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

بجضاعاااخي  العضكضررر  راأجلاتثضرالعيةضالعذياتاابهالعتقشب العاش  اعاعررراش ع اةلععرررايعاشدا

اضبوعا عك

 
ا2020أبكيلاا28لعقشهكةافيا

ا

تابعت شركة  اميدام  بزيدا ي  مهتمزا  اودو فععا  موسطرا مودرداوش ب رام وا  د مواداااص مودراوان ي  ا اباص مودرداوو  ب رام  ا  د 

موف صررداود  يشم رركن عش وزدا ابسا يدررك د  ٧٢اؤةا فن شرركة  اميدام تنز  موادا موكم ا مو ي د س  بج وزسا مودررداوو  ديا د ك  ي  

طرماسن يشمااص شركة  اميدام يمات  ويدرداوو  د موزؤطرسراص مودرداود  موزك در   ١٩٥٥وسرش    ١٢٧ااسن يهش  مودرداو   تأصرد  هتمكميشا و 

ع ا و  طكدق وزدا يشاع  مومسزدا موزك دررر  د فاشا واتيدن مي يااوامص دطشد  يا ا اباص مودرررداوو  ولاي  موزكدر موزدررركي واك 

 مو ي طدسطك موماادخ وداتم بحكدف ي  اسا.مودداوداص  ا مواعاا مهد  ويزكدر موزدكي د 

 –اهاد  موادان  –

 

 

 

 عالستاال اةلعتولصلا

ايشسضارانجم

 ا دس قطاا مهتداهص دو قاص موزسمنزكد 

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

 

ا

 عاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل اراشكة العاششكا راض نشلا

. RMDA.CA، دتش شرركة  ام ان عش قطاا ممودد  موزدرركي دي دان عش مواساصرر  موزدرركد  تحت ةسو 1986تأطررسررت اميدام عش وا  

اث يا دصررريت يودج دتسرررمعد  مو ررركة  بدكدق يوماي دحيج بزيدل ي  مولاكمص موادود  موزمعاون. دت س  مو ررركة  يش  ا رررأتها بمس دف فت

موماشسوسودا دموزعاددك موعاوزد  عش ياا  مودررررشاواص موادم د  ديعها مولاكن دمواامد  بزمطيااص موسررررس  موزحيش دفقدررررج واواص مهتمزا   

دت رررزم يحدي    .دمومكةدي ويج تياد  متمداواص دتطيعاص موعز ء، يزا فثزك و  تح دق يعاهص ازس طررركدع  عش قطاا ممودد  موزدررركي

مااص اميدام باق  يمشسو  ي  موزسررمحارركمص موادم د  موزندي  ديسررمحارركمص مومازدم مودررداهاد  دموزاز ص موج م د  دمموهين موطاد  يش 

دموزسرمحاركمص موادطكد . دتحيج مو ركة  بزااا  امطرل  عش فتم موزااهص موع ود  بزدرك دعو  بعا اااتها     موسرشسمص موزا رد  عش 

طرررمحسمعمص مهطرررمكمتداد  ويج موزكةااص موادم د  عش يااهص عمص ي سياص ازس دموان عش موسرررس  موزدررركي. دت س  تشدد  يازسو  ي  مه

 مو كة  بإاماج يازسو  يمشسو  ي  ممصشاف موادم د  ي      يدااعها مون ث  موز اي  باوزشط   مودشاود  بزادش  موساوس ي  فةمسبك.

 

 لعتوقاشدالعضرتقباا 

ان ويج تسقعاص يسرررم ايد ، دمومسقا موزسرررم ايش تس في تسقا ه دمدرررم بسقا ا مد متامث تاادلد ، ددزا  مومعكف ويدج و  دحمسي ت م مواد 

طكدق مطررررملرام  ينرم موعاراامص دموايزراص مهتدر  قدع را ويم رادكمصق، قتهرافق، قيكت رتق، قت رااق، قتمحزرمق، قتعم راق، ققراق، قموم رادكمصق، 

قتكىق، قتلطاق، قيزا ق، قيمسقاق، قي كدواصق، قدشاجشق، قويج ويمق، قطسفق، مد عش ةم تاو ،   قتدمكضق، قتسقعاصق، قتعمي ق،

يا دشددها مد تعادكمص م كى يزاثي  مومش تهاف موج مومعكف ويج مومسقا باوماااه يسررم ايش. ت م دشطاق، ويج دوج مولدررس ، يوج مومسقعاص 
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  مد مولطا فد مومسقعاص ب ررأن مموزا  موماااد  دماومان، دموشزس فد موكبحد  دمويكدف مومش تماررز  يعيسياص و  موشما ل موزاود  موزسررم ايد 

 مهقمداود  دمومشيدزد  موعاي  عش موزسم ام دغدكتا ي  موزسا م مومش تؤثك ويج مو كة .   

دمومش ت س  ويج معمكم ررراص ماومان مومسقعاص موزسرررم ايد  تعاس دوهاص موشيك موحاود  اومان مو ررركة  رقمهومانقأ ويج فتامث يسرررم ايد ، 

دتشطسي ويج يلاطك يعكدع  دغدك يعكدع  دياهسو ، دغدكتا ي  موعسميم مومش قا تؤثك ويج من تاسن اما ل مو ررركة  مودعيد  فد فومءتا فد 

ه مومسقعاص موزسرم ايد  صركمت  يااازمتها يلميدا م م عا وستكدًا و  في اما ل عش موزسرم ام، مد و  فومء مو ركة  فد مااازمتها موسماون عش ت 

 ه فد  رزشا. قا دمسرات تح ق فد وا  تح ق ت م مهعمكمض عش م م ف موحاو  موزاود  مودعيد  وي ركة  مد اما ل وزيداتها م م عا وستكدا و  ت

 مومسقعاص موزسم ايد ، فد وا  تسمعق مومسقعاص طسمء ةاات صكدح  مد  زشد . 

اطك دمو رراسا مومش قا تمسررات عش م م ف مومسقا موزسررم ايش مد موم ادك فد مومشاؤ م م عا وستكدًا و  تلاررا فوزا  مو رركة  وعاو ي  موزل

مميك موسمقا. دت ه موزلاطك تمارررز  موم يااص بأطرررعاا مولاياص، فد تايد  موعزاو  مو زي  وزيمدو  موش ررراط، دقاان مو ررركة  ويج مطرررما اء 

بشااح دطرا يمجدكمص ممد راا موسرداطرد  دمهومزاود  دمو ااساد  دمهقمدراود ، طرسمء عش يدرك   موعشاصرك موك دسرد  بدكدق موعزم، دموزشاعسر 

فد ويج صرعدا مهقمدراو موعاوزش، ديسرماامص دتطسامص قطاا موكواد  مودرحد  ويج موسرات  ماقيدزد  دموادود ، دتاموداص موحك  ديلاطك 

فطرررعاا صررركف موعز ص، دقاان ماومان ويج مومحكا مواقدق دموسررركدا ومحادا  مااتا ، دتأثدك مومارررلم، دتجدك فطرررعاا مودا ان، دت يااص

 موزلاطك موزسم ايد  ما ط  مو كة  يا يومان موزلاطك.

ج بعر موزعيسياص موسماون عش ت ه موسثد ر ، بزرا عش عو  موزعيسياص موزراودر ، طكف ويدهرا بعر مومعراد ص بجكض موم كدت موعراوي، دباومراوش عإار 

 دش  قا دلميف موزازسا فد موشست موزئسد  موسماون تشا و  ماوزاوش مودعيش. عش تاهص يع

 

 


