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بيان ،

2017 الرشكة ااكيوس تفرض نفسها بطلة للنمو 
السويرسي لسنة 



تنظم سويرسا للسنة األوىل مسابقة  “أبطال النمو” تحت ارشاف الصحيفتني “لوتان” و 
“هاندلسزاوتونغ” ليك تتبوأ رشكة معنية املرتبات األوىل يف هذه املسابقة, يجب أن تستويف 

رشطا واحدا وهو أن تكون رشكة ذات منو قوي. و هشا هو حال الرشكة ااكيوس اللتي 
اختريت من ضمن اكرث من خمسامئة رشكة و احتلت مرتبة جيدة ) احدى عرش من اصل 

خمسة و خمسون رشكة مكافئة( يف تصنيف متطلب و صارم.

تتجسد إمكانات »النمو القوي« للرشكة يف النتائج التي تحققها )نسبة منو رقم املبيعات, 
النمو الداخيل و الخارجي, االستقاللية( و كذلك  يف اثر منوها عىل اقتصاد سويرسا اجامال 

و عليه فإن الرشكات مثل ااكيوس تساهم بذلك مساهمة كبرية يف تعزيز النمو االقتصادي 
السويرسي و عالوة عىل ذلك فمن بني املعايري املعتمدة الختيار هذه الرشكات البعد 

االبداعي لهذة الرشكات و دورها االسايس يف تحول مجتمعاتنا و اسواقنا و منتجاتنا إىل و 
اسواقنا و منتجاتنا اىل مناذج مبدعة.

2017 الرشكة ااكيوس تفرض نفسها بطلة للنمو السويرسي لسنة 

ستيفان افري, رئيس ااكيوس



 و عندما يعلم املرء بأن سويرسا تحتل املرتبة األوىل يف مؤرش اإلبداع العاملي فإنه يفهم اكرث 
األهمية اللتي تكتسيها رشكات من قبل ااكيوس. و يف هذا الصدد, قال رئيسها ستيفان افر : 

“ يقع مهد رشكة ااكيوس يف الطرف اآلخر من بحرية 

ليامن و يقع عىل املحور جنيف زيوريخ حيث يوجد عدد كبري من الرشكات البطلة يف النمو 
يف سويرسا. و أنا مقتنع بأن وترية منونا ستزداد يف هذة السنة و أننا سنفوز. و عىل أي حال, 

يدل هذا اإلمتياز عىل ان منوذجنا يف األعامل عادل, و انه يكافئ عمل جميع الفرق اللتي 
تبذل قصارى جهودها يوميا لدمج إبداعنا يف اإلقتصاد الدائري”.

“
ستيفان افري, رئيس ااكيوس”

منونا سيتسارع يف السنوات املقبلة مع برامج مثل Stor-H   , املعيار 
الجديد للهيدروجني, و لكن أيضا مع DENOX’ONE  , الجيل الجديد 
SCR لتنظيف محركات االحرتاق الداخيل والتي هي بصدد التطوير مع 

رشكة عاملية رائدة.



منهجية التصنيف “أبطال النمو السويرسي لعام 2017”

یشارك يف املسابقة 55 رشكًة مكافئة حققت جمیعھا منًوا استثنائًیا عىل الفرتة املمتدة بین 
2012 و 2015 . وقد قارنت البوابة »ستاتیستا« بیانات متعّددة

، إلبراز الرشكات التي تستويف املعاییر الخمسة التالیة: یجب أن تكون قد حققت عىل األقل 
رقم مبیعات یقدر ب 100000 فرنك سویرسي يف سنة 2012

ویجب أن تكون قد حققت عىل األقل رقم مبیعات یقّدر ب 1 ملیون فرنك سویرسّي يف 
سنة 2015 ، ویجب أن تكون قد حّققت أساًسا منًوا داخلیا طوال الفرتة

املمتدة بین 2012 و 2015 ، ویجب أن تكون مستقلة وأن تتخذ سویرسا مقًرا لھا. وقد 
نرُشت النتائج والرتتیب يف الصحیفتان »لوتان« و«ھاندلستایتونغ« يف

16 فربایر 2017 ، ونرُشت أیًضا يف عّدة صحف سویرسیة ودولیة.
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جهات االتصال الخاصة بوسائل اإلعالم

 AAQIUS إدارة التواصل 
 جيزيال إمربتيش

G.IMBERTECHE@AAQIUS.COM 
33+ 6 83 09 80 23

AAQIUS بشأن

إن AAQIUS مجموعة سويرسية مختصة يف تطوير تكنولوجيات القطيعة “الخرضاء” 
والتكنولوجيات “املنخفضة من حيث ثاين أكسيد الكربون” يف مجال النقل والطاقة. وسجُل 

الرشكة AAQIUS حافٌل باإلنجازات، ويقوم منوها عىل منوذج أعامل فريد “R&B” ، أّي 
البحث العلمي واألعامل، يوفق بني الخربة التقنية يف مجال املشاريع املبدعة والقدرة عىل 

تطوير هذه املشاريع وضامن متويلها وربحيتها من أجل زيادة اخرتاق السوق بنجاح.

WWW.AAQIUS.COM
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