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مــقـدمــــة:
تسعى معظم دول العالم إلىى تققيىا التوافىا بىين يريلىي الم سسىات التعليميىة وبىين متبلبىات سىوع العمىل .
ويعتبر التدريب التعاوني من العوامل المهمة التي تساعد البالب على اكتساب المهارات العملية التىي تتناسىب
مع متبلبات سوع العمل  ,والتعرف أكثىر علىى السياسىات والقواعىد واءاىرالات الماليىة واألنظمىة والبىرام
لدى اهات العمل  ,واالرتقال بمستوى عالي بالمهارات المكتسبة  ,وأيضا ً تقوية مهارات البقث والتقليىل فىي
بعىىا المو ىىو عات والمشىىاكل الماليىىة فىىي بيمىىة العمىىل والىىربط بينهىىا وبىىين األفكىىار والنظريىىات التىىي درسىىها
البالب
فمن منبلا هذا القديث يلب على البالب الىواعي والىذي يريىد أح يققىا إنلىايات ويكتسىب الخبىرات القويىة
والكافية التي تمكنه من تققيا أهدافه المستقبلية ,أح يختار بيمة العمل المناسبة والتي يشعر بأنها ستققا اميع
متبلباته  ,وعلى ذلك تم ايتيار شركة أرامكو السعودية ألنها تتميز بمزايىا تختلىع عىن هيرهىا مىن الشىركات
وتسعى إلي تققيا أفضل القيم واألهداف المستقبلية لموظفيها وتسعى أيضا ً لتعزيز روح االيلابيىة والوصىول
إلي المستوى العالي من االنضباطية التي تساعد على أنلاي األعمال المبلوبة  ,وكما تتميز أيضا ً أنها تستخدم
أحدث األنظمة والبرام التي تققا اللودة العالية.
وشركة ارامكىو السىعودية مىن كبىرى الشىركات فىي المملكىة العربيىة السىعودية التىي تسىعى إلىى تىوفير فىر
التدريب لبالب اللامعىات السىعودية  ,واءشىراف علىى تىدريبنا وتهيمتنىا لنكىوح قىادرين علىى موااهىة القيىاة
العملية وو عتنا في مصاف موظفيها األكفال وذلك ءكسابنا التلارب العملية وصقلنا بىالخبرات والموااهىات
والتقىديات العمليىة و القىر علىى يلىا عالقىات متميىزة وفعالىة فىي ملىال التىدريب العملىي بىين المتىدربين
والشركة بهدف بنال ايل متبلع وواعد.
وفي هذا التقرير اعرض لكم عىن األعمىال التىي تىدربت عليهىا فىي شىركة أرامكىو السىعودية فىي قسىم شىموح
الموظفين  Personnel Departmentبالمنبقة الشرقية.
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الفصل األول  :نبذة عن الشركة
أرامكو السعودية
وهيييييي شىىىىىركة سىىىىىعودية وطنيىىىىىة للىىىىىنفط " "Aramcoاىىىىىالت تسىىىىىميتها مىىىىىن األحىىىىىرف األولىىىىىى لىىىىى
( ) Arabia American Oil Companyتراىع إلىى مالكهىا وهىي القكومىة السىعودية وذلىك عىن طريىا
المللس األعلى لش وح البترول والمعادح الذي يرأسه يادم القرمين الشريفين الملك عبىد هللا بىن عبىد العزيىز
آل سىىعود  -يقفظىىه هللا  -ويضىىع المللىىس المىىذكور الخبىىة واألهىىداف الش ى املة للشىىركة وييعىىين أعضىىا مىىن
القكومة والقباع الخا .
ومللس إدارة أرامكىو السىعودية ,الىذي يرأسىه معىالي وييىر البتىرول والثىروة المعدنيىة مسىمول عىن التخبىيط
عالي المستوى وو ع الميزانيىة واتخىاذ القىرارات الخاصىة بالمشىاريع ,ورئىيس الشىركة هىو كبيىر اءداريىين
التنفيذيين .وتعتبر أرامكو أكبر شركة بترول في العالم بعدة مقاييس حيث أح أكبىر احتيىاطي بتىرول فىي العىالم
مملوك من قبلها كما أنها تنت أكبر كمية بترول في العىالم مقارنىة بىأي دولىة أو شىركة أيىرى  ,كمىا تعىد أكبىر
مصدر للنفط في العالم وتقسم ألرامكو السعودية إلى مناطا أعمال رئيسة يرأس كل منبقة عضو من اءدارة
العليا .
يعود تاريخ "أرامكىو" إلىى  92مىايو  3211عنىدما وقعىت القكومىة السىعودية اتفاقيىة مىنا امتيىاي إلىى شىركة
"ستاندارد أويل أوف كاليفرونيا" (سىوكال) تسىما لخييىرة بالتنقيىب عىن الىنفط فىي األرا ىي السىعودية .وقىد
مررت شركة "سوكال" هذا االمتياي إلى فرع تمتلكىه بالكامىل تقىت اسىم "كاليفورنيىا-أريبيىاح سىتاندارد أويىل
كو" (كاسكو).
اال االكتشاف األول للخام في عام  3211وذلك بعد حفر البمر السابع في موقع بالدمام ,وهي منبقة تقع على
بعد بضعة أميال شمال مدينة الظهراح السعودية وقد سميت فيما بعد باسىم "دمىام رقىم  , "7وقىد مىنا اكتشىاف
هذا البمر الذي أنت فورا  3011برميىل يوميىا مىن الىنفط الشىركة األمىل باالسىتمرار فىي نشىاطها  ,وقىد اىرى
تغيير اسم الشركة في عام  3211من "كاليفورنيا-أريبيىاح سىتاندارد أويىل كومبىاني" إلىى "أريبيىاح أميريكىاح
أويل كومباني (أو أرامكو).
عام  3211انظمت إلى شركتي شركتا "ستاندارد أويل أوف كاليفرونيا" و "تكسىاس أويىل كومبىاني" ,شىركة
"ستاندارد أويل في نيو ايرسي" بشرائها حصة مقدارها  %11في "أرامكو" وشركة "سوكوني فاكيوم" إلى
بشرائها  %31في "أرامكو" ,مما ترك لشركتي "ستاندارد أويل أوف كاليفرونيا" و "تكساس أويل كومباني"
حصو مقدارها  %11لكل منهما في "أرامكو".
في عام  ,3271استقوذت القكومة السعودية على حصىة مقىدارها  %90فىي "أرامكىو" لتصىل إلىى %311
بقلول عام  ,3211وفي نىوفمبر  3211هيىرت الشىركة اسىمها مىن "أريبيىاح أميريكىاح أويىل كومبىاني" إلىى
"شركة النفط العربية السعودية" أو "أرامكو السعودية".
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الهيكل التنظيمي الوظيفي ألرامكو
تو ا الصورة التالية االقسام الرئيسية لشركة أرامكو وكيفية الترابط بين هذ األقسام :
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الهيكل التنظيمي للموارد البشرية:
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الهيكل التنظيمي إلدارة شئون الموظفين

المدير التنفيذي إلدارة الموارد البشرية

مدير شئون الموظفين

مشرف عام شئون الموظفين
بالمنطقة الوسطى والغربية

مشرف عام شئون الموظفين
بمنطقة الظهران

مشرف عام مركز شئون
الموظفين بالمنطقة الجنوبية

مشرف عام مركز شئون
الموظفين بالمنطقة الشمالية

وقد تم تدريبي في قسم شموح الموظفين  Personnel Departmentبالمنبقة اللنوبية ,التابعة لمدير شموح
الموظفين والذي بدور يتبع للمدير التنفيذي ءدارة الموارد البشرية تنظيميا ً.
ويتكوح قسم شموح الموظفين بالمنبقة اللنوبية من عدد من الشعب  ,وذلك كما يلي:
 شعبة االستشارات  ,شعبة إدارة المرتبات والترقيات  ,شعبة يدمات الموظفين األاانب  ,شعبة يدماتالموظفين السعوديين  ,شعبة يدمات اللوايات والفيز .

MISSION:
Retain and develop a world-class workforce to meet current and future challenges.
المهمة  :المقافظة وتبوير القوة العاملة العالمية لموااهة التقديات القالية والمستقبلية.
VISION : To keep Personnel Department a customer –focused Human Resource
Organization
النظىىرة المسىىتقبلية  :المقافظىىة والتركيىىز علىىى مفهىىوم يدمىىة المىىوارد البشىىرية ليكىىوح المبىىدأ الرئيسىىي لشىموح
الموظفين.
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الفصل الثاني  :األعمال التي قمت بها
بداية تم استقبالي في مبنى اءدارة وتوايهي إلي موقع التدريب ثم بعد ذلك تم تعريفي بالقسم الذي سوف يكوح
مقر التدريب وش ًعبه والعاملين به وبعا المهام والوظائع للعاملين بالقسم.

وفيما يلي األعمال التي قمت بها خالل فترة التدريب تفصيليا...

العمل كمستشار لشئون الموظفين:
 -5الرد عليى استفسياراا اإلداراا والميوظفين بصصيوا التعويتياا الماليية( بيدل النقيل ,بيدالا المنيا
النائية ,بدالا التنقالا,وأجر ساعاا عمل اإلضافية إلخ)..
 -4حل مشكالا الموظفين في حال تظلمهم من التقييم السنوي ,الترقية و النقل .وإجراءاتها:
أ -االستماع إلى شكوى الموظع .
ب -عقد ااتماع مع الموظع ورئيسه المباشر ورئيس رئيسه.
ج -في حال عدم حل المشكله وطلب الموظع تصعيد شكوا إلى مديرة العام .يىتم تقديىد موعىد للموظىع
مع المدير ومشرف شموح الموظفين بالمنبقة.
 -3العمل على اإلجراءاا االنتبا ية ) (Disciplinary Actionsفي حال:
أ -تغيب الموظع عن العمل بدوح أسباب وبشكل متكرر.
ب -عدم االلتزام بساعات العمل الرسمية.
ج -النوم يالل ساعات العمل.
د -عدم تببيا أو مخالفة األوامر.
ه  -رفا أو عدم اتباع الموظع العالج الببي الموصوف من قبل الببيب.
و -إستخدام أدوات الشركة ,آالت أو مواد ألهراض شخصية.
ي -السماح ألشخا

هير مصرح لهم بإستخدام سكن الشركة او مرافقها

إارالاتها :إنذار أول -إنذار ثاني -إنذار بالفصل -إنهال الخدمة مع مكافأة نهاية الخدمة.
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 -1العمل على القتايا األمنية()Security Casesفي حال:
أ -سول السلوك والتصرفات يالل أوقات العمل او دايل منشآت الشركة.
ب -اءاعتدال على الموظفين.
د -اءعتدال على المشرف أثنال العمل أو بسببه.
ه  -إفشال أسرار الشركة إلى الخارج لتققيا مكاسب شخصية.
و -ارتكاب فعل ي ثر على مصداقية أو شرف الموظع.
أارالاتها :إنذار أول -إنذار ثاني -إنذار بالفصل -إنهال الخدمة مع/بدوح مكافأة نهاية الخدمة(على حسب حلم
الضرر أو ايتيار الشركة)
 -6العمل على تعويض الموظفين ببدل االنتقال من منطقة إلى منطقة أخرى()Relocation Allowance
وإجراءاتها:
أ -مخاطبة إدارة الموظع والتأكد بأح انتقال الموظع كاح ببلب من إدارته.
ب -التأكد من حالة الموظع االاتماعية(أعزب/متزوج).
ج -التأكد من سكن العائلة قبل النقل وبعد النقل من يالل معلومات الموظع المتوفرة بالنظام الخا
البشرية دايل الشركة وعقد إيلار السكن السابا واللديد

بالموارد

د -التأكد من التأمين الببي قبل النقل وبعد .

هذا وسوف أرف في مرفقاا التقرير عدد من النماذج المستصدمة في فترة التدريب التعاوني
بالشركة.
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الفصل الثالث  :الربط بين الدراسة النظرية والتدريب التعاوني
لقد كانت تلربة التدريب العملي بالنسبة لي تلربة مثمرة وفريدة ,تمكنت ياللها من معايشة الواقع العملي في
بيمة العمل ,وتعرفت عن قرب عن طريقة تببيا الكثير مما درسته باللامعة من مواد ومقررات تعليمية ,وقد
أدى ذلك إلي تثبيت تلك المواد والمقررات ,وهذا يمثل نموذج لما يمكن أح يقابلنا بعد التخرج من اللامعة.
وهذ التلربة الحظت ياللها الكثير من أواه الشىبه بىين الدراسىة النظريىة بالكليىة ومىا قمىت بالتىدرب عليىه ,
ويمكن الربط بين ما تدربت عليه عمليا ً وبين ما تمت دراسته نظريا ً كما يلي:

 – 5إدارة الموارد البشرية وتصطيط وتنمية الموارد البشرية
تعمل إدارة شموح المىوظفين بالشىركة وفىا قواعىد ومبىاد

المسىتخدمة فىي المىوارد البشىرية وتهىدف لتققيىا

أهداف إدارة الموارد من تخبيط وتنمية الموارد البشرية وكذلك التدريب وهيرها  ,وهذا الواقع العملي مشىابه
تماما ً لما تم دراسته .

 – 4مفاهيم إدارة األعمال وإدارة الموارد البشرية (:(E
كانت أهلب المصبلقات المستخدمة في الواقع العملىي مشىابهه لمىا تىم دراسىته  ,نظىراً ألنهىا مصىبلقات فىي
إدارة األعمال وإدارة األعمال الدولية و الموارد البشرية دوليىة ومتعىارف عليهىا لىدى اللميىع  ,فعنىد دراسىتي
لهذ المىواد تعلمىت الكثيىر مىن المصىبلقات باللغىة االنلليزيىة ممىا سىهل لىي الكثيىر عنىد تعىاملي مىع مىوظفي
الشركة.

 - 3مهاراا الحاسب اآللي :
تعتبر من المواد المتبورة في الوقت القا ر نظراً العتمىاد أكثىر الشىركات علىى القاسىب انلىي عنىد أاىرال
العمليات المالية  ,فكاح هناك تشابه كبير بين ما تم دراسته  ,وكاح من

من ما تم دراسته فىي القاسىب انلىي

برنام أكسل والوورد  ,والذي يعتمد عليه أكثر الشىركات الخاصىة  ,والم سسىات العامىة  ,فكىاح تعىاملي مىع
البرنام سهل وميسر نظراً لدراستي هذ المادة .

 -2مواد أخرى:
كما كانت أهلب األعمال التي قمت بها في فترة التدريب التعاوني في الواقع العملىي مشىابهه لمىا تىم دراسىته ,
ومنها مهارات االتصال والنوع االاتماعي وتنمية الموارد البشرية واءدارة في بيمة متعددة الثقافىات وهيرهىا
من مقررات المواد التي تم تببيا اوانب كثيرة منها في التدريب التعاوني .
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الفصل الرابع  :الصالصة والتوصياا
وعلى الرهم مما ذكرته سابقا ً إال انه يواد عدد من المالحظات أود أح الفت إليها االنتبا وهي:
 .3لم أتمكن من استخدام النظام بقلة إنني طالب تدريب  ,وكذلك سرية المعلومات .
 .9تأير التعويضات الببية للموظفين وصعوبة وطول أارالاتها بسبب قلة عدد الموظفين بقسم شموح
الموظفين ومرور المعاملة على أكثر من إدارة بالشركة .
 .1تقوم الشركة بتدريب عدد كبير من طالب اللامعة والكليات فيلب على إدارة الموارد البشرية
القر

على االستفادة من ه الل البالب المتدربين وذلك من يالل استقباب المميزين منهم

وتعيينهم بالشركة.
 .1عدم واود حوافز مادية ومعنوية كافية للمتدربين وهذا يلعل المتدرب يتعاوح أكثر ويفيد الشركة.
 .0اللمود الوظيفي في اهلب الوظائع ويصوصا ً الموظفين هير اللامعيين ذوي الخبرة البويلة .
 .6تعبل فعالية نظام التظلم بسبب عدم و وح اارالاتها للموظفين وتأثير الثقافة وبيمة العمل بالشركة .
 .7صعوبة اارالات وشروط نقل التأمين الببي من مستشفى الي مستشفى آير .
 .1تم في الشركة استخدام برام القاسب انلي في أهلب عملياتها القسابية ومن يالل تدريبي في
الشركة الحظت واود بعا الموظفين الذين يفتقروح إلى بعا المهارات التي تمكنهم من استخدام
القاسب انلي بكفالة وفاعلية .لذا أنصا الشركة بضرورة إعبال ه الل الموظفين دورات تدريبية
لتساعدهم على إنلاي العمل بالصورة المبلوبة .فالقاسب انلي يقلل األيبال ويسرع العمل على
عكس العمل اليدوي الذي يسبب عادةً مشاكل كثيرة منها االحتفاظ باألوراع في المكاتب واأليبال
اءمالئية أو سول يط اليد باء افة إلى صعوبة الرقابة عليها ...الخ.
 .2تضارب مستندات الشركة وبعا األوراع المقاسبية فتكوح بعضها باللغة اءنلليزية وبعضها باللغة
العربية مع واود بعا الموظفين اللذين ال يتقنوح اللغة اءنلليزية وبعضهم ال يتقن العربية فالبد من
إعبال الموظفين دورات لتعليم اللغة االنلليزية ,وكذلك اللغة العربية لغير الناطقين بها.
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الصاتمة
في الختام أتواه بخالص الشكر ءدارة اللامعة ,علي إتاحتها الفرصة لنا في هذا التدريب التعاوني للتعرف
على القياة العملية  ,لقد كانت فرصة ايدة من اللامعة أح أدرات مادة التدريب التعاوني مما يساعد على
تهيمة البالب لكي يتعايش مع اللو العملي وذلك إدراكا منها أهمية التدريب العملي حيث تكمن األهمية في
تببيا البالب ما درسه من دراسة أكاديمية إلى الواقع العلمي  ,وتعريع البالب ببيمة العمل وسلوكياته .
وقد أتاحت لي تلك الفرصة في التدريب التعاوني في شركة أرامكو السعودية في إدارة شموح الموظفين ,
على المعرفة العملية لببيعة األعمال في هذ الشركة الكبيرة  ,والمسميات المستخدمة  ,والنظم المستخدمة ,
مما يادت الخبرة العملية في هذا الملال الهام .
كما أتواه بالشكر للميع العاملين بالشركة الذين لم يبخلوا على بالمعلومات والمساعدة  ,فلهم مني يالص
الشكر والتقية
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