
 مصر وافريقيا في المباشر لإلستثمار تخاذها كقاعدة إل
 راضيأحمد  في القاهرة وتختار تفتتح فرعا  العالمية  "ابيتالك "ألتا سمبر

 رئيسا  
 

المباشتتتر االستتتتثمار  مجتتتا  إحتتتدل الاتتتركائ الرا تتتدة فتتتي "كابيتاااال "ألتاااا سااامبرأعلنتتت   :8102ماااا    7 ،القااااهرة
مكتبهتتا ب لالستتتثمار المباشتتر متتدارا  حمتتد را تتي أ المتتاليعتتا ايتيتتار الخبيتتر  ، ومقرهتتا الر ي تتي فتتي لنتتد ،بأفريقيتتا

 لالستتثماررؤوس األمتاا  جتذ   لعمت  علت فتتاحت  فتي القتاهرة كقاعتدة تنملتا منهتا الاترك  لإاإلقليمي الذي تقترر 
 .مصر وافريقيا بأسااق قماع الرعاي  الصحي ، والقماع االستهالكيفي 
 

مصتتتر لتتتداها جاا تتتا كثيتتترة جاذبتتت  إ  : "ألتتتتا ستتتمبر" تريك اإلداري والتتتر يل التنييتتتذي لتتتجيثتتتا" الاتتت يف تتتا أ"  وقالتتت
تختتاذ قتترار وهتتا متتا شتتجعنا علتت  ا ،المصتتري  المتتا  ستتاق  إلتت  ت تتمل لنتتا يتقتتديت يبراتنتتا الدوليتت التتتي و  ،لالستتتثمار

يتر  الا الستتيادة متل لتك، وذير لنا بما اتاافا متع يمتنتا للتاستع االستتراتيجيآمكتا  تاحفتاالتاسع في القاهرة و 
 .فريقي  بمريق  أفض المنمق  والاصا  لألسااق األيت
 

، المهنيت  م تيرت   يتال قماع الرعاي  الصحي  والقمتاع االستتهالكيرا ي الااسع  في  إ  كياءة ويبرة:  وأ اف
الن تتب  للاتترك ، ب ال غنتت  عنهتتاوإ تتاف   قيمتت  ،صتتيقائوتنييتتذ ال استتتقما  عتتا كيييتت    يلييتتت  القايتت  تتاف  إلتتباإل
 عاليتت  ومتماملتت تملتتا درايتت  التتتي تائ جداتتدة فتتي األستتااق الناميتت  تخمتتل لضتتت استتتثمار  "مبرلتتتا ستت"أأ   ياصتت و 

 .تهابمبيع
 
لهتا فتي القتاهرة، مكتتا إقليمتي  بافتتتاح "كابيتاال "ألتا سامبر مثت  ل عبر أحمد را ي عا سعادت  بقيام شرك  كبر و 

فتتي الاقتت   االقتصتتاد المصتتري ومتتا يمتلمتت  متتا مقامتتائ جاذبتت  لالستتتثمار حمتت  رستتال  إيجاييتت  عتتات اياصتت  وا هتت
 متتتا استتتتمما  م تتتيرت  فتتتي استتتتقما  وتنييتتتذ الصتتتيقائ مكنتتت لهتتتذا المكتتتتا ي لتتت  أ  ايتيتتتارا متتتدارا  إ ، ماتتتيرا  الحتتالي

 وافريقيا. مصرفي  لارك ل هم الم
 

األغذيتتتت   االستتتتتهالكي  اتضتتتتما ائقماعتتتتالعلتتتت  االستتتتتثمار فتتتتي  "كابيتااااال "ألتااااا ساااامبرفتتتتي وأو تتتتل أ  التركيتتتت  
 ،والصتتيدليائ ،األدويتت متتا قمتاع الرعايتت  الصتتحي  فيتضتما أ .والمعالجت  ال راعيتت  الاخصتتي والعنايتت   ،والماترواائ
تعتمتد علت  االستتثمار لايت   استتراتيجي  الاترك   أإلت   ، ماتيرا  والعيتادائ المتخصصت  ،رعاي  الصتحي ومرافا ال

بمتتتا ي تتتهت فتتتي تحقيتتتا التنميتتت   واالستتتتثمارائ األجنبيتتت  جلتتتا رؤوس األمتتتاا ل نهج المتتتر  التتتاالعتمتتتاد علتتت  و  األمتتتد
 االقتصادي .

 
، واالستتتثمار البنمتتيار ممجتتاالئ االستتتث فتتي ستتناائ 01ممتتتدة ألكثتتر متتا  اتمتتتع بخبتترائ واستتع  اتتذكر أ  را تتي

وكتتا  أيتتر منصتتا  .مارأهتتت شتتركائ االستتتثالمهنيتت  فتتي  م تتيرت حيتتق قضتت  مع تتت  المباشتتر، وتمايتت  الاتتركائ،



 استتقما  وتنييتذم تووال  عتا واتذلك كتا   ،ئاكتتابتاال وتغميت  لتترويج كاييتتا  اي ستي باترك  متدار هتاتتاالا 
 .ياالستهالكوالقماع  الرعاي  الصحي    والخاص  في قماعحكاميالالصيقائ 

 -انتهى-
 

 كابيتال" سيمبر لتا"أ عن نبذة
 المدار) جيثا واف ا ي ،("وار ر تايتت "ل ال ايا التنييذي المدار) بارسا   ريتااردو  در،لا  اس  عا ل  قب  ما ،5102 عام أ اأئ
القماع و  الصحي  الرعاي  بقماع مباشرال االستثمار في متخصص  شرك  هي "كابيتال "ألتا سمبر .("افريقيا داائت "ل ال ايا التنييذي

 .يقياأفر   ياصو  ،امي الن سااقاأل ما العداد عبر االستهالكي


