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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتال 

تشتضلاضلعادشررس لعا رراترالعا ة شرالاضلعا شةملعا رراترالعا دش ترال  ل»نعمتراع ل.م.م.ل

ل2019سبش بةلل30
  

 2019لديا بةلل3عاقرهةمل  ل

 

ا    الررول الضعرك أعلنت اليوم شركة  الاششرك  ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي  ةالضررت نركاد الت رريعري   ضا ييا  ة    ،  شركة  ادوةة  ادرركن وضو 

  .2019ربتضبك  30عر وتشوجهش الضشلي  ةالت غيلي  للفتكة الضنتهي     

 

 :2019المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام 

 
الضنتجشد    جةر  زت رر ةذلك بفنر    2019 ليول جنيه خالل الكبع الثشلث  ر عشم    234.8% لتررج  19.4د بضايل ررنو  اإلةكاوااضتفات  

 .ضغم اضطكابشد ادو ط  اإلوتشجي  على خلفي  التوراشد ادخيكة بشلضعشوع ةخطوط اإلوتشج التشبا 

   ليول جنيه. 618.7% لترج  8.2، اضتفات اإلةكاواد بضايل رنو  2019أشهك  ر عشم  9خالل أةل  

%. ةرررررجر   رش ح الكب  اإلجضرشل   1اضتفرشن رررررنو  بضاريل ، ة و 2019 ليول جنيره خالل الكبع الثرشلرث  ر عرشم  91.1بلغ  جضر  الكب   

 .2018% خالل الكبع الثشلث  ر عشم 45.8%  قشب  38.8

 ليول جنيه، ة و تكاجع    55.7 (adjusted EBITDA) قب  خعرم النركاوو ةالفواوي ةاإل الو ةاتررتهالو الضايل  بلغت ادضبشح الت رغيلي  

 % خالل وفس الفتكة.23.7 (adjusted EBITDA margin)%. ةرج   ش ح 6.6رنو  بضايل 

 

لمت صلقرس العااخلل)متتوالجدته( ل
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 %ل4م19 8م234 7م196 %2م8ل7م618 0م572 عإليةعدعي

 %0.9 91.1 90.2 %( 6.0) 261.6 278.1  جض  الكب 

 ( وقط  7.1) % 38.8 % 45.9 ( وقط  6.3) % 42.3 % 48.6  ش ح الكب  اإلجضشل 

قب  خعم النكاوو  الضايل  ادضبشح الت غيلي 

 ةالفواوي ةاإل الو ةاترتهالو
191.4 159.3 (16.7 )% 59.6 55.7 (6.6 )% 

قب  خعم  الضايل   ش ح ادضبشح الت غيلي 
 النكاوو ةالفواوي ةاإل الو ةاترتهالو

 ( وقط  6.6) % 23.7 % 30.3 ( وقط  7.7) % 25.8 33.5

 %( 35.5) 10.5 16.2 %( 59.0) 31.1 76.0 صش   الكب 

 ( وقط  3.8) %4.4 %8.2 ( وقط  8.3) %5.0 % 13.3  ش ح صش   الكب 

 

الت يةشد الت رغيلي   وه عل  الكغم  ر أ ألنعمتاععاشلرولعا دشا لا رة العاا شونلا ةللمةسر للتشتتقهلاتىلعادشرس لعا راتاللعاش رغتتتالات رة األأاة لل  

 ر  هأررررفكد عنة ش % 60لزةشوة القيضة اتوتشجي  بنررررب  النشتج  عر التورررراشد الجو كة  بشلضعرررشوع ةخطوط اإلوتشج التشبا  ةالت   كد بهش ال ررركة  

النضو القو  بشإلةكاواد   ت قيق     2019الكبع الثشلث  ر عشم خالل وج ت ال ررركة    الضشضررري ،   اررررتثنشوي  بشليةضة اإلوتشجي  خالل الررررناضرررطكابشد 

قب  خعررم النرركاوو ةالفواوي ةاإل الو ةاترررتهالو   الضايل  ةال فشظ على  رررتوم  جض  الكب  ةةكلك ال ي  ر التيريك الرررلب  على ادضبشح الت ررغيلي 

(adjusted EBITDA).     تجشةز  اإلواضةةخبكة شرررهشوة على وجشح بضثشب  ةاي  تلك الفتكة ةأضرررشر  كرررر  أل  كةو  ادوال الضشل  ةالت رررغيل   

 الت يةشد الت غيلي  ة واصل  ت قيق ادوال الضتضيز.

 

الضنتجشد  بضزةج الضرطط  تنفيك الت ررينشد  ع  تواز بشلذلك ة اررتننشر ادو رط  اإلوتشجي  بشل را  الضاتشوةالضرطط  التورراشد لتضشم  ةلفت  كرر  للى

بتكررريم  اشوتهش   الجشضةختشم الرررن  للى ال رركة  تتطلع ، ةبشلتشل  ةالت  تتضيز بهش ح الكب  الضكتفع لواعيةالضزةي  ر الضرررت نرركاد اليةاوي  الت ررض  

خالل ةية  ت  آ شل وضو جيثضك عر  ةالت  رررتلطكح الاشم    البوضصرر  الضعرركة  اضلي   ع اإلتضشم الضكتقو لبشلتزا ر ةةتشب  صررف   جيةية  ر النجشتشد 

 الفتكة الضقبل .
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خطوط لوتشج جيةية    4شرش ل  بضن رهتهش العرنشعي  بضش    ذلك لضرش    تورراشدال ركة  بيأد  نك  طلع الاشم الجشض     تنفيك خط  ةتجيض اإلشرشضة للى أل 

وتشج   نشطق اإل جضيع التى تغكم   ط   اشلج  الضيشه ةتغييكلتتضششرى  ع أتي  الضواصرفشد الاشلضي  العرلب    نطق  الضررت نركادبنشل تعرضيم ةعشوة ل ع 

  اإلوتشج رطوطالضاياد ةاآلتد الرشصرر  ب باضل تكةيوالة ترررليمال تيخيكادالاقبشد اإلوتشجي  الضكةوضة تكجع ب ررا  ضويررر  للى ، غيك أل  بشلضعررنع

، ة و  رش أوم بريةضه للى تكاجع تجم العرررر ر  ةزاضةالكقرشبير   ر  شدةالضوا قر اضليرشد الف   ل رش تكترو على ذلرك  ر تريخيكاد الجريةل الز ن  ة الجريةرية

 9 طاللل ترررتهير ال رركة  تةةشو. الجيةيةالضنتجشد  طكحةةكلك تيخك الضوعي الض يو ل  2019أشررهك  ر عشم  9خالل أةل ٪  26بضايل رررنو   اإلوتشج

  الكبعخالل   رررت نرركاد أضبع  واعيي التررروةق لهكه الضنتجشد لتعررب  تيجي  تم اتضرركابشدتلك  بررربو   لارة  2019 عشم خالل   رررت نرركاد وةاوي

ش  ، 2019 الثشلث   ةالضنتجشد التورررراشد تلك رضشض تجن  أل ال ررركة  تتوقع ةبشلتشل  الضكتفع الكب  بهش ح تتضيز الجيةية اليةاوي  نررركاد الضررررت بيل  علض 

ا الجيةية  .الجشض  الاشم  ر ادخيك الكبع  ر بيل 

 

الضوضوةر  ليم ي اإلوتشجالقيضة     الضتوقع غيك اتوقطشنةذلك على خلفي   ، تم تعرنياه ليم الغيكة الوتيي الك ضنتج التوضةي  نشاوقطالررلبي   التيريكاد  رة

عر اورفشض   بيةضهةأررررفك  اإلوتشج تاشليف    ةبيكة زةشوة للى أومة و  ش  الهني    بية    وضو  ر ضنتج اررررتيكاو ال للى ضش و اهش  لل ررركة  الرشضجيير

 أشررهك( خالل  تكة الترررا  Adjusted EBITDA Margin) قب  خعررم النرركاوو ةالفواوي ةاإل الو ةاترررتهالو الضايل  ادضبشح الت ررغيلي   ش ح

  ةاتيةة    كا اإلطشض قش ت ال ركة  بتتضشم عضلي  الف   ةالت رغي  التجكةب  لرإ لوتشج البووضاد الضجفية لتعرب  بكلك .  2019 رربتضبك 30    الضنتهي 

  ذاتي ش وتشجي اإل لل رررركة  تغطي  اتتيشجشتهشة و  ش ةتي   الضعررررك ،  ادوةة قطشن    بهكه القيضة اإلوتشجي   تى تتضيزال رررركةشد ال   ر   يةو عيوبير   ر

وج ت   ذلك،  ة ع . قيق اإلةكاواد لل رركة تةلعررشل  الغيك ةبشلتشل  ررري تشج  تقيقي   تعررنيعال رررول    الطلو لتلبي ةتوظيف  شوض الطشق  اإلوتشجي  

التورراشد الضرطط  بضن رهتهش العرنشعي  ةبشلتشل  تتطلع أل ة رهي  ش ح  ال ركة     تجشةز تلك الاوا   غيك الضتاكضة  ع لطالل الضنتجشد الجيةية ةلتضشم 

ا خالل الفتكة القشو    .الكب  ت رنش  ةبيك 

 

تغط   ة،  2019رربتضبك   30تتى   تنون ررت نرك وةاو   71 ر   و وةا نتج   105 شول  ت رض  ال ركة  وج ت    تطوةك بشق   نتجشد جيةك بشلكةك أل 

 جضوعشد وةاوي    6ةتكةز ال رركة  بعررف  ضويررري  على   جضوع  وةاوي     قطشن العررنشعشد اليةاوي  بضعررك.  16 جضوع  وةاوي   ر بير   11جضياهش 

ةأوةة   ت ررض  الضنررشواد ال يوة  ةأوةة  عالج الجهشز الهنررض  ةأوةة  عالج أ كاض الجهشز البول  ةالتنشرررل  ةأوةة  عالج القلو ةادةعي  الي وة  

 هشز الاعب  ةأوةة   نشواد التجلإ.عالج الج

 

)الطكح الاشم ادةل (، ة ر الضقكض أل ةتم   تنفيك عضلي  طكح جزل  ر أررهضهش    البوضصر  الضعركة عر عز هش   2019أةتوبك   30علنت ال ركة     ةأ

  تنفيك الطكح الضكتقو  ر خالل شرركة تير لتيا ضش طكح خشل للضرررتثضكةر الضن لير، ةادخكم طكح عشم للجضهوض بشلرررول الضعرركة  )ةة ررشض لليهضش

ش بيوه تم قيي أرهم ال كة  بقشعية بيشوشد البوضص  الضعكة  بتشضةم  جتضاير بررررطالطكح الض تكوط(،  التياةل   ةبيأ ر الضتوقع أل ة،  2019وو ضبك   20علض 

ا  ر  RMDA.CAعلى أرررهم ال رركة  بشلبوضصرر  الضعرركة  ت ت ض ز   ش للى جشوو    .2019وةرررضبك  11ةوم ادضباشل الضوا ق اعتبشض  ة ر الضقكض أةنرر 

   رررهم وقي  جيةي على أل ةقتعررك تق اتةتتش    125,000,000عضلي  الطكح الض ررتكو أل تقوم ال رركة  بتنفيك زةشوة ضأم الضشل  ر خالل لصررياض 

)طالضررش م البشوعط(، ةذلك بنفس الرراك الك  ةتم تنفيك الطكح به. ةتتوقع ال ركة  أل ةبلغ  جض   Greville Investing Ltdالزةشوة الضكةوضة على شركة  

 . ليول جنيه 582.5تعيلتهش  ر زةشوة ضأم الضشل الضكةوضة 

 

ل رركة  توظيف صررش   تعرريل  زةشوة ضأم الضشل الالتق  إلتضشم الطكح الض ررتكو    وعم ةتضوة  التوررراشد الضرطط  ضررضر اإلواضة الاليش لترطإ ة

ش بيل ال ركة  ررتكةز بعرف  أررشرري  على تنفيك اتررت واذاد الضررتهي   على  اليةاوي  الفاشل ، للى جشوو   الضررت نركاداررتكاتيجي  النضو الت  تتبنش ش، علض 

ةتقوم تلك اترررتكاتيجي  على التوظيف اد ث  للافشلة اإلوتشجي  الت    . اليةاوي  للضرررت نرركادال رركةشد الضنتج  ةجيةم اترررت واذ على  وضاررر  ل اشوي 

ش للفاشلي  ةالجووة بير جضهوض تنفكو بهش ال ررركة  ةتا يم الضكوةو اإلةجشب  لض ف   الاال شد التجشضة  ةالضنتجشد اليةاوي  الضضيزة ةالت  أصرررب ت  كاو   

 الضرتهلاير.

 

 –وهشة  البيشل  –
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 والتواصل: لالستعالم  

 

 ياسمين نجم
 رئيس قطاع االتصاالت وعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 
+20(0)1111263555 

 

 عن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية »راميدا«

 

وتشج  تاي ضا ييا شرركة  ضاوية    قطشن ادوةة  الضعررك  ةت قق أررركن  ايتد النضو     كا القطشن الواعي، تيث تكةز ال رركة  بعرروضة ضويررري  على ل

بيطكة .  لةبيع بشق   تنوع   ر الضررت نركاد اليةاوي  الضثيل ،  ررت نركاد التجضي  العرييتوي ، الضاضالد الغكاوي ، اتجهزة الطبي  ةالضررت نركاد ا

. ةت  ى ضا ييا  2018للى   2013شركة  أوةة      عرك  ر تيث  ايل النضو الررنو  الضكةو للضبياشد  ر    25ةت ت  ضا ييا الضكتب  ادةلى بير أةبك 

ش  تنوعش  ر    105بض ف    نتجشد عالجي  تنرم  خيعرهش   ررت نرك وةاو   رتلف )ت رض  الضررت نركاد اليةاوي  الضكخعر  ةالجشض  تجيةي تك  71 نتج 

 جضوع  وةاوي     قطشن العنشعشد اليةاوي  بضعك. ةتكةز ال كة  بعف  ضويري     16 جضوع  وةاوي   ر  ر بير   11   الوقت ال شل (، تغط  جضياهش  

الج القلو   جضوعشد وةاوي  ت ررض  الضنررشواد ال يوة  ةأوةة  عالج الجهشز الهنررض  ةأوةة  عالج أ كاض الجهشز البول  ةالتنشرررل  ةأوةة  ع  6على 

  .ةادةعي  الي وة  ةأوةة  عالج الجهشز الاعب  ةأوةة   نشواد التجلإ بشعتبشض ش  ر الضجشتد ذاد  قو شد النضو الواعية    الرول الضعك

 

 التوقعات المستقبلية

 

ارتريام  ث   ة تو   كا البيشل على توقاشد  رتقبلي ، ةالتوقع الضرتقبل   و أ  توقع ت ةتع  بوقشوع اة اتيا  تشضةري ، ةةضار التاكر عليه عر طكةق

ارشدط، طتاتزمط،  الابرشضاد ةالالضرشد اتتير  طة قرش للتقريةكادط، طتهريرط، ط كتقروط، طتقريضط، طتت ضر ط، طتاتقريط، طقريط، طالتقريةكادط، طتفتكضط، طتوق

ير  طتكمط، طترطإط، ط ضارط، ط توقعط، ط  رركةعشدط، طةنبغ ط، طعلى علمط، طرررورط، اة    ة  تشل ،  ش ةنفيهش اة تابيكاد اخكم  ضشرل  الت  ته

شلي  الضرتقبلي  اة الرطإ  الى التاكر على التوقع بشعتبشضه  رتقبل .  كا ةنطبق، على ةجه الرعول، للى التوقاشد الت  تتنضر  الو شد عر النتشوج الض

شو  الت  تنرك أة التوقاشد ب رريل ادعضشل التجشضة  ةاإلواضة، ةالنضو أة الكب ي  ةال كةر اتقتعررشوة  ةالتن يضي  الاش      الضرررتقب  ةغيك ش  ر الضررر 

 على ال كة .   

 

تيا   رررتقبلي ، ةالت  تقوم على ا تكاضررشد اإلواضة ةتنطو  على التوقاشد الضرررتقبلي  تااس ةجهشد الن ك ال شلي  إلواضة ال رركة  )طاتواضةط( على أ

فرش اختال رش   ررشطك  اكة ر  ةغيك  اكة ر  ة جهولر ، ةغيك رش  ر الاوا ر  الت  قري تنرك على ال تاول وترشوج ال رررركةر  الفالير  أة أوال رش أة لوجرشزاتهرش  رتل

ش الواضوة     كه التوقاشد الضررتقبلي  صركات  أة ضرضنش. قي ةترربو ت قق أة عيم ت قق  جو كة ش عر أ  وتشوج    الضررتقب ، اة عر أوال ال ركة  أة اوجشزاته

ق التوقاشد رررروال  كا ات تكاض    اختالر ال شل  الضشلي  الفالي  لل ررركة  اة وتشوج عضليشتهش اختال ش جو كةش عر  كه التوقاشد الضررررتقبلي ، أة عيم توا 

 ةشوت صكة   اة ضضني .  

 

كه  كة  لايو  ر الضرشطك ةال اوو الت  قي تتربو    اختالر التوقع الضرتقبل  اة التقيةك أة التنبن اختال ش جو كة ش عر اد ك الواقع. ة ترنرع أعضشل ال 

الاض ،  ةق الضرشطك تتنررضر التقلبشد بيررراشض الرش شد، أة تالف  الاضشل  الالز   لضزاةل  الن ررشط، ةقيضة ال رركة  على ارررتبقشل الانشصررك الكويررري  بفك

ررتجياد  ةالضنش رر  بنجشح ةررإ  تغيكاد ادةضرشن الرريشرري  ةاتجتضشعي  ةالقشوووي  ةاتقتعرشوة ، رروال     عرك أة على صرايي اتقتعرشو الاشلض ، ة 

الفشوية، ةتقلبشد  ةتطوضاد قطشن الكعشة  العرر ي  على الرررشت  اإلقليضي  ةاليةلي ، ةتياعيشد ال ك  ة رشطك اإلض ش ، ةتيريك التنرررم، ةتغيك أررراشض 

 أراشض صكر الاضالد، ةقيضة اإلواضة على الت كو اليقيق ةالركةع لت يةي الضرشطك الضرتقبلي  دو ط  ال كة   ع لواضة الضرشطك.

 

 رتوره    ترشتد   باض الضالو رشد الواضوة     ركه الوريقر ، بضرش    ذلرك الضالو رشد الضرشلير ، طكأ عليهرش باض التاريةالد بغكض التقكةرو الاريو ، ةبرشلترشل 

  اين  قي ةرتلف الضجضون أة النرو الضنوة  الواضوة  نش عر اإلجضشل  الفال .  
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