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 قطاع االفصاح                                        السادة / البورصة املصرية

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

باإلشارة إلي استفسار العديد من السادة املساهمين عن  

  ركز وبيان امل ٢٠٢١فبراير  ٢٤اإلفصاح املرسل لسيادتكم في 

الوزراء ظهر اليوم بخصوص عدم قيام أي   ملجلساإلعالمي 

فأننا نؤكد لسيادتكم أن   شركات خاصة بتوفير لقاحات كورونا

الجهة الوحيدة املنوطة بذلك هي القنوات الحكومية الشرعية  

  لخدمات الطبيةل فقط وأن قيام شركتنا الشقيقة برايم سبيد 

  االستحواذوالجاري  ٪  من أسهمها ٣٠والتي تمتلك شركتنا  )

بتسجيل اللقاح الروس ي أو حق توريده في   (  عليها بالكامل حاليا

 للمواطنين  
ً
مصر ال يعني بأي حال من االحوال توفيره داخليا

مباشرة ولكن يتم توفيره تحت تصرف الجهات الحكومية فى  

تنا  عالقة شرك فان وبناء عليه   -مصر املصرح لها بذلك 

للتوريد الحكومي لهيئة الشراء املوحد  باللقاحالشقيقة 

 واإلمداد الطبي فقط. 

Referring to the inquiries of many shareholders about 

the disclosure sent to you on February 24, 2021, and 

the statement of the media office of Council of 

Ministers today at noon regarding the fact that no 

private companies provides Covid vaccines, we assure 

you that the only authority responsible for this is the 

legitimate governmental  channels that our sister 

company Prime Speed - which SPMD owns 30% of its 

shares and which is currently in the process of being 

fully acquired - registering the Russian vaccine or 

obtaining the right to supply it in Egypt does not in any 

way mean that it is provided internally to citizens 

directly, but it is provided at the disposal of 

government agencies in Egypt that are authorized to 

do so through the  governmental United Purchasing 

Authority. 

 

 فى : 
ً
 ٢٠٢١-٣-8تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،، 

                                                                                                                                                                                                                                     


