
 

 

 

 نشرة طرح أسهمملخص ل
 ش.م.م العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا(شركة 

 التنفيذية وتعديالتهماوالئحته  7419لسنة  43رقم القانون ألحكام  خاضعة
  قاعدة الملكية  توسيع للطرح العام والخاص في السوق الثانوي بغرض 
 للتداول بالبورصة المصرية

 من أسهم رأسمال الشركةسهم   0006066,73,بحد أقصى لعدد 
 الواحد  للسهم( أربعة جنيه مصري وستة وستون قرشا  )جم  4.66بسعر 

 



 

 

  ح:األطراف المسئولة عن الطر  -1
 :Book Runnerالطرح و مدير •

االاتتاب في األوراق المالية ومقيدة بسررر    ترويت وتغطيةحاصرررله على ترخيص ملاولة نشرررا  و )شرررركة مسرررارمة مصررررية(  سررري أي كاايتال لترويت وتغطية االاتتابات في األوراق المالية شرررركة  
 .24/2/2008 اتاريخ 447الهيئة تحت رقم 

 
 المستشار القانوني الداخلي للشركة:  •

 المحامي   -األستاذ/ رمضان عباس 
 مدير الشئون القانونية للم موعة

 
  لمدير الطرح:للطرح و  المستشار القانوني

  محمد حافظ جبراألستاذ/ 
 محامون ومستشارون قانونيون  –وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه مكتب نور 

 
  

  
   



 

 

 :مراقب الحسابات •
   EYمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة  - ايهاب مراد عازراالستاذ/ 

 ( 87)مقيد بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم 
 . 2019/ 22/9بتاريخ والمعتمد من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة  5/2019/ 30قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقد بتاريخ  وذلك بناء على

 
 المستشار المالي المستق : •

 وشركاه( عبد الغفارشركة االستشارات المالية عن األوراق المالية ش.م.م )ايكر تيلي وحيد 
لة على وااصأأ   4/11/2007( بتاريخ 1714والئحته التنفيذية وتعديالتهما مقيدة بسأأجل المسأأتشأأارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم )  1992لسأأنة   95منشأأ ة واقاأل كاماا القان ر رقم  

 .4/10/2007بتاريخ  422ترخيص مزاولة نشاط االستشارات المالية عن اكوراق المالية برقم 
بتحديث دراسأأة  وتكليفه،  29/8/2018والمعتمد من الهيئة العامة لالسأأتثمار والمناطق الحرة بتاريخ   5/8/2018بم جب قرار مجلس إدارة الشأأركة المنعقد بتاريخ تم تعيين المسأأتشأأار المالي المسأأتقل 

   .11/11/2019والمعتمد من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  21/9/2019بتاريخ بم جب قرار مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة القيمة العادلة 
 

  
 
 
 



 

 

 شركة السمسرة للطرف البائع: •
 ( المالية )شركة مسارمة مصريةشركة الت اري الدولي للسمسرة في األوراق 

 .26/7/1998 بتاريخ 233برقم  من الهيئة العامة للرقابة الماليةالسمسرة اي اكوراق المالية  مزاولة نشاط على ترخيص ااصلة
  .11/11/2019بتاريخ  لالستثمار والمناطق الحرةوالمعتمد من الهيئة العامة  21/9/2019بتاريخ مجلس إدارة الشركة المنعقد بم جب قرار 

     
 مستشار شئون الترويت: -2

  شركة كومباس كاايتال لالستثمارات المالية )شركة مسارمة مصرية(
 .17/8/2010بتاريخ  598تحت رقم  العامة للرقابة المالية بتاريخ على ترخيص مزاولة نشاط ترويج وتغطية االكتتاب اي اكوراق المالية ومقيدة بسجل الهيئة ااصلة

    .11/11/2019والمعتمد من الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة بتاريخ  21/9/2019بم جب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 

  
 

 ملخص النشرة:
ش.ا.ا  العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية )راميدا(من كامل صسأأهم رصسأأماك شأأركة    سأأهم  376,606,000عدددع ة لالشأأتراف اي الطرا العاا والصال لبيح اد صق أأي  

اقط ال غير( وذلك بسأعر قدر   سأهم  صلفسأتمائة الالالة وارعع ر ملي ر وسأتمائة )سأهم   643,600,000 اوالبالغ إجمالي صسأهمهالتنفيذية وتعديالتهما والئحته   1974لسأنة    43القان ر رقم  خاضأعة كاماا



 

 

وتطرا   9/11/2019ايالمسأتقل    الماليطبقا لتقرير المسأتشأار    للسأهم ال ااد جنيه م أر    6.67علما بار القيمة العادلة لسأعر السأهم    مبلغ ( للسأهم  صرععة جنيه م أر  وسأتة وسأت ر قرشأا)جم   4.66
 اكسهم على شريحتين كما يلي: ذ  
 
 :)طرح عام( الشريحة األولى •

% 2.93% من عدد اكسأهم المطرواة للبيح والتي تمثل نسأبة 5تمثل نسأبة  سأهم  18,830,300لبيح اد صق أى من اكسأهم بعدد على صشأصال طبيعيين صو اعتباريين غير محددين سألفاأل طرا عاا  
 .من إجمالي صسهم رصسماك الشركة الم در

 
 :)طرح خاص( الشريحة الثانية •

( لبيح اد صق أي من اكسأهم 2019لسأنة    48الهيئة رقم  إدارة  طرا خال للمؤسأسأات المالية واكاراد والجهات ذو  الصبرة اي مجاك اكوراق المالية والمالءة المالية )واقا للتعريا ال ارد بقرار مجلس
 من إجمالي صسهم رصسماك الشركة. %55,59 % من عدد اكسهم المطرواة للبيح والتي تمثل نسبة95سهم تمثل نسبة  357,775,700 بعدد

 
 لمؤسسات المالية ما يلي: اويقصد باألفراد وال هات ذوي الخبرة والمالءة المالية و  

 
 المستثمر الفرد المؤر  للطرح الخاص: (1

 . كقل   الفرد الذ  يم ر لديه صص ك سائلة بقيمة خمسة ملي ر جنيه ويفنل صر يم ر لديه خبرة اي مجاك اكوراق المالية لمدة خمس سن ات على ا
 

 العامة:  االعتباريةاألشخاص  (2
 صناديق الت مين والمعاشات العامة.  ▪
 رصسمالها المدا ع عن ملي ر جنيه م ر .شركات اكم اك التي ال يقل  ▪



 

 

 المؤسسات المالية ويقصد اها: (3
، بن ف اشسأتثمار، شأركات تك ين وادارة محااا اكوراق المالية، شأركات الت مين صو إعادة الت مين، شأركات رص  واروع البن ف اكجنبية الصاضأعة ششأراا البنك المركز  الم أر    البن ف الم أرية

ملي ر   100  على االسأأتثماريةشأأركات التص أأيم، صأأناديق الت مين الصاصأأة التي تزيد محف تها  ،المباشأأر، شأأركات التم يل العقار ، شأأركات الت جير التم يلي االسأأتثماركات الماك المصاطر، شأأر 
 المؤسسات المالية اشقليمية والدولية.واكجنبية، المؤسسات المالية العرعية واشقليمية  استثمار، صناديق االستثمارجنيه، صناديق 

 
 وي ب أن يتوافر في المؤسسات المالية أيا  مما يلي: 

 ملي ر جنيه. 20آال تقل القيمة الداترية لحق ق الملكية لهذ  المؤسسات عن   .1
 ملي ر جنيه اي شركات مسا مة صخر  بصالا الشركة محل الطرا.  10ة اي تاريخ الطرا ال تقل قيمتها عن اي صوراق مالية قائم استثماراتصر يم ر لهذ  المؤسسات  .2
 اي اكوراق المالية اي ادود اكغراض المص ص لها بمزاولتها. لالكتتابصر يتسح نشاط  ذ  المؤسسات  .3

 
 مقدمة عامة: ➢

قب ك وم ااقة صأريحة منهم على كااة ما ورد بنشأرة الطرا من يعد تقديم صوامر الشأراء من المسأتثمرين ك  عدد من اكسأهم المعروضأة للبيح سأ اء من خالك الطرا العاا صو الصال بشأريحتيه بمثابة علم و 
والجمعية العامة الغير عادية للشأأركة المنعقدة اي   4/11/2019الجمعية العامة الغير عادية للشأأركة المنعقدة اي    للشأأركة ال أأادر بها قرار بما ايها زيادة رص  الماك الم أأدر شأأروط وعيانات واا أأااات

ن قيمة الزيادة بالقيمة )عبارة ع  للسأأأأهم ال ااد  جم )صرععة وسأأأأتة وسأأأأت ر قرشأأأأا(  4.66المسأأأأا م الرئيسأأأأي البائح اي الطرا وعذات سأأأأعر الطرا البالغ  بق أأأأر االكتتاب اي تلك الزيادة على  23/11/2019
راق المالية بالب رصأأأأة ( من ق اعد قيد وشأأأأطب اكو 7( من المادة )7نه سأأأأيتم اسأأأأتيفاء ما نص عليه البند )صالتي سأأأأ ا تتم بالتزامن مح الطرا وكذلك بقب له وعلمه   مية منأأأأاااأل اليها عالوة اشصأأأأدار(االسأأأأ 

بعدا ااقيته اي  سأأأأهم من خالك الطراة، ويعد ذلك إقرار بعلم مشأأأأتر  اكسأأأأهم تلك الزيادصسأأأأهم الشأأأأركة بعد قيد  صنه سأأأأيتم البدء اي التداوك على  صر نسأأأأبة االاتفا  من تاريخ بداية التداوك و  الم أأأأرية بشأأأأ 
 رص  الماك على نسبة مسا مته.عند تقديمه صوامر الشراء مراعاة ت اليرات تلك الزيادة اي  سهم من خالك الطراك الزيادة، كما يجب على مشتر  اكتل سهمصاالكتتاب اي 
  



 

 

  ليميتدانفيسأأأتينج  الذى سأأأ ا يطرص على ليمل ملكية الشأأأركة بعد تنفيذ إعادة الهيملة ييما بين شأأأركة جراايل اقرار بعلمهم وقب لهم بالتغير سأأأهم من خالك الطراتقديم المسأأأتثمرين كوامر شأأأراء اككما يعد 
Greville Investing Limited  و جزء من مسأأا متهم غير المباشأأرة )بعد الطرا( لت أأبم مسأأا مه مباشأأرة اي شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات صمسأأا ميها والمتمثلة اي تح يل كل من يرغب من و

تقدا  اي ضأ ء وذلك ،و اشأصال اعتباريةص مي تلك الكيانات ك اراد صو من خالك مسأا و من خالك كيانات صخرى ممل كة لهمصالدوائية والمسأتحنأرات التشأصي أية )راميدا( ش.ا.ا سأ اء من خاللهم مباشأرةأل 
عدا االلتزاا بتقديم عرض شأراء إجبار  تنفيذا للفقرة )(( من مسأبق بإخطار بلهيئة العامة للرقابة المالية  ل نيابة عن الراغبين من مسأا ميها  Greville Investing Limitedجراايل انفيسأتينج ليميتد  شأركة
 ( من ق اعد القيد والشأأأأأطب بالب رصأأأأأة الم أأأأأرية7( من المادة )7وكذلك بطلب نقل ملكية اكسأأأأأهم المجمدة واقا للبند )  1992لسأأأأأنة    95من الباب الثاني عشأأأأأر من الالئحة التنفيذية للقان ر   356المادة  
. وتلتزا شأأأركة على ذلك ااك ت اار الشأأأروط والمسأأأتندات الالزمةالهيئة العامة للرقابة المالية  م ااقة  الح أأأ ك على  للن ر اي    ء التداوك على اسأأأهم الشأأأركة بالب رصأأأة الم أأأرية،اسأأأب ع من تاريخ بد خالك

ابة المالية قبل تنفيذ إعادة الهيملة بالمجم عات المرتبطة التي قد تنشأأأأ  عند تنفيذ إعادة العاشأأأأر من رمنأأأأار لل أأأأناعات الدوائية والمسأأأأتحنأأأأرات التشأأأأصي أأأأية )راميدا( ش.ا.ا باشا أأأأاا للهيئة العامة للرق
 الهيملة.
  

 ايانات عامة عن الشركة مصدرة األسهم مح  الطرح: :البند األول
 :اسم الشركة .1

 .واقاأل للسجل التجار   والئحته التنفيذية وتعديالتهما 1974لسنة  43شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا خاضعة كاماا القان ر رقم 
 

 :األساسيلنظام ل ا  غرض الشركة وفق .2
والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية   - انتاج وتسأأ يق وعيح )المسأأتحنأأرات ال أأيدلية لالسأأتعماك البشأأر  والبيطر    للشأأركة:والم ضأأم بالسأأجل التجار   للشأأركة( من الن اا اكسأأاسأأي  3واقاأل كخر تعديل للمادة )

المسأأتحنأأرات ال أأيدالنية والغذائية والم اد الصاا الالزمة لصدمة صغراض الشأأركة الالزمة لألاراد والمعامل والمسأأتشأأفيات والمممالت الغذائية(، وانتاج وتسأأ يق وعيح كل ما سأأبق للغير ولدى الغير. اسأأتيراد 
 مح مراعاة ااماا الق انين والل ائم والقرارات السارية بشرط است دار كااة التراخيص الالزمة لممارسة  ذ  اكنشطة. -دور االتجار

و اي الصارج كما يج ز لها صو التي قد تعاونها على تحقيق غرضأها اي م أر صلشأركات وغير ا التي تزاوك اعماال شأبيهه ب عمالها و تشأترف با  وجه من ال ج   مح اصر تك ر لها م ألحة  صويج ز للشأركة 
 .و تلحقها بها وذلك طبقاأل كاماا القان ر والئحته التنفيذيةصو تشتريها صر تندمج اي الهيئات السالفة ص



 

 

 نبذة تاريخية عن الشركة والقانون الخاضعة له: .3
 1985سأأنة  ل  567وزارة االقت أأاد والتجارة الصارجية رقم   من  درا أأ ت سأأسأأت شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية )راميدا( )شأأركة مسأأا مة م أأرية( بم جب القرار ال

، وتم قيد 1986يناير   15( اي 13والمنشأأأ ر بال قائح الم أأأرية العدد ) والئحته التنفيذية وتعديالتهما  1974لسأأأنة   43رقم  بن اا االسأأأتثمار الداخلي واقاأل كاماا القان ر   بت سأأأيس الشأأأركةبشأأأ ر الترخيص 
 استثمار القا رة.ممتب سجل تجارى  28/6/1986بتاريخ  117134الشركة اي السجل التجار  برقم 

( من الن اا اكسأأأأأاسأأأأأي 40،  4بشأأأأأ ر الترخيص بتعديل المادتين )  1989صكت عر   31اي    247المنشأأأأأ ر بال قائح الم أأأأأرية العدد    1989لسأأأأأنة    457وعم جب قرار وزارة االقت أأأأأاد والتجارة الصارجية رقم  
 ممتب سجل تجارى استثمار القا رة. 11/10/1989بتاريخ  84008يدت الشركة بالسجل التجار  برقم صكت عر بالجيزة وق 6اشسمندرية الى مدينة  -للشركة تم نقل مقر الشركة من مدينة العامرية 

اي   1997لسأأأنة   8القان ر رقم  كامااتم الترخيص بدمج شأأأركة تكن  لل أأأناعة شأأأركة مسأأأا مة م أأأرية مقامة واقاأل   1999لسأأأنة   408وعم جب قرار رئيس الهيئة العامة لالسأأأتثمار والمناطق الحرة رقم  
 .)شركة مسا مة م رية( )راميدا( من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية شركة العاشر

 
 الشك  القانوني للشركة المصدرة: .4

 .التجار  واقاأل للسجل  والئحته التنفيذية وتعديالتهما 1974لسنة  43رقم القان ر خاضعة كاماا شركة مسا مة م رية 
 

 تاريخ ادء ملاولة النشا : .5
  .26/7/1994من اعتباراأل  بدصت الشركة اي مزاولة نشاطها الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةال ادرة من لشهادة واقاأل 
 
 
 
 
 



 

 

 على الشركة وشركاتها التابعة:   الموقعةوال لاءات اإلدارية  التابعةايانات التراخيص الصادرة للشركة والشركات  .6
 :)ش.م.م( العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا(شركة  أوال :

والشأأأأركة تلتزا بتجديد ا اي   27/4/2020صأأأأالحة اتى و   21/4/2019صأأأأادرة اي /ف  95ت واقاأل كاماا قان ر االسأأأأتثمار برقم  آالشأأأأركة ااصأأأألة على شأأأأهادة ت أأأأدير لمنتجات الشأأأأركات والمنشأأأأ  .1
 الم اعيد الرسمية.

صأأأأأأأأأالحة اتى   30/8/2016صأأأأأأأأأادرة اي    7705الشأأأأأأأأأركة ااصأأأأأأأأألة على شأأأأأأأأأهادة اسأأأأأأأأأتيراد للصامات ومسأأأأأأأأأتلزمات اشنتاج وقطح التيار للمعدات الرصسأأأأأأأأأمالية واقاأل كاماا قان ر االسأأأأأأأأأتثمار برقم  .2
 رسمية.والشركة تلتزا بتجديد ا اي الم اعيد ال29/8/2021

 .21/1/2019 صادرة بتاريخ 112019012100007برقم  اكت عر 6 مدينة – الثانية( المنطقة ال ناعية 5م نح الشركة الكائن قطعة رقم )لبن اا المسبق رخ ة تشغيل  .3
 ( 279ميل والمستلزمات الطبية تحت رقم )شهادة صادرة من غراة صناعة االدوية ومستحنرات التجميل والمستلزمات الطبية تفيد بار الشركة عن  بغراة صناعة االدوية ومستحنرات التج .4
 .بش ر خط ط انتاج الم نح ومصازر الم نح ال حةصادرة من وزارة  1993( لسنة 2الشركة ااصلة على رخ ة م نح شنتاج االدوية البشرية والبيطرية رقم ) .5
 مستحنرات طبية. 149على شهادة تسجيل عدد الشركة ااصلة  .6
 -كائنة بالمقرات التالية:عه و المهندسين، وار  –شارع جزيرة برج العرب  8بإنشاء ممتب علمي واروعه تحت اسم )راميدا العلمي( ومقر   1994لسنة  400صدر قرار وزير ال حة رقم  .7

 اشسمندرية. –طريق الجيش  –عمارة اطاللة ل رار  441 هاشسمندرية وعن ان .ص
 .شارع الشهيد ما ر عبد الحميد الناقة متفرع من شارع الرااعي 18طنطا اي  .ب
 .برج السالا –شارع االز ر  11صسي ط ومقر   .ج
 .برج االجالك –الهدى والن رشارع الشاب رى متفرع من شارع مدار   21المن  رة ومقر   .د

 
 
 
 



 

 

 سجل صناعي للم نح طبقاأل لما يلى: .8
 صأأأأادر من الهيئة العامة للتنمية ال أأأأناعية وسأأأأارية اتى  26766/1999رقم  الجيزة تحت – اكت عر  6 –( المنطقة ال أأأأناعية الثانية 5رقم )شأأأأهادة سأأأأجل صأأأأناعي عن الم أأأأنح الكائن بالقطعة 

 بتجديد السجل ال ناعي اي الم اعيد المقررة.والشركة تلتزا  7/2/2020
 

 سن ات السابقة على تاريخ الشهادة. الثالثال ي جد جزاءات إدارية م قعة على الشركة وذلك خالك  17/10/2019تاريخ بللشركة الداخلي المستشار القان ني واقاأل للشهادة ال ادرة من  •
 

 الشركات التابعة:ثانيا : 
 وتعديالتهما والئحته التنفيذية 1981لسنة  159القانون رقم  ألحكاموفقا مؤسسة شركة مسارمة مصرية(، االدوية )راميدا لت ارة شركة  -1

وقيدت بالسأأأأجل  وتعديالتهما التنفيذية والئحته 1981لسأأأأنة    159القان ر رقم   كامااواقا راميدا لتجارة االدوية ش.ا.ا  شأأأأركة ت ت سأأأأسأأأأ   22/9/2011بتاريخ   2167رقم شأأأأهادة ت سأأأأيس بم جب  •
 ممتب سجل تجارى استثمار القا رة. 25/9/2011بتاريخ  54080التجار  تحت رقم 

 .9/5/2023 ىوسار  ات 10/5/2018بتاريخ لشركة وتم تجديد قيد ا 6000830الشركة مقيدة بسجل المست ردين لد  الهيئة العامة للرقابة على ال ادرات وال اردات تحت رقم  •
 إدارية م قعة على الشركة وذلك خالك الثالث سن ات السابقة على تاريخ الشهادة. ال ي جد جزاءات 17/10/2019بتاريخ المستشار القان ني الداخلي للشركة واقاأل للشهادة ال ادرة من  •
 

 وتعديالتهما والئحته التنفيذية 1981لسنة  159القانون رقم  ألحكاموفقا مؤسسة  (،ذات مسؤولية محدودة)شركة ش.ذ.م.م   Ramepharma راميفارماشركة  -2
وقيدت والئحته التنفيذية وتعديالتهما  1981لسأأأنة   159ش.ذ.ا.ا واقا كاماا القان ر رقم    Ramepharma ت سأأأسأأأت شأأأركة راميفارما  15/8/2012بتاريخ   2132شأأأهادة ت سأأأيس رقم بم جب  •

 ممتب سجل تجارى استثمار القا رة. 15/8/2012بتاريخ  60048بالسجل التجار  تحت رقم 
 .560ة ال حة تحت رقم الشركة مقيدة بسجل الت نيح لدى الغير ب زار  •
 إدارية م قعة على الشركة وذلك خالك الثالث سن ات السابقة على تاريخ الشهادة. ال ي جد جزاءات 17/10/2019بتاريخ المستشار القان ني الداخلي للشركة واقاأل للشهادة ال ادرة من  •
 



 

 

 وتعديالتهما والئحته التنفيذية 1981لسنة  159القانون رقم  ألحكام ، مؤسسة وفقا  )شركة ذات مسئولية محدودة( ش.ذ.م.م  Ramecareراميكيرشركة  -3
وقيدت بالسأجل والئحته التنفيذية وتعديالتهما  1981لسأنة    159القان ر رقم   كامااش.ذ.ا.ا واقاأل    Ramecareشأركة راميمير  ت سأسأت  30/8/2012بتاريخ   2226رقم  شأهادة ت سأيس بم جب  •

  30/8/2012بتاريخ  60252التجار  تحت رقم 
 .590الشركة مقيدة بسجل الت نيح لدى الغير ب زارة ال حة تحت رقم  •
 ال ي جد جزاءات إدارية م قعة على الشركة وذلك خالك الثالث سن ات السابقة على تاريخ الشهادة. 17/10/2019بتاريخ للشركة المستشار القان ني الداخلي ال ادرة من  للشهادةواقاأل  •

 
 المركل الرئيسي: .7

 الجيزة. -مدينة الساد  من صكت عر  -المنطقة ال ناعية الثانية  5القطعة رقم عن ار: 
 ( +202) 38331848ارقاا تليف نات: 
 ( +202) 38331766ارقاا الفاكس: 

 info@rameda.com: للشركةالبريد االلكتروني 
 www.ramedapharma.com :للشركة اشلكترونيالم قح 

  
 مدة الشركة: .8

( من الن اا االسأأأأأاسأأأأأي 5المادة رقم )تعديل تم   2011لسأأأأأنة    /ع494رقم   قرار رئيس الهيئة العامة لالسأأأأأتثمار والمناطق الحرة عم جبو   14/1/2011الى    15/1/1986من   سأأأأأنه تبدص  25  مدة الشأأأأأركة
 لت بم على النح  التالي:للشركة 
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المدة السأأأابقة اي السأأأجل التجار  وكل إطالة لمدة الشأأأركة يجب ار ت ااق عليها الجمعية العامة غير العادية وت أأأدر بها قرار من مد مدة الشأأأركة خمسأأأة وعشأأأرور عاما صخرى تبدص من تاريخ انتهاء  -
 .الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

 .13/1/2036الى  14/1/2011تبدص من سنة  25الشركة مدة لسجل التجار  للشركة ل واقاأل و 
 

 :منذ التأسيس الحسابات بمراح  تطور رأس المال المرخص به والمصدر صادر من مراقب 22/10/2019اتاريخ قرير حقائق مكتشفة وفقا  لت رالمرخص به والمصدس المال أتطور ر  .9
 رأسمال الشركة المرخص به:أوال : 

 ولم يحدد رصسماك المرخص به للشركة.ش.ا.ا،  التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات ت سست الشركة باسم  -1
 جنيه م ر . 50.000.000رصسماك الشركة المرخص به لي بم تحديد ت الجمعية العامة غير العادية للشركة الم ااقة على ر قر  15/11/1989بتاريخ  -2
 جنيه م ر .200.000.000م وااقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رصسماك الشركة المرخص به لي ب 6/2/2000بتاريخ  -3
من الالئحة التنفيذية لقان ر سأأأأأأأ ق   41مح مراعاة صاماا المادة   جم  1.000.000.000وااقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رصسأأأأأأأماك الشأأأأأأأركة المرخص به لي أأأأأأأبم    2/5/2011بتاريخ  -4

   .للطرا بعد زيادة رصسماك الشركة الم در التالية 1992لسنة  95رصسماك الماك رقم 
 

 رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وعدد ونوع األسهم المصدرة والقيمة االسمية للسهم الواحد:ثانيا : 
 ور عشأأأر خمسأأأه و جم )  0.25سأأأهم بقيمة اسأأأميه قدر ا   643,600,000  م أأأر ( م زع علي عدد صلف جنيه وتسأأأعمائة ملي ر وسأأأت ر جم )مائة   160.900.000يبلغ رصسأأأماك الشأأأركة الم أأأدر والمدا ع  

 قرشاأل( للسهم ال ااد وقد تط ر را  الماك الم در منذ الت سيس على النح  التالي:
 



 

 

تاريخ موافقة الهيئة  قرار السلطة المختصة وتاريخه القيمة االسمية عدد األسهم من/الى الليادة قيمة اإلصدار/جنيه مصري  صداررقم اإل
 العامة للرقابة المالية

جنيأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر    1000 8.000 1985عند الت سيس اي  8.000.000 اشصدار اكوك
 للسهم

قرار وزير االقت أأأأأأأأأأأأأأأأأاد والتجأأأأارة  
  1985لسنه  567رقم  الصارجية

 ال ي جد

المنعقأأأأأد   الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأأةمجلس إدارة  جنيه م ر للسهم  1000 50.000 50.000.000 8.000.000 42.000.000 اشصدار الثاني )زيادة( 
 1990/ 10/ 3بتاريخ 

 ال ي جد

 اشصدار الثالث
 )زيادة( 

جنيأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر    1000 80.548 80.548.000 50.000.0000 30.548.000
 للسهم

لسأأأأأأأأأأأأأأنأأه   408 الهيئأأةقرار رئيس 
 )اندماج(  1999

28 /2 /1999 

 اشصدار الرابح
 )زيادة( 

جنيأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر    1000 120.000 120.000.000 80.548.000 39,452,000
 للسهم

الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة غير العأأأأاديأأأأة  
 2000/ 2/ 6المنعقدة بتاريخ 

29 /4 /2001 

 اشصدار الصامس  
 )زيادة( 

40.900.000 120.000.000 
 

160.900.000 

 

جنيأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر    1000 160.900
 للسهم

الجمعيأأأأة العأأأأامأأأأة غير العأأأأاديأأأأة  
 2011/ 5/ 2المنعقدة بتاريخ 

29 /6 /2011 

 اشصدار الساد 
 )تجزئة( 

جنيه م ر  الى  1000تعديل القيمة االسمية للسهم من  160.900.000
 خمسة وعشرور قرش

الجمعية العامة غير العادية  قرش 25 643,600,000
 2018/ 3/ 14المنعقدة بتاريخ 

11 /6 /2018 

 
 :بشك  مباشر جانب(أ –نسبة المشاركة في رأس المال )مصريين  .10

 أجانب مصريين

0.001% 99,99% 

 



 

 

 ش.م.م: للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( في شركة العاشر من رمضان Greville Investing Limitedتطور ملكية شركة جرافي  انفيستينت ليميتد  .11
 -التالي: وذلك على النح   Greville Investing Limitedالشركة ار تف م عن تط ر مسا مة شركة جراايل انفيستينج ليميتد  ت د
 
( سهم من كامل صسهم رصسماك شركة العاشر 114430( على عدد )صسهم)من خالك زيادة رصسماك وشراء  Greville Investing Limitedاستح ذت شركة جراايل انفيستينج ليميتد  2011اي عاا  -

جنيه م ر    1000سهم بقيمة اسميه قدر ا    160900   ا% من صسهم رصسماك الشركة البالغة عدد71,2التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا والتي تمثل نسبة  من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات  
 للسهم ال ااد. 

شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية   ( سهم من كامل صسهم رصسماك46468على عدد ) Greville Investing Limitedاستح ذت شركة جراايل انفيستينج ليميتد  2016اي عاا  -
 جنيه م ر  للسهم ال ااد.   1000سهم بقيمة اسميه قدر ا   160900   ا% من صسهم رصسماك الشركة البالغة عدد99,99والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا لت بم نسبة مسا متها 

 
  المالية:تاريخ تس ي  الشركة لدى الهيئة العامة للرقابة  .12

 .20/11/2019صدرت م ااقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الشركة اي 
 

 :المصرية تاريخ قيد أسهم الشركة الحالي في البورصة .13
 .20/11/2019 بتاريخلجنة القيد المنعقدة  بم ااقةتم قيد صسهم رصسماك الشركة بالب رصة الم رية 

 
 :لدى شركة مصر للمقاصة المركلي  والقيدنظام اإليداع تاريخ قيد الشركة ا .14

 .13/11/2011المركز  بم ااقة لجنتها المنعقدة بتاريخ والقيد  لإليداع بن اا اشيداع والقيد المركز  لد  شركة م ر للمقاصةتم قيد الشركة 
 
 



 

 

 نظام األساسي للشركة عند التأسيس:ش.م.م وفقا  للالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( شركة  مؤسسيايانات  .15
 

 القيمة االسمية  عدد األسهم االسم وال نسية  
 400.000 400 الشركة اشسالمية لالستثمار والتنمية )م رية(

 3.760.000 3760 بنك يي ل اشسالمي الم ر  )م ر (
 1.920.000 1920 الشركة اشسالمية لالستثمار الصليجي )عرعي( 
 1.920.000 1920 الشركة اشسالمية لالستثمار بالبحرين )عرعي( 

 
 :17/10/2019 اتاريخوالقيد المركلي  واإليداعسمال الشركة طبقا  لبيان شركة مصر للمقاصة أ% فأاثر من ر 5هيك  مسارمي الشركة المالكين لنسبة  .16

 
 بالتقريب نسبة الملكية نوع االسهم  عدد االسهم ال نسية اسم المسارم  م
 جراايل انفيستينج ليميتد  1

Greville Investing Limited  
 % 99.99 عادية  643592000 البريطانية( جزر العذراء)

 
جراايل انفيستينج ليميتد الممل كة لشركة  جزء من اكسهم  علماأل بانه قد يتم ر ن    2019/ 10/ 17  ل ادر ايالشركة واقا لبيار شركة م ر للمقاصة وااليداع والقيد المركز  ا  صسهمال ت جد اية ر  نات على  

Investing LimitedGreville     الذى س ا   قرض لوذلك ضمانا ل  العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.اشركة    صسهم% من  40نسبة  بحد اق ى  والتي تمثل
وذلك لحين انتهاء إجراءات الطرا  تنفيذ ا بالتزامن مح الطراسهم زيادة رصسماك الشركة الم در المقرر ص اي  هالتم يل اكتتاب  Investing LimitedGrevilleجراايل انفيستينج ليميتد عليه شركة تح ل 

سهم الشركة  صبدء التداوك على  . على صر يتم اك ر ن اكسهم المر  نة النامنة للقرض خالك صسب عين من تاريخسداد مبلغ القرض من ا يلة الطراو بالب رصة الم رية والتداوك على اسهم الشركة 
 . بالب رصة الم رية



 

 

لسرنة  95( من الالئحة التنفيذية للقانون 359للمادة ) تنفيذا المال  راس  سروق  1992 لسرنة 95عن هيك  ملكية الشرركة في ضروء احكام الباب الثالع عشرر من الالئحة التنفيذية للقانون  اإلفصراح .17
 :التاليفان المستفيد يظهر طبقا لهيك  الملكية  1992

 
  التشخيصية )راميدا(للصناعات الدوائية والمستحضرات  شركة العاشر من رمضان رأسمال أسهم % من 99,99نسبة  Greville Investing Limitedتمتلك شركة جرافي  انفيستينت ليميتد  •

المستفيد النهائي للشركة الى الهيئة اإلفصاح عن ( من الباب الثالع عشر تم 7)و( من الملحق رقم )راء. ووفقا  ألحكام البند اها في جلر العذين المعمول نشركة مؤسسة وفقا  للقوا يور ش.م.م،
 العامة للرقابة المالية.

 



 

 

 :17/10/2019اتاريخ والقيد المركلي  واإليداعبيان شركة مصر للمقاصة للشركة و  الت اري للس   طبقا   في رأسمال الشركةالمباشرة ونسب مسارماتهم  عضاء م لس إدارة الشركةأايان ب .18
 

 اسم ال هة التي يمثلها العضو الصفة ال نسية االسم  م
عدد األسهم المملوكة  
لممث  الشخص 
 االعتباري 

نسبة الملكية  
 تاريخ ادء وانتهاء العضوية بالتقريب

رئيس مجلس إدارة )غير  م ر   السيد/ايمن ممدوا محمد اتحي 1
 تنفيذ (

 جراايل انفيستينج ليميتد 
Greville Investing 

Limited  

ولمدة   4/11/2019تبدص من  % 0.0006 سهم  4000
 الالث سن ات

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد  نفسه عن  منتدب )تنفيذ ( م ر   السيد/عمرو عبدهللا مرسي مسعد 2
 الالث سن ات

السيد/ محم د م طفى محم د  3
 صالا الدين اايق

عن  مجلس إدارة منتدب  م ر  
 للشئ ر المالية )تنفيذ (

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد نفسه
 الالث سن ات

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد نفسه عن  مجلس إدارة )مستقل( م ر   السيد/ ااتم اامد السيد سليمار  4
 الالث سن ات

السيدة/ نيفين امد  بدو   5
 الطا رى 

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد نفسه عن  مجلس إدارة )مستقل( م رية
 الالث سن ات

السيد/شامل اهيم لطفي صب   6
 الفنل 

عن  مجلس إدارة)غير  م ر  
 تنفيذ (

 جراايل انفيستينج ليميتد 
Greville Investing 

Limited  

ولمدة   4/11/2019تبدص من  % 0.0006 سهم  4000
 الالث سن ات



 

 

 
والمؤشر به اي السجل   2019/ 11/ 12اي والمناطق الحرة لالستثمار  الم دق عليه من الهيئة العامة 2019/ 11/ 4 الشركة قد تم بناء على قرار الجمعية العامة العادية ايعلما بار اخر تشميل لمجلس إدارة 

 . 2019/ 11/ 14التجار  اي 
 

الصادر  مصر للمقاصةلبيان وفقا  بطريقة مباشرة  % من عدد أسهم الشركة0.5وشركاتها التابعة المالكين لنسبة أابر من  ايان بأسماء المديرين وأعضاء م لس اإلدارة التنفيذيين والعاملين بالشركة   .19
 :17/10/2019 اتاريخ
 .ال ي جد

 
 
 

الدكت ر/ محمد ااروق محمد عبد  7
 المجيد

إدارة)غير عن  مجلس  م ر   
 تنفيذ (

 جراايل انفيستينج ليميتد 
Greville Investing 

Limited  

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد
 الالث سن ات

السيد/ طارق محمد مدات عبد  8
 الهاد  

عن  مجلس إدارة)غير  م ر   
 تنفيذ (

 جراايل انفيستينج ليميتد 
Greville Investing 

Limited  

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد
 الالث سن ات

عن  مجلس إدارة )غير  م ر    السيد/ كريم ممدوا محمد ز رار 9
 ( تنفيذ

 جراايل انفيستينج ليميتد 
Greville Investing 

Limited  

ولمدة   4/11/2019تبدص من  ال ي جد ال ي جد
 الالث سن ات



 

 

 السنة المالية للشركة:  .20
 تبدص السنة المالية للشركة اي صوك يناير وتنتهي اي نهاية ديسمبر. للشركة، اكساسيمن الن اا  55واقاأل لنص المادة 

 
 :10/7/2019في طبقا  لشهادة المستشار الضريبي  30/6/2019 عن الفترة المالية المنتهية في ايان الموقف الضريبي للشركة .21

 من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( ش.م.م:  العاشراوال : شركة 
 :الضريبة العامة على ارباح االشخاص االعتبارية -1

  القان ني.م عد ا  ايتق ا الشركة بتقديم االقرارات النريبية  -
 الداخلية. باللجنةباالعتراض على نتائج اعادة الفحص وجارى ن ر الم ض ع  الشركةقامت  2006ييما عدا عاا  المستحقة النريبةسداد  وتم 2009تم احص دااتر الشركة اتى عاا  -
 .باالعتراض عليه وجارى ن ر الم ض ع باللجنة الداخلية الشركةوقامت  الفعليتقديراأل وتم اعادة الفحص  2013اتى  2010تم احص السن ات من  -
 .2018اتى  2014عن االع اا  لدااتر الشركةتم اجراء احص ضريبي لم ي -

 الضريبة العامة على االجور والمرتبات:  -2
 .وتم سداد الفروق  2012تم احص الملف اتى عاا  -
 .2015اتى  2013من جارى احص السن ات  -
 .2018اتى  2016عن االع اا  الشركةاحص ضريبي لدااتر  ص لم يتم اجراء  -

 
 الضريبة العامة على الدمغة:  -3

 .المستحقةوتم سداد النرائب  2013تم احص دااتر واسابات الشركة اتى عاا  -
 .2018اتى  2014عن االع اا  الشركةاحص ضريبي لدااتر  ص لم يتم اجراء  -



 

 

 الضريبة العامة على المبيعات:  -4
 .د الفروق وتم سدا 2015عن الفترة من بداية النشاط واتى عاا  النريبيتم الفحص  -
    .2018واتى  2016عن االع اا من  الشركةاحص ضريبي لدااتر  ص لم يتم اجراء  -

 الضريبة العامة على القيمة المضافة:  -5
 .2016 لسنة 67رقم قان ر الالنريبة العامة على القيمة المنااة واقاأل كاماا  ايتم تسجيل الشركة  -
 .2018من تاريخ صدور القان ر اتى  الشركةاحص ضريبي لدااتر  ص لم يتم اجراء  -
 

 جنيه م ر . 5,589,881يبلغ  30/6/2019اار رصيد مص ص النرائب اي  21/11/2019 وواقاأل للشهادة ال ادرة من المستشار النريبي ممتب اكستاذ/ صشرا عبد الغني للشركة اي
 

جنيه م أر  مح الق ائم المالية اي   5,839,881  البالغ  30/6/2019تم مطابقة رصأيد مص أص النأرائب اي    22/10/2019ال أادر من مراقب الحسأابات اي  لتقرير الحقائق الممتشأفة وواقاأل 
 نفس التاريخ ووج د  مطابقاأل.
 جنيه م ر . 250,000ل اي مص ص القنايا البالغ قدر  جنيه م ر  بين شهادة المستشار النريبي وعيار مراقب الحسابات يتمث 250,000وذلك مح مالا ة ار اارق الأأ 

 
 : ش.ذ.م.م  Ramecareراميكير: شركة ثانيا  
 وتم تقديم االقرارات النريبية اي الم اعيد القان نية ولم يتم الفحص اتى تاريصه. 29/8/2012بداية النشاط بتاريخ  :الت اريةضريبة األرباح  -1
 .لم يتم الفحص اتى تاريصه :العم ضريبة كسب  -2
 يتم الفحص اتى تاريصه. لم الدمغة:ضريبة  -3
 لم يتم إخطار الشركة بالفحص اتى تاريصه. :القيمة المضافة ضريبة -4
 لم يتم اتم ملف ت ميني للشركة اتى تاريصه. التأمينات االجتماعية: -5



 

 

 لم يتم الفحص اتى تاريصه. ضريبة الخصم: -6
 

 : ش.ذ.م.م  Ramepharmaراميفارما : شركة ثالثا  
 القان نية ولم يتم الفحص اتى تاريصه.وتم تقديم االقرارات النريبية اي الم اعيد  14/8/2012: بداية النشاط بتاريخ ضريبة األرباح الت ارية  -1
 .لم يتم الفحص اتى تاريصه ضريبة كسب العم : -2
 لم يتم الفحص اتى تاريصه. ضريبة الدمغة: -3
 لم يتم إخطار الشركة بالفحص اتى تاريصه. ضريبة القيمة المضافة: -4
 : لم يتم اتم ملف ت ميني للشركة اتى تاريصه.التأمينات االجتماعية -5
 لم يتم الفحص اتى تاريصه. الخصم:ضريبة  -6
 

 ش.م.م:  راميدا لت ارة االدوية: شركة رابعا  
 ولم يتم الفحص اتى تاريصه. 22/9/2011بداية النشاط بتاريخ  ضريبة األرباح الت ارية:  -1
 .لم يتم الفحص اتى تاريصه ضريبة كسب العم : -2
 لم يتم الفحص اتى تاريصه. ضريبة الدمغة: -3
 تم إخطار الشركة بالفحص وجار  تجهيز المستندات الالزمة للفحص. ضريبة القيمة المضافة: -4
 لم يتم اتم ملف ت ميني للشركة اتى تاريصه. التأمينات االجتماعية: -5
 لم يتم الفحص اتى تاريصه. ضريبة الخصم: -6

 
 .18/11/2019والمؤرخة  اكستاذ/ صشرا عبد الغني ممتب ال ادرة من المستشار النريبي اتوواقاأل للشهادوذلك 



 

 

 المرفوعة من أو ضد الشركة وشركاتها التابعة:الموقف من القضايا  .22
الداخلي المسأأتشأأار القان ني  رمنأأار عبا اكسأأتاذ/   ال أأادرة منة  القان نية بالشأأركة وشأأركاتها التابعة وواقاأل للشأأهاد ةيتم مباشأأرة القنأأايا المقامة من و/او ضأأد الشأأركة وشأأركاتها التابعة من خالك اشدار 

 :التاليصر القنايا المقامة من و/او ضد الشركة وشركاتها التابعة بيانها على النح  و وصنه ال ي جد ص  قنايا بصالا ما ورد بتلك الشهادات  وتحت مسئ ليته للشركة
 :ش.م.م )راميدا(التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات  شركة اوال :

 البيان الحالي رقم الدعوي/الدائرة موضوع الدعوي  المدعي عليه المدعي م
شأأأأأأأأأأأأأأركأأة العأأاشأأأأأأأأأأأأأأر من  1

رمنأأأأأأأأأأأار لل أأأأأأأأأأأناعات 
 الدوائية  )مست نفة(

عبأأأأأأأد  م أأأأأأأأأأأأأأطأفأى الحأفأنأى
 الفتاا )مست نف ضد (

اسأأأأأأأأأأأأأأتئنأاا الحمم ال أأأأأأأأأأأأأأأادر اي 
 2012لسأأأأأأأنة   3009الدع ى رقم  

عماك الجيزة و ي )دع ى ا أأأأأأأأأأل 
 ومطالبة وتع يض(  

ق الدائرة 134لسأأأأأأأأأأأنة   5682رقم االسأأأأأأأأأأأتئناا 
 ( مست نف عماك 55)

 )للتقرير( 8/1/2020مؤجلة لجلسة 

عبد  م أأأأأأأأأأأأأطفى الحفنى 2
 الفتاا )مست نف(

شأأركة العاشأأر من رمنأأار 
لل أأأأأأأأأأأأأأنأأأأأأاعأأأأأأات الأأأأأأدوائيأأأأأأة  

 )مست نف ضد ا(

اسأأأأأأأأأأأأأأتئنأاا الحمم ال أأأأأأأأأأأأأأأادر اي 
 2012لسأأأأأأأنة   3387الدع ى رقم  

عمأأأاك الجيزة و ي دع ى مطأأأالبأأة 
بتع يض عن الف أأأأأأأأأأل التعسأأأأأأأأأأفي 
والمقابل النقد  لرصأأأأأأأأيد االجازات 
ومقأأأابأأأل مهلأأأة االخطأأأار وتع يض  
بألأغ مأأأأأأأاد  وادبأي )بأأأأأأأإجأمأأأأأأأالأي مأ 

 جنيه م ر  ( 170.000

ق الدائرة   135لسأأأأأأأأأأأأأنة    538رقم االسأأأأأأأأأأأأأتئناا 
( عماك )م م رية الجيزة(. و ذا االسأأأأتئناا 55)

 ق 134لسنة  5682مننم لالستئناا رقم 

 )للتقرير( 8/1/2020مؤجلة لجلسة 



 

 

راعأأأت عبأأأد المنعم عبأأأد  3
 اللطيا 

شأأركة العاشأأر من رمنأأار 
 لل ناعات الدوائية  

بنسأأأأأبة اكرعاا عن مطالبة العامل  
 1993كأأأأأامأأأأأل اترة العمأأأأأل منأأأأأذ 

واأأأتأأأى الأأأصأأأروج لأأألأأأمأأأعأأأأأأأاش اأأأي 
30/7/2017  

 6عمأأأاك  2018لسأأأأأأأأأأأأأأنأأأة  1032الأأأدع ى رقم 
( عماك كلى وتم إاالة الدع ى 8صكت عر الدائرة )
 لممتب الصبراء.

 )للتقرير( 12/12/2019مؤجلة لجلسة 

شأأركة العاشأأر من رمنأأار  ناد  اسن محمد   4
 لل ناعات الدوائية  

مطالبة العامل بح ته اي اكرعاا 
واأتأى خأروجأأأأأأأة الأى  2011مأن 

 23/9/2017المعاش اي  

تم عمل شأأأأأأأأأم ى عمالية للمطالبة بح أأأأأأأأأته من 
اتى خروجأأه الى المعأأاش  2011اكرعأأاا منأأذ 

وقأأأأأد تحأأأأأدد لهأأأأأا جلسأأأأأأأأأأأأأأأأأأة  23/9/2017اي 
ى وعتلك الجلسأأأة شأأأطبت الدع    28/11/2018

والأدع ى   13/2/2019وتم تجأديأد أا لجلسأأأأأأأأأأأأأأأة 
  18/12/2019مؤجلة لجلسة 

 )للتقرير( 18/12/2019مؤجلة لجلسة 

شأأأأأأأأأأأأأأركأأة العأأاشأأأأأأأأأأأأأأر من  5
رمنأأأأأأأأأأأار لل أأأأأأأأأأأناعات 

 الدوائية  

اسأأأأأأأأأأأأأأتئنأاا الحمم ال أأأأأأأأأأأأأأأادر اي  محمد محم د محمد اسين
 2018لسأأأأأأأنة   2045الدع ى رقم  

عأمأأأأأأأاك كألأي الأجأيأزة و أي دعأ ى 
ل مطأأأالبأأأة بتع يض عن الف أأأأأأأأأأأأأأأأ 
التعسأأأأأأأأأأأأأأفي وراتأب شأأأأأأأأأأأأأأهر مأار  

ومقأأأأابأأأأل مهلأأأأة االخطأأأأار  2018
ب اقح شأأأأأأأأأهرين من اجر  الشأأأأأأأأأهر  

 جنيه م ر   5300البالغ 

ق الدائرة 136لسأأأأأأأأأأأنة   2944رقم االسأأأأأأأأأأأتئناا 
 ( مست نف عماك 55)

 )لنم المفردات( 7/11/2019مؤجلة لجلسة 



 

 

مأحأمأأأأأأأد مأحأمأ د مأحأمأأأأأأأد  6
 اسين

شأأركة العاشأأر من رمنأأار 
 لل ناعات الدوائية  

اسأأأأأأأأأأأأأأتئنأاا الحمم ال أأأأأأأأأأأأأأأادر اي 
 2018لسأأأأأأأنة   2045الدع ى رقم  

عأمأأأأأأأاك كألأي الأجأيأزة و أي دعأ ى 
مطأأأالبأأأة بتع يض عن الف أأأأأأأأأأأأأأأأل 
التعسأأأأأأأأأأأأأأفي وراتأب شأأأأأأأأأأأأأأهر مأار  

ومقأأأأابأأأأل مهلأأأأة االخطأأأأار  2018
ب اقح شأأأأأأأأأهرين من اجر  الشأأأأأأأأأهر  

 جنيه م ر   5300البالغ 

ق الدائرة 136لسأأأأأأأأأأأنة   3326رقم االسأأأأأأأأأأأتئناا 
 ( مست نف عماك 55)

 لنم المفردات 7/11/2019مؤجلة لجلسة 

انأأأأأأأدرو الأيأ ر بأنأيأأأأأأأامأيأن   7
 عبدالمالف

شأأركة العاشأأر من رمنأأار 
 لل ناعات الدوائية  

مطأالبأة بأالتع يض عن الف أأأأأأأأأأأأأأأل 
 التعسفي

تم عمل شأم ى ضأد الشأركة للمطالبة بالتع يض 
للمحممة )رقم عن الف أأأل التعسأأأفي وتم ااالتها 

عماك  2( الدائرة    2019لسأأأأنة    2017الدع ى  
 صكت عر

3/12/2019 
 )اوك جلسة(

 
جم )مائتار  250,000وذلك علماأل ب ر مص ص القنايا يبلغ بيار. صر الشركة قادرة على سداد إ  مطالبات مالية قد تنتج اي االة صدور صاماا نهائية واجبة التنفيذ ضد الشركة ييما يصص القنايا سالفة ال

 وخمس ر الف جنيه م ر (.
 
 

 ثانيا : الشركات التابعة:
 ش.ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة(  Ramecareشركة راميكير -1



 

 

 البيان الحالي رقم الدعوي/الدائرة موضوع الدعوي  المدعي عليه المدعي م
 

 ال ي جد
 
 

 ش.ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة(  Ramepharmaشركة راميفارما  -2
 الحاليالبيان  رقم الدعوي/الدائرة موضوع الدعوي  المدعي عليه المدعي م

 
 ال ي جد

 
 شركة راميدا لت ارة االدوية )شركة مسارمة مصرية(  -3

 البيان الحالي رقم الدعوي/الدائرة موضوع الدعوي  المدعي عليه المدعي م
 

 ال ي جد
 
 

 .لخطاب الشركةوفقا   ايان بالررونات الحالية والقروض الحالية والتسهيالت االئتمانية وعقود التأجير التمويلي المترتبة على أصول الشركة والشركات التابعة .23
 :ئم المالية للشركة في نفس التاريخبالقوا 30/6/2019تم مطابقة الرصيد في  22/10/9201اتاريخ  مراقب الحساباتالحقائق المكتشفة الصادر من تقرير ل ووفقا  



 

 

 )راميدا( ش.م.م:التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةأوال : شركه العاشر من رمضان للصناعات 
 

 القروض: -1
 مالحظات 2019/ 10/ 30في الرصيد  2019/ 6/ 30الرصيد في  عدد األقسا  الحالية  المصرح من القرض البنك #
البنأأأأأأك التجأأأأأأار    1

 الدولي
  مت سأأأأأأأأأأأأأأط االجأأأأأأل بأأأأأأإجمأأأأأأالي مبلغتم يأأأأأأل 

والمؤرخ  جنيه م أأأأأأأأأأأأر   31,451,778.56
 2018/ 10/ 23اي 

قسأأأأأأأأأأأأأأأأط وااأأأأأأأد مأأأتأأأبأأأقأأأي اأأأي  
31 /10 /2019 

تم ت قيح عقأد تعأديأل لعق د التم يأل مت سأأأأأأأأأأأأأأطأة االجأل   2019/ 9/ 19اي  -  2,551,779 12,512,000
 . ( العقد الثاني والثالث ) وتعديالتهم 

 
انه يجب الح أأأأأ ك على م ااقة كتابية مسأأأأأبقة من البنك اي االة ادوث   - 

 Grevilleص  تغيير اي ليمأأل المسأأأأأأأأأأأأأأأا مين الحأأالي الصأأال بشأأأأأأأأأأأأأأركأأة 
Investing LTD   ر او غير مباشأأأأأأأر يزيد عن نسأأأأأأأبة  سأأأأأأأ اء بطريق مباشأأأأأأأ

  كسأأأأأأباب، كما ار البنك لن يراض منم الم ااقة على  ذا التعديل اال % 10
ر الشأأأأأأركة سأأأأأأ ا تتقدا بطلب للبنك للح أأأأأأ ك على م ااقته  علماأل ص  معق له. 

 على إعادة الهيملة. 
تلتزا الشأأأركة بإجراء وترتيب ر ن محل تجار  من الدرجة االولي ل أأأالم   - 

البنك على المحل التجار  المسأأمى العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية  
المعن ية والمادية اي  والمسأأأأأأتحنأأأأأأرات التشأأأأأأصي أأأأأأية )راميدا( بمااة مق ماته 

 م عد صق ا  صسب ع من م اااة البنك بمااة مستندات  ذا الر ن. 
انه تعأد االة من ااالت االخالك بالعقأد إذا تم تعأديل الن أاا اكسأأأأأأأأأأأأأأاسأأأأأأأأأأأأأأي  
للشأأركة على نح  يترتب عليه ت الير ج  ر  ضأأار لم أألحة البنك صو إذا تم  

ت الير ج  ر  ضأأأأأأأأأأأأأار   تعديل القان ر ال اجب التطبيق على نح  يترتب عليه 
 واقا لتقدير البنك 

البنأأأأأأك التجأأأأأأار    2
 الدولي

  تم يأأأأأل مت سأأأأأأأأأأأأأأط االجأأأأأل بأأأأأإجمأأأأأالي مبلغ
والأمأؤرخ  جأنأيأأأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر   86,422,000

21 /5 /2018 

قسأأأأأأأأأأأأأأط   24على عأأأدد م زع 
وصوك قسأأأأأأأأأأأأأأط مسأأأأأأأأأأأأأأتحق اي  

و اخر قسأأأأأأأأأأأأأأط   2020/ 1/ 1
 2021/ 12/ 1مستحق اي 

54,347,276 62,293,497  

البنأأأأأأك التجأأأأأأار    3
 الدولي

  تم يأأأأأل مت سأأأأأأأأأأأأأأط االجأأأأأل بأأأأأإجمأأأأأالي مبلغ
والأمأؤرخ  جأنأيأأأأأأأه م أأأأأأأأأأأأأأر   78,766,000

15 /4 /2018 

قسأأأأأأأأأأأأأأط   24م زع على عأأأدد 
وصوك قسأأأأأأأأأأأأأأط مسأأأأأأأأأأأأأأتحق اي  

و اخر قسأأأأأأأأأأأأأأط   2020/ 1/ 1
 2021/ 12/ 1مستحق اي 

66,953,972 66,953,972 



 

 

 مالحظات 2019/ 10/ 30في الرصيد  2019/ 6/ 30الرصيد في  عدد األقسا  الحالية  المصرح من القرض البنك #
عدا ت زيح الشركة ص  صرعاا عن ص  سنة مالية اال بعد قياا الشركة بسداد    - 

كااة المبالغ المسأأأأأأأأأتحقة السأأأأأأأأأداد للبنك من مبلغ التم يل من صصأأأأأأأأأل وع ائد  
وعم الت وم أأأأأأرواات وص  مبالغ اخر  مسأأأأأأتحقة السأأأأأأداد، وشأأأأأأريطة ار ال 

ب   من التعهدات المالية المن أأأأأأ ل عليها  تك ر الشأأأأأأركة اي االة إخالك 
 اي  ذا العقد قبل او بعد ت زيح اكرعاا.  

عق د القروض يشأأأأأأأترط ا أأأأأأأ ك على م ااقة مسأأأأأأأبقة من البنك قبل   صاد  - 
 ت زيح ص  صرعاا. 

 
 

  Ratio Leverage  ونسأأأأبة الرااعة المالية   مرة  1.6تبلغ   Current Ratio المحاا ة على المعدك الجار  تتمثل اي   نسأأأأب مالية معينةتلتزا الشأأأأركة بالمحاا ة على  القروض الثالالة، الشأأأأتراطات عق د  طبقا 
ونسأأأبة  الجار   بالمعدكيقر ييه بقب له   26/6/2019مؤرخ اي خطابا   الشأأأركةقاا البنك التجار  الدولي بتسأأأليم  ، اقدالمطل ب المحاا ة عليها   النسأأأبمح غير متفقه نسأأأب لون را للتحقيق الشأأأركة   ،مرة   1.57

ما يفيد سأأأأ ا ي أأأأدر  البنك   رق أأأأيرة ومت سأأأأطة االجل ، ا تعهدات المالية وغير المالية اكخرى اي عق د القروض  يصص ال وييما،   2018ديسأأأأمبر   31عن السأأأأنة المالية التي تنتهي المتحققة الرااعة المالية  
 . كيدات التي ت در من اللجنة المصت ة بالبنكاي ض ء الت 2018لعاا  معدالت المحققة عن الق ائم المالية المدققةلل هقب ل

 Leverage  ونسأأأأأأأأأبة الرااعة المالية Current Ratioالمعدك الجار   تعديل نسأأأأأأأأأبة تم  19/9/2019اي  المؤرخ   التم يل مت سأأأأأأأأأطة االجل وتعديالتهم )العقد الثاني والثالث(عقد تعديل لعق د علما صنه بم جب 
Ratio.   
 

 )راميدا( ش.م.م:التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةالتسهيالت االئتمانية الممنوحة لشركة العاشر من رمضان للصناعات  -2



 

 

 مالحظات المبلغ المتبقي سداده قيمة التسهي  العقد #
 200,000,000 البنك التجار  الدولي 1

 جنيه م ر  
يحق للبنك دور ار يم ر ملزما ببيار اكسأأأأأأأأأأأأأباب ار ينهى  ذا العقد قبل انتهاء مدته االصأأأأأأأأأأأأألية او قبل انتهاء ص    168,784,358

بها باشضأأأأأااة الى العائد والعم لة   ةمدين تك ر الشأأأأأركةتجديد له وار يطلب من الشأأأأأركة تسأأأأأديد جميح المبالغ التي 
 نه ،واتى تماا السداد. بالمعدك المذك ر اي  ذا العقد او بالمعدك المقرر اي اي

  80,000,000 البنك اك لي الك يتي 2
 جنيه م ر  

 ينص العقد على ما يلى:  76,492,546
جميح المبالغ الم دوعة بحسأأأأأأابات لد  الطرا اكوك صيا كار ن عها او التي سأأأأأأت دع اي المسأأأأأأتقبل سأأأأأأ اء اي  ذ   

اكوك او صاد اروعه تعتبر مر  نة ر نا ايازيا للطرا  الحسأأأأأابات القائمة او اية اسأأأأأابات جديدة تفتم لد  الطرا 
اكوك ضأأأمانا لل ااء بقيمة التسأأأهيل م ضأأأ ع  ذا العقد او اية دي ر صخرى تنشأأأ  عليه اي المسأأأتقبل ل أأأالم الطرا  

 اكوك. 
ى الطرا  جميح اكوراق المالية والتجارية والمعادر الثمينة والبنأائح الم دعة االيا او اتى التي سأت دع مسأتقبال لد

اكوك او لد  ص  ارع من اروعه تعتبر مر  نة ر نا ايازيا ل أأأأأأأالم الطرا اكوك لنأأأأأأأمار ال ااء بقيمة التسأأأأأأأهيل  
االئتماني وع ائد  وعم الته وم أأأأأاريفه م ضأأأأأ ع  ذا العقد وكذا ما قد يسأأأأأتحق للطرا اكوك من دي ر اخر ، كما 

جراء المقاصأأأأأأأة من كااة اسأأأأأأأاباتنا طراه وابس ص  صم اك  ن ااق ونقر من اآلر بار للبنك الطرا اكوك الحق اي إ
ع ائد  والم أاريا سأ اء  ذ  الحسأابات بالعملة المحلية او بالعملة   وصمن  ذ  الحسأابات السأتيفاء الدين المسأتحق 

 الحرة اذ نف ضه بتح يلها واقا كسعار البنك المعلنة اي ي ا التح يل
  125,000,000 بنك ع دة 3

 جنيه م ر  
يحق للبنك دور ار يم ر ملزما ببيار اكسأأأأأأأأأأأأأباب ار ينهى  ذا العقد قبل انتهاء مدته االصأأأأأأأأأأأأألية او قبل انتهاء ص    123,401,370

بها باشضأااة   ةمدينتك ر الشأركة  وار يطلب من الشأركة و/او الكفيل المتنأامن تسأديد جميح المبالغ التيتجديد له 
  ذا العقد او بالمعدك المقرر اي اينه ،واتى تماا السداد. اي الى العائد والعم لة بالمعدك المذك ر 



 

 

  60,000,000 يالبنك العرع 4
 جنيه م ر  

ي بم العقد منتهيَا والغي اي االة عدا سداد الشركة كى مبلغ مستحق عن  ذا العقد اي م عد  المحدد او ااال    60,364,020
خارجية عن إدارة   كسأأأأأأباباو اعسأأأأأأار الشأأأأأأركة او الكفيل او نق أأأأأأار قيمة النأأأأأأمانات المقدمة للبنك ول كار ذلك 

ير ا التي قدمته الشأأأأأركة الى البنك غير مطابقة لل اقح او العميل او الكفيل او اذا تبين ار البيانات او الميزانيات وغ
ادماج او ال او ت أأأفية او تصفيض رصسأأأماك الشأأأركة او تراجح ال ضأأأح المالي واالئتماني للشأأأركة واقاأل لتقدير البنك  
او  او التحفا على الشأركة او الكفيل او الحجز على ص  منهما ولم يتم راح  ذا الحجز خالك عشأرة صياا من ت قيعه

 استصداا ص  جزء من الحد اي غير الغرض المص ص له. 
 80,000,000 م را صب  ظبى اشسالمي 5

 جنيه م ر  
 ينص العقد على انه يعد من ااالت االخالك ما يلى:  57,095,650

ادث تعديل او تغيير لهيمل اشدارة لدى الشأأأأأأأركة او ال ضأأأأأأأح المالي بالقدر الذ  يعطي سأأأأأأأببا معق ال برص  رب  إذا
 الماك الاتماك عدا تنفيذ المنارب اللتزاماته الناشئة عن  ذا العقد. 

ة دور اذا طرص تغيير اي اق ق الملكية مما ينتج عنه تغيير السأأأأأيطرة على الشأأأأأركة ب أأأأأ رة مباشأأأأأرة او غير مباشأأأأأر 
 م ااقة البنك الكتابية المسبقة. 

 
 )راميدا( ش.م.م:التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةايان بالررونات على أصول شركة العاشر من رمضان للصناعات  -3

 الررون والضمانات المفروضة على الشركة
 )راميدا(ش.م.م شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية

 األص  المررون ضمانا  للقرض نوع الررن/الضمان المترتب على األص  عقد القرض مصدر الررن/الضمان #
مبرا بين شركة العاشر من اكصلي وعقد الر ن التكميلي الر ن  العقد   1

)راميدا(  رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية
 مبلغ وقدر  الدولي ضمانا لسدادش.ا.ا والبنك التجار  

تجار  برقم والمقيد بالسجل ال جنيه م ر   196,639,778.56
مت سطة   وذلك ضمانا لعق د التم يالت،  2019/ 6/ 23 بتاريخ  9815

 196,639,778.56ر ن محل تجار  لنمار سداد مبلغ وقدر  
 جنيه م ر .

 مقومات معنوية: 
والسمة التجارية بالعمالء    واالنتفاع واالت اكوالحق اي االجارة  تشتمل على العن ار واالسم التجار   

وعلى وجه العم ا كااة اق ق الملكية والرس ا والنماذج ال ناعية  العالمات التجاريةواالجازات و 
 .اكدبية والفنية والمعن ية والمرتبطة بالمحل التجار  المر  ر 

 
 مقومات مادية:



 

 

( 2018/ 4/ 15،  2018/ 5/ 21،  2018/ 10/ 23المؤرخة اي )   اكجل
 .2019/ 9/ 19لعق د التم يل بتاريخ تعديل والمدمجة بم جب عقد 

 
 

وذلك ضمانا  وجميح المق مات المادية الممل كة للشركة واالالاثتشمل على اآلالت و المعدات 
البالغ قدرة مائه و سته و تسع ر ملي ر و ستمائة و تسعة و الالال ر الف   النمانةلسداد مبلغ 

 جنيها م ر  ال غير.  100/ 56و سبعمائة و المانية و سبع ر و 

 
 عقود التأجير التمويلي: -4

 .التم يليعق د خاصة بالت جير  ص  الشركة بإبراالم تقم 
 ش.م.م: والمستحضرات التشخيصيه)راميدا( الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات الشركات التابعة لشركة  :ثانيا  
 :ش.ذ.م.م )شركة ذات مسئولية محدودة(  Ramecareشركة راميكير -1

 
 عق د خاصة باالقتراض. ص لم تقم الشركة بإبراا  القروض: .أ
 . عق د خاصة بالتسهيالت االئتمانية  ص لم تقم الشركة بإبراا  للشركة:الممنوحة  االئتمانيةالتسهيالت  .ب
   . عق د خاصة بالر ن ص من صص لها وال بإبراا  صصل ص لم تقم الشركة بر ن   :شركةالعلى أصول  بالرروناتايان   .ج
 .التم يليعق د خاصة بالت جير  ص لم تقم الشركة بإبراا  التأجير التمويلي: عقود .د

 
 لت ارة االدوية )شركة مسارمة مصرية(:شركة راميدا  -2

 
 لم تقم الشركة بإبراا ص  عق د خاصة باالقتراض. القروض: .أ
 . لم تقم الشركة بإبراا ص  عق د خاصة بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة: االئتمانيةالتسهيالت  .ب



 

 

   . عق د خاصة بالر ن ص لم تقم الشركة بر ن ص  صصل من صص لها وال بإبراا   :شركةعلى أصول ال بالرروناتايان   .ج
 لم تقم الشركة بإبراا ص  عق د خاصة بالت جير التم يلي. التأجير التمويلي: عقود .د

 
 .ذ.م.م )شركة ذات مسؤولية محدودة(:ش  Ramepharmaشركة راميفارما  -3

 
 باالقتراض.لم تقم الشركة بإبراا ص  عق د خاصة  القروض: .أ
 . لم تقم الشركة بإبراا ص  عق د خاصة بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة: االئتمانيةالتسهيالت  .ب
   . عق د خاصة بالر ن ص لم تقم الشركة بر ن ص  صصل من صص لها وال بإبراا   :شركةعلى أصول ال بالرروناتايان   .ج
 بإبراا ص  عق د خاصة بالت جير التم يلي.لم تقم الشركة  التأجير التمويلي: عقود .د

 
 :18/11/2019 اتاريخالشركة وشركاتها التابعة وفقا  للخطاب الصادر من  التأمين على أصول الشركة .24

 
 ش.م.م )راميدا(  شركة  العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية

 المستفيد مدة الت مين القسط السن    مبلغ الت مين الت مينتاريخ تجديد  ال اليقة رقم ال اليقة ن ع
 جنيه م ر   جنيه م ر   إلى تاريخ من تاريخ

والأأيأأقأأأأأأأة تأأأأأأأ مأأيأأن مأأن جأأمأأيأأح  
المصاطر  )الم أأرية للت مين  

 التكاالي(  

P/FR/PAR/01/20
12/3919/R7 

شأأأركة العاشأأأر من رمنأأأار لل أأأناعات الدوائية والمسأأأتحنأأأرات التشأأأصي أأأية   سنة 572.910 875.605.895 2020/ 5/ 27 2019/ 5/ 28
 )راميدا( ش.ا.ا ييما عدا ما يلي:  

جنيه م أأأأأأأأأر  ل أأأأأأأأأالم البنك اال لي    44,000,000تص أأأأأأأأأيص مبلغ  •
 الك يتي



 

 

 
 ايان استثمارات )مسارمات( الشركة مح  الطرح في الشركات التابعة في تاريخ تقديم نشرة الطرح: .25

 اي الشركات التابعة: مسا مات الشركةبيار بوييما يلي ( شركات 3)ش.ا.ا، اي عدد  )راميدا( التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات  تسا م شركة
 

جنيه م أأأر  ل أأأالم م أأأرا صب ظبي    88,000,000تص أأأيص مبلغ  •
 االسالمي

 العرعيجنيه م ر  ل الم البنك  24,000,000تص يص مبلغ  •
 جنيه م ر  ل الم بنك ع د  137,500,000تص يص مبلغ  •
 270,739,948جنيه م أأأأر   ومبلغ   45,000,000تص أأأأيص مبلغ  •

 جنيه م ر  ل الم البنك التجار  الدولي
 واليقة ت مين سيارات

 )الم رية للت مين التكاالي( 
P/MOT/01/2012/

3676/R7 
 البنك التجار  الدولي سنة 125.862 4.320.000 2020/ 10/ 24 2019/ 10/ 25

 واليقة ت مين سيارات
 )الم رية للت مين التكاالي( 

P/MOT/01/2012/
3880/R7 

 راميدا -العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية  سنة 55.417 1.901.000 2020/ 10/ 25 2019/ 10/ 26

 واليقة ت مين سيارات
 التكاالي( )الم رية للت مين 

P/MOT/01/2012/
3743/R7 

 راميدا -العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية  سنة 27.285 854.000 2020/ 10/ 27 2019/ 10/ 28



 

 

 ال نسية التابعة اسم الشركة م
راس مال الشركة المصدر 

من واقع الس    والمدفوع
 الت اري 

سهم /  أعدد  إجمالي
  رأسمالحصص 

 الشركة 

عدد األسهم /  
الحصص المملوكة 
 للشركة مح  الطرح

نسبة األسهم /  
الحصص المملوكة 

للشركة مح  الطرح في 
 الشركة تقريبا

عدد األسهم  
 المررونة  

موقف القيد 
بالبورصة 
 المصرية 

  اكدويأأةراميأأدا لتجأأارة شأأأأأأأأأأأأأأركأأة   1
 ش.ا.ا

جنيه   5,000,000 م رية 
مسدد منه مبلغ  م ر  

 جنيه م ر   725.000

 غير مقيدة  ال ي جد % 99.99 سهم  49,998  50,000

شأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأركأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأة   2
  Ramepharmaرامأأأأيأأأأفأأأأأأأارمأأأأأأأا

 .ا.ا .ذش
 

 م رية 
 

25,000   
 جنيه م ر  
 مسدد بالكامل

2,500 
 ة ا 

 ا ة 1,225
 

49 % 
 

 غير مقيدة  ال ي جد

 Ramecare راميميرشأأأأأأأأأأأأأأركأأة  3
 ش.ذ.ا.ا

 

 25,000 م رية 
 جنيه م ر  
 مسدد بالكامل

2,500 
 ة ا 

 غير مقيدة  ال ي جد % 49 ا ة 1,225 

 
 
 
 
 



 

 

 نبذة عن نشا  ك  شركة من الشركات التابعة وتاريخ وتطور المسارمة فيها: .26
 :ش.م.م األدويةراميدا لت ارة شركة  -1

وتم قيد الشأأأركة اي السأأأجل   22/9/2011بتاريخ   2167بم جب شأأأهادة ت سأأأيس رقم    1981لسأأأنة    159القان ر رقم   كاماا)شأأأركة مسأأأا مة م أأأرية(، واقا   اكدويةراميدا لتجارة شأأأركة  تت سأأأسأأأ 
 .2011صكت عر 9( اي 18247/2011) رقم بالعدد االستثمارونشر العقد االبتدائي للشركة ب حيفة  بممتب سجل تجار  استثمار القا رة 25/9/2011اي  54080التجار  برقم 

 
 رو: ( من النظام األساسي للشركة 3وفقا  ألخر تعدي  بالمادة )وغرضها  •

 البشأأرية  لألدويةلد  الغير والت أأنيح   التجاريةوالت كيالت  التسأأ يقيةالت أأدير واالسأأتيراد واجراءات التسأأجيل واالسأأتشأأارات  ب عماك، القياا  العامة ييما مسأأم ا به قان نااالسأأتيراد والت أأدير والتجارة 
والب درات   السأأأأأائلةاالعالا    اتواضأأأأأاا الغذائيةوالمممالت   اكغذيةبمصتلف صن اعها ومسأأأأأتحنأأأأأرات التجميل ومسأأأأأتحنأأأأأرات معهد  الطبيةواالم أأأأأاك واللقااات والمسأأأأأتلزمات والمحاليل   والبيطرية

 .لد  المستشفيات وال يدليات والشركات الطبيةوالبرممسات واكجهزة 
وجه من ال ج   مح الشأركات وغير ا التي  ب  الل ائم السأارية وعشأرط اسأت أدار التراخيص الالزمة لممارسأة  ذ  اكنشأطة ويج ز للشأركة ار تك ر لها م ألحة او تشأترف و مح مراعاة ااماا الق انين  
القان ر  كاماااو تشأأأأتريها او تلحقها بها وذلك طبقا السأأأأالفة الصارج، كما يج ز لها ار تندمج اي الهيئات   اي نها على تحقيق غرضأأأأها اي م أأأأر اواو التي قد تعاو  ب عمالهاتزاوك اعماال شأأأأبيهة 
 والئحته التنفيذية.

 
المطبقة من قبل الهيئة العامة للرقابة على وذلك اي االة عدا اسأتيفاء نسأبة المسأا مة الم أرية    تجديد تسأجيلها بسأجل ال كالء التجاري ر قد تجد صأع عة اي   بعد الطرا والجدير بالذكر بار الشأركة

االة ت الير عدا تجديد تسأأجيل شأأركة راميدا ال أأادرات وال اردات، وسأأ ا تق ا شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية )راميدا( ش.ا.ا باشا أأاا عن ذلك اي  
   .جاري ر على نشاط شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا ت اليراأل ج  رياأل لتجارة اكدوية )شركة مسا مة م رية( بسجل ال كالء الت

 
 
 



 

 

 تطور المسارمة في الشركة: •
لسأهم قدر ا سأهم بقيمة اسأمية ل  2,500جنيه م أر  م زع على عدد    250,000)شأركة مسأا مة م أرية(، برصسأماك م أدر وقدر   اكدويةراميدا لتجارة  شأركه ت سأسأت  22/9/2011بتاريخ  -

 جنيه م ر . 100
 سهم.   2,498عدد  )راميدا( ش.ا.ا التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات الممل كة لشركة بلغت عدد اكسهم  -
سأأأأهم   50,000م زع على عدد   جنيه م أأأأر    5,000,000رصسأأأأمالها الم أأأأدر لي أأأأبم  زيادة ش.ا.ا  اكدويةراميدا لتجارة   شأأأأركةلقررت الجمعية العامة غير العادية   30/5/2017بتاريخ  -

 سأأهم  49,998عدد  )راميدا( ش.ا.ا   التشأأصي أأيةمسأأتحنأأرات  وال  الدوائيةالعاشأأر من رمنأأار لل أأناعات  وعلغت عدد اكسأأهم الممل كة لشأأركة   جنيه م أأر  للسأأهم ال ااد  100بقيمة اسأأمية  
 رصسماك الشركة.  صسهممن إجمالي 

 
 .م.م:.ذش Ramepharma راميفارماشركة  -2

بتاريخ    2132بم جب شأأأأأأهادة ت سأأأأأأيس رقم   والئحته التنفيذية  1981لسأأأأأأنة   159القان ر رقم   كاماا(، واقا  ذات مسأأأأأأئ ليه محدودة)شأأأأأأركة   ش.ذ.ا.ا ramepharmaراميفارما ت سأأأأأأسأأأأأأت شأأأأأأركة 
، ونشأأأأأأأأر العقد االبتدائي للشأأأأأأأأركة ب أأأأأأأأحيفة االسأأأأأأأأتثمار بالعدد رقم بممتب سأأأأأأأأجل تجار  اسأأأأأأأأتثمار القا رة  15/8/2012اي   60048وتم قيد الشأأأأأأأأركة اي السأأأأأأأأجل التجار  برقم   ،15/8/2012
 .2012مبرسبت 9( اي 22702/2012)
 

 : وغرضها رو •
) ييما عدا ما يتعلق  التسأ يقيةتقديم االسأتشأارات  ، الطبيةوالمسأتحنأرات   اكدويةإجراءات تسأجيل  ب نهاء، القياا    التجاريةييما    مسأم ا به قان نا ، االسأتيراد والت أدير والت كيالت  العامةالتجارة 
 العاملةالشركات  كنشطة  ةعن اكوراق المالي  ةبالتقييم بمناسبه زيادة را  الماك واالستح اذ وكذا االستشارات المالي  المتعلقةواالستشارات والدراسات   القان نيةوكذا االستشارات   ةاكوراق المالي ب س اق

واالم أأأأأأاك واللقااات والمسأأأأأأتلزمات  والبيطرية  البشأأأأأأرية  لألدويةالت أأأأأأنيح لد  الغير   ،  ( ذيةالتنفيمن قان ر سأأأأأأ ق را  الماك والئحته   27المن أأأأأأ ل عليها اي المادة    الماليةاي مجاك اكوراق 
  درات والبرممسات واكجهزة الطبية.والب ات االعالا السائلةواضاا ةبمصتلف صن اعها ومستحنرات التجميل والمممالت الغذائي الطبيةوالمحاليل 



 

 

وجه من ال ج   مح الشأأركات  با لها م أألحة او تشأأترف مح مراعاة ااماا الق انين والل ائم والقرارات السأأارية وعشأأرط اسأأت أأدار التراخيص الالزمة لممارسأأة  ذ  اكنشأأطة، ويج ز للشأأركة ار تك ر 
سأأأأأأأالفة او تشأأأأأأأتريها او تلحقها بها وذلك طبقا الاو التي قد تعاونها على تحقيق غرضأأأأأأأها اي م أأأأأأأر او اي الصارج، كما يج ز لها ار تندمج اي الهيئات  ب عمالهاوغير ا التي تزاوك اعماال شأأأأأأأبيهة 

 القان ر والئحته التنفيذية. كاماا
 

لمطبقة من قبل الهيئة العامة كة بعد الطرا قد تجد صأع عة اي تسأجيلها صو تجديد تسأجيلها بسأجل ال كالء التجاري ر وذلك اي االة عدا اسأتيفاء نسأبة المسأا مة الم أرية اوالجدير بالذكر بار الشأر 
عدا )راميدا( ش.ا.ا باشا أأاا عن ذلك اي االة ت الير عدا تسأأجيل صو للرقابة على ال أأادرات وال اردات، وسأأ ا تق ا شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية  

ش.ذ.ا.ا بسأأجل ال كالء التجاري ر على نشأأاط شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية )راميدا( ش.ا.ا ت اليراأل  ramepharmaتجديد تسأأجيل شأأركة راميفارما 
 ج  رياأل.  

 
ي تتنأمن صال يقل رصسأماك الشأركة عن ب ر الشأركة لن تسأتطيح صر تقيد نفسأها بسأجل المسأت ردين إال بعد اسأتيفاء اشأتراطات الهيئة العامة للرقابة على ال أادرات وال اردات والت  والجدير بالذكر صينأاأل 

 جم.    2,000,000
 

 تطور المسارمة في الشركة: •
كل قيمة ، ةنقدي  ا أة  2,500جنيه م أر ، م زع على عدد    25,000(، برصسأماك م أدر وقدر  شأركة ذات مسأئ ليه محدودة)ش.ذ.ا.ا   ramepharmaراميفارما ت سأسأت   15/8/2015بتاريخ 
 .  ا ة 1,225عدد )راميدا( ش.ا.ا  التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات الممل كة لشركة  الح صوعلغت عدد  ال اادة ةح للجنيه م ر   10 ا ة
 
 
 
 



 

 

 ش.ذ.م.م: Ramecareراميكير شركة  -3
بتاريخ    2226شأأأأأأهادة ت سأأأأأأيس رقم  والئحته التنفيذية، بم جب   1981لسأأأأأأنة   159القان ر رقم   كاماا)شأأأأأأركة ذات مسأأأأأأئ لية محدودة(، واقا ش.ذ.ا.ا    RAMECAREراميمير ت سأأأأأأسأأأأأأت شأأأأأأركة 

( 22838/2012)  االستثمار العددونشر العقد االبتدائي للشركة ب حيفة   بممتب سجل تجار  استثمار القا رة  30/8/2012اي    60252، وتم قيد الشركة اي السجل التجار  برقم  30/8/2012
 .2012 سبتمبر 18اي 

 
 : وغرضها رو •

ومسأأأتحنأأأرات التجميل ، الت أأأنيح لد  الغير   الطبيةوالمسأأأتحنأأأرات  اكدويةإجراءات تسأأأجيل  بإنهاء، القياا    التجاريةاالسأأأتيراد والت أأأدير والت كيالت ييما    مسأأأم ا به قان نا ،  العامةالتجارة 
والب درات والبرممسأات واكجهزة   ةواضأااه االعالا السأائل ةئيبمصتلف صن اعها ومسأتحنأرات التجميل والمممالت الغذا الطبيةواالم أاك واللقااات والمسأتلزمات والمحاليل   والبيطرية البشأرية  لألدوية
بالتقييم بمناسأأأبه زيادة را  الماك واالسأأأتح اذ وكذا  المتعلقةواالسأأأتشأأأارات والدراسأأأات   القان نيةوكذا االسأأأتشأأأارات   الماليةاكوراق  ب سأأأ اق) ييما عدا ما يتعلق  التسأأأ يقية، تقديم االسأأأتشأأأارات الطبية

 (  التنفيذيةمن قان ر س ق را  الماك والئحته  27المن  ل عليها اي المادة  الماليةاي مجاك اكوراق  العاملةالشركات  كنشطة الماليةعن اكوراق  الماليةاالستشارات 
وجه من ال ج   مح  ب  ة وعشأأأأرط اسأأأأت أأأأدار كااة التراخيص الالزمة لممارسأأأأة  ذ  اكنشأأأأطة، ويج ز للشأأأأركة ار تك ر لها م أأأألحة او تشأأأأترف مح مراعاة ااماا الق انين والل ائم والقرارات السأأأأاري

السأأالفة او تشأأتريها او تلحقها بها وذلك  او التي قد تعاونها على تحقيق غرضأأها اي م أأر او اي الصارج، كما يج ز لها ار تندمج اي الهيئات ب عمالهاالشأأركات وغير ا التي تزاوك اعماال شأأبيهة 
 القان ر والئحته التنفيذية. كامااطبقا 

 
نسأبة المسأا مة الم أرية المطبقة من قبل الهيئة العامة والجدير بالذكر بار الشأركة بعد الطرا قد تجد صأع عة اي تسأجيلها صو تجديد تسأجيلها بسأجل ال كالء التجاري ر وذلك اي االة عدا اسأتيفاء 

عدا عن ذلك اي االة ت الير عدا تسأأجيل صو   لرقابة على ال أأادرات وال اردات، وسأأ ا تق ا شأأركة العاشأأر من رمنأأار لل أأناعات الدوائية والمسأأتحنأأرات التشأأصي أأية )راميدا( ش.ا.ا باشا أأاال
ار لل أأأناعات الدوائية والمسأأأتحنأأأرات التشأأأصي أأأية )راميدا( ش.ا.ا ت اليراأل ش.ذ.ا.ا بسأأأجل ال كالء التجاري ر على نشأأأاط شأأأركة العاشأأأر من رمنأأأ  RAMECAREتجديد تسأأأجيل شأأأركة راميمير 

 ج  رياأل.  



 

 

 أادرات وال اردات والتي تتنأمن صال يقل رصسأماك الشأركة عن والجدير بالذكر صينأاأل ب ر الشأركة لن تسأتطيح صر تقيد نفسأها بسأجل المسأت ردين إال بعد اسأتيفاء اشأتراطات الهيئة العامة للرقابة على ال
 جم.    2,000,000

 
 تطور المسارمة في الشركة: •

  ،ة م ر  جني  10ا ة  ة نقدية، قيمة كل ا   25,00جنيه م ر ، م زع على عدد    25,000، برصسماك وقدر  ا )شركة ذات مسئ لية محدودة(ش.ذ.ا.  RAMECAREراميمير ت سست شركة  
 .  ا ة 1,225)راميدا( ش.ا.ا عدد  التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات  الممل كة لشركة بلغت عدد الح صوقد 
 

 :4/11/2019وفقا لقرار ال معية العامة غير العادية في  المسارمين عارضي البيع في عملية الطرحايانات  .27

 تلك الزيادة.  صسهمالشركة بعد قيد   صسهمالزيادة بالب رصة الم رية بالتزامن مح تنفيذ الطرا على ار يبدص التداوك على  صسهمعلماأل بانه سيتم السير اي إجراءات قيد  -
العاشأر من رمنأار لل أناعات الدوائية والمسأتحنأرات التشأصي أية  من صسأهم رصسأماك شأركة%  51تزيد عن  قد   Greville Investing Limitedشأركة جراايل انفيسأتينج ليميتد ملكية نسأبة  علماأل بار -

 .Greville Investing Limitedنقل ملكيتها الى شركة جراايل انفيستينج ليميتد و اساب االستقرار  بعد ت فيه صسهماي االة وج د الطرا والزيادة بعد )راميدا( ش.ا.ا 
 
 

نسبة المسارمة   عدد األسهم الحالية المسارم  اسم م
 الحالية بالتقريب

عدد األسهم المقرر عرضها  
للبيع في الطرح العام 
 والخاص بحد أقصي

عدد األسهم المتوقع  
امتالاها بعد الطرح 

  الليادةو 

نسبة الملكية المتوقع  
الوصول إليها بعد الطرح 

  الليادةو 
 جراايل انفيستينج ليميتد     .1

Greville Investing Limited  
643,592,000 99.99 % 376,606,000 391,986,000 51 % 

 % 51 391,986,000 376,606,000 % 99.99 643,592,000 اإلجمالررررررررررررررررررري



 

 

   :والليادةهيك  المسارمين قب  الطرح والمتوقع بعد الطرح  .28

 اسم المسارم 
 والليادةالموقف بعد الطرح  الموقف قب  الطرح

 النسبة عدد االسهم النسبة عدد االسهم
 جراايل انفيستينج ليميتد  

Greville Investing Limited  
 % 51 سهم  391,986,000 % 99.99 سهم  643,592,000

 %0.0005 سهم  4,000 %0.0006 سهم  4,000 ايمن ممدوا محمد اتحي 
 %0.0005 سهم  4,000 %0.0006 سهم  4,000 شامل اهيم لطفي اب  الفنل

 % 48.99 سهم  376,606,000 %0 0 مسا م ر من خالك الطرا العاا و الصال
 % 100 600,000687, % 100 643,600,000 اإلجمالررررررررررررررررررري

 
 :17/10/2019 من واقع ايان شركة مصر للمقاصة في األسهم المتاحة للتداول )حرة التداول( في تاريخ تقديم نشرة الطرح .29

 .ال ي جد
 

 :31/10/2019اناء على قرار م لس إدارة الشركة في  ايانات مسئول االتصال بالشركة .30

وسائ  االتصال لمسئولي  الوظيفة ال نسية اسم المسئول 
 العنوان البريد االلكتروني عنوان المراسالت  االتصال بالمستثمرين

 IR@rameda.com الجيزة -المهندسين  –شارع جزيرة العرب  8 01111263555 مدير عالقات المستثمرين  م رية ياسمين محمد نجم
  



 

 

 إفصاحات رامة: :البند الثاني
 : العضو المنتدب للشركةأوال : افصاحات عن طبيعة اعمال الشركة وفقا  للخطاب الصادر من 

 :24/11/2019في العضو المنتدب للشركة من واقع كتاب  وملخص المشروعات القائمة 30/6/2019 المنتهية في ملخص اعمال الشركة عن الفترة المالية .1
 الشركة قامت وقد . 2018 عاا اي منتجاتها من ملي ر وادة  77 ببيح الشركة قامت وقد الصارج إلى منتجاتها بت دير الشركة  وتق ا المناق ات خالك  ومن المحلي  الس ق  تق ا الشركة ببيح منتجاتها اي

ا  .  2017 عاا اي واد  ملي ر  36 مقابل اي 2018 اي للغير  واد ملي ر  39بت نيح  صينأل
 

مركب دوائي جديد لطراهم اي الس ق تدريجياأل خالك    302تق ا الشركة االياأل بإجراءات تسجيل نح   و (.  Therapeutic Areaدوائية مصتلفة )  اي مجم عاتمركب دوائي مسجل    149قامت شركة بتسجيل  
   .السن ات القليلة القادمة

 خط إنتاج. 2إنتاج والم نح الثالث:     طخط 3خط إنتاج والم نح الثاني:  15خط إنتاج رئيسي مقسمين كالتالي: الم نح اكوك:   20وم انح  3تمتلك الشركة 
 

 .2019ن امبرشهر  خالك  ر يتم التشغيل اي  ص ومن المت قح  مرة    1.6ح   نملي ر جنيه م ر  بغرض زيادة طاقتها اشنتاجية ب  240مبلغ  استثمار  إضايية بإجمالي    إنفاقبتنفيذ خطة    2018اي  الشركة  قامت  
  

 :24/11/2019في العضو المنتدب للشركة من واقع كتاب  ش.م.م  )راميدا( التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات  شركة أداء أنشطة   .2
مبيعات بمبلغ وقدر   صااي 2019ي ني   30 اي. ييما اققت الشركة 2016% عن عاا  43بنسبة محققا مت سط معدك نم  مركب  2018عاا  اي م ر   هملي ر جني 805نح  بلغت مبيعات الشركة 

بينما  2018 اي % 65إيرادات الشركة بنسبة  شجمالياك مية النسبية  ايالمرتبة اكولى  الصاصة المبيعات  ااتلت . 2018% مقارنة عن نفس الفترة خالك عاا 2.3بمعدك نم   م ر  ملي ر جنيه  384
نح    واالستهالفمبيعات الشركة. بلغت اكرعاا قبل الف ائد والنرائب واش الف    إجمالي % من  7.5  ااتلتالمبيعات. صما مبيعات الت دير    إجمالي% من  22بنسبة    الثاني صاتلت مبيعات المناق ات المركز  

  2019اكوك من عاا    الن ف  يييما اققت الشركة ا  ،المبيعات  إجمالي% من  25بنسبة    2016اي عاا    100مقارنة بمبلغ    المبيعات% من صااى  36بنسبة    2018  عااخالك    م ر  ملي ر جنيه    284
%  118المبيعات محققه مت سط معدك نم  مركب  إجماك % من 16وعنسبة  2018خالك عاا  م ر  ملي ر جنيه  129علغ صااى صرعاا العاا نح  و  % 27وعنسبة  م ر  ملي ر جنيه  103مبلغ وقدر  
 .م ر  ملي ر جنيه  21بلغ وقدر  المبيعات بم إجمالي% من 6صااى رعم العاا وعنسبة  2019ي ني   30 اي، ييما اققت الشركة  2016عن عاا 



 

 

 استتبعه وما الرئيسية اشنتاج خط ط اي النصمة الت سعات شتماا للم نح المؤقت لإلغالق نتيجة واضم بشمل  2019 عاا من اكوك الن ف استثنائية خالكب  رة  ت الر المالي الشركة علماأل بار صداء
 اشيرادات معدك نفس تحقق اي جليا ظهر ما و   الفترة تلك خالك  له المصطط عن الفعلي لإلنتاج واضم انحراا  ادوث إلى  صدى مما الت سعات، بتلك المتعلقة الرسمية التراخيص  است دار اي ت خيرات من

 .المنت رة ع ائد ا خسارة وعالتالي اكدوية بعض طرا لت خر نتيجة اكرعاا   امش اي نسبي انصفاض مح المن را العاا خالك الفترة بذات مقارنةأل 
 

 قيمة لتنصفض ،2018 عاا اي الفترة بنفس مقارنة % 30 بنسبةاجم اشنتاج  اي االنصفاض للم نح المؤقت شغالقونتج عن ا صشهر، 6 بدال من صشهر 9 إلى المصططة الت سح خطة امتدتايث 
 .الشركة منتجات على الطلب استمرار  من الرغم على المبيعات

 
 الف ائد قبل الرعم  امش مما صدى الى تراجح،  المحليين  لدى الم نعين  ةم ر ل روا طارئ  اي  استمرار ت نعيه لدى الغيرن را لتعذر  من الهند،    Protofix vial  مستحنرونتيجة التجا  الشركة الستيراد  

 ذا المستحنر بما س ا  بإنتاج يق ا الجديدةخط ط اشنتاج  صادر ص، والجدير بالذكر خالك تلك الفترة والتس يق البيح م رواات نسبة الى ارتفاع باشضااة (EBITDA) واالستهالف واش الف والنرائب
 ينعمس ب  رة إيجابية على  امش الرعم المت قح.

 -األصول:األصول الهامة التي تملكها الشركة وااللتلامات المترتبة على رذه  .3
تم ر ن المق مات المعن ية   ( تم يالت3)راميدا( ش.ا.ا والبنك التجار  الدولي ضمانا لسداد عدد ) شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي يةبم جب عقد ر ن مبرا بين   -

، دور ر ن صو ترتيب ص  التزامات على صرض الشركة الكائنة بالمنطقة ال ناعية الثانية ةواالت اك بالعمالء والسمعة والتراخيص والعالمات التجارية( والمق مات المادياشجارة  )االسم والعن ار والحق اي  
اكصلي تم  وتم ابراا عقد ر ن تكميلي للعقد  12/11/2018بتاريخ  9815بالسجل التجار  برقم  وتم الت شير بالر ن والمقاا عليها م نح الشركة.  – مدينة الساد  من صكت عر  –( 5قطعة رقم ) –
وعتاريخ  2019/ 10/ 22مراقب اسابات الشركة بتاريخ وتم إصدار تقرير عن الحقائق الممتشفة صادر من  23/6/2019 بتاريخ 9815 شير اي السجل التجار  بتدوين بيانات الر ن برقم الت
وايث تمت المطابقة مح السجل التجار   التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا والبنك التجار  الدوليشركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات  الصال بالر ن المبرا بين 20/11/2019

 .وااا ة تدوين الر ن وعقد ر ن محل تجار  تكميلي
والمقاا عليها م نح الشركة وال ي جد ص   –ر مدينة الساد  من صكت ع – ( 5قطعة رقم )  –تمتلك الشركة صرض كائنة بالمنطقة ال ناعية الثانية  2/2018/ 13بتاريخ  343بم جب عقد مشهر برقم  -

 التزامات مترتبة على اكرض. 



 

 

 
 :18/11/2019في  لشركةامن واقع خطاب  على صرف توزيعات األرباح وتأثيرراايان القروض والتلامات الشركة التعاقدية  .4

 لألرعاا ص  ت زيعاتاجراء  للشركةيج ز  كما ال ،لألرعاات زيح اجراء ص  على م ااقة مسبقة من البنك قبل الشركة يشترط ا  ك  نه ام ر  –تنفيذا لعق د االقتراض بين الشركة والبنك التجار  الدولي 
سدد ا اي م اعيد ا المحددة بعق د القروض قبل ت زيح االرعاا )علماأل ب ر الشركة ملتزمة اتى اآلر  يستحق سداد كااة التزاماتها المالية المستحقة المتعلقة باكقساط التي  بعدس اء السن ية صو الدورية إال اي 

 بسداد اكقساط ولم تت الر اي ص  عاا بت زيح اكرعاا(.
 

إال بعد موافقة البنوك المقرضة، وقد استصدرت الشركة موافقة  او الشك  القانوني القروض والتسهيالت االئتمانية أنه ال ي وز تغيير هيك  الملكية من ضمن اشتراطات بعض العقود المتعلقة ب ه اما أن
 عملية الطرح: علىالبنوك التالية 

 مضمون الموافقة  اسم البنك التاريخ
ال مانح من قياا شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(  م ر  - البنك التجار  الدولي  21/10/2019

اى كابيتاك القابنة  بطرا صسهمها طرا عاا او خال بالب رصة الم رية من خالك شركة سى 
رارية  لالستثمارات المالية وما يتبح ذلك من التغيير اي ليمل ملكية الشركة ، كما ي ااق البنك على استم
 كااة عق د التم يل المبرمة مح الشركة بمااة شروطها واامامها كما  ي دور التغيير او تعديل.

العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات انه ال ي جد مانح لدى البنك من قياا شركة  بنك ع دة 20/10/2019
وما يستتبح ذلك من   بالب رصة الم رية التشصي ية )راميدا( بطرا صسهمها طرا عاا و/ او خال 

 تغيير اي ليمل ملكية را  ماك الشركة بشرط الحفا  على نسبة ااكمة للمسا مين الحاليين بالشركة. 
انه ال ي جد مانح لدى البنك من قياا شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات  بنك صب  ظبى اشسالمي   20/10/2019

)راميدا( بطرا صسهمها طرا عاا و/ او خال بالب رصة الم رية وما يستتبح ذلك من  التشصي ية 



 

 

، كما ي ااق البنك على استمرارية كااة عق د التم يل المبرمة مح الشركة    تغيير اي ليمل ملكية الشركة
 بمااة شروطها واامامها كما  ي دور التغيير او تعديل.

 
 :ش.م.م واألطراف المرتبطة اها )راميدا( التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات ايان بعقود المعاوضة اين شركة  .5

 :عقود المعاوضة التالي ايانها ديد على ت 23/9/2019 والمعتمدة اتاريخ30/5/2019تاريخ وافقت ال معية العامة العادية للشركة المنعقدة ا
 وشركة الشرق اكوسط للكيماويات وذلك واقاأل للنسب القان نية المعم ك بها. ش.ا.ا )راميدا( الت زيح بين شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي يةعقد  -1
 والشركة المتحدة لل يادلة وذلك واقاأل للنسب القان نية المعم ك بها. ش.ا.ا )راميدا( عقد الت زيح بين شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية -2
مبيعات شركة % من  15بحد اق ى    ش.ا.ا  )راميدا(  العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي يةوشركة    ش.ا.ا  راميدا لتجارة االدويةعقد البيح والت زيح والتس يق بين شركة   -3

 . ش.ا.ا اعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(العاشر من رمنار لل ن
%  15بحد اق ى  ش.ا.ا وشركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ذ.ا.ا Ramepharma عقد البيح والت زيح والتس يق المبرا بين شركة راميفارما -4

 . ش.ا.ا لدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(من مبيعات شركة العاشر من رمنار لل ناعات ا 
% من مبيعات 15بحد اق ى  ش.ا.ا وشركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(ش.ذ.ا.ا Ramecare راميميرعقد البيح والت زيح والتس يق بين شركة  -5

 . ش.ا.ا ت التشصي ية )راميدا(شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرا
 

 ة بأارام عقود المعاوضة التالية:الترخيص مقدما  لم لس االدار على  12/11/2019 والمعتمدة اتاريخ4/11/2019اما وافقت ال معية العامة العادية للشركة المنعقدة اتاريخ 
لالستثمارات المالية بش ر تقديم خدمات لشركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا واقاأل عقد تقديم خدمات مبرا بين الشركة وشركة ك مبا  كابيتاك  -1

 الترويج للطرا. % من قيمة الطرا وذلك ب فتها مستشار شئ ر 0.75كنشطة شركة ك مبا  كابيتاك لالستثمارات المالية المرخص لها بمزاولتها وذلك مقابل مبلغ بحد اق ى 



 

 

% من قيمة 1مبلغ بحد اق ى  مدير الطرا وذلك مقابل عقد معاوضة بين الشركة وشركة سي ص  كابيتاك لترويج وتغطية االكتتابات اي اكوراق المالية بش ر القياا ب عماك الترويج للطرا ب فتها -2
 .الطرا

 
 الالزمة للت قيح على  ذ  العق د. وتف يض رئيس مجلس اشدارة اي اتصاذ كااة اشجراءات 

 يذ عقود المعاوضة التالي ايانها:على استمرار تنف 12/11/2019والمتعمدة اتاريخ  4/11/2019العادية للشركة المنعقدة اتاريخ اما وافقت ال معية العامة 
 المهندسين.–شارع جزيرة العرب  8ت جير المقر الكائن اي العقار رقم  بش ر)اادى الشركات التابعة( ش.ذ.ا.ا   Ramepharmaعقد االيجار المبرا بين الشركة وشركة راميفارما  -1
 المهندسين.–شارع جزيرة العرب  8ت جير المقر الكائن اي العقار رقم  بش ر)اادى الشركات التابعة( ش.ذ.ا.ا  Ramecareعقد االيجار المبرا بين الشركة وشركة راميمير    -2
 المهندسين.–شارع جزيرة العرب  8ت جير المقر الكائن اي العقار رقم  بش ر )اادى الشركات التابعة( ش.ا.ا عقد االيجار المبرا بين الشركة وشركة راميدا لتجارة االدوية  -3

 
 تواجهها الشركة واإلجراءات التي تقوم اها الشركة للحد من تلك المخاطر وفقا  لما رو موضح بالقوائم المالية للشركة:  التيالمخاطر  .6

 : الشركة عرضة للمخاطر التالية الناشئة عن استخدام األدوات المالية •
 مصاطر االئتمار .ص
 مصاطر الس ق  .ب
   مصاطر السي لة .ج

  .لكل من المصاطر المذك رة صعال ، وص داا الشركة وشركاتها التابعة وسياساتها وعملياتها ييما يتعلق بقيا   ذ  المصاطر وادارتها الشركة وشركاتها التابعة معل مات ا ك مدى تعرض اشا اايقدا  ذا 
مسؤولية وضح وتتبح سياسات إدارة  بالشركةدارة العليا تحمل اشيتحمل مجلس إدارة الشركة المسؤولية االجمالية ل ضح إطار شدارة المصاطر التي تتعرض لها الشركة وشركاتها التابعة واششراا عليه، وت

  .المصاطر وراح تقارير إلى مجلس اشدارة تتناوك صنشطتها على صسا  منت م



 

 

سياسات إدارة مصاطر غير م القة رسميا تستصدا   ت محددة ومنواشطار الحالي شدارة المصاطر المالية اي الشركة وشركاتها التابعة عبارة عن مزيج من سياسات إدارة المصاطر الم القة رسميا اي مجاال
 .اي مجاالت صخرى 

 
 
 مخاطر االئتمان  .أ

ئتمار بشمل رئيسي من العمالء الشركة اي ااك تعثر العميل صو الطرا المقابل اي ال ااء بالتزاماته التي ين مها عقد اكداة المالية، ومن الم تتعرض الشركة لمصاطر اال  ي خسائر مالية تتكبد ا
 .، بما اي ذلك االرصدة لدى البن فوالمتح الت اكخرى والمستحق من صطراا ذات عالقة 

 
 وأوراق القبضأرصدة العمالء 

تمانية للعميل من قبل اشدارة، يتم مراقبة اكرصدة القائمة للعمالء ينش  خطر ائتمار العميل بناء على سياسة واجراءات وان مة رقابة الشركة المتعلقة بإدارة مصاطر ائتمار العمالء، يتم قيا  الج دة االئ
 .بشمل ارد  الية باستمرار، وتق ا الشركة بعمل دراسة اضمحالك اي كل سنة م

 
 . 2019 ي ني  30من الق ائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية اي   (10الحد اكق ى للتعرض للمصاطر مق  ر على اكرصدة الم ضم اي )إيناا 

 
 بالبنوك  واألرصدةاألصول المالية األخرى 

   .صق ى يعادك القيمة الداترية لهذ  اكص ك   تتعرض المنش ة لمصاطر االئتمار نتيجة لتصلف الطرا المقابل عن السداد بحد
 



 

 

صرصدة لدى بن ف دولية اقط وعن ف محلية ذات سمعة  ويت لى القطاع المالي إدارة مصاطر االئتمار الناشئة عن اكرصدة لدى البن ف، وتحد الشركة من تعرضها لمصاطر االئتمار عن طريق إيداع 
 كشراا البنك المركز  الم ر  وعالتالي ا ر خطر التعرض لمصاطر االئتمار ضعيفة.جيدة، كما ار البن ف المحلية تصنح 

 
 . 2019ي ني   30من الق ائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية اي  (12الحد اكق ى للتعرض للمصاطر مق  ر على اكرصدة الم ضم اي )إيناا

 
 المستحق من أطراف ذات العالقة 

   .المستحق من صطراا ذات العالقة ذات اد صدنى من مصاطر االئتمار ايث يم ر صق ى مقدار تعرض لها يعادك القيمة الداترية لهذ  اكرصدةتعتبر صرصدة 
 مخاطر السوق  .ب

صمثلتها خطر سعر صرا العمالت اكجنبية ومصاطر صسعار الفائدة و ي   تنش  مصاطر الس ق عن تذبذب القيمة العادلة للتداقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات اي صسعار الس ق، ومن
دا من إدارة مصاطر الس ق اي إدارة المصاطر والسيطرة مصاطر من ش نها صر تؤالر على دخل الشركة، وتتنمن اكدوات المالية التي تت الر بمصاطر الس ق القروض ذات الفائدة وال دائح، ويتمثل اله

  . لة واي نفس ال قت تحقيق ع ائد مجزية، والشركة ال تحتفا وال ت در صدوات مالية مشتقةعليها ضمن ادود مقب
 

 التعرض لمخاطر أسعار الفائدة 
رض الشركة لمصاطر التغير اي صسعار الفائدة  ة بالس ق، ويت ل تعتنش  مصاطر صسعار الفائدة عن تذبذب القيمة العادلة صو التداقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة للتغيرات اي صسعار الفائد

 .بالس ق من عدمه بشمل رئيسي بالتزامات الشركة بسعر اائدة متغير وودائح ذات اائدة
 

 .ويعاد تسعير الفائدة على اكدوات المالية ذات سعر الفائدة متغير من اترة إلى صخرى على صال تتعدى المدة الفاصلة عاا وااد
 



 

 

عن طريق الت الير على القروض ذات التالي مدى ت الير تغير محتمل مقب ك اي صسعار الفائدة اي ظل بقاء جميح المتغيرات اكخرى الابتة على دخل الشركة قبل الصن ع للنريبة )ويعرض الجدوك 
 خلفه على اكرعاا على النح  الم ضم صدنا :  سعر الفائدة المتغير(. ويجب اششارة إلى صنه ليس المة ت الير لهذا التغير على اق ق الملكية س ى اكالر الذ 

 
 
 

 
 

 2018ديسمبر  2019يونيو    
 األثر على األرباح التغير في سعر الفائدة 

 قب  الضريبة 
 جنيه مصري 

 اكالر على اكرعاا  التغير اي سعر الفائدة
 قبل النريبة 
 +1٪ اكص ك المالية  جنيه م ر  

٪1- 
282 

(282) 
٪1 + 
٪1 - 

790 
(790 ) 

 +1٪ االلتزامات المالية
٪1- 

(542,464) 
542,464 

٪1 + 
٪1 - 

(792,748) 
792,748 

 
 التعرض لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية 

وقح على صرعاا الشركة قبل الصن ع للنريبة  الر الذ   يعرض الجدوك التالي مدى ت الير تغير محتمل مقب ك اي صسعار صرا الدوالر اكمريمي، اي ظل بقاء جميح المتغيرات اكخرى الابتة، ويرجح اك
  .وتعتبر التغيرات اي صسعار صرا جميح العمالت اكجنبية اكخرى ليست ج  رية .إلى التغيرات اي قيمة اكص ك وااللتزامات النقدية

 
 



 

 

 
 
 
 

 2018ديسمبر  2019يونيو  
 التغير في سعر  

 الصرف
 األثر على األرباح 

 قب  الضريبة
 مصري جنيه 

 التغير اي سعر
 ال را  

 اكالر على اكرعاا 
 قبل النريبة 
 جنيه م ر  

 دوالر اكمريمي
 
 

 ي رو

٪10+ 
٪10- 

(315,436) 
315,436 

٪10 + 
٪10 - 

248,796 
(248,796) 

٪10+ 
٪10- 

185,077 
185,077) ) 

٪10 + 
٪10 - 

- 
- 

     
 

 مخاطر السيولة  .ج
على قروض من ومتطلبات التم يل والسي لة الصاصة بالشركة. ويتلصص  دا الشركة اي تحقيق ت ازر بين استمرارية التم يل وعين المرونة عن طريق الح  ك  ترصد إدارة الشركة التداقات النقدية،  

عة التداقات النقدية المت قعة والفعلية بشمل مستمر وعن طريق الح  ك على تسهيالت اقتراض، وذلك من خالك متاب البن ف. وتدير الشركة مصاطر السي لة عن طريق االاتفا  بااتياطي كااي
 والمطابقة بين استحقاق اكص ك وااللتزامات المالية.



 

 

 
 الشركة لديها النقدية الكايية لسداد الم رواات التشغيلية المت قعة وتتنمن م رواات االلتزامات المالية.

 
 المالية الصاصة بالشركة استنادا الى الداعات التعاقدية غير المص  مة. ويلصص الجدوك صدنا  ت اريخ استحقاق االلتزامات 

 اإلجمالي  سنوات  5أاثر من  سنوات  5إلى   1من  شهر  12إلى   3من  أشهر  3أق  من   االلتلامات المالية 
 جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  جنيه مصري  

      2019يونيو   30في 
 510,412,072 - - 277,159,570 233,252,502 ائتمانية تسهيالت 

 66,092,796 - - 35,588,944 30,503,852 موردون وأوراق دفع 
 52,591,365 - - 43,772,573 8,818,792 مصروفات مستحقة ومدفوعات أخرى 

 153,886,071 - 51,473,576 72,898,469 29,514,026 قروض طويلة االج   
 782,982,304 - 51,473,576 429,419,556 302,089,172 االلتلامات المالية غير المخصومةإجمالي 

 
 اشجمالي  سن ات 5صكثر من  سن ات 5إلى  1من  شهر 12إلى  3من  صشهر  3صقل من  االلتزامات المالية 

 جنيه م ر   جنيه م ر   جنيه م ر   جنيه م ر   جنيه م ر   
      2018ديسمبر  31اي 

 445,750,110  - - 210,669,520 235,080,590 تسهيالت ائتمانية
 58,407,004  - - 36,194,562 22,212,442 م ردور وصوراق داح

 45,744,752  - 20,956,188 6,226,071 18,562,493 م رواات مستحقة ومدا عات صخرى 
 185,233,254  - 94,626,670 73,054,270 17,552,314 قروض ط يلة االجل 



 

 

 735,135,120  - 115,582,858 326,144,423 293,407,839 إجمالي االلتزامات المالية غير المص  مة 
 
 

 
 سابقة اعمال الشركة وارم اإلن ازات عن اخر ثالث سنوات:  .7

 .2018الي    2016دواء جديد بالس ق من  مستحنر20 ت الشركةطرا -
% لت ل الي  2بأ  2019م ر ، باشضااة إلى نم  ايرادات الشركة اي الن ف االوك من  ملي ر جنيه  805لت ل الي  2018الى  2016% من 43مركب  نم  ايرادات الشركة بمعدك ارتفعت  -

 .ملي ر جنيه 384
 .جنيهملي ر  284لي ل الي   2018الى  2016من والم راات الغير اعتيادية  % لألرعاا قبل الف ائد والنرائب واش الف واالستهالف69نم  مركب معدك اققت الشركة  -
 .هملي ر جني 103لت ل الي   2019  الن ف االوك منخالك والم راات الغير اعتيادية اققت الشركة صرعاا قبل الف ائد والنرائب واش الف واالستهالف  -
 .ملي ر جنيه 129لي ل الي  2018  أل 2016% ل ااي الرعم من 118نم  مركب معدك  الشركة اققت -

 
والتي تنمنت   ذ ،وزيادة قدرتها اشنتاجية من صجل زيادة نم  المجم عة. صكملت المجم عة مؤخرألا خطة اشنفاق منش ت المجم عة  تحسينبغرض نفقات التي تم ت ميمها للتنفيذ خطة بقامت المجم عة 

 :التالية
 . (2019التشغيل اي صبريل  بدص)اي السنة   ملي ر صمب ك  144ملي ر إلى  35ة من  ، تزيد الطاق BFS إضاايخط إنتاج  -
مرااق المجم عة من صجل  وتعديل التقسيم اي جميح   GMP ، وتحديث ن اا التدائة والته ية وتكييا اله اء بما يتماشى مح معاييرال لبةقامت المجم عة بإعادة ت ميم وتط ير منطقة إنتاج الجرعات   -

 . (2019التشغيل اي سبتمبر بدص نح واستيعاب نقل آالت اشنتاج. )تحسين تصطيط الم 
 



 

 

إعداد ومراجعة  بعد انتهاء   ذا المنتجبيح  يممن هعلما بان (2019 ديسمبر ن امبر صو شهرخالك تشغيل بدص المت قح ملي ر قارورة اي السنة ) 13إنتاجية  بطاقة Lyophilisedخطار جديدار شنتاج  -
 .من التشغيل صشهرتستغرق الالالة قد والتي الثبات دراسة 

 . (2019 خالك ن امبرالتشغيل بدص يملي ر قارورة اي السنة )من المت قح صر  92ملي ر إلى  44من اشنتاجية  وزيادة الطاقة  ،cephalosporin injectableشنتاج إضااة خط  -
 
 
 . (2019)من المت قح صر يبدص التشغيل خالك ن امبر  macro dosing cephalosporin الحالي نتاجاشاستبداك خط  -

 
 المركل التنافسي للشركة قطاعيا وخارجيا: .8

 الترتيب اي تحتل المركز السابح  لك نها م ر باشضااة  اي  دواءشركة  25  صسرعش.ا.ا اكسرع نم ا من بين  شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(  تعتبر -
   .2018لأ   2013من  للمبيعات، وذلك اي ض ء معدك النم  المركب الدواء بس ق  العاملة  المحلية الشركات بين
 

 :42/11/2019 لشركةل العضو المنتدبوفقا لكتاب  ش.م.م وشركاتها التابعة)راميدا(  التشخيصيةوالمستحضرات  الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات خطة اتباع قواعد الحوكمة لشركة  .9
بالشأأركة والحد من المصاطر المرتبطة ب عماك ال أأندوق واماية المسأأا مين والمتعاملين وذلك من خالك ت اير إطار من المسأأئ لية والتحمم   تهدا سأأياسأأة الح كمة الصاصأأة بالشأأركة الى ترسأأيخ الح كمة •

 اي إدارة اعماك الشركة باشضااة إلى وج د إدارة ترتكز على ااتراا القيم وذلك كله واقاأل لن  ل القان ر المعم ك بها اي الشركة.
 

 وبناء  على ذلك فإن الشركة سوف تقوم باتباع سياسة الحوكمة وفقا  للتالي:
 أوال : اإللتلام بالشفافية واإلفصاح

  ذ  اكاداث.  تلتزا إدارة الشركة باشا اا عن صية صاداث ج  رية تتعرض لها الشركة من ش نها الت الير على نشاطها صو المتعاملين معه، وذلك ا ر ادوث •
 .ر يتم تدقيقها من مراقب الحساباتالشركة بإعداد الق ائم المالية السن ية ورعح السن ية واقاأل لمعايير المحاسبة الم رية وعلى صتلتزا إدارة  •



 

 

جمعية العامة للشركة ب قت مناسب وعما ال يقل عن صسب عين  عرض على التلتزا الشركة بم اااة الهيئة بتقارير مراقب الحسابات عن الق ائم المالية السن ية مراقاأل بها تقارير مجلس اشدارة عن النشاط قبل ال •
 ي ا من نهاية السنة المالية. 90تتجاوز  وعلى صر تعرض على الجمعية العامة للشركة خالك اترة ال

 
 ومهامه الشركة ثانيا : تشكي  م لس إدارة 

 ذلك تشميل اللجار. تلتزا الشركة بالحد اكدنى واكق ى لعدد صعناء مجلس اشدارة واقاأل للن اا اكساسي لها والذ  يممنهم من اشضطالع ب اجباتهم بما اي  •
متابعة صداء اشدارة التنفيذية والت كد من ااعلية ن اا الرقابة الداخلية وادارة يت لى مجلس إدارة الشركة تحديد اك داا االستراتيجية لها ويقر سياستها وخططها وم ازناتها وليملها التن يمي ول ائحها و  •

 المصاطر واشلتزاا بمااة الق انين والل ائم التنفيذية والقرارات التن يمية ذات العالقة. 
 ح سن ية والسن ية. يت لى مجلس إدارة الشركة دراسة تقارير وت صيات لجنة المراجعة وذلك قبل إقرار الق ائم المالية الرع  •

 
 ثالثا : نظام عم  م لس اإلدارة وت نب تعارض المصالح

 يق ا مجلس اشدارة بتعيين صمين سر له من ضمن العاملين بالشركة ممن لهم الكفاءة والفهم كعماك الشركة يت لى صمانة سر المجلس. •
 المناقشات والقرارات المتصذة بش ر الم ض عات المعروضة والت  يت عليها.يق ا صمين سر مجلس اشدارة بتدوين محاضر اجتماعات المجلس متنمنة ملصص  •
 يتم افا  ذ  المحاضر والقرارات بشمل يسهل مراجعتها والرج ع إليها. •
 تلتزا الشركة باتباع سياسة تجنب تعارض الم الم من خالك التالي: •

 عدا منم قروض صو تم يل كعناء مجلس إدارتها.  -
 مح صاد صعناء مجلس إدارتها، يم ر ذلك من خالك ترخيص مسبق من الجمعية العامة.  شركة الة مباشرة صو غير مباشرة اي اكعماك صو العق د التي تتم لحساب اي ااك وج د صية م لح -
 ة صو صر يتجر اي صاد اروع اكنشطة الصاصة بها. ال يسمم ك  من صعناء مجلس اشدارة بغير ترخيص مسبق من الجمعية العامة صر يشترف صو يسا م اي ص  عمل من ش نه منااسة الشرك -

 
 رابعا : الل ان المنبثقة عن م لس اإلدارة 



 

 

ين واملة ال الائق ويم ر تشميل غالبية  ذ   المطبقة بالشركة تشميل عدد من اللجار المنبثقة عن مجلس اشدارة بهدا معاونة المجلس اي صداء مهامه والقياا بمسئ لياته تجا  المسا م تتنمن سياسة الح كمة
 : اللجار من صعناء مجلس اشدارة غير التنفيذين ومن صعناء مجلس اشدارة المستقلين و ذ  اللجار  ي

 
 
 

 ل نة المراجعة وتختص بما يلي: 
 دراسة ن اا الرقابة الداخلية وتقديم مالا اتها وت صياتها اي  ذا الش ر واقتراا ما ترا  من تعديالت. •
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ووضح اشجراءات الت حيحية واقتراا الت صيات بش نها. •
 يتعلق بتعيين مراقبي الحسابات وعزلهم وتحديد اتعابهم.تقديم االقترااات لمجلس اشدارة ييما  •
 دراسة نطاق المراجعة مح مراقب الحسابات وابداء الرص  عليها. •
 دراسة مشروع الق ائم المالية المبدئية قبل عرضها على مجلس اشدارة تمهيداأل شرسالها إلى مراقبي الحسابات. •
 لية ومناقشته ييما ورد به من مالا ات وتحف ات ومتابعة ما تم اي ش نها.دراسة تقرير مراقب الحسابات بش ر الق ائم الما •
 متابعة اشلتزاا بق اعد الح كمة.  •
 إعداد تقرير دور  كل الالث صشهر على اكقل عن نتائج اكعماك وعرضه على مجلس اشدارة.  •
 

 خامسا : التقارير السنوية
لمسا مين ب قت ء الشركة ويم ر مسئ الأل عن دقة وسالمة ما يتنمنة وعلى صر يراق به تقرير مراقب الحسابات والق ائم المالية السن ية واخطار الهيئة وايلتزا مجلس اشدارة ب ر يعد تقريراأل سن ياأل عن صدا •

 كاا.
 



 

 

 سادسا : اجتماعات ال معية العامة 
ما يلتزا رئيس مجلس إدارة الشركة بدع ة الجمعية العامة للت ديق على تقرير مراقب الحسابات والق ائم المالية ك 1981لسنة  159تلتزا الشركة باشا اا واتااة المعل مات واقاأل كاماا القان ر رقم  •

 السن ية والتقرير السن   لمجلس اشدارة ا ر اعتماد ا من المجلس وذلك خالك الالث شه ر من تاريخ انتهاء السنة المالية. 
 المعل مات التي تممن المسا مين من مباشرة اق قهم كاملة وتك ر  ذ  المعل مات وايية ودقيقة.تلتزا الشركة بإتااة كااة   •
 مة برص  مراقب الحسابات.المسا مين اي اجتماع الجمعية العامة على سياستها اي ت زيح اكرعاا ومبررات ما يجنب من صرعاا اي ص رة ااتياطيات صو صرعاا مرالة مدعباطالع تلتزا الشركة  •
  ديق عليها. تلتزا الشركة بم اااة الهيئة بمحاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية خالك اترة ال تتعدى عشرة صياا عمل من إنعقاد ا وذلك للت •
 ية وغير العادية. والئحته التنفيذية ييما يصص إجراءات الت  يت اي الجمعيات العامة العاد 1981لسنة   159تلتزا الشركة بتطبيق صاماا القان ر رقم   •

 
 : تعامالت الداخليين والحفاظ على السريةسابعا  
 باطهم بال ندوق.يح ر على جميح الداخلين واكطراا المرتبطة التعامل على صسهم الشركة بيعاأل صو شراءأل بناءأل على معل مات صتيحت لهم بحمم عملهم صو ارت •
 امل على صسهم الشركة، ايتم اشلتزاا تماماأل باشجراءات والقرارات المن مة لهذا الش ر وال ادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. اي ااك رغبة ص  من العاملين صو اكطراا المرتبطة بالتع •
 يح ر على جميح الداخليين تسريب ص  معل مات تصص المتعاملين مح الشركة للغير بصالا من يلزا إطالعهم على  ذ  المعل مات بحمم القان ر. •
 

 : أسهم الخلينةثامنا  
 والقرارات المن مة اي  ذا الش ر.  1981لسنة  159اي االة الرغبة اي شراء صسهم خزينة يتم اشلتزاا باشجراءات المن مة لذلك وال اردة بالقان ر رقم  •

 
 : إتاحة المعلومات المسارمينتاسعا  
 يت لى مسئ ك االت اك متابعة وتطبيق مبادئ الح كمة والرد على استفسارات ااملي ال الائق. •
 ا بها مجلس إدارة الشركة وصسباب ذلك. لم يلتز  ييلتزا مجلس اشدارة باشا اا عن نتائج صعماك كااة اللجار المنبثقة عن مجلس اشدارة وعن ت صياتها الت •



 

 

 تعديل اي تشميل اللجار المنبثقة عن مجلس اشدارة ا ر إقرار التشميل.  يف م مجلس اشدارة للهيئة عن ص  •
 بيار ب   ت زيعات صرعاا تمت اي تاريخ الاق على التقرير السابق تقديمه. •

 
 
 

 :24/11/2019 فيالعضو المنتدب للشركة انود الخطة المستقبلية للشركة وفقا  للكتاب الموقع من  .10
اريقيا. وتعتزا ات الرائدة اي صناعة الدواء بالشرق االوسط واتتمثل استراتيجية الشركة اكساسية اي م اصلة الت سح واالستح اذ على ا ة س قية صكبر من س ق الدواء اي م ر وتح ك الشركة شادى الشرك

     -خالك:الشركة االستفادة الق  ى من القدرات الت نيعية المتااة لديها بم نعها لزيادة مبيعاتها المحلية والت ديرية والت نيح للغير وذلك من 
مستحنر طبي. سيم ر باستطاعة الشركة   302يل  طرا منتجات جديدة بالس ق اي السنين القادمة وتسجيل منتجات جديدة لكسب ا ة س قية صكبر من س ق الدواء ايث ار الشركة تق ا االيا بتسج -

 .( ذات نم  سريحTherapeutic Areasة )والجدير بالذكر صر مع م  ذ  المستحنرات اي مناطق عالجي  القادمةطرا  ذ  المستحنرات اي اكع اا 
 .التي ال تق ا الشركة بتغطيتها (Therapeutic Areasاالستح اذ على شركات صو مستحنرات دوائيا من شركات صخرى لتنمية المستحنرات التي تق ا بتقديمها اي الس ق ودخ ك مناطق عالجيه ) -
 .المنتجات التي تعالج وتدير اكمراض المزمنة وصمراض نمط الحياة الزمن الى مرور مح منتجات المجم عة االتجا  ب -
 .تن يح منتجات المجم عة من خالك الت سح اي اكس اق للح  ك على المغذيات -
 .وزيادة الطاقة اشنتاجية واستصداا الطاقة المنصفنة لزيادة اشنتاج وعقد الت نيح المتن عة،االستفادة من القدرة الت نيعية  -
 .صعماك المجم عة إقليميااي مجاك  سح الت -
 . من خالك ك نها اكولى اي الس ق وع سعار مالئمة الس ق  الح  ك على ا ة من -

 
حسابات الشركة اتاريخ تقرير حقائق مكتشفة صادر من مراقب ل ووفقا   24/11/2019 لشركة اتاريخل العضو المنتدبالخطاب الموقع من  على عدد العاملين بالشركة وشركتها التابعة اناء .11

22/10/2019: 



 

 

العاملين جارى عض  بوج د  ، باشضااة الى  عامل(  1316، اإر عدد العمالة المؤمن عليها  ي )1/10/2019الهيئة العامة للت مينات االجتماعية بتاريخ    والتقرير ال ادر منمن واقح سجالت الشركة   -
 .المؤقتةالعمالة التامين عليهم وععض 

 الشركة منت مة اي سداد الت مينات االجتماعية شهرياأل دور ت قف.  -
 يتم التفتيش الدور  من مفتشي الهيئة العامة للت مينات ولم يحدث ص  مصالفة ت مينية. -
 د اية مصالفات ج  رية متعلقة بالن ااي التن يمية لقان ر العمل. والشركة ملتزمة بمااة ااماا قان ر العمل والل ائم التن يمية وال ي ج -

 
 - :ش.م.م العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا(( من النظام األساسي لشركة 57توزيعات االرباح وفقا للمادة ) .12

 -ما يلي: ( من النظام األساسي للشركة على  57تنص المادة )
 ت زع صرعاا الشركة ال ايية سن يا بعد خ م جميح الم رواات العم مية والتكاليا اكخرى كما يلي: 

على اكقأل من را  مأاك الشأأأأأأأأأأأأأأركأة الم أأأأأأأأأأأأأأأدر ومتي نقص  % 50 ي از   من اكرعأاا لتك ين االاتيأاطي القأان ني ويقف  أذا االقتطأاع متى بلغ مجم ع االاتيأاطي قأدراأل % 5يبأدص بأاقتطأاع مبلغ ي از   -1
 االاتياطي تعين الع دة الي االقتطاع. 

لم تسأأأأأمم صرعاا سأأأأأنة من السأأأأأن ات بت زيح  ذ  الح أأأأأة اال يج ز   إذاعلى انه  % على اكقل للمسأأأأأا مين عن المدا ع من قيمة صسأأأأأهمهم5الم يقتطح المبلغ الالزا لت زيح ا أأأأأة صولي من اكرعاا قدر ا  -2
 المطالبة بها من صرعاا السن ات التالية.

 الم يص ص بعد ذلك نسبة من اكرعاا للعاملين اي الشركة طبقا للق اعد التي يعرضها مجلس إدارة الشركة وتعتمد ا الجمعية العامة. -3
 % من باقي اكرعاا ال ايية 10اكرعاا بشرط اال تزيد عن  إذا كار اي الشركة ا ص ت سيس يداح ن يبها اي -4
 ويص ص بعد ما تقدا )عشرة اي المائة على اككثر( من الباقي لمماا ة مجلس اشدارة. -5
المقبلة او يم ر به ااتياطي غير عادى او ماك السأأأأتهالف   وي زع الباقي من اكرعاا بعد ذلك على المسأأأأا مين كح أأأأة إضأأأأايية اي اكرعاا صو يرال بناء على اقتراا مجلس اشدارة الي السأأأأنة المالية -6

 غير عاد  
 قا بها تقرير عنها من مراقب الحسابات. ويم ر للجمعية العامة الحق اي ت زيح كل او بعض اكرعاا التي تكشف عنها الق ائم المالية الدورية التي تعد ا الشركة على ار يم ر مرا -7



 

 

 
 تراجع سياستها في عملية توزيع األرباح بصورة سنوية.أرباح على المدى القريب وسوف أي  توزيععلما بان الشركة ال تنوي  •

 
 
 

 افصاحات تتعلق بعملية الطرح: ثانيا :
 :أسباب الطرح -1

 .ةطرا جزء من صسهم رصسماك الشركة للجمه ر وكذلك للمسا مين ومؤسسات ذات مالء  مالي -
 للمسا مين الحاليين ودخ ك مسا مين جدد. الجزئي ت سيح قاعدة الملكية للشركة واتااة إممانية التصارج  -
 من ق اعد القيد المعم ك بها بالب رصة الم رية  7من المادة  3، 2، 1استيفاء البن د  -
 نشاط الشركة. االستفادة من زيادة رص  الماك لتم يل الصطط الت سعية للشركة لم اكبة النم  المت قح اي -
 ت اير ارل تم يلية.  -

 
 :23/11/2019و 4/11/2019 اإلجراءات المنظمة للت ميد والتصرف في األسهم تنفيذا  لقرارات ال معية العامة غير العادية المنعقدة في -2

  صسهم سهم الحاضرة والممثلة اي االجتماع على تجميد كامل بإجماع اك 2019/ 23/11 المنعقدة بتاريخوالجمعية العامة غير العادية  4/11/2019وااقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
دا لرئيس و الصال بم جب طلب يقصسهمه من خالك الطرا العاا و/صاي تاريخ انعقاد الجمعية لحين الطرا بالب رصة الم رية وي را لمن يرغب منهم اي بيح جزء من  اكسهمالمسا مين القدامى ااملي 

 .و الصالصمن خالك الطرا العاا و/ ر يمتد التجميد لالسهم التي لم يتم بيعهاصمن تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية على  ي ا 15مجلس االدارة اي مدة اق ا ا 
 



 

 

  ادة را  الماك خالك زيمن    ( من ق اعد قيد وشطب اكوراق المالية بالب رصة الم رية7( من المادة )7)  ندالببالتجميد ال ارد  وسيتم  الشركة  رصسماك    صسهم% من  60نسبة  بحد اق ى  علماأل بانه س ا يتم طرا  
 . الشركة  صسهموالتي سيتم تنفيذ إجراءاتها بالتزامن مح الطرا وقبل بداية التداوك على 

 
 
 
 
 

   : من قواعد القيد بالبورصة المصرية( 7ايان بموقف أسهم الشركة المملوكة للمسارمين من حيع الت ميد وفقا  للمادة رقم ) -3

 م

إجمالي االسهم المملوكة   اسم المسارم 
 في رأسمال الشركة 

عدد األسهم المتوقع ايعها 
 في الطرح

إجمالي االسهم المملوكة  
 الليادةو المتوقعة بعد الطرح 

عدد االسهم الم مدة بعد  
 الليادةو الطرح 

النسبة المئوية  
لالسهم الم مدة 

 وبعد الطرح 
 الليادة

 
 تاريخ فك الت ميد

جراايل انفيستينج ليميتد   1
Greville Investing  

Limited 

بعد مرور سنتين  % 51 391,986,000 391,986,000 376,606,000   643,592,000
ماليتين من تاريخ 
تداوك اسهم الشركة  
بالب رصة الم رية  
على ار ال تقل عن  

 شهر  24
  % 51 391,986,000 391,986,000 376,606,000 643,592,000 اإلجمالي



 

 

سهم  صوقبل بدء التداوك على الزيادة  صسهمقيد الطرا و  بعدوالممل كة للمسا م الرئيسي كسهم المجمدة نسبة اار م ضم به م ر للمقاصة شركة من ي در للب رصة الم رية بتقديم خطاب تلتزا الشركة على صر 
 . %51ال تقل عن وعلى االشركة 

 
 
 
 
 :افصاحات الحقه إلجراءات ستقوم اها الشركة بعد تنفيذ الطرح -4

 :عملية الطرح بالتلامن معزيادة رأسمال الشركة زيادة نقدية تالية  -
بالتزامن مح على زيادة رصسماك الشركة الم در زيادة نقدية  11/2019/ 23و الجمعية العامة الغير عادية للشركة المنعقدة اي  2019/ 4/11للشركة المنعقدة اي وااقت الجمعية العامة غير العادية 
ر يقت ر االكتتاب اي تلك الزيادة صعلى  إليها عالوة اشصدار( مناااأل  للسهم جم )خمسمائة وخمس ر ملي ر جنيه م ر ( )عبارة عن قيمة اشسمية 550,000,000الطرا بإجمالي مبلغ ال يقل عن 

( من ق اعد قيد وشطب اكوراق المالية  7( من المادة )7وذلك الستيفاء ما نص عليه البند )البائح اي الطرا  ب فتها المسا م   Greville Investing Limitedعلى شركة جراايل انفيستينج ليميتد 
بانه سيتم السير اي  علماأل  سهم الزيادة،صالطرا االكتتاب اي وال يج ز للمسا مين المشترين من خالك ر يتم االكتتاب اي تلك الزيادة بذات سعر الطرا ص وعلى  نسبة االاتفا ،بالب رصة الم رية بشار 

 . بالب رصة الم رية سهم تلك الزيادةصسهم الشركة بعد قيد ص سهم الزيادة بالب رصة الم رية بالتزامن مح تنفيذ الطرا على ار يبدص التداوك على  صإجراءات قيد 
 

 إعادة الهيكلة بعد ادأ التداول على أسهم الشركة بعد الطرح بالبورصة المصرية:  -
 

% من صسهم رصسماك شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات 99.9المسا م الحالي المالك لنسبة  Greville Investing Limitedانفيستينج ليميتد س ا تق ا شركة جراايل 
لدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا بالب رصة الم رية التداوك على صسهم شركة العاشر من رمنار لل ناعات ا  ءخالك صسب ع من تاريخ بد  التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا )قبل الطرا( اي

 بما يلي: لهيئة العامة للرقابة المالية بالنيابة عن المسا مين الراغبين اي ذلك بالتقدا ل 



 

 

 ( من ق اعد القيد والشطب بالب رصة الم رية.  7( من المادة ) 7طلب نقل ملكية صسهم مجمدة واقا للبند ) ▪
 . 1992لسنة   95التنفيذية للقان ر  من الباب الثاني عشر من الالئحة 356( من المادة  ض شراء إجبار  تنفيذا للفقرة ) أإخطار مسبق بعدا االلتزاا بتقديم عر  ▪

 

غير المباشرة بعد بدء التداوك لت بم مسا مه مباشرة اي شركة العاشر من رمنار   Greville Investing Limitedمسا مي جراايل انفيستينج ليميتد من يرغب من مسا مة تح يل وذلك بش ر 
 . و اشصال اعتباريةصو من خالك مسا مي تلك الكيانات ك اراد ص ممل كة لهمو من خالك كيانات صخرى صلل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا س اء من خاللهم مباشرةأل 

 

  
 

 أنظمة االثابة والتحفيل للعاملين والمديرين وأعضاء م لس اإلدارة التنفيذين بالشركة بعد تنفيذ الطرح: أحدتطبيق  -
عناء ص والمديرين و لعاملين  ااالابة وتحفيز    ةمان   صاد ية للشركة التصاذ قرار بالم ااقة على تطبيق  دالدع ة للجمعية العامة غير العات د الشركة ار تف م للمشترين اي الطرا عن انه بعد تنفيذ الطرا قد يتم  

من صن مة  صياأل للشركة يسمم بإممانية قياا الشركة بتطبيق  ر الن اا اكساسي علماأل باعاة الق اعد والقرارات السارية ر ي اينه وعمعنها اطبقاأل للشروط التي سيتم اشا اا بالشركة اشدارة التنفيذين  مجلس
     للشركة.  االالابة والتحفيز للعاملين والمديرين وصعناء مجلس اشدارة التنفيذيين

 
 : بعد القيد بالبورصة المصرية غير مباشرةأو /والشركة مح  الطرح بصورة مباشرة  أسهمعلى   tedInvesting LimiGrevilleجرافي  انفيستينت ليميتد تعامالت مسارمي شركة  -

ب  رة لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا ب فتهم مسا مين اي شركة العاشر من رمنار  Greville Investing Limitedشركة جراايل انفيستينج ليميتد يلتزا مسا مي 
ييما يصص  من ق اعد القيد والشطب بالب رصة الم رية ( 38و) ( 29المادة )و  1992لسنة  95ق اعد االستح اذ المن  ل عليها بالباب الثاني عشر من الالئحة التنفيذية للقان ر غير مباشرة بمراعاة 

لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( سهم شركة العاشر من رمنار صعلى  التعاملاي االة رغبة صيا منهم اي وذلك وق اعد تعامالت الداخليين، التملك واالستح اذ  عن نسباشا اا 
 .تنفيذداخليين قبل البتقديم اخطار تعامالت  وااللتزاااالا ااات   ييما يصصش.ا.ا 

 



 

 

 :(الطرح وشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا( ش.م.م )الشركة مح ( مستشار شئون الترويت)كومباس كاايتال لالستثمارات المالية العالقة اين شركة  -
 Greville Investingشركة جراايل انفيستينج ليميتد اد مسا مي صاي را  ماك شركة ك مبا  كابيتاك لالستثمارات المالية ورئيس مجلس ادارتها     المستفيد النهائيت د الشركة ار تف م عن ار 

Limited    مستشار ك مبا  كابيتاك لالستثمارات المالية ب فتها    وتقر شركة  ،ش.ا.ا  % من اسهم شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(99,99المالكة لنسبة
 و ت راات تؤالر على صيا من مسئ ليصو إجراءات  صم لحة لها تتعارض مح عملية الطرا بشريحتيه العاا والصال واالطراا المسئ لة عن الطرا وع نها ال تتصذ اية قرارات    ص  بانه ال ت جد    شئ ر الترويج 

طرا من اطراا الطرا، انالأل عن تقديم الدعم لكااة اكطراا المسئ لة عن الطرا دور التدخل    ص ر دور ا يقت ر على تيسير وتسهيل كااة العقبات التي تقابل  ص، اناٍل  قبينالطرا وال المستثمرين المرت
 عد اي تنفيذ الطرا. ، كما تعمل على الت اصل مح كااة اطراا الطرا لتقريب وجهات الن ر بين كااة اكطراا بما يسامنهم صيااي دور  
 
 

 : Limitednvesting IGrevilleاتفاقية مسارمي شركة جرافي  انفيستينت ليميتد  -
لل ناعات الدوائية سهم شركة العاشر من رمنار ص% من 99,99المالكة لنسبة  Greville Investing Limitedركة جراايل انفيستينج ليميتد ت د الشركة ار تف م عن وج د اتفاقية بين مسا مي ش

 مجم عة مرتبطة. Greville Investing Limitedوالتي بم جبها يعد جميح مسا مي جراايل انفيستينج ليميتد   ش.ا.ا والمستحنرات التشصي ية )راميدا(
 

 : الشركة بالبورصة المصرية أسهمتكاليف ومصروفات طرح  -
شركة جراايل انفيستينج ليميتد % تتحملها 67ش.ا.ا ونسبة  % تتحملها شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا(33ت زع تكاليا وم رواات الطرا ب اقح 

Greville Investing Limited. 
  



 

 

 :7/11/2019 القيمة العادلة للسهم فيقرير المستشار المالي المستق  عن تملخص  البند الثالع:
 
 

 نظرة عامة على الشركة  ✓
 

. بلغ تم تسجيل الشركة بالسجل التجارى رقم  1974لسنة  43( )شركة مساهمة مصرية( وفقاً ألحكام القانون رقم تأسست شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )راميدا

 .1986يناير  15بتاريخ  84008

 

 جنيه مصري.  0.25قيمة السهم اإلسمية سهم  643,600,000جنيه مصري موزعاً على  160,900,000رأس المال العامل المصدر والمدفوع  مليار جنيه مصري و 1رأس مال الشركة المرخص به 

  
 القيمة بالجنيه المصري عدد األسهم %

 160,898,000 643,592,000 99.9988 شركة جرافيل انفستينج ليميتد

 1,000 4,000 0.0006 األستاذ / أيمن ممدوح فتحي عباس

 1,000 4,000 0.0006 المهندس / شامل فهيم أبو الفضل

 160,900,000 643,600,000 100 اإلجمالي

 

 الشركات التابعة ✓
 

 ثالثة شركات تابعة وهم:فى تتمثل إستثمارات الشركة 

 
 30/6/2019قيمة المساهمة بالجنيه المصرى فى  نسبة المساهمة أسم الشركة

 724,800 99.97% شركة راميدا لتجارة األدوية

 12,250 49% شركة راميكير

 12,250 49% شركة راميفارما

 749,300  اإلجمالى

 

 شركة راميكير و شركة راميفارما شركات تابعة نظرا لسيطرة الشركة على السياسات المالية والتشغيلية لتلك الشركات. تم إعتبار كل من 



 

 

  



 

 

 

 نظره عامة سوق الدواء المصري ✓
 

  22.4مقارنة بنحو   2018مليار جنيه مصري في عام  66.6 ب  IQVIAتقدر قيمة مبيعات القطاع الدوائي في مصر وفقاً إلحصائيات 

% وقد تأثرت قيمة مبيعات القطاع بالزيادات المتتالية التي أقرتها وزارة  20محققة بذلك معدل نمو مركب قدره  2012مليار جنيه في عام 

 لإلنفاق المواطنين لدى الوعي وزيادة السكاني التعداد زيادة إلى على التوالي باإلضافة 2016/2017دوية خالل عامي الصحة في أسعار األ

 الصحة.  على

 

 

وتمثل مصر واحدة من أكبر قواعد اإلنتاج الدوائي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا من حيث قيمة المبيعات مقوماً بالدوالر 

مليار دوالر. ومن المتوقع أن تشهد صناعة الدواء في مصر نمواً مطرداً مدعوماً  2.3حيث بلغت مبيعات مصرنحو  2018في عام  

السكان ووجود فرص في سوق الدواء المصري حيث الزال متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق على الدواء بالزيادة المتوقعة في عدد  

 160فقط من المتوسط المحقق لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا والبالغة   14%حيث يمثل  2018دوالر في عام  23والبالغ 

الصحي الشامل، والذي من شأنه أن يعزز نمو اإلنفاق على الرعاية   دوالر للفرد باإلضافة إلى أن التنفيذ الوشيك لقانون التأمين

 الصحية بشكل كبير.

 

 موقف الشركة التنافسي  ✓
 

ميدا أفضل معدالت النمو ، حيث حققت شركة رامن حيث نمو اإليراداتفي السوق المصري بالمقارنة مع الشركات المحلية.  7تعد شركة راميدا أسرع الشركات الدوائية المصرية نموا وتحتل المركز رقم 

 .2018إلى  2013رة من فى السوق المحلى قياساُ على متوسط معدل النمو المركب خالل الفت

 

 راميدا  لشركةالطاقات اإلنتاجية  ✓
 

 خط إنتاج رئيسي مقسمين كالتالي: 20مصانع و  3تمتلك الشركة 

 

 خط إنتاج 15المصنع األول:  •

 خط إنتاج 3المصنع الثاني:  •
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 خط إنتاج 2المصنع الثالث:  •

 

قامت المجموعة   2018خالل الفترة من عام   مرة.  1.6مليون جنيه مصري بغرض زيادة طاقتها اإلنتاجية بنحو    240بإجمالي قيمة متوقعة بنحو    نفيذ خطة إنفاق إستثماري إضافيبت  2018بدأت راميدا في عام  

مليون من  249.3ملت الخطة علي تش. وقد اتصميمها إلدخال تحسينات إضافية على إنتاج المجموعة وزيادة قدرتها اإلنتاجية من أجل دعم نمو المجموعةبصياغة وتنفيذ خطة النفقات الرأسمالية التي تم 

 :تضمنت ما يلي والتيخطة اإلنفاق الرأسمالي  ستكملت المجموعة مؤخًراا النفقات الرأسمالية على الممتلكات والمنشآت والمعدات

 

 مليون قارورة في السنة   92مليون إلى  44ضافي إلنتاج السيفالوسبورين عن طريق الحقن، وزيادة السعة من خط إ ✓

 مليون امبوالت في السنة  144مليون إلى  35، زيادة الطاقة من  BFSخط إنتاج إضافي ✓

 مليون قارورة في السنة 13اثنين خط انتاج جديد بالتجميد بقدرة  عدد ✓

 استبدال خط إنتاج السيفالوسبورين الجرعات الكلية الحالية   ✓

وباإلضافة إلى ذلك ، قامت المجموعة بإعادة تصميم  ، قامت المجموعة أيًضا بتركيب محطة مياه نقية جديدة الستيعاب الطاقة اإلنتاجية المتزايدة وكذلك لتحديث محطة المياه الحالية2018في ديسمبر  ✓

وضبط التقسيم في جميع مرافق المجموعة من أجل تحسين تخطيط المصنع   GMPلجرعات الصلبة ، كما قامت بترقية نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بما يتماشى مع معايير  وتطوير منطقة إنتاج ا

 .واستيعاب نقل آالت اإلنتاج

 

 .تنفيذ إستراتيجية المجموعات المتمثلة في توسيع نطاق تقديم منتجاتها وقدرتها اإلنتاجية يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة أن مشاريع اإلنفاق الرأسمالي هذه هي خطوات مهمة في

 

 نظره عامة على نتائج الشركة المالية التاريخية  ✓
 

% من مبيعات الشركة خالل األعوام من  51مجمل ربح ، بمتوسط هامش 2016% عن عام  43مصرى محققا متوسط معدل نمو مركب بنسبة   مليون جنية 805نحو 2018بلغت مبيعات الشركة فى عام 

 % من مبيعات الشركة خالل نفس الفترة.12ومتوسط هامش صافى ربح  2018إلى  2016
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صافي المبيعات 394,118,441 628,454,615 805,211,069

 -

 200,000,000

 400,000,000

 600,000,000

 800,000,000

 1,000,000,000

ى
ر
ص

لم
 ا
يه

جن
بال

صافي المبيعات

2016 2017 2018

مجمل الربح 194,552,310 322,862,074 426,516,007

 -

 100,000,000

 200,000,000

 300,000,000

 400,000,000

 500,000,000

ى
ر
ص

لم
 ا
يه

جن
بال

مجمل ربح الشركة

2016 2017 2018

أرباح العام   27,163,772 89,499,651 128,728,832

 -
 20,000,000
 40,000,000
 60,000,000
 80,000,000

 100,000,000
 120,000,000
 140,000,000

ى
ر
ص

لم
 ا
يه

جن
بال

أرباح العام  



 

 

 

 ملخص نتائج التقييم  ✓
 

 : التقييم بطريقة صافي التدفقات النقدية الحرة المخصومةأولا 
 

 المخصومةصافي التدفقات النقدية الحرة    طريقة التقييم:
 2019يونيو  30 التاريخ المتخذ أساسا للتقييم:

 2024ديسمبر  31إلى  2019يوليو  1من   فترة التنبؤات المالية:
 

 :قائمة التدفقات النقدية الحرة المخصومة
 القيم بالجنية المصري                            

 2024 2023 2022 2021 2020 2019/ 31/12-2019/ 7/ 1 بيان

 1,197,020,836 903,738,803 647,162,414 474,618,399 331,390,741 141,344,092 الضرائب  الفوائد و   أرباح العام قبل

 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 معدل الضرائب % 

 927,691,151 700,397,574 501,550,872 367,829,260 256,827,825 109,541,672 ارباح العام بعد الضرائب 

 48,403,904 47,745,101 67,985,448 67,174,901 66,374,018 32,098,622 االهالك

 11,675,592 10,238,201 8,800,810 7,363,419 5,962,063 3,999,448 االستهالك

 (59,978,006) (32,811,055) (32,717,928) (32,625,912) (7,534,994) (3,577,607) وأصول غير ملموسة شراء اصول ثابتةل مدفوعات 

 (223,043,501) (174,099,186) (144,372,533) (124,226,087) (84,819,066) (1,405,961) التغير فى رأس المال العامل

 704,749,140 551,470,635 401,246,669 285,515,580 236,809,847 140,656,174 صافى التدفقات النقدية 

 المتبقيةالقيمة 
     

8,058,260,988 

 140,656,174 236,809,847 285,515,580 401,246,669 551,470,635 8,763,010,128 

 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 0.5 فترة  الخصم 

 %14.4 %14.4 %14.4 %14.7 %14.7 %15.9 معدل الخصم 

 0.48 0.55 0.62 0.71 0.81 0.93 معامل الخصم 

 4,181,198,918 301,021,581 250,561,537 202,517,917 192,708,087 130,649,409 الحرة المخصومة التدفقات النقدية  

 

 :نتائج التقييم
 جنيه مصريالقيم بال

  بيان

 5,258,657,449 للتدفقات النقدية المخصومة صافى القيمة الحالية

 (617,056,103) صافي اإللتزامات



 

 

 749,300 الدفترية للقيمة في شركات تابعة طبقا إستثمارات

 4,642,350,646 قيمة حقوق المساهمين باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة

Lack of Control Discount Less 5% 

 4,410,233,114 30/6/2019صافى قيمة حقوق المساهمين باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة فى 

 

 (EV/EBITDA)ثانياا: التقييم بطريقة مضاعف التدفقات النقدية  
 

 جنيه مصريالقيم بال

 قيمة حقوق المساهمين إستثمارات في شركات تابعة بالقيمة الدفترية صافي الدين قيمة الشركة التدفقات النقدية المتوقعة مضاعف التدفقات النقدية السنة

LTM * 16.98x 258,298,506 4,387,048,073 (617,056,103 ) 749,300 3,770,741,270 

2020 12.84x 403,726,822 5,184,425,777 (617,056,103 ) 749,300 4,568,118,974 

 ( 2019يونيو  30حتى  2018يوليو  1أخر اثنا عشر شهرًا )من *

 

 لقيمة الوزن النسبي المرجح ل
 جنيه مصريالقيم بال

 القيمة مرجحة بالوزن النسبي الوزن النسبي القيمة بيان

 2,205,116,557 %50 4,410,233,114 التقييم بطريقة التدفقات النقدية المخصومة

 EV/EBITDA (LTM) 3,770,741,270 25% 942,685,318التقييم بطريقة مضاعف 

 EV/EBITDA (2020 ) 4,568,118,974 25% 1,142,029,743التقييم بطريقة مضاعف 

 4,289,831,618   إجمالي القيمة المرجحة

 643,600,000   عدد األسهم

 6.67   30/6/2019فى قيمة السهم بالجنيه المصري 

 

 



 

 

 للرقابة المالية وتعقيب المستشار المالي المستق  عن تلك المالحظات:مالحظات الهيئة العامة 

 
 شركة الرد  مالحظة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

 : فيما يخص توقعات الربحيةأوال : 
تالحظ وجود قفلات مبالغة في االيرادات المتوقعة للشركة النات ة من ايع منت ات/تركيبات   1

في ظر  افتراض ثبرات اسرررررررررعرار   2024الي  2020دوائيرة جرديردة خالل اعوام التوقع من 
 12و 2019منت رات خالل الربع الرابع لعرام  9تلرك المنت رات، حيرع تم توقع اصررررررررردار 

الي  2021بات عدد المنت ات المتوقع اصررررررداررا من ثم ث 2020منتت جديد خالل عام 
 29تركيبة دوائية جديدة فقط ) 20الرغم من اصردار الشرركة لعدد  علىمنت ات. وذلك  7

والتي حققررت متوسرررررررررط زيررادة في اربرراح  2019الي  2016منتت( خالل االعوام من 
ي الربح مليون جنيه. االمر الذي يشرررررررركك في امكانية تحقيق صرررررررراف  91المبيعات قدررا 

التشرررررغيلي المتوقع قب  الفوائد والضررررررائب والمسرررررتخدم بكال من طريقتي التدفقات النقدية  
نظرا لتشربعهم بكثير من االفتراضرات المسرتقبلية الخاصرة  ومضراعفات الربحيةالمخصرومة  

 اربحية الشركة خالل فترة الدراسة، مما يقل  مصداقية القيمة العادلة المستنت ة للشركة.

 مبلغ وقأدر مبيعأات ب محققأه 2018عأاا   اي /تركيبأات دوائيأة منتجأات 9ركأة بطرا قأامأت الشأأأأأأأأأأأأأأ  •
 9. باشضأأأأأأأأأأأأااة الى ذلك قامت الشأأأأأأأأأأأأركة بطرا لتلك المنتجات/تركيبات دوائيةملي ر جنيه   50

ن را لل روا اقط ) 2016 ومنتجين اي عأأأأاا 2017 تركيبأأأأات دوائيأأأأة اي عأأأأاا /منتجأأأأات 
 2015  /تركيبات دوائية اي عاا منتجات 7و (وعدا ت اار عمالت اجنبية بالبن ف  االقت أأأأأأأأأأادية

منتج من عأأاا  39والجأأدير بأأالأأذكر صر الشأأأأأأأأأأأأأأركأأة قأأامأأت بطرا . 2014اي عأأاا منتجأأات  6و
 اي% من إيرادات الشأأأأأأأأأأأأأأركة  49  تركيبات دوائية/ومثلت  ذ  المنتجات  2018إلى عاا    2012
 .2018عاا 
 
الصطة    ي  2020و  2019خالك عامي   المنتجات الجديدة المت قح طراهاتجدر اششأأأأأأأأأأأأارة صر   •

 منتج جا ز للطرا.  32باشضااة الى ذلك ا ر الشركة لديها  من اشدارة المعتمدة
 
 
 



 

 

 فيما يخص المخاطر المحتملة:ثانيا : 
لم يتم تضررررمين المخاطر التشررررغيلية المحتملة والمتعلقة انشررررا  الشررررركة )في ظ  وجود   2

تركيبات  إلصرررررردار، توقعها 2019تاريخ لتوقف االنتاج لدي الشررررررركة لعدة اسررررررباب في 
مناقصررررررررات التوريدات وتوقع الوت ايرادات  على% من ارباحها 26دوائية جديدة، اعتماد 
ي االيرادات المتوقعة سنويا(. ولم يؤخذ في االعتبار % من اجمال41التصنيع للغير انحو 

األثر المالي لتلك المخاطر بشرك  واضرح سرواء اتضرمين نموذج التقييم الفتراضرات تكوين  
مخصرررص لمواجهة اي مخاطر محتملة او ان يتم ذلك في صرررورة عالوة مخاطر إضرررافية 

 لمواجهة اخطار النشا .
 
 

كسأأأأأباب % على تكلفة اق ق المسأأأأأا مين وذلك   1.5عالوة مصاطر ٕاضأأأأأايية قدر ا   تم ٕاضأأأأأااة •
 :التالية

تحقيق النتائج وت الير ا على  مصاطر محتملة متعلقة بنشأأأأاط الشأأأأركة  لحدوث صى  المالي   اكالر ✓
بعملية تط ير  المرتبطةالمالية المت قعة عند م اصأأأألة الشأأأأركة نشأأأأاطها بعد اترة اشضأأأأطراب 

 .اجيةالمناطق اشنت
و  ✓ ن اع المتغيرات التي قد ي أأعب التحقق منها مح عدا وج د بدائل ا  االسأأتناد ٕالى ا   ن ع من ا 

و م ال ق بها لهذا الغرض و قرائن شالباتها من م ادر متعارا عليها ا  دلة ا   .ا 
 

 المت قح صر تنصفض ص ميتها النسأأأأأأبية شجمالى المبيعات من مناق أأأأأأات  امبيعات المنلنسأأأأأأبة الب •
 .2024% اى 7إلى  2018% اى 22

 
بلغ نم  مركب معدك يرادات الت أأأأأأأنيح للغير ا ر الشأأأأأأأركة اسأأأأأأأتطاعت ار تحقق شسأأأأأأأبة ناما بال •

باشضأأأأأأأأأأأأااة إلى ما سأأأأأأأأأأأأبق اششأأأأأأأأأأأأارة إليه من زيادة   2018إلى    2016% خالك الفترة من 79
 "الصط الجديد  وكذلك إدخاك  قامت بها   تىالت سأأأأعات ال بعدشأأأأركة  لالمتااة ل الطاقات اشنتاجية

Lyophilized " اى  نيةقي جد بها  ذ  الت التىمن الشأأأأأأأأأأأأأأركات من ضأأأأأأأأأأأأأأمن عدد محدود لتك ر
 م ر.
 



 

 

عاا  ايمنتجات   9قامت الشأأأأأأأركة بطرا ه كما قمنا باششأأأأأأأارة إليه سأأأأأأأالفا اقد  والجدير بالذكر ان •
. باشضأأأأأأأأأأأأااة الى ذلك قامت لتلك المنتجاتملي ر جنيه   50 مبلغ وقدر مبيعات ب محققه  2018

ن را لل روا اقط ) 2016 ومنتجين اي عأأأاا 2017 اي عأأأاامنتجأأأات  9الشأأأأأأأأأأأأأأركأأأة بطرا 
اي منتجات  6و  2015  اي عاامنتجات  7و (وعدا ت اار عمالت اجنبية بالبن ف  االقت أأأأأأأأأأادية

ومثلت    2018إلى عاا    2012من عاا   األ منتج  39الشأأأأأأأأأأركة بطرا  .  ذا وقد قامت2014عاا  
 .2018عاا  اي% من إيرادات الشركة 49 ذ  المنتجات 

 المضاعفات للتوافق والمقارنة: : فيما يخص معال ةثالثا  
عند اسرتخدام طريقة المضراعفات قام المقيم باسرتخدام شرركات ليس من اينها أي شرركات  3

بإجراء أي تسرررويات لمعال ة الفروق ال وررية بالهيك   عاملة بالسررروق المصرررري ولم يقم 
التمويلي وح م وطبيعة نشررررا  تلك الشررررركات والمخاطر التي تواجهها بالرغم من إمكانية 
اسررتخدام الشررركة لمتوسررط المضرراعف الخاص بقطاع الرعاية الصررحية للشررركات المدرجة 

 ة المصرية.بالبورصة طبقا لتقارير المتوسطات الشهرية الصادر عن البورص
 

 وت قعات تغطية عليها ي جد الذ  المدرجة ال ايدة  الشأأأأأأركة و ي  EIPICO شأأأأأأركة  باسأأأأأأتصداا قمنا  لقد
 الصال  المنأأأاعف مت سأأأط  اسأأأتصداا يتم  لم ذلك  إلى  باشضأأأااة.  صبحاث شأأأركة من صكثر  من مسأأأتقبلية
 من تغطية عليها ي جد ال المدرجة الشأأأركات كر  بالب رصأأأة  المدرجة للشأأأركات  ال أأأحية  الرعاية بقطاع
  شأأأأأأأبيهة ناشأأأأأأأئة  بدوك مدرجة شأأأأأأأركات  اسأأأأأأأتصداا تم وقد. ي مي  تداوك عليها ي جد وال صبحاث شأأأأأأأركات
 .بم ر
 

 :: فيما يخص نسبة الديون المتوقعةرابعا  
التي تم اسرررتخدامها عند حسررراب المتوسرررط  لم يتم مراعاة أسرررس احتسررراب نسررربة الديون  4

مع قيمتها التي يتعين خصررمها، حيع كان من  المرجح لتكلفة رأس المال كمعام  للخصررم
المفترض خصررم القيمة الحالية للديون المتوقعة او المسررتهدفة )خاصررة وانه تم توضرريح 

( للوصرول  اسرتهداف مسرتويات دين مسرتقبلية بالنسربة للشرركة اق  من المسرتويات الحالية
  الي قيمة حقوق المسارمين بالشركة.

وكار ذلك قد سأبق   30/6/2019ال اردة اي المركز المالي المعتمد اي  الدي ر  منا بص أم صأااي لقد ق
 تطبيقه بدراسات القيمة العادلة لشركات سابقه

 
 



 

 

 
 

 : فيما يخص طرق التقييم المستخدمة:خامسا  
% من أسررهم رأس مال الشررركة المصرردر في 28.8قام المسررارم الرئيسرري بشررراء نسرربة   5

، االمر الذي كان ينبغي االعتداد به )المضرررررررراعف المسررررررررتخدم للتخارج او 2016ااري  
 Precedentالبيع( كأحدي طرق وأسررررررررراليب التقييم المطبقة على الشرررررررررركات المغلقة 

company transaction  لالسرررتدالل على القيمة العادلة للسرررهم، كونها عملية البيع
في ظ  التخارج   السررررابقةالوحيدة التي تمت على أسررررهم الشررررركة خالل السررررنوات الثالث 

 ال لئي للمسارم الرئيسي ودخول مسارمين جدد.
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

شأأأركة راية القابنأأأة ) المسأأأا م المتصارج  ا أأأةاسأأأتح اذ المسأأأا م الرئيسأأأي على    إلىعملية البيح صدت 
. 2016عاا    الن ف اكوك منمن صسهم الشركة خالك  %  28.8والتي تمثل  (للتكن ل جيا واالت االت

 :التاليةتصارج لألسباب الم ياستصداا تقي ذا ولم يتم 
ايث صر الشأأركة قامت  قت الحالي  راميدا وقت االسأأتح اذ عن العماك شأأركة ص اختالا نتائج  ✓

 عاا  ملي ر جنية اى  283بمبلغ وقدر  بتحقيق الرعم قبل الف ائد والنأأأأأرائب واش الف واالسأأأأأتهالف 
اكرعاا قبل  اينم  مركب معدك اققت الشأأأأأأأأركة   .2015  عاا  ملي ر جنيه اى  60مقابل   2018

 عاا  % من5% مقابل 67  قدر 2018 –  2016  عاا من واالسأأتهالفالف ائد والنأأرائب واش الف 
2013 -2015. 

 ال فقةتلك مستحنر جديد بالس ق منذ  20استطاعت راميدا صر تطرا  ✓
ب أأأياغة وتنفيذ خطة النفقات الرصسأأأمالية  الشأأأركةقامت   2019إلى    2016خالك الفترة من عاا   ✓

نتاج وزيادة قدرتها اشنتاجية من صجل دعم االالتي تم ت أأأميمها شدخاك تحسأأأينات إضأأأايية على  
ملي ر من النفقات الرصسأأأأأأمالية على الممتلكات   249.3  على. وقد اشأأأأأأتملت الصطة  الشأأأأأأركةنم  

 والمنشآت والمعدات 
النم  بأاطؤ مصتلفأة ينطبح عليهأا ت اقت أأأأأأأأأأأأأأاديأة ظروااي ظأل   2016 اي عأااال أأأأأأأأأأأأأأفقأة  تمأت ✓

 .صم مرتفعةنومعدالت ت للعمالت ال عبة م از  س ق  االقت اد  وظه ر
 



 

 

 : فيما يخص معام  الخصم:سادسا  
لم يتم اضافة اية معامالت خصم كنتي ة لعدم تسويق او ضعف السيولة علي سهم  6

 .DLOM &DLOLالشركة 
 

% من 49سأأتق ا بطرا الشأأركة   كر ون را   Lack of Control   % من صجل5لقد تم خ أأم    
 تك ر صسهم ار  التداوك اال ي جد سبب لص م عدا تس يق او ضعف السي لةلصسهمها 

 
 ي مالحظات أخر : سابعا  
مليون جنيره والقرائمرة   18.8عردم تضرررررررررمين نموذج التقييم لاللتلامرات المحتملرة والبرالغرة  7

واجبرة الردفع   كقيمرة حراليرة نرات رة عن المبرالغ االي راريرة 30/6/2019برالمركل المرالي في 
 وفقا لعقود التموي  التشغيلي )الغير قاالة لإللغاء(.

 

لمعاير المحاسأأأأأبة الم أأأأأرية اإنه يجب االا أأأأأاا عن عق د االيجار التشأأأأأغيلي )للمماتب العلمية(  واقاأل 
كالتزاا مسأأأأأتقبلي. وتجدر اششأأأأأارة إلى صر  ذا االلتزاا ليس قرض صو التزاا االي اه  التزاا اين تحققه 

ت المحتملة اي واالسأأأأأأأأتفادة من الصدمة اي المسأأأأأأأأتقبل. وعناء عليه اإنه ليس بند ضأأأأأأأأمن بن د االلتزاما
 .نم ذج التقييم

بالرغم من افصررراح الشرررركة عن عدم نيتها في توزيع أرباح خالل فترة التوقع وذلك اتفاقا   8
مع مررا ورد بعقررد اإلقراض الموقع اين الشرررررررررركررة والبنررك الت رراري الرردولي على اجمررالي 

مليون جنيره برالمركل المرالي في  133القروض طويلرة االجر  والتي ت راوز رصررررررررريردررا 
، 2022وذج التقييم لسرررررداد تلك القروض بحلول . وبالرغم من افتراض نم30/6/2019

مليون جنيه  279اال ان ذات النموذج تضررررررمن أيضررررررا توقع توزيع للربح بإجمالي مبلغ 
 . 2024وحتى  2019خالل الفترة من 

مررا ورد برراذات نموذج لتقييم  و ، البنكي االمر الررذي يخررالف مررا ورد انص اتفرراق اإلقراض
 اإلفصاح عنه انشرة االاتتاب المقدمة.باإلضافة الي ما تم 

لعق د االقتراض الم قعة مح البنك التجار  الدولي، ال يج ز ت زيح الشأأأأأأأأأأركة صرعاا إال بعد سأأأأأأأأأأداد  واقاأل 
المبالغ المسأأأأأتحقة السأأأأأداد من مبلغ التم يل عن الفترة المعنية وليس سأأأأأداد إجمالي قيمة القرض. وعناء 

اأالأة الت زيح واقأا لتقيم اشدارة واتصأاذ قرار الت زيح اي اأالأة  عليأه امن اق الشأأأأأأأأأأأأأأركأة إخطأار البنأك اي
االلتزاا بسأأداد المبالغ المسأأتحقة من مبلغ التم يل عن الفترة المعنية. وقد تبنت الشأأركة اي نشأأرة الطرا 
منهج متحفا ومن الم لم يتم االعالر عن نيأأة الت زيح اي نشأأأأأأأأأأأأأأرة الطرا، علمأأا بأأ ر ادراج الت زيعأأات  

 .التقييم ال يؤالر على التقييمضمن نم ذج 



 

 

 
 

 Cash onتسرررررلم المخلون و  تم اإلشرررررارة الي وجود التلامات محتملة متعلقة باسرررررتالم 9
delivery  ولم يتم  30/6/2019مليون جنيه بالقوائم المالية المسررررتقلة في  18بمبلغ

 تضمين ذلك االلتلام انموذج التقييم المقدم الي الهيئة.

يتم االا أأأاا ضأأأمن بن د الميزانية عن "االعتمادات المسأأأتندية" و"المسأأأتندات بمجرد االطالع" الالزمة 
لمزاولة النشأأأأأاط واقا لعق د الت ريد، ويتم إالباتها محاسأأأأأبيا كالتزاا اين اسأأأأأتالا الشأأأأأركة للمصزور. وعناء  

 .لمقدا إلى الهيئةيتم إدراجها ضمن بن د التقييم ا محاسبية المعليه اإنها ليست التزامات 
افصحت الشركة عن احتمالية قائمة لوجود صعوبة اتس ي  الشركة و/او شركاتها التابعة  10

  بسرررررررر   الوكالء الت اريون، مما قد يؤثر على نشررررررررا  المنت ات الموجهة للمناقصررررررررات
تأثيرا جورريا، كونها إحدى االسررررس الرئيسررررية المسررررتند اليها في  )مبيعات المناقصررررات(

  توقع ربحية الشركة المستقبلية.

واقا للسأأأأأجل التجار  للشأأأأأركة اإر نشأأأأأاطها    الت أأأأأنيح والت أأأأأنيح للغير لألدوية البشأأأأأرية والبيطرية. 
ليا وليسأأأأأت ويذكر صر الت ريد للمناق أأأأأات بالنسأأأأأبة للشأأأأأركة يعتمد على تسأأأأأجيل االدوية الم أأأأأنعة مح

 .المست ردة. وعذلك ال ي جد ص  ت الير لهذا الم ض ع على نشاط المناق ات

اما تضرمنت النشررة المقدمة أيضرا افصراح مماث  يخص صرعوبة تسر ي  الشرركة في سر    11
المسررررتوردين، االمر الذي قد يؤثر على نشررررا  التصرررردير المخطط للشررررركة والمتوقع عنه 

 .2024وحتى  2019% سنويا من 8.8اإليرادات الغ متوسط نمو في 
 وجود تشركك في قدرة الشرركة على ممارسرة اعمالها بشرك  طبيعي ومسرتمر يتبينوعليه، 

وتنفيذ خططها المسررررررتقبلية المعتمدة علي تحقق نسررررررب ربحية متوقعة وتدفقاتها النقدية  
 تبعا.

، كما صر عملية 2023ت ردين اتى تجدر إلى صر شأأأأأأأأأأأأركة راميدا لتجارة اكدوية مقيدة بسأأأأأأأأأأأأجل المسأأأأأأأأأأأأ 
  المست ردينالت دير ال تستلزا القيد اي سجل 



 

 

 اقرار المستشار المالي المستق   -1
 ب فتي المستشار المالي المستقل بما يلي:االستشارات المالية عن اكوراق المالية )بيمر تيللي وايد عبد الغفار وشركا ( لشركة  العن  المنتدب ب فتيشريفة عبد عزيز صقر صنا/ 

 أوال : االلتلام بالمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت:
وصر التحليل  للمنشآت والق انين والق اعد القان نية السارية، وصر المقابل المالي المستحق للمقيم ال تعتمد على قيمة التقييم صو نتيجة استصدامه،    الماليبالمعايير الم رية للتقييم    بااللتزااصر عملية التقييم ونتائجها تمت  
 بالتقرير.  ال اردةوالنتائج ال يقيد ا س ى القي د 
 لهم عالقة ب   جزء ج  ر  من عملية التقييم. –ورد ذكر م بالتقرير  بصالا من – كما صقر بعدا اشتراف اشصال 

 
 ثانيا : االلتلام بقواعد السلوك المهني:

تملين للمنش ة محل التقييم بمنطقيه وم ض عيه وارييه،  راعاة م الم المستثمرين المحصقر ب نه عند اعداد تقرير التقييم او دراسة القيمة العادلة قد تم االلتزاا بق اعد السل ف المهني واقا لمعايير التقييم المالي، وعم
 وتجنب المعل مات المنللة والحفا  على السرية وض ابط االاتفا  بالمعل مات. والم ض عية كما تم االلتزاا بق اعد النزا ة واكمانة واالستقاللية وعدا تعارض الم الم 

 ثالثا : االفتراضات:
للمنش ة وصوضاع الشركات المشابهة  التاريصيض ء اكداء  ايالتقييم  اياالعتماد عليها  يتسنى اتىيار معق لية االاتراضات وعلى وجه اكخص معق لية ومالئمة االاتراضات صقر صنه تم االلتزاا بمتطلبات مع

 وظروا المنااسة والت قعات المستقبلية، وصنه قد تم إيناا مبررات ص  انحراا ج  ر  عن المست يات التاريصية.

 ماذج التقييم المصتلفة للح  ك على صانل التقديرات للقيمة. كما صقر صنه قد تم الح  ك على اكدلة صو القرائن الكايية ييما يتعلق بمالءمة ومعق لية االاتراضات وانه تم ت ظيا تلك االاتراضات بن

يممن االعتماد عليها بش نه، ومن بينها الق ائم المالية للمنش ة وص  بيانات معتمدة صادرة عنها وكذا الجهات   م ال قةم ادر  التقرير، كما تم االستناد الي ايوانه تم استعراض تلك االاتراضات ب  رة وايية 
 الم درة للبيانات ذات االرتباط بعملية التقييم.



 

 

 كما صقر بااللتزاا باالعتبارات ال اجبة شعداد التقديرات المستقبلية واقا لما ورد بمعايير التقييم المالي.

طر المنش ة محل التقييم، وتم االا اا عن ذلك ب ض ا ااك االستناد الى متغيرات ي عب التحقق منها مح عدا وج د بدائل او صدله وقرائن شالباتها، اقد تم اخذ ذلك اي االعتبار عند تقييم مصا ايصقر بانه كما 
 كات محل التقييم.اي ممار بارز بالتقرير، كما صنه قد تم اضااة معدك خ م يتناسب وطبيعة الشر 

 
 عن صحة وسالمة االفتراضات العضو المنتدب للشركة اقرار من   -2

 المقدمة للمستشار المالي المستق  لتحديد القيمة العادلة
ش.ا.ا بسالمة ومعق لية االاتراضات المستقبلية للشركة بناء )راميدا(    التشصي يةوالمستحنرات    الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات  لشركه    العن  المنتدبب فتي    عمرو عبد هللا مرسياقر انا الم قح ادنا /  

داد ا باالستناد قدرة المنش ة على ت ليد اشيرادات الناشئة عن مزاولة نشاطها والتعاقدات المستقبلية وصر المعل مات المستقبلية تم إع  المعل مات المتااة واي ض ء  على دراسات وعيانات تاريصيه واسس علميه اي ض ء
مح مراعاة ار االا ااات والمصاطر ويممن االعتماد عليها ومن بينها الق ائم المالية للمنش ة المعدة واقا لمعايير المحاسبة الم رية وذلك على النح  المبين اي دراسة القيمة العادلة إلى م ادر م ال ق منها 
وصنه تم تنمين نشرة االكتتاب قيمة عادلة لل رقة المالية دور غش او تدليس، وانه لم يتم اخفاء ا  معل مات ج  ريه عن  لتالي على النتائج المستقبلية للشركة  قد تؤالر على االاتراضيات وعاال اردة اي نشرة الطرا  
 المستثمرين المرتقبين.  

 المستثمرين المرتقبين واقا للق انين والق اعد السارية. واي االه عدا صحة ما ورد باشقرار ا ر الشركة تتحمل المسئ لية القان نية تجا  
 

 اقرار أعضاء م لس اإلدارة التنفيذين  -3
 حال وجود ايانات غير صحيحه او افتراضات مضللة 

 المستقبلية  بالصطةالقان نية وما يترتب عليها من آالار تجا  المسا مين المرتقبين وذلك اي االه وج د تعمد تنمين بيانات غير صحيحه او ااتراضات منلله    المسؤوليةبتحمل  التنفيذين  يقر صعناء مجلس االدارة  
 .مما قد يؤالر على النتائج المستقبلية للشركةر على االاتراضات المستصدمة قد تؤالار االا ااات والمصاطر ال اردة بنشرة الطرا  مراعاةوذلك اي ادود المعل مات المتااة لهم مح   او نشر  الطرا للشركة

  



 

 

 : افصاحات مالية:الرابعالبند 
 المعتمدة من مراقب الحساباتأرم المؤشرات المالية وفقا  للقوائم المالية الم معة السنوية خالل الثالث سنوات السابقة 

 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 2019/ 30/6  البيان 
 643,600,000 643,600,000 643,600,000 643,600,000 *عدد اكسهم
 0.25 0.25 0.25 0.25 القيمة اكسمية 

 263,698,174 347,908,494 472,160,390 492,831,812 اق ق الملكية لمسا مي الشركة  
 0.41 0.54 0.73 0.77 القيمة الداترية للسهم ال ااد 

 11.4 8.6 6.4 6.1 مناعف القيمة الداترية )مرة(*
 394,118,441 628,454,615 805,211,069 383,872,098 ايرادات النشاط الرئيسي 

 34,795,173 115,644,716 167,135,586 28,034,560 صااى اكرعاا قبل خ م النرائب 
 26,908,976 89,448,815 129,021,273 20,961,625 اق ق ملكية الشركة  -صااى الرعم القابل للت زيح
 5,238,461 4,530,500 - - ت زيعات اكرعاا الفعلية

 0.04 0.14 0.20 0.03 ن يب السهم من صااى الرعم القابل للت زيح 
 111.5 33.5 23.2 33.2 مناعف الرعحية )مرة(*

  .رجعى لسه لة المقارنة ب الرالتجزئة   ب الرالرعم   صااي سهم الشركة ون يب السهم منصتم تعديل عدد 
 . القيمة الداترية للسهمتم ااتساب مناعف القيمة الداترية بقسمة سعر الطرا على  

 تم ااتساب مناعف الرعحية بقسمة سعر الطرا على رعحية السهم.
  . 2019/ 30/6إلى  2018/ 7/ 1شهر من  12صخر   ايعلى اسا  اكرعاا  6/2019/ 30 اي تم ااتساب مناعف الرعحية 



 

 

 :: أحكام وشرو  الطرح وفقا  لكتاب مدير الطرحالخامسالبند 
جنيه  جم )أربعة جنيه مصرري وسرتة وسرتون  4.66رو  انظام السرعر المحدد من خالل شرريحتين طرح عام وطرح خاص قب  الليادة  الشرركة أسرهم إجماليسرهم من   376,606,000 ايع عدد بحد أقصري

 :التاليالنحو  علىمصري( 
 

 )طرح خاص( الشريحة الثانية )طرح عام( الشريحة األولي ايان

جم )سبعة والمان ر ملي ر وسبعمائة تسح وصرعع ر صلف ومائة   87,749,198 ح م الطرح
 والمار وتسع ر جنيه م ر (.

جم )مليار ستمائة وسبح وست ر ملي ر ومائتار وصرعح والالال ر   1,667,234,762
 الف وسبعمائة واالنين وست ر جنيه م ر (.

األشخاص الذين لهم الحق في 
 واالعتباريينيص ص الطرا العاا للجمه ر من اكشصال الطبيعيين  المشاركة في الطرح

 تص ص الشريحة الثانية للمستثمرين التاليين:
 . المؤسسات ذات المالءة المالية ▪
 المستثمرين اكاراد ذو  المالءة المالية. ▪
 اكاراد والجهات ذو  الصبرة اي مجاك اكوراق المالية.  ▪

 2019لسنة  48قرار مجلس إدارة الهيئة رقم  واقاأل للتعاريا ال ارد ب
  

عدد األسهم الملمع طرحها  
بالبورصة ونسبتها الي اجمالي 

 عدد األسهم
 من إجمالي عدد صسهم الشركة. %55.6سهم بنسبة  357,775,700 من إجمالي عدد صسهم الشركة. %2.9سهم بنسبة  18,830,300

%(  0.5يم ر الحد اكدنى لالكتتاب بالنسبة للمستثمرين االاراد ذو  المالءة بنسبة ) اكسهم المص  ة لتلك الشريحة بدور اد ادنى وعحد اق ى  حدود الطلبات
 .  وعما ال يقل عن ملي ر جنيه م ر  من قيمة الطرا



 

 

ملي ر   10%( من قيمة الطرا وعما ال يقل عن 1وعالنسبة للمؤسسات المالية نسبة )
 .م ر   جنيه

 2019لسنة   48وعدور اد صق ى وعمراعاة قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 

 للسهم ال ااد.  جم )صرععة جنيه م ر  وستة وست ر قرشاأل( 4.66 للسهم ال ااد.  وستة وست ر قرشاأل(جنيه م ر   جم )صرععة 4.66 السعر

 طريقة السداد

% )خمسأة وعشأرور بالمائة( 25شأركات السأمسأرة متلقية اكوامر إيداع نسأبة   ىعل
اكقل من قيمة كل طلب اي الحسأأأأأاب المص أأأأأص لتغطية الطرا لد  بن ف   ىعل

 /3الم ااق  الثالالاء  المقاصأأأأأأأة وذلك اي م عد غايته قبل نهاية سأأأأأأأاعات عمل ي ا
صسأأأأأأأا    ىالعاا( عل  المحدد لنهاية اترة تلقي اكوامر )غلق باب الطرا  12/2019

للسأهم   جم )صرععة جنيه م أر  وسأتة وسأت ر قرشأاأل(  4.66سأعر الطرا البالغ قدر  
 اتصاذال ااد، علماأل ب نه اي االة عدا إلتزاا شأركات السأمسأرة بذلك يم ر للب رصأة  

 ما ترا  من إجراءات تجا  الشركات المصالفة.
الطلبات التي تتحدد بناءأل علي سأأأأأعر وتلتزا شأأأأأركات السأأأأأمسأأأأأرة بسأأأأأداد باقي قيمة 

الطرا وعلي صسأا  نتيجة التص أيص اي االة زيادة قيمة الكمية المص أ أة عن 
ة المعم ك به يقيمة ما سأأأأأبق سأأأأأداد  لد  بن ف المقاصأأأأأة وذلك طبقاأل لن اا التسأأأأأ  

 لد  شركة م ر للمقاصة واشيداع والقيد المركز .

الطأأأأأأرا اأأأأأأي تلقأأأأأأي صوامأأأأأأر الطأأأأأأرا يأأأأأأتم ذلأأأأأأك واقأأأأأأاأل للطريقأأأأأأة التأأأأأأي يحأأأأأأدد ا مأأأأأأدير 
الصأأأأأأأأال، ويجأأأأأأأأ ز لمأأأأأأأأدير الطأأأأأأأأرا ورئأأأأأأأأيس مجلأأأأأأأأس اشدارة إسأأأأأأأأتبعاد وتص أأأأأأأأيص 

واكاأأأأأأراد ذو  المأأأأأأالءة الماليأأأأأأة واقأأأأأأاأل لمأأأأأأا يأأأأأأرا  دور  االعتباريأأأأأأةاكسأأأأأهم لألشأأأأأأصال 
 إبداء صسباب.

مأأأأأح صاأأأأأراد ومؤسسأأأأأات ذو   االتفأأأأأاقويجأأأأأ ز لمأأأأأدير الطأأأأأرا ورئأأأأأيس مجلأأأأأس اشدارة 
 وذلأأأأأأك ص أأأأأأيص نسأأأأأأب محأأأأأأددة مأأأأأأن شأأأأأأريحة الطأأأأأأرا الصأأأأأأالالمأأأأأأالءة الماليأأأأأأة لت

 2019لسأأأأأأنة  1430القأأأأأأرار رقأأأأأأم اأأأأأأي ضأأأأأأ ء بالتنسأأأأأأيق مأأأأأأح الب رصأأأأأأة الم أأأأأأرية و 
بشأأأأأأأ ر اشجأأأأأأأراءات التنفيذيأأأأأأأأة لتسأأأأأأأجيل وتنفيأأأأأأأأذ عمليأأأأأأأات الطأأأأأأأأرا العأأأأأأأاا والصأأأأأأأأال 

 .الب رصة الم ريةب
 

طريقة التس ي  ألوامر التنفيذ 
 بالبورصة

يتم السماا بتسجيل اكوامر لد  شركات السمسرة بن اا التداوك بالب رصة علي  
ولمدة خمسة   27/11/2019الم ااق اكرععاء  من ي ا اعتبارا O.P.Rشاشات الأ 

 . 3/12/2019  الم ااقالثالالاء صياا عمل تنتهي اي نهاية ي ا عمل 
 



 

 

شركات السمسرة المسموح لها 
 األوامراتلقي و تس ي  

جميح شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة  
 النشاط مح مراعاة قرارات لجنة العن ية بالب رصة الم رية. 

 شركة التجار  الدولي للسمسرة اي اكوراق المالية  -
 شركة إتش إ  بي سي سيمي ريتيز إيجيبت -

 شركة التجار  الدولي للسمسرة اي اكوراق المالية   شركة التجار  الدولي للسمسرة اي اكوراق المالية   البائعة شركات السمسرة 

طريقة التخصيص والتنفيذ 
 بالبورصة

سأأيتم التص أأيص بما يتفق وصاماا وق اعد القيد بالب رصأأة الم أأرية، وععد إسأأتيفاء 
بات الشأأأأأأأأأأأأراء عن الكمية الشأأأأأأأأأأأأروط السأأأأأأأأأأأأابقة، واي االة زيادة إجمالي كميات طل

المعروضأأأأأأأة اي الطرا العاا سأأأأأأأيتم إجراء تص أأأأأأأيص لكل طالب شأأأأأأأراء بالنسأأأأأأأبة 
والتناسأأأأأأأأأب بين إجمالي اكسأأأأأأأأأهم المطرواة للبيح والي إجمالي اكسأأأأأأأأأهم المطل عة 

 للشراء مح مراعاة جبر الكس ر ل الم صغار المسا مين.

واقاأل لقرار  يتم التص يص للشريحة الثانية ب اسطة مدير الطرا بن اا السعر المحدد 
يتم التنفيذ بالب رصة واقاأل للبيار الذ  يصطر   2019لسنة  48مجلس إدارة الهيئة رقم 

ا  به مدير الطرا الب رصة واقاأل لما يحدد  مدير الطرا وعدد اكسهم المطل ب شراؤ  
  رصة.من خالك  ذ  الشريحة بالب

 أحكام عامة

 يل جزء من اكسهم اي االة عدا تغطية اكسهم المص  ة للطرا العاا بالكامل، يج ز للشركة ومدير الطرا زيادة عدد اكسهم المطرواة بالطرا الصال وذلك بتح .1
 ال اجب ت اار  واقاأل لق اعد القيد. اكدنىالطرا الصال وعما ال يقل عن الحد   إلىالمص  ة للطرا العاا 

صياا عمل بشرط    3صياا عمل وال تقل عن    10يج ز لرئيس مجلس اشدارة منفرداأل بعد م ااقة الهيئة العامة للرقابة المالية مد اترة تلقي اكوامر للطرا العاا لمدة صق ا ا   .2
 .االكتتابصياا عمل من التاريخ المحدد لغلق باب   3اشعالر بال حف وشاشة الب رصة قبل 

 صسهم رصسماك الشركة.  على اشات التداوك بالب رصة عن تنفيذ الطرا وعن تاريخ بدء التداوك ش على سيتم اشعالر  .3
 ال يج ز لمشتر  اكسهم اي الطرا الصال طلب شراء صسهم مطرواة اي الطرا العاا.  .4
 مدير وسمسار الطرا بسرية بيانات ومعل مات نسبة التغطية الصاصة بالطرا خالك اترة تلقي اكوامر. التزاا .5
%، وال يتم اشعالر عن النسبة النهائية  100ااك تحقق تغطية الطرا بنسبة  خالك اترة تلقى اكوامر    لتزا مدير الطرا باشعالر للعمالء عن تغطية الطرا مرة واادةي .6

 إال بعد إخطار الهيئة.
 راء اي الطرا س اء اي المدة االصلية او الممتدة.يحق للمشترى اي الطرا العاا الغاء صوامر الشراء ال ادرة منه اتى اخر ي ا لتلقى صوامر الش .7



 

 

 . 2019لسنة  48ال اردة اي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  باالشتراطاتيلتزا مدير الطرا  .8
 . 2019لسنة  48ال اردة اي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم  باالشتراطاتيلتزا سمسار الطرا  .9

 النقدية بين الشرائم وداخل كل شريحة. العمالءشركات السمسرة مراعاة الف ل التاا بين اسابات  على .10
ييه وتلتزا شركات السمسرة بت ايق صوضاعها لد  شركة م ر للمقاصة وذلك بإيداع المبالغ  االكتتاببما تم  االكتفاءاي االة عدا تغطية الطرا العاا بالكامل سيتم  .11

اي الطرا وذلك لمدة ي ا  االكتتابقيمة كامل اكسهم المص  ة والتي صسفرت عنها عملية التص يص لتت ااق ونسبة التغطية التي صسفر عنها  اكالستكمالمتبقية 
 . 12/2019/ 4 الم ااقاكرععاء  اقط ينتهي بنهاية ي ا عملعمل 

ما ترا  من إجراءات وسيتم عرض المصالفات علي لجنة العن ية بالب رصة شعماك شئ نها من تدابير بحق  باتصاذبما سبق ستق ا الب رصة  االلتزاااي االة عدا  .12
 بما سبق. االلتزااالمصالفين لذا يرجي 

 .االكتتاباتوت قيتها التي ستعلن علي شاشات الب رصة قبل اتم باب تلقي  االكتتاباتوذلك كله طبقاأل لقرار لجنة العمليات بالب رصة الم رية عمالأل بق اعد وشروط 

 



 

 

 : احكام وآلية استقرار سعر السهم في السوق عقب الطرح:السادسالبند 
اساب لدعم استقرار سعر السهم وذلك للحفا  على سعر التداوك واماية م الم مسا مي الشركة وذلك    إنشاءومدير الطرا    اي الطرا  للمسا م البائحالترويج لها    والجار  طبقاأل لمذكرة الطرا الصاصة ببيح اكسهم  

 : التاليعلى النح  
 
 تعريف الحساب:   -1

محي الدين صب  العز  66ال يد الكائن اي  ارع ناد  –سي ص  كابيتاك لترويج وتغطية االكتتاب اي اكوراق المالية ش.ا.ا ب فتها مدير الطرا لدى البنك التجار  الدولي اساب بنكي مستقل باسم شركة 
 .   الية ب فتها مدير الطراالجيزة ويدير الحساب شركة سي ص  كابيتاك لترويج وتغطية االكتتاب اي اكوراق الم

 
 ردف الحساب: -2

بسعر الطرا بقيمة المبلغ المن  ل عليه بالفقرة التالية   دعم استقرار سعر السهم بالس ق ل الم المسا مين وذلك بالتعامل من خالك مدير الطرا على صسهم الشركة الم درة من خالك صمر شراء لألسهم
  رصة الم رية لراغبي البيح من المسا مين المشترين بالطرا العاا اقط.وذلك بن اا اساب االستقرار المفت ا بالب

 
 الموارد المالية للحساب:  -3

ببيعها اي   البائح  سا مقاا الم  التي% )مائة اي المائة( من اجمالي ا يلة الطرا العاا  100يتم تم يل اساب استقرار سعر السهم بنسبة    4/11/2019واقاأل لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ  
 الطرا العاا اقط. 

 
 مدة الحساب:  -4

اا قبل الالالة صياا عمل من نهاية مدة الحساب باشعالر على شاشات تك ر مدة الحساب الالال ر ي ماأل ميالدية تبدص من صوك ي ا تداوك كسهم الشركة بالب رصة الم رية ويلتزا مدير الطرا المشار إليه باشا 
 تاريخ يحق للراغبين اي البيح إيداع صوامر البيح لدى ن اا الحساب المفت ا بالب رصة الم رية. الب رصة عن صخر 



 

 

 إدارة الحساب:  -5
العاشر  استقرار سعر سهم    ش.ا.ا باسم اساب  )راميدا(  التشصي يةوالمستحنرات    الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات  يق ا مدير الطرا المشار إليه بإدارة الحساب ل الم دعم استقرار سعر سهم شركة  

% من قيمة اكسهم المباعة اي الشريحة اكولي 100ش.ا.ا ويلتزا المسا م البائح اي الطرا بتح يل قيمة مبلغ الحساب التي تمثل  )راميدا(  التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةمن رمنار لل ناعات 
داية التداوك  داوك بي ا عمل على اكقل، ويلتزا مدير الطرا بإيداع صمر شراء مفت ا بسعر الطرا النهائي لمدة الالال ر ي مألا ميالدية تبدص من تاريخ ب)الطرا العاا( لحساب مدير الطرا المشار إليه قبل بداية الت

 على السهم بالب رصة الم رية. 
 
 ايفية تعام  مدير الطرح على الحساب:  -6

ية من خالك  ر السهم بإيداع صمر شراء مفت ا بسعر الطرا العاا لمدة الالال ر ي مألا ميالدية تبدص من تاريخ بداية التداوك على السهم بالب رصة الم ر يلتزا مدير الطرا المشار إليه خالك مدة اساب استقرار سع
ا اي تاريخ تنفيذ الطرا اي الب رصة  ويحق للمسا مين المشترين اي الطرا العاا اقط راغبي البيح بإيداع صوامر بيح بحد اق ى عدد اكسهم الُمص ص له اقط من خالك الطرا العا O.P.R شاشات الأ

ى سعر الطرا النهائي( ط اك  ذ  المدة، واي نهاية مدة الحساب س ا يتم تنفيذ الم رية وواقألا لكشف اساب صادر من شركة م ر للمقاصة وذلك من خالك شركات السمسرة المرخص لها )بحد صق 
بيح صر ة المشار إليها. علما بانه يشترط اي اكسهم التي يتم عرضها للكامل اكوامر الم دعة من راغبي البيح والتي تتفق مح الشروط ال اردة بهذا البند والتي لم يتم سحبها خالك مدة الثالالين ي ا الميالدي

بعد التحقق من ذلك واقا لبيار صرصدة العميل وكشف اركة اسابه    تك ر  ي اكسهم المشترا  من خالك الطرا العاا والتي تم االاتفا  بها صو المتبقية منه ويح ر على شركات السمسرة تسجيل صوامر بيح إال
امر بيح اكسهم التي تم شرائها من الس ق المفت ا علما ب نه اي االة عدا االلتزاا بما سبق يم ر للب رصة اتصاذ ما ترا  من إجراءات من شركة م ر للمقاصة واشيداع والقيد المركز ، ايث لن يسمم بقب ك صو 

 تجا  المصالفين.
 
 
 
 
 



 

 

 تصفية الحساب:  -7
   مدة الثالال ر ي ماأل الميالدية المشار إليها وتنفيذ صمر الشراء على صر يتم إعادة ا يلة الحساب من صسهم صو مبالغ صو كال ما كالتالي: انتهاءيتم ت فية الحساب خالك خمسة صياا عمل من 

 .Greville Investing Limitedشركة جراايل انفيستينج ليميتد : يتم إعادتها إلى في حالة وجود مبالغ -
، على صر يتم نقل ملكية تلك اكسهم من خالك عملية محمية بالب رصة واقاأل للق اعد المن مة Greville Investing Limitedشركة جراايل انفيستينج ليميتد  اكسهم: تؤوك  ذ  في حالة وجود أسهم -

 . لذلك بالب رصة الم رية
 Grevilleبحيث ي بم كل من صو بعض مسا مي شركة جراايل انفيستينج ليميتد االستقرار اشرة قبل ت فية اساب ملكية مب إلىإتماا تنفيذ عملية إعادة ليملة الملكية غير المباشرة وذلك علما ب نه اي االة 

Investing Limited  اي شركة العاشر من رمنار لل ناعات   –س اء من خاللهم مباشرةأل صو من خالك كيانات صخرى ممل كة لهم صو من خالك مسا مي تلك الكيانات ك اراد صو اشصال اعتبارية  -مسا مين
و/صو  ؤالء المسا مين صو الكيانات  Greville Investing Limited  لشركة جراايل انفيستينج ليميتد صو تؤوك اكسهم المشار إليها صعالو/الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا، تتم إعادة المبالغ 

 اي رصسماك شركة العاشر من رمنار لل ناعات الدوائية والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا بعد تنفيذ عملية إعادة الهيملة.   مسا متهصو مسا مي الكيانات كل بنسبة 

 
اي نشر    ال اردةش.ا.ا بدقة وصحة المعل مات واشا ااات )راميدا(  التشصي يةوالمستحنرات  الدوائيةالعاشر من رمنار لل ناعات بشركة  العن  المنتدبب فتي  عمرو عبد هللا مرسي مسعد صقر صنا/

 كاماام ضح الطرا .وار جميح ما ورد بتلك النشرة يصنح  الشركةب  ر  عادله عن وضح  بالنشرة ما وردر الي عدا تعبي النشرةوقائح صخرى ج  ريه يممن ار يؤد  عدا تنمينها لهذ   ال ت جدالطرا، وانه 
 والئحتيهما التنفيذيتين. 1992لسنة  95و 1981لسنة   159الق انين السارية بجمه رية م ر العرعية بما اي ذلك القان نين 

 عبد هللا مرسي مسعد االسم: عمرو
 العضو المنتدب الصفة:
 التوقيع:

  



 

 

 مدير الطرح:للطرح و  التلامات المستشار القانوني
 :2019لسنة  48المستشار القانوني للطرح عمال بقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم اإلجراءات التي اتبعها  -1

ة والمستحنرات التشصي ية )راميدا( ش.ا.ا ب ياغة قاا محمد اااا جبر )ممتب التميمي ومشارك  ( ب فته المستشار القان ني شجراءات الطرا الماالل لشركة العاشر من رمنار ل ناعات الدوائي
والبيانات واالا ااات المقدمة الية من الشركة وعلى مسئ ليتها  راجعه بن د نشرة الطرا مح كااة صطراا الطرا واقا للق انين والق اعد المن مة والمعم ك بها وعناء على المستندات والملفات والمعل ماتوم

 واى نطاق عمل المستشار القان ني المتفق عليه مح الشركة.  
 

 :اشجراءاتوتتمثل ا م تلك 
 اإلجراءات التي اتبعها للتأاد من االلتلامات القائمة على الشركة:  ▪

 مسئ لية الشركة. المقدمة اي نشرة الطرا على شجراءات الطرا راجح االقرارات والتعهدات التي تم تقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة البيانات والمعل مات  ر المستشار القان نيص
 

 اإلجراءات التي اتبعها للتأاد من القضايا والتراخيص الوارد ذكررا انشرة الطرح:  ▪
يانات والمعل مات المقدمة  تتعلق بالقنايا والتراخيص التي تم تقديمها الى الهيئة العامة للرقابة المالية والتي تؤكد صحة الب ير المستشار القان ني شجراءات الطرا قد راجح اشقرارات والتعهدات التص

 اي نشرة الطرا وعلى مسئ لية الشركة.
  

 اإلجراءات التي اتبعها للتأاد من اية انود رامة واردة انشرة الطرح للمستثمرين المرتقبين: ▪
 ة المالية للت كيد من اية بن د  امة واردة بنشرة الطرا على مسئ لية الشركة.   الطرا قد ا ل من الشركة على اقرارات وتعهدات تم تقديمها الى الهيئة العامة للرقاب شجراءاتر المستشار القان ني ص

 
 



 

 

 اإلقرار بان نشرة الطرح اعدت وفقا للقوانين والقواعد المنظمة: -2
الطرا واقا للق انين والق اعد المن مة والمعم ك بها وعناء على المستندات والملفات والمعل مات والبيانات  صطرااالطرا ب ر نشرة الطرا قد تم اعداد ا مح كااة  شجراءاتيقر المستشار القان ني 

 تحف ات عليها وذلك اي نطاق عمل المستشار القان ني المتفق عليه مح الشركة.    ص االا ااات المقدمة اليه من الشركة وعلى مسئ ليتها وال ي جد و 
 

 الطرح بعد التنفيذ: اإلقرار بصحة إجراءات  -3
 الطرا على استعداد لتقديم خطاب للهيئة العامة للرقابة المالية بعد تنفيذ الطرا بش ر صحة إجراءات الطرا بعد التنفيذ. شجراءاتر المستشار القان ني ص

 
 : محددات عامة -4

 مح مراعاة التحف ات واالاتراضات التالية:  2019لسنة   48الطرا استنادا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  شجراءاتتمت صياغة ومراجعة نشرة الطرا من المستشار القان ني 
 الم رية اقط.الطرا على المسائل المتعلقة بالقان ر الم ر  والمسائل القان نية  شجراءاتتقت ر مراجعة المستشار القان ني  •
عل مات والبيانات واالا أأأأأأأأااات المقدمة اليه من الشأأأأأأأأركة وعلى ار نشأأأأأأأأرة الطرا قد تم اعداد ا مح كااة صطراا الطرا واقا للق انين والق اعد المن مة والمعم ك بها وعناء على المسأأأأأأأأتندات والملفات والم •

 .مسئ ليتها واى نطاق عمل المستشار القان ني المتفق عليه مح الشركة
مالية والمعل مات التشأأأأغيلية والفنية الصاصأأأأة بعمليات  تقت أأأأر صأأأأياغة ومراجعة ومسأأأأئ لية المسأأأأتشأأأأار القان ني شجراءات الطرا على االا أأأأااات القان نية بنشأأأأرة الطرا ويسأأأأتثنى من ذلك المعل مات ال •

 الشركة.
 الطرا من الشركة صحيحة وكاملة وغير منلله. شجراءاتار جميح المستندات المقدمة للمستشار القان ني  •
اتصذ جميح ، وقد  لية والسأأأأأأأألطة القان نية للتعاقدوار كل طرا من  ذ  اكطراا لدية اال كطرااها،الطرا من الشأأأأأأأأركة صأأأأأأأأحيحة وملزمه   شجراءاتار جميح المسأأأأأأأأتندات المقدمة للمسأأأأأأأأتشأأأأأأأأار القان ني  •

 نه امتثل على النح  ال اجب ب اماا ذلك المستند المقدا.صاشجراءات الالزمة لتنفيذ التزاماته بم جب المستند المقدا المعنى و 
 خ االصلية لهذ  المستندات المقدمة.الطرا مح كااة المستندات التي تمت مراجعتها مح النس شجراءاتتت ااق النسخ ال رقية والنسخ االلكترونية المقدمة الى المستشار القان ني  •



 

 

 نسخ لكل مستند مقدا وانه لم يتم تعديلها او الغاؤ ا بعد التاريخ المبين عليها. صادثار المستندات المقدمة التي تمت مراجعتها  ي  •
ة، و  ذ  العينصة مطابق كاماا  ذا النم ذج او  ذ  العينبناء على  ذا النم ذج والم قعة  عند تقديم نم ذج/عينة مستند مقدا ضمن مجم عة المستندات المقدمة، تك ر جميح المستندات اكخرى ال ادرة   •

 و صوامر الشراء.صاتفاقيات  –بما اي ذلك على سبيل المثاك ال الح ر 
 جهة ام مية ذات اخت ال على الشركة. ص ق انين او ل ائم او  ص التزمت الشركة ومازالت تلتزا بجميح التزامات اشا اا القان ني التي تفرضها  •
 يفاءات والمعل مات جزء من المستندات المقدمة.الطرا باستيفاءات كاملة ودقيقة وغير منلله على جميح االستفسارات الى الشركة وتعتبر  ذ  االست شجراءاتتم تزويد المستشار القان ني  •
 و اا ااات ج  رية او غير ذلك من المسائل الج  رية.صو معل مات او بيانات صمستندات  ص ذا الشركة من المستندات المقدمة حلم ت •
الطرا على النح  ال اجب من قبل الجهات الحم مية المعنية  شجراءاتتم الت ديق على جميح محاضر مجلس اشدارة وجمعيات المسا مين وغير ا من محاضر االجتماعات المقدمة للمستشار القان ني  •

 وتم اشا اا عنها واقا للق انين والل ائم المعم ك بها.
الطرا، مح عدا  الطرا ب دراج جميح المعل مات الج  رية المقدمة من الشأأأأأركة اي نشأأأأأرة الطرا وذلك اي ضأأأأأ ء ما يتطلبه القان ر والق اعد السأأأأأارية على نشأأأأأراتراءات شجولقد قاا المسأأأأأتشأأأأأار القان ني  •

 نشرة الطرا، واقا لتقدير كل منهم.  و المسا مين البائعين او مراقب اسابات الشركة اي تعديل  ذ  المعل مات باشضااة او الحذا ايصاالخالك ب اقية الشركة 
  



 

 

 تقرير مراقب حسابات واعتماد النشرة:
صعال  وراجعنا وما تنأأأمنته من بيانات ومعل مات واقا ب أأأفتي مراقب اسأأأابات شأأأركة العاشأأأر من رمنأأأار لل أأأناعات الدوائية والمسأأأتحنأأأرات التشأأأصي أأأية )راميدا( ش.ا.ا صطلعنا على نشأأأرة الطرا الم ضأأأحة 

والئحتيهما التنفيذيتين بشأأأ ر تلك التقارير وتم ت قيعنا على صأأأفحات  1992لسأأأنة  95والقان ر رقم   1981لسأأأنة    159المشأأأار إليها صعال  ولم ينم  إلى علمنا ص  مصالفات لمتطلبات وصاماا القان ر رقم  لتقاريرنا 
 النشرة إاادة منا بذلك.

 اعتماد
 حسابات الشركة  بمراق 

 
 إيهاب مراد عازر

 EYممتب المتنامن ر للمحاسبة والمراجعة 
  (87)رقم القيد اي الهيئة العامة للرقابة المالية 

 

 
  



 

 

 

 مراقب حسابات الشركة  المستشار المالي المستق  
شركة االستشارات المالية عن األوراق المالية ش.م.م )ايكر تيلي وحيد عبد  اسم المؤسسة: 

 الغفار وشركاه(
   EYمكتب المتضامنون للمحاسبة والمراجعة 

 االستاذة/ شريفة عبد العليل  اسم المفوض:
مقيدة بس   المستشارين الماليين بالهيئة العامة للرقابة المالية تحت رقم  

(1714 ) 

 االستاذ/ إيهاب مراد عازر 
 (87س   مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية رقم )

   التوقيع :
   خاتم المؤسسة: 

 لمدير الطرح للطرح و المستشار القانوني مدير الطرح الشركة المصردرة 

والمستحضرات  الدوائيةالعاشر من رمضان للصناعات  اسم المؤسسة: 
 )راميدا( ش.م.م  التشخيصية

شركة سي أي كاايتال لترويت وتغطية االاتتابات في 
 األوراق المالية )شركة مسارمة مصرية( 

 –مكتب نور وشركاه بالتعاون مع التميمي ومشاركوه 
 محامون ومستشارون قانونيون 

 األستاذ/ محمد حافظ محمد جبر األستاذ/ رشام أشرف جورر عمرو عبد هللا مرسي مسعد األستاذ/  اسم المفوض:
    :التوقيرع

    : خاتم المؤسسة



 

 

 إشعار رام
والمرفقات المتعلقة به، ويتوجب عليهم قب  اتخاذ قرار شرررراء  اعالن رذه النشررررةالشرررركات على مخاطر معينة ي ب ان تؤخذ في االعتبار، وي ب على المسرررتثمرين المحتملين ان يقوموا بك  عناية وحرص بقراءة  أسرررهمينطوي االسرررتثمار في   -1

والمرفقات المتعلقة اها ومدى جدوى  نشررة الطرح  بإعالنوكافة المعلومات الواردة   الدراسرةفي ضروء افتراضرات  متفائلةالمسرتقبلية التقديرات التنبؤات و وال االسرهم التشراور مع مسرتشرارين او جهات متخصرصرة حول عوام  المخاطرة في االسرهم
موافقة المسرتثمرين ألي عدد من األسرهم المعروضرة لالاتتاب أو للبيع سرواء  من خالل االاتتاب أو الطرح العام بمثابة علم وقبول و ويعد تقديم طلبات أو تقديم أوامر الشرراء من   وتوافقها مع ظروفهم االسرتثمارية. االسرهم،االسرتثمار في رذه  

 .الطرح من شرو  وبياناتاالاتتاب و صريحة منهم على كافة ما ورد انشرة 
 افادة واردة فيه مضلله. أيعدم تضمينها لهذا التقرير الى جع  تعمد انه ال توجد وقائع اخري يمكن ان يؤدي  تؤكدو  نشرة الطرحاعالن كام  المسئولية عن دقة وصحة المعلومات الواردة في  تتحم  الشركة  -2
مسئوليتهم وفقا  لما قدموه من تقارير وشهادات وبيانات، وفقا ألحكام القواعد واإلجراءات على  ومدير الطرح و ومراقب حساباتها  المستق  والمستشارون القانونيون على مسئولية الممث  القانوني للشركة والمستشار المالي النشرة  ت رذهقد اعد  -3

 الهيئة العامة للرقابة المالية. فيالمعمول اها 
خطابات وإقرارات موقعة من   على إلجراءات الطرحفقد حصر  المسرتشرار القانوني   2019لسرنة   48لية رقم إنه في ضروء قواعد الطرح العام والخاص الصرادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب قرار م لس إدارة الهيئة العامة للرقابة الما  -4

 مة للرقابة المالية تؤكد صحة اإلقرارات والتعهدات والمعلومات التي تم إدراجها في نشرة الطرح من قب  الشركة.الممث  القانوني للشركة موجهة للهيئة العا
 الترويت الخاصة اهذا الطرح وببذل عناية الرج  الحريص في رذا الشأن.     بأعماليقر مدير الطرح بانه المسئول عن القيام  -5
الحسرابات، رئيس م لس اإلدارة والعضرو المنتدب للشرركة، وأعضراء م لس اإلدارة التنفيذيين وذلك في مدي معقولية االفتراضرات   المسرتق ، مراقب  الماليالمسرتشرار  للشرركة على ك  من  العادلةتقع مسرئولية دقة وصرحة ما ورد ادراسرة القيمة   -6

حدود اختصراصره، وذلك دون أدنى  فيلتلام/ مخالفه معايير التقييم المالي كال   الحسرابات في حال عدم اال لمسرتشرار المالي المسرتق  ومراقبحدود اختصراصره وتقع مسرئوليه ا فيأطراف أخرى كال    أيالتي انيت عليها دراسرة القيمة العادلة أو 
 رذا الشأن. فيمسئولية على الهيئة العامة للرقابة المالية 

وال تعطي تأايدات تتعلق ادقتها  بالنشررةمحتويات كافة البنود وال  مسرئولية عن أيال تتحم  لعامة للرقابة المالية  الهيئة اكما ان  الشرركة،اعتمادا لل دوى الت ارية واالسرتثمارية لهذه   الهيئة العامة للرقابة المالية على رذه النشررةال تعد موافقة   -7
 او االعتماد على جلء منها. االعالنخسارة تنتت عما ورد في رذا  أيمسئولية مهما كانت عن  أياو ااتمالها وتخلي نفسها صراحة من 

 اجراءات تنفيذ الطرح. فيالهيئة قب  تنفيذ الطرح بما لديها من اعتراضات مؤيده بالمستندات حتى يمكن دراسة اوجه االعتراض قب  السير   إلدارةايانات او معلومات عليها التقدم  النشرةى ما تضمنه اعالن رذه  اعتراض عل أيلديها   جهة أي  – 8

مع األخذ في االعتبار بأن التقييم واالفتراضرات التي اني عليها قد تتغير في ضروء تغير ظروف المنشرأة أو  والهيئة تعد االقرارات الواردة بالنشررة أو المرفقة اها جلء ال يت لأ منها، وتشرك  التلاما  قانونيا  على اطرافها ت اه المسرتثمرين المرتقبين  -9
 .السوق أو التشريعات المنظمة

 .  الهيئةوذلك لتنفيذ الطرح دون ادني مسئوليه علي  الشركةمن  المقدمةضوء المستندات  في  2019/  /   فيصدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على النشر   - 10


