
زيارة رفيعة المستوى من قبل 
سفير اليونان وسفير كوريا الجنوبية

استضافة الزيارة األولى
للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية

اسـتقبل مشـروع مرافـق الغـاز الطبيعـي المسـال زيارة 
رفيعـة المسـتوى مـن قبـل لك من سـفير دولـة اليونان 
وسـفير جمهوريـة كوريـا الجنوبيـة لـدى دولـة الكويت.

التنفيـذي  الرئيـس  نائـب  اسـتقبالهم  فـي  واكن 
للبتروكيماويـات والغاز المسـال السـيد/ عبـداهلل فهاد 
العجمـي ومجموعة من المسـؤولين في المشـروع حيث 

اطلعـا على آخر مسـتجدات سـير المشـروع كمـا تضمنت 
بالعامليـن  ولقـاء  المشـروع  الزيـارة جولـة فـي مرافـق 

. ك هنا
وعلـى هامـش الزيـارة أعـرب سـفير دولـة اليونـان عـن 
سـعادته وفخـره بوجـود عمالـة يونانيـة تسـاهم فـي 
بنـاء وتشـغيل المشـروع. ومـن جانبـه ذكـر سـفير كوريا 

بيـن  التعـاون  تأتـي بهـدف تعزيـز  الزيـارة  أن  الجنوبيـة 
الكويـت  فـي  النفطيـة  والشـراكت  الكوريـة  الشـراكت 
الغـاز  السـتيراد  الدائمـة  المرافـق  مشـروع  أن  موضحـًا 
الطبيعـي المسـال هـو أحـد أهـم المشـاريع التنمويـة 
لمسـتقبل دولـة الكويـت مردفًا” نفخـر بأن لدينـا عمالة 

ضمـن العامليـن فـي هـذا المشـروع الحيـوي.”

رئيس التحرير
فايز أحمد المذكور
www.kipic.com.kw
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جريدة شهرية صادرة عن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتاكملة

شـهد المبنـى اإلداري لكيبـك فـي أولمبيـا اسـتضافة الزيـارة األولـى للرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة البتـرول الكويتية الشـيخ/ نواف سـعود 
الصبـاح فـي إطـار الزيـارات التـي يقـوم بهـا للشـراكت النفطيـة التابعـة بعد حصولـه على ثقـة القيـادة العليـا لتوليـه المنصب. حيـث تعّرف 

خاللهـا علـى أبـرز التحديات وأخر مسـتجدات مشـاريع الشـركة.
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أخبار

  مؤتمر تكنولوجيا التصنيع
للصناعـات  الكويتيـة  الشـركة  نجحـت 
البتروليـة المتاكملـة )كيبـك( فـي تنظيم 
المؤتمـر األول لتكنولوجيـا التصنيع والذي 
انطلـق بصـورة افتراضيـة، يـوم الخميـس 
شـعار  تحـت   ،2022 مـارس   10 الموافـق 
التشـغيل”.  التميـز فـي عمليـات  “ نحـو 
المهنييـن  مـن  نخبـة  باهتمـام  وحظيـا 
العالـم  حـول  الخبـرة  ذوي  والمتخصصيـن 
أتـوا  الذيـن  والغـاز  النفـط  قطـاع  فـي 
أفضـل  مـن خلفيـات مختلفـة لمشـاركة 
الممارسـات فـي عمليـات التشـغيل حيث 
تـم خـال المؤتمر تقديـم محتـوى ُمتميز 
عبر العـروض ألحـدث التقنيـات واالبتاكرات 
في مجـال التشـغيل والحلقات النقاشـية 
ممـا يجعله أكبـر مؤتمر عالمـي متخصص 

يعقـد فـي مجـال التشـغيل.  

التصنيـع لمشـغلي  اختبـار تكنولوجيـا 
عمليـات مصفـاة الـزور

الحقـل  مشـغلي  مـن  مجموعـة  اجتـاز 
تكنولوجيـا  اختبـار  التعييـن  حديثـي 
التصنيـع المرخـص مـن قبل هيئـة تحالف 
تكنولوجيـا التصنيع في أمرياك الشـمالية، 
وذلـك مـن خـال انهاؤهـم لــ 18 برنامجًا 
الـذي  المشـغلين  عـدد  ويبلـغ  تدريبيـًا. 

مشـغل.   138 التدريـب  خاضـوا 
ويوفـر البرنامـج فرصـة اكتسـاب المعرفة 
الصناعـة  معاييـر  أعلـى  وفـق  التقنيـة 
العالميـة. وتتجـه مجموعـة العمليات إلى 
تطويـر المزيـد من برامـج التدريـب الفني 

لتعزيـز كفـاءة المشـغلين.

التشغيل المبدئي لمصفاة الزور
انتهـت كيبك من أعمال التشـغيل البدئي 
لمصفـاة الزور، أضخـم مصفاة مـن نوعها 
فـي العالـم، بصـورة ناجحـة وآمنـة.  هـذا 
اإلنجـاز الكبيـر الذي يعـد منعطفـًا تاريخيا 
هامـا فـي مراحـل تشـيد مصفـاة الـزور. 
الجهـود  تضافـر  نتيجـة  تحقـق  والـذي 
والتعـاون بـروح الفريـق الواحد بيـن جميع 
العامليـن سـواء التابعيـن لمديرية مصفاة 
الـزور أو لفـرق العمـل األخـرى المشـاركة، 

باإلضافـة إلـى عمالـة المقاول.

فـي إطـار تصميـم بيئـة عمـل محفـزة ودافعة للعطـاء، أقامـت مديريـة الـزور احتفاليـة مميزة تحـت رعاية 
نائـب الرئيـس التنفيـذي لمصفاة الزور السـيد/ خالـد العوضي، يـوم األربعـاء الموافق 30 مـارس 2022 في 
مسـرح المبنـى اإلداريـة لمصفـاة الزور وسـط حضـور حاشـد للعاملين، وذلـك لالحتفـاء بعدد مـن اإلنجازات 
الباهـرة التـي حققهـا العاملون فـي مديرية مصفاة الزور خـالل الربع األول مـن العام الحالـي حيث  إقامة 
أكبـر مؤتمـر عالمـي متخصـص فـي مجـال التشـغيل؛ المؤتمـر األول لتكنولوجيـا التصنيع، نجـاح مجموعة 
مـن مشـغلي الحقـل حديثي التعيين فـي اختبـار تكنولوجيا التصنيـع، والتشـغيل المبدئي لمصفـاة الزور. 
وتضمنـت االحتفاليـة لكمة للسـيد/ خالـد العوضي نائب الرئيـس التنفيذي لمصفـاة الزور التي أشـاد فيها 
بجهـود العامليـن فـي كيبـك وروح الفريـق الواحـد بينهـم وبيـن عمالـة المقـاول شـراكء النجـاح، متمنيًا 

مواصلـة النجـاح والتميز. 

تحت شعار “أنتم من تجعلون المزيد ممكنا”
احتفت مديرية الزور باإلنجازات

الباهرة لعامليها
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مقابالت

“بوابة المعرفة”
صفحة الكترونية جديدة لمجموعة

التدريب والتطوير الوظيفي
خـالل جائحـة كورونـا حرصـت البتروليـة المتاكملـة علـى دعـم العامليـن فيهـا والبيئـة المحيطـة بهـم 
وتمكينهـم. وتضـع الشـركة سـالمة العامليـن علـى رأس أولوياتهـا. ووفـرت أيضـًا لعامليهـا مجموعـة 
شـاملة مـن برامج التدريـب وفرص التطـور الوظيفي عن بعد. ولجأت الشـركة أوائل عـام 2020 إلى اعتماد 
الفضـاء االلكترونـي والعمـل عن بعد لتسـيير أعمالهـا، باإلضافة إلـى تحويل اكفـة برامج تطويـر العاملين 
افتراضيـًا، إذ شـارك العاملـون فـي البرامـج التدريبيـة والتطويرية عبـر شـبكة االنترنت.   ولالسـتفادة من 
هـذا الفضاء الخارجي أطلقـت مجموعة التدريب والتطويـر الوظيفي “بوابة المعرفة” االلكترونية لتشـمل 
اكفـة برامـج التطويـر الذاتـي. فـي لقائنـا التالـي نلقـي الضـوء علـى هـذه البـادرة مع السـيد/ مشـعل 

الدوخـي رئيس فريـق تطويـر العاملين.
مشعل الدوخي

عرفنا أكثر على مبادرة الصفحة االلكترونية وكيف جاءت الفكرة؟  •
خـال جائحـه كرونـا، عندمـا أفتقـر العمـل عـن بعـد للبرامـج التدريبيـة جـاءت فكـره 
كيفيـة تعزيـز التعلـم الذاتـي. فقررنا كفريـق تطوير وتدريـب العاملين إنشـاء صفحة 
تحتـوي علـى المعلومـات التـي مـن خالهـا تمكـن العامـل مـن تطويـر مهاراتـه 

وكفاءاتـه. 
فلـم نجـد أفضـل من هـذه الصفحة حيـث تكـون بمثابة المحـور والمصدر األساسـي 
للمعلومـات للعامليـن، حيـث سـيكون هنـاك إماكنية مشـاركة اكفـة العاملين بوضع 
بصمتهـم الخاصـة فـي تغذية هـذه الصفحة مـن خال مقاطـع الفيديـو، المقاالت، 
الكتـب االلكترونيـة، البـث المباشـر مـن خـال تواصلهـم مـع فريقنـا للتبلـور وتبـرز 

الصفحة.  جوهـر 
ما الهدف منها؟  •

خلـق موقـع متميـز بمعلومات تسـهم فـي تطويـر وتدريـب العاملين في الشـركة 
الذاتـي  والتطويـر  للتعليـم  أساسـي  محـور  سـتكون  إذ  الكفـاءات  مختلـف  علـى 
للعامليـن في الشـركة حيـث بمقدور العامل الوصول بسـهولة إلـى المعلومات ذات 

الصلـة بالتطويـر الذاتي. 
* ما محتويات الصفحة؟
- الكتب االلكترونية 

- المقاالت الهادفة وذات الصلة 

- البث المباشر 
- مقاط الفيديو 

- بنك للمعلومات العامة والتقنية )CKMS( عن المصفاة 
مـا الفرق التـي عملت على انشـاء الصفحـة ودور لك منهما؟ والمـدة الزمنية التي   •

استغرقتها؟
تطويـر  فـي  لنـا  الوظيفـي  والتطويـر  التدريـب  مجموعـة  مديـر  توجيهـات  بعـد 
المنظومـة التدريبيـة تـم إنشـاء الصفحـة من قبل قسـم تطويـر العامليـن حيث أتت 
فكـرة إنشـاء “بوابـة المعرفة” لتحتـوي علـى المعلومات التـي تتيح الفرصـة للعامل 
للحصـول علـى المعلومـات التي تمكنـه من تطويـر كفاءاتـه ذاتيًا. كمـا انضم فريق 
مراكـز التدريـب مـن خـال الصفحـة الخاصـة بـال CKMS التي تضـم اكفـة المعلومات 

الفنيـة والتقنيـة الخاصـة بمصفـاة الزور.
فضـًا عـن مسـاهمة مجموعة العاقـات العامة واإلعـام وباألخص فريـق اإلعام من 

خـال تزويدنا بالمنشـورات التي تحـوي المعلومات الخاصـة بالمصفاة. 
هل لديكم أي خطط مستقبلية بشأن تطوير الصفحة؟  •

إن العمـل علـى تطويـر صفحـة “بوابة المعرفـة” لن يتوقـف لتواكب التجـدد ولجذب 
العامليـن إليهـا، فـإذا اكنـت هنـاك أي أفـاكر لـدي العامليـن بخصـوص المواضيـع 
واألفـاكر المتعلقـة بالصفحـة فنرحـب بهـا علـى البريـد االلكترونـي الخـاص بوحـدة 

.ED-PDP@kipic.com.kw التدريـب 



4

انطالق البرنامج 

التدريبي

لتعزيز الكفاءات
لمهندسي

الصيانة 
بيـن  الموقعـة  التفاهـم  لمذكـرة  تفعيـال 
الصيانـة  أطلقـت مجموعـة  وايمرسـون،  كيبـك 
لمصفـاة الـزور للمهندسـين فـي قسـم صيانة 
لتعزيـز  التدريبـي  البرنامـج  الدقيقـة  اآلالت 
الكفـاءات لدى شـركة ايمرسـون الكويـت، وذلك 
والتطويـر  التدريـب  مجموعـة  مـع  بالتعـاون 
الوظيفـي. ويهـدف البرنامج إلى تعزيـز قدرات 
المهندسـين وتدريبهـم علـى اآلالت الدقيقـة 
المسـتخدمة فـي مصفـاة الـزور لمـدة شـهر. 
ويمثـل التدريـب الحالـي بدايـة لبرامـج تدريبيـة 
قادمـة بمـا يشـمل مواضيـع فنيـة أخـرى حيـث 
ومعـدات  الدقيقـة  اآلالت  مـن  العديـد  توجـد 
خاصـة بشـركة ايمرسـون  فـي مصفاة الـزور، إذ 
تـم توقيـع مذكـرة تفاهـم بيـن كيبـك وشـركة 
ايمرسـون لدعـم مصفـاة الـزور لتغطيـة األمـور 

والتدريبيـة. الفنيـة 
صمـام  موضوعـات؛  سـت  البرنامـج  ويغطـي 
قيـاس  المسـتوى،  قيـاس  الضغـط،  التحكـم، 
الـدورة  ويقـدم  والحـرارة.  المحلـالت،  الخـزان، 
مـن  المتخصصيـن  مـن  مجموعـة  التدريبيـة 
شـركة ايمرسـون للك موضـوع مـن الموضوعات 

المذكـورة.
والجديـر بالذكر، أن ايمرسـون من أهم الشـراكت 
القيـاس  أجهـزة  بتصنيـع  المختصـة  العالميـة 
والتحكـم وتوفير الخدمات الهندسـية لمجموعة 
واسـعة من مصافـي النفط العالمية واألسـواق 
ايمرسـون  شـركة  تعمـل  والتجاريـة.  الصناعيـة 
علـى تصنيـع وتركيـب وصيانة مجموعة واسـعة 

مـن أنظمـة التحكـم واآلالت الدقيقة. 

فعاليات
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شـهد مسـجد الشـيخ صبـاح األحمـد الجابـر الصبـاح طيـب اهلل ثـراه فـي 
الـزور إقامـة أول صـالة جماعة وسـط إقبـااًل الفتـًا للمصلين من أجـل أداء 
صـالة الظهـر. كمـا أقيمـت فيه محاضـرة بعنوان “المسـلم فـي رمضان” 

لفضيلـة الشـيخ محمـد البنوان.

أول صالة جماعة في
مسجد الشيخ صباح األحمد الصباح

طيب الله ثراه

فعاليات

لقاء ملهم لتحقيق النجاح والتميز
مع المطوع والمنصور

بالتزامـن مـع احتفـاالت كيبـك بقرب حلـول شـهر رمضان المبـارك، نظمـت مجموعة مسـاندة 
اإلدارة الفعاليـة الختاميـة لحملـة القيـم من خالل محاضـرة ملهمة اسـتضافت خاللها الدكتور 
عـالء المنصـور واألسـتاذ جاسـم المطـوع، وذلـك يـوم الثالثـاء الموافـق 29 مـارس 2022 في 

أولمبيا. مجمـع 

حيـث أكـد الدكتـور المنصـور أهميـة اتباع نظـام غذائي متـوازن خالل شـهر رمضـان المبارك، 
عبـر تنويـع مكونـات الوجبـة الغذائيـة بمـا يحقـق الغايـات المنشـودة للصيـام مـن الناحيـة 
الطبيـة، مشـيرة إلـى ضرورة اإلكثـار من تنـاول الخضـراوات والفواكـه الطازجة وكذلـك التمور 
وتقليـل اسـتهالك الكربوهيـدرات والسـكريات والدهـون بمـا يتيـح للجسـم إتمـام عمليـة 
التمثيـل الغذائـي بصـورة جيـدة خـالل فتـرة الصيام فضال عن تقسـيم شـرب المياه خـالل فترة 

االفطار.

ومـن جانبـه اسـتعرض األسـتاذ جاسـم المطـوع قيـم الشـركة الكويتيـة للصناعـات البتروليـة 
بالقيـم  وارتباطهـا  االحترافيـة  وتحقيـق  العمـل  كفـاءة  تعزيـز  فـي  وأهميتهـا  المتاكملـة 

لنجاحهـا. الشـخصية 

وأوضـح المطـوع أن منظومـة القيـم تتكـون من ثمـان مجموعات أساسـية هي: االسـتقامة، 
االبتـاكر، التميـز، فريـق واحـد، الشـراكة، المسـؤولية المجتمعيـة، االلتـزام بالصحـة والسـالمة 
واألمـن والبيئـة، واالعتـزاز. وحـرص المطـوع علـى تحقيـق التفاعـل بيـن الموضـوع المطروح 
والحضـور حـول لك قيمـة وتعريفهـا ومكوناتهـا لترسـيخ الفكـرة وتأكيدهـا. كمـا أضـاف أن 
القيـم المؤسسـية هـي األسـاس الذي ُيبنـى عليه الطمـوح المؤسسـي، الذي هـو انعاكٌس 
لطمـوح العمـالء وأصحـاب المصالح فـي رفع جودة وكفـاءة الخدمـات والمشـاريع التي ترتقي 
بالشـركة وماكنتهـا اإلقليميـة والعالمية، مضيفـًا أن الرؤية المسـتقبلية للشـركة وإنجازاتها 

تنبثـق مـن القيـم المؤسسـية التـي يعمل الجميـع علـى تحقيقها.
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رمضان في كيبك 

 مجموعة الخدمات الفنية لمصفاة الزور

حرصـت علـى انتهـاز فرصة حلول الشـهر المبـارك لتنظيـم فعالية اليـوم المفتـوح لتجديد النشـاط وتعزيز 
العالقـات األسـرية في أجـواء إيجابيـة ومرحة.

مجموعة تقنية المعلومات

قريش كيبك 
الســـنــوي

جريـًا علـى عادتهـا السـنوية بمناسـبة قـرب حلـول شـهر رمضـان المبارك، 
شـهدت مواقـع العمـل اكفـة فـي كيبـك احتفاليـة القريـش التـي تشـهد 
إقبـااًل واسـعًا مـن قبـل العامليـن كمـا ضمـت االحتفـال مـع المقاوليـن في 
مشـاريع مجمـع الـزور النفطي، وذلـك خالل الفتـرة من -27 29 مـارس 2022.

تميـز الحفـل باألجواء الرائعـة، حيث اجتمـع العاملون على مأدبـة إفطار أعدت 
خصيصـًا للمناسـبة. ويعـد الحفـل فرصـة للقـاء والتواصـل بعيـدًا عـن أجـواء 

العمـل والضغـوط اليومية.

نظمـت يومـًا مفتوحـا فـي اكفتيريـا مجمع الـزور الجديـد حيـث اجتمعت أسـرة العمـل لالحتفال بقـرب حلول 
الفضيل. الشـهر 

اجتماعيات
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رمضان في كيبك 

قريش األحمدي غير

مجموعة العمليات لمشروع الغاز الطبيعي المسال

مجموعة التدريب والتطوير الوظيفي

أبدعت في تنظيم 
احتفالية قريش رائعة 
ومميزة، نالت اعجاب 

واشادة جميع الحضور.

للعامليـن.  والهدايـا  المسـابقات  مـن  حيـث ضـم مجموعـة  رمضانـي  بطابـع  القريـش  احتفاليـة  تميـزت 

ــارج المبنـــى. احتفلـــت أســـرة العمـــل فـــي مبنـــى األحمـــدي بالقريـــش فـــي الهـــواء الطلـــق خـ

اجتماعيات
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رمضان في كيبك 

مشروع كيبك 
إلفطار الصائمين

مـن منطلـق تعزيـز روابـط المـودة والرحمـة بيـن العامليـن خـالل الشـهر 
خدمـة  فريـق  فـي  ممثلـة  العامـة  الخدمـات  مجموعـة  أطلقـت  الفضيـل، 
الغذائيـة  الوجبـات  توزيـع  عبـر  الصائميـن  إلفطـار  كيبـك  مشـروع  العمـالء 
علـى الصائميـن، وذلـك بالتعـاون مـع الجمعيـات الخيريـة علـى الصائميـن 
كمبـادرة خيريـة وإنسـانية في الشـهر الفضيـل. وتأتي المبادرة في سـياق 
المسـؤولية االجتماعيـة وبفضـل إسـهامات العامليـن مـن مختلـف اإلدارات 
والذيـن سـارعوا للتبـرع إلنجـاح المشـروع. وقـد حـرص فريـق العمـل علـى 
دعـوة أبنـاء العاملين للمشـاركة فـي توزيع الوجبـات الغذائية وذلك لترسـيخ 

التراحـم والتقاسـم فـي نفوسـهم.

السنة الهجرية تتكون من ١٢ شهر تبدأ

بشهر محرم وتنتهي بشهر ذو الحجة

يبدأ الشهر عند رؤية الهالل         في أول شهر

عند رؤية الهالل نقول :

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام

والصالة والقيام وقراءة القرآن

ر ..................
و ................  ويأتي بعد شه

ترتيب شهر رمضان بين الشهور ه

محرم صفر

رجب
شعبان

ربيع 
األول

ربيع 
الثاني

شوال

ذو
دة

قع
ال

ذو
الحجة

دى
ما

ج
ول

األ

جمادى

الثاني

ضان
رم

٢
٣

٤
٥

٦٧٨
٩

١٠
١١

١٢ ١ 

السنة
الهجرية

معلومة :

توزيع سالل رمضان على األسر المتعففة

كتيب “أنشطتي في شهر الخير” األول

تبـرع فريـق خدمـة العمالء فـي مجموعة الخدمـات العامة 
بالتعـاون مـع الجمعيات الخيريـة عددًا من السـالل الغذائية 
الرمضانيـة للجمعيـة الكويتيـة لألسـر المتعففـة، وذلـك 

ضمن مشـروع كيبـك إلفطـار الصائمين. 

مـع قـدوم شـهر رمضـان المبـارك يالحـظ الطفـل اسـتعدادات 
العائلـة وتغيـر عاداتهـا مـا يثيـر فضوله وشـغفه لتعلـم المزيد 
عـن هـذا الشـهر الكريـم لـذا حـرص فريـق العالقـات اإلعالمية 
علـى إصـدار كتيـب األنشـطة الرمضانية الملـون ألبنـاء العاملين 
وباألخـص الفئـة العمريـة مـن 10-6 سـنوات بعنـوان “أنشـطتي 
فـي شـهر الخيـر”. وذلـك مـن منطلـق مسـؤوليته االجتماعية 

واهتمامـه بتعزيـز ثقافـة الطفـل االسـالمية.

 ويضـم الكتيب مجموعة من األنشـطة المتنوعة بيـن الترفيهية 
األلك  وصفـات  إلـى  باإلضافـة  والقـراءة،  المتاهـة،  والتلويـن، 
السـهلة والبسـيطة التـي ترافـق الطفـل علـى مـدى ثالثيـن 
يومـًا. والجديـر بالذكـر، أن للزميلة شـوق عبدالسـالم مـن فريق 
إعـداد محتـوى  االبداعيـة فـي  اللمسـات  اإلعالميـة  العالقـات 

الكتيـب واالنتهـاء منـه وفـق الجـدول الزمنـي الموضـوع.

أنشطتي

أ�شطة متنوعة
بروح رمضانية

صائمة

صائم

شهر الخير 

اجتماعيات
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إطار عمل الشركة الكويتية للصناعات 

البترولية المتاكملة
في االستخدام األمثل للتكنولوجيا 

السحابية المتطورة

مقالة 
بقلم كبير 

مهندسي البنية 
التحتية في 

مجموعة تقنية 
المعلومات:
هــــدالء 
الفيداغي

التلكفـة  وتحسـين  األعمـال  اسـتمرارية  لنهـج   
التكنولوجـي  االبتـاكر  فـي  والمرونـة 

قطـاع  فـي  العامليـن  خاصـة  العالـم  أنظـار  تتجـه 
النفـط والغـاز إلـى اعتمـاد التحـول الرقمـي الاكمـل 
فـي تحقيـق تحول جـذري في كيفيـة قيامنـا بتزويد 
المتاكملـة هـذا  البتروليـة  بالطاقـة. وتـدرك  العالـم 
التوجـه لنجاح سـير عمليات مشـاريع الشـركة الضخمة 
وتحقيـق أعلـى إنتاجيـة ممكنة، لذا اعتمدت الشـركة 
على اسـتراتيجية الحوسـبة السـحابية المتطـورة منذ 

اليـوم األول لتأسيسـها. 
ما هي الحوسبة السحابية 

السـحابية  الحوسـبة  تكنولوجيـا  بسـيطة،  بعبـارة 
االسـتخدام  مـن  تمكـن  منهجيـة  هـي  المتطـورة 
األمثـل لخدمات تكنولوجيا المعلومـات المتطورة فور 
ظهورهـا بمختلـف مجاالتهـا عـن طريق االشـترااكت 
والتراخيـص بـداًل مـن شـرائها وبنائهـا مـن الصفـر. 
ولذلـك أثـر جذري فـي خلق نقلـة نوعية فـي التحول 
الرقمـي لتجديـد طريقـة إنجاز األعمـال وإبـداع قيمة 
جديـدة بتلكفـة مقننـة. حيث يكـون التحـدي بكيفية 
بفعاليـة  التكنولوجيـا  واسـتخدام  الفعـال  التصميـم 

وفائـدة للشـركة.
مزايا الحوسبة السحابية

وأحجامهـا  أنواعهـا  بمختلـف  الشـراكت  تسـتعين 
هنـاك  أن  حيـث  السـحابية  والتكنولوجيـا  بالخدمـات 
العديـد والعديـد مـن األسـباب والمزايـا التـي تدفـع 
السـحابية اكسـتراتيجية  الحوسـبة  الشـراكت النتهـاج 

منهـا:
تسريع وتيرة التحول الرقمي  .1

تعزيز االبتاكر  .2
زيادة أمن المعلومات   .3

توفير في التلكفة   .4
تمكيـن تكنولوجيـا مـاكن العمـل الحديـث )العمل   .5

بعد( عـن 
والتطبيقـات  التقنيـة  للبنيـة  احتياطيـة  نسـخ   .6

الكـوارث  مـن  والتعافـي 
األثـر  لهمـا  ميزتيـن جوهريتيـن  باختيـار  وإذا قمنـا   
المهـم والجـذري فـي خلـق نقلـة نوعيـة وتعتبـران 

مهمتـان: ميزتـان 
تسريع وتيرة التحول الرقمي الفعال: 

حيـث أن مزاولـة الطريقـة التقليديـة فـي األعمـال ال 
توفـر السـرعة والمرونـة الازمتيـن لتطويـر األنظمـة 
البيانـات  لتحليـل  الازميـن  المرونـة  أو  الجوهريـة 
الضخمـة وتلبيـة احتياجـات أو تمكين التحـول الرقمي 

للتغيـرات  نظـًرا  وذلـك  المطلوبـة.  والتلكفـة  بالسـرعة 
والتطـورات الدائمـة والشـبة يوميـة للتكنولوجيـا لتحـول 
تدفـع  التقليديـة،  الطريقـة  فـي  إنـه  حيـث  الرقمـي. 
الشـراكت مبالـغ كبيـرة للبيانـات التي تنشـأ نتيجـة لزيادة 
التخزيـن  تلكفـة  علـى  ينعكـس  ممـا  الرقميـة  األعمـال 
فـي مراكـز البيانـات والتعقيـدات التشـغيلية التـي تلـزم 
زيـادة دائمـة فـي عـدد العمالـة وغيرهـا. باإلضافـة الى 
االحتيـاج الى بـذل جهود كبيرة جـدا لبناء جميـع احتياجات 
التحـول الرقمـي مـن الصفـر والتـي تتطلـب وقتـا طويا 
ممـا يعرضهـا ألن تكـون غيـر فعالـة أو حديثـة فـي وقت 

االنتهـاء مـن إنجازهـا. 
تسـاعد حلـول السـحابة الحديثـة الشـراكت علـى مواكبة 
تحديـات العصـر الرقمـي. حيـث تمكيـن األسـس المبنيـة 
علـى الـذاكء الصناعي من خـال بيئـات التشـغيل الرقمية 
والبيانـات وبنية تحتيـة موثوقة متجددة آمنة مسـتدامة 
سـرعة  علـى  بالقـدرة  الشـراكت  تحظـى  حيـث  ومرنـة. 
االسـتجابة لمشـهد أعمـال معقد وسـريع الوتيرة بشـل 
عـن  واالسـتغناء  الكبيـرة  المرونـة  الـى  باإلضافـة  كبيـر 
بنـاء البنيـة التحتيـة لتكنولوجيـا المعلومـات مـن الصفـر. 
باإلضافـة الـى التمكيـن مـن اسـتخدام أحـدث االبتـاكرات 
بسـرعة  العالـم  فـي  الناشـئة  والتقنيـات  التكنولوجيـة 
ظهورهـا واكفـة مميزاتهـا الجديـدة. ممـا يسـاهم في 

تسـريع وتيـرة التحـول الرقمـي.
تعزيز االبتاكر واإلبداع:

تمكيـن من تسـريع االبتـاكر بالمجال التقني مـن خال بنية 
السـحابة المتاكملـة SaaS وPaaS  و  IaaSوغيرهـا، حيـث 
يمكـن تزويـد الشـراكت بإماكنيـة االنتقـال من الفكـرة الى 
التطبيـق بسـرعة ومرونـة. حيـث يمكـن للشـراكت تقديم 
اسـتخدام  ذلـك  ويشـمل  جديـدة،  وخدمـات  تطبيقـات 
وروبوتـات  االصطناعـي  الـذاكء  المبتكـرة مثـل  التقنيـات 
 IoTاألشـياء وإنترنـت  البلـوك تشـين  المحادثـات وتقنيـة 
و غيرهـا. حيـث يمكـن للشـراكت االسـتفادة مـن وفـرة 
البيانـات الكتسـاب رؤى تنبؤيـة عـن أعمالها وفـي نهاية 

المطـاف تحقيـق نتائـج أفضل.
يسـمى  مـا  إضفـاء  علـى  القـدرة  الـى  باإلضافـة  هـذا 
فلسـفة  أو  التكنولوجيـا  علـى  الديمقراطـي  بالطابـع 
المواطنـون المطـورون والتـي تعنـي تمكيـن العامليـن 
غيـر الملميـن أو قليـل الخبـرة بتقنيـة المعلومـات مـن 
الوصـول إلـى التكنولوجيـا وأن تصبـح بمتنـاول عـدد أكبر 
مـن الناس. حيث تمكـن التكنولوجيا السـحابية مـن توفير 
منصـات No Code / Low Code  بـا برمجـة/ قليلة البرمجة 
والتـي تمكـن العامليـن مـن بنـاء تطبيقاتهـم واللوحات 
الرقميـة الذكيـة واألتمتـة لألعمـال بسـهولة و ساسـة 

بقلم العاملين في كيبك

مـــن منطلـــق تعزيـــز االبـــداع لـــدى عاملينـــا وإبـــراز أعمالهـــم الفكريـــة والمهنيـــة، نســـعى إلـــى توفيـــر مســـاحة 
يتمكـــن العاملـــون مـــن خـــالل التعبيـــر عـــن شـــغفهم وأفاكرهـــم بأقالمهـــم حيـــث يشـــارك الجميـــع مـــن مختلـــف 
المجـــاالت. مختلـــف  فـــي  العمـــل  وأوراق  مقاالتهـــم،  بكتاباتهـــم،  والجنســـيات  والخبـــرات  والمهـــارات  الثقافـــات 

مطلقـة. ويسـتلزم تدريـب بسـيط للتمكـن مـن تلك 
المنصـة. 

رحلة آمنة ومثمرة إلى السحابة
كثيـرا مـا تواجـه الشـراكت صعوبـة فـي كيفيـة البدء 
فـي االنتقـال إلـى الحواسـب السـحابية - ويرجـع ذلك 
جزئًيـا إلـى عدم وجـود مسـاًرا واضًحا النتقـال وتحويل 
يواجهـون  أنهـم  كمـا  الراسـخة،  القديمـة  النظـم 
صعوبـة فـي وضـع السياسـات والحوكمـة خاصة في 
أمـن المعلومـات السـحابية كمـا أن نقـص إماكنيـات 
اإلدارة والخبـرات يعـد حاجـزًا كبيـرًا يجـب التركيـز عليه. 
وكثيـر مـا تفشـل مشـاريع االنتقـال إلـى السـحابية 
لألسـباب المذكـورة. لـذا لضمـان االنتقـال األمثل من 
الطـرق التقليديـة إلـى التكنولوجيا السـحابة يشـمل 
التخطيـط المتقـن وخطـوات واضحـة لضمـان أفضـل 
النتائـج واالسـتخدام األمثـل. حيـث شـاركت الشـركة 
البتروليـة المتاكملـة فـي ورقـة عمـل تشـمل أفضل 
الممارسـات المثلـى لضمـان رحلـة أمنـة ومثمرة في 
التحـول إلـى التكنولوجيـا السـحابية والتـي تتضمـن 
إطـار عمـل وهيل تنظيمـي يشـمل النقـاط التالية: 

رؤية واستراتيجية  1 

إدارة المخاطر 2 

السياسة والحوكمة 3 

 Landing Zones مناطق الرسو و هندسة الربط4 

 Lifecycleدورة الحياة السحابية 5 

ادارة االبتاكر واالبداع 6 

مقدمي خدمات التكنولوجيا السحابية 7 

بناء المهارات التقنية 8 

ادارة التغيير 9 

بناء ثقافة ديمقراطية التكنيلوجيا 10 
)المواطنون المطورون( 

لتكنولوجيـا  األمثـل  االسـتخدام  يتيـح  الختـام  فـي 
مجموعـة  واسـتخدام  الوصـول  إماكنيـة  السـحابية 
واسـعة النطـاق مـن التقنيـات المتطـورة، وبالتالـي 
الرقمـي.  التعجيـل بوتيـرة االبتـاكر والتحـول  يمكنـك 
فيجـب الحـرص علـى التطبيـق بعـد تخطيـط متقـن 
وخطـوات واضحـة علـى حسـب إطـار عمـل واضـح. 




