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شررة العاشرشررةلمضلنملرررالات رردراريلعاالعستاللعا اررشخلررةعيلعاش رر ت ررتالل

لعا ترهلا شراجااراتالعاكفرءةلفششحلمخطالجاياةلت »نعمتاع«لش.م.م

 

 2022أغسطس  21القاهرة في 

 (، وهي – RMDA.CAالبورصة المصريةأعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية )كود  

ياسمين الدكتورة  بحضور معالي وزيرة البيئة  وذلك    المياهلمعالجة  جديدة ومتطورة  افتتاح محطة    شركة رائدة في قطاع األدوية المصري، عن

  .البيئية تهاحسين بصمبت التزام الشركة في إطار ، وذلك  فؤاد

عاًما في    17على أكثر من    و، وهي شركة مصرية تحظى بخبرة ترب الوطنية لتكنولوجيا المياهبالشراكة مع شركة  المحطة    تم تطويروقد  

متر مكعب، أو ما يعادل نصف استهالك الشركة من   ألف  165في توفير ما يقرب من    المحطة  ساهمت ومن المتوقع أن    .تكنولوجيا المياهمجال  

ويهدف هذا المشروع إلى تقليل تسرب المياه الملوثة إلى البيئة المحيطة، والتي تعد أحد األسباب الرئيسية للتلوث الصناعي في    المياه سنويًا.

ذبة مثل المياه الجوفية واألنهار والخزانات بسبب  جميع أنحاء العالم، مع تعزيز قدرة الشركة على ترشيد اعتمادها على مصادر المياه الع

 . ويأتي ذلك في إطار السياسات التي تتبناها الشركة حاليًا وتهدف إلى تقليل األثر البيئي لعملياتها ،إعادة استخدام المياه المعالجة

العديد من التطورات السريعة،  تشهد  األسواق في جميع أنحاء العالم  أن    ،مشرايللزيةةلعابتئالليرس تضلفؤعد  عاا شونةالسياق قالت  هذا  وفي  

. حيث تتجه نحو تحقيق أهدافها التنموية بصورة أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التغير المناخي

راف التفاقية األمم المتحدة اإلطارية حول تغير المناخ  من مؤتمر األط   27دورة الـأعربت معالي الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر للو

التحول نحو اقتصاد قادر على التكيف مع التغيرات مواتية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل    فرصة  ، باعتباره(COP27)  2022عام  

 .المناخية

توقيع اتفاقية مع مؤسسة  يشمل ذلك  بقيم االستدامة بما يخدم المجتمع والبيئة، و  موحرصها على االلتزاجهود الشركة  ل  اًل ي كلت ويأتي ذلك االفتتاح  

الدولية ) ( بهدف مساندة استراتيجية الشركة الرامية إلى موائمة عملياتها وأنشطتها في مصر مع أفضل معايير وممارسات  IFCالتمويل 

باإلضافة إلى  . ة فيما يتعلق بالممارسات البيئية واالجتماعية ومبادئ الحوكمةاالستدامة البيئية باإلضافة إلى تحسين األطر التي تتبناها الشرك

( بهدف موائمة استراتيجيات وعمليات UNGCذلك، شهد العام الحالي انضمام شركة »راميدا« إلى مبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة )

 . ل، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الفساد الشركة مع معايير المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان، وحقوق العما

من منطلق كوننا واحدة من أبرز الشركات الرائدة في قطاع  بأنه    ا ةللمةسيلعاشلولعا دشابلا ة النعمتاع  الدكتورصرح  ومن جهته  

االستدامة التي تساهم في تقليل األثر البيئي  األدوية المصري، فإننا نتفهم المسؤولية التي تقع على عاتقنا لمواءمة عملياتنا مع أفضل معايير  

ولذلك، توصل الشركة التركيز على ترسيخ ممارسات االستدامة في عملياتها مدفوعةً    .لتلك العمليات وتعظيم المردود اإليجابي على البيئة

 لضارة. بالتزامها المتواصل بالحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تقليل النفايات والحد من االنبعاثات ا

 

 –نهاية البيان  –  

ل
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ل

لعاش  ت تال»نعمتاع«اضلشة العاشرشةلمضلنملرالات دراريلعاالعستاللعا اشخلةعيل

. وتـستعين الـشركة RMDA.CA، وهي ـشركة رائدة في قطاع األدوية المـصري ومقيدة في البورـصة المـصرية تحت كود 1986تأـسـست راميدا في عام 

لمعايير العالمية في مجال بفريق إداري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا وا

ء، مما أثمر الصـناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السـوق المحلي وأقصـى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

ـستحـضرات الدوائية المثيلة ومـستحـضرات  عن تحقيق معدالت نمو ـسريعة في قطاع األدوية المـصري. وتـشمل محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من الم

ة بمصــر التجميل الصــيدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمســتحضــرات البيطرية. وتحظى الشــركة بمكانة راســخة في أهم المجاالت العالجي

كبات الدوائية في مجاالت ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السـنوات الماضـية في تنفيذ مجموعة من االسـتحواذات االسـتراتيجية على المر

ركة بإنتاج مجموعة متنوعة من األصـناف الدوائية من خالل مصـانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصـناعية بمدي وق المصـري. وتقوم الـش اد   في الـس نة الـس

 من أكتوبر.

 

لعاشوقشريلعا اشقبتتا

ع المستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق استخدام مثل يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوق

ديراتق، قتفتر،ق، قتوقـعاتق، ق دق، قـقدق، قالتـق ديراتق، قتـهدفق، قمرتـقبق، قتـقدرق، قتتحـملق، قتعتـق ا للتـق ة قوفـق ارات والكلـمات االتـي تعتزمق،  العـب

ق، قمشــروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قســوفق، او في كل حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقع

لية او الخطط  الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، إلى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقب

ــأن األ ــائل التي تؤثر أو التوقعات بش ــتقبل وايرها من المس ــادية والتنظيمية العامة في المس عمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتص

 على الشركة.   

 

رة وتنطوي على التوقعات المســتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشــركة )قاالدارةق( على أحداث مســتقبلية، والتي تقوم على افتراضــات اإلدا

ــرـكة الفعلـية أو أداءـها أو إنـجازاتـها مختل ـفا اختالـفا  مـخاطر معروـفة واير معروـفة ومجهوـلة، وايرـها من العواـمل التي ـقد تؤثر على ان تكون نـتائج الشــ

و ـضمنا. قد يتـسبب تحقق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائج في المـستقبل، او عن أداء الـشركة أو انجازاتها الواردة في هذه التوقعات المـستقبلية ـصراحة أ

ــتقبلية، أو عدم تواف ــركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المسـ ــواء هذا االفترا، في اختالف الحالة المالية الفعلية للشـ ق التوقعات سـ

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذه   تخـضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في

ــية بفر ــر الرئيس ــتبقاء العناص ــركة على اس ــاط، وقدرة الش ــعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النش ــمن التقلبات بأس يق العمل،  المخاطر تتض

ة بنجاح وـسط متغيرات األوضـاع ا تجدات  والمنافـس واء في مصـر أو على صـعيد االقتصـاد العالمي، ومـس ية واالجتماعية والقانونية واالقتصـادية، ـس ياـس لـس

وتقلبات    وتطورات قطاع الرعاية الصــحية على الســاحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضــخم، وتغير أســعار الفائدة، 

 دارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة المخاطر.أسعار صرف العمالت، وقدرة اإل

 

ه في ـحاالت  بعض المعلوـمات الواردة في ـهذه الوثيـقة، بـما في ذـلك المعلوـمات الـمالـية، طرأ عليـها بعض التـعديالت بغر، التقرـيب الـعددي، وـبالـتالي ـفإـن

 النسب المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.معينة قد يختلف المجموع أو 
 


