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كلمة العدد
ار من الدعامات األساسية لالقتصاد  تعتبر مجموعة شركات حجَّ
الخاص  للقطاع  الرائدة  الشركات  ومن  وداني،  السُّ الوطني 

في البالد. 
ار عن بقية الشركات  منذ إنشائها تفّردت وتمّيزت مجموعة حجَّ
خالل  من  ودان،  بالسُّ واالقتصادية  الصناعية  والمؤسسات 
شركات  فيها  تعمل  التي  الــمــجــاالت  ع  وتــنــوُّ العمل  طبيعة 
ظلت  التي  المنتجات  وجــودة  للخبرات  باإلضافة  المجموعة، 

تنافس في السوق العالمية. 
اِللتزامها  طيبة؛   تــجــاريــة  ُسمعة  ــار  حــجَّ مجموعة  اكتسبت 
ببيئة  واهتمامها  العالمية،  والمواصفات  والمعايير  باأُلسس 
العمل، الذي قّل أن تجده في الشركات والمجموعات األخرى، 

ما أسهم بفاعلية في زيادة اإلنتاج وتطوير المنتجات.
الدفاع  خط  يعتبر  البشري  بالكادر  المجموعة  قــادة   واهتمام 
األول في أداء ونجاح المجموعة، والصرف الكبير على التدريب 

ز.  كان سببًا أساسيًا في التميُّ
نملك(،  ما  أغلى  )اإلنسان  ترفع شعار  ار ظلت  حجَّ فمجموعة 
فكان من الطبيعي خلق بيئة عمل تتوافر فيها كل مقومات 
حــدود  خــارج  إلــى  المجموعة  تــمــددت  حتى  ــداع،  ــ واإلب النجاح 

الوطن.
ار« واحدة من النوافذ التي تطل عبرها المجموعة  »مجتمع حجَّ
على المجتمع، وهي إصدارة فصلية يحررها أعضاء المجموعة، 
وتعكس  المجموعة،  برامج ومشروعات  على  الضوء  وتسّلط 

إبداعات عضويتها.
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مقدمة
ف علـــــى إحدى شـــــركات مجموعة  فـــــي هذا الملـــــف، نتعرَّ
ـــــار، وواحـــــدة مـــــن المؤسســـــات االســـــتراتيجية فـــــي  حجَّ
البـــــالد، خاصة أنهـــــا تعمل في مجـــــال حيوي مهـــــم جدًا.. 
ـــــودان  سوداســـــات.. التي ورثـــــت أصول وتاريخ البث بالسُّ
عبـــــر محطـــــة أم حـــــراز، وأســـــهمت فـــــي تطويـــــر قطـــــاع 
االتصـــــاالت بالبـــــالد عبـــــر توســـــيع رقعة البـــــث والوصول 
ـــــودان المختلفـــــة، وتقديـــــم خدمـــــة البـــــث  ألصقـــــاع السُّ
لمختلـــــف القطاعـــــات، باإلضافة لتقديمهـــــا منتجات مميزة 

ومشـــــروعات اســـــتراتيجية ســـــتغّير حيـــــاة الناس.

النشأة والتأسيس
ار القابضة  في العام 2007 تمت الشراكة بين مجموعة حجَّ
ودانية لخدمات  ارالمحدودة حاليًا( ومجموعة الشركة السُّ )حجَّ
اسم  الشريكان  امتلك  الشراكة  هــذه  وبموجب  االتــصــال، 
 10,712,629 قـــدره  مــال  بـــرأس  ــات«،  ــوداســـ »ســـ العمل 
األقــمــار  عبر  االتــصــاالت  بــأعــمــال  للقيام  ســودانــي،  جنيه 
لخدمات  األول  الــمــزّود  ســوداســات  وتعتبر  االصطناعية، 

ودان. االتصاالت الفضائية في السُّ

كوادر مميزة
تضم سوداســـــات العديد من الكوادر المميـــــزة، باإلضافة 
فـــــي  الطويلـــــة  الخبـــــرة  ذوي  المختصيـــــن  للمهندســـــين 
التصميـــــم والتنفيـــــذ، الدعـــــم الّفني والصيانـــــة، ومعالجة 

. ت لمشكال ا

أكبر شركات األقمار الصناعية 
تعتبـــــر سوداســـــات أكبـــــر شـــــركات األقمـــــار الصناعية في 
البيانـــــات،  اإلنترنـــــت،  لخدمـــــات:  بتوفيرهـــــا  ـــــودان،  السُّ
اإلذاعـــــي  والبـــــث  الفيديـــــو،  الهاتفيـــــة،  المكالمـــــات 
والتلفزيونـــــي لجميـــــع الشـــــركات والمنظمـــــات واألفراد.

خمسة أبعاد
التابع   »6  - »بـدر  للقمر  تنتمي  أبعاد   5 تمتلك سوداسات 
الذي  »عربسات«،  الصناعية  واألقمار  االتصاالت  لمنظمة 
 .C-Band إفريقيا عن طريق  ودان وقارة  السُّ بتغطية  يقوم 
كل  ُتغطي  جغرافية  دوائــر   4 أيضًا  سوداسات  تمتلك  كما 
 »6A« ودان والبحر األحمر، عن طريق قمر آخر هو أنحاء السُّ

 1,800 إنتاج  بمعدل   KA-Band طريق  عن  لعربسات،  تابع 
ميقاهيرتز.

شبكة عمالء واسعة
الشـــــركات  تضـــــم شـــــبكة ُعمـــــالء سوداســـــات مختلـــــف 
والمنظمـــــات الحكوميـــــة والخاصـــــة، ِقطاع النفـــــط والغاز، 
الـــــوكاالت ومـــــّزودي الخدمات مثـــــل شـــــركات االتصاالت 
الرئيســـــية. وتحـــــرص سوداســـــات علـــــى جـــــودة الخدمات 

ومنحهـــــا تلـــــك الســـــمعة العمليـــــة الناجحة.

توفير الدعم الفني
 توّفر سوداسات خدمات الدعم الفني على مدار الساعة، 
طيلة أيام األسبوع، من خالل مهندسين مختصين في مركز 
التشغيل والعمليات بالخرطوم، بنسبة تشغيل 99% لكافة 
المحطات، بالمواصفات والمعايير العالمية، كما توفر جميع 

الخدمات بكفاءة عالية وفقًا لشهادة اآليزو 9001:2008.

مجلس إدارة سوداسات
يتكّون مجلس إدارة سوداسـات من:

ـــــودانية 	  التنفيذي لمجموعة الشـــــركة السُّ الرئيـــــس 
لخدمـــــات االتصاالت – رئيســـــًا.

ار – نائبًا.	  رئيس مجلس إدارة مجموعة حجَّ
ـــــودانية 	  عضـــــوان آخـــــران عن مجموعة الشـــــركة السُّ

االتصاالت. لخدمـــــات 
ار القابضة.	  عضو ممثل لمجموعة حجَّ
سكرتير مجلس اإلدارة.	 

االهتمام بالتدريب
كبيرًا،  اهتمامًا  البشرية  الــمــوارد  تنمية  ســوداســات  ُتوِلي 
الشركة،  ميزانية  من  سنويًا   %5.2 يعادل  ما  بتخصيص 
لمقابلة االحتياجات التدريبية. فمنذ إنشاء الشركة تم عقد ما 
ودان، وتم إنفاق أكثر من  يزيد عن 70 دورة تدريبية خارج السُّ

500 ألف دوالر على التدريب.

التدريب الفني
توصية  حسب  المهندسين،  بــتــدريــب  ســوداســات  تــقــوم 
الكلية  الخطة  في  إدراجهم  يتم  ثم  ومن  المباشر،  المدير 



٤Haggar Community | مجتمع حجار

ودان  السُّ خارج  تتم  الفني  التدريب  برامج  كل  لسوداسات. 
في كبرى المؤسسات العالمية، وتم تدريب أكثر من %70 

ودان خالل العام الماضي. من المهندسين خارج السُّ

تدريب أون الين
ــروس  ــعــام بسبب جــائــحــة »فــاي ــظــرًا لــلــظــرف الــصــحــي ال ن
التدريبية  الدورات  جميع  بإجراء  قامت سوداسات  كورونا«، 
300 دورة  تحتوي على  تدريب  بتوفير منصة  اإلنترنت،  عبر 

مختلفة في المجاالت المتعلقة ببرامج الجدارات المهنية.

أنظمة الجودة
ما  العالمية،  والسالمة  الجودة  بأنظمة  سوداسات  تهتم 
 .2009 العام  منذ  »اآليـــزو«  شهادة  على  للحصول  أهلها 
حاليًا تحصلت على اآليزو 9001:2015 باإلضافة لشهادة الـ 

.OHSAS

الخدمات التي تقدمها سوداسات
شركات  ربط  منها  الخدمات،  من  العديد  سوداسات  تقدم 
االتصاالت بمواقعها الطرفية، ربط الشركات كافة والبنوك 
والتصوير  المراقبة  النائية،  للمناطق  تغطية  بفروعها، 

األرضي، خدمات اإلنترنت والبث التلفزيوني/ إالذاعي
S3 S2
S1 S4

VoIP خدمات المكالمات عن طريق
VSAT خدمات تركيب وصيانة الـ

إدارة خدمات VSAT للشركات.

ُنُظم التشغيل
تعتمد ُنُظم التشغيل الفني في سوداسات على:

شبكة التشغيل المشتركة
وهـــــي الشـــــبكات التـــــي تعمـــــل بنظـــــام الشـــــراكة فـــــي 
الســـــعات القمريـــــة، حيـــــث يتم ضـــــم العمـــــالء الذين لهم 
ســـــعات صغيرة إلـــــى بعضهم بعضـــــًا في وحـــــدات أكبر، 

.Newtecو iDirect هـــــذه الشـــــبكات تعمـــــل بنظـــــام
شبكة التشغيل المخصصة

وتخصـــــص لشـــــركات الهاتـــــف الســـــّيار وتعمـــــل بأنظمـــــة 
.Comtech

ُنُظــم التشغيل اإلداري
تعتمـــــد ُنُظم اإلداري في ســوداســــــات على نظام تخطيط 

موادر الشـــــركة المدعوم من شـــــركةOracle العالمية.

المنتجات
تقدم سوداسات المنتجات والحلول الفنية التالية:

1 .GoSAT
2 .SiteSAT
3 .HomeSAT
4 .IoTSAT
5 .WifiSAT
6 .ProSAT
7 .VoIPSAT
8 .NomadSAT
9 .HaulSAT

10 .CasSAT
11 .DrySAT

الخدمات
 ،)VoIP( المكالمات الصوتيـــــة ،)IPTV( التلفزيـــــون الذكـــــي
الفيديو حســـــب الطلب )VOD( ، وخدمات اإلنترنت بسرعة 

Wi-Fi HomeSat فائقة عن طريـــــق االتصال الالســـــلكي
ربـــــط مكاتـــــب العمـــــل فـــــي الشـــــركات والمنظمـــــات عن 
طريـــــق KA-Band في المناطـــــق النائية، لتلبيـــــة احتياجات 
المكالمـــــات الجماعيـــــة، المراقبـــــة واإلشـــــراف، والنســـــخ 

االحتياطـــــي للبيانـــــات لتغطيـــــة مســـــاحات كبيرة.
وخدمـــــة اإلنترنـــــت الســـــريعة للمناطـــــق الريفيـــــة كالُقرى، 
المعســـــكرات والمدن، وهي خدمة مصممـــــة خصيصًا عن 

 KA-Band, ProSat, WiFiSat طريـــــق
وتعتبـــــر حـــــاًل مثاليـــــًا لشـــــركات التعديـــــن والتنقيـــــب في 
المناطـــــق النائيـــــة، المخيمـــــات الطرفيـــــة والُقـــــرى، لتوفير 
إمكانيـــــة الوصول اآللي من شـــــبكات االتصـــــاالت، بدون 

وجـــــود تغطيـــــة أبـــــراج شـــــركات االتصاالت.

لة خدمة إنترنت متجوِّ
توّفر سوداســـــات شـــــبكة إنترنت متجّولة تلبـــــي احتياجات 
المنظمات والتطبيقات العســـــكرية وعربـــــات البث اإلذاعي 

NomadSAT و IoTSAT والتلفزيوني عن طريـــــق
وهـــــو حـــــل مثالـــــي لشـــــركات التعديـــــن والتنقيـــــب فـــــي 
المناطـــــق النائيـــــة، المخيمـــــات الطرفية، والُقـــــرى، لتوفير 
إمكانيـــــة الوصـــــول اآللي من شـــــبكات االتصـــــاالت بدون 
وجـــــود تغطيـــــة أبـــــراج شـــــركات االتصـــــاالت. وتخصيـــــص 
ســـــعة معينة محجوزة، حســـــب االحتياجات، في منطقتي 

.C-band الشـــــرق األوســـــط وشـــــمال إفريقيا عبـــــر

ارتباط عالمي
ارتبـــــاط مباشـــــر بأضخـــــم شـــــركات  لشـــــركة سوداســـــات 
 ARABSAT and INTELSAT, األقمـــــار الصناعيـــــة، مثـــــل
SEARABSAT, INTELSAT, SES, DrySAT, VolPSAT
فيديو،  )صوت،  المعلومات  لنقل  األمثل  الوسيلة  وتعتبر 
بيانات(، من محطات االتصاالت الطرفية إلى مقر المشغل 
اإلنترنت  خدمة  دي  مـــزوِّ أو  االتــصــاالت،  لشركة  الرئيسي 
 S2/s-DVBعــبــر التلفزيونية  للقنوات  مباشر  توجيه  بنظام 
مع وصالت عالية األداء، وقدرة إرسال بعيد المدى، تخدم 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
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ار التي تعمل في أهم تقنيات العصر.. كيف ال وهي تمتلك أكبر محطة لألقمار  سوداسات واحدة من شركات مجموعة حجَّ
دائرة  الماضية تطوير خدماتها وتوسيع  الفترة  الصناعية(. استطاعت خالل  حراز لألقمار  )أم  وإفريقيا  ودان  بالسُّ الصناعية 
ودان المختلفة عبر تقنية »الستاليت«، وأكملت الشركة جاهزيتها لتقديم خدمة  منتجاتها، بربط مدن وأرياف وأصقاع السُّ

ودانية، خاصة بعد إطالق القمر الصناعي سوداسات. البث للقنوات الفضائية السُّ
ار« أفردت حوار العدد للمدير العام لـ«سوداسات«، األستاذ خالد أحمد إحيمر، الذي استطاع قيادة الشركة بكل  »مجتمع حجَّ
العالمية.. فإلى  الشركات  التي تجعل سوداسات في مصاف  الرؤى  بالعديد من  المستقبل  ِحنكة واقتدار، ويستشرف 

مضابط الحوار:

خالد أحمد إحيمر مدير شركة سوداسات

نسعى لتوطين البث في العام 2022م
لدينا العديد من األعمال في دول غرب إفريقيا وإثيوبيا وإريتريا

عة ومستعدون لتصدير الخبرات للعديد من الدول بيئة العمل ُمشجِّ
سوداسات على أتّم االستعداد لتوفير الخدمة للقنوات الفضائية عبر محطة 

أم حراز

حاوره: هيثم محمود
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البطاقة التعريفية 
خالد أحمد إحيمر، من مواليد أوائل السبعينيات، متزوج وأب 

لثالثة أبناء، أكبرهم آالء، على أعتاب الجامعة. 
ــكــرًا، وبــــدأت الـــدراســـة في  دخــلــت مــجــال االتـــصـــاالت مــب
يوغسالفيا ثم جامعة أم درمان اإلسالمية، ثم كمبيوتر مان، 
حيث تخرجت في العام1997، وحصلت على الماجستير في 
وعملت في  األمريكية،  الجامعات  إحدى  من  األعمال  إدارة 
اغتربت  ثم  1998، ومن  العام  الهاتف” في  سوداتل “دار 
ودان  في دولة اإلمارات حتى العام2000 م، ثم عدُت للسُّ
والتحقت بشركة  موبيتل، التي قضيُت فيها 14 عامًا، منها 
ودان قبل االنفصال، ثم غادرت مجددًا  سنة في جنوب السُّ
سنوات،  أربــع  فترة  بها  قضيت  حيث  الكويت،  دولــة  إلــى 
عملت خاللها في إحدى الشركات، التي كانت أغلب أعمالها 
مع شركة »زين«، وكنا مسؤولين عن عمليات »زين« في 

الكويت والعراق والسعودية.

متى التحقت بشركة سوداسات؟
تكون  أن  دون   ،2018 العام  في  »بـسوداسات«  التحقت 
لديَّ خلفية كبيرة عن مسألة »الستاليت«، وأعتبر أنني جئُت 
للتغيير  تسعى  كانت  الشركة  أّن  خاصة  القطاع،  خــارج  من 

واإلضافة برؤية جديدة ومتطورة.

أستاذ خالد.. حّدثنا عن سيرة ومسيرة شركة 
سوداسات؟

أكبر من عمرها، خاصة أنها عمليًا  شركة سوداسات اسمًا، 
بدأت في العام2007 م، ولكن الخبرات التي في صفوفها 
أحدثت الفارق، خاصة أنهم كانوا يعملون منذ العام 1979م 
إّن  القول  يمكن  لذا  الصناعية،  لألقمار  حراز  أم  في محطة 
الرعيل  بــدأه  الــذي  الكبير  لــإلرث  ومكملة  مالكة  سوداسات 

األول من عّمال البث.

ما المجال الذي تعمل فيه سوداسات؟
وبدأنا  »الستاليت«،  مجال  في  سوداسات  شركة  تعمل 
العمل بنظام “الكي أي باند”، وهو تذبذب يعتبر أعلى من 
»السي باند« و »التو جي«، ونحن اآلن نعمل بكل السعات 
من »تو جي« إلى 4 منذ العام 2009، لربط المناطق النائية 
ودان، التي ال تصلها شركات االتصاالت، كما  والخلوية بالسُّ
نعمل دائمًا بتوجيهات الدولة لتفادي الصراعات التي يمكن 
أن تحدث هنا وهناك، ويتم اللجوء إلينا عند الحاجة الماسة 
الخدمة،  على  والحصول  سريع  بشكل  ما  منطقة  لدخول 
التقوية،  وليس محطات  النهائية  المحطات  بإنشاء  فنقوم 
ودان قمنا فيها  كما يفهم البعض، مثاًل، واليات غرب السُّ
ما”،  “قرية  إلــى  وللوصول  استراتيجية،  رؤيــة  عبر  بالربط 
كمثال، فإننا نقوم بالعمل الالزم رغم الخسائر، إذ إن مهمة 
شركات االتصاالت هي تهيئة الغرفة الخاصة باالتصاالت، 
تخريبًا  هنالك  ألن  والتكييف؛  والحراسة  الحماية  وتوفير 
في  نعمل  نحن  أسلفت  وكما  للمحطات،  يحدث  واعــتــداًء 

مناطق نائية وخلوية، ونواجه صعوباٍت كثيرًة.

حقل االتصاالت يعتبر من المجاالت ذات التطور 
ودان من تطور  المتسارع.. إلى أي مدى استفاد السُّ

االتصاالت؟
من  يعتبر  ودان  السُّ بأّن  السائدة،  المقولة  مع  أتفق  ال  أنا 
عديدة،  ألسباب  االتــصــاالت،  مجال  في  المتقدمة  الــدول 
أذكــر خالل  غاية األهمية،  ُبــدَّ من قول شيء في  وهنا ال 
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برنامج تلفزيوني في إحدى القنوات العربية الشهيرة، تطرق 
ودان يمتلك أكبر شبكة لأللياف  البرنامج إلى األمر بأّن السُّ
العربية، وهذا صحيح، فهو يمتلك  المنطقة  الضوئية في 
إذا نظرنا لألمر بشكل مهني، نجد  للفايبر، لكن  أكبر شبكة 
أّن هناك عدة شركات تعمل في مجال االتصاالت بالبالد، 
شبكة  بتوصيل  شركة  كــل  قامت  بينها  للتنافس  ونتيجة 
كمية  إلــى  ننظر  أن  مــن  ــدَّ  ُب ال  وهنا  بها،   الخاصة  الفايبر 
المنافسة،  ُأهــدرت في سبيل  التي  األمــوال والـــدوالرات 

ودان من األمر بشكل مباشر. دون استفادة السُّ

بأي تقنية تعمل شركة سوداسات؟
نعمل بنظام »الكي أي باند« ذي الذبذبة العالية جدًا، وتم 
إطالق القمر الصناعي الخاص بسوداسات في أبريل من 
العام 2019 م بنظام الستاليت، بعد مفاوضات شاّقة عبر 
وليبيا  ودان  السُّ هي:  دول   4 القمر  في  وتشارك   ،6A الـ 
القمر  تسمية  في  الحق  ولدينا  عمان،  وسلطنة  واليمن 
باسم سوداسات، كما أّن الشركة تعمل بأكثر تقنية متطورة 

في العالم، لزيادة السرعات بشكل كبير وعملي.

ودان؟  هل لدى الشركة أعمال خارج السُّ
ــودان، عن طريق  الــسُّ بجنوب  لديها عمل  كــان  ســوداســات 
الرابط األساسي لشركة »زين«  وكنا  القابضة،  ار  حجَّ شركة 
غادرنا  هناك،  األمنية  األوضــاع  تدهور  بعد  بالجنوب، ولكن 
األوضــاع  استقرار  حين  إلى  مؤقتًا،  يكون  قد  بشكل  جوبا 

هناك. 
في الوقت الراهن، ال توجد خطة للعودة إلى الجنوب، رغم 
أنها دولة واعدة جدًا، كما ذكرت لك يمكن العودة مستقباًل، 
ودان،  وفي حال تم توصيل محطة للجنوب ستكون عبر السُّ
هنا إلعادة  ونحتاج  التعقيدات  بعض  األمر ستواجهه  وهذا 
يتعلق  عندما  تنشأ،  ما  غالبًا  التي  الهواجس،  وإزالــة  الثقة 

األمر بمسألة االتصاالت.
أيضًا لدينا العديد من األعمال في بعض دول غرب إفريقيا 
وإثيوبيا وإريتريا، خاصة ونحن متفوقون كثيرًا على العديد 

من دول المنطقة في مجال االتصاالت.

أستاذ خالد.. حّدثنا عن الخبرات التي تعمل 
بسوداسات؟

الخبرات والعمالة في شركة سوداسات، سودانية خالصة، 
هذا  فــي  الــنــادرة  الشركات  تعتبر من  ســوداســات  أّن  كما 
تجد شركة مثل سوداسات، ال تستعين  المجال، فنادرًا ما 
بخبراء أجانب.. وبيئة العمل المميزة  مشجعة جدًا للعاملين، 
الخبرات  لتصدير  خبرات مدربة ومؤهلة ومستعدون  ولدينا 

للعديد من الدول.
تعاون مع شركة »نيوتك  لدينا  الخبرات  تدريب  وفي مجال 

التدريب  على  الحرص  هي  الشركة  دايرك«، وسياسة  أي 
والتأهيل بغرض تطوير الكوادر.. وواثقون بقدراتنا.

هل تقوم الشركة بتدريب الخريجين في مجال 
االتصاالت؟ 

نعم، تدريب الخريجين في جامعات وكليات االتصاالت يجد 
عندنا اهتمامًا كبيرًا، وأبواب التدريب مفتوحة بسوداسات، 
معروف،  هو  وكما  للخريجين،  كبيرًا  عمليًا  تدريبًا  ونقدم 
نستعين  وأحيانًا  النائية،  الخلوية  المناطق  نعمل في  فإننا 
بالخريجين الذين لديهم الرغبة في العمل والتأهيل، وهنالك 
خريجون يعملون في محطة أم حراز، ونحرص على التواصل 
تأهيل  الــتــدريــب؛ ألهميته فــي  أمــر  حــول  الــجــامــعــات  مــع 

الخريجين وتقديمهم لسوق العمل.

االتصاالت  تأثير محطات  ُيثار حول  كثير  لغط  هنالك 
ب اإلشعاع في العديد من األمراض، ما حقيقة  وتسبُّ

ذلك؟ 
والتطوير  االبــتــكــار  على  دائــمــًا  تعمل  ســوداســات  شــركــة 
والمحطات  االتــصــاالت  عــالــم  فــي  والــمــواكــبــة،  والتجديد 
الكثير  في  تعدياًل  أجرينا  وقد  الصناعية،  لألقمار  األرضية 
الواقع  مــع  لــتــتــواءم  الــخــارج،  مــن  تأتينا  التي  األجــهــزة  مــن 
للعاملين  السالمة  ُسبل  كل  توفر  وداني، سوداسات  السُّ

ر باإلشعاع.  والمواطنين من التأثُّ
وفيما يختص بمسألة األمن والسالمة، يعتبر هذا القسم 
من أهم األقسام في شركة سوداسات، فهو يقوم بصورة 
للوقوف  حــراز،  أم  محطة  في  والمراجعة  بالكشف  دوريــة 
القومية  الهيئة  مع  بالتنسيق  المواصفات،  مستوى  على 
لالتصاالت، وبما أّن سوداسات حائزة على  جائزة »اآليزو« 
في الجودة، من المهم جدًا بالنسبة لنا االهتمام بشكل كبير 
الخاصة  والسالمة  األمن  ومسألة  العالمية،  بالمواصفات 
بالعاملين، وكذلك المواطنين. وهنا أقول إلى اآلن ال توجد 
على  لالتصاالت  المباشر  التأثير  في  مثبتة  علمية  دراســة 

اإلنسان، لكننا رغم ذلك ملتزمون بالمعايير والمقاييس.

ار« مجموعة كبيرة ومتعددة  أستاذ خالد.. »حجَّ
ار؟ المجاالت، حّدثنا عن مجتمع حجَّ

ار مجتمع متميز، ومترابط بشكل كبير، ونحن في  مجتمع حجَّ
كل الشركات نتعامل كُأسرة واحدة.

لذا  المستقبلية،  المشاريع  منظومة  في  تقع  سوداسات 
فهي مميزة؛ ألنها ال تشبه بقية شركات المجموعة.

ما هي مشاركاتكم الخارجية؟ 
نحن في شركة سوداسات دائمًا حاضرون وموجودون في 
في  للمشاركة  باإلضافة  الدولية،  والمؤتمرات  المحافل 



المعارض في قارة إفريقيا ودول الشرق األوسط، ونلتقي 
خاللها باآلخرين في المجتمع العالمي الخاص باالتصاالت 
المؤتمرات،  في  الوجود  على  جــدًا  ونحرص  والستاليت، 

ودان. وتجد سوداسات االهتمام الكبير كممثل للسُّ
 

مع  وتتعامل  مهم  مجال  فــي  تعمل  كشركة  أنتم 
ظل  في  سوداسات  تتعامل  كيف  عالمية،  شركات 
العمالت  أســعــار  ــاد  ــ وازدي المحلية  العملة  انهيار 

الصعبة؟
ظل  فــي  حرجة  بمرحلة  يمر  ــودان  بــالــسُّ االتــصــاالت  قطاع 
تدهور سعر الصرف، وعدم استقرار السوق الموازية، بجانب 
الخدمة  وبيع  بالدوالر  الصناعي  للقمر  اإليجار  دفع  مسألة 
وداني، لذا وقع عدد من الشركات  للمستهلك بالجنيه السُّ
أّن سوداسات ظلت مستقرة ومتماسكة،  إاّل  في خسائر، 
رغم الصعوبات التي تواجه سوق االتصاالت والمؤسسات 

الدولية.

للقنوات  البث  خدمة  بتقديم  سوداسات  تقوم  هل 
الفضائية؟ 

الفضائية  ــقــنــوات  ال ــه  ــواج ت كــبــيــرة  مشكلة  هــنــالــك  اآلن 
»عرب  الصناعي  القمر  من  تبث  وأنها  خاصة  ودانية،  السُّ
والمشكلة  ســـات«،  »قــولــف  إلــى  تتحول  أن  قبل  ســات« 
ودانية  السُّ القنوات  تلك  وصــول  أّن  في  تتمثل  الرئيسية 
مستمر،  بشكل  لإلنترنت  مالية  مبالغ  دفع  يقابله  للفضاء 
ويتم سداد هذه المبالغ لدولة الكويت والبث يتم عبر جزيرة 
باهتة  لتقديمه صورًا  باإلضافة  جدًا،  مكلف  وهذا  قبرص، 
إّن  بكل صراحة،  األخــرى. وأقــول  القنوات  وأقــل من صور 
شركة سوداسات عبر محطة أم حراز ال تقل عن أي مستوى 
وفعلي،  جيد  بشكل  باألمر  القيام  ويمكننا  عالمي،  فني 
وهنا ال ُبدَّ من االنتباه لخطورة المسألة، في أن تكون كل 
ودانية في قبضة طرف خارجي، يمكنه قطع  السُّ القنوات 

البث ألي سبب.
 نحن على أتم االستعداد والجاهزية لتوفير الخدمة للقنوات 
ودانية عبر محطة أم حراز، ويمكننا تقديم خدمة الربط..  السُّ
إْن  أشهر  ستة  خالل  الخدمة  هذه  لتقديم  استعداد  وعلى 
ُمنحنا األمر، ونحن على اتصال دائم مع الوزارة لتوطين البث 

في العام 2022، وهذا يعتبر مشروعًا قوميًا.

مساهمات سوداسات المجتمعية؟
أواًل: نحن ال نعمل مع المؤسسات الحكومية أو المنظمات 
كبيرًا في  أخرى لعبت دورًا  لدينا محطات  الربحية فقط، بل 
صناعة التعدين، وأهم عميل لدينا هو المواطن، ونهتم به 
جدًا، واآلن لدينا 350 محطة خلوية بمناطق الذهب، لعبت 

دورًا كبيرًا في صناعة التعدين.

ما هي مشروعاتكم الجديدة؟ 
لدينا 23 منتجًا تّم تصميمها على آخر ما توصل إليه العالم 
في »الستاليت«، وهي الخدمة الشاملة، إذ ال تتطلب أن 
تكون المنطقة موصلة بخدمة اإلنترنت عبر الفايبر، لذا نقدم 
خدمة جديدة هي توصيل خدمة اإلنترنت عبر »الواي فاي« 
في عمليات التشغيل، ويمكن االستفادة منها في خدمة 

الصّراف اآللي في المناطق النائية.
في إطار الدور الوطني، ننظر ألسعار الخدمة مع مقدرات 
تكلفة  تشمل  للبنوك  ُحزمة  وقدمنا  وداني،  السُّ الشعب 
الصّراف اآللي، والقيمة التي يدفعها البنك في الخرطوم 
ودان  يمكن أن يدفع نفس القيمة في أي منطقة في السُّ
ال تصلها خدمات اإلنترنت، وراعينا في ذلك الدور الوطني، 
وهذه حقيقة وليست مزايدة، وستستفيد من هذه الخدمة 

مؤسسات التحصيل والضرائب والجمارك ونقاط التفتيش 
محطات  أي   ،»E15« الـ  بتقنية  يعمل  المنتج  وهذا  والبيع، 

خلوية تعمل في األصقاع البعيدة وبنفس األسعار.
ولدينا مشروع لتمويل الشباب إلنشاء محطات ربط صغيرة، 

وقد اكتملت الدراسات الالزمة حوله. 
الفني عن »قبرص«،  حــراز« ال تقل في المستوى  و »أم 
لذا نعمل على توطين البث للقنوات الفضائية، كما نعمل 
جدة  بين  ما  رحالتها  السفن في  لربط  مع شركة سودانية 

وبورتسودان.

كلمة أخيرة
ز  تميُّ الحوار، وهي  هذا  خاتمة  قولها في  ُبدَّ من  ال   كلمة 
ــا بــمــمــيــزات ال تــجــدهــا في  ــوادرهـ إنــســان ســـوداســـات وكـ
الشركات األخرى، فعندما تتحدث عن سوداسات يتبادر إلى 
ذهنك التكنولوجيا والهندسة، وأّن هؤالء مهندسون، ولكن 
هذه حقيقة غير مكتملة، فأنا يمكنني التفريط في مهندس، 
ولكن ال يمكن أن أفّرط في سائق، فالسائقون عندي هم 
ودان بتضاريسه، فسياراتنا  أهم شريحة؛ ألنهم يعرفون السُّ
ودان ببواديه وخيرانه وجباله، فالتحية هنا لكوادر  تجوب السُّ

سوداسات، وتحية خاصة للسائقين.

٨Haggar Community | مجتمع حجار
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تصريحات المسؤولين 
بـسوداسات 

المهندس معتز أدهم:
المحطات األرضية لألقمار الصناعية في غاية 	 

األهمية لتقديم الخدمات
نعمل على توفير الخدمة عبر »عرب سات« و 	 

»سي باند«

إّن شــركــة ســـوداســـات من  أدهـــم  الــمــهــنــدس معتز  قـــال 
الشركات الرائدة في مجال الخدمة األرضية لألقمار الصناعية 
ودان، وإنها تتمتع بسمعة طيبة في سوق العمل، لما  بالسُّ

لها من إمكانيات وخبرات متراكمة.
وأشار أدهم إلى أنهم في سوداسات، يسعون لخلق بيئة 
وتدريب  تأهيل  خالل  من  العمل،  سوق  لمتطلبات  مواتية 

الكادر البشري.
تطوير  على  يعملون  فــي ســوداســات  إنهم  أدهــم  وقــال 
بالمؤسسات  الخاصة  البيانات  ونقل  االتــصــاالت  خدمات 
تقوم  أن شركة سوداسات  وأضــاف  واألفــراد،  والشركات 
بتوفير الخدمة عبر األقمار الصناعية من خالل »عرب سات«، 

و »سي باند«، و »كي أي باند«.
المقدمة  للخدمات  الشركة  تجويد  سبيل  في  أنه  وأضــاف 
بــانــد«،  أي  »الــكــي  خــدمــة  بــإضــافــة  قــامــت  فقد  للعمالء، 
عبر  بــاالتــصــاالت،  الخاصة  الخدمات  وأحــدث  آخــر  باعتبارها 

المحطات األرضية لألقمار الصناعية.

المدير المالي لشركة سوداسات 
خالد الصادق محمد علي:

َدها بالعديد من 	  شركة سوداسات أكدت تفرُّ
المميزات في مجال االتصاالت

شركة سوداسات تمتلك البنيات التحتية 	 
الممتازة التي تؤّهلها للنجاح

قال المدير المالي لشركة سوداسات، خالد الصادق محمد 
في  للدخول  القريب  في  تخطط  الشركة  إدارة  إّن  علي، 
والتعليم  اإللكترونية  بالحكومة  المرتبطة  الخدمات  مجال 
اإللكتروني، إضافة للمجاالت التي ترتبط بأنشطة التعدين، 
حــيــويــة، وتمثل  واعــــدًة، وقــطــاعــات  مــجــاالٍت  تعتبر  الــتــي 
أن  إلى  خالد  وأشــار  االقتصاد.  عجلة  في  الكبرى  األهمية 
شركة سوداسات تمتلك البنيات التحتية الممتازة في محطة 
أم حراز، التي تؤهلها للنجاح وتحقيق العديد من اإلنجازات 
والخدمة  عامة،  االتصاالت  مجال  في  والطفرات،  العملية 
األرضية لألقمار الصناعية بشكل خاص. ونوه الصادق بأن 
شركات االتصاالت تعاني من شح اإلمكانيات التي تجعلها 
من  بالعديد  الشركة  د  تفرُّ وأوضــح  العقبات،  تلك  تتجاوز 

المميزات في مجال خدمات االتصاالت.
وكشف محمد عن العديد من المشكالت التي تواجه سوق 
ب  وتقلُّ الصرف،  سعر  تذبذب  مقدمتها  في  االتــصــاالت، 
لم  أن سوداسات  إلى  لفت  أنه  إال  االقتصادية،  األوضــاع 

تتأثر كثيرًا بذلك.

المهندس محمد المنتصر مدير وحدة 
التركيب بشركة سوداسات:

نعمل على تقديم الخدمة الممتازة للمواطن 	 
في كل مكان دون النظر لألرباح

الخدمات غالبًا ما تتم في المناطق الخلوية 	 
والوعرة التي ترتبط باألقمار الصناعية

ودان 	   نعمل بكل جهد لتغطية جميع مناطق السُّ
النائية بالخدمة

بشركة  التركيب  وحدة  مدير  المنتصر،  محمد  المهندس  أكد 
والفّعال  الحيوي  ودوره  التركيب  قسم  أهمية  سوداسات، 
واليــات  بمختلف  الــشــركــة،  لعمالء  الــخــدمــات  تقديم  فــي 
تتم في  مــا  غــالــبــًا  الــخــدمــات  إن  ــال محمد  ــودان. وقـ ـ الـــسُّ
األقــمــار  بخدمة  ترتبط  الــتــي  والــوعــرة،  الخلوية  المناطق 
الصناعية، مشيرًا إلى صعوبة تلك المناطق التي يعملون 
اللجوء  أهمية  يحّتم   ما  والبترول،  التعدين  كمناطق  بها، 
وغيرها. وأوضح  االتصاالت  الصناعية في خدمات  لألقمار 
الشركة من مهندسين وسائقين  فرق  أن وصول  المنتصر 
المخاطر  لمواجهة  مستعدون  وأنهم  وخبرات،  لدراية  يحتاج 
األمن  انعدام  خاصة  وقــت،  أي  تحدث في  أن  يمكن  التي 
مهمتهم  التركيب  قسم  في  أنهم  وأكــد  الــطــرق.  ووعـــورة 
مهما  مناطقهم،  في  للعمالء  الــوصــول  هي  األساسية 
التأقلم  على  قــادرة  كــوادر  لديها  الشركة  أن  وأبــان  بُعدت. 
خاصة  لسائقين بمواصفات  باإلضافة  الظروف،  تلك  مع 
ومركبات مجهزة. وقال إنهم في الشركة يعملون بكل جهد 
ودان النائية بالخدمة، ويأملون في  لتغطية كل مناطق السُّ
وداني في  تقديم الخدمة المميزة والممتازة للمواطن السُّ

كل مكان، دون النظر لألرباح.
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في ظل مواجهة فايروس »كورونا« المستجد )كوفيد-19(، 
التعقيم  على  تعمل  بوابات  بتصنيع  كولدير  شركة  قامت 
وجدت  وقــد  أتوماتيكي(،  )تعقيم  وعملية  سهلة  بطريقة 
المستوى  على  كبيرة  ــادة  وإشــ واســعــًا،  ترحيبًا  الــخــطــوة 
المجتمع  وسط  عريضة  قطاعات  من  والشعبي،  الرسمي 

وداني، خصوصًا وأنها ابتكار سوداني خالص. السُّ
البوابة  وتعمل  المؤسسات،  مدخل  عند  البوابات  توضع 
من  العبور  فعند  المطهر،  بالرذاذ  األشخاص  تعقيم  على 
رش  عبر  تلقائًيا،  التعقيم  على  يعمل  النظام  فإن  الجهاز، 
حماية  الجهاز  ويوّفر  المرور،  أثناء  الجسم  على  المعقمات 

كاملة بتطهير كل الجسم.
االنتشار من  يوفر  عــاٍل،  عبر ضغط  بدقة  الرش  تتم عملية 
نقاط عديدة، بشكل واسع، من دون أن يبلل الشخص الذي 

يمر عبره.

الفكرة
مسؤوليتها  منطلق  ومــن  »كـــورونـــا«،  جائحة  انتشار  مــع 
االجتماعية كشركة رائدة، فّكرت شركة كولدير في اإلسهام 
للحد من انتشار الفايروس بالبالد، فاخترعت جهازًا للتعقيم 

اآللي، يتم تصنيعه داخل الشركة عبر خبراتها وكوادرها.
يعمل  حساس،  )سينسور(  وجود  على  تعتمد  الجهاز  فكرة 
السينسور  يعطي  الــبــوابــة،  مــن  الشخص  اقــتــراب  بمجرد 
إشارة للمضخة لتقوم بالتشغيل وضخ الرذاذ عبر رشاشات 
تحتوي على سائل بخاري معقم، ما يسهم في تقليل حدة 

تناقل الفيروسات.
 يتضمن الجهاز خزانًا يستوعب 50 لترًا من المعقمات، التي 

تكفي لتعقيم 750 شخصًا.

تجربة ناجحة
عقب التصنيع واالختبار، تم تركيب واستخدام البوابات في 
شركة  المحدودة،  ار  حجَّ شركة  منها  المؤسسات،  من  عدد 
المؤسسات  من  وعــدد  والمشروبات،  لألغذية  بزيانوس 

األخرى.

الدور الوطني 
بتعقيم  كولدير  شركة  تكّفلت  الوطني،  لدورها  استلهامًا 

ضد  الهالل،  فريق  مباراة  في  شاركوا  الذين  الجماهير  كل 
نظيره اليوغندي في استهاللية مشوار الفريق في البطولة 
مداخل  فــي  التعقيم  بــوبــات  بتركيب  وذلـــك  اإلفــريــقــيــة، 
اإلستاد، وتعقيم كل الجمهور قبل الدخول لإلستاد، ووجدت 
الخطوة استحسان الجماهير والقيادات الرياضية والسلطات 

المختصة.

أسهمت في خفض اإلصابة
بـ »فايروس كورونا«..

 بوابات تعقيم »كولدير« تحصد اإلشادة
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كولدير تحتفل باليوم العالمي للمرأة
إعداد: سناء محمد علي

ار أعلى المناصب  ار، تلعب النساء دورًا مهمًا للغاية في تكوين المجموعة.. وتتقلد المرأة في حجَّ منذ تأسيس مجموعة حجَّ
ار،  بتأثير المرأة على الصعيدين اإلداري  في إدارة المجموعة أو إدارة الشركات التابعة لها.. وذلك إيمانًا من اإلدارة العليا لحجَّ

والفني.
ار،  باالحتفال  قامت شركة كولدير متمثلة في قسم الموارد البشرية، بالتعاون مع قسم التنمية المستدامة بمجموعة حجَّ
بيوم المرأة العالمي، واستضافت كولدير االحتفال بحضور رائع من كل العنصر النسوي بالمجموعة. وتحدثت خالل االحتفال 
كل من مديرة الموارد البشرية والتنمية المستدامة األستاذة منى ميرغني، ومديرة التدريب والتطوير بالمجموعة األستاذة 
وداني القديم والمعاصر، وتم  ودانية خالل التاريخ السُّ سماح الصادق. وقد ثمنت المتحدثات الدور  الذي تقوم به المرأة السُّ

خالل االحتفال توزيع الهدايا على المشاركات.
هذا االحتفال بيوم المرأة أسهم في تقوية الرابط االجتماعي بين أعضاء المجموعة، باإلضافة لترسيخ مفهوم المساواة 

القائم على أساس النوع )الجندر(.
ار، تعتبر الخالة حواء من أوائل النساء العامالت بالمجموعة، وقد حظيت كولدير بالقدح المعلى  وكنموذج لريادة المرأة بحجَّ
في مشاركة الكادر النسوي، خاصة وأنها من الشركات التي تهتم بتوظف العنصر النسائي ضمن طاقمها الفني واإلداري.



العمل  ثرًا في مجال  الالتي قدمن عطاًء  ودانيات  السُّ من 
ودان، لفترة تجاوزت  ار ذائعة الصيت بالسُّ التقني، بشركة حجَّ
بشركة  واإلعجاز  باإلنجاز  حافلة  تخللتها مسيرة  عامًا،   40 الـ 
الثالجات   تصنيع  قسم  فــي  تعمل  وكــانــت  ــدة،  ــرائ ال ــار  حــجَّ
سوداني..  بيت  كل  دخلت  التي  المميزة،  كولدير  بشركة 
ودانية، إلدارتها عمليات  فأجادت وأبدعت وأفرحت اأُلسر السُّ
التجميع والتركيب بقسم التصنيع في كولدير بحكمة ودراية 
قسم  فــي  متفردة  مـــدارس  خــّرجــت  بــل  خالصة،  سودانية 
مجال التقنية والتركيب بكولدير الذي يعتبر من أكبر األقسام 

ار ذات الريادة والجودة في مجال التصنيع. بشركة حجَّ
في  العامرة  بديارها  إليها  جلست  ــار«،  حــجَّ »مجتمع  مجلة 
حواء  يوسف«، فسردت  الحاج  »مدينة  النيل  ضاحية شرق 
الكثير والمثير خالل فترة مسيرتها الطويلة حتى تاريخ اليوم، 
من انضباط في العمل، وضبط الخدمة، والتواصل اأُلسري 
واألجيال  وجيلها  وبناتها  أبنائها  من  بالشركة،  العاملين  مع 

التي أعقبتها.. فإلى مضابط الحوار:

مرحبًا حواء.. ممكن تعرفينا عليك؟
مرحبًا، أنا حواء إبراهيم محمد حسن، سودانية بسيطة، من 
طويلة  فترة  وبعد  سندالي،  منطقة  كسال،  مدينة  مواليد 

انتقلت إلى الخرطوم واستقررت في الحاج يوسف.

َمْن الذين ساندوك في مسيرتِك المهنية؟
ــ رحمة الله عليه ــ وقف بجانبي شقيقي  بعد وفاة والدي 
رتبة  وصل  حتى  الجمهوري  بالقصر  يعمل  كان  الــذي  عمر، 
كبيرة،  مسؤولية  لي  تاركًا  حركة  بحادث  وُتوفي  الصول، 
حتى  الشركة  بهذه  وعملت  الله  على  توكلت  لله  والحمد 

يومنا هذا.

هل لديك نشاط عملي آخر قبل أن تلتحقي بالشركة؟
سنوات،   3 لفترة  سنار  بسكويت  شركة  في  عملت  نعم. 
كانت حافلة باإلنجاز والتقدير للموظفين، ثم انتقلت بعدها 

ار. لشركة حجَّ

صفي لنا دخولِك ألول مرة شركة كولدير، وكيف كان 
ودان آنذاك؟ السُّ

جميع  مــن  والتقدير  االحــتــرام  وجــدت  ــار،  لــحــجَّ دخــولــي  منذ 
ار. العاملين، وخاصة آل حجَّ

كم كان أّول مرتب تقاضيِته؟
التالي،  الشهر  لحدي  كافية  كانت  لله  والحمد  جنيهًا،   18
وكان لدينا ترحيل يقوده األخ طه وكان رجل خير، وكنا جميعًا 
دوام  يبدأ  حيث  الــواحــدة(  األم  أوالد  )زي  الواحدة  كاألسرة 

العمل عند الساعة الثالثة عصرًا.

َمْن المديرون الذين عملِت معهم؟
الله  ــ  وباشندي  ــ  عليه  الله  رحمة  ــ  عمر  علي  ســالااام،  يا 
يرحمه ــ وأحمد هاشم ــ ربنا يطول في عمره ــ وحسن عمر 
البكري أبوحراز، وكان بمثابة الوجه الفال للشركة، رغم ِصَغر 
كريمًا  رحيمًا  وكان  االبن ألمهاته،  يعاملنا معاملة  كان  سنه 
األول  المستشار  فكان  أبوحراز،  عمر  والــده  أما  وبشوشًا. 

للشركة، يراقب ويعمل من كثب، دون كلل أو ملل.

ما الفرق بين العمل حاليًا وفي السابق؟
بعد  ولكن  رونقها،  على  ومحافظة  ــدة  رائ مازالت  الشركة 
جائحة »كورونا«، قّلت وتيرة العمل بسبب تعثر وتأخر دخول 
اإلسبيرات، وعلى الرغم من ذلك ظلت اإلدارة تبذل الجهود، 

ولم نزل روادًا في سوق العمل.

هل يوجد قانون لتنظيم عمل الشركات في السابق؟
ــ  حمدوك  ــ  ــوزراء  ال رئيس  من  وأتمنى  قانون  يوجد  نعم، 
ألن  الشركات؛  تواجه  التي  الصعوبات  بتسهيل  يقوم  أن 
يدعم  ــذي  ال الــخــاص  والقطاع  بالصناعات  تنهض  البلدان 

االقتصاد الوطني.

هل لديكم دعم اجتماعي؟
ولدينا  بالعاملين،  واهــتــمــام  اجتماعي  دعــم  يــوجــد  نــعــم، 
صندوق خيري لحلحلة المشاكل التي تواجه العاملين، وكذلك 

تأمين عالجي.

خالل تلك المسيرة الحافلة، هل تم تكريُمِك؟
آل  وخاصة  بالشركة،  العاملين  من  وجدته  الــذي  االهتمام 
بالنسبة  تكريم  أكبر  يعتبر  والهدايا،  المنزلية  بالزيارات  ار،  حجَّ

لي.

حدثينا عن التدريب وتطوير مقدرات العاملين؟
إدارة الشركة تهتم كثيرًا بالتدريب وتطوير مقدرات العاملين، 

ودان. داخل وخارج السُّ

كيف تتعامل معِك إدارة الشركة؟
يا ســالااام.. جميع موظفي كولدير يتعاملون معي كاألم 
واألخت الكبيرة، يزوروني في مكتبي باستمرار، خاصة بعد 

وصولهم من المأموريات والسفر الخارجي.

كم عدد العاملين بقسم التجهيز؟
المتميزين  مــن  جميعهم  لــكــن  بــالــضــبــط،  الــعــدد  أتــذكــر  ال 

والمجتهدين.

ما أصعب المواقف طيلة فترة عملِك بالشركة؟
تقع  التي  المصانع،  أحــد  انفجار  يــوم  كــان  موقف  أصعب 
إرادة  أنقذتنا  عصيبًا،  يومًا  كان  فقد  موقعنا،  من  بالقرب 

الخالق.

ُأّمنا حواء إبراهيم محمد 
حسن

حوار: محمد إسماعيل دبكراوي
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كيف هي أوضاعِك االقتصادية اآلن؟
الحمد لله، لديَّ منزلي الخاص، اشتريته من حر مالي، خالل 

فترة عملي بالشركة، )مستورة والحمد لله(.

كلمة أخيرة..
ار«، وشكر خاص لالبن حسن  ُشكري ألبنائي العاملين بـ »حجَّ
واهتمامه  للعاملين  المستمر  لدعمه  أبــوحــراز،  البكري  عمر 

بهم، وأتمنى أن يعم السالم ربوع البالد.
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يوميات موظفة
#كنداكة

إعداد: سناء محمد علي

المعاينة  مع لجنة  لي  األولــى  المقابلة  منذ  بذلك  شعرت 
التواصلية  والمهارات  اإلنساني  بالجانب  ُتعنى  كانت  لقد 
مراحل  كــل  فــي  الــخــوض  واستطاعوا   .. ـــديَّ ل والشخصية 

حياتي العلمية والعملية، وتم تفنيدها بالمعنى الحرفي.
البشرية  الموارد  قبل قسم  من  التواصل معي  ُسبل  كل 
بشركة كولدير، أكدْت لي أنني على أعتاب مرحلة جديدة من 
ال  هنا  وبالطبع  العمل،  لفريق  انضممت  العملية.  حياتي 
أقصد )فريق عمل عمرو دياب(، جمعتني بهم مواقف أقل 

ما يقال إنهم قدموا لي كامل الدعم.
علمت من الملفات أن البعض يعمل منذ العام 1980، والحقًا 

اكتشفت أنهم لم يبرحوا هذه المؤسسة العمالقة.
الجميع  تسابق  عيون،  عملية  إلجــراء  والــدي  اضطر  وعندما 
بالفخر  شعرُت  عندها  عليه،  واالطمئنان  بي  االتصال  في 
ار وشركة كولدير. وعند ظهور جائحة  واالنتماء لمجموعة حجَّ
اإلدارة  مستوى  على  اجتماعات  عــدة  انعقدت  »كــورونــا«، 
لضمان  وذلــك  العاملين،  عــدد  لتقليل  وتوصلت  العليا، 

سالمتهم الشخصية أواًل.
تحدثت مع العديد من العّمال، ومن خالل حديثهم اكتشفت 
الكم الهائل من اإلنسانية، التي تتسم بها هذه المؤسسة 
العمالقة والعاملون بها. فكل قرار يتم اتخاذه ُينَظر لمصلحة 

العامل أواًل، وُتدرس الجوانب اإلنسانية لهذا القرار.
ار(،  علمت أن هذا هو ديدن كل المنتمين لهذه المجموعة )حجَّ
الـ  في  رقم  مجرد  لسُت  أنني  الكثيرين  من  أيضًا  وعلمت 

manpower

They treat me like I am part of a family
I think that’s what we need at the time being
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ودان، إذ بدأت نشاطاتها  ار ُأسرة عريقة في السُّ  ُأسرة حجَّ
ار، وابنه أنيس  ودان بواسطة الراحل جورج حجَّ في جنوب السُّ
ودان، وكانت  ار  الذي ُولد بقرية واتوكا بجنوب السُّ جورج حجَّ
ار تعمل في مجال الزراعة، خاصة زراعة التبغ، وذلك  أسرة حجَّ

منذ قرابة المائة عام.
للخرطوم  َقِدم  حينما  بالصناعة  لالهتمام  ار  حجَّ جورج  تحّول 
القرن  فــي  والسجائر،  للتباكو  ــار  حــجَّ شركة  بإنشاء  وقــام 
الماضي، ونجح في تصنيع سجائر »البرنجي«، وتعني كلمة 

برنجي )األول(، بلهجة النوبة في جنوب كردفان.
حجار  عائلة  الثالث من  الجيل  رغبة  نتيجة  2010م  العام  في 
في تصفية اعمالها في مجال التبغ، تقدمت شركة اليابان 
وقوة  عظمة  على  يــدل  ما  المصنع،  لشراء  بعرض  للتبغ 

ار ببيعه لها في ذلك العام. سجائر البرنجي، فقامت حجَّ
ار، تولى ابنه األكبر »أنيس« إدارة  بعد وفاة الراحل جورج حجَّ
الشركة، بمعاونة كاملة من صديقه وصديق العائلة، السيد 
ار للسجائر  طه علي البشير، الذي نجح في قيادة شركة حجَّ
وكــان  الــســنــوات،  لعشرات  ممتازة  رشــيــدة  قــيــادة  والتبغ، 
الكاملة  والثقة  العميقة  والصداقة  واإلخاء  المثمر  التعاون 
بين السيدين »أنيس وطه«، الدافع الرئيسي لتحقيق النجاح 
السجائر  وكــالء  وكــان  خسائر،  أي  دون  السنوات  لعشرات 

يتنافسون بشدة للحصول على حصصهم منه.
ــار شــراء مصنعي  حــجَّ قــررت مجموعة  2002م  الــعــام  فــي 
أول مصنع  يعتبر  كولدير  »بزيانوس«.. مصنع  و  »كولدير« 
عامًا،  ستين  من  أكثر  قبل  ــودان،  بــالــسُّ المنزلية  للثالجات 
وامتلكه اإلغريقي »يني« بعد وفاة والده. بعد شراء مصنع 
تواكب  وال  جدًا  قديمة  وماكيناته  معداته  جل  كانت  كولدير 

النهضة والطفرة في صناعات الثالجات.
»أنتوني  األخــوان  ار  حجَّ لمجموعة  المباشرة  اإلدارة  تولى   
ــار وطــه علي  حــجَّ أنيس  ــار، تحت قــيــادة  حــجَّ أنيس  ــورج«  وجـ

البشير كإدارة ُعليا.
كان تركيز السيد أنتوني، على مصنعي كولدير وبزيانوس، 
ار في قيادة مصنع السجائر. بينما ظل السيد جورج أنيس حجَّ
في  النذير  هيثم  المهندس  واألخ  أنتونى  السيد  رافقُت 
قام  إيطاليا  في  والصين.  إليطاليا  جــدًا  مهمتين  زيارتين 
تأهيل  بإعادة  حاسمة  قرارات سريعة  باتخاذ  أنتوني  السيد 
معدات  لشراء  عقودات  على  التوقيع  وتم  كولدير،  مصنع 
جديدة لكل أجزاء وماكينات مصنع كولدير، متمثلة في خط 
تجميع حديث، وخط عازل الفوم بداًل من الصوف الزجاجي، 
المواصفات،  بأحدث  البالستيك  وتشكيل  حقن  وماكينات 

وكذلك تم استجالب غرفة طالء »أتوماتيكية«.

أدت هذه اإلضافة في الماكينات للتوسع في إنتاج ثالجات 
»باب وبابين« وثالجات »ديب فريزر«.

في زيارة الصين تم االتفاق مع شركة aux »أوكس« لصناعة 
مكيفات الهواء »إسبليت«.

وما يؤكد نجاح الزيارتين أن منتجات كولدير من الديب فريزر 
الطلب  وأصبح  مسبوقة  غير  بصورة  نجحت  والمكيفات، 

عليها متزايدًا بصورة مستمرة.
واآلن مصنع كولدير مؤهل الستيعاب إضافات كبيرة في 

عها، دون الحاجة لماكينات أخرى. المنتجات وتنوُّ
يبلغ عدد العاملين في المصنع 271 عاماًل، يتولى مصنع 
صحية،  بطاقة   792 لـــ  والمالية  الصحية  الــرعــايــة  كــولــديــر 
للعاملين  الرعاية  وتمتد  وُأسرهم،  العاملين  جميع  تشمل 
المتقاعدين والمتوفين، وهؤالء تشملهم الرعاية في إطار 

المسؤولية االجتماعية.
العالمية في   حاز مصنع كولدير على كل شهادات الجودة 

شتى المجاالت.

ار الصناعية..  مجموعة حجَّ
»كولدير« رائدة الصناعة

مهندس مستشار عمر البكري أبو حراز
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مالمح من إنتاج محصول 
الذرة الرفيعة

إعداد: نادر خليفة عبد الماجد
مدير المشاريع بشركة حجار بدبي

من  منها،  المطرية  خاصة  الرفيعة،  الـــذرة  محصول  يعد 
في  زراعتها  تتم  ــودان.  الــسُّ في  النماء  وافــرة  المحاصيل 
بحوالى  وُقـــدرت  سخيًا،  إنتاجًا  وتنتج  الشرقية،  األقاليم 
منطقة  خاصة  أعــوام سابقة،   10 فدان خالل  مليون   15.6
هذه  مــن  يأتي  الرفيعة  الـــذرة  إنــتــاج  فمعظم  الــقــضــارف، 
وكــردفــان(،  )دارفـــور  الغربية  لألقاليم  باإلضافة  المنطقة، 
إنتاجًا  األقاليم  هذه  تقدم  حيث  )الجزيرة(،  الوسط  وإقليم 

وافرًا، لكنه أقّل من إنتاج منطقة القضارف.
نسب  في  الثالث  القضارف  إقليم  مناطق  اختالف  رغــم 
في  واإلنــتــاج  للنمو  قابلة  الرفيعة  الــذرة  أّن  إاّل  األمــطــار، 

التقسيمات الثالثة.
كذلك تنمو الذرة الرفيعة في المنطقة الشمالية ومنطقة 
تختلف  األمــطــار  نسب  )حيث  الجنوبية  والمنطقة  الوسط 
ابتداًء من 500-400 ملمتر في الشمالية، 700-500 ملمتر 
الجنوبية من  المنطقة  ملمتر في   700-1100 إلى  وسطًا، 

اإلقليم(.
ــار حــالــيــًا فــي »مــشــروع الــقــضــارف للذرة  تعمل شــركــة حــجَّ
الرفيعة« المصغر، هادفة لالستفادة القصوى من أراضي 
المنطقة الخصبة، وإنتاج أكبر كمية ممكنة من الذرة الرفيعة، 
األعشاب  مبيدات  واســتــخــدام  األرض  تسّميد  طريق  عــن 
بصورة ُمثلى وتحديد الطرق الحديثة المناسبة لزراعة الذرة، 
للذرة  ايــواتــوكــا  مــشــروع  تــوّســع  فــي  مما يضمن ويسهم 

الرفيعة.
اإلنسان  غــذاء  فــي  مهمًا  عنصرًا  تعتبر  الرفيعة  الـــذرة  إّن 
الذرة  زراعــة  في  ار  حجَّ شركة  وبدخول  والدواجن،  والماشية 
الرفيعة، تكون المجموعة قد أضافت مدخالت مهمة كمواد 
الماشية  بإنتاج  تختص  التي  الشركة،  مشاريع  فــي  خــام 
والدواجن .من ثمار هذا المشروع أيضًا، أنه يدر نقدًا أجنبيًا 
ار  حجَّ لشركة  التجارة  السلع، عن طريق منصة  من صــادرات 

في دبي.
أِلفتها  التي  الــزراعــيــة  الــطــرق  تغيير  إلــى  المشروع  يطمح 
الحال  بطبيعة  تقليدية  تعتبر  والتي  اإلقليم،  مجتمعات 
بأخرى  التقليدية  الوسائل  المشروع الستبدال  يهدف  حيث 
يهدف  كما  حديثة.  وتقنيات  بمعدات  مدعومة  معاصرة، 

الطرق  بتعليمهم  تقنيًا  التقليديين  المزارعين  لتدريب  أيضًا 
الزراعية،  بي  إل  خبراء في شركة جي  الحديثة من  الزراعية 
وفلسفيًا بتغيير العقلية التي يمارسون بها العمل الزراعي 

)التي ال تأخذ المخاطرة أحيانًا قيد الحسبان(.
فــي ورقـــة ُنــشــرت فــي مجلة »الــغــذاء والــتــغــذيــة وصحة 
تعد  الرفيعة  ــذرة  »ال أّن  سالم  أحمد  رشيد  كتب  السكان«، 
ودان«. وقد صدق في ذلك؛  عنصرًا رئيسيًا للغذاء في السُّ
مكونات  من  بالمائة  الستين  قرابة  تمثل  الرفيعة  فالذرة 
وداني. من هذا المنطلق فإّن المشروع  النظام الغذائي السُّ
المقام  في  غذائيًا  عنصرًا  ُيعتبر  محصول  إنتاج  من  سيزيد 

األول، وسلعة استراتيجية في المقام الثاني.
هذا  من  المرجوة  األهــداف  لتحقيق  ار  حجَّ مجموعة  تسعى 
المشروع، من خالل الشراكة مع ُمالك أراٍض مهمين )محمد 
وحامد يوسف( لهما نصيب واسع من األراضي والمزارعين 
التقليديين، الذين لهم استعداد الستخدام التقنيات الجديدة 

التي ستقدمها المجموعة.
تختص  التي  االستثمار،  تكاليف  كــل  ــار  حــجَّ شركة  تتحّمل 
أّن  كما  للمنطقة،  المغطية  الزراعية  األنشطة  بمدخالت 
سير  سيديرون  الزراعية  بي  إل  جي  شركة  وخبراء  خبراءها 
كما  المطلوب.  النجاح  تحقيق  تضمن  بحصافة  المشروع 
رقعة  توسيع  إلى  الزراعية،  للتنمية  ايواتوكا  شركة  تطمح 
أن  بعد  الرابعة،  السنة  في  فــدان   30,000 إلى  المشروع 
تتحقق األهداف المرجوة للمشروع المصفر بداية بـ 15,000 

فدان في السنة األولى و5,000 سنويًا بعد ذلك.
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احتساب

قال تعالى:
ْمــَواِل  اأْلَ ِمــَن  َوَنْقــٍص  َواْلُجــوِع  اْلَخــْوِف  ِمــَن  ِبَشــْيٍء  ُكــْم  )َوَلَنْبُلَونَّ
ــٌة  ِذيــَن ِإَذا َأَصاَبْتُهــْم ُمِصيَب اِبِريــَن* الَّ ــِر الصَّ ــَراِت َوَبشِّ َم ْنُفــِس َوالثَّ َواأْلَ

ــا ِإَلْيــِه َراِجُعــوَن(. ــِه َوِإنَّ ــا ِللَّ َقاُلــوا ِإنَّ

صدق الله العظيم

الخيرية عند  ار  الحزن واألسى، تحتسب مؤسسة حجَّ بقلوٍب يملؤها 
الحاج  الله  دفع  موالنا  الجليل/  والعالم  العزيز  الفقيد  تعالى،  الله 
هجرية،   1442/4/14 األحد  األعلى ظهر  للرفيق  انتقل  الذي  يوسف 

الموافق 2020/11/29م.
لقد ُعرف الفقيد بعلمه الغزير، ودماثة ُخُلقه، وعفة يده ولسانه، وطيب 
معشره، ما أكسبه احترام كل معارفه وأهله وأصحابه وتالميذه .لقد 
الخيرية، أعطاها علمه ونصحه  ار  إدارة حجَّ الفقيد عضوًا بمجلس  كان 

وفكره وحكمته ووقته، دون منَّ وال أذى.
نسأل الله له أعالي الِجنان، وأن يلهم ُأسرته وآله وذويه الصبر وحسن 

العزاء.
ا ِإَلْيِه َراِجُعوَن« ِه َوِإنَّ ا ِللَّ »ِإنَّ
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العديد  تقّدم  إنشائها،  ومنذ  الخيرية  ار  حجَّ مؤسسة  ظلت 
الشعب  على  بالنفع  تعود  التي  الخيرية  المشروعات  من 
اخطته  الذي  النهج  على  وسارت  استثناء،  دون  وداني  السُّ
المؤسس، بعدم اإلعالن وتسليط اإلعالم على أية خدمات 

ُتقدم للمستفيدين. 
احتياجات  مــع  تعاملها  فــي  مــتــفــردة  جعلها  االمــتــيــاز  هــذا 

المجتمع، وتقديم الخير للناس دون منٍّ وال أذى.
في  الخيرية  ار  حجَّ مؤسسة  واصلت  الماضية  الفترة  خالل 
وأزمة  “كرورنا”،  جائحة  فترة  خالل  أعمالها،  من  انقطع  ما 
الوقود البترولية، التي أعاقت حركة المؤسسة في الوصول 
ار على  للمستهدفين بالمناطق الطرفية النائية، كما دأب حجَّ

استهداف تلك المناطق.

زيارات ميدانية
الدروس  الستنباط  الميدانية  الزيارات  المؤسسة   واصلت 
المستفادة، وقياس األثر للمشاريع التي ُمولت من َقبل، 

ولمعرفة وضع المشروعات وتقييمها وتقويمها.

الماء أساس الحياة
ار  حجَّ خطة  وضمن  الحيوية،  بالمشروعات  منها  اهتمامًا 
ار  بتغيير وتوسيع  الخيرية في مجال توفير المياه، قامت حجَّ
محلية شرق  ــ  الجزيرة  بوالية  الحسين  ود  قرية  مياه  شبكة 
الجزيرة ــ وحدة أرياف تمبول، التي يبلغ عدد سكانها 2.500 
نسمة كمستفيدين مباشرين، باإلضافة لمستفيدين آخرين 
واسعًا  صًدى  المشروع  ووجد  المجاورة،  القرى  سكان  من 

لدى المواطنين.
اهتمام بالتعليم والتدريب

وفي مجال االهتمام بذوي االحتياحات الخاصة، تم تدريب 
م واإلعاقة السمعية  الفتيات ذوات اإلعاقة وصعوبات التعلُّ
الذهنية  واإلعاقات  داون«،  »متالزمة  وحــاالت  والبصرية، 
م بشهادة إكمال  البسيطة، والفتيات من فئة صعوبات التعلُّ

مرحلة األساس، على األنشطة الِحرفية والفنية، بتدريب 20 
من  الفتيات  التدريب  ويستهدف  تخصص،  كل  على  فتاة 
عمر )13-20( عامًا، في مجاالت الحاسوب وصناعة األغذية، 
وقامت المؤسسة بتوفير الحواسيب وكل المعدات الالزمة.
سيحدثه  ــذي  الـ واالقــتــصــادي  االجــتــمــاعــي  لــألثــر  بالنسبة 
تمليك  خالل  من  اأُلســر،  دخل  من  يحّسن  فإنه  المشروع، 
الفتاة المهارة الالزمة لممارسة عمل منتج وذي قيمة فعلية.
الفئة  ستتمكن  التسويق،  مهارة  على  التدريب  خالل  ومن 
المستهدفة من تسويق منتجاتها وفتح أسواق عمل، كما 
التي  الدورية  المعارض  في  المشاركة  من  ذلك  نهن  يمكِّ

ُتقام بين الفينة واألخرى.
لهذه  السلبية  النظرة  تغيير  المشروع على  اجتماعيًا، يعمل 
الفئة، ويدمجها في المجتمع، باعتبارها فئات منتجة وليست 

عالة على أحد.
تدريب تلك الفئات على األعمال الِحرفية واليدوية، ووجود 
منتجات فعلية ومفيدة، يعزز ثقة المتدربات في أنفسهن، 

ويمنحهن دافعًا للنجاح.
إضافة لتوسيع دائرة االستفادة من خالل تدريب المحيطين 
بهن، مثل اأُلمهات واألخوات وربات البيوت، من خالل فتح 
برامج دورات قصيرة وإيجاد سند ومعين لهن في أعمالهن. 
على  البذخي  الصرف  تقليل  في  المشروع  يسهم  كذلك 

المالبس واألدوات التي تحتاجها اأُلسرة بصورة مستمرة.
إلى  ُأسر مستهلكة  اأُلسرة والفتاة، من  فضاًل عن تحويل 

منتجة وفّعالة.

ِمنح جامعية
في  تواصل  الخيرية  ار  حجَّ مؤسسة  مازالت  دومــًا،  كدأبها 
جامعة  في  الطالبات  استمرارية  تدعم  التي  الرسوم  دفع 
األحفاد للبنات، وطالب جامعة أم درمان األهلية، من اأُلسر 

ار. المتعففة والمحتاجة، كِمنح مستمرة ترعاها حجَّ
ار«، قالت إحدى الطالبات، إنها  لـ »مجتمع حجَّ وفي حديثها 
الالتي  الطالبات  للبنات، ضمن  األحفاد  جامعة  في  طالبة 
“فّراشة”  بمهنة  تعمل  والدتها  وإن  ار،  حجَّ منحة  تشملهن 
أن األســرة تسكن  الخرطوم. وأضافت  مــدارس  إحــدى  في 
ار  داخل المدرسة، ومنذ دخولها الجامعة  تكفلت مؤسسة حجَّ
تنجح  أن  شريطة  الدراسية،  الرسوم  تكاليف  بجميع  الخيرية 
بإحراز معدل سنوي 70%، كحد أدنى، حتى تستمر المنحة. 
وأوضحت الطالبة أن هذا يحّفز الطالبات على إحراز معدالت 

ار الخيرية مؤسسة حجَّ
بقلم: زينة لقمان محمد محجوب

مديرة المشروعات/ الزيارات
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عالية طيلة فترة الدراسة، باإلضافة للمتابعة المستمرة من 
األعباء  دراســي، وتسهيل  كل فصل  المؤسسة في  قبل 
وغيرها من  الطالبات،  عائقًا في طريق  تقف  التي  المالية 

الخدمات األخرى.
مساعدة متضرري السيول

خالل السيول واألمطار التي اجتاحت البالد، هّبت مؤسسة 
والفيضانات  الــســيــول  مــتــضــرري  لمساعدة  الخيرية  ــار  حــجَّ
بوالية سنار، مدينة سنجة، وأسهمت في درء آثار السيول 
المبيدات  لتوفير  إضــافــة  مضخة،   15 بتوفير  واألمــطــار، 
الحشرية، كما أسهمت في  رش 224 منزاًل بقرية الدبركة، 
وساهمت بصورة فاعلة في خفض اإلصابة بمرض المالريا 

واألمراض األخرى.
المؤسسة  فريق  بمجهود  المواطنون  أشــاد  جانبهم،  من 

ار الخيرية. والدور المجتمعي، الذي قامت به حجَّ
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ودان تستخدم برنامج 	  ار أول شركة في السُّ حجَّ
»األوريكال فيوشن«

نساعد اإلدارة في اتخاذ القرارات الصحيحة	 
بإمكان اإلدارة معرفة أي معلومة عن المجموعة 	 

بـ »ضغطة زر«

برنامج  تستخدم  ــودان  الــسُّ في  الشركات  ــل  أوائ من  ار  حجَّ
ــكـــال فــيــوشــن على  ــفــيــوشــن«، ويــحــتــوي أوريـ ــال ــك »األوري
العديد من النماذج الداخلية، أهم هذه النماذج هي المالية 

والمشتريات وشؤون األفراد والتكاليف والمبيعات.
من  اليومية  العمليات  إدارة  سهولة  في  النظام  ويساعد 
بسهولة،  التقارير  على  والحصول  ومعالجتها  بيانات  إدخال 
حيث ُتجمع هذه المعلومات في قوالب بيانات لكل شركات 
بيانية،  رسوم  العليا في شكل  لــإلدارة  وُتقدم  المجموعة، 

ومعلومات واضحة، ما يساعدها في سرعة اتخاذ القرار.
محجوب  المهندس  أوضــح  ــار«،  حــجَّ »مجتمع  لـ  حديثه   في 
والتخطيط  الـــمـــوارد  إدارة  فــي  اســتــشــاري  ــديــن  ال صـــالح 
في  متخصص  أن القسم  المعلومات،  تكنولوجيا  بقسم 
الــمــوارد  قسم  هــي  أقــســام:  ثــالثــة  كــأحــد  المالي  الجانب 
والتكاليف.  المشتريات  وقسم  المالي  والقسم  البشرية، 
تحويل  هي  األساسية  القسم  وظيفة  إن  محجوب  وقــال 

بالتشغيل إلى  المتعلقة  استراتيجيات وأهداف المؤسسة 
المؤسسة  تتمكن  حتى  النظام،  فــي  وعمليات  إجـــراءات 
الواقع،  أرض  على  الهدف  أو  االستراتيجية  هذه  رؤية  من 
يوّفر  فالنظام  سنوية،  الربع  أو  النهائية  النتيجة  وقياس 
تقارير حسب الفترات المختلفة التي يرتبط بها عمل اإلدارة، 
لتوفير  تــي«،  »اآلي  وربطها بـ  المجموعة  أهــداف  لتحقيق 

الخدمة والسعات الالزمة.
المعلومات،  لتقنية  أن اإلدارة بدأت كقسم  وأبان محجوب 
يعمل به مجموعة من المبرمجين، ونتيجة النفتاح المجموعة 
ودخــول  التكنولوجيا،  في  المتسارع  والتطور  العالم  حــول 
ودان مرحلة رفع الحظر  األمريكي عن المعلومات، مما  السُّ
يسهم بدخول شركات عالمية للبالد كـ »مايكروسوفت« و 
»أوريكال«، كان البد من استخدام المجموعة أعلى تكنولوجيا 
في العالم؛ ألن عدم ذلك ربما يعّرضها لدفع غرامات مالية، 

لذا استخدمنا أفضل البرامج.

فبعد  كبيرة،  بــصــورة  تطور  القسم  أن  محجوب  وأضـــاف 
حسب  البرامج  بتطوير  ونقوم  داخليًا  البرمجة  تتم  كانت  أن 
»اإلي  نظام  تستخدم  اآلن  المجموعة  أصبحت  االحتياجات، 
آر بي«. وعن اختيارهم لـ »أوريكال«، أوضح أنه لم يأِت عن 
فراغ، وإنما بعد دراسة متأنية لكل البرامج العالمية، فوقع 
ار  االختيار على استخدام »أوريكال فيوشن«. ومجموعة حجَّ
من أوائل الشركات التي استخدمت هذا البرنامج، بعد قرار 

ودان. رفع الحظر المعلوماتي عن السُّ
الشركة، وقّلل  أنظمة  وّحد  الذي  بالبرنامج  محجوب  وأشاد 
التكاليف، فهو يعمل على بنية الحوسبة السحابية، ما يعني 
تقليل تكاليف تراخيص المخدمات وأنظمة التشغيل وصيانة 
مشتروات  مــن  التفاصيل  بتفاصيل  علم  على  األعــطــال، 
ومدخالت اإلنتاج ومراحل تصنيع مبيعات، وحتى حسابات 
البنوك في كل أقسام المجموعة؛ باإلمارات وغانا ونيجيريا، 
زر«، سواء  بـ »ضغطة  فبإمكان اإلدارة معرفة أي معلومة 
أو  الموبايل  من  السيارة،  أو  المنزل،  المكتب،  في  كنت 

الالبتوب، فقط تحتاج الوصول للنظام عن طريق اإلنترنت.
وأوضح أن الفريق العامل يقوم بتوفير المعلومات وتقديم 
الدعم الفني ألي موظف بأقسام المجموعة المختلفة، في 

كل أنحاء العالم.
كما أصاف أن العمل بالقسم غير مرتبط بدوام معّين، خاصة 
وأنهم يعملون في مجموعة عالمية، بها دوام مختلف من 

دولة ألخرى.
من  األول  في  ار  حجَّ بمجموعة  العليا  اإلدارة  قامت  وقــد 

محجوب صالح الدين محمد 
عبد الله

استشاري في إدارة الموارد والتخطيط 
بقسم تكنولوجيا المعلومات:
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بي(،  آر  الـــ)إي  مجموعة  بتكريم   ،2020 العام  من  نوفمبر 
لإلنجاز الكبير الذي تحقق، وهو نجاح المشروع الذي استغرق 
مطوري  أن  المعروف  ومن  سنوات.  الثالث  قرابة  تنفيذه 
النظم ينتجون منتجات غير ملموسة، متمثلة في شاشات 
التقدير  تجد  ما  ونــادرًا  البيانية،  والرسوم  والتقارير  اإلدخــال 
إالَّ من جهة أو شخص يعرف قيمة هذا العمل، فكان هذا 

التكريم له أثر طّيب في نفوسنا.
ار عبر تطوير  نحن في القسم نعمل على تطوير مجموعة حجَّ
البرامج المتقدمة التي  ERB وهو من  آر بي(  الـ)إي  برنامج 

تعمل بها كبريات الشركات العالمية.
الشركة  به  تعمل  الــذي  فيوشن(،  )األوريــكــال  البرنامج  هذا 
يحوي مجموعة كبيرة من العمليات تتم بطريقة »أتوماتيكية« 
حتى  اإلنتاج  مدخالت  عمليات  من  بداية  اإلنتاج،  لمراقبة 

تصبح منتجًا.
العليا  اإلدارة  تساعد  التي  الالزمة  التقارير  القسم  ويوّفر 
على اتخاذ القرارات الصحيحة، عبر توفير المعلومة السليمة 
والدقيقة، بداية من المشتروات وحتى المبيعات في كل 

الشركات.
وخطط  المجموعة  أهــــداف  تحقيق  عــلــى  الــقــســم  يعمل 
باألهداف  المعلومات  تقنية  ربط  عبر  مستقباًل،  توسعها 

لتوفير السعات الالزمة.
والتخطيط  الموارد  إدارة  نظام  تطوير  األساسية  وظيفتنا 
يمكن  »مسستمة«،  لتقارير  والمعلومات  البيانات  لتحويل 
القول إننا إدارة »تسستم« وتحوسب األداء، لتساعد اإلدارة 
بتوفير  والسليمة،  الصحيحة  الــقــرارات  اتخاذ  على  العليا 
وحتى  اإلنتاج  مدخالت  من  والدقيقة  الصحيحة  المعلومة 
اإلنتاج والمبيعات، فالشركات تقوم بإدخال البيانات ونقوم 

نحن بمعالجتها.
ونعد  المجموعة،  إنــتــاج  تطوير  فــي  اإلدارة  أسهمت  كما 
اإلدارة العليا بتطوير التقارير المقدمة بأحدث ما توصلت إليه 

تكنولوجيا المعلومات ACO وهي تقنية تصوير البيانات.
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كفاءات أساسية مستمدة 
من قيمنا!
سماح الصادق

مديرة قسم التدريب والتطوير

إن كفاءات حجار األساسية مستمدة من قيمنا التي نؤمن 
رؤيتنا  لجعل  الــالزم  التوجيه  توفير  في  تتمثل  والتي  بها 
ومهمتنا واقعا ملموسا. إنها مبادئنا التي توجهنا في قيامنا 
بعملياتنا اليومية واتخاذنا لقراراتنا. كفاءاتنا األساسية هي 
بمثابة الحمض النووي الخاص بنا؛ فهي تحدد كيفية قيامنا 
القدرات/ التي نعمل من خاللها و  الثقافة  بعملنا، طبيعة 

الكفاءات التي نظهرها. 
الكفاءات على كل موظفي مؤسستنا بغض  تنطبق هذه 
الجغرافية.  مواقعهم  أو  وظائفهم  مستوى  عــن  النظر 
على  تقوم  والتدريب  التحقق  التقييم،  التوظيف،  عمليات 

هذه الكفاءات الجوهرية بالذات.
فيما يلي ستُّ كفاءات أساسية تقوم عليها حّجار:

معيشا  واقعا  األساسية  الكفاءات  هذه  تكون  أن  أجل  من 
فإن على كل موظفي حجار فهم تعريف كٍل منها على حده، 
اإليجابية  الصفات  وإظهار  تبني  من  ذلــك  ُيَمّكنهم  بحيث 
الكفاءات  هــذه  مع  يتعارض  ما  كل  وتجنب  بها  المتعلقة 
األساسية من سيء الصفات. قام قسم الموارد البشرية 
الــكــفــاءات  لــهــذه  إطـــار واضـــح سهل االســتــخــدام  بتصميم 

األساسية لتكون سهلة التطبيق.
مستوى  بــرفــع  والــتــطــويــر  الــتــدريــب  قسم  فــي  قمنا  لقد 
الوعي بالكفاءات األساسية من خالل طريقتين تعليميتين 

إصالحيتين رئيسيتين:
- استخدام منصة مهارات التعليم االلكتروني عبر االنترنت 
تحاذي في  التي  الــدورات  العديد من  بتحميل  قمنا   التي 

محتواها ما تصبو إليه كفاءاتنا األساسية فيها.
يتم  والتي  الفصل  داخــل  من  التدريب  طريقة  استخدام   -

فيها استخدام اللغة العربية
مكننا من  التوعوية  التعلم  متعددة من طرق  أنواعا  تبني   
مكننا من معالجة  وكذلك  الموظفين،  أكبر من  عدد  تغطية 

قدراتهم التعيلمية المختلفة ومرونتهم.
الــداخــلــي  تــدريــبــنــا  أطلقنا  وأكــتــوبــر  سبتمبر  شــهــري  فــي 
أال  األساسية  كفاءاتنا  إحدى  غطى  والــذي  األول  الفصلي 
التدريبي  البرنامَج  حضر  حيث  واألخـــالق«  »النزاهة  وهــي 
في  مجموعات  أربعة  من  موظفا  وخمسون  وسبعة  مائة 
العمال،  الــســائــقــون،  األمـــن،  حـــراس  بينها  مــن  المنظمة 
محتوى  غطى  المبيعات.  ومندوبو  الفنيون  المشغلون، 

الجلسات التدريبية ما يلي:
تعريف النزاهة واألخالق	 
أهمية  النزاهة واألخالق	 
فوائدها التي تعود على الموظف والمؤسسة	 
كيف تكون شخصا ذا أخالق	 
في 	  واألخــالق  بالنزاهة  المتعلقة  المشاكل  حل  كيفية 

بيئة العمل
كيفية المحافظة على ثقافة مؤسسية أخالقية	 

قسم  مديرة  قدمتها  وقــد  ساعات  لثالث  الجلسة  امتدت 
التدريب والتطوير. صاحبت الجلسة ألعاب ونشاطات أخرى 
وهدايا. لقد كان البرنامج مليئا بالمرح وردود األفعال التي 
تلقيناها كانت ممتازة )أنظر الرسم التوضيحي المرفق(.  لن 
تتوقف هذه الجلسات التوعوية وسنحرص على استمرارها 

في 2021 لنغطي ما تبقى من كفاءاتنا األساسية.
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جائزة التصفيق للمهارات 
والكفاءات األساسية

مقدمة
زين، تقديرًا  ار على تكريم منسوبيها المتميِّ دأبت مجموعة حجَّ
على  دأبت  دوري  كتقليد  التكريم  لهم..  وتحفيزًا  لجهودهم 
إقامته إدارة الموارد البشرية والمسؤولية االجتماعية، يتم 
 4 المتمّيز في كل فصل، أي بواقع  الموّظف  اختيار  خالله 
موظفين في العام، عبر ُأسس ومعايير محددة، بعدها يتم 
التصويت للموظف المثالي ويتم تكريمه في حفل مصغر.. 
خالل الربع األخير من العام 2020 وقع االختيار على الموظف 
واالستقبال..  المنشأة  تأمين  من  الــقــادر«  عبد  الله  »عبد 

ار« جلست إليه فإلى مضابط الحوار: »مجتمع حجَّ
 

البطاقة الشخصية
االسم، عبد الله عبد القادر محمد بدري. األصل من الوالية 
الشمالية مدينة دنقال، ُولدت في مدينة بورتسودان في 
1970، واآلن أسكن مدينة بحري بمنطقة الدروشاب  العام 

جنوب.
 

المراحل التعليمية
بمدرسة  والمتوسطة  الـــدروشـــاب،  بــمــدرســة  االبــتــدائــي 
حلفاية الملوك، والثانوي بمدرسة بحري الحكومية، وأكملت 

ودانية بنجاح. الشهادة السُّ

ار؟  مواقع عملت بها قبل مجموعة حجَّ
قصيرة،  لفترة  الخرطوم  واليــة  بشرطة  عملت  ار  حجَّ قبل 
ار. بوحدة عمر المختار )كوبر(، ومنها انتقلت للعمل بشركة حجَّ

 
ار وما طبيعة العمل الذي  متى التحقت بمجموعة حجَّ

توليته؟ 
عام  يونيو  شهر  مــن  األول  فــي  ــار  حــجَّ بمجموعة  التحقت 
التي  سابقًا،  القابضة  ار  حجَّ شركة  افتتاح  بداية  1999م، 

ار المحدودة اآلن. تحولت لحجَّ

ما طبيعة الوظيفة التي عملت بها؟ 
وتأمين  االستقبال  أصبحت  واآلن  والسالمة،  األمن  إدارة 

المنشأة.

ار؟  ماذا يمثل لك مجتمع حجَّ
ار هو بالنسبة لي األسرة األولى، فمنذ التحاقنا  مجتمع حجَّ
الصادقة، وكل ما هو  اأُلبــوة واأُلخــوة  ار، وجدنا فيهم  بحجَّ
وَمْن  غادر  َمْن  بالشركة  عملت  التي  المجموعة  كل  ب..  طيِّ
طّيبون  وجميعهم  ــدة،  ــواحـ الـ كــاألســرة  يــتــعــامــلــون  بــقــي 
ُيشعرك  تعاماًل  معك  ويتعاملون  منهم،  فــردًا  يجعلونك 

بالطمأنينة، ويبعث في نفسك الراحة.
 

مؤخرًا تم اختيارك وتكريمك بجائزة الموّظف المثالي، 
ماذا يعني لك ذلك؟ 

هنالك  أّن  وأرى  بـــاإلدارة،  زمالئي  لكل  تكريم  هو  تكريمي 
من هم أحق مني بالتكريم، ولكن التصويت جاء لصالحي، 
وأعتقد أن هنالك زمالء يستحقون الجائزة والتكريم، فنحن 
بقية  تكريم  يتم  أن  وأتمنى  الــواحــد،  الفريق  ــروح  ب نعمل 

الزمالء.
 

كيف كانت مراسم التكريم؟ 
عقب اختياري، ُأقيم صبيحة اليوم التالي احتفال صغير في 
محتواه، كبير في معناه، اشتمل على كلمات أشادت فيها 
اإلدارة بشخصي، وسبب اختياري، وهنا ال ُبدَّ من أن أشكر 
ار الختيارهم لي وتكريمي بجائزة الموظف المثالي،  أسرة حجَّ
وهي مسؤولية على عاتقي؛ ألْن أكون على قدر االختيار، 

كذلك أشكرهم على التكريم المعنوي والمادي.

كلمة أخيرة
مجلة  وإدارة  االجتماعية  المسؤولية  قسم  ألســرة  الشكر 
ار«، ولكل اإلداريين والزمالء، لتعاملهم الراقي،  »مجتمع حجَّ
لتطور  يــؤدي  ما  نقدم  وأن  العطاء،  يتواصل  أن  ونتمنى 
ار دومًا في تقدم وازدهار. المجموعة ورفعتها، وأن تكون حجَّ
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أبداه الفريق آنفًا حتى يستمر الفالح واالزدهار.
المحبوب  ــودان،  ـ ــسُّ الـ فــي  األول  الــمــشــروب  بــزيــانــوس، 
1920، هو اآلن متوّفر  العام  الكثيرين منذ  والمفضل لدى 

ويمكن الحصول عليه أكثر من ذي قبل.

شركة  افتتحت   ،2020 للعام  نوفمبر  مــن  الخامس  فــي 
مجموعة  شركات  إحــدى  ــ  والمشروبات  لألغذية  بزيانوس 
ار ــ خط تقنية معدات التعبئة الجديد، واضعة بذلك عالمة  حجَّ
فارقة في الصناعات الغذائية بالبالد، وإضافة جديدة لنجاح 

الشركة وخطة نموها.
احتفااًل  تنظم  أن  والمشروبات  لألغذية  لبزيانوس  لفخر  إنه 
بهكذا إنجاز، ال سيما في هذه األوقات العصيبة التي يمر 
ودان والسوق العالمية. ولوال الجهد المضني الذي  بها السُّ
أَمّده  الذي  االستراتيجي،  واإلرشــاد  التشغيل،  فريق  بذله 
كان  لما  بزيانوس لألغذية والمشروبات،  اإلدارة في  فريق 

هذا النجاح ممكنًا.
في حدث احتفالي موجز ومعّبر، تم اإلعالن عن هذا اإلنجاز 
العظيمة  الجماعية  الجهود  على  الضوء  طمعًا في تسليط 
)شركة  وهــي  كــوزمــي«،  آنــد  »كرونز  مهندسو  بذلها  التي 
ألمانية تعمل في مجال تصنيع ماكينات التعبئة والتغليف(، 
قدموا  الذين  والمشروبات،  لألغذية  بزيانوس  ومهندسو 
ماكينات »كرونز« جديدة كانت سببًا في زيادة وحدات اإلنتاج 
في بزيانوس لألغذية والمشروبات، بستة عشر ألف وحدة 

في الساعة.
حاجة  تلبية  على  الشركة  قــدرة  تحسين  في  هــذا  وأسهم 
السوق المتزايدة، كما أسهم في إضافة الكثير من النكهات 

ووحدات حفظ المخزون الجديدة.
لمجموعة  العام  المدير  أحمد،  أمين  السيد  عّبر  جانبه،  من 
الذين  لكل  وامتنانه  تقديره  مــدى  عن  لألغذية،  بزيانوس 
بالجهود  إعجابه  عــن  عّبر  كما  االحتفالي،  الــحــدث  حــضــروا 
المبذولة من ِقبل أعضاء ُأسرة بزيانوس، التي ساعدت في 
وصول الشركة إلى ما وصلت إليه من نجاح وتطور. كما نوه 
السيد أمين بضرورة العمل بنفس التفاني والطموح، الذي 

“بزيانوس”
تفتتح خطًا جديدًا لتقنية معدات التعبئة
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الجودة والسالمة والصحة  أنظمة  تبني  كانت فكرة  لطالما 
ار األمر  المهنية أمرًا الزمًا وحيويًا، اتخذت إدارة مجموعة حجَّ
ــدء تطبيق هــذه األنظمة  ب وِالـــتـــزام، مــن خــالل  جــديــة  بكل 
العالمية في شركاتها المختلفة، ساعدها في ذلك ااِللتزام 
تجاه  اإليجايبة  وحساسيتها  الُعليا،  إداراتها  يمّيز  الذي  الجاد 
ر لها مساحات  هذه المواصفات، وتلبية احتياجاتها بما يوفِّ

رضاء لعمالئها وسالمة وصحة عامليها.
المال  رأس  هــم  ــار،  حــجَّ شــركــات  بمجموعة  العاملين  وألن 
الحقيقي وركن أصيل من أركانها، اهتمت المجموعة بتبني 
في  تقدح  التي  المهنية،  والصحة  السالمة  مواصفات 
واألنشطة  باألعمال  والموجودة  المحتملة  المخاطر  تحديد 
تجاهها،  الــالزمــة  التحكم  اشــتــراطــات  ووضـــع  المختلفة، 
درجات  أقصى  بتوفير  والمنشأة،  العاملين  حماية  بغرض 
من  المجموعة  إدارة  ورأت  المناِسَبْين.  والتحكم  الحماية 
خالل شركاتها، أن عملية إنزال متطلبات السالمة والصحة 
بِالتزام  المهنية أمر حاسم وضروري. كل ذلك كان مصحوبًا 
عاٍل غير منقوص من اإلدارة العليا للشركات المختلفة، من 
المشاريع  هذه  إلنجاج  الالزمة  والموارد  الدعم  توفير  خالل 
تكون  أن  غريبًا  لها. فليس  االستراتيجية  األهــداف  وتحقيق 
جميع شركات المجموعة حاصلة على شهادة معتمدة في 
السالمة والصحة المهنية، ومن أكبر شركات الِمنح العالمية 

.)SGS(
 وقد لعبت إدارة شركة بزيانوس لألغذية والمشرويات دورًا 
ودان،  بالسُّ الغذاء  إرساء قيم ومفاهيم سالمة  حيويًا في 
من خالل التأكد الصارم من سالمة وأمان سلسلة اإلمداد 
الخاصة بتصنيع منتجاتها، ساعدها في ذلك تبينها لموجهات 
 ISO« ــة  األغــذي بــســالمــة  الــخــاصــة  العالمية  الــمــواصــفــات 
 ،2012 في  المعتمدة  بشهادتها  ُتوجت  التي   ،»22000
ودان يحصل على هذا  كأول مصنع للمياه الغازية في السُّ

االعتراف العالمي.
مثل  المجموعة  غــادرت  التي  الشركات  أّن  بالذكر  والجدير 
كانت  للسجائر،  ار  حجَّ  ،V2B ،جحار سامسونج أكيال،  شركات 
حتى اللحظة األخيرة تتمتع بمزايا أنظمة الجودة والسالمة 
والصحة المهنية، ما يعكس شغفًا مستمرًا وأساسيًا إلدارة 

المجموعة في تبني مثل هذه المواصفات، واالعتماد على 
وتقييم  التشغيل  التخطيط،  مراحل  جميع  في  موجهاتها 

األداء. 

أنظمة الصحة والسالمة المهنية 
في مجموعة حجار
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جوبا،  مدينة  شهدت   2020 للعام  أكتوبر  من  الثالث  في 
بين  السالم  اتفاق  توقيع  الــســودان،  جنوب  دولــة  عاصمة 
الكفاح  حــركــات  مــن  وعــدد  السودانية  االنتقالية  الحكومة 

المسلح تحت مظلة الجبهة الثورية السودانية. 

وجنوب  للسودان  جديد  عهد  بداية  بمثابة  كانت   مناسبة 
السودان على حد سواء، لقد تجلى في هذه المناسبة  أن 
واحــدة  أمــة  هما  سوداني  والجنوب  السوداني  الشعبين 
وإن اختلفت الدول، مايجمع بينهما ليس تاريخ غني وبعيد 

فحسب بل تجمعهما ثقافات وقواسم واواصر مشتركة .

الترويكا  دول  من  وثيقا  عالميا  دعما  االتفاق  مبادرة  وجدت 
واالتحاد  والنرويج(  المتحدة  المملكة  المتحدة،  )الــواليــات 
الذي وجدته إقليميا من مصر وعدد من  بالقدر  األوروبــي، 

دول منطقة الخليح العربي. 

ــأنَّ ســـالم الـــســـودان قــد بــشــر بــســالم آخـــر فــي جنوب  ــك َل
مناسبة  وجــدت  أكتوبر  مــن  الثالث  يــوم  ففي  الــســودان؛ 
توقيع اتفاقية السالم التي أقيمت في مقر ضريح الدكتور 
َقبل  الجنوب سودانيين  ِقَبل  بهيحا من  احتفااًل  جون قرنق 

السودانيين الشماليين أنفسهم!

حوالي  استمرت  التي  الــســودان  حــرب  أن  بالذكر   الجدير 
سبعة عشر عاما أو يزيد في دارفور وحدها وأكثر من اثنين 
آثــارا  ــا  وراءهـ خلفت  الــســودان،  جنوب  فــي  عاما  وعشرين 
بناء  جما.  عناء  والجنوبيون  الشماليون  منها  عانى  عميقة 
على تقارير األمم المتحدة فإن الحرب تسببت في موت أكثر 
من ثالثمائة ألف إنسان في دارفور وحدها في حرب أغلب 
ضحاياها من المدنيين وخاصة النساء الالتي إن نجون من 
الحرب  القتل فلم يسلمن من االغتصاب والتهجير. ضحايا 
سنة  العشرين  خالل  قتيال  المليون  تخطى  الجنوبيين  من 
ونيف التي دارت فيها - في فترات متقطعة- منذ منتصف 

القرن العشرين وحتى بدايات القرن الحادي والعشرين.
بالبالد،  التنموية  المشاريع  في  بالغة  بصورة  الحرب  أثرت 
فقد أضّرت باالقتصاد فزادت معاناة الناس و َضُنَك عيُشهم 

نسبة النخفاض قيمة العملة المحلية.

لفترة  حكم  الــذي  البشير  عمر  الرئيس  إسقاط  تم  أن  منذ 
البالد في  2019 ظلت  العام  أبريل من  طويلة، في شهر 
حالة أزمة سياسية لم تخرج منها بعد. إن التوتر في الحالة 
مطلع  في  بداياِته  تعقُب  يمكن  السودان  في  السياسية 
شهر ديسمبر في العام 2018 عندما فرضت حكومة البشير 
آنذاك سياسات تقشفية لدرء األزمة االقتصادية الوشيكة. 
الخبز  الحكومية عن  الدعومات  نتج عن تلك السياسات رفع 
والوقود، األمر الذي أدى الحتجاجات غاضبة من المواطنين 
انتقلت موجة االحتجاجات بعدئٍذ إلى  في شرق السودان. 
العاصمة الخرطوم وكان الشباب من الجنسين قادَتها, كما 

شاركت فئات عمرية أخرى أيضا.

إبان  لالرهاب  الراعية  الــدول  قائمة  ضمن  السودان  اصبح 
النظام  هــذا  إســقــاط  بعد  لكن  البشير،  نــظــام  حكم  فــتــرة 
وتوقيع السالم، توجهت النداءات إلى رفع العقوبات من 
البالد  الجديد من عمر  العهد  السودان أمال في أن يشهد 
بناء – بل و ازدهارا – في اقتصادها الذي أضحى على شفا 
األمريكية  المتحدة  الواليات  لبت  الله فقد  وبحمد  االنهيار. 
النداء وقامت برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية 
لالرهاب مما يترتب على ذلك من ايجابيات بانفتاح السودان 
العالمية  المصرفية  المؤسسات  وتــعــامــل  الــعــالــم  على 
ويعود  االقتصاد  عجلة  يحرك  ــدوره  ب ــذي  وال الــســودان  مع 

بالسودان لسابق عهده الزاهر.
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