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 2022يونيو  7المعلن عنه في بيان بخصوص توزيع األرباح النهائي 

 

 2022يوليو   27القاهرة ولندن في  

ألةكيمي ا)تصرك  ةللدالرر جنيه للسره    2.17أرةلح نبدي  ةواقع قيلةهل ةبدء توزيع    عن  ،أعلنت اليوم شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر 

الكبيدين ةسرج  ةسرليكي  لحكل  األسره ، الذلك  2021ديسركبك  31عن الرلم الكللي الكنشهي في   الجكري  الركوةي (طببل لسررك الصرك  يوم 

اجشكلع الجكري  الركوةي  ال ذلك طببل لبكار الجكري     .2022يوليو  27في   سررددعلى أن ت   2022يونيو   16  الصكيس، نهلي  يوم فيالخرركة   

،  Actis IDH Limitedالشركة     Hena Holdings Ltdةالً ةن شركة  ال قد الافق  ة  ةن . 2022يونيو   7في    الكنربد  السرنو  للخركة 

إرجلء حبه  في الحصرو  على حصرشه  الشنلسربي  ةن ةدفوعلأل األرةلح اليكل أةبك ةسرليكين في شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر ، على 

 الافق ةجلس إدارة   .تشوقع الخرركة  أن يش  السررداد اال  الخررهكين الكببلينبينما   .(2023ينليك   27قب  أال في يوم )شررهور    6لكده  أقصررليل  

IDH    سنويل٪  10على دفع لم  ةسلي  ةؤج  فلئدة على الكبللغ الكسشحب  ةكرد. 

إذا ةلنت لديم  أي  اسررررشاسررررلراأل، يكجى الشواسرررر  ةع األسررررشلذة نلنسرررري فهكي، رئيس عالقلأل الكسررررشوككين، عبك البكيد ا لمشكالني 

nancy.fahmy@idhcorp.com. 

 —نهلي  البيلن—

  (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة  

السودان شكة  الشخصيا الكشملةل  البلة   يي شكة  رائدة في ةجل  الكعلي  الصحي  ةكنطب  الخكق األالسط الشكل  أفكيبيل، الترك  في ةصك الاألردن ال
ةرلة  البكج الالكصشبك للشحللي  الطبي  الةكاةز البكج سملن لألشر  في ةصك، ةل ضلف   النيجيكيل. الت   الرالةلأل الشجلري  األسلسي  للكجكوع  ة  ةن  

تحظى الخكة  ةسج  طوي  حلف  السلةب  أعكل  ةخكف  فيكل يشرلق  إلى ةيورب في )األردن(، الالشكارب الالكصشبك في )السودان( الإيمورب في )نيجيكيل(.
نوع ةن الشحللي  الطبي . الت      2000ارعشكلد الكرشك  ةهل دالليًل لكحاظ  أعكللهل الشي تخك  ةل يزيد عن    ةكرلييك الجودة الالسالة ، عالالة على شهلداأل

، ةكل سشواس  الخكة  الشوسع في الكرلة  ةن اال  نكوذج أعكل  ةحور  يوفك ةنصلأل  2022ةلرس    31فكًعل اعشبلًرا ةن    520شبم  فكالع الخكة   
لخكق األالسط  قلةل  للشطويك. ةل ضلف  إلى النكو الطبيري للخكة ، تخك  اطط الشوسع اال  الككحل  البلدة  تنايذ عكليلأل اسشحواذ في أسواق جديدة ةل

بيق أقصى اسشالدة ةن أنكلط ارسشهالك الالكعلي  الصحي  ف اًل عن ارسشحواذ على حص  ةبيكة ةن الأفكيبيل حيث يشنلسب نكوذج أعكل  الخكة  ةع تح
  في ةورس   األسواق الشي تاشبك إلى الميلنلأل ال صك  في يذا الكجل . ترد شكة  الشخصيا الكشملةل  البلة   شكة  ةسجل  الفبًل لبوانين جيكسي الةدرج

لكركف  الكزيد، يكجى  .  2021( ةنذ ةليو  IDHC.CAإلى جلنب إدراجهل في البورس  الكصكي  )ةود السه :    2015( ةنذ علم  IDHCلندن )ةود السه :  
 .  idhcorp.comزيلرة ةوقع الخكة  

 

 لالستعالم والتواصل
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