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

 راخاللاتزةييهمابشألدةي العالز  اةتوصااهشااذةيالعضتشا العنااف اعياماااجيييةا بشدضةاتطاق

ةسرر االععرر ا اع ضشي العضكضررىالألة كااكضرر اعاضرشطكاجهودهشفياإطشضاا،هم تشزعإعىاا جشنًش

اا 19ا–فاكةساةوضةنشا ةوفاياالنت شض

 
ا2020اأبكيلا26افيالعقشهكة

 

 – RMDA.CAةود البوضصر  الضعرك      –أعلنت اليوم شركة  الاششرك  ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي  ةالضررت نركاد الت ر يعري    

 شركة  ةهي(و   جضا   معروض  التشما  ةشركةشهاش للياش  اإلشرشض   حشل   في  لالضجضوع أ  أة ضا يياأ)ة  رشض للياش مضعرحل» لال ركة أو أة ل

 هاكض    شطكللى ال ي  ر  ايفالتي ه ةل ضش   أهلك ة جتضاك"   وخليك في البيت" بشدض  لطالق   عر الضعرررك و  األدة    قحشع  في ضاوي 

 نتجرشد ضا يريا اليةاوير   ر خالل هوفيك لك ة  وأ19 –فيكةس ةوضةنش لةوفيري لال رشصرررر     تيرشاشدةبرشض الرررررر ةالضك ررررى  ر  ة  ا ح

ال ي    أهي لطالق ال رركة  لا   ةالانررضي     الجاشزأ كاض  ة  وةالررريك ةاألةعي  الي و  و   القلب جشنًش للى  نشزل  ك ررى    ةهوصرريلاش

ال  ر  اشنول  ر  النرايف  الضنشع   ة الضك رى    ةحضش  و  في  عرك ال ي  ر ا ختالط مير الضواطنير  اكاءاداإل رشفي  في لطشض هاي ي ل

مض تلف ا حتيشاشد هية يهم للى اشنب   كاض القلب ةاألةعي  الي و   ةالررررريك  ةالجاشز الانررررضيو أ كاض غيك سررررشض   ةمشلت ي ي أ

ةيفي  حضش   أنفررام  ر التاكض حول  ةل يادهم مشلتواياشد الالز    و  مشلرركع  ةاليفشء  تضييآ ن  ه ةسرشو    عبك اليةاوي   ر  نتجشد ضا ييا

 لفيكةس ةوضةنش  

 

 ضر   ضلول هكخيص  ياةل   ان  ةهم اعتضشدهم  ر قب  ال ركة و حي  طبيب   400 ر  أةثكهتنرضر الضبشدض  قيشم ال ركة  مشلتنرريع    ة

ةبشض الررر  و ة ر مينامضا ييا للضك رى  ة  الضنشع  النرايف   شة راتاالضاش يك التي  نحبع عليام  قوم األطبشء أةً  مت ي ي الضك رى  ضر 

متوايه الضك ررى ال  ر هنحبع عليام ال رركةط ماي  لك  قوم الحبيب الضاشلج ةالضعررشمول مشأل كاض غيك الرررشض   التي حيدهاش ال رركة    ة

حي      عررص لا   ال ي  و ثم لضسررشلاش للى ضقم وا هعررشل كفق  متفشصرري  ا سررم ةالرررر ةالانوال ة  اليةاوي الوصررف     ر  صرروض إلعياد 

ةدةل أ    جشنًشالتوصرري   على أل  تم  خالل ثالث  أ شم عض لضنشزل الضك ررى   الضحلوب  اليةاء مترررليم  لل رركة  هشم  لوارررتي  فك ع تولى 

 هال س مير الحكفير  

 

تقوم ال ركة  مشلضتشما  اليقيق  لي   كحل  على حي  سر حي  و  ثالث  كاح  علىالضبشدض  التي هررتضك لثالث  أشراك   هحبيعالضقكض أل  تم  ة ر

 همأمك   الجشض  ة  19في   األةلى  الضكحل   انحلقتةقي  يى نجشحاش ة ر ثم اه ش  قكاض حول ا سرتضكاض في هنفي  الضكحلتير التشليتير  ةهقييم  

 ال كة   ليى الضاتضي ر  األطبشء قشوض    ضر  ةالريك ةاألةعي  الي و    القلب    أ كاضفي    ت عص  طبيب  165على   كمو ش   دعو خاللاش 

  ر  الضك رى كسر      ال  ا هعرشل  التواياشد ةضقم   اليعو   خحشبالضبشدض   ةقي هنرضر في    للض رشضة   ةاإلسرينيض   القشهك     شفظشد  في

  ةهتنرررضر الضكحل  الثشني  للضبشدض و التي  اتضي لطالقاش على هقييم نتشوج الضكحل  األةلىو لألدة   الضحلوم   الحبي   الوصرررف   صررروض   هخالل

 اليلتشفي أ كاض القلب ةاألةعي  الي و   ةالريك   ضر قشوض  األطبشء الضاتضي ر ليى ال كة  في   شفظشد     ت عص طبيب  140  ل شف 

طبيب  ت عرص في أ كاض الجاشز الانرضي عبك   تلف   شفظشد  عك   100و في حير هتنرضر الضكحل  الثشلث  ل رشف   ةالعرايي ةالقنش 

قي أاكى اسرتحالًعش أةليًش عبك الاشهف خلص للى أل الاشلبي  الاظضى  ر أطبشء أ كاض  لكا ييافك ع الضبياشد التشم  هجيض اإلشرشض  للى أل ة

الضبشدض  في  لض رشضة   على اسرتاياد لةالرريك  ةالجاشز الانرضي الضنيضاير  رضر قشوض  ال ركة  لألطبشء الضاتضي ر  ةاألةعي  الي و    القلب

   شلفيكةس ةوضةن  ال كة ك ى ةعضالء هاكض الض   شطك ر  لل يالجي ي و مشعتبشضهش ةسيل  فاشل  

 

 في هأهي"خليك في البيتو ل ضش   أهلك ة جتضاك"   بشدض   ألةفي ه ا الرريشق أة ر» اليةتوض عضكة  كسري الانرو الضنتيب ل ركة  ضا ييا 

دعم الضك ررى  ة  الضنشع  النررايف  في اضي  ضموع  عررك ةخشصرر  الضعررشمول مأ كاض غيك سررشض    ث   على  ال رركة   حكص  لطشض
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 ةأ رشف   و ةهية يهم ميشف  األدة   النركةض   لل فش  على سرال تام ةصر تامةالرريك  ةالجاشز الانرضي  ةاألةعي  الي و   القلبأ كاض  

 ال فش أق   ر أسربوعيرو حي  هضينت م لك  ر   خاللع على أضض الواق  للى   ركة الضبشدض في ه و   فيك    نج ت كسري أل ال ركة  قي  

لض شطك هيهوض   الضاك رول  لضك رىل ةآ ر  سرك   م ري   الالز    اليةاوي  الكعش   هوفيكأن رح  ةأعضشل ال ركة و ةاألهم    اسرتضكاض  على 

 ال شل  الع ي  

 

 –ناش   البيشل  –

 

 

 

 عالستاال اةلعتولصلا

ايشسضارانجم

 قحشع ا هعش د ةعالقشد الضرتثضك رضويس 

yasmine.negm@rameda.com 
ا1111263555(0)20+

 

ا

 اراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

  RMDA.CAو ةهي شرركة  ضاوي  في قحشع األدة   الضعررك  ة قيي  في البوضصرر  الضعررك   ه ت ةود 1986هأسرررررت ضا ييا في عشم 

ةهررررتاير ال ررركة  مفك ع لداض    ظى مضي ج  ر ال بكاد اليةلي  الضتايد   ةهقوم ال ررركة   ن  ن رررأهاش متو يف أحيث  ش ةصرررلت لليه 

 جشل العررررنشعشد اليةاوي  ة ااش ال بك  ةاليضا   مضتحلبشد الررررروق الض لي ةأقعررررى دضاشد ا هتضشم   التينولوايش ةالضاش يك الاشلضي  في

ةه رررض    فظ    .ةالتكةيي على هلبي  احتيشاشد ةهحلاشد الاضالءو  ضش أثضك عر ه قيع  اي د نضو سرررك ا  في قحشع األدة   الضعرررك 

ضثيل  ة رررت نرركاد التجضي  العرريي ني  ةالضيضالد الا اوي  ةاألااي  الحبي   نتجشد ضا ييا مشق   تنوع   ر الضرررت نرركاد اليةاوي  ال

ةالضررت نركاد البيحك    ةه ظى ال ركة  مضيشن  ضاسر   في أهم الضجش د الاالاي  مضعرك ة لك ماي نجشحاش خالل الررنواد الضش ري  في 

ش د  اد  قو شد نضو ةاعي  في الرررروق الضعرررك   ةهقوم هنفي   جضوع   ر ا سرررت وا اد ا سرررتكاهيجي  على الضكةبشد اليةاوي  في  ج

 ال كة  مإنتشج  جضوع   تنوع   ر األصنشف اليةاوي   ر خالل  عشنااش الثالث  الضقش   مشلضنحق  العنشعي  مضي ن  الرشدس  ر أةتومك 

 

 لعتوقاشدالعضرتقباا 

  تو  ه ا البيشل على هوقاشد  ررررتقبلي و ةالتوق  الضررررتقبلي هو أ  هوق     تعررر  موقشو  اة احياث هشض  ي و ة ضير التاكف عليه عر 

طك ع اسررررت ريام  ثر  الابرشضاد ةاليلضرشد ا هير  "ةفقرش للتقري كاد"و "هاريف"و " كهقرب"و "هقريض"و "هت ضر "و "هاتقري"و "قري"و "التقري كاد"و 

اشد"و "هاتيم"و "هكى"و "ه حط"و " ضير"و " توق "و "  كةعشد"و " نباي"و "على علم"و "سوف"و اة في ة  حشل و "هفتكض"و "هوق

 ش  نفياش اة هابيكاد اخكى  ضشثل  التي هايف الى التاكف على التوق  مشعتبشض   رررتقبلي  ه ا  نحبعو على ةاه ال عرروصو للى التوقاشد 

شلي  الضرررتقبلي  اة ال حط أة التوقاشد م ررأل األعضشل التجشض   ةاإلداض و ةالنضو أة الكم ي  ةالظكةف التي هتنررضر  الو شد عر النتشوج الض

 ا قتعشد   ةالتنظيضي  الاش   في الضرتقب  ةغيكهش  ر الضرشو  التي هؤثك على ال كة     

ياث  ررررتقبلي و ةالتي هقوم على افتكا رررشد اإلداض  التوقاشد الضررررتقبلي  هايس ةااشد النظك ال شلي  إلداض  ال ررركة  )"ا داض "( على أح

ةهنحو  على   شطك  اكةف  ةغيك  اكةف  ة جاول و ةغيكهش  ر الاوا   التي قي هؤثك على ال هيول نتشوج ال ررركة  الفالي  أة أداءهش أة 

الواضد  في ه   التوقاشد الضررتقبلي  صركاح   لنجشزاهاش   تلفش اختالفش اوهك ًش عر أ  نتشوج في الضررتقب و اة عر أداء ال ركة  أة انجشزاهاش

   أة  رضنش  قي  ترربب ه قع أة عيم ه قع ه ا ا فتكاض في اختالف ال شل  الضشلي  الفالي  لل ركة  اة نتشوج عضليشهاش اختالفش اوهك ش عر ه

 التوقاشد الضرتقبلي و أة عيم هوافع التوقاشد سواء ةشنت صك    اة  ضني   

mailto:yasmine.negm@rameda.com
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  لايد  ر الض شطك ةال رريوا التي قي هتررربب في اختالف التوق  الضرررتقبلي اة التقي ك أة التنبؤ اختالفش اوهك ًش عر ه نرر  أعضشل ال رركة

األ ك الواق   ةه   الض شطك هتنرررضر التقلبشد مأسررراشض ال ش شدو أة هيلف  الاضشل  الالز   لضياةل  الن رررشطو ةقيض  ال ررركة  على اسرررتبقشء 

اض و ةالضنشفرر  منجش  ةسرط  تايكاد األة رشع الرريشسري  ةا اتضشعي  ةالقشنوني  ةا قتعرشد  و سرواء في  عرك الانشصرك الكويرري  مفك ع ال

أة على صرايي ا قتعرشد الاشلضيو ة ررتجياد ةهحوضاد قحشع الكعش   العر ي  على الررشح  اإلقليضي  ةاليةلي و ةهياعيشد ال كب ة  شطك 

فشوي و ةهقلبشد أسررراشض صررركف الاضالدو ةقيض  اإلداض  على الت كا اليقيع ةالررررك   لت ي ي اإلضهشبو ةهأثيك التنررر مو ةهايك أسررراشض ال

 الض شطك الضرتقبلي  ألن ح  ال كة     لداض  الض شطك 

نه ماض الضالو شد الواضد  في ه   الوثيقر و مضرش في  لك الضالو شد الضرشلير و طكأ عليارش ماض التاري الد ماكض التقك ب الاريد و ةمشلترشلي فإ

 في حش د  اين  قي   تلف الضجضوع أة النرب الضئو   الواضد  هنش عر اإلاضشلي الفالي  

 

 


