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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

لل8م270%لاشبتغلل17ب شرا لنررررد  للعإليةعدعيللللفيل د ترادجحلل»نعمتراع ل.م.م.ل 

بشرالقو  للمعلعن فرر لارررررفيلعاةبحللل2021ارر.للعاةبعلعألل لمضلللخال للمتت الجدتر 

لمتت الجدت لخال لنفسلعافشةةل2م30اتاجلل%ل26دابالند يالبعألقتتال

  م تجات   تحسننننين محف  ل  سننننديد الجهود البفضنننن     ، 2021عام الربع األول من   مليون ج يه خالل  270.8لتبلغ  %  16.5يرادات بمعدل سنننن و  اإل نمو

  المرفبط  بعالج ةيروس  تاميدا« و»أنفيزيرام« -»تيمديسنيفيرالدوائي  الجديد  المضناد  للفيروسنات    م تجافها، باإلضناة  لل  اتففا  جج  مبيعات  الشنرة 

صنن يع  قطا  الت  مبيعات)باسننتا ا     ان فاض لجمالأل جج  المبيعات(، عل  مسننتوا السننوم المحلأل واألسننوام ال اتجي  خالل نفر الفتر .  19 –)ةوةيد 

، عل  خلفي  فراجع جج  مبيعات قطا  الم اقصات ب سب   2021مليون وجد  خالل الربع األول من عام    14.9% لل   10.6ب سب  س وي   أخرا(   ألطراف

  116.1ليبلغ    %9.3نمو لجمالأل الربح بمعدل سن و     ت.مسناهم   ةأل لجمالأل جج  المبيعا الشنرة   أةبر قطاعاتوهو ،  % خالل نفر الفتر 27.9سن وي   

خالل نفر الفتر . اتففنا     %42.9 نقطن  مووين  ليسننننجن   2.8هنام  لجمنالأل الربح بواقع  بي منا فراجع  ،  2021عنام  الربع األول من    خالل  مليون ج ينه

عام الربع األول من خالل مليون ج يه    65.9لتبلغ    %3.9بمعدل سنن و   األتباح التشننليلي  المعدل  قب  خصنن  الضننرائو والفوائد واإلهالت وا سننتهالت  

%  24.3نقط  مووي  ليسننج     2.9بواقع    األتباح التشننليلي  المعدل  قب  خصنن  الضننرائو والفوائد واإلهالت وا سننتهالتفراجع هام   ةأل جين ،  2021

،  2021عام الربع األول من مليون ج يه خالل   30.2ليبلغ    %26.2ب سنب  سن وي     بعد جقوم األقلي تاميدا ف جح ةأل ف مي  صناةأل الربح خالل نفر الفتر . 

 .% خالل نفر الفتر 11.1نقط  مووي  ليبلغ   0.9بواقع    هام  صاةأل الربحمصحوب ا بزياد   

 2021 يو ما  6القاهرة في 

وهأل     ،( – RMDA.CAةود البوتص  المصري )أعل ت اليوم شرة  العاشر من تمضان للص اعات الدوائي  والمستحضرات التش يصي    

  270.8جيث بللت اإليرادات  ،  2021عام  فتر  الربع األول من  لعن نتائجها المالي  والتشليلي     ،شرة  تائد  ةأل قطا  األدوي  المصر 

،  الشرة م تجات  محف      تحسينبفض  الجهود ال اجح  ل  %16.5، وهو نمو س و  بمعدل  2021عام  الربع األول من  مليون ج يه خالل  

ببروفوةول   تاميدا« و»أنفيزيرام« المرفبط  - اتففا  جج  مبيعات م تجافها الدوائي  الجديد  المضاد  للفيروسات »تيمديسيفيرباإلضاة  لل  

 (، عل  مستوا السوم المحلأل واألسوام ال اتجي  خالل نفر الفتر . 19 –عالج ةيروس )ةوةيد 

،  2021مليون وجد  خالل الربع األول من عام    14.9% لل   10.6ويأفأل نمو اإليرادات عل  الرغ  من ان فاض جج  المبيعات ب سب  س وي   

والذ  يما  أةبر قطاعات الشرة  مساهم   ةأل   ،% خالل نفر الفتر 27.9بمعدل س و   ت عل  خلفي  ان فاض جج  مبيعات قطا  الم اقصا

لل    ذلك  المبيعات. ويرجع  الطبألامن    الطلباتفباطؤ  لجمالأل جج   والتموين  واإلمداد  الموجد  للشرا   المصري   لل  جانو  لهيو   الم هج  ، 

فتب اه الشرة  عل  صعيد المشاتة  ةأل   ف فيذ القراتالم اقصات المطروج ا نتقائأل الذ   ا سترافيجأل الذ  اف ذفه اإلدات     ، عالو  عل  

 . الربح بان فاض هام  التأل فتس  الم تجاتبعض لشطو 

  2.8هامش الربح اإلجمالي بواقع  ، بينما انخفض  2021عام  الربع األول من  مليون جنيه خالل  116.1  ليبلغ %  9.3ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي  

إنتاج المستحضرات المضادة للفيروسات  المستخدمة في    المركبات الدوائية الفعالة تكاليف  ارتفاع  ، نتيجة  خالل نفس الفترة   % 42.9نقطة مئوية ليبلغ  

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

الربع مليون ج يه خالل    65.9  (Adjusted EBITDA)بللت األتباح التشليلي  المعدل  قب  خص  الضرائو والفوائد واإلهالت وا ستهالت  

  (Adjusted EBITDA margin)األتباح التشليلي  المعدل   هام   بي ما ان فض  ،  %3.9    سب ب   س و وهو نمو  ،  2021عام  األول من  

 . نقط  مووي  2.8هامش الربح اإلجمالي بواقع  ان فاض  عل  خلفي  ،نفر الفتر خالل % 24.3 ليسج نقط  مووي   2.9بواقع 

وصنناجو ذلك نمو هام  صنناةأل    ،2021عام الربع األول من  خالل  مليون ج يه   30.2ليبلغ  %  26.2  سنن و  اتففع صنناةأل الربح بمعدل

التفقا  بالكفا   التشننليلي ، لل  جانو فحسننن دوت   المردود اإليجابأل ل، بفضنن   % خالل نفر الفتر 11.1نقط  مووي  لل    0.9بواقع  الربح

 تأس المال العام ، والتأل أثمرت عن ان فاض فكاليف فسهيالت تأس المال العام  وفكاليف التموي . 

ل
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 مت صلقرس العااخلل

ل)متت الجدت (
 عاشغتتةلل2021ل لعألعاةبعللل2020للل عألعاةبعلل

ل

ل%ل5م16 8م270ل4م232لعإليةعدعيل

ل%ل3م9 1م116ل2م106 مج للعاةبحل

 نقط   2.8- % 42.9 % 45.7 هام  الربح اإلجمالأل

للعاف عساللعإلهالكللعالنشهالكلللعألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقبللخ ملعالةعسبل
ل%ل9م3ل9م65ل4م63

لنوطالل9م2- %ل3م24ل%ل3م27   المعدل  هام  األتباح التشليلي 

ل%ل0م1ل9م50ل4م50لعألنبرحلعاش غتتتالقبللعاف عساللعالةعسبل

لنوطالل9م2-ل%ل8م18ل%ل7م21لهام  األتباح التشليلي  قب  الفوائد والضرائو 

ل%ل2م26ل2م30ل9م23لارفيلعاةبحلبشالقو  لعألقتتال

 نقط   0.9+ % 11.1 % 10.3لبعد جقوم األقلي  هام  صاةأل الربح 

ل%ل2م26ل0392م0ل0311م0لنبختالعااهمل

 

  169.9لتبلغ    %12.7نجح قطا  المبيعات المحلي  ةأل اجتالل صنندات  ليرادات الشننرة ، ةأل ضننو  اتففا  ليرادات القطا  بمعدل سنن و   

خالل  من معندل نمو لجمنالأل اإليرادات   %43ومن لجمنالأل اإليرادات،    %63، أو منا يعنادل  2021مليون ج ينه خالل الربع األول من عنام  

مليون  6.7لل    %13.6فضن  جهود فحسنين محف   الشنرة ، باإلضناة  لل  نمو جج  مبيعات القطا  ب سنب  سن وي  ويأفأل ذلك ب  .نفر الفتر 

  ، مدعوم  ب جاح الشرة  ةأل لطالم مجموع  من الم تجات الجديد . 2021وجد  خالل الربع األول من عام 

ليحت  بذلك المرفب  ،  2021عام  الربع األول من مليون ج يه خالل    59.6  لتبلغ  %9.8  سنن و  بمعدل  قطا  الم اقصنناتليرادات    ن فضننتا

جج  مبيعات القطا  بمعدل  لل  ان فاضذلك رجع  % خالل نفر الفتر . وي 22الااني  من جيث المسناهم  ةأل لجمالأل ليرادات الشنرة  ب سنب   

الطلبات من الهيو  المصنننري  للشنننرا   فاض، عل  خلفي  ان 2021مليون وجد  خالل الربع األول من عام  7.5  ليسنننج %  27.9سننن و   

الموجد واإلمداد والتموين الطبأل، لل  جانو الم هج ا نتقائأل الذ  فتب اه الشننرة  عل  صننعيد المشنناتة  ةأل الم اقصننات المطروج ، عالو  

، بما يتماشنن  مع اسننترافيجي  عل  ف فيذ القرات ا سننترافيجأل الذ  اف ذفه اإلدات  لشننطو بعض الم تجات التأل فتسنن  بان فاض هام  الربح

 الشرة . محف   فحسين 

، 2021عام الربع األول من   مليون ج يه خالل  22.7معدل يتجاوز أتبع مرات لتبلغ  ب  قطا  التصننديرليرادات فضنناعفت  من ناجي  أخرا،  

جج  مبيعنات القطنا     ، ممنا أثمر عن نموالندولين جرةن  التجنات   عل     (19  –فيروس )ةوةيند ب   ةأل ضننننو  ف فيف القيود ا جترازين  المتعلقن 

. ةما يعكر نمو ليرادات القطا ؛ اتففا  معد ت الطلو باألسوام اإلقليمي  مليون وجد  خالل نفر الفتر  0.7  سج % لت 96.8ب سب  س وي   

التأل سناهمت ةأل دخول الشنرة  لل  ، و(19 –ةيروس )ةوةيد  عل  م تجات الشنرة  الجديد  المضناد  للفيروسنات المرفبط  ببروفوةول عالج 

خالل الربع األول من عام   جج  مبيعات القطا أسننوام فصنندير جديد ، فضننم ت أسننوام دول الشننام، وهأل األسننوام التأل اجتلت صنندات  

2021  . 

بفضنن    ،2021عام الربع األول من مليون ج يه خالل   18.6لتبلغ    %79.6اتففعت ليرادات قطا  التصنن يع ألطراف أخرا بمعدل سنن و  

نجاح الشننرة  ةأل التوفيف األما  مليون وجد  خالل نفر الفتر ، باإلضنناة  لل    7.2% لل  15.0نمو جج  مبيعات القطا  بمعدل سنن و   

 .ةائق  الجود  ةأل لنتاج مستحضرات البودت  المجفد التشليلي  لقدتافها 

ل

ل شتتوريلعإلدعنةلق  لعادشرسجلعا راتاللعاش غتتتا:

بمكان  وأسنر قوي ،    2021العام الجديد  تأن الشنرة  اسنتهل  عاا ش نلا ةللمةنرريلعاشلرر لعا دشارلا ررة النعمتاع لل اعااررتر ل لفيلهذعلل

ا لل  أن ف فيف القيود ا جترازين    مك تهنا من اختتنام الربع األول من العنام بنالعنديند من اإلنجنازات عبر م تلف قطناعنافهنا التشننننليلين ، مشننننير 

عل  مسنتوا مصنر أثمر عن فسنجي  الشنرة  نتائج قوي  عل  صنعيد اإليرادات وصناةأل الربح خالل    (19 –روس )ةوةيد  المتعلق  بانتشنات ةي 

لفنت مرسنننن  لل  قندت  الشننننرةن  الفنائقن  عل  فحنديند الفرا الواعند  بنالمجنا ت العالجين  مرففعن  ال مو، وهو منا يعكر نجناجهنا ةأل  والفتر .  

. تاميدا« و»أنفيزيرام« - (، »تيمديسننيفير19 –المرفبط  ببروفوةول عالج ةيروس )ةوةيد    وسنناتلطالم الم تجات الجديد  المضنناد  للفير

باعتباتها ف عل  مكانتها الرائد  ابشننك  ملحوف ةأل دع  نمو ليرادات الشننرة  خالل الربع األول من العام، والحففلك الم تجات سنناهمت   ةقد
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ا بقطا  الصنن اعات الدوائي  عل  مسننتوا الم طق  من ففوم معد ت نمو الشننرة  عل   وهو ما يؤةده،  أبرز الشننرةات الرائد  واألسننر  نمو 

 .2021عام الربع األول من  % خالل29ب سب  القطا  ال اا معد ت نمو سوم 

المضنناد  للفيروسننات عل    م تجات الشننرة   الطلو عل   وأضنناف مرسنن  أن ف فيف القيود ا جترازي  عل  جرة  التجات  الدولي  واتففا

المسنتوا اإلقليمأل أدا لل  دخول أسنوام فصندير جديد  خالل الربع األول من العام، جيث أثمر اتففا  جج  المبيعات لل  أسنوام دول الشنام 

اد  الطلو باألسنوام ال اتجي  عل  سناه  زي ف عن فضناعف ليرادات قطا  التصندير بما يتجاوز أتبع مرات. وأعرم مرسنأل عن فوقعه بأن 

م تجات الشنرة  المضناد  للفيروسنات ةأل نمو ليرادات قطا  التصندير وةتح أسنوام خاتجي  جديد  خالل الفتر  القادم ، و  سنيما مع فلقأل 

ا مضنأل الشنرة   وأةد مرسنأل عل  الشنرة  بالفع  المزيد من الطلبات عل  فلك الم تجات من م تلف أسنوام م طق  الشنام.  اسنتكمال نحو  قدم 

 لجرا ات القيد والتسنجي  لتصندير م تجافها لل  أسنوام دول ال ليج وأوتوبا الشنرقي ، سنعي ا لل  التوسنع ب طام أنشنطتها التصنديري ، وفع ي 

 القيم  والعائد للشرة  ولجميع األطراف ذات العالق . 

مجا ت عالجي  جديد ، ةضنال  عن    فلطي وف مي  محف تها الشنامل ،  بهدف  مواصنل  فقدي  م تجات دوائي  جديد  التزام الشنرة  ب   مرسنألجدد  و

خالل الربع   «Opranate« و»Doxytroler»  جديدينالم تجين اللطالم  وهو ما يعكر نجاح الشنننرة  ةأل  التوسنننع باألسنننوام ال اتجي .  

ن ، معرب ا عبباق  من الم تجات المتميز  بقيمتها المرففع حسنين محف   م تجات الشنرة  ف بما يتماشن  مع اسنترافيجي  ، 2021األول من عام 

 أن فساه  فلك الم تجات ةأل دع  اإليرادات وهام  لجمالأل الربح بمجا فه  العالجي  خالل الفتر  القادم . ب  هفوقع

باألدا  المالأل والتشنليلأل للشنرة  خالل الربع األول من العام، ةأل ضنو    محمود ةايق تئير القطا  المالأل بشنرة  تاميدا، شنادأ من جانبه،

ا ةأل لطالم مجموع  اجن  % عل  التوالأل، مدةوع  ب 26% و17اتففنا  اإليرادات وصنننناةأل الربع بمعند ت سنننن وي    من ح الشننننرة  مؤخر 

عل  مسنتوا السنوم    (،19 –عالج ةيروس )ةوةيد  ب المرفبط   الم تجات الجديد ، واتففا  جج  مبيعات م تجات الشنرة  المضناد  للفيروسنات 

  المحلأل واألسنوام ال اتجي . وأةد ةايق أن نتائج الشنرة  خالل الربع األول من العام فبرهن بوضنوح قدتفها الفائق  عل  مواةب  المسنتجدات

ا لل  أن هذه اإلنجازات فأفأل المتلير  وا سنتجاب   جتياجات السنوم الجديد  ع مواصنل  م شنأ  الشنرة  اإلنتاجي  المتطوت   بالتواز  م، مشنير 

 . التص يع ألطراف أخرا، ةأل دةع عجل  نمو أنشط  قطا  لنتاج مستحضرات البودت  المجفد المت صص  ةأل 

 عالجب المرفبط     اسنتشنراة ا للمسنتقب ، أعرم ةايق عن فوقعه بتحسنن هوام  األتباح التشنليلي  لباق  م تجات الشنرة  المضناد  للفيروسناتو

، عل  خلفي  ان فاض فكلف  المواد ال ام بشننك  ةبير خالل العام الماضننأل، باإلضنناة  لل  فرشننيد فكاليف األنشننط   (19  –ةيروس )ةوةيد  

ا عل  لطالم الم تجات وةأل مسنات  مواز؛  اإلنتاجي  بكفا   ملحوف .   فعتزم الشنرة  مواصنل  ف فيذ اسنترافيجي  فحسنين محف   م تجافها، فرةيز 

لمتميز  بهوام  األتباح المرففع ، سنعي ا لل  دع  نمو هوام  األتباح التشنليلي  وفحقيق أهداف وفطلعات الشنرة  الم شنود  خالل  الجديد  ا

 هذا العام.     

 –نهاي  البيان  –

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

لاالنششال.للعاش عال:ل

ليرن تضلنجمل

 تئير قطا  ا فصا ت وعالقات المستامرين

yasmine.negm@rameda.com 
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لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع 

. وفسنتعين الشنرة  RMDA.CA، وهأل شنرة  تائد  ةأل قطا  األدوي  المصنر  ومقيد  ةأل البوتصن  المصنري  فحت ةود 1986فأسنسنت تاميدا ةأل عام 

مجال  عالمي  ةألبفريق لدات  يح   بمزيج من ال برات الدولي  المتعدد . وفقوم الشرة  م ذ نشأفها بتوفيف أجدث ما وصلت لليه التك ولوجيا والمعايير ال

 ، مما أثمر الصن اعات الدوائي  ومعها ال بر  والدتاي  بمتطلبات السنوم المحلأل وأقصن  دتجات ا هتمام والترةيز عل  فلبي  اجتياجات وفطلعات العمال

مايل  ومسنتحضنرات  عن فحقيق معد ت نمو سنريع  ةأل قطا  األدوي  المصنر . وفشنم  محف   م تجات تاميدا باق  مت وع  من المسنتحضنرات الدوائي  ال

  بمصننر التجمي  الصننيد ني  والمكمالت اللذائي  واألجهز  الطبي  والمسننتحضننرات البيطري . وفح   الشننرة  بمكان  تاسنن   ةأل أه  المجا ت العالجي

ا ت ذات مقومات نمو واعد   وذلك بعد نجاجها خالل السن وات الماضني  ةأل ف فيذ مجموع  من ا سنتحواذات ا سنترافيجي  عل  المرةبات الدوائي  ةأل مج

   السنادس  ةأل السنوم المصنر . وفقوم الشنرة  بانتاج مجموع  مت وع  من األصن اف الدوائي  من خالل مصنانعها الاالث  المقام  بالم طق  الصن اعي  بمدي

 من أةتوبر.

 

لعاش قشريلعا اشوبتتا

وقع   يتص  بوقائع او اجداث فاتي ي ، ويمكن التعرف عليه عن طريق است دام ما  يحتو  هذا البيان عل  فوقعات مستقبلي ، والتوقع المستقبلأل هو أ  ف

فعتزمق،  العبناتات والكلمنات ا فين  قوةقنا للتقنديراتق، قفهندفق، قمرفقنوق، قفقندتق، قفتحمن ق، قفعتقندق، ققندق، قالتقنديراتق، قففترضق، قفوقعناتق، ق

ألق، قعل  عل ق، قسننوفق، او ةأل ة  جال ، ما ي فيها او فعبيرات اخرا مماثل  التأل فهدف  قفراق، قف ططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشننروعاتق، قي بل

لي  او ال طط  ال  التعرف عل  التوقع باعتباته مستقبلأل. هذا ي طبق، عل  وجه ال صوا، لل  التوقعات التأل فتضمن معلومات عن ال تائج المالي  المستقب

دات ، وال مو أو الربحي  وال روف ا قتصننادي  والت  يمي  العام  ةأل المسننتقب  وغيرها من المسننائ  التأل فؤثر أو التوقعات بشننأن األعمال التجاتي  واإل

 عل  الشرة .   

 

 طو  عل  التوقعات المسننتقبلي  فعكر وجهات ال  ر الحالي  إلدات  الشننرة  )قا دات ق( عل  أجداث مسننتقبلي ، والتأل فقوم عل  اةتراضننات اإلدات  وف

الةنا  معروةن  وغير معروةن  ومجهولن ، وغيرهنا من العوامن  التأل قند فؤثر عل  ان فكون نتنائج الشننننرةن  الفعلين  أو أدا هنا أو لنجنازافهنا م تلفنا اخت  م ناطر

قق أو عدم فحقق  جوهري ا عن أ  نتائج ةأل المسنتقب ، او عن أدا  الشنرة  أو انجازافها الواتد  ةأل هذه التوقعات المسنتقبلي  صنراج  أو ضنم ا. قد يتسنبو فح

ق التوقعات سنننوا  هذا ا ةتراض ةأل اختالف الحال  المالي  الفعلي  للشنننرة  او نتائج عمليافها اختالةا جوهريا عن هذه التوقعات المسنننتقبلي ، أو عدم فواة

 ةانت صريح  او ضم ي .  

 

تقبلأل او التقدير أو الت بؤ اختالةا جوهري ا عن األمر الواقع. وهذه  ف ضنع أعمال الشرة  لعدد من الم اطر والشكوت التأل قد فتسبو ةأل اختالف التوقع المس

يق العم ،  الم اطر فتضننمن التقلبات بأسننعات ال امات، أو فكلف  العمال  الالزم  لمزاول  ال شنناط، وقدت  الشننرة  عل  اسننتبقا  الع اصننر الرئيسنني  بفر

والقانوني  وا قتصنادي ، سنوا  ةأل مصنر أو عل  صنعيد ا قتصناد العالمأل، ومسنتجدات    والم اةسن  ب جاح وسنط متليرات األوضنا  السنياسني  وا جتماعي 

وفقلبات    وفطوتات قطا  الرعاي  الصننحي  عل  السنناج  اإلقليمي  والدولي ، وفداعيات الحرم وم اطر اإلتهام، وفأثير التضنن  ، وفلير أسننعات الفائد ، 

 دقيق والسريع لتحديد الم اطر المستقبلي  ألنشط  الشرة  مع لدات  الم اطر.أسعات صرف العمالت، وقدت  اإلدات  عل  التحرت ال

 

ه ةأل جنا ت  بعض المعلومنات الواتد  ةأل هنذه الوثيقن ، بمنا ةأل ذلنك المعلومنات المنالين ، طرأ عليهنا بعض التعنديالت بلرض التقرينو العندد ، وبنالتنالأل ةنانن

 الواتد  ه ا عن اإلجمالأل الفعلأل.معي   قد ي تلف المجمو  أو ال سو المووي   
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