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ااشركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل ا     

اا852عتباغااا%27بضايلاسرررتو ااتولصرررساتررررداسا ايءداويل ايوض ا ناورررو ادضوال ضكليلداا

 ااولااا107عارردسااا%56لضتفشعاصرش نالعكب اباياقوو القياا ابتررب اسرتوض ااةا ااولاجتاها

ا2021وةلاترا اوشهكا رااش اجتاهاخاللا

 2021 نوفمبر 15القاهرة في 

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

 852.5بلغت اإليرادات  ، حيث  2021أول تسعة أشهر من عام  لفترة  عن نتائجها المالية والتشغيلية    ،شركة رائدة في قطاع األدوية المصري

بباقة من المنتجات  تنفيذ استراتيجية تحسين محفظة منتجات الشركة  ل  اإليجابي   مردودبفضل ال  %26.7وي بمعدل  مليون جنيه، وهو نمو سن

بروتوكول عالج فيروس  المستخدمة في  الدوائية المضادة للفيروسات    الشركة  ارتفاع مبيعات منتجات، باإلضافة إلى  المتميزة بقيمتها المرتفعة

 .خالل نفس الفترة ونمو مبيعات أدوية المضادات الحيوية( 19 –)كوفيد 

  40.6إلى    %3.6بمعدل سنوي  )باستثناء مبيعات قطاع التصنيع ألطراف أخرى(  حجم المبيعات  ويأتي نمو اإليرادات على الرغم من تراجع  

، خالل نفس الفترة  %23.5خفاض حجم مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي  اننتيجة  ،  2021خالل أول تسعة أشهر من عام    مليون وحدة

الربحية عبر تخفيض المشاركة في المناقصات المطروحة.  إجمالي  وهو ما يتماشى مع االستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلى تنمية  

خالل أول تسعة أشهر من مليون وحدة  24.3 لتسجل %40.2مبيعات قطاع التصنيع ألطراف أخرى بمعدل سنوي من جانب آخر، ارتفعت 

 . 2021عام 

، بينما انخفض هامش الربح  2021خالل أول تسعة أشهر من عام    مليون جنيه  389.4ليبلغ    %22.8ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي  

بواقع   ليسجل    1.5اإلجمالي  تكاليف    %45.7نقطة مئوية  نتيجة ارتفاع  الفترة،  الفعالةخالل نفس  الدوائية  إنتاج   المركبات  المستخدمة في 

، وكذلك ارتفاع تكاليف المركبات الدوائية الفعالة المستخدمة خالل نفس الفترة  (19  –المرتبطة بعالج فيروس )كوفيد  مضادات الفيروسات  

 الطلب عليها خالل الفترة.في إنتاج المضادات الحيوية التي شهدت تعافي معدالت 

مليون جنيه خالل   1  216.2(Adjusted EBITDA)  بلغت األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك

 Adjusted EBITDA)األرباح التشغيلية المعدلة، بينما انخفض هامش  % 16.7بنسبة    وهو نمو سنوي،  2021عام  أول تسعة أشهر من  

margin)    انخفاض نسبة المصروفات  من  غم  بسبب تراجع هامش إجمالي الربح، وذلك على الر ،  % 25.4  نقطة مئوية ليسجل  2.2بواقع

  .خالل نفس الفترة  العمومية واإلدارية إلى اإليرادات

، وصاحب  2021عام  أول تسعة أشهر من  خالل  مليون جنيه    107.1ليبلغ    %56.4بمعدل سنوي  )بعد حقوق األقلية(  الربح    فيارتفع صا

 . خالل نفس الفترة  %12.6 ليسجلنقطة مئوية  2.4ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 

  ارصايشوض العيخسا

ا) ااولاجتاه(
ااعثالعثشالعكبعا

ا2020

ااعثالعثشالعكبعا

اا2021

 لعتغااك

ا

اوشهكا9

ا2020

اوشهكا9

ا2021

العتغااك

ا%26.7ا852.5ا672.9ا%33.7 314.7ا235.4ال ضكليلد

ا%22.8ا389.4ا317.1ا%29.5 145.7ا112.5  دضسالعكب ا

 نقطة   1.5- % 45.7 % 47.1 نقطة   1.5- % 46.3 % 47.8 هامش الربح اإلجمالي

ا%16.7ا216.2ا185.3ا%19.9ا85.5ا71.3اةلعفولوياةل هالكاةلءستهالكااالقضبشحالعت غااا العضايع ايبساخعمالعنكلوبا

 نقطة   2.2- % 25.4 % 27.5 نقطة   3.1- % 27.2 % 30.3  المعدلة  هامش األرباح التشغيلية

ا%26.2ا181.8ا144.1ا%29.7ا73.9ا56.9القضبشحالعت غااا ايبسالعفولوياةلعنكلوبا

 نقطة   0.1- % 21.3 % 21.4 نقطة   0.7- % 23.5 % 24.2 هامش األرباح التشغيلية قبل الفوائد والضرائب

 % 55.9 107.1 68.7 % 82.0 45.3 24.9اباياقوو القياا صش نالعكب ا

 نقطة   2.4+ % 12.6 % 10.2 نقطة   3.8+ % 14.4 % 10.6ابعد حقوق األقلية هامش صافي الربح  

ا%55.9ا0.1071ا0.0687ا%82.0ا0.0453ا0.0249اضب ا العرهما

 

 
 الصحي الشامل.التأمين االضمحالل والمخصصات وضريبة تكاليف تستثني احتساب  األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 1
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من    %69أو ما يعادل    مليون جنيه خالل أول تسعة أشهر  587.2لتسجل    %25.9  بمعدل سنوي  قطاع المبيعات المحليةإيرادات    ارتفعت

، بفضل المردود اإليجابي  مليون وحدة  22.2إلى    %20.5بمعدل    القطاع  حجم مبيعات  نمو  في ضوءخالل نفس الفترة،    إجمالي اإليرادات 

ول الشركة،  أطلقتها  التي  الجديدة  الدوائية  معدالتلمنتجات  العلى    الطلب  ارتفاع  الدوائية  المضادات    أدويةولفيروسات  امضادة  المنتجات 

التي عصفت  مرور عام من التحديات  بعد  األدوية  سوق  اإليجابي لنمو  بدء الو  إلى طبيعتها  ، باإلضافة إلى عودة مستويات االستهالكالحيوية

 (.  19-فيروس )كوفيدأزمة انتشار به بسبب 

ليحتل القطاع   ،2021عام    مليون جنيه خالل أول تسعة أشهر من  149.8لتسجل    %2.9بمعدل سنوي    تقطاع المناقصاإيرادات  ارتفعت  

 16.7إلى    %23.5  ، وذلك على الرغم من تراجع حجم المبيعات بنسبة سنوية %18المرتبة الثانية من حيث مساهمته في اإليرادات بنسبة  

مساهمة القطاع    قليل ت  تنمية هوامش الربحية عبر  االستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلىبما يتماشى مع    مليون وحدة خالل نفس الفترة،

 في إجمالي إيرادات الشركة.

من  أول تسهعة أشههر  مليون جنيه خالل  59.3 لتبلغ  %106.9ا يتجاوز الضهعف بمعدل سهنوي نمًوا ملحوظً قطاع التصهدير  إيرادات  شههدت 

باإلضهافة إلى نمو مبيعات قطاع التصهدير  الشهامالفيروسهات في أسهواق دول  ةمضهادال  للمنتجات الدوائية األداء القوي، في ضهوء 2021عام 

مليون وحدة خالل نفس   1.7إلى    %9.3بمعدل سههنوي القطاع  مبيعات  حجم ويأتي ذلك على الرغم من انخفاض  .  اليمن والعراقأسههواق في 

 .انخفاض حجم مبيعاتهابقيمتها المرتفعة ُرغم  ة للفيروساتالمضادلدوائية لمنتجات اايز متتحيث الفترة، 

مليون جنيه خالل   56.2لتبلغ   %74.9معدل سههنوي في تحقيق أداء قوي بفضههل نمو إيرادات القطاع بقطاع التصههنيع ألطراف أخرى  نجح 

مليون وحدة خالل نفس   24.3ليسههجل   %40.2نمو حجم مبيعات القطاع بمعدل سههنوي   . ويرجع ذلك إلى2021عام من أول تسههعة أشهههر  

 فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدة.التشغيلية قدراتها نمو نجاح الشركة في التوظيف األمثل لالفترة، باإلضافة إلى 

اتاااوشدال يلضةاقولالعتتشوجالعضشعا اةلعت غااا :ا

التي قوية  التشهههغيلية المالية والنجازات اإلبعن اعتزازه  ،  لعيةتوضااضكةا كسرررنالعانررروالعضتتيباع ررركة اضل ايلااكبوة ناهذلالعرررراش ا

، في ضههوء المردود اإليجابي لعمليات اإلطالق الناجحة لمجموعة المنتجات الدوائية الجديدة، مما أرمر عن  تحرزها الشههركة ربعًا تلو ارخر

كما حققت الشههركة نمًوا سههنويًا إليرادات المبيعات المحلية .  2021خالل أول تسههعة أشهههر من عام   %27بمعدل سههنوي ارتفاع اإليرادات 

، لتصهههبح راميدا بذلك في طليعة %7وزةً متوسهههم نمو إيرادات ذلك القطاع بالسهههوق البالغ شههههًرا األخيرة متجا  12على مدار   %37بمعدل 

  IQVIAمؤسهسهةبحسهب تقرير رصهد أسهواق الدواء الصهادر عن   ،أسهرع شهركات األدوية نمًوا بالسهوق من حيث إيرادات المبيعات المحلية

قطاعي  حيث ارتفعت إيرادات ،  الشهركة  جميع قطاعاتإيرادات   ارتفاع  اإليرادات يعكسنمو أن  مرسهي    وضهح. وأالدولية للمعلومات الدوائية

قطاع التصهدير إيرادات   تتضهاعففي حين  ،  2021بشهكل قوي خالل أول تسهعة أشههر من عام    التصهنيع ألطراف أخرىالمبيعات المحلية و

مع    ىفي إجمالي إيرادات الشهههركة بما يتماشههه اقصهههات مسهههاهمة قطاع المن  ص. ولفت مرسهههي أن الشهههركة نجحت في تقليخالل نفس الفترة

خالل أول تسهعة أشههر من عام فقم    %3بمعدل سهنوي لإليرادات ق القطاع نمًوا يحقونتج عن ذلك تالتي تتبناها في هذا الصهدد،  االسهتراتيجية

سهجلة على مسهتوى السهوق بوجه عام يتجاوز معدالت النمو الملإليرادات نمو أعلى معدل ح الشهركة في تحقيق  انجأشهاد مرسهي ب. و2021

، لتصهبح الدولية للمعلومات الدوائية  IQVIAتقرير مؤسهسهةوفق    %29نقطة مئوية ليسهجل  11بواقع  )بما يشهمل إيرادات قطاع المناقصهات(  

العاملة بسهوق  المحلية والعالمية تفوقًا على الشهركات    ؛السهوق المصهريب نمًواشهركات أدوية  خمس أسهرع  قائمة ضهمن  راميدا شهركة  بذلك 

 .الدواء المصري

 إطالق واالسههتحواذ على خمسههة منتجات دوائية جديدة، وتتطلع إلى إطالق أربعة منذ بداية العام في وأضههاف مرسههي أن الشههركة نجحت

تسهعى راميدا إلى وفي هذا اإلطار،  التي تتبناها الشهركة.  المعلنة  أخرى بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار اسهتراتيجية النمو   منتجات جديدة

التي   الدوائية  رالرة منتجات دوائية تندرج تحت هذه الشههريحة  طالقالتوسههع في محفظتها من المكمالت الغذائية، حيث من المنتظر أن تقوم ب 

األدوية  أن إجمالي مبيعات هذه الشهريحة في سهوق    ؛الدولية للمعلومات الدوائية  (IQVIAفقد أعلنت مؤسهسهة )  .ت النمو الجذابةتتميز بمقوما

. وفي ظل انتشهار فيروس )كوفيد 2020مليار جنيه خالل عام   10.8ليسهجل   %21قد شههد معدل نمو سهنوي مركب ألربعة أعوام  المصهري

، وزيادة معدل وشهمال أفريقيا لفة، وارتفاع معدالت اإلصهابة باألمراض المزمنة في منطقة الشهرق األوسهم( بسهالالته وتحوالته المخت19  –

باقة  اسهههتهالك المنتجات الدوائية المتعلقة بالعناية الصهههحية وزيادة المناعة لدى الفئة األكثر وعيًا من المسهههتهلكين، تتوقع راميدا أن تسهههاهم

ئية في تحقيق عائدات قوية على المديين القصهههير والبعيد، وهو ما انعكس في النجاح الكبير الذي حققه منتجات الشهههركة من المكمالت الغذا

 منتج المكمالت الغذائية »أومنيفورا« الذي احتل المرتبة الثامنة ضمن قائمة المنتجات األكثر مبيعًا بعد عام واحد من إطالقه.
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ب مرسههي عن اعتزازه بالجهود االسههتثنائية التي بذلها فريق العمل وتفانيهم، وحرصهههم  ، أعرإلى المنعطف األخير  لعام الحاليا دخولومع  

منطقة وبصههفة خاصههة خالل هذه الفترة مختلف أنحاء العلى اسههتمرارية األعمال بنفس الكفاءة عبر توفير المنتجات الدوائية للمرضههى في 

تضههع الشههركة على رأس أولوياتها تقديم أفضههل مسههتوى للرعاية الصههحية  العصههيبة، مع االلتزام التام بأعلى معايير الجودة العالمية حيث

الكاملة في قدرة راميدا على مواصههههلة هذه اإلنجازات  تهرقأن تفاني زمالئه بفريق العمل يعزز دائًما من مرسههههي   كد، أاللمرضههههى. وختامً 

 .مستقباًل 

 – نهاية البيان  –

ا

اعالستاال اةلعتولصس:

اضشسضاراددم

 الحوكمة  و عالقات المستثمرين  رئيس قطاع 

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+

ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. وتسهتعين الشهركة  RMDA.CA، وهي شهركة رائدة في قطاع األدوية المصهري ومقيدة في البورصهة المصهرية تحت كود 1986تأسهسهت راميدا في عام 

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

ية احتياجات وتطلعات العمالء، مما أرمر  الصهناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السهوق المحلي وأقصهى درجات االهتمام والتركيز على تلب

رات  عن تحقيق معدالت نمو سهريعة في قطاع األدوية المصهري. وتشهمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسهتحضهرات الدوائية المثيلة ومسهتحضه 

بمكانة راسههخة في أهم المجاالت العالجية بمصههر  التجميل الصههيدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمسههتحضههرات البيطرية. وتحظى الشههركة  

مو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السهنوات الماضهية في تنفيذ مجموعة من االسهتحواذات االسهتراتيجية على المركبات الدوائية في مجاالت ذات مقومات ن

مصهانعها الثالرة المقامة بالمنطقة الصهناعية بمدينة السهادس  في السهوق المصهري. وتقوم الشهركة ب نتاج مجموعة متنوعة من األصهناف الدوائية من خالل 

 من أكتوبر.

 

العتوياشدالعضرتوباا 

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

للتقهديراتق، قتههدفق، قمرتقهبق، قتقهدرق، قتتحمهلق، قتعتقهدق، ققهدق، قالتقهديراتق، قتفترضق، قتوقعهاتق، قتعتزمق،    العبهارات والكلمهات االتيهة قوفقها

دف  قترىق، قتخطمق، قممكنق، قمتوقعق، قمشههروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسههوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى ممارلة التي ته

تباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية او الخطم  الى التعرف على التوقع باع

ائل التي تؤرر  أو التوقعات بشههأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصههادية والتنظيمية العامة في المسههتقبل وغيرها من المسهه 

 الشركة.   على 

 

نطوي على  التوقعات المسههتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشههركة )قاالدارةق( على أحداث مسههتقبلية، والتي تقوم على افتراضههات اإلدارة وت

إنجهازاتهها مختلفها اختالفها   مخهاطر معروفهة وغير معروفهة ومجهولهة، وغيرهها من العوامهل التي قهد تؤرر على ان تكون نتهائج الشههههركهة الفعليهة أو أداءهها أو

قق أو عدم تحقق جوهريًا عن أي نتائج في المسهتقبل، او عن أداء الشهركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسهتقبلية صهراحة أو ضهمنا. قد يتسهبب تح 

ذه التوقعات المسهههتقبلية، أو عدم توافق التوقعات سهههواء  هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشهههركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن ه

 كانت صريحة او ضمنية. 

 

مر الواقع. وهذه تخضهع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األ

و تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشههاط، وقدرة الشههركة على اسههتبقاء العناصههر الرئيسههية بفريق العمل،  المخاطر تتضههمن التقلبات بأسههعار الخامات، أ
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سهتجدات  والمنافسهة بنجاح وسهم متغيرات األوضهاع السهياسهية واالجتماعية والقانونية واالقتصهادية، سهواء في مصهر أو على صهعيد االقتصهاد العالمي، وم

لى السههاحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأرير التضههخم، وتغير أسههعار الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصههحية ع

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

 

يقهة، بمها في ذلهك المعلومهات المهاليهة، طرأ عليهها بعض التعهديالت بغرض التقريهب العهددي، وبهالتهالي فه نهه في حهاالت بعض المعلومهات الواردة في ههذه الور

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


