الخميس  14ربيع األول 1440هـ 22 ،نوفمبر 2018م

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

«أديبك  »2018مشاركة فاعلة ألرامكو السعودية
ورعاية ماسية وثالث جوائز

المتقدمــة التــي ّ
توظفهــا الشــركة فــي مرافقهــا
بقــدر مــا كان جنــاح أرامكــو الســعودية فــي «أديبــك  »2018كاش ـفًا عــن التقنيــات
َّ
وقطاعاتهــا؛ بــرز الشـ ّـبان الســعوديون والشــابات الســعوديات فــي الجنــاح بوصفهــم المحــور األســاس لــكل أعمــال الشــركة ال ُكبــرى.
وقــد حظــي الجنــاح بحضــور كبيــر مــن ِقبَــل الوفــود المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــر والــز َّوار ،وكذلــك مــن ِقبَــل المشــاركين وز ّوار
معــرض ومؤتمــر أبــو ظبــي الدولــي للبتــرول «أديبــك  .»2018واطلــع الجميــع علــى الجنــاح وأركانــه واســتمعوا إلــى الشـ ّـبان الســعوديين
والشابات السعوديات الذين أظهروا معرفة بارعة بما يعملون فيه.

صفحة ١١ - ٧

«وعد الشمال»
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محمد الرويلي ،يقوم بأعمال تفتيش روتينية في أحد مرافق المعالجة السطحية في
عددا من مهمات
شمال المملكة .يقول الرويلي ،وهو أحد الشباب السعوديين الذين أكملوا ً
العمل في عدد من اإلدارات المختلفة ،إن العمل في معامل الغاز التقليدي أمر مفيد ألن
المطبقة في مرافق المعالجة غير التقليدية.
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صفحة ٣

شمال المملكة

الرياض

صفحة  ٤و٥

> ٦٠٠

تقدم ــت للعمل م ــع أرامكو الس ــعودية ،أو
ش ــركة وطنية ّ
توس ــعت بأعماله ــا لديه ــا من ــذ انط ــاق برنام ــج
أنه ــا ّ
اكتفاء.

 22نوفمبر  2018القافلة األسبوعية

2

أعضاء مجلس إدارة شركة فاركو الوطنية آلبار
النفط يزورون أرامكو السعودية

أمين الناصر يستقبل كالي ويليامز رئيس شركة فاركو الوطنية آلبار النفط ناصر النعيمي  -الرابع من اليسار -مع وفد من أعضاء مجلس إدارة شركة فاركو الوطنية آلبار النفط األمريكية خالل زيارتهم ألرامكو السعودية.
األمريكية خالل زيارة وفد الشركة ألرامكو السعودية.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -زار وفــد مــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة
(فاركــو الوطنيــة آلبــار النفــط) األمريكيــة يــوم األربعــاء 6
ربيــع األول 1440هـــ (  14نوفمبــر 2018م) ،أرامكــو
الســعودية بمقرهــا الرئيــس فــي الظهــران ،وتُعــد شــركة
(فاركــو الوطنيــة آلبــار النفــط) أحــد مقدِّمــي التقنيــة
والمعــدات والخدمــات لقطــاع النفــط الخــام والغــاز
الدولــي ،فــي مجــاالت الحفــر واإلنجــاز واالحتياجــات
اإلنتاجية.
وتــرأس الوفــد رئيــس شــركة فاركــو ،كبيــر إدارييهــا
التنفيذييــن ،كالي ويليامــز بصحبــة أعضــاء مجلــس
اإلدارة ،وكان فــي اســتقبال الوفــد رئيــس أرامكــو
الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن
حســن الناصــر ،وكبــار المســؤولين التنفيذييــن فــي
الشــركة ،ومــن بينهــم النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب
واإلنتاج ،األستاذ محمد يحيى القحطاني.
وكانــت أرامكــو الســعودية و«فاركــو» قــد أعلنتــا فــي
يونيــو 2018م عــن توقيــع اتفاقيــة مســاهمة فــي مشــروع
مشــترك لتطويــر مصنــع ومعــدات أجهــزة حفــر بريــة

إضــــاءة

محسون محمد محسون

mahsoon.hussain@aramco.com

إدارة أعمال األمن الصناعي
بالمنطقة الغربية

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة موظفي الشركة في
الكتابة لزاوية إضاءة ،وذلك لتعميم الفائدة من خالل
ما يطرح فيها من أفكار متنوِّعة تعبّر عن آراء كتّابها.

وخدمــات مــا بعــد البيــع فــي رأس الخيــر ،وتتــوزع حصص
الملكيــة فــي هــذا المشــروع بنســبة  ٪30ألرامكــو
السعودية و ٪70لـ«فاركو».
وتشــير التقديــرات إلــى أن مشــروع الشــركة المشــترك
ســيعمل علــى توليــد فــرص عمــل محليــة تصــل إلــى 1100
وظيفــة مــع اكتمــال تشــغيله بشــكل كامــل ،وذلــك فــي عــدة
تخصصــات متفاوتــة الخبــرات .إضافــة إلــى ذلــك
ســيحتوي المشــروع علــى مركــز تدريــب علــى مســتوى
عالمــي تــم تجهيــزه بأحــدث المعــدات وأجهــزة المحــاكاة
لتوفيــر التدريــب الــازم للســعوديين ،إذ مــن المتوقــع أن
تبلغ نسبة السعودة  ٪65على األقل في المشروع.
ويتوقــع أن يبــدأ المشــروع نشــاطه بنهايــة العــام
الجــاري ،بعــد اكتمــال إنشــاء مرافقــه ،وقــد تــم تســلّم
رخصــة االســتثمار لمزاولــة األنشــطة الصناعيــة
والخدميــة والتجاريــة مــن الهيئــة العامــة لالســتثمار.
ويعــزّز هــذا المشــروع مــن تنامــي صناعــة الطاقــة فــي
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا ،إلــى جانــب تلبيــة
الطلــب المتزايــد علــى الطاقــة وكذلــك زيــادة الصــادرات
في مجال خدمات قطاع الطاقة.
وتأتــي زيــارة وفــد الشــركة فــي إطــار األنظمــة

العادات السبع األكثر سلبية
جــولــيــان تــريــجــر خبير فــي عــلــم الــتــواصــل
االج ــت ــم ــاع ــي واالت ـ ــص ـ ــال ،ولــــه ع ــدي ــد من
المحاضرات القيمة التي سجلت عــد ًدا كبي ًرا
مــن المشاهدات بلغت  40مليون مشاهدة.
إحدى أهم تلك المحاضرات تح ّدث فيها عن
عــادات سبع يجب أن نتو قّف عنها ونتجنبها
ليتسنى لنا أن نكون متحدثين جيدين ويستمع
إلينا اآلخــرون .وهنا أحببت أن أشارككم هذه
العادات التي دعانا ديننا الحنيف منذ أكثر من
 1400عام إلى تجنبها واالبتعاد عنها.
يقول جوليان إن قــوة الصوت البشري من
الممكن أن تبدأ حر ًبا ،أو تنشر ِسل ًما وح ًبا.
ويضيف أننا جمي ًعا قد نواجه من يتجنبنا بل
واليجد المتعة في االستماع لنا بسبب عادات
لخصها جوليان وأطلق عليها اســم «العادات
السبع األكثر سلبي ًة» ،التي نادى بالتوقف عنها
حـ ـ ً
ـال لــكــي نــكــون أكــثــر مــصــداقــي ـ ًة ونصبح

متحدثين جيدين.
أولــى هــذه الــعــادات السلبية هــي :النميمة،
فــمــن الــمــؤكــد أن مــن يستمع لــك وأنـــت تنم
شخصا ،سيظن أنك ستنم عليه وتغتابه
وتغتاب
ً
ـضــا .ثاني هــذه الــعــادات هــي :الحكم على
أيـ ً
الناس ،فمن الصعب االستماع لشخص تعلم
أنه يطلق عليك األحكام ويعمد إلى تقييمك.
العادة الثالثة هي السلبية ،فليس من الممتع
االستماع للشخص الذي ال يريد أن يرى سوى
الــجــزء ال ــف ــارغ مــن ال ــك ــأس .والــرابــعــة هي
الشكوى ،فال أحد يود أن يستمع لشخص دائم
الشكوى من كل شيء.
أما الخامسة فهي كثرة األعذار ،فال أعتقد
أنه يعجبنا االستماع لشخص يلقي اللوم على
اآلخــريــن مــن حــولــه طـــوال الــوقــت .والــعــادة
السادسة هي المبالغة ،فهي تؤدي إلى الكذب
نفضل
إن زادت عن حدها ،ومن المؤكد أننا لن ّ

والمحدثــة التــي بــدأت المملكــة
والمؤسســات الجديــدة ُ
فــي إرســائها لتســهيل مزاولــة األنشــطة التجاريــة التــي
تجعــل البــاد مقص ـ ًدا أكثــر جاذبيــة الســتثمار الشــركات
من جميع أنحاء العالم.
ومــن خــال رؤيــة المملكــة  2030وبرنامــج التحــ ّول
الوطنــي  2020وعديــد مــن اإلســتراتيجيات التــي تــم
وضعهــا ،مثــل برنامــج «اكتفــاء» بــدأ االقتصــاد الوطنــي
بقطاعاتــه المختلفــة وقوتــه العاملــة يتجــه فــي مســار أكثر
تطو ًرا ونم ًوا.
وخــال منتــدى مبــادرة مســتقبل االســتثمار ،الــذي
اختُ ِتمــت فعالياتــه فــي الريــاض مؤخــ ًرا ،كانــت «فاركــو»
إحــدى الشــركات العالميــة التــي وقّعــت عالقــات تعــاون
تجاريــة عاليــة القيمــة مــع أرامكــو الســعودية .ويتماشــى
التعــاون مــع شــركات مثــل «فاركو» مــع رؤية المملكــة 2030
مــن خــال المســاعدة فــي تنويــع االقتصــاد المحلــي،
وإضافــة مزيــد مــن القيمــة محل ًيــا ،والمســاعدة فــي
أنشــطة التصنيــع الوطنيــة ،وتوليــد فــرص العمــل ،وتمهيــد
الطريــق لمســاعي أرامكــو الســعودية لتوطيــن  ٪70مــن
مورديهــا بحلــول عــام 2021م فــي إطــار مبــادرة تعزيــز
ّ
القيمة المضافة اإلجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).

االستماع لشخص كــاذب .وآخــر تلك العادات
السبع هي االصرار على وجهة نظرك ،فالحوار
يتيح لنا تبادل األفكار وفهم طبيعة وفلسفة
اآلخـ ــر ،لــكــن إن لــم تفتح الــمــجــال لآلخرين
للتعبير عن رأيهم ،فلن يستمع لك أحد.
حدد جوليان أربع صفات تُع ُّد
وفي المقابل َّ
األكثر أهمية لتصبح متحد ًثا ج ّذا ًبا يثق الناس
بــه ،وقــد لخصها فيما يلي :التحدث بوضوح
وصدق ،والبُعد عن التكلف ،وتطبيق ما تقوله،
وأخي ًرا تمنَّي الخير للناس.
لهذا أنصح كل زمالئي في الشركة بأنه لكي
ناجحا ،أرى أهمية تجنب
تصبح قائ ًدا ومشرفًا
ً
الــعــادات السبع األكــثــر سلبية وفــي المقابل
تطبيق الصفات األربــع األكثر أهمية لتصبح
ـحــا يتمتع بالمصداقية والتأثير
قــائ ـ ًد ا نــاجـ ً
اإليجابي على فريق عمله وزمالئه.
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على الرغم من أن برنامج اكتفاء التابع ألرامكو
السعودية الذي يهدف إلى حتقيق نقلة نوعية
شاملة ،قد قطع نصف املسافة نحو حتقيق
أهدافه ،ويف سبيل الوصول إلى مرحلة النضج
سيتم عرض مزيد من فرص األعمال يف
املنشودة،
ُّ
مركز معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)
األسبوع القادم ،حيث من املتوقع توافد أعداد
كبيرة من املستثمرين احملتملني من مختلف
أصقاع العالم.

انطالقة قوية ملنتدى ومعرض اكتفاء 2018
القافلة األسبوعية
الظهــران  -كانــت البدايــة فــي عــام 2015م ،حين كشــفت
أرامكــو الســعودية النقــاب عــن تفاصيــل برنامــج مــن شــأنه
إحــداث تغييــر شــامل وثــوري فــي إســتراتيجيتها لسلســلة
التوريــد واإلمــداد ،فضـ ًـا عــن تعزيــزه فــي الوقــت نفســه
للمحتوى المحلي بشكل ملحوظ.
المعلَــن لبرنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة
وكان الهــدف ُ
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة (اكتفــاء) توطيــن
 %70مــن محتــوى سلســلة اإلمــداد للشــركة بحلــول عــام
2021م ،وزيــادة الصــادرات المرتبطــة بالطاقــة إلــى %30؛
األمــر الــذي ســيؤدي لتوفيــر آالف الوظائــف للشــباب
الســعوديين .ويُقــ ّدر إجمالــي اإلنفــاق المتوقــع لبرنامــج
اكتفــاء فــي العقــد القــادم بمــا يقــارب  1.5تريليــون ريــال
سعودي.
وبلــغ برنامــج اكتفــاء مرحلــة النضــج فــي عــام 2018م مــع
وضــع اللمســات النهائيــة علــى الظهــران إكســبو المطــور
حدي ًثــا ليســتضيف منتدى ومعــرض اكتفاء 2018م األســبوع
القــادم .لقــد تحــ َّول المنتــدى والمعــرض الرئيــس ،الــذي
سـيُعقد فــي يومــي  26و 27نوفمبــر ،إلــى الفعاليــة العالميــة
األبرز في مجال توريد وسلسلة إمداد الطاقة.
ويُشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن أرامكــو الســعودية
ســتقيم مأدبة عشــاء عشــية افتتاح المنتــدى والمعرض في
مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء).

في منتصف الطريق
وعلــى الرغــم مــن أن برنامج اكتفاء ال يــزال في منتصف
الطريــق مــن مســيرته ،إال أنــه بــدأ بتحقيق نتائــج فعلية في
مجــال التوطيــن فــي كافــة قطاعــات سلســلة اإلمــداد فــي
أرامكــو الســعودية ،حيــث ُو ِّقع عــد ٌد من االتفاقيــات الكبيرة
ذات القيمة المضافة.
ومنــذ انطــاق البرنامــج ،بــادرت أكثــر مــن  600شــركة
محليــة ،إمــا بالتســجيل لعقــد صفقــات مــع أرامكــو
الســعودية ،أو بتوســيع نطــاق أعمالها فــي قطاعي التصنيع
والخدمات.
المتوقــع أن يــؤدي برنامــج اكتفــاء لدخــول حوالــي
ومــن ُ
متــدرب لســوق العمــل المحليــة التــي ستشــهد
 360ألــف
ّ
ً
انتعاشــا كبي ًرا بحلــول عام  .2030وتســاعد مراكز التدريب
الوطنيــة فــي بنــاء قــوى عاملــة ذات مهــارات عاليــة
لالســتفادة مــن آالف فــرص العمــل ،عل ًمــا أنــه سيُنشــأ 30

مركـزًا تدريب ًيــا بحلــول عــام  2030لتلبيــة الطلــب المتزايــد
على الموظفين الذين يتمتعون بمهارات عالية.

وضع اللمسات األخيرة
فــي األشــهر القليلــة الماضيــة ،بــدأ فريــ ٌق كبيــر مــن
موظفــي أرامكــو الســعودية التحضيــر للــدورة الرابعــة
الحاليــة مــن منتــدى ومعــرض اكتفــاء .وينهمك فريـ ٌق مك َّون
مــن  40موظ ًفــا مــن وحــدة تنظيــم المناســبات فــي وضــع
اللمســات األخيــرة علــى هــذه الفعاليــة بالتعــاون مــع
موظفيــن آخريــن مــن دائــرة شــؤون أرامكــو الســعودية،
وممثليــن مــن دائــرة الشــراء ومنظومــة سلســلة اإلمــداد
ٍ
وعدد ٍ
كبير من اإلدارات األخرى.
وسيســتضيف منتــدى ومعــرض اكتفــاء 2018م على مدى
يوميــن عــد ًدا كبيـ ًرا مــن قــادة الصناعــة والمهنييــن مــن 24
رئيســا للســلع فــي سلســلة إمــداد النفــط والغــاز.
قطاعــا
ً
ً
وســيجمع المعرض والمنتدى عد ًدا كبي ًرا من المســتثمرين
المحلييــن والعالمييــن الستكشــاف فــرص االســتثمار
المتوفرة في قطاع الطاقة السعودي.
وسيســتمع المشــاركون فــي مركــز المعــارض بالظهــران
إلــى كلمــات رئيســة يلقيهــا مســؤولون حكوميــون ،وقيــادات
القطــاع ،وعــدد مــن أعضــاء اإلدارة العامــة فــي أرامكــو
السعودية.
برنامجــا ً
كامل من
ـدى
ـ
المنت
أعمال
ـدول
ـ
ج
ـن
ـ
يتضم
كمــا
ً
ّ
الجلســات النقاشــية ،والنــدوات ،وورش العمــل الستكشــاف
فــرص األعمــال والتحــدث باســتفاضة عــن الموضوعــات
الرئيســة المتعلقــة ببرنامــج اكتفــاء .وفــي الوقــت نفســه
عارضــا مــن مختلــف
سـيُقام معــرض كبيــر يُشــارك فيــه 82
ً
مــو ِّردي قطــاع الطاقــة .كمــا ستســلط الفعالية الضــوء على
قصص النجاح التي تحققت حتى اآلن.

اقتصاد مستدام
وبهــذه المناســبة ،قــال نائــب الرئيــس للمشــتريات وإدارة
منظومــة اإلمــداد ،األســتاذ محمــد الشــمري ،إن الهــدف
النهائــي لبرنامــج اكتفــاء والمنتــدى يتمثــل فــي دفــع عجلــة
اقتصاد سعودي ُمستدام للمستقبل.
وأضــاف« :فــي حيــن أن توفيــر وظائــف نوعيــة ،وبنــاء
قــوى عاملــة مدربــة جيـ ًدا ،وتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن
ضمــن األهــداف الكبيــرة ،إال أن الهــدف مــن التوطيــن فــي
نهايــة المطــاف يتم ّثــل فــي تحقيــق االســتدامة .ويشــ ّكل

الحصــول علــى مــوارد وخدمــات ضمــن سلســلة القيمــة في
أرامكــو الســعودية مــن مصــادر قريبــة منــا خطــوة
إســتراتيجية لتحقيــق قــدر أكبــر مــن التكامــل وســرعة
اإلنجــاز ،وســيكون لــه منافع في مجــال األعمال من شــأنها
مضاعفــة إســهامنا كثيـ ًرا فــي ازدهــار المملكة علــى المدى
البعيــد ،إضاف ـ ًة إلــى المكاســب التــي ســيجنيها المــو ِّردون
العالميون ،والمشــاريع الصغيرة والمتوســطة ،والمصنِّعون،
ومق ِّدمو الخدمات».

حضور كبير ونوعي
كانــت فعاليــة العــام الماضــي قــد اســتقطبت أكثــر مــن
 2300مشــارك يمثلــون  1000شــركة مــن  35دولــة .ومــن
نجاحــا أكبــر هــذا العــام،
المؤمــل أن تحقــق هــذه الفعاليــة
ً
حيــث سـتُقام مجــد ًدا تحــت رعاية أميــر المنطقة الشــرقية
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف.
وســيكون فــي اســتقبال ســموه فــي الظهــران إكســبو
معالــي وزيــر الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة،
المهنــدس خالــد بــن عبدالعزيــز الفالــح؛ ورئيــس أرامكــو
الســعودية ،كبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن
حسن الناصر ،وأعضاء اإلدارة العامة في الشركة.
وســيكون مــن بيــن كبــار الحضــور مــن قطــاع الطاقــة
ممثلــون عــن شــركات مثــل شــلمبرجير ،وهاليبيرتــون،
وسيمنز ،وبيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.

الشخصيات البارزة
وسيشــارك في الجلســات النقاشــية في منتدى ومعرض
اكتفــاء لعــام 2018م عــد ٌد مــن الشــخصيات البــارزة في هذا
القطــاع ،منهــم النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج
فــي أرامكــو الســعودية ،ورئيــس شــركة شــلمبيرجير وكبيــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،ورئيــس شــركة بيكــر هيــوز التابعــة
لجنرال إلكتريك وكبير إدارييها التنفيذيين.
وسيشــارك معالــي نائــب وزيــر الطاقــة والصناعــة
والثــروة المعدنيــة فــي المملكة العربية الســعودية ،األســتاذ
عبدالعزيــز العبدالكريــم ،فــي جلســة نقاشــية تحــت عنوان:
«رؤية  :2030تعزيز التوطين ونمو األعمال».

إمكانات هائلة
وســتحرص أرامكو الســعودية في األيــام الثالثة للمنتدى

أن تكــون رســالتها واضحــة ،ومفــاد هــذه الرســالة هــو أن
المملكــة العربيــة الســعودية هــي أرض اإلمكانــات الهائلــة
ووجهــة اســتثمارية جاذبــة .وســيتبين للمشــاركين مــر ًة
أخــرى أن فــرص االســتثمار متاحــة ضمــن إطــار برنامــج
اكتفاء التابع للشركة.

توقيع االتفاقيات
وكدليــل علــى ذلــك ،سيشــهد منتــدى ومعــرض اكتفــاء
2018م عــد ًدا مــن مراســم التوقيــع علــى عقــود وتوزيــع
الجوائــز تقديـ ًرا إلنجــازات المو ِّرديــن الذيــن بذلــوا جهــو ًدا
إضافيــة لتلبيــة رؤيــة برنامــج اكتفــاء ،حيــث سيشــهد اليــوم
األول توقيــع  11عقــ ًدا مــع أرامكــو الســعودية ،فــي حيــن
سيشــهد اليــوم الثانــي توقيــع  14عقــ ًدا آخــر مــع أرامكــو
الســعودية ،باإلضافــة إلــى توقيــع  23عقــ ًدا فيمــا بيــن
المو ِّردين.
وقــد بذلــت دائــرة الشــراء ومنظومــة سلســلة اإلمــداد
قصــارى جهدهــا لتنشــيط وتعزيــز برنامــج اكتفــاء منــذ
انطالقــه .وفــي بداية هــذا العام ،وســعت أرامكو الســعودية
هــذا البرنامــج وعــزّزت عالقاتهــا مــع جهــات صناعيــة
محليــة مــن خــال إرســاء اتفاقيــات شــراء علــى  16جهــة
ســعودية مصنعــة ألوعيــة الضغــط .وتُقــدر قيمــة اتفاقيــات
الشراء هذه بأكثر من  26مليار ريال سعودي.
وأ ّكــد هــذا التطــور أن أرامكــو الســعودية وبرنامــج
اكتفــاء يســعيان بجــد لتقديــم خطــة آمنــة وناجحــة
للمســتثمرين المحلييــن والدوليين .وتشــير جميع الدالئل
الالحقــة إلــى أن برنامــج اكتفــاء فــي أرامكــو الســعودية
ملموســا ضمــن النظــام البيئــي االقتصــادي
يحقــق تقد ًمــا
ً
الــذي يجــري تأسيســه لتلبيــة احتياجــات المو ِّرديــن
والمستثمرين.
وباإلضافــة إلــى مدينــة الملــك ســلمان للطاقــة
(ســبارك) ،تُق ـ ِّدم مشــاريع كبــرى ذات قيمــة مثــل برنامــج
تحويــل النفــط الخــام للكيميائيــات ،ومجمــع بــاس كيــم
للصناعــات الكيميائيــة والتحويليــة ،وشــركة الصناعــات
فرصــا مؤكــدة فــي كافــة مجــاالت
البحريــة العالميــة،
ً
سلسلة القيمة.
وفــي الوقــت الــذي تســتعد فيه أرامكــو الســعودية ومركز
المعــارض بالظهــران (الظهــران إكســبو) ألكبــر منتــدى
ومعــرض لبرنامــج اكتفــاء علــى اإلطــاق ،يبــدو المســتقبل
مشــر ًقا للتوطيــن ولســعي المملكــة لتنويــع االقتصــاد ضمن
رؤية .2030
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حتفيز الصناعات الواعدة يف شمال اململكة

الغاز غير التقليدي ا ُ
		
ملنتج في وعد الشمال
مشرف العمري

دعم املشتريات والتخزين
والدعم اللوجستي
•إبـرام مقـاوالت للصيانة ،وتأهيل الموارد البشـرية،
والمعدات ،وخدمات المعاينة واإلصالح
•هناك أكثر من سبعة آالف قطعة غيار مصنفة
•ربط المرفق بأكثر من  20اتفاقية شراء
•تهيئة ثماني نقاط تخزين وتفريغ
•إنشاء/ربط اثنين من معامل الموارد غير التقليدية
وثالثة مستودعات
•تجنـب تكاليـف قدرهـا  120ألـف دوالر باالسـتفادة
من المخزون المتوفر
•تقديـم خدمـات لوجسـتية متكاملـة خارجيـة لدائرة
الموارد غير التقليدية (شمال المملكة)

وعـد الشـمال  -بـدأت أرامكـو السـعودية ،كجـزء مـن
دورهـا فـي تحفيـز الصناعـات فـي شـمال المملكـة ،مرحلة
اإلنتـاج التجـاري للغـاز غيـر التقليـدي فـي حقـل شـمال
المملكـة فـي مايـو من عـام 2018م ،وهو ما يوفّـر حوالي 55
مليـون قـدم مكعبـة قياسـية فـي اليـوم لمحطـة الكهربـاء
المحليـة .ومـن المقـرر رفـع اإلنتـاج إلـى  190مليـون قـدم
مكعبـة قياسـية فـي اليـوم مـع نهايـة عـام 2018م لتلبيـة
احتياجات العمالء.
وتُعـد هـذه هـي المـرة األولـى التـي تقـوم فيهـا أرامكـو
السـعودية بالتسـويق الكامل للغاز غير التقليدي ،مسـتفيدة
مـن خبراتها الممتدة ،والتقنيات الجديدة ،ونموذج أعمالها
المتكامـل والفريد من نوعه .ويشـير اإلنتاج التجاري للغاز
الطبيعـي إلـى أول مرحلـة مهمـة مـن مراحـل تنفيـذ أرامكو
السعودية لبرنامج استخراج الموارد غير التقليدية.
يقـول مدير عام دائـرة الموارد غير التقليدية في أرامكو
السـعودية ،األسـتاذ خالـد العبدالقـادر« :حققـت دائـرة
المـوارد غيـر التقليديـة إنجـازات كبيـرة خلال السـنوات
القليلة الماضية باعتمادها على ثالث ركائز رئيسة ،وهي:
إسـتراتيجية تجنـب المخاطـر ،وخلـق نمـاذج أعمـال ذات
أهـداف محـددة ،وبناء قـدرات األفـراد واإلمكانات التقنية.
وقـد نجحـت الشـركة فـي مناطـق مثـل شـمال المملكـة فـي
تسـويق إمـدادات الغـاز لدعـم مشـاريع وعـد الشـمال
الصناعيـة ،وتعويـض الزيـادة فـي حـرق المـواد
الهيدروكربونية لتوليد الطاقة الكهربائية في المنطقة».
لقـد أتمـت دائـرة المـوارد غيـر التقليديـة حفـر اآلبـار،
وتركيـب خطوط أنابيب يبلغ طولهـا أكثر من  300كيلومتر،
وبنـاء مرفـق معالجـة سـطحي إلـى جانـب البنيـة التحتيـة
المرتبطـة بـه ،فـي حيـن سـتدخل مرافـق المعالجـة األربعة
المتبقية ح ّيز التشغيل مع نهاية عام 2018م.
وسـيم ّثل إنتـاج الغـاز غيـر التقليـدي بالقـرب مـن مدينـة
طريـف ً
بديل لحرق المـواد الهيدروكربونية ألغراض توليد
الطاقـة الكهربائيـة .وسـيخفض ذلـك مـن االنبعاثـات
الكربونية ،كما سـيوفّر في الوقت نفسه مخزو ًنا من المواد
الهيدروكربونيـة للتصديـر ،األمر الذي سـينجم عنه تحقيق
قيمة أعلى من الموارد الطبيعية .ومن المتوقع أن تسـتفيد
مـن أفضـل الممارسـات والخبـرات في هـذا المشـروع فر ُق
تطوير الموارد غير التقليدية األخرى في المملكة ،بما في
ذلك حقلي جنوب الغوار والجافورة .وستُسهم هذه الجهود
فـي زيـادة إنتـاج المملكـة مـن الغـاز الطبيعـي ،تماشـ ًيا مـع
رؤية المملكة .2030
مـن جهتـه ،قال مدير أعمال الغاز في دائرة الموارد غير
التقليديـة ،األسـتاذ مـازن الخيـال« :يم ّثـل هـذا المشـروع
إنجـازًا كبيـ ًرا ألرامكـو السـعودية .فلـم ينجـح إال عـدد قليل
مـن الشـركات ،باسـتثناء بعضهـا فـي الواليـات المتحـدة
األمريكيـة ،فـي إحـداث الفـرق وإتقـان توظيـف التقنيـات
األحـدث مـن غيرهـا لتحقيـق اإلنتـاج التجـاري للغـاز غيـر
التقليدي بطريقة اقتصادية».
وسـيكون اإلنتـاج التجـاري للغـاز أكثـر مالءمـة لمنطقـة
الحـدود الشـمالية وسـيحفز صناعـات جديـدة فـي منطقـة
وعـد الشـمال ،وهـي مدينـة صناعيـة جديـدة تقع علـى بُعد
 30كيلومتـ ًرا غـرب مدينـة طريـف؛ حيـث يُتوقـع أن تصبـح

فرحان األشجعي

سلطان الشهري

وعـد الشـمال مركـزًا للتعدين ،وهـي التي يوجد فيهـا حال ًيا
مرافق لمعالجة الفوسفات.
ولكـي يكـون اإلنتـاج التجـاري للغـاز غيـر التقليـدي أمـ ًرا
لحـة إلى االبتـكار في
ممكـن التحقـق ،كانـت هنـاك حاجة ُم ّ
كل مرحلـة مـن مراحل هـذه العملية .وبالنسـبة لفريق إنتاج
الغـاز غير التقليـدي ،فكان يعني ذلك ضمان تطبيق أفضل
الممارسات عبر جميع مراحل اإلنتاج .وسوف نرصد أبرز
النجاحـات التـي تحققـت فـي مجـال تطويـر حقـل شـمال
المملكة في السطور القادمة.
كان مـن الواضـح لجميـع األطـراف المشـاركة ،انطال ًقـا
مـن إدراكهـا لتحديـات األعمـال غيـر التقليديـة ،أن هنـاك
حاجـة لتطبيـق نمـاذج أعمـال جديـدة للتغلـب علـى عقبـات
المشـروع .ويشـمل ذلـك تخفيـض التكاليـف مـن خلال مـا
تتسـم بـه الدائـرة من المرونـة ،وبالتالي تحقيـق الكفاءة في
األعمـال .فقـد كان من الضروري خلق نموذج أعمال جديد
وهيـكل تنظيمـي لضمـان التنسـيق الوثيـق والتواصـل بيـن
الكيانـات المختلفـة المشـاركة فـي عمليـة تسـويق المـوارد
غير التقليدية بأكملها.
وبفضـل اتبـاع أفضـل الممارسـات ،فإنـه قـد تـم رفـع
مسـتوى المهمـات والخبـرات ذات الصلـة واألهميـة مـن
مختلـف قطاعـات الشـركة ،بـد ًءا مـن التنقيـب وانتهـا ًء
بسلسـلة التوريـد ،و ُدمجـت تحـت مظلـة واحـدة هـي دائـرة
الموارد غير التقليدية.

تسـمى «قنـوات صـارة» .وتحتـوي تلـك القنـوات علـى عديد
مـن القنـوات الفرديـة الصغيـرة ذات رمـال مسـامية تسـمى
البقـع المثالية ،التي تنتشـر على طول القنـوات وتحيط بها
صخـور أقل نفاذية ومسـامية .وفيما يتعلـق بمعدالت النمو
واالسـتدامة علـى المدى البعيـد ،تسـعى إدارة األصول غير
التقليديـة التنقيب للعثـور على مناطق مثالية جديدة لتنويع
مجموعة المشاريع.
ويقـول مديـر إدارة األصـول غيـر التقليديـة الناشـئة
بالوكالة ،األسـتاذ أحمد الحكمي« :إن النجاح في اكتشـاف
الغـاز في «قنـوات صارة» الرملية هـو أول عالمة فارقة في
جهـود تجنـب المخاطـر فـي شـمال المملكـة ،فقـد أظهـرت
فرصـا واعدة إلنتاج الغـاز يمكنها دعم
الدراسـات الحديثـة ً
الطلب على الغاز في المنطقة».

التعامل بكفاءة مع أنشطة
الحفر املع ّقدة

واجهـت فـرق العمـل حـاالت من عـدم اليقين فـي أعمال
الحفـر بسـبب التباين فـي األعمـدة الجيولوجية في شـمال
المملكـة ،ممـا شـ ّكل خطـر انخفـاض الضغـط المفاجـئ
وعدم االسـتقرار في التكوينات .وأجـرى فريق إدارة الحفر
في الموارد غير التقليدية دراسـة على ظروف قيعان اآلبار
بعـد حفـر كل بئـر البتـكار طـرق وتقنيـات جديـدة للحد من
المخاطر الناجمة عن عدم اليقين ولزيادة كفاءة األعمال.
وقـد تبنّـت إدارة الحفر في دائرة الموارد غير التقليدية
أفضـل الممارسـات فـي تحسـين أعمـال الحفـر ،بمـا فـي
ذلـك دمـج أكثـر مـن خمسـة آالف قـدم مـن التكوينـات ذات
المقاطـع المتباينـة كالغـاز الصخـري التفاعلـي والحجـر
الرملي.
وبهـدف حفـر عـدد أكبر مـن اآلبار بأقل عـدد من أجهزة
الحفـر ،اتبعـت الطواقـم أفضـل الممارسـات فـي مجـال
الحفـر ،بما فـي ذلك إدارة الوقـت الفعلي لمقاييس الحفر،
وسـوائل تصميم الحفر المثالية ،ومثاقب الحفر المصممة
خصيصـا .ونتـج عن ذلك تخفيض الوقـت المطلوب للحفر
ً

استكشاف املجهول
فـي ظل محدوديـة البيانات عن باطن األرض في شـمال
المملكـة ،تعامـل الجيولوجيـون فـي إدارة األصـول غيـر
التقليديـة الناشـئة مـع المشـروع بقـدر كبيـر مـن الحمـاس
وروح الريـادة .إضافـة إلـى ذلـك ،تُعـد جيولوجيـا المنطقـة
أكثر تعقي ًدا وال تعتمد مكامنها على تجمعات محددة بدقة
مقارنـة بمجموعـة مشـاريع أرامكـو السـعودية القائمـة.
وللتغلـب علـى هـذه التحديـات ،أجـرى علمـاء الجيولوجيـا
ً
مفصلا  ،واسـتخدموا تقنيـة متق ِّد مـة
مسـحا سـيزم ًيا
ً
لمعالجـة البيانات السـيزمية لرسـم خريطـة تكوينات باطن
األرض.
وقـد أثمـرت الجهـود باكتشـاف «البقـع المثاليـة» ،التـي
تشير إلى بعض التكوينات التي تحتوي على كم ّيات تجارية
مـن الغـاز الطبيعـي .فقـد ُوجـدت تراكمـات الغـاز فـي
تجمعـات ضمـن قنـوات رمـال قليلـة المسـامية والنفاذيـة

يقول أنور الرويلي ،وهو مشغل نظام كهربائي يعمل في إدارة
تطوير أعمال الغاز غير التقليدية ،إنه على الرغم من أن
حجما من مرافق
مرافق المعالجة السطحية أصغر
ً
المعالجة التقليدية التابعة ألرامكو السعودية ،إال أنها تتمتع
بنفس قوة النظام ووسائل استشعار التكرار لضمان موثوقية
اإلنتاج.
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يوسع خارطة املوارد غير التقليدية
ّ
بنسـبة  ،%60كما أسـهم الجمع بين أفضل الممارسات في
تخفيـض تكاليـف الحفـر بنسـبة تصـل إلـى  %70مقارنـة
بالحفر التقليدي.
مـن جهتـه ،يقـول مديـر إدارة الحفـر فـي دائـرة المـوارد
غيـر التقليديـة ،األسـتاذ فهـد البانـي« :بفضـل تفانينـا فـي
تخصيـص المـوارد المناسـبة وتطبيـق أحـدث التقنيـات،
تمكنّـا مـن تقليـل الوقـت المطلـوب بنسـبة  %60وخفـض
التكلفة بنسبة .»%70

أعمال إتمام اآلبار
هنـاك عـ ّدة أوجـه للتحديـات المتعلقـة بإتمـام وصيانـة
اآلبـار غيـر التقليديـة فـي شـمال المملكـة .فباإلضافـة إلى
المواصفـات الفنيـة المطلوبـة للتكوينـات الرمليـة قليلـة
المسـامية والنفاذيـة وذات الضغـط والحـرارة العالييـن،
يشـ ّكل بُعـد حقـول شـمال المملكـة ووجـود اآلبـار فـي رقعـة
جغرافية واسـعة عوائق كبيرة نحو تحقيق شروط السالمة
وإنجـاز األعمـال بـدون أجهـزة الحفـر فـي شـمال المملكـة
لتلبية الطلب المتزايد على الغاز.
وقـد كلفـت إدارة أعمـال إتمـام اآلبـار وهندسـة اإلنتـاج
فر ًقا متخصصة في هندسة اإلنتاج ،وإتمام اآلبار التي يتم
إتمامهـا دون أجهـزة الحفـر ،وفـرق إسـناد اآلبـار للتركيـز
بشـكل محـدد علـى شـمال المملكـة وتقديـم الدعـم للوفـاء
بالمتطلبـات التشـغيلية فـي المنطقـة .وتعمـل فـرق العمـل
األسـاس هـذه ،إلـى جانـب مهمـات الدعـم األخـرى ضمـن
اإلدارة ،علـى تلبيـة مجموعـة كبيرة من احتياجـات األعمال
اليومية.
ُ
ومنـذ أن كلـف الفريـق الميدانـي بإسـناد مرافـق وعـد
الشـمال فـي شـمال المملكـة ،أثبـت الفريـق قدرتـه علـى
تنفيـذ جميـع أعمـال إتمـام اآلبـار ضمـن اإلطـار الزمنـي
المحـدد لـه ،باإلضافة إلـى تقديم الدعم فـي مجال صيانة
اآلبار وتنسيق إتمام اآلبار غير التقليدية بدون أجهزة حفر
فـي المنطقـة .وفي وقت سـابق مـن هذا العـام ،تم ّكن فريق
أعمـال إتمـام اآلبار من اسـتكمال أعمال التدخـل في اآلبار

مطر البناقي (يمين) وتركي المغامسي يراقبان مرافق
المعالجة السطحية من مبنى التشغيل والصيانة والهندسة
الواقع بالقرب من الحي السكني لوعد الشمال التابع ألرامكو
السعودية ،مما يقلل من حاجة المشغلين للسفر مسافات
طويلة لإلشراف على عمل مرفق من المرافق.

شـملت عديـ ًدا مـن اآلبـار فـي شـمال المملكـة ،وذلـك قبـل
شـهرين مـن الموعـد المحـدد وبتكلفـة أقـل بكثيـر مـن
الميزانية المحددة ألعمال اإلنجاز بدون أجهزة حفر.
يقـول مديـر إدارة أعمـال إتمـام اآلبـار وهندسـة اإلنتـاج،
األسـتاذ إبراهيم األرناؤط« :ال يمكن للمؤسسـات في عالم
األعمال اليوم أن تنجح دون تمكين األفراد بشكل ديناميكي
وإتاحة الفرص لهم التخاذ قرارات إبداعية».
ً
قائلا« :تنبـع إنجـازات الشـركة فـي شـمال
ويُضيـف
المملكـة مـن رؤيتهـا اإلسـتراتيجية لتوفيـر أفضـل خدمـات
هندسـة اإلنتـاج واإلنجـاز والخدمـات التشـغيلية لمواردهـا
غيـر التقليديـة .إننـا نطمـح إلـى تحقيـق أفضـل مسـتويات
التم ّيز التشـغيلي من خالل النجاح في تطبيق نهج الشـركة
اإلسـتراتيجي المؤلـف مـن ثالثـة محـاور هـي :الكفـاءة
التشـغيلية ،والتم ّيـز الهندسـي ،وإسـتراتيجية عقـد
المقاوالت».
وفـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام ،أبرمـت أرامكـو
السـعودية مـع شـركة هاليبرتـون مقاولـة لتقديـم خدمـات
تحفيـز اآلبـار والتدخل فيها بشـكل متكامل ،وبنظام تسـليم
المفتـاح ،وهـو مـا أدى إلـى تحسـين اقتصاديـات برنامـج
المـوارد غيـر التقليديـة ،نظـ ًرا ألن تكاليـف إتمـام اآلبـار
تشـكل نسـبة تتـراوح مـن  %50إلـى  %60مـن إجمالـي
متوسط تكاليف آبار الموارد غير التقليدية.
ويضيـف األرناؤط« :تُعد النجاحات المسـتمرة في إتمام
اآلبـار وصيانتهـا فـي شـمال المملكـة ثمـرة طبيعيـة لجميـع
الجهود التي يبذلها فريق الشـركة حتى اآلن لتقديم أفضل
الخدمـات ،فـي الوقـت الـذي تتحسـن فيـه إنتاجيـة اآلبـار
وتنخفض تكلفة األعمال التي تتم دون أجهزة حفر».

معامل معالجة أصغر وأذكى
نتيجـة التبـاع أفضـل الممارسـات فـي قطـاع الغـاز غيـر
التقليـديُ ،حفـر عـدد مـن آبـار الغـاز علـى رقعـة جغرافيـة
كبيـرة لتحقيق حجم اإلنتاج المطلـوب .فوجود مرفق واحد
لمعالجـة الغاز في منطقة وسـطى ال يُعد أمـ ًرا مثال ًيا .لذا،
بُنيـت ً
بـدل مـن ذلـك معامـل أصغـر ومسـتقلة لفـرز الغـاز،
تُعرف بمرافق المعالجة السطحية ،في مواقع مختلفة.
وعلـى الرغـم مـن أن مرافـق المعالجـة السـطحية أصغر
حج ًمـا مـن مرافـق المعالجـة التقليديـة التابعـة ألرامكـو
السـعودية ،إال أنها تتمتع بنفس قوة األنظمة ووجود أنظمة
ووحـدات احتياطية يمكن اللجوء إليها في حاالت األعطال
لضمـان موثوقيـة اإلنتـاج ،حسـبما ذكـر أنـور الرويلـي ،وهـو
مشـغل نظـام كهربائـي يعمـل فـي إدارة تطويـر أعمـال الغاز
غير التقليدية .وفي حقيقة األمر ،يسمح هذا الترابط بين
مرافـق المعالجـة السـطحية بإغلاق أحـد المعامـل فـي
الوقـت الـذي تسـتمر فيـه المعامـل األربعـة األخـرى أعمـال
اإلنتاج.
ولتحسـين مسـتوى األعمـال ،تجـري أتمتـة مرافـق
المعالجة السـطحية بشكل كبير ،ويُمكن مراقبتها والتحكم
بهـا من مبنى التشـغيل والصيانـة والهندسـة الواقع بالقرب
من الحي السـكني لوعد الشـمال التابع ألرامكو السـعودية،
ممـا يقلـل مـن حاجـة المشـغلين للسـفر مسـافات طويلـة

لإلشراف على عمل مرفق من المرافق.
يقـول مطـر البناقـي ،مشـغل النفـط والغـاز فـي إدارة
تطويـر أعمـال الغاز غير التقليدي« :نتحكـم بالمرفق يدو ًيا
عنـد بـدء التشـغيل ،وبمجـرد تشـغيل المرفـق بسالسـة،
نتحـول إلـى الوضـع اآللـي .ونسـتمر فـي مراقبـة حالـة كل
صمـام ودرجـة التدفـق والضـخ وغيرهـا مـن المؤشـرات
المهمة من مبنى التشغيل والصيانة والهندسة».
وقـد اسـتُخدمت فـي بنـاء مرافـق المعالجـة السـطحية
معاييـر دوليـة مجربـة ثبتـت جدارتهـا ،فـي حيـن اشـترت
دائـرة المـوارد غيـر التقليديـة معـدات جاهـزة متـى توفـرت
لترشـيد التكاليـف وتقليـص مـدة التسـليم .أمـا المـو ِّردون
ملمـون بالمعاييـر الدوليـة ويصنّعـون هـذه المـواد
فهـم ّ
بكم ّيات كبيرة.
من جانب آخر ،أخذ تصميم مرافق المعالجة السطحية
مواسـم الشـتاء البـاردة فـي شـمال المملكـة بعيـن االعتبـار،
ألن انخفـاض درجـات الحـرارة إلـى مـا دون الصفـر مـع
تسـاقط الثلـوج أمـر شـائع فـي تلـك المناطـق ،كمـا أوضـح
مالحظ أشـغال أعمال النفط والغاز في قسـم أعمال حقل
شمال المملكة ،فرحان األشجعي .كما ر ّكبت طواقم العمل
المعـدات والمسـتلزمات الضروريـة لضمـان اسـتمرارية
اإلنتـاج حتـى فـي الظـروف الجويـة ذات درجـات الحـرارة
المنخفضة التي قد تصل إلى حد التجمد.

سلسلة توريد تمتاز بالدقة
صمم قسم سلسلة توريد الموارد غير التقليدية للتعامل
ُ
مـع هيـكل إسـناد متكامـل اسـتُخدم فـي التعامـل مـع تحدي
شـراء مـواد وخدمـات جديـدة إلنجاز األعمال فـي المناطق
النائية في شمال المملكة والجافورة وجنوب الغوار.
وقد اشـترك قسـم سلسـلة توريد الموارد غيـر التقليدية
فـي وقـت مبكـر مـع فريـق األعمـال الميدانيـة فـي دائـرة
المـوارد غيـر التقليديـة ليشـكال فريـق مشـروع متعـدد
التخصصـات للتغلـب علـى تحـدي إنشـاء شـبكة لوجسـتية
للمناطـق النائيـة فـي شـمال المملكـة .وباعتمـاد النهـج
التعاونـي واالسـتباقي فـي العمل ،صـاغ هـذا الفريق متعدد
التخصصـات ،بقيـادة قسـم سلسـلة توريـد المـوارد غيـر
التقليديـة ،مقاولـة ذات هـدف محـ ّدد لتلبيـة االحتياجـات
التشغيلية وتخفيض التكاليف اإلجمالية.
وتمثلـت أولـى نتائـج هـذا التعـاون فـي ترسـية مقاولـة
الهندسـة والشـراء واإلنشـاء لبناء مرافق النظـام «أ» ،والتي
ُسـلّمت قبـل الموعـد المحـ ّدد بتكلفـة أقـل مـن الميزانيـة
الموضوعـة .واسـتمر هـذا التعـاون طـوال فتـرة المشـروع،
حيث زار أعضاء فريق سلسـلة التوريد موقع المشـروع في
متكـر ر للمشـاركة فـي األعمـال
شـمال المملكـة بشـكل
ّ
الميدانية بهدف توفير حلول تناسب احتاجاتها.
ومـن األمثلـة علـى ذلـك تحديـد ونقـل المخـزون الزائـد
غيـر المسـتخدم مـن وحـدة األعمـال التقليديـة لتلبيـة
االحتياجـات الفوريـة لألعمـال غيـر التقليديـة فـي شـمال
المملكـة .إضافـة إلـى ذلـك ،نجـح قسـم سلسـلة توريـد
المـوارد غيـر التقليديـة فـي اختبـار وتأهيـل مورديـن
خارجييـن لتقديم الخدمات اللوجسـتية وخدمـات التخزين

المتكاملـة ألعمـال الشـركة فـي شـمال المملكـة .ومـن
حسـن الجمـع بيـن هـذه المسـاعي مـن وقـت
المتوقـع أن يُ ّ
االسـتجابة بمقـدار سـبع مـرات وأن يخفـض تكاليـف
الخدمات اللوجسـتية وخدمات التخزين بنسـبة تتراوح بين
 %30و %50مقارنة بالمعايير التقليدية.
لذلـك كلـه ،تمتلـك أرامكـو السـعودية تجربـة فريـدة فـي
مجـال الغـاز غيـر التقليـدي فـي شـمال المملكـة .ووفقًـا
لناظـر قسـم تنميـة المـوارد غيـر التقليديـة فـي شـمال
المملكـة ،سـلطان الشـهري ،فقـد ُكيفـت التقنيـة المتوفـرة
للتعامـل مـع البيئـة المحليـة ،وسـاعد نمـوذج األعمـال فـي
التعامـل مـع الجانـب المهـم للتعـاون متعـ ّدد التخصصـات.
ً
قائلا « :تعمـل دائـرة المـوارد غيـر
وأضـاف الشـهري
التقليدية بانسجام وتناغم لتحقيق األهداف الموضوعة».

االستثمار يف املوارد البشرية
تتحلـى أرامكـو السـعودية ببعـد نظـر فـي جهودهـا
لتعزيز الموارد البشـرية ودعـم الهدف الوطني المتمثل
فـي خلـق فـرص عمـل إضافيـة فـي شـمال المملكـة
بإنشـاء مشـروع وعـد الشـمال .ومـن هـذا المنطلـق
تواصلـت الشـركة مـع المـدارس فـي القـرى والمـدن
المجـاورة لتوعيـة المعلميـن والطلاب بالفـرص
المسـتقبلية لخريجـي الثانويـة العامـة للعمـل فـي
الشـركة ،كالمشـاركة فـي برنامـج التـدرج لـدى أرامكـو
السعودية.
وبعـد قبول المتدربين في مركـز التدريب الصناعي،
ترعى دائرة الموارد غير التقليدية عد ًدا من المتدربين
الشـباب ،الذيـن تقيـم أسـرهم فـي محافظـة الحـدود
الشمالية أو محافظة الجوف.
تخرج عدد من المتدربين قبل بدء األعمال في
وقـد ّ
شـمال المملكة ،مما منحهم فرصة تأدية المهمات في
إدارات إنتاج الغاز واألعمال في أرامكو السعودية ،وهو
ما سـاعدهم على التعرف على ثقافة التم ّيز والسلامة
أثناء مرحلة التعلم وأداء المهمات الفنية في الشركة.
يقـول أنـور الرويلي ،فنـي إصالح أجهـزة القياس ،إن
التدريـب فـي مركـز التدريـب الصناعـي منحـه فرصـة
التعـرف علـى أعمـال الشـركة بشـكل جيـد واالسـتمتاع
بصحبـة أقرانه من المتدربين فـي آن واحد .كما حفزه
التدريب على التركيز على تطوير نفسـه مهن ًيا .ويشـير
الرويلـي ،الـذي ولـد وترعرع فـي مدينة طريـف ،إلى أن
قربه من األسـرة واألصدقاء ّ
شـكل ميزة إضافية له في
العمـل .ويضيـف« :إنـه ألمـر رائـع أن أكـون جـز ًءا مـن
المجتمع المحلي ،وأن أتمكن من المشـاركة في تطوير
الموارد الطبيعية والصناعة».
أمـا محمـد الرويلـي ،الـذي يعمل مشـغ ً
ال ،فقد أنجز
مهمة لمدة سـتة أشـهر في إدارة إنتاج الغاز في منطقة
األعمـال الجنوبيـة بعـد التخـرج مـن مركـز التدريـب
الصناعـي .بالنسـبة للرويلـي ،وهو من منطقـة الجوف،
كانـت المهمـة مفيدة وغنيـة بالمعرفة ألنه تعلم تشـغيل
آبـار الغاز والمشـعبات .ويقول الرويلـي كذلك إن العمل
فـي معامـل الغـاز التقليـدي أمـر مفيـد ألن المفاهيـم
المطبقة فـي مرافق المعالجة
العامـة هناك تشـبه تلك ُ
غيـر التقليديـة .ويختتـم حديثـه ً
قائلا« :لقـد كانـت
صيانـة وتشـغيل رؤوس آبار الغاز تجربة رائعة بالنسـبة
لي».
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أرامكو السعودية تو ِّقع مذكرة تفاهم
إلنشاء مركز ملنتجات التمور في القصيم

أمير منطقة القصيم في صورة تذكارية تجمعه مع مسؤولي
أرامكو السعودية ومؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن
عبدالعزيز المجتمعية ،أثناء المناسبة.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر
فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز ،أميــر منطقة
القصيــم ،وقّعــت أرامكــو الســعودية يــوم اإلثنيــن  11ربيــع
األول 1440هـــ (  19نوفمبــر 2018م) ،مذكــرة تفاهــم مــع
مؤسســة فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز
المجتمعيــة ،وذلــك فــي إطــار جهــود الشــركة لتمكيــن

المجتمعــات المحليــة .وتهــدف المذكــرة التــي ُوقّعــت فــي
مقــر اإلمــارة فــي القصيــم ،إلــى إنشــاء مركــز لمنتجــات
التمــور يعمــل بــه أكثــر مــن  100مســتفيد ومســتفيدة مــن
ذوي الدخل المحدود وذوي االحتياجات الخاصة.
وو قَّــع مذكــرة التفاهــم مــن جانــب الشــركة ،نائــب
الرئيــس لشــؤون أرامكــو الســعودية ،األســتاذ نبيــل الجامع،
فيمــا وقَّعهــا مــن جانــب المؤسســة الرئيــس التنفيــذي
لمؤسســة فيصــل بــن مشــعل بــن ســعود بــن عبدالعزيــز

المجتمعيــة ،األســتاذ إبراهيــم الماجــد .وتشــمل مبــادرة
أرامكــو الســعودية إنشــاء مركــز لمنتجــات التمــور فــي
القصيــم وإيجــاد فــرص وظيفيــة لتطويــر مهــارات
المســتفيدين والمســتفيدات مــن ســكان المنطقــة فــي هــذا
المجال كأحد أهم المنتجات المحلية فيها.
وبهــذه المناســبة ،قــال األســتاذ نبيــل الجامــع« :إن
أرامكــو الســعودية ،تواصــل دورهــا الــذي ظلّــت تقــوم بــه
منــذ أكثــر مــن  80عا ًمــا فــي دعــم المجتمعــات المحليــة.
وتســاعدنا مذكــرة التفاهــم التــي وقّعناهــا مــع مؤسســة
فيصــل بــن مشــعل علــى توفيــر دخــل ألفــراد الفئــات
المحتاجــة وذوي االحتياجــات الخاصــة .وكمــا هــو الحــال
فــي جميــع مبادراتهــا ستســتمر الشــركة فــي تقديــم
المســاعدة فــي الجوانــب اإلداريــة ،وتســويق المنتجــات.
إضافــة إلــى قيــاس أثــر تلــك المشــاريع علــى المســتفيدين
والمجتمع».
وانطال ًقــا مــن مســؤوليتها المجتمعيــة ،تعمــل أرامكــو
الســعودية علــى تأســيس شــراكات مــع مؤسســات حكوميــة
وخاصــة لتطويــر مشــاريع مســتدامة لتوفيــر فــرص عمــل
للمواطنيــن ومســاعدة المجتمعــات المحليــة علــى اإلســهام
فــي الناتــج المحلــي للمملكــة .وفــي هــذا الصــدد ،دعمــت
الشــركة عديــ ًدا مــن المشــاريع التــي تُســهم فــي توفيــر
فــرص اقتصاديــة مســتدامة من خــال اســتثمارات صغيرة
ونوع ّيــة .كمــا شــرعت فــي تنفيــذ عدة مبــادرات أخــرى في
مختلــف مناطــق المملكــة ،باإلضافــة إلــى تدريــب عديــد
مــن المســتفيدين والمســتفيدات وتوليــد وظائــف مناســبة
لهم.

أرامكو السعودية تك ّرم أفضل املص ّنعين
املحليين في «ملتقى الجودة »2018
القافلة األسبوعية
كرمــت أرامكــو الســعودية ،يــوم اإلثنيــن 11
الظهــران ّ -
ربيــع األول 1440هـــ ( 19نوفمبــر 2018م)  ،أربعــة
مصنِّعيــن ســعوديين تم ّيــزوا بتقديــم سـ ٍـلع عاليــة الجــودة،
وذلــك خــال احتفاليــة تتزامــن مــع فعاليــات ملتقــى
أرامكــو الســعودية للجــودة  2018الــذي يتــم تنظيمــه ألول
مرة وحمل عنوان «نحو تم ّيز الجودة».
ّ
ويســعى الملتقــى إلــى االنتقــال بــاألداء النوعــي
للمصنّعيــن المحلييــن إلــى التنافــس العالمــي ،مــن خــال
تعزيــز ثقافــة تر ِّكــز علــى الجــودة فــي أنشــطة الصناعــة
أيضــا علــى تعزيــز المنافســة
المحليــة .كمــا أنــه يســاعد ً
بيــن الشــركات المصنّعــة المحليــة ،ورفــع معــدالت
الســعودة وســط القــوى العاملــة المؤهلــة فــي مجــال
الجودة.
وقــال المديــر التنفيــذي للخدمــات الهندســية فــي
أرامكــو الســعودية بالوكالــة ،األســتاذ معتــز المعشــوق:
«نجــح شــركاؤنا المحليــون علــى مــدى عقــود فــي تلبيــة
حاجاتنــا عبــر توريــد كميــات كبيــرة مــن المــواد
والمعــدات التــي تتوافــق مــع مواصفاتنــا ومطالبنــا ذات
الجــودة العاليــة .وقــد ســاعدتنا هــذه الخدمــات فــي
أرامكــو الســعودية علــى المحافظــة علــى إحــدى أكثــر
منشــآت النفــط الخــام والغــاز موثوقيــة علــى مســتوى
العالم ،وحماية سلسلة التوريد الق ّيمة لدينا».
مــن جهتــه قــال كبيــر المهندســين فــي أرامكــو
الســعودية بالوكالــة ،األســتاذ جميــل البقعــاوي« :ليــس
ثمــة شــك فــي أن ملتقــى أرامكــو الســعودية للجــودة لعــام
2018م ،وجوائــز جــودة التم ّيــز التــي تُمنــح اليــوم
للمصنِّعيــن المحلييــن ،همــا أمــران يبــرزان التــزام
الشــركة بالســامة والجــودة والتم ّيــز ،فضـ ًـا عــن تطوير

تميز الجودة للمص ّنعين المحليين خالل االحتفالية التي تزامنت مع فعاليات ملتقى أرامكو السعودية للجودة .2018
معتز المعشوق يتوسط الفائزين بجائزة ّ

الصناعــات المحليــة القــادرة علــى المنافســة عالم ًيــا.
ومــن خــال إثــراء التنافس فــي ســوق التصنيــع المحلية،
تعمــل أرامكــو الســعودية علــى تمكيــن ثقافــة تر ّكــز علــى
الجــودة داخــل الصناعــة المحليــة ســع ًيا إلــى التم ّيــز
النوعي.

ويتــم منــح «جائــزة تم ّيــز الجــودة للمصنّعيــن
المحلييــن» تكري ًمــا لتقديــم أعلــى مســتوى مــن الجــودة
فــي أداء المصنّعيــن المحلييــن الذيــن يصنِّعــون
المنتجــات ألرامكــو الســعودية .وتشــمل الشــركات
الفائزة:

•أرسيلور-ميتال نيوبيولر برودكتس الجبيل.
•مصنع الصمامات الصناعية.
•شركة صناعة أنابيب المستقبل.
•الشركة العربية الدولية لإلنشاءات الحديدية.
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جانب من الجلسة االفتتاحية لمعرض ومؤتمر أديبك  ٢٠١٨في أبوظبي.

مشاركة فاعلة ألرامكو السعودية ورعاية ماسية وثالث جوائز

«أديبك  ..»2018أفكار َّ
خلقة في اقتصاديات
النفط وتقنياته
تغطية  -عادل أحمد الصادق
تصوير  -أحمد العيتاني

أبوظبــي  -اختتمــت أرامكــو الســعودية ،الخميــس
الماضــي ،مشــاركتها فــي فعاليــات النســخة الحاديــة
والعشــرين لمعــرض ومؤتمــر أبوظبــي الدولــي للبتــرول
"أديبــك  ،"2018الــذي رعــاه رئيــس دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن
وامتــدت أعمالــه ألربعــة أيــام مــن 4
زايــد آل نهيــان،
ّ
إلى  7ربيع األول 1440هـ (  12إلى  15نوفمبر 2018م).
أقيــم المعــرض والمؤتمــر تحــت شــعار "رقمنــة
صناعــة النفــط" ،وشــهدت فعالياتــه مشــاركة واســعة
مــن  125دولــة ،بينهــا  42شــركة نفــط ،و 2200جهــة
عارضــة ،و 10400مشــارك ،منهــم أكثــر مــن  100وزيــر
للطاقــة والنفــط ورئيــس تنفيــذي مــن كبــار قيــادات
شــركات النفــط العالميــة ،و 120ألــف زائــر .كمــا قـ ّـدم
المؤتمــر أكثــر مــن  600جلســة إســتراتيجية وتقنيــة،
شــارك فيهــا أكثــر مــن  980متحد ًثــا ،تناولــوا مجــاالت
جيولوجيــا التنقيــب واإلنتــاج ،والمــوارد غيــر التقليديــة،
وتقنيــة الغــاز ،وتطويــر الحقــول ،والصحــة والســامة
والبيئــة ،وتقنيــات الحفــر ،والــذكاء االصطناعــي،
المتقدمــة ،واألعمــال البحريــة
والتحليــات النفطيــة
ِّ
والمالحيــة ،وتقنيــات مرافــق اإلنتــاج ،والموظفيــن

وأصحــاب المواهــب ،وهندســة المشــاريع وإدارتهــا
تقن ًيا ،فض ً
ال عن العروض الجاذبة.
وقــد شــاركت أرامكــو الســعودية فــي المؤتمــر بحزمة
مــن األنشــطة منــذ انطالقــه ،وجــاء حضورهــا متم ّي ـزًا
فــي "أديبــك  ،"2018الــذي يم ّثــل منصــة عالميــة لتبــادل
الخبــرات وأفضــل الممارســات لتمكيــن الخبــراء
والمختصيــن والمهنييــن فــي قطــاع صناعــة النفــط
والغــاز مــن تبــادل المعلومــات واألفــكار فــي إطــار
اإلســهام فــي رســم مالمــح مســتقبل قطــاع الطاقــة فــي
العالــم ،ممــا أتــاح ألرامكــو الســعودية تســليط الضــوء
علــى دورهــا البــارز كشــركة رائــدة عالم ًيــا فــي مجــال
الطاقة والكيميائيات.

ثورة صناعية رابعة
حضــر الجلســة االفتتاحيــة الشــيخ حامد بــن زايد آل
نهيــان ،رئيــس ديــوان ولــي عهــد أبوظبــي ،واســتمع

التتمة في الصفحة التالية

معالي الدكتور سلطان الجابر ،والمهندس أمين الناصر ،ومعالي الوزير سهيل المزروعي ،واألستاذ محمد القحطاني ،واألستاذ
ناصر النعيمي يتجاذبون أطراف الحديث في مؤتمر أديبك ٢٠١٨
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الجلسة الوزارية التي أعقبت كلمة االفتتاح وشارك فيها كلُّ من السيد محمد باركيندو ،ومعالي المهندس خالد الفالح ،ومعالي المهندس سهيل المزروعي.

عبدالعزيز القديمي أثناء مشاركته في جلسة النمو والتكامل
الرأسي والتوسع.

جلسة حوار وزارية

عالقات متم ّيزة مع "أدنوك"

فرصة ممتازة ألرامكو السعودية

وبعــد كلمــة الجابــرُ ،عقــدت حلقــة نقــاش وزاريــة
خاصــة ر ّكــزت على"إعادة تشــكيل األســواق :االســتمرار
فــي حــوار الطاقــة العالمــي" ،بمشــاركة معالــي وزيــر
الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ،المهنــدس خالــد
ابــن عبدالعزيــز الفالــح ،ومعالــي وزيــر الطاقــة
والصناعــة فــي دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة،
المهنــدس ســهيل بــن محمــد المزروعــي ،وســعادة
األميــن العــام لمنظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول
"أوبك" ،السيد محمد باركيندو.
وجمـــع مؤتمـــر "أديبـــك" بيـــن الشـــركات وصنّـــاع
القـــرار وواضعـــي السياســـات التـــي تشـــ ّكل مســـتقبل
إمـــدادات النفـــط والغـــاز ،واســـتضاف أكثـــر مـــن 80
متحد ًثـــا بينهـــم وزراء ورؤســـاء تنفيذيـــون وقـــادة
شـــركات عالميـــة مـــن قطـــاع النفـــط والغـــاز ،وقـــد
قدم ــوا خبراته ــم ف ــي ه ــذا المج ــال عل ــى م ــدى األي ــام
ّ
األربعـــة الحافلـــة باألعمـــال والحـــوارات البنـــاءة
والفعالي ــات ،تركي ـزًا عل ــى نق ــل المعرف ــة وتب ــادل اآلراء
الرامي ــة إل ــى وض ــع حل ــول لتحدي ــات الطاق ــة الراهن ــة
وصياغـــة مالمـــح مشـــهد القطـــاع الهيدروكربونـــي
المستقبلي.

ومـــن جهتـــه ،أكـــد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية ،كبيـــر
إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،أن
"أدنــوك" شــركة مهمــة ورئيســة فــي اإلقليــم ،مشــي ًرا إلــى
العالقــات المتم ّيــزة التــي تربــط بيــن الشــركتين .وأضــاف
أن "تعزيــز تعــاون أرامكــو الســعودية مــع "أدنــوك" ســيكون
ل ــه تأثي ــر إيجاب ــي حي ــال أه ــداف االس ــتدامة وس ــيعود
بالنف ــع االقتص ــادي المتب ــادل عل ــى الش ــركتين" .وق ــال:
"أعل ّنــا ،مؤخ ـ ًرا ،عــن نيــة الدخــول فــي اســتثمار مشــترك
فــي مصفــاة كبيــرة الحجــم فــي الســاحل الغربــي للهنــد".
وأض ــاف" :نح ــن نتطل ــع إل ــى الش ــراكة م ــع "أدن ــوك" ف ــي
أماكن أخرى من العالم".
وفــي ســؤال عــن أهميــة "أديبــك  "2018بالنســبة
ألرامكــو الســعودية ،قــال الناصــر" :أصبــح أديبــك
فعاليــة مهمــة وإســتراتيجية ،وهــو يتطــور ســنو ًيا .كمــا
أنــه المنصــة األفضــل للتعــاون بيــن مختلــف الشــركات،
فالحضــور هنــا ليــس مــن الشــركات الدوليــة المعنيــة
بصناعــة النفــط والغــاز فحســب ،وإنمــا يوجــد هنــا
عديــد مــن الــوزراء ومجموعات مــن الخبــراء والمهنيين
مــن بلــدان مختلفــة حــول العالــم يتشــاركون فــي
معارفهم وخبراتهم في مجاالت صناعة الطاقة".

وفــي تصريــح خــاص بـــ "القافلــة األســبوعية" ،أشــار
نائــب الرئيــس لهندســة البتــرول والتطويــر فــي أرامكــو
الســعودية ،األســتاذ ناصــر النعيمــي ،إلــى االتفاقيــة
اإلطاريــة للتعــاون اإلســتراتيجي بيــن "أرامكــو الســعودية"
و"أدنــوك" فيمــا يخــص سلســلة القيمــة للغــاز الطبيعــي
والغــاز الطبيعــي المســال ،ووصفهــا بأنهــا "نقطــة االنطــاق
نحــو إيجــاد فــرص مشــتركة لتقييــم إمكانــات االســتثمار
عبــر سلســلة القيمــة للغــاز الطبيعــي المســال وتبــادل
المعلومــات والمعرفــة والخبــرة ،لمشــاريع مشــتركة فــي
المستقبل".
وأضــاف" :كمــا يأتــي هــذا االتفــاق مــع مــا تشــهده أعمــال
الغــاز الطبيعــي المســال مــن نمــو متســارع ،وتوفــر فــرص
كبيــرة ترتفــع بالطلــب العالمــي بأكثــر مــن  500مليــون طــن
مكعــب أكثــر ممــا هــو عليــه اآلن" .وأ ّكــد أن "الفرصــة
المواتيــة كبيــرة للعمــل والتعــاون المشــترك بيــن أرامكــو
السعودية وأدنوك".
وعــن مشــاركة أرامكــو الســعودية فــي "أديبــك" قــال
النعيمــي" :المؤتمــر فريــد مــن نوعــه فــي المنطقــة حتــى
اآلن ،وهــو فرصــة ممتــازة لنــا الســتعراض مــا نملكــه مــن
تقنيــات جديــدة ومتطــورة ابتكرناهــا فــي مجــال صناعــة
النفــط والغــاز ،وكذلــك البحــث عــن فــرص للعمل المشــترك
مــع شــركائنا وفــي مجــال الخدمــات أو فــي مجــال صناعــة
الطاقــة بشــكل عــام" .واســتطرد قائـ ًـا" :ممــا ال شــك فيــه
أن مشــاركة عديــد مــن الــوزراء فيــه مــا هــي إال شــهادة توثق
أهميــة معــرض ومؤتمــر أديبــك" .وأضــاف" :لقــد شــاركنا
فــي "أديبــك" بشــكل دوري فــي الســنوات الماضيــة ،ولكــن
هذا العام شهد المشاركة ال ُكبرى ألرامكو السعودية".

المتقدمة التي تستخدمها الشركة في أعمالها ،ويبدو معالي
ناصر النعيمي ُيطلع الشيخ حامد بن زايد آل نهيان على التقنيات
ّ
الوزير المهندس خالد الفالح إلى اليسار.

مقدمة االفتتاح التي أبهرت الجميع بأسلوبها
سارة الظاهري ّ
الرائع أثناء تحدثها عن مستقبل رقمنة صناعة الطاقة.

الحضــور إلــى الكلمــة الرئيســة فــي المؤتمــر التــي
ألقاهــا معالــي الدكتــور ســلطان بــن أحمد الجابــر ،وزير
دولــة ،الرئيــس التنفيــذي لشــركة بتــرول أبوظبــي
الوطنيــة "أدنــوك" ومجموعــة شــركاتها .وأ ّكــد الجابــر
رئيســا للنمــو
"أن قطــاع النفــط والغــاز يُش ـ ّكل مصــد ًرا
ً
االقتصــادي فــي العصــر الصناعــي الرابــع" ،مشــي ًرا إلى
"أن العالــم اليــوم يقــف علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة مــن
االزدهــار غيــر المســبوق المدفــوع بالتقــدم الســريع فــي
التقنيــة والنمــو الــذي تشــهده الطبقــة المتوســطة
عالم ًيــا ،حيــث ســتصل إلــى خمســة مليــارات نســمة
بحلــول عــام 2030م ،وهــو مــا ســيزيد مــن الطلــب علــى
الطاقة والمنتجات المشتقة من النفط والغاز".
وأضــاف الجابــر" :تتجــه هــذه المرحلــة التــي تُعــرف
بالثــورة الصناعيــة الرابعــة نحــو إحداث تحــول كبير في
النمــو العالمــي ،ســيزيد من الطلــب على منتجــات قطاع
النفــط والغــاز ،وبالتالــي علينــا العمــل بجــد لضمــان أن
يُســهم قطــاع النفــط والغــاز فــي تلبيــة االحتياجــات
المتناميــة للطاقــة ،وتمكيــن هــذا النمــو العالمــي ،وهــو
مــا يُمكــن تحقيقــه مــن خــال التكامــل بيــن قطــاع
النفــط والغــاز والثــورة الصناعيــة الرابعــة أو مــا يمكــن
التعبير عنه من خالل مفهوم "النفط والغاز ."4.0

تحويل النفط إلى مواد كيميائية
وخــال جلســة بعنــوان "النمــو ،والتكامــل الرأســي،
والتوســع" ،تحــدث النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر
ّ
والمعالجــة والتســويق فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ
عبدالعزيــز محمــد القديمــي ،عــن إســتراتيجية الشــركة فــي
التوســع فــي أعمــال التكريــر والمعالجــة ودمجهــا مــع أعمال
ّ
إمــداد النفط والتســويق والبتروكيميائيات ومواد التشــحيم،
لجــذب مصــادر دخل جديدة ،وتوســيع الفــرص االقتصادية،
إضافــة إلــى تقنيــات تحويــل النفــط الخــام إلــى مــواد
كيميائيــة ،وهــي تقنيــات أصبحــت أرامكــو الســعودية رائــدة
فيها.
وتماش ـ ًيا مــع عنــوان المؤتمــر "رقمنــة صناعــة الطاقــة"،
أ ّكــدت مشــاركة أرامكــو الســعودية دور المــواد
الهيدروكربونيــة بوصفهــا مصــد ًرا أكثــر موثوقيــة للطاقــة
فــي العالــم ،كمــا س ـلّطت الضــوء علــى اســتخدام الشــركة
للتقنيــة واالبتــكار لتحقيــق أقصــى قدر مــن تحســين الكفاءة
التشغيلية والموثوقية واإلنتاجية لألصول.
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متيزت بها الشركة
واطلعت على تقنيات
شخصيات رفيعة املستوى زارته ّ
ّ
متقدمة ّ

اإلنسان قبل اآللة في جناح أرامكو السعودية
بقــدر مــا كان جنــاح أرامكــو الســعودية في "أديبــك "2018
كاشـفًا عــن التقنيــات المتق ّدمــة التــي ّ
توظفهــا الشــركة فــي
مرافقهــا وقطاعاتهــا؛ بــرز الشـ ّـبان الســعوديون والشــابات
الســعوديات فــي الجنــاح بوصفهــم المحــور األســاس لــكل
أعمــال الشــركة ال ُكبــرى .وقــد حظــي الجنــاح بحضــور كبيــر
مــن قبــل الوفــود المشــاركة فــي فعاليــات المؤتمــر والــزوار،
وكذلــك مــن قبــل المشــاركين وز ّوار معــرض ومؤتمــر أبــو
ظبــي الدولــي للبتــرول "أديبــك  ."2018واطلــع الجميــع علــى
الشــبان الســعوديين
الجنــاح وأركانــه واســتمعوا إلــى
ّ
والشــابات الســعوديات الذيــن أظهــروا معرفــة تامــة بمــا
يعملون فيه.
ومــن بيــن كبــار زوار الجنــاح ،تشــرفت الشــركة بزيــارات
رفيعــة المســتوى مــن ولــي عهــد أبوظبــي ،نائــب القائــد
األعلــى للقــوات المســلحة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان ،وكذلــك نائــب
رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،حاكــم دبــي،
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،والشــيخ حامــد بــن
زايــد آل نهيــان ،ومعالــي المهنــدس خالــد الفالــح،
والمهندس أمين الناصر.
وكان فــي اســتقبال الزيــارات رفيعــة المســتوى قيــادات
مــن اإلدارة العليــا فــي أرامكو الســعودية ومســؤوليها الكبار،
بينهــم النائــب األعلــى للرئيــس للتنقيــب واإلنتــاج ،األســتاذ
محمــد يحيــى القحطانــي ،واألســتاذ عبدالعزيــز القديمــي،
واألســتاذ ناصــر النعيمــي ،ونائــب الرئيــس للحفــر وصيانــة
اآلبار ،األستاذ عبدالحميد الرشيد.

سبايس راك

إمبريــال فــي لنــدن العاصمــة البريطانيــة ،وحصــل علــى
شــهادة الدكتــوراه فــي عــام 2010م ،وهــو اختصاصــي فــي
الجيوفيزيــاء وقائــد مركــز التم ّيــز للــذكاء االصطناعــي،
والتعلم اآللي ،والثورة الصناعية الرابعة ،والروبوتات.

روبوت التفتيش
قــ ّدم حســان الطريقــي ،مــن مركــز البحــوث والتطويــر،
شــروحا عــن عمــل روبــوت التفتيــش عــن التــآكل فــي
ً
األنابيــب ،خاصــة فــي المناطــق التــي يصعــب الوصــول
صمــم هــذا الروبــوت فــي مرافــق أرامكــو
إليهــا .وقــد ُ
الســعودية ،وهــو قــادر علــى تســلق األنابيــب الحديديــة
والخزانــات وتنفيــذ أعمــال الفحــص ،عــن طريــق ُمشــغّل
يُســ ِّيره إلــى مواقــع الفحــص ،فيقيــس ســماكة األنبــوب أو
الخــزان .يحمــل الروبــوت كاميــرا تتحــرك فــي جميــع
االتجاهــات ،وحساســات لقيــاس الغــازات الســامة والغازات
الخطرة على المشغّل.
ويمكــن التحكــم بهــذا الروبــوت عــن بُعــد ،وهــو الجهــاز
الوحيــد مــن نوعــه فــي الســوق الــذي يمتــاز بهــذه الخاصيــة،
وحال ًيــا تتكفــل الشــركة العربيــة للروبوتــات بتطويــره
وأيضا تسويقه.
وتصنيعه
ً

هندسة البترول
التحقــت جمانــة الديــوان بالشــركة عــام 2011م ،ونالــت
شــهادة الماجســتير فــي هندســة البتــرول فــي عــام 2017م،
مــن جامعــة ويســت فرجينيــا األمريكيــة ،وتعمــل حال ًيــا
محللــة أســاليب هندســة بتــرول .وكان العــرض الــذي ق ّدمته
فــي جنــاح الشــركة بعنــوان "اســتخدامات الثــورة الصناعيــة
الرابعــة فــي تطويــر التقنيــات المســتخدمة فــي هندســة
البترول".
خريجــة جامعة مانشســتر في
ـع،
ـ
الصان
ـة
ـ
دان
ـا
ـ
زميلته
أمــا
ّ
بريطانيــا ،فتعمــل فــي إدارة مكامــن الغــاز ،وقد أســهمت في
أعمــال تنظيــم وتنســيق الجنــاح ،ليشــمل أحــدث التقنيــات
التــي طورتهــا الشــركة لكــي يتماشــى مــع عنــوان الحــدث.
كمــا أنهــا مســؤولة عــن زيــارة كبــار الشــخصيات لجنــاح
الشركة.
بــدور اإليرانــي ،موظفــة فــي إدارة مكامــن الغــاز فــي
العثمانيــة ،تخرجــت فــي جامعــة كلــورادو ســكول أوف ماينــز
فــي عــام 2016م متخصصــة فــي هندســة البتــرول .ويتمحور
العــرض الــذي ق ّدمتــه حــول تأكيــد الحاجــة المتزايــدة إلــى
الغــاز مســتقب ً
ال ،والتوســع المســتمر الــذي تشــهده هــذه
الصناعــة ،إذ زاد حجــم التوســع مــن عــام  2000حتــى عــام
2020م  300مــرة .أمــا عــن التقنيــة المســتخدمة فــي
التنقيــب والحفــر وإنتــاج الغــاز فهــي فــي تطــور مســتمر،
حيــث انخفضــت تكاليــف إحــدى طــرق الحفــر بســبب
التقنية.

عرضــت أرامكــو الســعودية عــد ًدا كبيــ ًرا مــن التقنيــات
فــي الجنــاح ،مــن بينهــا ابتــكار يُدعــى "ســبايس راك" ق ّدمــه
ناشــر مقبــل آل بــن حســن .وظيفــة هــذا االبتــكار هــي
المســاعدة فــي البحــث عــن البيانــات والمعلومــات علــى
ســطح األرض أو مــن قــاع البحــر ،ومــن ثــم جمعهــا .وهــي
فكــرة متقدمــة تســتخدم غواصــة آلية صغيــرة لديهــا القدرة
علــى الغــوص فــي مناطــق محــددة بإحداثيــات دقيقــة
وباســتخدام جهــاز تحديــد المواقــع جــي بــي إس ،فتلتصــق
بقــاع البحــر وتســتقبل الموجــات ثــم تســير مــرة أخــرى إلــى
السفينة حيث تُستخلص المعلومات منها.
هــذه المعلومــات ذات عالقــة بطبقــات األرض وأنــواع
الصخــور الموجــودة والمــواد الهيدروكربونيــة التــي مــن
المحتمــل وجودهــا مثــل الغــاز والزيــت .وقــد خفــض هــذا
الجهــاز تكاليــف التنقيــب واإلنتــاج بنســبة تصــل إلــى ٪30
مــن التكلفــة الحاليــة ،وهــو كذلــك أســرع مــن الطــرق
المســتخدمة حال ًيــا .وقــد أنجــزت فكــرة هــذا االبتــكار
وتصميمــه فــي أرامكــو الســعودية ،التــي تتعــاون مــع
الشركات المصنعة.
التحــق ناشــر آل بــن حســن ،مــن مركــز األبحــاث
المتق ّدمــة فــي إكســبك ،بالعمــل فــي الشــركة فــي عــام
1994م ،وتخــرج فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن
متخصصــا فــي الجيوفيزيــاء ،وحصــل علــى شــهادة
ً
الماجســتير مــن جامعــة هيوســتن فــي واليــة تكســاس
أيضــا ،ثــم
األمريكيــة ،حيــث تخصــص فــي الجيوفيزيــاء ً
ابتعثتــه الشــركة مــرة أخــرى فــي عــام 2006م ،إلــى جامعــة

عبــداهلل الغامــدي ،الموظــف فــي إدارة اإلنتــاج فــي
منطقــة األعمــال الشــمالية ،قســم الدعــم التقنــي فــي
الجعيمــة ،يحمــل البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول مــن

تخطي مصاعب
قدمت بحثً ا في أديبك بعنوان
ّ
سارة العامر ّ
الحفر بتطبيق العلوم الجيوميكانيكية.

عرضا في جناح أرامكو السعودية حول
قدم ً
عبداهلل الغامدي َّ
مركز مراقبة اإلنتاج.

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أثناء تشريفه بزيارة جناح أرامكو السعودية في أديبك وهو يستمع لشرح من موظفة الشركة،
المتقدمة لدى الشركة وإلى جانبه عبدالحميد الرشيد.
دانة الصانع ،عن الجوانب التقنية
ِّ

جامعــة ليــدز البريطانيــة عــام 2012م ،والماجســتير مــن
جامعــة ســاوث كاليفورنيــا بلــوس أنجلــوس األمريكيــة.
عرضــا حــول مركــز مراقبــة أعمــال اإلنتــاج
عبــداهلل ق ـ ّدم
ً
فــي منطقــة األعمــال الشــمالية ،وتقنيــة زيــادة اإلنتــاج
والمحافظــة علــى ســامة األجهــزة ،وتفــادي المشــكالت
قبل حدوثها ،خاصة األجهزة الغاطسة في آبار البترول.

حل مشكالت الحفر
التحقــت ســارة العامــر ببرنامــج االبتعــاث الجامعــي فــي
الشــركة ،وتخرجــت فــي جامعــة واليــة بنســلفانيا متخصصة
فــي هندســة البتــرول وبــدأت العمل فــي عــام 2016م ،وتعمل
اآلن فــي قســم الدراســات التطبيقيــة فــي إدارة مكامــن
الغــاز .عملهــا اليومــي هــو البحــث عــن حلــول للمشــكالت
الفنيــة التــي قــد تواجــه أعمــال إدارة مكامــن الغــاز .كمــا
شــاركت فــي مؤتمــر "أديبــك  ،"2018بورقــة بحثيــة بعنــوان

"تخطــي مصاعــب الحفــر بتطبيــق العلــوم الجيوميكانيكيــة"،
واضعــة توصي ًفــا للمشــكالت التــي تعتــرض أعمــال الحفــر،
ومتطرقــة لتطبيــق العلــوم الميكانيكيــة لتحديــد األماكــن
األكثر خطورة ،وتنظيم برنامج لتجاوز هذه المخاطر.

الواقع االفتراضي
تعمــل تســنيم الشــريف فــي إدارة مكامــن الغــاز ،وحــدة
إدارة مكامــن جنــوب حقــل الغــاز فــي حــرض ،وتتابــع أعمــال
الحفــر مــع الزمــاء فــي هندســة اإلنتــاج والجيولوجييــن
والجيوفيزيائييــن للقيــام بأعمــال الحفــر فــي األماكــن
الصحيحــة لكــي يتــم اإلنتــاج بأقــل تكلفــة مــع المحافظــة
على المكامن.
التتمة في الصفحة التالية

سالمة األجهزة الغاطسة
يقدمه محمد يحيى القحطاني في جناح الشركة بأديبك حول التطورات التي
محمد بن راشد آل مكتوم يستمع إلى شرح ّ
تشهدها صناعة الطاقة في المملكة.

عرضا عن توسع أعمال الغاز في
قدمت ً
بدور اإليراني َّ
المملكة.

عرضا بعنوان استخدامات الثورة
قدمت ً
جمانة الديوان َّ
الصناعية الرابعة في تطوير تقنيات هندسة البترول.
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متيزت بها الشركة  ..تتمة
واطلعت على تقنيات
شخصيات رفيعة املستوى زارته ّ
ِّ
متقدمة ّ

المهندس أمين حسن الناصر ،واألستاذ محمد يحيى القحطاني ،واألستاذ ناصر النعيمي في جناح أرامكو السعودية يتوسطون المشاركين في معرض ومؤتمر أديبك  ٢٠١٨من مسؤولين ومهندسين ومهنيين من إدارات الشركة المختلفة.

خالد العبدالقادر أثناء مشاركته في جلسة "حلول التقنية
المتكاملة من خالل نهج تعاوني جديد منخفض التكلفة
لتطوير الموارد غير التقليدية في البر والبحر".

المهندســين الجــدد قبــل توجههــم فعل ًيــا لمواقــع الحفــر
سواء في البر أو البحر.

تحســين الكفــاءة التشــغيلية للمــوارد غيــر التقليديــة ،كمــا
ســاعد فــي زيــادة االســتخالص النهائــي المتوقــع لــكل بئــر،
ممــا يجعــل تنميــة المــوارد غيــر التقليديــة فــي المملكــة
العربية السعودية أم ًرا مجد ًيا اقتصاد ًيا.
وقــال العبدالقــادر إن تطويــر المــوارد غيــر التقليديــة
فــي الشــرق األوســط ســيوفّر عــد ًدا كبيــ ًرا مــن فــرص
العمــل ،باإلضافــة إلــى توفيــر األعمــال المختلفــة فــي
المنطقــة ،غيــر أنــه أ ّكــد أن التطويــر الناجــح لهــذه المــوارد
ســيتطلب عقليــة غيــر تقليديــة ،مقرونــة بتعــاون فاعــل
وحلول تقنية متطورة.

اعتماد تقنية الرنين املغناطيسي

ارتداء نظارات المحاكاة ُيمكّ ن الزائر من رؤية نفسه داخل
عملية حفر بئر ويستطيع رؤية جميع العناصر المك ّونة
للبئر.

الشــريف تحمــل البكالوريــوس فــي هندســة البتــرول مــن
جامعــة مانشســتر البريطانيــة ،والماجســتير مــن جامعــة نيو
ســاوث ويلــز فــي ســيدني األســترالية .أمــا دورهــا فــي
"أديبــك  ،"2018فتمحــور حــول التنظيــم والتنســيق ،وكذلــك
مراجعــة محتــوى عديــد مــن األوراق الفنيــة .وهــي مســؤولة
فــي جنــاح الشــركة عــن العــروض المق ّد مــة للواقــع
االفتراضــي الخــاص بأحــد مكامــن الغــاز وإحــدى منصــات
الحفــر ،حيــث تُســتخدم نظــارات المحــاكاة فــي تلــك
العــروض يســتطيع مــن يرتديهــا رؤيــة نفســه داخــل عمليــة
الحفــر نفســها ،مــع تمكنــه مــن رؤيــة جميــع العناصــر.
وتشــير الشــريف إلــى أن هــذه الطريقــة تُســتخدم مــع

شــارك مديــر عــام إدارة المــوارد غيــر التقليديــة ،األســتاذ
خالــد العبدالقــادر ،فــي جلســة نقــاش بعنــوان «حلــول التقنية
المتكاملــة مــن خــال نهــج تعاونــي جديــد منخفــض التكلفــة
لتطوير الموارد غير التقليدية في الشرق األوسط».
وقــال فيهــا إن مســتقبل مــوارد الطاقــة العالميــة قــد تغ ّير
مــن خــال النجــاح الســريع لتنميــة المــوارد غيــر التقليديــة،
مشــي ًر ا إلــى أن أرامكــو الســعودية كانــت تســعى إلــى
الحصــول علــى مــوارد غيــر تقليديــة للغــاز لســنوات عديــدة،
مــع التركيــز علــى صخــور المصــدر ،والرمــال قليلــة
المســامية حــول حقــل الغــوار النفطــي العمــاق ،باإلضافــة
إلــى شــمال الجزيــرة العربيــة ،مــع تحقيــق نتائــج مشــجعة
للغاية.
وأشــار العبدالقــادر إلــى أن اســتخدام التقنيــات
واالبتــكارات المتق ّدمــة قــد م ّكــن أرامكــو الســعودية مــن

وفــي ورقــة ق ّدمهــا أحمــد الحربــي ،مــن إدارة المكامــن
فــي منطقــة ا أل عمــا ل
الشــمالية ،بعنــوان «نموذج
تشــبع ا ر تفــا ع جد يــد
باعتمــاد تقنيــة الرنيــن
ا لمغنا طيســي لمكمــن
كر بو نــا ت ذ ي نفا ذ يــة
منخفضــة» ،أوضــح أن
نتا ئــج تشــبع ا لمــا ء
أحمد الحربي
المســتنبطة مــن تقنيــة
مقاومــة الســوائل للتيــار
الكهربائــي ال تمثــل تشــبع المــاء الحقيقــي فــي بعــض
أقســام حقــل نفطــي ذي نفاذيــة ضعيفــة .وقــد تــم فــي هــذه
الدراســة تطويــر نمــوذج رياضــي جديــد ،مســتقل عــن تقنية
المقاومــة ،لنمــوذج تشــبع المــاء باســتخدام أداة الرنيــن
المغناطيســي فــي أســفل البئــر النفطــي .كمــا تــم اختبــار
هــذا النمــوذج بنجــاح فــي بعــض اآلبــار النفطيــة ،وأ ّكــدت
النتائــج صالحيتــه لتحســين تحديــد تشــبع المــاء فــي
الحقل النفطي.

ناشر آل بن حسن يتحدث مع عدد من الزوار عن "سبايس
راك" الذي يجمع المعلومات السيزمية من قاع البحر.

تسنيم الشريف مسؤولة عن تقديم عروض الواقع
االفتراضي.

سويم-آر أحد االبتكارات المهمة في أرامكو السعودية ويبدو
شرحا ألحد الزوار عن الجهاز.
أيمن عامر ّ
يقدم ً

حسان الطريقي يشرح طريقة عمل روبوت التفتيش في بحثه
عن التآكل في األنابيب والخزانات.

مستقبل املصادر غير التقليدية
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أرامكو السعودية تعود من "أديبك  "2018بـثالث جوائز:

تقنية استكشافية جديدة ..تدريب الذكاء
االصطناعي ..املهندس الشاب
عــادت أرامكــو الســعودية مــن "أديبــك  ،"2018بثــاث
جوائــز نوعيــة ،وعــدد مــن شــهادات التقديــر ،عــن
إنجازاتهــا فــي مجــاالت األبحــاث واالبتــكار التقنــي
والتحــ ّو ل الرقمــي واألداء والكفــاءة واإلســهامات
المجتمعية واإلنجازات الشخصية وتطوير األعمال.
أولــى الجوائــز لهــذا العــام تســلّمها فريــق التقنيــة
الجيوفيزيائيــة بمركــز ألبحــاث المتق ّدمــة فــي إكســبك،
عــن المشــروع المتم ّيــز لكفــاءة وأداء القيــادة .وقــد فــاز
الفريــق بالجائــزة الخاصــة بمشــروع مصفوفــة مصــدري
تقنية ( )3D-DSAالخاصة بالمشتريات السيزمية.
أمــا الجائــزة الثانيــة؛ فقــد حصــل عليها مركــز األبحاث
والتطويــر عــن إنجــازه البحثــي لهــذا العــام فــي مشــروع
كشــف التــآكل تحــت العــزل ( .)DCUIكمــا حــازت شــمايل
الشهيل جائزة مهندس "أديبك" الشاب لهذا العام.

تقنية جديدة
وفــي لقــاء مــع "القافلــة األســبوعية" ،قــ ّدم ناشــر
ـرحا موج ـزًا عــن البحــث الفائــز
مقبــل آل بــن حســن ،شـ ً
موضحــا أنــه يتعلــق بتقنيــة جديــدة مــن
بالجائــزة األولــى،
ً
التقنيــات االستكشــافية ،وذلــك بإرســال ذبذبــات معينــة
مختلفــة إلــى قــاع األرض واســتقبالها بشــكل أفضــل
وصورة أوضح.

ذكاء اصطناعي
ق ـ ّدم خبيــر األبحــاث فــي فريــق األنظمــة الذكيــة ،فــي
مركــز البحــوث والتطويــر بجامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم
شــرحا للبحــث
والتقنيــة ،علــي حمــود الشــهري ،بــدوره
ً
الفائــز بالجائــزة الثانيــة ،واص ًفــا إيــاه بأنــه تطويــر لتقنيــة
متق ّدمــة للكشــف عــن التــآكل تحــت العــزل باســتخدام
تقنيــة التصويــر الحــراري والــذكاء االصطناعــي وتعلــم
اآللــة تحديــ ًدا؛ حيــث تــم جمــع كثيــر مــن البيانــات مــن
حقــول الشــركة لتغذيــة برنامــج الــذكاء االصطناعــي
بغــرض تدريبــه للتعــرف علــى أماكــن الرطوبــة والتــآكل
تحــت العــزل بشــكل دقيــق ،وهــو مــا يــؤدي إلــى التقليل من
عشوائية الفحص وزيادة احتمالية التنبؤ بالمشكلة.
وأضــاف الشــهري أن الفريــق يعكــف حال ًيا علــى اختبار
التقنيــة فــي ظــروف حقيقيــة فــي أحــد معامــل الشــركة
لتجزئــة الغــاز المســال ،التــي عــادة مــا تعانــي هــذه
المشــكلة بشــكل كبيــر .يض ـ ُّم فريــق العمــل ك ً
ال مــن أيمــن

المتميز لهذا العام وأعضاء الفريق هم أيمن عامر
شمايل الشهيل من دائرة تقنية المعلومات تتسلّم علي الشهري ،من مركز األبحاث والتطوير يتسلّم جائزة عن إنجاز فريقه المشروع البحثي
ّ
وأحمد دباغ ،وذلك بحضور أعضاء مركز األبحاث والتطوير وهم فيصل العتيبي ،وحمد الصيعري ،وفهد المحيش.
جائزة مهندس "أديبك" الشاب لهذا العام.

عامر وأحمد دباغ بقيادة الشهري.
الجديــر بالذكــر أن بيانــات ومعلومــات الــذكاء
االصطناعــي الالزمــة لتطويــر التقنيــة تــم جمعهــا مــن
معامــل عديــدة داخــل أرامكــو الســعودية ،منهــا معمــا
الجعيمــة وينبــع لتجزئــة الغاز المســال ،ومصفاتــا الرياض
وجدة ،ومعامل الغاز في جنوب الغوار.
كمــا حصــل المشــروع علــى دعــم مــن إدارة التفتيــش
بالشــركة ،بــد ًءا بدراســات الجــدوى التقنيــة والماليــة،
وصـ ً
خصوصــا فــي
ـول إلــى الدعــم التقنــي واالستشــاري،
ً
استخدام ومعايير التصوير الحراري.
وهــذه التقنيــة تأتــي ضمــن التوجهــات العالميــة للثــورة
الصناعيــة الرابعــة وتعلــم اآللــة مــع بعــض التقنيــات
الموجــودة حال ًيــا مثــل التصويــر الحــراري ،عل ًمــا أن هــذه
التقنية ستُستخدم في معامل ومرافق الشركة.

أهــم وأرفــع برامــج الجوائــز ضمــن قطــاع النفــط والغــاز
اإلقليمــي والعالمــي ،والفــوز بهــذه الجائــزة يتيــح مزيــ ًدا
مــن الفــرص الجديــدة ويشــجع الشــباب علــى بــذل مزيــد
مــن الجهــد للوصــول إلــى طموحاتنــا ووضع أهــداف أعلى
في المستقبل".

الجديــر بالذكــر أن الشــهيل حاصلــة علــى شــهادة
الماجســتير فــي الهندســة الكهربائيــة مــن جامعــة الملــك
عبــداهلل للعلــوم والتقنيــة ،وقــد التحقــت بأرامكــو
السعودية عام 2015م.

مهندس العام
أمــا صاحبــة الجائــزة الثالثــة المهندســة شــمايل
الشــهيل ،الموظفــة فــي إدارة التخطيــط اإلســتراتيجي
والتقنــي فــي تقنيــة المعلومــات بأرامكو الســعودية ،فقالت
لـ"القافلــة األســبوعية"" :إن الفــوز بمثــل هــذه الجائــزة
خصوصــا أن جوائــز "أديبــك" باتــت مــن
يُعــد تكري ًمــا لــي،
ً

المتقدمة في إكسبك وهم
ناشر آل بن حسن يتسلَّم جائزة نيابة عن فريق التقنية الجيوفيزيائية في مركز األبحاث
ّ
عبدالرحمن الشهيل ،وكونستينيتوس تسنجاز ،ومحمد المبارك.

والتنوع الثقايف  ..رسالة تؤ ّديها أرامكو السعودية
تطوير املرأة
ُّ

والتنوع
داليا أبوشليح تستعرض مبادرات قسم تطوير المرأة
ُّ
في أرامكو السعودية.

وقفــت داليــا أبــو شــليح فــي جنــاح أرامكــو الســعودية فــي
«أديبــك  ،»2018لتعــرض تجربــة أرامكــو الســعودية في دعم
المــرأة فــي ميــدان العمــل ،وق ّدمــت لــز ّوار جنــاح الشــركة
تفاصيل كثيرة عن التجربة التي تتط ّور يو ًما بعد آخر.
تعمــل داليــا ،الحاصلــة علــى البكالوريــوس فــي إدارة
األعمــال الدوليــة مــن جامعــة أســتون البريطانيــة ،مع قســم
تطويــر المرأة والتنـ ُّوع ،وقــد التحقت بالشــركة عــام 2017م،
بوظيفــة مستشــار فــي التدريــب والتطويــر المهنــي ،وهــي
حال ًيا تعمل في وحدة االتصال.
أمــا العــرض الــذي ق ّد متــه فــكان بعنــوان «تمهيــد
مســارات الفــرص للجميــع» ،ور ّكــزت فيــه علــى مبــادرات
وحــدة االتصــال الخاصــة بتطويــر المــرأة الســعودية مــن
خــال برنامــج تعلــم العلــوم والتقنيــات والهندســة
والرياضيات (ستمانيا).
وذكــرت أن هنــاك نــدوات لطالبات المرحلــة األخيرة من

الجامعــة ،قبــل تخرجهــن وتوجههــن لســوق العمــل ،وتر ّكــز
هــذه النــدوات علــى موضوعــات كثيــرة ،منهــا المهنيــة،
والهويــة الشــخصية ،ومهــارات المقابــات الشــخصية،
وكتابة السيرة الذاتية.
وهنــاك مبــادرة أخــرى هــي منتــدى المــرأة الخليجيــة،
الــذي يتضمــن أكثــر مــن  25مــن الشــركات الدولية
والوطنيــة والجامعــات .والهــدف مــن كل ذلــك هــو توفيــر
بيئــة يســتطعن مــن خاللهــا تبــادل األفــكار واآلراء وأفضــل
الممارســات ومســاندة تطويــر المــرأة فــي مواقــع العمــل،
ووضع الحلول والتغلب على العقبات.
أمــا داخــل الشــركة فهنــاك وحــدة باســم برامــج التن ـ ُّوع
ّ
تنظــم دورات تدريبيــة مثــل «المــرأة فــي العمــل» و«برنامــج
اإلرشــاد» و«برنامــج القيــادة» و«المــرأة فــي القيــادة»،
و«برنامج المرأة المتق ّدمة في القيادة».
وتقــول داليــا إنهــا تشــعر بالفخــر ألنهــا إحــدى موظفــات

أرامكــو الســعودية ،التــي أدرجــت مشــاركة قســم تطويــر
المــرأة والتنـ ُّوع فــي هــذا المؤتمــر التقنــي الخــاص بصناعة
الطاقــة ،وأتاحــت الفرصــة لهــا لكي تم ّثل قســمها والشــركة
مــن خــال تقديــم عــرض عــن النشــاطات والفعاليــات
المهمة التي يقوم بها قسمها في الشركة وخارجها.
وتضيــف« :لــو نظرنــا إلــى رؤيــة المملكــة  ،2030فإنهــا
تؤ ّكــد أهميــة التنـ ُّوع مــن أربعــة جوانــب :أولها الجنــس (ذكر
وأنثــى) ،والثانــي هــو العمــر إلتاحــة الفرصــة للجميــع فــي
مختلــف األعمــار ،والثالــث هــو القــدرة وعــدم القــدرة،
للتأكــد مــن إدخــال الذيــن ال يملكــون القــدرات بالنظــام
التعليمــي الصحيــح وتوفيــر أفضــل فــرص العمــل لهــم
والجانــب الرابــع هــو الثقافــة ،حيــث ال تؤكــد الرؤيــة علــى
جــذب الثقافــات والعقــول المحليــة والعالميــة األخــرى
فحســب ،وإنمــا المحافظــة عليهــا لتوفيــر المنــاخ أو البيئــة
البتكارات أفضل».
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مجلس أمناء أكاديمية الحفر العربية
السعودية (صدى) يعقد اجتماعه الخامس

يتوسط أعضاء مجلس أمناء «صدى» في صورة تذكارية عقب اجتماع مجلس أمناء األكاديمية.
الداوود
ّ

محمد العداربة
بقيــق  -عقــد مجلــس أمنــاء أكاديميــة الحفــر العربيــة
الســعودية (صــدى) اجتماعــه الخامــس ،برئاســة نائــب
الرئيــس ألعمــال الزيــت فــي منطقــة األعمــال الشــمالية،
رئيــس مجلــس األمنــاء ،األســتاذ داوود الــداوود ،وأعضــاء
المجلــس ،وذلــك فــي مقــر األكاديميــة فــي بقيــق ،يــوم ٢٧
صفــر 1440هـــ ( 5نوفمبــر 2018م) ،لمناقشــة ســير أعمــال
األكاديميــة والوقــوف علــى احتياجاتهــا ووضــع خطــة
تدريبية ومالية لعام 2019م.
قبــل انعقــاد االجتمــاع ،اصطحــب الــداوود أعضــاء
المجلــس فــي جولــة علــى الفصــول الدراســية ،وتح ّدثــوا مــع
عبــروا عــن اعتزازهــم باالنخــراط فــي
الطــاب الذيــن ّ
المتدر بيــن فــي األكاديميــة ،واعتبرهــا أحــد
صفــوف
ّ
الطــاب «فرصــة العمــر» ،علــى حـ ّد تعبيــره .وأثنــاء الجولة،
تحــ ّدث الــداوود حدي ًثــا مشــج ًعا للطــاب وحثهــم علــى
اســتغالل فرصــة التدريــب والتعامــل معهــا بجــد وحــرص
واهتمــام ،وقــال« :أنتــم اآلن علــى بدايــة الســلم فــي حياتكــم
المهنيــة ،وكثيــرون ممــن يقفــون اليــوم معكــم كرؤســاء
شــركات حفــر عمالقــة قــد بــدأوا مثلكــم تما ًمــا ،بــ ّل إن
فرصــة التدريــب التــي أتيحــت لكــم لم تتــح للكثيريــن منهم».
مــن جهتــه ،قــال عضــو مجلــس األمنــاء ،رئيــس شــركة
الحفــر العربيــة ،األســتاذ علــي الغامــدي ،مخاط ًبــا الطــاب:
ـي بحيــث ال
«إن التدريــب الــذي تتلقونــه فــي األكاديميــة نوعـ ّ ٌ

تغــادرون األكاديميــة إال بجاهزيــة واســتعداد كبيريــن
للعمل».
مــن ناحيــة أخــرى ،قــال عضــو مجلــس األمنــاء ،نائــب
رئيــس شــركة شــلمبرجر ،مديــر عــام فــرع الســعودية،
األســتاذ زياد جحا ،إن الشــركات المســاهمة في األكاديمية
تســتثمر فــي تدريــب الطــاب مــن أجــل توطيــن مهنــة الحفر
فــي أكبــر دولــة تحتــاج هــذه المهنــة فــي العالــم ،وهــي
المملكة العربية السعودية.

إسهامات الشركاء
وبعــد انتهــاء الجولــة علــى الفصــول الدراســية ،اجتمــع
مجلــس األمنــاء ،حيــث ناقــش اإلنجــاز الكبيــر الــذي تحقــق
بتخريــج دفعتيــن مــن طــاب األكاديمية في شــهري ســبتمبر
وأكتوبــر الماضييــن ،وهــو اإلنجــاز الــذي مــا كان ليتــم لــوال
تضافــر جهــود ك ّل الشــركاء المســهمين فــي األكاديميــة.
وأثنــاء الحديــث عــن الجهــود التــي بُذلــت فــي حفــل تخـ ّـرج
هاتيــن الدفعتيــن ،شــكر الــداوود مديــر إدارة إتمــام أعمــال
اآلبــار فــي منطقــة األعمال الجنوبيــة في أرامكو الســعودية،
األســتاذ محمــد الحطــاب علــى جهــده االســتثنائي فــي حفــل
التخرج.
مــن جهــة أخــرى ،ناقــش المجلــس إســهامات بعــض
شــركات الحفــر التــي كان لهــا دور فاعــل فــي تشــغيل وإدارة
األكاديميــة .كمــا َّ
اطلــع المجلــس على مســتج ّدات إســهامات

عدد من الطالب أثناء تدريبهم على إحدى منصات الحفر بالحجم الطبيعي الموجودة في األكاديمية.

الشــركاء للســنة الماليــة الجديــدة ،ودعــا المجلــس جميــع
الشــركات الداعمــة الســتكمال الوفــاء بالتزاماتهــم الماليــة
تجاه األكاديمية قبل نهاية العام 2018م.
ثــم ناقــش المجلــس اإلســهامات العينيــة لألكاديميــة
وتشــجيع الشــركات عليهــا ،وأشــاد الــداوود بالشــركات
المبــادرة بتقديــم الدعــم اللوجيســتي لألكاديميــة ،واقتــرح
علــى المجلــس أن تُم ّيــز وتُكـ ّـرم الشــركات التــي تبــادر بدعــم
األكاديميــة ،وأوكل أمــر ترتيــب هــذا التكريــم وآلياتــه إلــى
األستاذ إبراهيم المشرف ،مستشار األكاديمية.
أقــر المجلــس ،باإلجمــاع ،اختيــار نــك نوفــل مــن
كمــا ّ
شــركه بيكــر هيــوز جــي إي مستشــا ًرا لمجلــس األمنــاء
ابتدا ًء من هذه الدورة.

بشــرط ّأل يترتــب علــى اســتخدامه أيــة التزامــات مباشــرة
أو غير مباشرة.
وفــي نهايــة االجتمــاع ،اتخــذ المجلــس عــدة قــرارات
مهمــة ،حيــث تــ ّم تكليــف عضــو مجلــس األمنــاء ،نــوف
التركــي ،نائــب الرئيــس لخدمــات الشــركات بمجموعــة
روابــي القابضــة ،بإنشــاء لجنــة مهمتهــا العمــل على تأســيس
منظومــة مــن الوظائــف التــي تجعــل مــن صــدى مؤسســة
أكاديميــة قائمــة بذاتهــا ،لتتم ّكــن األكاديميــة مــن إدارة
نفســها بنفســها .كمــا أ ّكــد أنــه يجــب اســتقطاب المؤهليــن
مــن الكــوادر التعليميــة واإلداريــة للرقــي بمســتوى
األكاديميــة ،وأن يكــون لهــا موطــئ قــدم بحيــث تتنافــس
أيضــا ،أن يتــم
الشــركات علــى خريجيهــا .كمــا أوصــىً ،
تعييــن كــوادر لصيانــة األكاديميــة ،ومنصة الحفــر ،باإلضافة
إلى تعيين رجال أمن لحماية أصول األكاديمية.

وفــي ســياق االهتمــام بالجوانــب المختلفــة فــي تدريــب
الطــاب ،وعــدم التركيــز فقــط علــى الجانــب األكاديمــي،
تطــرق الــداوود إلــى مســألة غــرس قيــم إنســانية إلــى جانــب
التدريــب مثــل العمــل التطوعــي ،والقيــادة اآلمنــة خــارج
وقــت الدراســة ،واالنتمــاء لألكاديميــة ،والمحافظــة علــى
مرافقهــا وســاحاتها وغرفهــا الصفيــة ،وأن تكــون هــذه
الســلوكيات عنصــ ًرا فــي تقييــم الطــاب النهائــي .كمــا
ناقــش المجلــس شــعار أكاديميــة «صــدى» ،إذ أ ّكــد المجلــس
عــدم اســتخدام الشــعار إال لغــرض اإلعالن عــن األكاديمية،

حضور في منصات التواصل االجتماعي

غرس القيم اإلنسانية

وأكــد المجلــس أن انتشــار صــدى يجــب أن يكــون علــى
صعيــد واســع فــي المملكــة ،ويجــب تســويقها فــي ك ّل
حواضــر وبــوادي المملكــة لتوفيــر أكبــر عــدد ممكــن مــن
الفــرص لشــباب المملكــة وهــو مــا يُعــ ّد أحــد أهــداف
األكاديميــة وقــال الــداوود« :ر ّبمــا «تغريــدة» تصــل مكا ًنــا
قص ًيــا فــي المملكــة ،تصبــح ســب ًبا فــي تغييــر حيــاة أســرة
كاملة».

المتدربين في األكاديمية خالل تدريب عملي داخل جهاز محاكاة الحفر ،وذلك في مقر األكاديمية.
أحد الطالب
ّ
تصوير :حسن المبارك
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كمبيوتر

إنترنت األشياء في اململكة العربية السعودية
أشــادت شــركة لينكســيس المتخصصــة فــي مجــال
الربــط الشــبكي ،بموجــة التبنــي الســريعة والمتناميــة
لتقنيــات إنترنــت األشــياء علــى مســتوى منطقــة الشــرق
األوســط ،وذلــك فــي ظــل تزايــد عــدد مســتخدمي األجهــزة
الذكيــة داخــل منازلهــم ،وفقًــا لنتائــج أحــدث الدراســات
التــي أجرتهــا الشــركة حــول التوجهــات الســتخدام شــبكات
الواي فاي الالسلكية.

وأشــارت الدراســة لتنامــي أعــداد مســتخدمي األجهــزة
الذكيــة فــي المنــزل ،مــا يشــير إلــى وجــود حاجــة متزايــدة
للتحديــث واالرتقــاء نحــو اســتخدام أنظمــة أكبــر وأســرع
للربــط المنزلــي مــع شــبكات الــواي فــاي الالســلكية .كمــا
أشــارت الدراســة إلــى أن مجــاالت االســتثمار المنزلــي
لتقنيــات إنترنــت األشــياء ال حصــر لهــا ،بــد ًءا مــن أجهــزة
ً
وصــول إلــى الثالجــات
اإلنــارة وتنظيــم الحــرارة الذكيــة
الذكية واألجهزة التي تستخدم تقنيات تعلّم اآلالت.
وأظهــرت النتائــج تزايــد اســتخدام أجهــزة المســاعدة
الصوتيــة الشــخصية ،والبــث التلفزيونــي الــذي يعتمــد على
شــبكة اإلنترنــت بالدرجــة األولــى ،حيــث تشــكل قنــوات
الترفيــه عبــر اإلنترنــت المصــدر الرئيس للبــث التلفزيوني،
وتتنامــى موجــة االســتعانة بأجهــزة المســاعدة الصوتيــة
بتزايــد اســتخدام روبوتــات الدردشــة التفاعليــة وأجهــزة
المســاعدة الشــخصية االفتراضيــة (التــي يطلــق عليهــا
تســمية أجهــزة المســاعدة الصوتيــة) بوتيــرة متســارعة،

حيــث ارتفــع معــدل اســتخدام المســاعدين الصوتييــن مثــل
 Amazon Echoو Amazon Alexaو Google Homeبنسبة ٪35.7
بين المشاركين في الدراسة.
ومــن األجهــزة الذكيــة األخــرى التــي تخطــى حاجــز
اعتمادهــا وتبنيهــا بــرزت الكاميــرات األمنيــة المتصلــة
بالشــبكة ،إلــى جانــب أجهــزة اإلنــارة الذكيــة .وهــذه بعــض
اإلحصــاءات التي توصلت إليها الدراســة عن اســتخدامات
إنترنــت األشــياء والشــبكات الذكيــة فــي المملكــة العربيــة
السعودية:
•حوالــي ( )٪38مــن إجمالــي المشــاركين تــم تصنيفهــم
كمستخدمين لألجهزة المنزلية الذكية.
•حوالــي ( )٪48من إجمالي المشــاركين يمتلكون أجراس
أبــواب ذكيــة ،و( )٪42يمتلكــون أجهــزة إنــارة ذكيــة،
و( )٪41يمتلكــون مفاتيــح ذكيــة ،و( )٪40يمتلكــون
كاميــرات مراقبــة متصلــة بالشــبكة ،و( )٪38يمتلكــون
مســاعدين صوتييــن ،و( )٪27يمتلكــون أجهــزة تنظيــم

إعداد :رائد الشيخ

الحرارة الذكية.
•حوالــي ( )٪68مــن إجمالــي المشــاركين يأخــذون بعيــن
االعتبار شراء أجهزة اإلنارة الذكية.
•( )٪67يعتزمون شراء كاميرات المراقبة الذكية.
•( )٪63يعتزمون شــراء أجراس األبــواب الذكية ،و()٪63
يعتزمون شراء المفاتيح الذكية.
• ( )٪62يعتزمون شراء المساعدين الصوتيين.
• ( )٪47يعتزمون شراء أجهزة تنظيم الحرارة الذكية.
•يُعــد اســتخدام شــبكة اإلنترنــت جــز ًءا مــن روتيــن حياتنــا
اليوميــة ،وتشــير إلــى عــزم  ٪58.5مــن المشــاركين،
الذيــن ال يملكــون أي أجهــزة منزليــة ذكيــة ،شــراء وتبنــي
تقنيــات إنترنت األشــياء فــي منازلهم ،وذلك بنســبة ٪62
مــن المشــاركين مــن المملكــة .كمــا أن اعتمــاد أجهــزة
اإلنــارة الذكيــة حقــق نسـ ًبا مرتفعــة بلغــت  58و ٪52بيــن
المشــاركين الــذي يعتزمــون االســتثمار فــي هــذا األمــر
بحلول العام .2020

تع ّرف على تقنية  eSIMالضوء األزرق

تقنيـة بطاقـة الهاتـف اإللكترونيـة  ،eSIMهـي بطاقـة
هاتف تم تثبيتها بشـكل دائم على الشـريحة األم الخاصة
بالهاتـف المحمـول .أي أنهـا بطاقـة هاتـف ال يُمكـن
للمسـتخدم الوصـول
تغييرهـا أو إسـتبدالها ،وال يُمكـن ُ
إليهـا ،ولكـن يمكـن برمجتهـا خارج ًيـا بحيـث يمكـن
للمسـتخدم اختيـار شـبكة الهاتـف المحمـول التـي يرغـب
ُ
فـي التعامـل معهـا والباقـة التـي يُريدهـا ،ثـم يتـم تحميـل
تلـك المعلومـات السـلك ًيا علـى الهاتـف ليتواصـل الهاتـف
مع الشبكة وكأنك قمت بتثبيت شريحة هاتف جديدة.
وتُشـير التوقعـات إلـى أن العالـم أجمـع سـيتبنى هـذه
وربما خالل عدة
المقبلـةُ ،
التقنيـة خالل السـنوات القليلة ُ
سـنوات تاليـة سـتختفي بطاقـات الهاتـف التقليديـة نهائ ًيا
من األسواق.
يرجـع ذلـك إلـى عـدة أسـباب تجعـل مـن هـذه التقنيـة
المسـتقبل .حيث سـتتمكن شـركات إنتاج الهواتف من
هي ُ
اسـتخدام التقنيـة الجديـدة فـي صناعـة هواتـف ذكيـة
مقاومـة للميـاة بشـكل أكثـر مـن ذي قبـل ،حيـث يُمكـن
اإلسـتغناء كل ًيـا عن المدخـل المخصص لبطاقـات الهاتف
التقليديـة ،الـذي يُعـد نقطـة ضعـف أمـام الميـاة واألتربـة
فـي الهواتـف .كذلـك تتيـح التقنيـة لصانعـي الهواتـف
القـدرة علـى جعـل هواتفهـم أنحـف ،حيـث يمكـن وضـع

الشـريحة اإللكترونيـة الخاصـة بالهاتـف فـي أي مـكان
داخل الشريحة األم بسهولة وحرية أكبر.
أمـا المسـتخدمون ،فينتظـر أن تتيـح لهـم هـذه التقنيـة
حرية التنقل بسـهولة بين الشركات المشغلة للهاتف ،دون
الحاجـة الـي تغييـر بطاقـة الهاتـف ،أو حتـى زيـارة فـرع
الشـركة ،وربما يكـون المتضرر الوحيد نظر ًيـا من التقنية
الجديـدة هـي ُمشـغلوا شـبكات الهواتـف المحمولـة ،حيث
تُتيـح هـذه التقنيـة سـهولة التنقـل بيـن الشـركات
للمسـتخدمين ،إضافـة إلى إتاحـة إمكانية التنقل بسـهولة
ُ
بيـن شـبكات الهاتـف األجنبية عند السـفر دون قيود ،مما
يمثـل فرصـة للتغلب على عقبات تكلفـة خدمات التجوال،
وهـو مـا قـد ينعكـس بالسـلب علـى شـركات االتصـاالت.
ولكـن بالمقابـل سـتجعل التقنيـة الجديـدة االشـتراك فـي
شـبكات االتصـال أسـهل وربمـا أقـل تكلفـة علـى الشـركة
التـي يُنتظر أن تُصبـح ُمعظم مبيعاتها من خطوط الهاتف
عبر موقعها على اإلنترنت.
وعلـى مـدار العاميـن الماضييـن أجـرت شـركات
االتصـاالت الخليجيـة والسـعودية بصفـة خاصـة تجـارب
علـى التقنيـة الجديـدة ،كمـا وقّعت عدة شـركات اتفاقيات
مـع شـركات تقنيـة وسـيطة بهـدف إتاحـة وتوفيـر الخدمة
الجديدة لعمالئهم.

أثبتــت بطاريــات الليثيــوم أيــون  Lithium-ionأنهــا مــن
أفضــل مصــادر الطاقــة لألجهــزة المتنقلــة منــذ أوائــل
التســعينيات مــن القــرن الماضــي ،حيــث تدخــل تلــك
البطاريــات بنفــس تقنيتهــا فــي صناعــة جميــع أشــكال
األجهــزة والمنتجــات مــن حولنــا .وتعتمــد خاليــا بطاريــات
الليثيــوم  -كمــا توحــي تســميتها  -علــى حركــة أيونــات
الليثيــوم بداخــل البطاريــة وتتحكــم شــرائح إلكترونيــة فــي
شــحن تلــك البطاريــات وفــي حركــة أيونــات الليثيــوم
بداخلها.
وتمتــاز بطاريــات الليثيــوم بعــ ّدة مزايــا أســهمت فــي
إنتشارها الواسع على مدار العقود الماضية من بينها:
• األمــان :علــى الرغــم مــن تلــك الحــوادث العديــدة التــي
انفجــرت فيهــا بطاريــات الليثيــوم داخــل الهواتــف
ً
إجمــال
المحمولــة ،إال أن تلــك التقنيــة ال تــزال تُعــ ّد
آمنــة ،نظـ ًرا لكــون الليثيــوم بحــد ذاته أقــل ضــر ًرا للبيئة
واألفــراد ،مقارنــة بغيــره مــن المعــادن التــي دخلــت فــي
صناعة البطاريات.
• خفــة الــوزن :ربمــا يكــون هــذا واحـ ًدا مــن أهــم األســباب
المتعلقــة بإنتشــار بطاريــات الليثيــوم ،حيث تمتــاز بخفة
الــوزن مــا يجعــل تقديــم منتجــات نحيفــة وخفيفــة
ممكنًا.
• غيــاب تأثيــر الذاكــرة :أو مــا يعــرف بـــ«،»memory effect
حيــث تُعــد بطاريــات الليثيــوم أقــل تأثــ ًر ا بــدورات

الشــحن والتفريــغ غيــر المكتملــة والتــي كانــت تملــك
تأثيــ ًرا ُمدمــ ًرا علــى عمــر البطاريــات مــن األجيــال
السابقة.

اختــار مصممــو األجهــزة المحمولــة ،كالهواتــف
الخلويــة أو اللوحيــة ،الضــوء األزرق لتشــغيل شاشــاتها،
حتــى يمكــن مشــاهدة لوحــة الجهــاز فــي أي وقــت ،حتــى
ـطوعا .ولكــن مــاذا بشــأن
في أشــد حــاالت الشــمس سـ ً
استعمالها في الليل؟
ً
جــدل مــن
يُعــد الضــوء األزرق مــن أكثــر التقنيــات
الناحيــة الصحيــة ،حيــث حــذرت دراســة طبيــة حديثــة
مــن المخاطــر الكبيــرة للضــوء األزرق الصــادر عــن
وخصوصــا خالل حلــول الظالم أو
األجهــزة اإللكترونيــة،
ً
أوقــات النــوم ،ونصحــت مدمنــي اســتخدام الجــ ّوال
بتفــادي اســتخدام األجهــزة الذكيــة في الظــام الدامس،
نظــرا لآلثــار الجانبيــة الخطيــرة المترتبــة علــى هــذه
العادة على صحة العيون.
وأشــارت الدراســة التــي أجراهــا باحثــون مــن جامعــة
توليــدو األمريكيــة ،إلــى أن النــاس صــاروا يتعرضــون
بكثــرة للضــوء األزرق ،عنــد مشــاهدة التلفزيــون أو عنــد
استخدام الهواتف الذكية واأللواح الرقمية.
وأوضحــت الدراســة أن عدســة وقرنيــة العيــن ال
تســتطيعان حمايتهــا مــن الضــوء األزرق الصــادر عن تلك
األجهــزة ،حيــث يعتمــد اإلنســان فــي عمليــة الرؤيــة
بشــكل أســاس علــى الشــبكية فــي استشــعار الضــوء ،لكن

كثافة الطاقة في بطاريات الليثيوم

الضــوء األزرق يربــك هــذه العمليــة ويدمــر الخاليــا
المستقبلة للضوء.
ووصــف الباحثــون مــا يحــدث للعيــن بســبب تلقــي
موضحــا أن
الضــوء األزرق فــي هــذه الحالــة بـــ «الســم»،
ً
الخطــورة تــزداد إذا علمنــا أن خاليــا اســتقبال الضــوء ال
تتجــدد فــي العيــن ،ولذلــك يحــذّ ر خبــراء الصحــة مــن
تراجــع صحــة العيــون لــدى الجيــل الحالــي بشــكل الفــت
مــن جــراء االســتخدام المســتمر لألجهــزة التقنيــة ســواء
تعلق األمر بالعمل أو للتسلية في أوقات الفراغ.
وأشــار العلمــاء إلــى أن األجهــزة التقنيــة ليســت
المصــدر الوحيــد للضــوء األزرق ،فهــو يصــدر عــن
أيضــا ،لكــن تأثيــره فــي الحالــة الطبيعيــة
الشــمس ً
يحــدث بصــورة بطيئــة ،بينمــا يــؤدي ضــوء األجهــزة إلــى
تسريع الضرر.

التحدي القادم :كثافة الطاقة
وبالرغــم ممــا حققتــه مــن شــعبية كبيــرة ،وأنهــا تمثــل
بالفعــل حال ًيــا أفضــل المتــاح أمامنــا فــي هــذا الوقــت ،إال
أن بطاريــات الليثيــوم تبقــى ضعيفــة للغايــة فيمــا يتعلــق
بمفهوم كثافة الطاقة.
وتُعــرف كثافــة الطاقــة بأنهــا كميــة الطاقــة الممكــن
اختزانهــا فــي البطاريــة نفســها دون الحاجــة لزيــادة حجــم
البطاريــة أو وزنهــا .وتمثــل كثافــة الطاقــة للبطاريــات،
العائــق الفعلــي أمــام تحويــل كل شــيء متحــرك أو محمــول
مــن حولــك الــى العمــل بالطاقــة الكهربائية .وهــذا التوازن
بيــن الطاقــة المطلوبــة وكثافــة الطاقــة المختزنــة هــو مــا
يجعــل األمــر صع ًبــا أمــام كثيــر مــن تطلعــات التقنيــة
للمستقبل.
ُ
فعلــى ســبيل المثــال ،إذا مــا تــم اســتخدام البطاريــة
نفســها التــي تســتخدمها ســيارة «تســا» للتنقــل لمســافة
تصــل الــى  300ميــل لتحريــك طائــرة صغيــرة تتســع
لفرديــن فقــط ،فإنهــا لــن تكفــي لتحليــق الطائــرة ألكثــر
من عدة أميال.

وتعمــل مراكــز األبحــاث علــى إيجــاد بدائــل أخــرى لحــل
المشــعة
مشــكلة كثافــة الطاقــة ،فمثـ ًـا تســتطيع العناصــر ُ
مثــل اليورانيــوم اختــزان الطاقــة مليــون ونصــف المليــون
مــرة أكثــر مــن بطاريــات الليثيــوم المســاحة نفســها ،أمــا
الوقــود التقليــدي للســيارات فيختــزن طاقة أكثر بـــ 34مرة
من تلك التي تختزنها البطاريات لنفس المساحة.

بطاريات ا ُ
ملستقبل
ربمــا مــن غيــر الــوارد تطويــر بطاريــات تســتخدم
الوقــود ،إال أن العالــم يتجــه بالفعــل الــى تطويــر بطاريــات
تســتخدم التقنيــات الحاليــة نفســها ،ولكنهــا أكثــر كفــاءة
وأكثــر كثافــة مــن حيــث الطاقــة التــي تســتطيع اختزانهــا.

المتوفــرة بالفعــل الــى أن كثافــة الطاقــة
وتُشــير البيانــات ُ
فــي البطاريــات الجديــدة التــي يتــم طرحهــا فــي األســواق
تتزايــد بنســبة تتــراوح بيــن  ٪8 - 6فــي كل عــام عــن العــام
السابق له على مدار العقدين الماضيين.
وتعمــل فــي الوقــت الحالــي أكثــر مــن عشــرين شــركة
مختلفــة ،مــن بينهــا «بوينــج»  ،Boeingو«إيــر بــاص» Airbus
و«أوبــر» علــى تطويــر تقنيــات تتعلــق باســتخدام الطاقــة
الكهربائيــة فــي الطيــران على مســتويات مختلفة .وبشــكل
عــام ،يمكــن القــول إن بطاريــات ســتكون أكثــر كثافــة،
المســتقبل القريــب بــكل
وأكثــر أم ًنــا هــي فــي الطريــق فــي ُ
تأكيــد ،وعندهــا ســيتحقق أخيــ ًرا ُحلــم الهاتــف الذكــي
الــذي يســتطيع العمــل لشــهر متواصــل بــدون شــحن
بطاريته.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت
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حديث األلوان :نقش التاريخ

رضا عبدالواجد أمني *

صحافة الروبوت

الفنانة غادة الحسن من مواليد عام 1970م .خريجة كلية اآلداب في جامعة الدمام  -قسم اللغة العربية .شاركت في عدد من المعارض الجماعية داخل وخارج
المملكة منذ عام 2002م .أقامت معرضها الشخصي األول بعنوان (هنا ،منذ األزل) عام 2009م في القطيف .أما معرضها الشخصي الثاني فكان في جدة تحت
عنوان (النص تالف هنا) .أهم الجوائز التي حصلت عليها :جائزة سعاد الصباح في الملتقى الخليجي التشكيلي (الثاني والثالث 2010م2012/م)؛ ومسابقة
متقدمة في مسابقات وزارة الثقافة واإلعالم ما بين 2008م حتى 2011م (مسابقة التشكيليات الرابع
تواصل التشكيلية عام 2008م؛ كما حققت مراكز
ّ
ُ
والخامس) ،ومسابقة الفن السعودي المعاصر العشرون ،ثم معرض الميديا األول للفنون البصرية .تمثل إسهامها في مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة
أزليا لإلنسان يقرأ من خالله وجوده ويشرع في البحث عن
عبر لوحتين تحمالن عنوان (أبدية) هذه إحداها ،وتتمحور فكرة العمل في أن التاريخ ظل
هاجسا ً
ً
إجاباته الخاصة ،منذ أن شرع ينقش على األلواح الطينية مرو ًرا بكل أشكال التعبير .واإلنسان اليوم ،مع كل التغيرات المتسارعة حوله بحاجة ألن يعيد نقش
تاريخه بذات الروح القديمة ،بحثً ا عن اكتمال دورة ال تستقر.

السودوكو
قاعدة اللعبة

تتألف شبكتها من  81خانة
ص ـغ ـيــرة ،أو م ــن  9مــربـعــات
كبيرة يحتوي كل منها على
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة ،بحيث
يتعين على الــاعــب إكمال
الشبكة بواسطة األرقام من
 1إلى  ،9شرط استعمال كل
رقم مرة واحدة فقط في كل
خ ــط أفـ ـق ــي وف ـ ــي ك ــل خــط
ع ـ ـ ـمـ ـ ــودي وف ـ ـ ــي مـ ــربـ ــع مــن
المربعات التسعة.
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شـركة الزيـت العربيـة السـعودية (أرامكـو السـعودية) ،شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم
م 8/وتاريـخ 1409/04/04هــ ،وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم  ،2052101150وعنوانهـا
الرئيـس ص.ب ،5000 .الظهـران ،الرمـز البريـدي  ،31311المملكـة العربيـة السـعودية ،ورأس مالهـا
 60٫000٫000٫000ريال سعودي مدفوع بالكامل.
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* حل العدد الماضي

مدير قسم النشر بالوكالة:
منيرة مانع القحطاني
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،سارة مطر ،عوض العنزي،
هنوف يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

لم يعد التساؤل الذي يشغل المهتمين بالمجال الصحفي
اآلن عن حدود العالقة بين الصحف الورقية واإللكترونية،
وال عــن دور شبكات الــتــواصــل االجتماعي فــي مقروئية
الصحف الورقية واإللكترونية ،بل تعداه إلى تساؤل أعمق،
أيضا
يتعلق بمستقبل مهنة الصحافة في حد ذاتها ،ويتعلق ً
بمستقبل مهنة الصحفي ،والتحديات التي يمكن أن تواجهه،
والمهارات التي يجب أن يتحلى بها صحفيو المستقبل.
والمثير فــي هــذا األم ــر أن صحفيي المستقبل ليس
بالضرورة أن يكونوا بش ًرا ،فالروبوت يمكنه أن يحل محل
اإلنسان في تحرير وصياغة عديد من التقارير اإلخبارية
بطريقة آلية ،اعتما ًد ا على المدخالت المعلوماتية التي
يمكن أن يتلقاها بشكل آلي من الجهات التي تنتج البيانات
الدورية مثل البورصات المالية ،والجهات المعنية برصد
الطقس والمناخ ،وغيرهما ،لتظهر ما يُسمى بصحافة
الروبوت  ، Robot Journalismأو الصحافة المؤتمتة Automated
.Journalism
وتــقــوم صحافة الــروبــوت على توظيف بــرامــج الــذكــاء
االصطناعي إلنتاج التقارير اإلخبارية ،التي تحتوي على
تحليل وتفسير األرقــام واإلحصاءات والمعلومات التي يتم
الحصول عليها لنشرها في توقيت مح ّد د ،يق ّد م المعرفة
اإلعالمية بدقة وسرعة لمن يرغب في ذلك.
واألمــر برمته ليس مجرد حلم يــراود خيال البعض ،بل
إننا نتح ّدث عن واقع بدأ عدد من المؤسسات اإلعالمية
من صحف كبرى ،ووكاالت أنباء في تطبيقه بشكل جزئي
منذ فترة ،مثل وكالة تومسون رويترز ،التي يقوم الروبوت
بإعداد التقارير االقتصادية لمشتركيها من المؤسسات
اإلعالمية؛ ووكــالــة األسوشيتد بــرس األمريكية؛ ومجلة
فوربس األمريكية ،التي تُع ّد أشهر القوائم االقتصادية
شهرة في العالم؛ وهيئة اإلذاعة البريطانية .وانضم عدد
من الصحف العالمية لالستعانة بصحافة الروبوت ،مثل
نيويورك تايمز ،وواشنطن بوست ،وصحيفة تشاينا ديلي
الصينية  ، China dailyواألخيرة طورت روبوتًا بالتعاون مع
فريق بحثي من جامعة بكين أسمته (شياو نان ،)Xiao nan
انــضــم ألس ــرة تحرير الصحيفة ،وهــو ق ــادر على كتابة
التقارير الطويلة في ٍ
ثوان معدودات.
وال ــس ــؤال اآلن :هــل ســيــه ـ ّدد ال ــروب ــوت مستقبل مهنة
الصحفي ،أم أنه سيكون وسيلة مساعدة له في تطوير أدائه
المهني؟ وما هي حدود قدرة الذكاء االصطناعي على إنتاج
المقاالت والتعليقات المبنية على استنتاجات منطقية ورؤى
تحليلية؟ وهل يمكن أن تشهد مؤسساتنا الصحفية العربية
فــي القريب العاجل روبــوتــات ق ــادرة على ممارسة العمل
الصحفي وإنتاج المضامين اإلعالمية الخالية من األخبار
الملونة والمؤدلجة ،أو الممزوجة بجرعات من النفاق؟
إن األمر ال يعدو اآلن أن يكون مجرد بدايات ،وال يمكن
الوقوع في شرك التهويل والمبالغة في الدور الذي يمكن أن
تقوم به الروبوتات في عالم التحرير الصحفي ،وذلك ألنها
تُستخدم اآلن على نطاق ضيق في عــدد من المؤسسات
اإلعالمية الكبرى حــول العالم .لكننا في الوقت نفسه ال
يمكننا التهوين من ظهور هــذا النوع من الصحافة الذي
بإمكانه أن يقفز بمهنة الصحافة قفزات ال يمكن التنبؤ
بمستقبلها.
* أستاذ اإلعالم بالجامعة األهلية ،مملكة البحرين

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث
نبو يــة فاحفظهــا فــي مــكان يليــق بهــا.
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو
الســعودية وذويهــم ،والموظفيــن المتعاقــد
معهم وذلك عبر البريد اإللكتروني:

cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام
 ،CRMوالمراسالت باسم مسؤول التحرير،
الظهران ،مبنى اإلدارة الشمالي رقم ،175
غرفة رقم  ،AN-1080مكتب C2
هاتف 013 876 ٠٤٥٧

