة من كبرى الدخول   •

من إجمالي عدد السكان، مما يضمن استمرار الطلب على   %63حوالي    30مليون نسمة تقريبًا، وتشكل نسبة الشباب تحت سن  

 خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة على المدى الطويل. 

إلى حد كبير  قطاع الرعاية الصحية الباكستاني  حيث يشبه    ،طاع الخاصالقفي  خاصة  تمثل هذه الصفقة فرصة كبيرة للنمو وبصفة   •

 . تفتقر إلى هذا النوع من الخدماتحيث ، بها شركة التشخيص المتكاملةمعظم األسواق التي تعمل 

هو اعتماد العمالء على سداد التكاليف المتعلقة بالرعاية الصحية على نفقتهم الخاصة، حيث  السوق  أحد المميزات األخرى لهذا   •

 النفقات. إجمالي % من 56تمثل حوالي 

تحظى بسجل حافل باإلنجازات وتتميز بأدائها المالي القوي،  إبرام اتفاقية شراكة مع شركة رائدة ومدارة بواسطة مؤسسها، حيث   •

 لخطط نمو طموحة. فضاًل عن تبنيها 

  46تسجيل إيرادات بقيمة    ،2021يونيو    30عن العام المالي المنتهي في   أظهرت النتائج المالية لمركز إسالم آباد التشخيصي •

% خالل ثالث سنوات. وبلغت  87%، مصحوبًا بتحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 208مليون دوالر، وهو نمو سنوي بمعدل 

قبل خ التشغيلية  واالستهالك  األرباح  واإلهالك  والفوائد  الضرائب  دوالر خالل عام  22.1 صم  األرباح   2021مليون  )هامش 

 %(. 29.8مليون دوالر )هامش صافي الربح 13.7%(. كما حققت الشركة صافي ربح بقيمة 48التشغيلية 

فرًعا خالل    23بوتيرة سريعة في السوق الباكستاني، حيث ارتفع عدد فروع الشركة من    IDCمن الناحية التشغيلية، تتوسع شركة   •

. 2023فرًعا بحلول عام    100، علًما بأنها تستهدف الوصول بشبكة فروعها إلى  2021فرًعا خالل عام    85إلى    2017عام  

 2017اختبار خالل عام    ألف  800حوالي  ن  وارتفع حجم االختبارات التشخيصية بصورة ملحوظة خالل الثالث سنوات األخيرة م

  30. وعلى الصعيد الجغرافي، تتواجد الشركة في  2021  يونيو  المنتهية فياثنى عشر شهًرا    فترة  مليون اختبار خالل  3.0إلى  

 مدن جديدة على مدار العامين القادمين.   10و  8مدينة في أنحاء باكستان وتهدف إلى التوسع بأعمالها فيما يتراوح بين 

 ستساهم هذه الصفقة في تنمية مصادر إيرادات شركة التشخيص المتكاملة وتنويعها عالوة على تعزيز بصمتها الجغرافية.  •

شركة   • من  IDC  51%  iتمثل  واإلهالك  تقريبًا  والفوائد  الضرائب  خصم  قبل  المجمعة  التشغيلية  واألرباح  المجمعة  اإليرادات 

 واالستهالك للكيان المندمج بموجب عملية االستحواذ، والتي من المتوقع تسجيلها بشكل تراكمي بعد إتمام الصفقة. 

حاليًا   مثلوند إلكين والسيد/ مجتبى حسين الذين ي جيد أوالنريواجو والسيد/ محمبابابمقتضى االتفاقية تنحي كالً من السيد/  سيتم   •

، على أن يحل محلهم أعضاء جدد من شركة التشخيص المتكاملة القابضة، والتي ستحتل أربعة  Evercareمجلس إدارة مجموعة  

 مقاعد من إجمالي سبعة مقاعد ضمن مجلس اإلدارة الجديد. 

 هيكل وتمويل الصفقة المقترحة 

في مركز إسالم أباد   % 50  التشخيص المتكاملة القابضة اتفاقيات شراكة لالستحواذ على حصة غير مباشرة بنسبةوقعت شركة   •

ومقرها   Base Consultancy FZE LLCمن شركة    %50بباكستان، من خالل االستحواذ على حصة  (  IDCالتشخيصي )

 . %100بنسبة  IDCاإلمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك شركة 

البالغة  حاليًا    Evercare Health Fund  صندوقلك  مت ي  • الحصة  بواسطة،  %50هذه  إدارته  يتم  ، تي بي جيمجموعة    والذي 

 . The Rise Fundصندوق ومدعومة من 

 على أن تخضع القيمة النهائية إلى تسويات اإلغالق المعتادة.أمريكي مليون دوالر  72.35تبلغ القيمة اإلجمالية للصفقة  •

شركة التشخيص المتكاملة إلى تمويل هذه الصفقة من خالل مجموعة من التسهيالت االئتمانية، من بينها حزمة تمويلية تخطط   •

  مشترك  مليون دوالر من مؤسسة التمويل الدولية حصلت عليها خالل شهر مايو الماضي، باإلضافة إلى تسهيل ائتماني 45بقيمة 

 مليون دوالر من بنك المشرق.   15بقيمة 

لجنة المنافسة الباكستانية، لالموافقة التنظيمية    ومن بينهارئيسية  التخضع عملية إتمام الصفقة إلى استيفاء مجموعة من الشروط   •

 والتي من المتوقع الحصول عليها خالل فترة تتراوح من ثالثة إلى ستة أشهر

ال التنفيذي لشركة  المتكاملة القابضة،وفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني الرئيس  ب   تشخيص  إضافة  فرصة  عن اعتزازها 

مشيرةً إلى أن لباكستاني كخامس األسواق التي تعمل بها الشركة، والذي يمثل أكثر األسواق الجذابة في منطقة جنوب شرق آسيا،  لسوق اا

ستتمكن الشركة  حيث  ق جديدة سريعة النمو،  تلك الخطوة تأتي ضمن استراتيجية التوسعات الجغرافية التي تتبناها الشركة للدخول في أسوا

ما يحظى به السوق الباكستاني   تقديم باقة واسعة من خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة لقاعدة عمالء دائمة النمو، وذلك عبر توظيف  من
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  الشربيني أن مركز إسالم آباد وأوضحت  من أسس نمو قوية أبرزها الكثافة السكانية الشابة وقلة االستثمارات في قطاع الرعاية الصحية.  

األمثل وفقًا لمعايير االستثمار التي تتبناها شركة التشخيص المتكاملة، معربةً عن سعادتها    االستثمارية  يمثل الفرصة  (IDC)   التشخيصي

عشرين عاًما في تأسيس وقيادة شركة ناجحة تضع على رأس  الجديدة والتعاون الوثيق مع الدكتور أبآل، والذي نجح على مدار    بالشراكة

وأكدت الشربيني أن الشراكة بين مركز إسالم آباد التشخيصي   أهدافها االلتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق التميز التشغيلي في تقديم خدماتها.

 من أعمالهم وخلق فرص نمو جديدة للطرفين خالل الفترة المقبلة.  ستثمر عن تعظيم القيمة القابضة يص المتكاملة وشركة التشخ

، عن  (IDC)  أبآل المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لمركز إسالم آباد التشخيصي  ريزوان أعرب الدكتور  ومن جانبه،  

وتتبنى نفس   على المستوى اإلقليميكيانًا رائدًا  شركة التشخيص المتكاملة القابضة باعتبارها    بفرصة الدخول في شراكة معوترحيبه  اعتزازه  

وخلق فرص عمل جديدة بالمراكز التابعة، فضالً عن كتابة صفحة جديدة من مسيرة النمو.  األهداف المتمثلة في خدمة المزيد من العمالء  

تحظى بسجل إنجازات استثنائي في تقديم الخدمات فائقة الجودة، وفريق إداري    وأكد الدكتور أبآل أن شركة التشخيص المتكاملة القابضة

  التشخيصي  مركز إسالم آباد تعزيز التكامل بينر وأنظمة الحوكمة، مشيًرا إلى أن ألقوى أطالعالمية، فضالً عن تبنيها  للمعايير وفقًامتمرس 

على   جودة خدمات االختبارات التشخيصية المقدمة مع تعزيز قدرة الشركة بمعاييرشركة التشخيص المتكاملة القابضة سيثمر عن االرتقاء و

اختتم أبال بأنه يتطلع إلى أن تساهم هذه الصفقة في تعزيز الجهود بين و  الباكستاني.االستفادة من فرص النمو الفريدة التي يطرحها السوق  

باد التشخيصي في مجالي األشعة والتحاليل الطبية لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية  آكال من شركة التشخيص المتكاملة القابضة ومركز إسالم  

 . من حيث الجودة والتكلفة والسرعة

وقائد استثمارات    TPG Growthوالشريك اإلداري لشركة    Evercareماثيو هوبرت رئيس مجلس إدارة مجموعة    ومن جانب آخر، أوضح

أبآل ستثمر عن استحداث معايير جديدة لجودة  ريزوان    ، أن الشراكة الجديدة من الدكتورThe Rise Fundقطاع الرعاية الصحية بصندوق  

لي،  الخدمات التشخيصية باألسواق الناشئة، من خالل االستعانة بأحدث المعدات الطبية وااللتزام بأعلى معايير الجودة وتحقيق التميز التشغي 

المنخفض الدخول  الباكستاني وخاصة ذوي  بالسوق  تلبية احتياجات الماليين من العمالء  أن شركة التشخيص    هوبرتة. وأضاف  وبالتالي 

المتكاملة القابضة نجحت في ترسيخ مكانتها بفضل األسس القوية التي تتبناها وأبرزها التميز في تقديم خدماتها ووضع احتياجات العمالء  

من أجل تلبية االحتياجات  (  1٩  – على رأس أولوياتها، وهو ما يعكسه نجاح الشركة في تشغيل مختبرات جديدة مع بدء انتشار فيروس )كوفيد  

باعتباره  أيًضا مسيرة نموه  التشخيصي يواصل  آباد  بالفيروس، مشيًرا إلى أن مركز إسالم  المتزايدة إلجراء اختبارات تشخيص اإلصابة 

ه بمواصلة  أفضل مقدمي خدمات التشخيص والوجهة األولى لخبراء االختبارات التشخيصية والتحاليل في باكستان. وأعرب هوبرت عن امنيات 

 النجاحات واإلنجازات التي حققها مركز إسالم آباد التشخيصي في خدمة هذا السوق الحيوي وتزويده بالخدمات عالية الجودة بأسعار معقولة. 

 

 الصفقة  مستشاري

وكل ما يتعلق بعملية    الصفقة  خالل تنفيذتقوم شركة رينيسانس كابيتال بدور المستشار المالي األوحد لشركة التشخيص المتكاملة القابضة  

المحاماة  التمويل مكتب  يقوم  بينما   ،White & Case LLP    وستقوم شركة العالمي.  القانوني  المستشار   Chima & Ibrahimبدور 

Advocates/Corporate Counsel    إرنست آند يونج العالمية المحدودة بتقديم  بدور المستشار القانوني المحلي، في حين ستقوم شركة

 بإجراءات العناية الواجبة المالية والضريبية. المتعلقةاالستشارية  خدماتها

 

المحاماة   بينما سيقوم مكتب  بي جي،  تي  الحصري لمجموعة  المالي  المستشار  بدور  المالية هيرميس  المجموعة   & Debevoiseوتقوم 
Plimpton LL   بدور المستشار القانوني. كما سيقوم مكتب المحاماةRIAA Barker Gillette    بدور المستشار القانوني لشركة التشخيص

   المتكاملة القابضة.

 
 —اية البياننه—

 
  (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة  

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

صرر،  عة في موالسرودان ونيجيريا. وتضرم العالمات التجارية األسراسرية للمجموعة كل من معامل البرل والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرل سركان ل شر
مال مشرفة باإلضافة إلى بيوالب في )األردن(، والتراالب والمختبر في )السودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.  تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أع

نوع من التحاليل    2000فيما يتعلق بمعايير الجودة والسررالمة، عالوة على شررهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشررمل ما يزيد عن 
، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خالل نموذل أعمال محوري 2021سبتمبر  30فرًعا اعتباًرا من    507الطبية. وتضم شبكة فروع الشركة 

مليات اسررتحواذ في أسررواق جديدة  يوفر منصررات قابلة للتطوير. باإلضررافة إلى النمو الطبيعي للشررركة، تشررمل خطط التوسررع خالل المرحلة القادمة تنفيذ ع
واذ على بالشررق األوسرط وأفريقيا حيث يتناسرب نموذل أعمال الشرركة مع تحقيق أقصرى اسرتفادة من أنماط االسرتهالك والرعاية الصرحية فضراًل عن االسرتح

القابضرة شرركة مسرجلة وفقًا لقوانين جيرسري حصرة كبيرة من األسرواق التي تفتقر إلى الكيانات الضرخمة في هذا المجال. تعد شرركة التشرخيص المتكاملة  



 
 
 

هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  

 هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون.

 :)كود السرهم  2021وتم تنفيذ القيد المزدول في البورصرة المصررية خالل شرهر مايو .  2015( منذ عام IDHCومدرجة في بورصرة لندن )كود السرهم:  
IDHC.CA.)   لمعرفة المزيد، يرجى زيارة موقع الشركة.comidhcorp . 

 
 

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 رئيس عالقات المستثمرين

 nancy.fahmy@idhcorp.com|  +20( 0)12 2255 7445+ | موبايل: 20 (0)2 3345 5530تليفون:  

 
 

 

 ( IDCنبذة عن مركز إسالم آباد التشخيصي )

آباد التشررخيصرري أحد الشررركات الرائدة في تقديم خدمات تشررخيص األمراض في باكسررتان، حيث تقدم باقة شرراملة من أحدث خدمات  يعد مركز إسررالم 
 مدينة.  30فرًعا في  85ت مظلة واحدة، من خالل شبكة تضم  حالتشخيص باألشعة والتحاليل ت

أجل تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات، في مجاالت مختلفة ومنها أمراض  وقد تم تزويد جميع المراكز بأحدث أجهزة الكشررف باألشررعة التصررويرية من 
التنظير التألقي،  الدم وعلم الوراثة الخلوية وعلم المناعة واألمصرال، إلى جانب الكشرف التصروير بالرنين المغناطيسري واألشرعة المقطعية واألشرعة السرينية و

 لصحة النسائية.باإلضافة إلى خدمات طب األسنان والجهاز التنفسي وا

أبآل، وهو اسرتشراري طبي ممارس وأخصرائي أمراض  ريزوان  على يد الدكتور 20045200( في عام IDCوقد تأسرس مركز إسرالم آباد التشرخيصري )

 الرئة والطب التجانسي.

 لالستعالم والتواصل 
 info@idc.net.pk بريد إلكتروني:

www.idc.net.pk 
 

  Evercareمجموعة  نبذة عن 

باالسرررتثمار في األسرررواق الناشرررئة من أجل توفير خدمات الرعاية الصرررحية عالية الجودة وتلبية مختلف احتياجات سررركان تلك    Evercareتقوم مجموعة 
 األسواق، وذلك من واقع إيمانها بأهمية الحصول على خدمات الرعاية الصحية كأحد الحقوق األساسية للمواطنين.

مة متكاملة لتقديم خدمات الرعاية الصرحية في األسرواق الناشرئة بأفريقيا وجنوب آسريا بما في ذلك الهند وباكسرتان وبنجالد   وتقوم المجموعة بتشرغيل منظو
 وكينيا ونيجيريا.

 80كثر من  عيادة وأ  16مسرتشرفى و 30وتعتز المجموعة بكونها الكيان األكثر تنوًعا بقطاع الرعاية الصرحية في الدول التي تعمل بها، حيث تقوم بتشرغيل  
ألف موظف ممن يعملون على إحداث تطوير ملموس ومنتظم بمسرتوى وجودة خدمات الرعاية الصرحية   11مركز تشرخيصري، من خالل فريق عمل يضرم 
 التي تقدمها المجموعة في األسواق الناشئة.  

، وهو صررندوق اسررتثمار في قطاع الرعاية الصررحية باألسررواق  Evercare Health Fund  شررركة مملوكة بالكامل لصررندوق  Evercareوتعد مجموعة 

، علًما بأن The Rise Fundالناشررئة وتبلغ القيمة اإلجمالية السررتثماراته مليار دوالر، ويتم إدارته بواسررطة مجموعة تي بي جي، ومدعوًما من صررندوق  

 حة العالمية ومجموعة من مؤسسات التمويل التنموية العالمية.يتألف من أبرز المستثمرين الرائدين على السا Evercare Health Fundصندوق  

 لالستعالم والتواصل 
 evercare@portland-communications.comبريد إلكتروني: 

www.evercaregroup.com 

 

 التوقعات المستقبلية

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صررورة وافية للسررادة المسرراهمين حول األداء المالي والتشررغيلي للشررركة وال ينبغي    2021يونيو   30النتائج المالية للفترة المنتهية في 

قع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن االعتداد بها أو االعتماد عليها ألي غرض آخر. يحتوي هذا البيان على توقعات مسرتقبلية، والتوقع المسرتقبلي هو أي تو

التقرديراتد،  التعرف عليره عن طريق اسررررتخردام مثرل العبرارات والكلمرات االتيرة دوفقرا للتقرديراتد، دتهردفد، دمرتقربد، دتقردرد، دتتحمرلد، دتعتقردد، دقردد، د

د، دعلى علمد، دسررروفد، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات  دتفترضد، دتوقعاتد، دتعتزمد، دترىد، دتخططد، دممكند، دمتوقعد، دمشرررروعاتد، دينبغي

لنتائج المالية  اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مسرررتقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصررروص، إلى التوقعات التي تتضرررمن معلومات عن ا

ارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصررادية والتنظيمية العامة في المسررتقبل وغيرها من المسررائل  المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلد

 التي تؤثر على الشركة.   

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


 
 
 

هذا البيان ال يجوز نشره أو نقله أو توزيعه كليًا أو جزئيًا  

بشكل مباشر أو غير مباشر في أي دولة أخرى يعد توزيع  

 هذا البيان فيها عمالً مخالفًا للقانون.

نطوي على مخاطر  التوقعات المسرررتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررركة )داالدارةد( على أحداث مسرررتقبلية، والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وت

فا جوهريًا عن أي نتائج عروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشرررركة الفعلية أو أداءها أو إنجازاتها مختلفا اختالم

أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف   في المسررتقبل، او عن أداء الشررركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسررتقبلية صررراحة أو ضررمنا. قد يتسرربب تحقق

 يحة او ضمنية. الحالة المالية الفعلية للشركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صر

لي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. هذه المعلومات واآلراء  تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقب

ر مسئولة وال يقع عليها أي عبء  والتوقعات المستقبلية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخطار مسبق، وعليه فإن الشركة غي

 أو تأكيد التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة. بخصوص مراجعة أو تعديل 
 

i ذلك يتيح. 2021 يونيو في المنتهية التقرير فترات ل ، 2021للنتائج المالية لشركة التشخيص المتكاملة خالل فترة أثنى عشر شهًرا وحسابات إدارة مركز إسالم آباد التشخيصي لعام  وفقًا  

 . 2021 يونيو إلى 2021 يونيو من التشخيصي آباد  إسالم لمركز  المالي العام  يمتد حيث متوافقة  مقارنة عقد

 


