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اارااتشركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل اا

عت فازالع ررركةشداااىاااإطشضااشعضيأةبكاااعأل مالعضت ية بشدضةالالتفشقالعاشعضيااإعىاااش هشنرررضلن

 ستيل  تبتيا ضشضسشداة اشياكالال

 

  2022يونيو 20القاهرة في 

وهي (،   – RMDA.CAالمصرية  كود البورصة)أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية  

لتحفيز  أكبر مبادرة عالمية    المتحدة، وهيألمم  لالعالمي    عضوية مبادرة االتفاقانضمامها إلى   عن  ،شركة رائدة في قطاع األدوية المصري

من    بادرةجهة مشاركة في الم  6000أكثر من  ضمن  شركة راميدا  صبح  . وبهذه الخطوة ت الستدامةالشركات على تبني ممارسات ومعايير ا

وحقوق  حقوق اإلنسان  شركاتهم مع معايير المبادئ العالمية لوعمليات    مة استراتيجياتاءمووهو  يجمعهم هدف واحد  مختلفة،  دولة    135

    .عن طريق االلتزام بالممارسات المسئولة التي تساهم في االرتقاء بالمجتمعات المحيطة بأعمالهم  ،البيئة ومكافحة الفسادالحفاظ على  و  ة،العمال

مسؤولة  ال ممارسات  تبني ال   ياتها عبر عمل تحسين  العاملة بمختلف القطاعات االقتصادية على  لشركات  ا   تحفيز العالمي لألمم المتحدة إلى  مبادرة االتفاق  هدف  ت و 

مختلف    المبادرة حث  ت و   وعدم المساواة. والصراعات    عالمية مثل التغير المناخي وأزمات المياه والغذاء ال تحديات  سلسلة من ال وتطوير حلول ابتكارية مواجهة  

والتي تمت صياغتها بناًء على المبادئ والمبادرات    المبادئ العشر لالتفاق العالمي لألمم المتحدة استراتيجياتها وسياساتها وممارساتها مع مواءمة  على شركات  ال 

     . للنجاحات المستقبلية على المدى الطويل نواة  باعتبارها  ثقافة الشفافية والنزاهة  فضالً عن ترسيخ  التي تدعمها األمم المتحدة،  

التام بأن التزام الشركات بالممارسات    إيمان راميداعلى  ،ااع كة اضل ايل  والحوكمة   رئيس قطاع عالقات المستثمرين ياسمين نجم    كدت هذا السياق أ وفي  

في  معايير وممارسات االستدامة  وأضافت نجم أن دمج أن    والنجاح المنشود بصفة مستدامة.نمو  هو الركيزة الرئيسية لتحقيق الالمسؤولة  

وتعزيز جهودها المتواصلة  بما الشركة  نظومة أعمالسينعكس مردوده اإليجابي على م عمليات التشغيلية اليومية للشركةمختلف األنشطة وال

هي خطوة ضمن العديد من   أوضحت أن عضوية راميدا لمبادرة االتفاق العالمي لألمم المتحدة. والتنمية المستدامةأهداف الرامية إلى تحقيق 

األطراف  جميع  عالقتها ب   توطيدالخطوات المستهدفة لتعزيز إطار وسياسات وممارسات الحكومة بالشركة. وأعربت نجم عن تطلع راميدا إلى  

 . المستدامةالمجتمعية التنمية بما يساهم في تعزيز البيئية واالجتماعية والحوكمة الممارسات لتعزيز  ذات العالقة

 –نهاية البيان  –

ا

اعالستاالماةلعتولصل:ا

ايشسضارانجما

 والحوكمة  عالقات المستثمرين رئيس قطاع

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+

ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. وتسستعين الشسركة RMDA.CA، وهي شسركة رائدة في قطاع األدوية المصسري ومقيدة في البورصسة المصسرية تحت كود 1986تأسسسست راميدا في عام 

مجال  عالمية فيبفريق إداري يحظى بمزيج من الخبرات الدولية المتعددة. وتقوم الشركة منذ نشأتها بتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا والمعايير ال

ء، مما أثمر الصسناعات الدوائية ومعها الخبرة والدراية بمتطلبات السسوق المحلي وأقصسى درجات االهتمام والتركيز على تلبية احتياجات وتطلعات العمال

مثيلة ومسستحضسرات  عن تحقيق معدالت نمو سسريعة في قطاع األدوية المصسري. وتشسمح محفظة منتجات راميدا باقة متنوعة من المسستحضسرات الدوائية ال

ة بمصسسر التجميح الصسسيدالنية والمكمالت الغذائية واألجهزة الطبية والمسسستحضسسرات البيطرية. وتحظى الشسسركة بمكانة راسسسخة في أهم المجاالت العالجي

االت ذات مقومات نمو واعدة  وذلك بعد نجاحها خالل السسنوات الماضسية في تنفيذ مجموعة من االسستحواذات االسستراتيجية على المركبات الدوائية في مج
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نة السساد   في السسوق المصسري. وتقوم الشسركة بانتاج مجموعة متنوعة من األصسناف الدوائية من خالل مصسانعها الثالثة المقامة بالمنطقة الصسناعية بمدي

 من أكتوبر.

 

العتوقاشدالعضرتقباا 

استخدام مثح   يحتوي هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتصح بوقائع او احداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق

عساتق، قتعتزمق،  العبسارات والكلمسات االتيسة قوفقسا للتقسديراتق، قتهسدفق، قمرتقسدق، قتقسدرق، قتتحمسحق، قتعتقسدق، ققسدق، قالتقسديراتق، قتفتر ق، قتوق

دف  قترىق، قتخططق، قممكنق، قمتوقعق، قمشسسروعاتق، قينبغيق، قعلى علمق، قسسسوفق، او في كح حالة، ما ينفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي ته

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

ائح التي تؤثر أو التوقعات بشسسأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصسسادية والتنظيمية العامة في المسسستقبح وميرها من المسسس

 على الشركة.   

 

حداث مسسستقبلية، والتي تقوم على افتراضسسات اإلدارة وتنطوي على التوقعات المسسستقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشسسركة )قاالدارةق( على أ

فسا اختالفسا  مخساطر معروفسة ومير معروفسة ومجهولسة، وميرهسا من العوامسح التي قسد تؤثر على ان تكون نتسائج الشسسسسركسة الفعليسة أو أداءهسا أو إنجسا اتهسا مختل

ا الواردة في هذه التوقعات المسستقبلية صسراحة أو ضسمنا. قد يتسسبد تحقق أو عدم تحقق  جوهريًا عن أي نتائج في المسستقبح، او عن أداء الشسركة أو انجا اته

ق التوقعات سسسسواء هذا االفترا  في اختالف الحالة المالية الفعلية للشسسسركة او نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات المسسسستقبلية، أو عدم تواف

 كانت صريحة او ضمنية.  

 

ذه  ركة لعدد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبد في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهتخضسع أعمال الش

العمح،  يق  المخاطر تتضسسمن التقلبات بأسسسعار الخامات، أو تكلفة العمالة الال مة لمزاولة النشسساط، وقدرة الشسسركة على اسسستبقاء العناصسسر الرئيسسسية بفر

سستجدات  والمنافسسة بنجاح وسسط متغيرات األوضساع السسياسسية واالجتماعية والقانونية واالقتصسادية، سسواء في مصسر أو على صسعيد االقتصساد العالمي، وم

الفائدة، وتقلبات  وتطورات قطاع الرعاية الصسسحية على السسساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرخ ومخاطر اإلرهاخ، وتأثير التضسسخم، وتغير أسسسعار  

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

 

فسانسه في حساالت    بعض المعلومسات الواردة في هسذه الوثيقسة، بمسا في ذلسك المعلومسات المساليسة، طرأ عليهسا بعض التعسديالت بغر  التقريسد العسددي، وبسالتسالي

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

-  


