
 

 

«یونایتد شركة في األغلبیة حصة على تستحوذ Rx Healthcare Management            شركة

  فارما» الرائدة في صناعة منتجات المحالیل الطبیة

 

جذب في نجحت قد و المصري األدویة قطاع في Rx Healthcare Management الصحیة الرعایة صندوق أنشطة باكورة تمثل                    الصفقة

 اهتمام كبار المستثمرین على الساحتین المصریة والخلیجیة

 

 القاهرة في 26 نوفمبر 2019

 

الرائدة فارما» «یونایتد شركة في األغلبیة حصة على االستحواذ صفقة إتمام عن Rx Healthcare Management شركة الیوم                   أعلنت
تم التي «Nutritius Investment Holdings» شركة خالل من االستحواذ صفقة تنفیذ تم حیث الدوائیة، المحالیل منتجات صناعة                   في
سیتم بأنه علًما والخلیجیة، المصریة الساحتین على المستثمرین كبار بین واسع باهتمام الصفقة حظیت وقد الغرض. لذلك خصیًصا                    إنشاؤها
وتطویر تنویع مع الحقن سائل و على المتزاید الطلب لتلبیة اإلنتاج حجم و تنمیة فارما» «یونایتد شركة توسعات في الصفقة عائدات                      توظیف

 منتجاتها لخدمة المزید من الفئات والشرائح السوقیة في السوق المصري و األسواق المجاورة األكثر احتیاًجا.

الطلب لتلبیة الصحیة الرعایة مشروعات في االستثمار بهدف انشائها تم مباشر استثمار شركة Rx Healthcare Management                  وتعد

تنفرد التي المشروعات في االستثمار على الشركة وتعمل األوسط. والشرق وأفریقیا مصر أسواق في الطبیة الخدمات على                   المتزاید

هذا في الواعدة االستثماریة الفرص في للدخول الصحة بقطاع المهتمین للمستثمرین بوابة بمثابة الشركة یجعل مما قویة، نمو                    بمقومات

 القطاع الحیوي.

 

الصفقة بإتمام اعتزازه عن ،Rx Healthcare Management شركة إدارة مجلس رئیس الجبلي حاتم الدكتور أعرب السیاق، هذا                   وفي
لالستثمار، واعدة فرًصا ویطرح العائدات لتنمیة فریدة بمقومات یحظى الذي المصري األدویة قطاع في الشركة صفقات أولى                   باعتبارها
بمقومات تحظى فارما یونایتد شركة أن الجبلي وأضاف عام. بوجه الوطني االقتصاد تنمیة في القطاع یلعبه الذي البارز الدور إلى                      باإلضافة
تلبیة إلى باإلضافة مصر، في الحقن ووسائل الوریدیة المحالیل منتجات توفیر في الحالیة الفجوة سد في رئیسي دور لعب من تمكنها                       قویة

  الطلب المتنامي باألسواق المجاورة.

لتصنیع خطوط ثالثة الشركة تمتلك حیث اإلنتاجیة، الطاقة حیث من مصر في الحقن وسائل قطاع في رائدة شركة فارما» «یونایتد                      وتعد
120 إنتاجیة بطاقة الحجم صغیرة الحقن وسائل وكذلك تقریًبا، سنوًیا وحدة ملیون 50 قرابة تبلغ إنتاجیة بطاقة الحجم كبیرة الحقن                      وسائل
إلى احتیاًجا المجاالت أكثر یمثل الذي الكلى غسیل مجال في المستخدمة والوسائل المستحضرات إنتاج خط إلى باإلضافة سنوًیا، وحدة                     ملیون

 التطویر.  كما تمتلك شركة  «یونایتد فارما»  سجل حافل في تصدیر منتجاتها إلى األسواق الرئیسیة في أفریقیا والشرق األوسط .

فارما» «یونایتد شركة أن هیرمیس، المالیة بالمجموعة المباشر واالستثمار األصول إدارة قطاعي رئیس موسى كریم أوضح جانبه،                   ومن
المحالیل مستحضرات على والمتزاید القوي الطلب ضوء في ،Rx Healthcare Management شركة مسیرة في هامة خطوة                  تمثل
القطاع هذا في االستثمار على هیرمیس المالیة المجموعة حرص إلى موسى وأشار إفریقیا. وشمال األوسط والشرق مصر في                    الطبیة
هذا في األموال رؤوس من المزید ضخ إلى تطلعه عن أعرب كما القادمة، السنوات خالل فارما» «یونایتد منتجات وتطویر                     اإلستراتیجي

 القطاع الهام خالل الفترة المقبلة.

أدویة قطاع أكبر باعتباره سنوات عشر من ألكثر قویًا نموًا شهد والذي المصري، األدویة قطاع بها ینفرد التي الجاذبیة الصفقة                      وتعكس
السوق بها یحظى التي القویة النمو مقومات لتوظیف أمثل توقیت في الصفقة تأتي كما افریقیا. وشمال األوسط الشرق مستوى                     على

  المصري، وأبرزها ثقة مجتمع االستثمار الدولي في مصر ورؤیتها كأحد أفضل األسواق الناشئة وأكثرها استقراًرا.

 



 

 
 —نهایة البیان—

 
 
 

 تم تعیین مكتب زكي هاشم كمستشار قانوني و مكتب مازارز مصر كمستشار مالي للصفقة.

 
 عن المجموعة المالیة هیرمیس

 

المصري السوق في الشركة نشأت حیث قارات، أربع عبر دولة 13 في مباشر بتواجد هیرمیس المالیة المجموعة                   تحظى

والمبتدئة. الناشئة األسواق في الرائدة واالستثماریة المالیة المؤسسة لتصبح المتواصل اإلنجاز من عاًما 35 مدار على                  وتوسعت

المالیة الخدمات من فریدة باقة تقدیم في الشركة وتتخّصص موظف. 4400 من أكثر یضم محترف عمل بفریق الشركة                    وتنفرد

المباشر. واالستثمار والبحوث المالیة األوراق في والوساطة األصول وإدارة االكتتاب وتغطیة الترویج بین تتنوع                واالستثماریة،

إدارة تتولى والتي فاینانس، هیرمیس المالیة المجموعة مظلة تحت المصرفي غیر التمویل قطاع بإطالق الشركة قامت                  وقد

وتنمیة التمویلي للتأجیر هیرمیس المالیة المجموعة شركة أعمال ذلك في بما المصرفي، غیر التمویل مجال في الشركة                   أنشطة

ذلك ویعكس للتخصیم، هیرمیس المالیة المجموعة وشركة بالتقسیط البیع لخدمات valU وشركة الصغر متناهي                للتمویل

في مباشرة بصورة التوسع عن أثمر ما وهو – للشركة الجغرافي التواجد وتنمیة والخدمات المنتجات باقة تنویع                   استراتیجیة

 أسواق باكستان وكینیا وبنجالدیش ونیجیریا وفیتنام والوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة.

 

الستحداث المنطقة أسواق بشتى المالیة الخدمات مجال في الهائلة وخبرتها ریادتها بتوظیف هیرمیس المالیة المجموعة                 وتنفرد

في الراغبین العمالء ومتطلبات احتیاجات لتلبیة خصیًصا المصممة المالیة والخدمات المنتجات أحدث من متكاملة باقة                 وطرح

 تعظیم استثماراتهم المالیة في عالم دائم التطور.

 
 

www.rxhealthmanagement.com  :یرجى االتصال علىRX Healthcare Management  لمزید من المعلومات  عن شركة 

 لمزید من المعلومات عن المجموعة المالیة هیرمیس یرجى متابعتنا على www.efghermes.com او :     

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على:

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 

 مي الجمال

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت

melgammal@efg-hermes.com 

 إبراء الذمة

واالستراتیجیة اإلدارة بتوقعات یتعلق ما المثال سبیل على بینها من مستقبلیة أمور إلى البیان هذا في أشارت قد هیرمیس المالیة المجموعة تكون                        قد
رؤیة عن تعبر وإنما فعلیة حقائق تعتبر ال بالمستقبل المتعلقة التصریحات وهذه المختلفة. لألنشطة المستقبلیة والمؤشرات النمو وفرص                    واألهداف
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http://www.efghermes.com/
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الحصر ولیس المثال سبیل على ذلك– ویشمل الشركة، إرادة عن وتخرج مؤكدة غیر تعد طبیعتها حیث من التوقعات هذه من والكثیر للمستقبل                        المجموعة
العملة مركز عن الناجمة واآلثار العامة االقتصادیة والظروف والمحتملون الحالیون المنافسون علیها یقدم التي والتصرفات المال أسواق في التذبذب –                    
التصریحات على االعتماد في یفرط بأال الحذر توخي القارئ على ینبغي علیه وبناء المختلفة. والتنظیمات والمستقبلیة الحالیة والتشریعات                    المحلیة

 المتعلقة بالمستقبل والتي هي صحیحة في تاریخ النشر.
 


