
 
 
 

لبرج ســــكان لمركز االفرع الثالث   علن عن افتتاحت »  IDH«  التشــــخيص المتكاملة القابضــــة
 القاهرةرق شبمصر الجديدة 

ة ج ات بناها   تأ هذە الخطوة  ضوء اس كة    النمو ال ت خدماتالهادفة إ ا ال ة لتوسع  ص شخ م االستفادة    األشعة ال لتعظ
ح بها الطلب المرتفعة و من معدالت   ة ال    يم السوق القطاع هذا الفرص النمو الجذا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  ٤في 

وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية وتمتد ،  IDH)أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة (  –(القاهرة ولندن)  
ويقع .  التشخيصية  الفرع الثالث لمركز البرج سكان لألشعة  إطالقعن    ،ونيجيرياأعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان  

في تعزيز    هدورمما سيساهم ب،  شرق القاهرةالذي يمثل أهم األحياء االستراتيجية بمنطقة  مصر الجديدة  حي  في    الجديد الفرع  
في تغطية منطقة غرب القاهرة عبر إطالق فرعي مركز البرج    كةنجاح الشروال سيما بعد  ،  عالمة البرج سكان بالسوق المصري

  في المهندسين وشبرا.  سكان 

 هالتشخيصية، في ضوء تعزيز  من خدمات األشعةمتكاملة  باقة  الجديد لمركز البرج سكان بمصر الجديدة    فرعيوفر ال  وسوف
 ةالمقطعي شعةاألو،  (MRI)ي الرنين المغناطيسبأحدث تقنيات األشعة التشخيصية في السوق، حيث ستشمل الخدمات المقدمة أشعة 

)CT(  باستخدام مواد التباينوالفحص    السينية، واألشعة  )x-ray(،    القلب (اإليكو)، ورسم  الجسم وعلى  وأشعة الموجات فوق الصوتية
وغيرها )، باإلضافة إلى األشعة البانورامية لفحص الفكين واألسنان  EMGورسم العضالت (،   (EEG)رسم المخ الكهربائي  )،  ECGالقلب (

بما ئية،  نساالفي فحوصات األشعة التشخيصية  خصصة  ت. كما سيضم الفرع الجديد وحدة م  من الخدمات التي تعتمد على اإلشعاع التداخلي
الموجات فوق الصوتية ثالثية  مثل    النسائيةوحدة قياس كثافة العظام وغيرها من الفحوصات  الثدي باألشعة وفي ذلك فحوصات تصوير  

ويضم الفرع الجديد نخبة من االستشاريين المخضرمين في مختلف تخصصات   األبعاد ورباعية األبعاد المستخدمة في طب النساء والتوليد.
بما يالئم السمعة والمكانة   الدقة  ياتالعمالء بتقارير أشعة تشخيصية على أعلى مستوتزويد  األشعة التشخيصية في مصر؛ مما سيثمر عن  

إمكانية حصول العمالء على النتائج خالل   مركزوفر اليباإلضافة إلى ذلك،  القوية التي تنفرد بها التشخيص المتكاملة في السوق المصري.
القدرات  ، مستفيدً تطبيق الواتسابالمخصص على  حساب  الاإللكتروني أو  زيارة الموقع    عن طريقساعة من إجراء االختبار    ٢٤ ا من 

  . التي تذخر بها الشركة الرقميةالتكنولوجية و

سعادتها بافتتاح   ن ع  الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة التشخيص المتكاملة القابضةوتعليقًا على افتتاح الفرع الجديد، أعربت  
فائقة   هاخدماتوفير  تة من أجل  لجغرافيببصمتها ا  لتوسعالهادفة إلى االشركة  سيساهم في تحقيق رؤية  ، والذي  الفرع الثالث لمركز البرج سكان

النمو التي تتبناها الشركة،    استراتيجية  ضمن  طالق فرع البرج سكان الجديد يأتيأن إالشربيني  أوضحت  وعمالء.  أكبر من اللقاعدة  الجودة  
بالسوق    المرتفعة على تلك الخدمات  الطلبمعدالت  تلبية  لخالل السنوات الثالث الماضية  التوسع بخدمات األشعة  والتي قامت في إطارها ب

تطويع الفرص التي يطرحها سوق األشعة غير المنظم في مصر، لتقوم بتزويد   منفي ضوء هذه االستراتيجية  الشركة  فقد تمكنت  المصري.  
  .  التشخيصية  التحاليل الطبية واألشعة  دماتخجميع  لالسوق برؤية جديدة متمثلة في تطوير مراكز ابتكارية متكاملة تكون بمثابة محطة واحدة  

على خدمات بالسوق المصري  تلبية الطلب المرتفع  إطار مساعي الشركة لسكان، في  البرج  أول فرع لمركز    طالقان  ٢٠١٨وقد شهد عام  
ة بشكل تشغيليالوفي تنمية نتائجه المالية  البرج سكان  مركز    ، نجحالماضية  سنوات الثالثال على مدار  و.  الجودة  التشخيصية فائقةشعة  األ

بفضل   ٢٠٢١خالل النصف األول من عام    ٪١٢٤يرادات بمعدل نمو سنوي  ، حيث شهدت ارتفاع اإلتوقعات اإلدارةملحوظ، وفق رؤية و
العام من  نفس الفترة  رنة بالضعف مقا ، وهو نمو سنوي يتجاوز  ألف عميل  ٢٨وخدمة    ألف اختبار  ٣٤إلى  عدد الفحوصات المقدمة  وصول  
ي ضوء النمو الملحوظ لإليرادات خالل الفترة، كما أحرز المركز مستويات ربحية قوية خالل النصف األول من العام الجاري فالسابق.  

  الكفاءة التشغيلية.   وجهود اإلدارة السديدة لالرتقاء بمستويات

وربحية الشركة، وال سيما  إيرادات  نمو  كز البرج سكان في  امرلشبكة    القوية  مساهمةتطلع إلى استمرار البأن الشركة تواختتمت الشربيني  
خالل النصف األول من لمركز البرج سكان  الشركة تعتزم افتتاح فرعين إضافيين  أن  إلى    أنشطتها بشكل كبير. وأشارتمع مواصلة تكثيف  

 خدمة التصوير  خدمات ابتكارية على غرار  تقديم لالخدمات التشخيصية    تطوير باقةمواصلة  التوسعات المخططة، مع  إطار  في    ٢٠٢٢عام  
ستكمال المتطلبات ، تستهدف الشركة امع ذلك   . وبالتوازي٢٠٢٠عام    أضافتها الشركة إلى باقتها المقدمة بنهايةالتي    يالمقطعي البوزيترون

عام  البنهاية    استيفائها، والمتوقع  )ACR(  اعتماد الكلية األمريكية لألشعة على شهادة  فروع البرج سكانجميع  حصول  لالالزمة  والتوصيات  
  .  في السوق المصري المركز الوحيد الحاصل على هذا االعتمادبذلك لبرج سكان ا يصبح ل الجاري،

 —نهاية البيان—



 
 
 

  
   (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة 

 
شــركة التشــخيص المتكاملة القابضــة هي شــركة رائدة في مجال الرعاية الصــحية بمنطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا، وتعمل في مصــر واألردن  

عة في مـصر،  والـسودان ونيجيريا. وتـضم العالمات التجارية األـساـسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرج ـسكان لألشـ 
قة أعمال مشرفة  باإلضافة إلى بيوالب في (األردن)، والتراالب والمختبر في (السودان) وإيكوالب في (نيجيريا).  تحظى الشركة بسجل طويل حافل وساب

ــمل ما يزيد عن   ــهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تش ــالمة، عالوة على ش نوع من التحاليل    ٢٠٠٠فيما يتعلق بمعايير الجودة والس
من خالل نموذج أعمال محوري  ، كما ـستواـصل الـشركة التوـسع في المعامل  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠فرًعا اعتباًرا من    ٤٩٥الطبية. وتـضم ـشبكة فروع الـشركة  

اق جديدة يوفر منصــات قابلة للتطوير. باإلضــافة إلى النمو الطبيعي للشــركة، تشــمل خطط التوســع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات اســتحواذ في أســو
لرعاية الـصحية فـضًال عن االـستحواذ على  بالـشرق األوـسط وأفريقيا حيث يتناـسب نموذج أعمال الـشركة مع تحقيق أقـصى اـستفادة من أنماط االـستهالك وا

ن جيرسـي  حصـة كبيرة من األسـواق التي تفتقر إلى الكيانات الضـخمة في هذا المجال. تعد شـركة التشـخيص المتكاملة القابضـة شـركة مسـجلة وفقًا لقواني
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