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العاشررة  ر ض نرراص لعاررااداا ال والم  والاتررلتنررةاا الل رر ماررم    شررة  

 ونافي ضروء    2021دام الاار  اوول  ر   خاللتقق أداًء قويًا  »ضا م ا« ش.م.م ت

 ع اضتفاع صرافي الةب      عموص جامه  537.8% للبعغ 22.9باع ل سراو   اإليةاداا  

 عموص جامه خالل نفس    61.8لمتررر    %  41.1اترررب  سررراوي  ببع  حقوق اوقعم   

 الفلةة

 2021أغسطس  9القاهرة في 

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

  537.8حيث بلغت اإليرادات  ،  2021عام  األول من    النصف  فترةلعن نتائجها المالية والتشغيلية    ،شركة رائدة في قطاع األدوية المصري

بروتوكول  المستخدمة في  الدوائية المضادة للفيروسات    الشركة   ارتفاع مبيعات منتجاتبفضل    % 22.9مليون جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل  

خالل    ، باإلضافة إلى نمو مبيعات أدوية المضادات الحيوية( على مستوى السوق المحلي واألسواق الخارجية19  –عالج فيروس )كوفيد  

س نمو اإليرادات االرتفاع الملحوظ إليرادات قطاع التصدير على خلفية تخفيف القيود االحترازية على حركة التجارة  كما يعك  نفس الفترة.

 .  بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعةتحسين محفظة منتجات الشركة تنفيذ استراتيجية الدولية، ومردود 

  25.6% إلى16.5بنسبة سنوية  )باستثناء مبيعات قطاع التصنيع ألطراف أخرى(  ويأتي نمو اإليرادات على الرغم من انخفاض حجم المبيعات  

  ،% خالل نفس الفترة37.3بمعدل سنوي    انخفاض حجم مبيعات قطاع المناقصاتبسبب  ،  2021األول من عام  نصف  مليون وحدة خالل ال

 .  2020خالل النصف األول من عام  مساهمةً في إجمالي حجم المبيعاتمن حيث الل أكبر قطاعات الشركة مث  صات علًما بأن قطاع المناق

هامش الربح اإلجمالي بواقع  ، بينما انخفض  2021عام  األول من  نصف  ال مليون جنيه خالل    243.7  ليبلغ   % 19.1ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي  

إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات  المستخدمة في    المركبات الدوائية الفعالة تكاليف  ارتفاع  ، نتيجة  خالل نفس الفترة   % 45.3سجل  نقطة مئوية لي   1.5

  لتلبية معدالت الطلب المترفعة.   2021األول من عام  نصف  علًما بأنه تم تكثيف إنتاج تلك المستحضرات خالل ال   (، 19  – المرتبطة بعالج فيروس )كوفيد  

تكاليف  مقارنة بالربع السابق، نتيجة تراجع  2021عام  نقطة مئوية خالل الربع الثاني من  4.9هامش الربح اإلجمالي شهد نمًوا بواقع جدير بالذكر أن 

خالل الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع األول من نفس العام، ومن المتوقع استمرار انخفاض تلك التكاليف خالل الفترة    المركبات الدوائية الفعالة 

 القادمة، وهو ما سينعكس إيجابُا على ربحية الشركة مستقبالً.  

المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   التشغيلية  مليون جنيه خالل    130.7  (Adjusted EBITDA)بلغت األرباح 

 Adjusted EBITDA)األرباح التشغيلية المعدلة  هامش  بينما انخفض  ،  %14.7  ةنسب ب   سنويوهو نمو  ،  2021عام  األول من    نصفال

margin)  نفس الفترةخالل  نقطة مئوية 1.5هامش الربح اإلجمالي بواقع  انخفاض   على خلفية% 24.3  ليسجلنقطة مئوية  1.8بواقع . 

وصااحب لل  نمو هامش صاافي   ،2021عام األول من   نصافالخالل  مليون جنيه   61.8ليبلغ  %  41.1  سانوي ارتفع صاافي الرب  بمعدل

 .تحسن الكفاءة وانخفاض المصروفات التشغيليةمردود . ويعكس لل  نفس الفترة% خالل 11.5نقطة مئوية إلى  1.5بواقع  الرب 
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  ع ص قالا  ال خ  

 ) عموص جامه(
  الثانيالةبع  

2020 

  الثانيالةبع  

2021   

 اللغممة 

 

الاا  اوول  

2020 

الاا  اوول  

2021 

 اللغممة 

 % 22.9 537.8 437.5 % 30.2 266.9 205.0 اإليةاداا 

 % 19.1 243.7 204.7 % 29.5 127.6 98.5 الةب    ا   

 نقط   1.5- % 45.3 % 46.8 نقط   0.2- % 47.8 % 48.0 هامش الرب  اإلجمالي

 % 14.7 130.7 114.0 % 28.1 64.8 50.6 والفوال  واإلهالك واالسلهالك   اوضباح الل غمعم  الاع ل  قب  خام النةالب 

 نقطة  1.8- % 24.3 % 26.1 نقطة  0.4- % 24.3 % 24.7   المعدلة هامش األرباح التشغيلية

 % 23.9 108.0 87.1 % 55.4 57.0 36.7 اوضباح الل غمعم  قب  الفوال  والنةالب 

 نقطة  0.2+ % 20.1 % 19.9 نقطة  3.5+ % 21.4 % 17.9 هامش األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب 

 % 41.1 61.8 43.8 % 59.0 31.6 19.9 صافي الةب  بع  حقوق اوقعم  

 نقطة  1.5+ % 11.5 % 10.0 نقطة  2.1+ % 11.8 % 9.7 بعد حقوق األقلية هامش صافي الرب  

 % 41.1 0.0804 0.0569 % 59.0 0.0411 0.0259 ضبتم  التهم 

 

إجماالي من    %65أو ماا يعاادل    2021خالل النصااااف األول من عاام    %25.0قطااع المبيعاات المحلياة بمعادل ساااانوي  إيرادات    ارتفعات

نصااف  مليون وحدة خالل ال  12.8لتسااجل    %17.2نمو حجم مبيعات القطاع بنساابة ساانوية  بفضاال  ويأتي لل   .خالل نفس الفترة  اإليرادات

الطلب على منتجات الشركة من أدوية المضادات الحيوية واألدوية المضادة للفيروسات المستخدمة  بتحسن فوعة  ، مدالجاري عامالاألول من 

(، فضااااالً عن مردود تخفيف قيود التباعد االجتماعي والتي نته عنها حالة التعافي التي شااااهدها 19  –عالج فيروس )كوفيد    في بروتوكول

 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  خالل النصف األول من العام الجاري السوق

لل  عكس  . وي 2021عام األول من   نصااافالمليون جنيه خالل    109.3  لتبلغ  %15.3  سااانوي  بمعدل  قطاع المناقصااااتإيرادات تراجعت  

وهو ما يتماشااااى مع ،  2021األول من عام    النصاااافمليون وحدة خالل   11.8إلى   %37.3حجم مبيعات القطاع بمعدل ساااانوي   انخفاض

  .المطروحةالمناقصات االستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلى تنمية هوامش الربحية عبر تخفيض المشاركة في 

في ضاوء  ،  2021عام األول من   نصافال  مليون جنيه خالل  45.7مرات لتبلغ   ثالثيتجاوز   سانوي معدلب  قطاع التصاديرتضااعفت إيرادات  

رفع إجراءات اإلغالق  ويأتي لل  بفضااال  . مليون وحدة خالل نفس الفترة 0.9  ساااجل% لت 11.3حجم مبيعات القطاع بنسااابة سااانوية   نمو

ارتفاع معدالت الطلب باألساواق اإلقليمية على منتجات الشاركة الجديدة المضاادة للفيروساات المرتبطة ببروتوكول  واالحترازية في العراق 

 .(19 –فيروس )كوفيد عالج 

مليون جنيه خالل    36.0لتبلغ    %94.2معدل ساانوي  في تحقيق أداء قوي بفضاال نمو إيرادات القطاع ب قطاع التصاانيع ألطراف أخرى  نج  

مليون وحدة خالل نفس الفترة،   14.2ليساااجل    %27.6نمو حجم مبيعات القطاع بمعدل سااانوي   . ويرجع لل  إلى2021عام من    النصاااف

 .فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدةالتشغيلية قدراتها نمو نجاح الشركة في التوظيف األمثل لباإلضافة إلى 

 

 عمقاا اإلداضة حول الالالج الاالم  والل غمعم :تع

بمواصالة الشاركة مسايرة النمو التي اساتهلت بها عن اعتزازه   ال  لوض داةو  ةسري العنرو الاال ب ل رة   ضا م ا   دةبوفي هذا الترماق أ

، بفضاال نجاحها الملحوظ في االسااتفادة من حالة التعافي التي يشااهدها  2021خالل النصااف األول من عام   ااسااتثنائًي  أداءً هذا العام لتحقق  

معدالت الطلب القوية باألساااواق المحلية  ت قد أثمرف  .(19 –بانتشاااار فيروس )كوفيد  الساااوق على خلفية تخفيف القيود االحترازية المتعلقة 

%  40قتها الشاركة مخخًرا في تحقيق راميدا ثاني أعلى معدل نمو على مساتوى الساوق والذي بلغ  على المنتجات الجديدة التي أطلواإلقليمية  

  IQVIA%، وفق تقرير رصاد أساواق الدواء عن فترة النصاف األول من العام الصاادر عن مخساساة7مقابل متوسا  معدل نمو الساوق البالغ 

 الدولية للمعلومات الدوائية. 

وأوضاا  مرسااي أن نجاح الشااركة في تنمية اإليرادات خالل الفترة مدفوًعا بشااكل رئيسااي بمنتجاتها الدوائية الجديدة المضااادة للفيروسااات  

 80ت بقيمة نجحت في تحقيق إيراداحيث  ،  راميدا« و»أنفيزيرام«  - »ريمديسااايفير(  19 –المساااتخدمة في بروتوكول عالج فيروس )كوفيد  

خالل النصاف األول من العام الجاري. ويعكس نمو إيرادات الشاركة أيضًاا ارتفاع   مبيعًامنتجات  10 علىمليون جنيه، وجاءت ضامن قائمة أ

ضاامن قائمة المنتجات العشاارة األعلى   «راميتاكس»و  «رامساايفتراكس»مبيعات منتجاتها الجديدة من المضااادات الحيوية، حيث جاء دوائي 
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، 2021األول من عام التاسااع بتل  القائمة خالل النصااف    كزالمر« أومنيفوراالجديد » المكمالت الغذائية  منتها سااالفة الذكر. كما احتل مبيعً 

قائمة المنتجات األعلى مبيعًا ليصااب  أكبر مساااهم في إجمالي إيرادات الشااركة خالل نفس الفترة. وقد    »ريكوكساايبرايت«  دواء  تصاادرفيما 

% من إجمالي إيرادات الشااركة خالل النصااف األول  42مثلت بذل  مبيعات المنتجات الجديدة التي أطلقتها الشااركة منذ مطلع العام السااابق  

 من العام الجاري.

على االساتجابة الساريعة لتطورات احتياجات ساوق األدوية، وكفاءتها راميدا   قدرة  خكد بوضاوحات القوية ت وأضااف مرساي أن هذه اإلنجاز

الملحوظة في االساااتحوال على المنتجات الدوائية المتميزة بمقومات النمو الجذابة. وأشاااار مرساااي في هذا الساااياق إلى نجاح الشاااركة في  

الدم، والذي يأتي في إطار اسااتراتيجية الشااركة الهادفة إلى التوسااع بمحفظة منتجاتها لتغطي االسااتحوال على المنته الدوائي المضاااد لتخثر 

صفقة االستحوال على المنته تعد عالج األمراض المزمنة من خالل االستحوال على المنتجات التي تحظى بمكانة قوية في السوق. و  تمجاال

 وتمهد الطريق لتعظيم اساتفادة الشاركة من أحد المجاالت العالجية الكبيرة ،ذ انطالقهامن الدوائي المذكور أكبر صافقة اساتحوال تنفذها الشاركة  

 سريعة النمو.و

تفاؤله بقدرة الشاركة على مواصالة مساار النمو المشاهود خالل النصاف الثاني من العام، مع اساتمرار اساتفادتها من حالة تعافي   مرسايجدد  و

الساوق، وجنيها ثمار صافقات االساتحوال الساديدة التي نجحت في إتمامها مخخًرا. واختتم مرساي بأن المناا العام الذي يشاهده الساوق يبشار 

دراساااة المزيد من التي تتبناها الشاااركة، حيث تتطلع اإلدارة إلى مواصااالة  النمو نجازات على صاااعيد اساااتراتيجية بتحقيق المزيد من اإل

التوساع ساعيًا إلى باإلضاافة إلى طرح المزيد من المنتجات الجديدة، على المنته الدوائي  اساتحوالها الناج   االساتحوالات المثمرة على غرار  

      ظيم القيمة والمردود اإليجابي للشركة والسادة المساهمين.وتع محفظة منتجات الشركةوتعزيز 

     

 –نهاية البيان  –

 

 لالسلعالم واللواص : 

 ياسامر ن م 

 رئيس قطاع االتصاالت وعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 

+20(0)01228505050 
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 در شة   العاشة  ر ض ناص لعاااداا ال والم  والاتلتنةاا الل  مام  »ضا م ا«

. وتساتعين الشاركة RMDA.CA، وهي شاركة رائدة في قطاع األدوية المصاري ومقيدة في البورصاة المصارية تحت كود 1986تأساسات راميدا في عام 

المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والمعايير العالمية في مجال بفريق إداري يحظى بمزيه من الخبرات الدولية  

ء، مما أثمر الصاناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات الساوق المحلي وأقصاى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

ريعة في قطاع األدوية المصاري. وتشامل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المساتحضارات الدوائية المثيلة ومساتحضارات  عن تحقيق معدالت نمو سا

ة بمصاار التجميل الصاايدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمسااتحضاارات البيطرية. وتحظى الشااركة بمكانة راسااخة في أهم المجاالت العالجي

خالل السانوات الماضاية في تنفيذ مجموعة من االساتحوالات االساتراتيجية على المركبات الدوائية في مجاالت لات مقومات نمو واعدة  ولل  بعد نجاحها  

نة الساادس  في الساوق المصاري. وتقوم الشاركة بانتاج مجموعة متنوعة من األصاناف الدوائية من خالل مصاانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصاناعية بمدي

 أكتوبر.من 

 

 اللوقعاا الاتلقبعم 

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

عااتق، قتعتزمق،  العباارات والكلماات االتياة قوفقاا للتقاديراتق، قتهادفق، قمرتقابق، قتقادرق، قتتحمالق، قتعتقادق، ققادق، قالتقاديراتق، قتفترضق، قتوق

دف  قترىق، قتخط ق، قممكنق، قمتوقعق، قمشااروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسااوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

الية المستقبلية او الخط   الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائه الم

ائل التي تخثر أو التوقعات بشااأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصااادية والتنظيمية العامة في المسااتقبل وغيرها من المساا

 على الشركة.   

 

حداث مسااتقبلية، والتي تقوم على افتراضااات اإلدارة وتنطوي على التوقعات المسااتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشااركة )قاالدارةق( على أ

فاا اختالفاا  مخااطر معروفاة وغير معروفاة ومجهولاة، وغيرهاا من العوامال التي قاد تخثر على ان تكون نتاائه الشااااركاة الفعلياة أو أداءهاا أو إنجاازاتهاا مختل

ا الواردة في هذه التوقعات المساتقبلية صاراحة أو ضامنا. قد يتسابب تحقق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائه في المساتقبل، او عن أداء الشاركة أو انجازاته

ق التوقعات ساااواء هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشاااركة او نتائه عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المساااتقبلية، أو عدم تواف

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

ذه  ركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبخ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهتخضاع أعمال الش

العمل،  يق  المخاطر تتضاامن التقلبات بأسااعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاااط، وقدرة الشااركة على اسااتبقاء العناصاار الرئيسااية بفر

ساتجدات  والمنافساة بنجاح وسا  متغيرات األوضااع الساياساية واالجتماعية والقانونية واالقتصاادية، ساواء في مصار أو على صاعيد االقتصااد العالمي، وم

الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصااحية على الساااحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرخ ومخاطر اإلرهاخ، وتأثير التضااخم، وتغير أسااعار  

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

 

فااناه في حااالت    بعض المعلوماات الواردة في هاذه الوثيقاة، بماا في للا  المعلوماات الماالياة، طرأ عليهاا بعض التعاديالت بغرض التقرياب العاددي، وباالتاالي

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


