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شركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل ا     اا

لإليكلدلدابضايلاسررررتو اافياضرررروءا ضواااا2022اش ااأشررررنكا راا9أةلات ققاأدلًءاقويًشاخاللاا

%ا82%اعتتجشةزا ااشضاجتاه،اةلضتفشعاصررشفيالعكبباباياوقوااللقاا ابترررن اسررتوي اا2 28

%اخاللا فسا8 17جتاها عر وبًشابشضتفشعااش  اصرشفيالعكببابتررن اا ااولاااا9 194عاررج اا

العفتكة

 

 2022 نوفمبر 14القاهرة في 

شركة     (، ةهي – RMDA.CAأعلنت اليوم شركة  الاششرك  ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي  ةالضررت نركاد الت ركيعري  وةوة الموضير  الضعرك  

  1.093 كاةاد  ، حيث بللت اإل2022سرمتضمك   30فتكة التررا  أشراك الضنتاي  في  ضاوية في قطشع األةة   الضعرك،، عر تتشوهاش الضشلي  ةالت رليلي  ل

اش ةًل،  ر  . ة أتي ذلك بفنر  اإل كاةاد الوو   التي حووتاش  نتهشد ال ركة  األة ك  ميا،ش، ةعلر ضأسر%28.2، ةهو تضو سرنو، بضاي   جنيه ليشض 

 ". فشةرشتو، إلر جشتب األةاء الوو، لضرت نك، "أةجكام" ة""ضا يتشةس"ة "ةولوتش"

( بضاي  سرررنو، للليكوبشسرررت نشء  مياشد قطشع التعرررني    ع إجضشلي حهم الضمياشدشاضتف   ر الاشم الهشض،  راألةلد فتكة التررررا  أشررراك  شررراي  قية

، الذ،  رررت وذ حشلي،ش علر تعرريب األسرري  ر  رررشهض   وطشع الضمياشد الض لي الضمياشد ب   حهم  تضوةحية علر خلفي     ليول  47.0ررره   ي % ل15.6

قطشع التعري ك % خًل  تفس الفتكة. ة ر تشحي  أخكى، سرشهم  30.8حيث اضتف  إجضشلي حهم  مياشد الوطشع بنررم  %،  62الوطشعشد ةذلك بنررم  

 . %160.8، حيث اضتف  حهم الضمياشد بنرم  2022أة  ترا  أشاك  ر عشم في تضو إجضشلي حهم الضمياشد خًل  

هش ش الكبح ةيررررشحب ذلك اضتفشع ،  2022عشم أشرررراك  ر   9أة      ليول جنيه خًل   539.2ليملغ   %38.5اضتف  إجضشلي الكبح بضاي  سررررنو، 

ش بتكاج  تللف  الضواة الكشم بضاي  سرنو،    علر أسرش  توط   ئو    3.7بواق   ةهو تضو   ،% خًل  تفس الفتكة49.3اإلجضشلي ليرره    سرنو،،  يعو ،

لضنتهشد  افي أسرررراشض  سررررتكاتيهي  اال كج  النضو الوو، في  رررررتو شد الكب ير  إلر الت شةاد  ة  .تفس الفتكةتوطر   ئو   إلر اإل كاةاد خًل     2.8

 الفتكة.تفس خًل  بض فظ   نتهشد ال كة   األة ك  ميا،شاألسشسي  

، ةهو تضو 2022عشم    رأشرراك   9أة      ليول جنيه خًل   334.0بللت األضبشح الت ررليلي  قم  خعررم النرركاوب ةالفواوي ةاإلهًلت ةاالسررتاًلت  ة

 . %30.6 ئو   ليره  توط   6.8بواق  األضبشح الت ليلي  هش ش  اضتفشع ، ةيشحب ذلك%64.7سنو، بنرم  

 اضتفشع  ، ةيرشحب ذلك2022عشم  ر  أشراك    9أة    ليول جنيه خًل     194.9ليملغ   %82.0اضتف  يرشفي الكبح وباي حوو  األقلي ( بضاي  سرنو،  

، بفنرر  تضو األضبشح الت ررليلي ، فنررًل، عر اتكفشف  عرركةفشد الفواوي خًل  تفس %17.8ط  ئو   ليررره   شتو  5.3بواق   يررشفي الكبح هش ش  

 . الفتكة

% ليملغ 88.1( بضاي  سررنو،  التلشليف غيك النوي   لنظشم اإلثشب  ةالت فيت، ةيررشفي الكبح األسررشسرري وباي اسررتماشة  لشسررب فكة  الاضل   ةاضتف 

ط  ئو   ليعررر  إلر شتو  5.8بضوياض    يرررشفي الكبح األسرررشسررري،  عررر وب،ش بشضتفشع هش ش  2022أشررراك  ر عشم   9أة    ليول جنيه خًل     200.6

  .الفتكة% خًل  تفس 18.3

  ارصاقشوض العيخ 

ا) ااولاجتاه(
االعثشعثالعكبعاا

ا2021

لعثشعثاالعكبعاا

ااا2022

 لعتغااكا

ا

أشنكااا9أةلا

ا2021

أشنكااا9أةلا

ا2022

العتغااكا

ا%ا2 28ا0 1,093ا5 852ا%ا2 21 5 381ا7 314الإليكلدلدا

ا%ا5 38ا2 539ا4 389ا%ا5 33 5 194ا7 145  جض العكببا

اتوط  اا7 3+ا%ا3 49ا%ا7 45اتوط  ا7 4+ا%ا0 51ا%ا3 46 هش ش الكبح اإلجضشلي

ا%ا7 64ا0 334ا8 202ا%ا6 57ا6 124ا1 79اةلعفولوياةلإلاالكاةلالستنالكااالعت غااا اقن اخعمالعنكلوبللضبشحاا

 توط   6.8+ % 30.6 % 23.8 توط   7.5+ % 32.7 % 25.1   هش ش األضبشح الت ليلي 

ا%ا6 69ا8 285ا5 168ا%ا6 59ا6 107ا5 67اللضبشحالعت غااا اقن العفولوياةلعنكلوبا

 توط   6.4+ % 26.1 % 19.8 توط   6.8+ % 28.2 % 21.4اهش ش األضبشح الت ليلي  قم  الفواوي ةالنكاوب 

ا%ا0 82ا90 194ا1 107ا%ا0 56ا7 70ا3 45اصشفيالعكبباباياوقوااللقاا ا
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 توط   5.3+ % 17.8 % 12.6 توط   4.1+ % 18.5 % 14.4اباي حوو  األقلي  هش ش يشفي الكبح 

ا%ا3 83ا1962 0ا1071 0ا%ا7 59ا0724 0ا0453 0اضب ا العرنما

 

الوو     ضمياشدبفن  ال  2022عشم   ر  أشاك    9أة    ليول جنيه خًل     29.0لتره     %30.8قطشع الضمياشد الض لي  بضاي  سنو،   مياشد    تاضتفا

، فنرًل، عر حشل  التاشفي التي   رايهش قطشع الضمياشد الكشير  علر  ررتوى سرو  اليةاء الضعرك، خًل   كحل   ش األة ك  ميا،شاألسرشسري   للضنتهشد  

  %37.0قطشع الضمياشد الض لي  بضاي  سررررنو،  الاشم الهشض،. ةبنشء، علر ذلك، اضتفات إ كاةاد  أشرررراك  ر  9أة   ( خًل   19 –باي أز   وةوفيي  

%  82%  ر اإل كاةاد الضهضا  ل رركة  ضا ييا ةةذلك  74، لتملغ  رررشهض  الوطشع 2022عشم   ر أشرراك   9أة    ليول جنيه خًل     804.3لتررره   

  ر تضو اإل كاةاد خًل  تفس الفتكة.

 رركة    ش  تضششررر    االسررتكاتيهي  التي تطمواش الةهو  ،  ةحية ليول   13.4لتررره     %19.6قطشع الضنشقعررشد بضاي  سررنو،   مياشد  ةاضتفات  

 ت ويق أفن   رتو شد الكب ي  الضضلن  عر اتتوشء الض شضة  في الضنشقعشد الضطكةح  بانش  . الاشةف  إلر

حهم  ،  يفوع،ش بشضتفشع %27.8سررررنو، بضاي     تضو، ةهو  2022 ر عشم أشرررراك   9 ليول جنيه خًل  أة     75.8 إ كاةاد قطشع التعرررري كبللت  

ةالذ،   خًل  تفس الفتكة  علر خلفي  اضتفشع الضمياشد بشلررو  الاكاقي ليول ةحية، ةذلك    4.5لتعر  إلر   %160.8 مياشد الوطشع بضاي  سرنو،  

 ضمياشد خًل  تفس الفتكةتكاج  حهم ال، ةذلك  وشب   بشإلضرشف  إلر تضو حهم العرشةضاد إلر الررو  اليضني   ض   أةمك األسروا  الكشضجي  لل ركة 

 .(19 – ر الاشم الرشبق برمب حشل  اإلغًل  الضفكةض  الضعشحم  ألز   اتت شض فيكة  وةوفيي 

 ، في ضرروء2022عشم   ر أشرراك   9ألة    ليول جنيه خًل     86.4% لتملغ 53.9قطشع التعررني  ألطكاأ أخكى بضاي  سررنو، اضتفات إ كاةاد  

علر خلفي  تهشح ال ركة  الضررتضك في تأ ير تاشقياد تعرني  ألطكاأ  ،   ليول ةحية  51.1واق   كتير ليعر  إلر  حهم  مياشد الوطشع ب  تنرشعف

األ     خطوط إتتشج الضررت نركاد الررشول  ةخطوط إتتشج  ررت نركاد المنررلير، فنرًل، عر التوظيف توظيف أخكى، ةالتي تم بضوجماش اضتفشع 

 ي إتتشج  رت نكاد الموةضة الضهفية. الت ليلي  فشوو  الهوةة فال كة  ويضاد ل

 تاااقشدالإلدلضةاوولالعتتشوجالعضشعا اةلعت غااا :ا

بشلنتشوج الضشلي  ، عر اعتتازأةة أل أعكب   2022   اقتكاب عشم  لعيةتوضااضكةا كسرريالعانرروالعضتتيراع رركة اضل ايل،ااااقشلةفيااذلالعررراشااا

تنضنت ت ويق تضو  ل وظ علر يايي، اإل كاةاد ةيشفي الكبح ةالتي  ،  2022 ر عشم  أشاك    9ةالت ليلي  الوو   التي حووتاش ال كة  خًل  أة   

الوو   في الفتكة الضتموي   ر  ، ةأؤةي علر ثو  اإلةاضة  ر قيضة ال رركة  علر  وايررل  ت ويق هذن النتشوج  بشإلضررشف  إلر ترررهي  هوا ش أضبشح جيية

النضو الضل وظ بضكتلف الوطشعشد الت رليلي ، ةبعرف  خشير  إ كاةاد قطشعي الضمياشد الض لي   هذن الفتكة ء الوو، لل ركة  خًل   ةااألالس  ة   .الاشم

 أشاك  ر الاشم الهشض،. 9ةالتعي ك خًل  أة  

 كج  إلر النضو الضل وظ بضكتلف قطشعشد ال رركة ، ةعلر    2022أشرراك  ر عشم  9ة   النتشوج الوو   التي حووتاش ال رركة  خًل  أأةي  كسرري أل ة

ا علر يرايي اإل كاةاد. فوي   تنضي  إ كاةاد قطشع الضمياشد  في  ال ركة   ته ت  ضأسراش قطشعي الضمياشد الض لي  ةالتعري ك ةالتي حووت اضتفشع،ش ةميك،

ة أتي ،  2022عشم   ر أشراك   9أة    ليول جنيه خًل     804.3لترره     %37ضاي  سرنو،  اضتفات ب الض لي  لتوتكب  ر حشجت الضليشض جنيه، حيث 

ا. ةضش سشهم في تضو اإل كاةاد    ذلك بفن  اإل كاةاد الوو   التي حووتاش   فظ   نتهشد ال كة  بشإلضشف  إلر الضنتهشد التي است وذد علياش  ؤخك،

النضو اللميك في أسرروا  التعرري ك ال شلي  ضغم الكرررشوك التي سررهلتاش  مياشد   فظ  األةة    ي   االضتفشع الوو، لضمياشد قطشع التعرري ك علر خلف

ويض   ر األسروا   أل ال ركة   ؤهل  لتاظيم ال كسري  ةي  ةأالضنرشةة للفيكةسرشد التي تض   تعريب األسري  ر يرشةضاد ال ركة  خًل  الاشم الضشضري. 

ةذلك بضهكة ت ررر األةضرشع الرروقي  علر الررشح  الاشلضي  ةتكفيف الويوة الضفكةضر     جي ية في الضررتوم ال شلي  للضهضوع  ةاالسرتفشةة  ر أسروا   

 .علر سلرل  اإل ياة ةالتوض ي

،  2022خًل  الكب  ال شلث  ر عشم  ة  جي يشد   نته  3إطًل  ته ت في  ضا ييا  ، أةضررح  كسرري أل علر يررايي التوسرر  بمشق   نتهشد ال رركة ة

"Clanesia"    ة  ، لض  غذاوي ل شالد توص اللشلرريومةهو"Family Vit  ليكتف  إجضشلي  ة"بشضاسريتش و "،  ،  " ةهو فيتش ينشد للرريياد ال وا

في إطشض اسرتكاتيهي  ال ركة  الاشةف  إلر التوسر    نتهشد. ة أتي ذلك   5إلر    2022أشراك  ر عشم   9عية الضنتهشد التي أطلوتاش ال ركة  خًل  أة   

ةضش أعكب  كسرري عر   ةميكة ةسررك ا  النضو، ةهو  ش سررينالس  كةةةن اإل هشبي في تات ت أةاء ال رركة . هشالد    تلطي عمك ش  بض فظ   نتهشتا

علر ت ويق  مياشد قو   في الضررتوم ، ة ر بيناش   2022أشراك  ر عشم   9تفشؤله بويضة الضنتهشد األخكى التي اسرت وذد علياش ال ركة  خًل  أة   

،  نتضي إلر عشول  األةة   الضنررشةة للت ررنجالذ،   "الةوفيضب" رررت نررك  ، ةةذلك  عوشض  رررتكيم لتولي  تهلا اليمةهو    "،أضتيلررريمشل" رررت نررك  

لت ويق هيفاش الضتض   في إطًل   أشرشض  كسري إلر أل ال ركة   ؤهل   ة .اليةلي  للم وث ةالضالو شد اليةاوي  IQVIA ؤسررر لتوي كاد ةذلك ةفو،ش  

 .2022تاش   عشم  نتهشد ب لو   8-10
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بضتطلمشد الاضيو  التي  نفكة باش فك ق الاض   الكمكة ةاليضا    أل ال رركة  سررتوايرر  ت ويق الضت ي  ر النهشحشد بفنرر   كسررر  ةي  في الكتشم، أة

سررشهضت في  الضنتهشد االسررتكاتيهي  التي ةاالسررت واذ علر  إطًل   سررشهضت في تات ت قيضتاش علر الت ررليلي ، ةالتي قوة عضليشتاش ة  الرررو  الض لي

نضو  ايالد الل فشظ علر أل ال ركة  قشةضة علر ا ر  ةشرية علر ثوته الررو .  الت رليلي  التي شرايتاش  ظكةأ  أيراب النضو حتر في ظ  ت ويق ال

 نضوللأفنر   ت ويق  ايالد  لس أثكن في  الضي ير الضتوسرا ةالطو  ، ةهو  ش سريناعلر  نفيذ اسرتكاتيهيشتاش  فنرًل، عر  وايرل  ت في الضررتوم ،    الوو  

 .2022خًل  الكب  األخيك  ر عشم 

 

 –تاش   الميشل  –

ا

اعالستاال اةلعتولص :ا

ايشسضارا جما

 ةال وةض   عًلقشد الضرت ضك ر ضويس قطشع

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+

ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. ةتررتاير ال ركة  RMDA.CA، ةهي شركة  ضاوية في قطشع األةة   الضعرك، ة ويية في الموضير  الضعرك   ت ت ةوة 1986تأسرررت ضا ييا في عشم 

 هش   اشلضي  فيبفك ق إةاض،   ظر بضت ج  ر الكمكاد اليةلي  الضتايةة. ةتووم ال كة   نذ ت أتاش بتوظيف أحيث  ش ةيلت إليه التلنولوجيش ةالضاش يك ال

ء،  ضش أثضك العرنشعشد اليةاوي  ة ااش الكمكة ةاليضا   بضتطلمشد الررو  الض لي ةأقعرر ةضجشد االهتضشم ةالتكةيت علر تلمي  احتيشجشد ةتطلاشد الاضًل

ض يل  ة ررت نركاد  عر ت ويق  ايالد تضو سرك ا  في قطشع األةة   الضعرك،. ةت رض    فظ   نتهشد ضا ييا بشق   تنوع   ر الضررت نركاد اليةاوي  ال

  بضعررك التهضي  العررييالتي  ةالضلضًلد اللذاوي  ةاألجاتة الطمي  ةالضرررت نرركاد الميطك  . ةت ظر ال رركة  بضلشت  ضاسررك  في أهم الضهشالد الاًلجي

شالد ذاد  وو شد تضو ةاعية  ةذلك باي تهشحاش خًل  الررنواد الضشضري  في تنفيذ  هضوع   ر االسرت واذاد االسرتكاتيهي  علر الضكةمشد اليةاوي  في  ه

ن  الررشة   في الررو  الضعرك،. ةتووم ال ركة  باتتشج  هضوع   تنوع   ر األيرنشأ اليةاوي   ر خًل   عرشتااش ال ًلث  الضوش   بشلضنطو  العرنشعي  بضي 

  ر أةتوبك.

 

العتوقاشدالعضرتقناا 

وق  ال  تع  بوقشو  اة احياث تشض كي ، ة ضلر التاكأ عليه عر طك ق استكيام       تو، هذا الميشل علر توقاشد  رتوملي ، ةالتوق  الضرتوملي هو أ، ت

تاتتم"،  الامرشضاد ةالللضرشد االتير  "ةفورش للتوري كاد"، "تاريأ"، " كتورب"، "توريض"، "تت ضر "، "تاتوري"، "قري"، "التوري كاد"، "تفتكف"، "توقارشد"، "

ي"، "علر علم"، "سرروأ"، اة في ة  حشل ،  ش  نفياش اة تاميكاد اخكى  ضشثل  التي تايأ  "تكى"، "تكطا"، " ضلر"، " توق "، "  رركةعشد"، " نمل

لي  اة الكطا  الر التاكأ علر التوق  بشعتمشضن  رتوملي. هذا  نطمق، علر ةجه الكعوص، إلر التوقاشد التي تتنضر  الو شد عر النتشوج الضشلي  الضرتوم

ةاضة، ةالنضو أة الكب ي  ةالظكةأ االقتعررشة   ةالتنظيضي  الاش   في الضرررتوم  ةغيكهش  ر الضرررشو  التي تؤثك أة التوقاشد ب ررأل األعضش  التهشض   ةاإل

 علر ال كة .   

 

نطو، علر التوقاشد الضرررتوملي  تالس ةجاشد النظك ال شلي  إلةاضة ال رركة  و"االةاضة"( علر أحياث  رررتوملي ، ةالتي تووم علر افتكاضررشد اإلةاضة ةت

كتلفرش اختًلفرش   كرشطك  اكةفر  ةغيك  اكةفر  ة هاولر ، ةغيكهرش  ر الاوا ر  التي قري تؤثك علر ال تلول تترشوج ال رررركةر  الفالير  أة أةاءهرش أة إتهرشزاتارش  

وق أة عيم ت وق  جوهك ،ش عر أ، تتشوج في الضررتوم ، اة عر أةاء ال ركة  أة اتهشزاتاش الواضةة في هذن التوقاشد الضررتوملي  يركاح  أة ضرضنش. قي  تررمب ت 

الضررررتوملي ، أة عيم توافق التوقاشد سرررواء هذا االفتكاف في اختًلأ ال شل  الضشلي  الفالي  لل ررركة  اة تتشوج عضليشتاش اختًلفش جوهك ش عر هذن التوقاشد  

 ةشتت يك    اة ضضني .  
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 ك الواق . ةهذن  تكنر  أعضش  ال كة  لاية  ر الضكشطك ةال لوت التي قي تترمب في اختًلأ التوق  الضرتوملي اة التوي ك أة التنمؤ اختًلفش جوهك ،ش عر األ

شل  الًلز   لضتاةل  الن ررشط، ةقيضة ال رركة  علر اسررتموشء الانشيررك الكويررري  بفك ق الاض ،  الضكشطك تتنررضر التولمشد بأسرراشض الكش شد، أة تللف  الاض

ررتهياد  ةالضنشفرر  بنهشح ةسرا  تليكاد األةضرشع الرريشسري  ةاالجتضشعي  ةالوشتوتي  ةاالقتعرشة  ، سرواء في  عرك أة علر يرايي االقتعرشة الاشلضي، ة 

قليضي  ةاليةلي ، ةتياعيشد ال كب ة كشطك اإلضهشب، ةتأثيك التنرركم، ةتليك أسرراشض الفشوية، ةتولمشد  ةتطوضاد قطشع الكعش   العرر ي  علر الرررشح  اإل

 أساشض يكأ الاضًلد، ةقيضة اإلةاضة علر الت كت اليقيق ةالرك   لت ي ي الضكشطك الضرتوملي  ألت ط  ال كة     إةاضة الضكشطك.

 

ذلرك الضالو رشد الضرشلير ، طكأ عليارش باض التاري ًلد بلكف التوك رب الارية،، ةبرشلترشلي فراتره في حرشالد  باض الضالو رشد الواضةة في هرذن الوثيور ، بضرش في  

  اين  قي  كتلف الضهضوع أة النرب الضئو   الواضةة هنش عر اإلجضشلي الفالي.

 


