
 
 
 

باكستان مصر  سفير  لشركة  زيجري    في  المتكاملة يارة  التشخيص 

 الشركات الباكستانية  مع ها سبل تعاون بحثل«  IDHالقابضة »
 

في مركز إسالم  Evercareالمملوكة لمجموعة  %50لالستحواذ على حصة  بيع وشراء اتفاقية شركة التشخيص المتكاملة أسابيع قليلة من إبرامبعد  الزيارة تأتي 
 .السوق الباكستاني بفي مجال خدمات التشخيص المتكاملة وسريعة النمو المراكز الرائدة والمرموقة  أحد  ، IDCآباد التشخيصي  

 
 

 2022  يناير23  نالقاهرة ولند 

(، وهي شركة رائدة IDHCتحت كود:  والبورصة المصرية  أعلنت اليوم شركة التشخيص المتكاملة القابضة )المدرجة في بورصة لندن  

، سفير لسفير ساجد باللال ااستقب عن ومتخصصة في مجال الرعاية الصحية وتمتد أعمالها عبر أسواق مصر واألردن والسودان ونيجيريا، 

الشركة في   بمقر  باكستان في مصر  القيادات  القاهرة،دولة  لفيف من  لل  بحضور  التنفيذيفي مقدمتهم  شركة والعليا  الدكتورة هند   الرئيس 

اللقاء معو  .الشربيني المتكاملةتعاون    سبلبحث    يباكستان السفير  ال  تناول  التشخيص  الباكستانية، واستعراض فرص    شركة  الشركات  مع 

 . االستثمار في قطاع الرعاية الصحية بباكستان

 

    
   

 

في إطار االستراتيجية التي تتبناها دولة باكستان الهادفة إلى توطيد العالقات    شركة التشخيص المتكاملة   تأتي زيارة السفير الباكستاني لمقر

االستثمارية المشتركة.  في مشروعات البنية األساسية والرعاية الصحية والتدريب، والمشروعات    دعم أواصر التعاونالمشتركة مع مصر، و

ددة من الفرص االستثمارية في قطاع الرعاية الصحية الباكستاني سريع مجموعة محخالل اللقاء    التشخيص المتكاملةوقد بحث قيادات شركة  

على األهمية االستراتيجية لالستثمار في قطاع الرعاية الصحية الباكستاني من قبل الشركات المصرية   سفير ساجد بالل النمو، فيما أكد ال

  .«IDH» ةشركة التشخيص المتكاملالرائدة مثل 

الرائدة في   Evercareاتفاقية بيع وشراء مع مجموعة  ابيع قليلةكانت قد وقعت قبل أس «IDH» شركة التشخيص المتكاملةجدير بالذكر أن 

، وذلك لشراء حصة  The Rise Fundومدعومة من صندوق  TPGتقديم خدمات الرعاية الصحية في األسواق الناشئة التي تديرها شركة 

الصفقة، إتمام    المتوقعومن  .  (IDCمركز إسالم آباد التشخيصي ) المالكة ل  Base Consultancy FZ LLCشركة  في  المملوكة لها    50%

استيفاء مجموعة من الشروط    عقب   2022خالل النصف األول من عام  ،  مليون دوالر أمريكي  72.35ا اإلجمالية إلى  التي تصل قيمته

استحواذ شركة  الصفقة  تثمر  وسوف  .الرئيسية المتكاملة  عن  تقديم خدمات  ب على حصة    «IDH»  التشخيص  في  الرائدة  الشركات  إحدى 

 مع مؤسسها الدكتور ريزوان أبآل.  واالنطالق نحو شراكة استراتيجيةاالختبارات التشخيصية بباكستان، 

 

السفيرو لفت  بالل،    قد  الزيارةساجد  بها  إلى   خالل  يحظى  التي  القوية  إسال  السمعة  التشخيصي    ممركز  المواطنين  أباد  الباكستانيين  بين 

  مؤسسات الدولة، حيث يمثل واحدًا من أبرز مقدمي خدمات التشخيص المتكاملة على مستوى البالد. وأعرب خالل اللقاء عن اعتزازه بإقدام و

ات من على االستثمار في باكستان، باعتبارها شهادة على جدارة السياسات الباكستانية الجاذبة لالستثمار  «IDH»  شركة التشخيص المتكاملة



 
 
 

ثقة   تؤكد  ناحية أخرى  المتكاملة  رائدة مثل   شركة ناحية، ومن  الرؤ  «IDH»  التشخيص  تتبناها حكومة   ى في  التي  االستثمارية المستقبلية 

 باكستان.  

 

الشربيني،  من جهتها،   الدكتورة هند  التنفيذيأعربت  المتكاملة »ل  الرئيس  التشخيص  السفير تشريف  ب  البالغة  ، عن سعادتها«IDHشركة 

على أهمية سوق الرعاية الصحية     مع السوق الباكستاني. وأكدت الشربينيالتعاون مستقباًل أواصر    دعمسبل  لمقر الشركة، وبحث    الباكستاني

المنظورة  الجاذبة التي يحظى بها، والفرص  بفضل المقومات    شركة التشخيص المتكاملةل  الباكستاني، حيث يمثل فرصة استثمارية استراتيجية

للمزيد من خدمات الرعاية الصحية. وأضاف  به نظًرا الحتياجه نسبيًا  بالعديد من السمات    الشربيني  تللتوسع  الباكستاني يحظى  أن السوق 

ائقة  ف  هاباقة واسعة من خدمات شركة التشخيص المتكاملة  تقديم  المشتركة مع األسواق األخرى التي تعمل بها الشركة، مما يجعله بيئة مواتية ل

توقعاتها بإتمام أول صفقة استثمارية للشركة في السوق الباكستاني خالل النصف  ب الشربيني    اختتمت. وعمالءمتنامية من الالجودة لقاعدة  

 ن تطلعها إلى زيارة باكستان خالل المستقبل القريب.  معربةً عاألول من العام الجاري، 

 

 
 

 —نهاية البيان—

 
 

  (IDH)نبذة عن شركة  

 
هي شرركة رائدة في مجال الرعاية الصرحية بمنطقة الشررق األوسرم وشرمال أفريقيا، وتعمل في مصرر واألردن والسرودان ونيجيريا. وتضرم   IDHشرركة  

بيوالب في العالمات التجارية األسراسرية للمجموعة كل من معامل البرو والمختبر للتحاليل الطبية ومراكز البرو سركان لةشرعة في مصرر، باإلضرافة إلى 
ير  ردن(، والتراالب والمختبر في )السررودان( وإيكوالب في )نيجيريا(.  تحظى الشررركة بسررجل طويل حافل وسررابقة أعمال مشرررفة فيما يتعل  بمعاي)األ

تضرم شربكة  نوع من التحاليل الطبية. و  2000الجودة والسرالمة، عالوة على شرهادات االعتماد المعترف بها دوليًا لمحفظة أعمالها التي تشرمل ما يزيد عن  
، كما سرتواصرل الشرركة التوسرع في المعامل من خالل نموذو أعمال محوري يوفر منصرات قابلة  2021سربتمبر   30فرًعا اعتباًرا من    507فروع الشرركة  

الشرررق األوسررم  للتطوير. باإلضررافة إلى النمو الطبيعي للشررركة، تشررمل خطم التوسررع خالل المرحلة القادمة تنفيذ عمليات اسررتحواذ في أسررواق جديدة ب
يرة من وأفريقيا حيث يتناسرب نموذو أعمال الشرركة مع تحقي  أقصرى اسرتفادة من أنماط االسرتهالر والرعاية الصرحية فضراًل عن االسرتحواذ على حصرة كب

صرة لندن )كود السرهم:  شرركة مسرجلة وفقًا لقوانين جيرسري ومدرجة في بور  IDHاألسرواق التي تفتقر إلى الكيانات الضرخمة في هذا المجال. تعد شرركة 
IDHC كود السررهم  2021وتم تنفيذ القيد المزدوو في البورصررة المصرررية خالل شررهر مايو  .  2015( منذ عام(:  IDHC.CA.)   لمعرفة المزيد، يرجى

 . idhcorp.comزيارة موقع الشركة 
 

 ( IDCنبذة عن مركز إسالم آباد التشخيصي )

على يد الدكتور ريزوان أبآل، ونجح في التحول إلى أحد أكبر مقدمي خدمات التشخيص    2005( في عام  IDCتأسس مركز إسالم آباد التشخيصي )

تقدم  . و2021وذلك بنهاية يونيو    مدينة  23مركًزا في  80   ىالمتكاملة )في مجالي الباثولوجيا واألشعة( في باكستان، حيث وصل عدد المراكز التابعة إل

. كما تحظى بمكانة رائدة في مجال خدمات التشخيص  2021خالل عام    مليون اختبار  3  حوالي  تجرحيث أالشركة خدماتها لحوالي مليوني مريض،  

ومية  كهيئات الحالالمتكاملة في باكستان، باإلضافة إلى عالقاتها الوثيقة مع الهيئات والسلطات الحكومية على المستويين الوطني والمحلي، حيث تعاونت مع  

(.  1٩  –إجراء اختبارات فيروس )كوفيد  الدور الحيوي الذي لعبته الشركة في  في عدد من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كان آخرها  

رسخ مكانتها وعزز قدرتها على    وتتميز الشركة بنطاق عملها الواسع في باكستان، إلى جانب تبنيها ألطر تشغيلية سليمة واستراتيجية نمو فعالة، وهو ما

 استكشاف آفاق جديدة للتوسع بأعمالها عبر توظيف أسس النمو القوية التي ينفرد بها السوق الباكستاني.  

http://idhcorp.com/


 
 
 

، وهي شركة رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة واالستثمار باألسواق  Evercareويقع مركز إسالم آباد التشخيصي تحت مظلة مجموعة  

أبآل على ريزوان    مع الدكتور  Evercareالناشئة في أفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك الهند وباكستان وبنجالدش وكينيا ونيجيريا. وقد عملت مجموعة  

ركز إسالم آباد التشخيصي وتنمية تواجده مع التوسع بباقة خدماته المقدمة، سعيًا لتلبية الطلب المتنامي مدار عامين من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على م

 على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وترسيخ مكانة مركز إسالم آباد التشخيصي وتعزيز إمكانات النمو الهائلة الذي يتمتع بها. 

 


