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 قطاع االفصاح                                         السادة / البورصة املصرية

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

 للمادة رقم 
ً
املرتبطة    واألطرافعن تعامالت املساهمين الرئيسين   اإلفصاحمن قواعد القيد بشان حاالت  29تنفيذا

 ن . بشان تعامالت الداخليي 38بها وكذا املادة 

 . الشركة   إدارةان بشتكم الخطة االستثمارية املستقبلية للشركة وتوجهات املساهم نرفق لسيادنتشرف بان 

 
ً
 2021-8-3:   في تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،، 

 

                                                                                                                                                

                                                                                         



 

   السادة / البورصة المرصية                                                     

 قطاع اإلفصاح                                                                                

 مقدمه لسيادتكم                                                                                          ........  تحية طيبة وبعد                                          

 محمود احمد محمود الشي                                                                                                                                                             

                                                                     رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال                                                                                                                                                        

ف بأن اقد كة سبيد ميديكال المستقبلية االستثمارية  خطةلسيادتكم ال م اتشر   ل وذلك بعد وصو  لشر
          ألكث    مساهمت 

 للمادة   % من 25من 
ً
كة طبقا  . المالية  األوراقمن قواعد قيد وشطب   29 اسهم الشر

 أوال : بخصوص معامل التحاليل الطبية  

 
ً
كة حاليا كة  فرع  120تمتلك الشر القيام بافتتاح فروع جديدة ليصل عددها اىل حواىل  معمل تحاليل طبية وتنوى إدارة الشر

كة الشقيقة معامل مرص  للخدمات الطبية  200بيد ميديكال و عدد س  فرع معمل  200  .  2024بنهاية عام   فرع معامل الشر

 ثانيا : بخصوص العيادات التخصصية  

 عدد  
ً
كة حاليا كة للوصول اىل عدد عمجمع   2تمتلك الشر  .   2023مجمع عيادات بنهاية  6يادات تخصصية وتنوى الشر

 : 
ً
كة مستشفيات سبيد ) المملوكة بنسبة بخصوص  ثالثا كة سبيد ميديكال (  80.25شر  % لشر

 مستشف  سبيد بالعبور   – 1

كة التوسع   65بعد االنتهاء من انشاء وتجهث   مستشف  سبيد بالعبور المتوقع إنجازه بنهاية هذا العام بسعة  شير تنوى الشر

 شير .   140بعدد االشة ليصل اىل 

 أكتوبر .  6فوة الجديدة بمدينة مستشف  الص – 2

كة مستشف  الصفوة الجديدة بسعة %50بعد من االنتهاء من إجراءات االستحواذ عىل نسبة  شير   67+ سهم من اسهم شر

كة التوسع بعدد االشة اىل   شير .  150تنوى الشر

 : استثمارات أخرى  
ً
 رابعا

كة سبيد فينانس للتمويل اإلستهالك  المتخص  - 1   تمويل الخدمات الطبية و الدوائية لتكون األوىل  من  تأسيس شر
 
صة ف

  مرص برأسمال 
 
 %  لسبيد ميديكال  50وبنسبة مساهمة  مليون جنيه    25نوعها ف

مجيات ش م م  بنسبة  – 2   للثر
كة ديچيتال ويلث    شر

 
مليون جنيه  22,5%  وضخ مبلغ 25,01 الدخول كمساهم رئيس  ف

  تمثل نسبة المشاركة  
 خالل عام والت 

ً
 نقدا

ام ,,,,,,,   وتفضلوا بقبول فائق االحث 

 تحر 
ً
  يرا
 
 االسم / محمود احمد محمود الشي                                                                  2021-8-3  ف

كة سبيد ميديكال                                                                                                               الصفة / رئيس مجلس إدارة شر

 التوقيع /                                                       
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