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شكل ال  هذا توزيع يجوز وال آخر، قضائي اختصاص أي ظل في أو المتحدة الواليات في مالية أوراق شراء عرضل حث أو لبيع عرض أي من جزءا ً يتضمن أو اإلعالن هذا ي
  مريكياأل القانون بموجب اإلعالن هذا في المبينة المالية األوراق تسجججججيل يتم ولن لم انه كما .االمريكية المتحدة الواليات لمواطني او االمريكية المتحدة الواليات في االعالن
 "(المالية األوراق قانون وتعديالته المالية األوراق عن1933

  أن ءباستثنا اإلعالن هذا في إليها مشار للتداول قابلة مالية أوراق أي في االكتتاب أو شراء عدم المستثمرين على ويجب طرح، نشرة وليس دعائي إعالن مجرد هو اإلعالن هذا
  لخدمات راية شججركة تنشججرها سججو  والتي النهائي شججكلها في "(الطرح نشججرة باألسججعار الخاص باإلخطار المكملة الطرح نشججرة تتضججمنها معلومات إلى اسججتنادا ً فقط ذلك يكون
 متاحة ارباألسع الخاص واإلخطار الطرح نشرة نسخ وستكون اإلعالن، هذا في إليه المشار المقترح المشترك بالطرح يتعلق فيما المناسب الوقت في م.م.ش االتصاالت مراكز
 للشركة الرئيسي المقر من عليها والحصول نشرها عقب

إجراء الطرح العام لألسهم تعلن شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت ش.م.م عن نيتها في 
 .العادية في البورصة المصرية

  2017مارس  29القاهرة في 

بحر  ( عن طيح ةالُمصرررردر الشررررررية    أو  الشررررركة  أو  رايةأعلنت اليوم شررررررية  ياي  لمراكت اياةا ا ش.ررررررك ت   م م   
للشررررررررية  والا يرو صة البوي.رررررررر  ان األسرررررررريم ال كلا   %99 48سررررررررياك  عكريك  قكلاك  يا    48،994،000عرر أق.رررررررر  

  ( المساهم البائع   الاكلي  ياي  ال كبض  لالسش اكياتشية   ( وشاشلةيك حكليك  البورصةالا.يي    

ا.يي للاسش ايين صة ا.ي  اجشاعين احلة ( طيح 2،  للاؤسسكت ا سش اكيي ( طيح رولة 1وسوف يشضان الطيح  
حق  الذي واصق عل  عل  الاسرررررررركعم البكل  والُا.ررررررررري الشررررررررية   سررررررررشعي  ( اةششكب اغلق حيث3 (، و المشرررررتر الطرح  

 احسررروب   جنيه ا.ررريي 100.000.000شبلغ قياشيك   (أسرر م االكتتاا المق  حري ك     شم إ.ررررايعكسررريم أا ةششكب صة 
م الطيح   سريشم طيح وبي  أسريعل  انيك عرر ا سريم الشة سريشم شرياليك مال  ا ةششكب الاغلق اضريوب  صة سرعي الطيح(

 الطيح   (، ويشم شحرير شاك.ررري سرر ر الطرحوأسررريم ا ةششكب الاغلق بنال السرررعي   الاحلة الا.ررريي طيح الالرولة وأسررريم 
 صة النبذو الاوضح  أرنكه عن الطيح وا ةششكب الاغلق  الاششيك

ول ر قرات الشرية   .RACC.CAشحت ياا  شل ت ياي  ش.رييحك  ب ير أسريايك صة البوي.ر  الا.ريي  2015وصة صبيايي 
ان أج  الاضررررة قراك  صة الطيح  وص  انشظكي اواص شيك صة عذا الشرررر ن  2017اكيل  29صة يوم نشرررريو الطيح للبوي.رررر  

 والساكح بشراو  األسيم صة البوي.  

.يح السير/ أحار إاكم الاسلو  الشنايذي لياي  ب وله  نحن اآلن صة مضم عالي  شحو  لن.بح ا رم  ،وشع يبك  عل  الطيح
نك وشطلعكش بإنجكااشنكالامي  (  وةاك أن عذا يانحنك خدمات الت  يدصة إسرررررررنكر األعاك  لا.ررررررركري مكيجي     عكلاةمراكت 

اواقعنك  اطلوب أراؤه لةة نسررررشي  ونشرررريي صة عاليكشنك صةأيضررررك  العا  الاشايا ال ه ي شضررررةلاك ياةن شح ي ه اسررررش بال  صإن
   يحا  الاسش ب  الة يي ان ا اةكنيكت لشية  ياي  ونحن اسشعرون لذلك  الجريرو 

ان  %77حيث أن  وي رم مراكت لشررررشة العاال  صة أويوبك والشرررريق األوسررررط لمراكت الشعييريالر شعر ياي  ا رم مراكت 
  شعارر  ان مال و  ،2016نوصابي  30، وةرركن أبلبيررك برركلرررو ي األاييةة صة كلعالرر  ا جنبيرر إيياراشيررك الاشح  رر  ا وارر  برر

لغ    25انشررررررلت عكال  صة ا.رررررري وربة بكياكيات العيبي  الاشحرو وصة وياسررررررو ببولنرا، شلك المراكت ا را  ب ة ي ان 
اجاوع  يالرو ان الشررريةكت الا.ررريي  صة شرررش   والاشرررة  ان للاسررركعم البكل وعة اآلن شكبع   2001ش سرررسرررت ياي  عكم 

.ررريي  ةا مراكت ا ش.رررك ت الاايالرو صة سررروق ايسرررنكر المكيجة لاي  سررروقي باةكن  بكنيك ششاش  ياي   وشعش رال.رررنكعكت، 
    (كز خدمات االتصاالتااإلسناد الخارجي لمر   
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احط   200عرر ب بكلا كين احط  عا  عبي  اكنة انشرررررررررررررررلت  4,870ياي   ةكن لرى 2016نوصابي  30ان  واعشبكيا 
عشي شييا  األولة    وصة مال  صشيو ا حر2017انش شين إضكصيشين صة عكم  اصششكحوان الاشوق  ، 2001عا  صة عكم 

 الن الشة شات صة اعكاالتبكلا كين  ، وذلك شيييك   اعكال اليون  8 حوالة ، قر قكات شية  ياي  بإجيا 2016ان عكم 
  اعكال اليون  6،5حوالة  توالشة بلغ 2015عكم  الاشيو ان

 

 مراكتو  ومراكت ايني ا ش.ك  بكلعاال  اياةا ، باك صة ذلك مراكت الشعييرمراكت ل شكال  شية  ياي  حكصظ  شعر
رايو ال نوات الراملي  للابيعكت ايرايي الاةشب .  بإرايو مكال الشعييرش ريم مراكت  اجير   ويشطوي أرا  شية  ياي  انوا 

والشة شغطة ةال  ان المبيو صة   ( إلة الجا  بين عيو  مراكت اشعرروإدارة عالقات ال مالء   القكت العاال  الايري ع
 ايويا  بحلو  اعرل  وايي و بحسب احشيكجكت عاال  ياي   بابكلن العاال   اجك  أعاك  الاةكشب األاكاي  والراملي  المك.

ش  عالقكت أقوي نالعاال  وشُ  ابكلنل ش رم مبيو اشطويو لعاال الاعرل  م.ي.ك  لالةكال   اي  أن شلك الحلو وشعش ر شية  ي 
عاال  الالشجكيي  المك.  بيم ويعاا و   العاي  وصة الا كب  شضان و    العالا  اال  ااك يرعم الشعيف عل ا  الع

البيير ا لةشيونة و  ال .ييو  اليسكل  اليقاي  عبي قنوات اشعررو باك صة ذلك للشية   ويشم شو.ي  مراكت وحلو  شية  ياي 
ق عاليكت ن طييع والشة يشم شواصيعك وال.وشي  (، ان بين أشيك  أميىوالاحكر كت واواق  الشوا.  ا جشاكعة والشطبي كت

 الش.ايم والشةنولوجيك ووظكلف جا  الاعلواكت 
 

كرات ا  قي ، بكلعا لك عبي اجاوع  اشنوع  ان ال.نكعكتذا  العاال  و األار ويل  ششاش  أيضك شية  ياي  بعالقكت ط
راكت والمراكت الا.يصي  والم ا سشيالةي ايلةشيونيكت األسواق صة قطكعكت ا   ا ش.ك ت وايعالم والشةنولوجيك و 

ان شيور ليك ا عاالليكب عل  ا حشاكظقريو ياي  صضال  عن أن   والسيكح  توالسيكيا جال  والغذا الشوالش اين وبي  الاكلي  
األحر عشي شييا  ان  مال  عرر العاال ل وص ك1%96.4إلة  تو.لبعاالليك والشة   ا حشاكظ العكلي تاعر  (i  مال 
2016  ii)   والشة  2016األحر عشي شييا  ان ان إييارات  %77ايشاكي اسكعا  ا ييارات ان العاال  ال راا  بواق

 الالشااين اوظاينان الشاشلك ياي  قكعرو و سنوات   5شاشر ألة ي ان  ا  الشية  شة ان العاال  ان مال  عالقكتش 
  مرا  ش ريم أصض ا   أعاي  بكلغ  ل ريو الشية  عل والشة ش صة ا.ي وربة ووايسو ك  اوظا 5،500 أة ي ان الاشضان و 

 للعاال  
 

عكلاة ا.ام لشح يق  إرايو أرا  ، وعو نظكمCOPC إرايو األرا شيكرو الشيكرات الشكلي :  عل  ياي  وقر ح.لت شية 
ةاك  ؛ي اليبح ورعمللعاال   وذلك لشح يق نسب  إيضك  أعل  ،مرا الشواان وشطويي الجورو والرق  والةاك و المك.  بكل

صياك يشعلق بحاكي  بيكنكت الحسكبكت والرص  ا لةشيونة  -PCI DSS  بيكنكتالشيكرو اعيكي أان  ح.لت الشية  عل 
، وعو إطكي ITIL اةشب  البني  الشحشي  لشةنولوجيك الاعلواكت ااكيسكت وبيكنكت بطكقكت ا لشاكن  وششب  الشية  أيضك  

البني  الشحشي   شب شيكرو اة لاشم.ص بكلةكا  عل الانة االاييق  الاعلواكت وقر ح.  يليسة للبني  الشحشي  لشةنولوجيك
 لشةنولوجيك الاعلواكت 

 

                                         
 سن  لارو شاير عن اعر ت ا حشاكظ بكلعاال  اعيص  ةنسب الوي  للعاال  الاشواجرين الذين ظلوا ا  ياي   1
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اليون جنيه ا.يي  463,1ابلغ  2016نوصابي  30عشي شييا  الانشيي  صة األحر  بلغت إييارات شية  ياي  صة صشيو
وةكن  ،(2016 شييا  انصشيو األحر عشي حشة  2013ان عكم  %33،6ناوي سنوي إجاكلة يبلغ ش وقر اارت باعر  

عشي شييا   حرصشيو األالمك.  بشية  ياي  عن  .كصة اليبحو  الرين سرارو الاوالر والضييب  وا سشيالك  اك قب  أيبكح
الشوالة  عل  ك  ا.يي يك  اليون جني 98،6ابلغ و  ك  ا.يي ك  اليون جنيي 152،6عنر ابلغ  2016نوصابي  30الانشيي  صة 

 %21،3و %32،9اليبح بنسب  عكا  .كصة و  الرين سرارو قب  الاوالر والضييب  وا سشيالك  اك أيبكح اشضانك  عكا 
 الشوالة  عل 
 
 
 

 :للمزيد من المعلومات، يرجي االتصال بنا
 راية لخدمات مراكز االتصاالت

 ياسمين عادل بكري
 عضو بإدارة عالقات المستثمرين وشئون الشركات

 +201022990221+ | 201001410003 تر:

 yasmin_radwan@rayacorp.com:إليكتروني بريد
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 الخاصة بشركة راية الخدمات نظرة عامة على مراكز 
 

 
 

 االستثمارات الرئيسية  أبرزنبذة عن 
 وأساسية رئيسية بتوج اتمدعومة  صناعة متنامية 

ان  لةاك ووا شوصيي الشةكليفاعظم الشيةكت أن حيث شريك صة السنوات األمييو  ناوعك مراكت الشعيير .نكع  شوا. 
اؤسسكت لل الشعييرمراكت اةن عالي    وشُ أسكسي بيي أعاك  نشط  وايكم أل سنكر المكيجةيعن طييق ا الااةن شح ي ياك

( ايكرو نسب  إيضك  العاال  iiiالشةكليف والاياانيكت   ( السيطيو بشة  أةبي عل ii  األسكسي  كقرياشي ( الشيةيا عل iان  
 iv  ش لي  الوقت المكص بكلشسويق لانشجكت ومراكت جريرو )vالراملي  الاسشمرم صة العاليكتيأل الاك   واي ش ( إعكرو  

 .لحشيك، وعل االشية  أنيك ش.ب صة العرير ان ا شجكعكت الشة شعش ر  بمراكت الشعييروقر شير السوق العكلاة المكص 
مراكت   مك.و  بيي أسكسي  الشعييرعاليكت كلن   ال  المكيج وبب المكص ا شجكه الاسشاي بشة  عكم عذه ا شجكعكت يأل

  الغيي لا راة المرا  اناياةا ا ش.ك  
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  ارات ال ربية لإلمالمواتية سوا  األالقوي في  والتواجد الرئيسي األكثر جاذبية صريفي السو  الم ةرائدمكانة تسويقية
 ا وبولند المتحدة
 الا.يي سوقلاصة   األول الايشب  شسشحوذ عل   شعش ر شية  ياي  انيك يصة ا. لمراكت الشعيير ك أةبي ا راةبو.اي

 ايسنكر المكيجةنكصل بشرو صة أسواق ةاك ش ،ان نكحي  عرر احطكت العا  لاياةا ا ش.ك  سنكر المكيجةالمكص بكي
صة ا.ي  نشلشيكاشكي بكلنظي إلة انش الاواق  شنويسشاير ان ك شان أنيياي  عش ر شو  صة اياكيات وبولنرا  اياةا ا ش.ك ل

 شعا  ، صإن الشية اؤسس  أيه شة ةيينة الرولي  ال.كري عن 2016لعكم  اؤشي المراكت العكلاي لصوص ك  وبولنرا وربة  
أصض  الرو  الاؤعل  للعا  صة الشيق  كبو.اي ا.ي وبولنرا وربة ا  مراكت الشعييررول  صة اجك   20صة أصض  
راكت ان مالليك م الشة ش رمالرو   صييرو انبااايك شية  ياي   شحظ  الشوالة  صيي يك وأويوبك وانط   المليج عل األوسط وأ

   اليليسي الااايك الشنكصسيوشعش ر الشية  أن بو.ايك ا ك.ر لإلسنكر المكيجة وا سشعكن  با.كري مكيجي  عبي البحكي  
بعر  ك. م األميىلرو  بك  ا.ي ا كينصة شوصيي الشةكليف نظيا  لطبيع  الشةلا  الانماض   (iالشة شعا  بيك عة  للرو  

 (ivان األسواق اليليسي    ال يب (iii( وصيو العاكل  الشة ششاش  بكلاوعب  والشة شجير لغكت اشعررو (iiشعويم الجنيه الا.يي  
  الرعم الحةواة الاسشاي (vال كبل  للشطويي ذات الجورو  البني  الشحشي 

 
 رأس مال منخفضكثافة ب ة ل تطوير مدعومةتشقي ية قاب  قاعدة  

 نماض  انا باعر تو  بسيع شوسي  نطكق األعاك   عل  ان قريشيكاشولرو  شسشاير شية  ياي  ان ةاك و ششغيلي  عكلي 
اي    وش وم شية  ي .و ال لي  ان األ عل   عاك  الابنيج ان األناوذااك ينشج عنه  ا.يوصكتبييعك ان الو  اك اليأل 

 يك الاعلواكت شةنولوجاعرات للاعرات الاني  و ي  األسكسي  يأساكلا.يوصكشيك الشيك ةاك يشم شم.يص  بش جيي ةكص  انش
صة ايكرو  تكعاس، والشة قكبل  للشطويي ليك ششغيلي  قكعرو.و  ال لي  ان األ عل   عاك  الابنيألان اياي  ناوذج يوصي و 

 ؛2016األحر عشي شييا  ان احط  عا  صة  4،870إلة  2001احط  عا  صة عكم  200احطكت العا  ان عرر 
 صة ا.ي وةذلك الشوس  النكجح صة اياكيات وبولنرا  شاياي الشوس وذلك نظيا   س

 
  مع عالقات طوي ة األمد مع ال مالء عبر قطاعات مت ددة  خدمات الت  يدمجال مقدم خدمات شامل في 

حرى أةبي الشيةكت صة انط   الشيق األوسط وشاك  إصيي يك،  مراكت الشعييرصة اجك   كتشعر شية  ياي  أةبي ا رم مرا وا 
وعة إحرى الاشكيةين صة السوق ايقلياة الشة ش رم عل  نحو صيير اجاوع  شكال  ان الحلو  ال كبل  للشم.يص ا  

شعررو ان امراكت صيعي  اشعررو واشنوع  شلبة ان مالليك احشيكجكت عاالليك الاشغييو وشانحيك ال ريو عل  بي  مراكت 
للعاال  الحكليين  ول ر يةات شية  ياي  عل  بنك  أعاكليك ان مال  ش ريم نطكق واس  ان المراكت مراكت الشعيير مال  

ضكص  مراكت أ مراكت الشعييرالاشنوع  عكلي  الجورو بر  ا ان مراكت اياةا ا ش.ك ت والشة شعشبي لب .نكع   ميى وا 
يالري األسواق صة قطكعكت ا   ا ش.ك ت وايعالم والشةنلوجيك وايلةشيونيكت  بايوي الوقت  وشعا  شية  ياي  ا 

ا سشيالةي  والمراكت الا.يصي  والمراكت الاكلي  والش اين وبي  الشجال  والغذا  والسيكيات والسيكح   ةاك شحظ  شية  
  ةاك أن 2016نوصابي  30صة  %4 96  ياي  باعر  ايشا  صة إيضك  العاال  وذلك باعر ت ايب ك  عل  العاكل  بواق

 2016نوصابي  30عن األحر عشي شيي ا الانشيي  صة  %77عاال  الشية  اوالين ليك للغكي  صل ر بلغت نسب  عوالرعك نحو 
 الشية  اعيم عل  اراي أة ي ان ماس  أعوام اشرص   ان العاال  الذين شعكالت 
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 الم تمدة بش ادات متنوعة ش يرة  المتطورة البنية التحتية و  إدارة الموارد البشرية الف الة 
ك شية  ياي  ال ريو عل  شوظيف اوظاييك ان اعين   ينضب ان ذوي الاواعب، ةاك أن لرييك سج  حكص  ان  ايب ك  لشاش

ل وى العكال  إل  ا عل  الاواعب الاكل   وشطوييعك  ول ر أنش ت شية  ياي  قكعرو اشين  ان الاواير البشيي  ششيح الو.و 
الاكعيو اشعررو األلسن صة ا.ي وربة ووايسو ششةون بشة  يليسة ان مييجة الجكاعكت لنشي اوظاييك عل  نحو سيي  
لمرا  عاال  جرر وش ريم مراكت جريرو ا  الحاكظ عل  اعكييي الجورو العكلي   وشعش ر شية  ياي  ب نه ينظي إلييك عل  

  ك لاك بيعن عليه اعر  ا ب ك  عل  العاكل  والشة شعش ر إرايو الشية  ب نه ياوق اعكييي أنيك اةكن عا  ايبوب صيه وص
ال.نكع   وشناذ شية  ياي  بشة  اسشياشيجة عاليكت شرييب شعكوني  وشم..ي  لشوظيف وشرييب واحرو ان أةبي ال وى 

عم عل  يي اسكي وظياة جكذب لاوظاييك يحاا وا ب ك  علييك صة ا.ي  وشسع  شية  ياي  جكعرو لشوصصة ال.نكع  العكال  
 ا نمياط صة شح يق أعراف األعاك  المك.  بعااللنك وشجكواعك 

 
وشسش اي شية  ياي  بشة  اسشاي صة بنيشيك الشحشي  ةة شضان أعل  مبيو مرا  عاال  وشضان ةذلك حاكي  بيكنكت 

عة حجي الااوي  بكلنسب  لعاليكشيك، صإن ااشالك قكعرو شةنولوجيك قكبل  للشطويي  كعاالليك وعاالليم  وباك أن الشةنولوجي
واو وق  يسكعر الشية  عل  ش ريم مراكت وحلو  اشنوع  وقكبل  للشعري  بكلنسب  لعاالليك  وشلشام شية  ياي  ب عل  اعكييي 

( وشيكرو األداء إدارة  COPCكت انيك شيكرو الاعلوا كالجورو ولرييك العرير ان الش نيكت الاعشارو وشيكرات شةنولوجي
DSS PCI  لشةنولوجيك الاعلواكت(، بكيضكص  إل  اشكبع  إطكي عا  اةشب  البني  الشحشي  السداد تأمينITIL   اتكنولوجي 
رايوالجورو ( الشة شسشعين به الشية  صة اياقب  الم  ومات عرار األعاك  وشحلي  األرا  وا    الش كييي وا 
 

  من التوس ات الناجحة  حافالا  من ذوي الخبرة يمت   سجالا متمرس و فري  إدارة 
ا  الشية ،  أعوام 10 واشوسط عكاك  صة اجك  ال.نكع  22حوالة  إل  ش. مبيو ب شية  ياي ايرايو العليك لصييق  يشاش 

ةاك شاشلك   ش سيسيك انر صشيو وجياو أو بع ايرايو العليك اسشايون ا  الشية  انذ ش سيسيكحيث يوجر العرير ان أعضك  
بنظيو  كقب  وذلك لرعم ناوعك  ،اجك عذا الميين ان ذوي المبيو صة آشية  ياي  سجال  حكصال  ان شوظيف ارييين يليسين 

شة  ايرايي ان الشجكوب ب يكعاق واشسكي مبيو صيي  ر اةنوق اشعررو الجنسيكت  وعل  الجكنب ايقلياة الاحلة وبمبي 
 اجرعكب  مراكشيك الشكال  وايكرو شو وذلك ان مال  ا سشاياي صة شطويي ح ي ،السوق ل ا  الشغيييات الشة شطيأ عصعك  

 صة السوق 
 
  والذي يدعم كالا من النمو والربحية  دوالر األمريكيل مقري تدف  نقديمع الخارجية األعمال ازدهار 

العيبي  ومكيجيك، حيث أن أبلبي  عاالليك ا ياون مكيج جايويي  ش وم شية  ياي  بمرا  العاال  صة رام  جايويي  ا.ي 
صإن ايييارات المكيجي  لشية  ياي  الا وا  بكلعال  األجنبي  ششة  رالاك  أبلبي  إجاكلة إييارات    وعل  ذلكا.ي العيبي 

 بكلجنيه شةكليايك ا وا بلبي  أ(، بيناك 2016شيي  صة نوصابي الانعشي شييا    حراألصشيو ان إييارات  %77الشية   ششة  
وسكعر ذلك برويه  قيا  الجنيه الا.يي  انماك صة ظ  الا.يي  وقر سكعم عذا صة ايكرو إييارات الشية  ورعم يبحيشيك 

 2016نوصابي  30اليون جنيه ا.يي صة  463.1ال    و.لتالشية  صة ايكرو ايياراشيك وايكرو عوااشيك بإييارات 
ةكن  2016نوصابي 30(  وصة 2016حشة نيكي  شيي نوصابي  2013نوي اجا  ان عكم اعر  ناو س %33 شا   

   %32.9قب  الاوالر والضييب  وا سشيالك وسرار الرين ك عكا  أيبكح ا
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 االستراتيجية 

صة  الشعييرالاةكن  اليالرو لا رم مراكت  ( الحاكظ عل iشية  ياي  عة  إن األعراف اليليسي   سشياشيجي  الناو المك.  ب
الانكصس  بشة  أةبي صة  (iii  ;صة أسواق انط   المليج العيبةاليليسة  الاشكيكالو.و  بكلشية  لشةون  (ii  ;ا.ي
 .بكو أوي 
 
 
 تنوي شركة راية تحقي  هذه األهداف من خالل االستراتيجيات التالية:و 
 
  استراتيجية تطوير الخدمات:  

o  والحكليين ليكوش ريم مراكت  قيا  اضكص   اشاايرو لعاال ل عأيبحي   عكا ذات مراكت  الشيةيا عل ، 

o كليلشلبي  احشيكجكت عاال إضكصي مراكت  ش ريمةذلك و  المك.  بشية  ياي  الشعييرمراكت  ايكرو عي  ش ريم       

  

  استراتيجية اخترا  األسوا:  

o   سوالشية  الحكلي  صة ا.ي وربة وواي  بانشلتا يش ك; 

o  اياكيات وبولنراا.ي و صة ال.غيى ارن الشوسي  انشلت الشية  صة; 

o  لحكلة يك صة الوقت اعاال  جرر صة ال.نكعكت الشة ش وم بمراش طييق اسشيرافشوسي  قكعرو عاال  الشية  عن
 و ;حري  والشوس  صة قطكعكت .نكعي  

o   األسواق األويبي   بكلشيةيا عل الشوس  صة مراكت الشية  المكيجي 

 

 األسوا  استراتيجية تطوير:  

o  يي وص ك  لاعكيجريرو  جر الشية  صة الانط   عن طييق بنك  قريات جريرو أو ااشالك اياةا اش.ك تاو شايكرو
  ا ةششكب الاغلقالنكشج  عن ييارات اي اسشمرامو  المك.  بكلشية  اسشياشيجي  ا سشحواذ

 

 2المؤشرات الماليةأبرز 

 2016 شييا  ان11 الابكلغ بكلاليون جنيه
  463.1 اإليرادات      

 ياعر  الناو السنو   2016شييا  ان  11 -2013
 ة(ا جاكل

 

33,6% 

 152,5 األيبكح قب  الاوالر والضييب  وا سشيالك وسرار الرين

                                         
 جاي  الاؤشرريات الاكلي  ا ريو وص ك  لل والم الاكلي  الاياجع  لشررية  ياي  باك صة الم الاكلي  الاياجع  وص ُك للاعكييي الاحكسرربي  الا.رريي  و ان ال  شارو أيقكم اسرر 2

 ذلك الاالحظكت الوايرو بيك  
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ًدادسوواالستهالكًاألرباحًقبلًالفوائدًوالضريبةًعكا  

  الدين
32,9% 

 98,6 صافي الربح
 %21,3 اليبح %.كصة عكا  

صافي الدين/ األرباح قبل الفوائد والضريبة واالست ال  
 وسداد الدين

0.01 x - 

 
 مؤشرات الطرح 

( الطرح الدولي" يه برررويشكي إلييل  والبوي. ، سيشم طيح األسيم للاؤسسكت الرولي   الالاواص كت الشة شم شل ييك ان عل   بنك 
طيح لح.ييك  بك سش وم الشية و .  (المصريالمح ي  الطرحب  ويشكي إليه   ا  وجور طيح أمي احلة لألسيم با.ي 

 ك حري ك  أسيم شم ا.رايع صةحق ا ةششكب  وعو ا ةششكب الاغلق مال الاششيك بعر اةشاك  الطيح للاسكعم البكل  وذلك 
 جنيه ا.يي  100.000.000ب يا  شسكوي 

 
 ان قب  الاسكعم البكل  الذي شعير أن يم.ص جا   الاششيكسوف يشم اسشالم اجاكلة الابكلغ الاكلي  النكشج  عن الطيح 

 ةششكباللاليون جنيه ا.يي لالةششكب صة أسيم ا ةششكب الاغلق بسعي الطيح وص ك   100ان عذه الابكلغ والشة ش.  ال  
 الاغلق   

 
سياك   4.899.400سياك  للطيح الرولة  44.094.600 ، ي.  إلةك  عكري ك  سيا 48.994.000  الاششيكالطيح يشا  
  للطيح الاحلة صة ا.يأمي 

 
 ان أسيم يأل اك  شية  ياي   %99,8والشة شاشلك  الاكلي  سكعم البكل  عو شية  ياي  ال كبض  لالسش اكياتالا
 

  العكلا  واسلو  الشغطي  ص  عالي  الطيح الاششيكالانسق  شكب عةللشيويج وشغطي  ا ةش الاجاوع  الاكلي  عييال
شكي اةة عكشم وشيةكه عو الاسشرةشوي ال، واةشب للشية  الا.ريو الرولة ال كنونة الاسششكي عو بة إ  إ   ريةييتو 

ي  لانسق ووةششكي الاحلة لبيناك اةشب اعشوق بسيونة عو الاس الاششيك للشية  الا.ريو وعالي  الطيح الاحلة ال كنونة
 الرولة الوحير  الطيح

 
 (معلومات عن شركة راية لخدمات مراكز االتصاالت )ش.م.م

، ةاك شمرم العرير ان الشعييرلعاليكت واحرو ان يالري ا راة المراكت  2001شعر شية  ياي  الشة شم ش سيسيك صة عكم 
 وم اكيات  ربة( وبولنرا  وايسو(  ةاك شوةذلك ش وم بششغي  انشلت با.ي واي ،بك والشيق األوسطو العاال  براي  ان أوي 
 ا رايياةشب الو ، باك صة ذلك مراكت ا ش.ك  بكلعاال  والمراكت ا حشياصي  الشعييرمراكت ل شكال  الشية  بش ريم حكصظ 

رايو ال نوات الراملي  للابيعكت  اكن اياةا صة ا.ي وا اكيات  احط  عا  اواع  عل  4,800أة ي ان   شاشلك الشية  وا 
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  الشيق األوسط  ولاعيص بك وانط  و ان امشلف ال.نكعكت صة جاي  أنحك  أوي العرير ان العاال  وبولنرا والشة شمرم 
 www.rayacc.comالاوق  ا لةشيونة الااير عن شية  ياي  ييجة ايكيو 

 
 إشعار هام

ل    يجب و.ايك ب نيك الاعلواكت الةكاو  وليستالشعييف ص ط بيضيك الوايرو صة عذا ايعالن و امش.ي الالاعلواكت ان 
ا عشاكر عل  الاعلواكت الاشضان  صة عذا ايعالن  –ألي بي  ةكن  –أو الشكا     يجب أو   يجوا ألي شمص 

شاوير الاسشلم ب و  يشعير أي شمصرو صة عذا ايعالن قكبل  للشغييي، أو عل  اةشاكليك أو رقشيك أو نااعشيك  الاعلواكت الواي 
ليذا ايعالن ب ي اعلواكت إضكصي  أو بشحريث عذا ايعالن أو بش.حيح أي بيكنكت بيي رقي    لم يشم اعشاكر عذا ايعالن 

 ان أي جي  شنظياي  امش.   
 

أو أي نوي ان أنواي اسشرياج عيو   أسيم   أو إ.رايعذا ايعالن   يشة  أو يا   جا  ان أي عي  أو رعوو لبي
لشيا  أي أسيم أو ا ةششكب صييك أو أي أوياق اكلي  أميى و  يجب أن يشة  عذا ايعالن أو  أي جا  انه( أو ح ي   

كت اشوايعه أسكل ألي ع ر أو ا عشاكر عليه صياك يش.  ب ي ع ر ذي .ل   قر يشم ش يير شواي  عذا ايعالن والاعلو 
باوجب ال كنون صة بع  نطكقكت ا مش.كص ال ضكلة، ويشعين عل  الاششيك األميى الاشعل   ب ير األسيم أو الطيح 

قر يشسلاون عذا ايعالن أو أي و ي   أو اعلواكت أميى اذةويو عنك السعة لشعييف أناسيم ب ي ان شلك  الذين األشمكص
 امكلا  ل وانين األوياق الاكلي  صة أي ان نطكقكت ا مش.كصيعر ال يور قر  ال يور واياعكشيك  أي اماكق صة ا اش ك  ليذه

 ال ضكلة شلك 
 

.كري أو ا رم ان  –.ييح أو ضانة  –لم يشم اعشاكر .ح  عذا ايعالن بشة  اسش   و  يوجر أي إقياي أو ضاكن 
لشيويج وشغطي   اجاوع  الاكلي  عييالالأو /جكنب الشية  أو نيكب  عنيك أو ان جكنب أو نيكب  عن الاسكعم البكل  و

ا ةششكب أو أي ان انشلشيم األم أو الشكبع  الاعني  أو أي انشلت شكبع  ألي ان شلك الانشلت األم أو أي ان أعضك  
رق   –مص صياك ي –اجلل ايرايو أو الاسلولين أو الاوظاين أو الوةال  أو الشكبعين أو ا سششكييين الشكبعين ألي انيم 

أو اةشاك  أو نااع  الاعلواكت أو اآليا  الاشضان  صة عذا ايعالن و  يجوا ا عشاكر عل  رق  أو اةشاك  أو نااع  عذه 
الاعلواكت؛ و  ش ب  أي ان الجيكت واألشمكص السكلف ذةيعم أي الشاام أو اسلولي  عن أي ان شلك الاعلواكت أو اآليا  

كت الا را  أو الاشضان  صة عذا ايعالن مكضع  للش ةير والش.حيح وا سشةاك  أو أي سيو أو مط   جاي  الاعلوا
 والشغييي رون إمطكي 

 
عذا ايعالن   يا   عيضك ألوياق اكلي  صة الو يكت الاشحرو أو عي  اسشرياج لشيا  أوياق اكلي  صة الو يكت الاشحرو  

نك باوجب قكنون األوياق الاكلي  أو باوجب قكنون األوياق الاكلي  ألي لم يشم ولن يشم شسجي  األوياق الاكلي  الاشكي إلييك ع
أو  سوا  بشة  ابكشياحكل  عذا ا عالن او شسلياه   يجوا    ةاك أنهو ي  أو امش.كص قضكلة صة الو يكت الاشحرو

 كلي  بشسجي  أي جا  ان  لم ش م الشية  الا.ريو لألوياق الاأو ألي اواطن أاييةة بيي ابكشي صة الو يكت الاشحرو
ية  الا.ريو شنوي الشلن صة الو يكت الاشحرو و  شنوي شسجي  أي جا  انه صة الو يكت الاشحرو وةذلك الاششيك الطيح 

 إجيا  طيح عكم لألوياق الاكلي  صة الو يكت الاشحرو 
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 شش.يف شية  والاسكعم البكل  و عييال لشيويج وشغطي  ا ةششكب شش.يف بشة  ح.يي نيكب  عن ال الاجاوع  الاكلي 

ولن شعشبي أي شمص آمي  سوا  ةكن اسشلم ليذا ايعالن أو بيي الاششيك نيكب  عن أي شمص آمي صياك يش.  بكلطيح 
 ولن شةون اسلول  شجكه أي شمص آمي بمالف الشية  والاسكعم البكل  الاششيكاسشلم له( عايال ليك صياك يش.  بكلطيح 

 لحاكي  الاةاول  لعاالليك وةذلك الحك  بكلنسب  لش ريم ا سششكيات صياك يمص الطيح الا شيح صة شوصيي أسكليب ا
 

 بكيضكص  إل   ى س إ/2003/71 ال يايصة أي رول  ان الرو  األعضك  صة الانط   ا قش.كري  األويبي  الشة ناذت 
الة  بمالف الا -(  الطرحبنشرة  القرار الخاص   –أي إجيا ات شنايذي  واجب  الشطبيق صة أي رو  ان الرو  األعضك  

يعشبي عذا ايعالن اوجيك ص ط ويسشيرف ص ط الاسش ايين الاؤعلين صة شلك الرول  العضو وصة نطكق شعييف  –الاشحرو 
 (  عالوو عل  ذلك، يواي عذا ايعالن صة الاالة  الاشحرو ويوجه المستثمرون المؤه ون    نشرة الطرحالقرار الخاص ب 

قياي  الشيويج الاكلة(  2000( ان قكنون المراكت الاكلي  واألسواق 5  19مبيا  ا سش اكي المكضعين للاكرو  (i)ص ط لررر 
الذين ي.  إلييم ايعالن واألشمكص األميين  - الاال و الاكلي الجيكت ذات  (ii)أو   (قرارالا  ، وشعريالشه 2005

األشمكص اآلميين الذي ي.ح قكنونك  (iii)أو ال ياي (  أ( إل   ث( ان 2  49والمكضعين للاكرو  –بكلطيق ال كنوني  
 (  باألشخاص الم نيينعكليه اجشاعين   (iii)، (ii)، (i)شوجيه عذا ايعالن ليم  ويشكي لجاي  األشمكص الاشكي إلييم صة 

ايين لألشمكص الاعنيين ص ط وللاسش  نشكط اسش اكيي يش.  به عذا ايعالن يشكح صة الاالة  الاشحروأي اسش اكي أو 
الاؤعلين صة أي ان الرو  األميى األعضك  صة الانط   ا قش.كري  األويبي  بمالف الاالة  الاشحرو ويساح ص ط ليؤ   

ن بيي األشمكص الاعنيين عرم الش.يف باوجب األشمكص بكلاشكية  صياك يمص عذا ايعالن  يجب عل  أي شمص ا
عذا ايعالن أو أي ان احشويكشه أو ا عشاكر عليه أو عل  أي ان احشويكشه    يجوا إيسك  أو شواي  أو الح.و  عل  

 اليكبكنصة أسشياليك وةنرا و  –سوا  بشة  ابكشي أو بيي ابكشي  –عذا ايعالن أو النشيو الشة شضانشه أو أي نسم  انيك 
أو اشكحشه ألي شمص صة أي ان عذه النطكقكت ال ضكلي  أو أي نطكق قضكلة آمي يا   صيه ال يكم بذلك امكلا  لل وانين 

 ذات ال.ل  صة نطكق ا مش.كص ال ضكلة الاعنة 
 

ار ي ايشاكي أو انماك  سعي وقيا  األوياق الاكلي  وأي اي يجوا  الاششيكعذا ايعالن   يا   شو.ي  صياك يمص الطيح 
نكشج عنيك  األرا  صة الاكضة   يعر اؤشيا عل  األرا  صة الاسش ب     ياةن ا عشاكر عل  الاعلواكت الوايرو صة عذا 

ةاؤشي عل  األرا  صة الاسش ب   قب  شيا  أي أسيم، يجب عل  الاششيك ايعالن أو أي ان الاسشنرات الاشعل   بكلطيح 
لش ةر ان صيايم الةكا  للامكطي الشة سشنص علييك نشيو الطيح عنر نشيعك األشمكص الاطلعين عل  عذا ايعالن ا

 وقبوليم لشلك الامكطي 
 

لشيويج وشغطي  ا ةششكب أو أي ان شكبعييك الاعنيين  الاجاوع  الاكلي  عييال، شش.يف الاششيكصياك يمص الطيح 
لحسكبكشيم المك. ، ويجوا ليم ا ةششكب صة األسيم أو شياليك، ويجوا ليم بيذه ال.ا   /ةاسش ايين لحسكبيم المكص

لحسكبكشيم  /حيكاو أو شيا  أو بي  أسيم الشية  وأوياقيك الاكلي  األميى أو عيضيك للبي  أو الشعكا  علييك لحسكبيم المكص
 ومالصه  الاششيك المك.  وةذلك الحك  بكلنسب  لالسش اكيات الاش.ل  بكلطيح 
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 –ك أو أي ان وةاللي –لشيويج وشغطي  ا ةششكب  الاجاوع  الاكلي  عييال، يجوا الاحلة صة ا.يطيح الصياك يمص 
إل  الحر الذي يساح به ال كنون واجب الشطبيق إجيا  اعكاالت بغي  رعم سعي السوق لألسيم باسشوى أعل  ان الذي 
ةكن قر سيسور بمالف ذلك صة السوق الااشوح  إذا انما  سعي شراو  السيم عن سعي الطيح صة أو بعر شكييخ بر  شراو  

 ( ، يجوا لاششيي قرار س ر الس ماستمدة لشكييخ  عذه الارو عة  يواك ان ذلك ا 30األسيم صة البوي.  وانشيك  ارو 
كب بش ريم لشيويج وشغطي  ا ةششالاجاوع  الاكلي  عييال  الا.يي ش ريم أوااي بي  وسش وم الطيح الاحلةاألسيم ان مال  

قرار س ر تاسيكي  ارو   صة نقرار س ر الس ماستأوااي شيا  لألسيم بسعي الطيح، والشة سشظ  ااشوح  حش  نيكي  ارو 
بي  الي لشيويج وشغطي  ا ةششكب ا  أواا الاجاوع  الاكلي  عييال، سيشم اطكب   أوااي الشيا  الااشوح  الشة قراشيك الس م

ااشوح  وشنايذعك صة البوي.   بكسش نك  اك ينص عليه ال كنون أو الاللح ،   ينوي اريي شح يق ا سش ياي و  أي ان ال
اك عرا اك الا.يي صي كلطيح الاحلةبالشة يشم إجياليك صياك يشعلق  قرار س ر الس ماست.كح عن اعكاالت وةالله ايص

 أو الييل  /شطكلب به البوي.  و
 
 

 البيانات التطلعية

يحشوي عذا ايعالن عل  بيكنكت شطلعي  احررو، والبيكن الشطلعة عو عبكيو عن أي بيكن   يشعلق بح كلق وأحراث شكييمي ، 
ويشايا بكسشمرام ةلاكت وعبكيات ا    وص  ك للش رييات ،  يشيقب ،  ياشي  ،  يعش ر ،  قر ،  ي ري ،  يشوق  ،  يعشام ،  ان 
وجي  نظي     ،  يباك ،  يمطط ،  احشا  ،  يشنب  ،  ي.ام  ،  ينبغة ،  إل  حر العلم ،  سوف ،  سيةون ، أو الاعكنة 

شعبييات الااك ل  لذلك الا .ور بيك شعييف بيكن اك عل  أنه بيكن شطلعة  وينطبق ذلك مك.   النكصي  بكلنسب  لة  حكل  أو ال
رايشنك أو ناونك  عل  البيكنكت الشة شحشوي عل  اعلواكت بش ن نشكلج اكلي  اسش بلي  أو مطط أو شوقعكت ششعلق ب عاكلنك وا 

 واألاوي األميى الشة شؤ ي علينك الاسش بلة أو يبحيشنك واألحوا  ا قش.كري  العكا  والشنظياي  
 

الشة  نحو األحراث الاسش بلي  والشة شبنة عل  ا صشياضكت)"اإلدارة"( وشعةل البيكنكت الشطلعي  وجيكت نظي ايرايو الحكلي  
 شضعيك ايرايو وششا  الامكطي الاعيوص  وبيي الاعيوص  والشةوك والعواا  األميى الشة يباك شحرث امشالص ك  جوعييك  
لنشكلجنك الاعلي  أو أرالنك أو إنجكااشنك عن أي نشكلج أو أرا  أو إنجكاات اسش بلي  شعبي عنيك عذه البيكنكت الشطلعي  بشة  

اعلي  الاكلي  ال الشية  .ييح أو ضانة  وقر يشسبب حروث أو عرم حروث صيضي  اك صة حروث امشالف جوعيي ألحوا 
شة  كت الشطلعي  أو صة ايماكق صة شلبي  الشوقعكت الشة عبيت عنيك شلك البيكنكت بونشكلج عاليكشنك عل  نحو عن عذه البيكن

ك صة عرم رق  البيكنكت  الشية  .ييح أو ضانة  وشمض  أعاك  إل  عرر ان الامكطي والشةوك الشة قر ششسبب أيض 
شعظيم    الشية ، أو عرم ال ريو عل الشطلعي  أو الش رييات أو الشنبؤات، وششا  عذه الامكطي المسكيو الجسيا  لةبكي عاال

األنظا  الشةنولوجي  اليليسي  للشية  أو شعطليك، أو ايص.كح بيي  صة ، أو شلفاحطكت عا  الشية ا سشاكرو ان 
السيي  للعاال  ،أو عرم الشطكبق صة العاالت صياك يشعلق بعوالر وا.يوصكت الشية ، الحسكس  و الايمص به عن البيكنكت 

الانكصس  ا  انكصسين إقلياين وعكلايين، أو عرم ال ريو عل  الحاكظ عل  الضوابط الراملي  الاعكل ، أو األحوا  أو ايشاكي 
ا قش.كري  العكلاي  بيي الااللا ، أو ايماكق صة جذب اوظاين اريبين عل  نحو ةكف وا سشب ك  علييم لرعم العاليكت، 

 الشعريالت صة قوانين العا ، ة  ذلك ان بين أشيك  أميى  أو الايكرو الةبييو صة ا.يوصكت الاوظاين، أو
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وبنك   عل  ذلك، ينبغة عل  الاسش ايين عرم ا عشاكر عل  البيكنكت الشطلعي  الوايرو صة عذا ايعالن، ونن.ح بشرو 
رايو الشية    ان إ يعطة أي شمص ان الشية  و نشيو الطيح باك صييك ان ال والم الاكلي  الاياجع   و الاسش ايين ب يا و 

أي ضاكن بش ن الرق  الاسش بلي  لآليا  الوايرو عنك أو الحروث لشيويج وشغطي  ا ةششكب الاجاوع  الاكلي  عييال و  ان 
 الاعلة ألي شطويات اشنبل   

 
 
 
 
 
 
 

 


