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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

فيلل«للفتز  متة»عاخ ررة الا دش للعاشارر   للتخ ررعلاتحلوق العاش ع  لل»نعمتاع«لل

لم ة

 

 2022ديسمبر   20القاهرة في 

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

عن المصري،  األدوية  قطاع  في  رائدة  التوزيع  حصولها    شركة  حقوق  لمنتج  والتسويق  على  األدوية  »فيزيومير«الحصرية  من  وهو   ،

 في مصر.   ،احتقان األنفالمستخدمة في عالج 

٪ 16بنسبة    2021- 2019فترة ما بين عامي  بمعدل نمو سنوي مركب خالل ال  »فيزيومير«من الجدير بالذكر، فقد ارتفعت مبيعات عقار  و

الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية.   IQVIA وذلك وفقًا لتقديرات مؤسسة، مليون جنيه مصري 221ليصل حجم المبيعات في السوق إلى  

لتنمية باقة المنتجات   »راميدا«استراتيجية  في تعزيز  فضاًل عن مساهمتها    الطبية  األجهزة واألدواتفي قطاع  الشركة  تمثل الصفقة دخول  و

قيمة من خالل  وتعظيم التنويع محفظتها  وكذلك  في السوق،  عالية الطلب  منتجات  فضاًل عن االستحواذ على ال،  التي ال تقوم الشركة بإنتاجها

 الحرة. المنتجات ذات األسعار 

 –نهاية البيان  –  

ل

لاالسششالمللعاش عصع:ل

ل رس تضلنجمل

 والحوكمة  عالقات المستثمرين قطاعرئيس 

yasmine.negm@rameda.com 

ل01228505050(0)20+

ل

لاضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيلعاش  ت تال»نعمتاع«

. وتسستعين الشسركة RMDA.CA، وهي شسركة رائدة في قطاع األدوية المصسري ومقيدة في البورصسة المصسرية تحت كود 1986في عام  تأسسسست راميدا

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 أثمر الصسناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السسوق المحلي وأقصسى درجات االهتمام والتركيز على تلب

رات  عن تحقيق معدالت نمو سسريعة في قطاع األدوية المصسري. وتشسمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسستحضسرات الدوائية المثيلة ومسستحضس

بمكانة راسسسخة في أهم المجاالت العالجية بمصسسر التجميل الصسسيدالنية والمكمالت الاذائية واألجهزة الطبية والمسسستحضسسرات البيطرية. وتحظى الشسسركة 

مو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السسنوات المايسية في تنفيذ مجموعة من االسستحواذات االسستراتيجية على المركبات الدوائية في مجاالت ذات مقومات ن

مصسانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصسناعية بمدينة السساد   في السسوق المصسري. وتقوم الشسركة بإنتاج مجموعة متنوعة من األصسناد الدوائية من خالل 

 من أكتوبر.

 

لعاش قشريلعا اشقبتتا

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

للتقسديراتق، قتهسددق، قمرتقسبق، قتقسدرق، قتتحمسلق، قتعتقسدق، ققسدق، قالتقسديراتق، قتفترعق، قتوقعساتق، قتعتزمق،    العبسارات والكلمسات االتيسة قوفقسا
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دد  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشسسروعاتق، قينبايق، قعلى علمق، قسسسودق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

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

ائل التي تؤثر أو التوقعات بشسسأن األعمال التجارية واادارة، والنمو أو الربحية والظرود االقتصسسادية والتنظيمية العامة في المسسستقبل وميرها من المسسس

 الشركة.   على 

 

نطوي على التوقعات المسسستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية ادارة الشسسركة )قاالدارةق( على أحداث مسسستقبلية، والتي تقوم على افترايسسات اادارة وت

إنجسازاتهسا مختلفسا اختالفسا    مخساطر معروفسة ومير معروفسة ومجهولسة، وميرهسا من العوامسل التي قسد تؤثر على ان تكون نتسائج الشسسسسركسة الفعليسة أو أداءهسا أو

قق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائج في المسستقبل، او عن أداء الشسركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المسستقبلية صسراحة أو يسمنا. قد يتسسبب تح

ذه التوقعات المسسسستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سسسسواء هذا االفتراع في اختالد الحالة المالية الفعلية للشسسسركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن ه

 كانت صريحة او يمنية.  

 

مر الواقع. وهذه  تخضسع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكو  التي قد تتسبب في اختالد التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األ

و تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشسساط، وقدرة الشسسركة على اسسستبقاء العناصسسر الرئيسسسية بفريق العمل،  المخاطر تتضسسمن التقلبات بأسسسعار الخامات، أ

سستجدات  والمنافسسة بنجا  وسسط متايرات األويساع السسياسسية واالجتماعية والقانونية واالقتصسادية، سسواء في مصسر أو على صسعيد االقتصساد العالمي، وم

لى السسساحة ااقليمية والدولية، وتداعيات الحرو ومخاطر اارهاو، وتأثير التضسسخم، وتاير أسسسعار الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصسسحية ع

 أسعار صرد العمالت، وقدرة اادارة على التحر  الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.

 

يقسة، بمسا في ذلسك المعلومسات المساليسة، طرأ عليهسا بعض التعسديالت بارع التقريسب العسددي، وبسالتسالي فسإنسه في حساالت  بعض المعلومسات الواردة في هسذه الوث

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


