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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

للسردو لب شالن ولعإليةعدعيللللدجحلفيلتخقتقلنشرسجلقويالفيلضرو »نعمتاع«لش.م.ملت

عنتفرعلللمعل2020ارملللمضأشررر ةلللألللتارررشاللخاللللمتتوالجدتهلل672.9%لاشبتغلل9

لمتتوالجدتهلخالللنفسلعافشةةل68.7اتاجلل شالليشجرلزلعالشفلصرفيلعاةبحلب

، وذلك على الرغم من انخفاض 2020أول تسعة أشهر من عام  مليون جنيه خالل  672.9لتبلغ  % 9يرادات راميدا بمعدل سنوي راميدا تنجح في تنمية اإل

المنتجات  تر يًزا على تحسبببين محفاة الةبببر ة لجهود المثمرة مردود ال% خالل نفس الفترة، حيث يعكس ذلك  15  ةسبببنوي  بنسببببة  إجمالي حجم المبيعات

غم المتميزة بقيمتها المرتفعة  %20الصبعبة المحيةة خالل الفترة. نمو إجمالي الربح بمعدل سبنوي   التحديات، مع ضبمان اسبتمرار عجلة نمو اإليرادات رم

 أشبهر أول تسبعة% خالل  47نقةة مئوية إلى   4.6بواقع   الربح  إجمالي، مما سبامم في ارتفا  مام   انخفاض تكاليف المواد الخام في ضبو   ، 317.1ليبلغ  

خالل أول   182.1لتبلغ  %  13بمعدل سبنوي    الضبراب  والفوابد واإلمال  واسسبتهال نمو األرباح التةبييلية قب  خصبم  والةبر ة تردبد   من العام الجاري.

  ليبلغ %،  117.2  بنسببة سبنوية قدرماثمر عن ارتفا  دبافي الربح بةبك  ملحو   ي  ةكفا ة التةبييليالن  يتحسبنجاح الةبر ة في  تسبعة أشبهر من العام الجاري.

 .% خالل نفس الفترة10.2نقةة ليبلغ   5.1بواقع  مام  دافي الربحمصحوبًا بزيادة ، 2020من عام  أشهر  أول تسعةمليون جنيه خالل  68.7

 2020 نوفمبر 10القاهرة في 

ومي شر ة رابدة في    ( – RMDA.CA ود البوردة المصرية )أعلنت اليوم شر ة العاشر من رمضان للصناعات الدوابية والمستحضرات التةخيصية  

مليون جنيه خالل   672.9، حيث بليت اإليرادات  2020تمبرب س  30في    ةالمنتهي المالية  الفترة    عن نتابجها المالية والتةييلية عن  قةا  األدوية المصري

بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة،  الةر ة محفاة  تحسينبفض  الجهود الناجحة ل %9، ومو نمو سنوي بمعدل 2020عام من   أشهر أول تسعة

 والتي ساممت في الحد من األثر السلبي سنخفاض حجم المبيعات خالل نفس الفترة. 

  نقطة مئوية   4.6بواقع    هامش الربح اإلجمالي نمو    . وصاحب ذلك 2020خالل أول تسعة من عام    مليون جنيه   317.1إلى    % 20.4بمعدل سنوي    إجمالي الربح ارتفع  

 باإلضافة إلى استقرار أسعار صرف الدوالر األمريكي. ،  ة المرتفع   قيمتها المتميزة ب   تعزيز محفظة الشركة بتشكيلة من المنتجات في ضوء  ،  خالل نفس الفترة   % 47.1ليبلغ  

أول تسعة أشهر  مليون جنيه خالل  182.1 (Adjusted EBITDA)بليت األرباح التةييلية المعدلة قب  خصم الضراب  والفوابد واإلمال  واسستهال  

نقةة مئوية    1.0بواقع    (Adjusted EBITDA margin)األرباح التةييلية المعدلة  مام   ، مصحوبًا بنمو  %12.6تها  نسب  ةسنوي  بزيادة،  2020عام  من  

 ، ويرجع ذلك إلى مردود تحسن معدست الربحية اإلجمالية.نفس الفترة خالل % 27.1 إلى

  الملحو    ذلك النمويعكس ، و2020عام من أشبهر   أول تسبعةخالل  مليون جنيه    68.7ليبلغ    %117.2  سبنوي معدلاألقلية بارتفع دبافي الربح بعد حقو   

 ، باإلضافة إلى انخفاض تكاليف التموي  خالل نفس الفترة.تحسن األدا  التةييليمردود 

 مت صلقرس العااخلل

ل)متتوالجدته(
لعاثراثعاةبعل

ل2019

لعاثراثعاةبعل

2020 

 عاشغتتة

ل

للأش ةل9

2019 

للأش ةل9

2020 
 عاشغتتة

 %ل8.6 672.9ل619.5ل%ل0.1 235.4ل235.1لعإليةعدعي

 %ل20.4ل317.1 263.3ل%ل22.9 112.5ل91.5 مج للعاةبحل

 نقةة  4.6 % 47.1 % 42.5 نقةة  8.9 % 47.8 % 38.9 مام  الربح اإلجمالي

لعافوعساللعإلهالكلللعألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقبللخ ملعالةعسب

للعالسش الكلل

ل%ل12.6ل182.1 161.7ل%ل18.1 66.0ل56.7

 نقةة  1.0 % 27.1 % 26.1 نقةة  4.3 % 28.0 % 24.1 مام  األرباح التةييلية  

ل%ل3.0ل141.3ل137.2ل%ل11.0ل52.5ل47.3لعألنبرحلعاش غتتتالقبللعافوعساللعالةعسب

 نقةة  ( 1.1) % 21.0 % 22.1 نقةة  2.2 % 22.3 % 20.1لمام  األرباح التةييلية قب  الفوابد والضراب 

 %ل117.2 68.7 31.6ل%ل133.8ل24.9ل10.7لصرفيلعاةبحلبشالحقوقلعألقتتا

 نقةة  5.1 % 10.2 % 5.1 نقةة  6.0 % 10.6 % 4.5لبعد حقو  األقلية مام  دافي الربح 

ل%ل117.2ل0.0893ل0.0411ل%ل133.8ل0.0324ل0.0139لنبختالعاا م
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من عام أشبهر   أول تسبعةمليون جنيه خالل   455.4القةا     يراداتإ  حيث بليتدبدارة إيرادات الةبر ة،  احتالل  في موادبلة  قةا  المبيعات المحلية   نجح

وذلك على الرغم من انخفاض حجم المبيعات بسبببب     ، من إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة  %67.7% أو ما يعادل  9.5ة قدرما سبببنويبزيادة  ،  2020

أول % من معدل نمو إجمالي اإليرادات خالل  67.4علًما بأن القةا  سبامم بنسببة  (، 19  –التحديات الصبعبة المحيةة الناتجة عن انتةبار فيرو) ) وفيد 

 .من العام الجاري تسعة أشهر

إلى    %11.3مكانته باعتباره أسببر  القةاعات نمًوا، في ضببو  ارتفا  اإليرادات بمعدل سببنوي من ترسببي    تمّكنفقد ،  قةا  المناقصبباتوعلى دببعيد  

في إطار تنفيذ اسسببتراتيجية التي تتبناما اإلدارة  تحسببين األسببعار ومو ما يعكس نجاح جهود ،  2020من عام   أول تسببعة أشببهرمليون جنيه خالل    156.7

الرقمية  منصببة  الانتقال تنفيذ أنةببةته من خالل نتيجة  سببامم في الحد من أثر التراجع الةفيف لحجم مبيعات القةا   مما ،  منتجات الةببر ةمحفاة   لتعزيز

 .يهيئة المصرية للةرا  الموحد واإلمداد والتموين الةبللمناقصات التابعة لل

 ما انخفض    .2020من عام  أول تسببعة أشببهرمليون جنيه خالل   28.7  بلغلت  %15.5التصببدير بمعدل سببنوي  إيرادات قةا   تراجعت  ، ناحية أخرىمن 

إلى تأثر أنةبةة التصبدير باسضبةرابات  بصبفة أسباسبية  وحدة خالل نفس الفترة. ويرجع ذلك   مليون  1.9إلى   %14.1  نسببة سبنويةب  القةا   حجم مبيعات

 (.19 –انتةار فيرو) ) وفيد التي تةهدما حر ة التجارة الدولية بسب  تداعيات  

مليون جنيه خالل أول تسببعة أشببهر من العام الجاري، بفضبب  نجاح    32.1لتبلغ    %10.9بمعدل سببنوي  التصببنيع ألطراأ أخرى ارتفعت إيرادات قةا   

 بوجه عام  التباطؤ الذي يةبهده السبو دة، مما سبامم في الحد من أثر  إنتاج مسبتحضبرات البودرة المجفالةبر ة في التو يف األمث  لقدراتها فابقة الجودة في 

خالل وحدة   مليون  17.3بلغ  يل %12عن انخفاض حجم المبيعات بمعدل  تأسبفر  تيوال (، 19  –بسبب  التحديات المحيةة المتعلقة بانتةبار فيرو) ) وفيد 

  .2020من عام  أول تسعة أشهر

ل

لتشتتقريلعإلدعنةلحوللعادشرسجلعا راتاللعاش غتتتا:

أثبتت خالل التسبعة أشبهر الماضبية مرونتها الفابقة وقدرتها  الةبر ة أن  لفيلهذعلعاارترقلألضرحلعاا شونلا ةللمةسريلعاشلرولعا دشارلا رة النعمتاع ل

بمعبدل يتجباو   ؤ ده النمو الملحو  لإليرادات خالل الفترة  مختلف التحبديات الصببببعببة المحيةبة، ومو ما ي  في   تحقيق أفضبببب  النتباب   على موادببببلبة  

وأضباأ مرسبى أن األدا  القوي للةبر ة يعكس مردود .  1توالي% على ال10% و23والقةا  الخاص بنسب   المصبري   دويةمعدست نمو إجمالي سبو  األ

مع عودة   ( في جميع أنحا  البالد، فضبالً عن اسبتجابة أنةبةة الةبر ة للمسبتجدات الرامنة19 –تخفيف القيود اسحترا ية المتعلقة بانتةبار فيرو) ) وفيد 

تنفيذ اسبتراتيجية تحسبين األسبعار وتنمية باقة منتجات الةبر ة أثمرت عن في اإلدارة  اسبتمرار  حر ة اسسبتهال  إلى مسبتوياتها الةبيعية. وأ د مرسبي أن 

عجلة نمو اإليرادات والربحية    المبيعات خالل تلك الفترة، معربًا عن تةلعه إلى موادبببلة دفع لمعدست حجمتعزيز قدرتها على مواجهة التقلبات المختلفة  

 خالل الفترة المقبلة في ضو  التحسن المستمر لألوضا  السوقية.  

زيز قدرة  وألمح مرسبي إلى المردود القوي لنجاح الةبر ة في إتمام عمليات اسسبتحواذ اإليجابية وإطال  مسبتحضبرات دوابية جديدة، والتي سباممت في تع

ي تلبية متةلبات واحتياجات السبو ، مؤ دًا مضبي الةبر ة قدًما لتنمية محفاتها لتوفير المنتجات األسباسبية بأسبعار الةبر ة على تحقيق السببق والريادة ف

لصبببناعات الدوابية  اسبببو  في   لراميداالرابدة  ة  مكانالبما يالبم    خادبببة في    الاروأ اسسبببتثنابية الرامنة،   معقولة للمرضبببى في جميع أنحا  المنةقة

  وبيع   صبنيعلت الال مة  ات والتراخيص التجاريةموافقال. وفي مذا اإلطار، أعرب مرسبي عن اعتزا ه بحصبول الةبر ة على والمسبتحضبرات التةبخيصبية

أول شببر ة تقوم بتصببنيع  مي  راميد ، علًما بأن في السببو  المصببري «»أنفيزيرامو راميدا« -»ريمديسببيفير  المسببتحضببرين المضببادين للفيروسببات

حصبول على التخزين. وأ د مرسبي أن الةبحن وعمليات ال  مما يسبامم في تسبهي ،  توابم الاروأ المناخية المتييرة »ريمديسبيفير« في دبورة بودرة مجفدة

كفا ة في مي شببهادة على قدرة الةببر ة والتزامها بأعلى المعايير في إنتاج المسببتحضببرات الةبية فابقة الجودة والمسبباممة بتلك الموافقات والتراخيص  

  (.19 –الملحمة التي يخوضها العالم بأسره لمكافحة فيرو) ) وفيد 

إلى البيئة الصببعبة التي واجهت أعمال الةببر ة خالل فترة التسببعة أشببهر األولى من للعاقطرعلعا رايلب ررة النعمتاع لمخ ودلفريقلنستسللللأشرررنللمضلجرنبه ل

قةاعي المبيعات    مبيعات علىوتداعياته  (  19 –% بسبب  انتةبار فيرو) ) وفيد 15العام الجاري، والتي أسبفرت عن تراجع حجم المبيعات بمعدل سبنوي 

لهيئة المصبرية  التابعة ل  المنصبة الرقمية الحكومية للمناقصباتمبيعات قةا  المناقصبات لتصببح من خالل  أنةبةة  فة إلى تحّول  التصبدير، باإلضباالمحلية و

استراتيجية لعزيز محفاة الةر ة  ، مما أدى إلى تباطؤ مبيعات القةا  خالل الفترة. غير أن الجهود المثمرة لتنفيذ  يللةرا  الموحد واإلمداد والتموين الةب

، وتنمية إيرادات قةاعي  خالل أول تسبعة أشبهر من عام  من المنتجات والمسبتحضبرات الدوابية سباممت في الحد من األثر السبلبي سنخفاض حجم المبيعات

 .خالل نفس الفترة مليون جنيه 672.9% إلى 9المناقصات، وبالتالي ارتفا  إجمالي اإليرادات بمعدل سنوي  المبيعات المحلية و

 
 للبحوث والمعلومات الصحية IQVIA  المصدر: شركة 1
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على   لمبيعاتوأضباأ فايق أن الةبر ة شبهدت إلى جان  النمو الملحو  لإليرادات، العديد من العوام  اإليجابية األخرى، والتي من بينها انخفاض تكلفة ا

مليون جنيه خالل أول تسببعة أشببهر من عام   317.1% ليبلغ  20اد الخام، مما سببامم بدوره في نمو إجمالي الربح بمعدل سببنوي  خلفية تراجع تكاليف المو

ا عن نمو  4.6، مصبببحوبًا بارتفا  مام  إجمالي الربع بواقع  2020  نقةة مئوية خالل نفس الفترة. وتابع أن تحسبببن معدست إجمالي الربحية أثمر أيضبببً

مليون جنيه خالل أول تسبعة أشبهر من العام    182.1% لتسبج   13بمعدل سبنوي   قب  خصبم الضبراب  والفوابد واإلمال  واسسبتهال ية  األرباح التةبييل

، فضبالً  التةبييلية  الكفا ةتحسبن ، في ضبو   نفس الفترةخالل %  117سبنوي  نموما المعدل  يادة قوية بلغ    حالربوعالوة على ذلك، شبهد دبافي  الجاري.

وأ د فايق على أن اإلدارة توادب  بذل قصبارى جهدما لدراسبة واسبتكةباأ  افة ا ليات الرامية إلى    .وانخفاض تكاليف التموي   أنةبةة الخزانةعن مردود 

  تحسين ميك  التكاليف وتعزيز مستويات الربحية خالل الفترة القادمة.

فترة المتبقية من العام، حيث شببهدت تةوًرا  بيًرا على دببعيد تحسببين عملية الدم  والتكام  مع عن تفاؤل اإلدارة بأدا  الةببر ة خالل المرسببي  وأعرب 

، والتي تهدأ من جانبها إلى اسرتقا  بكفا ة أنةببةة المناقصببات بةببتى أنحا   المصببرية للةببرا  الموحد واإلمداد والتموين الةبيالمناومة الرقمية للهيئة  

التصببنيع ألطراأ    دببعيد قةا مسبباممة قةا  المناقصببات في إجمالي إيرادات الةببر ة خالل الفترة المقبلة. أما على   البالد، األمر الذي يبةببر بارتفا 

، مةببيًرا المر بات الدوابية الفعالةمن    تلبية احتياجات أنةببةتهم اإلنتاجيةأنه تمت معالجة العقبات التي واجهت عمال  القةا  في ، أوضببح مرسببي  أخرى

أن اإلدارة تتةلع إلى  بمرسبي   ختتماو. مسبتقبالتها في إنتاج البودرة المجفدة سبعيًا إلى تنمية حجم المبيعات  االةبر ة إلى تعايم اسسبتفادة من قدرإلى تةلع  

عجلة نمو دفع بهدأ  منتجات  باقة الموادببببلة تعزيز   وتعم  جامدة علىاسببببتمرار تخفيف القيود اسحترا ية وعودة الحر ة اسسببببتهال ية إلى طبيعتها،  

 الةر ة وتعزيز قدرتها على موادلة تعايم القيمة للمساممين.  

 –نهاية البيان  –
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 ربيس قةا  استصاست وعالقات المستثمرين

yasmine.negm@rameda.com 

ل01228505050(0)20+

ل

لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«

. وتسبتعين الةبر ة RMDA.CA، ومي شبر ة رابدة في قةا  األدوية المصبري ومقيدة في البوردبة المصبرية تحت  ود 1986تأسبسبت راميدا في عام 

مجال  عالمية فيبفريق إداري يحاى بمزي  من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الةر ة منذ نةأتها بتو يف أحدث ما ودلت إليه التكنولوجيا والمعايير ال

 ، مما أثمر الصبناعات الدوابية ومعها الخبرة والدراية بمتةلبات السبو  المحلي وأقصبى درجات اسمتمام والتر يز على تلبية احتياجات وتةلعات العمال

مثيلة ومسبتحضبرات  عن تحقيق معدست نمو سبريعة في قةا  األدوية المصبري. وتةبم  محفاة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسبتحضبرات الدوابية ال

ة بمصببر التجمي  الصببيدسنية والمكمالت اليذابية واألجهزة الةبية والمسببتحضببرات البيةرية. وتحاى الةببر ة بمكانة راسببخة في أمم المجاست العالجي

است ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السبنوات الماضبية في تنفيذ مجموعة من اسسبتحواذات اسسبتراتيجية على المر بات الدوابية في مج

نة السباد)  في السبو  المصبري. وتقوم الةبر ة بانتاج مجموعة متنوعة من األدبناأ الدوابية من خالل مصبانعها الثالثة المقامة بالمنةقة الصبناعية بمدي

 من أ توبر.

 

لعاشوقشريلعا اشقبتتا

استخدام مث    يحتوي مذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي مو أي توقع س يتص  بوقابع او احداث تاريخية، ويمكن التعرأ عليه عن طريق

عباتق، قتعتزمق،  العببارات والكلمبات استيبة قوفقبا للتقبديراتق، قتهبدأق، قمرتقب ق، قتقبدرق، قتتحمب ق، قتعتقبدق، ققبدق، قالتقبديراتق، قتفترضق، قتوق

دأ  قترىق، قتخةطق، قممكنق، قمتوقعق، قمةببروعاتق، قينبييق، قعلى علمق، قسببوأق، او في    حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

الية المستقبلية او الخةط  الى التعرأ على التوقع باعتباره مستقبلي. مذا ينةبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتاب  الم

اب  التي تؤثر أو التوقعات بةببأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والاروأ اسقتصببادية والتنايمية العامة في المسببتقب  وغيرما من المسبب

 على الةر ة.   

 

حداث مسببتقبلية، والتي تقوم على افتراضببات اإلدارة وتنةوي على التوقعات المسببتقبلية تعكس وجهات النار الحالية إلدارة الةببر ة )قاسدارةق( على أ

فبا اختالفبا  مخباطر معروفبة وغير معروفبة ومجهولبة، وغيرمبا من العوامب  التي قبد تؤثر على ان تكون نتباب  الةببببر بة الفعليبة أو أدا مبا أو إنجبا اتهبا مختل

ا الواردة في مذه التوقعات المسبتقبلية دبراحة أو ضبمنا. قد يتسبب  تحقق أو عدم تحقق  جومريًا عن أي نتاب  في المسبتقب ، او عن أدا  الةبر ة أو انجا اته

ق التوقعات سبببوا  مذا اسفتراض في اختالأ الحالة المالية الفعلية للةبببر ة او نتاب  عملياتها اختالفا جومريا عن مذه التوقعات المسبببتقبلية، أو عدم تواف

  انت دريحة او ضمنية.  

 

ذه  ر ة لعدد من المخاطر والةكو  التي قد تتسب  في اختالأ التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جومريًا عن األمر الواقع. ومتخضبع أعمال الة

العم ،  يق  المخاطر تتضببمن التقلبات بأسببعار الخامات، أو تكلفة العمالة الال مة لمزاولة النةبباط، وقدرة الةببر ة على اسببتبقا  العنادببر الربيسببية بفر

سبتجدات  والمنافسبة بنجاح وسبط متييرات األوضبا  السبياسبية واسجتماعية والقانونية واسقتصبادية، سبوا  في مصبر أو على دبعيد اسقتصباد العالمي، وم

الفابدة، وتقلبات  وتةورات قةا  الرعاية الصببحية على السبباحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرماب، وتأثير التضببخم، وتيير أسببعار  

 أسعار درأ العمالت، وقدرة اإلدارة على التحر  الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنةةة الةر ة مع إدارة المخاطر.

 

فبانبه في حباست    بعض المعلومبات الواردة في مبذه الوثيقبة، بمبا في ذلبك المعلومبات المباليبة، طرأ عليهبا بعض التعبديالت بيرض التقريب  العبددي، وببالتبالي

 معينة قد يختلف المجمو  أو النس  المئوية الواردة منا عن اإلجمالي الفعلي.  
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