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ا
شركة العاششركا راض نرشلاعاعرتشاشدالعيةلوا اةلعضررت نركلدالعت رراعرا ا ضل ايل ا
تاارانجشحهشافيالالسررت ذل اااىا رررت نرركادةلويايتضازابررركا العتضذاةلعضكشن العكلويةافيا
لعرذق ا
ا

لعقشهكةافياا23ا شيذا 2022ا

أعلنت اليوم شركة الاششرك ر ض نرشل للعرنشعشد اليةاوي ةالضررت نركاد الت ركيعري وةوة الموضير الضعرك  )RMDA.CAةهي
شرركة ضاويف ي اعشا اوةة الضعرركن عر نجشحهش ي إتضشم االسررت واع عل رررت نررك ةةاوي نتضي إل عشول اوةة الضنررشةف لتكثك
اليم.
ةر نتجرشتهش الاالج ري ر الال تن يرذ
ةتأتي هذه العرررر ر ي إطشض اسررررتكاتيجير النضو الضالنر التي تتمنرشهش ال رررركة الهرشة ر إل تنضير
ا
االسرت واعاد الجذاة عل الضررت نركاد اليةاوي الضتضيزف ةض و شد النضو الواعيف ة كشنتهش ال و ي الررو ،تكةيزا عل الضررت نركاد
اليةاوي الضتكعرعر ي عالا او كاض الضز ن  .ةسرو تثضك هذه الع عر است شةف ضا ييا ر و شد النضو التي تضيز ةهش الضرت نك
نضوا سررنو اش كة امش للضمياشد عل رررتوا الرررو ،ةنرررم  %87الال ال تكف ةير  2018ة 2021ة ررر ؤسررررر
اليةاوي؛ حيث سررج
ا
« »IQVIAللم وث ةالضالو شد اليةاوي  .ة ر الضتواع أل تملغ اإل كاةاد الررررنو للضررررت نرررك الجي ي حوالي  30ليول جنيه ع نضو
ررشهضته ي اوضةش الت رليلي ام العرل ال واوي ةالنركاو ةاإلهالال ةاالسرتهالال ة والي  14ليول جنيه ةةاي إتضشم عضلي االسرت واع
تكول ضا ييا اي اش ت ةشستكيام  %60ر عشوياد العك حت اآلل.
– نهش الميشل –
عالستاال اةلعتذلصل ا :ا
يشسضارانجما ا
ضويس اعشا عالاشد الضرتثضك ر ةال وةض

yasmine.negm@rameda.com
 +20(0)01228505050ا
ا
اراشكة العاششكا راض نشلاعاعتشاشدالعيةلوا اةلعضرت نكلدالعت راعا ا ضل ايل ا
تأسرررت ضا ييا ي عشم  1986ةهي شركة ضاويف ي اعشا اوةة الضعركن ة ييف ي الموضير الضعرك ت ت ةوة  .RMDA.CAةتررتاير ال ركة
ة ك ق إةاضن ة ةضز ج ر الكمكاد اليةلي الضتايةف .ةت وم ال كة نذ ن أتهش ةتوظيف أحيث ش ةيلت إليه التكنولوجيش ةالضاش يك الاشلضي ي جش
العرنشعشد اليةاوي ة اهش الكمكف ةاليضا ةضتعلمشد الررو ،الض لي ةأاعر ةضجشد االهتضشم ةالتكةيز عل تلمي احتيشجشد ةتعلاشد الاضالء ضش أثضك
ة نتجشد ضا ييا ةشا تنوع ر الضررت نركاد اليةاوي الضثيل ة ررت نركاد
عر ت يق ايالد نضو سرك ا ي اعشا اوةة الضعركن .ةت رض
التجضي العررييالني ةالضكضالد اللذاوي ةاوجهزف العمي ةالضرررت نرركاد الميعك  .ةت ة ال رركة ةضكشن ضاسررك ي أهل الضجشالد الاالجي ةضعررك
ةعلك ةاي نجشحهش الال الررنواد الضشيري ي تن يذ جضوع ر االسرت واعاد االسرتكاتيجي عل الضكةمشد اليةاوي ي جشالد عاد و شد نضو ةاعيف
ي الررو ،الضعركن .ةت وم ال ركة ةانتشا جضوع تنوع ر اويرنش اليةاوي ر الال عرشناهش الثالث الض ش ةشلضنع العرنشعي ةضي ن الررشة
ر أةتوةك.
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لعتذقاشدالعضرتقباا ا
تون هذا الميشل عل توااشد رت ملي ةالتواع الضرت ملي هو أن تواع ال تع ةواشوع اة احياث تشض كي ة ضكر التاك عليه عر طك ق استكيام ث
الامرشضاد ةالكلضرشد االتير قة رش للت ري كادق قتهري ق ق كت ر ق قت ريضق قتت ضر ق قتات ريق قاريق قالت ري كادق قت تكضق قتواارشدق قتاتزمق
قتكاق قتكعطق ق ضكرق ق تواعق ق رركةعشدق ق نمليق قعل عللق قسررو ق اة ي ة حشل ش ن يهش اة تاميكاد االكا ضشثل التي تهي
ال التاك عل التواع ةشعتمشضه رت ملي .هذا نعمق عل ةجه الكعوص إل التوااشد التي تتنضر الو شد عر النتشوج الضشلي الضرت ملي اة الكعط
أة التوااشد ة ررأل اوعضش التجشض ةاإلةاضف ةالنضو أة الكة ي ةالةكة االاتعررشة ةالتنةيضي الاش ي الضرررت م ةميكهش ر الضرررشو التي تؤثك
عل ال كة .
التوااشد الضرررت ملي تاكس ةجهشد النةك ال شلي إلةاضف ال رركة وقاالةاضفق) عل أحياث رررت ملي ةالتي ت وم عل ا تكايررشد اإلةاضف ةتنعون عل
كرشطك اكة ر ةميك اكة ر ة جهولر ةميكهرش ر الاوا ر التي اري تؤثك عل ال تكول نترشوج ال رررركةر ال الير أة أةاءهرش أة إنجرش اتهرش كتل رش االتال رش
جوهك اش عر أن نتشوج ي الضررت م اة عر أةاء ال ركة أة انجش اته ش الواضةف ي هذه التوااشد الضررت ملي يركاح أة يرضنش .اي تررم ت ق أة عيم ت ق
هذا اال تكاض ي االتال ال شل الضشلي ال الي لل ررركة اة نتشوج عضليشتهش االتال ش جوهك ش عر هذه التوااشد الضررررت ملي أة عيم توا ق التوااشد سرررواء
ةشنت يك اة يضني .
تكنرع أعضش ال كة لاية ر الضكشطك ةال كوال التي اي تترم ي االتال التواع الضرت ملي اة الت ي ك أة التنمؤ االتال ش جوهك اش عر او ك الوااع .ةهذه
لضزاةل الن ررشط ةايضف ال رركة عل اسررتم شء الانشيررك الكويررري ة ك ق الاض
الضكشطك تتنررضر الت لمشد ةأسرراشض الكش شد أة تكل الاضشل الال
ةالضنش رر ةنجش ةسرط تليكاد اوةيرشا الرريشسري ةاالجتضشعي ةال شنوني ةاالاتعرشة سرواء ي عرك أة عل يرايي االاتعرشة الاشلضي ة ررتجياد
ةتعوضاد اعشا الكعش الع ر ي عل الرررشح اإلاليضي ةاليةلي ةتياعيشد ال كخ ة كشطك اإلضهشخ ةتأثيك التنرركل ةتليك أسرراشض ال شويف ةت لمشد
أساشض يك الاضالد ةايضف اإلةاضف عل الت كال اليايق ةالرك ع لت ي ي الضكشطك الضرت ملي ون ع ال كة ع إةاضف الضكشطك.
ةاض الضالو رشد الواضةف ي هرذه الوثي ر ةضرش ي علرك الضالو رشد الضرشلير طكأ عليهرش ةاض التاري الد ةلكض الت ك ر الاريةن ةةرشلترشلي رانره ي حرشالد
اين اي كتلف الضجضوا أة النر الضئو الواضةف هنش عر اإلجضشلي ال الي.
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