
 
 

  "جلف كابيتال" تقودها لنمو والتوسعل جديدة تغلق جولة تمويليةتحقق الربحية و فيزيتا

 VNV Globalبمشاركة من 

 

 التوسع في أنحاء تمويل عمليات االستحواذ ووها ومن نم اإلسراعومن ِشأنه  للربحيةفيزيتا  بعد ان وصلتالتمويل الجديد  يأتي
 الشرق األوسط و افريقيا.

 

  ماليين مريض خدمتها لعشرة من خالل قوة  محل، تبقى فيزيتا اإلقليميةو العالمية قتصاديةاالعلى الرغم من الصعوبات
 .الشركاءتعود بالنفع على جميع تحافظ على ربحيتها ول مدينة ٨٠في 

 

 قتصاد ثقتها باالعلى ، التي يقع مقرها في أبوظبيالخاصة  لملكيةشركة اتؤكد "جلف كابيتال"،  من خالل دعمها لفيزيتا
العالقات اإلماراتية المصرية المتميزة على وهي مبنية ، الرعاية الصحيةالمصري وبالقطاع االستهالكي وقطاع 

 .والمستقرة

 

عن إتمام دورة جديدة ، منصة التكنولوجيا الصحية الرائدة في األسواق الناشئة، فيزيتاأعلنت : ٢٠٢٢أكتوبر  ١١ –القاهرة 

منطقتي الشرق  في العمل عليها التي بدأت فيزيتاصفقات الدمج واالستحواذ  من خالل هاخطط نمو دعم اتمويل من شأنهمن ال

التي يقع  ماراتيةاالوهما شركة "جلف كابيتال منذ وقت طويل  فيزيتاومستثمرين يدعمون شركاء بقيادة األوسط وافريقيا 

للتوسع  تستعد فيزيتا اآلنالربحية، بلوغها مع فالسويدية.   VNV Global"فوستوك نيو فنتشرز"  شركةومقرها في أبوظبي 

من المرضى بحلول متطورة كبرلتمكين قاعدة أ المنطقةجميع أنحاء استحواذ في تجاه خدمات جديدة والبحث عن فرص 

 للرعاية الصحية.

رؤية كانت لدينا "منذ بداية عالقتنا مع فيزيتا،  في "جلف كابيتال:الملكية الخاصة  ألفارو أبيال، المديرالعام لقطاعوقد صرح 

التكنولوجيا في مجال  بتكارمن خالل اال نا وتسهيل الوصول اليهاطقترفع كفاءة الرعاية الصحية في منمشتركة تهدف إلى 

ببلوغهم الربحية في عام وفريق فيزيتا برسوم أمير  المؤسس والرئيس التنفيذي جدا بالتقدم الذي حققهنحن فخورون  الصحية.

مدينة، تحتل فيزيتا  ٨٠ فيخدمتها لعشرة ماليين مريض من خالل . لرعاية الصحيةمستقبل ا رسمرهم في ستمراوا ٢٠٢٢

وتبقى مصر سوقاً هاماً بالنسبة لنا  .منطقة الشرق األوسط وإفريقيااليوم مكانة راسخة كأكبر منصة للتكنولوجيا الصحية في 

 ”‘.فيزيتا’ناجحة كما هو الحال مع حيث افتتحنا مؤخراً مكاتبنا اإلقليمية في القاهرة بهدف االستمرار في دعم قصص النمو ال

الذين  ىزيتا" طوال العقد الماضي على تطوير منصتها بشكل مستمر لتستبق دائماً االحتياجات المتغيرة للمرضعمدت "في

 باتت خدماتها،أعمالها ومنتجاتها وع يمن خالل تنووبعد انطالقتها األولى كحل لحجز مواعيد االستشارات الطبية، فتخدمهم. 

، لتهدي المرضى وساحة الرعاية الصحية ككل خدمات العيادات الخارجيةنقطة رعاية شاملة تضم جميع "فيزيتا" اليوم 

 خدمات ذات جودة عالية.

ماليين  خمسةثقة فيزيتا  لتكتسب األمر سبع سنوات "لقد استغرق :قال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لفيزيتا

عندما وذلك أقل من عامين حققت منصتنا اليوم نفس اإلنجاز في بينما ، عندما كانت منصة لحجز استشارات األطباء مريض،

نتيجة حتمية هو  ممتازان هذا األداء ال رقميا.متمثال في خدمة الصيدلية والعيادات المدارة  صحيةالرعاية لل مقدمتحولت الى 

ذين المستثمرين والوالصيدليات والمعامل والمساهمين و وشركائنا من األطباء والعياداتفيزيتا في العاملين  لجهود جميع

 VNV Globalو‘ جلف كابيتال’شركة ل جدا ا ممتنان اليوم،وأضاف: "." من  الممكن تحقيق مثل هذا اإلنجازلما كان  مبدونه

وسط الشرق األ بتكاراتنا فيأوسع النطاق و نموالتجاه آفاق جديدة من بدء رحلة لدعمهما واستثماراتهما التي تتيح لنا 

 ".وافريقيا
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ح رائدة في على مر السنين لتصبتقدم فيزيتا "لقد شهدنا : VNV Globalقال بيورن فون سيفرس، مدير االستثمار في 

 تقدمهاباالضافة الى القيمة العالية التي  ،مميز عملنموذج ل تبنيهااألسواق من خالل تقديمها للخدمات األفضل من نوعها و

فريقيا، حان لفيزيتا اآلن إوسط والرعاية الصحية في الشرق األقطاع . مع ظهور الرقمنة في جميع جوانب شركائهالمرضاها و

وأضاف: "نحن متحمسون للشراكة مع  "وتعالج التحديات اليومية التي يواجهها الماليين.ن تتوسع سريعا بحلولها المبتكرة أ

  ".مستقبل الرعاية الصحية رسمتجاه  رحلتهمن  مقبلةلدعم المرحلة ال فيزيتا المتميز فريق

مع التغيرات التي أحدثها الوباء في ساحة الرعاية الصحية، قدمت فيزيتا العديد من الخدمات الجديدة التي ساهمت في  للتكيّف

 ما يلي:تشمل تحقيق الربحية والتي النمو و دفع عجلة

 البرمجيات كخدمات أو  تجاه نظامزيتا يفخطوات  ىأولطباء لألالجديد  باقاتال نظامعد يSoftware as a 
Service SaaS ر يقدم العديد من مزايا الرعاية الصحية الرقمية ألكثو الشهري قائم على االشتراكنظام  هوو

 ورفعرقمنة الرعاية الصحية  من شأنها تسهيلمحسنة لحلول متطورة  اهذه الباقات أسعارً  تقدم. وطبيب ٣٥٠٠٠من
 .ءتهاكفا
 

  من فيزيتا بتحسين تجربة المستهلكين في مصر عن طريق تقديم خدمة التوصيل الرقمية قامت خدمة الصيدلية
لبات األدوية في أنحاء القاهرة نموا في ط خدمةهذه الشهدت دقيقة. هذا و ٦٠في غضون في المدن الرئيسية للمنازل 

 ة االلكترونية وتتبع الموقع الجغرافي.وتقدم اآلن حل الروشتأضعاف  خمسة قدرهالجيزة واالسكندرية و
 

 

 دارة إل متطورةحلولها التكنولوجية ال تقديم من خاللالطبيب عيادة زيارة تجربة ل تقوم فيزيتا بخلق شكل حديث
زيادة في نا في الكفاءات ويتحسالمنصة بالفعل وتقدم  .في مصر موقع ٢٠والتي يتم تجربتها حاليا في العيادات 

 .العياداتاألطباء و منشركائها لنتاجية اإل
 

  بتوسيع نطاق حلول فيزيتا المتطورة  في القاهرة والجيزة خالل ساعتين عينات التحاليل من المنزل  جمعقامت خدمة
 ذات طابع سريع وسلس.رعاية صحية وقدمت للمرضى 

 

طرح خدماتها المستقبلية واستهداف مجاالت جديدة بسراع التمويل باإلمن األخيرة  دورةستسمح ربحية فيزيتا المتزايدة وال

، ليكون هذا فريقياإو وسطاالستحواذ في جميع انحاء الشرق األالدمج و صفقاتللنمو، بما في ذلك التوسع من خالل 

حداث إالصحية والتقنيات بأفضل حلول الصحية مقدمي الرعاية ى التزام فيزيتا بتمكين المرضى والتطور بمثابة تأكيد عل

 الرعاية الصحية.قطاع تحول ايجابي في 

 

 -نهاية البيان-

 

 التطبيقأو قم بتحميل  الموقع االلكترونيلمعرفة المزيد عن فيزيتا، تفضل بزيارة 

_____________________________________________________________________________________________ 

 نبذة عن فيزيتا

 

خدمات رئيسية و هي خدمة حجز استشارات األطباء و خدمة الصيدلية  ٣نقطة رعاية شاملة ، تقدم تجارب رقمية مريحة و غير مسبوقة للمرضى من خالل فيزيتا هي 

 .باالضافة الى خدمات التشخيص كالتحليل و األشعة

 

ماليين مريض البحث عن مقدمي الرعاية الصحية و اختيارهم و حجز مواعيد معهم بناء على تقييمات حقيقية من  ١٠من خالل منصة فيزيتا الرقمية، يمكن ل 

تخصص  ٤٣من أكفأ األطباء في  ٥٠٠٠٠لمواعيد المتاحة و موقع العيادة و رسوم الكشف وشركة التأمين الصحي، و ذلك من خالل شبكة تضم أكثر من المرضى، و ا

 .طبي
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نات المعملية في أقل من باستخدام التطبيق، يستطيع المرضى حجز مواعيد االستشارات اما في العيادة أو في المنزل. هذا و يستطيعون أيضا حجز خدمة تحصيل العي

 .دقيقة باستخدام خدمة الصيدلية ٦٠ساعتين و طلب االدوية و تحديد موعد توصيلها للمنزل خالل 

 LinkedIn: @Vezeeta أو الموقع االلكترونيلمعرفة المزيد عن فيزيتا، تفضل بزيارة 

  مع: التواصل يرجى الصحفية، االستفسارات لتوجيه
 

   الريدي بشاير
bashayer.alridi@vezeeta.com 

 
 +010113100692 هاتف:

 

 
  كابيتال" "جلف عن نبذة

 
ً  عشرة ستة من ألكثر تمتد استثمارية وبخبرة كبير اجتماعي بوعي تتمع البديلة األصول إدارة في رائدة شركة هي كابيتال" جلف  الملكية مجال في  النمو أسواق في عاما

 االستراتيجية واالستشارات النمو مال برأس لتزويدها ممتازة إدارية وفرق نشطين أعمال رواد مع الشركة وتتعاون  العقاري. والتطوير النمو مال ورأس الخاصة
 الخليجية األسواق في االستثمار في ناجحا وسجال طويال باعا كابيتال" "جلف تمتلك أسواقها. في رائدة يةعالم شركات بناء على مساعدتها  أجل من  التشغيلية والخبرات
ً  الشركة وتدير استثماراً. 36 تأسيسها منذ الشركة أغلقت حيث واألسيوية  وأدوات صناديق 7 على موزعة األصول من أميركي دوالر مليار 2.5 من أكثر حاليا
 األعمال وخدمات الصحية والرعاية المالية والتكنولوجيا التكنولوجيا قطاع كمثل المستقبل نحو تتطلع ومرنة قوية قطاعات على اهتمامها كابيتال" لف"ج تركز  استثمارية.

  لمساهميها. وممتاز مستدام اءأد لتوفير الممارسات وأفضل عميقة وخبرة المستوى عالمية حوكمة مع القيمة تحقيق هو الشركة وهدف واالستدامة. االستهالكي والقطاع
  

 gulfcapital@ :Linkedin أو www.gulfcapital.com موقع زيارة يرجى المعلومات، من المزيد على للحصول
 

 
 Global VNV عن نبذة

 
والشركات المؤثرة على الشبكة لتحقيق النطاق الذي يدفع الربحية على المدى الطويل. نحن مستثمرون انتهازيون في  صبوربين رأس المال ال VNV Globalتجمع 

 .VNV، مع مؤشر  Mid Cap، قطاع  Nasdaq Stockholmفي  VNV Globalنماذج األعمال التي تبني خنادق قوية. يتم إدراج األسهم العادية لـ 
 LinkedIn @ Vnv-global-ltdأو  www.vnv.global، تفضل بزيارة  VNV Globalلمزيد من المعلومات حول 

 
 تواصل إعالمي

 دينيس محمد
 50 545015 8-46هاتف: + 

 ir@vnv.globalالبريد اإللكتروني: 
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