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 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

الي استفسار سيادتكم بخصوص املنشور في احدي    باإلشارة

شركة    –شركتنا التابعة    اشتراكالصحف بخصوص  

من     %  80.25لك بها نسبه  تنم  والتي  مستشفيات سبيد

علي كامل أسهم شركة   لالستحواذفي تحالف    أسهمها

للخدمات الطبية املركز الطبي الجديد مع   اإلسكندرية

 والتابعة ملجموعة عالج السعودية    شركة تواصل هولدنج

مع مجموعة    نود أن نوضح أن ذلك يندرج في إطار تعاوننا  

وأن   2020ديسمبر    9بتاريخ    املفصح عنهو   عالج السعودية

املفاوضات ال زالت سارية في هذا اإلطار ولم يتم توقيع أي  

ش يء بهذا الخصوص حتي تاريخه وأن شركتنا ستقوم  

باإلفصاح عن ذلك فور الوصول ألي سعر للصفقة أو 

ت سبيد التابعة بها النسبة التي ستشارك شركة مستشفيا

في هذا التحالف الذي من املتوقع تمويله من فائض  

علي   االستحواذالسيولة الكبير املتوقع تحقيقه بعد إتمام  

شركتنا الشقيقة پرايم سبيد للخدمات الطبية لتواجد  

بشان    اإلدارةمجلس    اتر قرا وذلك طبقا لسيولة مرتفعة بها  

 .  2021فبراير    16بتاريخ    فصح عنهوامل  هذا االستحواذ

With reference to your inquiry regarding the 

publication in one of the newspapers regarding the 

participation of our subsidiary company - Speed 

Hospitals Company, in which we own 80.25% of its 

shares in an alliance to acquire the entire shares of 

Alexandria Medical Services Company, the new 

medical center with Tawasul Holding Company, which 

is affiliated with the Saudi Treatment Group. 

We would like to clarify that this falls within the framework of 

our cooperation with the Saudi Treatment Group, which was 

disclosed on December 9, 2020, and that negotiations are still in 

effect in this regard, and nothing has been signed in this regard 

until its date, and that our company will disclose this upon 

reaching any price for the deal or the percentage that Its 

subsidiary Speed Hospitals Company will participate in this 

alliance, which is expected to be funded from the large surplus 

liquidity expected to be achieved after the completion of the 

acquisition of our sister company, Prime Speed Medical 

Services, due to the presence of high liquidity in it, in 

accordance with the decisions of the Board of Directors 

regarding this acquisition, which was disclosed on February 16, 

2021. 

 

 فى : 
ً
  2021-2-28تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،، 

                                                                                                                                               

                                                                                         


