
»برقان«: 5 فائزين في حساب يومي
ف��از كل  الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وق��د  أعلن بنك برقان عن أسماء 
واح��د منهم بجائزة 5,000 دينار، وك��ان الحظ في ه��ذه السحوبات من نصيب: حسن ابراهيم 
عبداللطيف الخليل، في عبدالله محمود االسطى، ابوالبشر محمد اسماعيل،عمار حسني غلوم 
حسني، وهدير سعد معدي ضاحي، باإلضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبًا ربع 

سنوي لحساب »يومي« للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125,000 دينار.

اإلثنين 10 ربيع اآلخر 1440هـ
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توحيد املقابل املالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريًا

الخرافي: اتفاق »زين السعودية« مع الجهات الحكومية تاريخي 
وقعت شركة زي��ن السعودية اتفاقية م��ع وزارة املالية، 
ووزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، وهيئة االتصاالت 
وتقنية امل��ع��ل��وم��ات ف��ي امل��م��ل��ك��ة، لتوحيد امل��ق��اب��ل امل��ال��ي 
السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا، وتسوية املبالغ 

املالية املختلف عليها في السنوات التسع األخيرة.
وكشفت مجموعة زين في بيان صحافي أن شركة زين 
السعودية توصلت مع املؤسسات والجهات املعنية في 
اململكة إل��ى توحيد املقابل املالي السنوي نظير تقديم 
الخدمة تجاريا وتخفيضها من %15 ليصبح ٪10 من 
صافي اإلي���رادات، وذل��ك ابتداًء من األول من شهر يناير 

من العام 2018.
وبينت املجموعة أن زين السعودية توصلت إلى تسوية 
بخصوص املبالغ املختلف عليها مع هيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات في اململكة بشأن املقابل املالي لتقديم 
الخدمة تجاريا واملقابل السنوي الخاص بالترخيص 
عن الفترة من العام 2009 إلى العام 2017، على أن تقوم 
الشركة باالستثمار ف��ي البنية التحتية حسب ش��روط 

وأحكام االتفاقية خالل الثالث سنوات القادمة.
وأوضحت املجموعة في بيان صحافي أن هذه االتفاقية 
سينجم عنها آثار مالية إيجابية للغاية على شركة زين 
السعودية، فاألثر املالي املتوقع الحتساب املقابل املالي 
نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من األول من يناير 
من العام وحتى 30 سبتمبر من العام 2018 سينخفض 
ب���واق���ع 220 م��ل��ي��ون ري������ال، وس��ي��ن��ع��ك��س ه����ذا ال��ت��ع��دي��ل 
ف���ي ال��ن��ت��ائ��ج امل��ال��ي��ة. وأف�����ادت امل��ج��م��وع��ة أن ش��رك��ة زي��ن 
السعودية تتوقع أثرا ماليا إيجابيا من تخفيض املقابل 
املالي نظير تقديم الخدمة تجاريا، وال��ذي سيظهر في 
النتائج املالية املستقبلية، مبينة أن األثر املالي املتوقع 
م��ن تسوية املقابل امل��ال��ي نظير تقديم الخدمة تجاريا 

وامل��ق��اب��ل ال��س��ن��وي ال��خ��اص بالترخيص ع��ن ال��ف��ت��رة من 
ال��ع��ام 2009 إل��ى ال��ع��ام 2017 يصل إل��ى 1.7 مليار ري��ال 
خ���الل ال��ث��الث س��ن��وات ال��ق��ادم��ة، وذل����ك م��ن خ���الل تنفيذ 
ش���روط وأح��ك��ام اتفاقية التسوية م��ع هيئة االت��ص��االت  

وتقنية املعلومات باالستثمار في البنية التحتية.
وأع��رب نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
في مجموعة زين نائب رئيس مجلس إدارة شركة زين 
السعودية بدر ناصر الخرافي عن شكره وتقديره لخادم 
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
وصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر ال��دف��اع -حفظهما ال��ل��ه- على ال��دع��م الكبير لقطاع 
االتصاالت في اململكة، والرؤية الحكيمة في استشراف 
امل��س��ت��ق��ب��ل، وال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت����واج����ه ه�����ذه ال��ص��ن��اع��ة 
الحيوية. وثمن الخرافي الجهود التي تقوم بها وزارتي 
املالية واالتصاالت، وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات 
ف���ي امل��م��ل��ك��ة، ف���ي ت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات ال��ت��ي ت��ع��ت��رض مسار 
ق��ط��اع االت���ص���االت وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات، وال��ح��رص 
الشديد على تنفيذ األه��داف التي تخدم طموحات رؤية 
اململكة 2030، وما تحمله من مرتكزات االقتصاد املزدهر، 

واملجتمع املعلوماتي املتطور.
وأوض���ح الخرافي قائال »ه��ذه االتفاقية تعتبر م��ن أهم 
التحوالت التاريخية في مسيرة زين السعودية، نظرا ملا 
تقدمه من تأثيرات إيجابية على النتائج املالية للشركة، 
وملا ستمثله من انطالقة قوية لعملياتها بقدرات أفضل 

مستقبال«.
وأض������اف ال���خ���راف���ي ق���ائ���ال »م����ن امل��ت��وق��ع أن ت��س��ه��م ه��ذه 
ال��خ��ط��وة ال��ت��ي ت��وص��ل��ن��ا إل��ي��ه��ا م���ع امل��ؤس��س��ات املعنية 
ف��ي اململكة ف��ي ت��ع��زي��ز ت��ق��دي��رات��ن��ا لعمليات ش��رك��ة زي��ن 

ال��س��ع��ودي��ة، ح��ي��ث ستمنحنا دف��ع��ة ق��وي��ة ف��ي جهودنا 
نحو ال��ت��ح��ول إل��ى الربحية، وال��ت��ي ب��دأن��ا ف��ي تحقيقها 
فعليا اخيرا«. وأشار الخرافي إلى أن الطفرات اإليجابية، 
والتطورات األخيرة التي تشهدها شركة زين السعودية، 
وال��ت��ي ك���ان آخ��ره��ا ه���ذه االت��ف��اق��ي��ات تجعلنا ننظر إلى 
امل��س��ت��ق��ب��ل ب��ث��ق��ة أك���ب���ر ل��ع��م��ل��ي��ات��ن��ا ف���ي زي����ن ال��س��ع��ودي��ة، 
موضحا أن الشركة ستبدأ من اآلن مرحلة جديدة نعقد 
عليها املزيد من اآلمال في تحقيق رؤيتنا االستراتيجية 

لتعظيم حقوق املساهمني، وإثراء محفظة العمالء.
وأف��اد الخرافي قائال »خدمات االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات اكتسبت مؤخرا اهتماما متزايدا، وبشكل غير 
مسبوق، وذل��ك نظرًا للدور املؤثر ال��ذي تمثله التقنيات 
ال��ح��دي��ث��ة ف���ي ت��ح��ق��ي��ق األه��������داف ال��ت��ن��م��وي��ة، وان��ط��الق��ا 
م��ن ه���ذا، ف���إن ه���ذه ال��ت��ط��ورات اإلي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي تشهدها 
ش���رك���ة زي����ن ال��س��ع��ودي��ة س��ت��س��م��ح ل��ه��ا ب��م��واص��ل��ة ضخ 
امل��زي��د م��ن االس��ت��ث��م��ارات ف��ي تطوير وتحديث وتوسعة 
الشبكة، لتكون ق���ادرة على العمل بالكفاءة التشغيلية 
املطلوبة لتلبية الطلب املتزايد على خدمات االتصاالت 
ف��ي امل��م��ل��ك��ة«. وت��اب��ع ال��خ��راف��ي ب��ق��ول��ه »ق���اع���دة عمالئنا 
ف����ي امل��م��ل��ك��ة ت��س��ت��ح��ق األف����ض����ل واألح��������دث ف����ي خ��دم��ات 
االت��ص��االت، وم��ع االن��ط��الق��ة ال��ج��دي��دة لعملياتنا والتي 
ج����اءت بفضل ه���ذه ال���ق���رارات األخ���ي���رة، ف��إن��ن��ا سنسخر 
قدراتنا وإمكانياتنا لخدمة هذه األه��داف، مع استكمال 
ن��ش��ر خ��دم��ات��ن��ا، وت��وف��ي��ر أف��ض��ل ت��ج��رب��ة ات���ص���االت على 
شبكتنا«. يذكر أن االتفاقية األخيرة التي توصلت إليها 
شركة زين السعودية كان قد سبقها قبل عامني قرارات 
لهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة تقضي 
بتمديد الرخصة ال��ص��ادرة لها 15 عاما إضافية، وهو 
ال���ق���رار ال����ذي م��ن��ح رخ��ص��ة ش��رك��ة زي���ن ال��س��ع��ودي��ة فترة 
تشغيل تصل إلى نحو 40 عاما، لتنتهي في العام 2047، 
وق��د وصفت الشركة ه��ذه الخطوة بأنها ستحدث آث��ارا 
إيجابية على األداء املالي والتشغيلي، حيث ستسهم في 
تخفيض اطفاء الرخصة بمبالغ مالية تقدر بحوالي 433 

مليون ريال )115 مليون دوالر تقريبا( سنويا.
كما تم منح شركة زين السعودية رخصة موحدة لتقديم 
جميع خدمات االت��ص��االت -لتكون أول شركة اتصاالت 
تحصل على هذه الرخصة املوحدة- األمر الذي يتيح لها 
تقديم جميع خدمات االتصاالت ضمن نطاقات الترددات 

املعتمدة لها. 
وم�����ؤخ�����را ك��ش��ف��ت ش���رك���ة زي�����ن ال���س���ع���ودي���ة أن م��ج��ل��س 
إدارتها وافق على العرض املقدم من شركة آي اتش اس 
القابضة )Holding Limited IHS( والخاص ببيع وإعادة 
ت��أج��ي��ر أب��راج��ه��ا ل���الت���ص���االت، ب��م��ا ي���ق���ارب 648 مليون 

دوالر )2.43 مليار ري��ال سعودي(، علما أن هذا العرض 
يخضع للموافقات النهائية والشروط التنظيمية لهيئة 

االتصاالت وتقنية املعلومات، والجهات املعنية.
ووصفت الشركة هذه الخطوة بأنها ستعمل على زيادة 
التركيز على رف��ع الكفاءة التشغيلية للشبكة، والعمل 
على تطويرها وف��ق أح���دث امل��واص��ف��ات وامل��ع��اي��ي��ر، كما 
أنها ستقلل من حجم النفقات الرأسمالية املستقبلية، 
وه���و م��ا س��ي��خ��دم أه��داف��ه��ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ف��ي التوسع 
في االستثمارات ذات العائد األعلى مستقبال، كما أنها 
ستسهم ف��ي خلق قيمة أكبر للمساهمني، حيث سيتم 
استخدام املبالغ املالية لهذه الصفقة في س��داد الديون، 

لتخفيض األعباء التمويلية، وتحسني القوائم املالية.
وتعول شركة زين السعودية على اكتمال إعادة الهيكلة 
امل��ال��ي��ة، ح��ي��ث ستتمكن م��ن خ���الل ال��س��ي��ول��ة ال��ن��ق��دي��ة، و 
ال��دي��ون طويلة األج���ل، م��ن االس��ت��ف��ادة الكاملة م��ن فرص 
النمو املتاحة في سوق االتصاالت السعودي، باإلضافة 
إلى ذلك، ستستفيد من االتفاقية والتسويات اإليجابية 
األخ��ي��رة، والدعم املالي واإلداري امللحوظ من مجموعة 
زين. علما أن هذه الجهود أسفرت عن تسجليها ألفضل 
نتائج فصلية لها على اإلط��الق منذ تاريخ التأسيس، 
حيث حققت مؤشراتها املالية الرئيسة مستويات نمو 
قياسية عن فترة الربع الثالث من السنة املالية الحالية، 
حيث رفعت الشركة من حجم إيراداتها بنسبة %8 عن 
ه��ذه ال��ف��ت��رة، حيث بلغت 1,952 مليون ري���ال س��ع��ودي، 
كما فاقت إي��رادات الربع الثالث مستوى إي��رادات الفترة 
املشابهة من العام 2017 بنسبة %8، لتحقق الشركة بذلك 

إيرادات فصلية هي األعلى في تاريخ نتائجها املالية.

االتفاق من أهم التحوالت 
في مسيرة الشركة لتأثيره 

اإليجابي على النتائج املالية 

أثر التخفيض املالي 
السنوي نظير تقديم 

الخدمة تجاريًا من %15 
إلى 10% من صافي 

 اإليرادات يصل 
 إلى 220 مليون ريال 

في التسعة أشهر األولى

1.7 مليار ريال ستستفيد 
منها »زين« بداية من العام 
الحالي وملدة ثالث سنوات

 التسوية الشاملة 
 مع الجهات الحكومية 

 في اململكة ستمكن 
 »زين« من االستثمار 

 في البنية التحتية 
وتحسني جودة الخدمة

بدر اخلرايف

نمو فصلي في أرباح الشركة

وسجلت الشركة أرباحا ما قبل األعباء التمويلية والضرائب واالستهالك واإلطفاء نسب نمو فصلية غير مسبوقة، حيث بلغت 
نسبة التحسن %15 مقارنة بالربع املماثل من العام 2017، لتصل إلى نحو 728 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 631 مليون 
ريال فيما قفزت األرباح الصافية لتصل إلى نحو 48 مليون ريال سعودي في الربع الثالث، وهي األعلى على اإلطالق في تاريخ 
نتائجها الفصلية. وبالتزامن مع هذه الطفرات اإليجابية التي تشهدها الشركة، فإن زين السعودية تعزز من جودة وتنافسية 
شبكتها بضخ املزيد من االستثمارات املوجهة إلى شبكتها من الجيلني الرابع والخامس، كما تسعى إلى االستفادة من رخصة 
الخامس لالستفادة من  الجيل  املوحدة لطرح حزمة عريضة من خدمات االتصاالت، وإنجاز شبكة متوافقة مع  االتصاالت 
فرص النمو املتاحة، مثل مبادرات االتصال من األلياف الضوئية إلى الخطوط املنزلية، باإلضافة إلى تنويع محفظة خدماتها في 
قطاع البيانات، والخدمات الرقمية، والتركيز املستمرعلى عمليات اكتساب العمالء من شريحة الدفع اآلجل ذات القيمة األعلى، 

والتركيز على إثراء تجربة العمالء.

املطيري: 5.2 مليارات دوالر قيمة مشاريع 
»البترول الوطنية« خالل 5 أعوام

»ITS« حصدت جائزة »أفضل مزود للحلول 
التكنولوجية املصرفية الرقمية لـ 2018«

 ،»ITS« ح��ص��دت م��ج��م��وع��ة أن��ظ��م��ة ال��ك��م��ب��ي��وت��ر امل��ت��ك��ام��ل��ة ال��ع��امل��ي��ة
جائزة »أفضل مزود للحلول التكنولوجية املصرفية الرقمية للعام 
2018«، وذلك عن مجموعة منتجاتها املبتكرة »ETHIX« في الحفل 
الرابع للمصارف اإلسالمية »IRBA« الذي أقيم اخيرا في اإلمارات 
العربية املتحدة.  وتسلم الجائزة بالنيابة عن املجموعة الرئيس 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ص��ام ال��خ��ش��ن��ام ف��ي ح��ف��ل ح��ض��ره ك��ب��ار الشخصيات 
ال��رائ��دة في القطاع املصرفي من دول مجلس التعاون الخليجي، 
ب��اإلض��اف��ة إلى  وال��ش��رق األق��ص��ى، وأفريقيا، وال���دول الغربية، ه��ذا 

كبار العاملني في قطاع الصحافة واإلعالم. 
وص�����رح ال��خ��ش��ن��ام ب����ان م��ج��م��وع��ة »ITS« ت��ع��ت��ب��ر ف���وزه���ا ب��ج��ائ��زة 
»أف���ض���ل م����زود ل��ل��ح��ل��ول ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة امل��ص��رف��ي��ة ال��رق��م��ي��ة للعام 
2018«، أبلغ دليل على تميز حلول »ETHIX« املصرفية اإلسالمية 
لتكنولوجيا املعلومات، وإعتمادها من قبل العديد من املؤسسات 
الرائدة عامليا، ملا تسهم به من تعزيز تنافسية  املالية واملصرفية 
امل��ؤس��س��ات امل��ص��رف��ي��ة، وت��وف��ي��ر ال��خ��دم��ات امل��ص��رف��ي��ة ال��ف��ري��دة من 

نوعها للعمالء«.
واضاف » توفر مجموعة حلول »ETHIX« التكنولوجية عددا من 
ل��أف��راد أو الشركات  املنتجات والخدمات متعددة القنوات س��واًء 
ف��ي م��ج��ال ال��ت��م��وي��ل اإلس���الم���ي واالس��ت��ث��م��ار، ب��م��ا ف��ي ذل���ك ال��ن��ظ��ام 
املصرفي األساسي، نظام التمويل التجاري، نظام متقدم إلحتساب 
حصة األرباح وتوزيعها وفق الشريعة اإلسالمية، مكننة إجراءات 
ال��ح��ل��ول التقنية الرقمية  ال��ف��روع، العمليات املصرفية ع��ن ط��ري��ق 

.»ETHIX Digital Suite«

ق���ال ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ف��ي ش��رك��ة ال��ب��ت��رول ال��وط��ن��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة م. 
محمد املطيري: إن القيمة اإلجمالية ملشاريع الشركة تحت التنفيذ 
ال��س��ن��وات الخمس املقبلة تبلغ نحو 5٫2  وامل��ت��وق��ع تنفيذها خ��الل 
مليارات دوالر أميركي. وأوض��ح املطيري في تصريح للصحافيني 
على هامش احتفال الشركة بمرور 10 سنوات على اطالقها برنامج 
االستدامة واطالق تقرير االستدامة الرابع أن هذه القيمة االجمالية 
ال��وق��ود البيئي متوقعا أن  للمشاريع تأتي من دون ق��رض مشروع 
تبلغ قيمة مشاريع الشركة حتى ع��ام 2040 نحو 25 مليار دوالر. 
ال���ذي تنفذه الشركة  ال��دب��دب��ة للطاقة الشمسية  ب��أن م��ش��روع  وأف���اد 
بالتعاون مع معهد الكويت لأبحاث العلمية يعد مشروعا ضخما، 
الفتا إلى أن املشروع سيطرح في شهر يناير املقبل. وتوقع الحصول 
على عروض تنافسية في التحالفات املؤهلة للمشاركة في املشروع 
وأنه سيتم التقييم الفني والتجاري ملشروع الدبدبة في شهر مارس 
املقبل. وعن آلية تمويل مشروع )الدبدبة( بني أنه بعد النجاح الذي 
ف��إن تمويل كافة  حققته الشركة في تمويل مشروع الوقود البيئي 
مشاريع الشركة سيكون بشكل خارجي بنسبة 70 في املئة وبنسبة 

30 في املئة تمويل داخلي من البنوك املحلية.
وذكر أن مدة تنفيذ املشروع عامني وأبدت عشر شركات رغبتها في 
املشاركة باملشروع مشيرا إلى أن الشركة تدرس تطوير زيادة الطاقة 

التكريرية ملشروع الوقود البيئي ومصفاة الزور.
وتوقع املطيري أيضا أن يتم زيادة الطاقة التكريرية بواقع 130 ألف 

برميل إلى 160 ألف برميل يوميا الفتا الى أن الشركة تجري كذلك 
دراسة النشاء مصفاة جديدة في جنوب البالد.

وك���ان امل��ط��ي��ري أش���اد ف��ي كلمته خ���الل االح��ت��ف��ال »ب��ال��ع��م��ل ال���دؤوب 
وبروح التفاني التي تمتعنا بها أصبح بإمكاننا ترك بصمة لنا في 
عالم االستدامة«. وأضاف »كنا أول شركة في دول مجلس التعاون 
الخليجي تعد تقريرا ع��ن االس��ت��دام��ة يستوجب ج��ائ��زة عنه وبعد 
م��ض��ي 10 س��ن��وات ن���رى أنفسنا ف��ي امل��ق��دم��ة وأص��ب��ح��ن��ا ع��الم��ة يتم 

االهتداء بها في مسار االستدامة في قطاع النفط والغاز«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ال��ع��ض��و امل��ن��ت��دب ل��ل��خ��دم��ات امل��س��ان��دة ف��ي )ال��ب��ت��رول 
الوطنية( ناصر الشماع في كلمة مماثلة خالل االحتفال إن تقارير 
االستدامة تساعد املنظمات في التقييم والفهم لأداء على الجانب 
االقتصادي والبيئي واالجتماعي والقانوني مبينا أنه يتم على إثر 

ذلك وضع األهداف وإدارة التغيير بشكل أكثر فاعلية.
وأش��ار الشماع إلى تطور نظام إع��داد تقارير االستدامة املؤسسية 
في العقد األخير إذ نشهد التحاق املزيد من شركات النفط والغاز 

»بقطار إعداد التقارير عن االستدامة«.
ب����دوره����ا أك������دت م���دي���ر ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة واالع��������الم ف����ي )ال���ب���ت���رول 
ب��إع��داد تقارير  ال��ت��زام الشركة  الوطنية( خلود املطيري في كلمتها 
ع���ن االس���ت���دام���ة ت���وض���ح امل����ب����ادرات واألس���ال���ي���ب واألداء واأله������داف 
ط��وي��ل��ة امل���دى ال��ت��ي تسهم ف��ي تحسني م���ب���ادرات ال��ش��رك��ة وعالقتها 

باملستثمرين والعمالء.

اخل�سنام مت�سلماً اجلائزة


