
 

 

إنفستكورب يطمق استراتيجية لالستحواذ والتطوير في قطاع الرعاية 
 الصحية األلماني

  قطاع طب األسنان في ألمانيالالستثمار في منصة أسس 
  "و"بريفات زانارت كمينيك شموس أتم بنجاح استثمارات أولية في كل من "أكورا كمينيكن ألبشتات

 شيمينشتاين"
  

أعمنن إنفسنتكوربا المؤسسنة المالينة اليالمينة المتفصصنة فني ااسنتثمارات  - 8152 مايو 51 البحرين،
والذي  وتحديدًا في طب األسنانا في ألمانياالصحي قطاع الالبديمةا اليوم عن تأسيس منصة لالستثمار في 

 .بحيوية كبيرة وتشيد نموًا مضطرداً التي تتمتع ييتبر من القطاعات 
ا وىو (PSS) ت زانارت كمينيك شموس شيمينشتاين"ا"بريفعمى مركز استحوذ إنفستكورب كاستثمار أوليا و 

 -ومقره شمال راينمن ألمانيا وفارجيا مرضى يستقطب ي ذاألسنان والوجراحة أحد المراكز الرائدة في زراعة 
نا ويترأسو األستاذ و وفنيموظفًا بينيم أطباء وممرضات أسنان  04حوالي تكون كادر المركز من يو ويستفاليا. 

ا والتي "أكورا كمينيكين"مستشفى نفستكورب مؤفراً عمى إالصفقة بيد استحواذ  ىذه الدكتور فؤاد فوري. وتأتي
  ألبشتات بألمانيا.تقع في مدينة 

ستكورب من فالل المنصة الجديدة تنفيذ المزيد من ااستثمارات ا ييتزم إنفPSSوفي أعقاب ااستحواذ عمى 
في سوق طب األسنان في ألمانيا ضمن إطار استراتيجية أوسع نطاقًا لتيزيز استثماراتو عمى ىذا الصييد. 
واسنتنادًا إلنى سنجمو الحافنل الننذي يمتند عمنى مندار ثالثننين عامنًا منن النجناح فنني تأسنيس ودعنم نمنو شننركات 

زم إنفستكورب بضخ المزيد من ااستثمارات مستقباًل في فدمات الرعاية عالية الجودة في سنوق متميزةا يمت
 طب األسنان بألمانيا وىو ما يمثل أحد المبادئ الرئيسية استراتيجيتو. 



 

لــ  قال محمد الشروقي، الرئيس التنفيذي المشاركقال وفي معرض تعميقو عمى ىذه الخطوة االستثمارية، 
"يمثل إطنالق ىنذه المنصنة ااسنتثمارية فطنوة ميمنة جندًا بالنسنبة لمبننكا ا سنيما وأن ألمانينا "إنفستكورب": 

تيتبر واحدة من أىم أسواقنا في أوروبا. وجاء قرارنا بااستثمار في قطاع فدمات الرعاية الصحية لألفراد في 
وام الماضيةا حيث ارتأينا بأن الوقت مناسب اآلن ىذه السوق بيد متابية حثيثة لتطور القطاع عمى مدار األع

اتفاذ فطوة كيذه. ونرى بأن ىناك مقومات واعدة أمامنا لبناء حضور قوي في صنناعة طنب األسننان فني 
 كنيكورا كمينأو  PSSألمانيا عبر استراتيجية ااستحواذ والتطويرا ونجد في صفقتي ااستحواذ عمى كل من 

نصة ااستثمارية. ونتطمع إلى شراكات جديدة مع كيانات أفرى ذات آفاق نمو واعدة في منطمقًا مثاليًا ليذه الم
    القطاعا كبيرة كانت أم صغيرةا فالل األشير المقبمة".

 
 -انتيى-

 
 إنفستكورب عن ُنبــذة

دارتياا ويقدم ليمالئو من األفراد ذوي ييتبر بنك إنفستكورب في طميية المؤسسات اليالمية المتفصصة في توفير ااستثمارات البديمة  وا 
المالءة المالية اليالية والمؤسسات فرصًا في مفتمف أنحاء اليالم. وفي ضوء رؤيتو الجديدةا أطمق إنفستكورب استراتيجية نمو طموحة 

حكيمة لالستثمار في أربية وحذرة في نفس الوقت. ويركز إنفستكورب عمى تيزيز عوائد المستثمرين والمساىمين من فالل اتباع منيجية 
مجاات أساسية ىي: ااستثمار في الشركات الفاصةا وااستثمار في اليقاراتا وحمول ااستثمارات البديمة ا باإلضافة إلى وحدة إدارة 

 الدين.
 

ا في ذلك أصول مميار دوار أميركيا بم 77.7ا بمغ إجمالي األصول المدارة لدى مجموعة إنفستكورب 7437ديسمبر 13وحتى تاريخ 
مدارة من قبل مديرين مستقمينا إلى جانب أصول فاضية لنموذج ااستشارات غير التقديرية حيث يحصل إنفستكورب عمى رسوم محتسبة 

 .عمى أساس األصول المدارة
 

صفقة استثمارية في الوايات المتحدة األمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق  375ا أبرم إنفستكورب أكثر من 3987ومنذ تأسيسو في عام 
األوسط وشمال أفريقيا وتركياا في قطاعات مفتمفة تشمل التجزئة والمنتجات ااستيالكيةا والتكنولوجيا والفدمات التجارية والمنتجات 



 

 544أكثر من  وأوروبا والتجارية في الوايات المتحدة األمريكيةالصناعية. وقد بمغ عدد صفقات ااستثمار اليقاري في اليقارات السكنية 
 .مميار دوار أمريكي 56صفقةا بقيمة إجمالية تتجاوز 

 
. لمحصول عمى وسنغافورة موظفًا في مكاتبو في كل من البحرين ونيويورك ولندن وأبوظبي والرياض والدوحة 194وييمل لدى إنفستكورب 

أو متابيتنا  www.investcorp.comذلك أحدث بياناتنا المالية الدوريةا يرجى زيارة موقينا اإللكتروني:  المزيد من الميمومات بما في
 عمى قنوات التواصل ااجتماعي التالية:

 
www.twitter.com/Investcorp  

www.linkedin.com/company/Investcorp   

www.investcorp.com 

 

 لالستفسارات اإلعالمية الرجاء االتصال بـ
 إنفستكورب

 فراس األمين
19987818 971+ 

felamine@Investcorp.com 

 برنزويك غمف 
 جودي عيسى

97300066774+ 
Investcorp@brunswickgourp.com 
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