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عزيزي السيد /السيدة:
أكتب إليكم من معهد تيبر -تكساس للتكنولوجيا الحيوية&
وشركة  VACCINESHEEFAمحدودة المسؤولية
 15.6العالم بحاجة إلى  15.6مليار جرعة لقاح ( 7.8مليار شخص  xجرعتين سنويا) للقضاء على
الوباء.
أيضًا هناك طفرات في جينوم فيروس سارس كوف )RNA( 2-لذا ربما سيتطلب أخذ الجرعات لسنوات
قادمة كما هو األمر مع لقاحات اإلنفلونزا والجدري.
هناك أيضًا أكثر من  100نوع من مرض السرطان منتشر حول العالم .لقاح الرنا لعالج السرطان يعتبر
الطريق الجذاب والجديد لعالج السرطان.
تبلغ القيمة السوقية ألفضل  14شركة متخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية  1تريليون دوالر
أمريكي .ومع نمو صناعة اللقاحات والطب والتكنولوجيا الحيوية بنسبة  %3إلى  %6سنويًا ,ستتجاوز
القيمة السوقية  1.5تريليون بحلول .2023
سة للتقنيات والمرافق واإلستثمارات
ال بد من إنتاج لقاحات متنوعة لحماية الناس .العالم بحاجة ما ّ
الرخيصة والقادرة على إنتاج مئات المليارات من جرعات لقاح يمكن تخزينه في درجة حرارة الغرفة.
ال يزال هناك وقت أمام المستثمرين إليجاد حل.
تعمل شركة  TEXVAX & VACCINE-SHEEFAفي مجال إنتاج النماذج األولية والتسلسلية للقاحات
كوفيدو 19-والسرطان
المطورة في الجامعات ومراكز األبحاث والمختبرات داخل الواليات المتحدة.
ّ
لدينا دراسات ومشاريع جديدة ضمن هذا السياق في أمريكا .تمتلك شركة  TEXVAXخبرة واسعة في مجال
لقاحات السرطان وفيروس كوفيدو.19-

VACCINESHEEFA

في ظل أن شركة البحث والتطوير  VACCINESHEEFAتعمل من خالل أكثر من  34000متر مربع ,تضُم
شُركاء ومختبرات تجريبية ومساحات مكاتب
بجانب أن مرفق هيوستن يمتلك أكبر بصمة في مجال البحث والتطوير والتكنولوجيا الحيوية في الواليات
المتحدة.
مجموعة مختبرات جونسون أند جونسون من رواد مجال التكنولوجيا الحيوية في الواليات المتحدة
والعالم أيضًا مركز تكساس الطبي ,من أكبر المراكز الطبية في العالم وله ودور حيوي في إزدهار هيوستن
كمركز للعلوم الحياتية.
نحن نقدم إليكم عرض شراكة إلنتاج لقاحات فيروس كوفيدو 19-والسرطان ومرض التصلب المتعدد.
أرفقنا هنا ملف العرض الخاص بنا.
وننتظر إبالغنا بقراركم خالل األسبوعين القادمين .بالمناسبة ,إن احتجتم لمعرفة المزيد من المعلومات
أو طرح أي أسئلة ,نرجو منكم االتصال بنا على الفور .نتطلع إلى لقاءكم في أقرب وقت.
مع خالص التقدير,
معهد تيبر -تكساس للتكنولوجيا الحيوية
شركة  VACCINESHEEFAذات المسؤولية المحدودة
البروفيسور الدكتور كنجز زبير ألتونتاس
دكتور سوات ك .بولوت
مركز تكساس الطبي
 2450هولكومب بليفارد ,سويت X
هيوستنTX 77021 ,
الواليات المتحدة
للتواصلVaccinesheefa@gulfuscapital.com +17133778235, WhatsApp +18454808762 :
https://global-trader.us/vaccaniseefa-startup-project/

