
 

 شركة اوركيديا للصناعات الدوائيةاتمام بيع حصة غير حاكمة في تعلن عن أرقام كابيتال 

 الشركة شار المالي الحصري لمساهميتبدور المسوقيامها  للصندوق المصري االمريكي للمشروعات

 

 

بدور الاستشار الاالي الحصري  اعن قيامه ،الناشئةاتخصص في االتسواق التستماار االبنك  ،أرقام كابيتالاعلنت اليوم شركة  - 7102ديسمبر  5

ً ) lat pPC EPS لكل من شركة الرئيسي ورئيس مجلس إدارة شركة  اساهموال الاؤتسس ،اتسامة عباسد/ (، وتسويكوربباتسم الاعروفة تسابقا

للصندوق الاصري في الشركة حصة غير حاكاة  في عالية بيعوذلك  ،)الاشار اليها فياا بعد "شركة اوركيديا"( ديا للصناعات الدوائيةيأورك

واحدى  شركة مصرية رائدة في مجال انتاج الاستحضرات واألدوية الخاصة بالعيونجدير بالذكر ان شركة أوركيديا  للاشروعات. األمريكي

 .في مصر اتسرع شركات الدواء ناواً 

 

 lat pPC EPSة شراء كامل االتسهم الاالوكة من قفي صف الاتفق عليها،االنتهاء من الشروط واالجراءات  تات اليوم بعد، التي تتلخص العالية

صغار الاساهاين في شركة اوركيديا من قبل الصندوق الاصري االمريكي للاشروعات باالضافة إلى زيادة رأس مال شركة اوركيديا  وبعض

 .لشركة وتاويل خططها التوتسعيةالتقوية س مال هدف زيادة رأ/اتسامة عباس. وتو دعات الاصري االمريكي للاشروالصندوق كل من  من قبل

 

اساهاين به كالاستشار الاالي ل قانابالدور الذي نحن فخورون "وقد علق عارو تسلطان الادير التنفيذي لشركة أرقام كابيتال على الصفقة قائالً 

بالدوالر  lat pPC EPSااره من قبل ما تم اتستماضعاف ثالث بلغ عائد بشركة الفي التخارج من  SPE Capitalمساعدة ديا ويشركة أورك

ج امنديتال في صفقات االكاا أكد عارو تسلطان إن نجاح هذه العالية يمبت مرة أخرى قدرة وتايز شركة أرقام كاب ".٣١٠٢االمريكي عام 

 .واالتستحواذ في السوق الاصري

 

أن شركة اوركيديا  ين إالتسوق الصناعات الدوائية في مصر في العامين الااضي ظروف إن بالرغم من صعوبةائالً "قاتسامة عباس /وقد صرح د

اتسعار مناتسبة للسوق الاصري باإلضافة بعالية وادوية ومستحضرات طبية ذات جودة والعاملين بها اتستطاعوا من خالل العال الجاد في انتاج 

 ".شركائنا الجددمع  نجازاتاإلونحن في الشركه فخورون باا تم انجازه ونتطلع للازيد من الناو و. رإلى فتح أتسواق جديدة للتصدي

 

كانت مصر في فترة  ٣١٠٢عندما أخذنا قرار االتستماار في اوركيديا في يناير "كاا صرح دافيد راي العضو الانتدب لشركة تسويكورب قائالً 

، ولكننا قررنا االتستماار رغبة في اإلتستماار في مصر في ذات الوقتكمير من الاستمارين لدى الكن ولم ي ةحرجة من تاريخها بعد قيام شعبها بمور

 احتالة.الاخاطر المواجهة من ا ناكنتالقطاعات الدفاعية في االقتصاد الاصري ووضعنا خطط ونظم إحدى  الدوائية لكونه الصناعاتقطاع في 

ً . وقد واالدارة الرشيدة الاهنية األخالقمستوى من الحرفية ووقد تساعدنا في ذلك وجود شريك على أعلى   ركةشاتستمارنا في المنذ  تعرضنا معا

ومع ذلك اتستطاعت  تسعار في قطاع األدوية،وزيادة األتشريعية وتحرير تسعر الصرف  تغيراتتسياتسية و تغيراتتضانت  للكمير من األحداث

 لشراكة بيننا".االشركة تجاوز كل هذه الاخاطر والصعاب بفضل قوة 

 



 

كانت عليه عندما  ااموضع أقوى في وهي الشركة نتخارج من ن باننا ونحن فخور"قائالً  lat pPC EPSي الشريك في رفكاا صرح مهدي ش

 تها وتحسناصادرع ليالناو السراإلضافة إلى اتستحوذت على حصة تسوقية أكبر بقد والقوية عالقتها التجارية تتاتع باالن فالشركة اتستمارنا فيها 

 عداً لالتستماار".اراه تسوقاً ودليل على قوة وتنافسية السوق الاصري حيث اننا مازلنا ناالتستماار وهذا  .لديهاحوكاة النظم 

 

 - انتهى -

 

 عن أرقام كابيتالنبذة 
، وها  صرا ا تسااريمرخ ص اا   اا ت سا تش ت وملادو وت  ووقداو، وجااو  صواتامس وماوصمس تسااريمرجو 7002تأسس أرقام  اميتاامف  اا  ام  

اامف تلبا تحاتمجمس ت عيالء صن قطمع ت يؤسسمس تالساريمرجو ت كب ى وت ش امس وت   تق صن ذوخ ت ياالء  ت يم تاو ت ي تةعاوي وجاوصق أرقام  اميت
 يمرسمس ت عم يتو وت  ب   ت ا جو بم س تش ت ي لتو ت اا يوشط يهمي يتن أ ضل ت ي

 
وجعيل أرقم  بشكل رئتس  لى ت  ت  ماوصمس ت  سام و ت يم تاو وادتامق ت ةا ت تالسااريمرجو  ليسااري جن  اا ت سا تش ت وملادو وت  ووقداو صيان 

إ ى ت يساري جن ت اوو تتن ت انين دساع ن  السااةمق  صان أ ضال  يب ر ن  ن   ت تساريمرجو صتزجو  ا أس تقهم ت ي لتو أ  ممرجهم، بمإلضم و
وجيامر  أرقام  أ يم ان صان ماالف مالماو ص تساز رئتساتو هاا ص ااز قياا ت ياام ا  ت ةا ت ت يامحاو  السااريمر  اا أسا تش  ملادو وحووقداو صعتواوي

 ت عم يا، وت امه  ، وج هم سب غي
 

تي جل ت ش امس، إقتر  ت ص ف، ت سهم ت واوداو، تاوتوف تالئايامن، ت يشااامس ت يم تاو، وجوشط أرقم  اميتامف  ا  ش   صتمالس تساريمرجو ها: 
ت  وصمس تالساشمرجو  س تش ت يامف، ت بوتاو ت ا اتاو، ت اي جال ت  ئتساا، أقوتس ت  زجواو وماوصمس ت  صامدوي وج طاا   جاد ت ب ام   اوى أرقام  

ااو ت شا ش ت وساط وأ  جاتام، وهاا أسبا  ت طتاو قو تاو  سا تش ت ساهم  اا قو او ص الةاو بيوط 72ل امس صورجو ضين قطم مس ص الةو  اا 
 www.arqaamcapital.com يزجو صن ت يعل صمس ي جى زجمر  ت ي قع تإل كا و ا:  .ت ش ش ت وسط وليمف أ  جاتم

 
 عن شركة اوركيديا للصناعات الدوائيةنبذة 

صان  لعوياو قوتئتاو تما ى صواتامس و ت يسا ضا تس وت قوجاو ت  مصاو بام عت ن س اتال  اسا جد وت زجاع  3991 ا  ام  توراتودم  او ل تأسست
جاا ق  ذتس ت  مصااو بام عت ن يواتامس ت ت ارااوتع ت ي لاا يهاوا إ ااام    ااتوراتااودم ت ساعت مام ي 7007حااى  اام  ت وو تااو شا امس ت قوجاو ت 

 ت عبا تس  اا ةا  وتعبداو واحكام   وأصاب ت رتئاو   اا صتامف تكو   جتام 7009 ام   اا   اام تإلتوراتاودم صعا  وي يوأس لا او وبأسعمر  م تو 
أو  اا إ امر  صساتلصوااق  99 اويهم أسرا  صان و   اا صرا ألقوجاو ت  مصاو بام عت ن  وأسبا  صوااق  بامئعها مم ا أسب  حم تًم توراتودم  .صر 

 ي يلتو ت استتل

http://www.arqaamcapital.com/


 

 
 SPE Capitalنبذة عن 

SPE Capital   تإلقلتيتاو تإلسااريمر يوا   تحاوى س جك رب، ل او صن رمش اتتو ت ب 7032ها ل او تساريمر ممت تم تأستسهم  ا  م 
 SPE دااا ق ااا أ  جاتاام وت شاا ش ت وسااطي  7002بمساااريمر تسراا  صاان صلتاامر قوالر أص جكااا صواان  اام   SPE Capitalقاام    جااد  يت  تئااو 

Capital تإلساريمر  اا ت شا امس ت ومصتاو يهاوا ت اتاد   تئاو تسااريمر  صن م   20صن ذوخ ت  ب   تإلساريمرجو، ب ب   صشا او تة ش    جد
  م تو  ليساري جني
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 العالقات اإلعالمية
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