ن�شرة داخلية دورية تُعنى ب�أخبار �شركة زد للإعالن والعالقات العامة
العدد  -16حمرم 1439هـ � -أكتوبر 2017م

كلمة امل�شرف العام

هل التوعية كذبة؟

احلملة الإعالنية للإ�صدارال�ساد�س للعملة ال�سعودية
نفذت �شرك���ة زد احلملة الإعالنية التوعوية للإ�صدار
ال�ساد�س للعمالت الورقية واملعدنية ال�سعودية يف عهد
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
�آل �سع���ود «حفظ���ه اهلل» ،وق���د ا�شتمل���ت احلملة على
�إعالن���ات ال�صح���ف املحلي���ة واخلليجي���ة و�إعالن���ات
�إلكرتوني���ة و�أفالم تثقيفية وت�صامي���م �إبداعية تو�ضح
العالم���ات الأمني���ة للعمل���ة الورقي���ة� ،إ�ضاف���ة �إىل

�ألبومات وعلب ملكية وكتي���ب �إ�صدار العملة اجلديدة
وبرو�ش���ورات ومطوي���ات ولوحات �إعالني���ة ومن�صات
تعريف.
كم���ا قام���ت ال�شرك���ة �أي�ض��� ًا بتنظي���م حف���ل تد�ش�ي�ن
ت�صامي���م العملة اجلدي���دة وامل�ؤمت���ر ال�صحفي مبقر
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالريا�ض.

هل التوعية كذبة و�أن النا�س يف احلقيقة
ال ت�س���تجيب للتوعية بل ت�ستجيب لتطبيق
النظام؟
انظر �إىل التوعية بحوادث املرور ..رغم
�أربعني �س���نة من التوعي���ة مازالت �أعداد
ال�ضحاي���ا يف ازدي���اد يوم��� ًا بع���د ي���وم..
فح���وادث الطرق كان���ت وال زالت القاتل
رق���م واحد للمجتم���ع ال�سع���ودي ..والآن
وبع���د �ساهر بد�أن���ا نرى بع����ض االلتزام
يف ال�ش���وارع والط���رق الت���ي يوج���د فيها
(�ساهر) فقط!.
انظر �إىل الدع���وة �إىل تر�شيد ا�ستهالك
املي���اه والكهرب���اء ه���ي بعم���ر التوعي���ة
بح���وادث امل���رور ..ومل تنج���ح التوعية..
والآن بد�أن���ا ن���رى نتيجة بع���د رفع تعرفة
ا�ستهالك املياه والكهرباء.
نعود ل�س����ؤال العن���وان مل���اذا ال ي�ستجيب
املجتم���ع حلمالت التوعي���ة ..هل لأنها ال
ت�صلهم ل�ضعفه���ا� ..أم �أن النا�س غريزي ًا
ال ي�ستجيبون للكالم بل للفعل؟
احلقيق���ة �أن التوعية ه���ي و�سيلة وقاية..
والنا����س رغ���م معرفته���ا �أن درهم وقاية
خري م���ن قنطار ع�ل�اج� ..إال �أنهم كب�شر
ي�ستدنون اخلري وي�ستبعدون ال�شر ..وهنا
ي�س���ود منط���ق قوة النظ���ام ولي����س ليونة
التوعية.
عبداملح�سن املا�ضي

م�ؤ�س�سة النقد تد�شن الإ�صدار ال�ساد�س للعملة ال�سعودية
حت���ت �شع���ار «ثقة و�أمان» نفذت �شركة زد حملة تد�شني الإ�ص���دار ال�ساد�س من العملة ال�سعودية اجلديدة� ،شعار ثقة و�أمان �صدر من الثقة باالقت�صاد الوطني
والأمان يف عملته التي امتازت بخ�صائ�ص فنية فريدة ومبوا�صفات عالية ،نفذت وفق �أحدث املعايري العاملية.

فيلم عن �أهم اخل�صائ�ص والعالمات الأمنية للعملة اجلديدة

من حفل التد�شني

تت�سرف موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي بدعوتكم حل�سور مر��سم حفل �إطالق
ت�ساميم �لإ�سد�ر �ل�ساد�س من �لعملة �لورقية و�ملعدنية يف عهد

حفظه �هلل
وذلك يف متام �ل�ساعة �ل�سابعة و�لن�سف من م�ساء يوم �لأحد 1438/3/13هـ �ملو�فق 2016/12/14م
باملقر �لرئي�سي ملوؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي
�أحمد بن عبد�لكرمي �خلليفي
�ملحافظ

�أفالم تثقيفية بر�سوم متحركة ()Animation
عن ت�شويه العملة و�سهولة التداول والعالمات الأمنية

دعوة حفل التد�شني

ألبوم العمالت املعدنية

كتيبات ومطويات

�إعالنات �صحفية عن �صدور العملة وال�سمات الأمنية لها

�ألبومات ملكية قدمت ملقام
خادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز
وويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان
مبنا�سبة تد�شني الإ�صدار ال�ساد�س من العملة ال�سعودية.

ألبوم العمالت الورقية

احلملة الوطنية للتوعية مبخاطر ال�سلع ال�ضارة
بالتعاون مع اجلمعية ال�سعودية ل�صحة اليافعني مت �ضخ مادة توعوية كثيفة عن �أ�ضرار التدخني وم�شروبات
الطاق���ة والغازية ..وذلك من خ�ل�ال م�ؤثري اليوتيوب وبث �إعالن �إذاعي ع���ن �أ�ضرار امل�شروبات الغازية
و�إقامة معار�ض متنقلة يف الأ�سواق يف كل من الريا�ض والق�صيم واملجمعة وتبوك �صحبها:
•فحو�صات لقيا�س ال�سكر يف الدم
•عمل ا�ستبيانات عن �صحة الأ�سرة
•�شارك يف هذه احلملة طلبة من كليات الطب من تلك املناطق مبتو�سط ( )10طالبات طب وخم�سة
طلبة لكل معر�ض والذي ا�ستمر ليومني متتاليني يف كل منطقة.

القدوة :إعالن تلفزيوني عن مضار التدخني

طاقة الوهم :إعالن تلفزيوني عن مضار مشروبات الطاقة

فعالية التوعية مبضار
املشروبات الغازية (القصمي -
الواحة مول)
فحص سكر الدم
(املجمعة مول)

حظيت فعالية التوعية مبضار
املشروبات الغازية (تبوك -
الراقي مول) مبتابعة
مسؤولي وزارة الصحة باملنطقة

فيلم الدكتور محمد الغندور
إعالن تلفزيوني عن مضار املشروبات الغازية

فعالية ( )Mall Activationيف سوق غرناطة
إنتاج ضخم شمل عشرين ممث ً
ال وكاميرات خفية ومشاركة اجلمهور.

م�شاركات امل�ؤثرين على قنوات اليوتيوب عن �أ�ضرار امل�شروبات الغازية

التعاقد مع وزارة التخطيط لتنفيذ احلملة االت�صالية لل�ضريبة االنتقائية
نف���ذت �شرك���ة زد يف تعاقدها مع وزارة التخطيط ممثلة بوحدة الإيرادات غ�ي�ر النفطية حمالت �إعالنية وتوعوية
لتطبي���ق ال�ضريبة االنتقائية على ال�سل���ع ال�ضارة والتي ت�شمل التبغ وامل�شروبات الغازي���ة وم�شروبات الطاقة ،حيث
بد�أت ال�شركة يف تنفيذ حمالت توعوية �شملت الإعالنات التلفزيونية والإذاعية و�إعالنات رقمية و �إعالنات �شبكات
التوا�صل االجتماعي وال�صحف.

إعالنات شوارع
تصاممي إنفوجرافيك إلكترونية

فيلم عن الضريبة االنتقائية
أنتج على تقنية (Prespective in-Motion )4D
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اإلعالن الرسمي عن تطبيق الضريبة االنتقائية يف الصحف السعودية

إعالنات املرحلة االنتقالية لتطبيق الضريبة االنتقائية

تقارير �سنوية

�إ�صدارات زد

ا�ستم���رت �شرك���ة زد يف تقدمي خدمات �إعداد وت�صميم التقارير املالية ال�سنوية لعدد من املن�ش�آت الوطنية الكربى .ومن بني التقارير ال�سنوية التي نفذت
لعام :2016

�أ�صدرت �شركة زد عدد ًا من املجالت والن�شرات والكتب املتخ�ص�صة لعدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الثقافية منها:

�شركة اخلزف ال�سعودية

البنك ال�سعودي لال�ستثمار

�شركة برتوكيم

جمعية الأطفال املعاقني

الكيميائية ال�سعودية

�شركة احل�سن غازي �إبراهيم �شاكر

املركز الوطني للوثائق واملحفوظات

مكتبة امللك عبدالعزيز العامة

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

جملة الت�سجيلة

م�ؤ�س�سة الأمري الوليد اخلريية

كتاب الإبل� ..أ�سما�ؤها � -أو�صافها  -طباعها

جملة �أحوال املعرفة

كتاب اجلمل..
يف الفن القدمي والتاريخ والثقافة باململكة العربية ال�سعودية

جملة بنك اال�ستثمار

السعودية
واليونسـكـو
زهــور صحراوية

كتاب ال�سعودية واليون�سكو ..زهور �صحراوية

كت ّيب �أبناء احلياة ي�ستحقونها

برو�شور فرع مكتبة امللك عبدالعزيز بجامعة بكني

جامعة تبوك ت�صدر املو�سوعة العلمية ملنطقة تبوك
نف���ذت �شرك���ة زد املو�سوعة العلمية ملنطقة تبوك والتي متثل �إ�صدار ًا �شام ًال عن منطقة تبوك يتناول جغرافيتها وتاريخها وتراثها
الطبيعي واحل�ضاري واحلركة التجارية وكذلك احلركة العلمية والأدبية وماكتب عنها يف كتب الرحالة امل�سلمني والأوربيني ،مما
جعله���ا مرجع��� ًا علمي ًا يقدم املعلومة ال�صحيحة ال�شاملة عن املنطق���ة .وقد قام بهذا العمل فريق علمي من �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامع���ة تبوك ا�ستمر ملدة ثالث �سنوات� ،أنتجوا خاللها ِ�سفْ���ر ًا علمي ًا فريد ًا يخدم املحتوى الوطني وميثل �أ�سا�س ًا ملعرفة تراكمية
مو�سوعية عن جزء من الوطن.

�أ�ســــرة
ال�شركة تقيم حفل �إفطار رم�ضان ملن�سوبيها
اجتم���ع الزم�ل�اء يف �شركة زد على الإفطار الرم�ض���اين ال�سنوي املعتاد ..وذلك يف مغرب ي���وم اجلمعة 1438/09/21هـ املواف���ق 2017/06/16م ..واحتفل
اجلميع باجتياز ثالثة من الزمالء ربع قرن من امل�شاركة امل�ستمرة يف هذا االجتماع ال�سنوي وهم� :سلف�سرت ،و�أ�شرف ،وجمدي.

مواليد جدد

زمالء

فايز حممد

يا�سر التويجري

�أن�س الدو�سري

جمدي الطيب

طالل بو�أنطون

ريول دي جي�س�س

وجدان �سلطان

أبوالقا�سم
�
نوف مهند

�صقر هيثم

�
أبوالقا�سم�أنور
حممد�أحمد

لوحة التميز

هيثم دربج

•ان�ضم �إىل �أ�سرة زد الزميل يا�سر التويجري  -م�س�ؤول املوارد الب�شرية
•ان�ضم �إىل �أ�سرة زد الزميل �أن�س الدو�سري  -م�صمم غرافيك
•ان�ضم �إىل �أ�سرة زد الزميل ريول دي جي�س�س  -م�صمم غرافيك
•ان�ضم �إىل �أ�سرة زد الزميل فايز حممد فايزان � -ضيافة
•ان�ضم �إىل �أ�سرة زد الزميل طالل بو�أنطون  -مدير �إبداعي
***

•تزوج الزميل جمدي الطيب للمرة الثالثة ،لعلها تكون ثابتة.

عبداجلليل حممد

انتقل ��ت �إىل رحم ��ة اهلل زوج ��ة الزمي ��ل
عبداجلليل� ..أح�سن اهلل عزاءه.

•رزق الزميل �سلطان
الفرهود مبولودة �أ�سماها
وجدان.
•رزق الزميل مهند املا�ضي
مبولودة �أ�سماها نوف.
•رزق الزميل هيثم دربج
مبولود �أ�سماه �صقر.
•رزق الزميل �أحمد �أنور
مبولود �أ�سماه حممد.
جعلهم اهلل قرة �أعني والديهم.

ال�صمت وامل��ث��اب��رة �سمتان
ظ��اه��رت��ان يف �أداء الزميل
ه��ي��ث��م ..وه��م��ا م��ن �سمات
الناجحني ال��ت��ي ت�سعد �أي
من�ش�أة �أن ي��ك��ون فيها من
ي��ت��ح��ل��ى ب��ت��ل��ك ال�����ص��ف��ات..
ا�ستحق لوحة التميز باقتدار
ونتمنى له التوفيق وا�ستمرار
النجاح.

ل�شركائنا كلمة

*

التعاق��د م��ع الدي��وان امللك��ي ممث ً
�لا باملرك��ز
الوطني للوثائق واملحفوظات

الإعالم اليوم
نعي����ش الي���وم مرحل���ة هيمن���ة ع���امل
االت�ص���ال ..فبانفت���اح الف�ض���اء �أ�صب���ح
الإع�ل�ام ذا �أث���ر بال���غ يف ق�ضاي���ا الأمن
والتنمية ..ودوره كب�ي�ر وم�ؤثر يف ت�شكيل
الوعي الع���ام ..الذي �أ�صبح بدوره �ساحة
مفتوحة لكل الو�سائل الإعالمية املوجهة
ل�صالح حتقيق غايات ُم َّالكها.
�أم���ا و�سائ���ل التوا�ص���ل االجتماع���ي فقد
طغ���ت بتعدده���ا وتنوعها وكونه���ا متاحة
للجمي���ع� ..ص���ار بف�ضله���ا ل���كل ف���رد
�صوت مبا�ش���ر ف���وري ودون رقيب ..وكل
م�ش���ارك فيه���ا �إما يحم���ل ر�أي��� ًا �أو يعلن
والء ..و�أحيان��� ًا ميكن �أن يحقق امل�شارك
�إلكرتوني��� ًا بر�سال���ة واحدة م���ن ال�شهرة
واالنت�شار ما مل يحققه جنم �شعبي طوال
م�شواره الفني.
ومع ه���ذا النم���و الهائل لت�أث�ي�ر الإعالم
وو�سائ���ل التوا�صل االجتماعي على �أفراد
املجتمع���ات عموم��� ًا� ..إال �أن���ه ال يوجد ما
يكف���ي من ال�ش���ركات ال�سعودي���ة العاملة
يف ه���ذا املي���دان ..وال زال���ت تنق�صن���ا
اخل�ب�رات العميق���ة مب���ا يكف���ي لتغطي���ة
م�ستوي���ات احتياجات الدول���ة بقطاعيها
الع���ام واخلا����ص ..كما ال يوج���د �صناعة
�إع�ل�ام و�إع�ل�ان �سعودي���ة منظم���ة رغم
احلجم الهائل لل�سوق ال�سعودية.
يف زم���ن التح���ول ت�ب�رز �أهمي���ة �إيج���اد
كيانات متعددة وكب�ي�رة تقوم على �أ�س�س
جتارية ..توفر مرجعية �إعالمية معيارية
للدول���ة وللم�ستثمري���ن ..وتقدم خدمات
ات�صالية متكاملة ت�سد احتياجات اململكة
يف جماالت االت�صال والتوعية العامة.
نايف ال�شرعان
مدير الإ�صدار
مب�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
*عمال�ؤنا هم �شركا�ؤنا

تعاق���دت �شرك���ة زد م���ع املرك���ز الوطني للوثائ���ق واملحفوظ���ات التابع
للدي���وان امللكي للقيام بت�صميم وطباع���ة مطبوعات ون�شاطات املركز.
وت�شم���ل الأعم���ال حم���ل العق���د ت�صمي���م الربو�ش���ورات ،املطبوعات،
املطوي���ات ،الإنفوغرافي���ك ،الأدل���ة ،الدع���وات ،الن�ش���رات ،الأنظمة،
اللوح���ات اخلا�ص���ة بالن���دوات واملحا�ض���رات واملعار����ض ،اللوح���ات
اخلارجية والإعالنات على و�سائل التوا�صل االجتماعي.

جتديد العقد مع البنك ال�سعودي لال�ستثمار
مت جتديد عقد تقدمي خدمات الت�صامي���م االت�صالية للبنك ال�سعودي
لال�ستثم���ار ،وتعد ا�ستمرارية تعاون ال�شركة مع البنك والتي بد�أت منذ
الع���ام 2000م م�ؤ�شر ًا على الثقة الكبرية التي يوليها البنك ل�شركة زد
يف تنفيذ كافة الت�صاميم االت�صالية التي يحتاجها.

التعاقد م��ع �شركة �أجا فارم��ا لتقدمي خدمات
ات�صالية
تعاقدت �شركة زد مع �شركة �أج���ا لل�صناعات الدوائية لتقدمي جمموعة
م����ن اخلدم����ات االت�صالية ،وت�شمل تق����دمي خدمات ت�صامي����م غرافيك،
ت�صمي����م تطبيقات هوي����ة ال�شركة ،ت�صامي����م الإنفوغرافي����ك والعبوات
الطبية واحلمالت الإعالنية.

التعاق��د م��ع وزارة ال�صح��ة لتق��دمي خدم��ات
ات�صالية
تعاقدت �شرك����ة زد مع وزارة ال�صحة لتقدمي خدم����ات ات�صالية ،وت�شمل
جماالت العم����ل حمل العقد ت�صميم و�صناعة املحت����وى لن�شرة �إلكرتونية
داخلي����ة �شهري����ة ،تقدمي خدم����ات ت�صامي����م غرافي����ك والإنفوغرافيك،
ت�صميم تطبيقات هوية الإدارة ،ت�صاميم برامج منا�سبات الإدارة.
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