
 

محرم وشركاه" تعقد شراكة استراتيجية مع "يسير الجزائرية" المتخصصة في الحلول التكنولوجية لدعم "

 توسعاتها اإلقليمية

 مصطفى محرم: نسعى لدعم قصص النجاح العربية في مجال الشركات الناشئة للتوسع إقليميا

  

الستشارات السياسات العامة، عن شراكتها أعلنت مجموعة محرم وشركاه -2023فبراير  ١٤القاهرة في 

مع يسير الجزائرية، الشركة الناشئة في مجال الحلول التكنولوجية متعددة الخدمات بمنطقة شمال أفريقيا،  

 .وتهدف الشراكة لدعم جهود "يسير" في التوسع اإلقليمي وتعزيز مكانتها في أسواق الشرق األوسط وأفريقيا 

ات اإلقليمية لمحرم وشركاه، قال مصطفى محرم، الرئيس التنفيذي والشريك  وتعليقًا على أحدث الشراك 

المؤسس: "نحن سعداء بدعم جهود التوسع التي تقوم بها "يسير" في أهم أسواق الشرق األوسط وأفريقيا، 

خاصة وأّن الشركات التكنولوجية الناشئة تمثل أحد أهم محفزات قطاع تكنولوجيا المعلومات في األسواق  

تي تعمل بها، إلى جانب مساهمتها في خلق الكثير من فرص العمل في هذا القطاع المتنامي، في الوقت  ال

نفسه تتوافق هذا الشراكة مع استراتيجية محرم وشركاه في دعم قصص النجاح العربية في مجال الشركات  

  ."الناشئة للتوسع اإلقليمي وتعزيز مكانتها في مختلف أسواق المنطقة

، أعرب نور الدين طايبي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "يسير" عن سعادته من جانبه

بالشراكة مع محرم وشركاه، إحدى أكبر شركات أبحاث السياسات العامة واالتصال االستراتيجي في  

ق  المنطقة، مؤكداً ان هذا التعاون سيساهم في دعم جهود شركتنا الناشئة للتوسع في العديد من األسوا

الجديدة، إضافة إلى تعزيز مكانتنا في األسواق التي نعمل بها حالياً، مما سيساهم في تحقيق التطور والنمو 

 .لنا 

على يد نور الدين طايبي ومهدي يطو، ونجحت منذ انطالقها في تطوير عدة  2017تأسست شركة يسير في 

ماليين مستخدم   5ها حاليًا أكثر من ، حيث يعتمد على خدماتIOSتطبيقات على متجري تطبيقات أندرويد و

في منطقة المغرب العربي وغرب أفريقيا، وتتضمن باقة خدمات الشركة كل من خدمات التنقل وتوصيل 

السلع عند الطلب، وحلول التجارة اإللكترونية المبتكرة، والحلول التكنولوجية متعددة الخدمات. كما تتيح 

وبي توصيل وتجار للمواد االستهالكية وتجار الجملة، تحقيق  ألف شريك من سائقين ومند 50الشركة لـ 

مدينة في كل من الجزائر، وتونس،   30إيرادات مالية بصورة منتظمة، و  تتوفر خدمات "يسير" في 

 .والمغرب، وفرنسا، وكندا، باإلضافة لعدد من دول غرب أفريقيا 

  

  



 -انتهى-


