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" وائتالف من الب "ريإلى "ميتاميد" تتّم عملية بيع "جلف كابيتال" 

  في صفقة نادرة بين شركات الملكية الخاصة المستثمرين العالميين
ألشعة بمعدل ثالث مرات لتصبح ها لفترة ملكية "جلف كابيتال" للشركة، عدد مراكز ضاعفت "ميتاميد" خالل 

  شعة في المنطقة العربيةأكبر شبكة للتشخيص باأل
  
 
أعلنت "جلف كابيتال"، إحدى أكبر وأنشط الشركات  –) 2020مايو  27 – الرياض/عمان/القاهرةأبوظبي/(

العاملة في مجال إدارة األصول البديلة في منطقة الشرق األوسط، اليوم أنها استكملت بنجاح بيع شركة 
 ، المملوكة الئتالفRay Lab" الب شعة في المنطقة، وذلك إلى "ريباأللتشخيص "ميتاميد"، أكبر شبكة ل
) MCPميين. ويشمل هذا االئتالف كل من "ميديترانيا كابيتال بارتنرز ليمتد" (واإلقلي من المستثمرين العالميين

لألشعة والمختبرات (شركة مساهمة مصرية) باإلضافة إلى عدد من مؤسسات التنمية المالية   و"كايروسكان"
 Deutsche Investitions-undالشركة األلمانية لالستثمار والتنمية  ، بما في ذلكاألوروبية

Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)  وشركة التمويل الهولندية للبلدان الناميةDutch Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO) ، شركة الترويج والمشاركة للتعاون االقتصادي و
، Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco) (بروباركو)

 the European Bank for Reconstruction and Development والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

(EBRD).  الملكية بين شركات التي تتّم الثانوية القليلة الصفقات  ىحدإتعتبر عملية التخارج الناجحة هذه
  في السنوات األخيرة. العربيةمنطقة الالخاصة في 

  

مركزًا في  30إلى  10بمعدل ثالث مرات لتتضاعف من ك "جلف كابيتال" للشركة، ل تملّ "ميتاميد" خالنمت 
خدمات ذات  توسعة خدمات "ميتاميد" لتشمل تكل أرجاء مصر والمملكة العربية السعودية واألردن. كما وتمّ 

. وخالل فترة وخدمات الطب النووي والرعاية الصحية للمرأةعلم األمراض السريرية والتشريحية صلة كمثل 
 ك تملّ 
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مرات.  4.3بمعدل خمس مرات كما نمت الربحية بمعدل  "جلف كابيتال" للشركة، نمت المبيعات في مصر
 يؤّكد مرات. 2.5أما في المملكة العربية السعودية، فقد تضاعفت المبيعات بمعدل مرتين والربحية بمعدل 

التي تستثمر المحلية الشركات دعم في تال" وتاريخها الطويل االستثمار في "ميتاميد" على خبرات "جلف كابي
مساهمة هامة في مجال توفير خدمات رعاية ، بينما تقّدم في الوقت نفسه إقليميةشركات إلى  وتحويلهافيها 

  ألوسط.صحية أفضل وأكثر كفاءة لفئات أوسع من المجتمع في منطقة الشرق ا
  
ق الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في "جلف كابيتال"، قائًال: "إننا سعداء بمساهمتنا في النمو الكبير علّ 

من خالل  عربيةمنطقة الالباألشعة في  تحويلها إلى أكبر شركة للتشخيص وبنجاحنا في‘ ميتاميد’ته الذي حققّ 
يات االستحواذ الداعمة. وهذا االستثمار هو مثال آخر على وأيضًا من خالل عدد كبير من عملالذاتي، النمو 
‘ ميتاميد’اد إقليميين. إننا واثقون أن إلى روّ الشركات المحلّية في إضافة القيمة وتحويل ‘ جلف كابيتال’قدرة 

وهذا ‘ لألشعة والمختبرات كايروسكان’شركة و ‘ ميديترانيا كابيتال بارتنرز’ ستواصل ازدهارها تحت مظلة
وفريقه اإلداري  ا بعملنا مع الدكتور إحسان حمارنهين. لقد سعدنمن المستثمرين العالم االئتالف المرموق

  الموهوب ونود أن نشكرهم على قدراتهم القيادية ومساهماتهم خالل السنوات القليلة الماضية."
  

على كونها ‘ جلف كابيتال’شكر ": "أود أن أميتاميدح الدكتور إحسان حمارنه، الرئيس التنفيذي في "صرّ 
في ‘ جلف كابيتال’ى برؤية ثاقبة خالل الرحلة التي اجتزناها سويًا. لقد كانت خبرة يتحلّ و شريك نشط وداعم 

نتنا من النمو سريعًا ومن طوال هذه الرحلة قّيمة جدًا بحيث مكّ  القطاع ومهاراتها التشغيلية ودعمها المستمرّ 
 منطقة الشرق األوسط.جميع أنحاء ركزنا الرائد في السوق وتقديم خدمات رعاية صحية أفضل في تأسيس م
مركزنا الريادي في قطاع التشخيص  ولترسيخ‘ ميديترانيا كابيتال بارتنرز’ع لمواصلة هذه الرحلة مع إنني أتطلّ 

  باألشعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا."
  

 ‘يدميتام’"يسعدنا أن نرحب بـ  مؤسس "ميديترانيا كابيتال بارتنرز" ورئيسها التنفيذي:لبرت ألسينا، ح أوصرّ 
م دعمنا المالي واالستراتيجي والتشغيلي كما يسعدنا أن نقدّ  محفظتنا االستثماريةضمن الشركات التابعة ل
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وقع يؤهلها لتلبية شركة ناجحة جدًا وهي في م‘ ميتاميد’لمواصلة خطط التوسع التي تتبعها المجموعة. إن 

  متزايد على الطلب ال
  
  

‘ ميتاميد’في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. والجمع ما بين  الخدمات الطبية في القطاع الخاص
مسون مراكز التشخيص باألشعة في األسواق الناشئة. إننا متحأحد أكبر شبكات سُيكّون ‘ كايروسكان’و

  الشركتين." الجديدة التي تضمّ  هذه الشركةإلمكانيات النمو التي تنطوي عليها 
  

 بين هاتين الشركتين،ما جمع من خالل ال: ""الب بالي، رئيس مجلس إدارة "ريحاتم الجالبروفيسور  اختتم
ي إلى المزيد سيؤدشركتين ال فاتحادللتشخيص باألشعة في إفريقيا والشرق األوسط. منصة أكبر نحن نطلق 

والموارد المضافة حديثًا لكي نخدم المرضى في كل البلدان من النمو وٕالى استخدام أفضل للموارد الحالية 
حاصلون على أعلى المؤهالت العلمية في التي نعمل بها من خالل أحدث التقنيات التي يديرها موظفون 

مع الكادر المرموق والمؤهل في كلتا الشركتين من ع للعمل سويًا . إننا نتطلّ المجال الطبي والمساعدة الطبية
  ع على نحو سلس وسهل."أجل االندماج والتوسّ 

  
ومعتوق بسيوني آند كرتشر" " و"غبسون دن أند إنفستمنتس مت كل من شركة "إتش سي سكيوريتيزقدّ 

و"ميديتيرانيا كابيتال بارتنرز " ت "ريالببينما تلقّ  ،في هذه الصفقة"جلف كابيتال"  الخدمات االستشارية لشركة
خدمات العناية  رت. وقد وفّ ليمتد" و"كايروسكان" الخدمات االستشارية من شركة زكي هاشم وشركاه للمحاماة

) وشركة زكي هاشم وشركاه ERM )ESG(تجاري) وشركة  Efeso(مالية) وشركة " "ديلويتكل من  الواجبة
زعبي للمحاماة واالستشارات القانونية (قانوني األردن) وشركة كوفنجتون (قانوني ال(قانوني مصر) وشركة 

 Zammit Pace and FJVAالمملكة العربية السعودية) وشركة كاري أولسن (قانوني كايمان) وشركة 
  (ضرائب عالمية). Cuatrecasas(قانوني مالطا) وشركة دنتونز (قانوني المملكة المتحدة) وشركة 

  
  - انتهى  -
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