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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتال 

لعالإلشهرررملمضلتدذترر لل2019ارررمللتةصرررررالإل رلعاتةعالعيل   »نعمترراعشلم.م.مل

لعاشرسشريلعاإلشرجتاللعاشخاتثريلعا  ططالب  رإلشهر

على الرغم من اضنننن ران اة انننن ي ان تاجيي  تي ي إجرا     2019ملي ن ج يه خالل عام   894.0% لتبلغ 11.0ارتفاع إيرادات راميدا بمعدل سنننن    

% 9.7ي المعدلي قبل خصنم الرنرا و االف ا د اانكالو ااتسنت الو بمعدل سن    التحديثات بالمصنا   التابعي. االانر ي تر ند تراج  اةربال التان يلي

االانننر ي االتسننن ي .  البي ملي ن ج يه خالل  فس العام، اذلك على خلفيي  قص ت ريد بعض الم ت ات بانضننناإي إلى ارتفاع مصنننراإات   260.9لتبلغ 

ملي ن ج يه إي تحديث    250إي ض   انتمام ال اجح ل رل أس م ا بالب ر ي المصريي اضخ   2020تت ل  إلى ت فيذ استراتي يي  م  ااعدة بدً ا من عام  

 مصا ع ا التابعي اإطالق م ت ات جديدة، مما سيساكم إي تعزيز اتستفادة من اقتصاديات الح م عبر ت ميي انيرادات اخفض التكاليف.
 

ل2020فبةعتةلل18عاقرهةةلفيل

)اياننار إلي ا    – RMDA.CA  د الب ر نني المصننريي   –من رمرننان للصنن اعات الداا يي االمسننتحرننرات التانن يصننيي أعل ت الي م شننر ي العاشننر 

ق اع اةدايي  إي  شننر ي را دةاكي بمصنن لح لالاننر يو، أا لراميداو أا لالم م عيو إي  الي انشننارة إلي ا اشننر ات ا التابعي بصنن رة م معي ، 

، 2019يه خالل عام ملي ن ج   894.0،  يث بل ت انيرادات 2019 ديسنمبر  31عن السن ي الماليي الم ت يي إي عن  تا   ا الماليي االتان يليي المصنر ، 

 اةسعار. مت سط % بفرل   ال الار ي إي إطالق مستحررات داا يي جديدة اتحسن 11.0اك   م  س    بمعدل 

% مقنابنل 45.4، بي منا تراج  كناما الربح انجمنالي ليسنننن نل 2019ملي ن ج ينه خالل عنام   405.6% ليبلغ 0.03اارتف  إجمنالي الربح بمعندل سنننن    

ا ق اع ت ريد الم تج ال  يد الذ  يتم تصن يعه لد  ال ير إي ذلك ب تانكيلي الم ت ات التي تم بيع ا، مصنح بًا لسناب ، اذلك على خلفيي% خالل العام ا50.3

 .بتكلفي مرتفعيال قت، مما دإ  الار ي إلى استيراد كذا الم تج من م رد بديل 

، 2019ملي ن ج يه خالل عام   260.9 (adjusted EBITDA)بل ت اةربال التانن يليي المعدلي قبل خصننم الرننرا و االف ا د اانكالو ااتسننت الو 

. ايرج  ذلك  فس الفترة% خالل 29.2  (adjusted EBITDA margin)%. اسن ل كاما اةربال التان يليي المعدلي 9.7 ب سنبي سن    اك  ا  فاض

  على خلفيي زيادة الرااتو اارتفاع مصنراإاتاالتسن ي  إلى انيرادات  سنبي مصنراإات البي  بانكل ر يسني إلى ا  فاض كاما الربح انجمالي اارتفاع 

 الدعايي االتس ي .

كاما  نناإي  ا ننا و ذلك ا  فاض .  %36.1، اك  تراج  سنن    بمعدل 2019ملي ن ج يه خالل عام   82.4  ق ق اةقليي  دبع سنن ل  نناإي الربح

تراج  اةربال التاننن يليي   إلى  ق ق اةقليي دبع . ايرج  ا  فاض  ننناإي الربح% خالل العام السننناب 16.0% مقابل 9.2 إلى  ق ق اةقليي دبع  الربح

 adjusted EBITDA)كاما اةربال التان يليي المعدلي  ذلك ا ، (adjusted EBITDA)المعدلي قبل خصنم الرنرا و االف ا د اانكالو ااتسنت الو 

margin)  بالعام الساب . مقار يً  2019التم يل خالل عام مصراإات بانضاإي إلى ارتفاع 

 مت صلقرس العاا لل

ل)متترالجدته(
عاةبعلعأل تةل

2019 

عاةبعلعأل تةل

2018 

لعاشغتتة

 

عاادالعا راتال

2019 

عاادالعا راتال

2018 
لعاشغتتة  

 %ل11.0 805.5 894.0 %ل17.9 233.5 275.2 انيرادات 

 %ل0.4 405.5 405.6 %ل13.1 127.3 144.0لمج للعاةبح

    ق ي 5.0) % 50.3 % 45.4    ق ي 2.2) % 54.5 % 52.3 كاما الربح انجمالي

عألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقبلل  ملل

 عالةعسبللعاذرعساللعاه كللعالسشه كلل
 %(ل9.7) 288.9 260.9 %ل4.2 97.5 101.6

     ق ي 6.7) % 35.9 % 29.2    ق ي 4.9) % 41.8 % 36.9 كاما اةربال التا يليي  

ل%(ل36.1) 129.0 82.4 %(ل4.2) 53.0 50.8ل ق ق اةقليي دبعلصرفيلعاةبح

    ق ي 6.8) % 16.0 % 9.2    ق ي 4.2) % 22.7 % 18.4ل ق ق اةقليي دبع كاما  اإي الربح

 

 %72ب سننبي   يث سنناكم الق اع، % من إجمالي انيرادات66ما يعادل أا ،  2019ملي ن ج يه خالل عام   591.5 ق اع المبيعات المحلييبل ت إيرادات 

ملي ن ج ينه خالل عنام   195.9لتبلغ  %10.4ارتفعنت إيرادات ق ناع الم ناقصننننات بمعندل سنننن    ا. من معندل  م  إجمنالي انيرادات خالل  فس الفترة

ات در انشنننارة إلى ارتفاع مسننناكمي ق اع  .  2019خالل عام   %21.9، ليحتل المرتبي الثا يي من  يث المسننناكمي إي إجمالي انيرادات ب سنننبي 2019
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ت قي  عق د % خالل  فس الفترة من العام السنناب  بفرننل 13.3مقابل   2019% خالل الرب  اةخير من عام 20.0لم اقصننات إي إجمالي انيرادات إلى ا

أسننا   على  ، علًما بأن مسنناكمي ق اع الم اقصننات بلجمالي انيرادات ت اازت مسنناكمي ق اع المبيعات المحليي 2019خالل الرب  اةخير من عام جديدة 

مسنناكمي الق اع إي إجمالي   تاسننتقرا،  2019ملي ن ج يه خالل عام   65.1% ليبلغ 7.6اارتفعت إيرادات ق اع التصنندير بمعدل سنن     .رب  سنن   

اارتفعت مبيعات التصنننن ي  ةطرار أخر  بمعدل  من إجمالي انيرادات. %8ا 7 االتي تراا ت بين  2019ا  2018ع د مسننننت يات عامي   انيرادات

اتت ق  الانر ي  م   تا ج ق اع التصن ي  ةطرار أخر  .  2019% من إجمالي انيرادات خالل عام 5ملي ن ج يه أا ما يعادل   41.5% لتبلغ 4.2سن    

ة  دالب درة الم ف حرننراتمسننت و خ ين جديدين ن تاجات ت ا  من تر ي، إي ضنن   التحديثات التي قامت الاننر ي بلجرا  ا امن بي  ا 2020خالل عام 

 .2019خالل الرب  اةخير من عام 

 

لتشتتقريلعاالعنةلحر لعادشرسجلعا راتاللعاش غتتتا:

ل

  إي ضنن  الاننر ي  م  إي مسننيرة  اسننمي  مثل مر لي  2019أن عام  لفيله علعااررترألضل ررحلعاا شرنلا ةللمةسرريلعاشلرررلعا دشارلا ررة النعمتاع ل

ملي ن   582.5ازيادة رأسننمال الاننر ي ب اق    2019، اإي مقدمت ا إدراج الاننر ي إي الب ر نني المصننريي خالل ديسننمبر ت ا قق ان  ازات العديدة التي

ايي  ب ا سنن ق اةد حظىمعدتت ال لو التي يارتفاع اتسننتفادة من  اال ذابي  إرص ال م  ت ظيفسنناكم إي تعزيز قدرة الاننر ي على سننياك  ما  ج يه، 

 .  دا م ال م المصر  

 

 250اسنتثمار براميدا قامت أ ثر من ثالثين عاًما،  يث الذ  يمتد إلى إي تاريخ الانر ي تحديث شن د أيرًنا إتمام أ بر عمليي   2019مرسني أن عام  تاب ا

اإضنناإي  إدخال تحسنني ات على خ  ط ان تاج القا مي،  شنن دت، االتي التابعيثالثي بمصننا ع ا اللالرتقا  الماضننيي ثالث ال على مدار السنن  اتملي ن ج يه 

ممارسنات التصن ي  ال يد. اأشنار ب للمت لبات ال ا نيعلى اتمتثال  ، عالاةً إ تاج المسنتحرنرات ذات اةكميي اتسنتراتي يي من أجل خ  ط إ تاج جديدة

 .2019بحل ل   ايي عام % 63ب سبي  ان تاجيي للم م عيإجمالي ال اقي مرسي إلى أن إتمام كذه ال  ي أثمر عن ت ميي 

 

من لعلى الرغم  2019خالل عام الاننر ي  التي  ققت ا يالماليبال تا ج عن اعتزازه ل للمضلجرإلبه لضاةرلمخ راللفرتقلنستسلعاقطرعلعا رايلب ررة النعمتاع

خالل أال تسنعي أشن ر من  بالمصنا   اخ  ط ان تاج التابعيالتي تم إجرا  ا اتضن رابات اتسنتث ا يي باة ان ي ان تاجيي على خلفيي الت سنعات اةخيرة 

سننننن بناقني  بفرننننل ارتفناع المبيعنات المحليني اتح  2019م ملي ن ج ينه خالل عنا  894.0% لتبلغ 11انيرادات بمعندل سنننن     ،  ينث ارتفعنت2019عنام 

. الفت إاي  إلى   ال  اضننن ران ت ريد م تج الب درة الم فدة ال  يد الذ  يتم تصننن يعه لد  ال ير إي ذلك ال قت مما سننناكم إي الحد  من أثر ، الم ت ات

عبر تص ي   اإي مستحررات ا   الار يا تياجات  تأمين  عنأثمر ، مما  2019الم فدة خالل   إمبر  ةإتمام تا يل خ ين جديدين ن تاج الب در الار ي إي

   .ذاتيًاالداا يي 

 

تأثرت أيرًنا باتضن رابات المذ  رة،  يث تراجعت اةربال التان يليي المعدلي قبل خصنم الرنرا و االف ا د اانكالو   الانر ي ربحيي اأضنار إاي  أن

  إ ر ات ت ا  من أعمال التحديثات ااستئ ار عمليات ا التا يليي لمالييش دت تحسن  تا   ا اخالل العام، غير أن الار ي   %9.7ااتست الو بمعدل س    

اةربال التاننن يليي المعدلي قبل خصنننم  كاما  ، مصنننح بًا بارتفاع 2019% خالل الرب  اةخير من عام 17.9بمعدل سننن    إي ضننن    م  انيرادات 

أن ي عكس اةثر اني ابي الكامل لتلك  باندارة  . اأشنننار إاي  إلى ت قعاتخالل  فس الفترة %  36.9ليسننن ل الرنننرا و االف ا د اانكالو ااتسنننت الو 

 .2020التحديثات بدً ا من عام 

 

 12  ما ت يقل عن طالقإي إطار خ  ت ا ن،  2019جديدة خالل عام  ت داا ييمستحررا 8، لفت مرسني إلى   ال الانر ي إي إطالق متصنل اإي سنياق

. ااختتم مرسني بأن انتمام ال اجح  اجديدً  مسنتحرنًرا  218المرتقبي التي ترنم  المسنتحرنراتجديد على المد  المت سنط ضنمن سنلسنلي  مسنتحرنر داا ي

الم   ي للم انن ت الصنن اعيي يمثل مر لي جديدة ا اسننمي إي مسننيرة الت  ر  االتحديثات لعمليي ال رل اةالي بالتزامن م  ات ت ا  من ت فيذ الت سننعات 

 در طرل م ت ات جديدة ت  ي الق اعات العالجيي  بالتي تتب اكا على ت فيذ اسنننتراتي يي ال م  ت ا ز قدرييسننناكم إي تعزاك  ما سننن المسنننتمرة للانننر ي، 

دراسنني  إرننالً عن أسنن اق جديدة،  الت سنن  إي تصنندير م ت ات ا إلىت ميي باقي الم ت ات اإي مصننر، بانضنناإي إلى ذات مق مات ال م  ال اعدة الر يسننيي 

 .ال اميالمستحررات الداا يي م تلف مت صصي إي إ تاج الار ات الإرص اتستح اذ على مستحررات داا يي جديدة، ا ذلك 

 

 –  ايي البيان  –
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لا سشش مللعاشرعصل:ل

 

لترس تضلإلجم

 ر يس ق اع اتتصاتت اعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 
ل1111263555(0)20+

 

ل

لعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاعشاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريل

 

تر ز الانر ي  . اRMDA.CAي الي ر ني المصنريي تحت   د  دة إقيام المصنر ق اع اةدايي إي  ، اكي شنر ي را دة1986إي عام راميدا تأسنسنت 

اتج زة ال بيي  ا المكمالت ال ذا ييا مسنتحرنرات الت ميل الصنيدت ييا بصن رة ر يسنيي على إ تاج ابي  باقي مت  عي من المسنتحرنرات الداا يي المثيلي

صن اعيي بمدي ي السناد  من أ ت بر، االتي تق م  قي الالمقامي بالم زاالي اة ان ي ان تاجيي من خالل مصنا ع ا اتق م الانر ي بماالمسنتحرنرات البي ريي. 

كتمام  درجات اتى اأقصالس ق المحلي لبات بمت  ا ال برة االدرايي م ال الص اعات الداا يي امع ل جيا العالميي إي بت ظيف أ دث ما ا لت إليه التك 

كاملي من الم ت ات التي ت  ي أكم  مت ير باقي   على أعلى مسنننت   لت اتسنننتعين الانننر ي بفري  إدار لعات العمال . تا تياجات ايي االتر يز على تلب

ذات مق مات  م  ااعدة إي السن ق   إي م اتت داا ييالمر بات ال علىل ت فيذ اتسنتح اذات اتسنتراتي يي ك من خال، اذل م عات العالجيي إي السن قالم

التي ي فرد ب ا إري  التس ي  مما أثمر عن تحقي  معدتت  م  سريعي إي ق اع  ا قي بالم ارة الفات ا المت  عي ااتستعا ي  ت ر م  باقي مبالتراإ، المصر 

 .المصر اةدايي 

 

لعاشرقشريلعا اشقبتتا

 

است دام مثل  يحت   كذا البيان على ت قعات مستقبليي، االت ق  المستقبلي ك  أ  ت ق  ت يتصل ب قا   اا ا داث تاري يي، ايمكن التعرر عليه عن طري 

عناتق، قتعتزمق،  العبنارات االكلمنات اتتيني قاإقنا للتقنديراتق، قت ندرق، قمرتقنوق، قتقندرق، قتتحمنلق، قتعتقندق، ققندق، قالتقنديراتق، قتفترضق، قت ق

در  قتر ق، قت  طق، قممكنق، قمت ق ق، قماننراعاتق، قي ب يق، قعلى علمق، قسنن رق، اا إي  ل  الي، ما ي في ا اا تعبيرات اخر  مماثلي التي ت 

اليي المستقبليي اا ال  ط  الى التعرر على الت ق  باعتباره مستقبلي. كذا ي  ب ، على اجه ال ص ص، إلى الت قعات التي تترمن معل مات عن ال تا ج الم

ا ل التي تؤثر أا الت قعات باننأن اةعمال الت اريي ااندارة، اال م  أا الربحيي االظرار اتقتصنناديي االت ظيميي العامي إي المسننتقبل اغيركا من المسنن 

 على الار ي.   

 

 داث مسننتقبليي، االتي تق م على اإتراضننات اندارة ات     على الت قعات المسننتقبليي تعكس اج ات ال ظر الحاليي ندارة الاننر ي )قاتدارةق  على أ

فنا اختالإنا  م ناطر معراإني اغير معراإني ام   لني، اغيركنا من الع امنل التي قند تؤثر على ان تك ن  تنا ج الاننننر ني الفعليني أا أدا كنا أا إ  نازات نا م تل

ا ال اردة إي كذه الت قعات المسنتقبليي  نرا ي أا ضنم ا. قد يتسنبو تحق  أا عدم تحق   ج كريًا عن أ   تا ج إي المسنتقبل، اا عن أدا  الانر ي أا ا  ازات 

  الت قعات سننن ا  كذا اتإتراض إي اختالر الحالي الماليي الفعليي للانننر ي اا  تا ج عمليات ا اختالإا ج كريا عن كذه الت قعات المسنننتقبليي، أا عدم ت اإ

  ا ت  ريحي اا ضم يي.  

 

ذه  ر ي لعدد من الم اطر االاك و التي قد تتسبو إي اختالر الت ق  المستقبلي اا التقدير أا الت بؤ اختالإا ج كريًا عن اةمر ال اق . اكت رن  أعمال الا

العمل،  ي  الم اطر تترننمن التقلبات بأسننعار ال امات، أا تكلفي العمالي الالزمي لمزاالي ال انناط، اقدرة الاننر ي على اسننتبقا  الع ا ننر الر يسننيي بفر

سنت دات  االم اإسني ب  ال اسنط مت يرات اةاضناع السنياسنيي ااتجتماعيي االقا   يي ااتقتصناديي، سن ا  إي مصنر أا على  نعيد اتقتصناد العالمي، ام

الفا دة، اتقلبات  ات  رات ق اع الرعايي الصننحيي على السننا ي انقليميي االداليي، اتداعيات الحرن ام اطر انركان، اتأثير الترنن م، ات ير أسننعار 

 أسعار  رر العمالت، اقدرة اندارة على التحرو الدقي  االسري  لتحديد الم اطر المستقبليي ة ا ي الار ي م  إدارة الم اطر.

 

ه إي  ناتت  بعض المعل منات ال اردة إي كنذه ال ثيقني، بمنا إي ذلنك المعل منات المناليني، طرأ علي نا بعض التعنديالت ب رض التقرينو العندد ، ابنالتنالي إنل ن 

 معي ي قد ي تلف الم م ع أا ال سو المئ يي ال اردة ك ا عن انجمالي الفعلي.  

 

 

mailto:yasmine.negm@rameda.com
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