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لكم الف�سل بعد توفيق اهلل
ها نحن نطوي �سفحة م�سيئة اأخرى يف �سجل م�سرية جناحنا، 

�سّطرنا خاللها العديد من الإجنازات التي ما كانت لتتحقق لول 
توفيقه �سبحانه �تعاىل، ثم اأداء موظفينا الأ�فياء، الذين قاد�ا دفة 

ماكد�نالدز ال�سعودية نحو النجاح.

نتقدم بعظيم ال�سكر �المتنان لكم موظفينا الكرام على الثقة التي 
اأ�ليتمونا اإياها، �اإميانكم العميق بعالمتنا التجارية، �التي نفتخر 

جميعًا باإجنازاتها.

�سكرًا لكم من الأعماق، فبد�ن تفانيكم، �اإخال�سكم يف العمل، 
�اأفكاركم النرية، مل نكن اأبدًا لن�سجل هذه الق�سة الرائعة، �هذه 

الأ�راق امل�رشقة من م�سرية ماكد�نالدز ال�سعودية.
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يجدر بنا، بادئ ذي بدء، اأن ن�رش على قولنا باأن توطني 
الوظائف لي�ست جمرد مهمة متار�ص ارجتاًل، بل ركٌن 
اأ�سا�سي يف �سناعتنا، تتطلب خططًا �ا�سرتاتيجيات، 

�فوق هذا كله تتطلب اإرادة �سادقة.
فال تخفى حقيقة اأن قواعد املناف�سة يف اململكة 

تتغري با�ستمرار، �الالعبون املهرة ذ�� الأفكار املبتكرة 
هم الباقون �الرا�سخون يف مواقعهم املميزة، 

�القطاع اخلا�ص بكافة مفا�سله - خا�سة يف �سناعتنا 
- يعلمون متام املعرفة اأن اأعمالهم مرهونة بالبتكار 

�الإبداع، ل�سمان ال�ستمرارية �التميز.
يف كل عام، يتيح لنا اإعداد تقرير توطني الوظائف 

اخلا�ص بنا، فر�سة قّيمة لقيا�ص مدى التقدم الذي 
اأحرزناه يف ماكد�نالدز ال�سعودية. �بحمد اهلل ا�ستطعنا 

تدريب �تطوير قدرات املزيد من ال�سباب ال�سعودي، 
�رفد قطاعي مطاعم اخلدمة ال�رشيعة �التجزئة- 

�الذي نحن جزء منه- بالكفاءات �الأيدي املاهرة؛ اإذ 
اأ�سبحت فر�عنا اأر�سًا خ�سبة لتقدمي التدريب �التوظيف، 
بال�سكل الذي يرتك اأثرًا اإيجابيًا دائمًا على اأفراد �اقت�ساد 
هذا الوطن الغايل، لت�ساهم- بتوفيقه �سبحانه �تعاىل- 

يف حت�سني مهارات العمل لآلف من ال�سباب ال�سعودي 
�تغيريها نحو الأف�سل.

لقد جعلت ماكد�نالدز كلمة )توطني( مرادفة للنجاح، 
فتحدينا اأنف�سنا �الآخرين د�مًا لإيجاد احللول، �احت�سنا 

حتديات �سوق العمل بعني التفا�ؤل، باعتبارها فر�سًا 
�اعدة، نعّد اأنف�سنا ملواجهتها عرب التفكري بطرق 

مبتكرة؛ ففكرة توطني الوظائف تتطلب جهودًا تتخطى 
جمرد فهم احتياجات �متطلبات ال�سوق �تلبيتها، مما 
يدفعنا اإىل قدح زناد اأفكارنا الإبداعية يف هذا املجال، 

�خو�ص غمار التحدي.

لقد بات لزامًا على كيان عريق مثل ماكد�نالدز 
ال�سعودية اأن يكون �سباقًا يف دفع مبادرات توطني 

الوظائف، فالأمر يتعلق بال�ستثمار يف ال�سباب 
ال�سعودي، �لكم اأن تتخيلوا التاأثري الكبري الذي ميكن 

اأن نحققه اإذا ما ا�ستفدنا من مواهب هوؤلء ال�سباب 
�طاقاتهم. �لعل هذا كان- �ل يزال- �احدًا من اأهم 

اأهدافنا منذ افتتاح اأ�ل فرع ملاكد�نالدز ال�سعودية عام 
١٩٩٣م.

قد يحتاج املرء عند الإقدام على خطوة جريئة 
التقهقر للوراء قلياًل ا�ستعدادًا للقفزة الكربى، �هو ما 

حدث فعاًل يف ماكد�نالدز ال�سعودية، فقد كان لدينا 
خطة بارعة يف اإ�سناد م�سوؤ�لية فر�عنا اإىل �سبابنا 

ال�سعودي، �كانت جتربة فريدة من نوعها، جاءت يف 
بداياتها متعرثة، ��سهدت ظر�فًا خارجة عن اإرادتنا، اإل 

اأنها تّوجت اأخريًا بالنجاح �هلل احلمد.
�ل زلنا بالطبع منذ بداياتنا املبكرة نقدم �نطور 

احلوافز �املكافاآت ال�سهرية التي نقدمها ملوظفينا، 
اإىل جانب احلوافز الدائمة مثل املر�نة يف اختيار اأ�قات 

الد�ام، �اإمكانية التوظيف يف اأقرب فرع متاح، �التاأمني 
الطبي، �يومي اإجازة اأ�سبوعيًا، �التطور الوظيفي �فق 

اأجور ��سلم �ظيفي �ا�سح.  

�سُتذكر ٢٠١٥م 
بال�سنة املليئة 

بالإجنازات 
�املبادرات
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ماكد�نالدز 
ال�سعودية تفي 

اأكرث مما تعد



�اليوم، �عند النظر اإىل ما حققناه عام ٢٠١٥م، ل ي�سعنا 
اإل ال�سعور بالعتزاز بالإجنازات التي ج�سدها فريقنا 

على اأر�ص الواقع، فقد كانت �سنة حميدة رغم معدلت 
الت�رشب الوظيفي املرتفعة، كما حققنا ن�سبة ٢6% 

يف توطني الوظائف، لي�سل عدد موظفينا ال�سعوديني 
اإىل نحو ٢744  موظفًا، من اإجمايل طاقمنا الذي جتا�ز 

بنهاية هذا العام نحو 8 اآلف موظف، مع تطلعات 
�خطط طموحة لتوظيف األف �ساب �سعودي اآخر خالل 

العام املقبل.
هذا لي�ص كل �سيء، فماكد�نالدز متتلك الآن اأكرث 

من ٢٢8 مطعمًا يف كافة اأنحاء اململكة، �ن�سع ن�سب 
اأعيننا الو�سول اإىل نحو ٢٥٥ مطعمًا بحلول عام ٢٠١6م، 

ما ي�سعنا اأمام حتٍد حقيقي ك�رشكة �طنية ت�ستثمر 
عائداتها يف القت�ساد املحلي.

�بالتزامن مع جناحات ماكد�نالدز ال�سعودية، قمنا 
بتطوير اأدائنا �م�سوؤ�ليتنا جتاه املجتمع، �اأطلقنا 

برنامج امل�سوؤ�لية الجتماعية )اأجيالنا(، �هي مبادرة 
جامعة لكل ما نقدمه يف اإطار م�ساركتنا يف تنمية 

املجتمع، بغية الو�سول اإىل اأق�سى درجات التميز على 
كافة امل�ستويات، �قد �ساهمت جهودنا- بتوفيق من 

اهلل- يف حت�سني حياة الآلف من الأطفال �البالغني 
بكافة فئاتهم.

�سُتذكر ٢٠١٥م بال�سنة املليئة بالإجنازات �املبادرات، 
ال�سنة التي اأحدثت تغيريًا جذريًا يف موا�سفات العمل، 
انتقاًل من الرتكيز على الأجور فح�سب، اإىل الرتكيز على 

الأجور املنا�سبة �التطور الوظيفي يف اآن �احد.
اأما بالن�سبة لعام ٢٠١6م، فننظر اإليه بعني التفا�ؤل، 

حيث نتوقع ا�ستمرار الجتاه الإيجابي يف تو�سيع �سبكة 
فر�عنا يف كافة مناطق اململكة، م�سحوبًا با�ستمرار 

عملية توطني الوظائف الناجحة، �التي لقت اأ�سداًء 
�ا�سعة من قبل كل من القطاع العام �قطاع الأعمال، 

�كانت ملهمة- باعرتاف اجلميع- يف ال�ستفادة من 
خططنا �خرباتنا �ممار�ساتنا الإبداعية، �اإعطاء الفر�سة 

ل�سبابنا ال�سعودي الطموح، مما يعود على كافة 
الأطراف باخلري �النماء.

لقد عقدنا العزم يف ماكد�نالدز ال�سعودية على 
حتقيق طموحات قيادتنا احلكيمة، يف ظل توجيهات 

خادم احلرمني ال�رشيفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز، 
��سمو �يل العهد، ��سمو �يل �يل العهد حفظهم اهلل 

�رعاهم، حتى ت�ستمر م�سرية العطاء �اخلري لوطننا 
العزيز. �يف هذا الإطار، نعدكم مبوا�سلة ال�ستمرار 

يف نهجنا نحو حتقيق اأعلى معدلت توطني الوظائف، 
�احلفاظ على مكانتنا الرفيعة يف الطليعة. 

انطالقًا من ذلك، نعتزم موا�سلة خططنا، �تطوير 
ا�سرتاتيجيتنا يف التدريب �التوظيف لت�سبح اأكرث فاعلية؛ 

فال يزال اأمامنا الكثري من العمل لتحقيق ر�ؤيتنا لتوطني 
الوظائف، اإل اأننا �اثقون متام الثقة بقدرة اأفكارنا 

املبتكرة �خططنا امل�ستقبلية الطموحة، �التي ميكن 
الطالع عليها يف تقريرنا هذا، �تقاريرنا الثالثة ال�سابقة، 

اآملني اأن تعود بالنفع عليكم �علينا، �اأن تكون نافذة 
لتحقيق الغايات املرجوة للجميع.

�ل يفوتنا اأن نتوجه اإليكم بجزيل ال�سكر على تخ�سي�ص 
جزء من �قتكم الثمني لقراءة تقريرنا هذا، اآملني اأن 

جتد�ه ثريًا باملعلومات، �مفيدًا يف جماله.
�فقنا اهلل جميعًا خلدمة �طننا الغايل، ��سدد على 

اخلري خطانا.

اأخوكم م�سعل بن خالد اآل �سعود
الرئي�ص العام ل�رشكة الريا�ص العاملية لالأغذية

�ساحبة حق امتياز مطاعم ماكد�نالدز
يف املناطق الو�سطى �ال�رشقية �ال�سمالية من اململكة

اأخوكم عبدالرحمن علي ر�سا
مدير عام �رشكة ر�سا للخدمات الغذائية

�ساحبة حق امتياز مطاعم ماكد�نالدز
يف املناطق الغربية �اجلنوبية من اململكة

لقد جعلت 
ماكد�نالدز 

كلمة )توطني( 
مرادفة للنجاح
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املرحلة الأ�ىل: ما قبل نطاقات
منذ اأكرث من عقدين من الزمان، تعر�ص قطاع مطاعم 

اخلدمة ال�رشيعة اإىل حتديات �هزات عنيفة، جراء النظرة 
الجتماعية اإىل العمل يف املطاعم، �التي جنم عنها 
اإحجام ال�سباب ال�سعودي عن التقدم للعمل اإىل هذا 

النوع من الأعمال.
لقد �جدنا اأنف�سنا �كافة قطاع اخلدمة ال�رشيعة 
يف مع�سلة توطني الوظائف، فكان احلل هو البحث 

عن حلول جريئة لال�ستفادة من ال�سباب، �ك�رش حاجز 
اخلجل، �التعامل مع �سعف اإتقان املوظف للغة 

الإجنليزية، ف�ساًل عن ُبعد فر�ع مطاعم ماكد�نالدز 
عن بيوتهم �الأحياء التي يقطنون فيها مع عدم �جود 

��سائل نقل عام، �طول فرتة العمل �نظام الورديات 
النهارية �الليلية، يف ظل ت�رشب �ظيفي داهم قطاع 

الأعمال يف اأعلى م�ستوياته، ��سل اإىل ١4٩%، فيما كانت 
ن�سب توطني الوظائف يف تدين م�ستمر.

من د�ن �سك، كانت هناك حتديات جمة تواجهنا يف 
هذا املجال، �كانت اأي�سًا فر�سة لإعادة النظر يف بع�ص 
الأفكار �التغيريات التي قد تاأخذ القطاع اخلا�ص باأكمله 

اإىل م�ستوى اأف�سل.
�رغم اأن هذا يبد� �سعبًا، اإل اأن ال�سورة لي�ست بهذا 

ال�سوء، ففي اأ�ائل عام ١٩٩٥م، ��سعنا اللبنة الأ�ىل 
لت�سكيل جلنة خمت�سة برئا�سة رئي�ص ال�رشكة، هدفها 

توطني الوظائف داخل ال�رشكة، حملت على عاتقها 
اإجراء درا�سات �اأبحاث م�ستمرة ل�سوق العمل للتعرف 
على تطلعات �متطلبات ال�سباب، �ا�ستقطاب ال�سباب 

ال�سعوديني، �خلق بيئة عمل مريحة �حمفزة، ف�ساًل عن 
اإجراء مقابالت مع املوظفني الذين اختار�ا ترك العمل، 

عملت على معرفة د�افعهم للحيلولة د�ن ذلك.
�يف عام ٢٠٠8م، اأ�س�سنا جلنة جديدة اأكرث اإبداعًا 
�قدرة على قراءة �اقع �سوق العمل، �قد كّر�ست 
اللجنة اجلديدة جهودها لفهم احتياجات ال�سباب، 

�طرحت اأفكارًا عدة، من بينها فكرة عر�ص الوظائف 
على ال�سباب ال�سعوديني يف فر�ع منتقاة قرب مواقع 
تواجدهم، بدًل من انتظار تقدمهم اإىل املركز الرئي�سي 

لل�رشكة، �ترجمة املناهج التدريبية اإىل اللغة العربية، 
مبوازاة تقوية لغتهم الإجنليزية. �يف خط مواٍز، قل�سنا 

الوقت الالزم للتوظيف اإىل ثالثة اأيام فقط، ت�سمل 
الك�سف الطبي �املقابلة �توقيع العقد.

بعدها، اأخذت الأمور بالتح�سن �سيئًا ف�سيئًا، فانخف�ص 
الت�رشب الوظيفي اإىل درجات مقبولة، اإىل اأن جاء العام 

٢٠١٢م، حاماًل معه الكثري من التحديات.

املرحلة الثانية: بعد نطاقات
كان عام ٢٠١٢م عامًا قا�سيًا على �سناعتنا، �بخا�سة 
العالمات التجارية النا�سئة، �مل نكن يف ماكد�نالدز 

ال�سعودية مبناأى عن ذلك، بعد تطبيق برنامج )نطاقات(، 
�هو برنامج تنفذه �زارة العمل بهدف حتفيز املن�ساآت 
على توطني الوظائف كمعيار جديد لل�سعودة، �تعتمد 

فكرته الأ�سا�سية على ت�سنيف املن�ساآت اإىل عدة 
نطاقات ح�سب تفا�تها يف مقدار توطني الوظائف.

�يف تلك الفرتة، األقى اأي�سًا برنامج )حافز( بظالله، 
مبا قدمه من اإعانة للباحثني عن عمل ت�رشف ب�سكل 

�سهري مبقدار ٢٠٠٠ ريال �سهريًا، فاأدى هذان الربناجمان 
اإىل ترك الكثري من طاقمنا �ظائفهم، اإما لال�ستفادة من 

برنامج )حافز(، اأ� لإفادة الآخرين من برنامج )نطاقات(.
كنا نخطط �ندر�ص �نتكيف مع التغري الطارئ على 

ال�سوق باأكمله، يف �قٍت كنا ننظر اإىل امل�ستقبل بتفا�ؤل 
�حذر، ��سعنا املزيد من احلوافز، �اأجرينا حمالت توظيف 

�سخمة، �توجهنا اإىل املناطق النائية مبزايا نوعية، 
كتاأمني ال�سكن، �املوا�سالت، � ٥ اأيام اإجازة كل ثالثة 

اأ�سهر مع تذكرة �سفر، �٣ اأ�سابيع اإجازة كل ١١ �سهرًا... 
د�ن اأن حتقق جمتمعة النجاح املن�سود.
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املرحلة الرابعة: حملتي ٥٠٠٠ ريال 
�٥٥٠٠ ريال

اأكملت ماكد�نالدز ال�سعودية عامها الثاين �الع�رشين 
حمققة املزيد من اخلطوات، ففي العام ٢٠١4م 

طورنا احلملة ال�سابقة، ثم اأطلقنا عليها ا�سم »حملة 
٥٠٠٠ ريال«، �التي تقوم على اعتبار الراتب الأ�سا�سي 

للموظف 4٠٠٠ ريال، ي�ساف اإليها ١٠٠٠ ريال حافزًا مرتبطًا 
مبدى التزام املوظف ب�ساعات العمل.

�ال�سوؤال املحوري الذي تطرحه هذه احلملة هو: هل 
جنحت؟

ينبثق من هذا ال�سوؤال اأ�سئلة اأخرى مثل: اإن جنحت 
احلملة؛ فهل نتوقف عن اإجراء املزيد من الدرا�سات 

املتعلقة بتوطني الوظائف �نكتفي بهذا النجاح؟
اإن الذي يلقي خاطرًا لهذه الأ�سئلة �يتفكر فيها، يعلم 

متام املعرفة اأنه برغم النتائج املذهلة التي حققتها 
احلملة يف رفع معدلت توطني الوظائف، �خف�ص 
الت�رشب الوظيفي، �زيادة اإنتاجية املوظف، فاإن اأي 

فكرة مهما حققت من جناح، ل بد اأن يخفت بريقها يف 
الغد، �هو ما اأدركه فريق املوارد الب�رشية لدينا، �الذي 

قادنا اإىل تنفيذ اأفكار اأكرث اإبداعًا، ن�رشد تفا�سيلها تاليًا يف 
املرحلة اخلام�سة.

�يف �قٍت لحق، �مواكبة لل�سوق، قمنا بزيادة ر�اتب 
موظفينا اإىل ٥٥٠٠ ريال كحد اأدنى.

احلد الأدنى لالأجور منذ تاأ�سي�ص ماكد�نالدز ال�سعودية

املرحلة الثالثة: حملة 4٥٠٠ ريال
اإن كان لنا من ت�سمية لهذه املرحلة، فيجدر بنا اأن 

نطلق عليها مرحلة: »البقاء لالأ�سلح«. 
فبعد انق�ساء عام ٢٠١٢م امل�سطرب، ا�ستقبلنا الربع 

الأ�ل من عام ٢٠١٣م بنتائج اإيجابية، نتيجة درا�سة 
علمية ل�سوق العمل كان لها اأثٌر رئي�سٌي خالل ال�سنوات 

املا�سية يف توطني الوظائف؛ اإذ خرجنا مبعطيات ثرية 
نتيجة الدرا�سة العلمية التي اأجريناها على ٥٠٠ �ساب 

�سعودي، اأدت اإىل تبلور �اإطالق فكرة جريئة اأدت اإىل تغيري 
�سلم الر�اتب لي�ص فقط لدى ماكد�نالدز، بل يف كامل 

قطاع مطاعم اخلدمة ال�رشيعة. �هي اأن يبداأ راتب 
املوظف بـ 4٥٠٠ ريال بدًل من الراتب ال�سابق �الذي كان 

يبلغ ٣٠٠٠ ريال، اأي بزيادة قدرها ٥٠%. 
بالتاأكيد مل نلِغ املزايا �احلوافز التي قدمناها يف 

�سنواتنا ال�سابقة، لكننا اّتبعنا �سيا�سة املر�نة يف اختيار 
اأ�قات العمل �موقعه، �رفعنا احلد الأدنى لالأجور اإىل 

4٥٠٠ ريال، �نتيجة لهذه احلملة التي بداأت يف نوفمرب 
عام ٢٠١٣م، ت�ساعف عدد طالبي العمل يف مطاعمنا 
ع�رشة اأ�سعاف اإىل نحو ١٥٠٠ �ساب �سهريًا، �لقيت هذه 

اخلطوة ا�ستح�سانًا من كافة عنا�رش القطاع اخلا�ص من 
�رشكات �موؤ�س�سات، �اأ�سبحت جتربة رائدة يحتذى بها.

باخت�سار، لقد تعلمت كافة من�ساآت القطاع اخلا�ص 
من هذه التجربة كيفية التعامل مع احلد الأدنى من 

الأجور، �اأطلقت حمالت توظيف م�سابهة حلملة 4٥٠٠ 
ل�ستقطاب ال�سباب، مما اأ�سهم يف اندماج مئات الآلف 
من املواطنني يف �سوق العمل، كما اأ�سهم يف حتقيق 

املزيد من رفاهية املواطن ال�سعودي.
�ال�سوؤال املطر�ح: هل اأثمرت هذه احلملة النتائج 

التي نتطلع اإليها؟
الإجابة نعم �ل! 

نعم، حققنا معدلت توظيف عالية، �ل، لتهافت 
من�ساآت القطاع اخلا�ص على ا�ستقطاب موظفينا، 

بف�سل ا�ستثمارنا اجليد فيهم، من حيث اإك�سابهم لغة 
اإجنليزية جيدة، ��سقل مهاراتهم، �اإك�سابهم مهارات 

التعامل يف املواقف املختلفة.
�رغم انطفاء �هج هذه احلملة لحقًا، اإل اأننا 

ا�ستخل�سنا منها الكثري من الدر��ص �العرب. 
 

اأقل من ٣٠٠٠ ريال قبل عام ٢٠١٢م

٢٠١٢م

٢٠١٣م

٢٠١4م

٣٠٠٠ ريال

4٥٠٠ ريال

٥٠٠٠ ريال

٥٥٠٠ ريال٢٠١٥م

٢م
٠١٥

ي 
سنو

ل�
ر ا

قري
الت

7

ية
ر�ؤ

رد 
جم

ن 
رث م

 �أك
ف..

ظائ
�لو

ني 
ط

تو
ف
ظائ

لو
ن ا

طي
تو



املرحلة اخلام�سة: مدراء امل�ستقبل
لقد برزت �سوق مطاعم اخلدمة ال�رشيعة باعتبارها 

�احدة من اأ�رشع الأ�سواق منوًا يف اململكة، �اأخذت 
املطاعم تت�سابق على ا�ستن�ساخ حمالت التوظيف، 

مثلما تت�سابق على ا�ستن�ساخ املنتجات، �ل جند �سريًا 
يف ذلك، طاملا اأنه يخدم املواطن ال�سعودي، �ي�ستثمر 

يف طاقاته، �بالتايل؛ ي�سهم يف حتقيق تنمية �ساملة 
يف كافة اأرجاء الوطن.

بعد اأن ا�ستعر�سنا يف طيات هذا التقرير اآليات 
توطني الوظائف يف ماكد�نالدز ال�سعودية، �بال�ستناد 
اإىل درا�ساتنا امل�ستمرة، اأجرينا حملة توظيف حديثة، ل 

ترتبط بالأجور ك�سابقاتها، �ذلك لعدة اعتبارات، منها اأن 
ربط توطني الوظائف بالأجور، �الأجور فقط، �سيوؤدي يف 

نهاية املطاف اإىل مرحلة تدفع بالكيانات ال�سغرية اإىل 
خارج ال�سوق �دفع ال�رشكات الكربى لتحميل تلك الأعباء 

املالية على امل�ستهلك.
ففيما تت�سابق مطاعم اخلدمة ال�رشيعة على 

ا�ستن�ساخ حمالتها، اأ�سبح احلكم الآن يف توفري بيئة 
العمل املريحة، املحفزة، التي تدعم التطور الوظيفي، 

�الرتقي �فق �سلم زمني �ا�سح.
لقد اأطلقت ماكد�نالدز ال�سعودية هذه احلملة 
ل�سمان ا�ستمرارية ال�ساب ال�سعودي يف موقعه، 

�تطويره �اإك�سابه اخلربة الالزمة كي يتوىل زمام القيادة 
يف فر�عنا.

اإن هذه احلملة تكت�سب اأهميتها اأي�سًا من خالل 
رفد �سوق العمل باملدراء املدربني، فكما هو معلوم، 
فاإن من اأً�سعب �سوؤ�ن الإدارة هو القيادة، لذا اأطلقت 

�رشكة الريا�ص العاملية لالأغذية، �ساحبة حق المتياز 

اأ- م�سار التحدي:
الرتقية اإىل مدير خالل ١١ �سهرًا: ٥ اأيام/ 8 �ساعات/ يومي 

راحة
يف غ�سون ١١ �سهرًا، تتم ترقية املوظف امللتحق بهذا 

امل�سار اإىل مدير �ردية براتب 6٥٠٠ ريال، نلتزم فيها بو�سع 
التوقعات لكل حمطة، �توفري بيئة العمل املالئمة، ��سلمًا 

�ظيفيًا �ا�سحًا، �توفري اأد�ات التدريب �الإر�ساد �امل�ساركة، 
بالإ�سافة اإىل تقدمي املالحظات الالزمة �املتابعة الد�رية، 

�توفري فر�سة لتعلم اللغة الإجنليزية �مهارات احلا�سب الآيل.

فيما يتوجب على املوظف امللتحق بهذا امل�سار اإثبات 
ح�سوره بن�سبة ٩٠% فاأكرث، �اجتياز معايري برنامج الـ ٥ جنوم، 
�اإنهاء كتابي »مدرب الطاقم �امل�سادقة عليه« �»برنامج 

تطوير املدراء اأ«، �اجتياز ٥ د�رات هي: »مبادئ خدمة 
العمالء«، »كيف ت�سبح مدربًا ناجحًا«، »املبادئ الأ�سا�سية 

لإدارة الوردية«، بالإ�سافة اإىل د�رة التعليم اللكرت�ين 
مبرحلتيه، �اأخريًا اجتياز مراجعة الأداء يف املطعم بنجاح.

�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها املوظف خالل ١١ 
�سهرًا:

ملطاعم ماكد�نالدز يف املناطق الو�سطى �ال�رشقية 
�ال�سمالية، حملة لتاأهيل ال�سباب ال�سعوديني 

�تطويرهم �ظيفيًا، �فقًا لأربع م�سارات اختيارية، منها 
م�سار للطالب، �اآخر مرن متكيف مع ظر�ف ال�ساب 

امللتحق بالعمل.
�باملثل؛ �على قدم امل�سا�اة، كان ملاكد�نالدز 
ال�سعودية يف املنطقتني الغربية �اجلنوبية حملة 

مماثلة، تت�سابه يف املناهج �الد�رات التدريبية، 
اأطلقتها �رشكة ر�سا للخدمات الغذائية، �ساحبة حق 

المتياز ملطاعم ماكد�نالدز يف املنطقة الغربية 
�اجلنوبية، حتت �سعار »اأنا اأ�ستقيل من البطالة«.

مت هذه احلملة اإىل ثالثة م�سارات �ظيفية  �قد ُق�سّ
هي: الطالب، خريجو اجلامعة، اأ�سحاب اخلربة.

يف املح�سلة، ازداد عدد املتقدمني اإىل اإدارة املوارد 
الب�رشية لدى ماكد�نالدز ال�سعودية بغر�ص التوظيف 

اإىل نحو اأكرث من ٥٠٠ طالب عمل اأ�سبوعيًا، كما مت دمج 
جميع امللتحقني بالعمل لدينا يف ال�سنوات ال�سابقة 

بتلك الربامج، مما اأ�سهم يف حت�سني اأجورهم، 
�متكينهم من الإرتقاء �ظيفيًا �فقًا ملا اأجنزه املوظف 

من د�رات، �جناحه يف تطبيق نتائجها عمليا.

اأ�ًل: املناطق الو�سطى �ال�رشقية �ال�سمالية:
اأطلقت ماكد�نالدز ال�سعودية يف هذه املناطق حملة 

للتوظيف عرب م�سارات اأربعة، تتميز باملر�نة �التكيف مع 
ظر�ف املوظف امللتحق مباكد�نالدز ال�سعودية، �جتمع 
بني الأجور املنا�سبة �التطور الوظيفي، �هي 4 م�سارات:
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ب- امل�سار العادي:
الرتقية اإىل مدير خالل ٢4 �سهرًا: ٥ اأيام/ 8 �ساعات/ يومي 

راحة
يف غ�سون ٢4 �سهرًا، يتم ترقية املوظف امللتحق بهذا 

امل�سار اإىل مدير �ردية براتب 6٥٠٠ ريال، نلتزم فيها بتوفري 
بيئة العمل املالئمة، �ب�سلٍم �ظيفٍي �ا�سح، �توفري 

اأد�ات التدريب �الإر�ساد �امل�ساركة، بالإ�سافة اإىل تقدمي 
املالحظات الالزمة �املتابعة الد�رية، �توفري فر�سة لتعلم 

الراتب عند 
الن�سمام

٥٥٠٠ ريال

الراتب عند 
الن�سمام

٥٥٠٠ ريال

الراتب 
اجلديد

٥7٥٠ ريال

الراتب 
اجلديد

٥7٥٠ ريال

الراتب 
اجلديد

6٥٠٠ ريال

الراتب 
اجلديد

6٥٠٠ ريال

ال�سهر الأ�ل
التعريف 

بالوظيفة
�رشح كامل عن 
تفا�سيل العمل 

��سيا�سة ال�رشكة

ال�سهر الثاين
معرفة مواقع 

العمل
التدرب على مواقع 

اخلدمة �الإنتاج

ال�سهران الثامن 
�التا�سع

التطبيق العملي
تطبيق املهارات 

املكت�سبة من 
الد�رات ال�سابقة

ال�سهر ١١
الد�رة التدريبية 

اخلام�سة 
»املبادئ 

الأ�سا�سية لإدارة 
الوردية«

تعلم املهارات 
الالزمة للعمل 

كمدير د�رية

ال�سهر ال�ساد�ص
معرفة مواقع 

العمل
الرتقية اإىل مدرب 

طاقم خدمة + 
مكافاأة ٣٠٠٠ ريال

ال�سهر الرابع
الد�رة التدريبية 

الثانية، »تعليم 
اإلكرت�ين«-
املهارات 

الأ�سا�سية-اأ
تعلم مهارات 
تطوير الذات، 

�التوا�سل، 
�العمل اجلماعي، 
�اأخالقيات العمل، 

�مهارات النجاح

ال�سهر الأ�ل
التعريف 

بالوظيفة
�رشح كامل عن 
تفا�سيل العمل 

��سيا�سة ال�رشكة

ال�سهر ال�سابع
الد�رة التدريبية 

الثالثة، »كيف 
تكون مدربًا 

ناجحًا«
تعلم املهارات 
الالزمة لت�سبح 

مدربًا فعاًل

ال�سهر العا�رش
الد�رة التدريبية 
الرابعة، »تعليم 

اإلكرت�ين«- 
املهارات 

الأ�سا�سية ب
تعلم مهارات 

التخطيط 
مل�ستقبلك 

املهني

نهاية ال�سهر ١١
الرتقية اإىل مدير 

�ردية
مكافاأة ٣٠٠٠ ريال

ال�سهر اخلام�ص
التطبيق العملي

تطبيق املهارات 
املكت�سبة من 

الد�رات املعطاة

ال�سهر الثالث
الد�رة التدريبية 

الأ�ىل »مبادئ 
خدمة العمالء«

التدريب على 
مهارات ال�سيافة 

�مبادئ التعامل 
مع العمالء

الأ�سهر ١7 � ١8 
١٩ � ٢٠ � ٢١ � ٢٢�

درا�سة كتاب 
»برنامج تطوير 

املدراء«
اإتقان مهام املدير

ال�سهر الثالث
التدرب على 

مواقع اخلدمة
التعريف بالإجراءات 

املتبعة يف 
التعامل مع 

الأجهزة �املعدات 
اخلا�سة مبنطقة 

اخلدمة، �كيفية بيع 
املنتجات، �جتميع 

الطلبات �حت�سري 
امل�رش�بات

ال�سهر ٢٣
الد�رة التدريبية 

الثالثة »د�رة 
املبادئ 

الأ�سا�سية لإدارة 
الوردية«

تعلم املهارات 
الالزمة للعمل 

كمدير د�رية

ال�سهر ٢4
الرتقية اإىل مدير 

�ردية

الأ�سهر ٥ � 6 
8 � 7�

التطبيق العملي
تطبيق املهارات 

املكت�سبة من 
الد�رات ال�سابقة

ال�سهر ١٢
�سهادة مدرب 

طاقم معتمد
التمكن من ح�سور 

مقابالت مدراء 
الوردية

ال�سهر العا�رش
درا�سة كتاب 

»مدرب طاقم 
خدمة«

القدرة على اإجناز 
عمل �مهام 

مدرب الطاقم

ال�سهر الثاين
التدرب على 

مواقع الإنتاج
التعريف 

بالإجراءات املتبعة 
يف التعامل 
مع الأجهزة 

�املعدات، �كيفية 
طهي املنتجات

ال�سهر ١١
الد�رة التدريبية 

الثانية »كيف 
تكون مدربًا 

ناجحًا«
تعلم املهارات 
الالزمة لت�سبح 

مدربًا فعاًل

ال�سهر ١٣ � ١4 
١6� ١٥�

التطبيق العملي
تطبيق املهارات 

املكت�سبة من 
الد�رات ال�سابقة

ال�سهر التا�سع
الرتقية اإىل 

مدرب طاقم 
خدمة

ال�سهر الرابع
الد�رة التدريبية 

الأ�ىل »مبادئ 
خدمة العمالء«

التدريب على 
مهارات ال�سيافة 

�مبادئ التعامل 
مع العمالء

اللغة الإجنليزية �مهارات احلا�سب الآيل.
يتوجب على املوظف امللتحق بهذا امل�سار اإثبات ح�سوره 

بن�سبة 8٠% فاأكرث، �اجتياز معايري برنامج الـ ٥ جنوم، �اإنهاء 
كتابي »مدرب الطاقم �امل�سادقة عليه« �»برنامج تطوير 
املدراء اأ«، �اجتياز ٣ د�رات هي: »مبادئ خدمة العمالء«، 

»كيف ت�سبح مدربًا ناجحًا« �»املبادئ الأ�سا�سية لإدارة 
الوردية«، �اأخريًا اجتياز مراجعة الأداء يف املطعم بنجاح.

�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها خالل ٢4 �سهرًا:
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د- م�سار »على كيفك«:
مر�نة يف اختيار �قت الد�ام: ٣ اأيام/ 8 �ساعات

يوفر هذا امل�سار للموظف امللتحق حرية اختيار الأيام 
�ال�ساعات التي يريدها خالل الأ�سبوع، حيث يح�سل املوظف 

على قيمة ال�ساعات التي يعمل فيها فقط.
�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها املوظف خالل ٣ 

اأ�سهر:
الراتب

٣٣٠٠ ريال
ال�سهر الثاين

التعرف على مواقع العمل
التدريب على مواقع العمل يف 
منطقة الإنتاج �ت�سمل طهي 
البطاط�ص �املنتجات املقلية

ال�سهر الأ�ل
التعريف بالوظيفة

�رشح كامل عن تفا�سيل العمل 
��سيا�سة ال�رشكة

ال�سهر الثالث
التدرب على مواقع اخلدمة
التدريب على مواقع العمل يف 

منطقة اخلدمة �ت�سمل ال�سالة 
�حت�سري امل�رش�بات

الراتب عند 
الن�سمام

٣٣٠٠ ريال

الراتب 
اجلديد

٣٥٥٠ ريال
ال�سهران الثاين �الثالث
التعرف على مواقع 

العمل
التدرب على مواقع اخلدمة 

�الإنتاج

ال�سهر ١٢
التطبيق العملي

تطبيق املهارات املكت�سبة 
من الد�رات املعطاة

الأ�سهر ٥ � 6 � 7 � 8 � ٩
التطبيق العملي

تطبيق املهارات املكت�سبة 
يف الد�رات املعطاة

ال�سهر الأ�ل
التعريف بالوظيفة

�رشح كامل عن تفا�سيل 
العمل ��سيا�سة ال�رشكة

ال�سهر ١١
الد�رة التدريبية الثانية 

»كيف تكون مدربًا 
ناجحًا«

تعلم املهارات الالزمة لت�سبح 
مدربًا فعاًل

ال�سهر العا�رش
الرتقية اإىل مدرب طاقم 

خدمة

ال�سهر الرابع
الد�رة التدريبية الأ�ىل 

»مبادئ خدمة العمالء«
التدريب على مهارات 

ال�سيافة �مبادئ التعامل مع 
العمالء

ج- امل�سار املرن:
الرتقية اإىل مدرب طاقم خالل ١٠ اأ�سهر: 4 اأيام/ 6 �ساعات/ 

٣ اأيام راحة
يف غ�سون ١٠ اأ�سهر، يتم ترقية املوظف امللتحق بهذا 

امل�سار اإىل مدرب طاقم براتب ٣٥٥٠ ريال، يكمل بعدها 
�سهران تدريبيان، نلتزم فيها بتوفري بيئة العمل املالئمة، 

��سلمًا �ظيفيًا �ا�سحًا، �توفري اأد�ات التدريب �الإر�ساد 
�امل�ساركة، بالإ�سافة اإىل تقدمي املالحظات الالزمة 

�املتابعة الد�رية، �توفري فر�سة لتعلم اللغة الإجنليزية 
�مهارات احلا�سب الآيل.

�يتوجب على املوظف امللتحق بهذا امل�سار اإثبات ح�سوره 
بن�سبة ٩٠% فاأكرث، �اجتياز جميع معايري برنامج الـ ٥ جنوم، 

�اجتياز د�رتي »مبادئ خدمة العمالء« �»كيف تكون مدربًا 
ناجحًا«.

�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها املوظف خالل ١٠ 
اأ�سهر: 
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اأ- م�سار الطالب:
يتميز هذا امل�سار مبر�نته، �اإمكانية منح الطالب اإجازة 

�سنوية، ف�ساًل عن اإجازة اختبارات مدفوعة.
كما يوفر هذا امل�سار حّلني ملن ل ميكنهم التن�سيق بني 

الدرا�سة �العمل: اإما الد�ام 4 اأيام يف الأ�سبوع مبعدل 6 
�ساعات يوميًا، اأ� الد�ام ٣ اأيام مبعدل 8 �ساعات يوميًا.

�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها الطالب امللتحق 
للعمل لدى ماكد�نالدز ال�سعودية:

ب- م�سار خريجو اجلامعة:
�ُيعنى هذا امل�سار با�ستقطاب خريجي اجلامعات �تاأهيلهم، 
��سقل مهاراتهم يف فر�ع ماكد�نالدز ال�سعودية، حيث يبداأ 

املوظف عمله كمدير �ردية. 
�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها خريج اجلامعة 

امللتحق للعمل لدى ماكد�نالدز ال�سعودية:

ج- م�سار اأ�سحاب اخلربة:
يف غ�سون ٩ �سهور فقط، ميكن لأ�سحاب اخلربة يف 

جمال املطاعم اأن يكونوا مدراء امل�ستقبل، براتب يبداأ 
من 6١٠٠ ريال، بعد اأن تتوفر فيهم بع�ص ال�رش�ط، مثل اأن 

يكون طالب العمل حا�سل على موؤهل درا�سي عايل، �يجيد 
اللغة الإجنليزية حتدثًا �كتابة، �يتمتع مبوؤهالت مميزة يف 

ا�ستخدام احلا�سب الآيل، بالإ�سافة اإىل متتعه بخربة ل تقل عن 
عامني يف جمال املطاعم داخل اململكة اأ� خارجها.

�فيما يلي اأبرز املحطات التي مير بها اأ�سحاب اخلربة 
امللتحقني للعمل لدى ماكد�نالدز ال�سعودية:

ثانيًا: املنطقتان الغربية �اجلنوبية:
يف املنطقتني الغربية �اجلنوبية للمملكة، اأطلقت 

ماكد�نالدز ال�سعودية حملة »اأنا اأ�ستقيل من البطالة«، 
جتمع بني الأجور املنا�سبة �التطور الوظيفي، �متتاز مبر�نة 

اختيار الد�ام )الكامل اأ� اجلزئي(، �كذلك اإمكانية التوظيف 
يف اأقرب فرع متاح.

مت احلملة اإىل ثالثة م�سارات �ظيفية، تعتمد على  �قد ُق�سّ
الأداء �اللتزام �ال�ستمرارية يف العمل، مع تطوير املهارات 

التدريبية �العملية، فيما يح�سل املوظف على الكثري من 
مت احلملة  املزايا �احلوافز �املكافاآت ال�سهرية. �قد ُق�سّ

اإىل ٣ م�سارات هي:

طاقم خدمة
٥٠٠٠ ريال
٣ اأ�سهر

مدرب طاقم
٥٢٥٠ ريال

6 اأ�سهر

مدير �ردية
6١٠٠ ريال
6 اأ�سهر

مدير �ردية
6١٠٠ ريال
6 اأ�سهر

مدير �ردية
6١٠٠ ريال
٣ اأ�سهر

م�ساعد مدير ثاين
6٥٠٠ ريال

6 اأ�سهر 

م�ساعد مدير 
ثاين

6٥٠٠ ريال
6 اأ�سهر 

م�ساعد مدير 
ثاين

6٥٠٠ ريال
٣ اأ�سهر 

م�ساعد مدير 
اأ�ل

7١٠٠ ريال
6 اأ�سهر

م�ساعد مدير 
اأ�ل

7١٠٠ ريال
6 اأ�سهر

م�ساعد مدير 
اأ�ل

7١٠٠ ريال
٣ اأ�سهر

مدير فرع
77٠٠ ريال

مدير فرع
77٠٠ ريال

مدير فرع
77٠٠ ريال
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نقف اليوم على اأعتاب عام جديد، ينتظرنا فيه الكثري من 
العمل، فاحلفاظ على هذا النجاح يف توطني الوظائف 

بالزخم نف�سه يتطلب مزيدًا من الإبداع.
لقد متكّنا بتوفيق من اهلل �سبحانه �تعاىل خالل العام 

٢٠١٥م من حتقيق ما خططنا له من ا�سرتاتيجيات، 
�ا�ستطاعت ماكد�نالدز ال�سعودية تطبيق م�سارات توظيف 

ناجحة، �قدمت جملة من املبادرات �الإ�سهامات، د�ن 
اأن نغفل طابع املر�نة، �التي كانت �ل تزال هي ال�سمة 

ال�سائدة طوال م�سريتنا.
�بالنظر اإىل تقريرنا ال�سابق عام ٢٠١4م، �ما خططنا 

للو�سول اإليه، ميكن القول اإن ماكد�نالدز ال�سعودية قد 
حققت اأغلب اأهدافها يف عام ٢٠١٥م، ي�ساف اإىل هذه 
الإجنازات، اإجناز اآخر ل يقل عنه اأهمية، �هو التاأ�سي�ص 

لثقافة جديدة ُتعنى بال�ستثمار يف الإن�سان، �احلفاظ على 
الكفاءات، بل �ترقيتهم �تطوير اأدائهم، باعتبارهم �رشكاء ل 

جمرد موظفني.
لقد برهن العام ٢٠١٥م على اأنه من اأكرث الفرتات حتديًا 

بالن�سبة لنا، لكن مما ل يثري الده�سة اأن الأرقام كانت 
م�سجعة، بعد اأن كان يف ال�سابق من ال�سعوبة مبكان 

حتقيق حتى النزر الي�سري، فقد جنحت جهودنا خالل عام 
٢٠١٥م يف توظيف ٢744 �سابًا �سعوديًا، يف حني نطمح اإىل 

توظيف نحو األف �ساب �سعودي اآخر خالل العام املقبل.

�سيا�سة الباب املفتوح
نحن يف ماكد�نالدز ال�سعودية ن�سمم عالقتنا مع املوظفني 

من اأجل اأن تد�م، فنعمل على اإقامة عالقة مبنية على 
اأ�سا�ص متني من الثقة �ال�سفافية، حيث ت�سعى اإدارة 

ماكد�نالدز اإىل اأن ي�ساطر كل فرد من اأفرادها ر�ؤيتها، �يفهم 
ال�سرتاتيجية التي تعمل بها. �ل ميكن اأن يتحقق ذلك اإل عرب 

تو�سيح الأهداف املن�سودة؛ فاملوظفون بد�رهم بحاجة 
ملعرفة اأد�ارهم، �اإدراك ما هو منتظر منهم، �اأن ي�سعر�ا 
باأن �سوتهم م�سموع يف كل م�ستوى من م�ستويات الإدارة.

متثل املقابالت ال�سخ�سية التي جترى مع املوظفني 
املغادرين للعمل اإحدى العوامل الرئي�سية التي ت�ساعد 

على الحتفاظ بالقوى العاملة العالية اجلودة يف ماكد�نالدز 
ال�سعودية. �هي ت�ستهدف معرفة �ت�سجيل املعلومات 

التي تهم اإدارة املوارد الب�رشية، من اأجل حتليل الأ�سباب 
اجلذرية ملغادرة املوظفني، �هذا الإجراء ي�ساعد يف تبني 

التدابري املالئمة ملنع فقد الكفاءات، �تطوير ممار�سات 
احلفاظ على املوظفني، �التي تعترب ق�سية بالغة الأهمية 

من الناحية ال�سرتاتيجية.
كما جنري د�ريًا لقاًء ربع �سنوي يجمع كافة املوظفني، 

ي�سمل حوارًا ذهنيًا، �ا�ستطالع ر�ؤية املوظفني جتاه 
�رشكتهم، عرب نقا�ص مفتوح ي�ستمر �ساعتني، يعترب فر�سة 

لال�ستماع ملوظفينا الأ�فياء على اختالف م�ستوياتهم 
الوظيفية، كما يرتك لهم فر�سة التقدم باأي اقرتاح، اأ� 

ا�ستف�سار، اأ� �سكوى اإىل مديري ال�رشكة، د�ن احلاجة اإىل 
املر�ر مبدرائهم املبا�رشين.
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)هدف( الب�رشية  املوارد  تنمية  �سند�ق 
اأرحب اآفاق  �رشاكة نحو 

يعكف �سند�ق تنمية املوارد الب�رشية دائمًا على بناء 
قاعدة �سلبة �اأ�سا�سية لتوطني الوظائف يف اململكة، 
�تعزيز اأ�ا�رش العالقة مع من�ساآت القطاع اخلا�ص لإجناح 

هذه املهمة ال�سعبة، �موؤازرتها، �من بينها ماكد�نالدز 
ال�سعودية، ال�رشيك الفاعل.

فـ )هدف( يتخذ من ماكد�نالدز ال�سعودية-اآخذا يف 
العتبار مبادراتها �فاعليتها يف توطني الوظائف- منوذجًا 

�مقيا�سًا للتعامل مع هذه الق�سية، �عليه؛ فقد حر�ص 
ال�سند�ق على متابعة خطوات ماكد�نالدز اأ�ًل باأ�ل، 

�ت�سجيعها على خو�ص غمار التجربة تلو الأخرى.
�كثمرة لهذا التعا�ن الوثيق، جنحنا �)هدف( يف ترجمة 

طموحات القيادة احلكيمة الهادفة اإىل توطني الوظائف، 
�توفري �سبل العي�ص الكرمي للمواطنني، �حتقيق ال�ستقرار 

الوظيفي لآلف من اأبناء الوطن. �من بني الإجنازات التي 

ت�ستحق الذكر، اإبرام برنامج »در�ب« -�هو املبادرة الوطنية 
التي اأطلقها ال�سند�ق- مذكرة تفاهم مع ماكد�نالدز 

ال�سعودية، تت�سمن تقدمي خدمات التعليم �التدريب 
الإلكرت�ين ملوظفي ماكد�نالدز ال�سعودية.

�قع التفاقية التي تاأتي يف اإطار جهود )هدف( 
مل�ساعدة ال�رشكات ال�سعودية على توفري خدمات نوعية 

�متميزة ت�سهم يف ا�ستقطاب املزيد من ال�سباب 
ال�سعوديني يف القطاع اخلا�ص، �ساحب ال�سمو الأمري �ليد 

بن نا�رش اآل �سعود نائب رئي�ص �رشكة الريا�ص العاملية 
لالأغذية، �نبيل تكر مدير عام برنامج »در�ب«.

�نحن يف ماكد�نالدز ال�سعودية ننظر بعني التقدير 
�العتزاز للد�ر الذي ي�سطلع به �سند�ق تنمية املوارد 

الب�رشية، �املهام �امل�سوؤ�ليات بالغة الأهمية امللقاة على 
عاتقه، �التي تهدف اإىل دعم جهود تاأهيل القوى العاملة 

الوطنية، �توظيفها يف القطاع اخلا�ص، اآملني اأن تف�سى 
�رشاكتنا هذه اإىل اآفاق اأرحب يف الأعوام املقبلة.

اأجيالنا
مل تغفل ماكد�نالدز ال�سعودية يف عام ٢٠١٥م التزامها نحو متطلبات امل�سوؤ�لية 

الجتماعية، �منها دعم الفعاليات الريا�سية، حيث اأطلقنا بالتعا�ن مع الحتاد ال�سعودي لكرة 
القدم »برنامج ماكد�نالدز ملواهب كرة القدم« الذي يهتم باكت�ساف املواهب الكر�ية 

لفئتي الرباعم �النا�سئني؛ �ذلك مل�ساعة هذه املواهب على تعزيز قدراتها، �تبني خياراتها.
�يف الإطار ذاته، اأطلقت ماكد�نالدز ال�سعودية املن�سة الرقمية التفاعلية اجلديدة 

»من حقك اأن تعرف«، �هي من�سة فريدة من نوعها على م�ستوى قطاع املطاعم، تدعو 
كافة العمالء لطرح كافة اأ�سئلتهم حول العالمة التجارية اأ� ما تقّدمه من اأطعمة ��جبات 
يف املنطقة؛ �ذلك من باب ال�سفافية يف ك�سف املعلومات، �هو اأحد اأهدافنا يف جمال 

امل�سوؤ�لية الجتماعية.
�تتويجًا لكل هذه املبادرات الجتماعية، اأطلقت ماكد�نالدز برنامج »اأجيالنا«، �الذي 

يهدف اإىل بذل كل جهد ممكن يف احلفاظ على �سحة املجتمع، �دعم التعليم، �امل�ساهمة 
يف ن�رش التوعية، �توفري فر�ص العمل لأبنائه، �تدريبهم ��سقل مهاراتهم، �امل�ساهمة يف 

احلفاظ على البيئة.
�ين�سب برنامج )اأجيالنا( على ثالثة حما�ر هي: الأعمال الإن�سانية �الجتماعية، دعم اأ�سلوب 
حياة ن�سط �متوازن، توطني الوظائف؛ اإذ ياأتي الربنامج كثمرة مل�سرية ماكد�نالدز ال�سعودية 

يف جمال امل�سوؤ�لية الجتماعية، �سائلني اهلل عز �جل اأن يوفقنا يف اإكمال هذه امل�سرية 
التي جعلتنا مثاًل يحتذى به يف خدمة الوطن.

ياأتي الربنامج 
كثمرة 

مل�سرية 
ماكد�نالدز 
ال�سعودية 
يف جمال 

امل�سوؤ�لية 
الجتماعية
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اإجمايل موظفي
ماكد�نالدز ال�سعودية 

عدد ال�سعوديني
الذين توظفوا عام ٢٠١٥م

معدل
توطني الوظائف

عدد املتقدمني ال�سعوديني بطلبات العمل 
لدى ماكد�نالدز خالل عام ٢٠١٥م

8٢%٠٠٠6

٢744

يناير
٣١٣

يوليو
٢٥٠

اأغ�سط�ص
66٩

�سبتمرب
8٠4

اأكتوبر
86٩

نوفمرب
8٢١ دي�سمرب

484

فرباير
٢٢٠

مار�ص
٣6٣

اأبريل
7١7

مايو
4٩٩

يونيو
48٠
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عدد الوظائف املتاحة 
لل�سعوديني عام ٢٠١6م

عدد الفر�ع
التي مت افتتاحها عام ٢٠١٥م

عدد الفر�ع التي �سيتم افتتاحها 
عام ٢٠١6م

4 م�سارات
موظفي ماكد�نالدز يف املناطق الو�سطى 

�ال�رشقية �ال�سمالية �فقًا للم�سارات:

اأجيالنا
�سهد عام ٢٠١٥م اإطالق برنامج )اأجيالنا(، الذي 

ين�سب على ٣ حما�ر

١٠٠٠

٣4
٢٩

املرن= ٣%

على كيفك= ٢%
التحدي= ١١%

العادي= %84

اأعمال اإن�سانية 
�اجتماعية

دعم اأ�سلوب حياة 
ن�سط �متوازن

توطني الوظائف



�سباب اليوم .. قادة الغد
من خالل النقا�سات مع »املدراء 
اجلدد«، اأكد�ا لنا اأنهم ل يعرفون 

»امل�ستحيل«، �اأن هذه 
الكلمة ل �جود لها يف قامو�ص 

ماكد�نالدز ال�سعودية.

رائد �سعد العبيد
املنطقة الو�سطى )الريا�ص(- فرع الثمامة

»امل�سار املرن فر�سة لكل فرد للتوفيق 
بني احلياة اخلا�سة �احلياة املهنية، اأنا 

�سعيد للعمل يف كيان عمالق كماكد�نالدز 
ال�سعودية«.

عمر علي حديج
املنطقة اجلنوبية- فرع جازان

اأعمل يف طاقم اخلدمة، �هي مهنة 
مثالية لل�سباب ال�سعوديني الذين يبحثون 

عن اأ�ل فر�سة عمل، خ�سو�سًا اأنها ت�سقل 
املهارات، �توفر لل�سباب فر�سة تعلم 

اللغة الإجنليزية �مهارات احلا�سب الآيل، 
�تثبت خطاهم على حتمل امل�سوؤ�لية 

�اللتزام.

JOHAR SALAH 
ALSABET
Eastern Region 
(Dammam) - Faisaliah 
Branch
“Within a few months, I 
will be a Shift Manager. 
I have learnt how to be a 
real leader. The door is 
open to everybody.”

RAED SAAD ALOBAID
Central Region (Riyadh) - 
Thoumama Branch
“The flexible track is an 
opportunity for everyone 
to combine private life with 
a professional career. I’m 
delighted to work for such a 
huge entity such as McDon-
ald’s.”

OmAR ALI HDEIJ
Southern region Jizan branch 
“I’m part of the service team; a 
great career for young Saudis 
looking for their first job. It equips 
them with job skills, provides an 
opportunity to learn English and 
computer skills, and teaches you 
responsibility and commitment.”

جوهر �سالح ال�سبت
املنطقة ال�رشقية )الدمام( - 

فرع الفي�سلية
»يف غ�سون اأ�سهر قليلة، 

�ساأتقدم �رشيعًا لأ�سبح مدير 
�ردية، تعلمت فيها كيف 

اأكون قائدًا حقًا، �الباب مفتوح 
للجميع«.
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