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وهي ـشركة رائدة ومتخـصـصة في مجال الرعاية ،  IDH)  ( أعلنت اليوم ـشركة التـشخيص المتكاملة القابـضة –(القاهرة ولندن) 
مليون دوالر   ٤٥الحصول على حزمة تمويلية بقيمة  عن    الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا،

 .عالمية يركز عملها على القطاع الخاص في البلدان الناميةأكبر مؤسسة إنمائية وهي  من مؤسسة التمويل الدولية،
   

في تمويل خطط نمو الشـركة عبر األسـواق الحالية والدخول في أسـواق جديدة بهدف التوسـع  القرض   خصـيص هذامن المقرر ت
  في األسواق الناشئة ذات معدالت نمو مرتفعة باإلضافة إلى تعزيز تواجدها الحالي في في تقديم خدمات تشخيصية عالية الجودة  

عن فرص االسـتحواذ الواعدة في أسـواق أفريقيا   بشـكل خاص إلى البحثتسـعى الشـركة  و  مصـر واألردن ونيجيريا والسـودان.
مع إمكانية االستفادة من توجهات المستهلكين وقطاع الرعاية آسيا، حيث يتناسب نموذج أعمال الشركة    جنوبوالشرق األوسط و

يتم توظيف  ا فالـصحية المماثلة ألـسواق الـشركة الحالية. باإلـضافة إلى ذلك، ـس ي تنفيذ التوـسعات  الحزمة التمويلية المذكورة أيضـً
التشـخيصـية المقدمة، تركيًزا على التوسـع بأنشـطة إجراء محفظة االختبارات  صـعيدي أنشـطة الخدمات الطبية و علىالمخططة  

) في سـوقي مصـر واألردن، وذلك في إطار جهود الدولتين في مكافحة انتشـار ١٩ -اختبار تشـخيص اإلصـابة بفيروس (كوفيد 
لتوازي مع جهود التوسـع بشـبكة فروع الشـركة سـعيًا إلى تسـهيل وصـول باقة خدماتها إلى قاعدة  الفيروس. كما سـيجري ذلك با

  .أوسع من العمالء
 

ة   ،IDHالدكتورة هند الشـربيني الرئيس التنفيذي لشـركة   عربت، أاالتفاقيةهذه  وتعليقًا على  ـس عادتها بالتعاون مع مؤـس عن ـس
التي ستتيح لشركة التشخيص المتكاملة تحقيق مستهدف النمو االستراتيجي والتمويل الدولية بهدف الحصول على حزمة تمويلية،  

عبر أـسواقها الحالية أو الدخول في   ،من الخدمات التـشخيـصية والطبية عالية الجودة بأـسعار معقولةمتنوعة وتـسهيل وـصول باقة  
أســـواق جديدة، مع المســـاهمة في تحقيق هدف مؤســـســـة التمويل الدولية الذي يرتكز على تشـــجيع االســـتثمار الخاص والتنمية  

ومن شــأن هذه االتفاقية أن تعزز ســبل التعاون االســتراتيجي المســتدامة على المســتوى االقتصــادي واالجتماعي وكذلك البيئي. 
لتقديم أفضـل سـوق نيجيريا، حيث قامت الشـركة بتخصـيص ماليين الدوالرات االسـتثمار في  بطويل المدى، الذي بدأت مسـيرته  

 تعزيز التزامتســاهم هذا الخطوة في كما الممارســات الطبية التشــخيصــية في أكبر دولة في أفريقيا من حيث الكثافة الســكانية.  
ــركة ــئة الش ــواق الناش ــحية في األس ــافة إلى تنحو قطاع الرعاية الص ــتركة والموائمة مع أهداف  ، باإلض ــتراتيجيتها المش نفيذ اس

ل بها ســـعيًا لتوفير األدوات الالزمة التي تحتاجها المجتمعات لتحســـين الممارســـات البيئة واالجتماعية ومبادئ الحوكمة المعمو
  .  الحياةجودة  

  
ســتســمح لشــركة التشــخيص المتكاملة التوســع في  مليون دوالر    ٤٥الشــربيني أن الحزمة التمويلية التي تبلغ قيمتها    د. وأضــافت

قطاع الرعاية الصــحية من خالل تعزيز بصــمة تواجد الشــركة بالمنطقة عن طريق تنفيذ صــفقات اســتحواذ واعدة، فضــًال عن 
لجغرافي، وتقديم عروض رقمية لتســهيل وصــول الخدمات ألكبر قاعدة  الطبية الحالية، والتواجد ا  الخدمات روضعالتوســع في  

تعكف الشـركة على االسـتثمار في تنويع محفظة االختبارات المقدمة وتوفير برامج من المرضـى قدر اإلمكان. ومن جانب آخر، 
ن اعتزازها بالعمل مع شــريك كما أعربت د. الشــربيني عة من االختبارات لعمالئها. باقأفضــل  تدريبية للموظفين من أجل تقديم  

إلى تحقيق أقصـى اسـتفادة من قدرتها التمويلية الفائقة باإلضـافة إلى مميز ومؤسـسـة رائدة مثل مؤسـسـة التمويل الدولية، وتتطلع  
  قة.الخبرة العملية التي تحظى بها الشركة لتلبية احتياجات المستهلكين نظًرا الرتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية بالمنط

  
أنه من   ،أوضــح ســيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤســســة التمويل الدولية لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا  وفي هذا الســياق،

الـضروري تقديم الدعم الالزم لمؤـسـسات الرعاية الـصحية التي تعمل في القطاع الخاص مثل ـشركة التـشخيص المتكاملة القابـضة 



 
 
 

سـتثمر مسـاعدة الشـركة في تنفيذ خطة التوسـع المسـتهدفة وتنويع محفظة خدماتها وفي هذه األوقات الصـعبة المليئة بالتحديات.  
مـصر وغيرها من البلدان.    في على أفـضل النتائج الـصحية حـصول المرـضىإلى جانب  ودة أعلى عن تقديم خدمات تـشخيـصية بج
) بالمنزل في ـسوقي مـصر ١٩ –التوـسع بأنـشطة إجراء اختبار تـشخيص اإلـصابة بفيروس (كوفيد وتلعب الـشركة دوًرا رائدًا في  

  واألردن لتلبية احتياجات المرضة أثناء فترة اإلغالق. 
 

ــركة إلى   ــعى الش ــة التمويل الدولية، تس ــس ــهادة  في ضــوء التعاون مع مؤس التي تهدف إلى تعزيز   )EDGE(الحصــول على ش
ألوـسط وأفريقيا تحـصل على هذه  خدمات رعاية ـصحية في منطقة الـشرق اـشركة تقدم  المـساواة بين الجنـسين وبذلك، تـصبح أول  

ــهادة   ــخيص المتكاملة القابضــة وذلك  الش ــركة التش ــين. وتعد ش ــين من خالل خلق بيئة عمل مثالية للجنس ــس أحد الموقعين المؤس
ــحية في مجال المبادئ األخالقية وثيقة على ــاعدة على   الرعاية الصــ ــة التمويل الدولية للمســ ــســ تعزيز تنفيذ التي أعدتها مؤســ

  الممارسات األخالقية عبر نظام الرعاية الصحية العالمي.
  

ــحية   ــة التمويل الدولية التي تهدف إلى دعم مقدمي خدمات الرعاية الصـ ــسـ ــتراتيجية مؤسـ وتأتي الحزمة التمويلية في إطار اسـ
آسـيا في تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الصـحية ومسـاعدة الحكومات على  جنوبوبمنطقة الشـرق األوسـط وأفريقيا  

  .التغطية الصحية الشاملةتنفيذ هدفها الرامي إلى تحقيق 
  

، بينما قام بدور المسـتشـار القانوني مكتب  صـفقة التمويل  بشـأن  بدور مسـتشـار الشـركة  جدير بالذكر أن رينيسـانس كابيتال قامت
ــانس (فيما يتعلق بالقانونين البريطاني واألمريكي)  ــاركوه وكليفورد تشــ ــركاه بالتعاون مع مكتب التميمي ومشــ مكتب نور وشــ

  .(فيما يتعلق بالقانون المصري)واالستشارات القانونية   ةللمحاما
 

 —نهاية البيان—
 

 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية 
يركز عملها بصـورة حصـرية أكبر مؤسـسـة إنمائية عالمية و،  أحد أعضـاء مجموعة البنك الدوليتعد مؤسـسـة التمويل الدولية،  

دولة، كما تقوم باســتثمار رؤوس    ١٠٠أكثر من المؤســســة عملياتها لتشــمل  الناشــئة. وســعتعلى القطاع الخاص في األســواق  
ــواق وفرص جديدة في الدول النامية. خالل العام المالي  أموالها وخب ــتثمارات ٢٠٢٠راتها ونفوذها لخلق أس ــلت قيمة االس ، وص

ــتفادة من قوة القطاع   ٢٢إلى ما يزيد عن  ــات المالية في البلدان النامية، مع االس ــس ــة والمؤس ــركات الخاص مليار دوالر في الش
  www.ifc.org: شترك. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط التاليالخاص إلنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الم

 
   (IDH)نبذة عن شركة التشخيص المتكاملة القابضة 

مال أفريقيا، وتعمل  ـشركة التـشخيص المتكاملة القابضـة هي ـشركة رائدة في مجال الرعاية الصـحية بمنطقة الـشرق األوـسط وـش
في مـصر واألردن والـسودان ونيجيريا. وتـضم العالمات التجارية األـساـسية للمجموعة كل من معامل البرج والمختبر في مـصر،  

راالب والمختبر في (الـسودان) وايكوـسكان في (نيجيريا).  تحظى الـشركة بـسجل طويل  باإلـضافة إلى بيوالب في (األردن)، والت
ــهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة  ــابقة أعمال مشـــرفة فيما يتعلق بمعايير الجودة والســـالمة، عالوة على شـ حافل وسـ

ديـسمبر    ٣١فرًعا اعتباًرا من   ٤٨١روع الـشركة نوع من التحاليل الطبية. وتـضم ـشبكة ف  ٢٠٠٠أعمالها التي تـشمل ما يزيد عن 
ع في المعامل من خالل نموذج أعمال محوري يوفر منصـات قابلة للتطوير. باإلضـافة إلى ٢٠٢٠ ركة التوـس تواصـل الـش ، كما ـس

ســط  النمو الطبيعي للشــركة، تشــمل خطط التوســع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات اســتحواذ في أســواق جديدة بالشــرق األو
حيث يتناســب نموذج أعمال الشــركة مع تحقيق أقصــى اســتفادة من أنماط االســتهالك والرعاية الصــحية   وجنوب آســيا  وأفريقيا

فضــًال عن االســتحواذ على حصــة كبيرة من األســواق التي تفتقر إلى الكيانات الضــخمة في هذا المجال. تعد شــركة التشــخيص 
وتم  .٢٠١٥) منذ عام IDHCرصــة لندن (كود الســهم: المتكاملة القابضــة شــركة مســجلة وفقًا لقوانين جيرســي ومدرجة في بو

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة .  )IDHC.CA(كود الســهم،  ٢٠٢١تنفيذ القيد المزدوج في البورصــة المصــرية خالل شــهر مايو 
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