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شيرك  العشرير مر رمضيشل لاعيتشعش  ل العضيو المتتد الدكتور عمرو مرسي  تكريم  

رئيس تتفيذي    100ضييمر ضلضيي   الدوائي  والمسييترضييرا  التشيي»يعييي   راميدا   

 2020عاى مستوى الوطر العرب  لعشم 

 2021 يناير 27القاهرة في 

وهي شركة رائدة في    ( – RMDA.CAكود البورصة المصرية )أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  

رئيس تنفيذي على مستوى الوطن العربي    100للشركة، ضمن قائمة أفضل  العضو المنتدب  تكريم الدكتور عمرو مرسي،    عن  ، قطاع األدوية المصري 

ا عبر  افتراضي  هذا العام  ، والذي أقيم  G2T Global Awards  جلوبال العالمية  ، وذلك خالل فعاليات االحتفال السنوي لتوزيع جوائز مؤسسة2020لعام  

 .  تقنيات التواصل اإللكتروني

بهدف تقدير وتكريم المؤسسات والشركات المتميزة على مستوى العالم العربي. ويُجرى اختيار الفائزين بتلك الجوائز من    2016عام    جلوبال العالميةوقد انطلقت جوائز  

لمسئولية المجتمعية. وقد  ا معياًرا محدًدا، والتي يتم عن طريقها منح الجوائز لثالث فئات رئيسية: فئة القيادة، وفئة األعمال، وفئة  17خالل منظومة تقييم دقيقة تستند إلى 

، فضالً عن  اإلدارة اليومية لعمليات وأنشطة الشركة كفاءة    ت تجاوز   وإدارته الرشيدة التي هذه الجائزة تقديًرا لمسيرته القيادية االستثنائية  على  الدكتور عمرو مرسي  حصل  

 نجاحه المتواصل في الوفاء بالتزاماته تجاه جميع األطراف ذات العالقة.  

عن اعتزازه الشدددديد بتتويبه ب ذه البائزة المرموقة  لى جانل النخبة    الدكتور عمرو مرسييي  العضيييو المتتد  لشيييرك  راميدا   عر السييييش  ض ول  هذا

 تمامه  فق  اسديوباري الأن العام  مرسدي  لى المشدرفة من قيادات األعمال في مصدر، والتي تضدم السديد محمد اإلتربي الرئيس التنفيذي لبنك مصدر. ولفت 

اء بالتزامات ا  عقد ا كامال  من مسددديرته الم نية مع راميدا وتعاونه الم مر مع زمالئه بفريق العمل، معرب ا عن تطلعه  لى مواصدددلة نباحات الشدددركة والوف

 المبتمعية ال ابتة بأفضل الطرق والوسائل الممكنة.  

 –ن اية البيان  –

 

 لالستعالم والتواص : 

 يشسمير نجم 

 قطاع االتصاالت وعالقات المست مرينرئيس 

yasmine.negm@rameda.com 

+20(0)01228505050 

 

 عر ررك  العشرر مر رمضشل لاعتشعش  الدوائي  والمسترضرا  التش»يعي   راميدا 

. وتسدتعين الشدركة RMDA.CA، وهي شدركة رائدة في قطاع األدوية المصدري ومقيدة في البورصدة المصدرية تحت كود 1986تأسدسدت راميدا في عام 

مبال  عالمية فيبفريق  داري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأت ا بتوظيف أحدث ما وصلت  ليه التكنولوجيا والمعايير ال

ء، مما أثمر الصدناعات الدوائية ومع ا الخبرة والدراية بمتطلبات السدوق المحلي وأقصدى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

م يلة ومسدتحضدرات  عن تحقيق معدالت نمو سدريعة في قطاع األدوية المصدري. وتشدمل محفظة منتبات راميدا باقة متنوعة من المسدتحضدرات الدوائية ال

ة بمصددر التبميل الصدديدالنية والمكمالت الاذائية واألج زة الطبية والمسددتحضددرات البيطرية. وتحظى الشددركة بمكانة راسددخة في أهم المباالت العالجي

االت ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نباح ا خالل السدنوات الماضدية في تنفيذ مبموعة من االسدتحواذات االسدتراتيبية على المركبات الدوائية في مب

نة السداد   في السدوق المصدري. وتقوم الشدركة بانتاج مبموعة متنوعة من األصدناد الدوائية من خالل مصدانع ا ال الثة المقامة بالمنطقة الصدناعية بمدي

 من أكتوبر.
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 التوقعش  المستقباي 

استخدام م ل   يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرد عليه عن طريق

عداتق، قتعتزمق،  العبدارات والكلمدات االتيدة قوفقدا للتقدديراتق، قت دددق، قمرتقدلق، قتقددرق، قتتحمدلق، قتعتقددق، ققددق، قالتقدديراتق، قتفتر ق، قتوق

دد  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشددروعاتق، قينبايق، قعلى علمق، قسددودق، او في كل حالة، ما ينفي ا او تعبيرات اخرى مماثلة التي ت 

الية المستقبلية او الخطط  الى التعرد على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص،  لى التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج الم

ائل التي تؤثر أو التوقعات بشددأن األعمال التبارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظرود االقتصددادية والتنظيمية العامة في المسددتقبل وميرها من المسدد

 على الشركة.   

 

نطوي على التوقعات المسددتقبلية تعكس وج ات النظر الحالية إلدارة الشددركة )قاالدارةق( على أحداث مسددتقبلية، والتي تقوم على افتراضددات اإلدارة وت

ختلفدا اختالفدا  مخداطر معروفدة ومير معروفدة ومب ولدة، وميرهدا من العوامدل التي قدد تؤثر على ان تكون نتدائج الشددددركدة الفعليدة أو أداءهدا أو  نبدازات دا م

قق أو عدم تحقق  جوهري ا عن أي نتائج في المسدتقبل، او عن أداء الشدركة أو انبازات ا الواردة في هذه التوقعات المسدتقبلية صدراحة أو ضدمنا. قد يتسدبل تح

المسدددتقبلية، أو عدم توافق التوقعات سدددواء هذا االفترا  في اختالد الحالة المالية الفعلية للشدددركة او نتائج عمليات ا اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات  

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

مر الواقع. وهذه  تخضدع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكو  التي قد تتسبل في اختالد التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهري ا عن األ

الة الالزمة لمزاولة النشدداط، وقدرة الشددركة على اسددتبقاء العناصددر الرئيسددية بفريق العمل،  المخاطر تتضددمن التقلبات بأسددعار الخامات، أو تكلفة العم

سدتبدات  والمنافسدة بنبا  وسدط متايرات األوضداع السدياسدية واالجتماعية والقانونية واالقتصدادية، سدواء في مصدر أو على صدعيد االقتصداد العالمي، وم

قليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضددخم، وتاير أسددعار الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصددحية على السدداحة اإل

 أسعار صرد العمالت، وقدرة اإلدارة على التحر  الدقيق والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع  دارة المخاطر.

 

ذلدك المعلومدات المداليدة، طرأ علي دا بعض التعدديالت بار  التقريدل العدددي، وبدالتدالي فدانده في حداالت  بعض المعلومدات الواردة في هدذه الوثيقدة، بمدا في  

 معينة قد يختلف المبموع أو النسل المئوية الواردة هنا عن اإلجمالي الفعلي.  

 

 


