
  

 

 

 

 

 في القاهرة )مؤسسة التمويل الدولية( 
 سارة موسى 
 201006461347+ رقم الهاتف:

  smoussa1@ifc.org: البريد االلكتروني 

 
 في القاهرة )راميدا( 

  ياسمين نجم  
 201228505050+رقم الهاتف: 

   myasmine.negm@rameda.co االلكتروني:البريد 

 

الدولية    مؤسسة استراتيجية مع  تالتمويل  للصناعات  عقد شراكة  العاشر من رمضان  شركة 
التشخيصية »راميدا«  والمستحضرات  معايير    الدوائية  أفضل  مع  موائمة عملياتها  أجل  من 

 البيئية  االستدامة

مع شركة    أبرمت  -  2022مايو    16القاهرة،   الدولية شراكة  التمويل  التشخيصية  مؤسسة  والمستحضرات  الدوائية  للصناعات  من رمضان  العاشر 

باإلضافة  البيئية    االستدامة وممارسات  مع أفضل معايير    في مصر  وأنشطتها  موائمة عملياتهاالرامية إلى    الشركةاستراتيجية  مساندة    ، بهدف»راميدا« 

 اإلنتاجية.  ةكفاء وزيادة معدالت التحسين  إلى

ترشيد  الكربونية والبصمة    تقليصالتي تساهم في  حلول  ال   من أجل تبني  »راميدا«بمعاونة شركة  مؤسسة التمويل الدولية  ستقوم  الشراكة،    تلك  وبموجب

رائدة في  باعتبارها مؤسسة  وتطلعاتها للنمو    »راميدا«انطالقًا من مكانة شركة  والمواد والموارد.    توظيفن كفاءة  يتحس فضالً عن  المياه المستخدمة،  

تبني  ة على  حرص الشركمجموعة واسعة من األدوية والمكمالت الغذائية والمنتجات األخرى في مصانعها الثالثة في منطقة القاهرة الكبرى، ت إنتاج  

   على البيئة.تعظيم مردودها اإليجابي من ها وتشجيع الحلول التي تمكن

، باإلضافة إلى تعزيز  لتكاليف خفض ان  عالموارد  تلك  ترشيد استخدام  ل   »راميدا«، فسوف تثمر مساعي شركة  موارد المياه والطاقة في مصر  لُشح  نظًراو

   حماية البيئة. التزامها بدورها الرائد في  

فقد أخذت الشركة  راميدا،  تغطية ونطاق عمليات  وحجم   نمو  نمانطالقًا  " وفي هذا السياق صّرح الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا،  

البيئة،  يضمن الحفاظ على  خدمة المرضى والعمالء على نحو  مع مواصلة دورها في  نموها،    ات ومسارتها  ضمان استدامة ممارسات أنشطزمام المبادرة ب 

تحسين الصحة البدنية والعقلية  دور الشركة في  إلى جانب  ف، ويسهم في تحقيق االستدامة االقتصادية على المدى الطويل.  واالرتقاء بالمجتمعات المحيطة

. وفي هذا اإلطار، تمثل الشراكة االستراتيجية التي أبرمتها  كوكب األرضالحفاظ على  ضمان  ب  الراسخ  التزامهافإنها تحرص أيًضا على الوفاء با،  هعمالئل

الحوكمة    ألطر التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بمعايير وممارساتخطوة كبيرة أخرى في طريق التحسين المستمر ل  ؛ مع مؤسسة التمويل الدولية راميدا  

مواصلة دورها  ا من  هتمكنعالوة على  ،  التشغيلية  من الكفاءة  قدر  أكبر  هامع تحقيق   للشركة  البيئيةسيساهم في تحسين البصمة  مما  البيئية واالجتماعية،  

   ." ق هامش ربحية معقولي حق، مع تالة من حيث التكلفة فع  منتجات دوائية تقديم الرائد في 

"إن شراكتنا مع راميدا جزء    : الدولية  التمويل  بمؤسسة   وليبيا لمصر القُطري   المدير   بأعمال   والقائمة   مصر  مسؤولة  الحيني،  ياسمين  قالت  جانبها، من

فريقيا ومساعدة مؤسسات األعمال في القارة على الحد من آثارها على البيئية. ويتيح  إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية لمساندة قطاع الصحة في  امن  

السابع والعشرين بشأن المناخ الذي تستضيفه مصر فرصة رائعة لمؤسسات األعمال في مصر، ومنها راميدا، إلظهار مساهمة  مؤتمر األمم المتحدة  

 ".  القطاع الخاص في التخفيف من حدة تغير المناخ من خالل كفاءة استخدام الموارد

ة، " إن هناك حاجة ماسة إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص تدعم  التعاون الدولي المصري وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة 

مؤسسة التمويل   الحلول المستدامة والتحول األخضر لتسريع وتيرة التقدم نحو التنمية، ودعم المبادئ البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمة. وتمثل شراكة

مصر. ونحن نرتقب عقد اجتماع المناخ السابع والعشرين، فإننا ننتقل من االلتزامات نحو  الدولية وراميدا خطوة نحو التحول إلى االقتصاد األخضر في  

مية متعددة  العمل والتنفيذ. ويتطلب هذا التحول مشاركة جميع األطراف ذات الصلة ، ويشمل ذلك التعاون بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وبنوك التن

ع الخاص. وهذا النهج إزاء العمل المناخي الذي يشمل العديد من األطراف المعنية ضروري لتعزيز  األطراف ومؤسسات األعمال والشركات والقطا

   جهود التخفيف من حدة آثار المناخ في جميع أنحاء مصر، ومن ثم المساهمة في األجندة العالمية للعمل المناخي".
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شمال إفريقيا تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في مصر والمغرب وتونس بهدف  وتأتي الشراكة مع راميدا في إطار مشروع أكبر للصناعات الدوائية في  

   زيادة كفاءة استخدام الموارد في قطاع الصناعات الدوائية بالمنطقة.

والمغرب وتونس بهدف  فريقيا تنفذه مؤسسة التمويل الدولية في مصر  إوتأتي الشراكة مع راميدا في إطار مشروع أكبر للصناعات الدوائية في شمال  

   زيادة كفاءة استخدام الموارد في قطاع الصناعات الدوائية بالمنطقة.

مليون دوالر ألول سند    100 بقيمة  ، استثمرت المؤسسة وقامت بتعبئة أكثر من مليار دوالر لمشروعات مناخية. ويشمل ذلك تموياًل 2016ومنذ عام  

لي في مصر لتمويل مشروعات ذكية مراعية للمناخ وتعمل على الحد من انبعاثات غازات االحتباس  أخضر للقطاع الخاص أصدره البنك التجاري الدو 

وهي شركة إقليمية لتقديم خدمات الرعاية الصحية، إلنشاء وتطوير مباني المستشفيات  ،  Humaniaالحراري. هذا باإلضافة إلى قرض أخضر لهيومنيا  

  الخضراء في مصر.

  وع شركة راميدا.وتساند حكومة هولندا مشر

 

 نبذة عن مؤسسة التمويل الدولية 

 

أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في بلدان  ،  (IFCمؤسسة التمويل الدولية )

تستخدم رؤوس أموالها وخبراتها ونفوذها لتهيئة األسواق وإيجاد  بلد في أنحاء العالم، حيث  100األسواق الصاعدة. وتعمل المؤسسة في أكثر من 

مليار دوالر إلى شركات    31.5مستوى قياسي من التمويل يبلغ   ، ارتبطت المؤسسة بتقديم2021الفرص في البلدان النامية. وفي السنة المالية 

لة على قوة القطاع الخاص ف ومؤسسات مالية خاصة في ِّ ي القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، في وقت تتصدى فيه  البلدان النامية، ُمعو 

 www.ifc.org للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع:الناشئة عن جائحة كورونا.   اقتصادات هذه البلدان للتداعيات

 

 للتواصل: 

www.facebook.com/IFCAfrica/ 

http://www.twitter.com/IFCAfrica 

www.youtube.com/IFCvideocasts 

/SocialMediaIndexwww.ifc.org 

 
 عن شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية »راميدا«

.اوتتسعيا ايمرسكة اRMDA.CA،اوهعاشسكة اميد  ا عاطا  ايدووة ايمصرسكواوددا  ا عايمرصم س ايمصرسكة اتوراةصوا1986تأسستسراميدا يا عام  ا

دج لااي مصا ا عبفكةقاإويمواةوظىابصزةجاد ايمخركيتايم وما ايمصعي و .اوتدص ايمركة ادنذانرأته ابعصظافاأح ثاد او لراإماهايمعكنصمصجا اويمصي ةاكايم

ء،ادص اأثصكايمرسن م تايم ويدا اوديه ايمخرك اويم مية ابصعالر تايمتسصاايمصولعاوأطرسىاومج تايمهعص  اويمعكةازاملىاتلرا ايحعا ج تاوتالي تايميصا

صثال اودتسعو سكيتاام اتوداقادي متانصصاسسكةي ا عاطا  ايدووة ايمصرسكو.اوترسصحادوفظ ادنعج تاميدا ياب ط ادعنصم اد ايمصتسعو سكيتايم ويدا ايم

 ابصرسسكايمعجصاحايمرسسا منا اويمصكصاتايماذيدا اويدجهز ايمارا اويمصتسسعو سسكيتايمرااكة .اوتوظىايمرسسكة ابصك ن اميسسسخ ا عاأهاايمصج متايمياجا

 متاذيتاددصد تانصصاويم  ااوذمكابي انج حه اخالايمتسنصيتايمص يسا ا عاتنفاذادجصصم اد ايمسسعوصيذيتايمسسعكيتاجا املىايمصكةر تايم ويدا ا عادج

ن ايمتس و اا عايمتسصاايمصرسكو.اوتدص ايمرسكة ابانع جادجصصم ادعنصم اد ايد سن دايم ويدا اد اخالادرس نيه ايمثاث ايمصد د اب مصناد ايمرسن ما ابص ة

اد اأةعصبك.

   ramedapharma.com :التالي الموقع زيارة يرجى المعلومات،  من المزيد 
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