البورصة المصرية
قطاع الشركات المقيدة
إدارة االفصاح
األستاذة  /هبة الصيرفي – نائب رئيس قطاع الشركات المقيدة،

تحية طيبة وبعد،

مرفق الى سيادتكم طيه نسخه من بيان صخفي باللغتين العربية و اإلنجليزية و الذي مقرر نشره علي المنصات اإللكترونية غدا.
و تفضلوا بقبول وافر االحترام و التقدير،،،

كريم سعودى
رئيس قطاع االستثمار و عالقات المستثمرين
التوقيع:

"راية لخدمات مراكز االتصاالت" ( )RAYA CXتوقع اتفاقية رشاكة مع "زين السعودية" إلدارة
تجربة عمالئها ف المملكة العربية السعودية
أعلنت رشكة "راية لخدمات مراكز االتصاالت" ( ،)RAYA CXإحدى رشكات راية القابضة لالستثمارات المالية ،عن توقيعها عقد
رشاكة ر
استاتيجية مع رشكة "زين السعودية" ،ر
الشكة الرائدة يف مجال االتصاالت والخدمات الرقمية ،تقدم بموجبها خدمات
التعهيد لـ"زين السعودية" وتتوىل مهمة تعزيز تجربة عمالئها يف المملكة.
ر
ر
ر
رفق ،الرئيس التنفيذي ل رشكة "راية لخدمات مراكز
وتم توقيع عقد الشاكة االستاتيجية يف حفل حضه المهندس أحمد ي
ر
مسؤوىل
االتصاالت" ،والمهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيت ،الرئيس التنفيذي لشكة "زين السعودية" ،وعدد من كبار
ي
ر
الشكتي.
كتى ر
وتعكس هذه ر
الشكات حول العالم وحضورها
الشاكة إسهامات "راية لخدمات مراكز االتصاالت" يف صناعة التعهيد ودعم ر
ر
الماض عىل شكة "الخليج لتجربة
العرب والمملكة العربية السعودية ،ال سيما أنها استحوذت العام
البارز يف منطقة الخليج
ري
ي
ر
ر
والت تدير أعمالها من خالل ثالثة فروع يف مملكة البحرين والمملكة العربية
لت تأسست عام  ،2015ي
العمالء" ( )Gulf CXا ي
ً
بخته واسعة يف مجال التعهيد تتجاوز  30عاما.
فريقها
ويتمتع
المتحدة،
العربية
السعودية واإلمارات
ر
ً
ً
ر
ر
رفق عن سعادته ر
قائال:
االستاتيجية مع رشكة "زين السعودية"،
بالشاكة
وتعليقا عىل التعاقد
الجديد ،أعرب المهندس أحمد ي
ً
ر
الت تتمتع بها راية لخدمات مراكز االتصاالت
"نفتخر بأن نكون رشيكا لنجاح زين السعودية .إن التعاقد الجديد
يعكس حجم الثقة ي
ً
ر
لكتى ر
وشكتها التابعة ف الخليج العرب والمملكة العربية السعودية ،خصوصا أننا أثبتنا جدارتنا الفائقة ر
الشكات
كشيك نجاح ر
ري
ي
حول العالم بتقديمنا خدمات التعهيد عىل أعىل مستوى وفق المعايت العالمية المعتمدة".
ّ
ً
ر
تأب هذه ر
الشاكة لتؤكد عىل
وعلق المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغثت الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" قائال " :ي
ر
ر
ر
الت
الت تتمحور حول تقديم أفضل تجربة عمالء باالرتكاز إىل الخدمات والمنتجات النوعية المبتكرة ي
استاتيجيتنا يف زين السعودية ي
تلت
تدعمها شبكتنا المتطورة للجيل الخامس ( .)5Gومن خالل االرتقاء بتجربة العميل ،وكذلك تقديم منتجات وخدمات ر ي
ّ
االحتياجات الحالية والمستقبلية وخدمة عمالء استباقية ّ
وفعالة .لنسهم بشكل ر
الرقم يف المملكة بما
التحول
مباش يف دعم مستة
ي
ً
ً
ّ ً
ً
ً
ً
ر
ويرتق بجودة الحياة وفقا لمستهدفات رؤية المملكة ."2030
متنوعا ومستداما،
يحقق اقتصادا رقميا معرفيا
ي

عن "راية لخدمات مراكز االتصاالت" ()RAYA CX
كتى ر
الشكات حول العالم
تقدم "راية لخدمات مراكز االتصاالت" ( )RAYA CXخدمات التعهيد ودعم تجربة العمالء لصالح ر
بالعديد من القطاعات .وتعد راية رشيك نجاح لل رشكات المدرجة بقائمة  Fortune 1000ف أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا ر
والشق
ي
األوسط وأفريقيا منذ عام  .2001وبينما تدير أعمالها من أسواق العمل األكت تنافسية واألعىل مهارة ،تقدم راية حلول التعهيد
المتكاملة مدعومة ر
باستاتيجيتها القوية ،وجهود التطوير المستمر ،وتشجيع االبتكار .وتتمتع راية بحضور هائل يف منطقة الخليج
ً
والمملكة العربية السعودية ،ال سيما باستحواذها عىل رشكة الخليج لتجربة العمالء ،فضال عن مقار راية وأعمالها يف البحرين،
والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة.

عن "زين السعودية"
الشكات الرائدة ف مجال االتصاالت وتقنية المعلومات ،ر
"زين السعودية" إحدى ر
الرقم وقيادة الثورة التقنية
تلتم بدعم االبتكار
ي
ي
ً
للجيل القادم ،وتلعب ً
الرقم من خالل خدمات االتصاالت الرائدة والحلول الرقمية .تأسست
دورا محوريا يف تمكي المجتمع
ي
كشكة مدرجة .وبفضل بنيتها التحتية الفائقة التطور ،نجحت ر
الشكة ف المملكة العربية السعودية ف أغسطس 2008م ر
ر
الشكة يف
ي
ي
تغط االتصاالت ،وشبكة الجيل الخامس (،)5G
ترسيخ نفسها كمشغل اتصاالت موثوق ومزود خدمات رقمية متكاملة
ي
المدفوعات الرقمية ،الحوسبة السحابية ،حلول ر
إنتنت األشياء ،وخدمات األلياف الضوئية والطائرات بدون طيار ،وغتها.

ر
تلتم "زين السعودية" بالتطوير المستمر لشبكتها وخدماتها من أجل تحقيق أفضل تجربة للعمالء ،سواء من األفراد أو من القطاع
ر
عت توفت الخدمات
يتماش مع أهداف رؤية السعودية  2030والتحول
الخاص أو المؤسسات الحكومية ،بما
الرقم يف المملكة ،ر
ي
ذك وتحسي جودة الحياة.
الالزمة واالنتقال نحو مجتمع ي
يرج زيارةwww.sa.zain.com :
لمزيد من المعلومات عن "زين السعودية" ،ر

 -نهاية البيان

