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

ااالعضنشدةاعالعتهشبشدالعضثاا  لألدةي ا ر رت نكاجيييااترت وذاااى

 

 

ا2020ابكيللا1لعقشهكةافيا

 – RMDA.CA ود البونصررا ال  ررة ا   –أعلنت اليوم شررة ا الشرشررة مض نملرررا لل ررنرعري الالاسيا لال اررشخلررةاي الش رر ي رريا  

شرة ا لها )ل  ررن لليار م  رحل» لال رة اأو أل لناميااأ أل لال ع وعاأ حا ةرلا ارشررني لليار لشرة رلار الشرمشا م روني مع شا و  

 نش ا لل  عرسلا الشقرقية غية الارشيةل ا ا ال لرردي  سادلامارشخلرة لوقيع الفرقيا لالسرشخوا  عل  عض قحرع األدل ا ال  رة،و حا   ناساي

ال ثيلا اداء ح  الارنا االلل  مض لواداه   ال ارشخلرةايلاةا مض أحلرل  عل  لل رة ا    ع ليا اسرشخوا  أ بةلاللشارمري. لل ثل هذه االلفرقيا 

 .مرلاوق ال  ةى

حا ال ع وعا الالاسيا ال لرررردي لاللشارمريو ل شوحة ةرليبر مرلاررروق حا  أمةز األدل ا ال ثيلاال ارررشخلرررة الالاسا ال ارررشخو  علي   ل  ثل

لة يز ض م شلفيض. ل  ررا األابرء هذا ال اررشخلررة لل ةيرر  الذ ض  شرالوا مض االم الشارل ال فرصررل الةلمرلو ا، أل الشارل ال فرصررل 

قع ال ة ا أا  نشكس ال ةدلد ار عرما لالسشخوا  عل  وللش و لالشا ا مض األمةاض ال زمنا األخةى  اي ال لا.  ال احا أل ه رشا الشظرم

لشز ز ال كرالا الاررروقيا الةاساي الشا لنفةد مار نامياا حا سررروق األدل ا مض االسرررشخوا اي ال ةلقبا حا   رهذا ال ارررشخلرررة الحبا لغيةه

 ال  ة،.

ع ليا االسشخوا  عل  ال اشخلة الالاسا العا ا ل ثل أ بة ا أا الا شون ع ةل مةسا الشلو ال نشال ل ة ا ناميالحا هذا الايرق ألي»  

عل  لخا ا نامياا شررراردي عل  قاني    ر لشا   لحقبر ل شر يةهر ال رصرررا م ال رررحا االسرررشخوا وع ليا اسرررشخوا  لنفذهر ال رررة ا منذ ال ررر لار 

 لا حا لارن اسرشةاليعيا مةلفشا. لأيرر  مةسرا أا ال رفقا العا اي ل  بيةي لعرسااي سروقيا  مخ ر   ال ارشخلرةاي الالاسيا الشا لخظ   

لنفيرذ االسررررشخوا اي االسررررشةاليعيرا عل  لن يرا مخفظرا ال نشعرري الشالديرا مض خال  شوظيا ة رررريلرا الز رردي الةأسرررر ررليرا حا ال ررررة را ل

العا اي ها ال حوي  لفرقيااالأا لل   مةسرر  شرررن  لأ.  رلارروق ال  ررة،م  اي مقومري ال و لاعاي  عالديا  حا معرالي   دلاسياماررشخلررةاي  

لقا م ال ارشخلرةاي حا لارن داود ال رة ا لشن يا أع رلار م ركل مارش ة عبة  ملشرخال  اهر ال قةن لنفيذاالسرشخوا اي  سرلارلا  حا   أللل ا

 .حا م ةاةشيردري ال ةي   الشا للبا الالاسيا ال بشكةي

ملغت ل ةاداي ال ارشخلرة العا ا االلفرقيا العا اي عض لغحيا نامياا ل عر  عالدا دا ا  ش يز م شاالي ال وه الارة شا  ةي   لسرو  لث ة 

 2019ل  2015عرما % لقة ببر ميض 41ل بيشري ال اررشخلررة  ن و الاررنو، ال ة  المشا   و مين ر ملغ2019مليوا دني  خال  عرم   71.3

 و لها مؤسرراررا عرل يا ناساي حا لخليل البيرالري ال رصررا م بيشري شررة ري األدل ا الشرمشا للقحرع IQVIA)لشقة ة مؤسرراررا ل كو فير   لحقبر

  ي ض لكرا  و2019أال  حا ةرلا ليرحا ال اشخلة العا ا لل  مرقا منشعري ال ة ا خال  عرم  لالعا ة مرلذ ة.  ال رص حا الاوق ال  ة،

ر م ا  10قرس ا أ ثة   نفةد م  بة هرمش نم» لد رلا  ال ارشخلرة العا ا مارشخلرةاي مبيشبر ميض د يع ال ارشخلرةاي الشرمشا لل رة او عل ب

للشحلع نامياا لل  اةح لة يز ض ليررحييض مض الالاء  عليار ةش  اآلا. د يع ال ارشخلرةاي الشا قرمت ال رة ا مرالسرشخوا  عل  مارشوى

 خال  الشرم العرن، لششز ز األصنر  ال شرةا من  حا الاوق.

 –الار ا البيرا  –
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ا

 اراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. RMDA.CAو لها شررة ا ناساي حا قحرع األدل ا ال  ررة، لمقياي حا البونصررا ال  ررة ا لخت  ود 1986ل سرراررت نامياا حا عرم 

للارررششيض ال رررة ا مفة ي لدان،  خظ  م ز ل مض ال بةاي الالليا ال ششادي. للقوم ال رررة ا منذ ال ررر لار مشوظيا أةاي مر لصرررلت للي  

معر  ال ررررنرعري الالاسيا لمشار ال بةي لالانا ا م شحلبري الارررروق ال خلا لأق رررر  دندري االهش رم   الشكنولودير لال شر ية الشرل يا حا

لل ررر ل مخفظا   . ر أث ة عض لخقيي مشاالي ال و سرررة شا حا قحرع األدل ا ال  رررة،ملالشة يز عل  للبيا اةشيردري للحلشري الش الءو 

الحبيا لاألدازي   ثيلا لماررشخلررةاي الشع يل ال ررياالاليا لال ك الي الغذاسيا منشعري نامياا مرقا مشنوعا مض ال اررشخلررةاي الالاسيا ال

  رة ل ل  مشا العرةار خال  الارنواي ال ريريا حا م لال ارشخلرةاي البيحة ا. للخظ  ال رة ا م كرالا ناسر ا حا أهم ال عرالي الشالديا  

رالي  اي مقومري ال و لاعاي حا الاررروق ال  رررة،. للقوم لنفيذ مع وعا مض االسرررشخوا اي االسرررشةاليعيا عل  ال ة بري الالاسيا حا مع

 ال ة ا مإالشرج مع وعا مشنوعا مض األصنر  الالاسيا مض خال  م رالشار الثالثا ال قرما مرل نحقا ال نرعيا م ا نا الاردس مض أ شومة.

 

 لعتوقاشدالعضرتقباا 

 خشو، هذا البيرا عل  لوقشري مارررشقبلياو لالشوقع ال ارررشقبلا هو أ، لوقع ال  ش رررل موقرسع ال اةااي لرن  ياو ل  كض الششة  علي  عض 

اة ي اسررررش راام مثرل الشبررناي لالكل رري االليرا قلحقرر للشقرا ةايقو قلارا قو قمةلقر قو قلقرانقو قلشخ رلقو قلششقراقو ققراقو قالشقرا ةايقو 

شريقو قلششزمقو قلةىقو قل حطقو قم كضقو قمشوقعقو قم ةلعريقو ق نبغاقو قعل  علمقو قسو قو ال حا  ل ةرلاو قلفشةضقو قلوق

مر  نفيار ال لشبيةاي اخةى م رثلا الشا لاا  ال  الششة  عل  الشوقع مرعشبرنه ماررشقبلا. هذا  نحبيو عل  لد  ال  رروصو لل  الشوقشري 

رليا ال اررشقبليا ال ال حط أل الشوقشري م رر ا األع ر  الشعرن ا لاردانيو لالن و أل الةمخيا لالظةل  الشا لشلرر ض مشلومري عض النشرسل ال 

 االقش رد ا لالشنظي يا الشرما حا ال اشقبل لغيةهر مض ال ارسل الشا لؤثة عل  ال ة ا.   

ااي مارررشقبلياو لالشا لقوم عل  احشةايرررري ارداني الشوقشري ال ارررشقبليا لشكس لداري النظة الخرليا رداني ال رررة ا )قاالدانيق  عل  أة

للنحو، عل  م راة مشةلحا لغية مشةلحا لمعاولاو لغيةهر مض الشوامل الشا قا لؤثة عل  اا لكوا الشرسل ال رررة ا الفشليا أل أداءهر أل 

الواندي حا هذه الشوقشري ال ارشقبليا صرةاةا  لالعرزالار م شلفر اخشالحر دوهة بر عض أ، الشرسل حا ال ارشقبلو ال عض أداء ال رة ا أل االعرزالار

ذه أل ير نر. قا  شارب  لخقي أل عام لخقي هذا االحشةاض حا اخشال  الخرلا ال رليا الفشليا لل رة ا ال الشرسل ع ليرلار اخشالحر دوهة ر عض ه

 الشوقشري ال اشقبلياو أل عام لواحي الشوقشري سواء  رالت صة خا ال ي نيا. 

ا لشاد مض ال  راة لال رركوا الشا قا لشاررب  حا اخشال  الشوقع ال اررشقبلا ال الشقا ة أل الشنبؤ اخشالحر دوهة بر عض ل لررع أع ر  ال ررة 

األمة الواقع. لهذه ال  راة لشلررر ض الشقلبري م سرررشرن ال رمريو أل لكلفا الش رلا الالزما ل زاللا الن رررراو لقاني ال رررة ا عل  اسرررشبقرء 

ش لو لال نرحارا منعرح لسرط مشغيةاي األليررع الاريرسريا لاالدش رعيا لالقرالواليا لاالقش ررد او سرواء حا م رة الشنرصرة الةسياريا مفة ي ال

أل عل  صرشيا االقش ررد الشرل او لمارشعااي للحوناي قحرع الةعر ا ال رخيا عل  الاررةا ارقلي يا لالاللياو للااعيري الخةل لم راة 

فرسايو للقلبري أسرررشرن صرررة  الش اليو لقاني ارداني عل  الشخةا الاقيي لالارررة ع لشخا ا ارنهرلو لل ثية الشلررر مو للغية أسرررشرن ال

 ال  راة ال اشقبليا ألال حا ال ة ا مع لداني ال  راة.

ال  مشض ال شلومري الواندي حا هذه الوثيقراو م رر حا  ل  ال شلومري ال ررليراو اةأ عليارر مشض الششرا الي مغةض الشقة   الشراد،و لمرلشررلا حإ

 حا ةرالي مشينا قا   شلا ال ع وع أل النا  ال ئو ا الواندي هنر عض ارد رلا الفشلا. 

 

mailto:yasmine.negm@rameda.com

