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ل2019  ا بةلل31
  

 2020 در ةلل26عاقرهةةلفيل

 

ا    الررو   حيى إأعلنت اليوم شركة  الاششرك  ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي  ةالضررت نركاد الت رريعري   ضا ييا  ة    شركة  ادوةة  ادرركن وضو 

  ليول جنيه، ة و وضو  890  حوال ، حيث بلغت اإلةكاواد2019وةرررض ك   31الضؤشرركاد الضشلي  ريك الضية   للرررن  الضشلي  الضنتفي     ، عر الضعررك 

%   شضو  16.3 ليول جنيه بضاي  وضو ررررنو    271  حوال. ةخال  الكبع ادخيك  نفكو ا، بلغت اإلةكاواد 2019% ت كة  ش خال  عشم 11ررررنو  بضاي  

 .2018بشلكبع ادخيك  ر عشم 

 

ررنوة ش بنرر     تكاجا ش( adjusted EBITDAادضبشح الت رغيلي  الضايل  ة   خعرا النركاوا ةالفواوي ةاإل الا ةاهررتفالا   ت رفيال ركة  أل   ةتتوةع

ادضبشح الت ررررغيلي  الضايل  ة   خعررررا  الكبع ادخيك  نفكو ا، اورفنررررت %(. ةخال  29  ش ش   2019 عشم خال  جنيه  ليول  255  حوال ت لغل% 13

 %(.35  ش ش  جنيه  ليول 96  حوال% لت لغ 2 بضاي  الا ةاهرتفالا النكاوا ةالفواوي ةاإل

 

 خال  رت ك  ب ك ارتئنشف ادو ط  اإلوتشجي  حتى   2019  طلعبيأد     الت ةالتوراشد الجو كة  بشلضعشوع ةخطوط اإلوتشج التشبا  إتضشم خلفي   علىة

  النشجح الت رررغي  باي رررريضش ةه  ، 2020 عشم خال  ةالكب ي  النضو  ايهد تنضي     الت ررررينشد تلك  كوةو ةناكساإلواضة أل  تتوةعالضشضررر ،  وو ض ك

تازةز ال رررركة  خال  الفتكة الض  لر  إلى  ةتتطلع. الضجفرية لل ووضاد ةالجريةي اإلوترشج وطخط ذلك    بضرش اإلوترشجير ،  طشةتفرش   % 60 بزةشوةاإلوترشج  لرطوط

ة و  ش ريثضك عر وضو لعشلح الغيك،  تعنيعال رو    اهرتفشوة  ر  كص النضو  ةتاظياةتيكة طكح الضنتجشد اليةاوي  الجيةية  تركةعالكفشءة اإلوتشجي  ة

 .اهرتفشوة  ر  زاةش اةتعشوةشد ال جااإلةكاواد ةخفض التكشليف ع ك 

 

 ملخص النتائج المالية غير المدققة

 

 

- البياننهاية  - 

 لالستعالم والتواصل: 

 

 ياسمين نجم
 رئيس قطاع االتصاالت وعالقات المستثمرين

 
العام المالي  
2018 

العام المالي  
2019 

 التغيي  
الرب  ع األخي   

2018 
الرب  ع األخي   

2019 
 التغيي  

 اإليرادات 
 حوالي 

805,211,069 
 حوالي 

890,000,000 
10.5 % 

 حوالي 
233,177,940 

 حوالي 
271,281,398   

16.3 % 

ائب   األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الض 
 adjustedوالفوائد واإلهالك واالستهالك ) 

EBITDA ) 

حوال   
289,000,000 

 حوال  
255,000,000 

 -11.8 % 
  حوال  

97,635,887 
 حوال  

95,668,386   
 -2.0 % 

األرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم    هامش 
ائب والفوائد واإلهالك واالستهالك   الض 

 (adjusted EBITDA Margin ) 
 نقطة   7-  % 35 % 42 نقطة   7-  % 29 % 36



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

 
  
  بيان صحف 

 

2 
 

yasmine.negm@rameda.com 
+20(0)1111263555 

 

 عن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية »راميدا«

وتشج  تاي ضا ييا شرركة  ضاوية    ةطشن ادوةة  الضعررك  ةت  ر أررركن  ايهد النضو     طا ال طشن الواعي، حيث تكةز ال رركة  بعرروضة ضويررري  على إ

ا ييا  ضةبيع بشة   تنوع   ر الضرررت نرركاد اليةاوي  الضثيل ،  رررت نرركاد التجضي  العررييهوي ، الضكضالد الغطاوي ، ةالضرررت نرركاد ال يطكة . ةت ت  

. ةت ظى ضا ييا بض فظ   2018إلى   2013شرررركة  أوةة      عررررك  ر حيث  اي  النضو الرررررنو  الضكةا للض ياشد  ر   25الضكت   ادةلى بير أة ك 

ش  تنوعش   105 نتجشد عالجي  تنررا   رررت نررك وةاو   رتلف  ت ررض  الضرررت نرركاد اليةاوي  الضكخعرر  ةالجشض  تجيةي تكخيعررفش     71 ةضث  نتج 

 جضوع  وةاوي     ةطشن العرنشعشد اليةاوي  بضعرك. ةتكةز ال ركة  بعرف  ضويرري     16 جضوع  وةاوي   ر  ر بير   11ت ال شل (، تغط  جضيافش الوة

 جضوعشد وةاوي  ت ررض  الضنررشواد ال يوة  ةأوةة  عالج الجفشه الفنررض  ةأوةة  عالج أ كاا الجفشه ال ول  ةالتنشرررل  ةأوةة  عالج ال لا    6على 

 ةعي  الي وة  ةأوةة  عالج الجفشه الاع   ةأوةة   نشواد التجلط بشعت شض ش  ر الضجشهد ذاد   و شد النضو الواعية    الرو  الضعك .ةاد

 

 التوقعات المستقبلية

 

ارتريام  ث   ة تو   طا ال يشل على توةاشد  رت  لي ، ةالتوةع الضرت  ل   و أ  توةع ه ةتع  بوةشوع اة احياث تشضةري ، ةةضكر التاكف عليه عر طكةر

ارشدق، قتاتزمق،  الا رشضاد ةالكلضرشد اهتير  قة  رش للت ريةكادق، قتفريفق، ق كت راق، قت ريضق، قتت ضر ق، قتات ريق، قةريق، قالت ريةكادق، قتفتكاق، قتوة

يف  قتكىق، قترططق، ق ضكرق، ق توةعق، ق  رركةعشدق، قةن غ ق، قعلى علاق، قررروفق، اة    ة  حشل ،  ش ةنفيفش اة تا يكاد اخكى  ضشال  الت  تف

شلي  الضرت  لي  اة الرطط  الى التاكف على التوةع بشعت شضه  رت  ل .  طا ةنط ر، على ةجه الرعوص، إلى التوةاشد الت  تتنضر  الو شد عر النتشوج الض

شو  الت  تؤاك أة التوةاشد ب رر ل ادعضش  التجشضة  ةاإلواضة، ةالنضو أة الكب ي  ةالظكةف اهةتعررشوة  ةالتنظيضي  الاش      الضرررت    ةريك ش  ر الضررر 

 على ال كة .   

 

حياث  رررت  لي ، ةالت  ت وم على ا تكاضررشد اإلواضة ةتنطو  على التوةاشد الضرررت  لي  تاكس ةجفشد النظك ال شلي  إلواضة ال رركة   قاهواضةق( على أ

فرش اختال رش   ررشطك  اكة ر  ةريك  اكة ر  ة جفولر ، ةريك رش  ر الاوا ر  الت  ةري تؤاك على ال تكول وترشوج ال رررركةر  الفالير  أة أواء رش أة إوجرشهاتفرش  رتل

ش الواضوة     طه التوةاشد الضررت  لي  رركاح  أة ضرضنش. ةي ةترر ا ت  ر أة عيم ت  ر  جو كة ش عر أ  وتشوج    الضررت   ، اة عر أواء ال ركة  أة اوجشهاتف

ر التوةاشد ررررواء  طا اه تكاا    اختالف ال شل  الضشلي  الفالي  لل ررركة  اة وتشوج عضليشتفش اختال ش جو كةش عر  طه التوةاشد الضررررت  لي ، أة عيم توا 

 ةشوت ركة   اة ضضني .  

 

طه  كة  لايو  ر الضرشطك ةال كوا الت  ةي تتر ا    اختالف التوةع الضرت  ل  اة الت يةك أة التن ؤ اختال ش جو كة ش عر اد ك الواةع. ة ترنرع أعضش  ال 

الاض ،  ةر الضرشطك تتنررضر الت ل شد ب ررراشض الرش شد، أة تكلف  الاضشل  الاله   لضزاةل  الن ررشط، ةةيضة ال رركة  على ارررت  شء الانشرررك الكويررري  بفك

ررتجياد  ةالضنش رر  بنجشح ةررط  تغيكاد ادةضرشن الرريشرري  ةاهجتضشعي  ةال شوووي  ةاهةتعرشوة ، ررواء     عرك أة على ررايي اهةتعرشو الاشلض ، ة 

الفشوية، ةت ل شد  ةتطوضاد ةطشن الكعشة  العرر ي  على الرررشح  اإلةليضي  ةاليةلي ، ةتياعيشد ال كخ ة رشطك اإلض شخ، ةت ايك التنرررا، ةتغيك أررراشض 

 أراشض ركف الاضالد، ةةيضة اإلواضة على الت كا اليةير ةالركةع لت يةي الضرشطك الضرت  لي  دو ط  ال كة   ع إواضة الضرشطك.

 

 رنوره    حرشهد   باض الضالو رشد الواضوة     رطه الواي ر ، بضرش    ذلرك الضالو رشد الضرشلير ، طكأ عليفرش باض التاريةالد بغكا الت كةرا الاريو ، ةبرشلترشل 

  اين  ةي ةرتلف الضجضون أة النرا الضئوة  الواضوة  نش عر اإلجضشل  الفال .  
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