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 قطاع االفصاح                                        السادة / البورصة املصرية

 تحية طيبة وبعد ,,,,,,,                                                     

افق جتمع مجلس إدارة سبيد ميديكال ا في تمام   17/5/2021اليوم االثنين املو

الساعة الثالثة مساء بخاصية الفيديو كونفرنس ملناقشة الخطوات الالزمة 

إلختراق املجال الرقمي في الخدمات الطبية والدوائية لالستفادة وضمان  

تم  -استمرار النمو املضطرد للمجموعة وبعد دراسة جميع الخيارات املتاحة

 فيما يلي:إتخاذ القرارات 

افقة علي تأسيس شركة سبيد فينانس للتمويل اإلستهالكي املتخصصة   -1 املو

الدوائية لتكون األولي من نوعها في مصر برأسمال   في تمويل الخدمات الطبية و 

٪  لسبيد ميديكال  50مليون جنيه تدفع خالل عام  وبنسبة مساهمة  25

ية املساهمين الخاصة بها وتفويض السيد رئيس مجلس األدارة في توقيع إتفاق

وإتخاذ اإلجراءات الالزمة للتأسيس. سبيد فينانس ستستغل الخدمات الطبية 

املتعددة املقدمة من سبيد ميديكال وغيرها من مقدمي الخدمات الطبية 

افقات الجهات الرقابية ره وذلك العاملة بالسوق املصرية  .ن الحصول على مو

افقة علي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ديچيتال ويلنز للبرمجيات ش م م  -2 املو

ويدر عوائد  201٨لكة لتطبيق كيرسكوير الرقمي والذي يعمل منذ عام املا

واملتخصص في  Patient Journeyفعلية ذو الخاصية الفريدة املعروفة باسم 

كمساهم شركة سبيد ميديكال   الخدمات الطبية والدوائية الرقمية لدخول 

وضخ مبلغ ٪  25,01بنسبة   ديچيتال ويلنز للبرمجيات ش م مفي شركة  رئيس ي 

 خالل عام والتي تمثل نسبة املشاركة والتي ستستخدم  22,5
ً
مليون جنيه نقدا

املالكة للتطبيق  شركة ديچيتال ويلنز للبرمجيات ش م م كزيادة رأسمال 

الستخدامها في تطوير التطبيق والتوسعات والدعاية الخاصة به للوصول إلي  

خه باإلضافة إلي تكامل خدمات  مركز متقدم في هذا املجال خالل عامين من تاري

 
ً
تطبيق كير سكوير مع خدمات سبيد فينانس للتمويل بعد بداية عملها الحقا

 هذا العام.

افقة علي خطة توسعات الفروع في شرق الدلتا والتي تشمل  -٣   11املو
ً
فرعا

 لسبيد الب في محافظة الشرقية. 
ً
 جديدا

كرة التفاهم مساء اليوم مع  هذا وقد قام السيد رئيس مجلس اإلدارة بتوقيع مذ

 شركة ديچيتال ويلنز. 

Speed Medical's board of directors met at three o'clock in the evening with a 

video conference feature to discuss the necessary steps to penetrate the digital 

field in medical and pharmaceutical services to benefit and ensure the 

continued steady growth of the group and after studying all the available 

options - the following decisions were taken : 

1 - Approval of the establishment of Speed Finance for consumer finance, being 

the first to be specialized in financing medical and pharmaceutical services in 

Egypt, with a capital of 25 million pounds to be paid within a year, with a 50% 

contribution to Speed Medical, and authorizing the Chairman of the Board of 

Directors to sign its own shareholders' agreement and take the necessary 

procedures for the establishment. Speed Finance will utilize the wide range of 

SPMD medical services along with all others in the market this is subject to 

obtaining regulatory approvals . 

2 - Agreeing to sign a Memorandum of Understanding with Digital Wellnez 

Software SAE, the owner of the digital CareSquare app, which has been 

operating since 2018 and generates income with a unique feature known as 

Patient Journey, which specializes in digital medical and pharmaceutical 

services. The aim is to enter as a major shareholder of 25.01% with an amount 

of EGP 22.5 million to be pumped in cash within a year, which represents the 

participation rate, which will be used as a capital increase in of the company to 

be used in the development, expansions, and publicity of the application to 

reach an advanced rank in this field within two years. Integrating CareSquare 

application services with Speed Finance Services will commence as soon as the 

latter starts operations later this year . 

3 - Approval of the branch expansion plan in East Delta, which includes 11 new 

Speed Lab branches in Sharkia Governorate . 

The Chairman of the Board of Directors signed the Memorandum of 

Understanding this evening with Digital Wellnez company. 

 فى : 
ً
 2021-5-17تحريرا

 وتفضلوا بقبول فائق األحترام ،،،  
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 نبذة عن شركة ديچيتال ويلنز للبرمجيات:

برئاسة د. ممدوح األمين و   201٨في عام    CARESQUAREتأسست »كيرسكوير« 

شراكه د. محمد حسين و د. مصطفى الشريف والذين يعملون في القطاع الطبي 

 والذين يمتلكون العديد من الكيانات الناجحة مثل 
ً
منذ أكثر من عشرين عاما

صر ومصنع مصر لتكنولوجيا الصناعات الحيوية وشركه سالسل صيدليات م 

الفا ماركت الرائدة في قطاع تجزئة األغذية وشراكه املهندس فواد سليم الذي 

 في مجال تكنولوجيا املعلومات في العديد من الشركات   27يتمتع بخبرة 
َ
عاما

في تطوير عاما   20العاملية مديرا تنفيذيا للشركة,  واملهندس إبراهيم مكرم بخبره 

 البرامج كشريك مؤسس . 

 2020في مارس    CARESQUAREاطالق تطبيق »كيرسكوير«   

وقامت الشركة بالعمل فى مجال التحول الرقمي والتطبيقات االلكترونية، 

واختارت الشركة العمل على تطوير تطبيق في مجال الخدمات الطبية وتم اطالق  

والذى يتيح   2020ارس  خالل شهر م   CARESQUAREتطبيق »كيرسكوير«  

ملستخدميه إمكانية حجز األطباء في العيادات أو عبر استشارة فيديو أو زيارة  

منزلية, كما انه يتيح ملستخدميه ايضا حجز العديد من الخدمات الطبية  

 املعروضة من خالل التطبيق والتي تقدمها املستشفيات واملراكز الطبية.

 لف مستخدم للتطبيق ا 100كيرسكوير وصلت الى اكثر من   

في التوسع ووصل إلى ما يقُرب من   CARESQUAREنجح تطبيق »كيرسكوير«  

شهرا وبناء شبكة من مقدمي الخدمة الطبية   12ألف مستخدم في أقل من  100

 تغطي معظم احياء القاهره الكبرى. 

 الخطط املستقبلية في ضوء االستثمار مع سبيد ميديكال 

تخطط الشركة خالل العام القادم للتوسع في خدمات التطبيق لتشمل كافة  

أنحاء الجمهورية عبر التعاقد مع مقدمي الخدمات مثل املستشفيات ومراكز  

األشعة ومعامل التحاليل بكافة املحافظات واتاحة استخدام خدمات التطبيق  

ركين في برنامج التأمين الطبي، وتستهدف الشركة أيضا التوسع بخدمات للمشت

التطبيق في املنطقة العربية ومنطقة الشرق األوسط في السنوات املقبلة وتتوقع 

مليون جنيه حجوزات ومبيعات بحلول عام    ٣00الشركة  الوصول الكثر من 

2025 . 

About Digital Wellnez Software Company : 

CARESQUARE was founded in 2018, headed by Dr. Mamdouh Al-Amin 

and his partnership Dr. Mohammed Hussein and Dr. Mostafa El-Sherif, 

who have worked in the medical sector for more than twenty years and 

who own many successful entities such as Egypt Pharmacies chains, 

Egypt Biotech Factory, Alpha Market, the leading company in the food 

retail sector, and the partnership of Engineer Fouad Selim, who has 27 

years of experience in the field of information technology in many 

multinational companies and is the CEO of the company, and engineer 

Ibrahim Makram who has 20 years of experience in developing programs 

as a founding partner . 

The launch of the CARESQUARE application in March 2020 : 

The company has worked in the field of digital transformation and 

electronic applications, and the company has chosen to work in 

developing an application in the field of medical services displayed 

through the application and provided by hospitals and medical centers . 

CareSquare has reached more than 100 thousand users and succeeded in 

expanding, reaching nearly 100,000 users in less than 12 months and 

building a network of medical service providers covering most of Greater 

Cairo . 

Future plans in light of investing with Speed Medical : 

During the next year, the company plans to expand its application 

services to include all parts of the Republic by contracting with service 

providers such as hospitals, radiology centers, and analysis laboratories 

in all governorates, and to allow the use of application services to 

participants in the medical insurance program, and the company also 

aims to expand application services in the Arab region and the Middle 

East region in years The company expects to reach more than 300 million 

pounds, reservations and sales by 2025 . 

                                                                                                                                                                                                                                


