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

ا%27اا سرررتفيااداضايالاالعكاحاةصرررشضولإليكل لدااالضتفشعتررررتالالعاش ااء لوا فياضوا رررفواا

 ااااىالعتفلعوا2022خاللالعكاعالألةلا رااش اا %138ة

 

 2022 مايو12القاهرة في 

شركة     (، ئهي – RMDA.CAر ضرش  للنرنشعشا الائاةي  ئالتحرراضركاا الرير ينري  لةور الاورصر  التنرك  أعلنت اليوم شركة  الاششرك    

، جنيه  و  لي   343.1 كاراا  ، حيث بل ت اإل2022عشم فركة الكبع األئل     راةاة في قطشع األرئ   التنرررركن، ع  جرشةالش التشلي  ئالريرررر يلي  ل

،     حرراضركاا التضرشراا الايو  الترنش ي   افظ  اليركة   اإل كاراا القو   الري حققرلش  بفضر  ذلك  أتي . ئ  %26.7ئهو جتو سرنون بتاال  

 حررراضررك "ةولوجش"، ئالذن احر  صرراارة قشةت     شالذن حققلفضرر ً ع  اإل كاراا القو   "،  را يحرريفركاةس""را يرشةس"    حررراضرركنئتاا اًا  

التحرشهت  القو      أحا  اسرراواذاا اليركة  الترتثل  في    ؛ةتش  اكس جتو اإل كاراا  التنراشا األةثك  اياش خ ل الكبع األئل    الاشم الاشرن.

  حراضك "فشةحشتو".

%  23.4لبشسرررثنشم  اياشا قطشع الرنررنيع أل كار أخكم( بتاال سررنون   التاياشاع إجتشلي حام  شارتف  شررلا الكبع األئل    الاشم الاشرن  قائ

، على %152.7ئ  %37.5ئقطشع الرنا ك بنحب سنو    قطشع التاياشا التالي  التاياشا ب   حام  جتو . ئ أتي ذلك بفض ئحاة  ليو   18.3حا   ي ل

  14.5لرحرررا     %102.1بتاال سرررنون  جتًوا  لاوًظش   كار أخكم   اياشا قطشع الرنرررنيع أل   جشجب آخك، سرررالت   الروالي خ ل جفس الفركة.

 .   2022عشم الكبع األئل     ليو  ئحاة خ ل 

هرش   الكب  ارتفرشع    ذلرك حربشئصرررر، 2022عرشم       الكبع األئل   ليو  جنيره خ ل 173.2ليالغ    %49.2ارتفع إجترشلي الكب  بتارال سررررنون 

، على أسرش  ربع سرنون جقط   ئو    1.5بواقع  ئ،  على أسرش  سرنون جقط   ئو    7.6بواقع  ئهو جتو   ،% خ ل جفس الفركة50.5اإلجتشلي ليحرا   

 الري ترانشهش سررركاتياي االجاشح  ، فضرر ً ع  تاحرري   افظ  اليرركة  باشق     التنراشا الترتيقة بقيترلش التكتفا  افوًعش بناشح جلور اإلرارة في  

  .ركشيا الركشليفل

، ئهو جتو 2022عشم   الكبع األئل      ليو  جنيه خ ل  110.7بل ت األربشح الريررر يلي  قا  خنرررم الضررركاةب ئالفواةا ئاإله ك ئاالسررررل ك  

بواقع   هش   إجتشلي الكب ، بفضر  جتو  %32.3جقط   ئو   ليحرا    8.7هش   األربشح الرير يلي  بواقع   ارتفشع  ، ئصرشحب ذلك%74سرنون بنحرا  

 .  ااالا الكفشمة الري يلي بشإلضشف  إلى ارتفشع ، جقط  7.6

، ئصرررشحب ذلك جتو 2022عشم الكبع األئل      ليو  جنيه خ ل    71.8ليالغ   %138.0ارتفع صرررشفي الكب  لباا حقوأل األقلي ( بتاال سرررنون  

اج فشض  نركئفشا   ، فضر ً ع رير يلي جتو األربشح الفي ضروم خ ل جفس الفركة،   %20.9جقط   ئو   ليحرا     9.8هش   صرشفي الكب  بواقع  

 الفواةا خ ل جفس الفركة.

  ارصا شوض العيخل

ا) اافلاجتاه(
العتغااكاااا2022لألةلاالعكاعاا 2021ةلالعكاعالأل

ا

ا%ا7 26ا1 343ا8 270الإليكل لدا

ا%ا2 49 2 173ا1 116ا جضلالعكاحا

انقط اا6 7+ % 50.5 % 42.9 هش   الكب  اإلجتشلي

ا%ا7 73ا7 110ا7 63العت غااا ا بلاخعمالعنكلوباةلعففلوياةلإلهالكاةلالستاالكالألضاشحاا

انقط اا7 8+ % 32.3 % 23.5 هش   األربشح الري يلي   

ا%ا6 95ا4 95ا8 48الألضاشحالعت غااا ا بلالعففلوياةلعنكلوبا

انقط اا8 9+ % 27.8 % 18.0 هش   األربشح الري يلي  قا  الفواةا ئالضكاةب 

ا%ا0 138ا8 71ا2 30العكاحاااياحقفقالأل اا اصشضواا

انقط اا8 9+ % 20.9 % 11.1اباا حقوأل األقلي  هش   صشفي الكب  

ا%ا0 138ا0732 0ا0307 0اضا ا العراما

القو      تاياشاالبفضررر     2022عشم     الكبع األئل   ليو  جنيه خ ل   221.3لرحرررا     %29.2إ كاراا قطشع التاياشا التالي  بتاال سرررنون   تارتفا

لى  حرروم سروأل للتنراشا الائاةي  الاا اة الري اسرراوذا عليلش اليركة  ئأ لقرلش  رخًكا، فضر ً ع  حشل  الراشفي الري  يرلاهش قطشع التاياشا ال شصر  ع
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خ ل جفس الفركة    الاشم   ( خ ل الكبع األئل    الاشم الاشرن،  قشرج  بفركة اجريررررشر األ)  19 –الائام التنرررركن خ ل  كحل   ش باا أ)   لةوفيا 

 الحشبق.

على الكغم    تكاجع    ئذلك،  2022عشم الكبع األئل      ليو  جنيه خ ل   70.2لرحرررا     %20.6ئارتفات إ كاراا قطشع التنشقنرررشا بتاال سرررنون  

تاقيق أفضرر   حرررو شا الكباي    اللشرف  إلى% خ ل جفس الفركة، بتش  رتششررى  ع االسررركاتياي  الري تطاقلش اليرركة  1.2حام التاياشا بتاال سررنون 

 التتكن  ع  اجرقشم التيشرة  في التنشقنشا التطكئح  بانش  .

حام  ايارشا   رافوعًرش برشرتفرشع    ، %16.1سررررنون بتارال    جتو، ئهو  2022 ليو  جنيره خ ل الكبع األئل    عرشم   26.4 إ كاراا قطرشع الرنررررا كبل رت  

 عام قشب  ئذلك  ، ئالذن  تث  أةاك األسرواأل ال شرجي  لليركة  خ ل جفس الفركة  بفضر  ارتفشع التاياشا بشلحروأل الاكاقي  %152.7القطشع بتاال سرنون  

 .(19 –ةوفيا تحاي   اياشا لذلك الحوأل خ ل جفس الفركة    الاشم الحشبق بحاب حشل  اإلغ أل التفكئض  التنشحا  أل)   اجريشر فيكئ  ل

  تضررشعف   ، في ضرروم2022عشم الكبع األئل      ليو  جنيه خ ل   25.2% لرالغ  35.4قطشع الرنررنيع أل كار أخكم بتاال سررنون  ارتفات إ كاراا  

خطو   توظيف  على خلفي  جاشح اليركة  التحررتك في تأ ي  تاشقااا تنرنيع أل كار أخكم، ئالري تم بتوجالش ارتفشع ، واقع  كتي حام  اياشا القطشع ب

الريررر يلي  فشةق  الاورة في إجرشج  اليررركة   قاراا لاأل ث   إجرشج التحرررراضررركاا الحرررشةل  ئخطو  إجرشج  حرررراضررركاا الانحرررلي ، فضررر ً ع  الروظيف  

  حراضكاا الاوررة التافاة.  

 ااقشدالإل لضةاحفلالعتتشوجالعضشعا اةلعت غااا :اتا

في تحراي     2022خ ل الكبع األئل    عشم ناشح اليركة  ع  اعرقا)ه بةضواهذلالعرراشقاعاك العيةتفضااضكةا كسروالعانرفالعضتتي اع ركة اضل ايل اا

  للتايارشا ا  جتوً  تاقيق اليرررركةر أثتك ذلرك ع   األربرشح. ئقرا  هوا    إل كاراا ئتضررررتنرت تاقيق جتو  لاوظ ل  ،  كة أخكمجررشة   رشلير  ئتيرررر يلير  قو ر   

رصرا ئتالي  أسرواأل   ئفق تقك ك  %17.1بنحرا   بشلحروأل    للتاياشا   ش  راشئ)  اال النتو الحرنون ئهو،  2022الكبع األئل    عشم  خ ل%  30.5 بنحرا 

الراا شا  را ياا ئةفشمتلش الاشلي  في  واجل    ةقار اا ذلك شرررلشرة قو   لئ .الائلي  للااو  ئالتالو شا الائاةي  IQVIA رسرررحررر  الائام النرررشرر ع 

تاقيق هوا   رباي   ع   الركشليف    اللشرف  إلى تكشرريااسررركاتياي  اليرركة   أثتك جاشحاألسررواأل. ةتش   غيك التروقا  الري تيررلاهش  رقلاشاالاالقرنررشر   ئ

جقط  على   9.8جقط  ئ  8.7واقع  هش   األربشح الرير يلي  قا  خنرم الضركاةب ئالفواةا ئاإله ك ئاالسررل ك ئهش   صرشفي الكب  ب شرتفشعتكل  ب تيقة،  

   الروالي.

ليركة   تحررلار تاحري  ئتوسريع  افظ  ا تانرلش اليركة  الري  بفضر  االسرركاتياي  الرينتي  جرشةالش  اليركة  جاات في تجتيع قطشعشا   كسري أ    شرئأضر

في   2019الاا اة الري أ لقرلش  نذ ر حررتاك التنراشا    الري اسررراوذا عليلش اليرركة  بشإلضررشف  إلى  باشق     التنراشا الترتيقة، حيث سررشهتت التنراشا

كة  الترتث   ئأعكب  كسري ع  سراشرته بشسررتكار جاشحشا أحا  اسرراواذاا الير.  2022%    إجتشلي اإل كاراا خ ل الكبع األئل    عشم 25حوالي  

قشةت   التكتا  الحررشرسرر  ب بذلك  ليار خ ل الكبع األئل    الاشم الاشرن،  % 5.6بل ت  حررشهتره في إجتشلي اإل كاراا حوالي  ، حيثرئام "فشةحررشتو"في 

التضررررشراا     نرارشاإ كاراا  إجترشلي  جتو  ع ، 2021عرشم خ ل    أل اليرررركةر  رئام "را يررشةس"أ  ةترش أثتك  التنرارشا األةثك  اياًرش خ ل جفس الفركة.  

التكةق %    إجتشلي إ كاراا اليرركة  خ ل جفس الفركة  ع ئصرروللش إلى 10.8لرتث   ،  2022% خ ل الكبع األئل    عشم 92  سررنو    الايو   بنحررا 

 .التنراشا األةثك  اياًش  بقشةت الثشجي  

 حررراضررك  أئللتش  كسرري أ  اليرركة  جاات في إ  أل  نراي  جا ا  ،     ضررئأن،  ئفيتش  رالق بأبك) التحررراااا خ ل الكبع األئل    الاشم الاشر

  إجتشلي   هش   رب ، ئهو  ش سرريررن إلى تحرراي   للااوة  625  الراقة  بقيت ا سرراك   تااتم سررشبقًش. ئقا اليرركة  " الذن أعلنت عنه  را ياا  " ولنوبيكافيك

تاحي   افظ    الري تحرلار  التالن   سركاتياي بلذا التحراضك الائاةي في إ شر اال   األرئ   التضرشرة للفيكئسرشا  تاق ق  افظ  اليركة   أتي   ئ  .70%

أ ش التحرراضرك الثشجي الذن أ لقره اليركة  خ ل جفس  .  اليركة  بتنراشا فشةق  القيت  تحرشهم في تاحري   روسرع أسراشر الايع  ع تاحري   حررو شا الكباي 

ترطلع إلى إ  أل التق ا    اليرركة   ، علًتش بأ  الفيرش ينشا ضررم  اتوع   راارة     اق) للتنشع  ئئهو  كت  غذاةي "سرريليحررروك"   في  الفركة؛ فيرتث 

 ، ئبشلرشلي تاق ق هوا   رباي  اليكة .لرلك التكت الرحايك   نراشا التكت ا ال ذاةي  لراظيم االسرفشرة     كئج  الايئ  الرنظيتي   

 ئال كئج  نلشئأشررشر  كسررى إلى جاشح را ياا التيررلور في  واجل  الراا شا النرراا  الري ئاجلت الحرروأل التنرركن خ ل الحررنواا القليل  التشضرري ،  

ذن  حررشهم  ، ئالاليرركة بأسررس قو   ئ كشج  راةاة ترهللش للتضرري قاً ش جاو  حررشر النتو الذن تنلاه. ئ أتي ذلك بفضرر  جتوذج األعتشل الفك ا الذن ترانشه  

راحررري   افظ   نراشتلش ئتكشررريا  تاني اسرررركاتياي  فاةشل  لبنرررورة قو   في تقليخ   ش ك األعتشل، فضررر ً ع  تاقيق اليررركة  الحررراق ئالك شرة في 

رطلع  ت ؛  ئاسرريركافًش للتحررقاتحراي  أعلى  ااالا جتو لإل كاراا على  حرروم الحروأل.  تاقيق أفضر   ااالا جتو للكباي  ئ واصرل     بلار نركئفشتلش  

 تفوقلش بأفض   ااالا جتو على  حروم الحوأل.  اسرتكارلضتش    ؛ الري ترانشهش  لش قنيك ئ و ل  األج تاقيق أهاافإلى  را ياا 

 

 –جلش   الايش   –

ا
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اعالستاال اةلعتفلصل:ا

ايشسضارانجما

 ئالاوةت   ع قشا التحرثتك   رةيس قطشع

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+

ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. ئتحرراي  اليركة  RMDA.CA، ئهي شركة  راةاة في قطشع األرئ   التنركن ئ قياة في الاورصر  التنرك   تات ةور 1986تأسرحرت را ياا في عشم 

 اشل  اشلتي  فيبفك ق إرارن  اظى بتق      ال اكاا الائلي  التراارة. ئتقوم اليكة   نذ جيأتلش بروظيف أحا   ش ئصلت إليه الركنولوجيش ئالتاش يك ال

م،  تش أثتك النرنشعشا الائاةي  ئ الش ال اكة ئالارا   بترطلاشا الحروأل التالي ئأقنرى ررجشا االهرتشم ئالركةيق على تلاي  احريشجشا ئتطلاشا الات 

تثيل  ئ حرراضركاا  ع  تاقيق  ااالا جتو سرك ا  في قطشع األرئ   التنركن. ئتيرت   افظ   نراشا را ياا بشق   رنوع     التحرراضركاا الائاةي  ال

  بتنررك الراتي  النررياالجي  ئالتكت ا ال ذاةي  ئاألجلقة الطاي  ئالتحررراضرركاا الايطك  . ئتاظى اليرركة  بتكشج  راسرر   في أهم التاشالا الا جي

شالا ذاا  قو شا جتو ئاعاة  ئذلك باا جاشحلش خ ل الحرنواا التشضري  في تنفيذ  اتوع     االسرراواذاا االسرركاتياي  على التكةاشا الائاةي  في  ا

ن  الحرشر   في الحروأل التنركن. ئتقوم اليركة  باجرشج  اتوع   رنوع     األصرنشر الائاةي     خ ل  نرشجالش الث ث  التقش   بشلتنطق  النرنشعي  بتا 

    أةروبك.

 

العتف اشدالعضرتقباا 

اسر اام  ث     ارون هذا الايش  على توقاشا  حرقالي ، ئالروقع التحرقالي هو أن توقع ال  رن  بوقشةع ائ احاا  تشر  ي ، ئ تك  الراكر عليه ع   ك ق

ارشا"، "تارقم"،  الاارشراا ئالكلترشا االتير  "ئفقرش للرقرا كاا"، "تلرار"، " كتقرب"، "تقرار"، "تراتر "، "تارقرا"، "قرا"، "الرقرا كاا"، "تفركض"، "توق

ار  "تكم"، "ت طع"، " تك "، " روقع"، " يرركئعشا"، " نا ي"، "على علم"، "سررور"، ائ في ة  حشل ،  ش  نفيلش ائ تاايكاا اخكم  تشثل  الري تل

شلي  التحرقالي  ائ ال طع  الى الراكر على الروقع بشعراشره  حرقالي. هذا  نطاق، على ئجه ال نوص، إلى الروقاشا الري ترضت   الو شا ع  النرشة  الت

شة  الري ترثك أئ الروقاشا بيررأ  األعتشل الراشر   ئاإلرارة، ئالنتو أئ الكباي  ئالظكئر االقرنررشر   ئالرنظيتي  الاش   في التحرررقا  ئغيكهش    التحرر

 على اليكة .   

 

حاا   حرررقالي ، ئالري تقوم على افركاضررشا اإلرارة ئتنطون على الروقاشا التحرررقالي  تاكس ئجلشا النظك الاشلي  إلرارة اليرركة  ل"االرارة"( على أ

فرش اخر فرش    رش ك  اكئفر  ئغيك  اكئفر  ئ الولر ، ئغيكهرش    الاوا ر  الري قرا ترثك على ا  تكو  جررشة  اليرررركةر  الفالير  أئ أرامهرش أئ إجارش)اتلرش   رل

ش الواررة في هذه الروقاشا التحررقالي  صركاح  أئ ضرتنش. قا  رحراب تاقق أئ عام تاقق  جوهك ًش ع  أن جرشة  في التحررقا ، ائ ع  أرام اليركة  أئ اجاش)اتل

ق الروقاشا سررروام هذا االفركاض في اخر ر الاشل  التشلي  الفالي  لليررركة  ائ جرشة  عتليشتلش اخر فش جوهك ش ع  هذه الروقاشا التحررررقالي ، أئ عام تواف

 ةشجت صك ا  ائ ضتني .  

 

ذه  كة  لاار    الت ش ك ئاليكوك الري قا ترحاب في اخر ر الروقع التحرقالي ائ الرقا ك أئ الرنار اخر فش جوهك ًش ع  األ ك الواقع. ئهت ضرع أعتشل الي

الات ،   ق  الت ش ك ترضررت  الرقلاشا بأسرراشر ال ش شا، أئ تكلف  الاتشل  ال )   لتقائل  النيررش ، ئقارة اليرركة  على اسررراقشم الانشصررك الكةيحرري  بفك

حرراااا  ئالتنشفحر  بناشح ئسرع  ر يكاا األئضرشع الحريشسري  ئاالجرتشعي  ئالقشجوجي  ئاالقرنرشر  ، سروام في  نرك أئ على صرايا االقرنرشر الاشلتي، ئ 

الفشةاة، ئتقلاشا  ئتطوراا قطشع الكعش   النرراي  على الحررشح  اإلقليتي  ئالائلي ، ئتااعيشا الاكب ئ  ش ك اإلرهشب، ئتأثيك الرضرر م، ئت يك أسرراشر  

 أساشر صكر الات ا، ئقارة اإلرارة على الراكك الاقيق ئالحك ع لراا ا الت ش ك التحرقالي  ألجيط  اليكة   ع إرارة الت ش ك.

 

فراجره في حرشالا    باض التالو رشا الواررة في هرذه الوثيقر ، بترش في ذلرك التالو رشا الترشلير ،  كأ عليلرش باض الرارا  ا ب كض الرقك رب الارارن، ئبرشلررشلي

  اين  قا   رلف التاتوع أئ النحب التئو   الواررة هنش ع  اإلجتشلي الفالي.
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