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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

ماررشخلررةت رلخ ررعلاتإلطاررنلئت العاالعالعا  ررةتاليشاررشتةللت»نعمتاع«لش.م.ملل

عسررررش راعم  ررل  لا  لللعا  كضل»أن تزتةعم«لنعمتراع«للل-»نت راتاررررت تةتضللعاجراترا

ي تةليل    تررالل العاللل(19لل–عا  ررررررريتضل طط قلألللمج  اررالمضل لتشتضلاضل

للا للسبش بةلعا قبعنعمتاع«لل-»نت اتات تة

 

 2020يو ليو 20القاهرة في 

)ويشار    –  RMDA.CAكود البورصة المصرية    –أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  

في    شركة رائدةإليها بمصطلح »الشركة«، أو »راميدا« أو »المجموعة« في حالة اإلشارة إليها وشركاتها التابعة بصورة مجمعة(، وهي  

الذى يحتوي على المادة    «أنفيزيرام»الجديد  تسعير منتجها  بشأن  حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية    قطاع األدوية المصري، عن

قرر طرح الدواء ت حيث    ،فى روسيا و الصين و الهند    (  19  –عالج فيروس )كوفيد  ذى تم اعتماده ضمن بروتوكول  وال  الفعّالة »فافيبيرافير«

ة بشأن تسعير منتجها على إخطار هيئة الدواء المصري كما حصلت الشركة    قرص.  40جنيًها للعبوة التي تحتوي على    1260الجديد بسعر  

قرر طرح  ت (، حيث  19  –أمبوالت للحقن الوريدي، المقرر استخدامها في عالج المرضى المصابين بفيروس )كوفيد    «»ريمديسيفير  الجديد

 .  لألمبولجنيه    680بسعر  وذلك    ،للحقن الوريديمخصصة  في صورة بودرة مجفدة    «راميدا  - »ريمديسيفيرالتجارية  عالمة  التحت    المستحضر

خالل يونيو الماضي،  راميدا«    - »ريمديسيفيرعلى موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع مستحضر  حصلت  راميدا  جدير بالذكر أن شركة  

الو أول مجموعة من  الشركة طرح  المصري خالل شهر سبتمبر    دواءتعتزم  السوق  عقار مضاد    «»ريمديسيفير. ويعد  المقبلالجديد في 

أول   بذلك  راميدسوف تصبح  (. و19  –تم استخدامه في عالج الحاالت الحرجة المصابة بفيروس )كوفيد  والذي  واسع المدى،    للفيروسات

 حفظ في درجة حرارة الغرفة العادية.   قابلة للبودرة مجفدة أمبوالت تحتوي على في صورة  «»ريمديسيفيرشركة تقوم بتصنيع 

 –نهاية البيان  –

ل

ل

 

ل

لا سشش مللعاش عصع:ل

لترس تضلنجمل

 رئيس قطاع االتصاالت وعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 

ل1111263555(0)20+

ل

لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«

. وتسستعين الشسركة RMDA.CA، وهي شسركة رائدة في قطاع األدوية المصسري ومقيدة في البورصسة المصسرية تحت كود 1986تأسسسست راميدا في عام 

مجال  عالمية فيبفريق إداري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والمعايير ال
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ء، مما أثمر الصسناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السسوق المحلي وأقصسى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

مثيلة ومسستحضسرات  عن تحقيق معدالت نمو سسريعة في قطاع األدوية المصسري. وتشسمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسستحضسرات الدوائية ال

ة بمصسسر التجميل الصسسيدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمسسستحضسسرات البيطرية. وتحظى الشسسركة بمكانة راسسسخة في أهم المجاالت العالجي

االت ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السسنوات الماضسية في تنفيذ مجموعة من االسستحواذات االسستراتيجية على المركبات الدوائية في مج

نة السسادس  في السسوق المصسري. وتقوم الشسركة بانتاج مجموعة متنوعة من األصسناف الدوائية من خالل مصسانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصسناعية بمدي

 من أكتوبر.

 

لعاش قشريلعا اشقبتتا

وقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي ت

تعتزمق،  العبسارات والكلمسات االتيسة قوفقسا للتقسديراتق، قتهسدفق، قمرتقسدق، قتقسدرق، قتتحمسلق، قتعتقسدق، ققسدق، قالتقسديراتق، قتفتر،ق، قتوقعساتق، ق

يق، قعلى علمق، قسسسوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشسسروعاتق، قينبغ

لية او الخطط  الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقب

دارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصسسادية والتنظيمية العامة في المسسستقبل وايرها من المسسسائل التي ت ثر أو التوقعات بشسسأن األعمال التجارية واإل

 على الشركة.   

 

نطوي على التوقعات المسسستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشسسركة )قاالدارةق( على أحداث مسسستقبلية، والتي تقوم على افتراضسسات اإلدارة وت

الفسا  معروفسة واير معروفسة ومجهولسة، وايرهسا من العوامسل التي قسد ت ثر على ان تكون نتسائج الشسسسسركسة الفعليسة أو أداءهسا أو إنجساتاتهسا مختلفسا اخت  مخساطر

قق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائج في المسستقبل، او عن أداء الشسركة أو انجاتاتها الواردة في هذه التوقعات المسستقبلية صسراحة أو ضسمنا. قد يتسسبد تح

ق التوقعات سسسسواء هذا االفترا، في اختالف الحالة المالية الفعلية للشسسسركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المسسسستقبلية، أو عدم تواف

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

تقبلي او التقدير أو التنب  اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذه  تخضسع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكو  التي قد تتسبد في اختالف التوقع المس

يق العمل،  المخاطر تتضسسمن التقلبات بأسسسعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالتمة لمزاولة النشسساط، وقدرة الشسسركة على اسسستبقاء العناصسسر الرئيسسسية بفر

والقانونية واالقتصسادية، سسواء في مصسر أو على صسعيد االقتصساد العالمي، ومسستجدات    والمنافسسة بنجاح وسسط متغيرات األوضساع السسياسسية واالجتماعية

وتقلبات    وتطورات قطاع الرعاية الصسسحية على السسساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرخ ومخاطر اإلرهاخ، وتأثير التضسسخم، وتغير أسسسعار الفائدة، 

 دقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحر  ال

 

ه في حساالت  بعض المعلومسات الواردة في هسذه الوثيقسة، بمسا في ذلسك المعلومسات المساليسة، طرأ عليهسا بعض التعسديالت بغر، التقريسد العسددي، وبسالتسالي فسانس

 هنا عن اإلجمالي الفعلي.  معينة قد يختلف المجموع أو النسد المئوية الواردة  


