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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

لل%196لل%22 رالبدار لنردحلةبعافيللصررل»نعمتاع«لش.م.ملتةصرالم  لعيرةعاعيل

ماا ماًلبششرفيلحجملعيمشرجللتخاضلل2020ارمللللعاةبعلعأللللمضللخاللاتىلعاش عايلل

لت كتتالعا دشجريلاش  للعا اشخلةعيلعاالعستالعا ش تزةلبهرمشلعاةبحلعا ةتفع

بفضل ارتفاع إيرادات جميع القطاعات باستثناء   2020الربع األول من عام   مليون جنيه خالل  232.4لتبلغ   %22.4ارتفاع إيرادات راميدا بمعدل سنوي  

(، ومدعومةً بتعاري حجم اإلرتاج وتوظيف كامل الطاقة اإلرتاجية بالمصددددارع 19  –قطاع التصدددددير الأي تبتر بتداعيات ارتفددددار ريرو  كورورا  كوريد  

األرباح التفددليلية قبل وأدت إلى اضددطراا األرفددطة اإلرتاجيةل والفددركة تر ددد رمو    2019التابعة بعد اسددتامال التيديثات التي تم إجراا ا خالل عام  

بفدال مليوظ خالل الربع األول من العام الجاري ري ضدوء تي دن الافاءل التفدليلية ورجاح اإلدارل ري خصدم الضدرا و والفوا د واإل الو واتسدت الو  

المتميزل ب امش ربي ا المرتفع، مما و  واألخرى التي تم اتسدتيوا  علي ا مخخًراالتي تم إطالق ا    تي دين تفدايلة المنتجات لتضدم الم دتيضدرات الدوا ية

 مليون جنيه خالل رفس الفترلل 23.9لي جل  %196أتمر عن رمو  اري الربح بن بة سنوية 

 2020مايو   17القاهرة في  

 ويفار إلي ا بمصطلح    –  RMDA.CAكود البور ة المصرية    –أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوا ية والم تيضرات التفخيصية  

ري قطاع األدوية المصري، عن   شركة را دل »الفركة«، أو »راميدا« أو »المجموعة« ري حالة اإلشارل إلي ا وشركات ا التابعة بصورل مجمعة(، و ي 

،  2020عام الربع األول من خالل   مليون جنيه  232.4، حيث بللت اإليرادات 2020 مار    31رتا ج ا المالية والتفليلية عن ال نة المالية المنت ية ري 

بعد   لم توياته الطبيعية حجم اإلرتاج، باإلضارة إلى تعاري متوسط أسعار المنتجاتتي ن  مردودل ويعاس رمو اإليرادات %22.4و و رمو سنوي بمعدل 

لى توظيف كامل الطاقة اإلرتاجية للمصارع ببقل  ، مما سيعزز قدرل الفركة ع2019 التيديثات والتوسعات المخططة بالمصارع التابعة ري رورمبر استامال 

 معدل اضطراباتل 

مقابل   % 45.7نقطة مئوية ليسجل  4.5، مصحوًبا بنمو هامش الربح اإلجمالي بواقع 2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام  106.2وارتفع إجمالي الربح إلى 

مصحوًبا بقدرة الشركة على    ، قيمة الجنيه المصري   المواد الخام في ضوء تحسن تشكيلة المنتجات وارتفاع خالل نفس الفترة من العام السابق، بفضل تراجع تكاليف    % 41.1

 .  2020خالل الربع األول من عام    االستفادة من اقتصاديات الحجم بعد عودة األنشطة اإلنتاجية إلى معدالتها الطبيعية 

الربع األول من  يون جنيه خالل مل 63.0 (adjusted EBITDA)بللت األرباح التفليلية المعدلة قبل خصم الضرا و والفوا د واإل الو واتست الو 

  رقطة مئوية إلى 4.0بواقع  (adjusted EBITDA margin)األرباح التفليلية المعدلة وارتفع  امش  %ل%43.5 بن بة رمو سنوي ، و و 2020عام 

اإليرادات على الرغم من ارتفاع  رفس الفترلل ويعاس  لك مردود رمو إجمالي الربح وارخفاض ر بة المصرورات العمومية واإلدارية إلى خالل  27.1%

 ل مصرورات البيع والت ويق

ل ورتج عن  لك رمو  امش 2020عام  الربع األول من  خالل مليون جنيه    23.9وقد ارتفع  اري الربح بعد حقوق األقلية بواقع تالث أضعاف تقريبًا ليبلغ  

 لخالل رفس الفترل، حيث يرجع  لك إلى ارتفاع  امش أرباح التفليل %10.3رقاط مئوية لي جل  6.0 اري الربح بعد حقوق األقلية بواقع 

 عااخللمت صلقرس ال

 عاشغتتة 2020لعأللللعاةبعل 2019لعأللللعاةبعلل)متت الجدته(

 %22.4 232.4 189.9 اإليرادات 

 %35.9 106.2 78.1لمج للعاةبحل

 رقطة  4.5 % 45.7 % 41.1  امش الربح اإلجمالي 

عألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقبللخ ملل

 عالةعس للعاف عساللعيهالكللعالنشهالكلل
43.9 63.0 43.5% 

 رقطة  4.0 % 27.1 % 23.1  امش األرباح التفليلية  

 %196 23.9 8.1لحقوق األقلية  دبعلصرفيلعاةبح

 رقطة  6.0 % 10.3 % 4.2لحقوق األقلية  د بع  امش  اري الربح 
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، و و رمو سددددنوي بمعددل 2020مليون جنيده خالل الربع األول من عام    150.7المبيعدات الميليدة  دددددارل إيرادات الفددددركة، حيدث بللدت  احتدل قطداع  

، علمًدا بدبن خالل رفس الفترل من العدام ال ددددابق  %64.1مقدابدل   رقطدة مئويدة 0.8من إجمدالي اإليرادات بزيدادل سددددنويدة قددر دا   %65، أو مدا يعدادل  23.9%

 %47.4ل وارتفعت إيرادات قطاع المناقصات بمعدل سنوي الربع األول من العام الجاريمن معدل رمو إجمالي اإليرادات خالل   %68م بن بة القطاع سا 

ل وارتفعت مبيعات التصنيع ألطراف 2019بفضل العقود الجديدل التي تم توقيع ا ري ر اية عام    2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام    66.1لتبلغ  

راداتل من إجمالي اإلي %4، حيث اسددتقرت م ددا مة القطاع عند  2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام   10.4لتبلغ    %37.4أخرى بمعدل سددنوي  

الل الربع ويعاس  لك مردود التيديثات التي قامت الفدركة بججرا  ا ومن بين ا اترت اء من تركيو خطين جديدين إلرتاج م دتيضدرات البودرل المجفدل خ

رات بال ددوق ، والتي أ ددبيت »راميدا« بمقتضددا ا واحدل من الفددركات القليلة التي تيقى بالقدرل على تصددنيع تلك الم ددتيضدد 2019األخير من عام  

رادات المصددري، ري إطار تطلعات ا لالسددتفادل من ررن النمو الواعدل التي تطرحا تلك الم ددتيضددرات باعتبار ا مصدددًر جديدًا للدخلل وقد ارخفضددت إي

لتي تتعامل مع ا ، رقًرا إلغالق حدود أسدواق التصددير ا2020مليون جنيه خالل الربع األول من عام   5.2لت دجل   %66.9قطاع التصددير بمعدل سدنوي  

 (ل19 –الفركة ب بو تداعيات ارتفار ريرو   كوريد 

 

لتشتتقريلعياعنةلح للعادشرسجلعا راتاللعاش غتتتا:

الفددركة أر ت الربع األول و ي على قناعة تامة ببن العام الجاري أن   لفيلهذعلعااررترألضل ررحلعاا ش نلا ةللمةنرريلعاشلرر لعا دشارلا ررة النعمتاع 

حيث تفرض القروف والتيديات المييطة ضددرورل ملية لتطوير العمليات التفددليلية للفددركة مع تعزيز رمو ج سدديفدد د العديد من التطورات اليارلة،  

 لأعمال ا وقدرت ا على استيداث الم تيضرات الدوا ية اتبتاارية

ورقًا لتوقعات اإلدارل وإلمام ا بالطبيعة العالمية لصدناعة   2020أن الفدركة رجيت ري تيقيق رتا ج مالية مفدررة خالل الربع األول من عام    يوتابع مرسد 

توقف ( والمتمثلة ري  19 –الدواء، حيث سدددا مت تلك النتا ج ري تعزيز قدرل الفدددركة على تجاوز التيديات الناتجة عن ارتفدددار ريرو  كورورا  كوريد  

 ا مع تلك األزمة عبر سدل دلة إمداد وتوريد المركبات الدوا ية الفعلالة ببسدواق الدواء العالميةل ولفت مرسدي إلى قيام الفدركة بتبني ر ًجا اسدتباقيا ري تعامل

من   %90أتمرت عن تبمين  وضدع مجموعة من ال دياسدات ال ادرة إلى ضدمان قدرل الفدركة على تلبية احتياجات المرضدى من األدوية الضدرورية، والتي  

 المركبات الدوا ية الفعالة التي تلبي اتحتياجات المتوقعة لألرفطة اإلرتاجية حتى ر اية الربع الثالث من العام الجاريل

على الرغم   2020عن اعتزازه بنمو إيرادات الفددركة خالل الربع األول من عام   مخ  الفررقلنستسلعاقطرعلعا رايلب ررة النعمتاع ضاةرللللمضلجرمبه 

( وتداعياته على المفدد د 19 –رتيجة ارتفددار ريرو   كوريد  عالمية األخرى  سددواق الال ددوق المصددري باألخذ وكألك األمن الضددلوط التي تعرض ل ا  

 متوسددط  تي ددنخالل العام الماضددي، رضددالً عن مردود    األرفددطة اإلرتاجية  اضددطرااحجم اإلرتاج عقو    تعارياتقتصددادي بوجه عام، حيث يعاس  لك  

، بفضدل أ داف الفدركةيتجاوز    وبماخالل الربع األول من العام الجاري    232.4ل وأوضدح رايق أن الفدركة رجيت ري تجقيق إيرادات بقيمة  البيعأسدعار  

 جي تيةلواألرفطة اللو رمو مبيعات جميع قطاعات الفركة باستثناء قطاع التصدير ري ظل اتضطرابات اليالية بيركة التجارل العالمية

خالل الربع األول من العام الجاري، يرجع   %45.7رقطة مئوية لي ددجل   4.5بواقع     امش الربح اإلجمالي  اإليرادات مصدديوبًا بارتفاع  وأكد رايق أن رمو

ت والم دتيضدرا   إطالق ا ي تمعالية القيمة الت  الترويج للم دتيضدرات الدوا يةمن خالل  باقة المنتجات    لتي ديناإلدارل    اسدتراتيجيةبصدفة أسداسدية إلى رجاح  

مليون جنيه مصديوبًا بنمو  امش  داري   23.9، مفديًرا إلى رمو  داري الربح بواقع تالث أضدعاف تقريبًا لي دجل  مخخًرا  اتسدتيوا  علي ا األخرى التي تم

 ى ددتوومارتفاع  امش أرباح التفددليل  ، ري ضددوء  خالل رفس الفترل العام ال ددابق  %4.2خالل الربع األول من العام الجاري مقابل    %10.3الربح ليبلغ  

 لجة تي ن أرفطة الخزارةاءل رتيالاف

وأضداف مرسدي أن الفدركة وا دلت إحراز تقدم مليوظ على  دعيد اقتنان ررن النمو المربية خالل الربع األول من العام الجاري، حيث رجيت ري 

ري سدوق   والتي تعد األسدرع رمًواا لة الم دتيضدرات الدوا ية المثيلة المضدادل لاللت ابات،  لع  منأ رفدبت ا على أحد األدوية المنتميةاسدتيوا    أكبر عملية  إتمام

ل ولفت مرسددي أن  أه الصددفقة تبتي ري إطار 2019و  2015تقريبًا بين عامي    %41معدل رمو سددنوي مركو  ، حيث ارتفعت مبيعات ا باألدوية المصددري

بعد اإلتمام الناجح لعملية الطرح األولي للفددركة، والتي تتبلور أ دار ا ري توظيف حصدديلة عملية الطرح   اسددتراتيجية النمو التي تتبنا ا اإلدارل لمرحلة ما

ل واختتم مرسي األولي ري تعزيز باقة منتجات الفركة من خالل اتستيوا  على الم تيضرات الدوا ية المبتارل التي تخدم المجاتت العالجية عالية النمو

فداف المزيد من ررن اتسدتيوا  على الم دتيضدرات الدوا ية عالية القيمة ب دف تنمية أعمال الفدركة وزيادل حصدت ا ال دوقية مع ببن الفدركة تعتزم اسدتا

التي ت ددا م ري   اتسددتيوا اتتي ددين معدتت الربيية، و لك بالتوازي مع موا ددلة تعزيز التاامل الرأسددي أو األرقي عبر دراسددة ال ددوق وتنفيأ مختلف  

 التاامل بين مختلف القطاعات التابعة للفركةلتعزيز أوجه 

 – ر اية البيان  –

ل

ل
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لاالنششالمللعاش عصل:

لررن تضلمجمل

 ر يس قطاع اتتصاتت وعالقات الم تثمرين 

yasmine.negm@rameda.com 

ل1111263555(0)20+

ل

لات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«اضلشة العاشرشةلمضلنملرال

ل وت دتعين الفدركة RMDA.CA، و ي شدركة را دل ري قطاع األدوية المصدري ومقيدل ري البور دة المصدرية تيت كود  1986تبسد دت راميدا ري عام  

بتوظيف أحدث ما و لت إليه التانولوجيا والمعايير العالمية ري مجال بفريق إداري ييقى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددلل وتقوم الفركة منأ رفبت ا  

ء، مما أتمر الصدناعات الدوا ية ومع ا الخبرل والدراية بمتطلبات ال دوق الميلي وأقصدى درجات ات تمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

ميفقة منتجات راميدا باقة متنوعة من الم دتيضدرات الدوا ية المثيلة وم دتيضدرات   عن تيقيق معدتت رمو سدريعة ري قطاع األدوية المصدريل وتفدمل

ة بمصددر التجميل الصدديدترية والمامالت اللأا ية واألج زل الطبية والم ددتيضددرات البيطريةل وتيقى الفددركة بماارة راسددخة ري أ م المجاتت العالجي

عة من اتسدتيوا ات اتسدتراتيجية على المركبات الدوا ية ري مجاتت  ات مقومات رمو واعدل و لك بعد رجاح ا خالل ال دنوات الماضدية ري تنفيأ مجمو

نة ال داد  ري ال دوق المصدريل وتقوم الفدركة بجرتاج مجموعة متنوعة من األ دناف الدوا ية من خالل مصدارع ا الثالتة المقامة بالمنطقة الصدناعية بمدي

 من أكتوبرل

 

لعا اشقبتتاعاش قشريل

استخدام مثل   ييتوي  أا البيان على توقعات م تقبلية، والتوقع الم تقبلي  و أي توقع ت يتصل بوقا ع او احداث تاريخية، ويمان التعرف عليه عن طريق

تفترضق، قتوقعداتق، قتعتزمق، العبدارات والالمدات اتتيدة قورقدا للتقدديراتق، قت ددفق، قمرتقدوق، قتقددرق، قتتيمدلق، قتعتقددق، ققددق، قالتقدديراتق، ق

دف قترىق، قتخططق، قممانق، قمتوقعق، قمفددروعاتق، قينبليق، قعلى علمق، قسددوفق، او ري كل حالة، ما ينفي ا او تعبيرات اخرى مماتلة التي ت 

النتا ج المالية الم تقبلية او الخطط   الى التعرف على التوقع باعتباره م تقبليل  أا ينطبق، على وجه الخصون، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن

ا ل التي تختر أو التوقعات بفددبن األعمال التجارية واإلدارل، والنمو أو الربيية والقروف اتقتصددادية والتنقيمية العامة ري الم ددتقبل وغير ا من الم دد 

 على الفركةل   

 

دارلق( على أحداث م ددتقبلية، والتي تقوم على ارتراضددات اإلدارل وتنطوي على التوقعات الم ددتقبلية تعاس وج ات النقر اليالية إلدارل الفددركة  قات

فدا اختالردا مخداطر معروردة وغير معروردة ومج ولدة، وغير دا من العوامدل التي قدد تختر على ان تاون رتدا ج الفددددركدة الفعليدة أو أداء دا أو إرجدازات دا مختل

أو ارجازات ا الواردل ري  أه التوقعات الم دتقبلية  دراحة أو ضدمنال قد يت دبو تيقق أو عدم تيقق   جو ريًا عن أي رتا ج ري الم دتقبل، او عن أداء الفدركة

ق التوقعات سدددواء  أا اترتراض ري اختالف اليالة المالية الفعلية للفدددركة او رتا ج عمليات ا اختالرا جو ريا عن  أه التوقعات الم دددتقبلية، أو عدم توار

 كارت  ريية او ضمنيةل 

 

ر الواقعل و أه ضع أعمال الفركة لعدد من المخاطر والفاوو التي قد تت بو ري اختالف التوقع الم تقبلي او التقدير أو التنبخ اختالرا جو ريًا عن األمتخ

 ي ددية بفريق العمل، المخاطر تتضددمن التقلبات ببسددعار الخامات، أو تالفة العمالة الالزمة لمزاولة النفدداط، وقدرل الفددركة على اسددتبقاء العنا ددر الر

 دتجدات والمنار دة بنجاح وسدط متليرات األوضداع ال دياسدية واتجتماعية والقارورية واتقتصدادية، سدواء ري مصدر أو على  دعيد اتقتصداد العالمي، وم

وتلير أسددعار الفا دل، وتقلبات وتطورات قطاع الرعاية الصدديية على ال دداحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات اليرا ومخاطر اإلر اا، وتبتير التضددخم،  

 أسعار  رف العمالت، وقدرل اإلدارل على التيرو الدقيق وال ريع لتيديد المخاطر الم تقبلية ألرفطة الفركة مع إدارل المخاطرل

 

دي، وبدالتدالي ردجرده ري حداتت بعض المعلومدات الواردل ري  دأه الوتيقدة، بمدا ري  لدك المعلومدات المداليدة، طرأ علي دا بعض التعدديالت بلرض التقريدو العدد

 معينة قد يختلف المجموع أو الن و المئوية الواردل  نا عن اإلجمالي الفعليل 
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