
 

في شركة نرهادو الدولية  يستثمرانوستون باين إيس أفيرما كابيتال 
 مصر - لألدوية

 
وافقت كّل من "أفيرما كابيتال" و"ستون باين إيس  : 2022 فبراير 1 –مدينة سنغافورة، سنغافورة، والقاهرة، مصر  

مليون   20ترك بمبلغ قيمته ش باين"( على االستثمار بشكل مبارتنرز" المحدودة )المشار إليها في ما يلي بـ "ستون 
دوالر أمريكي مقابل حصة أقلية مهمة في شركة "نرهادو" الدولية لألدوية والمكّمالت الغذائية )المشار إليها في ما يلي  

والرائدة في تصنيع   ، وهي واحدة من أكبر شركات األدوية والمكّمالت الغذائية واألسرع نموًا،بـ "نرهادو" أو "الشركة"( 
 أغشية البوليمر لكبسوالت الدواء القابلة للتفتت عبر الفم في مصر.  

 
حضورها  ل  نظراً في هذا القطاع،  من نوعه    اً فريد  تمّثل كيانً "  نرهادو"أن شركة  "  ستون باين"و"  أفيرما كابيتال" واعتبرت  

عبر   المهيمنة  السوقية  وحصتها  لمنتجات  مختلف  الكبير  الرئيسية  الفرعية  الغذائية  القطاعات  وقدراتها  المكّمالت 
أغشية البوليمر لكبسوالت الدواء القابلة للتفتت عبر الفم    تكنولوجيا  هامة، حيث كانت أول من قام بجلب التكنولوجية ال

المكّمالت  من  كثير  الة جذابة من المنتجات قيد التطوير تشمل  مجموع"  نرهادو"عالوة على ذلك، تملك    . مصر إلى  
الجرعات    وأكبسوالت ذات أغشية البوليمر القابلة للتفتت عبر الفم  البنوعيها،  الصيدالنية،  والمنتجات    المبتكرة الغذائية  

أقراص التقليدية المضغوطة على شكل  االستثمار  "  رهادوي ن"شركة  تخطط  و .  الدوائية  يوفرها  التي  العائدات  الستخدام 
األسواق    كّل من   في قيد التطوير  المبتكرة  األدوية  من منتجات  كثير  لشركة وتسريع إطالق الالقائمة لعمليات  اللتوسيع  

 . المصرية واإلقليمية
 

، وتلبية  المصريةدواء  هيئة الموافقة  بما في ذلك    ، تنظيميةاللموافقات  ال يزال رهنًا با إغالق الصفقة  لى أن  تجدر اإلشارة إ
 . بعض الشروط المتفق عليها بين الطرفين 

 
في   االستثمار  بين  بمثابة  "  نرهادو" سيكون  استثمار مشترك  سيدعم  و في مصر،  "  ينا ب  ستون " و"  كابيتالأفيرما  "أول 

االستثمار الشركتيننطاقًا  األوسع    استراتيجية  لكال  على مصر  تركز  ت  ،التي  باللتين  الفرص  قومان  من  المزيد  تقييم 
 . بشكل مشترك هاوتنفيذ االستثمارية في مصر

 
فرق إدارية قوية،  و رائدين  سين  مؤسّ ضّم  ة الناجحة التي تاإلقليميشركات  بدعم ال"  يناب  ستون " و"  كابيتالأفيرما  "  يلتزمان

في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا    ستثماراالفرص  يجاد المزيد من  نشط إل شكل  السعي ب  يواصالن كما  
 .  األوسع

 



 

التنفيذي لشركة   مام بعض من أبرز ض انيسرنا أن نرحب ب "   : في معرض تعليقه"  نرهادو "وقال محمد شلبي، الرئيس 
‘ ستون باين’و ‘  أفيرما’لقد كانت  .  مسيرتنا لتحقيق النمو إلى  ‘  ستون باين ’ و‘  لأفيرما كابيتا ’   المستثمرين العالميين مثل

على ثقة بأن ونحن  .  وتنفيذها  تعزيز القيمة الهادفة لمن المبادرات  الكثير  تحديد  على  بالفعل    ساعدونا قد  و شركتين نشيطتان  
معايير لتلبية  جهودها    دعم خطط نمو الشركة، وترسيخ مكانتها في السوق، و يسمح بتسريع تنفيذ  س  ‘نرهادو’استثمارهم في  

 ".االكتتاب العام األولي 
 

الشرق األوسط في منطقة  "  أفيرما"قسم أعمال  قال تيمور لبيب، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة  من جانبه،  
للغاية ن  ي متحمسنحن  "":  أفيرما كابيتال "وحدة أعمال الشركة في أفريقيا في شركة  وشمال أفريقيا ورئيس مجلس إدارة  

مع استمرار مصر في ًا  ع ي سر نموًا  قطاع األدوية المصري  شهد  ي .  متميزوفريق إدارتها ال   ‘ نرهادو’لشراكة مع  إلبرام هذه ا
 ةالعالمي اتنا  واالستفادة من امتياز  ‘ نرهادو’لعمل مع  لنحن نتطلع .  ستثمارمواتية لالبيئة توفيرها تسجيل نمو ممتاز نتيجة ل

 " .على السواء العضوي أو غير العضوي  على النمو ا  لمساعدته 
 

  ين ا ب  ستون " صندوق  ورئيس "بارتنرز كابيتال يناب   ستون "  لشركة التنفيذي والرئيس المؤسس  حيدر، يوسف وقال
 نؤمن  حن ن.  واحد ال فريق تعاون معها بروح الوال ‘رهادو ن ’  مع شراكةدخولنا في هذه ال لنشعر بالفخر الشديد    نحن"  ": إيس 

ة وعائدات هامة  استثنائيعد بتحقيق قيمة  ي األدوية  قطاعكما أن    المصري،  السوق الواعدة التي يتمتع بها    مكاناتاإلب
 إلى ونتطلع االستثمار، هذامن خالل  ‘  تال يأفيرما كاب’ مع  للشراكة نيمتحمس  نحنعالوة على ذلك،  .  على االستثمار

 ."  مصر  في مستقبلية استثماراتًا للقيام بمع العملمواصلة  
 

 بدعم ،" ستون باين"و"  أفيرما كابتال"لصالح كّل من   حصري ال ماليال  مستشاربدور ال"  كابيتال ينيسانسر "وقد اضطلعت  
 الذراع، وهي  " كابيتالظبي االسالمي   أبو   " شركة  كما اضطلعت  .  قانونيين  مستشارين بصفة   "كيس  آند وايت " من

اإلسالمي  ل االستثمارية المصرفية أبوظبي  بدور  مص   –مصرف  لصالح    جانبل  حصري ال   الترويج  مستشارر  البائع 
 .انونيينالق مستشارين بصفة ال"وشركاه  التميمي"شركة   من بدعم  ،" نرهادو"
 

األصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع  إن نص اللغة 
 لنص اللغة األصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني. 
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