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الزامل | �صدى املجموعة

�أقر جمل�س �إدارة �شركة جمموعة
الزامل القاب�ضة تعيني ر�ؤو�ساء
جمال�س �إدارة ال�شركات القاب�ضة
الفرعية ملدة ثالث �سنوات من
تاريخ التعيني يف  5يونيه 2013
حتى  4يونيه 2016
• ال�سيد �سليمان عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جمموعة
الزامل العقارية.
• ال�سيد خالد عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جمموعة
الزامل للإ�ستثمار.
• ال�سيد وليد عبداهلل الزامل

رئي�س �شركة الزامل املعمارية
القاب�ضة.

• ال�سيد توفيق عبداهلل الزامل

رئي�س جمل�س �إدارة �شركة جمموعة
الزامل للتجارة و اخلدمات.

• ال�سيد �أ�سامة عبدالعزيز الزامل

ممثلو م�ؤ�س�سات زمالئي الأعزاء

ا�ستثمارية دولية
خالل زيارتهم مل�صنع
الزامل للمكيفات يف
املدينة ال�صناعية
الثانية بالدمام

�أمتنى لكم و لعائالتكم عطلة هادئة
و �سعيدة خالل ف�صل ال�صيف .كما
�أبارك لكم قرب حلول �شهر رم�ضان
�أعاده اهلل علينا جميع ًا باخلري و
الرحمة .و �أدعوكم �أي�ض ًا للمبادرة
لعمل اخلري و م�ساعدة املحتاجني
و توفري الراحة و الإ�ستقرار لهم و
لإ�سرهم.

الزامل | �صدى املجموعة 1

رئي�س �شركة الزامل لل�صناعات
الكيماوية و البال�ستيكية القاب�ضة
(كيم بال�ست).

فازت �شركة الزامل خلدمات التكييف
و التربيد بعقد جديد بقيمة 203
مليون ريال �سعودي من �شركة �سيبكو
الكرتيك باور كون�سرتك�شن لتنفيذ
اخلدمات الهند�سية ،و الإن�شائية ،و
الأعمال امليكانيكية لأجهزة التكييف
و التربيد يف م�شروع حمطة الطاقة
الكهربائية و التي تنفذه امل�ؤ�س�سة

العامة لتحلية املياه املاحلة يف مدينة
ر�أ�س اخلري� .إن مدة هذا العقد
ثالثون �شهر ًا تبد�أ فور ًا لإ�ستكمال
جميع الأعمال و الت�سليم النهائي يف
الربع الأخري من عام 2015م.
�إفتتحت ال�شركة العربية للمواد
العازلة من الفايربجال�س املحدودة
(�أفيكو) و التابعة ملجموعة العزل
اخلليجية ،م�صنعها اجلديد باملدينة
ال�صناعية الثانية بالدمام� .سيقوم
امل�صنع اجلديد ب�إنتاج 24،000
طن مرتي من املنتجات العازلة
امل�ستخدمة يف �أجهزة التكييف و
املباين احلديدية ال�سابقة الهند�سة
ليعزز بذلك من موقع ال�شركة و
قدرتها على تلبية �إحتياجات الأ�سواق
الإقليمية

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•

•

•

•

تخطيط التعاقب
الوظيفي يف
جممـوعــة الزامل
جيوكليما حت�صل
على جائزة �أف�ضل
م�صنعي املعدات
الأ�صلي ــة
�شركة الزامل
لل�صناعات الكيماوية
والبال�ستيكية 		
القاب�ضة
مل�صقات القيم
الأ�سا�سية ملجموعة
الزامل

تخطيط
التعاقب الوظيفي
فـي جمموعة
الزامل:
�إعداد املديرين
وقادة الأعمال

تعترب عملية تخطيط التعاقب �أو
الإحالل الوظيفي عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا
يف برنامج جمموعة الزامل لإدارة
الكفاءات .وهو جهد ا�سرتاتيجي
ومنهجي متوا�صل ل�ضمان قدرة
املجموعة على �إعداد الأفراد
اجلاهزين للرتقية ب�سهولة
ل�شغر الوظائف الهامة واملنا�صب
القيادية يف امل�ستقبل.

وقد مت بناء الربنامج على مبد�أ
�أ�سا�سي يتمثل يف ا�ستباق حدوث
فراغ حمتمل يف الكفاءات القيادية
�أو الأ�سا�سية �ضمن ال�شركات يف
املجموعة وذلك من خالل توفري
م�صدر موثوق ومعتمد يكون قادر ًا
على توفري الأفراد املنا�سبني يف
الوقت املنا�سب.
تقييم احتياجات التعاقب
الوظيفي

يف بداية كل عام ،يجتمع رئي�س
ال�شركة وكبار امل�سئولني وم�سئويل
�إدارة املوارد الب�شرية باملجموعة
ببع�ضهم ملناق�شة وحتديد املنا�صب
التي �سيتم ت�ضمينها يف مبادرات
ال�شركة لتخطيط التعاقب الوظيفي.
وتهدف هذه املناق�شات عاد ًة
�إىل حتديد مدى �أهمية الوظائف
واملنا�صب امل�ستهدفة وتقييم مدى
قابلية ت�أثرها مبعدالت اال�ستنزاف
يف ال�شركة.
ولتحديد مدى �أهمية املنا�صب
الوظيفية ،يتم تقييم هذه املنا�صب
مقابل العوامل التالية:
• نطاق ودرجة تعطل العمل نتيجة
�شغور املن�صب.
• �صعوبة �إيجاد بديل ب�شكل عاجل
ب�سبب متطلبات الكفاءة العالية
املحددة للمن�صب املطلوب.
• وجود عوائق لاللتحاق باملن�صب
والناجمة عن التخ�ص�ص �أو املتطلبات
التعليمية.
• ت�أثري املن�صب على العمالء
والإيرادات والإنتاجية.
يتم بعد ذلك تقييم توقعات ال�شركة
ب�ش�أن االحتفاظ بالوظائف واملنا�صب
املهمة املحددة مقابل العوامل التالية:
• تقدم ال�سن ،و�أمور ال�صحة،
والظروف ال�شخ�صية الأخرى التي
من املحتمل �أن ت�ؤدي �إىل ترك �شاغلي
هذه املنا�صب وظائفهم يف ال�شركة
فج�أةً.
• جمموع الأجر والتعوي�ضات مقابل
تعوي�ضات ال�سوق.
• �إدراك فر�ص النمو الوظيفي
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املتاحة داخل ال�شركة �أو يف �أي مكان
�آخر يف جمموعة الزامل.
عندما يتم حتديد املنا�صب التي يجب
تغطيتها يف برنامج ال�شركة لتخطيط
التعاقب الوظيفي ،تقوم �إدارة املوارد
الب�شرية ب�إجراء مناق�شات مع
امل�سئولني وقادة الأعمال ذات ال�صلة
حول معايري الإدارة والقيادة و � /أو
متطلبات الكفاءة لكل من�صب من
املنا�صب التي مت حتديدها .ومن ثم
ت�صبح هذه املعايري �أ�سا�س ًا لتقييم
الثغرات يف الكفاءات القيادية و�إعداد
خطط التطوير الفردية.
حتديد وتقييم قائمة املر�شحني
للتعاقب الوظيفي

�ضمن برنامج جمموعة الزامل
لتخطيط التعاقب الوظيفي ،يقع

على عاتق رئي�س ال�شركة م�سئولية
حتديد الأفراد ،وخا�صة �أولئك الذين
�أظهروا �إمكانيات خا�صة� ،سواء من
داخل وحدة العمل �أو من خارجها،
والذين ميكن تطويرهم و�إعدادهم
ل�شغر من�صب حمدد يف وقت ما يف
امل�ستقبل .وت�شمل املعايري الأ�سا�سية
لرت�شيح الأفراد يف قائمة جمموعة
الزامل للتعاقب ما يلي:
• التاريخ املهني للموظف داخل
وخارج جمموعة الزامل.
• الأداء الوظيفي احلايل وال�سابق
خالل �سنتني على الأقل كما هو موثق
يف �سجل املوظف من خالل نظام
تقييم وتطوير الأداء الوظيفي �أو �أي
نظام �آخر لإدارة الأداء يف ال�شركة.
• الطموحات املهنية كما هو موثق
يف �سجل املوظف من خالل ا�ستبيان
�إدارة املوارد الب�شرية للمهن� ،أو

كما هو مو�ضح خالل مقابلة �سابقة
�أجريت مع املوظف.
• وجود نية �ضمنية والتزام لدى
املوظف بالبقاء مع جمموعة الزامل.
• اختبار املقايي�س النف�سية والكفاءة
ال�شخ�صية با�ستخدام �أدوات تقييم
مو�ضوعية و � /أو خدمات ا�ست�شارية
من طرف ثالث.
وبالتايل يتم تقييم كل مر�شح يف
قائمة املر�شحني بنا ًء على ا�ستعداده
لتويل الوظيفة �أو املن�صب امل�ستهدف،
وذلك با�ستخدام مقيا�س من خم�س
نقاط ،حيث يعني امل�ستوى الأول
للجاهزية �أن املر�شح «جاهز الآن»
تطوير مهارات املر�شحني يف
القائمة

يتم �إعداد خطة التطوير الفردية
ملعاجلة الفجوات يف كفاءة املر�شح

تخطيط التعاقب الوظيفي يف جمموعة الزامل� :إعداد املديرين
وقادة الأعمال (تتمة)
للتعاقب وذلك فيما يتعلق باملنا�صب
امل�ستهدفة.

�إ�ضافة �إىل �أنه �سبق تعيينه مبن�صب
لتغطية فرتة تغيب �أحد امل�سئولني.

ت�شمل خيارات التطوير يف �إطار
برنامج جمموعة الزامل لتخطيط
التعاقب الوظيفي ،ولكنها ال تقت�صر
على الأمور التالية :ح�ضور دورات
تدريبية خارجية؛ ح�ضور برامج
تعليمية تنفيذية ق�صرية �إىل طويلة
املدى؛ امتالك خربات مهنية وعملية
مميزة مبا يف ذلك التناوب على
الوظائف ،وتويل مهام خا�صة ،والعمل
على جدول �أعمال ا�سرتاتيجي؛ و�أمور
التطوير الذاتي ،وتوجيه الأفراد؛
والتعيينات يف منا�صب انتقالية (مثل
عمله مبن�صب مدير م�ساعد قبل
حدوث عملية التعاقب الفعلية)،

التوا�صل وال�سرية

يتم تو�صيل برنامج تخطيط التعاقب
الوظيفي يف جمموعة الزامل بهدف
حتقيق فهم م�شرتك ملبادئ و�آليات
عمل الربنامج بحيث يعترب املنفذين
وغريهم من الأفراد م�ساهمني فيه
ب�شكل مبا�شر.
كما �إن �إحدى املبادئ الهامة للربنامج
هي �أن �إدراج �شخ�ص ما يف قائمة
املر�شحني للتعاقب ال ميثل ت�أكيد ًا �أو
التزام ًا من قبل ال�شركة باختياره يف

امل�ستقبل .وعلى الرغم من �أن املوظف
�سيكون على دراية تامة ب�أهداف
وتوجهات خطة التطوير اخلا�صة به،
�إال �أن تفا�صيل املن�صب الذي يجري
�إعداد املوظف له كمر�شح حمتمل
ينبغي �أن يبقى �سرياً.
لي�س الهدف ولكن الو�سيلة

ويف اخلتام ،ف�إن تخطيط التعاقب
الوظيفي لي�س هدف ًا بحد ذاته ولكنه
و�سيلة للحفاظ على املوظف وحتقيق
اال�ستدامة للكفاءات املهمة بهدف
تلبية االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية
ل�شركات جمموعة الزامل فيما

جيوكليما حت�صل على
جائزة �أف�ضل م�صنعي
املعدات الأ�صلية
ح�صلت �شركة جيوكليما،
و هي �إحدى وحدات العمل
الأ�سرتاتيجية يف �شركة مكيفات
الزامل و مقرها �إيطاليا على
اجلائزة البالتينية من خالل
برناج م�صنعي املعدات الأ�صلية
للعام  .2013تهدف هذه اجلائزة
اىل تقدير التم ُيز يف معايري
الإنتاج ،و اجلودة ،و املرافق
الت�صنيعية و الإنتاجية لل�شركة
يف جمال �صناعة �أنظمة تكيف
الهواء.

وتقوم ال�شركة بت�صنيع جمموعة
متكاملة من املربدات ووحدات مناولة
الهواء و�أجهزة تكييف الهواء املركزية
حتت العالمات التجارية «جيوكليما»
و «كليماتك» ،ف�ض ًال عن �أن�شطتها
يف جماالت البحث والتطوير التي
تركز على اال�ستفادة من املكونات
والتقنيات املبتكرة لتح�سني كفاءة
ا�ستخدام الطاقة .كما تقوم جيوكليما
بت�صميم وت�صنيع �ضاغط الهواء
توربوكور ( )Turbocorالذي يتميز
بكفاءته العالية يف ا�ستخدام الطاقة
وانخفا�ض م�ستوى ال�ضجيج ومزاياه
التقنية الأخرى .كما �أنها معروفة
عاملي ًا ب�إنتاجها لأول �ضاغط هواء
يعمل بدون زيت ال�ستخدامه يف
�أجهزة التكييف والتربيد للم�شاريع
التجارية وال�صناعية املختلفة.
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يتعلق بالإدارة القيادية والكفاءات
الأ�سا�سية الأخرى.
و �سنكون قادرين على ر�ؤية �أهمية
تخطيط التعاقب الوظيفي يف
ال�سنوات القليلة املقبلة ،عند �إجناز
قائمة مر�شحني من املديرين امل�ؤهلني
للرتقية ،وعند �إحالل املنا�صب
القيادية ال�شاغرة ب�أفراد م�ؤهلني مت
حتديدهم وتطويرهم و �إعدادهم
داخل املجموعة ،وعندما يت�ضمن
�أي�ض َا تقييم �أداء ر�ؤ�ساء ال�شركة
واملديرين العامني ونظرائهم امل�ساءلة
حول م�ساهمتهم يف �إجناح خطة
التعاقب الوظيفي يف املجموعة.

�شركة الزامل لل�صناعات
الكيماوية والبال�ستيكية
القاب�ضة

ت�أ�س�ست �شركة الزامل لل�صناعات البال�ستيكية املحدودة يف عام  1977كجزء من ا�سرتاتيجية جمموعة الزامل
لتنويع الأعمال .وقد بد�أت ال�شركة بداية متوا�ضعة جد ًا من الناحية الت�شغيلية ،حيث كانت متلك � 3آالت فقط
لإنتاج الأدوات املنزلية البال�ستيكية .وقد تو�سعت الأن�شطة الأ�سا�سية لل�شركة على مدى ال�سنوات املا�ضية ،حيث
تدير حالي ًا ثالثة م�صانع رئي�سية ت�ستخدم �أحدث التقنيات واملعدات املتطورة يف املدينة ال�صناعية الثانية
بالدمام.
تنق�سم �إىل �أربع فئات :احلاويات
وحدة الت�شكيل بالنفخ � -شركة
البال�ستيكية مثل مواد التعبئة
الزامل �ألبال ال�شرق الأو�سط
والتغليف ال�صلبة ،وال�صناديق
للبال�ستيك:

كما قامت �شركة الزامل لل�صناعات
البال�ستيكية بتحول جذري عن
طريق التحول من منوذج البائع
للعميل (� )Business-to-Clientإىل
منوذج البائع للبائع (Business-to-
 .)Businessوتنتج ال�شركة حوايل
� 40ألف طن �سنوي ًا من ت�شكيلة
وا�سعة من املنتجات امل�ستخدمة
يف التطبيقات ال�صناعية .كما تعد
حالي ًا من ال�شركات الرائدة يف قطاع
ال�صناعات البال�ستيكية يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وحدة الت�شكيل باحلقن:

يتم �إنتاج املنتجات البال�ستيكية
امل�صنعة بتقنية الت�شكيل باحلقن
( )Injection Moldingمن مواد
عالية اجلودة ملقاومة الظروف
الكيماوية واملناخية ال�صعبة .وهي

البال�ستيكية ،واملنتجات البال�ستيكية
الهند�سية مثل �أغلفة بطاريات
ال�سيارات ومكونات �أجهزة تكييف
الهواء والإ�ضاءة ،واملواد امل�ستخدمة
يف قطاعات ال�صناعات الغذائية
مثل عبوات وحاويات منتجات
الألبان ب�أحجام و�ألوان متنوعة لتلبية
متطلبات العمالء.

يف عام  2007قامت �شركة الزامل
لل�صناعات البال�ستيكية بالدخول
يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع �شركة
�ألبال ( )ALPLAوهي �شركة �صناعية
من�ساوية ،وذلك بهدف تلبية
املتطلبات املتنامية ل�صناعات التعبئة
والتغليف وتعزيز املنتجات واخلدمات
التي تقدمها ال�شركة لعمالئها.

مع التطور ال�سريع ل�صناعة البويل
�إيثيلني ترييفثاليت (Polyethylene
 )terephthalate - PETكمناف�س
ملنتجات البال�ستيك التقليدية مثل
علب املرطبات و�أكواب املياه والأوعية
البال�ستيكية الأخرى ،فقد قامت
ال�شركة باال�ستفادة من هذا االبتكار
وتقدمي هذه التقنية �إىل اململكة يف
عام  1992كبديل طبيعي للمواد
البال�ستيكية املختلفة والتي تعترب
مواد غري �صحية و�ضارة بالبيئة.

وتعد �شركة �ألبال من ال�شركات
الرائدة يف �أعمال ت�صنيع الزجاجات
البال�ستيكية منذ عام  ،1955ومتتلك
�أكرث من  148م�صنع يف  38بلد ًا حول
العامل .وتلبي وحدة الت�شكيل بالنفخ
احتياجات قطاعات ال�سوق املختلفة
بدء ًا من ال�صناعات املتعلقة بالنظافة
والعناية ال�شخ�صية �إىل �صناعات
الأطباق ومنتجات الرعاية املنزلية
ومنتجات الألبان وعلب الزيوت ومواد
الت�شحيم املتنوعة .ومن خالل املرافق
الت�صنيعية املتقدمة واخلربات الفنية

وحدة البي اي تي بريفورم:

ال�شركات التابعة::

لقاء املوارد الب�شرية للعام  2013يف  26مايو 2013
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والقدرات التجارية لكل من �شركة
الزامل لل�صناعات البال�ستيكية
و�شركة �ألبال ،ف�إن ال�شركة ت�سعى
�إىل تقدمي حلول التعبئة والتغليف
ال�شاملة.
�شركة الزامل لل�صناعات
الكيماوية والبال�ستيكية
(كيم بال�ست):

ت�أ�س�ست �شركة الزامل لل�صناعات
الكيماوية والبال�ستيكية القاب�ضة
يف عام  .2008وتركز ال�شركة
على ت�صنيع املنتجات الكيماوية
والبال�ستيكية بوا�سطة �أحدث
التقنيات املبتكرة.
ويف مايو  ،2013ا�ستحوذت �شركة
الزامل لل�صناعات الكيماوية
والبال�ستيكية على �شركة موانع
الت�سرب الفنية املحدودة بهدف
تعزيز جمموعة منتجاتها احلالية.

برنامج �إدارة املوارد الب�شرية ملوظفي جمموعة الزامل بالريا�ض خالل الفرتة  8-7مايو 2013

�إعالن فوز جمموعة الزامل يف بطولة كرة القدم باملهرجان الريا�ضي للزامل لل�صناعة يف  10مايو 2013

الزامل | �صدى املجموعة 5

ت�شرف �إدارة العالقات العامة
يف جمموعة الزامل على
�إ�صدار �صدى املجموعة
يرجى �إر�سال �إقرتاحاتكم و مقاالتكم اىل:
الآن�سة نوف �أديب الزامل

nouf@zamil.com
هاتف 813-6321:
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