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الزامل | �صدى املجموعة

زمالئي الأعزاء،

حتياتي لكم و�أمتنى �أن تكونوا قد
ا�ستمتعتم بالعطلة ال�صيفية وق�ضيتم
وقت ًا ممتع ًا مع عائالتكم.
فيما ن�ستعد للعودة �إىل �أعمالنا
وم�س�ؤولياتنا الوظيفية ،ف�إين �أود �أن
�أذكركم ب�أن تكونوا على ا�ستعداد
دائم ملواجهة التحديات املختلفة يف
العمل .كما �إننا بحاجة �إىل الرتكيز
على �أف�ضل ال�سبل املمكنة لتحقيق
التح�سني امل�ستمر لأنظمتنا وعملياتنا
الت�شغيلية املختلفة ،ومراقبة التكاليف
والتحكم بها ،وتعزيز التوافق
والتعاون بني موظفينا ،واحلفاظ
على م�ستوى اجلودة املتم ّيز ملنتجاتنا
وخدماتنا املتنوعة ،مما مينحنا ميزة
كبرية مت ّيزنا عن مناف�سينا وحتافظ
على ح�صتنا ومكانتنا الرائدة يف
الأ�سواق.
و�أدعوكم مرة �أخرى لالطالع على
قيمنا الأ�سا�سية والرتكيز على
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عن�صر «الريادة»« .نعمل على تنمية
املواهب وخلق القدرات القيادية
لإيجاد حلول عمل فاعلة تهدف
�إىل تلبية احتياجات عمالئنا على
�أف�ضل وجه ،وتطوير �أ�سواق ملنتجاتنا
واالرتقاء مب�ستوى موظفينا وحتقيق
الفائدة للم�ساهمني ،وذلك عن طريق
اال�ستغالل الأمثل للأموال واملوارد
والتقنيات مبا ي�ؤدي �إىل تنمية مفهوم
الريادة يف ال�شركة».
من ناحية �أخرى ،فازت �شركة
الزامل للإن�شاءات احلديدية� ،إحدى
ال�شركات التابعة ل�شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي ،بعقد جديد
قيمته  12مليون ريال �سعودي مل�شروع
مرافق امل�ساندة ال�صناعية يف
معمل غاز الفا�ضلي التابعة ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية يف مدينة اجلبيل
باملنطقة ال�شرقية من اململكة العربية
ال�سعودية .و�ستقوم ال�شركة مبوجب
هذا العقد بتوريد وتركيب 1.200
طن مرتي من املباين احلديدية
�سابقة الهند�سة لهذا امل�شروع.
كما فازت �أي�ض ًا بعقد جديد قيمته
 24.3مليون ريال �سعودي من
ال�شركة املتحدة ل�صناعات الكرتون
املحدودة ،وذلك للمرحلة الثانية من
م�شروع �إن�شاء م�صنع ال�شركة اجلديد
يف حمافظة اخلرج باملنطقة الو�سطى
من اململكة العربية ال�سعودية.

نحن ملتزمون بتوفري فر�ص العمل
املنا�سبة للمواطنني ال�سعوديني
�إ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص من اجلن�سيات
الأخرى .كما نهدف �إىل جتاوز نظام
النطاقات الذي و�ضعته احلكومة
ووزارة العمل فيما يتعلق مبعدالت
توطني الوظائف ،وجعل برامج
التوظيف لدينا م�ستدامة وذات قيمة
مهمة ملجتمعنا.
وباعتبارها �شركة مواطنة م�س�ؤولة
اجتماعياً ،ف�إن جمموعة الزامل
حري�صة دائم ًا على االلتزام بجميع
القوانني واللوائح يف كافة البلدان
التي تعمل فيها .لذا ف�إين �أحث جميع
امل�س�ؤولني واملديرين على متابعة
جميع قوانني ولوائح العمل اجلديدة،
وتخ�صي�ص بع�ض الوقت ل�شرحها
ملوظفيهم ،ليكونوا على دراية تامة
بهذه القوانني بحيث يلتزمون بها
التزام ًا كام ًال.
عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•
•

•

•

جوائز املعهد العايل
لل�صناعات البال�ستيكية
�شركة الزامل للإن�شاءات
احلديدية تفوز بعقد
مل�شروع «الفا�ضلي»
ملعاجلة الغاز
�شركة الزامل للإن�شاءات
احلديدية تفوز بعقد
مل�شروع �إن�شاء م�صنع
ال�شركة املتحدة ل�صناعات
الكرتون يف اخلرج
�شركة الزامل للإن�شاءات
احلديدية تفوز مب�شروع
حمطة توليد الكهرباء
يف الريا�ض

جوائز املعهد العايل
لل�صناعات البال�ستيكية
ت�أ�س�س املعهد العايل لل�صناعات البال�ستيكية كمعهد للتدريب املهني حتت �إ�شراف امل�ؤ�س�سة
العامة للتدريب التقني واملهني ،وذلك بهدف ت�أهيل الكوادر الوطنية كفنيني مهرة يف
قطاع �صناعة البال�ستيك املزدهر يف اململكة.
وتُعد كل من �شركتي الزامل
لل�صناعات البال�ستيكية والزامل �ألبال
ال�شرق الأو�سط للبال�ستيك م�ساهمينّ
رئي�س ّيني يف جناح هذا الربنامج.
ولديهما �أعلى معدل توظيف خلريجي
الربنامج التدريبي للمعهد مقارنة
بال�شركات الأخرى التي �شاركت يف
ذات الربنامج .وكنتيجة مبا�شرة
لهذه املبادرة ،فقد وظفت ال�شركتان
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 34متدرب ًا يف الربنامج خالل الفرتة
املا�ضية.
وباعتبارنا �شركة مواطنة م�س�ؤولة،
ف�إننا ن�سعى لتطوير املواهب واملهارات
املحلية لتكون منتجة وفاعلة يف
املجتمع وت�ساهم يف رفاهية �أ�سرهم
واالقت�صاد الوطني .وهذا يتوافق
ب�شكل مبا�شر مع ر�ؤيتنا وقيمنا
الأ�سا�سية.

�شركة الزامل للإن�شاءات
احلديدية تفوز
بعقد مل�شروع «الفا�ضلي»
ملعاجلة الغاز
فازت �شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية ،التابعة ل�شركة الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ،بعقد جديد
قيمته  12مليون ريال �سعودي من �شركة املهيدب للمقاوالت ،وذلك مل�شروع مرافق امل�ساندة ال�صناعية
يف حمطة الفا�ضلي ملعاجلة الغاز ،التابعة ل�شركة �أرامكو ال�سعودية يف املنطقة ال�شرقية من اململكة
العربية ال�سعودية.
ويت�ضمن نطاق العمل يف العقد توريد
وتركيب  1.200طن مرتي من
املباين احلديدية �سابقة الهند�سة
ملرافق امل�ساندة ال�صناعية يف م�شروع
حمطة معاجلة الغاز الطبيعي يف حقل
الفا�ضلي ،الذي تنفذه �شركة �أرامكو
ال�سعودية �شمال غربي مدينة اجلبيل
باملنطقة ال�شرقية.
وي�ضم هذا امل�شروع العديد من
املكونات الإن�شائية التي تتطلب دقة
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مي�ضي العمل قدم ًا يف هذا املعمل
عالية و�سرعة يف التنفيذ واالهتمام
بالتفا�صيل الإن�شائية واملعمارية لتلبية وفق اخلطة املو�ضوعة ليبد�أ ت�شغيله
بحلول عام  .2019وعند �إجناز العمل،
متطلبات الأمن ومعايري ال�سالمة
�سي�صبح معمل الغاز يف الفا�ضلي
ال�صارمة.
عن�صر ًا رئي�سي ًا يف برنامج �شبكة الغاز
الرئي�سية يف اململكة� ،إذ �إنه �سوف ُيلبي
ُي�شار �إىل �أن �أرامكو �أجنزت خطوات
الطلب املحلي املتنامي على الطاقة من
متقدمة يف �أعمال بناء معمل الغاز
خالل تو�سيع الطاقة احلالية من 9.3
يف الفا�ضلي الذي يعالج يف مرحلته
الأوىل  2.5مليار قدم مكعبة قيا�سية مليار قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من
يف اليوم من الغاز من �إنتاج حقول على غاز البيع يف العام � 2015إىل 12.2
مليار قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم
الياب�سة ويف املناطق املغمورة ،حيث
بحلول العام .2021

�شركة الزامل
للإن�شاءات احلديدية
تفوز بعقد قيمته
 24مليون ريال �سعودي
مل�شروع �إن�شاء
م�صنع ال�شركة
املتحدة ل�صناعات
الكرتون يف اخلرج
وي�ضم امل�شروع العديد من املكونات
الإن�شائية التي تتطلب دقة عالية
و�سرعة يف التنفيذ واالهتمام
بالتفا�صيل الإن�شائية لتلبية متطلبات
الأمن ومعايري ال�سالمة ال�صارمة،
و�ضمان حتقيق الكفاءة الت�شغيلية يف
خمتلف مرافق امل�صنع اجلديد.

فازت �شركة الزامل للإن�شاءات
احلديدية� ،إحدى ال�شركات
التابعة للزامل لل�صناعة ،بعقد
جديد قيمته  24.3مليون ريال
�سعودي من ال�شركة املتحدة
ل�صناعات الكرتون املحدودة،
وذلك للمرحلة الثانية من
م�شروع �إن�شاء م�صنع ال�شركة
اجلديد يف حمافظة اخلرج وبهذه املنا�سبة قال حممد ال�صاحب،
باملنطقة الو�سطى من اململكة املدير العام ل�شركة الزامل للإن�شاءات
العربية ال�سعودية .احلديدية�« :إن خربتنا الطويلة يف
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تنفيذ امل�شاريع املتكاملة كانت عام ًال
مهم ًا يف الفوز بهذا العقد الثاين
مل�شروع �إن�شاء امل�صنع اجلديد لل�شركة
املتحدة ل�صناعات الكرتون ،ونفخر
ب�أن نكون �شركاء يف عملية التو�سع
اال�سرتاتيجية لل�شركة .ونحن على
ثقة ب�أن لدينا كافة املوارد واخلربات
واملهارات الالزمة لتوفري �أف�ضل
املواد العالية اجلودة وخدمات �إدارة
امل�شاريع بكفاءة عالية ال�ستكمال جميع
الأعمال بنجاح يف امل�شروع».

�شركة الزامل
للإن�شاءات احلديدية
تفوز مب�شروع حمطة
توليد الكهرباء
يف الريا�ض
فازت �شركة الزامل للإن�شاءات احلديدية ،التابعة ل�شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي بعقد جديد قيمته  23.1مليون ريال �سعودي
من �شركة «�سيبكو  »3ال�صينية ،مل�شروع �إن�شاء حمطة توليد الكهرباء
الرابعة ع�شرة يف املنطقة الو�سطى من اململكة العربية ال�سعودية.
و�ستقوم ال�شركة مبوجب هذا العقد
برتكيب الهياكل الإن�شائية احلديدية
الرئي�سية يف املوقع اخلا�ص مبحطة
التوليد الرابعة ع�شرة ،التي تعمل
بنظام الدورة املركبة والتابعة لل�شركة
ال�سعودية للكهرباء مبنطقة الريا�ض.

وتعترب حمطتي التوليد الثالثة ع�شرة
والرابعة ع�شرة �أحد �أكرب م�شاريع
الطاقة التي يجري تنفيذها يف
اململكة ،وترتاوح القدرة الإنتاجية
لكل حمطة توليد بني  1600و 1950
ميجاوات.

ت�شرف �إدارة العالقات العامة يف
جمموعة الزامل على �إ�صدار
�صدى املجموعة
يرجى �إر�سال �إقرتاحاتكم ومقاالتكم
اىل:الآن�سة نوف �أديب الزامل
nouf@zamil.com

هاتف 813-6321:
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