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

حاثاا نررشداعات ررتمازتضاراةررركا العتضذاادةلوياتاارانجشحهشافيالالسررت ذلعاااما رررت نرركاا

 2021ةا2019ااةارااش يا%226ااغةااا كةباحققا ايلانضذاستذي

ا

ا2022ازذناذا15لعقشهكةافيا

 

( ةهي RMDA.CAأعلنت اليوم شركة  الاششرك  ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي  ةالضررت نركاد الت ركيعري  وةوة الموضير  الضعرك    

 .للت رن شركة  ضاوي  يي طاش  ادةة   الضعرك ع عر احشا ش يي ماضشم اتحرت وال علس  ررت نرك ةةاوي  نتضي ملس عشول  ادةة   الضنرشة  

انضي    فظ   نتحشا ش الاالجي   ر خالل انفيذ ال شةي  ملس  ةةاأاي هذه العررررفي  يي ماشض احررررتكاايحي  النضو الضالن  التي اتمنشهش ال رررركة ع  

ةحرو  امضك هذه العرفي  عر .  اتحرت والاد الحذاة  علس الضررت نركاد اليةاوي  الضتضيب  ةضيو شد النضو الواعي  ة تشات ش اليو   يي الررو 

  ت  مياشد الضررت نركايث حرحل  ؛ةشلنظك ملس  تواشاه اليةاوي  الن را   اضًوا يي الررو  الض لي  ررت نرك ةةاوي  أحرك فشة  ضا ييا  ر احرت 

« للم وث ةالضالو شد  IQVIA ؤحررر    اإلاعرشويشد العرشةض  عر ع ة رر 2021ة  2019عش ي % ةير  226اضًوا حرنو ًش  كةمًش ةنررم  

ةير % 54ةنررم   كةمًش حرنو ًش ةفشض  ةميكع ايث حرح  الررو  اضًوا   حروطه ايل اضو ا الضررت نرك مجضشلي ةةذلك  تحشةز اضو هذاليةاوي .  

  2019  عش ي % يي الفتك   ش ةير49% ملس 11ال عرر  الررروطي  للضرررت نررك ةعرروض  ةميك   ر   ةةشلتشلي اضافات.  2021ة  2019عش ي 

 .2021ة

 

 – ا ش   الميشل  –

 

 

 

 

 عالستاال اةلعتذلصل:ا

ازشسضارانجما

 ضويس طاش  عالطشد الضرتمضك ر ةال وةض  

yasmine.negm@rameda.com 

+20(0)01228505050 

ا

ااراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل 

. ةاررتاير ال ركة  RMDA.CAع ةهي شركة  ضاوي  يي طاش  ادةة   الضعرك  ة ييي  يي الموضير  الضعرك   ا ت ةوة 1986اأحرررت ضا ييا يي عشم 

 حشل  اشلضي  ييةفك ق مةاض    ظس ةضب    ر الكمكاد اليةلي  الضتاية . ةايوم ال كة   نذ ا أا ش ةتوظيف أايث  ش ةيلت مليه التتنولوجيش ةالضاش يك ال

ءع  ضش أثضك العرنشعشد اليةاوي  ة ا ش الكمك  ةاليضا   ةضتالمشد الررو  الض لي ةأطعرس ةضجشد اتهتضشم ةالتكةيب علس المي  ااتيشجشد ةاالاشد الاضال

ضميل  ة ررت نركاد  عر ا ييق  ايتد اضو حرك ا  يي طاش  ادةة   الضعرك . ةا رض    فظ   نتحشد ضا ييا ةشط   تنوع   ر الضررت نركاد اليةاوي  ال

  ةضعررك التحضي  العررييتاي  ةالضتضالد الاذاوي  ةادج ب  الامي  ةالضرررت نرركاد المياك  . ةا ظس ال رركة  ةضتشا  ضاحررك  يي أها الضحشتد الاالجي

شتد لاد  يو شد اضو ةاعي   ةللك ةاي احشا ش خالل الررنواد الضشيري  يي انفيذ  حضوع   ر اتحرت والاد اتحرتكاايحي  علس الضكةمشد اليةاوي  يي  ح

ن  الررشة   يي الررو  الضعرك . ةايوم ال ركة  ةااتشج  حضوع   تنوع   ر اديرنش  اليةاوي   ر خالل  عرشاا ش المالث  الضيش   ةشلضناي  العرنشعي  ةضي 

  ر أةتوةك.
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 لعتذقاشدالعضرتقباا 

اوطع ت  تع  ةوطشوع اة ااياث اشض كي ع ة ضتر التاك  عليه عر اك ق احتكيام  م     تو  هذا الميشل علس اوطاشد  رتيملي ع ةالتوطع الضرتيملي هو أ 

ااتبمقع  الامرشضاد ةالتلضرشد اتاير  قةييرش للتيري كادقع قا ري قع ق كاير قع قايريضقع قات ضر قع قااتيريقع قطريقع قالتيري كادقع قافتك،قع قاوطارشدقع ق

مايقع قعلس علاقع قحررو قع اة يي ة  اشل ع  ش  نفي ش اة ااميكاد اخكى  ضشثل  التي ا ي   قاكىقع قاكاطقع ق ضترقع ق توطعقع ق  رركةعشدقع ق ن

لي  اة الكاط  الس التاك  علس التوطع ةشعتمشضه  رتيملي. هذا  نامقع علس ةجه الكعوصع ملس التوطاشد التي اتنضر  الو شد عر النتشو  الضشلي  الضرتيم

إلةاض ع ةالنضو أة الكة ي  ةالظكة  اتطتعررشة   ةالتنظيضي  الاش   يي الضرررتيم  ةايكهش  ر الضرررشو  التي اؤثك أة التوطاشد ة ررأل ادعضشل التحشض   ةا

 علس ال كة .   

 

ةاض ق( علس أاياث  رررتيملي ع ةالتي ايوم علس ايتكايررشد اإلةاض  ةاناو  علس إلالتوطاشد الضرررتيملي  ااتس ةج شد النظك ال شلي  إلةاض  ال رركة  وقا

اختاليرش  اك  اكةير  ةايك  اكةير  ة ح ولر ع ةايكهرش  ر الاوا ر  التي طري اؤثك علس ال اتول اترشو  ال رررركةر  الفالير  أة أةاءهرش أة ماحرشزاا رش  كتلفرش   كرش

ا يق أة عيم ا يق  جوهك ًش عر أ  اتشو  يي الضررتيم ع اة عر أةاء ال ركة  أة ااحشزاا ش الواضة  يي هذه التوطاشد الضررتيملي  يركاا  أة يرضنش. طي  تررم   

ق التوطاشد حرررواء هذا اتيتكا، يي اختال  ال شل  الضشلي  الفالي  لل ررركة  اة اتشو  عضليشا ش اختاليش جوهك ش عر هذه التوطاشد الضررررتيملي ع أة عيم اواي

تيملي اة التيي ك أة التنمؤ اختاليش  ةشات يررك    اة يررضني . اكنررع أعضشل ال رركة  لاية  ر الضكشاك ةال ررتوت التي طي اترررم  يي اختال  التوطع الضررر

س احتميشء الانشيك  جوهك ًش عر اد ك الواطع. ةهذه الضكشاك اتنضر التيلمشد ةأحاشض الكش شدع أة اتلف  الاضشل  الالز   لضباةل  الن شاع ةطيض  ال كة  عل

ةاليشاواي  ةاتطتعرشة  ع حرواء يي  عرك أة علس يرايي اتطتعرشة    الكويرري  ةفك ق الاض ع ةالضنشيرر  ةنحشو ةحرط  تايكاد ادةيرش  الرريشحري  ةاتجتضشعي 

ايك الاشلضيع ة ررررتحياد ةااوضاد طاش  الكعش   العررر ي  علس الررررشا  اإلطليضي  ةاليةلي ع ةاياعيشد ال كا ة كشاك اإلضهشاع ةاأثيك التنررركاع ةا

 يطيق ةالرك ع لت ي ي الضكشاك الضرتيملي  دا ا  ال كة   ع مةاض  الضكشاك. أحاشض الفشوي ع ةايلمشد أحاشض يك  الاضالدع ةطيض  اإلةاض  علس الت كت ال

 

ه يي ارشتد  ةاض الضالو رشد الواضة  يي هرذه الوثيير ع ةضرش يي للرك الضالو رشد الضرشلير ع اكأ علي رش ةاض التاري الد ةاك، التيك ر  الارية ع ةةرشلترشلي يراار

 هنش عر اإلجضشلي الفالي. اين  طي  كتلف الضحضو  أة النر  الضئو   الواضة   

 

 


