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 ةيئاودلا ايجولونكتلا ةكرش يف رمثتست "لاتيباك عاعش" قيدانص
  "ليس ياكس" ةيرسيوسلا

 يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( "ع .م .ش لاتيباك عاعش" تنلعأ :2021 ربوتكأ 11 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 نع ؛ةقطنملا ىوتسم ىلع ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل زربألا ةصنملا ،)SHUAA :زمرلا تحت

 ًارخؤم اهلامكتسا مت يتلاو C ةلسلسلا نم يسيسأتلا ليومتلا ةلوج يف ةرادُملا اهقيدانص رامثتسا

 ةكرشلا ،)SkyCell( "ليس ياكس" لبق نم )يكيرمأ رالود نويلم 34,8( يرسيوس كنرف نويلم 32 ةميقب

 ةيكذلا تايواحلا عينصتب ىنعت يتلاو ةيئاودلا ايجولونكتلا ديروت ةلسلس لولحب ةصصختملا ةيرسيوسلا
 .ةيئاودلا تاجتنملل مادتسملاو نمآلا لقنلا نامضل

 معدل اهلامكتسا مت يتلاو ،ةريخألا "ليس ياكس" ليومت ةلوج نمض ةيرامثتسالا ةلوجلا هذه جردنتو
  .طسوألا قرشلا ةقطنم لمشت ةيوق ءاكرش ةكبش ءانبو رمتسملا ةكرشلا ومن

 :"لاتيباك عاعش" يف ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا عاطق سيئر ،ماع ريدم ،يشوج تيجأ لاق ةبسانملا هذهبو
 نيب عمجت ثيح ،ةيئاودلا تاجتنملا ديروت ةلسلس لاجم يف ةقوبسم ريغ ًالولح ‘ليس ياكس’ رفوت"
 ةيتسجوللا تامدخلا نم لاجملا اذهب ءاقترالل ةمخضلا تانايبلاو تايجمربلاو ةزهجألا ثدحأ
 اهجهن لضفب ‘عاعش’ اهانبتت يتلا ةمراصلا رامثتسالا ريياعم لثمألا لكشلاب بكاوت يهو .ةصصختملا
 ةكرشلا هذهل رمتسملا ومنلا معدن نأ اندعسي اذل ،ةميقلا قلخ لاجم يف ةريبكلا اهتاناكمإو دئارلا
 ."ةدئارلا

 يف ىعسن" :"ليس ياكس" ةكرشل يذيفنتلا سيئرلاو سسؤملا كيرشلا ،لتإ دراشتير لاق هبناج نم
 ةلوجلا هذه مهاستسو .ليومتلا رداصم عيونت ربع ًامود انلامعأ ةكبش عيسوتل ‘ليس ياكس’ ةكرش
 دقف ،‘عاعش’ ـل ةبسنلابو .ةقطنملا يف ةديدج قاوسأ فادهتساو انتامدخ ةءافك زيزعت يف ةيرامثتسالا
 ةلوجلا هذه يف اهعم نواعتن نأ اندعسي ،اذل .انتاحومطو انتيؤر بكاوي رمثتسم ريخ اهيف اندجو
 ."لبقتسملا يف ًاعم ةرمثم ةكارش ءانب ىلإ علطتنو ،ةيليومتلا

 حيتت ةيكذ تايواح ةعانصو ميمصتب ىنعت ثيح ،2012 ماع ارسيوس يف "ليس ياكس" ةكرش تسسأت
 هذه نم ليلقتلا بناج ىلإ ،ةرارحلل ةساسحلا ةيودألا لقنب ةطبترملا رطاخملاب ؤبنتلا ةيودألا تاكرشل
 لماوع لوح تانايب ةطقن رايلم يلاوح مضت ةديازتم ةعومجم ىلع دامتعالابو .اهب مكحتلاو رطاخملا
 رفوت ،روبعلا تاقوأو عقاوملاو ةيجراخلا ةرارحلا تاجردو تاراطملاو ةجلاعملاو لقنلا تاهج لمشت
 لكشب ققدمو قوسلا يف دئار لشف لدعم "ليس ياكس" نم ةعونتملا تايجمربلاو ةزهجألا تاراكتبا
 بناج ىلإ - %12و 4 نيب حوارتي يذلاو عاطقلا يف لوبقملا رايعملا عم ةنراقملاب - %0,1 زواجتي ال لقتسم
 .ًابيرقت فصنلا رادقمب ةينوبركلا تاثاعبنالا ليلقت ىلع اهتردق
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 -  ىهتنا -

 
   لاصتالا تامولعم

 ع .م .ش لاتيباك عاعش
    ديبعلا يناه
 يسسؤملا لاصتالاو قيوستلا سيئر
      723 3199 4 971+ :فتاه

                                                                                                                         helabid@shuaa.com :ينورتكلإ ديرب

 ويلبد يس يب ءادصأ
 ورصن رمع
 تاباسحلا ريدم
 7600 450 4 971+ :فتاه

                     omar.nasro@bcw-global.com :ينورتكلإ ديرب

www.shuaa.com www.asdaa-bcw.com 
 

 .ع.م.ش لاتيباك عاعش ةكرش لوح

 ةيرامثتسالا ةفريصلاو لوصألا ةرادإل ةدئار ةصنم يه )SHUAA :زمرلا تحت يلاملا يبد قوس يف ةجردملا( ع.م.ش لاتيباك عاعش

 قاوسأ نم ددع ىلع اهبتاكم عزوتتو ،يكريمأ رالود رايلم ١٤ ىلا ابيرقت اهترادإ تحت لوصألا مجح لصي ثيح ،ةقطنملا ىوتسم ىلع
 لالخ نم ةدئارلا ةيرامثتسالا اهتبراقمو لفاحلا اهلجسب لاتيباك عاعش فرعت .ةدحتملا ةكلمملا ىلإ ةفاضإ طسوألا قرشلا ةقطنم
 .تاراقعلاو نيدلاو ةصاخلاو ةماعلا قاوسألا لوح روحمتت يتلا ةيملاعلاو ةركتبملا تاجتنملا نم ةزيمتملا اهضورع

 ةيميلقإلا مهسألا يف رامثتسالا قيدانصو ظفاحملاو ةيراقعلا عيراشملاو قيدانصلا ةرادإ ،ةكرشلا ىدل لوصألا ةرادإ ةدحو ىلوتت
 رفوتو .ليدبلا رامثتسالا تايجيتارتسا ىلع زيكرتلا عم ءالمعلل ةيرامثتسا ًالولح مدقت امك .نامتئالا قاوسأو تباثلا لخدلا ةطشنأو
 حرطلا ،صاخلا حرطلا ،تاقفصلاو تالماعملا تامدخ ،تاكرشلا ليومت تاراشتسا تامدخ ةيرامثتسالا ةيفرصملا تامدخلا ةدحو
 عاعش .ةيسيئرلا ريغ قوسلا يف تباثلا لخدلا تاجتنم ىلع قوسلا يف ةلويسلا تامدخ رفوت امك .نيدلا تادنس ،مهسألل ماعلا
 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف علسلاو ةيلاملا قاروألا ةئيه لبق نم صيخرت ىلع ةلصاح ةيرامثتسا ةيلام ةكرش يه لاتيباك

 :ةرايز ءاجرلا ،لاتيباك عاعش لوح تامولعملا نم ديزملل

 www.shuaa.com :ينورتكلإلا عقوملا §

 www.twitter.com/SHUAA_Capital :رتيوت §
 www.linkedin.com/company/shuaa-capital :نإ دكنيل §

 Capital.pscwww.facebook.com/SHUAA. :كوبسيفو §

 
 "ليس ياكس" لوح

 ربع ةيئاودلا تاجتنملا ديروت ةلسلس ليوحتو ،ضارغألا ةددحم تاينقت ريوطتب ةصتخم ةكرش يه )SkyCell( "ليس ياكس"
 نكمي يتلا تايواحلا لولح عينصت لاجمب ةدئار ةكرش يهو .ةيكلملا ةلجسم ةمخضلا تانايبلاو ةزهجألاو تايجمربلا نم ةعومجم
 ةلسلس نيسحت ةيودألا تاكرشل حيتت يتلاو ،)door-to-door( ‘بابلا ىلإ بابلا نم’ ماظن قفو اهميلستو اهترارح ةجردب مكحتلا
 ليس ياكس" لح نمضي امك .ًاوج ةساسحلا ةيودألا لقنب ةطبترملا رطاخملا - عقوت ىتح وأ - ليلقت قيرط نع اهب ةصاخلا ديروتلا

 ميدقت ىلع ةكرشلا ةردق مهاست اميف .ملاعلا لوح متت ةنحش لك ىلع رشابملاو لماشلا فارشإلا ةيودألا تاكرشل )SaaS( "رويكس
 ىلإ يدؤي امم ،طقف تاعاس عضب ىلإ يطسو لدعمك ًاموي 14 نم ةدوجلا دامتعا حنمل مزاللا تقولا ليلقت يف تمتؤملا دامتعالا
 .عرسأ لكشب نيكلهتسملا ىلإ ةيمهألا ةغلاب ةيودألا لاصيإ

 ءانثأ لشفلا لدعم ليلقت قيرط نع ةيحصلا ةياعرلا ةمظنأ يمحت يهو ،ةمادتسالا موهفم لوح "ليس ياكس" تاينقت روحمتتو 
 ريثأت ليلقت نع ًالضف ،ةيرارحلا تاريغتلا ةلاح يف %0,1 هتبسن زواجتت ال قوسلا ىوتسم ىلع دئارو ضفخنم ىوتسم ىلإ لقنلا
 ،خانملل ةدياحم ةقيرطب مويلا "ليس ياكس" لمعتو .يطسولا لدعملا فصن براقي امب ةنحش لك نع ةجتانلا ةينوبركلا تاثاعبنالا
 عم ةقفاوتمو مولعلا ىلع ةمئاق ًافادهأ "ليس ياكس" ىنبتتو .2040 ماعل لماشلا يخانملا دايحلا فده قيقحتب تمزتلا املاطلو
 .ةدحتملا ممألل ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأو خانملل سيراب ةيقافتا
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 ةكرشلا لولح دامتعا مت دقو ،رئاسخلا نم ةيلاخ ةيئاود ديروت ةلسلس قيقحت فدهب 2012 ماع ارسيوس يف "ليس ياكس" تسسأت
 نحشلا لولح ريفوت لاجمب ًايملاع ةدئار ةكرش "ليس ياكس" ربتعتو .ةيودألا عاطق يف زربألا نيرشعلا تاكرشلا ةيبلاغ لبق نم
 .%20 – 15 لدعمب ومنتو يكيرمأ رالود رايلم 2,8 ًايلاح ةيونسلا اهتميق غلبت قوس يف اهترارح ةجردب مكحتلا متي يتلا يوجلا

https://www.skycell.ch 

 ةيفارشتسالا تاحيرصتلا صوصخب يريذحت نايب
 انتادقتعمو انتاعقوت ىلإ طقف دنتست امنإ ،يلبقتسملا ءادألل تانامض وأ ةيخيرات قئاقح لكشت ال ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب ةقيثولا هذه نمضتت
 ةيداصتقالا فورظلاو ،ةعقوتملا تاهاجتالاو ثادحألاو ،تاريدقتلاو ،ةيلبقتسملا تايجيتارتسالاو ططخلاو ،انلامعأ لبقتسم نأشب ةيلاحلا انتاضارتفاو
 ،"مزتعن" ،"وجرن" ،"عقوتن" لثم تادرفم مادختسا لالخ نم ًامومع ةيفارشتسا تاحيرصت وأ تانايب يأ زييمت نكميو .ةيلبقتسملا فورظلا نم اهريغو
 وأ ،"فوس" ،"يغبني" ،"دق" ،"نكمملا نم" ،"ةياغ" ،"لبقتسم" ،"هاجتا" ،"ةيجيتارتسا" ،"حجرن" ،"رّدقن" ،"نمؤن" ،"يونن" ،"فده" ،"فدهتسن" ،"ططخن"
  .لبقتسملا ىلإ ريشت يتلا اهتاهيبش وأ اهتاقتشم نم اهريغ وأ تاملكلا هذه سكع

 :صوصخب تاحيرصت ،رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا لمشت دقو

 حابرألا وأ تاداريإلا ومن لثم ةعقوتملا ةيليغشتلا جئاتنلا §

 لاملا سأر تامادختساو تاقفنلل ةعقوتملا تايوتسملا §

 ةيلبقتسملا قوسلا فورظو نامتئالا قاوسأو لاملا سأر قاوسأ يف ةيلبقتسملا وأ ةيلاحلا تابلقتلا §

 ريثكلا ّدعي يتلاو ،اهب ؤبنتلا بعصي يتلا فورظلا يف تاريغتلاو رطاخملاو تابلقتلل ةضرع اهنإف ،لبقتسملاب ةقلعتم ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نوكل ًارظنو
 الأ بجي ،كلذلو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت نع ريبك لكشب ةيلاملا انعاضوأو ةيلعفلا انجئاتن فلتخت دقو .انترطيس نعً اجراخ اهنم
 نع يلاملا انعضوو ةيلعفلا انجئاتن يف ةريبك تاريغت ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا ةماهلا لماوعلا لمشتو .ةيفارشتسالا تاحيرصتلا هذه نم يأ ىلع دمتعت
 عاضوألاو ؛تاقفنلا طبضو تاداريإلا نم ةبسانم تايوتسم ىلع ظافحلا يف انتردق :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،ةيفارشتسالا تاحيرصتلا يف اهيلإ راشملا كلت
 ؛لوصألا ةميقو مهسألاو علسلا راعسأو ،ةدئافلا راعسأ يف تابلقتلا كلذ يف امب ،اهيف لمعن يتلا ةيميلقإلاو ةيملاعلا قاوسألا يف ةيلاملاو ةيداصتقالا
 ؛ةيجيتارتسالا انلامعأ يف عسوتلا قيقحتو ةلاعف ةروصب ةيمومعلا انتينازيم عيزوت ةداعإ ةيلمع ةرادإ ىلع انتردق كلذ يف امب ،ةيجيتارتسالا تاردابملا ذيفنتو
 ؛ةيسايسويجلا ثادحألاو ؛نامتئالا قاوسأ وأ لاملا سأر قاوسأ يف تابلقتلا رارمتساو ؛رطاخملا ةرادإب ةصاخلا انبيلاسأو انتاءارجإو انتاسايس ةيقوثوم
 ةحقنملا دعاوقلاو يعيرشتلا لمعلا لالخ نم ةيلاملا تامدخلا ةعانص مكحت يتلا ةمظنألا فيثكت كلذ يف امب ،حئاوللاو نيناوقلا يف تاريغتلاو تاروطتلاو
  .اهل عبتن يتلا ةمظنملا تاهجلا اهقبطت يتلا ريياعملاو

 نمً ارابتعا طقف قبطنت يهو ،ًايلاح انيدل ةرفوتملا تامولعملا ىلإ طقف ضرعلاو ةقيثولا هذه يف اهمدقن يتلا ةيفارشتسالا تاحيرصتلا نم يأ دنتسيو
 .ةقيثولا هذه يف ةدراولا ءارآلاو تامولعملا ةهازن وأ لامتكا وأ ةقدب قلعتي اميف ،ةينمض وأ ةحيرص ،تانامض وأ ليثمت يأ كانه سيلو .هيف تردص يتلا خيراتلا
  .كلذ ريغ وأ ةيلبقتسم تاروطت وأ ةديدج تامولعمل ةجيتن كلذ ناك ءاوس ًانلع يفارشتسا حيرصت يأ ثيدحت هاجت مازتلا يأب دهعتن الو
 .ةيلبقتسملا جئاتنلا ىلع ارشؤم نوكي ال دق قباسلا ءادألا نأ ملعلا ىجري

 


