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شركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل ا     اا

ةالعضنررشلاعاراكةتررشدااا Molnupiravir Rameda االعضرررت نرركالعيةلويااإنتشجايتبيأاف

 19-ضاتضياعاالجافاكةساةوفايلع

 

ا2022يتشيكاا17لعقشهكةافيا

شركة   ةهي  ( RMDA.CAةود لعبوضصر  لعضعرك    )أعلنت شركة  لعاششرك  ر ض نرشل علعرنشعشد لعيةلوا  ةلعضررت نركلد لعت ر اعرا   

حعروعهش  باي     لعضنرشد علياكةارشد  «Molnupiravir Rameda»  عضررت نرك لعيةلويلنتشج إأنهش بيأد قطشع لألدة   لعضعرك،  في   ضلوية

هو عقشض  نررررشد لأل ك كا  ة    اككيةلء قش ت بتطو كه شرررركة   لععلى لعتكلخاص لعالز    ر هائ  لعيةلء لعضعررررك  ي  ي ك بشعأةك أل 

إنتش ه ب لعأ، تقوم فقي حعررلت نررر   لعيةلء ي  (19 –بياكةس )ةوفاي  لعبشعغار  عاالج إصررشبشد   اتضي ة  تم تنشةعه عر طك ق لعيم  علياكةاررشد

لعوةشع  لعتنظاضار  عددة   ة نتارشد تكخاص  ةعالاررررت ريلم لعطرشض      كار   هائر  لعيةلء ةلعغرألء لأل ك  لعتضرشد علىلأل ك كار      اككشرررركة   

ع طك تطوض  بعروضة ةباكة علبشعغار لعضاكضرار  ياكةس ةوضةنش ب   لإلصرشبشد لع ياي  ةلعضتوارط  الجعا  ةذعك  لعكعش   لععر ا  في بك طشناش

  حية لإلصشب ي

في لعوقت  هأل لعيةلء   ر لعررو   لحتاش شد  نرضشل تلبا   عةةزلضة لععر     هائ  لعيةلء لعضعرك  إنتش هش  ع  تنرراق خط   تقوم شركة  ضل ايل ب ة

قب  نهش   لعكبع لألةل  ر هأل لعاشم  «Molnupiravir Rameda» إطال  أةل دفا   ر دةلء لةتاتزم ضل اي  يلعضنشاررع على لعو ه لألةض 

لعوةشع   ةهائ  لعيةلء ةلعغألء لأل ك كا    ةهو لعتكةاز لعضاتضي  ر   للااكلم  200بتكةاز    ةبرررروع  40ة لعتي ت تو، على علابو 625برررراك 

لع ررركة  على أتم لعارررتايلد إلنتشج لعيةلء بتكةازلد أعلى في لعوقت      علًضش بأللعتنظاضا  عددة   ة نتاشد لعكعش   لععررر ا  في بك طشناش

 يلعضنشاع

 Molnupiravir»أل إقيلم لع ركة  على إنتشج  ررت نرك  ل لعرراش  أةضرا لعيةتوض عضكة  كاري لعانرو لعضنتير ع ركة  ضل ايةفي هأل 

Rameda»  ارالًحش لعضررت نرك      راًكل إعى أل هأل  (19 –في  كشف   ةبشء )ةوفاي    نشيعم ةطن لعضررتضك ع شه اي خطوة لارتكلتااا  في  ررشض

 كلدلد  لإل% في إ ضشعي 12لعتي ارشهضت بنررب  لع ركة  لألخك  لعضنرشدة علياكةارشد  إعى  شنع أدة     عض شضب  لعوبشء  هًضشدةلواًش إضرشفاًش 

إعى   يظ  ضل ايل ااثضك عر   «Molnupiravir Rameda» رت نك  ةأضرش   كاري أل إضرشف   ي  2021أشرهك  ر عشم   تررا خالل أةل  

 ر لألدة     قطشع لعضبااشد لعض لا   في اررو  لألدة   لعضنررشدة علياكةاررشد اررك ع لعنضوي ةعيت  كارري إعى نضو إ كلدلد تهشلعتواررع ب عرر

  ( IQVIA ؤاررر  )ب ررع    2021نوفضبك  30لإلحي  ع رك شرهًكل لعضنتها  في   ناه خالل فتكة    تقك بًش  لاول  230إعى   لعضنرشدة علياكةارشد

 ي فنالً عر لإل كلدلد لعضكتيا  لعضتوقا  لعتي اااناهش قطشعي لعضنشقعشد ةلعتعي ك  ر تلك لألدة    لعيةعا  علضالو شد لعيةلوا 

ةفق لعيضلاررشد لعطبا   لع رركة   رررتقبال     أدلءفي دعم   «Molnupiravir Rameda» رررت نررك ةأعكر  كارري عر تيشهعه بضرررشهض  

 علضكضى ب تى أن شء لعبالدي تهعلى  ني لع كة  قيً ش بأاكع  ش  ضكر إلتشح  ؤةيًل لعيلعض  

لعيةلء    إنتشجتقوم ب ة   «Molnupiravir Rameda»إلنتشج هائ  لعيةلء لعضعرك    حعرلت شركة  ضل ايل على شرهشدة ضرضشل لعاودة  ر  ةقي  

بتعررناع ةإنتشج   لاررتضكلض تضازهشةلعتي تنررضر    لعتي تتبنشهش لعتعررناع لعاايةلعضاتضية ة ضشضاررشد  تقنا  عاشد لعآلعلياكةاررشد ةفقًش  عضنررشد لع

  اش اك لعاودةيأعلى  ةفقلعضرت نكلد لعيةلوا  

 – نهش   لعباشل  –

اعالتتاال اةلعتولصل:ا

ايشتضارانجما

 ةلع وةض   عالقشد لعضرتثضك ر ضواس قطشع

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+
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ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

ي ةتررتاار لع ركة  RMDA.CA  ةهي شركة  ضلوية في قطشع لألدة   لعضعرك، ة قاية في لعبوضصر  لعضعرك   ت ت ةود 1986تأارررت ضل ايل في عشم 

 اشل  اشعضا  فيبيك ق إدلض،   ظى بضز ج  ر لع بكلد لعيةعا  لعضتايدةي ةتقوم لع كة   نأ ن أتهش بتوظاف أحيث  ش ةصلت إعاه لعتكنوعو اش ةلعضاش اك لع

ء   ضش أثضك لععرنشعشد لعيةلوا  ة اهش لع بكة ةلعيضل   بضتطلبشد لعررو  لعض لي ةأقعرى دض شد لعهتضشم ةلعتكةاز على تلبا  لحتاش شد ةتطلاشد لعاضال

ضثال  ة ررت نركلد  عر ت قاق  ايعد نضو ارك ا  في قطشع لألدة   لعضعرك،ي ةت رض    يظ   نتاشد ضل ايل بشق   تنوع   ر لعضررت نركلد لعيةلوا  لع

  بضعررك لعتاضا  لععررايعنا  ةلعضكضالد لعغألوا  ةلأل هزة لعطبا  ةلعضرررت نرركلد لعباطك  ي ةت ظى لع رركة  بضكشن  ضلارر   في أهم لعضاشعد لعاال ا

شعد ذلد  قو شد نضو ةلعية  ةذعك باي ناشحهش خالل لعررنولد لعضشضرا  في تنياأ  اضوع   ر لعارت ولذلد لعارتكلتااا  على لعضكةبشد لعيةلوا  في  ا

ن  لعررشدس  في لعررو  لعضعرك،ي ةتقوم لع ركة  بإنتشج  اضوع   تنوع   ر لألصرنش  لعيةلوا   ر خالل  عرشناهش لعثالث  لعضقش   بشعضنطق  لععرنشعا  بضي 

  ر أةتوبكي

 

 لعتوقاشدالعضرتقباا 

لات يلم  ث      تو، هأل لعباشل على توقاشد  رتقبلا   ةلعتوقع لعضرتقبلي هو أ، توقع ع  تع  بوقشوع لة لحيلث تشض  ا   ة ضكر لعتاك  علاه عر طك ق

ارشد    تاتزم    لعابرشضلد ةلعكلضرشد لعتار   ةفقرش علتقري كلد    تهري      كتقرع    تقريض    تت ضر     تاتقري    قري    لعتقري كلد    تيتك     توق

ي    تك     ت ط      ضكر     توقع      رركةعشد     نبغي    على علم    اررو    لة في ة  حشع    ش  نياهش لة تاباكلد لخك   ضشثل  لعتي ته

شعا  لعضرتقبلا  لة لع ط   لعى لعتاك  على لعتوقع بشعتبشضه  رتقبليي هأل  نطبق  على ة ه لع عوص  إعى لعتوقاشد لعتي تتنضر  الو شد عر لعنتشوج لعض

شو  لعتي تؤثك أة لعتوقاشد ب ررأل لألعضشل لعتاشض   ةلإلدلضة  ةلعنضو أة لعكب ا  ةلعظكة  لعقتعررشد   ةلعتنظاضا  لعاش   في لعضرررتقب  ةماكهش  ر لعضررر

 على لع كة ي   

يلث  رررتقبلا   ةلعتي تقوم على لفتكلضررشد لإلدلضة ةتنطو، على لعتوقاشد لعضرررتقبلا  تاكس ة هشد لعنظك لع شعا  إلدلضة لع رركة  ) لعدلضة ( على أح

يرش لختالفرش    رشطك  اكةفر  ةماك  اكةفر  ة اهوعر   ةماكهرش  ر لعاول ر  لعتي قري تؤثك على لل تكول نترشوج لع رررركةر  لعيالار  أة أدلءهرش أة إنارشزلتهرش   تل

لعولضدة في هأه لعتوقاشد لعضررتقبلا  صركلح  أة ضرضنشي قي  ترربع ت قق أة عيم ت قق     وهك ًش عر أ، نتشوج في لعضررتقب   لة عر أدلء لع ركة  أة لناشزلتهش

ق لعتوقاشد ارررولء هأل لعفتكل  في لختال  لع شع  لعضشعا  لعيالا  عل ررركة  لة نتشوج عضلاشتهش لختالفش  وهك ش عر هأه لعتوقاشد لعضررررتقبلا   أة عيم تولف

 ةشنت صك    لة ضضنا ي  

    عايد  ر لعض شطك ةلع كوك لعتي قي تتربع في لختال  لعتوقع لعضرتقبلي لة لعتقي ك أة لعتنبؤ لختالفش  وهك ًش عر لأل ك لعولقعي ةهأه ت نرع أعضشل لع كة

اض     ق لعلعض شطك تتنررضر لعتقلبشد بأارراشض لع ش شد  أة تكلي  لعاضشع  لعالز   عضزلةع  لعن ررشط  ةقيضة لع رركة  على لاررتبقشء لعانشصررك لعكوارررا  بيك

ررتايلد  ةلعضنشفرر  بناش  ةار   تغاكلد لألةضرشع لعرراشارا  ةلع تضشعا  ةلعقشنونا  ةلعقتعرشد    ارولء في  عرك أة على صرااي لعقتعرشد لعاشعضي  ة 

يشوية  ةتقلبشد  ةتطوضلد قطشع لعكعش   لععرر ا  على لعرررشح  لإلقلاضا  ةلعيةعا   ةتيلعاشد لع كر ة  شطك لإلضهشر  ةتأثاك لعتنرر م  ةتغاك أارراشض لع

 أااشض صك  لعاضالد  ةقيضة لإلدلضة على لعت كك لعيقاق ةلعرك ع عت ي ي لعض شطك لعضرتقبلا  ألن ط  لع كة   ع إدلضة لعض شطكي

نره في حرشعد  باض لعضالو رشد لعولضدة في هرأه لعوثاقر   بضرش في ذعرك لعضالو رشد لعضرشعار   طكأ علاهرش باض لعتاري الد بغك  لعتقك رع لعاريد،  ةبرشعترشعي فرإ

  اان  قي   تلف لعضاضوع أة لعنرع لعضئو   لعولضدة هنش عر لإل ضشعي لعياليي  

 

 

 


