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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

للخال ل5م437%لاشبتغلل14لسرررردر لب شرا »نعمتراع ل.م.م.لرةدررررالإل رلعاتةع عيلل

اتارج ل شا لتشجرلزلعالرش للدرري لعاةب لبعنرفرعلللمعلل2020ار.للعألل لمضد ر للعا

لمتترالجدتهلخال لإلفسلعافشةةل8م43

غم اسنننتررار إجمالج  ام المبيعات خالل ، ر  2020األول من عام ال صننن    ملي ن ج يه خالل  437.5لتبلغ   %14ارتفاع إيرادات راميدا بمعدل سننن     

ارتفاع مت سننأ عسننعار البيض بفجنن  ناار افدارة يج تب ننين خالل نفس الفترة، مصننب ب ا ب  نفس الفترة،  يث يعكس ذلك األداء الر   لرطاع الم اقصننات

ا والمتمي ة ب امر ربب ا المرتفض . والشرك  ت اح  تشنكيل  الم تاات لتجنم الم تبجرات الدواةي  التج تم إقالق ا واألخرا التج تم اتستب اذ علي ا مرخر 

% خالل ال صن  األول من العام الاار ، مدي ع ا 46.8% ليبلغ  2.1بمعدل سن     افجمالج  ع هامر الربح يج ج ج ثمار تلك التط رات يج ضن ء ارتفا

%  10.5  بمعدل سنن     نم  األربار التشننليلي  قب  خصننم الجننراةو والف اةد وافهالت واتسننت الت  بانخفاض ن ننب  تكالي  الم اد الخام إلا افيرادات.

ملي ن ج يه خالل   43.8عن ارتفاع صننايج الربح بشننك  ملب ب ليبلغ   ، عثمرتب ننن عنشننط  الخ ان خالل ال صنن  األول من العام الاار  بالت امن مض 

 .الفترة% خالل نفس 10.0نرط  ليبلغ   4.6  ب اقض ونتج عن ذلك نم  هامر صايج الربح%، 108.8  قدرها  س  يب يادة ، 2020ال ص  األول من عام 

 2020 أغسطس  16القاهرة في 

)ويشار إلي ا بمصطلح    –  RMDA.CAك د الب رص  المصري     –ععل ت الي م شرك  العاشر من رمجان للص اعات الدواةي  والم تبجرات التشخيصي   

يج قطاع األدوي  المصر ، عن    شرك  راةدة»الشرك «، عو »راميدا« عو »المام ع « يج  ال  افشارة إلي ا وشركات ا التابع  بص رة مامع (، وهج  

،  2020عام  األول من     ص الملي ن ج يه خالل    437.5،  يث بللت افيرادات  2020ي ني   30المالي  الم ت ي  يج  فترة  نتاةا ا المالي  والتشليلي  عن ال

وكذلك األداء الر   لرطاع  ،  بباق  من الم تاات المتمي ة بريمت ا المرتفع الشرك   مبفظ     تب ين  مردود  ذلك. ويعكس  %13.8وه  نم  س    بمعدل  

غم األوضاع ال الم اقصات خالل نفس الفترة، يجال  عن  ش ر مارس الماضج.    قي  الصعب  التج مّر ب ا خاللمرون  عداء قطاع المبيعات المبلي  ر 

خالل    % 46.8ليسجل  مصحوبًا بنمو هامش الربح اإلجمالي    ، 2020األول من عام    نصف مليون جنيه خالل ال   204.7إلى    % 19.1بمعدل سنوي    إجمالي الربح ارتفع  

محفظة الشركة  تعزيز  في ضوء  إلى اإليرادات  المواد الخام  تكاليف  انخفاض نسبة  خالل نفس الفترة من العام السابق، بفضل    % 44.7مقابل  النصف األول من العام الجاري  

 باإلضافة إلى استقرار سعر صرف الدوالر األمريكي.   ، المتميزة بهامش ربحها المرتفع   بتشكيلة من المنتجات 

األول من  ص   الملي ن ج يه خالل    116.1  (adjusted EBITDA)بللت األربار التشليلي  المعدل  قب  خصم الجراةو والف اةد وافهالت واتست الت  

نرط  مئ ي     0.8ب اقض    (adjusted EBITDA margin)األربار التشليلي  المعدل   هامر  بي ما انخفض    .%10.5  ب  ب   نم  س   ، وه   2020عام  

 .ارتفاع ن ب  الرواتو إلا افيراداتيعكس ذلك مردود ،  يث نفس الفترة خالل % 26.5 إلا

، وه  ما يمث  نم  سن    بمعدل 2020عام األول من     صن الخالل ملي ن ج يه    43.8ليبلغ  معدل يتااوز الجنع   ارتفض صنايج الربح بعد  ر   األقلي  ب

مراب    ، 2020عام األول من    صن ال% خالل 10.0مئ ي  لي نا     نرط  4.6ونتج عن ذلك نم  هامر صنايج الربح بعد  ر   األقلي  ب اقض  %،  108.8

   الفترة.خالل نفس وعنشط  الخ ان   تب ن األداء التشليلج  يج ض ء    ، % خالل نفس الفترة من العام ال ابق5.5

 مت صلقرس العااخ ل

ل)متترالجدته(
لعاثرإل عاةبعل

ل2019

لعاثرإل عاةبعل

2020 

 عاشغتتة

ل

للعاد  لعألل 

2019 

للعاد  لعألل 

2020 
 عاشغتتة

 %ل8م13 5م437ل4م384ل%ل6م5 0م205ل2م194لعاتةع عي

 %ل1م19ل7م204 8م171ل%ل4م6 5م98ل5م92 مج  لعاةب ل

 نرط   2.1 % 46.8 % 44.7 نرط   0.4 % 48.0 % 47.6 هامر الربح افجمالج

عألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقب لخ ملل

لعالةعسبللعافرعساللعاهالكللعالسشهالكلل
ل%ل5م10ل1م116 0م105 لل(%1م13) 1م53ل1م61

 ( نرط  0.8) % 26.5 % 27.3 ( نرط  5.6) % 25.9 % 31.5 هامر األربار التشليلي   

ل(لإلقطال2م1)ل8م88ل9م89ل(ل%0م27)ل4م38ل6م52للعالةعسبعألنبرحلعاش غتتتالقب لعافرعسال

هامر األربار التشليلي  قب  الف اةد  
لوالجراةو 

 ( نرط  3.1) % 20.3 % 23.4 ( نرط  8.4) % 18.7 % 27.1

 %ل8م108 8م43 0م21ل%ل1م54 9م19ل9م12لبشالحقرقلعألقتتالدري لعاةب ل
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 نرط   4.6 % 10.0 % 5.5 نرط   3.1 % 9.7 % 6.6لبعد  ر   األقلي  هامر صايج الربح 

ل%ل8م108ل057م0ل027م0ل%ل1م54ل026م0ل017م0لنبختالعااهم

 

، وه  نم  2020ملي ن ج يه خالل ال صن  األول من عام   277.5بريم  يرادات  م ناال  إصندارة إيرادات الشنرك ،  ا تالل  قطاع المبيعات المبلي     واصن 

ا بن ن الرطناع سنننناهم ب  ننننبن   ،  من إجمنالج افيرادات خالل نفس الفترة %63.4% عو منا يعنادل  9.7سنننن    بمعندل   % من معندل نم  إجمنالج  36.9علمن 

  ت اهموالتج سنم تاات الشنرك ،  تتب اها افدارة لتب نين باق    اتسنتراتياي  التج. ويعكس ذلك ال م  ناار  األول من العام الاار  صن   افيرادات خالل ال

قدرة يريق  تراجض عنشنننط  العيادات الخارجي ، وعدم ن  عال اتج    2020ال صننن  األول من عام يج البد من األثر ال نننلبج تنخفاض  ام المبيعات خالل 

ا من الربض األول من العام الاار .  تج تفرض ا اماعج الالمبيعات علا ت  يق م تاات الشرك  بشك  يعال يج ب  إجراءات التباعد اتجت  لبالد بدء 

ا، يج ضن ء ارتفاع افيرادات بمعدل سن       قطاع الم اقصناتوقد ناح  ملي ن ج يه    129.0إلا   %47.9يج ترسني  مكانته باعتبار  عسنرع الرطاعات نم  

معدتت     يادةملي ن و دة خالل نفس الفترة، مدي ع ا ب  20.2لتبلغ    21.4بافضناي  إلا ارتفاع  ام المبيعات بمعدل  ،  2020خالل ال صن  األول من عام 

ين ا تياجات ا من الطلو علا الم ننننتبجننننرات الدواةي  من قب  وزارة الصننننب  المصننننري  وال يئات والم ننننتشننننفيات التابع  ل ا يج إقار قيام ا بت م

 تب ب ا أل  تعط  مبتم  ل الس  الت ريد.  الم تبجرات الدواةي  البي ي   

عالوة علا   ، 2020األول من عام  صنن   ملي ن ج يه خالل ال  12.4لت ننا     %51.9التصنندير بمعدل سنن    ومن جانو آخر، انخفجننت إيرادات قطاع  

إلا ت ثر عنشننط  التصنندير باتضننطرابات التج تشنن دها  رك  عل  و دة خالل نفس الفترة. ويرجض ذلك   829إلا    %47.7 تراجض  ام المبيعات بمعدل

 (.19 –انتشار ييروس )ك ييد التاارة الدولي  ب بو تداعيات  

،  2020األول من عام  صننن   خالل الو دة   ملي ن  11.2بلغ  يل  %17.7 عدلالتصننن يض ألقراخ عخرا بموبالت از  مض ذلك، تراجض  ام مبيعات قطاع  

تلبي  ا تياجات عنشنطت م افنتاجي  من المركبات الدواةي  الفعال  نتيا  األوضناع اتسنتث اةي  الراه  . غير يج   اتصنع بعمالء الرطاع  م اج   بعض  نتيا   

اتسننتررار الذ   ملي ن ج يه خالل ال صنن  األول من العام الاار . ويج إقار    18.5لت ننا     %0.5عن الرطاع ناح يج ت مي  افيرادات بمعدل سنن     

ا  التبديثات التج قامت بإجراة ا  العالمي ، تتطلض راميد إلا تعظيم اتستفادة من تش د   الي ا عنماق الشراء   الت بي  األمث   ضمن ج  دها الرامي  إلا مرخر 

تسنتفادة  ا  ب دخ  ، 2019خالل الربض األخير من عام   فنتاج م نتبجنرات الب درة المافدةخطين جديدين  بي  ا اتنت اء من تركيو  من  و  ، لردرات ا افنتاجي 

 جديد ا للدخ .   امن يرص ال م  ال اعدة التج تطر ا تلك الم تبجرات باعتبارها مصدر  

 

لرشتتقريلعا عنةلحر لعادشرسجلعا راتاللعاش غتتتا:

وسنأ التبديات   الر    م اصنل  عداة االشنرك  بره ت مدا قدرت ا علا  عن  لي لهذعلعاارترقلولحر لعاا شرنلا ةللمةسر لعاشلررلعا دشارلا رة النعمتاع ل

 ذم   يج مصننر والعالم عجمض  (19 –لباتت افصنناب  بفيروس )ك ييد الكبير   رتفاعيج ب  ات  2020التج شنن دت ا خالل ال صنن  األول من عام    الصننعب 

تااوز مض  ،  ال صن  األول من العام الاار بشنك  ملب ب خالل   يرادات مي  اف اار الشنرك  يج تافدارة بعت  . ويج هذا افقار تشن ر مارس الماضنج

علا مرشنر التط ر العام  ، يجنال  عن ا تالل ا المرك  الثانج  المبيعاتنم  من  يث ن نب     الرطاعين العام والخاص ب ن   األدوي  المصنر معدتت نم  

 .1نفس الفترةل    الدواء المصر  من  يث  ام المبيعات والريم  ال  قي  خالل  

م تاات ا من باق  م تاات ا، عالوة علا الدور المب ر  الذ  تلعبه    مبفظ مدا ت  ع ومرون    يعكس ب ضنن روعضنناخ مرسننج عن األداء الر ا للشننرك  

ا إالمثيل الم ننتبجننرات الدواةي    اتسننتب اذ علا ثالث  م ننتبجننرات دواةي  جديدة خالل إتمام  عرو تلك الم تاات   ع ي تيج افدارة  ناار لا ، مشننير 

، والذ  عصنبح  م نتبجنر دواةج ي تمج إلا عاةل  العراقير غير ال نتيرويدي  المجنادة لاللت ابات، بما يج ذلك اتسنتب اذ علا 2020ال صن  األول من عام 

% 8.4م ناهمته ب  نب   يجنال  عن ،  2020خالل ال صن  األول من عام  م نتبجنرات مبيع ا بين جميض الم نتبجنرات التابع  للشنرك  10عكثر  ضنمن قاةم 

غم انجنمامه  ديث ا إلا مبفظ  الشنرك  خالل شن ر مارس الماضنج. وعكد مرسنج  الشنرك  لتكثي     علا جاه ي من إجمالج افيرادات خالل نفس الفترة، ر 

ا ب ن راميدا  الراه    وم اردها لخدم  المرضنا علا الم نت يين المبلج وافقليمج خالل الظروخ اتسنتث اةي   قدرات ا الشنركات التج بادرت  يج قليع   ، علم 

. وععرب مرسنا للفيروسناتبت ويد األسن ا  المبلي  وافقليمي  بالم نتبجنرات الدواةي  المجنادة   ( عبر قيام ا19  –بالم ناهم  يج مكايب  ييروس )ك ييد 

 صلت علا م اير  هيئ  الدواء المصري  لبدء  بعد عن  راميدا« و»عنفي يرام« -م تبجري ا الاديدين »ريمدي يفيرعن تطلض الشرك  عن كثو إلا إقال   

سنأ وشنمال إيريريا بعد  صن ل ا علا بم طر  الشنر  األوشنرير   دول الال. كما تعت م الشنرك  تصندير هذ  الم نتبجنرات إلا خالل ي ني  الماضنج ما  تصن يع

 الم ايرات الالزم  من قب  وزارة الصب  وهيئ  الدواء المصري .  

 
 للبحوث والمعلومات الصحية IQVIA  المصدر: شركة 1
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وسنأ    2020لشنرك  خالل ال صن  األول من عام لالمالج والتشنليلج المشنرخ  باألداء  للمخ ر ليرتقلنستسلعاقطرعلعا را لب رة النعمتاع لللشرر ولللمضلجرإلبه ل

الشنرك  واج ت  عن يايق    عوضنحوانعك نت علا جميض الشنركات العامل  برطاع األدوي  المصنر  خالل األشن ر الماضني .  التبديات غير الم نب ق  التج  

بال ن   المصنر  بصن رة  المبيعات المبلي   لم تشن دها م ذ يترة ق يل ،  يث انخفجنت  والتج    2020الربض الثانج من عام بروخ سن قي  صنعب  خالل 

اقي د ا ترازي   تطبيق  ( وما ترتو عليه من 19  –تداعيات انتشنار ييروس )ك ييد  ب نبو 2% 4   ن   ال  امعدللغ  ب  غير م نب ق من م تصن  مارس   بدء 

الربض  خالل والتصنن يض ألقراخ عخرا   ، والتصنندير  ، قطاعات المبيعات المبلي لفت يايق عن هذ  التبديات اتسننتث اةي  قد انعك ننت سننلب ا علا . والماضننج

بفج  ، 2020ملي ن ج يه خالل ال ص  األول من عام    437.5 لت ا %  14افيرادات بمعدل ت مي     تمّك ت منالشرك    ، غير عنالثانج من العام الاار 

ا عن ارتفاع هامر الربحناار افدارة يج تب ننين تشننكيل  الم تاات لتجننم الم ننتبجننرات الدواةي  المتمي ة ب امر ربب ا المرتفض  ، وه  ما عثمر عيجنن 

 نرط  مئ ي  خالل نفس الفترة. 2.1ب اقض    افجمالج

ال صن   ملي ن ج يه خالل   116.1% إلا 11بمعدل سن      قب  خصنم الجنراةو والف اةد وافهالت واتسنت التلتشنليلي   وتابض يايق عن ارتفاع األربار ا

قيام الشنننرك  علا خلفي     علا الرغم من ارتفاع مصنننرويات البيض والت ننن يق  الفترة، األول من العام الاار ، قد سننناهم يج نم  إجمالج الربح خالل نفس  

ا  إلا عن الشنرك  تمك ت   وعشنارالمبيعات.  بت مي  يريق   خالل ال صن  األول  ملي ن ج يه    43.8بمعدل يتااوز الجنع  لي نا    حمن ت مي  صنايج الربعيجن 

% 10نرط  مئ ي  ليبلغ    4.6، مما عدا إلا نم  هامر صنايج الربح ب اقض  م نت ا الكفاءة نتيا  تب نن عنشنط  الخ ان من العام الاار ، يج ضن ء تع ي  

 خالل نفس الفترة. 

 6و   4إقال  ما يتراور بين  اعت ام ا، مض 2020إلا ناار الشننرك  يج إقال  عربع  م ننتبجننرات دواةي  خالل ال صنن  األول من عام مرسننج لفت و

 نتبجنرين جديدين من عدوي  المكمالت اللذاةي   إقال  مم نتبجنرات جديدة قب  ختام العام الاار . وعوضنح عن الت سنعات الاديدة بباق  الم تاات شنملت  

ا لت ويد سنن   األدوي  المصننر  بالم يد من الم ننتبجننرات الدواةي     اسننتااب     وهما »ه م « و»روبي ننتا« للدع ة التج عقلرت ا وزارة الصننب  مرخر 

وععرب مرسنننج عن   (.19  –شنننار ييروس )ك ييد انتيج ب  عزم  نرص هذ  ال  عي  من الم نننتبجنننرات الدواةي  يج ال ننن    لمعالا  المع زة للم اع   

ا ملب ب ا خالل الفترة المتبري  من العام الاار  بفجن  إقال  باق  الم تاات الاديدة وت فيذ عمل يات اتسنتب اذ علا ت قعات افدارة ب ن تشن د الشنرك  نم  

ا.   الم تبجرات الدواةي  المبتكرة مض تخفي  إجراءات التباعد اتجتماعج مرخر 

 –ن اي  البيان  –

ل

ل

لاالسششال.للعاشرعد :ل

لترس تضلإلجمل

 رةيس قطاع اتتصاتت وعالقات الم تثمرين

yasmine.negm@rameda.com 

ل01228505050(0)20+

ل
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. وت نتعين الشنرك  RMDA.CA، وهج شنرك  راةدة يج قطاع األدوي  المصنر  ومريدة يج الب رصن  المصنري  تبت ك د 1986ت سن نت راميدا يج عام 

ماال  عالمي  يجبفريق إدار  يبظا بم يج من الخبرات الدولي  المتعددة. وتر م الشرك  م ذ نش ت ا بت بي  ع دث ما وصلت إليه التك  ل جيا والمعايير ال

ء، مما عثمر الصن اعات الدواةي  ومع ا الخبرة والدراي  بمتطلبات ال ن   المبلج وعقصنا درجات اتهتمام والتركي  علا تلبي  ا تياجات وتطلعات العمال

مثيل  وم نتبجنرات  عن تبريق معدتت نم  سنريع  يج قطاع األدوي  المصنر . وتشنم  مبفظ  م تاات راميدا باق  مت  ع  من الم نتبجنرات الدواةي  ال

  بمصننر التامي  الصننيدتني  والمكمالت اللذاةي  واألج  ة الطبي  والم ننتبجننرات البيطري . وتبظا الشننرك  بمكان  راسننخ  يج عهم المااتت العالجي

اتت ذات مر مات نم  واعدة  وذلك بعد ناا  ا خالل ال ن  ات الماضني  يج ت فيذ مام ع  من اتسنتب اذات اتسنتراتياي  علا المركبات الدواةي  يج ما

   ال نادس  يج ال ن   المصنر . وتر م الشنرك  بإنتاج مام ع  مت  ع  من األصن اخ الدواةي  من خالل مصنانع ا الثالث  المرام  بالم طر  الصن اعي  بمدي

 من عكت بر.
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لعاشرقشريلعا اشقبتتا

استخدام مث    يبت   هذا البيان علا ت قعات م تربلي ، والت قض الم تربلج ه  ع  ت قض ت يتص  ب قاةض او ا داث تاريخي ، ويمكن التعرخ عليه عن قريق

عناتق، قتعت مق،  العبنارات والكلمنات اتتين  قويرنا للترنديراتق، قت ندخق، قمرترنوق، قترندرق، قتتبمن ق، قتعترندق، ققندق، قالترنديراتق، قتفترضق، قت ق

دخ  قتراق، قتخطأق، قممكنق، قمت قضق، قمشننروعاتق، قي بلجق، قعلا علمق، قسنن خق، او يج ك   ال ، ما ي في ا او تعبيرات اخرا مماثل  التج ت 

الي  الم تربلي  او الخطأ  الا التعرخ علا الت قض باعتبار  م تربلج. هذا ي طبق، علا وجه الخص ص، إلا الت قعات التج تتجمن معل مات عن ال تاةج الم

اة  التج ترثر عو الت قعات بشنن ن األعمال التااري  وافدارة، وال م  عو الرببي  والظروخ اتقتصننادي  والت ظيمي  العام  يج الم ننترب  وغيرها من الم نن

 علا الشرك .   

 

 داث م ننتربلي ، والتج تر م علا ايتراضننات افدارة وت ط   علا الت قعات الم ننتربلي  تعكس وج ات ال ظر البالي  فدارة الشننرك  )قاتدارةق( علا ع

فنا اختالينا  مخناقر معروين  وغير معروين  وما  لن ، وغيرهنا من الع امن  التج قند ترثر علا ان تك ن نتناةج الشننننركن  الفعلين  عو عداءهنا عو إنانازات نا مختل

ا ال اردة يج هذ  الت قعات الم نتربلي  صنرا   عو ضنم ا. قد يت نبو تبرق عو عدم تبرق  ج هري ا عن ع  نتاةج يج الم نترب ، او عن عداء الشنرك  عو اناازات 

ق الت قعات سننن اء هذا اتيتراض يج اختالخ البال  المالي  الفعلي  للشنننرك  او نتاةج عمليات ا اختاليا ج هريا عن هذ  الت قعات الم نننتربلي ، عو عدم ت اي

 كانت صريب  او ضم ي .  

 

ذ   رك  لعدد من المخاقر والشك ت التج قد تت بو يج اختالخ الت قض الم تربلج او التردير عو الت بر اختاليا ج هري ا عن األمر ال اقض. وهتخجنض ععمال الش

العم ،  يق  المخاقر تتجننمن الترلبات ب سننعار الخامات، عو تكلف  العمال  الالزم  لم اول  ال شنناق، وقدرة الشننرك  علا اسننتبراء الع اصننر الرةي نني  بفر

 نتادات  والم اي ن  ب اار وسنأ متليرات األوضناع ال نياسني  واتجتماعي  والران ني  واتقتصنادي ، سن اء يج مصنر عو علا صنعيد اتقتصناد العالمج، وم

الفاةدة، وترلبات  وتط رات قطاع الرعاي  الصننبي  علا ال ننا   افقليمي  والدولي ، وتداعيات البرب ومخاقر افرهاب، وت ثير التجننخم، وتلير عسننعار  

 عسعار صرخ العمالت، وقدرة افدارة علا التبرت الدقيق وال ريض لتبديد المخاقر الم تربلي  ألنشط  الشرك  مض إدارة المخاقر.

 

ينإننه يج  ناتت    بعض المعل منات ال اردة يج هنذ  ال ثيرن ، بمنا يج ذلنك المعل منات المنالين ، قرع علي نا بعض التعنديالت بلرض التررينو العندد ، وبنالتنالج

 معي   قد يختل  المام ع عو ال  و المئ ي  ال اردة ه ا عن افجمالج الفعلج.  

 

 


