
 

 

 العاشر من رمضان للصناعات الدوائٌة والمستحضرات التشخٌصٌة "رامٌد"شركة بٌانات طرح  .1

 الطرح الخاص الطرح العام  بٌان 

 جنٌه مصري 1,,71,97,,,7, جنٌه مصري  8,7,977,78حد أقصً  حجم الطرح 

عدد األسهم المزمع طرحها 
 بالبورصة 

% من األسهم 1.7سهم تمثل نسبة 878,17,11, عدد 
  % من اجمالً الطرح5ونسبة  القائمة للشركة

% من اجمالً اسهم ,.55سهم تمثل  57,11,,5,7,
 % من اجمالً الطرح75الشركة  ونسبة 

بدون حد أدنى وبحد أقصى االسهم المخصصة للطرح  حدود الطلبات 
 العام

الحد االدنى للمستثمرٌن االفراد ذوي المالئة بنسبة 
% من ,% من قٌمة الطرح وبالنسبة للمؤسسات 1.5

 قٌمة الطرح وبدون حد أقصى.

 ,,.9للسهم الواحد  ٌتم تلقً وتسجٌل األوامر بسعر  السعر 
 جنه )اربعة جنٌهات وستة وستون قرشا(

 ,,.9ٌتم تلقً وتسجٌل األوامر بسعر للسهم الواحد  
 جنه )اربعة جنٌهات وستة وستون قرشا(

علً شركات السمسرة متلقٌة األوامر إٌداع نسبة  طرٌقة السداد 
% على األقل من قٌمة كل طلب فً الحساب 15

المخصص لتغطٌة الطرح لدي بنوك المقاصة وذلك فً 
موعد غاٌته قبل نهاٌة ساعات عمل ٌوم االربعاء 

المحدد لنهاٌة فترة تلقً اإلوامر  1/11,7,/9الموافق 
الطرح  )غلق باب الطرح العام( على أساس سعر

 جنٌه  ,,.9والبالغ قدره 

ٌتم ذلك وفقاً للطرٌقة التً ٌحددها مدٌر الطرح فً تلقً 
 االوامر.

 1/11,7,/ 9 حتً  11,7/,,/18  من 1/11,7,/ 9 حتً  11,7/,,/18  من االكتتاب موعد

ٌتم السماح بتسجٌل االوامر لدى شركات السمسرة  طرٌقة تسجٌل االوامر
اعتبارا  OPRبالبورصة على شاشات الـبنظام التداول 

ولمدة خمسة  11,7/,,/18من ٌوم الخمٌس الموافق 
 .1/11,7,/9اٌام عمل تنتهً فً ٌوم االربعاء 

 

شركات السمسرة المسموح لها 
 بتغطٌة اإلكتتاب 

جمٌع شركات السمسرة العاملة والمرخص لها من 
الهٌئة العامة للرقابة المالٌة بمزاولة النشاط مع مراعاة 

 قرارت لجنة العضوٌة بالبورصة المصرٌة 

 شركة التجاري الدولً للسمسرة فً االوراق المالٌة -

 اتش اس بً سً سٌكٌورٌتٌز اٌجٌبت -

طرٌقة التخصٌص والتنفٌذ 
 بالبورصة 

سٌتم التخصٌص بما ٌتفق وأحكام قواعد القٌد بالبورصة 
المصرٌة وبعد إستٌفاء الشروط السابقة وفً حالة زٌادة 
إجمالً كمٌة طلبات الشراء عن الكمٌة المعروضة فً 
الطرح العام سٌتم إجراء تخصٌص لكل طالب شراء 
بالنسبة والتناسب بٌن إجمالً األسهم المطلوبة للشراء 

 الكسور لصالح صغار المستثمرٌن مع مراعاة جبر 

ٌتم التخصٌص للشرٌحة الثانٌة بواسطة مدٌر الطرح 
لسنة  98بنظام السعر المحدد وفقا لقرار الهٌئة رقم 

. ٌتم التنفٌذ بالبورصة وفقا للبٌان الذي ٌخطر به 11,7
 مدٌر الطرح البورصة.

 

  28/11/2019                رامٌدا  تفاصٌل إكتتاب

  



 

 

 األحكام العامة

 احكام عامة .2

فً حالة عدم تغطٌة االسهم المخصصة للطرح العام بالكامل، ٌجوز للشركة ومدٌر الطرح زٌادة عدد االسهم  .,
 الطروحة بالطرح الخاص 

ٌجوز لرئٌس مجلس االدارة منفردا بعد موافقة الهئٌة العامة للرقابة المالٌة مد فترة تلقً االوامر للطرح العام لمده  .1
اٌام من التارٌخ  ,اٌام بشرط االعالن فً الصحف وعلى شاشة البورصة قبل  , اٌام عمل وال تقل عن 1,اقصاها 

 المحدد لغلق باب االكتتاب
 ٌتم االعالن على شاشات التداول بالبورصة عن تنفٌذ الطرح وتارٌخ بدء التداول على السهم .,
 ال ٌجوز لمشتري السهم فً الطرح الخاص طلب شراء اسهم مطروحة فً الطرح العام .9
 مدٌر الطرح بسرٌة بٌانات ومعلومات نسبة التغطٌة خالل فترة تلقً االوامر التزام .5
ٌلتزم مدٌر الطرح باالعالن للعمالء عن تغطٌة الطرح مرة واحدة خالل فترة تلقً االوامر حال تحقق تغطٌة الطرح  .,

 %، وال ٌتم االعالن عن النسبة النهائٌة اال بعد اخصار الهٌئة.11,بنسبة 
 الطرح العام الغاء اوامر اشراء الصادرة منه حتى اخر ٌوم تلقً اوامر الشراء فً الطرح ٌحق للمشترى فً .,
 على شركات السمسرة مراعاة الفصل التام بٌن حسابات العمالء النقدٌة بٌن الشرائح وداخل كل شرٌحة .8
 لسمسرة بتوفٌق اوضاعهاوتلتزم شركات ا فً حالة عدم تغطٌة االكتتاب بالكامل سٌتم االكتفاء بما تم االكتتاب فٌه .7

 أحكام وآلٌة إستقرار سعر السهم  .3

 

طبقا لمذكرة الطرح الخاصة ببٌع االسهم والجاري التروٌج لها للمساهم البائع فً الطرح ومدٌر الطرح انشاء حساب لدعم استقرار سعر 
مستقل باسم شركة سً اي كابٌتال السهم للحفاظ عى سعر التداول وحماٌة مصالح مساهمً الشركة. وهذا الحساب هو حساب بنكً 

 لتروٌج وتغطٌة االكتتاب فً االوراق المالٌة بصفتها مدٌر الطرح لدى البنك التجاري الدولً فرع نادي الصٌد.

مدٌر الطرح على أسهم الشركة المصدرة  وذلك بالتعامل من خالل المساهمٌنهدف الحساب دعم إستقرار سعر السهم بالسوق لصالح 
 بقٌمة المبلغ المنصوص علٌه بالفقرة التالٌة استقرار سعر السهم من خالل أمر شراء للالسهم بسعر الطرح فً حالة عدم 

% من اجمالً 11,ٌتم تموٌل حساب استقرار سعر السهم بنسبة  11,7/,,/9وفقا لقرار الجمعٌة العامة غٌر العادٌة للشركة بتارٌخ  -
   فً الطرح العام فقط. حصٌلة الطرح العام التً قام المساهم ببٌعها

تكون مدة الحساب شهر مٌالدي ٌبدأ من أول ٌوم تداول ألسهم الشركة بالبورصة المصرٌة وٌلتزم مدٌر الطرح المشار الٌه باالفصاح 
ع قبل ثالثة أٌام عمل على االقل من نهاٌة مدة الحساب باالعالن على شاشات البورصة عن آخر تارٌخ ٌحق للراغبٌن فً البٌع إٌدا

 أوامر البٌع لدي نظام الحساب المفتوح 

ٌتم تصفٌة الحساب خالل خمسة أٌام عمل من إنتهاء مدة الثالثون ٌوماً المٌالدٌة المشار إلٌها وتنفٌذ أمر الشراء على أن ٌتم إعادة 
 حصٌلة الحساب من أسهم أو مبالغ أو كالهما كالتالً

 انفستٌنج لٌمٌتد شركة جرافٌلفً حالة وجود مبالغ ٌتم إعادتها الً  -
على ان ٌتم نقل ملكٌة تلك األسهم من  جرافٌل انفستٌنج لٌمٌتد فً حالة وجود أسهم تؤول هذه األسهم الً المساهم -

 .خالل عملٌة محمٌة بالبورصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك بالبورصة المصرٌة
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 رامٌداملخص تقٌٌم شركة 

 القٌمة العادلة للشركة 
 ة العادلة للشركة وذلك استرشادا بالطرق اآلتٌة مالقٌتم تحدٌد 

 الطريقت األولي : التذفقاث النقذيت المخصومت 

نبؤ بإٌرادات ومصروفات وربحٌة الشركة وتدفقاتها النقدٌة خالل فترة الخمس سنوات القادمة تبناء على هذه الطرٌقة ٌتم ال
ٌع الشركة تحقٌقها قبل سداد أي أعباء متعلقة بتوزٌعات األرباح وذلك وصوال لصافً تدفقات التشغٌل السنوٌة التً تستط

 للمساهمٌن 

  مصاعف التذفقاث النقذيت –( EV/EBITDAالربح قبل االستقطاعاث )الطريقت الثانيت : مضاعف 

وٌضرب  واالستهالكقٌمة المؤسسة الى الربح قبل الفوائد والضرائب واالهالك ٌتم من خاللها تقدٌر قٌمة السهم باالعتماد على 
 الساري لنفس الشركات المتداولة والتً تمارس نفس النشاط التدفقات النقدٌةفً مضاعف 

 المستشار المالً المستقل  - تقٌٌمنتائج 

وذج % وبإستخدام نم9.51, متوسطهجنٌه مصري وذلك بإستخدام معدل خصم  85.,بلغ تقٌٌم السهم بإستخدام طرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة 
جنٌه مصري  98.,مبلغ  التدفقات النقدٌة% وبلغ تقٌٌم قٌمة السهم بإستخدام مضاعف 5.1المتوسط المرجح لتكلفة التموٌل ومعدل نمو مستدام بلغ 

ٌمة وقد قامت الشركة بتطبٌق خصم على الق جنٌه مصري كما هو موضح بالجدول التالً ,,.,وعلٌه فقد بلغ المتوسط المرجح لسهم الشركة مبلغ 
  جنٌه للسهم ,,.9% وتحدٌد سعر الطرح عند 1,العادلة للسهم بنسبة 

 النتائج الوزن النسبً القٌمة بالجنٌه المصري

 38.3 %65 58.6 طرٌقة التدفقات النقدٌة المخصومة

 ..38 %65 ..58 التدفقات النقدٌةطرٌقة مضاعف 

 5856 %055  القٌمة العادلة للسهم

 855.   % من القٌمة العادلة30سعر الطرح بخصم ٌبلغ 

 جنٌه للسهم. 4.66وسعر الطرح المحد هو  جنٌه مصري 6.66قٌمة العادلة للسهم تبلغ الوبناءا علً ما سبق وبالتالً فإن 

 
 أهم البٌانات المالٌة

 القٌمة بالملٌون جنٌه عادا المذكور  
2016 2016 2018 

- 1نصف 
2018 

- 1نصف 
2019 

 ,8.,8, 5.17,, ,815.1 18.95, 1,.79, االٌرادات
 %18 %57  النمو فً االٌرادات

 
1% 

 ,EBITDA" ,1,.,, 115.15 1,,.,, ,,,.18 7,.8الربح قبل االستقطاعات "
 EBITDA"  ,1,% ,5%النمو فً "

 
-15% 

 ,11.7 ,,.57 8,.18, 87.95 ,7.,1 صافً الربح بعد حقوق االقلٌة
 %99 %1,1  النمو فً صافً الربح

 
-,5% 

 ,1.1 1.17 1.11 9,.1 1.19 )جنٌه( ربحٌة السهم
 1,.1 1.58 15., 1.78 ,,.1 )جنٌه( االٌرادات لكل سهم
     4.66 سعر طرح السهم

     1,.,9, )ملٌون( عدد االسهم
   

 
 

 
 *1,.,,  17.,1   الضمنً بناءا على سعر الطرح مضاعف الربحٌة

 *7,.,  1,.,   الضمنً بناءا على سعر الطرح مضاعف االٌرادات
 *1.18,  1.81,   الضمنً على سعر الطرح EBITDAمصاعف السعر الى الـ

  شهر 1,محسوبة آلخر   EBITDAوالـ  واالٌرادات * االرباح

 



 

 

 التعلٌق على الطرح والتقٌٌم

مستوى االٌرادات أو الربح قبل االستقطاعات أو تظهر الشركة مستوٌات نمو فائقة خالل الثالث سنوات الماضٌة سواء عى  
% كما حققت نمو ,9ٌبلغ  11,8-,,11صافً االرباح حٌث حققت معدل نمو سنوي مركب فً االٌرادات للسنوات من 

%. وعلى صعٌد االرباح فقد حققت معدل نمو سنوي مركب ,,سنوي مركب فً الربح قبل االستقطاعات فً نفس الفترة ٌبلغ 
 ً نفس الفترة.% ف7,,بلغ 

منتج جدٌد وقد تم افتراض طرح جزء منها فً االسواق  51طبقا الفصاح الشركة فً نشرة الطرح فقد سجلت الشركة حوالً  
افة الى مبٌعات الشركة باالضافة الى المنتجات الحالٌة. اٌضا هذا باالضافة الى منتجات ضفً السنوات القادمة وهو ما ٌمثل ا

منتج أخر ، وذلك فضال عن  11,لتً افادت الشركة بانها فً مراحل مختلفة من عملٌة تسجٌل مخطط تسجٌلها مسبقا وا
-11,1استحواذ خالل الفترة من  ,,االستحواذات المستقبلٌة على االدوٌة فً ضوء ان الشركة نفذت استحواذات بلغت 

 مةوهذه مؤشرات على استمرار نمو مبٌعات الشركة بقوة خالل السنوات القاد. 11,8

، وتمثل مصر واحدة من اكبر قواعد نسمة ملٌون 11, ٌناهز سكانً بتعداد المنطقة أسواق أكبر من المصري السوق ٌعد 
، 11,8ملٌار دوالر فً عام  ,.1االنتاج الدوائً فً المنطقة من حٌث ٌمة المبٌعات، حٌث بلغت مبٌعات مصر من الدواء 

ٌشهد سوق الدواء نمو مدعوما بتلك الزٌادة باالضافة الى االستفادة من عملٌة وبالنظر الى النمو السكانً فً مصر ٌتوقع ان 
اقرار قانون التأمٌن الصحً الشامل وما تمثلة من زٌادة الوعً واالنفاق على الدواء والصحة. ٌذكر ان متوسط نصٌب الفرد 

 ة(دوالر للفرد فً المنطق 1,,دوالر )مقارنة بـ ,1من االنفاق على الدواء فً مصر 

التقٌٌم من حٌث االفتراضات مقبول نظرا لمراعاته معقولٌة االفتراضات وان كان هناك مبالغة فً معدالت هوامش اارباح  
 للسهم ,,.9. اال انه وبحساب المضاعفات الضمنٌة ٌمكن قبول السعر الحالً وهو سعر 1119-,111للسنوات المتوقعة من 

ي ٌبلغ مرة وبمقارنته بقطاع الرعاٌة الصحٌة واالدوٌة فً مصر الذ 17.,1هو  11,8فالمضاعف الضمنً للربحٌة لعام 
ة والمستخرج من رم ,9.,1مرة فانه ضمن المدى. اٌضا ٌبلغ متوسط مضاعف الربحٌة المتوقع لالسواق الناشئة  1,.19

 .لقطاع االدوٌة بٌانات موقع اسوس داموداران لمضاعف ربحٌة االسواق الناشئة

من موقع داموداران والذي لقطاع االدوٌة اعف الربحٌة لالسواق الناشئة ضدٌر قٌمة الشركة على اساس ماٌضا اذا ما تم تق 
% سنوٌا( فسوف نحصل على قٌمة 11)بافتراض متوسط نمو سنوي فً االرباح ٌبلغ  1111على ارباح عام  ,9.,1ٌبلغ 

 جنٌه للسهم 81.,للسهم عند 

ومضاعف % سنوٌا( 11)بافتراض متوسط نمو سنوي فً االرباح ٌبلغ 1111ات واذا ما تم تقٌٌم السهم بناءا على مبٌع 
 جنٌه للسهم ,9.1فسوف ٌكون قٌمة السهم  مرة  5,.1مبٌعات من موقع اسوس داموداران عند 

 المتوسط 2020 2018 تقدٌر برٌمٌٌر للقٌمة العادلة للسهم بناءا على المضاعفات السعرٌة

 3855 8.5. ..8. ×2.35المضاعف  –قٌمة السهم طبقا لمضاعف السعر الى المبٌعات 

 .686 58.5 .85. ×23.43المضاعف  –قٌمة السهم طبقا لمضاعف السعر الى االرباح 

عات مما ادى النخفاض االٌرادات وذلك اعتمادا سوالتجدٌد والتووقفت فٌها لبعض خطوط االنتاج نتٌجة لالحالل أنظرا لكون الشركة  11,7* ملحوظة لم ٌتم التعامل مع ارقام العام 
 على ما جاء فً نشرة الطرح.

 * جمٌع المضاعفات مستخرجة من موقع اسوس داموداران لالسواق الناشئة لقطاع االدوٌة

 سهمجنٌه لل 9,.5الى  1,.,وبناءا على ما تقدم فٌمكن القول ان المدى السعري المقبول للشركة ٌتراوح بٌن 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إخالء المسؤولٌة

 

 بٌع أو شراء عرض ٌعتبر ال كما ، بٌع أو شراءب توصٌة ذا التقرٌربه ٌُقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرٌر هذا ٌستند
 مصادر منشركة برٌمٌٌر  أبحاث إدارة قبل من التقرٌر هذا فً الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فٌه المذكورة المالٌة األوراق

 عن الناتجة األضرار أو الخسائر عن مسؤولٌة أو قانونٌة مسؤولٌة أٌةشركة برٌمٌٌر  تتحمل ال. هانشر وقت فً موثوق فٌها أنها ٌعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرٌر هذا فً الواردة اآلراء لـشركة برٌمٌٌر تغٌٌر ٌحق. محتوٌاته أو المنشور هذا استخدام

 القارئ ٌكن لم إذا ، المقصودٌن المستقبلٌن إلى فقط نقلها ٌُقصد معلومات على( المالحق جمٌع ذلك فً بما) البحثً التقرٌر هذا ٌحتوي
 االحتفاظ دون البحثً التقرٌر هذا وٌجب مسح ، الفور على برٌمٌٌر إخطار ٌرجى ، المقصود المتلقً هو البحثً التقرٌر لهذا المتلقً أو

 أي قبل من إنتاجه إعادة أو توزٌعه أو نشره أو البحثً التقرٌر لهذا به المصرح غٌر االستخدام إن. األشكال من شكل بأي جزء بأي
 .تماًما محظور المقصود المتلقً بخالف شخص

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرٌر هذا فً المذكورة( الشركات أو) الشركة ٌغطون الذٌن األبحاث محللو/محلل ٌؤكد
 .بدقة عنها التعبٌر تم المالٌة وأوراقهم( الشركات
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