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الزامل | �صدى املجموعة

زمالئي الأعزاء،

مرحب ًا بكم يف عدد جديد من ن�شرة
«�صدى املجموعة» .مع اقرتاب العام
 2014من نهايته ،يجب علينا �أن
ن�س�أل �أنف�سنا ما الذي حققناه على
امل�ستويني ال�شخ�صي واملهني خالل
هذا العام .ومن ال�ضروري �أي�ض ًا
مراجعة نتائج �أفعالنا وقراراتنا �سواء
تلك التي نفذناها �أم مل ننفذها.
كما يجب علينا تقييم كافة النتائج
وت�أثريها على حياتنا وبيئتنا املهنية،
حيث ترتبط هذه املعطيات ارتباط ًا
وثيق ًا مع بع�ضها ،ما يعني �أننا ال
ميكن �أن ننجح يف �إحداها ونف�شل يف
الأخرى .وعلينا �أن نتذكر دائم ًا �أن
النجاح يتطلب جهد ًا جماعي ًا والعمل
بروح الفريق الواحد .دعونا ن�سعى
جاهدين للحفاظ على النجاحات
والإجنازات التي حققناها مع ًا يف
ال�سنوات املا�ضية وامل�ضي قدم ًا بنف�س
الإرادة والعزم لتحقيق املزيد من
التقدم.
كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور من�صور بن متعب بن
عبدالعزيز ،وزير ال�ش�ؤون البلدية
والقروية� ،شركة الزامل لال�ستثمار
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ال�صناعي لرعايتها احلملة الوطنية
التوعوية لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة
اخلا�صة بالعزل احلراري ،حيث
قام �سموه بت�سليم الدرع التكرميي
للمهند�س عبداهلل حممد الزامل،
الرئي�س التنفيذي للزامل لل�صناعة،
وذلك خالل منتدى ومعر�ض العزل
احلراري يف املباين الذي نظمه
املركز ال�سعودي لكفاءة الطاقة يف
مركز الريا�ض الدويل للم�ؤمترات
واملعار�ض خالل الفرتة من 22 – 21
�أكتوبر .2014
من جهة �أخرى ،رعت جمموعة
الزامل �إحدى املنا�سبات االجتماعية
والريا�ضية التي نظمتها كل من
«جمعية زهرة ل�سرطان الثدي»
و«جمموعة حمور التمكني» يف 24
�أكتوبر  2014وذلك بهدف تقدمي
الدعم وزيادة التوعية بني مر�ضى
�سرطان الثدي و�أفراد املجتمع.
وتهدف هذه ال�شراكة �إىل ت�شجيع
اجلميع على اتباع �أ�سلوب حياة �صحي
واال�ستمتاع باحلياة .تدرك جمموعة
الزامل حجم العبء والقلق الذي
يعاين منه املر�ضى وعائالتهم ،وتدعو
جميع ال�شركات الوطنية الأخرى
مل�شاركتهم والت�ضامن معهم.
ويف �ش�أن مت�صل ،رعت جمموعة
الزامل �أي�ض ًا مبادرة «م�ستقبل كرة
القدم  »2015التي ت�ستهدف الأوالد
ال�صغار من خمتلف الأعمار من �أجل
�إتاحة الفر�صة لهم لبذل طاقاتهم
وتنمية مهاراتهم يف لعبة كرة
القدم ،بالإ�ضافة �إىل بناء روح العمل
اجلماعي وتعزيز املهارات القيادية
فيما بينهم.

من ناحية �أخرى� ،أعلن معهد
الزامل العايل للتدريب ال�صناعي
م�ؤخر ًا عن اعتماد م�ؤ�س�سة �إدك�سل
الربيطانية ملجموعة جديدة من
الربامج التدريبية التي يقدمها
املعهد يف املجاالت الهند�سية مبا
يف ذلك امل�ستويني الثاين والثالث
من برامج الدبلوم يف تخ�ص�صات
الهند�سة الكهربائية والإلكرتونية،
والهند�سة امليكانيكية ،وهند�سة
العمليات وال�صيانة ،وهند�سة
الت�صنيع والإنتاج .ي�شار �إىل �أن املعهد
هو �أحد املراكز التدريبية املعتمدة
لدى عدد من ال�شركات الوطنية
الكربى لتقدمي الربامج واخلدمات
التدريبية املختلفة .وقد مت جتهيز
الور�ش واملختربات يف املعهد ب�أحدث
الأجهزة واملعدات التدريبية لتواكب
�آخر التطورات يف جمال التدريب
ال�صناعي ،كما ميلك املعهد كوادر
تدريبية م�ؤهلة لتطوير وتنفيذ خمتلف
الربامج التدريبية.

عبدالعزيز عبداهلل الزامل

يف هذا العدد:
•

•

•
•

عبدالعزيز عبداهلل الزامل
•

•

�شركة الزامل املعمارية
القاب�ضة تعقد �سل�سلة
برامج ت�أهيلية عن القيم
الأ�سا�سية
تكرمي الزامل لل�صناعة
لرعايتها احلملة الوطنية
لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة
جمموعة الزامل� :شركة
مواطنة م�س�ؤولة
احتفال �أفراد «جيل �إىل
جيل» باليوم الوطني
ال�سعودي
�ألواح ال�صوف ال�صخري
العازلة ل�شركة مكونات
البناء حت�صل على �شهادة
وارينغتون لت�أكيد اجلودة
جمموعة الزامل ترعى
مبادرة «م�ستقبل كرة
القدم»

�شركة الزامل املعمارية
القاب�ضة تعقد
�سل�سلة برامج
ت�أهيلية عن
القيم الأ�سا�سية
�شارك �أكرث من  350موظف ًا من �شركة الزامل املعمارية القاب�ضة و�شركاتها العاملة يف ور�ش العمل
الت�أهيلية حول القيم الأ�سا�سية ملجموعة الزامل ،التي عقدت خالل الفرتة من � 19إىل � 23أكتوبر 2014
باللغتني العربية والإجنليزية.
وقد نظم فريق �إدارة املوارد الب�شرية
بال�شركة هذه الور�ش بالتعاون مع
�إدارة املوارد الب�شرية مبجموعة
الزامل وذلك بهدف تعزيز الوعي
واملعرفة بالقيم الأ�سا�سية اخلم�س
للمجموعة وهي :النزاهة ،التميز،
االبتكار ،الريادة ،خدمة املجتمع.
وقد ت�سلم جميع امل�شاركني كتيب
القيم الأ�سا�سية ،حيث مت �شرح
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كل قيمة من القيم الأ�سا�سية
للمجموعة ب�شكل تف�صيلي .كما مت
خالل املناق�شات ت�سليط ال�ضوء على
التطبيقات العملية و�أهمية االلتزام
بالقيم الأ�سا�سية خالل ممار�سة
الأن�شطة اليومية يف مكان العمل.
وتطرق املتحدثون الذين �أداروا ور�ش
العمل �إىل بع�ض التطبيقات املفيدة
للقيم الأ�سا�سية يف اتخاذ القرارات
�أو التدابري املختلفة يف ظل عدم وجود

�سيا�سات �أو �إجراءات قائمة� ،أو يف
حال واجه املوظف �إ�شكاالت �أخالقية
�أثناء ممار�سة �أعماله.
كما قام بع�ض كبار املديرين
امل�شاركني يف اجلل�سات وور�ش
العمل مب�شاركة جتاربهم ال�شخ�صية
يف تطبيق القيم الأ�سا�سية خالل
�أداء مهامهم وم�س�ؤولياتهم يف
ال�شركة .وقد ركز املتحدثون يف

جميع اجلل�سات على �أهمية التعاون
وم�شاركة اخلربات بني كافة املوظفني
بغ�ض النظر عن منا�صبهم ودرجاتهم
الوظيفية وذلك من خالل تطبيق
القيم الأ�سا�سية يف �أعمالهم اليومية
واحلر�ص على �أن يكونوا قدوة ومناذج
يحتذى بها.
وقد تركت ور�ش العمل انطباعات
�إيجابية لدى جميع املوظفني
امل�شاركني فيها.

تكرمي الزامل لل�صناعة
لرعايتها احلملة
الوطنية لرت�شيد
ا�ستهالك الطاقة
كرم �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
الدكتور من�صور بن متعب بن
عبدالعزيز ،وزير ال�ش�ؤون
البلدية والقروية� ،شركة
الزامل لال�ستثمار ال�صناعي
لرعايتها احلملة الوطنية
لرت�شيد ا�ستهالك الطاقة
اخلا�صة بالعزل احلراري،

حيث قام �سموه بت�سليم الدرع
التكرميي للمهند�س عبداهلل حممد
الزامل ،الرئي�س التنفيذي للزامل
لل�صناعة ،وذلك خالل منتدى
ومعر�ض العزل احلراري يف املباين
الذي نظمه املركز ال�سعودي لكفاءة
الطاقة بالتعاون مع عدد من اجلهات
احلكومية والوطنية يف مركز الريا�ض
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض خالل
الفرتة � 22 – 21أكتوبر.
وح�ضر املنتدى واملعر�ض عدد من
الوزراء ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري
عبدالعزيز بن �سلمان بن عبدالعزيز
م�ساعد وزير البرتول والرثوة املعدنية

ل�شئون البرتول ،و�أمناء املناطق
ووكالئهم ،و�شركات كربى باململكة،
ف�ض ًال عن عدد كبري من امل�س�ؤولني
املخت�صني واملهتمني بقطاع املباين
باجلهات احلكومية ،واملكاتب
الهند�سية ،واملطورين العقاريني،
واملقاولني ،وموردي مواد العزل
احلراري للمباين.

عر�ض لبع�ض امل�شاريع يف تطبيق
العزل احلراري للمباين� ،إ�ضافة �إىل
ا�ستعرا�ض بع�ض التجارب الدولية يف
جمال العزل احلراري للمباين .كما مت
خالله تقدمي عدد من الأوراق العلمية
والعرو�ض مل�شاريع العزل احلراري من
اجلهات امل�شاركة.

وت�ضمن املنتدى �أوراق وور�ش عمل
متنوعة وحلقات نقا�ش تناولت ثالثة
حماور رئي�سية تدور حول التعريف
بجهود و�أدوار اجلهات املخت�صة يف
االلتزام بتطبيق العزل احلراري
على جميع املباين اجلديدة ،وتقدمي

جمموعة الزامل:
�شركة مواطنة
م�س�ؤولة
رعت جمموعة الزامل �إحدى املنا�سبات االجتماعية والريا�ضية التي نظمتها كل من «جمعية زهرة
ل�سرطان الثدي» و«جمموعة حمور التمكني» يوم اجلمعة � 24أكتوبر  2014يف منتجع �شاطئ الغروب
مبدينة اخلرب.
وح�ضر املنا�سبة ح�شد كبري من
خمتلف الفئات العمرية يف �إطار دعم
الن�ساء �ضد مر�ض �سرطان الثدي،
�شملوا بع�ض امل�س�ؤولني ،واملديرين
التنفيذيني لل�شركات ،والأمهات،
والبنات الذين اجتمعوا يف �أجواء من
املرح وامل�سابقات الريا�ضية املتنوعة.
كما اجتمع يف هذه املنا�سبة جمموعة
من مر�ضى �سرطان الثدي والناجني
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من املر�ض �إىل جانب عائالتهم
والأ�صدقاء الداعمني لهم لإظهار
الت�ضامن وق�ضاء وقت ممتع معهم يف
منتجع �شاطئ الغروب يف اخلرب.
وقد تعاونت جمعية زهرة ل�سرطان
الثدي و«جمموعة حمور التمكني» من
�أجل التثقيف وزيادة الوعي وتقدمي
الدعم ملر�ضى ال�سرطان ،ف�ض ًال عن

ت�شجيع اجلميع على اتباع �أ�سلوب
حياة �صحي.
وتلتزم جمموعة الزامل ،ك�شركة
مواطنة م�س�ؤولة ،برد اجلميل للمجتمع
من خالل االعرتاف بجهود �أفراده
بدعمهم امل�ستمر لعالمة الزامل .كما
ت�سعى املجموعة �أي�ضا لدعم كافة

فئات املجتمع ،واملنظمات اخلريية،
والبحوث الأكادميية وغريها يف �سبيل
�إيجاد عالجات فعالة للأمرا�ض
املختلفة للحد من ت�أثرياتها ال�سلبية
على الأفراد والأ�سر املختلفة.

احتفال �أفراد «جيل �إىل جيل»
باليوم الوطني ال�سعودي
اجتمع �أفراد اجليلني الرابع واخلام�س من عائلة الزامل يف �أجواء من الفرح والبهجة لالحتفال باليوم
الوطني ال�سعودي يف منزل جدهم مبدينة اخلرب .وقد احتفل �أع�ضاء برنامج “جيل �إىل جيل” بالذكرى
ال�سنوية لليوم الوطني الرابع والثمانون ت�أكيد ًا على حب هذا الوطن الغايل وحماية �شعبه واحلفاظ
على مكت�سباته.
من جهة �أخرى ،جتمع �أكرث من 60
فتى وفتاة يف مقتبل �أعمارهم مع ًا
يوم الثالثاء � 23أكتوبر  2014يف
�أم�سية خا�صة مبنا�سبة اليوم الوطني،
كما ان�ضم �إليهم �أفراد العائلة من
الريا�ض والبحرين لإظهار ت�ضامنهم
وفرحهم بهذه املنا�سبة الوطنية.
وقد مت تنظيم و�إطالق هذا احلدث
من قبل الق�سم الن�سائي لربنامج
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قادة امل�ستقبل مبجموعة الزامل يف
املقر الرئي�سي للمجموعة مببنى بيت
الزامل.
وقد مت التربع بالعائدات املح�صلة من
ر�سوم دخول جميع الأع�ضاء ال�صغار
يف هذا احلدث �إىل �إحدى املنظمات
اخلريية ،مما يعك�س ال�صورة
احلقيقية للقيم الأ�سا�سية لعائلة

الزامل يف رد اجلميل للمجتمع.
كما مت خالل املنا�سبة تعريف
الأع�ضاء ال�صغار مبعنى و�أهمية
هذا التجمع مبنا�سبة اليوم الوطني
ال�سعودي وذلك بهدف تر�سيخ الوحدة
الوطنية والإخال�ص لهذا البلد وقيم
العائلة.

�ألواح ال�صوف
ال�صخري العازلة
ل�شركة مكونات البناء
حت�صل على
�شهادة وارينغتون
لت�أكيد اجلودة
ح�صلت �شركة مكونات البناء املحدودة� ،إحدى �شركات الزامل لال�ستثمار ال�صناعي ،م�ؤخر ًا على
�شهادة وارينغتون العاملية ،من خالل خمتربات �أيك�سوفا وارينغتون فاير ال�شرق الأو�سط (Exova
 ،)Warringtonfire Mideastملنتجاتها من �ألواح ال�صوف ال�صخري املح�صورة العازلة للحرارة ،حيث
مت اعتماد منتجات ال�شركة ملطابقتها لأعلى املعايري الدولية لل�سالمة ومقاومة احلريق ،وذلك بعد
اجتيازها لعمليات الفح�ص والتدقيق مبا يف ذلك اختبار خا�ص ملدة �ساعتني لقيا�س درجات احلرارة
وال�ضغط يف م�ستويات حمددة.

وقد �أ�صدرت �شركة وارينغتون
العتمادات اجلودة ،وهي �إحدى
املنظمات امل�ستقلة املانحة ل�شهادات
االعتماد الدولية املتعلقة ب�أمان
و�سالمة مواد البناء املختلفة،
بناء على نتائج
هذه ال�شهادة ً
فح�ص واختبار عينات املنتجات،
ف�ض ًال عن مراقبة وتقييم عمليات
الإنتاج ومراقبة اجلودة ل�شركة
مكونات البناء.
وتت�ألف �ألواح ال�صوف ال�صخري
التي مت تقييمها واختبارها من طبقة
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مزدوجة من احلديد املجلفن �أو
الأملنيوم وبداخلها مواد عازلة من
ال�صوف ال�صخري املقاوم للحرارة
واحلريق .وت�سمح �شهادة االعتماد
اجلديدة ب�إجراء تعديالت حمددة
على هذه الألواح ،مثل زيادة ال�سماكة
الأ�سا�سية وتغيري طبقات الطالء
اخلارجي ،دون �أن ي�ؤثر ذلك على
مطابقتها للمعايري املطلوبة.
و�إىل جانب املنافع البيئية ال�ستخدام
�ألواح ال�صوف ال�صخري العازلة،
ميكنها كذلك توفري ما ي�صل �إىل

 20يف املئة من الطاقة الكهربائية
واحلد من تكاليف ا�ستهالك الطاقة
يف املباين املختلفة ،مما ي�سهم كثري ًا
يف توفري بيئة داخلية مريحة و�صحية.
كما ت�ساعد الألواح العازلة يف منع
انت�شار احلريق من منطقة �إىل �أخرى
داخل املبنى ،وتوفر حماية �إ�ضافية
ملكونات املباين يف الهياكل الإن�شائية
احلديدية ،وبالتايل مقاومة انهيار
املبنى بفعل احلريق.

جمموعة الزامل ترعى
مبادرة «م�ستقبل
كرة القدم»
ترعى جمموعة الزامل مبادرة «م�ستقبل كرة القدم  »2015التي
ت�ستهدف الأوالد من خمتلف الأعمار من �أجل �إتاحة الفر�صة لهم
لبذل طاقاتهم وتنمية مهاراتهم يف لعبة كرة القدم.
وت�شجع �أكادميية م�ستقبل كرة القدم،
التي مت ت�أ�سي�سها يف عام  2013من
قبل املدرب عبداحلكيم التويجري،
جميع الأوالد ال�صغار للم�شاركة
يف لعبة كرة القدم ،وذلك بهدف
تعلم تقنيات اللعبة ،ف�ض ًال عن تعلم
االن�ضباط و�أف�ضل املمار�سات املتبعة
يف خمتلف �أكادمييات كرة القدم
الدولية .كما تهدف املبادرة �إىل
تعليم الأوالد العمل �ضمن جمموعات،
وبالتايل بناء روح العمل اجلماعي
وتعزيز املهارات القيادية فيما بينهم.
وقد التحق بالربنامج �أكرث من 80
ولد ًا ملو�سم العام  ،2015الذي �سينفذ
حتت �إ�شراف مبا�شر من املدرب
التويجري ،وهو مدرب معتمد من قبل
االحتاد الإجنليزي لكرة القدم ولديه
خربة وا�سعة يف هذا املجال .و�سوف
ي�ساعد الربنامج الأوالد ال�صغار يف
حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من �أوقات
فراغهم وممار�سة الن�شاط البدين
بانتظام للتمتع مبزيد من ال�صحة
واللياقة.
وتعتزم �أكادميية م�ستقبل كرة القدم
التو�سع يف هذا الربنامج والتعاون مع
عدد �أكرب من املدار�س .كما تخطط
لزيادة الدورات املتاحة بهدف
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ا�ستيعاب عدد �أكرب من الأوالد من
خمتلف الفئات العمرية �إ�ضافة �إىل
مدربني �إ�ضافيني يف الربنامج.

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:

