
 
 
 

 

صسدلي لمؤسسةسالتمويل التمليم الميد االتم سأل لت يسسالي سي  لليمؤسسةسالتمويل التمليم الل

لل%5إمىللل«IDHتمو خ صلتميوك ملالتما بضال»لألفع نلحصوهي لفي لأفأل ا  

 

ل2022م رسلل31لتما هألةليمدلنل|

وهي شركة  اادة  يي ةال  الكعلة  الحرةي  وتكشة أعكلل ل ع ك أارواص ةحرك ،  IDH)أعلنت اليوم شركة  الشخرصيا الكشملةل  البلة ر   

ةؤارسر  الشكوةا الةولي  لكنةب  الخركص األوارم وشركل   وصرنةوص  ةؤارسر  الشكوةا الةولي   زةلد  ححر   واألادن والسرودان وييايكةل، ع  

ةؤارسر   وةليت ة  أار   الخركة     %5لشحرا إل   ،ا الةولي ة  إداا  األصرو  الشلةة  لكؤارسر  الشكوة كوالكةاا ةواارة  شرالشلةع ل ل أيكةبيل 

يي ال واصر  الكحركة    ألار ك ل  عكلي  البية الكزدوج إتكلم ييلةعك ل   2021يي ةلةو   يي أار   الخركة  اارشمكلاهلقة ةةأت الشكوةا الةولي   

تبةة  وتأتي زةلد  ححر  الكؤارسر  يي الشخرصيا الملةل  البلة ر  لرك  الخركاة  ةين كل والشي أ ككت ع    لألوااص الكللي  لنةن  وةواصر 

ةع الكؤارسر  يال  وةةمس الشةلون   يي أارواص دةةة    لودخوللخركة   ا خةم توارعلةع  ةليون دوالا    60ةلغت  الكؤارسر  حزة  تكوةلي   

 تخصيحي  عللي  الاود  ع ك األاواص النلشئ  والشواع يي تبةة  خةةلت لشةزةز النكو ةشلةة  ااشكاتيايش ل طوةل  األدا الخكة  يي 

ةع  ةكواصل  الشةلون اةلدت لع  ل،،لأعألبتلتملكولرةلهدللتم ألب ديلتمألئ سلتمودف ذيلم ألكالتمو خ صلتميوك ملالتما بضايفيلهذتلتإلط ر

شةزةز  ل  ، اةيًل2021وخلص  ةةة النشلدج الكشكيز  الشي حببش ل الخكة  يي علم  ،  الخكة تةوا  ة     ةؤاس  الشكوةا الةولي  خال  ةكحل  دةةة 

البيك     الخكة   يكو الحل  اكيع األطكاف  لوتةظي   أن الخكة     ذات  الشةلونة   تةظ وألليت  ةؤاس     ةع  االاشكاتياي  ساا طوةا ة  

الةولي    ةصشلف ،الشكوةا  ةسشوةلت  ةسيكته    عل   ةةأت  يي والذي  ييايكةل  يي اوص  الشركة  حيث  ،  2018  علم  ةلالاشمكلا  من  كالً  قامت 
.  من حيث الكثافة الســكانية كبرى الدول األفريقية  تقديم أفضـل الممارسات الطبية التشخيصية في  في  ماليين الدوالرات    والمؤسسة بضخ

  على   الشربيني  أكدت والشركة في باكستان.    توسع  ل خططمليون دوالر لتموي   60تمويلية بقيمة  كما قدمت مؤسسة التمويل الدولية حزمة  
تلبية الطلب    من أجل تطلعها الستمرار التعاون بين الطرفين  إلى    مشيرةً ،  مؤسسة عريقة مثل مؤسسة التمويل الدوليةبالشراكة مع    اعتزازها

 بها الشركة.  تعمل الدول التي في على خدمات الرعاية الصحية القوي 

باستمرار الشراكة االستراتيجية مع    اعتزازهعن    ،الصحة والتعليم بمؤسسة التمويل الدولية  قسم أوالف شميت مدير    أعرب من جانبه  و
، مشيًرا  بلدان الشرق األوسط وأفريقيافي  لتطوير الخدمات الصحية وتوفيرها لشريحة أكبر من المرضى  شركة التشخيص المتكاملة القابضة  

، من أجل تعزيز جهودها  في مصرالرائدة  مؤسسات القطاع الخاص  باعتبارها إحدى  للشركة  الي الالزم  المأن المؤسسة ستقدم الدعم    إلى
 الحالية. التحديات  ظل في  خاصة و  خدمات الرعاية الصحية عالية الجودةب  تزويد المرضىللتوسع في 
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لل(IDH)نبذةلعنل ألكالتمو خ صلتميوك ملالتما بضالل

شرركة  الشخررصيا الكشملةل  البلة رر  هي شرركة  اادة  يي ةال  الكعلة  الحررةي  ةكنةب  الخرركص األواررم وشرركل  أيكةبيل، وتةكا يي ةحررك واألادن 
للشةلليا الة ي  وةكاةز ال كج ارملن لألشرة  يي ةحرك،    والسرودان وييايكةل  وت ر  الةالةلت الشالاة  األارلاري  للكاكوع  ةا ة  ةةلةا ال كج والكصش ك

كل  ةخكي  ةلإلللي  إل  ةيوالب يي  األادن(، والشكاالب والكصش ك يي  السودان( وإةموالب يي  ييايكةل(   تةظ  الخكة  ةساا طوةا حليا والةب  أع
يوع ة  الشةلليا    2000 ل دوليًل لكةفظ  أعكلل ل الشي تخرركا ةل ةزةة ع  ييكل ةشةلق ةكةلةيك الاود  والسررالة ، عالو  عل  شرر لدات االعشكلد الكةشكف ة

، ةكل اشواصا الخكة  الشواع يي الكةلةا ة  خال  يكوذج أعكل  ةةواي 2021ا شك ك  30يكًعل اعش لًاا ة     507الة ي   وت   ش م  يكوع الخكة  
، تخرركا خةم الشواررع خال  الككحل  البلدة  تنفيذ عكليلت ااررشةواذ يي أاررواص دةةة   ةويك ةنحررلت قلةل  للشةوةك  ةلإللررلي  إل  النكو الة يةي للخرركة 

حيث ةشنلار  يكوذج أعكل  الخركة  ةع تةبيق أقحر  اارشفلد  ة  أيكلط االارش الر والكعلة  الحرةي  ي راًل ع  االارشةواذ    وآاريلةللخركص األوارم وأيكةبيل  
لت ال ررصك  يي هذا الكال   تةة شرركة  الشخررصيا الكشملةل  البلة رر  شرركة  ةسررال  ويبًل لبوايي   عل  ححرر  ة يك  ة  األاررواص الشي تفشبك إل  الميلي
 ةود   2021  وت  تنفيذ البية الكزدوج يي ال واصر  الكحركة  خال  شر ك ةلةو 2015( ةنذ علم IDHCديكاري وةةاد  يي ةواصر  لنةن  ةود السر     

   idhcorp.comلكةكي  الكزةة، ةكد  زةلا  ةوقع الخكة   (  IDHC.CA  :الس  
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 تمولقع تلتميةوابل ا

ةل تلاةصي ، وةكم  الشةكف عليه ع  طكةق اارشصةام    أحةاثو أةةشوي هذا ال يلن عل  توقةلت ةسرشب لي ، والشوقع الكسرشب لي هو أي توقع ال ةشحرا ةوقلدع  

تير  وويبرل للشبرةةكاتو، وت رةفو، وةكتبر و، وتبرةاو، وتشةكراو، وتةشبرةو، وقرةو، والشبرةةكاتو، وتفشكتو، وتوقةرلتو،  الة رلاات والملكرلت اآةكرل را  

خكى ةكل ل  ت ةف  أو تة يكات  أةل ةنفي ل  اارشصةام  و أوتةشزمو، وتكىو، وتصةمو، وةكم و، وةشوقعو، وةخركوعلتو، وةن غيو، وعل  عل و، واروفو،  

الشوقةلت الشي تش ررررك  ةةلوةلت ع  النشلدج الكللي   عل  عل  وده الصحررررو ،    هذا  ةنة قو    ةسررررشب ليالة لاات الشي تةشوي عل  توقةلت  تكييز  ل  إ

الكةةي  والظكوف االقشحرلدة  والشنظيكي  الةلة  يي الكسرشب ا وريكهل ة  و الصةم أو الشوقةلت ةخرأن األعكل  الشالاة  واإلداا ، والنكو أو أالكسرشب لي   

  الكسلدا الشي تؤ ك عل  الخكة 

و( عل  أحةاث ةسررشب لي ، والشي تبوم عل  ايشكالررلت اإلداا  وتنةوي عل  اإلداا الشوقةلت الكسررشب لي  تةمس ود لت النظك الةللي  إلداا  الخرركة   و

وةا ولر ، وريكهرل ة  الةواةرا الشي قرة تؤ ك عل  ان تمون يشرلدج الخرررركةر  الفةلير  أو أدازهرل أو إيارلزات رل ةصشلفرل اخشاليرل  ةصرلطك ةةكوير  وريك ةةكوير  

و ع  أداز الخركة  أو ايالزات ل الوااد  يي هذ  الشوقةلت الكسرشب لي  صركاح  أو لركنل  قة ةشسر   تةبق أو عةم تةبق  أدوهكةًل ع  أي يشلدج يي الكسرشب ا،  

و يشلدج عكليلت ل اخشاليل دوهكةل ع  هذ  الشوقةلت الكسرررشب لي ، أو عةم توايق الشوقةلت ارررواز أهذا االيشكات يي اخشالف الةلل  الكللي  الفةلي  للخررركة  

  و لكني أ  ةليت صكةة

و الشبةةك أو الشن ؤ اخشاليل دوهكةًل ع  األةك الواقع  هذ   أتص رع أعكل  الخركة  لةةد ة  الكصلطك والخرمور الشي قة تشسر   يي اخشالف الشوقع الكسرشب لي  

ييك ةةون إخةلا ةس ق، وعليه يإن الخكة   الكةلوةلت واآااز والشوقةلت الكسشب لي  تةمس اؤة  وقنلع  اإلداا  وقت إعةاد هذا الشبكةك وقة ةةكأ علي ل تغ

 ريك ةسئول  وال ةبع علي ل أي ع ز ةصحو  ةكادة  أو تةةةا أو تأةية الشوقةلت الكسشب لي  الوااد  يي هذ  الو يب  
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