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 جانب من توقيع االتفاقية ويبدو د. سعد البراك وعدد من مسؤولي البنوك املوقعة على العقد 

 إلنجاز أكبر صفقة تمويل إسالمي خالل العام الحالي ولسداد التزاماتها المالية المستحقة 

 البراك: المناخ المالي العالمي لم يؤثر على عالقات «زين» مع المؤسسات المصرفية  حسام بن سعود: عقد المرابحة شهادة ثقة من المؤسسات المالية ألداء الشركة 

 «زين السعودية» توّقع عقد مرابحة بقيمة ٢٫٥ مليار دوالر
  مع ٨ بنوك لتمويل عمليات النمو المستقبلي لعملياتها 

 أعلنت شركة «زين السعودية» 
أنها وقعـــت مســـاء أمس عقد 
مرابحة بقيمة ٢٫٥ مليار دوالر 
مع مجموعة من البنوك احمللية 
والدولية لتنجز بذلك واحدة من 
أكبر صفقات التمويل اإلسالمي 

خالل العام احلالي.
  وذكرت الشـــركة فـــي بيان 
صحافـــي أن عقد املرابحة الذي 
وقعته مع ثمانية بنوك ســـيتم 
استخدامه لتمويل عمليات النمو 
املستقبلي لعملياتها التشغيلية، 
باإلضافة إلى الوفاء بالتزاماتها 
ائتالف  املالية املستحقة، وكان 
مكون من كل من شركة الراجحي 
املالية والبنك السعودي الفرنسي 
قـــاد عمليات  وبنك كاليون قد 
االستشـــارات والترتيب إلعادة 

التمويل.
  وكشـــف البيان أن مدة عقد 
املرابحـــة تصل إلـــى عامني مع 
وجـــود خيـــار بإمكانية متديد 
تلك الفترة ملدة ١٢ شهرا أخرى 
إضافية، مشيرة إلى أن مجموعة 
البنوك التي وقعت عقد املرابحة 
البنك  الراجحـــي،  هـــي: بنـــك 
السعودي الفرنسي، بنك كاليون 
(املفوضون األولـــون لترتيب 
وإدارة القرض)، البنك الوطني 
الكويتي، املصرف العربي الوطني 
(املفوضان األساسيان لترتيب 
وإدارة القرض)، البنك السعودي 
البريطاني (املفوض األساســـي 
لترتيب القرض) وبنك اخلليج 
وستاندارد بنك قاما بدور املفوض 

الرئيسي لترتيب العقد.
  وفي تعليقه على هذه االتفاقية 
الضخمة قال رئيس مجلس اإلدارة 
في شركة زين السعودية صاحب 
السمو األمير حسام بن سعود بن 

عدد عمالء شركة زين السعودية 
جتاوز ٤ ماليـــني عميل في اقل 
من عام واحد من إطالق خدماتها 
التجارية رسميا، وعالوة على 
ذلك فإن «زين الســـعودية» هي 
عضو مهم في خدمة «الشـــبكة 
الواحدة» اخلاصة مبجموعة زين 
وهي اخلدمة التـــي فازت بعدة 
جوائـــز بفضل كونهـــا منصة 
اتصاالت متنقلة عابرة للحدود 
اجلغرافية تســـمح لعمالء زين 
أثناء التنقل والسفر في ٢١ دولة 
بأن يتلقوا املكاملات الواردة من 
أوطانهم مجانا وأن يقوموا بإجراء 
مكاملات وإرسال رسائل نصية 

قصيرة باألسعار احمللية.
   اجلدير بالذكر أيضا أنه مع 
نهاية النصف األول من العام ٢٠٠٩ 
أعلنت شركة «زين السعودية» عن 
حتقيق إيرادات إجمالية بلغت ٣٤٢ 
مليون دوالر بينما بلغ متوسط 
 (ARPU) العائد الشهري لكل عميل
أميركيا، وبالنســـبة  ١٩ دوالرا 
إلى اإلســـتراتيجية التسويقية 
وإستراتيجية استقطاب العمالء 
اخلاصـــة بالشـــركة فإنها آتت 
ثمارها خالل النصف األول من 
العام ٢٠٠٩ حيث انها أسهمت في 
استحواذ الشركة على ما يقارب 
٥٠٪ من املشتركني اجلدد في سوق 
اململكة،  املتنقلة في  االتصاالت 
ومتتلك الشركة شبكة اتصاالت 
متنقلة متطورة جدا وهي الشبكة 
التي تغطي أكثـــر من ٦٥٪ من 
املأهولة بالســـكان في  املناطق 
اململكة، ومن املستهدف زيادة تلك 
النسبة إلى ٨٥٪ قبل نهاية عام 
٢٠٠٩، علما أن املناطق املتبقية 
يتم تغطيتهـــا حاليا من خالل 

اتفاقيات جتوال داخلي. 

عبدالعزيز: إن هذه الصفقة متثل 
تصويتا هائال على حجم الثقة 
التي تتمتع بها زين السعودية 
لـــدى مجتمع التمويـــل الدولي 
والعاملي، وفي ذات الوقت على 
أداء الشـــركة وخطط توسعها 
املستقبلية في اململكة التي تعد 

أكبر اقتصاد في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط.

  وأضـــاف ســـموه: «إن هذه 
املرحلة بالغة األهمية في دورة 
منو أعمال الشركة، التي لم مير 
عليها ســـنة واحدة، فالشـــركة 
اســـتطاعت أن حتـــرز جناحا 

كبيرا خالل هذه الفترة اخترق 
سقف التوقعات، والشك أن هذا 
اخلط االئتماني ســـيعزز كثيرا 
من خطـــط أعمالها وطموحاتها 

للفترة املقبلة».
   مـــن ناحيته قـــال العضو 
املنتدب في شركة زين السعودية 

املنتـــدب نائب رئيس  العضو 
مجلس إدارة مجموعة زين األم 
د.ســـعد البراك «في ظل املناخ 
الســـائد حاليا  املالي العصيب 
وعلى الرغـــم من النقص احلاد 
في الســـيولة املالية املتاحة في 
األسواق املالية حول العالم إال أن 

شركة زين السعودية استطاعت 
أن تكسب ثقة املؤسسات املالية 
وحتصل على عقد مرابحة بهذا 

احلجم».
  وأضاف البراك: إن إبرام هذا 
العقد يترجم متانة وقوة العالقات 
املصرفية والتاريخية التي تقيمها 

مجموعـــة زين مـــع العديد من 
املؤسسات املالية، كما انه يعكس 
قوة إدارة شركة زين السعودية 

ومتانة وضعها املالي.
   وبالرغـــم من وجـــود أكثر 
من مزود خلدمة الهاتف املتنقل 
واحتدام املنافسة في اململكة إال أن 

 مصرف لبنان املركزي 

 خلف املانع 

عن مليار دوالر غالبا ما ينقلها 
العاملـــون في لبنـــان نقدا الى 
بالدهم، ومتثل احد اهم مصادر 
النقد االجنبي في سورية بعد 
ايرادات النفط والغاز والسياحة 

والصادرات الصناعية.
املقابل وبحسب املصدر    في 
نفسه، فإن التحويالت التي تتم 
الـــى لبنان وصلت  الكترونيا 
العام املاضي الى ٩٦٠٫٤ مليون 
دوالر بزيادة نســـبتها ٢٧٫٣٪ 

باملقارنة مـــع العام ٢٠٠٧، وقد 
احتلت التحويالت من االمارات 
املرتبة االولـــى بحوالي ٢٣٫٧٪ 
تلتها الســـعودية بـ ١٥٫٢٪ ثم 
قطر بـ ٩٫٢٪ واستراليا بـ ٦٫٧٪ 
بـ  والكويت والواليات املتحدة 

٦٫٦٪ لكل منهما.
  ومع ان هذه االرقام ال تعكس 
حقيقة التحويـــالت املالية من 
اخلارج، والتـــي تقدر بحوالي 
٦٫٥ الى ٧ مليارات دوالر سنويا، 

اال انها تعكس في املقابل تركز 
العمالـــة اللبنانية في اخلارج 
خصوصا فـــي منطقة اخلليج 
التي مازالت متثل نقطة الثقل في 
اجتذاب الكفاءات اللبنانية للعمل 
في اخلارج خالفا ملا كانت عليه 
االمور في العقود الثالثة املاضية 
عندما كانت دول مثل الواليات 
املتحدة وكندا واستراليا متثل 
مركز الثقـــل في هجرة العمالة 

اللبنانية في اخلارج. 

متعددة من العروض تتضمن برامج مختلفة 
بناء على متطلبات العمالء، وتوفير العديد 
من البرامج السياحية وايضا العالجية في 

 أعدت برامج سياحية جديدة لجميع دول العالم 

 زادت إلى ٤٢٩٫٧ مليون دوالر خالل العام الماضي 

 «الخطوط الكويتية» تطرح أسعاراً تشجيعية إلى دبي 

 التحويالت اإللكترونية من وإلى لبنان تقفز ٣٦٫٧٪ 
 بيروت ـ نادر عبداهللا

  قيمة التحويالت االلكترونية 
من لبنان الى اخلارج زادت العام 
املاضي الى ٤٢٩٫٧ مليون دوالر 
ما نسبته ٣٦٫٧٪ عما كانت بلغته 

في العام ٢٠٠٧.
  وطبقا لالرقـــام التي اعدها 
املصرف املركزي، فقد توزعت 
التحويـــالت االلكترونيـــة الى 
اخلارج علـــى الفلبني بالدرجة 
االولـــى ١٥٫٣٪ ثـــم اثيوبيا بـ 
١١٫٧٪ ومصر ١٠٫٣٪ وسريالنكا 

بـ ٧٫٦٪.
  وال تشـــمل هـــذه االرقام ما 
ينقله العاملـــون االجانب نقدا 
او يقومون بارساله عبر البريد 
املضمـــون، ما يعني ان اجمالي 
التحويالت الى اخلارج من قبل 
العاملني في لبنان قد يزيد عن 
ضعف االرقام املسجلة رسميا.

  كما ال تشـــمل هـــذه االرقام 
التحويالت التي تقوم بها العمالة 
السورية في لبنان، والتي تعتبر 
االكبر حجما، وميكن ان يرتفع 
عددها في بعض فترات السنة الى 
حوالي ٦٠٠ الف شخص، ما يعني 
ان حتويالتها السنوية قد ال تقل 

 أعلن مكتـــب العطالت في مؤسســـة 
اخلطوط اجلوية الكويتية عن االستمرار 
في طرح العديد من عروض السفر واإلقامة 
في عدد من مدن ومناطق العالم السياحية 

وذلك باسعار تشجيعية.
  وقال رئيس مكتب العطالت في املؤسسة 
خلـــف املانع فـــي تصريـــح صحافي ان 
املؤسســـة قد قررت تقدمي اسعار خاصة 
للراغبني في السفر إلى دبي بدولة االمارات 
العربية املتحدة الرضاء اكبر شريحة من 

العمالء.
  مشيرا الى ان املؤسسة قد حددت سعر 
التذكرة ذهابا وإيابا الى دبي باالضافة إلى 
االقامة في احد فنادق دبي (حياة ريجنسي 
أو فيرمونت أو كراون بالزا فيستفال سيتي 
أو انتركونتنتال فيستفال سيتي أو جراند 
حياة أو شانغريال ذاباالس) ملدة ثالثة ايام 
للشخص الواحد في غرفة مزدوجة ابتداء 

من ٦٣ د.ك خالية من الضرائب.
  واضاف املانع أن املؤسسة تطرح خيارات 

عدد من مدن العالم تشـــمل تذكرة السفر 
ذهابا وايابا وتكاليف االقامة.

  وذكر املانع أن مكتب العطالت قد قام 
بطرح العديد من البرامج السياحية وفق 
اسعار تشجيعية الى دول مجلس التعاون 
اخلليجي والراغبني من معتمري بيت اهللا 
احلرام الى جانب البرامج االعتيادية التي 
تشمل منطقة الشـــرق األوسط والشرق 
األقصى وشبه القارة الهندية وآسيا وأوروبا 
وكندا وأميركا باالضافة الى الرحالت املدمجة 

الى العديد من دول العالم.
  واضاف خلف املانع أن قطاع العطالت 
بصدد تقدمي العديد من عروض الســـفر 
واإلقامة في العديد من دول العالم السياحية 
باسعار تنافسية بالتناغم مع طرح العديد 
من اخلدمات واالمتيـــازات اجلديدة وفق 
برنامج وخطط مدروسة وهو األمر الذي 
يدفع املؤسسة الى مضاعفة جهودها في 
اجتاه تعزيز خدماتها والبحث عن كل ما 

هو جديد ومفيد ملسافريها. 


