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

 %30بضايلاسررتو ااابضايالداأدلءاقوي افياضرروءاوضوالريكلدلداا2021اش اتتجحافيالختتش اا

 خاللالعاش %ا61بضايلاستو صشفيالألضبشحالضتفشعااة

 

 2022فبراير   24القاهرة في 

شركة     (، يهي – RMDA.CAالعاشرك ن  منارال للارناعال الئيا ي  يالحضراتاركال الاةر)ياري  بةوص اللومرر  الحارك  أعلنت اليوم شركة   

، حيث بلات  2021ص ضررررحلك    31يفاكة الكبع األخيك الحنالي  في    2021ما ئة في قطاع األصي   الحارررركن، ع  جاا الا الحالي  يالاةررررايلي  لعام 

  ، باإلضاف قطاعال الةكة ، بفال األصاء القون الذن أحكزته جحيع  %29.8، يهو جحو سنون بحعئل  2021نليام جنيه خالل عام    1.3 كاصال  اإل

 .2021عام الةكة  خالل % ن  إجحالي إ كاصال 44نثلت ، حيث 2020الاي أطلقالا الةكة  ننذ نطلع عام  الحنااال الائ ئةنليعال جحو إلى 

تتضررري  نتفا  الةررركة  بلاق  ن  الحنااال الحاحيمة بقيحالا ، الاي تضرررالئ   الةررركة الاي تالناها  سررراكاتياي  االجااح  عكس هذا األصاء القون ي  

ببراسرررراثنراء    ، يالاي اجعكس نكصيهرا اإل ارابي على جحو اإل كاصال يإجحرالي حال الحليعرال خالل العرام. فقرئ امتفع إجحرالي حال الحليعرالكتفعر الح

قطاع الحليعال  حال   حيث سراهل جحو  ،2021عام    خاللنليول يحئة    61.0ضرال  ي % ل0.3نليعال قطاع الاارنيع ألطكا  أخك(( بحعئل سرنون  

%  12.1بنضرررن سرررنو    نليعال قطاعي الحناقارررال يالاارررئ ك حال  تكاجع  التئ ن  أثك   ، في2021خالل عام   %16.6سرررنون    الحتلي  بحعئل

%  32.8بحعئل سرررنون  جحًوا نلتوًظا  نليعال قطاع الاارررنيع ألطكا  أخك(  ن  جاجن آخك، سرررالت   .خالل جفس الفاكة % على الاوالي18.5ي

 .   2021عام نليول يحئة خالل  34.5لاضال 

جقطر    0.2، بينحرا اج)ف  هرانا الكب  اإلجحرالي بواقع  2021نليول جنيره خالل عرام   577.4% ليللغ  29.3امتفع إجحرالي الكب  بحعرئل سررررنون  

ل  ليضرا  جقط  نئو    2.7بواقع  ننفكصًا، امتفع هانا الكب  اإلجحالي    2021يخالل الكبع األخيك ن  عام % خالل جفس الفاكة.  46.3نئو   ليضرال  

هرانا الكب  اإلجحرالي  أثحك ع  جحو  الر تكرالي  الحكةلرال الرئيا ير  الفعر  ، علحًرا بر ل تكاجع  تكرالي  الحكةلرال الرئيا ير  الفعرالر %، جايار  تكاجع 47.7

  .2021جقط  نئو   خالل الفاكة بي  الكبع األيل يالكبع األخيك ن  عام  4.8بواقع 

نليول جنيه خالل عام   1  388.7(Adjusted EBITDA)كا ن يالفوا ئ ياإلهالك ياالسررالالك  بلات األمباح الاةررايلي  الحعئل  قلل خاررل الارر

جقط    0.3بواقع   (Adjusted EBITDA margin)%، بينحا اج)ف  هانا األمباح الاةرررايلي  الحعئل   28.4، يهو جحو سرررنون بنضرررل   2021

غل ن  اج)فاض جضررل  الحارركيفال العحوني  ياإلصام   إلى اإل كاصال  %، بضررلن تكاجع هانا إجحالي الكب ، يكلع على الك27.2نئو   ليضررال  

 خالل جفس الفاكة.  2.6بواقع 

، يرراحن كلع جحو هانا ررافي الكب  2021نليول جنيه خالل عام    181.2% ليللغ  61.5امتفع ررافي الكب  ببعئ حقو  األقلي ( بحعئل سرنون  

 .تتض  نعئالل توظي  الكفاءة الاةايلي في ضوء كة، % خالل جفس الفا 14.5جقط  نئو   ليضال  2.9بواقع 

  ارصاقشوض العيخل

ا) ااولاجتاه(
لعكبعالألخاكاا

2020 

لعكبعاا

ااا2021لألخاكا

العتغااكا

ا

لعاش العضشعياا

2020 

لعاش العضشعياا

ا2021

العتغااكا

ا%ا8 29ا4 1,246 2 960ا%ا1 37ا9 393ا3 287الريكلدلدا

ا%ا3 29ا4 577 6 446ا%ا2 45 0 188ا4 129ا جضلالعكبحا

 جقط   0.2- % 46.3 % 46.5 جقط   2.7+ 47.7 % 45.1 هانا الكب  اإلجحالي

ا%ا4 28ا7 338ا8 263ا%ا1 56ا5 122ا5 78الألضبشحالعت غااا العضايع اقبلاخعمالعنكلوباةلعفولوياةلرهالكاةلالستهالكاا

 جقط   0.3- % 27.2 % 27.5 جقط   3.8+ % 31.1 % 27.3 هانا األمباح الاةايلي  الحعئل   

ا%ا9 40ا5 292ا6 207ا%ا2 74ا7 110ا5 63الألضبشحالعت غااا اقبلالعفولوياةلعنكلوبا

 جقط   1.8+ % 23.5 % 21.6 جقط   6+ % 28.1 % 22.1 هانا األمباح الاةايلي  قلل الفوا ئ يالاكا ن 

 % 61.5 181.2 112.2 % 70.2 74.1 43.5اصشفيالعكبحاباياحقوقالألقاا ا

 جقط   2.9+ % 14.5 % 11.7 جقط   3.7+ % 18.8 % 15.1ابعئ حقو  األقلي  هانا رافي الكب  

ا%ا5 61ا1812 0ا1122 0ا%ا2 70ا0741 0ا0435 0اضب ا العرهما

 
 تستثني احتساب تكاليف االضمحالل والمخصصات وضريبة التأمين الصحي الشامل.  األمباح الاةايلي  الحعئل  قلل خال الاكا ن يالفوا ئ ياإلهالك ياالسالالك 1
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% ن  إجحالي اإل كاصال  67أي نا  عاصل    2021نليول جنيه خالل عام   829.1% لاضرررال  25.7إ كاصال قطاع الحليعال الحتلي  بحعئل سرررنون   تامتفع

 نئفوًعا،  في ضرررروء جحو حال نليعال القطاعاإل كاصال خالل العام. ي  تي كلع   جحونعئل  % ن  59لًحا ب ل القطاع سرررراهل بنضررررل   ع،  خالل جفس الفاكة

-فيكيس بةوفيئالحضرا)ئن  في بكتوةوالل عال   فيكيسرال يأصي   الحاراصال التيو    للالئيا ي  الحاراصة   الةركة   امتفاع نعئالل الطلن على ننااالب

 .الليع (، باإلضاف  إلى امتفاع ناوسط أسعام19

    حضاهح ال، ليتال القطاع الحكتل  الثاجي  ن  حيث  2021ل عام نليول جنيه خال  252.0% لاضال  26.2يامتفعت إ كاصال قطاع الحناقاال بحعئل سنون 

على الكغل ن  تكاجع حال الحليعرال بحعرئل سررررنون  ، يكلرع% على الاوالي18ي%  20بنضررررن  ينعرئل جحو اإل كاصال خالل العرام اإل كاصال  إجحرالي  في 

اصف  إلى تنحي  هوانا الكبتي  علك تقليل نضرراهح  القطاع في إجحالي  % خالل جفس الفاكة، بحا  احاشررى نع االسرراكاتياي  الاي تطلقلا الةرركة  الل12.1

 إ كاصال الةكة .

اج)فاض حال   ن  غل، يكلع على الك2021نليول جنيه خالل عام   87.9% لاللغ  76.0شررررلئل إ كاصال قطاع الااررررئ ك جحًوا نلتوًظا بحعئل سررررنون 

رررئامة الحضرراهح  في إ كاصال    الحنااال الئيا ي  الحارراصة للفيكيسررالكلع إلى احاالل ي كجع   .% خالل جفس الفاكة18.5نليعال القطاع بحعئل سررنون  

 تاحيم بقيحالا الحكتفع  ُمغل اج)فاض حال نليعاتلا.القطاع، يالاي 

،  2021عام  نليول جنيه خالل  77.5% لاللغ  52.4حيم بفاررل جحو إ كاصال القطاع بحعئل سررنون اجا  قطاع الااررنيع ألطكا  أخك( في تتقيأ أصاء ن

نااح الةركة  في الاوظي  األنثل لنحو نئفوًعا بنليول يحئة خالل جفس الفاكة،    34.5% ليضرال  32.8جحو حال نليعال القطاع بحعئل سرنون    في ضروء

  شكة  خالل جفس الفاكة. 41عحالء إلى  القاعئة  باوسع  القئماتلا الاةايلي  فا ق  الاوصة في إجاا  نضاتاكال اللوصمة الحافئة ي

 تاااقشدالردلضةاحولالعتتشوجالعضشعا اةلعت غااا :ا

ع  اعامازه باإلجاازال الحالي  يالاةررايلي  القو   الاي تتكزها ، ةفياهذلالعررراشقاأاكاالعيةتوضااضكةا كسرريالعانرروالعضتتيااع رركة اضل ايل

يفأ  %  35.5األصي   الحاركن نضرااًل لإل كاصال على نضراو( سرو  سرنون  على نعئل جحو ب  2021يالاي تكللت باخااانلا عام  ، تلو اآلخكالةركة  عاًنا 

، يهو نا  ااايز نعئل النحو الضررنون لإل كاصال  لحعلونال الئيا ي للتوث ياالئيلي  ل  IQVIAنؤسررضرر ع  أسرروا  الئياء الارراصم  يتتليل  مرررئ   تقك ك

على الةركةال الحتلي  يالعالحي  العانل  بضرو     نافوق صي   جحًوا؛ األضرح  قا ح  أسركع شركةال   بذلع الحكةم الثالث مانيئا  تاللا%، 7.3بالضرو  اللالغ  

نضراو(  على نحو الناوسرط   %، نااايًزا35.5بةركة  مانيئا بحعئل سرنون    "الحليعال الحتلي "  قطاع  نليعال جحوةحا مررئ الاقك ك كاته    الئياء الحاركن.

% خالل 26.2نؤشرك تتليل جحو سرو  الحليعال الحتلي  لاضرال  نحا أثحك بئيمه ع  تفو  الةركة  على جقط  نئو  ،    28.2واقع  بالحليعال الحتلي   سرو   

االمتقاء بالكفاءة الاةرايلي  الاي تالناها  النحو ياسراكاتيايال  قئمة الةركة  الفا ق  على تتقيأ  اإلجاازال بحثاب  شرلاصة قو   لتلع  ل أنكسري  ةئيأ.  2021عام 

بالضرو ، يالاوسرع    ننااال جئ ئةبائامة، نلحا بلات الاتئ ال الارعل  الحتيط ، بفارل الالوص الضرئ ئة يالحاواررل  الاي تلذللا اإلصامة ن  أجل إطال   

 ، فاالً ع  تنحي  باحالا الااكافي  لاحائ إلى أسوا  خامجي  عالي  النحو. عالجي  جئ ئةنطا  نتفا  نناااتلا لااطي نااالل ب

النحو الحعلن  لعام  ، تاحاشررى نع خط إطال  سررلع ننااال صيا ي  جئ ئةعلك  تعم م نتفا  نناااتلا خالل العام في نكسرري أل الةرركة  جاتت  يضرر يأ

  IQVIAجنيه، بتضرن تقك ك نؤسرضر   36.3% إلى 8ننااال الةركة  بحعئل سرنون  بيع  تتضر  ناوسرط أسرعام  وازن نع كلع، شرلئ العاميبالا.  2021

  بحاال إلى إطال  ثالث  ننااال أخك(   يتاطلعإطال  ثالث  ننااال  الةرركة  ن    ، تحكنت2021الكبع األخيك ن  عام  يخاللالئيلي  للحعلونال الئيا ي .  

االسرررراتواك على يعحليرال  إطال  الحناارال الارئ رئة  ياجطالقًرا ن  الرئيم الحتومن الرذن  لعلره  .  2022الحكحالل الارذا ير  خالل الكبع األيل ن  عرام  

تاضررل بقيحالا الحكتفع  خالل الفاكة القاصن   ل جئ ئة  ننااا  10إلى    8إطال   علك حتفاالا  بالاوسررع   مانيئاتعامم صعل جحو الةرركة ،  في    الحكةلال الئيا ي 

  الحكحالل الارذا ير  نارال  حقونرال جحو ياعرئة براإلضررررافر  إلى  تاضررررل ب  عالجير  جرئ رئة  ، على أل تاطي تلرع الحناارال نارااللالقرا حر نقرامجر  برالحناارال  

جحو باق  الحنااال الائ ئة الاي أطلقالا نؤخًكا، سعيًا إلى صفع نؤشكال  ةحا تضرالئ  الةركة  بالاوازن نع كلع؛ تنحي  نليعال    .يالحااالل العالجي  القا ح 

الةركة  في أسرلل  عقن طكح عليلا االسراتواك  الاي جاتت الةركة  في   الئيا ي   حضراتاركاليلفت نكسرى إلى أل الالقك ن يالحاوسرط.   نلى الحئالةركة  ع

الةرركة  خالل   % ن  إجحالي إ كاصال14أن نا  عاصل   2021خالل عام تقك لًا  يه  نليول جن  175أثحكل ع  تتقيأ إ كاصال بقيح    ؛ اللومررر  الحاررك  

فقط ن  إضررافاه إلى    خحضرر  أشررلكعقن   نليول جنيه  32.4 إ كاصال بقيح   "فاةضرراتو"صياء . فقئ حقأ  هوانا أمباح نكتفع أ  يتقالعام، باإلضرراف  إلى ت

ن  حيث قيح  الحليعال    العالجي في قا ح  ناالهالحكتل  الكابع   الةررركة  خالل العام، نع احاالله    % ن  إجحالي إ كاصال2.6أن نا  عاصل مانيئا   نتفا 

 . 2021الضو  الحاكن خالل عام  على نضاو(

حضرئوليالا  بلا الكاسر   إ حاجفي إطام   (19-يباء فيكيس بةوفيئ يأشرام نكسرى إلى الئيم االسراكاتياي الذن لعلاه الةركة  ضرح  الارفو  األناني  لحكافت 

الاي سرامعت الةركة  بالطالقلحا  الفيكيسرال "أجفيم كام" ي"م حئ ضريفيك"    ةحاراصال  الحناا، يهو نا  عكضره األصاء االسراثنا ي للالاارئن للذه الاا ت   تااه

أثحكل ع  بذلت مانيئا جلوصًا حثيث ،  فقئ   .الااامن  إلجاا ل  الحوافقال الالزن  ن  الالال الكقابي على وللا  حاررفوم   2020خالل الكبع الثالث ن  عام 

 الةركة   مالامجئص نكسري ا. يالئيلي األسروا     أخك( إلنئاص  120.650يحئة ن  تلع الحنااال، باإلضراف  إلى إجاا     378.856تمي ئ الضرو  الحاركن  
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صياء  إطال     خالل الفاكة الحقلل حيث تعامم الةكة  األسوا  األخك(،  يحياة الحواطني  في ناك يررت   قئماتلا للحضراهح  في تتضري  نوامصها يكثي   با

 .   لاعم م نتفا  نناااتلا الحااصة للفيكيسال"نولنوبيكافيك"  

حال  لافاجيلل يعحللل الئؤيب في ظل الاتئ ال الارعل  الحتيط ، يالذن شركل الكةيمة الئاعح  للناا العانلبالةركك يالاقئ ك لفك أ  نكسري    خااًنا؛ توجهي

النئاص الحكضررى باحاياجاتلل ن  ننااال الةرركة  الئيا ي ،  وفاء بالاي حققالا الةرركة  خالل العام، حيث سرراهحت جلوصهل في تعم م قئمة الةرركة  على ال

اطلع  تا للحضراقلل؛  باإلضراف  إلى صيمهل الحلحوس في إطال  الحنااال الائ ئة يالاوسرع بقاعئة عحالء الةركة  على الارعيئ   الحتلي يالئيلي. ياسراةركافً 

إجاا  باق  ن  الحاحثل في لا االسررراكاتياي  تتقيأ هئفاالمتقاء بكفاءة أصاء ن)ال  قطاعاتلا الاةرررايلي ، سرررعيًا إلى نواررررل  إلى  العام الائ ئ    خاللمانيئا 

   في شاى أجتاء العالل.  أفال الحنااال الئيا ي  فا ق  الاوصة يتضليل إتاحالا؛ ن  أجل الحضاهح  في تتضي  جوصة حياة الحواطني 

 –جلا   الليال  –

ا

اعالستاال اةلعتولصل:ا

ايشسضاراوجما

 يالتوةح   عالقال الحضاثحك   م يس قطاع

yasmine.negm@rameda.com 

ا01228505050(0)20+

ا

اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل اراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا ا

. يتضراعي  الةركة  RMDA.CA، يهي شركة  ما ئة في قطاع األصي   الحاركن ينقيئة في اللومرر  الحارك   تتت ةوص 1986ت سرضرت مانيئا في عام 

اكنولوجيا يالحعا يك العالحي  في ناال بفك أ إصامن  تاى بحم ج ن  ال)لكال الئيلي  الحاعئصة. يتقوم الةكة  ننذ جة تلا باوظي  أحئث نا يرلت إليه ال

ء، نحا أثحك الارناعال الئيا ي  ينعلا ال)لكة يالئما   بحاطللال الضرو  الحتلي يأقارى صمجال االهاحام يالاكةيم على تللي  احاياجال يتطلعال العحال

انوع  ن  الحضراتاركال الئيا ي  الحثيل  ينضراتاركال  ع  تتقيأ نعئالل جحو سرك ع  في قطاع األصي   الحاركن. يتةرحل نتفا  ننااال مانيئا باق  ن

  بحاررك الااحيل الارريئالجي  يالحكحالل الاذا ي  ياألجلمة الطلي  يالحضرراتارركال الليطك  . يتتاى الةرركة  بحكاج  ماسرر)  في أهل الحااالل العالجي

اي  على الحكةلال الئيا ي  في نااالل كال نقونال جحو ياعئة  يكلع بعئ جااحلا خالل الضرنوال الحاضري  في تنفيذ ناحوع  ن  االسراتواكال االسراكاتي

ن  الضراصس  في الضرو  الحاركن. يتقوم الةركة  بالجاا  ناحوع  نانوع  ن  األررنا  الئيا ي  ن  خالل ناراجعلا الثالث  الحقان  بالحنطق  الارناعي  بحئ 

 ن  أةاوبك.

 

العتوقاشدالعضرتقباا 

اسا)ئام نثل    تاون هذا الليال على توقعال نضاقللي ، يالاوقع الحضاقللي هو أن توقع ال  اال بوقا ع اي احئاث تام )ي ، ي حك  الاعك  عليه ع  طك أ

عرال"، "تعامم"،  العلرامال يالكلحرال االتير  "يفقرا للاقرئ كال"، "تلرئ "، "نكتقرن"، "تقرئم"، "تاتحرل"، "تعاقرئ"، "قرئ"، "الاقرئ كال"، "تفاكض"، "توق

ئ   "تك("، "ت)طط"، "نحك "، "ناوقع"، "نةرركيعال"، " نلاي"، "على علل"، "سررو "، اي في ةل حال ، نا  نفيلا اي تعليكال اخك( نحاثل  الاي تل

الي  الحضاقللي  اي ال)طط  الى الاعك  على الاوقع باعالامه نضاقللي. هذا  نطلأ، على يجه ال)اوص، إلى الاوقعال الاي تااح  نعلونال ع  الناا ج الح

ا ل الاي تؤثك أي الاوقعال بةرر ل األعحال الااام   ياإلصامة، يالنحو أي الكبتي  يالاكي  االقاارراص   يالانايحي  العان  في الحضرراقلل يغيكها ن  الحضرر

 على الةكة .   

 

حئاث نضرراقللي ، يالاي تقوم على افاكاضررال اإلصامة يتنطون على الاوقعال الحضرراقللي  تعكس يجلال الناك التالي  إلصامة الةرركة  ب"االصامة"( على أ

فرا اخاالفرا  ن)راطك نعكيفر  يغيك نعكيفر  ينالولر ، يغيكهرا ن  العوانرل الاي قرئ تؤثك على ال تكول جارا ج الةرررركةر  الفعلير  أي أصاءهرا أي إجارازاتلرا ن)ال

ا الوامصة في هذه الاوقعال الحضراقللي  رركاح  أي ضرحنا. قئ  اضرلن تتقأ أي عئم تتقأ  جوهك ًا ع  أن جاا ج في الحضراقلل، اي ع  أصاء الةركة  أي اجاازاتل

أ الاوقعال سرررواء هذا االفاكاض في اخاال  التال  الحالي  الفعلي  للةررركة  اي جاا ج عحلياتلا اخاالفا جوهك ا ع  هذه الاوقعال الحضررراقللي ، أي عئم تواف

 ةاجت رك ت  اي ضحني .  
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لواقع. يهذه  أعحال الةكة  لعئص ن  الح)اطك يالةكوك الاي قئ تاضلن في اخاال  الاوقع الحضاقللي اي الاقئ ك أي الانلؤ اخاالفا جوهك ًا ع  األنك ات)ارع  

ي  بفك أ العحل،  الح)اطك تااررح  الاقللال ب سررعام ال)انال، أي تكلف  العحال  الالزن  لحمايل  النةرراط، يقئمة الةرركة  على اسررالقاء العنارررك الك يضرر

ضراائال  يالحنافضر  بنااح يسرط ناايكال األيضراع الضرياسري  ياالجاحاعي  يالقاجوجي  ياالقااراص  ، سرواء في نارك أي على ررعيئ االقااراص العالحي، ين

يك أسررعام الفا ئة، يتقللال  يتطومال قطاع الكعا   الاررتي  على الضرراح  اإلقليحي  يالئيلي ، يتئاعيال التكب ين)اطك اإلمهاب، يت ثيك الاارر)ل، يتا

 أسعام رك  العحالل، يقئمة اإلصامة على الاتكك الئقيأ يالضك ع لاتئ ئ الح)اطك الحضاقللي  ألجةط  الةكة  نع إصامة الح)اطك.

 

يبرالارالي فرالجره في حراالل    بع  الحعلونرال الوامصة في هرذه الوثيقر ، بحرا في كلرع الحعلونرال الحرالير ، طكأ عليلرا بع  الاعرئ الل باكض الاقك رن العرئصن، 

 نعين  قئ  )ال  الحاحوع أي النضن الحئو   الوامصة هنا ع  اإلجحالي الفعلي.

 

 


