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شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية

اسم الشركة
تاريخ التأسيس

Kahira Pharmaceuticals

 1991/7/02تاريخ العمل بقانون  022لسنة  1991وملدة مخسه وعشرون سنه


املصنع



املكتب العلمي



فرع حبري



فرع اإلسكندرية



فرع أسيوط

 4 شارع عبد احلميد الديب – ميدان فيكتوريا – شربا مصر
◄ ت00202092- 00204090- 00201421 :
◄ فاكس 00200477 :
0 شارع احلديقة جاردن سييت – القاهرة .
◄ ت 07902072 - 07900449 :

فروع الشركة

 4 شارع معمل األلبان – اخللفاوى – شربا
◄ ت 04227492 :
 02 شارع عمر املختار – جناكليس – اإلسكندرية
◄ ت 22- 0712722 :
 شارع  02يوليو – أمام حمطة القطار
◄ 222 - 02200222

Admin@kahira-pharma.com

الربيد اإللكرتوني
نشاط الشركة
رأس املال املصدر

واملدفوع واملرخص به
رئيس جملس اإلدارة
والعضو املنتدب

صناعه األدوية واملستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل واملواد الكيماوية و اخلالصات واألدوية البيطرية واملبيدات احلشرية وتعبئتها وتوزيعها واالجتار فيها وكذلك القيام جبميع األعمال املالية
والتجارية املتعلقة بها وكذلك التصنيع للغري ولدى الغري .


رأس املال املرخص به  022 :مليون جنيه مصري



رأس املال املصدر و املدفوع  119.470 :مليون جنيه مصري

دكتورة  /عفاف املعتز باهلل عثمان مبارك
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أعضاء جملس اإلدارة

املديرين التنفيذيني

مدير عالقات
املستثمرين

السيد األستاذ /ياسر فاروق عبد احلميد املصرى

عضو جملس إداره غري متفرغ

السيد الدكتور /أمحد حممد أبو طالب

عضو جملس إداره غري متفرغ

السيد األستاذ  /ناصر صبحى حافظ

عضو جملس إداره غري متفرغ

السيدة  /منى حممد ابراهيم موسى

عضو جملس إداره غري متفرغ

السيد  /حممد الشحات إبراهيم حسن

عضو جملس إداره

السيدة  /منال فرماوى حممود حجازى

عضو جملس إداره

السيد  /عادل عالل موسى معوض

عضو جملس إداره

السيدة  /شوق حممد فهمى عبد الاله

عضو جملس إداره

األستاذ احملاسب  /امحد حسن صربي

رئيس قطاع الشئون املالية

حماسب  /حنان عيسى حممد

مدير إدارة عالقات املستثمرين ومسئول عالقات املستثمرين

◄ 00207020-00200409
◄ فاكس 00200477 :
◄ ميل Admin@kahira-pharma.com :

Kahira Pharmaceuticals
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Kahira Pharmaceuticals

نبذه ماليه

تاريخ القيد بالبورصة :

1992/4/12

عدد األسهم املقيدة :

 11947022سهم

عدد اإلصدارات :

ثالث إصدارات

القيمة االمسية للسهم :

 12جنيه مصري

موعد بدء السنة املالية :

أول يوليو من كل سنة

اسم مراقب احلسابات :

اجلهاز املركزي للمحاسبات

مواعيد اجلمعية العمومية:

حتدد بعد االنتهاء من إعداد القوائم املالية واحلسابات اخلتامية للشركة بالتنسيق مع رئيس جملس اإلدارة للشركة والشركة القابضة

)م.م.شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية (ش

Kahira Pharmaceuticals

سياسة نظام اإلدارة

Management System Policy
Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industrial Strategic Objectives Include:* Design, manufacturing and distributing of safe, effective, stable and best
quality pharmaceutical products along with prevention of environmental
pollution and manufacturing occupational Health & safety for all personnel
working for or on behalf of the company for achieving customer needs and
satisfaction
* Satisfying local market requirements of pharmaceutical products
* Producing pharmaceutical products that replace the imported ones
* Enhancing export opportunities
* Improving Competition edge
* Increasing the profit
* Prevention of Environmental pollution
Accordingly Kahira pharmaceutical & Chemical industrial is committed to:* Establishing, implementing and maintaining quality management system
that Complies with ISO 9001/2015 requirements , c GMP, GLP,GSP, an
Environmental management system that complies with ISO ISO14001:2015
Requirements through the site located at Cairo and Occupational Health
& safety that complies with BS OHSAS 18001/2007 requirements
* Establishing, implementing and monitoring laboratory quality management system
with ISO 17025
* Continual Improvement
* Periodically reviewing the effectiveness the quality management system, the
environmental management system and occupational health & safety management
System.
* Prevention of occupational diseases and accidents & injures.
* Satisfy applicable requirements and fulfil Kahira compliance obligations
* Setting measurable objectives and drawing up performance indicators
* Conducting awareness programs and active training for all personnel
Working for or on behalf of the company
* Communicated the policy to all personnel working for or on behalf of the
company as well as the public at all interested parties providing the best
quality service, product and to highest environmental protections for our
customers in addition to the best working environment for all personnel
working for or on behalf of the company

-:  تتمثل األهداف اإلتستراتييية لرركة القاهرة لألدوية ى* تصميم وتصنيع وتوزيع مستحضرات صيدليه آمنه وفعاله وذات جوده عاليه مع المحافظة على بيئة أمنه
والمحافظة على السالمة والصحة المهنية للعاملين بالشركة لتلبيه احتياجات العميل
* أن تكون شركه القاهرة أول شركات قطاع األعمال فى الشرق األوسط
* تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات الصيدلية
* إنتاج مستحضرات صيدليه بديال عن المستحضرات المستوردة
* زيادة فرص التصدير وفتح أسواق جديدة
* رفع درجه المنافسة
* زيادة األرباح للعاملين بالشركة وحاملي األسهم
* الحد من التلوث

-: * إن شركة القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية ملتزمة بـ

 إنشاء وتطبيق والحفاظ على نظام الجودة بالشركة بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ) ونظامc GMP,GLP&GSP (  و قواعد التصنيع الجيد الساريةISO 9001 : 2015
 ونظام السالمة والصحة المهنية، ISO14001:2015 إدارة البيئة الذي يتوافق مع المواصفة
BS OHSAS 18001/2007 الذي يتوافق مع المواصفة
ISO/17025  تطبيق والحفاظ على نظام إدارة جودة المعامل بما يتوافق مع المواصفة* التحسين المستمر
* المراجعة الدورية لنظم إدارة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية
وجودة المعامل
* وضع أهداف قابله للقياس ووضع مؤشرات األداء
* االمتثال وااللتزام بتطبيق المطالب القانونية والتنظيمية والمتطلبات األخرى
* الحد من األمراض المهنية والحوادث واإلصابات
* وضع برامج تدريب وتعلم مستمرة لجميع العاملين بالشركة
* توصيل السياسة لكل العاملين بالشركة ونشرها على كل األطراف المهتمة
* تقديم أعلى جودة للخدمات والمستحضرات وأعلى حماية بيئيه لكل العمالء باإلضافة
لتوفير أحسن بيئة عمل لكل العاملين بالشركة

Managing Director

Issue No. : ( 7 )

Issue Date: 19/2/2019

DR. Afaf Moubarak

