ن�شرة داخلية دورية تُعنى ب�أخبار �شركة زد للإعالن والعالقات العامة
العدد  -15ذو احلجة 1437هـ � -سبتمرب 2016م

كلمة امل�شرف العام

من ذاكرة زد

الأ�ست���اذ /عبدالرحم���ن بن علي اجلري�س���ي رئي�س جمل�س الغ���رف التجارية وال�صناعية باململك���ة يفتتح املقر
الرئي�سي ل�شركة زد يف يوم الثالثاء � 28شعبان 1414هـ  -املوافق  8فرباير 1994م.

�شـــركة زد تطــوي مرحلة وتبد�أ مرحلة جديـدة
يف زد قررن���ا �أن نلح���ق بركب امل�ستقبل قب���ل �أن يطوينا ويتجاوزنا ..وها نح���ن اليوم نطوي مرحلة
ون�سته���ل �أخ���رى ..ندخله���ا ب����إرادة �شابة جديدة متث���ل اجليل الث���اين لل�ش���ركاء يف زد ..كل ذلك
بطموحات وا�ستعدادات كبرية.

بع���د خم�س���ة وع�شرين عام��� ًا م���ن ت�أ�سي����س �شركة زد
للإعالن والعالقات العام���ة يرتجل امل�ؤ�س�س وامل�شرف
الع���ام املهند����س :عبداملح�س���ن املا�ض���ي ،ويت�سلم دفة
القي���ادة الأ�ست���اذ :مهن���د املا�ض���ي ،ليكم���ل م���ا ب���د�أه
امل�ؤ�س�س���ون م���ن رحل���ة عم���ل ب���د�أت ر�سمي��� ًا يف ماي���و
1991م ،ليب���د�أ عهد جديد يف م�س�ي�رة ال�شركة وذلك
اعتبارا من الأول من �شهر يوليو عام 2016م.
ومتا�شيا مع ظروف املرحلة اجلديدة والتغيري الهيكلي

الكبري ال���ذي ت�شهده بالدن���ا متمثال يف ر�ؤي���ة التحول
الوطن���ي ( ،)2030كان الب���د من التحدي���ث والتغيري
الهيكل���ي يف ادارة ال�شرك���ة و�ض���خ دم���اء جدي���دة يف
كوادرها الب�شرية ،مبا يتنا�سب مع خططها امل�ستقبلية
يف احلفاظ على عمالئها احلاليني وا�ستقطاب عمالء
جدد ،وفتح �آفاق جديدة تهيئها لتبو�ؤ مكانة تليق بها يف
�صناعة الإعالم والإع�ل�ان ال�سعودي الذي ميثل اليوم
العمود الفقري لتلك ال�صناعة يف العامل العربي.

كان هاج�سي يف العمل دائم ًا هو :كيف ميكن
لل�شركة �أن توفر ملن يعمل فيها حياة �أف�ضل؟
كان���ت وال زال���ت فل�سف���ة ال�شرك���ة �أنها فوق
اجلميع و�أنها حا�ضن جلميع العاملني فيها..
وبالت���ايل �إذا كان لل�شرك���ة ح���ق وت�ستطي���ع
�أن تتن���ازل عن���ه ف�س���وف تفع���ل ..و�إذا كان
للآخرين حق���وق فيجب �أدا�ؤه���ا فور ًا مهما
كانت الظروف ..ف�أول در�س يتعلمه املوظف
يف ال�شرك���ة �أن���ه مل يت���م توظيف���ه ليخال���ف
الأخ�ل�اق والنظام با�سمها ب���ل ليعمل وينتج
ويبدع فيها.
كم���ا �أننا يف ال�شركة عل���ى يقني تام ب�أنه �إذا
مل تك���ن ثقاف���ة االحرتام �سائ���دة بيننا فلن
تك���ون هن���اك بيئ���ة عم���ل �سليم���ة �صحية..
فاالح�ت�رام �أ�سا����س كل عالق���ة �إن�ساني���ة ..
من هنا ف�إن احرتام املدير لزمالئه ب�أهمية
احرتام الزمالء ملديرهم.
كم���ا �أن من املفاهيم اخلاطئ���ة التي حاولنا
مكافحته���ا يف ال�شرك���ة مب���د�أ “الدفاعية”
مثل عب���ارات« :هذا لي�س خطئ���ي» �أو «�سبق
�أن َّ
حذرت من هذا” �أو “العميل يريد ذلك»
�أو غريها ..فاخلط�أ �إذا وقع فهو نتيجة عمل
طرفني ..نحن �أحدهما.
بع���د خم�س���ة وع�شري���ن عام���ا �أودع العم���ل
التنفي���ذي يف زد لكني لن �أغادرها � ..أترك
دف���ة القي���ادة ولكن���ي ل���ن �أت���رك ال�سفين���ة
� ..س�أك���ون حا�ض���ر ًا متفرغ���ا خلدم���ة زد
كم�ست�ش���ار  ..م���ع العم���ل عل���ى امل�شاري���ع
والربام���ج الت���ي ت�ضي���ف لل�شرك���ة يف البعد
اال�سرتاتيجي.

الهيئة العامة للزكاة والدخل و�شركة زد يف اتفاق �شراكة

م�ضت ال�سن���ة الأوىل من تعاقد �شرك���ة زد مع هيئة الزكاة
والدخ���ل ..وهو العقد ال���ذي ميتد لثالث �سن���وات ويهدف
�إىل �إيجاد تفاهم م�شرتك ب�ي�ن الهيئة ومكلفيها و�شركائها
مب���ا يعزز قدرتها على الت�أث�ي�ر الإيجابي ..وير�سخ �صورتها
كم�ؤ�س�س���ة مالي���ة معني���ة بتح�صي���ل ال���زكاة ال�شرعي���ة
وال�ضرائب النظامية بكفاءة وعدالة.
وق���د مت خ�ل�ال هذه ال�سنة �إع���داد الوثيق���ة املرجعية لهيئة
ال���زكاة والدخل ومن ثم اخلط���ة االت�صالية اال�سرتاتيجية
الت���ي مت مناق�شته���ا بعدة اجتماعات اختتم���ت بور�شة عمل
�شارك���ت فيه���ا قي���ادات الهيئة ..وج���اري الإع���داد لتنفيذ
برامج وم�شاريع اخلطة و�آلياتها.

البنك ال�سعودي لال�ستثمار �شريك لـ زد
تعاق���د البن���ك ال�سعودي لال�ستثمار مطلع هذا العام مع �شركة زد لتقدمي كافة خدمات الت�صامي���م الإعالنية للبنك ،وهي نقلة نوعية يف العالقة العملية بني
بنك اال�ستثمار و�شركة زد والتي بد�أت عام 2000م.

تقارير �سنوية
�أجن���ز ق�س���م التقارير ال�سنوية يف ال�شركة هذا العام �إع���داد وت�صميم وطباعة اثني ع�شر تقرير ًا �سنوي ًا لعام 2015م لعدد م���ن ال�شركات الوطنية امل�ساهمة ،وهو
�إجناز اعتادت عليه ال�شركة ونتطلع �إىل املزيد من التو�سع يف خدمة قطاعاتنا الوطنية.
التـقــريـر الســـنوي 2015
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�شركة اخلزف ال�سعودية

جمعية الأطفال املعاقني

جمعية رعاية الطفولة

ال�شركة العقارية ال�سعودية

�صور تاريخية الفتتاح مقر ال�شركة عام 1994م

دعوة احلفل
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انت �إحدى �أكرب �ش���ركات اجلرافيك�س،
فري���ق �شركة (هو�شانكو) الت���ي ك
دير عام ال�شركة (الثاين من اليمني)
وبينهم الأ�ستاذ فاهيه يزديجان م
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بع�ض من ق�صة زد  ..انق�ضاء املرحلة الأوىل (2016-1991م)

�صوره التقطت عام 1998م لفريق العمل ب�شركة زد �آنذاك ،وهم من اليمني وقوفا  :ح�سن الكردي ،عبد املح�سن املا�ضي � ،أوين  ،فينو� ،سيلف�سرت ،حامد( ،املرحوم)
عماد اخلطيب ،راميل� ،ساجن ،رومولو ،ومن اليمني جلو�سا  :ماجد املا�ضي ،الكردي� ،إدجر( ،املرحوم) �سفيان ،جون ،باربا�ش.
�سلف�سرت كوبيلو

قبل

�أ�شرف ماجنلور

الآن

قبل

جمدي الطيب

الآن

قبل

الآن

ب���د�أت ال�شرك���ة ع���ام 1991م بزمالء منهم ثالثة ال زالوا على ر�أ�س العمل وهم � :سلف�سرت كوبيلو� ،أ�شرف ماجنلور ،جمدي الطيب  ..ومنهم من غادرنا �إىل عمل �آخر
وهم  :ماجد املا�ضي وجمال ال�ضمور و ح�سن الكردي  ..ومنهم من تقاعد وهو �أوين كري�شنان  ..ومنهم من توفاه اهلل �إىل رحمته وهم �:سفيان مريزا وعماد اخلطيب.
راميل ماتنزو

قبل

�ساجن فارجي�س

الآن

قبل

جون كوبيلو

الآن

قبل

ثالثة من الزمالء جتاوزت مدة خدمتهم � 20سنة وال زالوا يخدمون ال�شركة وهم  :راميل ماتنزو� ،ساجن فارجي�س ،وجون كوبيلو.

�آخر �صورة جماعية التقطت لفريق العمل الذين �شاركوا يف الإفطار ال�سنوي لل�شركة يف يوم ال�سبت 13رم�ضان 1437هـ

الآن

�أ�سئلة الإدارة

كان �أحد �أهم الأ�سئلة التي دارت يف بايل
حينما بد�أت العمل يف �شركة زد :هل عمل
ال�شركة يتمحور حول الإبداع �أم حول
اخلدمة؟ وكانت الإجابة التي تعلمتها
ومل�ستها هي �أن ال�شركة تقدم خدمات
�إبداعية وال ميكن ف�صل جودة الإبداع
واالبتكار عن جودة اخلدمة.
لكن ال زالت هناك �أ�سئلة ال بد من �إجابتها
مثل :اليوم وبعد �أن جتاوز عمر �شركة زد
 25عام ًا ومع دخولها يف مرحلة بنائها
الثانية وا�ستناد ًا �إىل جتربتها ال�سابقة..
ما هو موقف ال�شركة من االختيار بني
�سيا�سة ات�ساع قاعدة العمالء �أو �سيا�سة
ارتفاع قيمة العمالء؟ �أما ات�ساع قاعدة
العمالء ف�إنه يح�صن ال�شركة من خماطر
فقدان العميل ..ويدفعها للبحث الدائم عن
عمالء جدد ..لكنه ي�ؤدي �إىل ارتفاع تكلفة
الت�شغيل ..بينما ارتفاع قيمة العمالء يخفف
ال�ضغط على فريق العمل ..ويعطي م�ساحة
�أكرب للإبداع ..لكنه يعر�ض ال�شركة �إىل
خماطر فقدان العميل.
�أي�ض ًا البد من حتديد ما �إذا كانت ال�شركة
ت�سعى �إىل تقدمي �شيء ذي قيمة (له معنى)
�أم �أنها ت�ستهدف زيادة �أرباحها؟ ال �شك
�أن �إجناز �شيء ذي قيمة هو غاية الإن�سان
العاقل ..لكن يجب �أال يغيب عن بالنا �أي�ضا
�أن ال�شركة يف املقام الأول هي من�ش�أة
جتارية ولي�ست من�ش�أة غري ربحية.
هذا القرار من ال�صعب �أن يتخذه �شخ�ص
واحد مهما عال مكانه يف ال�شركة  ..بل
يجب �أن يكون قرار العاملني ب�أكملهم ..
فهم �شركاء النجاح �أو الف�شل.
مهند بن عبداملح�سن املا�ضي
املدير العام

�أ�ســــرة

�أقامت �شركة زد حفل وداع للمدير التنفيذي الأ�ستاذ علي �سفان الذي تقاعد بعد خدمة ال�شركة ملدة �سبعة ع�شر عاما،
�أ�س�س خاللها ملنهجية عمل �ساهمت وب�شكل مقدر يف ازدهار ال�شركة ومنوها.

زمالء جدد

غ�سان جوزف

�أحمد �أنور

خالد �سوبرة

يو�سف عقيل

ان�ضم �إىل فريق زد �سبعة زمالء جدد وهم:
•غ�سان جوزف  -م�ست�شار املعار�ض وامل�ؤمترات
•�أح���������م���������د �أن������������������ور  -م��������دي��������ر ف���ن���ي
•خ�����ال�����د �����س����وب����رة  -م�����دي�����ر ل���ل���م�������ش���اري���ع
•ي����و�����س����ف ع���ق���ي���ل  -ت����ط����وي����ر الأع������م������ال

راندي بوالندي

حممود اجلمال

ري�ستي �أوباجايو

•ران��������دي ب�����والن�����دي  -م�����ص��م��م ج���راف���ي���ك
•حم����م����ود اجل�����م�����ال  -م�������ص���م���م ج���راف���ي���ك
•ري�������س���ت���ي �أوب������اج������اي������و  -ف����ن����ي ط���ب���اع���ة
ف�أه ًال بهم.

مواليد جدد
•رزق ال��زم��ي��ل حم��م��د �أب����و ال��ق��ا���س��م ب��ط��ف��ل ���س��م��اه (رائ�����د).
•رزق ال���زم���ي���ل �أح����م����د ج���ك���ن���ون ب���ط���ف���ل ����س���م���اه (ب���ل���ال).
•رزق ال����زم����ي����ل �أوم����ي���������ش مب�����ول�����ود ����س���م���اه (�آك���������ش����ت).
•رزق ال��زم��ي��ل حم��م��د حلمي مب��ول��ود ���س��م��اه (ع��ب��د ال��رح��م��ن).
جعلهم اهلل قرة عني لآبائهم.

حممد �أبو القا�سم

أبوالقا�سم
أحمدجكنون
� �

�أومي�ش بابو

حممد حلمي

منا�سبات �سعيدة
•تخرج ابن الزمي���ل الطاهر الطيب (ح�سام) من كلية
الطب جامعة نان�شانغ بال�صني� ..ألف مربوك.
•دخل قف����ص الزوجية الزميل هيثم هالل دربج نتمنى
له حياة زوجية �سعيدة وبالرفاه والبنني.
•زوج الزمي���ل كوتي ميدو ابنته ه���ذا ال�صيف يف الهند
� ..ألف مربوك.

ح�سام الطاهر

هيثم دربج

كوتي ميدو

زد تطور ق�سم امل�ؤمترات واملعار�ض �إىل �شركة م�ستقلة

�أح���د �أه���م اخلطوات التي اتخذتها �شركة زد لالنطالق يف مرحلتها الثانية هو حتويل ق�سم خدم���ات تنظيم و�إدارة امل�ؤمترات واملعار�ض بال�شركة �إىل �شركة م�ستقلة..
ودعمه���ا بك���وادر وخربات مرموقة وكفاءات متخ�ص�صة حت���ت قيادة الأ�ستاذ :غ�سان جماع�ص ..الذي يتمتع بخربات وا�سع���ة يف هذا املجال عرب قيادته مهام تنظيم
و�إدارة ع���دد من �أكرب امل�ؤمترات واملعار�ض الدولية يف كل من دبي ولبنان
واململكة العربية وال�سعودية.
وت�أت���ي هذه اخلطوة من جان���ب ال�شركة بهدف ا�ستكم���ال والإ�ضافة �إىل
م�سريتها ال�سابقة يف ه���ذا املجال حيث قامت بتنظيم عدد من املعار�ض
امللكي���ة وامل�ؤمت���رات الدولي���ة منه���ا عل���ى �سبيل املث���ال :امل�ؤمت���ر العربي
ملخت�ب�رات ال���دم (وزارة ال�صح���ة) ..ومعر����ض �سلطان اخل�ي�ر (الهيئة
العام���ة لل�سياح���ة) ..ومعر�ض �س�ي�رة واجنازات امللك عب���داهلل (الهيئة
العام���ة لل�سياح���ة) ..ون���دوة ومعر����ض تاري���خ املل���ك فه���د (دارة امللك
عبدالعزيز).
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ل�شركائنا كلمة

*

�إ�صدارات زد..
�أ�ص���درت ال�شرك���ة ع���دد ًا من املج�ل�ات والكتب والن�ش���رات الدورية لع���دد من ال�ش���ركات وامل�ؤ�س�سات
الثقافية للعام 2016م ،ومنها:

العدد  82السنة العشرون
رجب 1437هـ  /أبريل 2016م

العدد  82السنة العشرون | رجب 1437هـ  /أبريل 2016م

العدد الثاني والثالثون جمادى الآخر 1437ه� | مار�س 2016م

مجلة دورية ت�ص��در عن مركز الفهر�س العربي الموحد

تؤكده نجاحات معارض الكتاب..

ماذا يريد العميل؟
Prince Alwaleed.. Global Success

يف العم���ل الإعالمي والإعالين الب�ضاعة
املطلوب���ة م���ن العميل ه���ي الفك���رة التي
حتق���ق نتيج���ة� ..أم���ا بقي���ة الأعم���ال
التنفيذية املرتبطة بها فما هي �إال و�سائل
و�آليات و�إجراءات تنفيذ.
2015

كانت اإلبل حيوانات مهمة في المجتمعات قبل اإلسالم في بالد ما بين النهرين وأجزاء أخرى من الجزيرة
العربية .ونظراً لقيمته وأهميته فإنه كان يذبح ويدفن مع الميت لينقله في الحياة األخرى .مثل هذا الدليل
قد وجد في حفريات مدافن جنوب الظهران ،حيث وجدت جماجم الجمال جنباً إلى جنب مع الجماجم اآلدمية.

Prince Alwaleed.. Global Success
2015

*المرجع :كتاب اإلبل في الفن القديم والتاريخ والثقافة بالمملكة العربية السعودية
من إصدار مكتبة الملك عبدالعزيز العامة

جميل عبداهلل امللحم
الع�ضو املنتدب ملجموعة �شاكر
عمال�ؤنا هم �شركا�ؤنا

جملة �أحوال املعرفة

Ahwal Cover.indd 4-6

جملة الت�سجيلة

العدد الثالث عشر  -النصف األول 2016م

هذا الكتاب..
اإذا كان الآب ��اء املوؤ�س�س ��ون لأ�س ��رة اآل �سعي ��دان (الكي ��ان
التج ��اري) هم اأربعة :عبداهلل وفهد وحمد واإبراهيم..
اإل اأن اأكربه ��م عبداهلل هو من لعب دور الوالد واملربي
واملعي ��ل ..فه ��و ال ��ذي �س ��ن النظ ��م وزرع املب ��ادئ وحكم
العالق ��ة ورف ��ع م ��ن قي ��م اجل ��راأة والتق ��ان يف نفو� ��س
اإخوت ��ه حت ��ى غدوا وذريتهم على ما ه ��م عليه الآن من
�سمعة عقارية وعملية.
ه ��ذا الكتاب واإن كان عن �س ��رة ال�سيخ عبداهلل (رحمه
اهلل) اإلأ اأن ��ه ل ينف�س ��ل ع ��ن ه� �وؤلء الآب ��اء املوؤ�س�س ��ن
لالأ�س ��رة ..حي ��ث ل ف ��كاك ل�سرت ��ه عن �س ��ر اإخوته..
ف�سرته ��م متالحم ��ة مت�سل ��ة مرتابط ��ة مكمل ��ة
لبع�سه ��ا ..من هن ��ا فاإننا يف هذا الكت ��اب نعر�س �سرة
اآل �سعيدان بقدر ما ن�ستعر�س م�سرة اأخيهم الأكرب..
ف ��ال ق�سة بدونهم جميع� �اً ..وال�سورة ت�سر منقو�سة
يف غياب اأي منهم.
احلقيق ��ة الأخرى ه ��ي اأن ق�سة ه� �وؤلء الإخوة الأربعة
ه ��ي جزء م ��ن تاري ��خ الريا� ��س احلديث ��ة ..حيث متثل
الريا� ��س م�سم ��ار �سعيه ��م وجم ��ال اإبداعه ��م ومرك ��ز
اأعماله ��م ..ف ��ال ميك ��ن اأن ُت ��روى ق�س ��ة الريا� ��س
احلديث ��ة دون ذكر اآل �سعيدان ..ول ميكن رواية �سرة
اآل �سعيدان دون الريا�س.

بعض من قصة الرياض  ..سيرة الشيخ عبداهلل آل سعيدان

العمي���ل حينما يطلب حمل���ة �إعالنية فهو
غالب ًا يريد �شيئ ًا ويريد منك �أن تريه كيف
ي�صل �إليه ..و�إذا مل تنجح يف حتقيق ذلك
ف�سوف يعت�ب�ر م�صاريف الإعالن نفقات
ال ا�ستثم���ار ..وهذه م�شكل���ة نواجهها يف
القط���اع اخلا�ص� ،سببه���ا �أن كثري ًا ممن
يقدمون خدمات الإع�ل�ام والإعالن هم
ماه���رون يف حجز امل�ساح���ات الإعالمية
والإعالني���ة ،لكنهم غري ماهرين يف فهم
العميل واحتياجات���ه ..وبالتايل يخفقون
يف �صناع���ة املحت���وى ..فت�ضي���ع الر�سالة
وت�ضيع معها تكاليف احلملة.
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للتصفح اإللكتروني
إمسح الرمز QR

جملة بنك اال�ستثمار

www.z-adv.com

وح�ي�ن التق���دم بعر����ض حمل���ة �إعالمية
�إعالنية متكامل���ة ..فلي�س املطلوب فقط
�س���رد الو�سائل املمكن���ة واملتاحة يف �سوق
الإعالم والإعالن ..بل املطلوب هو تبيان
مدى فهم الوكالة للعميل وعمله ،وحتديد
الغاية من احلملة ،وتق���دمي الفكرة التي
حتق���ق الغاي���ة ،ث���م بعد ذلك يت���م تعيني
الو�سائل احلاملة للفكرة ،و�آليات اخلطة
التي يجب اتباعها وخطوات التنفيذ.
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جملة الوليد

الشيخ سلمان الحمود الصباح :

البوابة تؤكد وحدة المصير الثقافي،
ّ
ّ
والسعودية سباقة لمد يد العون.

مركز الفهرس يستعد إلطالق بوابة الجزائر
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تدشين
بوابـــــــة
الكويت

هذا التمثال المزخرف والمتقن وجد في معبد في الفاو ويعود تاريخه إلى  200سنة قبل الميالد.

سيرة الشيخ عبداهلل بن سعيدان

كتاب بع�ض من ق�صة الريا�ض

كتاب وزارة االت�صاالت

بو�سرت اليوني�سكو لالحتفال ال�سنوي باللغة العربية

نالت �شركة زد �شرف ت�صميم �شعار اليوم العاملي للغة
العربية والذي حتتفل به اليوني�سكو يف  18دي�سمرب من
كل ع���ام ..كم���ا قامت بت�صميم بو�س�ت�ر احتفالية هذا
العام.

