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رسـالة رئيـس المجموعة – مايو 2102

انتقمت شركة مجموعة الزامل القابضة إلى مقرىا الرئيسي الجديد في "بيت الزامل" في مدينة الخبر .أنتقل جميع
التنفيذيين وكافة اإلدارات إلى المقر الجديد الواقع عمى كورنيش الخبر الساحمي بالقرب من فندق ميريديان الخميج .لقد تم تجييز المبنى
بأحدث تقنيات االتصاالت واألمن كما يطل عمى مدينة الخبر وساحل الخميج ليوفر بذلك جو من اليدوء والراحة.
احتفمت شركة الزامل لمخدمات البحرية يوم األربعاء  4ابريل بتدشين  3زوارق لخدمة ميناء رأس الخير ووضع القرينة لثالث سفن لحساب
قطاع العمميات البحرية بالشركة .شارك في االحتفال فريق عمل التصنيع الحربي باألمانة العامة لقطاع الشؤون العسكرية لمجمس دول
التعاون الخميجي والمكمف بإعداد الدراسة المتعمقة بأوجو التكامل الصناعي في المجاالت التي تخدم المساندة الفنية بين منظومات التسميح
ووضع آلية لالستفادة من الصناعات المحمية ذات الطبيعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص لالستثمار في ىذا المجال ولغرض إنشاء قدرة
صناعية عسكرية تمبي احتياجات القوات المسمحة بدول مجمس التعاون الخميجي.
عقدت شركة الزامل لالستثمار الصناعي جمعيتيا العمومية العادية يوم األحد  8أبريل  2102وقد أتاحت لممستثمرين الذين تعذر عمييم
الحضور التصويت عن بعد عمى كافة بنود االجتماع من خالل موقع الخدمات اإللكتروني "تداوالتي" .وقد تم استخدام ىذه الخدمة بنجاح من
قبل العديد من المستثمرين.
فازت شركة الزامل الب ال الشرق األوسط لمبالستك المحدودة شراكة بين الزامل لمصناعات البالستكية وشركة الب ال النمساوية بعقد لمدة
ثالث سنوات مع شركة منتجات التنظيف األهمية المحدودة )كموركس( وذلك لتصنيع وتوريد عمب بحجم  473ممم لمصنعي الدمام وجدة.
كرمت شركة الزامل لمصناعات المعمارية  79موظفاً من الذين تجاوزت سنوات خدمتيم في الشركة  05سنة نظير خدماتيم الطويمة
ومساىمتيم في نمو ونجاح الشركة ،وذلك خالل حفل التكريم الذي أقيم في الدمام يوم الثالثاء  01أبريل  .2102كما تم توزيع شيادات
تقديرية ومواد تذكارية عمى المكرمين تقدي اًر ليم .كما تم في وقت سابق تنظيم حفل تكريم مماثل لمشركات التابعة لشركة الزامل المعمارية
القابضة وىي شركة الزامل لمطالء الصناعي ،وشركة موانع التسرب الفنية المحدودة ،وأقسام مظالت الحماية واألبواب األوتوماتيكية،
ليرتفع إجمالي عدد المكرمين إلى  031موظفا.
نظمت الشركة العالمية لطالء المعادن المحدودة (يوني كويل) برنامج تدريبي متقدم مدتو  3أيام في مصنعيا في مدينة الجبيل حول "إدارة
الحوادث الميدانية المختمفة" والذي حضره عدد من الموظفين من كل من شركة يوني كويل ،ومصنع الزامل لمبالستيك ،وشركة الشرق
األوسط لمبطاريات ،ومجموعة الراشد  .وييدف البرنامج التدريبي إلى تنمية الوعي وتعزيز جوانب المعرفة لممشاركين حول أفضل الممارسات
العالمية في إدارة الحوادث الطارئة والكوارث المختمفة في "نظام إدارة الحوادث".
فازت شركة الزامل لمصيانة والتشغيل بعقد لمدة  3سنوات لمقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لشبكات المياه والصرف الصحي ومياه التبريد في
مدينة الجبيل الصناعية.
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