
شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية   
 »راميدا« ش.م.م 

 
  
  بيان صحف 

 

1 
 

شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

متت اللل960.2%لاشبتغل7ب شاللسررد  للعإليةعدعيلللفيلتد تادجحلل»نعمتاع«لش.م.ملت

داررربالسرررد ياللببشالحق قلعألقتتاللمعلعنتفرعلصررررفيلعاةبحللل2020ارمللللخاللللجدته

لمتت الجدتهلخالللنفسلعافشةةل112.2اتاجلل%ل36

وذلك على الرغم من انخفاض إجمالي حجم المبيعات ب سننننبو سنننن ويو    ، 2020عام  مليون ج يه خالل  960.2لتبلغ  %  7.4يرادات بمعدل سنننن و  اإل نمو

الم تجنات المتميزة بييمتهنا  تر يًزا على تةسننننين مةفلنو ال ننننر و ل  ال ناجةنوجهود حين  يعسس ذلك المليون وحدة خالل نفس الفترة،    60.8% لتبلغ  13.9

)باسنتن ا     انخفاض إجمالي حجم المبيعات% خالل العام. 2.9بمعدل سن و   م فردًا أخرى ارتف     قطاع التصن ي  طررا   حجم مبيعات، علًما بأن المرتفعو

غير أن بد  عودة (،  19 –العام نتيجو انت نار ييرو  ) وييد  على  خيّمتيعسس اللرو  السنوقيو الصنعبو التي   أخرى(  قطاع التصن ي  طررا  مبيعات

ميارنو بالرب  السنناب ، باسننتن ا     2020% خالل الرب  اطخير من عام 82.1إجمالي حجم المبيعات بمعدل   زيادةاطوضنناع السننوقيو إلى ربيعتها أدى إلى 

نمو إجمالي الربح   .بالرب  السننناب ميارنو   2020خالل الرب  اطخير من عام %  40.2بمعدل  م فردًا  ارتف الذ    أخرى  قطاع التصننن ي  طررا  مبيعات

 الربح  إجمالي، مما سننننايم يي ارتفاع يام   انخفاض تساليف المواد الخامب مديوعًا ، 2020عام  خالل  مليون ج ينه  446.6ليبلغ    %10.1بمعندل سنننن و  

بمعدل اطرباح الت ننليليو المعدلو قب  خصننم البننرافو والفوافد واإليالت وا سننتهالت  ارتفاع   .نفس الفترةخالل    %46.5 ليسننج نيطو مئويو    1.1بواق   

اطربناح الت ننننليلينو المعندلنو قبن  خصننننم البننننرافنو والفوافند واإليالت  ، بي منا تراج  ينام   2020خالل عنام    مليون ج ينه263.8لتبلغ   %1.5سنننن و   

مليون ج يه   112.2  ليبلغ  %36.2ب سبو س ويو  صايي الربح يي ت ميو    حت ج راميدا% خالل نفس الفترة.  27.5نيطو مئويو ليسج     1.6بواق     وا ستهالت

 .% خالل نفس الفترة11.7ليبلغ    مئويو نيطو 2.5  بواق  يام  صايي الربحمصةوبًا بزيادة  ، 2020خالل عام 

 2021  مارس  2القاهرة في 

ويي     ،( – RMDA.CA ود البورصو المصريو)أعل ت اليوم شر و العاشر من رمبان للص اعات الدوافيو والمستةبرات الت خيصيو   

، حي   2020ديسمبر 31يي الم تهيو  الرب  اطخير ة يترو 2020لعام عن نتافجها الماليو والت ليليو  ،شر و رافدة يي قطاع اطدويو المصر 

بباقو  ال ر و مةفلو  تةسينبفب  الجهود ال اجةو ل %7.4، ويو نمو س و  بمعدل 2020مليون ج يه خالل عام   960.2بللت اإليرادات 

)باستن ا  مبيعات قطاع التص ي    والتي سايمت يي الةد من اطثر السلبي  نخفاض حجم المبيعاتمن الم تجات المتميزة بييمتها المرتفعو،  

بمعدل    شهد زيادة  )باستن ا  مبيعات قطاع التص ي  طررا  أخرى(  إجمالي حجم المبيعاتبأن    ، علًماخالل نفس الفترة  أخرى(  طررا 

 .على خلفيو تعايي اطوضاع السوقيو خالل نفس الفترةميارنو بالرب  الساب ،  2020% خالل الرب  اطخير من عام 82.1

نقطة    1.1. وصاحب ذلك نمو هامش الربح اإلجمالي بواقع  2020مليون جنيه خالل عام    446.6  ليبلغ %  10.1ارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي  

انخفاض    باإلضافة إلى ة،  المرتفع   قيمتها المتميزة ب ي ضوء تعزيز محفظة الشركة بتشكيلة من المنتجات  ف ويأتي ذلك    ، خالل نفس الفترة   % 46.5مئوية ليبلغ  

 . جزئيًا   سعر صرف الدوالر األمريكي تكاليف المواد الخام نتيجة انخفاض  

مليون ج يه خالل    263.8  (Adjusted EBITDA)بللت اطرباح الت ليليو المعدلو قب  خصم البرافو والفوافد واإليالت وا ستهالت  

  1.6بواق     (Adjusted EBITDA margin)اطرباح الت ليليو المعدلو  يام   بي ما انخفض  ،  %1.5  و سب ب   س و  ويو نمو  ،  2020عام  

 . ارتفاع المصرويات البيعيو والعموميو واإلداريو بسبو نفس الفترةخالل %  27.5 ليسج نيطو مئويو 

 2.5بواق     وصناحو ذلك نمو يام  صنايي الربح  ،2020خالل عام مليون ج يه   112.2ليبلغ  %  36.2  سن و  ارتف  صنايي الربح بمعدل

 % خالل نفس الفترة. 11.7نيطو مئويو إلى 

  121.8  % ليبلغ49.1بمعدل س و     (والعمل  يروقصايي الربح اطساسي )بعد استبعاد المخصصات، والعمليات ا ستن افيو، ومساسو   ارتف 

  ام الساب . مليون ج يه خالل الع 81.7مياب   ،2020خالل عام مليون ج يه 

ل

ل

ل
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ل

ل

 مت صلقرس العااخلل

ل)متت الجدته(
للختةلعألعاةبعلل

ل2019

للعألختةلعاةبعلل

2020 

 عاشغتتةل

ل
للعاشرملعا راي

2019 

للعاشرملعا راي

2020 
 عاشغتتةل

لعإليةعدعيل
 %ل7.4 960.2ل894.0ل%ل4.7 287.3ل274.5

 %ل10.1ل446.6 405.6ل%ل9.0- 129.4ل142.2 مج للعاةبحل

 نيطو  1.1+ % 46.5 % 45.4 نيطو  6.8- % 45.1 % 51.8 اإلجمالييام  الربح 

للعاف عساللعإلهالكللعالسشهالكلللعألنبرحلعاش غتتتالعا شااالقبللخ ملعالةعسبل
ل%ل1.5ل263.8 260.0ل%ل17.1- 81.3ل98.0

 نيطو  1.6- % 27.5 % 29.1 نيطو  7.4- % 28.3 % 35.7   المعدلو يام  اطرباح الت ليليو

ل%ل7.2-ل207.6ل223.7ل%ل23.4-ل66.3ل86.5لعاش غتتتالقبللعاف عساللعالةعسبلعألنبرحلل

 نيطو  3.4- % 21.6 % 25.0 نيطو  8.4- % 23.1 % 31.5ليام  اطرباح الت ليليو قب  الفوافد والبرافو 

 %ل36.2 112.2 82.4ل%ل14.3-ل43.5ل50.8لصرفيلعاةبحلبشالحق قلعألقتتال

 نيطو  2.5+ % 11.7 % 9.2 نيطو  3.4- % 15.1 % 18.5لاطقليو بعد حيوق يام  صايي الربح 

 % 36.2ل0.14601ل0.1072 % 14.3-ل0.05661ل0.0661لنبختالعااهمل

 

  650.3% لتبلغ  10.2بمعدل سننن و   إيرادات اليطاع  ع اارتف  يي ضنننو نجح قطاع المبيعات المةليو يي الةفاظ على احتالل صننندارة إيرادات ال نننر و،  

من معدل نمو إجمالي    %73.7لًما بأن اليطاع سنايم ب سنبو  ع،  % من إجمالي اإليرادات خالل نفس الفترة67.7أو ما يعادل    ، 2020مليون ج يه خالل عام 

% ميارنو بالرب   34.1مليون وحدة بزيادة نسبتها    8.7تعايي حجم مبيعات اليطاع لتص  إلى   2020شهد الرب  اطخير من عام وقد   اإليرادات خالل العام.

حجم مبيعنات  لتعنايي  السنننناب ، وذلنك على الرغم من ا نخفناض السنننن و  لةجم مبيعنات اليطناع خالل نفس الفترة، حين  يعسس ذلنك المردود اإليجنابي  

 عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجيو.  زيادة يبالً عن   ، دون وصفو ربيوالم تجات التي تصر   

تتب ايا  التي   تةسنين اطسنعار  اسنتراتيجيونجاح  بفبن  ،  2020مليون ج يه خالل عام   209.1  لتبلغ%  6.7 سن و  بمعدل  قطاع الم اقصناتإيرادات  ارتفعت 

تبارؤ عمليو التةّول إلى    على خلفيومليون وحدة،    31.2% إلى 10.5يي الةد من أثر تراج  حجم مبيعات اليطاع بمعدل سنن و     تسننايموالتي ،  اإلدارة

وتجدر اإلشنارة إلى ا تمال  من خالل الم صنو الرقميو للم اقصنات التابعو للهيئو المصنريو لل نرا  الموحد واإلمداد والتموين الطبي.    أن نطو الم اقصنات  ت فيذ

مليون وحندة خالل الرب  اطخير   8.4، اطمر النذ  أثمر عن ارتفناع حجم مبيعنات اليطناع إلى  2020لينو التةّول المنذ ورة خالل الرب  اطخير من عنام  عم

 % ميارنو بالرب  الساب .216.5بزيادة نسبتها  لعامالمن 

اليطاع  حجم مبيعات  ض  اانخف، بسنبو  2020عام  مليون ج يه خالل  49.9% لتبلغ  23.3بمعدل سن و     قطاع التصنديرإيرادات  من ناحيو أخرى، تراجعت  

تأثر أن نطو التصندير با ضنطرابات التي ت نهديا حر و التجارة الدوليو بسنبو    نتيجو،  نفس الفترة  مليون وحدة خالل  3.4  سنج % لت14.5ب سنبو سن ويو  

الرب  اطخير من عام مليون ج يه خالل   21.3% لتبلغ  30.6رب  سنن و  ارتفعت بمعدل    اليطاعغير أن إيرادات  (.  19  –تداعيات انت ننار ييرو  ) وييد 

ميارنو بالرب  السنناب ، حي  يرج  ذلك إلى  %  40.3نفس الفترة، بزيادة نسننبتها  خالل مليون وحدة   1.5ارتفاع حجم مبيعات اليطاع إلى ، بفبنن  2020

 .هايو العاميي نحر و التجارة الدوليو  ا حترازيو على فيف الييود  أن طو التصدير يي ضو  تختعايي 

نجاح ال نننر و يي  حي  يعسس ذلك  ، 2020مليون ج يه خالل عام   50.8% لتبلغ  19.4ارتفعت إيرادات قطاع التصننن ي  طررا  أخرى بمعدل سننن و  

لصننعوبات التي  عاجلو اعيو م رتفاع معد ت الطلو    يافيو الجودة يي إنتاج مسننتةبننرات البودرة المجفدة، اسننتجابوً الت ننليليو  التوظيف اطمن  ليدراتها 

، مما سننايم يي (19 –انت ننار ييرو  ) وييد  ذروةخالل يترة  بعض العمال  يي تلبيو احتياجات أن ننطتهم اإلنتاجيو من المر بات الدوافيو الفعالو    تواجه

 .2020مليون وحدة خالل عام  26.0بلغ  ت% ل2.9حجم مبيعات اليطاع بمعدل س و    ارتفاع

ل

لا:تشتتقريلعإلدعنةلح للعادشرسجلعا راتاللعاش غتتت

، على الرغم من 2020خالل عام   على مواصنلو ت ميو نتافجها  ال نر وبيدرة    عاا ش نلا ةللمةسريلعاشلر لعا دشاللا رة النعمتاع لللشرردلفيلهذعلعاارترقل 

مجموعو مت وعو  باقو م تجات ال نر و    لطيوت(، ويو ما يعسس المردود اإليجابي ل19  –اللرو  الصنعبو التي مّر بها العام نتيجو انت نار ييرو  ) وييد 

 
 قبل حساب توزيعات الأرباح   1
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. ولفت مرسني إلى ارتفاع معد ت  المتميزة بييمتها المرتفعوتةسنين مةفلو ال نر و بباقو من الم تجات   ، فضالال عنمن المجا ت العالجيو سنريعو ال مو

بالتزامن م  تخفيف قيود التباعد ا جتماعي المتعليو  ، نتيجو تةسننننن اللرو  السننننوقيو وارتفاع معد ت الطلو  2020ال مو خالل الرب  اطخير من عام 

لمبيعات الم تجات التي يتم صننريها دون روشننتو ربيو، و ذلك ارتفاع اإلقبال    أدى إلى ال مو الملةوظاطمر الذ   (،  19 –انت ننار ييرو  ) وييد احتوا   ب

خالل نفس الفترة. وأعرب مرسنني عن اعتزازب بتفوق معد ت نمو إيرادات ال ننر و على معد ت نمو إجمالي سننوق اطدويو    على زيارة عيادات اطربا 

سانو ال نر و باعتباريا أحد أبرز ال نر ات الرافدة واطسنرع نمًوا بيطاع الصن اعات  ، ويو ما أثمر عن ترسني  م20202% خالل عام 20  والمصنر  ب سنب

 الدوافيو على مستوى الم طيو.  

إرالق  ويي ا سنتةواذ على ثالثو مستةبرات دوافيو،   هاجاحوالتي تبنم ت ن،  2020مرسني إلى أبرز اإلنجازات التي أحرزتها ال نر و خالل عام  لفتو

  مستةبر  يتًا إلى مسنايمو تلك اإلنجازات يي التوسن  ب طاق م تجات ال نر و لت نم  مجالين عالجيين جديدين عبر ا ستةواذ على  تسنعو م تجات جديدة،  

 Robestaوروبيسننتا  HOMO يومو  ات، وإرالق م تجاباتعافلو العياقير غير السننتيرويديو المبننادة لاللتهضننمن    Recoxibrightريسو سننبرايت  

 –يا للم نار و بدور يعال يي مسايةو انت نار ييرو  ) وييد دتسنيف ال نر و جهوديا وموار ما شنهد العام    بمجال المسمالت اللذافيو.  Vensiaويي سنيا  

  لصن اعات الدوافيو والمسنتةبنرات الت نخيصنيو باعتباريا من أبرز الالعبين بسنوق ا  ( على السناحو المةليو واإلقليميو، بما يالفم المسانو الرافدة لراميدا19

حي   راميدا« و»أنفيزيرام«،   -»ريمديسنيفير؛  مبنادين للفيروسناتاللمسنتةبنرين  لقامت ال نر و يي يذا اإلرار ببد  اإلنتاج التجار   المصنر ، حي   

ى ضنمن البروتو ول العالجي الرسنمي الذ  تتب اب وزارة الصنةو لعالج المصنابين بالفيرو  بسايو المسنت نفيات يي شنتى أنةا  البالد. وعالوة علأصنبةا  

 ودة بأسعار ت ايسيو روال يترة انت ار الفيرو .الويا  بالتزامها بتزويد المرضى بأيب  الم تجات الدوافيو يافيو الجذلك، نجةت ال ر و يي 

( خالل ديسمبر 19 –أن التطورات والمسنتجدات التي شنهديا الرب  اطخير من العام، بما يي ذلك ررح اللياحات المبنادة لفيرو  ) وييد مرسني وأوضنح 

م تجات جديدة   10و  8تعتزم ال نننر و إرالق ما يتراوح بين   ويي يذا اإلرار، .  2021ال مو الواعدة خالل عام   معد تالمزيد من  تةيي   ؛ تب نننر ب2020

المسمالت اللذافيو،  إلى باإلضنايو    اليافمو، الدوافيو  تر يزات إضناييو للم تجات  المر بات الدوافيو الجديدة وررح ، والتي تت وع بين متميزة بييمتها المرتفعو

خالل الفترة اليادمو. وعلى صننعيد أن ننطو التصنندير، تتطل  ال ننر و إلى تعليم ا سننتفادة من إليرادات ويوام  الربةيو  ت ميو ا  تسننليا البننو  على م

مارات  الميومات التي تذخر بها العديد من أسنننواق التصننندير الجديدة بمختلف أنةا  ال نننرق اطوسنننا و سنننيا، بما يي ذلك أسنننواق السويت والبةرين واإل

 ود ا حترازيو على حر و التجارة الدوليو.  ، و سيما يي ضو  استمرار تخفيف الييمولدوياو

، معربًا عن 2020% تيريبًا ب هايو عام 80إلى التصنن ي  طررا   بيطاع  الت ننليليو لخطور إنتاج البودرة المجفدة    المعد تأشننار مرسنني إلى وصننول و

على خلفيو تعايي معد ت الطلو بالتزامن م  انخفاض ا ضنننطرابات التي واجهت عمال  اليطاع    2021توقعه بتةيي  معد ت ت نننليليو قويو خالل عام 

الم صنو الرقميو الةسوميو للم اقصنات  أن تسام   . وأضنا  مرسني(19 –) وييد   خالل بدايو انت نار ييرو   المر بات الدوافيو الفعالوعلى صنعيد توريد  

، مؤ دًا على 2020الم اقصات خالل الرب  اطخير من عام  مبيعات قطاع  سايم يي زيادة  التابعو للهيئو المصريو لل را  الموحد واإلمداد والتموين الطبي،  

 تيبالً.سمو تفاؤل اإلدارة ب مو مبيعات اليطاع وارتفاع مسايمته يي إجمالي إيرادات ال ر 

ال مو  واختتم مرسنني بأن ال ننر و تةلى بمسانو اسننتراتيجيو تؤيلها لتعليم الييمو واقت اص الفرص الواعدة التي يطرحها سننوق اطدويو المصننر  سننري  

(، وحالو التعايي اليويو التي ي نهديا السنوق يي 19  –) وييد   بانت نار ييرو خالل العام الجديد، مسنتفيدة من اسنتمرار تخفيف الييود ا حترازيو المتعليو  

اسننننتراتيجيو ال مو التي تتب ايا ب ننننس   ام ، والتي تتبلور يي إرالق المزيد من الم تجات  أيدا   الوقت الراين. وأ د على اسننننتعداد راميدا التام لتةيي   

بباقو من الم تجات المتميزة بييمتها  تةسنننين مةفلو م تجات ال نننر و  التي تلطي المجا ت العالجيو الرفيسنننيو سنننريعو ال مو، بالتواز  م   ةالجديد

، يبنننالً عن التوسننن  ببصنننمو ال نننر و لتلطيو  بيطاع التصننن ي  طررا م  توظيف يافض الطاقو اإلنتاجيو يي تةيي  المزيد من اإليرادات   المرتفعو،

 اطسواق عاليو ال مو يي شتى أنةا  الم طيو.  

 –نهايو البيان  –

ل

ل

ل

ل

ل
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لاالسششالمللعاش عصل:ل

ليرس تضلنجمل

 رفيس قطاع ا تصا ت وعالقات المستنمرين

yasmine.negm@rameda.com 

ل01228505050(0)20+

ل

لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«

. وتسنتعين ال نر و RMDA.CA، ويي شنر و رافدة يي قطاع اطدويو المصنر  ومييدة يي البورصنو المصنريو تةت  ود 1986تأسنسنت راميدا يي عام 

مجال  عالميو ييبفري  إدار  يةلى بمزيج من الخبرات الدوليو المتعددة. وتيوم ال ر و م ذ ن أتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التس ولوجيا والمعايير ال

 ، مما أثمر الصن اعات الدوافيو ومعها الخبرة والدرايو بمتطلبات السنوق المةلي وأقصنى درجات ا يتمام والتر يز على تلبيو احتياجات وتطلعات العمال

منيلو ومسنتةبنرات  عن تةيي  معد ت نمو سنريعو يي قطاع اطدويو المصنر . وت نم  مةفلو م تجات راميدا باقو مت وعو من المسنتةبنرات الدوافيو ال

و بمصننر التجمي  الصننيد نيو والمسمالت اللذافيو واطجهزة الطبيو والمسننتةبننرات البيطريو. وتةلى ال ننر و بمسانو راسننخو يي أيم المجا ت العالجي

ا ت ذات ميومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السن وات الماضنيو يي ت فيذ مجموعو من ا سنتةواذات ا سنتراتيجيو على المر بات الدوافيو يي مج

 و السناد   يي السنوق المصنر . وتيوم ال نر و بانتاج مجموعو مت وعو من اطصن ا  الدوافيو من خالل مصنانعها النالثو الميامو بالم طيو الصن اعيو بمدي

 من أ توبر.

 

لعاش قشريلعا اشقبتتا

استخدام من    يةتو  يذا البيان على توقعات مستيبليو، والتوق  المستيبلي يو أ  توق    يتص  بوقاف  او احداث تاريخيو، ويمسن التعر  عليه عن رري 

عناتق، قتعتزمق،  العبنارات والسلمنات ا تينو قويينا للتينديراتق، قتهند ق، قمرتينوق، قتيندرق، قتتةمن ق، قتعتيندق، ققندق، قالتينديراتق، قتفترضق، قتوق

د   قترىق، قتخطاق، قممسنق، قمتوق ق، قم ننروعاتق، قي بليق، قعلى علمق، قسننو ق، او يي    حالو، ما ي فيها او تعبيرات اخرى مماثلو التي ته

اليو المستيبليو او الخطا  الى التعر  على التوق  باعتبارب مستيبلي. يذا ي طب ، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتبمن معلومات عن ال تافج الم

اف  التي تؤثر أو التوقعات ب ننأن اطعمال التجاريو واإلدارة، وال مو أو الربةيو واللرو  ا قتصنناديو والت ليميو العامو يي المسننتيب  وغيريا من المسنن

 على ال ر و.   

 

حداث مسننتيبليو، والتي تيوم على ايتراضننات اإلدارة وت طو  على التوقعات المسننتيبليو تعسس وجهات ال لر الةاليو إلدارة ال ننر و )قا دارةق( على أ

فنا اختالينا  مخنارر معروينو وغير معروينو ومجهولنو، وغيرينا من العوامن  التي قند تؤثر على ان تسون نتنافج ال ننننر نو الفعلينو أو أدا ينا أو إنجنازاتهنا مختل

ا الواردة يي يذب التوقعات المسنتيبليو صنراحو أو ضنم ا. قد يتسنبو تةي  أو عدم تةي   جويريًا عن أ  نتافج يي المسنتيب ، او عن أدا  ال نر و أو انجازاته

  التوقعات سنننوا  يذا ا يتراض يي اختال  الةالو الماليو الفعليو لل نننر و او نتافج عملياتها اختاليا جويريا عن يذب التوقعات المسنننتيبليو، أو عدم تواي

  انت صريةو او ضم يو.  

 

ذب  ر و لعدد من المخارر وال سوت التي قد تتسبو يي اختال  التوق  المستيبلي او التيدير أو الت بؤ اختاليا جويريًا عن اطمر الواق . ويتخبن  أعمال ال 

العم ،  ي   المخارر تتبننمن التيلبات بأسننعار الخامات، أو تسلفو العمالو الالزمو لمزاولو ال  ننار، وقدرة ال ننر و على اسننتبيا  الع اصننر الرفيسننيو بفر

سنتجدات  والم ايسنو ب جاح وسنا متليرات اطوضناع السنياسنيو وا جتماعيو واليانونيو وا قتصناديو، سنوا  يي مصنر أو على صنعيد ا قتصناد العالمي، وم

الفافدة، وتيلبات  وتطورات قطاع الرعايو الصننةيو على السنناحو اإلقليميو والدوليو، وتداعيات الةرب ومخارر اإلرياب، وتأثير التبننخم، وتلير أسننعار  

 أسعار صر  العمالت، وقدرة اإلدارة على التةرت الدقي  والسري  لتةديد المخارر المستيبليو طن طو ال ر و م  إدارة المخارر.

 

يناننه يي حنا ت    بعض المعلومنات الواردة يي ينذب الوثيينو، بمنا يي ذلنك المعلومنات المنالينو، ررأ عليهنا بعض التعنديالت بلرض التيرينو العندد ، وبنالتنالي

 معي و قد يختلف المجموع أو ال سو المئويو الواردة ي ا عن اإلجمالي الفعلي.
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