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الزامل | �صدى املجموعة

وال�شركات التابعة لها ،كما �شارك
فيه جمموعة من املتحدثني املتميزين
من �شركات خمتلفة والذين �شاركوا
احل�ضور �أفكارهم وجتاربهم الناجحة
يف حياتهم العملية .وقد حتدث
ال�ضيف امل�شارك يف امل�ؤمتر ،الدكتور
فهد الرتكي ،وهو حملل اقت�صادي
يف �شركة جدوى لال�ستثمار ،عن
الو�ضع االقت�صادي العاملي والتوقعات
بالن�سبة لالقت�صاد ال�سعودي
املنتع�ش ،والفر�ص امل�ستقبلية املتاحة
حملي ًا ومقارنتها بتلك املتعلقة بدول
جمموعة الع�شرين.

زمالئي الأعزاء،
كبار امل�سئولني مرحب ًا بكم يف عدد جديد من ن�شرة
واملدراء يف م�ؤمتر «�صدى املجموعة» .وي�سرين �إبالغكم
توا�صل ال�سنوي � 2013أن ن�شرتنا الإخبارية الإلكرتونية
اجلديدة قد القت ترحيب ًا وا�سع ًا
وجتاوب ًا كبري ًا من اجلميع .و�أدعوكم
ملوا�صلة �إثراء ن�شرتنا الإلكرتونية
من خالل م�شاركتنا �أخباركم
واقرتاحاتكم القيمة.
عقدت �إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي
يف جمموعة الزامل م�ؤمتر توا�صل
ال�سنوي يوم الأربعاء  16يناير
.2013و�شارك يف امل�ؤمتر عدد من
كبار امل�سئولني التنفيذيني واملدراء
ور�ؤ�ساء الإدارات من جمموعة الزامل
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من ناحية �أخرى ،ح�صلت الزامل
للحديد ر�أ�س اخليمة م�ؤخر ًا على
«�شهادة الأداء البيئي» من وزارة
البيئة واملياه يف الإمارات ،وذلك
تقدير ًا جلهودها املتوا�صلة لالمتثال
لقوانني حماية البيئة واملوارد
الطبيعية خالل العام  2012وحر�صها
على �ضمان بيئة م�ستدامة .وتهدف
�شهادة الأداء البيئي �إىل ت�شجيع
ال�شركات وم�ؤ�س�سات الأعمال على
دعم اجلهود الرامية �إىل احلد من
التلوث البيئي واحلفاظ على املوارد
الطبيعية .ويتم منحها ا�ستناد ًا �إىل
مراجعة الرتاخي�ص البيئية املعتمدة
فيما يتعلق مبعايري ال�صحة وال�سالمة
والبيئة.
ويف تطور �آخر ،وقع معهد الزامل
العايل للتدريب ال�صناعي اتفاقية
تدريب ملدة عامني مع �شركة �أرامكو
ال�سعودية لتدريب  102من متدربي

ال�شركة �ضمن برنامج التلمذة
املهنية .و�سيتم تدري�س عدد من املواد
الأكادميية ت�شمل اللغة الإجنليزية
والريا�ضيات خالل العام الأول من
الربنامج التدريبي ،فيما تدر�س
مواد تقنية �أخرى لها عالقة مبا�شرة
مبهارات الأعمال التقنية املختلفة
خالل العام التدريبي الثاين من
الربنامج.
جتدر الإ�شارة اىل �أن �شركة �أرامكو
ال�سعودية اعتمدت معهد الزامل
العايل للتدريب ال�صناعي ك�أحد
املراكز التدريبية املعتمدة لديها
لتقدمي الربامج واخلدمات التدريبية
املختلفة وذلك بعد قيامها بتقييم
�شامل خلدمات ومرافق وبرامج
ومدربي املعهد ،حيث حازت نوعية
وم�ستوى الربامج املهنية والأجهزة
واملعدات التدريبية على �إعجاب
امل�س�ؤولني يف ال�شركة.
انطالق ًا من ر�ؤية ال�شركة يف �إيجاد
«من�ش�أة قائمة على املعرفة والتعلم»،
نظمت �إدارة املوارد الب�شرية يف
جمموعة الزامل ور�شة عمل خا�صة
حول «املالية لغري املدراء املاليني»
ملوظفي مكيفات الزامل ،والتي �أقيمت
يف مركز الزامل لتطوير القيادة يف
بيت الزامل باخلرب .وح�ضر ور�شة
العمل  26من املدراء وكبار املوظفني
من خمتلف وحدات العمل يف قطاع
التكييف.
عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•
•

•
•
•
•
•

مركز الزامل لتنمية
املهارات القيادية
تقومي �إدارة الأداء
لنظام تقـييم
وتطوير الأداء
معهد الزامل
العايل
�شركة الزامل
للحديد القاب�ضة
جمموعة
العزل اخلليجية
م�صن ــع الزامل
للطالء ال�صناعي
تعزيز العالمة
التجارية

مركز الزامل
لتنمية
املهارات القيادية
يطلق بوابة
التدريب
الإلكرتونية

» املوارد
الب�شرية

�أطلقت �إدارة املوارد الب�شرية
يف املجموعة بوابة التدريب
الإلكرتونية التابعة ملركز
الزامل لتنمية املهارات القيادية
يف  27فرباير  ،2013حيث
ت�ضمنت تقدمي دورة توجيهية عامة
يف نف�س اليوم للم�شرفني واملديرين
الذين مت تر�شيحهم يف املجموعة
التجريبية من قبل امل�سئولني يف
�شركاتهم.
كيف يعمل الربنامج
�سوف يلتحق املدير �أو امل�شرف الذي
مت قبوله يف الربنامج يف دورة تدريبية
خا�صة مدتها � 6أ�شهر ُيكمل خاللها
جميع املناهج التدريبية الالزمة
واالختيارية التي توافق �أهداف
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تطوير الكفاءات واملهارات ال�شخ�صية
لديه .و�سيتمكن خالل هذه الفرتة
من اال�ستخدام غري املحدود لبوابة
التدريب الإلكرتونية واحل�صول على
الوحدات التدريبية املتنوعة يف الوقت
الذي ينا�سبه� ،إ�ضافة �إىل �إعادة
درا�ستها ومراجعتها ح�سب رغبته.
وتنتهي كل وحدة تدريبية باختبار
�أو تقييم خا�ص يجب على املتدرب
اجتيازه بنجاح للح�صول على �شهادة
تثبت �إمتامه للوحدات التدريبية
املطلوبة.
تقييم احتياجات التطوير
كي يت�أهل املدير �أو امل�شرف لهذا
الربنامج ،يجب عليه اجتياز عملية
التقييم التي جتريها �إدارة املوارد

الب�شرية من خالل مركز التقييم� ،أو
�أن يتم تقييمه من قبل مديره املبا�شر
مقابل الكفاءات واملهارات الإدارية
ملجموعة الزامل ،بحيث يتم حتديد
الأهداف التطويرية الالزمة له ب�شكل
وا�ضح و�سليم.

البوابة الإلكرتونية دورات تدريبية
م�صممة على �شكل درو�س فيديو
تعليمية ،كما ت�سمح للم�شاركني يف
الربنامج بالتعلم مبفردهم وفق ًا
لقدراتهم الذاتية ويف املكان والزمان
املالئم لهم.

درو�س الفيديو عرب الإنرتنت
تعترب بوابة التدريب الإلكرتونية بدي ًال
ممتاز ًا للف�صول الدرا�سية التقليدية،
كما مت ت�صميمها لتوفري حل �شامل
وفعال للتدريب بهدف تطوير
املوظفني و�إعدادهم لتويل منا�صب
�إ�شرافية و�إدارية يف امل�ستقبل .وقد مت
�إن�شا�ؤها بنا ًء على الكفاءات الوظيفية
املطلوبة من قبل املديرين وامل�شرفني
يف جمموعة الزامل ،حيث تقدم

ويوجد حالي ًا  66در�س فيديو تعليمي ًا
موجه لتطوير املهارات واملعرفة
وال�سمات ال�سلوكية لكل الكفاءات يف
برنامج جمموعة الزامل للكفاءات
الإدارية.

» املوارد
الب�شرية
مع بداية عام جديد ،تبد�أ دورة
�أخرى لإدارة الأداء يف �إطار
نظام تقييم وتطوير الأداء
الوظيفي .ويف كل عام ُيتوقع
من املديرين واملوظفني التق ّيد
بالإر�شادات واملبادئ
التوجيهية املحددة لنظام
تقييم وتطوير الأداء
الوظيفي .والأهم من ذلك
�أن يقوم اجلميع بالت�أكد من
ا�ستكمال كافة املتطلبات
الالزمة يف الوقت املنا�سب
ح�سب ما هي حمددة يف
تقومي �إدارة الأداء
الوظيفي.
�إعادة النظر يف �أهداف نظام
تقييم وتطوير الأداء الوظيفي
مبا يتوافق مع القيم الأ�سا�سية
للمجموعة ،و�إدراك ًا منها لأهمية
م�ساهمات مواردها الب�شرية ،قامت
�شركة جمموعة الزامل القاب�ضة
بت�أ�سي�س نظام �إدارة الأداء املبني على
النتائج (نظام تقييم وتطوير الأداء
الوظيفي) .وقد مت و�ضع هذا النظام
لتحقيق الأهداف التالية:
•
•
•
•
•
•

•

موائمة الأداء الوظيفي مع �أهداف
ال�شركة.
تو�ضيح و�إي�صال توقعات ال�شركة
جلميع املوظفني.
تركيز �أداء املوظفني على جماالت
النتائج الرئي�سية.
تقدمي املالحظات املهمة من �أجل
ت�صحيح �أو حت�سني �أداء املوظفني.
حتديد املتطلبات التدريبية
والتطويرية املنا�سبة للفرد.
تعزيز الثقافة املبنية على
نتائج �إدارة الأداء �ضمن �شركة
جمموعة الزامل القاب�ضة
وال�شركات الأخرى التي اعتمدت
نظام تقييم وتطوير الأداء
الوظيفي لديها كنظام لإدارة �أداء
املوظفني.
ت�أ�سي�س عالقة بني تقييمات الأداء
الوظيفي وقرارات �إدارة �شئون
املوظفني املتعلقة بزيادة الأجور،
والأجر املتغري ،و�إدارة الوظائف،
والرتقيات �أو �إنهاء اخلدمة.

تقومي �إدارة الأداء لنظام
تقييم وتطوير الأداء الوظيفي
ميكن تق�سيم دورة �أداء اثني ع�شر
�شهر ًا من يناير �إىل دي�سمرب من �أي
�سنة معينة �إىل مراحل عدة حتدث يف
�أ�شهر حمددة على النحو التايل:
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تقومي �إدارة
الأداء لنظام
تقـييم وتطوير
الأداء
الوظيفي:
منـوذج لبناء
ثقــافـة
مبنية
على نتائج
الأداء
الوظيفي
• يناير� :إجناز عملية حتديد
الأهداف وا�ستكمال م�ؤ�شرات
الأداء الرئي�سية الفردية.
• فرباير :توحيد احتياجات
التدريب والتطوير لنظام تقييم
بناء على
وتطوير الأداء الوظيفي ً
تقييمات الأداء للعام ال�سابق.
• مار�س :تقوم �إدارة املوارد
الب�شرية ب�إجراء مراجعة مل�ؤ�شرات
الأداء الرئي�سية ل�ضمان �إجناز
وت�سليم مناذج م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية الفردية.
•	�أبريل :ا�ستعرا�ض الأعمال
املنجزة يف الربع الأول
(ين�صح به).
• يوليو :ا�ستعرا�ض الأعمال
املنجزة يف الربع الثاين
(ين�صح به).
•	�أكتوبر :ا�ستعرا�ض الأعمال
املنجزة يف الربع الثالث
(ين�صح به).
• نوفمرب :بدء التح�ضري لتقييم
الأداء يف نهاية العام.
• دي�سمرب :ا�ستكمال التقييمات
اخلا�صة بنظام تقييم وتطوير
الأداء الوظيفي وعقد اجتماعات

فردية مع املوظفني املعنيني
ملناق�شة نتائج التقييم .ويف هذا
الوقت يجب حتديد الأهداف
املطلوبة لل�سنة القادمة.
مبادئ �إدارة الأداء التي يتبناها
نظام تقييم وتطوير الأداء
الوظيفي
�إن �إدارة الأداء هي عملية ذات
اجتاهني ت�ضم ك ًال من املوظف
واملدير �أو امل�شرف .وت�ستند م�سئوليات
املديرين وامل�شرفني يف تنفيذ نظام
تقييم وتطوير الأداء الوظيفي على
تطوير املوظفني باعتبارهم كفاءة
�إ�شرافية و�إدارية رئي�سية يف كافة
�شركات جمموعة الزامل .ومن
واجب كل مدير �أن يقوم بتطوير
معايري الأداء �أو م�ؤ�شرات الأداء
الرئي�سية التي تتعلق بكل جماالت
النتائج الرئي�سية للموظفني الذين
يعملون حتت قيادته .ومع ذلك ،ف�إن
ت�أكيد هذه امل�سئوليات هو ال�شرط
الأ�سا�سي الذي يتعني عليهم القيام به
و�إجناز �أعمالهم يف الأوقات املحددة
على النحو املبني يف تقومي �إدارة
الأداء.

دور موظفي �إدارة املوارد
الب�شرية
بعد بدء تنفيذ نظام تقييم وتطوير
الأداء الوظيفي ،يوا�صل فريق �إدارة
املوارد الب�شرية الإ�شراف على عملية
التنفيذ خالل ال�سنة املالية املحددة.
ويتعني عليه الت�أكد من التزام جميع
الأطراف املعنية بعملية �إدارة الأداء،
وخا�صة الأن�شطة الرئي�سية الواردة
يف تقومي �إدارة الأداء .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،تكون �إدارة املوارد الب�شرية
م�سئولة عن ما يلي:
•
•

•

املراجعة والتطوير امل�ستمر لعملية
�إدارة �أداء املوظفني.
تنظيم عمليات تقييم الأداء
ال�سنوية مع ر�ؤ�ساء الإدارات
املعنية.
التوا�صل مع املديرين واملوظفني
و�إجراء برامج تدريبية جديدة
ومتطورة حول نظام تقييم
وتطوير الأداء الوظيفي و�أف�ضل
املمار�سات يف �إدارة الأداء
ب�شكل عام.

معهد
الزامل
العايل يقدم
برامج
تدريبية
عاملية
امل�ستوى
يقع معهد الزامل العايل
للتدريب ال�صناعي يف املدينة
ال�صناعية الأوىل بالدمام،
وهو مملوك بالكامل للزامل
لل�صناعة التي تقوم بت�شغيله حتت
�إ�شراف امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب
التقني واملهني.
وقد قام املعهد بت�أ�سي�س عالقات
تعاون وحتالفات وثيقة مع عدد من
م�ؤ�س�سات ومعاهد التدريب املحلية
والدولية مثل معهد جرمي�سبي
للتعليم العايل يف اململكة املتحدة
الذي ميلك �أكرث من  65عام ًا من
اخلربة يف جمال تطوير وتنفيذ
الربامج التدريبية التقنية العالية
اجلودة ،واملنظمة الربيطانية املانحة
للم�ؤهالت املهنية الدولية (�إدك�سل).
وميلك معهد الزامل ر�ؤية طموحة
لتطوير و�إعداد املتدربني للو�صول �إىل
�إمكاناتهم الكاملة من خالل تقدمي
برامج التدريب املهني املتخ�ص�صة
والعالية اجلودة بطريقة مرنة

وبا�ستخدام �أحدث الو�سائل التعليمية.
ويوفر معهد الزامل العايل للتدريب
ال�صناعي فر�ص مميزة لل�شباب
ال�سعودي للح�صول على امل�ؤهالت
املهنية املعتمدة دولياً.بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ف�إن هذا امل�ستوى العايل من
امل�ؤهالت ي�ضمن خلريجي الربامج
التدريبية موا�صلة تعليمهم وتدريبهم
بكل �سهولة يف �أي من املعاهد الدولية
املنت�شرة يف خمتلف �أنحاء العامل.
ويقدم املعهد برامج الدبلوم ومدتها
عامان وهي معتمدة من م�ؤ�س�سة
�إدك�سل املانحة للم�ؤهالت املهنية
الربيطانية ،والتي تلبي املعايري
الدولية وتهدف �إىل تطوير املعرفة
واملهارات العملية للمتدربني ل�شغل
وظائف خمتلفة يف املجاالت
ال�صناعية والتي ترتاوح من تقنيات
التربيد وتكييف الهواء �إىل تقنية
اللحام وت�شكيل املعادن ،و�صيانة
و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية
والإلكرتونية ،وتقنيات �أجهزة التحكم
والت�صنيع والإنتاج.

م�صنـــع
الزامل
للطالء
ال�صناعي
�أُ�س�س م�صنع الزامل للطالء
ال�صناعي يف عام  1996وذلك من
خالل �أول حمطة لبودرة الط الء
باملنطقة ال�صناعية الأوىل مبدينة
الدمام يف اململكة العربية ال�سعودية.
ويف عام  ،2009قررت ال�شركة تعزيز
طاقتها الإنتاجية بت�شييد م�صنع ثانٍ
متكامل املرافق يف املنطقة ال�صناعية
الثانية بالدمام وذلك بهدف تلبية
احتياجات ال�سوق املتزايدة.
وقد مت افتتاح امل�صنع الثاين يف يونيو
 2011ويخت�ص ب�إنتاج بودرة طالء
الأيبوك�سي ذات الرتابط االن�صهاري
من الأ�سالك املُ�شبكة امللحومة
امل�ستخدمة يف تقوية اخلر�سانة
اخلا�صة مب�شروعات الت�شييد والبناء.
كما �أن امل�صنع يتميز باملرونة التي
تمُ كنه من طالء خمتلف الألوان
بالبولي�سرت واملعدن ،مع �إ�ضفاء
ت�شطيب فائق التحمل على منتجات
الألومنيوم وال�صلب.
يتمتع امل�صنع بالقدرة على طالء
خمتلف القطع يف م�ساحة قيا�سية
بطول  9,5مرت ًا وعر�ض  0,8مرت ًا
وارتفاع � 3أمتار ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستيعابه قطع ًا بطول  12مرتاً ،وبوزن
ي�صل �إىل  1800كجم .وبف�ضل هذه
القدرة واملرونة الت�شغيلية والعملية،
ُيعد امل�صنع من �أكرب امل�صانع يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.
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مت ت�صميم امل�صنع بنظام كيميائي
ُمكون من  9مراحل ي�سبق عملية
املعاجلة و ُيعنى بتنظيف القطع قبل
طالئها .هذا وت�شمل عملية املعاجلة
ك ًال من الف�سفطة واملعاجلة بالكروم،
والتي تُعد الأف�ضل من نوعها لأ�سطح
الألومنيوم وال�صلب ،ف�ض ًال عن
اعتبار النظام الكيميائي املُ�شار �إليه
معيار ًا �صناعي ًا �أ�سا�سي ًا.
كما �أن امل�صنع يعمل �آلي ًا بالكامل
ومجُ هز بنظام �سري �أحادي لنقل
الأجزاء من مرحلة �إىل �أخرى ،وذلك
من �أجل املحافظة على تنا�سق وجودة
املنتج النهائي.
ت�شمل منتجات بودرة الطالء من
م�صنع الزامل للطالء ال�صناعي:
• بودرة طالء البولي�سرت
• بودرة طالء الأيبوك�سي ذات
الرتابط االن�صهاري
• بودرة طالء البال�ستيك احلراري
• طالء « »PVCال�سائل

الزامل
لل�صناعة
ت�ؤ�س�س
�شركة الزامل
للحديد
جمموعة القاب�ضة
العزل
اخلليجية

�أعلنت �شركة الزامل للإ�ستثمار ال�صناعي عن ت�أ�سي�س «�شركة
الزامل للحديد القاب�ضة» لت�صبح املالكة لكافة ال�شركات التابعة والعاملة
يف قطاع احلديد .كما ت�ستكمل �أي�ض ًا الإجراءات لت�أ�سي�س «�شركة الزامل
للمكيفات القاب�ضة» قيد التنفيذ.

ُتعد جمموعة العزل اخلليجية
( )GIGمن �أكرب �شركات
�إنتاج املواد العازلة يف ال�شرق
الأو�سط ،وت�ضم �أربع �شركات
�صناعية متخ�ص�صة هي:
ال�شركة العربية للمواد العازلة من
الفيربجال�س (�أفيكو) ،و�شركة
�أرما�سل الزامل ال�شرق الأو�سط
املحدودة ،و�شركة امل�صنع ال�سعودي
ل�صناعات ال�صوف ال�صخري،
و�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل
الأنابيب .وتقوم املجموعة ب�إنتاج
ت�شكيلة وا�سعة من املواد العازلة،
مثال لفيربجال�س والإ�سفنج املطاطي
وال�صوف ال�صخري وعوازل الأنابيب
التي تلبي كافة احتياجات ومتطلبات
قطاع الت�شييد والبناء.

« »Armaflexال�شهرية للعوازل
املرنة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،واملُ�صنفة بكونها
العالمة الأف�ضل والأكرث موثوقية يف
ال�سوق العاملية.
امل�صنع ال�سعودي ل�صناعات
ال�صوف ال�صخري :متتلك ال�شركة
م�صنعني حيث ُينتج امل�صنع الأول
 5,000طن من ال�صوف ال�صخري
الرمادي �سنوي ًا ،بينما تبلغ الطاقة
الإنتاجية ال�سنوية للم�صنع الثاين
 25,000طن ًا من ال�صوف ال�صخري
الأ�صفر .يقع امل�صنع ال�سعودي
ل�صناعات ال�صوف ال�صخري يف
مدينة اخلرج ال�صناعية و ُيعد �أكرب
مُ�صنعٍ لل�صوف ال�صخري يف منطقة
�آ�سيا.

�أفيكو  -وهي �شراكة ا�سرتاتيجية
مع �شركة �أوينز كورنينغ:
متخ�ص�صة ب�إنتاج املواد العازلة
من الفايربجال�س املعروف �أي�ض ًا
بال�صوف الزجاجي للتطبيقات
احلرارية وال�صوتية .ت�أ�س�ست �شركة
�أفيكو يف عام  1981ويقع مقرها
الرئي�سي ومرافقها الت�صنيعية يف
املدينة ال�صناعية الأوىل بالدمام
�شرقي اململكة العربية ال�سعودية.

�شركة امل�صنع ال�سعودي لعزل
الأنابيب :ت�أ�س�ست يف عام 1981
باملدينة ال�صناعية الثانية يف الريا�ض
وتخت�ص بت�صنيع �أنابيب البويل �إيثلني
مرتفع الكثافة ( )HDPEوكذلك
مواد ت�صنيع الأنابيب الفوالذية
وحمايتها من الت�آكل (FBE,
)3LPEبا�ستخدام �أ�سلوب الر�ش
واحلقن.

�شركة �أرما�سل الزامل ال�شرق
الأو�سط :وهي �شركة رائدة عاملي ًا
يف جمال ت�صنيع منتجات العوازل
ال�صناعية البال�ستيكية الرغوية والتي
يتم ا�ستخدامها كمواد عازلة للحرارة
وال�صوت يف املباين املختلفة .تُعد
ال�شركة القاعدة الت�صنيعية لعالمة

املوا�صفات اخلا�صة :يتميز
ال�صوف ال�صخري مبالءمته
للتطبيقات الفنية ذات درجات
احلرارة املرتفعة ،فيما يتم ا�ستخدام
املواد العازلة من ال�صوف ال�صخري
وال�صوف الزجاجي والعوازل الرغوية
يف م�شاريع البناء املختلفة.
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فازت �شركة الزامل لل�صيانة
و الت�شغيل بعقد جديد ملدة عام
من قبل احلر�س الوطني ال�سعودي
يف الأح�ساء بقيمة  39مليون ريال
�سعودي .و�ستقوم ال�شركة مبوجب
هذا العقد ب�أعمال الت�شغيل وال�صيانة
يف املرافق ال�سكنية التابعة للحر�س
الوطني يف حمافظة الأح�ساء ،والتي
ترتاوح من �صيانة املباين �إىل الطرق
والأعمال املدنية املختلفة .ومن املتوقع
�أن يبد�أ العمل يف الربع الثاين من
هذا العام.

الزامل
لل�صيانة
والت�شغيل
تفوز بعقد
جديد من
احلر�س
الوطني

الزامل للحديد
ر�أ�س اخليمة
حت�صل على
�شهادة الأداء
البيئي
للعام 2012
ح�صلت الزامل للحديد ر�أ�س
اخليمة على «�شهادة الأداء
البيئي» من قبل وزارة البيئة واملياه
يف الإمارات ،وذلك تقدير ًا جلهودها
املتوا�صلة لتطبيقها قوانني حماية
البيئة واملوارد الطبيعية خالل العام
 2012وحر�صها على �ضمان بيئة
م�ستدامة .وي�أتي ح�صول الزامل
للحديد ر�أ�س اخليمة على هذه
ال�شهادة بعد تلبيتها جمموعة من
ال�شروط واملتطلبات البيئية ال�صارمة

التي حددتها وزارة البيئة واملياه بدولة والبيئة ،وتطبيق تقنيات الإنتاج
النظيف ومراقبة االنبعاثات
الإمارات العربية املتحدة.
الغازية واجل�سيمات الدقيقة واحلد
منها ،و�إدارة املواد الكيميائية،
وتهدف �شهادة الأداء البيئي �إىل
والإدارةاملتكاملة للنفايات ال�صلبة
ت�شجيع ال�شركات وم�ؤ�س�سات
واخلطرة وغرياخلطرة ،ومعاجلة
الأعمال على دعم اجلهود الرامية
و�إعادة ا�ستخدام مياه ال�صرف
�إىل احلد من التلوث البيئي
املنزلية وال�صناعية والتحكم
واحلفاظ على املوارد الطبيعية.
بال�ضجيج وال�ضو�ضاء والروائح
ويتم منحها ا�ستناد ًا �إىل مراجعة
الكريهة املنبعثة نتيجة العمليات
الرتاخي�ص البيئية املعتمدة يف ما
الت�شغيلية.
يتعلق مبعايريال�صحة وال�سالمة

وي�ؤكد ح�صول الزامل للحديد على
�شهادة الأداء البيئي على التزامها
امل�ستمر بامل�س�ؤولية البيئية و�إنتاج
املنتجات ال�صديقة للبيئة وامل�ساهمة
يف احلد من التلوث والنفايات
ال�صناعية� ،إىل جانب حر�صها على
كل ما من �ش�أنه تطويراملجتمع وحماية
البيئة.

حو�ض بناء ال�سفن اجلديد التابع
للزامل للخدمات البحرية
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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

هاتف8136321 :

امل�ستوى ،ونرحب بالتغيري الإيجابي
الذي ينتج عن الإبداع والطموحات
من �أجل تنمية �أعمالنا.
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.

تعزيز
العالمة
التجارية
�إنه ا�سم «الزامل»  -هذا
اللقب العائلي وكذلك العالمة
التجارية التي تلقى القبول
واال�ستح�سان على ال�صعيدين
املحلي والعاملي .تُعد عنا�صر هذه
العالمة التجارية متداخلة ومعقدة
للغاية ،فهل يكمن ال�سر يف ا�سم
العائلة� ،أم يف املنتجات املتنوعة� ،أم
يف النزاهة واجلودة والأداء الثابت؟
بالت�أكيد ،تتج�سد القيمة احلقيقية يف
كافة تلك العنا�صر جمتمعة بالإ�ضافة
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�إىل اجلوهر ،واملُتمثل يف القيم التي
ي�ستند عليها كل من اال�سم والعائلة
والعالمة التجارية.
فقد مت الإف�صاح عن القيم الأ�سا�سية
التي تُعترب مبثابة الركائز الداعمة
للعالمة التجارية ،حيث نقوم
نحن كموظفني و� ٍ
أفراد باملجتمع
وكم�ستهلكني بقيا�س قرارات
وت�صرفات العائلة باملقارنة مع
تلك القيم .وترتبط هذه القرارات
والأفعال ارتباط ًا وثيق ًا ومبا�شر ًا
بطريقة تلقي العالمة التجارية على
امل�ستويني املحلي والإقليمي� ،إذ ُي�صدر
الأفراد �أحكامهم عاد ًة وفق ما يرونه
�أو ي�سمعونه �أو ما يقومون بتجربته
ب�أنف�سهم.
هذا ويجب �أن تكون قيم ال�شركات
ُملهمة بالن�سبة �إىل املالكني واملوظفني
على ٍ
حد �سواء .كما ي�ستوجب توافق
وتناغم الثقافة واال�سرتاتيجية

املعمول بها من قبل ال�شركة مع ذات
القيم ،وي�صبح من ال�ضروري املواظبة
على تطبيقها يف جميع الأوقات ،لي�س
بدافع الت�أثري على قرارات النا�س �أو
�أفعالهم ،و�إمنا عن اقتناع ور�ضا تام.
فهل نرى ذلك يف الواقع؟ دعونا
ُن�سلط ال�ضوء على «قيمنا الأ�سا�سية»
ومن ثم ن�شرع يف حتديد ا�ستنتاجاتنا
املتعلقة بهذا املو�ضوع.
النزاهة  -ن�ؤمن ب�أن املكانة
وال�سمعة املمتازة هما �أمران
�أ�سا�سيان لنجاح �أعمالنا .لذا نتم�سك
ب�أخالقيات العمل والأ�صول املهنية
على �أعلى م�ستوى ،ونراعي مقت�ضيات
الأمانة والنزاهة يف تعاملنا مع
�شركائنا.
التميز  -نتفهم احتياجات عمالئنا
ونفي بها .ونبذل ق�صارى جهدنا
لإر�ضائهم من خالل الرتكيز على
عن�صر اجلودة يف �أعمالنا وخدماتنا.
ونبادر �إىل بذل املزيد من اجلهد
لتحقيق التميز يف تلبية رغباتهم.
االبتكار  -ن�سعى دائم ًا �إىل التعلم
ودعم االبتكارات املفيدة ،م�ستفيدين
من خرباتنا ومن اخلربات العاملية
الأخرى ،ونبتكر احللول املحلية
الرائدة املبنية على خربات عاملية

خدمة املجتمع  -نطمح لتحقيق
النجاح يف �أعمالنا والرفاهية ملوظفينا
وللمجتمعات التي نعمل داخلها .كما
ن�سعى من خالل ثقافتنا و�أفكارنا
واهتماماتنا البيئية وعملنا اجلماعي
على تر�سيخ قيمنا املميزة يف تعاملنا
مع �أفراد املجتمع من حولنا.
ويكمن التحدي يف التنفيذ .وهل
يتم ترجمة هذه الكلمات الرائعة
�إىل �أفعال وواقع؟ �إن مكانة العالمة
التجارية و�سمعتها املميزة تتحدثان
عن نف�سهما .بالت�أكيد يرى اجلمهور
قيمة جوهرية حمددة يف عالمة
«الزامل» .لقد اكت�سبت هذه العالمة
ثقة واحرتام جميع امل�ساهمني الذين
�شهدوا ت�أثريهذه القيم يف �سلوك
و�أ�سلوب حياة كل �صاحب عمل
وموظف.

