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وهي شركة  اادة  وةشصصرصر  مي ة لل الكعل   ،  IDH))  أعلنت اليوم شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  –)القاهرة ولندن( 

ة كوع  الكطلا الةولي، وهي الك كوع  الكدروول   أو   أعكللهل عبك أسروا  ةصرك وادا و والدرو او ويي يك ل،الصريي  ومكشة 

لو،  العرلمرررركر  ادا يير   ( مي  QAIAعن مخررررميرر ةطرلا الكلمر  عليرل  الرةولي ) ،  ( Biolab)الطبي  الب  وةياخشرلا  ةصشبك  عكرا

ميكوس ةواويل للمخر  عن الصلمر  ةخشبلا االشخرمير ةكاة   ل عطل ةبةم أم رر  ة، وادا  مي  ( IDH)  لخركة العالة  الشلةع  

 .  الكمل ا   اخر الكطلاوالومول  ةكنلطق  (19 –)ةومية 

 

للمخ  عن  لكةلب الذ ن  صلوو إلى ادا ول  PCRسرو  مبوم ةخرمر اديدري ةشوميك اخشبلاا  خشبلا االةكاة   جة ك ةللذةك أو  

الدرك   لييكوس ةواويل   PCRاخشبلاا  مخرصيصري  إضرلمي  للككضرى، ةكل مي الت اخشبلا موميك  ةلإلضرلم  إلى  ، ميكوس ةواويل

أغدرط    1لكمل ا ن ةن ادا و، ةلإلضرلم  إلى الك  ة ةن االخشبلاا  الشخرصيصري  العلة . ودة  خلت االميلدي   ي  الشنييذ مي  ل

 .2021ةن علم 

 

ةلخشيلا  اعش ازه  عن ،  بيوالبالرئيو التنفيذي لشسسركة  المؤسسسو و عميد عبد النورالدكتور  عرب، أاالتفاقيةهذه  وتعليقًا على 

الوةل  مي البال   ةملمي   مي  معلل لعب  وا ، والت ةلعشبلاهل مكمرر  ةبيك  سررشدررلهو مي ةوامررل   ةأم ررر ةبةم عطل   الخرركة 

وأةة  .  وةللشللي منكي  ةصشل  العكليل  الشخرميلي   شركاد  جة ة  ةن الدرملودلعة  الككضرى والومرول إلى مي  شوسر   م رال  عن ال

، والشي  عبك مبة و خةةل  عللي  ال و   ةأسررعلا ةعبول خرركة   الطيب  الشي ميظى ةهل الالدرركع   عبة النوا أو هذه االميلدي  معم   

 الشخصيا مي ادا و.ة لل خةةل   ميةكا م ل لل و    العبة ن الكلضيين لشصب   ي يت الخكة  مي ةنلدهل على ةةاا 

 

أير  سررررعيرة ةشودي  هرذه االميرلدير  ة  شرررركةر  ةيوالب،  ،  السدول   المطسار  لمجموعسة  التنفيسذي  الرئيو  كلود  بيكوال  قسا   جساببس ،  ومن

للمخر  عن الصلمر  ة  ا خشبلاالكادة  مي مبة و خةةل  الشخرصيا الطبي مي ادا و. وأشرلا إلى أهكي   صرول الكةلب على اال

النرلجكر  عن ايشخررررلا ورلا اآلةعشكرة  ولير ل وةن ةصررررل ا ةووودر ، والرت مي ارر  رللر  الشعرلمي ةن    (19 –ميكوس ةواويرل )ةوميرة  

م و ة    شطل  إلى مع    م كة  الدرريك للعكال  والت عبك الوةل  الشي  خررهةهل دطلا الطيكاو خالل اليشك  اليللي . وأشررلا إلى أي

، وهو ةل سرريدررلهو مي ز ل   عة   ةككاة  االخشبلا الصلمرر  ةللمخرر  عن الييكوس ا   اخر الكطلاالكمل  وةيطل  الومررول  

 الكةلب م ال  عن الييلا على مي  وسالة  الكدلمك ن وةوايي الكطلا، والت ةلعشبلاهل أ ة أهو أولو لمنل.

 

ةبةا  ةيوالب على إمكلم   البللم  مهل  عن سرعل، IDHالدكتورة هند الشسربين  الرئيو التنفيذي لشسركة  عربت  وف  هذا السسيا،، أ

ا الكلضرري  لشبة و االخشبلاا  الخرركة  االميلديل  الشي ودعشهل الشي معة أ ةث  هذه الخرركاة  البلاز    على ةةى االوني عخررك شررهك 

 عو ، م ررال  عن  الكةلب وأمكا  الطلدووسررالة   للييلا على مرري  ةؤةة  على أهكيشهل   ،للكدررلمك نييكوس ةواويل الكشعلب  ة

أةة  الخركةيني أو الخركة  م ر  على اأس أولو لمهل  لكدرشببر، واسرشخركام ل لالدريك الةولي مي جكي  أييل  الكنطب . ايشظلم  كة   

ةخريك  إلى أو الخركة  سرشوامرر اسرشمخرل  ،  ا ومي ةر ةن ةصرك وادالييكوس  ةدرلعة  الدرلطل  الكيلي  على ةملمي  ايشخرلا 

 ةن الككضى مي ةال البلة ن.لك  ة لييكوس ةواويل لشبة و خةةلمنل الكشعلب  ةادشهك الكببل  خالل   ة ة   اليكص ال الك  ة ةن

 

 ،2011( علم IDH، وو اسرررشيوا  عليهل )النوا الةةشوا عكية عبة على  ة   2001ة كوع  ةصشبكا  ةيوالب علم   تأسررردرررم

ومخرصيصري  ةشملةل  دة ك ةن يصر  ةليوو ةك    ةصشبك    و خةةل    شبة ،  يث مبوم ةمكع ل مي أييل  ادا و 20 للي ل م رو و

ا  عبرت الل  درة ةرر عرلم. و  600أة ك ةن  درلةرت ةراجكا   ،  يرث ل مي ةمرلمير  ميخرررري ميكوس ةواويرل مي ادا وةيوا ر  ك كوعر   وا 

 واخشبرلا ادجدررررلم الك ررررل   "PCR" منوعرت ةرل ةين اخشبرلا المخرررر  عن ميكوس ةواويرل  ،وةرل الةنرذ ميخرررري  أل  اخشبرلا  

"Antibody".    الكدرلهك  مي إجكللي اإل كا ا  خالل علم ادا يي الككمب  ال ليي  ةن  يث  ودة ا شلت أيخرط  الخركة  ةللدرو



 
 
 

ةطلا الكلم  عليل  الةولي هو الكطلا الكديدري وةن يل ي  أخكى،  عة   .2019خالل علم   %11.5ةبلةر  ، %15.4ةندرب     2020

 ةليوو ةدلمك.  1.2أة ك ةن  2021وادةبك مي ادا و، ودة اسشببر خالل النص  ادول ةن علم 

 

 

 
 —يهل   البيلو—

 
 

  (IDH)ببذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة 

اادة  مي ة لل الكعل   الصريي  ةكنطب  الخرك  ادوسرش وشركلل أمك بيل، ومعكر شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر  هي شركة  
مي ةصرك وادا و والدرو او ويي يك ل. وم رو العالةل  الش لا   ادسرلسري  للك كوع  ةر ةن ةعلةر البكم والكصشبك مي ةصرك،  

مي )يي يك ل(.  ميظى الخركة  ةدر ر طو ر    ا موالبو  ةلإلضرلم  إلى ةيوالب مي )ادا و(، والشكاالب والكصشبك مي )الدرو او(
 لمر وسرررلةب  أعكلل ةخررركم  ميكل  شعلق ةكعل يك ال و   والدرررالة ، عالو  على شرررهل ا  االعشكل  الكعشك  ةهل  ولي ل لكييظ  

ا 483يوا ةن الشيللير الطبي . وم رو شربم  مكوا الخركة    2000أعكللهل الشي مخركر ةل    ة عن  ةلاس  31ةن  مكع ل اعشبلا 
، ةكل سرشوامرر الخركة  الشوسر  مي الكعلةر ةن خالل يكوام أعكلل ةيواف  ومك ةنصرل  دلةل  للشطو ك. ةلإلضرلم  إلى 2021

النكو الطبيعي للخرركة ، مخرركر خطش الشوسرر  خالل الكك ل  البل ة  منييذ عكليل  اسررشيواا مي أسرروا  جة ة  ةللخررك  ادوسررش  
سررب يكوام أعكلل الخرركة  ة  ميبيق أدصررى اسررشيل   ةن أيكلط االسررشهال  والكعل   الصرريي   يث  شنل  وجنوب آسرريل  وأمك بيل

م ررال  عن االسررشيواا على  صرر  ةبيك  ةن ادسرروا  الشي ميشبك إلى الميليل  ال ررصك  مي هذا الك لل. معة شرركة  الشخررصيا 
ومو  .2015( ةنذ علم IDHC)ةو  الدررهو  الكشملةل  البلة رر  شرركة  ةدرر ل  ومب ل لبوايين جيكسرري وةةاج  مي ةوامرر  لنةو 

لكعكم  الك  ة،  كجى ز لا  .  (IDHC.CA)ةو  الدررهو،  2021منييذ البية الك  وم مي البوامرر  الكصررك   خالل شررهك ةل و 

 . idhcorp.comةود  الخكة  
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