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شركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل ا     اا

ا–)ةوفايا كضررىااعاالجلعاشبشنىاا"أفاجشل"لعضثالاعيةلءاأقكلصا"اأنفازيكل "تعررتا افىاابيأت

اضيضييرافاكاعتعتا ااقشضالعضعكي هائ العيةلءاةت علاااىا ولفق اا(19
ا

ا2020يوناواا22لعقشهكةافيا

ا

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

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

االسم التجاري   يحملالذي و ك(فشفاباكلفاا)االذى يحتوى على المادة الفعالةاأنفازيكل ""عقار بدء تصنيع عن  قطاع األدوية المصري،

 (. 19-وذلك الستخدامه في عالج المصابين بفيروس )كوفيدهيئة الدواء المصرية حصولها على موافقة بعد  ،اليابانفى  "أفيجان" 

 

و الذى يحتوى على    اليابانية  "فوجيفيلم"  لشركة" هو عقار مضاد للفيروسات طورته شركة "توياما كيميكال" التابعة  أفيجانجدير بالذكر أن "

، حيث تم إعطاؤه لبعض المصابين بالفيروس  والمثيل للدواء الذى يحمل االسم التجارى "أفيجان" فى اليابان "فشفاباكلفاك"المادة الفعالة 

ذى يساعد على منع تكاثر الفيروس داخل الخلية و قد أثبتت التجارب السريرية  فى دول مختلفة نجاح العقار فى  وال  سريريةالتجارب  الخالل  

 أيام من استخدامه.   6-4السيطرة على الفيروس فى خالل 

 

مجموعة  لتحديد مدى فعالية إجراء التجارب السريرية ب  قامواوزارة الصحة والسكان  وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى جدير بالذكر أن

استخدام "فافيبيرافير" في العالج التجريبي تم    باإلضافة إلى ذلك  )19-عالج مرضى )كوفيدفي  "  فافيبيرافيرومن بينها "من األدوية المستخدمة  

، في حين أقرت وزارة الصحة الروسية  وروسيا وإيطالياالصين و اليابان ( وأيًضا في التجارب السريرية في كل من19-لمرضى )كوفيد

 .  (19-مرضى )كوفيد ول دولة تجيز استخدامه رسميا فى عالج أك " داخل المستشفياتفافيبيرافير" عقار استخدام 

 

خدمة   سبيل أن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في ،الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا أوضحوفي هذا السياق 

تبذلها وزارة الصحة و السكان و  عن بالغ امتنانه للجهود التي  مرسي . وأعربالمرحلة التاريخية التي يمر بها العالمالمصريين خالل هذه 

الجمهورية لشئون  الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس معالى وزير التعليم العالى د/ خالد عبد الغفار وهيئة الدواء المصرية و

كذلك مسئولي وزارة  وواللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد  الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية الصحة والوقاية، و

وزارة    الخارجية المصرية والسفير المصرى باليابان أيمن كامل و الدكتورهانى سليم مساعد وزيرالخارجية للشئون االسيوية وكذلك مسئولى

و تذليل كل العقبات لسرعة تسجيل و انتاج المستحضرين   الصحة والسكان الذين ساهموا بجهودهم في تحقيق هذا اإلنجاز في وقت قياسي 

- التي تتعامل مباشرة مع مرضى )كوفيد والسادة الصيادلة القوي لألطباء واألطقم الطبية عن امتنانهمرسي  أعرب. كما بمصانع مصرية

 ا الشفاء لكل المصابين بالفيروس.  (، متمنًي 19

 

و   للسوق المصري بالكامل العقارإنتاج "، على أن تخصص  أنفيزيرام تجاري "ال تحت االسم" افافيبيرافير"راميدا بإنتاج عقار " ستقومو 

 التصدير الى الدول الشقيقة بعد استيفاء موافقات وزارة الصحة و السكان و هيئة الدواء المصرية. 

 

الذي يُعطى ريمديسيفيرلتصنيع عقار  هيئة الدواء المصرية  حصلت شركة راميدا على موافقة    ضافة الى عقار "أنفيزيرام" المذكور أعالهباالو

و تعتزم (.  19-للمريض عن طريق الحقن الوريدي، وهو عبارة عن دواء مضاد للفيروسات واسع المدى تم استخدامه لعالج مرضى )كوفيد 

  فى الفترة القريبة القادمة. سيفير"ي ريمدراميدا انتاج عقار "
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ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. 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

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 بإنتاج مجموعة متنوعة من األصسناد الدوائية من خالل مصسانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصسناعية بمدي

 من أكتوبر.

 

العتوقاشدالعضرتقباا 

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

عسات"، "تعتزم"،  العبسارات والكلمسات االتيسة "وفقسا للتقسديرات"، "تهسدد"، "مرتقسد"، "تقسدر"، "تتحمسل"، "تعتقسد"، "قسد"، "التقسديرات"، "تفترض"، "توق

دد  "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشسسروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سسسود"، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

الية المستقبلية او الخطط  الى التعرد على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج الم

ائل التي تؤثر أو التوقعات بشسسأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظرود االقتصسسادية والتنظيمية العامة في المسسستقبل وميرها من المسسس 

 على الشركة.   

 

حداث مسسستقبلية، والتي تقوم على افتراضسسات اإلدارة وتنطوي على التوقعات المسسستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشسسركة )"االدارة"( على أ

فسا اختالفسا  مخساطر معروفسة ومير معروفسة ومجهولسة، وميرهسا من العوامسل التي قسد تؤثر على ان تكون نتسائج الشسسسسركسة الفعليسة أو أداءهسا أو إنجسازاتهسا مختل

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

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

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

ذه  ركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبد في اختالد التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهتخضسع أعمال الش

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

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

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

 أسعار صرد العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

 

فسإنسه في حساالت   بعض المعلومسات الواردة في هسذه الوثيقسة، بمسا في ذلسك المعلومسات المساليسة، طرأ عليهسا بعض التعسديالت بغرض التقريسد العسددي، وبسالتسالي

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

mailto:yasmine.negm@rameda.com

