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نضع أعمالنا األساسية في خدمة مجتمعنا ومعياتنا الخيرية 

 .ودعمها



 2014 لى إ 2012بث مستمر : برنامج فلمها

أحد برامج اليوتيوب التي احتضنتها زين وقامت بدعمها منذ بدايات تأسيس البرنامج، يهدف لتعليم اللغة اإلنجليزية عن طريق األفالم 

، ويعتبر أول برنامج 2012يناير  12البرنامج انطلق في  .قوم عليه مجموعة من الشباب السعودي بقيادة لؤي الشريفتاألجنبية، 

 هموكر   ،كأفضل مشروع تعليمي للعام 2013جائزة إحسان التعليمية في ، وقد حصل على يوتيوبي ينتهج هذا النهج في الشرق األوسط 

 .وزير التربية والتعليم

http://youtu.be/uJMAVK81d6E?list=UUBzqx5-pO_yRT1-dmaV9klQ


o  من خالل إرسال الرسائل النصية التذكيرية بشكل أسبوعي على مدار  ،في بناء المجتمع عبر دعم الجمعيات الخيرية المعتمدة اكبير   اتلعب زين دور

مجتمع كالحد من في السهام في أداء رسالتها السامية واإل ،مكانها الصحيحبفي تقديم خدماتها  الجمعيات السنة بهدف جمع التبرعات إلنجاح جهود

عبر خدمة كافة لمشتركين لل في الطرقات والمساجد والمجمعات العامة، حيث تحصل الجمعيات على كامل إيرادات التبرع المتاح بشكل ميسر التسو  
 .مع إمكانية التبرع لمرة واحدة أو االستقطاع الشهري المتواصل ،الرسائل

 (ضمن برنامج زين لدعم الجمعيات الخيرية) SMSلتبرع لدعم الجمعيات الخيرية عبر الـ باتذكير المشتركين 
 2014الشركة ومستمر حتى  ةس البرنامج منذ بدايات نشأأس   
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معد  الزيادة ل مشتركين    الجمعيات 

    الرب  الراب ا و   لى من الرب  

 معد  الزيادة ل مشتركين    الجمعيات 

  2013من الرب  الراب  

 2014لى الرب  الراب   



 2014 براير  1 ا عما رائدات لتطوير ودعم  «هد  »

رسمي  كراع  الشركة الناشئة، شاركت لتحفيز وتمكين رائدات األعمال في المملكة وتعزيز فرص نمو المشاريع الدائم زين السعودية من منطلق سعي 

المهارات التجارية لرائدات األعمال السعوديات، وتحسين تطوير الذي يهدف إلى دعم برامج ريادة األعمال وتمكين المرأة من خالل  «هدفي»لبرنامج 

 .وتطويرهاا قانوني  الفرص االقتصادية المتاحة لهن من خالل تزويدهن بأدوات إنشاء مشاريعهن الخاصة وتكوينها 

من المحاضرات اإللكترونية، باإلضافة لدى النساء من خالل سلسلة يعمل على تطوير المهارات التجارية  امجاني   اإلكتروني   از البرنامج بكونه برنامج  ويتمي  

وقد  .تطويرهاة وإلى تقديم الدعم المالي واالستشارات والجوائز للمتأهالت إلى المراحل النهائية في نهاية البرنامج لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاص

 .وحتى التصفيات النهائيةالتمهيدية مراحل الاستفاد من هذا البرنامج آالف السيدات السعوديات ابتداء من 



 2014 براير  4 اليوم العالم  ل سرطان

في فعاليات يوم السرطان العالمي لرفع مستوى الوعي المجتمعي، ودعوة األفراد إلى « زين السعودية»شاركت  ،على مر السنوات

ا إلظهار التضامن مع أولئك الذين إجراء الفحوصات الطبية الدورية واتباع نمط حياة صحي للوقاية من السرطان، وأيض  

 .على قنواتها االجتماعية ومعارض زين الرئيسة حول المملكةتوعية يصارعون المرض عبر إطالق حملة 



   2014 براير   1( ضمن برنامج دعم الجمعيات الخيرية: )7 50 الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية

ا باتفاقية التعاون التي أبرمتها مع الجمعية السعودية لإلعاقة السمعية، والتزام   ،في خدمة فئة الصم« زين السعودية»تفعيال  لدور 

يعمل قسم المسؤولية االجتماعية في الشركة على تنظيم حمالت توعية بشكل متواصل عبر قنوات التواصل االجتماعي وعبر 

 ان عرض  شاشات العرض في فروعها الرئيسة حول المملكة، باإلضافة إلى مبادرة زين في تدشين خدمة خاصة بفئة الصم تتضم  
 .    ما بينهم على المكالمات المرئية لتسهيل عملية التواصل في اخاص  



 2014 براير  25 مبادرة زين لدعم أطفا  سوريا

تمكين إلى « زين السعودية»بادرت  ،تلبية لنداء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن عبدالعزيز وتوجيهه بفتح باب التبرعات لنصرة أطفال سوريا

إلى جانب الستقبال التبرعات،  5565مشتركيها من مد يد العون عبر ترتيب حملة جمع التبرعات لمساعدة أطفال سوريا، وذلك عبر تخصيص الرمز 
 .  إطالق حملة  توعية عبر مختلف قنوات التواصل االجتماعي ومعارض زين الرئيسة حول المملكة



 2014مارس  1نحو مجتم  آمن : اليوم العالم  ل د اع المدن 

 ،ودعم مجهودات الجهات الرسمية في التوعية الوطنية ها،كل عام بالتوعية المجتمعية للتعريف بأدوات السالمة وسبلفي شهر مارس من تشارك زين السعودية 

 .عبر إرسال الرسائل النصية للمشتركين ومن خالل قنوات التواصل االجتماعي وعبر شاشات العرض في فروع زين الرئيسة

والمساهمة في نشر ثقافة السالمة في المجتمع، باإلضافة إلى  ،فيهتوجد محتوى التوعوي الخاص بهذه الحملة على إجراءات السالمة في المكان الذي الز ويترك  
 .  المساهمة في االبالغ عن المخالفات في محيط األسرة أو بيئة العمل



 2014مارس  1 (Change Event)دعم فعاليات المرأة العربية 

لتلقي محاضرات  ولى في المملكة، وتتيح الفرصة لهن  التي أقيمت للمرة األ« فعالية التغيير»ت زين السعودية المشاركة في فعاليات المرأة العربية تبن  

 .  ص للنساء فقط، وكان ريع الفعالية يعود لصالح الجمعيات الخيرية المشاركةعن الصحة واللياقة البدنية في مكان مخص  

 .جهاز راوتر الجيل الرابع من زين 15سحب على تم تخصيص معرض لشركة زين داخل المعرض لتزويد الحضور بالحلول التقنية وتقديم جوائز 



 2014مارس   ( غاز الفوسفين)التوعية المجتمعية بالمخاطر المحيطة بنا 
ا منا على تعزيز الدور التوعوي للحفاظ على األرواح من مخاطر الغازات السامة المنبعثة من المبيدات الحشرية، مواكبة لألحداث االجتماعية وحرص  

وعبر حساباتها في مختلف قنوات  ةعبر تدشين حملة توعية داخليستخدام مادة الفوسفين، وذلك ااآلثار السلبية الناجمة عن من شاركت الشركة في التنبيه 
 .التواصل االجتماعي



 2014مارس   ( ضمن برنامج دعم الجمعيات الخيرية: )5059الجمعية الخيرية الوطنية ل رعاية المنزلية 

عبر تدشين الجمعية الخيرية الوطنية ل رعاية المنزلية، لت الشركة تعاونها مع ، فع  «زين السعودية»ا لمبادئ المسؤولية االجتماعية في تعزيز  

حمالت توعية بشكل متواصل لحث المشتركين على التبرع للجمعية من خالل خدمة الرسائل النصية القصيرة وعبر قنوات التواصل االجتماعي 

 .وعبر شاشات العرض في فروعها الرئيسة حول المملكة

عدات المتهدف الجمعية لتقديم رعاية صحية منزلية بالتعاون مع المستشفيات العامة، لتلبية احتياجات المرضى النفسية واالجتماعية ودعم المرضى ب

 .الطبية والمستلزمات الطبية االستهالكية

 



 2014مارس 21  اليوم العالم  لألم

 ظهارإ عبر لألم العالمي باليوم العام هذا السعودية زين احتفت ،المجتمع على وتأثيرها دورها وإبراز واألمومة األمهات وتكريم والعطاء المحبة مبدأ من
 .االجتماعي  التواصل قنوات عبر عليه الضوء طيوتسل المجتمع في اتأثير   األكثر االجتماعي الجانب



 2014مارس  21( 5053جمعية صوت الخيرية لمتالزمة داون )اليوم العالم  لمتالزمة داون 

دور رئيس في تأسيس جمعية صوت الخيرية لمتالزمة داون، من خالل دعمها للعمل بشكل مستقل بعد أن كانت إحدى الجمعيات « زين السعودية»كان لـ 

 .التابعة لجمعية النهضة النسائية الخيرية

ية وعوتعمل الجمعية على خدمة ورعاية المصابين بمتالزمة داون وأسرهم في المملكة العربية السعودية، بدعم مباشر من شركة زين عبر حمالت الت 
 .  الدورية في مختلف قنوات التواصل االجتماعي وعبر شاشات العرض في فروعها الرئيسة حول المملكة

 

 



 2014مارس  24 جامعة طيبة: الزيارات الميدانية

 الرئيس مقرها في الشركة استضافت ،العمل لسوق وتأهيلهم الطموح السعودي الشباب دعم في دورها تفعيل بضرورة السعودية زين من ايمان  إ

 خالل من الشركة في المتوفرة العملية الخبرات من مباشر بشكل يستفيدوا كي المعلومات، تقنية قسم من طيبة جامعة طالب من اعدد   بالرياض
 .صهمتخص   مجال في السي ما العملية البيئة أسس تتناول نقاش وجلسات ميدانية زيارات



 2014أبريل  9 مام محمد بن سعودجامعة اإل: يوم المهنة

برنامج زين إلى مشاركة في أهم األيام المهنية المقامة في المملكة، متطلعة لضم الكوادر الوظيفية الطموحة من الشباب والشابات التحرص زين على 

شركة زين طابع شبابي حيث أن معدل المتوسط أعمار لن المعروف أومن  .من مرحلة استالم السيرة الذاتية الى المقابلة الشخصية االوظيفي بدء  

 %.80فيما تبلغ نسبة السعودة فيها  ،سنة 25منسوبيها هو 

 



 2014أبري    1كة دعم الصندوق الخيري ل جمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم    المم 

 اا هام  إلى أن نكون جزء  « السعودية زين»فإننا نسعى في  ،ولما فيه من خير كبير على المجتمع .ن الكريم أهمية كبرى في حياتنا اليومية كمسلمينآيشكل القر

دة بشكل شهري لحث المشتركين على التبرع لحفظة كتاب هللا من خالل إطالق حمالت تذكيرية متجد   ،ن الكريمآالقربتحفيظ عملية دعم الجمعيات المعنية من 
 .  المملكةحول الرئيسة العرض في فروعها شاشات و هم بالدعم عبر نشر رسالة الجمعية عن طريق الرسائل القصيرة وقنوات التواصل االجتماعيومد  

 



 2014أبري   27 دارة العامةمعهد اإل: يوم المهنة

زة الباحثة عن الستقطاب الكوادر الشابة الممي   هاوضمن جهود .نقاط االلتقاء الهامة بين الخريجين والشركات الكبرىإحدى تعتبر األيام المهنية للجامعات 

دارة العامة بالرياض، حيث زار صاحب السمو الملكي األمير بندر بن خالد بن عمل، شاركت زين السعودية في فعاليات يوم المهنة المقام في معهد اإل
 .شركة في المعرضالجناح  ،عبدالعزيز أمير منطقة الرياض



 2014أبريل  30 جامعة الفيصل: يوم المهنة

شارك قسم المسؤولية االجتماعية في يوم المهنة المقام في جامعة الفيصل، حيث تم استقبال  ،بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية
 .المعرض على مدى أربعة أيام متتاليةزين السعودية داخل د في جناح الخرجين الجد  



 2014مايو    اليوم العالم  ل هال  ا حمر

إلنقاذ حياة  سعافات األولية بقدر كاف  تطلب المعرفة والدراية بمهارات اإلمما يقد يواجه اإلنسان مواقف صعبة تفرض نفسها فجأة ومن دون سابق إنذار، 

 .ر بثمننسان، تلك الحياة التي ال تقد  إ

ن هذا اليوم رسائل توعية داخلية وعبر حملة توعية تزامنت مع فعاليات اليوم العالمي للهالل األحمر، وتضم  « زين السعودية»من هذه الرؤية أطلقت  اانطالق  

 .قنوات التواصل االجتماعي وفروع زين الرئيسة حول المملكة



 2014مايو   11(وظيفت  أمان)يوم المهنة لذوي االحتياجات الخاصة 

سهام في تقديم حلول وظيفية لهم، شاركت الشركة في الملتقى الوطني األول نحو ذوي االحتياجات الخاصة، واإلدورها بأداء « زين السعودية»ا من م  االتز

ول األبر لتوظيف ذوي االحتياجات الخاصة تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض والذي يعت

 .من نوعه في المملكة



 2014مايو  13( توطين)معرض التوظيف بجدة : يوم المهنة

 .  في مختلف الفعاليات التي تعنى بتوظيف الشباب السعودي الطموحعن الحضور « زين السعودية» لم تتوان  

الذي أقيم في محافظة جدة، بحضور عدد كبير من ( توطين)المشاركة في معرض التوظيف بل إحدى المشاركات المثمرة بهذا الخصوص تتمث  
 .ص جزء من الفعالية لذوي االحتياجات الخاصةص  الباحثين عن الوظائف تجاوز اآلالف من المتقدمين، كما خ  



 2014مايو  31 5054اليوم العالم  لمكا حة التدخين 

نتائج التدخين »عبر تدشين حملة توعية بعنوان  ،«كن لهم قدوة»حرصت شركة زين السعودية على المشاركة في اليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت شعار 

  ،الحملة بالتعاون مع جمعية نقاء الخيرية لمكافحة التدخينجرت  .الرئيسة حول المملكة هاالعرض في فروعشاشات في جميع قنواتها االجتماعية و« السلبي

من التدخين من خالل التركيز على التقارب اإليجابي مع المدخنين وتعريفهم  لى العمل على تقليل عدد المدخنين للوصول إلى مجتمع خال  إتهدف وهي 

 .  بالجوانب اإليجابية لحياة نقية واستخدام األساليب العلمية الحديثة لتحقيق أعلى معدالت النجاح



2014شهر رمضان المبارك   

تحضير حمالت زين إلفطار الصائم  ،شراف عال  إبمتابعة و ،ثم بفضل جهود فريق المسؤولية االجتماعية في زين السعودية استطاعت الشركة ،بفضل من هللا

تم هذا العام توزيع وقد  .فطارمنذ انطالقة مشروع اإل( 1,250,000) ن ألف وجبةي، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم توزيعها مليون ومئتين وخمسهاوتنفيذ

والحث على التبرع للجمعيات  ،آالف الوجبات بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار الشهر الفضيل، وعرض األدعية والنصائح الرمضانية

ومعايدة المشتركين عبر الرسائل النصية القصيرة وقنوات التواصل االجتماعي وشاشات فروع زين  ،الخيرية في قنوات التواصل الداخلي الخاصة بالشركة

 .الرئيسة حول المملكة



 2014يوليو  30 االحتفال بعيد الفطر السعيد

وبث  C5يفون آجهاز  12مت زين عيديتها بتهنئة المشتركين عبر قنوات التواصل االجتماعي من خالل السحب على قد   ،بحلول عيد الفطر السعيد

 .  شاشات فروع زين الرئيسة حول المملكةعلى الرسائل النصية القصيرة والعرض 

 



 2014أغسطس   38 50جمعية سند لألطفا  مرضى السرطان 

ا أل ا بالمملكة، طفل سنوي  ( 1000)إصابة ما يقارب  ىتشير إل" مركز الملك فهد الوطني ألورام األطفال ومركز األبحاث"ن اإلحصائيات في سجل نظر 

لكفالة الطفل المحتاج المريض بالسرطان، حيث تتم كفالته  انت جمعية سند برنامج  ا من مبدأ التكافل االجتماعي الذي حثنا عليه ديننا الحنيف، دش  وانطالق  

مع « زين السعودية»وقد تفاعلت  .تهيئة الدعم المادي له وألسرته لمؤازرتهم خالل ظروف العالج العسيرةوا منذ بدء تلقيه العالج وحتى شفائه، اجتماعي  

صل تواهذه المبادرة عبر دعمها بإتاحة الفرصة للمشتركين التبرع عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، إلى جانب إطالق حملة توعية عبر قنوات ال

 .االجتماعي وفروع زين الرئيسة حول المملكة



 2014أغسطس  12 اليوم العالم  ل شباب

والهدف من مشاركة زين  .شركة زين االجتماعيةالمشتركيها بقصص نجاح بعض ريادي األعمال الذين تم دعمهم من برامج السعودية زين شاركت 

وتأكيد استمرارها  ،ليها لتحقيق أهدافهمإفي هذا اليوم هو تسليط الضوء على شباب وشابات الوطن وتوفير قالب الدعم لهم والخدمات التي يحتاجون 

 .  خرينيجاد فرص بديلة عن الوظائف وخلق فرص عمل لآلإالشباب على  عمال وحث  في دعمها لمفهوم ريادة األ



 2014أغسطس  1 50508جمعية ا طفا  المعوقين 

برام اتفاقية تعاون بين الطرفين لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة وتقديم إحيث تم  ،زين هي أحد الشركاء االستراتيجين للجمعية وأحد أكبر الداعمين لها

وكانت آخر أكبر المبادرات من زين للجمعية هي تنظيم سباق لمنسوبي الجمعية من األطفال والكبار من ذوي االحتياجات الخاصة بتغطية  .الرعاية لهم

جتي السعودية واالتحاد السعودي للدراجات، مع مواصلة الدعم الشهري عن طريق بث امحترف بالتعاون مع مجموعة در يتنظيم عالمية كبيرة وطاقم  إ

 .باإلضافة إلى إطالق حملة توعية عبر قنوات التواصل االجتماعي وفروع زين الرئيسة حول المملكة ،رسائل التبرع التذكيرية للجمعية

 



 2014أغسطس  27 برنامج مبادرة زين لدعم الجمعيات

ع بلاير واحد عن كل عملية أمبادرتها الرمضانية، حيث أعلنت الشركة وكانت أحد أفضل  ،قامت زين بتوقيع اتفاقية مبادرة زين لدعم الجمعيات الخيرية نها ستتبر 

حيث كان لهذه المبادرة دور  ،خالل الشهر الفضيل هاوخدمات" زين السعودية"اشتراك بخط جديد أو سداد فاتورة أو إعادة تعبئة رصيد أو شراء أي منتج من منتجات 

نهم لن يتكل فوا أي مبلغ إضافي مع علمهم أالمبادرة على نشاطات المشتركين،  هيعتمد نجاح هذإذ  تهاحث المشتركين على تكثيف استخدام خدمات زين وشبكفي كبير 

مع ، مت أربع جمعيات خيرية حصصها من حملة رمضانزين السعودية بوعودها وسل  وفت  ،وعلى هذا النحو .«زين»ستقطاع سيتم من حساب على عملياتهم، ألن اال

 .حول المملكةالرئيسة قنوات التواصل االجتماعي وفروع زين عبر حملة إطالق من خالل ات يالتوعية بنشاطات الجمع

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=f9Xtz3ZZzfE
https://www.youtube.com/watch?v=f9Xtz3ZZzfE


 2014سبتمبر  9( قطاعات) معرض التوظيف بالخبر: يوم المهنة

المشاركة في معرض توظيف بفي مختلف الفعاليات التي تعنى بتوظيف الشباب السعودي الطموح المثمرة تتمثل « زين السعودية»إحدى مشاركات 

 .المنطقة الشرقية، بحضور عدد كبير من الباحثين عن الوظائف تجاوز اآلالف من المتقدمين/ قطاعات في قاعة السيف بالخبر

 



 2014سبتمبر  23 اليوم الوطن  السعودي

تشارك الوطن والمجتمع السعودي احتفاءه باالنتماء واالعتزاز بالوطن ف ،سبتمبر من كل عام 23تحتفل زين السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 

عروض  ام خدمات مخصصة لهذا اليوم بما فيهتقد  كما  ،ن حمالتها الوطنية عبر قنوات التواصل االجتماعي وفروع زين الرئيسةوتدش   ،في هذا اليوم

مجانية داخل الشبكة والسحب على الجوائز القيمة عبر مسابقات تقام في قنوات التواصل االجتماعي ومشاركة فيديو على اليوتيوب عن الالمكالمات 

 .  ر عن اعتزازه وفخرهيعب   ،مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه وطنه

https://www.youtube.com/watch?v=wi0WEppATHk


 2014سبتمبر  23 ا لف_شي #اليوم الوطن  

 إيش قصة شيل األلف؟

اللوحات على األلف _شيل#عالن إتشويق عبر عرض البدأت بوقد  ،كبيررواج ليوم الوطني السعودي حازت على بمناسبة اعالنية إهي أحد إبداعات زين حيث أطلقت حملة 

بدأت ضجة الحملة تتداول بين الناس  ،طالق الحملةإوفي غضون ساعات من  .عالنية على نطاق واسع في شوارع المملكة العربية السعودية وقنوات التواصل االجتماعياإل

وتعدى  ،والتي القت استحسان عدد كبير من المواطنين ومنسوبي شركة زين ،زاحة الستار عن الحملة بالكاملإ تلى أن تمإاأللف _شيل#ما بينهم عن  والتساؤالت تتزايد في

 .يجابية على المجتمع السعوديإصداها توقعات الجميع وكان لها انعكاسات 

https://www.youtube.com/watch?v=DXfTIhgQkRU


  2014لى المدارس  العودة  -قم ذاكر #

م  .أهمية التجهيز لمرحلة االختباراتحول من مسؤولياتنا االجتماعية توعية الطالب  زين السعودية حمالت توعية عبر قنوات في هذا اإلطار تنظ 

 .بنجاح هاالمرحلة وتخطي هيكون الطالب على استعداد تام لبدء هذ، كي التواصل االجتماعي عن أهمية المذاكرة وكيفية التجهيز لالختبارات

والزوار األمور وطالب المدارس مشتركي زين السعودية من أولياء بين ا ملحوظ  وتفاعال  ا ا كبير  نجاح  العودة إلى المدارس مطلع هذا العام حققت حملة و

 .في قنوات التواصل االجتماعي

https://www.youtube.com/watch?v=3Otrb2JKa-Q


 2014أكتوبر  1 مسابقة التحدي العربي لتطبيقات األجهزة الذكية

 ،عماللى زيادة مهارات ريادة األإتهدف و ،شاركت زين السعودية في استضافة البطولة العربية لتطبيقات الجوال التي تقام للسنة الثانية على التوالي

 ،قليمية في دبيفي التصفيات اإلوالحضور الفرصة لمشاركة مهاراتهم وأفكارهم  ينخاصة في مجال تطوير التطبيقات العربية مما يمنح الشباب السعودي

 .وكذلك تمثيل المملكة العربية السعودية في نهائيات برشلونة



 2014أكتوبر  1 الحج

للشركة لما فيه من خدمة لحجاج بيت هللا بالنسبة ا ما تسارع زين السعودية بالتجهيزات الالزمة للمشاركة في موسم الحج الذي يعد أهم المواسم دائم  

في مناطق المشاعر المقدسة، باإلضافة إلى  هاا لجهود الحكومة الرشيدة، وذلك من خالل زيادة سعة الشبكة واستيعابامتداد   ،الحرام من أنحاء العالم شتى

حرام ال المساهمة في األعمال التوعوية من خالل العمل على مونتاج فيديو بعنوان الحج بين الماضي والحاضر مع تجهيز حملة توعية لزوار بيت هللا
 .حراممع عرض تصميم توضيحي عن أماكن االستدالل لمواقيت اإل ،عن السالمة والصحة في الحج ونشر األحاديث النبوية الشريفة

https://www.youtube.com/watch?v=_UZbFvrkqbQ


 2014أكتوبر  6 برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين

مت الشركة دعمها لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، وذلك من خالل تقديم خدمات االتصاالت والبيانات قد   ،التواليللعام الخامس على 

حاج منهم هم من أسر شهداء فلسطين، مما يسمح لهم بالبقاء على اتصال مع ذويهم وعائالتهم، باإلضافة لحملة توعية بالتعاون مع 1000حاج،  2500لـ

 2500ي بلغ عددها تالالهدايا لضيوف الملك هداء إزين في كما ساهمت  .وزارة الحج وعدد من الوزارات التي تقدم خدماتها في موسمي الحج والعمرة

 200تغليف وبطاقات شحن مع شريحة بيانات مع هاتف ذكي وجهاز وسبحة مطرة وكمامات و شمسيةومظلة حقيبة ظهر وصالة عن سجادة عبارة هدية 

 .معد لكبار الشخصياتفاخر منها في صندوق 



 2014أكتوبر  15 برنامج حقق أمنية بالتعاون م  مستشفى مدينة الم ك  هد الطبية

ة البيضاء ورسم االبتسامة على وجوههم بالتعاون مع مستشفى الملك فهد، عبر أحد البرامج التي دعمتها زين السعودية  لتحقيق أمنيات األطفال على األسر  

شريحة بيانات، بهدف منحهم الدعم المعنوي الهام مما يساهم بعد لطف هللا تعالى  30مع  اذكي   اجهاز   30إذ قدمت لهم  طفال   30المساهمة في تحقيق حلم 

 .في استشفائهم



 2014نوفمبر  20 اليوم العالمي للطفل

ة وتعزيز حقوقهم في التعلم وصحي   ةبذل قصارى الجهد لحماية أطفالنا وتوفير بيئة آمنإلى  ،مشاركتها السنوية في هذا الحدث منتهدف زين السعودية 

طفولتك على تويتر حتى يتسنى للمشتركين مشاركة قصصهم _أحالم_شاركنا#نشاء إكما تم  .والنمو والوصول ألصواتهم وتمكينهم من استخدام إمكاناتهم

 .  وأحالمهم مع زين



 2014نوفمبر  25 حملة التوعية لفصل الشتاء

حوادث سخانات المياه وأجهزة التدفئة ومخاطر ومن أمراض الشتاء الوقاية سبل السعودية على زين تضيء  ته،ا على صحة المجتمع وسالمها منحرص  

 .  األمطار والسيول، وذلك عبر تدشين حملة توعية داخلية وعبر حساباتها في مختلف قنوات التواصل االجتماعي



 :مقّر العمل

التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لضمان أخالقيات العمل 

 .ومعنويات عالية للموظفين



 2014( إفطار صائم) تهمومشارك بعض األعمال والمبادرات التطوعية بتنسيق موظفي زين

عية، تماوضعت زين السعودية ترسيخ مبادئ العمل التطوعي والمساهمات المجتمعية ضمن أهدافها منذ انطالق باكورة أعمالها في مجال المسؤولية االج

 .يجابي الذي يؤدي بدوره إلى رفع روح المشاركة المجتمعية واالنتماء الوطنيا لما يشكله هذا المجال من رافد هام لخلق المناخ االجتماعي اإلنظر  



   2014( سباق دراجتي) أحد المشاركات في الفعاليات الرياضية لمنسوبي شركة زين

ا الشركة موظفيها للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية حول المملكة، لحثهم على ممارسة العادات الرياضية السليمة دعت   .على الصحة العامةحفاظ 



 2014أبري   7 حمالت الفحص الطب  الداخ ية: العناية بصحة الموظفين
المميزات التي تتسم بها الشركة من خالل طابعها العملي إحدى وهي  ،عملت زين السعودية منذ انطالقتها على تكوين بيئة عمل صحية لمنسوبيها

عبر تنسيق حمالت داخلية في مبانيها الرئيسة في كل من الرياض وجدة والدمام،  ،الهتمام بصحة منسوبيهالالداخلي الذي يظهر في مبادراتها 

يتزامن الفحص الطبي و. على صحة الموظفين وتقديم العناية لهمللحفاظ فحص دوري إلجراء  ،بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والعيادات الطبية
 .  وفي جميع قنواتها االجتماعية وفروع زين الرئيسة حول المملكة ةمع اليوم العالمي للصحة، هذا إلى جانب تنظيم حملة توعية داخلي



 2014أبري   7 اليوم العالم  ل صحة: المحاضرات الصحية

لمرأة العربية، افي عالم صحة  ةعداد جلسة بحضور شخصية بارزإعبر لهن، ا من زين على االهتمام بمنسوبات الشركة وتقديم العناية الصحية حرص  

نقاط أساسية عدة منها التغذية حول المحاضرة  طبمناسبة اليوم العالمي للصحة، تمحورت نقاصحية دعوة الدكتورة منى السنان إللقاء محاضرة  تتم

صابة باألمراض وكيفية التخلص من السموم والطريقة السهلة إلنقاص الوزن وكيفية التعامل مع الضغوطات الذكية ومحاربة الشيخوخة وخطر اإل

 .النفسية



 2014أبري    2 اليوم العالم  ل سالمة    مكان العم : اجراءات ا من والسالمة

السبل الوقائية ووسائل السالمة قبل وقوع حول لموظف ادارة األمن والمخاطر وقسم المسؤولية االجتماعية في زين السعودية على رفع نسبة وعي إتحرص 

بحمالت توعية في اليوم العالمي كل سنة وعلى هذا النحو تقوم زين  .سمح هللا ا ألي طارىء الوكيفية التصرف بالطريقة الصحيحة منع   ه،الحادث وبعد
ا للسالمة في مكان العمل   .  على األرواح ومكان العملحفاظ 



 2014مايو  15 المساهمة في تقديم الخدمات التطوعية: مؤسسة النهضة

لما له من أثر كبير  ،أهمية مساهمة الموظفين والموظفات في تقديم الخدمات التطوعيةحول ضمن جهود المسؤولية االجتماعية في زين السعودية 

ا عن فرصة المشاركة في مخيم النهضة الصيفي كمتطوعات، والذي يجابي تجاه المجتمع، تم اإلعالن داخلي  على الصعيد الشخصي والتأثير اإل
  .2014 يونيو 19و 8 أيام بين 10أقيم لمدة 

 



 2014يونيو  14 تشجيع نشاطات التبرع بالدم لمنسوبي الشركة

المساهمة هذا العام من خالل التعاون مع المستشفيات إلى بادرت زين السعودية  ،وللسنة الرابعة على التوالي ،بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم

ع مخصصة لمنسوبي شركة زين في الرياض وجدة والدمام مما أتاح فرصة تبرع أكثر من لتنسيق حملة تبرع بالدم عبر توفير باصات تبر   ،الحكومية

 .موظف خالل عام واحد 200



لمشاركة في دعم الجمعيات من خالل الحمالت الدوريةعلى احث الموظفين   

 .نجاحها روافد كأحد للحملة مضافة قيمة ميقد   مما واالجتماعية نسانيةاإل حمالتها في الشركة موظفي شراكإ إلى االجتماعية المسؤولية قسم بادر



 :السوق

الشفافية في المنتج وااللتزام بمتطلبات الهيئة التنظيمية 
 .المسؤولةلضمان التنافسية 



 2014مايو  17 اليوم العالم  لالتصاالت

زيادة الوعي ونشر المعرفة في مجال االتصاالت محور مشاركتها في فعاليات اليوم العالمي لالتصاالت هذا العام، وذلك من خالل « زين السعودية»جعلت 

 .وعبر قنوات التواصل االجتماعي وفروع زين الرئيسة حول المملكة ةحمالت توعية داخلي



 مبادرة دعم رواد ورائدات األعمال في المملكة 

 نهاأوجدت زين السعودية آلية لدعم رواد ورائدات األعمال في المملكة، من خالل إعطائهم األفضلية في عقود المشتريات وحقوق التوريد، حيث أ

مساهمة القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم المشاريع الريادية نحو ا لتوجهات الدولة جراءات الشراء وتوقيع عقود التوريد وفق  إأعادت هيكلة 
 .شركة من الشركات السعودية الرائدة في مجال األعمال 425تتضمن لوائح الموردين اآلن أكثر من و .للشباب السعودي



فاعلين زين السعودية تجاه الصم هي تعريف المجتمع وتوعيته بفئة الصم والمساهمة في دعمهم حتى يكونوا في أحد أهم أهداف فريق المسؤولية االجتماعية 

عبر توفير  ،هذا مما تتميز به زينو ،لى توفير فرص وظيفية لخدمة ذوي االحتياجات الخاصة في فروعنا الرئيسة حول المملكةإبادرت زين وقد  .ومنتجين

"  اليت"لى تخصيص خدمة خاصة لمشتركيها من ذوي االحتياجات الخاصة في خدمة الصم على باقة مزايا إبادرت زين  كما. الخدمات والحلول التقنية لهذه الفئة

ا داخل الشبكة متقد  فم اشتراك شهري، ومن دون رسعديدة مزايا ( الصم)لمشتركيها في خدمة " اليت"توفر باقة مزايا  .مسبقة الدفع" هال"المفوترة وباقة   50 مجان 
 .  ةهلل 30على مكالمات الفيديو على جميع الشبكات المحلية بحيث يصبح سعر الدقيقة  اخاص   ارسالة نصية، وخصم   100ودقيقة لمكالمات الفيديو 

 عاقة السمعية لخدمة ذوي اإل: باقة الصم 



   2014الحج ا للخير اق  كن سب  
مها في سوق االتصاالت في موسم استخدام خدماتها التي تقد  على ا لمبادرات زين السعودية في خلق فرص لدعم المجتمع من خالل تشجيع عمالئها استمرار  

به لصالح جمعية صوت والتبرع ي باقة جديدة، أصدار إمه للجمعيات الخيرية وهو خصم مبلغ لاير واحد من قيمة ثر في التبرع الذي تقد  أليكون لهم  ،الحج

 .يتامنسان لرعاية اإلإمتالزمة داون وجمعية 



 :البيئة

 .عبر اعتماد ممارسات صديقة للبيئة وإعادة التدوير



 2014فبراير  15سباق مجموعة دراجتي السعودية بالتعاون مع االتحاد السعودي للدراجات 

 .جانب رعايتها للحدثإلى  ،سباق دراجتيعلى كان لزين السعودية دور كبير في إضافة قيمة كبرى 

تاحة إساهمت زين في قد و .جهات رسمية وقطاعات خاصة ١٠ومشاركة أكثر من  ،األول من نوعه على مستوى المملكة من حيث الحجم والتنظيم السباق يعد  

والتنسيق مع الجمعية لتجهيز المشاركين في السباق  ،جمعية األطفال المعوقينإلى رسال دعوة خاصة إذوي االحتياجات الخاصة للمشاركة عبر أمام الفرصة 

مة مقدمة من زين السعودية، وتكريم الفائز األول من فئة تم تكريم الفائزين بجوائز قي  والذي تم تنظيمه لفئة الكبار وفئة الصغار من ذوي االحتياجات الخاصة، 
 .ا لسباقات ذوي االحتياجات الخاصةم خصيص  األطفال ذوي االحتياجات الخاصة بكرسي متحرك مصم  
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يعني في الكثير من األحوال خسارة البيئة التي تعيش فيها الحياة الفطرية، هذا و ،مع زيادة الطلب على الورق تزداد الحاجة إلى المزيد من األخشاب

 .لتر من الماء 30,000ر ما ال يقل عن وإلحاق الضرر باألنظمة البيئية، حيث أن إعادة تدوير طن واحد من الورق يوف  

 .حول المملكةالشركة عادة التدوير في جميع منشآت إوتوفير صناديق  هالى توعية منسوبيالسعودية إمن هنا بادر فريق المسؤولية االجتماعية في زين 

رباح تنص على التبرع بجزء من األ ،برام اتفاقية تعاون مع جمعية صوت والشركة السعودية إلعادة تدوير الورقإولالستفادة من المسحوبات الورقية، تم 

 .الناتجة عن المسحوبات الورقية لصالح جمعية صوت لمتالزمة داون
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مستوى مياه ل تدن  هناك المملكة العربية السعودية، صعيد على  .ةليعتبر الوصول إلى المياه النظيفة من المتطلبات األساسية ألي دو

ع عدد سكان المملكة يسهم في زيادة الطلب على اارتفإذ إن عن التزايد السكاني،  مستوى المياه الجوفية فضال  لاألمطار وتراجع 

ت مبادرة زين عبر مشاركتها في اليوم العالمي للمياه وشن حمالت التوعية للحفاظ على المياه وترشيد ءمن هنا جا .مصادر المياه

 .االستهالك



 2014مارس  92 المشاركة في ساعة األرض

 .شاركت زين السعودية العالم في االحتفاء بمناسبة ساعة األرض

تساهم ساعة األرض بجمع المجتمعات من  .كل عاممن مناسبة عالمية يجتمع فيها العالم لحماية كوكب األرض مع نهاية مارس  «ساعة األرض» وتعد  
 .دةلمدة ساعة محد  كافة لالحتفاء بالتزامهم نحو األرض من خالل إطفاء األنوار غير الضرورية العالم اء نحمختلف أ
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ا من مبادئ التحفيز على نشر السلوكيات الصديقة للبيئة، عملت الشركة ا من زين السعودية بأهمية اليوم العالمي للبيئة وانطالق  يمان  إ

 ،كالمشاركة في تنظيم سباق الدراجات الهوائية، وعرض تصاميم توعوية بتعابير صديقة للبيئة ،على تطبيق عدد من المبادرات

ويتضمن هذا اليوم التوعية عبر قنوات التواصل االجتماعي وفروع  .وغرس مفهوم االستدامة والقيام بحمالت إعادة التدوير الداخلية

 .زين الرئيسة حول المملكة

 


