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الزامل | �صدى املجموعة

م�ستفيدين من خرباتنا ومن اخلربات
العاملية الأخرى ،ونبتكر احللول
املحلية الرائدة املبنية على خربات
عاملية امل�ستوى ،ونرحب بالتغيري
الإيجابي الذي ينتج عن الإبداع
والطموحات من �أجل تنمية �أعمالنا»،
ي�سرين �أن �أهنئ الزامل لل�صناعة
على ابتكارين مهمني جديدين.

زمالئي الأعزاء،
انطالق ًا من �إحدى قيمنا الأ�سا�سية،
وهي االبتكار « ...ن�سعى دائم ًا �إىل
التعلم ودعم االبتكارات املفيدة،

�أوالً ،قيام �شركة الزامل للحديد
ملعدات املعاجلة بت�صميم وت�صنيع
�أكرب وعاء فا�صل لل�سوائل والغاز
يتم �إنتاجه يف املنطقة ال�ستخدامه
يف م�شروع غاز وا�سط التابع ل�شركة
�أرامكو ال�سعودية .ويبلغ طول الوعاء
الإجمايل  31مرتاً ،وقطره � 6,4أمتار،
فيما ت�صل �سعته الت�شغيلية �إىل 789
مرت مكعب .ويقوم الوعاء الفوالذي
ال�ضخم بف�صل الغاز عن خليط
ال�سوائل القادمة من الآبار النفطية
مع االحتفاظ بدرجة �ضغط داخلية
ت�صل �إىل  100بار ،فيما يبلغ وزنه
حوايل  690طن ،و�سماكته  6بو�صات.
ويعد هذا الإجناز متميز ًا كون معظم
�أعمال اللحام والتجميع متت ب�أيدي
فنيني �سعوديني من ذوي املهارة
والكفاءة يعملون لدى ال�شركة.
�أما الإجناز الثاين ،فتمثل يف ح�صول
مربد «توربومايزر» ()Turbomiser
الذي تنتجه �شركة جيوكليما ،وهي
�إحدى وحدات العمل اال�سرتاتيجية يف
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مكيفات الزامل ومقرها �إيطاليا ،على
جائزة «»RAC Cooling Awards
للعام  2013عن فئة «منتجات تكييف
الهواء املبتكرة لهذا العام» ،وذلك
خالل حفل خا�ص لتوزيع اجلوائز
�أقيم م�ؤخر ًا يف العا�صمة الربيطانية
لندن .وي�ستند املربد على جمموعة
من التقنيات امل�صممة للحد من
ا�ستهالك الطاقة ،وتقليل �أو جتنب
الت�سريبات من الوحدة ،وتقليل
احلاجة �إىل �إعادة تعبئة غاز التربيد،
و�ضمان ت�شغيل موثوق مع احلد الأدنى
من ال�ضو�ضاء.
�أدعوكم �إىل االطالع على قيمنا
الأ�سا�سية من وقت لآخر ،وتقييم
�أداء �أعمالكم للت�أكد من مدى
حتقيق الأهداف املن�شودة يف هذه
القيم .وهي �أي�ض ًا م�س�ؤولية جماعية
ل�ضمان التزام اجلميع يف ال�شركة
باملبادئ وال�سلوكيات العامة يف قيمنا
الأ�سا�سية واحلر�ص على تطبيقها يف
معامالتنا و�أن�شطتنا املختلفة.
ومبنا�سبة قرب بدء العام اجلديد،
ف�إين �أنتهز هذه الفر�صة لأمتنى لكم
ولعائالتكم دوام ال�صحة والعافية
واملزيد من التقدم والرخاء يف العام
 2014والأعوام القادمة.
عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•

•

•
•

•

•

ال�سفري الفرن�سي ووزير
ال�صناعة يقومان بزيارة
�إىل جمموعة الزامل
جمموعة الزامل تكرم
موظفيها ذوي اخلدمة
الطويلة
املمار�سات الإدارية
اجليدة
�إدارة املوارد الب�شرية
تعقد برنامج مركز
التطوير ملوظفي املوارد
الب�شرية يف �شركات
املجموعة
جل�سات حوار قادة
امل�ستقبل يف جمموعة
الزامل
اجلمعية ال�سعودية
لل�سكر والغدد ال�صماء
يف بيت الزامل

ال�سفري الفرن�سي ووزير
ال�صناعة يقومان بزيارة �إىل
جمموعة الزامل
قام �سعادة �سفري فرن�سا
لدى اململكة يرافقه وزير
ال�صناعة على ر�أ�س وفد رفيع
امل�ستوى ي�ضم رجال الأعمال
وال�صناعيني الفرن�سيني بزيارة
خا�صة ملبنى بيت الزامل يوم
االثنني  25نوفمرب .2013
وح�ضر اللقاء ر�ؤ�ساء �شركات
جمموعة الزامل ور�ؤ�ساء
الإدارات املركزية باملجموعة.

وكان يف ا�ستقبالهم ال�سيد حمد
عبداهلل الزامل ،الذي �سبق له
ت�سلم و�سام جوقة ال�شرف الوطني
( )Legion d’Honneurوهو �أعلى
تكرمي ر�سمي يف فرن�سا ،يرافقه
ال�سيد زامل الزامل ،حيث انتقل
الوفد �إىل قاعة امل�ؤمترات الكبرية
يف الطابق الثالث ع�شر ملناق�شة
وا�ستك�شاف فر�ص الأعمال وتعزيز
ال�شراكة التجارية واال�ستثمارية بني
البلدين.
وقد رحب حمد الزامل بالوفد
الزائر ،كما قدم �شكره لل�سفري
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والوزير الفرن�سيني على هذه الزيارة
اخلا�صة .وقد حتدث وزير ال�صناعة
حول فر�ص الأعمال املتاحة من
خالل عالقات التعاون وال�شراكات
التجارية مع ال�شركات الفرن�سية
التي متلك قدرات تكنولوجية
تناف�سية عالية .كما قام و�أع�ضاء
الوفد التجاري الزائر بالإجابة على
�أ�سئلة وا�ستف�سارات احل�ضور يف
نهاية االجتماع .ويف اخلتام ،التقى
احلا�ضرون يف جمموعات �صغرية
ملناق�شة وا�ستعرا�ض فر�ص التعاون
امل�شرتك بينهم.

جمموعة الزامل تكرم
موظفيها ذوي اخلدمة
الطويلة

كرمت الإدارة املركزية يف
جمموعة الزامل  43موظف ًا من
الذين �أم�ضوا �سنوات طويلة ال
تقل عن ع�شر �سنوات متوا�صلة
وخم�س �سنوات متعددة بعدها
يف خدمة �شركة جمموعة
الزامل القاب�ضة و�شركة
جمموعة الزامل العقارية وذلك
خالل برنامج تقدير املوظفني
(وفاء) للعام  2013الذي عقد
يف  21نوفمرب  2013بقاعة
املحا�ضرات الرئي�سية مببنى
بيت الزامل.
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وقد قام ال�سادة حمد الزامل ،وخالد
الزامل ،و�أديب الزامل بتوزيع الدروع
التكرميية لـ  32موظف ًا من ال�شركة
العقارية و  11موظف ًا من املكرمني
من ال�شركة القاب�ضة .وعقب تكرمي
املوظفني ،قام كل من �سمري زيتاوي
(الذي �أكمل  35عام ًا من اخلدمة)
وخالد ال�شبل (الذي �أكمل  15عام ًا
من اخلدمة) ب�إلقاء كلمة خا�صة بهذه
املنا�سبة.
كما �أ�شاد �أديب الزامل يف كلمة
خا�صة باملوظف علي عبداهلل باجهاو
الذي �أكمل  40عام ًا من اخلدمة
امل�ستمرة يف ال�شركة.

وقد �أكد الربنامج الذي نظمته �إدارة
املوارد الب�شرية باملجموعة على
امتنان ال�شركة وتقديرها ملوظفيها
وذلك يف �إطار �إبراز القيم الأ�سا�سية
للمجموعة .ويف بداية الربنامج،
مت عر�ض مقاطع فيديو للمكرمني
وال�ضيوف تت�ضمن م�شاركة كبار
قادة الأعمال مبجموعة الزامل
�آرائهم حول القيم الأ�سا�سية .واختتم
الربنامج بكلمات حتفيزية وملهمة
للموظفني من قبل كل من خالد
الزامل و�أديب الزامل.
وهذا هو العام الثاين الذي يتم فيه
تنفيذ برنامج تقدير املوظفني مت�شي ًا
مع �سيا�سة املجموعة اخلا�صة بتقدير
خدمة املوظفني وتكرميهم.

املوظفني ذوي اخلدمة الطويلة جوائز وفاء  | 2013معر�ض ال�صور
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يف الواقع ،تزدهر الأعمال التجارية
من خالل املحافظة على املمار�سات
الإدارية اجليدة ،ومن هذا املنظور
يتوا�صل النجاح ال�شامل للمن�ش�أة.

املمار�سات
الإدارية
اجليدة

وت�شمل الإدارة اجليدة �إجناز
الأهداف املحددة �سلفاً� ،إ�ضافة
�إىل ا�ستخدام املوارد والقدرات
املتوفرة بطريقة �أكرث فعالية وكفاءة،
وال�سعي با�ستمرار لتطوير املن�ش�أة
�أو املنظمة ب�أكملها .كما �أن الإدارة
تكون متنوعة يف �إطار �سعي املن�ش�أة
لتحقيق النجاح على نطاق وا�سع يف
خمتلف �أن�شطتها ،وتكون مرنة كذلك
يف �سبيل ا�ستك�شاف �سبل جديدة
لتطوير الأعمال� .إن الإدارة اجليدة
تدعم املوظفني الذين يعملون لديها
وتقدر مواهبهم يف �إطار املحافظة
على عالقة متميزة .وبالتايل ف�إنها
ت�ؤدي �إىل خلق كفاءة عالية وفعالية
يف �أداء الأعمال ب�شكل عام .وي�صف
بيرت دراكر ()Peter Drucker
الإدارة ب�أنها جهاز متعدد الأغرا�ض
يخت�ص بتحقيق نتائج اقت�صادية
عن طريق �إدارة املن�ش�أة من ناحية
�إدارة الإداريني وكذلك �إدارة العمال
والعمل.

تعترب الإدارة عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا لت�شغيل الأعمال التجارية بنجاح،
وهي �ضرورية باعرتاف جميع الأ�شخا�ص حول العامل .وتتجلى
�أهميتها يف كل عمل �أو م�شروع جتاري بارز .وباعتبارها �أمر ًا مميز ًا،
تعترب الإدارة ال�سلطة العليا والرئي�سية يف جميع �أن�شطة املن�ش�أة.
وال ميكن �إنكار حقيقة �أن كل عمل جتاري يحتاج �إىل �أن يكون
ناجح ًا على �صعيد الكفاءات ال�شاملة والفعالية الت�شغيلية .وهناك
�أي�ض ًا قبول وا�سع لدى اجلميع ب�أن العالقة بني النجاح واملمار�سات
الإدارية هي عالقة متبادلة .وكلما كانت املمار�سات الإدارية
�أف�ضل تكون الإجنازات �أكرب .وبالتايل ف�إن الت�أكيد على
احلاجة �إىل املمار�سات الإدارية اجليدة يقودنا ملناق�شة هذه ومن �أف�ضل املفاهيم املتعلقة بالإدارة
املمار�سات ب�شكل خمت�صر .الفعالة هو التم�سك بنمط الإدارة

ال�سليم الذي يحقق الفائدة لتطوير
املن�ش�أة وتطوير موظفيها .وجتدر
الإ�شارة هنا �إىل �أن املدير الفعال
يجب �أن يكون قائد ًا جيد ًا يقود فريقه
بالقدوة والنموذج اجليد لتعزيز منو
املن�ش�أة .وهو الذي ُيحفّز و ُيدرب
و ُي�شارك املوظفني بهدف تزويدهم
بالأدوات واملهارات الالزمة يف العمل.
ويوجه املر�ؤو�سني ب�أن
كما �أنه ُيلهم ّ
الأهداف والغايات ميكن حتقيقها
بالطريقة املن�شودة .ومن اجلدير
ذكره هنا ما قاله لوران�س �آبلي
( )Lawrence Appleyوهو
«�إن الإدارة هي تطوير الأ�شخا�ص
ولي�س توجيه الأمور».
�إن الإدارة اجليدة ت�شجع على الإبداع
واالبتكار وتزيد من قيمة املن�ش�أة.
كما �أنها ت�ؤدي �إىل اال�ستخدام الفعال
لإمكانات العنا�صر الب�شرية ل�ضمان
بث روح احلما�س يف العمل واحلر�ص
على �إجناز العمل ب�شكل فعال و ُمنتج
�ضمن جمموعة العمل الواحدة.
وفيما يتعلق بامل�شاكل يف العمل،
فعلى الرغم من �أنها موجودة يف كل
الأعمال تقريب ًا �إال �أن العمل ب�أ�سلوب
فعال و�إيجابي يمُ ّكن من التعامل معها
برباعة ويجعلها �أمور ًا عادية ،وقد
يحولها �إىل �أمور مثرية لالهتمام.
و�أخرياً ،ف�إن املمار�سات الإدارية
اجليدة ت�ؤدي �إىل جناح الأعمال
التجارية من ناحية حتقيق التنمية
ال�شاملة وتطوير الكفاءات التنظيمية.
فريد �صديقي ،ماج�ستري يف �إدارة
الأعمال ،وماج�ستري فل�سفي يف الإدارة
املالية .الإدارة املالية مبجموعة الزامل.
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�إدارة املوارد
الب�شرية
تعقد برنامج
مركز التطوير
ملوظفي املوارد
الب�شرية يف
�شركات املجموعة
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يف �إطار اجلهود املبذولة على نطاق املجموعة لرفع م�ستوى املعايري
واخلدمات املتعلقة باملوارد الب�شرية من خالل تعزيز القدرات
الداخلية يف الكفاءات الأ�سا�سية ملوظفي �إدارات املوارد الب�شرية يف
كافة ال�شركات العاملة يف جمموعة الزامل ،والثانية يف �سل�سلة تعلم
�إدارة املوارد الب�شرية ،يقوم لقاء �إدارة املوارد الب�شرية مبجموعة
الزامل بالرتكيز على تقييم احتياجات التنمية الفردية ملوظفي
املوارد الب�شرية.
عقد لقاء �إدارة املوارد الب�شرية من
� 2إىل  4دي�سمرب  ،2013بالتزامن مع
برنامج مركز التطوير املنتظم وذلك
بح�ضور عدد من امل�شاركني من �سبع
�شركات يف املجموعة .وقد مت حتديد
امل�شاركني يف برنامج
مركز التطوير خالل اجتماعات
تقييم املواهب التي عقدت خالل
الفرتة من �شهر يونيو �إىل �سبتمرب من
هذا العام.

ويقوم امل�شاركون يف برنامج مركز
التطوير بامل�شاركة يف الأن�شطة
املختلفة ،و�إمتام عدد من املهام التي
مت ت�صميمها لتحديد خمتلف جماالت
الكفاءة القيادية التي يتميزون بها
حالياً� ،إ�ضافة �إىل حتديد املجاالت
التي يرغبون يف تطوير �أنف�سهم فيها.
وتوفر هذه العملية ،التي �ست�شمل
تقييم ال�سمات املهنية ،مدخالت
مهمة لتنفيذها بهدف تخطيط برامج
التنمية الفردية املبنية على الكفاءة.

جل�سات حوار
قادة امل�ستقبل
يف جمموعة
الزامل
يف �إطار اجلهود املتوا�صلة لتوفري فر�ص التعليم والتدريب املتنوعة
لقادة امل�ستقبل يف جمموعة الزامل� ،شارك  11من �أفراد اجليل
الثالث من عائلة الزامل ،والذين يعملون حالي ًا يف خمتلف ال�شركات
العاملة يف املجموعة ،يف برنامج تدريبي خا�ص بعنوان «جل�سات
حوار قادة امل�ستقبل يف جمموعة الزامل».

وعقد الربنامج يف مركز تنمية
املهارات القيادية يف  9دي�سمرب
 ،2013وت�ضمن عدة جل�سات حوارية
ملدة  30دقيقة حول الربامج التدريبية
التي ا�ستكملها قادة امل�ستقبل يف
املجموعة هذا العام .ويقوم قادة
امل�ستقبل الذين ح�ضروا الربامج
التدريبية اخلارجية خالل هذه
اجلل�سات احلوارية بالتحدث حول
معارفهم وجتاربهم واخلربات
املكت�سبة من الربنامج التدريبي الذي
�شاركوا فيه.
وح�ضر اجلل�سة احلوارية كل من خالد
الزامل ،رئي�س �شركة جمموعة الزامل
القاب�ضة ،و�أديب الزامل ،الع�ضو
املنتدب لل�ش�ؤون املالية واال�ستثمار،
حيث �ألقوا كلمة خا�صة يف افتتاح
اجلل�سة وتفاعلوا خاللها مع احل�ضور.

• عبدالرحمن خالد الزامل متحدث ًا
عن «برنامج قادة امل�ستقبل» من
كلية لندن للأعمال
• عبداهلل �سليمان الزامل متحدث ًا
عن «جتربة �شركة �ألبال
يف التدريب» من �شركة �ألبال
( ،)ALPLAالنم�سا
• �سطام عبدالعزيز الزامل متحدث ًا
عن «بروتيو�س  -ترك �إرث
القيادة اخلا�ص بك» من كلية
لندن للأعمال
•	�أ�سامة عبدالعزيز الزامل
متحدث ًا عن «فيزياء منو الأعمال
التجارية» من جامعة فريجينيا
واختتم الربنامج بعر�ض حما�ضرة
عرب الفيديو عن «القيادة املبنية
على القيم» من �سل�سلة حما�ضرات
�ستانفورد للم�س�ؤولني التنفيذيني.

و�شمل املتحدثون واملوا�ضيع التي
حتدثوا عنها ما يلي:

الزامل لل�صناعة ت�شارك يف
معر�ض اخلم�سة الكبار 2013
يف دبي
�شارك عدد من قطاعات الزامل
لل�صناعة يف معر�ض اخلم�سة
الكبار الدويل للت�شييد والبناء
 2013الذي عقد يف مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض
مبركز دبي التجاري العاملي
خالل الفرتة من � 25إىل 28
نوفمرب .2013
وقد انطلقت فعاليات املعر�ض الذي
يعد �أكرب جتمع ملوردي منتجات ومواد

البناء والإن�شاءات واخلدمات املتعلقة
بها ،مب�شاركة �أكرث من  2,500عار�ض ًا
من  65دولة ،حيث حقق املعر�ض
جناح ًا متميز ًا يف ظل الزيادة
امللحوظة بعدد ال�شركات امل�شاركة،
كما جذب �أكرث من  60,000زائر ًا
من خمتلف �أنحاء العامل .وقد
عر�ضت ال�شركات امل�شاركة جمموعة
وا�سعة من املنتجات اجلديدة
والتقنيات املبتكرة يف �صناعة البناء
والإن�شاءات.

الزامل لل�صناعة ت�شارك يف معر�ض
البناء ال�سعودي  2013يف
الريا�ض
�شارك عدد من قطاعات الزامل لل�صناعة ،مبا فيها �شركات جمموعة العزل
اخلليجية وهي ال�شركة العربية للمواد العازلة من الفيربجال�س (�أفيكو)،
و�شركة امل�صنع ال�سعودي ل�صناعات ال�صوف ال�صخري ،و�شركة امل�صنع
ال�سعودي لعزل الأنابيب� ،إىل جانب �شركة مكونات البناء يف معر�ض البناء
ال�سعودي  ،2013املعر�ض الرائد يف خدمة قطاع البناء يف اململكة واملنطقة،
والذي عقد يف مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض خالل الفرتة من
 7-4نوفمرب .2013
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الأخوة يف عائلة الزامل
يزورون �صديق قدمي
لوالدهم

قام الأخوة بعائلة الزامل ،وهم �سليمان ،وخالد ،و�أديب ،وتوفيق
الزامل ،بزيارة خا�صة �إىل منزل ال�سيد �صالح الفريهيدي يف مدينة
عنيزة يف الق�صيم ،تكرمي ًا للعالقة الطويلة التي ربطته بوالدهم
عبداهلل حمد الزامل رحمه اهلل.

وقد غادر �صالح ،وهو حالي ًا يف
الثمانينات من العمر ،م�سقط ر�أ�سه
يف عنيزة يف �سن  12عاما بهدف
زيادة دخله واحل�صول على حياة
�أف�ضل ،حيث �سافر �إىل املنطقة
ال�شرقية من اململكة لالن�ضمام �إىل
�شركة مقاوالت تعمل يف جمال متديد
�أنابيب البرتول .وبعد فرتة وجيزة،
التحق �صالح بالعمل مع عبداهلل حمد
الزامل ك�سائق �شاحنات ثقيلة .ويف

الواقع� ،ساعد �صالح يف نقل وتو�صيل
مواد البناء لأول مبنى متعدد الأدوار
للزامل يجري بنا�ؤه يف مدينة اخلرب
يف ذلك الوقت.
وقد جاءت هذه الزيارة كبادرة
امتنان وتقدير لل�سنوات الطويلة من
التفاين يف العمل والعالقة اخلا�صة
القوية التي كانت قائمة بني الرجلني.

اجلمعية
ال�سعودية
لل�سكر والغدد
ال�صماء يف بيت
الزامل
ا�ستقبلت جمموعة الزامل اجلمعية ال�سعودية لل�سكر والغدد ال�صماء يف مقرها الرئي�سي يف بيت الزامل
يوم االثنني  16دي�سمرب  2013من الثامنة �صباح ًا وحتى الثالثة ع�صر ًا .وقد قامت اجلمعية بتقدمي
خدمة جمانية ملن يرغب من جميع موظفي املجموعة وال�شركات الأخرى ب�إجراء الفح�ص االعتيادي
مل�ستويات ال�سكر يف الدم .وت�أتي هذه الزيارة �ضمن احلملة امل�ستمرة التي تقوم بها اجلمعية لرفع الوعي
بداء ال�سكري وم�ضاعفاته و�أهمية التحكم به و كيفية الوقاية منه.

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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