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الزامل | �صدى املجموعة

زمالئي الأعزاء،
مرحب ًا بكم يف ن�شرتنا الإخبارية
الإلكرتونية بحلتها اجلديدة والتي
�ست�صدر كل �شهرين� .آمل �أن ينال
الت�صميم اجلديد �إعجابكم و�أن
ت�ستمتعوا بقراءة هذا العدد .ونتطلع
�إىل م�شاركتنا �أخباركم و�أن�شطتكم
املهمة مبا ي�ساعد يف �إثراء وتطوير
ن�شرتنا الإلكرتونية.
مع اقرتاب هذا العام من نهايته،
دعونا نلقي نظرة �سريعة على �أبرز
�أن�شطتنا و�أعمالنا خالل االثني
ع�شر �شهر ًا املا�ضية .نحن بحاجة
�إىل �إجراء تقييم ذاتي ب�شكل �صادق
و�سريع من �أجل تنظيم �أعمالنا
ب�صورة �أف�ضل و�إعادة توجيه
اجلهود التي نبذلها لتكون موائمة
مع ا�سرتاتيجية و�أهداف ال�شركة.
و�سوف ت�ساعد النتائج التي �سنتو�صل
�إليها يف جتنب اتخاذ �أي �إجراءات
غري �ضرورية والرتكيز ب�شكل �أف�ضل
على تقليل التكلفة وحت�سني الكفاءة
الت�شغيلية.
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ت�سلم الدكتور عبدالرحمن الزامل،
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
الزامل ،تكرمي ًا خا�ص ًا من منتدى
«كون�سرتك�شن وييك» ،جائزة اململكة
العربية ال�سعودية ،مل�سرية حياته
التي متيزت بالإجنازات و امل�آثر،
و ذلك لدوره الفاعل يف تنمية و
تو�سع جمموعة الزامل يف �أعمالها
و �صناعاتها التي تتوزع على �سبعة
قطاعات.
ونيابة عن اجلميع يف جمموعة
الزامل� ،أود �أن �أهنئ عبداهلل حممد
الزامل ،الرئي�س التنفيذي للزامل
لل�صناعة ،الختياره «رجل الأعمال
لهذا العام» للعام  .2012فقد ا�ستحق
هذا اللقب بجدارة نظري �إجنازاته
البارزة و�أ�سلوبه القيادي املتميز
الذي كان له الدور الأبرز يف منو
وتو�سع الزامل لل�صناعة لت�صبح
�إحدى ال�شركات ال�صناعية الرائدة
على امل�ستويني الإقليمي والعاملي .كما
كان له دور فعال يف تو�سيع منتجات
وخدمات قطاع البناء والت�شييد من
خالل ا�سرتاتيجية تنويع الأعمال
الناجحة.
لقد عملت الإدارات الرئي�سية يف
املجموعة القاب�ضة بن�شاط كبري
خالل العام ،وذلك من خالل تقدمي
الدعم وامل�ساندة يف مبادرات املوارد
الب�شرية وبرامج التطوير املختلفة

لكافة ال�شركات العاملة يف املجموعة،
ومتابعة تطبيق ا�سرتاتيجية
املجموعة ،ومراجعة وتعديل الهيكل
التنظيمي لل�شركة ،بالإ�ضافة �إىل
تقدمي اخلدمات املالية وامل�شورة
والتفاو�ض ب�ش�أن احل�صول على
الت�سهيالت البنكية املنا�سبة.
من ناحية �أخرى ،مت افتتاح «مركز
الزامل لتطوير القيادات» يف مبنى
بيت الزامل قبل �أيام قليلة ،حيث
عقدت فيه �أول ور�شة عمل داخلية
بعنوان «املالية للمدراء غري املاليني».
وقد مت جتهيز املركز ب�أحدث
التقنيات واملعدات املتطورة بهدف
تلبية احتياجات ال�شركات العاملة
يف جمموعة الزامل من الربامج
والدورات التدريبية املختلفة .كما
ي�شتمل على مكتبة ومرافق خا�صة
لأداء الإختبارات و املقابالت.
ونتطلع �إىل امل�ستقبل مبزيد من
الطموح والطاقة املتجددة والعزمية
على تقدمي �أف�ضل املنتجات
واخلدمات ،وااللتزام بتحقيق
التقدم واالزدهار للمجتمعات التي
نعمل فيها.

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•

ا�ستعرا�ض لأبرز �إجنازات
�إدارة املوارد الب�شرية يف
املجموعة

•

تنفيــذ اال�سرتاتيجية:
«التحدي احلقيقي»

•

جمموعة الزامل ترعى
معر�ض القوات امل�سلحة يف
املنطقة ال�شرقية

•

الزامل للحديد
م�صرحت�صل على
جائزةالتميز و التقدير من
�شركة �سام�سوجن

•

الزامل للبال�ستيك �ألبال

•

قـرار

مع متنياتي للجميع مبوفور ال�صحة
والنجاح والتوفيق يف العام اجلديد.
عبدالعزيز عبداهلل الزامل

ا�ستعرا�ضلأبرز
�إجنازات �إدارة املوارد
الب�شريةيفاملجموعة
مركز جمموعة الزامل لتنمية
املهارات القيادية:
�إعداد الأفراد للقيام ب�أدوار قيادية
مت�شي ًا مع جدول �أعمال �إدارة
الكفاءات وتخطيط التعاقب الوظيفي
يف جمموعة الزامل� ،سيتم الآن و�ضع
الربامج التدريبية واحللول التطويرية
املوجهة نحو اختيار املدراء و�إعدادهم
لتويل �أدوار قيادية يف امل�ستقبل حتت
مظلة واحدة وهي :مركز جمموعة
الزامل لتنمية املهارات القيادية.
ويعد دمج احتياجات تنمية املهارات
القيادية الفردية مع املمار�سات
القيادية على نطاق املجموعة على
املدى الطويل جزء ًا مهم ًا من عملية
التطوير التنظيمي .وتهدف مبادرات
مركز جمموعة الزامل لتنمية
املهارات القيادية �إىل م�ساعدة
�شركات املجموعة وال�شركات التابعة
لها يف معاجلة حتديات القيادة
احلالية والتوجهات امل�ستقبلية.
و�سيقع مركز جمموعة الزامل لتنمية
املهارات القيادية يف طابق امليزانني
من مبنى بيت الزامل ،املقر الرئي�سي
اجلديد لل�شركة القاب�ضة ،و�سيوفر
جمموعة من الربامج التدريبية �ضمن
منهج تنمية املهارات القيادية واملكون
من �أربعة م�ستويات خمتلفة.
وبا�ستخدام منوذج القيادة ك�أ�سا�س،
�سيقوم املركز بتقدمي عدد ًا من
العرو�ض التطويرية �أو «خارطة
طريق» والتي ميكن للقياديني
اتباعها بهدف حتقيق التميز .كما
يهدف املركز �أي�ض ًا �إىل غر�س القيم
الأ�سا�سية ملجموعة الزامل يف املدراء
والقياديني و�إعدادهم لتويل منا�صب
عليا داخل ال�شركة يف امل�ستقبل.
�سيقدم مركز جمموعة الزامل لتنمية
املهارات القيادية اخلدمات واحللول
التالية:
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•
•
•

مركز التطوير  /التقييم
تخطيط برامج التنمية الفردية
احللول التدريبية �ستكون م�صنفة

على النحو التايل:
• دورات تدريبية �إلزامية
خا�صة مبنهج جمموعة الزامل
لتنمية املهارات القيادية
• الربامج امل�صممة بناء على
االحتياجات الفردية
• برامج الكفاءة الوظيفية
(مثل املالية لغري املدراء املاليني،
وبرنامج مهارات التفاو�ض،
وغريها)
• دورات منوذجية متخ�ص�صة
• برامج حماكاة بيئة العمل
• الربامج التدريبية عرب
الإنرتنت
• احللول التدريبية املدجمة
• الدورات التدريبية وور�ش
العمل امل�صممة ح�سب الطلب
تقييم االحتياجات التدريبية
والتطويرية من خالل برنامج
مركز التطوير
�أطلقت �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة برنامج مركز التطوير
لتقييم الكفاءة والأداء يف مايو 2010
وذلك من خالل ت�شكيل فريق تقييم
داخلي مدرب وم�ؤهل جيد ًا من قبل
معهد القيادة والإدارة يف اململكة
املتحدة .وقد �أعقب تدريب فريق
التقييم الداخلي عملتني كاملتني
لتقييم الكفاءة والأداء ملجموعة
من املدراء من عدد من ال�شركات
املختلفة يف جمموعة الزامل.
وقد ُطلب من املدراء واملوظفني الذين
مت تر�شيحهم من قبل �شركاتهم يف
جمموعة الزامل امل�شاركة يف هذه
الأن�شطة وا�ستكمال عدد من املهام
التي مت ت�صميمها لتحديد خمتلف
جماالت الكفاءة القيادية التي
يتميزون فيها حالي ًا واملجاالت التي

يحتاجون �إىل تطويرها من �أجل
حتقيق املزيد من النمو الوظيفي يف
ال�شركة.
وت�شمل العملية �إجراء تقييم �شامل
لتوفري مدخالت تنفيذية مهمة
ت�ساعد يف تخطيط برامج التنمية
الفردية.
كما يتبع �أن�شطة مركز التطوير
مناق�شات مبا�شرة لأغرا�ض التقييم
وتقدمي املالحظات املهمة وتخطيط
برامج التنمية الفردية.
وخالل فرتة العامني منذ بدء عملية
التنفيذ التجريبي للربنامج يف مايو
 2010وحتى الربع الثاين من العام
� ،2012أجرت �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة عمليات تقييم خلم�سة
ع�شر دفعة من املديرين وامل�شرفني
واملوظفني املحرتفني �شملت 85
متقدم ًا لربنامج التطوير ،منهم 55
موظف ًا متواجدين حالي ًا �ضمن خطط
التنمية الفردية.
خيارات التدريب عرب �شبكة
الإنرتنت ملدراء جمموعة
الزامل� :إطالق بوابة التدريب
الإلكرتونية يف الربع الأول من
العام 2013
بهدف اال�ستفادة من تقنية املعلومات
لتقدمي حلول التدريب املنظمة
والفعالة� ،سيقوم مركز جمموعة
الزامل لتنمية املهارات القيادية
بتوفري درو�س الفيديو عرب �شبكة
الإنرتنت حول املهارات القيادية
والإدارية ودورات الأعمال العامة
وا�ستخدام تطبيقات احلا�سب الآيل
املختلفة وذلك من خالل بوابة
التدريب الإلكرتونية اعتبار ًا من
فرباير .2013
وتقوم �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة حالي ًا بو�ضع اللم�سات
الأخرية على املزايا الرئي�سية للبوابة
الإلكرتونية ونظام �إدارة التدريب
وذلك بالتعاون مع �إحدى ال�شركات
الأمريكية املتخ�ص�صة يف توفري
املحتوى واخلدمات الإلكرتونية
الأخرى.

ويعد دمج
احتياجات
تنمية املهارات
القيادية الفردية
مع املمار�سات
القيادية على
نطاق املجموعة
على املدى الطويل
جزء ًا مهم ًا من
عملية التطوير
التنظيمي

ا�ستعرا�ض لأبرز
�إجنازات �إدارة املوارد
الب�شرية يف املجموعة
تتمة

» املوارد
الب�شرية
قامت �إدارة
املوارد الب�شرية
باملجموعة
بتنظيم و�إطالق
�أول برنامج من
نوعه لتقدير
املوظفني (وفاء)

ومن خالل نظام التدريب عرب
الإنرتنت� ،سيتمكن املدير �أو املوظف
امل�شارك من الو�صول �إىل جمموعة
وا�سعة من الوحدات التدريبية
مب�ستويات متعددة من املحتوى
الإلكرتوين .و�سيتعلم امل�شاركون
مبفردهم وفق ًا لقدراتهم الذاتية.
وك�أحد املتطلبات الأ�سا�سية لاللتحاق
بالربنامجُ ،يتوقع من امل�شاركني
ا�ستكمال تقييم خا�ص لتحديد
احتياجاتهم التدريبية واعتمادهم
يف الربنامج �سواء من خالل موظفي
املوارد الب�شرية يف �شركاتهم �أو
من خالل �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة .ومن املقرر تنفيذ برنامج
توا�صل خا�ص يف منت�صف يناير
 2013لإطالق البوابة الإلكرتونية
ر�سمي ًا وتوفري الربامج التدريبية
للدفعة التجريبية من امل�شاركني.
لقاء �إدارة املوارد الب�شرية
يف جمموعة الزامل :تعزيز
القدرات الداخلية للموارد
الب�شرية
ا�ستكما ًال للجهود املتوا�صلة لرفع
م�ستوى املعايري واخلدمات املتعلقة
باملوارد الب�شرية من خالل تعزيز
القدرات الداخلية لإدارة املوارد
الب�شرية وزيادة التعاون وتبادل
املعرفة واخلربات بني موظفي �إدارات
املوارد الب�شرية يف كافة ال�شركات
العاملة يف جمموعة الزامل ،قامت
�إدارة املوارد الب�شرية باملجموعة يف
 20فرباير  2011ب�إطالق �سل�سلة
اللقاءات الف�صلية التي تنظمها
الإدارة.
وقد �صممت هذه اللقاءات ملوظفي
�إدارات املوارد الب�شرية و�شئون
املوظفني وكذلك موظفي الإدارة
الذين �سيتولون منا�صب خمتلفة يف
جمال املوارد الب�شرية يف �شركاتهم.
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الزامل لل�صناعة | مكتب لل�شركات

ويعقد كل لقاء على مدى يوم كامل
بحيث يركز على مو�ضوع معني يتعلق
باملوارد الب�شرية .و�سيحدد املو�ضوع
الذي مت اختياره نوعية املحا�ضرات
والدرا�سات وور�ش العمل املختلفة
�أو املناق�شات املوجهة التي �سيتم
تقدميها خالل اللقاء.

الب�شرية باملجموعة بتنظيم و�إطالق
�أول برنامج من نوعه لتقدير
املوظفني (وفاء) .ويهدف الربنامج
�إىل تقدير املوظفني ب�صورة ر�سمية
نظري م�ساهمتهم وجهودهم امل�ستمرة
من الذين �أم�ضوا �سنوات طويلة
ومتوا�صلة يف خدمة ال�شركة.

وقد تناولت لقاءات �إدارة املوارد
الب�شرية ال�سابقة عدد ًا من املوا�ضيع
من �أبرزها �إطار العمل ،وال�سيا�سات
ذات ال�صلة ،واملبادرات احلالية
واملخطط لها ،والق�ضايا املرتبطة
باملجاالت الرئي�سية للموارد الب�شرية
مثل �إدارة الكفاءات ،وتخطيط
التعاقب الوظيفي ،وا�سرتاتيجية
التوظيف ،واملمار�سات املختلفة يف
املجموعة ،و�إدارة التعوي�ضات واملزايا
الوظيفية ،واملقايي�س املتعلقة باملوارد
الب�شرية.

وقد عقد برنامج تقدير املوظفني يف
�أربع منا�سبات ومواقع خمتلفة ،حيث
مت خاللها تكرمي  353موظف ًا يف 13
�شركة عاملة يف املجموعة ،مبن فيهم
املوظفني العاملني يف املركز الرئي�سي
ملجموعة الزامل والذين مت تكرميهم
يف �أول برنامج �ضمن �سل�سلة برامج
تقدير املوظفني .وقد مت توزيع دروع
تكرمي تذكارية (وفاء) للموظفني
الذين �أم�ضوا ع�شر �سنوات ،كما مت
تكرمي جمموعة من املوظفني من
الذين �أم�ضوا خم�س �سنوات متوا�صلة
يف خدمة ال�شركة.

وقد عقدت حتى الآن خم�سة لقاءات
لإدارة املوارد الب�شرية مب�شاركة
ممثلني من � 14شركة عاملة يف
املجموعة ،حيث عقد �آخر لقاء يف
� 30سبتمرب  2012ملناق�شة مو�ضوع
«تطوير الكفاءات يف جمموعة
الزامل».
تكرمي موظفي �شركات
جمموعة الزامل ذوي اخلدمة
الطويلة
انطالق ًا من �سيا�سة املجموعة يف
تكرمي وتقدير اجلهود املتميزة
للموظفني ،قامت �إدارة املوارد

تكمن اال�سرتاتيجية يف حتقيق
القيمة املجزية ملختلف امل�ساهمني
يف ال�شركة .ويت�ضمن التخطيط
اال�سرتاتيجي حتديد هذه القيمة
للم�ساهمني ،والكيفية التي �سيتم
من خاللها �إي�صال القيمة لهم،
�إ�ضافة �إىل حتديد دور ال�شركة يف
تقدمي هذه القيمة.

ويعتمد جناح ال�شركة يف �سياق
اال�سرتاتيجية على عاملني
رئي�سيني ،الأول هو نوعية اخلطة

تنفيــذ
اال�سرتاتيجية:
«التحدي
احلقيقي»
اال�سرتاتيجية ،والثاين هو قدرة
ال�شركة على تنفيذ اال�سرتاتيجية
املخطط لها بطريقة �سليمة
وفعالة.

الذين �شملتهم الدرا�سة �إىل �أن الرقم
هو يف الواقع �أقل من  50يف املئة».
وقد يكون كل ذلك تف�سري وا�ضح
لنتائج ا�ستبيان حديث �أجرته �شركة
«مونيتور» ( )MONITORحيث مت
اعتبار اال�سرتاتيجية املنفذة ب�أنها
العن�صر الوحيد الأكرث �أهمية الذي
يثري اهتمام وحر�ص الإدارة العليا.
وت�شري درا�سة مماثلة �أجرتها يف
وقت �سابق �شركة �أرن�ست ويونغ �إىل
�أن نوعية اال�سرتاتيجية هي العامل
الثالث الأكرث �أهمية الذي يثري
اهتمام الإدارة العليا ،يف حني ي�شكل
تنفيذ اال�سرتاتيجية العن�صر الوحيد
الأكرث �أهمية بالن�سبة لكبار امل�سئولني
يف ال�شركات الكبرية.
وعلى الرغم من �أهمية ا�سرتاتيجية
ال�شركة والعمل ال�شاق الذي يبذله
موظفو الإدارة لتحقيق �أهدافهم
اال�سرتاتيجية ،ف�إن ال�شركات ال تزال
تواجه ن�سبة عالية جد ًا من الإخفاق
والف�شل .وهناك العديد من الأ�سباب
امل�ؤدية لذلك والتي ميكن تلخي�صها
يف �أربعة �أنواع رئي�سية من «احلواجز»
املعيقة لتحقيق النجاح:

النجاح اال�سرتاتيجي
= (نوعية اال�سرتاتيجية،
نوعية التنفيذ)
وت�شري الدرا�سات والتقارير التي
مت �إعدادها من قبل جهات خمتلفة
�إىل �أن التحدي الأكرب الذي تواجه
ال�شركات يف الوقت الراهن هو
القدرة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها.
وتقول جملة «فورت�شن» ()FORTUNE
�أن �أقل من  10يف املئة من
اال�سرتاتيجيات التي يتم �إعدادها
ب�شكل فعال يتم تنفيذها الحق ًا على
نحو فعال .كما جاء يف فقرة مماثلة
ظهرت يف درا�سة حديثة �أجنزتها
جملة هارفارد لإدارة الأعمال
(:)Harvard Business Review
«�إن ال�شركات يف املتو�سط حتقق 60
يف املئة فقط من الأداء املايل الذي
توقعته ا�سرتاتيجياتها ...فيما �أ�شار
�أكرث من ثلث امل�سئولني التنفيذيني
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حاجز الر�ؤية:
ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن خم�سة يف
املئة فقط من القوى العاملة يف معظم
ال�شركات تدرك ا�سرتاتيجية ال�شركة،
وحتى لو كان مبقدور املوظفني ذكر
ر�ؤية ال�شركة ،ف�إن معظمهم ال ميلك
�أدنى فكرة �أو ت�صور عن ت�أثريهم
ال�شخ�صي على هذه الر�ؤية .كما �أنهم
ال يعرفون التوجه الفعلي لل�شركة �أو
ما ميكنهم القيام به لتقدمي امل�ساعدة
املطلوبة.

» اال�سرتاتيجية

تنفيــذ
اال�سرتاتيجية:
«التحدي
احلقيقي»

تتمة

حاجز الأفراد:
يف معظم ال�شركات ،ال ترتبط
�أهداف املوظفني ال�شخ�صية ب�أهداف
ال�شركة ،مما يخلق ما يعرف بـ
«حاجز الأفراد» بحيث ميثل عائق ًا
يف م�سار تنفيذ اال�سرتاتيجية .ويف
الواقع ،ف�إن  25يف املئة فقط من
املديرين يف معظم ال�شركات لديهم
حوافز مرتبطة باال�سرتاتيجية
العامة لل�شركة� .أما الـ  75يف املئة
الباقون فرتتبط حوافزهم ب�أعمالهم
و�أن�شطتهم اليومية .ونتيجة لذلك،
ومع عدم وجود نظام �شامل لإدارة
اال�سرتاتيجية ،ف�إن عقلية اجلمود
الإداري تكون �سائدة يف بيئة العمل،
وبالتايل يركز الأفراد على الأداء
اخلا�ص مبجموعاتهم ال�صغرية ب�شكل
منفرد بد ًال من الرتكيز على جناح
ال�شركة ب�أكملها.
حاجز املوارد:
عندما ال تخ�ص�ص ال�شركات ما
يكفي من الوقت واجلهد واملوارد
املالية الالزمة للعمليات التي مت
حتديدها على �أنها مهمة لتحقيق
ا�سرتاتيجيتها ،ف�إنها تواجه ما يعرف
بـ «حاجز املوارد» .وكمثال على ذلك،
ف�إن  60يف املئة من ال�شركات التي
�شملتها الدرا�سات ال تربط ميزانياتها
با�سرتاتيجياتها املو�ضوعة .ونتيجة
لذلك ،ف�إن جهود ال�شركة ت�ستنفذ
يف حل امل�شاكل ق�صرية الأجل بد ًال
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تنفيذ اال�سرتاتيجية ،ف�إنه ينبغي على
نظام �إدارة اال�سرتاتيجية العمل على
العنا�صر الثالثة الرئي�سية التالية:
و�صف اال�سرتاتيجية:
يقوم نظام �إدارة اال�سرتاتيجية
يف هذا ال�ش�أن بالعمل على تطوير
و�سيلة مقبولة ب�شكل عام لو�صف
اال�سرتاتيجية.
�إذ كيف ميكن ل�شخ�ص ما �أن يدير
�شيئ ًا ال ميكنه و�صفه؟ �إذا كان فريق
الإدارة العليا غري متفق على كيفية
و�صف اال�سرتاتيجية ،ف�إنه بالتايل
يقوم ب�إر�سال ر�سالة تتعار�ض مع
البقية يف ال�شركة حول طبيعة �أولويات
ال�شركة ،و�أهدافها اال�سرتاتيجية،
وماذا تعني لهم .وهذا �سيخلق
بالت�أكيد ا�ضطراب ًا يف العمل ويحد من
كفاءة ال�شركة للعمل كجهاز متكامل
خلدمة �أهدافها.

�إدارة اال�سرتاتيجية:
يعمل نظام �إدارة اال�سرتاتيجية يف
هذا ال�ش�أن على تطوير العالقة بني
من حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
ا�سرتاتيجية ال�شركة ون�شاطاتها
لل�شركة.
الت�شغيلية و�أنظمتها املختلفة .و�إذا مل
يكن هناك �صلة بني العمليات اليومية
حاجز الإدارة:
�إن �أحد �أكرث الأ�سباب الأ�سا�سية لف�شل واال�سرتاتيجية ،ف�سيكون من ال�صعب
حتقيق التناغم بني هذه العمليات
ال�شركات يف تنفيذ ا�سرتاتيجياتها
هو عدم وجود الرتكيز الإداري .وفق ًا خلدمة الأهداف امل�شرتكة.
للأبحاث والدرا�سات املختلفة ،ف�إن
وعن طريق ترجمة اال�سرتاتيجية �إىل
 85يف املئة من املوظفني التنفيذيني
ينفقون �أقل من �ساعة واحدة �شهري ًا �صيغة تنفيذية بطريقة منهجية ،ف�إن
نظام �إدارة اال�سرتاتيجية �سيعمل
ملناق�شة ا�سرتاتيجية ال�شركة.
على و�ضع العمليات املختلفة يف
�سياق اال�سرتاتيجية ،وبالتايل �إن�شاء
وبالتايل ،ف�إن اجتماعات الفريق
التنفيذي تكون غري منتجة يف العديد بنية حتتية منا�سبة لتحقيق التكامل
ال�سليم للعمليات مع اال�سرتاتيجية.
من ال�شركات ،خا�صة مع الرتكيز
الرتكيز على تنفيذ اال�سرتاتيجية:
على امل�شاريع ال�صغرية والأهداف
ق�صرية الأجل و�إيجاد حلول للم�شاكل يقوم نظام �إدارة اال�سرتاتيجية
املختلفة� .إن اال�سرتاتيجية هي الإطار بو�ضع ا�سرتاتيجية ال�شركة يف مكانها
الأ�سا�سي الذي ينبغي �أن تنطلق منه املنا�سب كجدول �أعمال مركزي
جلميع �أفراد فريق الإدارة.
كافة الأن�شطة الأخرى يف املن�ش�أة.
وتعترب هذه احلواجز الأربعة م�ؤ�شرات ويعمل نظام حوكمة ال�شركة وفق ًا
لال�سرتاتيجية املو�ضوعة ،فيما يتم
وا�ضحة على امل�شكلة الرئي�سية
مراجعة �أداء فريق الإدارة� ،سواء
التي تواجه تنفيذ ا�سرتاتيجية
كفريق واحد �أو ك�أفراد ،مبا يتالئم مع
ال�شركة .ويتطلب التغلب على هذه
اال�سرتاتيجية .وعندما يكون لفريق
العقبات وجود نظام �صارم لإدارة
الإدارة م�سئولية وا�ضحة لتنفيذ
اال�سرتاتيجية ،والذي ميثل �إطار ًا
اال�سرتاتيجية ،ف�إن التقييمات الدورية
مل�ساعدة ال�شركات على حتويل
لنجاحهم يف تنفيذ اال�سرتاتيجية
اال�سرتاتيجية �إىل �أهداف ت�شغيلية
ومفاهيم تقود كل من ال�سلوك والأداء �سوف تلزمهم باحلفاظ على
تركيزهم وتزيد من فر�ص جناح
يف العمل .ولتحقيق ذلك وجتاوز
ا�سرتاتيجية ال�شركة.
التحديات واحلواجز التي تواجه

» اال�سرتاتيجية

جمموعة الزامل | الزامل لل�صناعة

جمموعة
الزامل ترعى
معر�ض القوات
امل�سلحة يف
املنطقة ال�شرقية

» �أحداث

رعت كل من جمموعة الزامل و�شركة الزامل للإ�ستثمار ال�صناعي معر�ض
القوات امل�سلحة للمواد وقطع الغيار والذي اقيم مبعار�ض الظهران
باملنطقية ال�شرقية من  8لغاية  12دي�سمرب  .2012وقام بافتتاح املعر�ض
�صاحب ال�سمو امللكي االمري خالد بن �سلطان بن عبد العزيز ال �سعود ،نائب
وزير الدفاع.

الزامل لل�صناعة وجمموعة
الزامل ترعيان معر�ض القوات
امل�سلحة للمواد وقطع غيار 2012
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وقد �شهد املعر�ض منذ انطالقته
الأوىل يف مدينة الريا�ض جناحا
متميزا مما �شجع على تنظيمه
باملنطقة ال�شرقية يف دورته الثانية
لوجود عدد كبري من امل�صانع
وال�شركات العمالقة والتي ت�ساهم
يف خدمة الت�صنيع املحلي وتوطني
ال�صناعة التقنية .وقد مت عر�ض
عينات من متطلبات و م�ستلزمات
القوات امل�سلحة من املواد وقطع الغيار
حيث فتح املعر�ض قنوات للتعاون مع
القطاع اخلا�ص.

وقد �صاحب املعر�ض ندوات
وور�ش عمل القى خاللها الدكتور
عبدالرحمن الزامل كلمة عن �أهمية
توطني الت�صنيع املحلي.

الزامل للحديد م�صر

» امتياز

الزامل للحديد
م�صر حت�صل على
جائزةالتميز و التقدير
من �شركة �سام�سوجن
الزامل للحديد
م�صر نظري
م�ساهمتها
الإيجابية يف
توريد وتركيب
 1900طن مرتي من
الهياكل الإن�شائية
احلديدية
الزامل للحديد م�صر حت�صل على
جائزة التميز لإجنازها املتميز يف
م�شروع جممع م�صانع �سام�سوجن
ح�صلت الزامل للحديد م�صر على
جائزة التميز تقدير ًا لأدائها
املتميز يف �إجناز �أعمال الهياكل
الإن�شائية احلديدية يف م�شروع
جممع م�صانع �شركة �سام�سوجن
الكرتونيك�س م�صر يف حمافظة بني
�سويف بجمهورية م�صر العربية.

وي�أتي تقدير �شركة �سام�سوجن
للإن�شاءات والتجارة للزامل للحديد
م�صر نظري م�ساهمتها الإيجابية
يف توريد وتركيب  1900طن مرتي
من الهياكل الإن�شائية احلديدية يف
م�شروع جممع �سام�سوجن ال�صناعي
ال�ضخم الذي يت�ألف من ثمانية مبانٍ
منف�صلة متتد على م�ساحة � 30ألف
مرت مربع.
وتبلغ ا�ستثمارات املرحلة الأوىل من
هذا امل�شروع ال�صناعي العمالق
حوايل  279.3مليون دوالر �أمريكي،
وهو �أول م�صنع ل�شركة �سام�سوجن
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،ويقام على م�ساحة � 366ألف
مرت مربع يف حمافظة بني �سويف
التي تبعد حوايل  115كم جنوب
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القاهرة .ومن املقرر �أن يبد�أ امل�صنع
�إنتاجه يف منت�صف عام ،2013
حيث �سريكز على �إنتاج وت�صدير
�شا�شات « »LCDاملتطورة والأجهزة
الإلكرتونية املجمعة حملي ًا �إىل
خمتلف البلدان العربية.

الرئي�س التنفيذي
للزامل لل�صناعة
يح�صد لقب
«رجل الأعمال
لهذا العام»

�أ�س�ست �شركة الزامل لل�صناعات
البال�ستيكية املحدودة �شراكة
ا�سرتاتيجية يف العام  2007مع
�شركة �ألبال ( ،)ALPLAوهي �شركة
متخ�ص�صة يف �صناعة املواد
البال�ستيكية مقرها النم�سا ،و�إحدى
ال�شركات العاملية الرائدة يف �صناعة
الزجاجات البال�ستيكية منذ العام
 .1955ومتلك �شركة �ألبال 148
م�صنع ًا يف  39بلد ًا .وتقدم الزامل
للبال�ستيك و�ألبال حلول التغليف
ال�شاملة للعمالء الذين يبحثون عن
منتجات عالية اجلودة ،مثل �شركات
بروكرت �أند جامبل ،واملراعي،
وكلوريك�س ،وكا�سرتول ،ويوين ليفر،
وكوجليت ،وباملوليف وغريهم.

قـرار

ت�سلمه عبداهلل حممد
الزامل ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة الزامل
لل�صناعة ،بجائزة «رجل
الأعمال لهذا العام»
فاز عبداهلل حممد الزامل،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الزامل
لال�ستثمار ال�صناعي (الزامل
لل�صناعة) ،بجائزة «رجل الأعمال
لهذا العام» وذلك خالل احتفال
�ضخم �أقيم يوم االثنني  19نوفمرب
 2012يف فندق �أبراج الإمارات
بدبي �ضمن فعاليات توزيع جوائز
«�أرابيانبيزنز »2012
(Arabian Business
.)Achievement Awards 2012

وقام ال�سيد كرم عو�ض ،املدير
التنفيذي ملجموعة «�أي تي بي» للن�شر
و « »ITP Executiveبت�سليم اجلائزة
�إىل عبد اهلل الزامل وذلك نظري
�إجنازاته البارزة يف ال�سنوات الأخرية
و�أ�سلوبه القيادي املتميز الذي كان
له الدور الأبرز يف منو وتو�سع الزامل
لل�صناعة لت�صبح �إحدى ال�شركات
ال�صناعية الرائدة على امل�ستويني
الإقليمي والعاملي.
وقد مت اختيار الفائزين لهذا العام
من قبل جلنة م�ستقلة من كبار
رجال الأعمال يف املنطقة.وقد
ا�ست�ضافاحلفلأبرز و�أهم الفعاليات
املعنية بقطاع الأعمال يف املنطقة،
ويعقد هذا احلدث ال�سنوي املرموق
لتكرمي �أف�ضل الإجنازات على م�ستوى
الأفراد وامل�ؤ�س�سات واالحتفاء ب�أهم
رجال الأعمال املتميزين ،حيث
ا�ستقطب وك ّرم يف الأعوام املا�ضية
جمموعة من �أبرز رجال الأعمال
وال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف املنطقة.
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الزامل
للبال�ستيك
�ألبال

لقد وافق جمل�س �إدارة �شركة
جمموعة الزامل القاب�ضة على تعيني
رئي�س جمل�س الإدارة و ر�ؤو�ساء
اللجان التابعة له على النحو التايل :
• املهند�س عبدالعزيز عبداهلل
الزامل،

رئي�س جمل�س الإدارة.

• الأ�ستاذ �سليمان عبداهلل الزامل،

رئي�س اللجنة التنفيذية.

• املهند�س خالد عبداهلل الزامل،

رئي�س ال�شركة.

• الأ�ستاذ وليد عبداهلل الزامل،

رئي�س جلنة املراجعة و �إدارة
الأخطار.

• الأ�ستاذ توفيق عبداهلل الزامل،

رئي�س جلنة الرت�شيحات و املكاف�آت.

ا�سرتاتيجية
الزامل
للخدمات
البحرية
ت�ؤتي ثمارها

عقب تطبيق ا�سرتاتيجية
جمموعة الزامل املتمثلة يف «القوة
من خالل التنوع» ،بد�أت �شركة
الزامل للخدمات البحرية تنويع
�أن�شطتها يف العام  2002من خالل
الدخول يف جمال بناء ال�سفن ،ومن
ثم تقدمي اخلدمات الهند�سية
والإن�شائية يف العام  ،2003فيما
بد�أت بتقدمي خدمات الغو�ص يف
عام  .2012وقد مكّن ذلك ال�شركة
من تقدمي جمموعة وا�سعة من
احللول ال�شاملة ل�شركات العمليات
البحرية التي توفر الدعم
وامل�ساندة ملن�صات النفط والغاز
البحرية.

وفيما يجري حالي ًا ت�شغيل وبناء
عدد من ال�سفن ذات �أنواع و�أحجام
خمتلفة ،ف�إن ال�شركة تتوقع �أن ي�صل
�أ�سطولها �إىل � 63سفينة بحلول نهاية
الربع الثالث من العام .2013
وقد �أ�صبحت �شركة الزامل للخدمات
البحرية حالي ًا من �أكرب ال�شركات
يف جمال عمليات الت�شغيل البحري
واخلدمات البحرية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وكذلك من ال�شركات
الرائدة يف بناء ال�سفن يف اململكة
العربية ال�سعودية .كما تعد الأكرث
تنوع ًا وتكام ًال يف تقدمي اخلدمات
البحرية املتنوعة لقطاع النفط والغاز
يف املنطقة.
ومن �ضمن العديد من اخلدمات
و�آليات الدعم اللوج�ستي التي تقدمها
ال�شركة للعمالء يف قطاع النفط
والغاز ،تقوم ال�شركة كذلك بتقدمي
خدمات ت�أجري ال�سفن ،وبناء ال�سفن،
وحتويل و�إ�صالح ال�سفن ،وجتديدها،
�إىل جانب العديد من اخلدمات
الهند�سية والإن�شائية املتعلقة
بالعمليات البحرية ومن�صات البرتول
البحرية وخدمات الغو�ص املختلفة.
وبالإ�ضافة �إىل قدرات ال�شركة يف هذا
املجال ،ف�إن وحدة العمليات البحرية
متلك وت�شغل �أكرب �أ�سطول دعم
بحري يف ال�شرق الأو�سط .ويعمل لدى
ال�شركة حالي ًا �أكرث من  3000موظف ًا،
حيث يعمل حوايل  600موظف ًا على
منت �سفنها العاملة يف كل من اخلليج
العربي والبحر الأحمر.
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وترتكز ا�سرتاتيجية الريادة
ل�شركة الزامل للخدمات البحرية
على اال�ستثمار بال�سفن املبتكرة
ذات الإنتاجية العالية ،والتي يتم
ت�صميمها وبنا�ؤها بجودة عالية مع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على توفري
معدات �آمنة ومتطورة وفعالة تلبي
ظروف الت�شغيل املحددة للعمالء،
�إىل جانب توفري جمموعة متكاملة
من اخلدمات الأخرى .وتعد ال�سفن
املتعددة الأغرا�ض التي مت بنا�ؤها
حديث ًا ،مثل �سفينتي «الزامل  »63و
«الزامل  »64العمالقتني ،من �أبرز
الأمثلة على ال�سفن التي مت ت�صميمها
خ�صي�ص ًا لدعم جمموعة وا�سعة من
التطبيقات البحرية املتخ�ص�صة،
ف�ض ًال عن ت�شغيلها ك�سفن متعددة
الأغرا�ض مل�ساندة عمليات الغو�ص،
و�صيانة الهياكل اخلارجية ملن�صات
البرتول البحرية ،وتقدمي خدمات
الدعم وامل�ساندة العامة.

