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الزامل | �صدى املجموعة

زمالئي الأعزاء،
لقد انق�ضى مو�سم ال�صيف والأعياد،
ويتحتم علينا الآن مراجعة اجلهود
التي بذلناها يف الفرتة املا�ضية
وتقييم توجهاتنا وو�ضعنا الراهن
مبا يحقق الفائدة والنجاح لأعمالنا.
كما �أننا بحاجة �إىل التطلع قدم ًا
نحو ال�سنة املقبلة و�إعادة النظر
يف خططنا وا�سرتاتيجيتنا للت�أكد
من �أنها ال تزال منا�سبة وقابلة
للتنفيذ .ويجب علينا كذلك و�ضع
املعامل الرئي�سية للمرحلة املقبلة
لتحديد الغايات والأهداف املن�شودة،
و�إعادة تنظيم م�سارنا مع �أهداف
ال�شركة وتوجيه مواردنا وطاقتنا نحو
حتقيقها.
نظمت �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة ور�شة عمل حول
حوكمة ال�شركات على مدى ثالثة
�أيام بالتعاون مع مكتب �إدارة
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اال�سرتاتيجية يف مركز جمموعة
الزامل لتنمية املهارات القيادية
مببنى بيت الزامل .ومت تقدمي ور�شة
العمل املتخ�ص�صة من قبل جلنة
من ثالثة خرباء ا�ست�شاريني من
معهد حوكمة ال�شركات (حوكمة)
بدبي ،و�شارك فيها ر�ؤ�ساء ال�شركات
العاملة يف جمموعة الزامل �إىل
جانب �أفراد اجليل الثالث من عائلة
الزامل .وتهدف الور�شة �إىل تعريف
م�سئويل ال�شركات ب�أف�ضل املمار�سات
العاملية يف جمال احلوكمة ،وحتقيق
فهم �أف�ضل مل�س�ؤولياتهم و�أدوارهم
االئتمانية ،وتعزيز �أداء جمال�س
�إدارات ال�شركات.
يف �إطار الربامج واملبادرات التي
تنفذها الزامل لل�صناعة خلدمة
املجتمع باعتبارها �شركة وطنية
م�س�ؤولة نحو املجتمع الذي تعمل فيه،
قامت ال�شركة م�ؤخر ًا بتوفري فر�ص
تدريبية مميزة لعدد  35طالب ًا وخم�س
طالبات من عدد من اجلامعات
والكليات التقنية ال�سعودية �ضمن
برامج التدريب ال�صيفي والتعاوين
والتي ترتاوح مدتها من �شهرين
�إىل �سبعة �أ�شهر .ويهدف الربنامج
التدريبي على ر�أ�س العمل �إىل تزويد
املتدربني مبهارات عملية متنوعة
بدء ًا من مهارات التوا�صل الفعال �إىل
التفكري الإبداعي وحل امل�شكالت.

كما يتعلم املتدربون جمموعة من
املهارات التنظيمية ،والعمل بروح
الفريق ،واالن�ضباط يف مكان العمل.
وتعزز هذه املبادرة من مكانة الزامل
لل�صناعة بني اجلامعات ال�سعودية
ك�إحدى ال�شركات املف�ضلة للعمل.
من ناحية �أخرى ،جاءت نتائج
ا�ستبيان القيم الأ�سا�سية لل�شركة
�إيجابية وم�شجعة للغاية وذلك
بح�سب تقرير �إدارة املوارد الب�شرية
باملجموعة .ويهدف اال�ستبيان الذي
�أجري يف �شهر مايو � 2013إىل قيا�س
�آراء املوظفني يف جمالني اثنني
هما :درجة الوعي بالقيم الأ�سا�سية
بني املوظفني ،والتطبيق امللمو�س
للقيم الأ�سا�سية يف العمل اليومي يف
جمموعة الزامل.
ويتجاوز م�ؤ�شر اال�ستبيان الذي بلغ
 %88ب�شكل كبري امل�ستوى املحدد
م�سبق ًا وهو  ،%80مما يعك�س الردود
الإيجابية العالية للموظفني ،والتي
تزيد ن�سبتها عن  %142يف م�ستوى
امل�شاركة �ضمن اال�ستبيانات التي
�أجريت يف عامي  2012و .2013
عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•
•
•
•
•
•

�شركة الزامل لل�صناعات
البال�ستيكية  -وحدة الت�شكيل
باحلقن
جمموعة الزامل تعقد ور�شة
عمل حول حوكمة ال�شركات
مبادرات جمموعة الزامل
لتعزيز م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل ال�سعودي
جمموعة الزامل ترحب بزيارة
خبرية �سلوكيات الأطفال
للخرب
برنامج مهارات القيادة
للمديرين
تنفيذ برنامج مهارات �إجراء
املقابالت ال�شخ�صية ملديري
�شركة الزامل املعمارية
القاب�ضة

يف �إطار خططها اال�سرتاتيجية
لتطوير الأعمال وتعزيز خدمة
العمالء ،قامت وحدة الت�شكيل
باحلقن يف �شركة الزامل لل�صناعات
البال�ستيكية ب�إطالق نظام جديد
لتو�صيف وتو�سيم قوالب احلاويات
البال�ستيكية ال�صلبة ذات ال�سعات
 4.2لرت و  20لرت و  17لرت ،واملوجهة
خلدمة �شركات الدهانات واجلب�س
والأ�سمدة يف اململكة العربية ال�سعودية
ومنطقة اخلليج.

�شركة الزامل
لل�صناعات
البال�ستيكية  -وحدة
الت�شكيل باحلقن

و�سي�سهم النظام اجلديد يف دعم
جهود ال�شركة لزيادة ح�صتها
ال�سوقية وتقدمي منتجات عالية
اجلودة للعمالء يف الأ�سواق املحلية
والإقليمية.

�شركة
الزامل
�ألبال

جنحت �شركة الزامل �ألبال يف
حتقيق مبيعات قيا�سية خالل
�شهر �سبتمرب  2013متجاوزة
بذلك جميع الأرقام القيا�سية
ال�سابقة للمبيعات .ومل يكن
ليتحقق هذا الإجناز الكبري لوال
دعم وم�ساهمة جميع املوظفني
بال�شركة .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
�أ�ضافت �شركة الزامل �ألبال
ال�شركات البارزة التالية �إىل
قائمة عمالئها:
•
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�شركة بريت�ش برتوليوم
( ،)British Petroleumحيث
وقعت الزامل �ألبال م�ؤخر ًا عقد
ملدة عامني مع «بريت�ش برتوليوم»،
�إحدى �شركات النفط والغاز
العاملية الرائدة ومقرها يف

اململكة املتحدة .وتقوم ال�شركة
العربية لإنتاج وت�سويق زيوت
الت�شحيم املحدودة بتوفري زيوت
�شركة بريت�ش برتوليوم يف �أ�سواق
اململكة العربية ال�سعودية .وقد
بد�أت الزامل �ألبال ب�إنتاج عبوات
الزيوت حجم  1لرت ل�صالح �شركة
بريت�ش برتوليوم يف يوليو .2013
•

�شركة �أرال فودز (Arla
 ،)Foodsحيث وقعت الزامل
�ألبال عقد مدته ثالث �سنوات
مع �شركة «�أرال فودز» ومقرها
اململكة املتحدة .وتقوم �شركة
�أرال فودز بتوريد جمموعة كاملة
من منتجات الألبان الطازجة
�إىل كبار جتار التجزئة و�شركات
اخلدمات الغذائية .وتعترب
�شركة دانيا للأغذية املحدودة
املنتج واملوزع الر�سمي ملنتجات
«�أرال فودز» يف اململكة العربية
ال�سعودية .و�ستقوم الزامل �ألبال
ب�إنتاج عبوات البويل بروبلني
لواحدة من �أبرز العالمات
التجارية ل�شركة �أرال فودز وهي
جبنة «بوك» ال�شهرية.

جمموعة الزامل
تعقد ور�شة عمل
حول حوكمة
ال�شركات
عقدت جمموعة الزامل «ور�شة عمل عن حوكمة ال�شركات» على
مدى ثالثة �أيام خالل الفرتة من � 30سبتمرب �إىل � 2أكتوبر 2013
يف مركز جمموعة الزامل لتنمية املهارات القيادية .وتهدف هذه
الور�شة �إىل خلق فهم �شامل وتعزيز االلتزام بني قادة امل�ستقبل
من عائلة الزامل وغريهم من املديرين التنفيذيني من خارج
العائلة ب�أدوارهم يف جمال حوكمة ال�شركات ،و�إعداد امل�س�ؤولني
الآخرين للقيام ب�أدوار مماثلة يف امل�ستقبل .ومت تنظيم الربنامج
من قبل �إدارة املوارد الب�شرية باملجموعة بالتعاون مع مكتب �إدارة
اال�سرتاتيجية.

و�شارك يف الربنامج  21م�شاركاً 12 ،منهم من �أفراد اجليل الثالث لعائلة
الزامل و  9م�شاركني من املديرين التنفيذيني من خارج العائلة والذين مت
تعيينهم يف جمال�س الإدارات �أو جلان احلوكمة املختلفة.
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كما قام كبار امل�س�ؤولني بتوجيه
امل�شاركني �أو ح�ضور �أجزاء من ور�شة
العمل بهدف الت�أكيد على �أهمية
مو�ضوعات و�أهداف الور�شة.
ومت تقدمي ور�شة العمل املتخ�ص�صة
من قبل جلنة من اخلرباء
اال�ست�شاريني من معهد حوكمة
ال�شركات (حوكمة) ومقره دبي .وقد
تطرقت اللجنة خالل ور�شة العمل
�إىل عدد من التجارب واخلربات يف
جمال حوكمة ال�شركات ،والتحديات
التي تواجهها ال�شركات املختلفة يف
تطبيق احلوكمة.
كما ت�ضمنت الور�شة جمموعة وا�سعة
من املو�ضوعات والق�ضايا ذات
ال�صلة بحوكمة ال�شركات يف جمموعة
الزامل ،حيث ناق�شت ور�شة العمل
التفاعلية على مدى � 3أيام ما يلي:
•	�إبراز دور حوكمة ال�شركات
بالن�سبة لقطاع الأعمال ،وبيان
العالقة بني حوكمة ال�شركات
والأداء والتنمية امل�ستدامة.

•

•

•

مناق�شة دور وم�س�ؤوليات جمل�س
الإدارة ،و�أف�ضل املمار�سات التي
يطبقها املجل�س ،واحلاجة لتقييم
�أداء املجل�س.
�شرح دور املجل�س يف حوكمة
ا�سرتاتيجية ال�شركة ،وتقييم
و�إدارة املخاطر ،والرقابة
وامل�ساءلة املالية.
مناق�شة مبادئ وممار�سات
حوكمة العائلة وعالقة االجتاهات
احلالية بعائلة الزامل .كما بحثت
ور�شة العمل �أي�ض ًا الأدوار املتميزة
واملتكاملة لأفراد العائلة وغريهم
من خارج العائلة فيما يتعلق
بحوكمة ال�شركات.

واختتمت الور�شة بتحديد الق�ضايا
ونقاط العمل ال�ضرورية التي يجب
االهتمام بها لتعزيز تطبيق حوكمة
ال�شركات يف جمموعة الزامل.

مبادرات جمموعة الزامل
لتعزيز م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل ال�سعودي
الوظائف العامة وتعزيز عمل الن�ساء
يف القطاعات والأق�سام املختلفة.
وهذا من دون �شك ميثل النمط
احلديث للإدارة و�أ�سلوب ممار�سة
الأعمال التجارية يف اململكة العربية
ال�سعودية ،كما تعد ال�شركة من �أوائل
ال�شركات التي رحبت بان�ضمام
العن�صر الن�سائي �إىل القوى العاملة
لديها.
ويتطلب عملي يف كثري من الأحيان
التوا�صل مع جمموعة متنوعة من
الأ�شخا�ص من خلفيات متنوعة،
وهذا الأمر يعد من الأ�شياء التي
قد ال ي�سمح بها للن�ساء يف املجتمع
ال�سعودي .و�أنا �أقدر كثري ًا حظي
اجليد يف العمل لأنني �أحبه و�أ�سعى
للتفوق والتميز فيه .و�أقوم حالي ًا
تعد جمموعة الزامل من
�أوائل ال�شركات الوطنية التي
�ساهمت يف تعزيز م�شاركة
املر�أة ال�سعودية يف فر�ص العمل
املتاحة بالقطاع ال�صناعي يف
املنطقة ال�شرقية من اململكة.
ويف ال�سنوات الأخرية ،نفذت
املجموعة العديد من املبادرات
الناجحة التي تهدف �إىل ت�أهيل
وتوظيف العن�صر الن�سائي ل�شغل
منا�صب حمددة يف بع�ض قطاعاتها
ال�صناعية .ومع تنامي الفر�ص
التعليمية والتدريبية للمر�أة ال�سعودية،
ف�إن املجموعة تخطط لتوفري املزيد
من فر�ص العمل للمواطنات امل�ؤهالت
الالتي ي�سعني �إىل بناء م�ستقبلهن
املهني وذلك يف املجاالت الإدارية
املختلفة.
يهدف املقال التايل �إىل م�شاركة
وجهة نظر الآن�سة �سمية الزويد ،وهي
مواطنة �سعودية �شابة تعمل يف �إحدى
ال�شركات التابعة ملجموعة الزامل،
والتي ت�سعى لتحقيق �آفاق جديدة يف
عامل الأعمال ومتهيد الطريق للعديد
من الن�ساء اللواتي يطمحن �إىل
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خو�ض جتربتها وامل�شاركة يف م�سرية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية
للبالد.
�سمية الزويد :من�سقة برامج
العطالت يف �شركة الزامل
لل�سفريات
ال ميكن لأحد �أن يجادل يف حقيقة
�أن التاريخ هو �صانع احلا�ضر،
و�أن له ت�أثري ًا كبري ًا على امل�ستقبل.
�أنا �سمية الزويد� ،أعمل كمن�سقة
برامج العطالت يف �شركة الزامل
لل�سفريات ،و�أعترب نف�سي يف الواقع
نتاج املجتمع ال�سعودي احلديث مع
قيمه املحافظة واملتناق�ضة يف بع�ض
الأحيان .و�أحمد اهلل �أنني ولدت
لأبو ّين متفهمني ،ي�ؤمنون ب�أن متكني
املر�أة وزيادة م�شاركتها يف التنمية
ال�شاملة ال ي�شكل تهديد ًا للمجتمع
ال�شرقي الذي ي�سيطر عليه الرجال
غالب ًا.
ونتيجة لذلك ،ف�إنني رمبا �أكون
املر�أة ال�سعودية الوحيدة التي تعمل
كمن�سقة برامج العطالت .وقد قامت
�إدارة �شركة الزامل لل�سفريات بدعم
مو�ضوع امل�ساواة بني اجلن�سني يف

بالبحث عن الو�سائل املنا�سبة كي
�أ�صبح �أخ�صائية معتمدة يف جمال
ال�سفر وال�سياحة .هذا هو حلمي،
والدي ودعم وم�ساندة
وبف�ضل ت�شجيع ّ
الإدارة وزمالئي املوظفني بال�شركة،
ف�إين واثقة من حتويل هذا احللم �إىل
واقع ملمو�س يف امل�ستقبل القريب.

جمموعة الزامل ترحب
بزيارة خبرية �سلوكيات
الأطفال للخرب
تعترب التوعية مبر�ض التوحد وغريها من االحتياجات الرتبوية
اخلا�صة بالأطفال من امل�س�ؤوليات االجتماعية الهامة .وفيما يخ�ص
رعاية الأطفال الذين يعانون من ا�ضطرابات ال�سلوك و�صعوبات
التعلم ،فمن املهم �أن يت�شارك اجلميع با�ستمرار يف تبادل املعلومات
بحيث يتم تزويد املعلمني والآباء ومقدمي الرعاية الطبية ب�أحدث
املعلومات املتاحة يف هذا املجال.
ومن منطلق تعزيز �إحدى �أهم القيم
الأ�سا�سية ملجموعة الزامل ،وهي
خدمة املجتمع ،فقد قامت املجموعة
من خالل مبادرة و تن�سيق عبري
�أديب الزامل بالتعاون مع القن�صلية
الأمريكية ال�ست�ضافة عر�ض تقدميي
للدكتورة هيذر �آبلغيت (Heather
 ،)Applegateاخلبرية يف علم
النف�س الإكلينيكي والرتبوي للأطفال
واملتخ�ص�صة يف التدريب املتعلق
ب�صعوبات التعلم ،وا�ضطرابات
التوحد والتطور العامة ،وا�ضطرابات
فرط الن�شاط ونق�ص االنتباه،
واال�ضطرابات ال�سلوكية املختلفة يف
مرحلة الطفولة.
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وقد ا�ست�ضاف �أديب عبداهلل الزامل
وقد �ألقت الدكتورة هيذر حما�ضرة
كل من الدكتورة هيذر ،وال�سيد
غنية باملعلومات القيمة يف مدر�سة
الظهران العاملية ( ،)Dhahran ISGجوي هود القن�صل العام الأمريكي،
و�أع�ضاء من القن�صلية الأمريكية
حيث القت تفاع ًال �إيجابي ًا من �أكرث
مبدينة الظهران .ويف اليوم الأخري
من  200من امل�شاركني امل�سجلني يف
املحا�ضرة ،كما جتاوز عدد احل�ضور من زيارتها ،قامت الدكتورة هيذر
بزيارة خا�صة �إىل مبنى بيت الزامل
التوقعات ب�شكل كبري.
حيث قدم لها املوظفون درع ًا تقديري ًا
وكذلك هدية خا�صة تقدير ًا لكافة
وت�ضمن برنامج زيارة الدكتورة
هيذر عدد ًا من اللقاءات مع الأطباء �إجنازاتها الإن�سانية طوال فرتة
حياتها املهنية وللزيارة الق ّيمة التي
واملديرين يف م�ست�شفى �أرامكو
بالظهران وممثلني عن وزارة الرتبية ،قامت بها ملدينة اخلرب.
�إ�ضافة �إىل �إجراء م�شاورات مع
�أولياء �أمور الأطفال ذوي االحتياجات
التعليمية اخلا�صة.

برنامج مهارات القيادة
للمديرين
مت تكرمي عدد من املديرين
من خمتلف ال�شركات التابعة
ل�شركة الزامل للتجارة
واخلدمات القاب�ضة يف 29
�سبتمرب  2013ال�ستكمالهم
دورات تدريبية عرب الإنرتنت
واجتيازهم التقييمات املطلوبة
وذلك من خالل بوابة التدريب
الإلكرتونية ملركز الزامل
لتنمية املهارات القيادية.
وميثل خريجو الربنامج التدريبي
عرب الإنرتنت الدفعة الأوىل من 17
مر�شح ًا التحقوا بربامج التدريب
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الذاتية يف تواريخ خمتلفة عقب
�إطالق بوابة التدريب الإلكرتونية
يف �شهر فرباير مطلع هذا العام.
بوابة التدريب الإلكرتونية هي مكان
خم�ص�ص للتدريب عرب �شبكة
الإنرتنت وحتتوي على �أكرث من 200
وحدة تدريبية متخ�ص�صة يف املهارات
القيادية واملهارات املتعلقة بالأعمال،
وهي م�صممة لتلبي متطلبات تطوير
الكفاءات الإدارية يف جمموعة
الزامل.
ويتم تقييم امللتحقني يف هذه الربامج
التدريبية من خالل مركز التطوير

باملجموعة لتحديد احتياجاتهم
التدريبية والتطويرية املنا�سبة .كما
يتم منح امل�شاركني يف الربنامج
التدريبي عرب الإنرتنت فرتة �ستة
�أ�شهر ال�ستخدام بوابة التدريب
الإلكرتونية ال�ستكمال واجتياز املناهج
التدريبية املطلوبة.
وي�سرنا �أن نهنئ الدفعة الأوىل من
خريجي هذا الربنامج التدريبي،
ونحث جميع املديرين الآخرين على
اال�ستفادة من فر�ص التطوير املتاحة
من قبل �إدارة املوارد الب�شرية يف
املجموعة.

تنفيذ برنامج مهارات �إجراء
املقابالت ال�شخ�صية ملديري
�شركة الزامل املعمارية القاب�ضة

يف �إطار �إبراز �أهمية اختيار القوى العاملة الفعالة لدعم �أهداف �شركة الزامل املعمارية القاب�ضة،
عقدت �إدارة املوارد الب�شرية باملجموعة «برنامج مهارات �إجراء املقابالت ال�شخ�صية القائمة على
الكفاءة» للمديرين وامل�شرفني يف �شركة الزامل املعمارية القاب�ضة وال�شركات التابعة لها .وقد �أظهر
الربنامج ت�أثري كلفة قرارات التعيني غري ال�سليمة والناجتة عن عدم قدرة املديرين على �إجراء
املقابالت ال�شخ�صية التي ت�سهم يف تعيني ال�شخ�ص املنا�سب يف الوظيفة املالئمة.
و�شارك يف الربنامج  20مدير ًا
وم�شرف ًا من خمتلف الإدارات ب�شركة
الزامل املعمارية القاب�ضة ،حيث ُعقد
يف مركز تنمية املهارات القيادية
مبقر جمموعة الزامل يف � 18سبتمرب
 .2013وقام بتقدمي الربنامج ،الذي
ت�ضمن مزيج ًا من املناق�شات بوا�سطة
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الفيديو وجل�سات عملية تطبيقية
لإجراء املقابالت ال�شخ�صية ،مدير
�إدارة املوارد الب�شرية باملجموعة �إملور
فران�سي�سكو.
ويعد �ضمان وجود العدد والنوعية
ال�صحيحة للموظفني يف الوقت

املنا�سب هدف ًا �أ�سا�سي ًا لأجندة �إدارة
املوارد الب�شرية .وبالتايل فمن املهم
بالن�سبة لنا �أن نوا�صل حت�سني قدراتنا
ال�شاملة لإدارة املوارد الب�شرية،
لي�س فقط بني املوظفني والعاملني
يف املوارد الب�شرية ،بل �أي�ض ًا بني
املديرين وامل�س�ؤولني الآخرين يف
املجموعة.

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:

