
 
 
 

 إخطار هام: معالجة اتفاقيات تقاسم اإليرادات واستخدام مقاييس األداء البديلة 

عند  IFRS( والمقياس المتعلق بالمعايير العالمية إلعداد القوائم المالية  APMقامت المجموعة باستخدام "مقياس األداء البديل" )

والمعايير الدولية إلعداد التقارير  APMتسوية مفصلة لمقاييس األداء البديل  وتقدم الشركةوصف أداء األعمال في هذا المستند. 

 المتاح على موقعها اإللكتروني.  هاالمالية في تقرير نتائج أعمال

خالل الربع األول من عام    قويةنتائج   تحقق «IDH»  المتكاملة القابضخة  التشخخي 

الخدمات نمو  بفضخخل اسخختمرارأداءها القوي خالل العام الماضخخي  تواصخخل  و  2022

   المقدمة من االختبارات التشخيصية التقليدية

 
 2022يونيو  8القاهرة ولندن في 

 

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

الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا، عن   المالية والتشغيلية  ومتخصصة في مجال  المؤشرات 

 % 5بنسبة  سنوي    وهو نمو   تقريبًا،  جنيه  ارملي  1,2، حيث بلغت اإليرادات  2022مارس    31المالية المنتهية في  والقوائم المالية المدققة للفترة  

  لتتجاوز   نفس الفترة  خاللمليون جنيه    640التي سجلت  و،  االختبارات التشخيصية التقليدية  لخدمات المقدمة منانمو  استمرار  على خلفية  

سنوي  وهو تراجع    ،2022خالل الربع األول من عام    مليون جنيه  314وبلغ صافي الربح  .  (19  –قبل أزمة )كوفيد    ها المعهودةمستويات  بذلك

 المتوسطات التاريخية التي سجلتها الشركة.وهو معدل يفوق  %27هامش صافي الربح بلغ  بينما، %8بنسبة 

 2.17بواقع    نقدية  أرباح  توزيعالمساهمون على  ، وافق  2022  يونيو  7في لندن بتاريخ    عقدالسنوي الذي  الجمعية العمومية  وخالل اجتماع  

يمثل  و.  2021ديسمبر    31عن العام المالي المنتهي في    (1مليون دوالر أمريكي   69.5)مليار جنيه    1.3ما يعادل إجماليه    جنيًها للسهم أو

العام المالي    مليون دوالر عن  29.1بقيمة    التي تم توزيعها  باألرباحمقارنة    ملحوظةوزيادة    ذلك أعلى أرباح تقوم الشركة بتوزيعها حتى اآلن

لشركة ا  التي تنفرد بهاويعزز ثقة اإلدارة في إمكانات النمو    على تنمية اإليرادات من الخدمات التي تقدمها  الشركةقدرة  ، وهو ما يعكس  السابق

 .قطاع الرعاية الصحية قوم عليهايواألسس القوية التي 

 
ات المالية  المؤشر

2021الربع األول  مليون جنيه مصري  2022الربع األول    التغيير  

%5 1.180 1.130 اإليرادات   

(491) تكلفة المبيعات  (649)  32%  

%17- 532 638 مجمل الربح   

%57 هامش مجمل الربح  45% نقطة مئوية  11-   

%28- 396 548 أرباح التشغيل  

اإليرادات التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك  
 2واالستهالك 

600 468 -22%  

اإليرادات التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك هامش 
 واالستهالك 

53%  40% نقطة مئوية  13-   

%8- 314 342 صافي األرباح   

%30  هامش صافي الربح  27% نقطة مئوية  4-   

%101 2.659 1.324 األرصدة النقدية   

 

 
 . 2022يونيو   7 في جنيه  18.70سعر صرف الدوالر األمريكي البالغ ل وفقًا 1
 باإلضافة إلى تكاليف االستهالك واإلهالك. بند األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك يشمل قيمة أرباح النشاط  2



 
 
 

 

القوية التي ، عن اعتزازها بالنتائج  التشخي  المتكاملة القابضة  الرئيس التنفيذي لشركةوفي هذا السياق، أعربت الدكتورة هند الشربيني  

الشركة   بها  العام  الربع األول  استهلت  المقدمة مناتنمية  قدرتها على مواصلة  ومن  التقليدية  لخدمات  التشخيصية  إلى جانب    ،االختبارات 

نجحت فقد  .  مطلع العاممصر في    التي شهدتها  ( خالل موجة اإلصابات الجديدة19  –كوفيد  صابين بفيروس )الم  نجاحها في تلبية احتياجات

على  ،  خالل الربع األول من العام الجاري  جنيهمليار    1.1  فترة المقارنة ليتجاوزعند نفس مستويات    مبيعاتالصافي    الشركة في الحفاظ على

أسعار  متوسط  الكبير في    السنوي  االنخفاض  نتيجة  %11  بمعدل سنوي  ( 19  –بفيروس )كوفيد  االختبارات المتعلقة    إيرادات  الرغم من تراجع

نمو صافي المبيعات يعكس ذلك مردود  حيث    ،ختبارات وتراجع الطلب بالتزامن مع االنخفاض الحاد في أعداد المصابين خالل شهر مارساال

  والذيعلى خلفية الطلب القوي على خدمات الشركة،    2022خالل الربع األول من عام    %8  بنسبة سنوية   االختبارات التشخيصية التقليدية  من

 .نفس الفترة خالل %5 سنوية بنسبة االختبارات والتحاليل التقليدية أثمر عن نمو عدد 

تبارات خعدد اال ، بينما ارتفع % 12  بنسبة سنويوهو نمو ،  2022خالل الربع األول من عام  مليون حالة  2.6 وقد نجحت الشركة في خدمة

ها  ابنتالتي ت  اتاستراتيجية التوسع  ، حيث يرجع ذلك بشكل أساسي إلى خالل نفس الفترة مليون اختبار    8.4إلى    %4بمعدل سنوي    التي أجرتها

دعم تواجد  ستهدف  تي تحمالت التسويق ال  مواصلة إطالقإلى جانب    ،2022بداية عام  منذ  فرًعا جديدًا    20والتي شهدت افتتاح    ، الشركة

 بالسوق. وتعزيز عالمتها الشركة 

خالل الربع    %8  سنوية  بنسبة  صافي المبيعات في مصر  ارتفع، حيث  التشغيلية في مصر واألردن   تهاأنشط  وقد شهدت الشركة استمرار نمو

نمو  2022األول من عام   التقليدية  عدد  ، على خلفية  تعزيز    بفضل  %7بنسبة سنوية  االختبارات  الشركة في  الجغرافية استمرار  تغطيتها 

.  خالل الربع األول من العام الجاري  %4بنسبة سنوية  في األردن  صافي المبيعات    ارتفع  ، بينماحصتها السوقية  لتعظيمها  باقة خدماتبوالتوسع  

ذلك بشكل  يرجع  حيث، 2022خالل الربع األول من عام  %20 سنوية بنسبة ( 19 –إيرادات األنشطة المتعلقة بفيروس )كوفيد  كما ارتفعت

  االختباراتنمو  ، إلى جانب استمرار  للمسافرين  PCR  التي أبرمتها الشركة إلجراء اختباراتمشاركة األرباح  المتعددة لتفاقيات  االإلى  جزئي  

خالل الربع    %14مراكز »بيوالب« بنسبة سنوية    هاتالتي حقق 3مبيعاتالنمو صافي  عن    ثمرأوهو ما  ،  األردنفي  التي تقدمها الشركة    التقليدية

تحقيق واصلت معامل »إيكوالب«    ، وفي نيجيريا.  نفس الفترةخالل  من صافي المبيعات المجمعة    %19  حيث مثلت،  األول من العام الجاري

النمو في الطلب على ، وذلك على خلفية  2022من عام    خالل الربع األول  %19  سنوية  ت اإليرادات بنسبةعارتف، حيث  قويةمعدالت نمو  

إال أن  .  2021فبراير    منذبالتخفيض الحاد في قيمة الجنيه السوداني  نتائج أنشطة الشركة في السودان متأثرة  ال  زال توختاًما  .  األشعةخدمات  

المحلية حققت نمًوا كبيًرا بمعدل سنوي   بالعملة  ومن .  التضخممعدالت  لتواكب  األسعار    زيادةالشركة في  نجاح  بفضل    %149اإليرادات 

عدم  والتشغيلية  التحديات  على الرغم من  وذلك    ،في السودانجميع فروعها  تتعرض لتأثير يذكر عبر  لم  عمليات الشركة  الجدير بالذكر أن  

 .المشهد االقتصادي في البالدوضوح 

،  2022خالل الربع األول من عام    %48مجمل الربح  هامش    سجل، حيث  مؤشرات الربحيةجميع  على صعيد    اقويً   أداءً الشركة    كما حققت

سجل  و  المتوسطات التاريخية للشركة.  وهو ما يتوافق مع ،  نفس الفترةخالل    %42هامش األرباح التشغيلية على صافي المبيعات    بلغبينما  

 .4( 19  –الفترات السابقة ألزمة )كوفيد  متوسط  ليتجاوز  ،  الجاري  خالل الربع األول من العام  %28صافي المبيعات  هامش صافي الربح على  

أن الشركة ، مؤكدة  أسواق مصر واألردن سعادتها بالنتائج القوية التي حققتها الشركة عبر جميع قطاعاتها وخاصة في  عن  الشربيني  وأعربت  

ومواصلة على مستوى جميع أنشطتها التشغيلية  تهدف إلى تحقيق مزيد من النمو المستدام  باستراتيجية واضحة وطموحة    2022استهلت عام  

للمرضى    استثنائية  قيمةتقديم  بأكدت على أن الشركة ستواصل التزامها  و.  (19  –خالل مرحلة ما بعد جائحة )كوفيد  العمل على تعظيم القيمة  

وفي تعليقها على التحديات التشغيلية تحقيق معدالت نمو قوية عبر جميع القطاعات.    ها بالتوازي معالمحيطة بأعمالوالمساهمين والمجتمعات  

الظروف  في مواجهة  ة للشركة  المشرفسابقة األعمال  ثقتها في  على  الشربيني    كدتأ،  على المستويين المحلي والعالميالتي تواجه الشركة  

أضافت  و  .مختلف التحدياتمن    هاوحماية عملياتقوي للتخفيف من تداعيات المرحلة الحالية  الشركة تتبنى إطار عمل  أن  إلى    ، مشيرةً المتقلبة

بما  أشهر    3أنشطتها لمدة    ةتغطيكافي ل مخزون  تمتلك  علًما بأنها  من المواد،  احتياطيات كافية    لتخزينأن الشركة تتبنى استراتيجية استباقية  

أكدت الشربيني أن الشركة و  ها.ياتلعملرورية  ضمشكلة في توفير المواد الخام الال تواجه أي  أن الشركة  و  ،التشغيلية  ااستراتيجيتهيتماشى مع  

توفير مخزون إضافي من المواد بأسعار  من أجل وأدوات الفحوصاتالراسخة مع مزودي مواد  عالقاتها شبكة من  تهااستفاد ةواصلتعتزم م

 من تداعيات ارتفاع معدالت التضخم وتخفيض قيمة الجنيه.  حماية أعمال الشركة ل سعيًاتنافسية، 

 
 . %48، بزيادة سنوية مليون جنيه  281( IFRSالمعايير العالمية إلعداد القوائم المالية سجلت اإليرادات )المتوافقة مع  3
هامش   بلغ، بينما  %40، وسجل هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 2022خالل الربع األول من عام    %45الربح على اإليرادات إجمالي هامش  بلغ 4

 . خالل نفس الفترة %27على اإليرادات  حصافي الرب 



 
 
 

 

خالل شهر رمضان  المتوقعة  انتهاء فترة التباطؤ  بعد  جميع فروعها    علىى  ضمن المرإقبااًل متزايدًا  شهدت  ن الشركة  بأواختتمت الشربيني  

معدالت  عودة ب ات اإلدارةتوقع، مشيرةً إلى معدالت إقبال المرضىعلى  (19 –تأثير أزمة )كوفيد تراجع استمرار  خاصة مع  ،وإجازة العيد

ألداء  اإليجابية  التوقعات  بما يعزز  و  التي تقدمها الشركة  التقليدية  خدمات التشخيص  ، وبالتالي دعم نموالطبيعية  هاتدفق المرضى إلى مستويات

عام   المتبقية من  الفترة  الجاريعن  لألداء    تقديراتهاحاليًا  الشركة  راجع  تاإلطار    هذا  وفي.  2022الشركة خالل  نمو ، حيث  العام    تتوقع 

من الخدمات المتعلقة بفيروس    مساهمةهذه التقديرات ال تفترض أي  على األقل، علًما بأن    %20و  %18  بمعدالت سنوية تتراوح بين  يراداتاإل

 النمو خالل المرحلة المقبلة.  قدرة الشركة علىفي  اإلدارة ثقة وهو ما يعزز، (19 –)كوفيد 

باإلضررافة إلى القوائم المالية  ،المتكاملة القابضررةلشررركة التشررخيص   2022الربع األول من عام يمكن االطالع على التقرير الكامل لنتائج 

 idhcorp.comعبر الموقع اإللكتروني:   2022مارس   31للفترة المنتهية في 

 

 —نهاية البيان—

  



 
 
 

 
  (IDH)نبذة عن شركة التشخي  المتكاملة القابضة 

 
السودان  شركة التشخيص المتكاملة القابضة هي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في مصر واألردن و 

صر، باإلضافة  ونيجيريا. وتضم العالمات التجارية األساسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج سكان لألشعة في م 
تحظى الشركة بسجل طويل حافل وسابقة أعمال مشرفة فيما يتعلق    إلى بيوالب في )األردن(، والتراالب والمختبر في )السودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.

نوع من التحاليل الطبية. وتضم    2000بمعايير الجودة والسالمة، عالوة على شهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشمل ما يزيد عن  
، كما ستواصل الشركة التوسع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري يوفر منصات  2022مارس    31فرًعا اعتباًرا من    520شبكة فروع الشركة  

لشرق األوسط  قابلة للتطوير. باإلضافة إلى النمو الطبيعي للشركة، تشمل خطط التوسع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات استحواذ في أسواق جديدة با
قيق أقصى استفادة من أنماط االستهالك والرعاية الصحية فضاًل عن االستحواذ على حصة كبيرة من  وأفريقيا حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة مع تح 

ة في بورصة  األسواق التي تفتقر إلى الكيانات الضخمة في هذا المجال. تعد شركة التشخيص المتكاملة القابضة شركة مسجلة وفقًا لقوانين جيرسي ومدرج 
لمعرفة المزيد، يرجى  .  2021( منذ مايو  IDHC.CAإلى جانب إدراجها في البورصة المصرية )كود السهم:    2015( منذ عام  IDHCلندن )كود السهم:  
 .  idhcorp.comزيارة موقع الشركة 

 

 لالستعالم والتواصل

 نانسي فهمي

 رئيس عالقات المستثمرين

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

 

 

 التوقعات المستقبلية

تم إعدادها فقط بغرض تقديم صررورة وافية للسررادة المسرراهمين حول األداء المالي والتشررغيلي للشررركة وال ينبغي    2022مارس    31النتائج المالية للفترة المنتهية في 

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

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

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

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

يمية العامة في المسررتقبل وغيرها من المسررائل المسررتقبلية او الخطط أو التوقعات بشررأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصررادية والتنظ

  التي تؤثر على الشركة.

دارةد( على أحدات مسرررتقبلية، والتي تقوم على افتراضرررات اإلدارة وتنطوي على مخاطر التوقعات المسرررتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشرررركة )داإل

ا جوهريًا عن أي نتائج  اختالفً  ةها أو إنجازاتها مختلفؤن تكون نتائج الشررركة الفعلية أو أداأقد تؤثر على معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي  

ا. قد يتسرربب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف و عن أداء الشررركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسررتقبلية صررراحة أو ضررمنً أفي المسررتقبل،  

 و ضمنية. أا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة ا جوهريً و نتائج عملياتها اختالفً أالحالة المالية الفعلية للشركة 

هذه المعلومات ا جوهريًا عن األمر الواقع.  و التقدير أو التنبؤ اختالفً أالف التوقع المسرتقبلي  تخضرع أعمال الشرركة لعدد من المخاطر والشركوك التي قد تتسربب في اخت

لشرركة غير مسرلولة وال يقع واآلراء والتوقعات المسرتقبلية تعكس رؤية وقناعة اإلدارة وقت إعداد هذا التقرير وقد يطرأ عليها تغيير بدون إخطار مسربق، وعليه ف ن ا

 و  مراجعة أو تعديل أو تأكيد التوقعات المستقبلية الواردة في هذه الوثيقة.عليها أي عبء بخص
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