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أسعد البنوان: 
»زين« تقدم دعمًا 

قويًا ملبادرات 
االبتكار لالنتقال إلى 

االقتصاد املعرفة

التكنولوجيا تلعب 
دوراً ال يقّدر بثمن 

في مساعدة 
املجتمعات ذات 
الظروف الصعبة

جيجنهامير: الشركة 
تسّخر قدراتها 

التكنولوجية لدعم 
املجتمعات

 
منو االتصاالت 
املتنقلة اليزال 
ظاهرة عاملية 
غير مسبوقة 

»زين« وّسعت 
نطاق التزاماتها 

بخلق فرص عمل 

التقرير متوافق مع إرشادات األمم املتحدة ويتناول اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية للمجموعة

»زين« تطلق تقرير التنمية املستدامة.. »بناء املستقبل«

واحلفاظ على اس���تمرارية 
العمل، واحلفاظ على سالمة 
وأمن موظفينا، ومن ناحية 
أخرى، فنحن نرى أن جزءا 
من واجبنا كش���ركة رائدة 
إقليميا أن نساعد في تخفيف 
معاناة النازحني املوجودين 
في الدول التي نعمل فيها«.

وتابع قائال »استخدمنا 
قدراتن���ا ف���ي تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت من 
أجل إعادة اتصال النازحني 
م���ع أحبائه���م وذويهم من 
خالل مشروع إعادة االتصال 
ب���ني األس���ر النازحة، وهو 
الذي انطلق في  املش���روع 
األردن بالتعاون مع منظمة 
الجئون متحدون وش���ركة 
إريكس���ون، وف���ي العراق، 
أدى إطالقنا ملشروع شامل 
ملساعدة النازحني في إيصال 
الدعم إل���ى أكثر من 18 ألف 

نازح«.
وإذ أشار جيجنهامير إلى 
أن زين وضعت االبتكار في 
صلب استراتيجيتها، فقد بني 
أن املجموع���ة - ومنذ ذلك 
احلني - اتخ���ذت إجراءات 
حاس���مة لتعزيز وتشجيع 
األنش���طة االبتكارية داخل 
الش���ركة ودع���م التح���ول 
اإلقليم���ي نح���و اقتص���اد 

املعرفة.
وكشف بقوله »قمنا في 
الع���ام 2015 بتطوير جبهة 
زي���ن الرقمي���ة واإلبداعية 
)ZDFI(، وم���ن خاللها قمنا 
بتطوير شراكات واستثمارات 
اس���تراتيجية في صناديق 
رأسمال اس���تثماري واعدة 
في منطقة الشرق األوسط 
وأوروبا، وهي الشراكات التي 
تدعم مزيدا من النمو ألعمال 

الشركة«.
أن  بالذك����ر  اجلدي����ر 
التقرير سلط الضوء على 
أهم احملط����ات واإلجنازات 
ملجموع����ة زين خالل العام 
2015 في مجاالت االستدامة، 
إدارة  أب����رز جن����اح  حيث 
املش����تريات في املجموعة 
في تطبيق منهج املركزية 
خالل الفترة املاضية، والتي 
التكنولوجيات  استخدمت 
آلية  الرئيسية في  العاملية 
عمله����ا، وذلك لالس����تفادة 
الشراء  من توفير طلبيات 
املطلوبة جلميع الشركات 
التابعة والزميلة لها، وهو 
الذي سيؤدي حسب  األمر 
التوقعات إل����ى توفير 100 
مليون دوالر أميركي خالل 

السنوات الثالث املقبلة. 
وعلى جانب آخر، تعاونت 
املجموعة مع االحتاد العاملي 
ال� GSMA في تطوير »مبادئ 

التح���دي املتمثل في توفير 
اتصاالت ذات جودة عالية 
لش���عوب الدول التي نعمل 

فيها.
وتابع جينجهامير قائال: 
»إننا نس���هم وبفاعلية في 
متكني املجتمع���ات احمللية 
م���ن احلصول عل���ى فوائد 
اجتماعية واقتصادية واسعة 
في مجاالت التعليم والصحة 
واالقتص���اد، ونح���ن ف���ي 
مجموعة زين اتخذنا خطوات 
مهمة في س���بيل ضمان أن 
أعمالنا األساس���ية مكرسة 
بطرق تعالج أشكال العجز 
البارزة التي تواجه منطقتنا، 
وخاصة في ضوء التحديات 

اإلقليمية الراهنة«. 
ومضى ف���ي قوله »قمنا 
التزاماتنا  بتوس���يع نطاق 
في اجت���اه دفع عجلة خلق 
فرص عمل وحتقيق التنمية 
االجتماعية واالقتصادية من 
الشراكات  العديد من  خالل 
الرئيسية، وأحد األمثلة على 
ذل���ك هو تعهدن���ا مبواءمة 
أهدافنا مع أهداف إطار عمل 
)األعمال تدعم التعليم(، وهي 
عبارة عن حمل���ة متعددة 
األطراف ملتزم���ة بتوجيه 
األعمال نح���و التأثير على 
حال���ة التعليم ف���ي أرجاء 

العالم«.
أننا  وأفاد بقول���ه »كما 
تقدمنا أيضا للحصول على 
عضوية املنتدى االقتصادي 
العامل���ي )داف���وس(، وذلك 
كشريك استراتيجي مشارك، 
وهي خطوة تبرز انتماء ذا 
أهمية كبيرة، وذلك بالنظر 
إلى التزام املنتدى إزاء متكني 
إحداث تغيي���رات إيجابية 

ودائمة على نطاق عاملي«.
أنه  وكشف جيجنهامير 
ومن خالل ش���راكة زين مع 
املنتدى االقتصادي العاملي، 

فإنها تلتزم باملساعدة على 
حتقيق »رؤية جديدة ملبادرة 
العربي«، وهي  التوظي���ف 
الرؤية التي هدفها الرئيسي 
هو متكني 100 ألف شخص 
من االستعداد للتوظيف في 
جميع أرجاء منطقة الشرق 
األوس���ط وش���مال أفريقيا 

بحلول العام 2017.
وأضاف بقوله »من املهم 
جدا حتقي���ق هذا الهدف، إذ 
ان منطقتن���ا تصارع حاليا 
مع معدل بطالة بني الشباب 
يبلغ 27٪، وهي أعلى نسبة 

على مستوى العالم«.
وعلى جانب آخر أوضح 
جيجنهامير بقوله »نظرا إلى 
أن العديد من أسواقنا تواجه 
صراعات، فإنه من املهم أن 
نبقى قادرين على التكيف، 

التي نواجهها، فإنه من املهم 
لنا أن نحافظ على مكانتنا 
كمحركني للتغيير االجتماعي 
واالقتصادي والبيئي، حيث 
متتد مسؤوليات »زين« نحو 
جميع أطرافها الرئيسية ذات 

الصلة«.
أن  البن���وان  وكش���ف 
املجموعة تق���دم دعما قويا 
لالبتكار ولالنتقال اإلقليمي 
نح���و اقتصاد قائ���م على 
أساس املعرفة، حيث يشتمل 
جدول أعمال االبتكار اخلاص 
ب�»زين« على إقامة شراكات 
استراتيجية، وعلى إطالق 
مبادرات هادفة تس���اعد في 
رعاية املش���اريع الناش���ئة 
ف���ي املنطقة، مع  القائم���ة 

إمكانات واعدة.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
في مجموعة زين س���كوت 
جيجنهامير »يبرز هذا التقرير 
التقدم املستمر الذي نحققه 
في رحلتنا مع االس���تدامة، 
حي���ث جنحنا ف���ي تعزيز 
مكانتنا كمؤسسة تستجيب 
لكل األط���راف ذات الصلة، 
وذلك بدءا من مساهميها إلى 
عمالئها، ووصوال إلى بقية 

اجلمهور«.
وأضاف جيجنهامير بقوله 
»إن تأثير من���و االتصاالت 
املتنقلة اليزال ظاهرة عاملية 
غير مسبوقة، فخالل الفترة 
م���ن 2004 إلى 2014، ارتفع 
عدد األشخاص الذين لديهم 
اشتراكات اتصاالت متنقلة 
من 20٪ من س���كان العالم 

إلى ٪50«.
وأشار إلى أنه بحلول العام 
2020، فإنه من املتوقع ملليار 
شخص اضافي احلصول على 
اش���تراكات اتصال متنقلة، 
وكشركة اتصاالت رائدة على 
املستوى اإلقليمي، فإنه من 
املهم لنا أن نستمر في تلبية 

التقرير االسترشاد مببادئ 
األهمية النسبية، والشمولية 
واالستجابة من معيار مبادئ 
 ،AA1000 رق���م املس���اءلة 
 G4 حيث استخدمت مبادئ
التوجيهية اخلاصة باملبادرة 
التقارير  العاملي���ة إلع���داد 
)GRI(، وهي املبادرة الرائدة 
في إطار املبادئ التوجيهية 
الدولي���ة اخلاص���ة بإعداد 

تقارير االستدامة.
وق���ال رئي���س مجلس 
إدارة مجموعة زين أس���عد 
أحمد البنوان »إن التأثيرات 
الس���لبية للصراع���ات في 
والتحدي���ات  املنطق���ة، 
الدميوغرافي���ة والتباط���ؤ 
االقتصادي املستمر، جعلت 
من الض���رورة ألي منظمة 
متعددة اجلنسيات ورائدة 
مثل مجموعة زين، أن تضع 
استراتيجية استدامة قوية 
وشاملة تدعم النمو التنظيمي 
مع ضمان حتقيق قدر أكبر 
الرفاهي���ة االجتماعية  من 
واالقتصادي���ة ملجتمع���ات 

شعوب املنطقة«.
وأضاف البنوان »وال شك 
أن معاجل���ة هذه التحديات 
اجلاري���ة والتكي���ف معها، 
التزال في صلب استراتيجية 
االستدامة اخلاصة مبجموعة 
زين، وهي االستراتيجية التي 
التقرير الضوء  يسلط هذا 

عليها بالتفصيل«.
وب���ني البن���وان: »ميكن 
لتكنولوجي���ا املعلوم���ات 
واالتصاالت أن تلعب دورا 
ال يقدر بثمن في مس���اعدة 
التي تعاني من  املجتمعات 
ظروف صعبة، وانطالقا من 
هذا فقد سخرت »زين« أعمالها 
األساس���ية على نحو فعال 
خلدمة ه���ذا الغرض، ودعم 
اآلالف من الذين يعانون هذه 
الظروف الصعبة في مناطق 

تواجدها.
وتابع قائال: »بالنظر إلى 
التحديات اإلقليمية الصعبة 

أطلق���ت مجموع���ة زين 
الش���ركة الرائدة في تقدمي 
املتنقلة  خدمات االتصاالت 
في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا تقريرها السنوي 
اخلامس عن االستدامة، والذي 
تستعرض فيه بشفافية اآلثار 
االقتصادي���ة واالجتماعية 
والبيئية لعملياتها التشغيلية 

عن العام 2015. 
وأوضحت »زين« في بيان 
صحافي أن التقرير الذي جاء 
بعنوان »بناء املس���تقبل« 
الداخلية  يتناول اإلجنازات 
واخلارجي���ة والسياس���ات 
واألهداف املستقبلية للشركة 
القضاي���ا املتصلة  ح���ول 
باالس���تدامة واملس���ؤولية 

االجتماعية. 
وذك���رت املجموع���ة أن 
املعلومات والبيانات الواردة 
في هذا التقرير جتسد التزامها 
التأثي���ر اإليجابي في  إزاء 
مجاالت االستدامة االجتماعية 
واالقتصادي���ة والبيئي���ة 
ملجتمعاتها، حيث جاء إعداد 
التقري���ر الذي ن���ال تأكيدا 
مستقال محدودا من ديلويت 
آند توش ليؤكد حرصها على 
اطالع مساهميها واجلمهور 
األوسع على التزامها املتنامي 

إزاء هذه القضايا.
وكشفت »زين« أنها ومن 
خالل هذا التقرير تعبر عن 
التزامها إزاء تأييد واالمتثال 
لاللتزامات العاملية واحمللية 
بشأن حقوق اإلنسان، حيث 
تدرك أهمية حقوق اإلنسان 
إلى االس���تدامة  بالنس���بة 
املؤسسية الشاملة، ولذلك فهي 
توائم إجراءاتها وتقاريرها مع 
إطار عمل املبادئ اإلرشادية 

لألمم املتحدة.
الذي  التقرير  أن  وبينت 
ميك���ن االط���الع عليه على 
موقعها اإللكتروني، والذي 
فضلت أن توفره بنس���خة 
إلكتروني���ة فق���ط حفاظا 
منه���ا على اآلث���ار البيئية، 
جاء منس���جما مع »املبادئ 
اإلرش���ادية لألمم املتحدة« 
بشأن »اعداد التقارير حول 
األعمال وحقوق اإلنسان«، 
مبين���ة أنها وفي هذا اإلطار 
طورت قسما من أجل التواصل 
بشأن إشراكها لقضايا حقوق 
اإلنس���ان من حيث صلتها 
بأنشطة املجموعة وعالقاتها 

التجارية.
أنها  وأكدت املجموع���ة 
تؤمن بأن اإلسهام في التنمية 
االجتماعي���ة واالقتصادية 
لألس���واق التي تعمل فيها، 
البيئي،  أدائه���ا  وحتس���ني 
وتطوي���ر موظفيه���ا ه���ي 
النهاية  أمور س���تؤدي في 
إلى مؤسس���ة أكثر جناحا 

وربحية.
ب���أن املعلومات  وأفادت 
ال���واردة في التقرير تغطي 
جمي���ع الدول الت���ي تعمل 
الكوي���ت،  فيه���ا »زي���ن«: 
الع���راق، األردن، البحرين، 
السعودية، السودان، جنوب 
الس���ودان، ولبنان، مبينة 
أنه���ا راعت في إعدادها لهذا 

جنيفر سليمانسكوت جيجنهاميرأسعد البنوان

لألجه���زة  اخلصوصي���ة 
النقالة«، وهي املبادئ التي 
تصف الطريقة التي ينبغي 
أن يتم بها احترام وحماية 
خصوصية عمالء االتصاالت 
املتنقلة، كما دخلت مجموعة 
زين في ش���راكة مع احتاد 
GSMA، وذلك من خالل إدراج 
املجموعة في »مبادرة كفاءة 
املتنقلة«،  طاقة االتصاالت 
وهي عبارة عن مسعى يهدف 
إلى مساعدة مشغلي شبكات 
الهواتف املتنقلة على حتسني 
كفاءتهم عن طريق معايرتهم 
قياسيا مع عمليات أخرى من 

جميع أنحاء العالم.
وقد كرست مجموعة زين 
 GSMA عضويتها في احتاد
للدخ����ول في ش����راكة مع 
 ،)CHI( »خط حماية الطفل«
حيث توفر املجموعة قنوات 
اتص����ال مجاني����ة لألطفال 
املعتدى عليهم كي يتصلوا 
الطفل في  بخطوط حماية 
عدد من ال����دول التي تعمل 

فيها زين.
وكان للمجموعة جهود 
البيئي،  واضحة في املجال 
وحتديدا على صعيد خفض 
االنبعاثات الكربونية، حيث 
انخفض���ت االنبعاثات في 
السودان بنسبة 24٪، وفي 
األردن بنس���بة 6٪، وف���ي 
العربية السعودية  اململكة 
بنس���بة 5٪، وف���ي جنوب 
السودان بنسبة 2٪، كما أن 
املجموعة جنحت في تركيب 
مولدات ديزل تعمل بحلول 
البطاريات الهجينة وبالطاقة 
الشمسية الهجينة، وتنفيذ 
مبادرات كفاءة اس���تخدام 
طاق���ة وحتديث���ات ملواقع 
التحتية، كما عملت  بنيتها 
التي  األبراج  على رفع عدد 
تتشاركها مع نظراء صناعة 

االتصاالت.
املديرة  من جانبها قالت 
التنفيذي���ة لالس���تدامة في 
مجموعة زين جنيفر سليمان: 
»تبدي زين جدية كبيرة في 
متابعة أعمالها ومبادراتها 
لتعزيز مجاالت االستدامة 
لديها، وهي من املؤسسات 
التي تلتزم باملس���اهمة في 
حتسني الظروف املعيشية 

للمجتمعات«.
وأوضحت سليمان »على 
مدار الع���ام 2015، ارتبطنا 
بش���كل كامل م���ع املنتدى 
االقتصادي العاملي من خالل 
عضويتنا االس���تراتيجية، 
ونحن نعتبر هذا االرتباط 
مهما لنا كمؤسسة وللمجتمع 
ككل، فهذا االلتزام يهدف إلى 
معاجلة قضايا بطالة الشباب، 
ورأس املال البشري، وتطوير 
املهارات، وعالوة على ذلك، 
فإنن���ا نعكف أيض���ا على 
العمل على تطوير مبادرات 
املبادرات  مستقبلية، وهي 
التي توجد في قلب الثورة 

الصناعية الرابعة«.
وبينت س���ليمان بقولها 
»وانطالقا من أن إطار عمل 
املب���ادئ اإلرش���ادية لألمم 
املتح���دة الذي يحدد قضايا 
حقوق اإلنسان، فإن إجراءات 
وتقارير مجموعة زين جاءت 
منسجمة مع إطار عمل هذه 
املب���ادئ من حي���ث صلتها 
بأنشطة املجموعة وعالقاتها 

التجارية«.
وأضافت بقولها »وبينما 
منضي قدما في العام 2016 
نحو أهدافنا، فإن استراتيجية 
االستدامة اخلاصة باملجموعة 
ستخضع إلى مراجعة من أجل 
التأكيد بشكل أكبر على خلق 
قيمة مس���تدامة للمؤسسة 
املختلف���ة،  وملجتمعاتن���ا 
وسيكون تركيز العام 2016 
القيمة  على حتقيق تقارب 

املستهدف«.

شـــرگـــة مــــــــوارد املـتــــحـدة لالسـتـثـمار
إعالن تذگيري

اجتماع اجلمعية العامة العادية وغير العادية
يت�سرف جمل�ش اإدارة �سركة موارد املتحدة لال�ستثمار )�ش.م.ك( مقفلة بدعوة ال�سادة امل�ساهمني 

الكرام حل�سور اجتماع اجلمعية العامة العادية لل�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31 واجتماع 

تقرر  وال��ذي   ،2014/12/31 املنتهي���ة يف  املالي���ة  لل�سن���ة  العادي���ة  العادية وغري  العامة  اجلمعية 

انعقاده يوم الثالثاء املوافق 2016/06/14 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة )11( �سباحًا يف  جممع 

الوزارات - الدور الثالث - �ساحة )8(، وذلك ملناق�سة  البنود الواردة يف جداول الأعمال.

على ال�سادة امل�ساهمني الكرام اأو موكليهم الراغبني يف احل�سور وامل�سجلني ب�سجالت ال�سركة حتى 

يوم الإثنني املوافق 2016/06/13 مراجعة ال�سادة/ ال�سركة الكويتية للمقا�سة - اإدارة حفظ الأوراق 

املالية - منطقة �سرق - �سارع اخلليج العربي - برج اأحمد - الدور اخلام�ش - هاتف رقم 1841111 

قبل املوعد املحدد للجمعية العامة باأربع وع�سرين �ساعة على الأقل ل�ستالم بطاقات احل�سور اأو 

ا�ستمارة التوكيل وجداول الأعمال وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية م�سطحبني معهم:

• البطاقة املدنية الأ�سلية اأو جواز ال�سفر لالأفراد. 
• كتاب التفوي�ش بالن�سبة لل�سركات واملوؤ�س�سات.

واهلل املوفق،،،

لال�ستف�سار يرجى الت�سال على الأرقام التالية:

94120986 - 94120985 - 94120984 - 94120983
مع حتيات مجلس اإلدارة
عنوان الشركة: مدينة الگويت - شارع أحمد اجلابر - دروازة عبدالرزاق - قطعة 6 - قسيمة 54 )برج شرق( - الدور 7


