ن�شرة داخلية دورية تُعنى ب�أخبار �شركة زد للإعالن والعالقات العامة
العدد  - 14رجب 1436هـ  -مايو 2015م

معرض وندوات تـاريــخ المــلك
فهد بن عبد العزيز آل سعود
«رحمه الله»

كان ل�شركة زد �شرف ت�صميم وتنفيذ الهوية والمطبوعات والإعالنات واللوحات الخارجية والداخلية لهذه
المنا�س ــبة الوطني ــة الهامـ ــة التي �أقيم ــت في مـ ــركز الريـ ــا�ض الدولــي للمعار�ض والم�ؤتمرات خالل
الفترة من  31مار�س حتى � 18إبريل 2015م.

5/27/15 11:34 AM

لال�ستمرار يف اخلدمة ..العالقة
ال�شخ�صية �أو ًال
يف قط ��اع توف�ي�ر اخلدم ��ات الفنية �أو
الفكري ��ة �أو الإبداعي ��ة �أو اال�ست�شارية
ال تكف ��ي ج ��ودة اخلدم ��ة لال�ستم ��رار
يف التعام ��ل ..ب ��ل تلع ��ب العالق ��ة
ال�شخ�صي ��ة ب�ي�ن مق ��دم اخلدم ��ة �أو
اال�ست�ش ��ارة ومتلقيه ��ا دوراً حيوي� �اً
يف ا�ستمراره ��ا �أو انقطاعه ��ا ..ف�إل ��ى
جان ��ب الثقة هناك القب ��ول والتعامل
والتكلف ��ة ..ثالث ��ة �أم ��ور خمتلف ��ة
القيا�سات ..منها ما يقا�س بالكفاءة..
ومنها م ��ا ُي ْ�س َت ْ�ش َعر بالتق ��اء الأرواح..
ومنه ��ا م ��ا ه ��و حم ��دود بالق ��درة
ال�شرائية ..كم ��ا �أنها خمتلفة الأوزان
فهناك �أمور ميكن جتاوزها �أو التنازل
عنه ��ا لدواعي العالق ��ة ال�شخ�صية �أو
ب�سب ��ب التكلف ��ة �أو ال�ضرورة ..وهناك
�أم ��ور �أخ ��رى ال ميك ��ن جتاوزه ��ا �أو
التغا�ض ��ي عنها مهما كان الأمر مهماً
�أو حا�سماً وهي الثقة.
الداف ��ع الرئي�س ��ي يف البي ��ع �أو ال�شراء
للمنتج ��ات وال�سل ��ع امل�صنع ��ة ه ��و
احلاج ��ة� ..أم ��ا يف قط ��اع اخلدم ��ات
كاال�ست�شارات ف� ��إن احلاجة دافع مهم
لكن ��ه لي� ��س الرئي�س ��ي �أو املهيم ��ن..
فالعالق ��ة ال�شخ�صي ��ة ه ��ي �أ�سا� ��س
انطالق العالقة وا�ستمرارها.
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لقطات من حفل افتتاح معر�ض وندوات تاريخ امللك فهــد بن عبدالعزيز (رحمه اهلل)
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كتب مت �إ�صدارها للمنا�سبة

إنجازاتنا الرياضية في عهد الفهد
Saudi Arabia Society Culutr and Arts - SASCA - ww.sasca.org.sa - info@sasca.org.sa

الفروع :الريا�ض  -جدة  -الأح�صاء  -الدمام  -الطائف  -اأبها  -الق�صيم  -املدينة املنورة  -حائل  -الباحة  -جازان
 -تبوك  -جنران  -اجلوف  -عرعر  -بي�صة

�ض.ب - P.O.Box:3659 :الريا�ض  - Riyadh 11481هاتف Tel:. 011 4420100 :فاك�ضFax: 011 4420753 :

من �إ�صدارات املنا�سبة

ﺍﻟﻜﺘﻴﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻄﻔﻞ

الورشة التدريبية

السمات القيادية
دلــــيــــل الــــمــــشــــارك

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ضمن فعاليات ندوة ومعرض
تاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه الله»

1436/6/13 -11هـ الموافق 2015/4/2 - 3/31م

ملخصات البحوث
KING FAHAD SUMMARY BOOK 22-3-15.indd 1

3/23/15 10:14 AM

3/14/2015 12:13:59 PM

Cover Layout.indd 1

من مطبوعات املنا�سبة

تتقدم اللجنة العليا المنظمة
لمعرض وندوات تاريخ الملك فهد

 -رحمه الله -

بجزيل الشكر وفائق التقدير لـ:

شركة زد لإلعالن والعالقات العامة
شركاء التنفيذ
المعرض والفعاليات
نجاح المعرض
في نجاح
ساهمت في
جهود ساهمت
من جهود
بذلته من
ما بذله
والفعاليات
علىما
على

المصاحبة خالل الفترة من  31مارس  18 -أبريل 2015م
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
التوفيقوالسداد
دوامالتوفيق
لها دوام
متمنين له
والسداد
متمنين

محمد بن فهد بن عبدالعزيز
اللجنة العليا
رئيس اللجنة
العليا
رئيس

5/27/15 11:34 AM
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�إعالنات احلمالت ال�صحفية للمنا�سبة

ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ

ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺃﺣﻔﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ

 -ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ

ﻟﺤﻀﻮﺭ:

أبناء وأحفاد الملك

ﻣﻌﺮﺽ ﻭﻧﺪﻭﺍﺕ ﺗـﺎﺭﻳــﺦ ﺍﻟﻤــﻠﻚ
ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ

فهد بن عبدالعزيز آل سعود
يشكرون مقام

»ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ«

خادم الحرمين الشريفين الملك

 ٢٥ - ١١ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ١٤ -ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير

 -رحمه الله -

ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ

ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ
 lﻋﺮﺽ ﻓﻴﻠﻢ ﻭﺛﺎﺋﻘﻲ ﺧﺎﺹ

ولي العهد األمين

 lﺗﺪﺷﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺁﻝ ﺳﻌﻮﺩ ﻓﻲ
 ١٠ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ
 ٧ lﻛﺘﺐ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ

ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ

ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ١٢ ،ﻭ  ١٣ﺟﻤﺎﺩﻯ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ١ﻭ  ٢ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥
 ٢٩ lﻣﺘﺤﺪﺛﺎً ﻭﺑﺎﺣﺜﺎً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻭﻣﺨﺘﺼﺎً
 ٤٠ lﺑﺤﺜﺎً ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ

ﻭﺭﺵ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ

ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ،ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﻔﻬﺪ ،ﻣﻦ
ﻭﻻﺩﺗﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻓﺎﺗﻪ »ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ«

ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ

l

 ٣٠٠ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ

 lﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ

l

 ٣٥ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ

 lﻣﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 lﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ

l

 ١٥ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻓﺎﺋﺰﺓ

 ١٠٠٠ lﺻﻮﺭﺓ ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺗﻌﺮﺽ
ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ

 ٧ lﻧﺪﻭﺍﺕ ﻭﺟﻠﺴﺎﺕ ﻧﻘﺎﺵ

 lﺍﻷﻭﺳﻤﺔ ﻭﺍﻷﻭﺷﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺪﻫﺎ
 lﻭﺛﺎﺋﻖ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻣﺨﻄﻮﻃﺎﺕ
 lﺃﻓﻼﻡ ﻭﺛﺎﺋﻘﻴﺔ )ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺧﺎﺹ(

تقــــــــــــــام

ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎﺕ

 lﻣﺨﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ

l

 ١٠٠ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ

 ٥٥ lﻭﺭﺷﺔ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
 ٢٠ lﻣﺪﺭﺑﺎً ﻭﻣﺪﺭﺑﺔ

l

 ١٥ﺻﻮﺭﺓ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺮﺷﺤﺔ

l

 ٨ﺻﻮﺭ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﺎﺋﺰﺓ

على تشريفه ورعايته

 ٢٥٠٠ lﻣﺘﺪﺭﺏ

ﻣﻮﺍﻋﻴﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺮﺽ:
ﺍﻟﻴــﻮﻡ
ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

ﻣﻐﻠﻖ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

 ١٢ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﺭﺟﺎﻝ

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

 ١٣ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٢ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﺭﺟﺎﻝ

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

 ١٤ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٣ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣﻐﻠﻖ

ﺣﻔﻞ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺪﺍﺕ ”ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ“

ﺍﻟﺴﺒﺖ
ﺍﻷﺣﺪ

وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

 ١١ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٣١ﻣﺎﺭﺱ ٢٠١٥ﻡ

 ٨٫٠٠ﺻﺒﺎﺣﺎً –  ٣٫٠٠ﻇﻬﺮﺍً

 ٤٫٠٠ﻣﺴﺎﺀ – ١٠٫٣٠ﻣﺴﺎﺀ
ﺣﻔﻞ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ”ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ“

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ

أنشطة وفعاليات للعائلة والشباب واألطفال.

ﺍﻟﺘـﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

 ١٥ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٤ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ
 ١٦ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٥ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ
ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ
ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

 ١٧ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٦ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

 ١٨ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٧ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ

 ١٩ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٨ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ

 ٢٠ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ٩ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ

 ٢١ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١٠ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ ”ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ  ٢ﻇﻬﺮﺍً“

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻟﺴﺒﺖ

 ٢٢ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻷﺣﺪ

 ٢٣ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١٢ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ

 ٢٤ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١٣ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ

 ٢٥ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ ١٤٣٦ﻫـ  ١٤ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٥ﻡ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

#ﺭﻭﺡ _ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ

ﻣـــــﺪﺍﺭﺱ  /ﻛﻠﻴﺎﺕ  /ﺟﺎﻣﻌﺎﺕ

معرض وندوات تـاريــخ المــلك
فهد بن عبدالعزيز آل سعود
«رحمه الله»

ﻣﻔﺘــــﻮﺡ

 kfahadalsaudﻟﻼﻃﻼﻉ ﺯﻭﺭﻭﺍ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﻨﺪﻭﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ www.kingfahad.sa

 25 - 11جمادى اآلخرة 1436هـ
الموافق  31مارس 14 -أبريل 2015م
في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

#روح _القيادة

 kfahadalsaudلالطالع زوروا موقع الندوة اإللكتروني www.kingfahad.sa

لوحات داخلية وخارجية للمنا�سبة

�إعالنات الطرق للمنا�سبة

5/27/15 11:35 AM
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كتب �أ�صدرتها �شركة زد لهذا العام

Emir of Qatar

King of Bahrain

President of France

King of Belgium

President of Hungary

اأمري قطر

رئي�س م�صر

President of Egypt

ملك البحرين

رئي�س فرن�صا

ملك بلجيكا

رئي�س املجر

King of Jordan and Queen Rania

15th Francophonie Summit in Senegal

ملك الإردن وامللكة رانيا

King of Bahrain

رئي�س فل�صطني

President of Palestine

King of Sweden

Emir of Qatar

President of France

ملك ال�صويد

King of Belgium

 ـ ال�صنغال15قمة املنظمة الدولية الفرانكفونية

President of Hungary

اأمري قطر

ملك البحرين

رئي�س فرن�صا

ملك بلجيكا

رئي�س املجر

رئي�س م�صر

President of Egypt

King of Jordan and Queen Rania

President of Palestine

King of Sweden

15th Francophonie Summit in Senegal

ملك الإردن وامللكة رانيا

رئي�س فل�صطني

ملك ال�صويد

 ـ ال�صنغال15قمة املنظمة الدولية الفرانكفونية

AUDIENCES & MEETINGS

)م (اجلزء احلادي ع�شر2014  دي�شمرب31 - م2014  يناير1

مقابالت ودعوات لال�ستثمار

AUDIENCES & MEETINGS

)م (اجلزء احلادي ع�شر2014  دي�شمرب31 - م2014  يناير1

مقابالت ودعوات لال�ستثمار

Arabic & International Press

1 January 2014 - 31 December 2014 (Part 11)

يف ال�سحافة العربية والعاملية

Arabic & International Press

1 January 2014 - 31 December 2014 (Part 11)

يف ال�سحافة العربية والعاملية

اإلنجازات العلمية

المسؤلية اإلجتماعية في
يد تصنع ويد تخدم المجتمع

Many Americans arrived at the Kingdom
of Saudi Arabia as young children, and
indeed a number of them were born here
to parents who worked here. There is a
sense of linking destinies as they grew in
a country which was itself growing and
developing all around them.
Many of these friends spent their entire
childhood in Saudi Arabia and had the
fondest memories of Saudi culture and
society. They also had met the late King
Abdulaziz Al-Saud, the founder of modern
Saudi Arabia, and King Saud. They were
happy to see the kings and describe them
and their personalities.
This book documents some of those
memories which are important for a
significant period of Saudi history on one
hand, and for a very strong friendship and
relationship between Saudi Arabia and the
United States of America on the other.

 فهـــد الربيـــــــق:ري�شة
 اإبراهيم الوافـــي:نـــ�ص

الطبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الأولى
-  م2013 -
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تقارير �سنوية:
امتداد ًا لتخ�ص�ص �شركة زد يف ت�صميم و�إنتاج التقارير ال�سنوية قامت ب�إعداد وت�صميم وطباعة تقارير:
7.7البنك ال�سعودي لال�ستثمار
8.8جمعية الأطفال املعاقني
9.9هيئة االت�صاالت وتقنية املعلومات
1010جمعية رعاية الطفولة
1111جامعة حائل

�1.1شركة تبوك الزراعية
�2.2شركة برتوكيم
3.3الكيميائية ال�سعودية
�4.4شركة اخلزف ال�سعودية
�5.5شركة �سبكيم
6.6املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

التقرير السنوي 2 0 1 4

التـقــريـر الســـنوي 2014

التقرير السنوي 2014

التقرير السنوي

ANNUAL REPORT

تبوك ،اململكة العربية ال�سعودية
سي :تبوك � 71421س.ب  -808هاتف 014 450 0000 :فاك�س 014 450 0025
س � 11584س.ب  57865هاتف  011 478 2868فاك�س 011 478 2425
جدة هاتف 012 693 1683فاك�س 012 693 8432
الدمام هاتف  013 817 3663فاك�س 013 817 1022

2014

2014

التقرير السنوي 2014

عضو المجموعة الزراعية السعودية (ساق)

Z Company 477 00 33

ضو اللجنة الوطنية للشركات السعودية المساهمة
عضو جمعية منتجي البطاطس
عضو جمعية منتجي القمح

Z - Adv. Co. 4 77 00 33

عضو لجنة منتجي البذور

www.petrochem.com.sa
�ض ب  99833الريا�ض  11625اململكة العربية ال�سعودية
هاتف 0112192522 :فاك�ض0112192523 :
الربيد الإلكرتوينinfo@petrochem.com.sa :

Annu a l R ep o r t
2014
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E-mail: tadco@tadco-agri.com
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كرسي أبحاث المرأة
وقضايا الحسبة
التقرير السنوي
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2014

للعام الجامعي (1435/34هـ)
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رجــب 1436هـ  /مايو 2015م

العدد  78السنة التاسعة عشر

العدد  78السنة التاسعة عشر | رجب 1436هـ  /مايو 2015م

�شركة زد ت�صمم وت�صدر عدد ًا من املجالت والن�شرات الدورية
لعدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الثقافية الكربى ،منها:
•التاريخية
•�أحوال املعرفة
•�آثار ومتاحف
•جملة الت�سجيلة
•جملة اخلزف ال�سعودي
•جملة مكتبة امللك فهد
•ن�شرة جامعة حائل
•جملة الل�سانيات العربية

مجلة دوري��ة ت�صدر عن مركز الفهر�س العربي الموحد
الع��دد الثالث��ون ربي��ع الآخ��ر 1436ه��� | يناي��ر 2015م

جمالت ون�شرات
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املكتبة الرقمية العربية

4/23/15 10:26 AM

ب .
ر
م ة لع

ني

مب

مب

ا ة

يا ق

بدا عي

ت نز ال
ق
ة

ث غة
ع :ر ر
ب
قاف الي ر
م و ي ال ء

.مأ
ية
وة
ر
كيلر
ال
ي ز
شع
م
يص
ل

ك

ع فا
ع

م

ل

زي

ط
ه
.ة
الموحد
ر لن ة
ب
عفة
بال
ا قاف ا ر ي قئبث

ا

س
له

Ahwal 78 Cover.indd 1-3

مجﻠة ﺩﻭﺭية ﺛﻘافﻴــــة | ﺗﺼــــــدﺭ ﻋﻦ مكﺘﺒــــــة المﻠﻚ فهـــــــد الوﻃﻨﻴــــة | الﻌدﺩ  | ٥٠ﺫﻭ الﻘﻌدﺓ ١٤٣٥ﻫـ  -ﺳﺒﺘمﺒر  ٢٠١٤ﻡ
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جملة ن�سف �سنوية � -لعدد ( )36جمادى �لآخر 1436هـ � -أبريل 2015م

ن�صرة ن�صف �صنوية  -ت�صدر عن اجلهات املخت�صة بالآثار واملتاحف بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

كلمة األمين العام

اأ.د .عثمان بن �صالح العامر
اأمني عام كرا�صي البحث والوقف اخلريي

توقي�ع كرس�ي صاحب الس�مو الملكي األمي�ر محمد بن
نايف ولي ولي العهد ووزير الداخلية

كرسي محمد بن نايف للدراسات األمنية ..بناء
معرفي جديد للجامعات السعودية

رعى �س ��احب ال�س ��مو امللكي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز ويل ويل العهد وزير الداخلية يف مكتب
�سموه بالوزارة يف الريا�ض ،مرا�سم تد�سني كر�سي الأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز للدرا�سات الأمنية
يف جامعة حائل ،ووقع اتفاقية اإن�س ��اء الكر�س ��ي معايل مدير اجلامعة الدكتور خليل بن اإبراهيم الرباهيم،
ومعايل م�ست�سار �سمو وزير الداخلية الدكتور �ساعد العرابي احلارثي.
وياأتي التد�س ��ني يف اإطار اهتمام �س ��مو وزير الداخلية بدعم الدرا�سات والبحوث املتخ�س�سة ذات العالقة
باجلوانب الأمنية التي تهدف اإىل تطوير الأداء الأمني والإ�س ��هام يف حتقيق بناء معريف واأمني للتعامل مع
امل�س ��تجدات من خالل روؤية علمية متطورة وتعزيز التعاون وال�س ��راكة بني املوؤ�س�س ��ات الأمنية واجلامعات
ال�س ��عودية ومراكز البحث العلمي يف جمال الدرا�س ��ات والبحوث الأمنية التي تت�س ��م بال�سمولية والواقعية
وتلبي احتياجات العمل الأمني واإثراء املكتبات العامة والأمنية بالإ�س ��دارات والأبحاث التي ت�س ��هم يف رفع
الوعي الأمني العام وتتيح للباحثني واملتخ�س�س ��ني درا�س ��ة الق�س ��ايا ذات البعد الفكري والأمني وظواهر
الإرهاب والتطرف واأمن املعلومات وغريها من الق�سايا الأمنية وكل ما يرثي جمالت املعرفة املتخ�س�سة
يف جمال البحث العلمي بني اجلامعات والأجهزة الأمنية ذات العالقة ..ح�س ��ر مرا�س ��م التد�س ��ني مدير
الأم ��ن العام اللواء عثمان بن نا�س ��ر املح ��رج ،واأمني عام كرا�س ��ي البحث والوقف العلم ��ي بجامعة حائل
الدكتور عثمان بن �سالح العامر وعدد من املخت�سني بجامعة حائل والأمن العام.

رئيس مجلس إدارة شركة الخزف السعودية

ﺭﺑﻊ ﻗﺮﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎﻥ ﺗﺘﺤﻘﻖ

نصدر منتجاتنا إلى ستين دولة

الخزف السعودية عاشر مصنعي العالم لبالط السيراميك

العدد ال�سابع  /دي�سمرب 2014م

4/22/2015 1:27:00 PM

5/6/15 12:27 PM

5/27/15 11:35 AM
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التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة يف جميع املناطق ويف
كل املرافق ،لي�س ��ت خي ��ار ًا لنا اليوم بل اأ�س ��حت
�س ��رورة حتمية اأمام متخذي الق ��رار واأهل احلل
والعق ��د ،والواجب وجوب� � ًا عيني ًا على موؤ�س�س ��ات
الدول ��ة وقطاعاته ��ا املختلف ��ة احلكوم ��ي منه ��ا
والأهل ��ي واخلا�ض ا�ست�س ��عار امل�س� �وؤولية التنموية
املبا�سرة.
لقد ج ��اء ميالد الكرا�س ��ي العلمي ��ة يف جامعاتنا
ال�س ��عودية متاأخ ��ر ًا كث ��ري ًا مقارن ��ة مب ��ا ه ��و يف
الغرب لالأ�س ��ف ال�س ��ديد ،واإذا اأردنا اأن يكون لنا
تنمي ��ة فاعلة واإيجابية فيجب اإ�س ��ناد الدرا�س ��ات
املناطقي ��ة �س ��واء الهند�س ��ية اأو الجتماعي ��ة اأو
الطبية اأو الفكرية اأو التقنية اأو الزراعية للكليات
والأق�سام املخت�سة يف هذه الكيانات العلمية.
اإنني يف الوقت الذي اأ�سجل فيه بكل اإعزاز واإكبار
مب ��ادرات اأه ��ل اخل ��ري والعطاء يف دع ��م ومتويل
م�ساريعنا البحثية املتخ�س�س ��ة والدقيقة ،اأهيب
مبن و�س ��ع اهلل عليه ��م يف الرزق وال ��رثاء الإنفاق
فيما من �س� �اأنه دعم العل ��م وتعزيز حركة البحث
العلمي الوطني ،ويف ذات الوقت اأوؤكد على اأهمية
الوقف العلمي يف �سمان ا�ستمرار حركة الدرا�سة
والن�س ��ر يف جامعاتن ��ا ال�س ��عودية ،اإن الت�س ��افر
والتكاتف بيننا ..هذا مباله وذاك بجاهه والثالث
بجهده والرابع بعقله ..هو ال�سبيل الأمثل للو�سول
اإىل م�س ��تقبل اأف�س ��ل ،وه ��و الطري ��ق ال�س ��حيح
لتعزي ��ز وجودن ��ا العامل ��ي عل ��ى خارط ��ة العط ��اء
الإن�س ��اين وهو البوابة الأكرث فاعلية من اأجل بناء
�س ��ورة ذهنية اإيجابية عنا نحن ال�س ��عوديني لدى
اإن�س ��ان ه ��ذا القرن ال ��ذي يعي�ض معن ��ا يف غرفة
واحدة ،يتاأثر ويوؤثر بنا �سئنا ذلك اأم اأبينا.
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بع�ض املواقع التي قامت �شركة زد بت�صميمها وتطويرها لهذا العام:

امليزة التناف�سية

موقع احلوار بو�ست على الرابط:
www.alhewarpost.com

موقع االحتاد العربي ال�سعودي لل�سباحة
على الرابط:
www.sasf.org.sa

موقع �أجمال للتطوير العقاري
على الرابط:
www.amjal.com

موقع عيادة احليوانات الأليفة
على الرابط:
www.adpetclinic.com

5/27/15 11:35 AM

ال�س ��ر الأول خل ��ف جن ��اح �أي عم ��ل جتاري
ه ��و املي ��زة التناف�سي ��ة ..فه ��ي تعن ��ي �أن
لدي ��ك �أو �أن ��ك تق ��دم م ��ا لي� ��س ل ��دى
غريك ..فهي الت ��ي جعلتك مف�ض ً
ال لدى
العمي ��ل و�شجعته على طل ��ب منتجاتك �أو
خدمات ��ك ..هذه املي ��زة التناف�سية تقف يف
�صف ��ك حتى حني ..لكنها مع تقدم الزمن
وتبدل الأحوال وتطور الأو�ضاع هي �أي�ضاً
تتحول وتتبدل.
وحينم ��ا ي�ستم ��ر متخ ��ذ الق ��رار يف املن�ش�أة
التجاري ��ة يف الإ�ص ��رار عل ��ى �أن ظ ��روف
ميزت ��ه التناف�سية مل تتب ��دل و�أن الأحوال
حول ��ه عل ��ى م ��ا ي ��رام ويرف� ��ض التغي�ي�ر
وتطوي ��ر ميزت ��ه التناف�سي ��ة �أو البح ��ث
واالنتق ��ال �إلى ميزة تناف�سية �أخرى ..هنا
تتح ��ول تل ��ك امليزة �إل ��ى عن�ص ��ر �إعاقة قد
يق�ض ��ي على املن�ش�أة وي� ��ؤدي �إلى تدمريها
م ��ن خالل ميزته ��ا التناف�سي ��ة التي بنيت
عليها.
ع ��امل الإعالم والإع�ل�ان ينتقل وب�سرعات
كب�ي�رة �إل ��ى �أن يتح ��ول بكليت ��ه �إل ��ى ع ��امل
�إلك�ت�روين ..و�أي ��ة مي ��زة تناف�سي ��ة لأي
من�ش� ��أة �إعالمي ��ة و�إعالني ��ة قائم ��ة عل ��ى
الإع�ل�ام التقلي ��دي فه ��ي يف طريقه ��ا �إلى
االنته ��اء ..ويجدر بالقائم�ي�ن عليها �إعادة
النظ ��ر يف �سيا�س ��ة املن�ش� ��أة والتوج ��ه نح ��و
تبني مفهوم الإعالم اجلديد.
د.ربيع �شيبان

مدير وحدة التخطيط
اال�سرتاتيجي ب�شركة زد
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ل�شركائنا كلمة

*

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني

�أع���دت �شركة زد الوثيقة املرجعية ملرك���ز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطن���ي ،كم���ا �أعدت �سيا�س���ات اخلط���اب الإعالم���ي املوجه �إلى
تعزيز ثقافة احل���وار مع �إن�شاء موقع �إلك�ت�روين ل�صحيفة (بلوق)
حتمل كل ما يهم احل���وار با�سم احلوار بو�ست مع �صناعة املحتوى
والرتويج للبلوق.
ال�شراكات الناجحة
النج ��اح كم ��ا الف�شل حال ��ة ُم ْعدية ..هذا
م ��ا قال ��ه (اياك ��وكا) املدير ال ��ذي انت�شل
�شرك ��ة كرايزلر لل�سيارات م ��ن اخل�سارة
�إل ��ى الربحي ��ة يف عام�ي�ن ..وم ��ن تهديد
الإغ�ل�اق وت�شريد مائتي �ألف عائلة �إلى
حتقيق �أك�ب�ر ربحية ل�ش ��ركات ال�سيارات
يف �أمري ��كا عام (1980م) ..وحينما �سئل:
م ��ا ه ��و �س ��ر ذل ��ك؟ كان ��ت �إجابت ��ه� :إنه ��ا
معادل ��ة ب�سيط ��ة و�سهل ��ة التنفيذ ..فمن
متطلبات توظيف املدراء عندي �أن �أكون
خط� �اً �أحم ��ر له ��م ال ب ��د م ��ن جت ��اوزه..
فالنج ��اح ُم ْع ��دٍ متام� �اً كما الف�ش ��ل ..وال
�أريد �أن �أحاط �إال مبن ميكن �أن يعديني
بعدوى النجاح.
�إن م ��ا ق ��ام ب ��ه �سم ��و الأم�ي�ر ترك ��ي ب ��ن
حممد اب ��ن فهد ب ��ن عبدالعزي ��ز رئي�س
اللجنة التنفيذية ملعر�ض وندوات تاريخ
املل ��ك فهد ب ��ن عبدالعزي ��ز "رحمه اهلل"
يذك ��رين متام� �اً مب ��ا فعل ��ه (اياك ��وكا)..
فق ��د كان ��ت جمي ��ع الك ��وادر الت ��ي عملت
مع ��ه يف هذا امل�ش ��روع الوطني الهام على
درج ��ة عالي ��ة م ��ن الكف ��اءة والتجرب ��ة
واملعرف ��ة ما جعل العم ��ل يح�صد جناحاً
منقطع النظري.
لق ��د كان تنظي ��م و�إدارة املعر� ��ض جتربة
فري ��دة ب�ضخامتها وط ��ول مدتها وتنوع
مادتها ..وكان مو�ضوعها عن ملك امتد
ت�أثريه على ب�ل�اده �أكرث من �ستني عاماً
�شهدت خاللها البالد قفزات تنموية مل
ي�شهدها �أي جمتمع معا�صر ..رحم اهلل
امللك فهد رحم ��ة وا�سعة وحتية لكل من
�شارك يف النجاح.
�أ .خالد بن عبداهلل ال�سليمان
املدير التنفيذي ملعر�ض
وندوات تاريخ امللك فهد
* عمال�ؤنا هم �شركا�ؤنا
5/27/15 11:35 AM

�أن�شئت وحدة عمل جديدة يف �شركة زد �أطلق عليها ا�سم (جمموعة زد اال�ست�شارية) مهمتها تقدمي اال�ست�شارات
الإعالمية والإعالنية،وت�ضع ا�سرتاتيجيات التوا�صل االجتماعي واال�سرتاتيجيات الرقمية و�سيا�سات اخلطاب
الإعالمي ،وتخدم امل�س�ؤولني وامل�ؤثرين يف الر�أي العام وتقوم بتحليل وتقومي اخلطاب الإعالمي.

�أ�ســـــرة
د .ربيع �شيبان

الطاهر الطيب

�أمني نعيم

حممد ابوالقا�سم

�سلطان العنزي

�أحمد خ�ضر

نور الدين عبدالرزاق

حممد حلمي

�أحمد جكنون

لوحة التميز

جمدي الطيب

نو�شاد تاالئيالت

•ان�ضم �إلى فريق زد د.ربيع �شيبان كمدير
لوحدة التخطيط اال�ستراتيجي ،والأ�ستاذ
الطاهر الطيب كم�ساعد للم�شرف العام،
والأ��س�ت��اذ �أم�ي��ن نعيم كم�صمم جرافيك،
والأ� �س �ت��اذ ن��و� �ش��اد ت��االئ �ي�لات ف��ي خدمة
عمالء الطباعة الرقمية ،ف�أه ً
ال بهم.
•رزق ال��زم �ي��ل م�ح�م��د �أب��وال �ق��ا� �س��م ب��اب�ن��ه
�أ� �س �م��اه��ا ره ��ف  ،ورزق ال��زم �ي��ل �سلطان
العنزي بابنة �أ�سماها ُج��ود ،ورزق الزميل
�أحمد خ�ضر بابن �أ�سماه محمد ،كما رزق
الزميل نور الدين عبدالرزاق بابن �أ�سماه
عمر ،يتربون في عز �أهلهم �إن �شاء اهلل.
•ت ��زوج ك��ل م��ن ال��زم�ي�ل�ي��ن م�ح�م��د حلمي،
و�أحمد جكنون ،كل التهنئة للعري�سين.

في هذا الع���دد �أمامنا زميلين كان لهم���ا دور ًا م�ؤثر ًا
ف���ي تنفي���ذ �أعمال م�ش���روع معر����ض ون���دوات تاريخ
الملك فهد بن عبدالعزيز «رحمه اهلل» وهما الزميل:
مج���دي الطيب ..وهو �أح���د الم�ؤ�س�سين لهذه ال�شركة
قب���ل خم�س���ة وع�شرين عام��� ًا والذي �أ�ش���رف على كل
�إنتاجه���ا الطباع���ي ..والزميل :هيثم ه�ل�ال دربج..
الذي تعل���م �أ�صول المهنة معنا حتى ا�ستحق اليوم �أن هيثم هالل دربج
يكون في لوحة التميز ..فال�شكر لهما على تميزهما.
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