نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

الخميس  ٢٧ربيع اآلخر 1440هـ ٣ ،يناير 201٩م

الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين :

«ما هي محصلة كل هذه املبادرات التي تسعى الشركة لتحقيقها؟»
الهــدف أهميــة خاصــة فــي عالــم اليــوم الــذي يحــل فيــه
الغــاز الطبيعــي كمصــدر طاقــة أكثــر نقــا ًء وبوتيــرة
متسارعة.
وفــي الوقــت نفســه ،فــإن أعمــال التكريــر والتســويق
والكيميائيــات ســتنمو إلــى حجــم وأهميــة تكــون مســاوية
ألعمالنــا الكبــرى فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج .سيشــمل
ذلــك تأســيس قطــاع تكريــر عالمــي المســتوى فــي البلدان
األكبــر واألســرع نم ـ ًوا فــي العالــم؛ كمــا سيشــمل تحقيــق
أرامكــو مكانــة طليعيــة عالم ًيــا فــي مجــال تجــارة المــواد
النفطيــة والبيــع بالتجزئــة .أمــا فــي مجــال زيوت األســاس
فســوف تــزداد قــوة الشــركة وقدراتهــا بشــكل كبيــر .ولكــن
العنصــر األبــرز فــي النمــو ســيكون بنــاء أرامكــو الســعودية
ٍ
لواحــد مــن أكبــر قطاعــات الكيميائيــات التــي تضيــف
قيمــة علــى مســتوى العالــم .وســوف يكــون اســتخدام
النفــط الخــام كلقيــم إلنتــاج الكيميائيــات هــو األســاس
الــذي يرتكــز عليــه هــذا القطــاع فــي نجاحــه .وباإلضافــة
لذلــك ستشــهد أعمــال الشــركة إســها ًما كبيـ ًرا فــي تنميــة
وتطويــر اســتخدامات المــواد غيــر المعدنيــة .وســيعكس
البرنامــج الرأســمالي العمــاق الــذي ســتنفذه أرامكــو
الســعودية ،بــإذن اهلل ،فــي أعمــال التكريــر والتســويق
والكيميائيــات عمــق إصرارنــا بــأن نزيــد  -إلــى أقصــى
الحــدود -القيمــة المضافــة مــن كل برميــل نفــط تنتجــه
الشــركة ،وفــي الوقــت نفســه ســيزداد العمــل الــدؤوب على
تطويــر وإيجــاد أســواق جديــدة موثوقــة الســتيعاب إنتاجنا
المتنامي.
هــذا النمــو الهائــل فــي تلــك القطاعــات يتطلــب نم ـ ًوا

أود بدايــة أن أقــدِّم لكــم ،نيابــة عــن قيــادة الشــركة،
عميــق الشــكر واالمتنــان علــى جهودكــم الكبيــرة
والمخلصــة التــي بذلتموهــا خــال العــام الماضــي 2018م.
وبينمــا نحــن نبــدأ الدخــول فــي العــام الجديــد ونســتعد
للتعامــل مــع مــا يبشّ ــر بــه مــن فــرص وتحديــات ،تأتــي
خطــة العمــل المعتمــدة 2021-2019م ،وهــي مليئــة
بالمبــادرات والمشــروعات الكبــرى لتُمثــل قــوة دافعــة لنــا
لتحقيــق مســتويات أعلــى مــن اإلنجــاز ،مــع تعزيــز قدرتنــا
الجماعيــة علــى التكيــف مــع المتغيــرات ،وتحقيــق
االنضبــاط المالــي ،بمــا يكفــل لنــا التعامــل الفاعــل مــع
كافــة التحديــات بمــا فيهــا التقلبــات المســتمرة التــي
تشهدها أسواق النفط.
وتحمــل خطــة العمــل الجديــدة مقومــات دعــم
إســتراتيجية الشــركة علــى المــدى البعيــد ،وهــي
إســتراتيجية غيــر مســبوقة فــي مســتوى اســتثماراتها
وحجم طموحها وتطلعاتها.
فأرامكــو الســعودية معروفــة تاريخ ًيــا بأنهــا شــركة نفط
رائــدة علــى الصعيــد العالمــي ،ولكــن مــن خــال نمــو
وتوســع أعمــال الشــركة خــال الســنوات القادمــة ســتكون
أرامكــو الســعودية ،بــإذن اهلل ،رائــدة علــى مســتوى العالــم
في خمسة قطاعات أخرى بحلول عام 2030م.
بدايــة تهــدف أرامكــو الســعودية إلــى أن تكــون واحــدة
مــن أكبــر ثالثــة منتجيــن للغــاز علــى مســتوى العالــم ،وأن
تُص ـ ّدر الغــاز للمــرة األولــى فــي تاريخهــا .ويكتســب هــذا
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هﻞ
ﻻﺳﺘﻗﻤﺖ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ
ا
1439هـ،ﻧﺒﻨﻲ٢٩ﺒﺎﻧﺔ؟
مارس 2018م
ﻣﻌً ﺎ
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انطالق أعمال إنشاء عمالق
الصناعة البحرية في رأس الخير

نشرة أسبوعية تصدرها

الخميس  ١٢رجب
ﺷﺮﮐﺔ أﮐﺜﺮ
ﻗﻮة وﺷﻤﻮﺧًﺎ.

أرامكو السعودية لموظفيها

اﻹدارﻳﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ

وأداء إدارﺗﻬﺎ؟

وإدارة اﻷداء؟

أﻓﻀﻞ؟
ﻧﺮﺟﻮ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ
ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻣﻦ 2
•
إﻟﻰ  23دﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺳﺘُﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮﻳﺔ
2018م ﻓﻘﻂ
اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ ﻫﺬه
•ﻻ
• ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وإﺟﺎﺑﺎﺗﻬﻢ
ﺑﺼﻮرة ﺳﺮﻳﺔ
ﻫﺬه
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ إﻻ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ  15دﻗﻴﻘﺔ
ﺧﻼل
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وضع خادم الحرمين الشريفين
على ساحل المملكة الشمالي الشرقي من الخليج العربي ،والخدمات البحرية في شهر
الملك سلمان العالمي للصناعات
مساحتها  12كيلومترًا مربعًا تقريبًا
اهلل ،حجر األساس لمجمع
على رقعة
عبدالعزيز آل سعود ،حفظه
البحرية الدولية ،الذي يشكّل أحد
الملك سلمان بن
الحيوي ،مشروع الصناعات
2016م.
المشتركة ألرامكو السعودية
ديسمبر من عام من عام 2017م ،بدأت أعمال التجريف لهذا المشروع  20٣0عبر القدرات الصناعية
شهر أكتوبر
اإلمكانات الواردة في رؤية المملكة
وفي الرئيسة الهادفة إلى إطالق
المفاتيح
والمبريل والبحري وهيونداي.

ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻘﻂ

دعوة إلى الزملء ،موظفي أرامكو السعودية ،للمشاركة
في استبيان األداء لعام 2018م ،من أجل الوقوف على
ملحظات ومرئيات الموظفين العاملين في الشركة،
بهدف التعرف على آراء الموظفين بــاالنـخــراط في
أعمال الشركة لتعزيز النقاط اإليجابية ،والوقوف على
نقاط التحسين ،لذلك تدعو الشركة التعامل معه بكل
موضوعية وشفافية ،لدراسة نتائج االستبيان وإعــداد
الخطط لتعزيز جــوانــب ال ـقــوة ،والـعـمــل على نقاط
االهتمام لعلجها.
للوصول إلــى االستبيان عليك الضغط على الرابط
المرفق في البريد اإللكتروني الذي وصلك بتاريخ 24
ربيع األول 1440هـ ( 2ديسمبر 2018م).

صفحة 8 - 5

زيارة صاحب السمو امللكي

االبتكار يتصدر جدول
التفاصيل صفحة ١٢
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أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
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نشرة

أسبوعية تصدرها أرامكو

السعودية لموظفيها

11/١٦

قيادة املرأة

للسيارة ٌ ..
يوم للتاريخ وأولوية ال
سالمة7
صفحة - 5

خـال اتصـال
هاتفـي مع ممثلي إدارة الشـركة في كل
ـا
أرجـاء المملكـة ،أكَّـد رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر أساسً لمشـاركة المـرأة فـي األيـدي العاملة فـي الباد،
سـيكون لقيـادة
المـرأة أثـرٌ كبيـرٌ فـي تحقيـق فوائـد
وأضـاف
إدارييهـا التنفيذييـن ،المهنـدس أمين حسـن
الناصـر أنـه لطالمـا اضطلعـت أرامكـو
الناصر ،أن اقتصاديـة ملموسـة ،وفي
تحفيز الشـركة علـى االقتراب السـعودية
يـوم األحد  10شـوال 1٤39هــ ( ٢٤يونيو ٢018
بـدور قيـادي نحـو تحقيـق هـذه اللحظـة
م) هو يوم كثيـرًا من تحقيق األهداف
الطموحة التي تنشـدها رؤية التاريخيـة،
تاريخـي فـي المملكة العربية السـعودية ،فهو
وهـذه المرحلة الزمنية الجديدة التي تمثلها،
اليوم الذي المملكـة  .٢030وعلـى
المسـتوى الشـخصي لجميـع إيمانًـا منهـا
شـهد جلـوس السـيدات خلـف مقـود
بقيمـة المواطنـة التـي تتبناهـا وتدعـو إليهـا
السـيارة للمـرة السـيدات بالمملكـة،
األولى في تاريخها.
فنحـن فـي أرامكـو السـعودية نقـف دائمًا.
وقد
أقدمت
الشركة
بالفعل
على
،
تنفيذ
معهـنَّ لنقـدّ م
ما يلي:
لهـنَّ الدعـم والمسـاندة ،ونرفـع إليهـنّ
وقـال الناصـر" :حـريٌّ بنـا أن
نحتفـل بهـذه اللحظـة أطيـب التهانـي
علـى أصعـدة
والتبريـكات بهـذه المناسـبة ،كمـا نؤكـد
كثيـرة ،فباعتبـار أرامكـو السـعودية داعمًـا
أننا نشاركهنَّ هذه الفرحة الكبيرة".

دعم أرامكو السعودية

صناعة التاريخ

برعايـة مـن
أرامكـو السـعودية ،أ ُطلقـت حملـة توعويـة
حـول قيـادة
المـرأة للسـيارة اسـتمرت مـدة ثاثـة أيـام.
وتهـدف هـذه
الحملـة لتوعيـة المُقدمـات علـى قيـادة
السـيارات
بأساليب القيادة السليمة ،ومتطلبات السامة
الرئيسـة،
واإلرشـادات المروريـة ،مع إتاحـة الفرصة لهن
الستخدام وسائل القيادة االفتراضية.

االستحواذ على «أرالنكسيو» بعد
شراء حصة الـ %50املتبقية من
شريكتها «النكسيس» األملانية
التتمة صفحة 2

74.16

أﺳعاﺭ
الﻨﻔﻂ
ﺧﻼﻝ اﻷﺳابﻴﻊ

الﺨﻤﺴة اﳌاﺿﻴة

67.67

65.11

66.39

62.83

11/23

38,000

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
71.66

أرامكو السعودية تؤكِّ د ريادتها
وتجدد التزامها بخفض االنبعاثات
ِّ
املسببة للتغ ُّير املناخي

زائ ــر لمرك ــز المل ــك عبدالعزي ــز الثقاف ــي العالم ــي (إث ــراء)
احتف ـ ً
ـال بالي ــوم الوطن ــي خ ــال الفت ــرة م ــن  20إل ــى 23
س ــبتمبر ،حيث اس ــتمتع الزوَّار بأكثر من  15فعالية حرصت
على إبراز المواهب الوطنية ،والمنتج الفني السعودي.

73.88 73.45 73.61

$ 76.26

04/13
03/30 04/06
03/16 03/23

05/25 06/01 06/08 06/15 06/22

صفحة  ٦و٧

٢٢٤

إم ــرأة ت ــم
لتعل ــم تأهيلهن بنج ــاح في مراك ــز أرامكو الس ــعودية
قي ــادة
الس ــيارات ،بينم ــا اس ــتلمن  ١٦٨منه ــن
رخص قيادة السيارات.

11/09

10/26 11/02

التفاصيل صفحة 4

لنفط

أسعار ا
ألسابيع الخمسة املاضية
خالل ا
67.05

$ 67.40 67.64

63.86
61.34

٠١/١٩ ٠١/2٦ ٠2/٠2
٠2/٠٩ ٠2/١٦

صــدر
العدد الجديد من الزميلة مجلة القافلة،
وتحت
عنوان «صناعة الفَرق من األشياء البسيطة»؛
استهلت
المجلة افتتاحيتها لعدد نوفمبر /ديسمبر
2018م،
حيث ع ّ َقب رئيس التحرير على برنامج
«ت ـنــويــن»
ال ــذي أطـلـقــه مــركــز الـمـلــك عبدالعزيز
الثقافي العالمي (إثراء) مؤخرًا.

التفاصيل صفحة ١١

اآلخر 1440هـ ١٣ ،ديسمبر 2018م

نشرة أسبوعية تصدرها

أالعﻤاﻝ الﺼﻴاﻧة
ﺸاﻣلة
ﻭالﺘﻔﺘﻴﺶ
ﻓﻲ الﺴﻔاﻧﻴة
ﺠاﺣا
ﺗﺤﻘﻖ ﻧ ً
ﻻﻓﺘًا

برعاية
كريمة من أمير المنطقة
المنطقة ،صاحب السمو الملكي ،الشرقية ،رئيس مجلس التنمية
السياحية في كبير إدارييها
األمير سعود بن
رئيس
التنفيذيين ،المهندس أمين حسن
نايف بن عبدالعزيز ،وبحضور
ابن الهيئة العامة للسياحة والتراث
محافظة واحة األحساء في المنطقة الشرقية منالناصر ،تم االحتفال باعتماد ملف
الوطني ،صاحب السمو الملكي،
سلمان بن
قبل
عبدالعزيز ،وبحضور محافظ األحساء ،رئيس مجلس األمير سلطان لمنظمة األمم
لجنة التراث العالمي التابعة
التنمية
المتحدة للتربية والعلم والثقافة
في المحافظة ،سمو
السياحية اإلنساني العالمي،
األمير بدر بن محمد بن جلوي،
«اليونيسكو» موقعًا ثقافيًا للتراث
وحضور رئيس أرامكو السعودية ،وصدر هذا القرار لتصبح خامس المواقع التراثية
إبّان
العالمية المسجّ لة في المملكة،
انعقاد اجتماع التراث العالمي
الثاني واألربعين ،الذي عُ قد في

وأنابيب وأجهزة تحكم
دخلت غابة من حديد
العملي الميداني،
إذا
ـدة ،بكامل هندامها
ورأي ــت سـيـ
ن ــورة ،حـيــث تشتد
فــاة رأس ت ـ
فــاعـلــم أن ــك فــي مـصـ السعودية هناك ل ُيسهمنَ
صالبة موظفات أرامكو
ال ــرج ــال ف ــي بـلــوغ
م ــن الـمــوظـفـيــن
م ــع زم ــالئ ـه ــنَّ
اإلنتاجية المرموقة.
ة ،والتقنية ،و
الغايات المعرفيّ
وموضي العليوي،
وزينب آل محسن،
ماريا الفرج،
أخرى ،يضربن المثل
في معامل ومواقع
وغيرهن،
الشركة للمرأة في كل
الستمرار في تمكين
على ا

تشارت) للمرضى

أرامكو السعودية لموظفيها

اللجنة التوجيهية
إلدارة الطاقة
تناقش
التوقعات
املستقبلية
للطاقة املتجدّ دة

األسابيع الخمسة املاضية

تغيير جذري في
تجربتك للحصول
على الرعاية
الصحية

١

مليون

خالل األسابيع الخمسة املاضية

73.94
71.66

$ 73.45 73.61

٠٨/٠٣ 08/10 08/24 08/٣١ 09/07

صفحة ٧ - ٥

صفحة ٤

القعدة 1439هـ ٢٦ ،يوليو 2018م

فيصل السحمان وخالد المرشد ،من مركز إكسبك لألبحاث المتقدمة ،يجريان قياسات اللزوجة لسوائل التكسير بهدف تحسينها .وتُعدُّ التقنية واالبتكار الركيزتين األساس في استراتيجية
مستوى ممكن ،والمساعدة على إيجاد منتجات أكثر تنوعً ا وقدرة على المنافسة على الصعيد العالمي ،والتأسيس لقوى عمل محلية
أرامكو السعودية الرامية لرفع قيمة قاعدة الموارد إلى أعلى
ً
مستوى عالمي ،ومدار تحقيق هذه األهداف هو تطوير تقنيات جديدة.
تتمتع بقاعدة معرفية ذات
ً

صفحة  ٦و٧

تصوير :مصلح الخثعمي
نشرة أسبوعية تصدرها
أرامكو السعودية لموظفيها

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
67.40 67.64

66.72

65.49

9

$ 63.99

8:00-5:00

ً

>350

إدارة أمن
املعلومات
تستعرض
تجربة األمن
السيبراني
E
صفحة 6
)

9

6

7:00-5:00

8

ً

8:00-5:00

جدي ــدة س ــيتم توطينها من
منش ــأة صناعي ــة وخدمي ــة
ـلمان للطاق ــة ،كم ــا ُتس ــهم
خ ــال مدين ــة المل ــك س ـ
ـدة صناعي ــة تس ــاعد عل ــى
قاع ـ
المدين ــة ف ــي إيج ــادوالمنافس ــة العالمي ــة ،وس ــتجذب
االبت ــكار والتطوي ــرالمحلية والعالمية إلنت ــاج وتصنيع
ـركات
المدين ــة الش ـ في قطاع الطاقة في المملكة.
السلع والخدمات

أسعار النفط

(13-11

500

18-14

ً

E

خالل األسابيع الخمسة املاضية
74.53

8:00-5:00

ً

5

7:00-5:00

صفحة ٤

75.13

400

73.94

70.95

$ 71.66

صفحة ٩

١٣٠

150

صفحة  ١٠و١١

ا
بئـــرً نفطي ــة ف ــي حق ــل خري ــص م ـ
ـن أص ــل  350بئـــرً ا يضمه ــا
الحق ـ
ـل ،ت ــم تطبي ــق أول مش ــروع
تجريب ــي مبتك ــر للتحك ــم
المتق ـ
ـدم باألعم ــال به ــا  ،لتصب ــح
أضخ ــم تجهي ــزات م ــن نوعها
يجري
تنفيذه ــا لهذه التقنية ف ــي
موقع واحد ف ــي العالم ،وهذا
المش ـ
ق ـروع ال ــذي نال ــت علي ــه أرامك ــو
الس ــعودية تكريمً ــا دوليً ا في
م ــة ري ـ
ـادة التصني ــع يع ــزز كف ــاءة إن
ت ــاج النف ــط وإدارة المكام ــن
بصورة أفضل.
أنظر صفحة 5

صفحة ٢

E

صفحة ٣

الملف:

الرؤية :ورشة عمل عمالقة

نقاش
مفتوح :نحو ثقافة استهالكية
رشيدة
حياتنا اليوم :كيف تصبح
البضائع رائجة
أدب
وفنون :ألف ليلة وليلة في�
ثقافات الشعوب
بداية كالم:
ليال الشتاء
كيف تتذكر ي

ً

«إثراء»
ي 17ستضيف أبناء
8:00-6:00
شهداء
ً
الوطن

07/20
06/22 06/٢9 07/06 07/١٣

صفحة ١٠

ٌ
ملف عن مشاريع برنامج السالمة
ا
رؤية المملكة
2030ملرورية للمرأة في
وورشة عمل "نحو جدة
ثقافة استهالكية
رشيدة"
صفحة 11

500

www.ithra.com/workshops

صفحة ٩

مجلة القافلة في عدد جديد

E

E

11-7

19-17

300

8:30-5:30

19-17

350

ً

8:00-5:00

21

ً

9:00-4:30

250
ً

E

E

)

23-21

800

24-22

450

صفحة 5

26

50

(15-12

8
صفحة 10

(10-7

1,000

في م
أرامكوهرجان الجنادرية 33
من السعودية ..
تراث األمس لرؤية الغد

«أنا
فخورة بكوني إطفائية
خال مسيرة تدريبنا »..وبكوني جزءً ا من
شركة تمنح ً
تقول ا
فرصا متساوية،
اإلطفاء حيث تدعم زمائها ا إلطفائية عبير الجبر ،خريجة الهندسة وأكثر ما يشعرني
بالفخر هو كوني
إلطفائيين
ا
الصناعية واإلدارة ا
جزءً من إدارة آمنت بنا
فيما يتقدم الجميع
بمنهجية إلخماد
لهندسية .وتبدو عبير في أكثر المواضع وقدمت لنا الدعم
سرعان ما يختلط
حريق مفترض في
المتصاعـدة ،لتتا الدخان المندفع الكثيف
أهمية في فريق
صمام مضخة الرش.
بنفثات متقطعة من
شـى فـي

رحلة اإللهام 2019..
من أعناق النخيل
إلى أعماق اآلبار
11-7

وُّع

أرامكو الس
عودية تطلق شركة
جديدة
بيعاتل ملتجزئة تعمل في
م
نتجات الوقود املكررة
للمستهلكين

األسرار العلمية للتوقيت السليم

يف
مركز إكسبك لألبحاث املتقدمة

صفحة ؟

موجز

النس ــبة المس ــتهدفة م ــن كل برمي ــل نف
كيميائي ــة بطريق ــة تنافس ــية م ــن خ ــال
الط ــرق لاس ــتخاص المباش ــر باس ــتخ
تحفيز وفصل مبتكرة.

صفحة 4

12/29 01/05 01/12 01/19 01/26

750

هذا العدد

٨٠- ٧٠

رعــت أرامكو السعودية نــدوة بعنوان "نحو ضمان
وقود نظيف لمحركات عالية الكفاءة في المستقبل"،
التي عقدت الشهر الماضي في عاصمة جمهورية
الصين الشعبية ،بكّين.

أرامكو السعودية
تنظم منتدى ملناقشة
برنامج ضمان تأهيل
األيدي العاملة
للمقاولين
صفحة ٣

ورش إثراء

في

حضور قوي ومشاركة فاعلة
ألرامكو السعودية في "ندوة
الوقود النظيف" في الصين

نش ـ ً
مقس ــمة
ـاطا نوعيً اّ ،
عبدالعزيزعلى ثالث فئات عمرية ،يقدّ مها
مرك ــز الملك
يولي ــو وأغس ــطس ضمن الثقافي العالمي خالل ش ــهري
امنح أطفالك صيفً ا ملي برنام ــج مخيّم إث ــراء الصيفي.
ئًا بالنشاط المفيد والمرح:
www.ithra.com/summer

القافلة األسبوعية  ٣يناير ٢٠١٩

تعتبـر ورش إثـراء أحـد البرامـج التـي تعـزز
التعليق
رسـالة مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) فـي نشـر المعرفـة ودعـم
النص
اإلبـداع والمبدعيـن ،والتواصـل مـع أحدث ما
يقدمـه العالـم مـن أسـاليب تعليميـة حديثـة،
وهـي ورش تدريبيـة يتـم عقدهـا فـي بـرج
المعرفـة بمركـز إثـراء ،وتتنـوع مجاالتهـا بيـن
أسعار النفط
والفنـون ،وتشـمل الفـن والتصميـم
األسابيعالعلـوم
الخمسة املاضية
خالل
واألدب والرياضيـات والهندسـة
والكتابـة $ 70.51
66.52
والتقنيـة والفنـون األدائيـة ،باإلضافـة إلـى
62.83
 58.80 59.95اإلنتـاج المرئـي .كمـا تركّـز ورش إثـراء علـى
تطويـر المهـارات وصقـل المواهـب للناشـئين
والمتخصصين ،وتنمي شـغف الشـباب وتعزز
11/09 11/16 11/23 11/30
12/07
مواهبهـم ،وتهـيء فضـا ًء تعليميـاً
اكتشـاف
محفـ ًز ا يلتقـي فيـه ا لمهتميـن ببعضهـم
وبأصحاب الخبرات من أنحاء العالم.
للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:

75.19

75.74

74.02

$ 70.60

ا
ألمير سعود بن نايف
منازلنا أجمل بطاقاتها اإليجابية يُشرِّف تد
فيشين مركز الظهران
إك
سبو حلته الجديدة

نكافح الحرائق
بالعل
م والهندسة  ..والتن

<500

أسعار
للباحثينالنفطالشباب
إنجازات رائعة
ت ّ
ُمكنهم من تحقيق براءات اختراع
نُظم األسبوع الماضي في الظهران.

١٢

ملي ــار دوالر

ـعودية عل ــى تويت ــر
سـ
متاب ــع س ـ ّـجلهم حس ــاب أرامك ــو ال ـل الش ــركة تحت ــل
2018م ،وه ــو م ــا يجع ـ
ـن ش ــركات النف ــط
ف ــي 12فبراي ــر
مـ
موض ــع الص ــدارة بي ــن نظيراته ــا ـث ع ــدد المتابعين
ـتوى العالم من حي ـ
والغ ــاز عل ــى مس ـ
المسجلين على تويتر.
ّ

إطالق البرنامج
الوطني إلثراء
املحتوى اإلبداعي

فائ ــزً ا منهم  14فريقً ا وخمس ــة أش ــخاص ،ت ــم تكريمهم
صفحةه ـ3ـا ،وذل ــك خ ــال حف ــل
عل ــى اإلنج ــازات الت ــي حققو

مدينة المنامة ،عاصمة
مملكة البحرين في الفترة ما بين
يونيو إلى  4يوليو
 10إلى  20شوال ١٤٣٩هـ (24
٢٠١٨م) ،وكان ذلك برئاسة سعادة
رئيسة لجنة التراث العالمي لعام ٢٠١٨م ،رئيسة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة
االجتماع الثاني واألربعين للجنة.

يرافقه صاحب السمو الملكي،
أمريك ــي قيم ـ
وقّ عت
ـة اتفاقي ــات ت
عبدالعزيز ،ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير الدفاع مجلس إدارة أرامكو السعودية،
ه ــا أرامك ــو الس
ع ــاون تج ــاري
والصناعة والثروة المعدنية ،رئيس
بن
ـــعودية م ــع ش ـ
وجمع من كبار الشخصيات
صاحب السمو الملكي ،األمير محمد بن سلمان الشرقية ،ومعالي وزير الطاقة
المهندس أمين حسن الناصر،
منتدى الرؤس ــاء التنفيذيين ال ـركات فرنس ــية
األميرخ ــالل
سعود بن نايف بن عبدالعزيز ،أمير المنطقة السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين،
عُ ق ـ
مساء يوم اإلثنين الماضي.
عبدالعزيز الفالح ،ورئيس أرامكو
إ ـد األس ــبوع الماض ــي ف ــي بارسعودي الفرنسي،
الملك سلمان للطاقة (سبارك)
الثقافي العالمي (إثراء) في
الذيخالد بن
المهندس
في مركز الملك عبدالعزيز
سـ ـترا
يـ ـس وتأت
والمسؤولين أثناء االحتفاء بوضع حجر األساس لمدينةسلمان للطاقة (سبارك) معروض
رؤية التيجية الش ــركة للتنـــوُّ ع والتوس ـ ــي كج ــزء م ــن
على نموذج من مدينة الملك
ـع
وقد اطلع سمو ولي العهد
وفق
إ
ط
ـ
اهلل.
ـار
حفظه
مملكة .2030
التي أطلقها سمو ولي العهد،
مراسم وضع حجر األساس.
عمل
التفاصيل صفحة 5 - ٢
تمت
الطاقة أثناء مراسم االحتفال
الظهران ،حيث في األسفل طفلة تحمل شعلة
ويظهر في الصورة

من مجاالت
ـي مستوى تحقيق
مجال العلمي والعملي ،وفـ
تأهيلهم
المحفوفة برعاية
وفي بناء قدراتهم،
طموحاتهم،
أنفسهم وجدارتهم،
الشركة ،على إثبات
وثقة إدارة
الالتي استطلعت
مهندسات
كما عبّ رت عن ذلك ال طباعاتهن وسجلت فخرًا ال
َّ
القافلة األسبوعية) ان
الريادة التاريخية
(
ضمامهن إلى قافلة
يضاهى بان
ألرامكو السعودية.
المشهودة
صفحة  ٦و٧

71

ضمن الحفل الختامي لمسابقة "أقرأ"

كبير اإلداريين
التنفيذيين:
ا
ملوظفون هم محور
خطة
اهتمام أعمال
2021-2019م
أسعار النفط

أعضاء املجلس
االستشاري للقادة
الشباب يتركون
بصمتهم في ورشة
عمل إدارة التغيير

صفحة ٥
أرامك ــو الس ــعودية لجوائ ــز التميّ ــز لع ــام 2018م ال ــذي

ري ــال س ــتنفقها أرامك ــو الس ــعودية
و٥عل ــى ف ــرص توطي ــن
صفحة ٤
المه ــن ف ــي الع
ق ــد الق ــادم .وق ــد وقّ ع ــت الش ــركة عق ــودً ا
بقيم ــة  27.5مل
ي ــار دولر عل ــى ش ــراكات تجاري ــة خ ــالل
هذا األسبوع في اكتفاء .2018

الخميس  ١٣ذو

<12

الخميس  ١٥جمادى األولى 1439هـ ١ ،فبراير 2018م

صفحة - 7
 12السعودية لموظفيها
أرامكو
نشرة أسبوعية تصدرها

افتتاح معرض "روائع
آثار اململكة العربية
السعودية عبر العصور"
في متحف طوكيو
الوطني

1.7

ﺻﻔﺤة  8ﻭ9

تضن املجموعة األولى
رأس تنورة تح
مصفاةملوظفات في مرافقها
الكل سواء في مستوى
أعمالها.
من ا

بوابة (ماي

التفاصيل صفحة ٩

76.18

صفحة ٣

احتل جناح أرامكو
ً
السعودية في ال
إقباال من
المشاركات الالئي اس معرض ،الذي أقيم
على هامﺶ ال
تفسرن عن
ثمانين عامً ا.
برامج أرامكو ال
منتدى ،موقعً ا متوس
سعودية لدعم المرأة طوال ّ ًطا في قاعة ال
منتدى ،حيث شهد
مسيرة الشركة التي
امتدت ألكثر من

65.08

تعمل ماريا الفرج
من الذكور،
على قدم المساواة مع زمالئها الميكانيكية وإدارة
شهادة في الهندسة
في رأس تنورة .وترى
الحاصلة على
األعمال والصيانة
األعمال ،مع مهندسي
في المصفاة يشكّ ل
في العمل الميداني
األساس في الشركة،
ماريا أن المشاركة
نجاح أحد األعمال
فرصة لإلسهام في
أال وهو التكرير.

نظمت
إدارة تـجــزئــة ســوائــل ال ـغــاز الطبيعي في
الجعيمة بالتعاون مع إدارة حماية البيئة
ً
احتفال
بيوم
المنغروف ،مؤخرً ا ،وسلَّطت اإلدارتــان خالل
هذا
إع ـ الحفل الضوء على جهود أرامكو السعودية في
ـادة
زراع ــة غابات المنغروف التي تُعد صديقةً
للبيئة.

مدينة امللك سلمان للطاقة

ﺻﻔﺤة 5

أيام العيد ،أشرقت
البهجة وارتسم
الفرح في مناطق
أعمال أرامكو
السعودية

66.52

11/16

$ 76.37

أسعار النفط
خالل

الخميس  6ربيع

$ 62.33

)آﻻف
اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم(
)آﻻف
ﺣﺼﺔ أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ

التفاصيل صفحة ٩

األغنـ ـ ــى َو َي ــا آيـ ـ ـ ـ ــةً لـ ـ ــي اهلل

فـي كلمتـه الرئيسـة أمـام
المتخصصيـن والخبـراء العالمييـن في
قطـاع الصناعـات الكيميائ
يـة ،ركّ ـز رئيـس أرامكـو السـعودية ،كبيـر
إدارييهـا التنفيذييـن ،المه
نـدس أميـن الناصـر ،علـى نظـرة أرامكـو
السـعودية الراميـة إ لـى
تنميـة قطـاع عالمـي ها ئـل فـي مجـال
الكيميائيـات ،مشـيرً ا إلـى
أن الطلـب علـى المـواد الكيميائيـة سـوف
يمثّل من اآلن وحتى عام
2030م حوالي ثلث نسبة النمو في الطلب
العالمـي علـى النفـط ،وبع
ـد ذلـك سـتزداد تلـك النسـبة لتصـل لمـا
يقرب
من  %50من النمو بحلول عام 2050م.

70.51

الرياﺽ ﺗﺤﺘﻀﻦ
اﳌﻨﺘدﻯ اﻻقﺘﺼا
لغد أفضل
للﻘﻴاﺩاﺕ الﻨﺴاﺋﻴة «لﻨﺘﺤدﺙ عﻦﺩﻱ طاقة املستقبل ٍ ..
اﳌﺴﺘﻘبل»

فر ِ هذا العهد
ماضي يومً ا فاص ًال في ِسلقيادة الحكيمة
ال
مكّ نت فيه ا
لذلك اليوم
كان يوم األحد المملكة ،إذ
تاريخ
ومنذ الدقيقة األولى على الصعد
الزاهر من قيادة السيارة.
ستظهر تباعً ا
كبرى،
من
سعودية نقف
المرأة النساء آلفاق إيجابية في أرامكو ال
صادية .و"نحن
طلقت
إليهن أطيب
ان ماعية واالقت
ونرفع
الدعم والمساندة ،نؤكد أننا نشاركهنَّ
االجت
م لهنَّ
المناسبة ،كما
معهن ،لنقدّ ريكات بهذه
التهاني والتب بيرة "..كما عبّ ر المهندس التنفيذيين.
وكبير اإلداريين
الفرحة الك
لرئيساﻟﺘﻜﺮﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
هذه
اﶈﻠﻴﺔناصر ،ا ﻃﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻜﺮﻳﺮحسن ال
ﻃﺎﻗﺔ أمين
اﻟﺒﺮاﻣﻴﻞ ﰲ اﻟﻴﻮم(
1924

فظة على أشجار
الشركة تدعم املحا في أهم مناطق
املانغروف أعمالها بالصين

صفحة 8

صفحة 2

أح
س ـ ـ ـ ُـاء يا أم ـ ـ ـ ـ َـي األحنى َو َيا بلـ ـ ــدي

رائدا ٌت يف املعامل
3

المهندس أمين حسن الناصر

منجزات األمس وتطلعات الغد

ماذا تعرف عن التحويل املباشر للنفط
الخام إلى كيميائيات؟

الســـعوديون في مـــدن ومناطـــق المملكة
الفرح والبهجـــة والفخـــر التي يعيشـــها
وســـط مشـــاعر
وتواصل بيـــن األجيال .فـــإذا كنّـــا نتطلع إلى
أجـــد ذكـــرى اليوم الوطنـــي فرصة احتفـــاء
المختلفـــة،
الرافد األكبر من الثروة البشـــرية ،ونرى أ ّن
ونحتفي بجيل الشـــباب الذين يشـــكِّلون اليوم
المســـتقبل
مواصلة النجـــاح ،فإننا بالقدر نفســـه نحتفي
تهيئة البيئـــة ألجيال المســـتقبل من أجـــل
مـــن واجبنا
لهذا الوطن ورســـموا الخطـــى لمن جاء
باألفذاذ الذيـــن وضعوا اللبنـــات األولى
بالماضـــي ونفاخـــر
بعدهم.
أيضـــا مـــرور  80عامًا على
الذكرى الــــ  88لليـــوم الوطني ،نشـــهد ً
وفـــي هـــذا العام الـــذي يمثِّـــل
في الظهـــران ،التي كانت نقطـــة البداية
فـــي المملكة من خـــال بئر الخير رقـــم 7
اكتشـــاف النفط
بتوجيـــه مـــن القائـــد المؤســـس الملـــك
ناجحـــة .فأرامكـــو الســـعودية تأسســـت
لمســـيرة تحـــوالت
شـــهور .لذلك فـــإن قص َة نمـــو أرامكو
اهلل ثـــراه ،بعد توحيـــده المملكة بــــتسعة
عبدالعزيـــز ،طيـــب
أســـرهم والمجتمعـــات المحيطـــة بها ونمو
وتوســـعها  -علـــى صعيـــد الموظفين وأفـــراد
الســـعودية
بتميّز  -جـــاءت متوازية مـــع قصة نمو
والخـــاص اللذين تفاعلـــت معهما الشـــركة
القطاعيـــن العـــام
الســـنوات ،وقد كان ألرامكو شرف اإلسهام
ومشـــاريع التحديث العماقة التي عاشـــتها عبر
المملكة
باالقتصـــاد والصناعـــة والتعليـــم والبنية
تلـــك المشـــاريع ،ال ســـيّما المرتبطة منهـــا
فـــي عديـــد من
وغرســـوا ،فـــا يفوتني هنـــا أن أعبِّر عن
بادنـــا تفخر بأجيال اآلباء الذين أسســـوا
التحتيـــة .وألن
رًا لتحقيـــق الجودة والنمو الذي نعيشـــه
ألجيال الماضي من رجال ونســـاء بذلوا كثي
شـــكر مســـتحق
اليوم.
انعكاس لنبض الوطـــن ومكانته  ..هذا
الخميس ٢٠
ومؤثـــر،
كبير ربيع
وأرامكو الســـعودية ككيان اقتصـــادي عالمي
اآلخر ٌ 1440ه
اهلل على
بإمكاناتـــهـ ٢٧ ،ديسمبر
وتطلعاتـــه .وقد
2018م مـــنّنشرة
بأمجـــاده  ..األصيـــل بقيمـــه  ..الطمـــوح
الوطـــن الشـــامخ
أسبوعية تصدرها أرامكو
بيـــن كبريات الشـــركات العالمية ،وقد كان
وفقهـــا ألن تواصل تربعها فـــي مكان الريادة
السعودية لموظفيها
الشـــركة بأن
تمكين الشـــركة من النجـــاح واالزدهار ،كما
األمـــر ،قادة المملكـــة الدور األكبر فـــي
لتوجيهـــات والة
األمانة وتحقيق اإلنجازات عبر األجيال.
كان للعاملين في الشركة شرف حمل
عمـــل كبرى ونموذج للتحـــوالت التي تحدث
إلى واقع أرامكو الســـعودية اليوم كورشـــة
وإذا نظرنـــا
كان في غاية التميّـــز ،وهلل الحمد ،حيث
أداءها خال الشـــهور الـ  12الماضيـــة
فـــي الوطن ،نجد أن
وموظفـــات في مواصلة إســـتراتيجيتها
بســـواعد وعقـــول فرق العمل مـــن موظفين
نجحت الشـــركة،
في
التحكمُّم مهم
وتحقيق تقـــد
القيمـــة ،كريم
وحصدالدين
نتائجشيخ
يتفحص صمام
بالضغط
رائـــدة،
َّ
المدى الطويـــل إليجاد الفـــرص وزيادة
للمعمل
المستخدم
إلحدى تقنيات
تحويل
علـــى
العالمية في
شـــبكتها
التجريبيتعزيـــز
بقطاع التنقيـــب واإلنتاج.النفط واصلت
كمـــا الخام إلى مواد كيميائية.
مشـــاريع النفط الخـــام والغـــاز
إلى أداء الســـامة،
الصناعيـــة والمحتوى المحلي .وإذا نظرنا
صفحة
شركات٧ - ٥
قطاع التكريـــر والكيميائيات والتنمية
في تحقيق أعلى المعدالت ،ضمن أفضل
أرامكو الســـعودية اســـتمرت ،وهلل الحمد،
نجد أن
والتصـــدي لتحديات التغيـــر المناخي عبر
واصلـــت ريادتها في المحافظـــة على البيئة
الطاقـــة ،كما
واالختراعـــات والتقنيـــة ،باإلضافة إلى
االنبعاثـــات واالســـتثمار فـــي تطويـــر االبتـــكارات
تخفيـــض
صفحة  ٢و٣
الملـــك عبدالعزيز
مركز
ِّمه
د
ســـيق
اســـتمرار ريادة الشـــركة فـــي برامج المواطنـــة ،بما في ذلـــك ماخالل األسابيع الخمسة
املاضية
برامـــج متميّزة ليكـــون وجهة حضارية
(إثـــراء) خال احتفاالت اليـــوم الوطني من
ق ــد ينقل ــب الح ــال ويتحــوَّل
الثقافـــي العالمي
المواهب والعقول ،في الموقع نفسه الذي
الفائزون بجوائز "أقرأ" لهذا العام ،وهم:
$ 66.52
آالف الضيوف يوميًا ،وتســـعى الكتشـــاف
المنـــزل إلـــى مصـــدر مـــن
رائدة تســـتقطب
تسنيم حمامي ،وخلود الدباسي ،وعبداهلل
62.83
النفطية قبل  80عامًا ،وغيّر مجرى تاريخها.
مصـــادر الكآبـــة والنفـــور
شهد ملحمة اكتشاف ثروة المملكة
59.95 59.07
الممتن ،وسامي البطاطي.
جاءت مـــن كافة ربوع
التـــي58.80
والملـــل ،ونمُـــر بفتـــرة نكـــون
مســـؤوال ضمن أســـرة أرامكو الســـعودية
ً
صفحة 8
وبصفتـــي مواطنًـــا ً
أوال ،ثـــم
زمائـــي وزمياتـــي في كافـــة الوظائف
فيه ــا أكث ــر حساس ــية م ــن أي
جنســـيات مختلفـــة ،فإن ما يشـــغلني ويشـــغل
الوطـــن ومـــن
وقـــت مضـــى ،حيـــث نثـــور
المســـتقبل المســـتدام ،المليء بالطاقات وفرص
والمســـتويات هو بذل الجهد بكل اعتزاز ،لكي نبني
بســـر عة و تد مـــع أ عيننـــا
ضمن اقتصاد متنوِّع فـــي إطار رؤية المملكة
والســـعادة ألبنائنا وبناتنا شـــباب الوطن
ألبســـط األســـباب ،ويصبـــح
العمل والنجاح
لإلســـهام فـــي أن تكون المملكـــة ،البلد
خارطة طريـــق اقتصادية رائعة ،متطلعين
المنزل مصدرًا للكآبة!
 ،2030التـــي هـــي
ورائدًا في العالم علـــى كافة األصعدة،
الـــذي يحلم به كل ســـعودي ،وأن تكون بادنا نموذجً ـــا ناجحً ا11/23 11/30 12/07 12/14
تعمـــل 11/16
صفحة ١٠
قيادتنا
والســـام ،وهذا هو الهـــدف األول الذي
تظـــل رايـــة الوطن عالي ًة خفاقـــ ًة بالخير
وأن
رًا على تحقيقه ،ونحن معها قلبًا وقالبًا.
االبتكار والتقنية يتألقان فيالرشيدةً ،
ليا ونها
والتاحم بين الشـــعب والقيـــادة ،والتواصل
ذكرى اليوم الوطني تحفّز مشـــاعر الوحدة
وحيـــث إن
منتدى ومعرض أعمال الزيت في
مشـــاعرنا تفيض بالتهاني لمقـــام والدنا خادم
واالمتنـــان لنعمة هذا الوطـــن العظيم ،فإن
منطقة األعمال الشمالية والتراحـــم
اهلل ،ومقام ولي عهـــده األمين ،صاحب
الملك ســـلمان بن عبدالعزيز ،حفظـــه
الحرمين الشـــريفين،
حفظه اهلل ،وللشـــعب الســـعودي الكريم،
األميـــر محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيـــز،
الســـمو الملكي
ويوفقهم لـــكل خير وســـعادة ،وأن تواصل
ه ــا أرامكو الس ــعودية في أعم ــال الحفر
عز وجـــل ،أن يبارك فـــي الوطن وأبنائـــه
ملي ــار ريال ،س ــوف تنفق
ســـائلين المولـــى
المرتبطة به ــا خالل العقد الق ــادم .جاء
الرائد كدعامة راسخة للنجاح واالزدهار.
والتنقي ــب والخدم ــات
أرامكو السعودية نموّها ودورها
ي ــج الدفعة األول ــى من أكاديمي ــة الحفر
إع ــالن ذل ــك خالل تخر
العربية السعودية التي ضمَّ ت  132طالبًا.

احتفت أرامكو السعودية بفصل جديد أُضيف لتاريخ التميّز الطويل فيها ،حيث كرّمت الشركة األسبوع الماضي في قاعة الغوّار الفائزين بجوائز التميّز لعام 2018م ،وشهد الحفل تكريم  19إنجازًا فرديًا وجماعيً ا على مستوى
الشركة ،بحضور أعضاء من مجلس إدارة أرامكو السعودية الموقّ ر ،وفي مقدمتهم معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية ،المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ،باإلضافة إلى
صفحة قال
17-13صاحب
السمو الملكي ،األمير سعود بن نايف بن
ً
عاما مهمً ا في نجاح أرامكو السعودية على المدى الطويل وذلك
أعضاء من اإلدارة العليا .وقال رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر« :كان السعي المستمر نحو التميّز وال يزال
عبدالعزيز ،أمير المنطقة الشرقية ،أثناء رعايته
«اكتفـاء» بأنـه علـى الرغـم ممـا يش
لمنتدى الحلول المتقدمة والمبتكرة لجعل مواردنا أكثر قيمة من أجل نمونا واستحداثنا للقيمة على المدى البعيد .ومما ال شك فيه أن الفضل في كوننا قادة الصناعة اليوم يرجع هلل  -عز وجل  -ثمّ لذوي المنجزات
بفضل
ـهده العالـم مـن أحـداث وتطـورات متالح
تواصل الدولة،
قـة تنطـوي علـى الكثيـر مـن التحديـات،
ً
رجاال ونساءً  ،من موظفي وموظفات أرامكو السعودية ،الذين يمثلون أهم أصولنا والمصدر المستمر لميزتنا التنافسية».
المتميّزة،
رعاها اهلل ،استثمارها في بناء مملكة الغد.

7٥.13

نصائح عن كيفية إضافة
الفواكه لطعام األطفال

صفحة  ٦و٧

احتفل
المعهد التقني السعودي لخدمات البترول
بتخريج
طالب الدفعة التاسعة البالغ عددهم 1212
خريجا،
ً بدرجة الدبلوم ،بحضور معالي المستشار
لشؤون
الشركات بــوزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية األستاذ عبدالرحمن عبدالكريم.

معمل تجزئة سو
الغاز الطبيعي ف
يحقِّق املستوى
لجائزة امللك عبد
للجودة لعام 18

صفحة ٤

التفاصيل صفحة ٨

أرامكو السعودية تركِّ ز على
التقنية والتنقيب واألحواض
العمالقة في مؤتمر الجمعية
األمريكية لجيولوجيي البترول

07/06
06/08 06/15 06/22 06/29

وقَّ ع
كل من الرئيس،
السعودية لموظفيها
باتريك
كبير اإلداريين التن
أسبوعية تصدرها أرامكو
السعوديبوياني ،مذكرتي تفاهم نيابة عنفيذيين ألرامكو ال
2018م النشرة
سعودية،
فبراير
اآلخرة 1439هـ٢٢ ،
الفرنسي الذي عُ قدالخميس  ٦كل من
مهندس أمين حسن ا
جمادىمؤخ أرامكو السعودية
في باريس،
التفاهم التي
لناصر ،والرئيس الت
وشركة توتال ،على ا
رً ا ،لتعزيز ا
وُ قّ عت ،خاصة ب
لتوالي ،في منتدى الرؤساءنفيذي لشركة توتال،
مجمع عمالق للكيميائيات ألعمال التجارية ا
في
التنفيذيين
لثنائية والتعاون بين
مدينة الجبيل من
البلدين .وكانت
خالل مشروع مشترك تملكه ال إحدى مذكرات
شركتان .ﺻﻔﺤة

يعمل
برنامج تعزيز القيمة المضافة اإلجمالية
لقطاع
التوريد «اكتفاء» على تعزيز دور الشركات
الصغيرة
والمتوسطة ،التي تُعد عصب القتصادات
الـ ـم ــزده ـ
ـرة ف ــي ك ــل م ـك ــان بــوص ـف ـهــا الــمــقــوّ مــات
الديناميكية لالبتكار والتنافس.

ُ أنزلهـ ـ ـ ــا
تبقني مهـ ـ ـ َد احلضـ ـ ِ
عل ــى ثـ التفاصيل صفحة ٨ - ٥
ـارات التي عب ـ ـرتْ
أسعار ـ ِ
ـراك
أعضاء من مجلس
أسعار قــد
النفطوأرب ـ ــى مجدُ هـ ـ ــا وزه ـ ـ ــا
النفط طبـ ِـت ً
أرضــا ً
وناســا يشــبهون بهــا
نخ
أمينـ ً
خاللـال ،ون
األسابيعخ
نرى
الخمسةس ـاملاضية
الناصر:ـ ًـال ت
ـامت
آفاق رفع ـ
اإلدارة يزورون مركز
خالل األسابيع الخمسة املاضية
نموـةً و َب َه ــا
هائلة في
مجال63.09الكيميائيات
قيادة املركبات
63.58
62.52 62.33
$ 61.34
الجديد للموظفات
وأفراد
بالظهرانأسرهن تريليون
٠٢/١٦ ٠٢/٢٣ ٠٣/٠٢ ٠٣/٠٩ ٠٣/١٦
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6

07/27 ٠٨/٠٣ 08/10
08/24 08/٣١

صفحة 7

الخميس  ١٤شوال 1439هـ ٢٨ ،يونيو 2018م

نشرة

أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

ثقافة التم ّيز واملتم ّيزين
تحقق إنجازات فردية وجماعية

مجلة

70.60

صفحة ١0

صفحة 14

ثقافية منوعة تصدر كل

75.74

74.02

72.59

$ 72.81

ً
مستقبل.
مرشحة للزيادة

اﻹعﻼﻥ عﻦ
اﺗﻔاقﻴاﺕ ﺗﺘﺠاﻭﺯ 12
ﻣﻨﺘدﻯ الرﺅﺳاﺀ الﺘﻨﻔﻴﺬيﻴﻦ ا ﻣلﻴاﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺧﻼﻝ
لﺴ
عﻮ
ﺩﻱ
ال
ﻔرﻧ
ﺴﻲ

استلهام املاضي
لبناء املستقبل

كرن ٌ
فال ش
عبي يز ِّي
اتفاقيةن األح
ومذكرةساء احت ً
أرامكو السعودية توقع 31
فال بانضمامها
تعاونلقافيئمة
منتدىالت«راث
اكتفاء»العاملي..

ﻭ7

قدره ــا ،%20
ف ــط الخ ــام إل ــى كيميائي ــات
أبح ــاث مب ــادرة تحوي ــل الن
أبح ــاث أرامك ــو ف ــي بوس ــطن
الت ــي يعم ــل عليه ــا مرك ــز
من الباحثين في الظهران.
بالتعاون مع زمالء العمل

أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

شهرين  .العدد  . 1مجلد

وير :حاتم عويضة)

لنفط

أسعار ا
ألسابيع الخمسة املاضية
خالل ا

11/٠٩

11/02

%70

الكافيين
وصحتك

أسعار النفط

صفحة  ٤و٥

أسعار النفط

نشرة

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

أرامكو السعودية
تحصل على جائزة
االبتكار في إدارة
املشاريع

فصل جديد في تاريخ اململكة...

 . 67يناير  /فبراير 2018

العالية في الظهران،
بر اإلنتاجية الشرق األوسط ،على
من نوعه في
وغير مسبوقة في
شافات متطوِّرة وبعيدً ا عن اللجوء
قنيات الكيميائية.
في اختبار محفز
التقليدية المتمثلة
فإن المختبر يتجاوز
كل مرة،
التقليدية ،ويتوصل
الزمنية لألبحاث
بحثية بشكل سريع.
ج
العالية أحد مكونات
ختبر اإلنتاجية
إلنتاج مواد كيميائية
مكو السعودية
النفط الخام ،بما يدعم
قيمة من
لالستجابة لتحديات التغير
لشركة
االختبارات العلمية
ي العالمي عبر ثاني أكسيد الكربون.
ت االستفادة من محمد المري (يمين)،
مهندس المختبر
الخنيزي وهما
لب المتدرِّب هاشم الزيوليت الروبوتية.
عمل وحدة توليف
ن

70.51

أرامكو ال

سعودية لموظفيها

في د
«مركز يسمبر 2016م ،دشَّ ن
خادم الحرمين الش
الملك عبد
سماء الظهران العزيز الثقافي العالمي» ،ولم ريفين ،الملك سلمان
بن عبدالعزيز آل
يخطر في
سيتشرّف
التاسعة والعشرين« ،ق بقيادة المليكَ المفدَّى ليحتضن بال أحد حينها أن هذا الصرح ا سعود ،حفظه اهلل،
ة
التفاصيل صفحة ٢
واقتصادية ،فالظهران مّ القدس» التي التأمت ألول إخوته الكرام من قادة الدول ا لثقافي المتألق في
مرة
بشّ
ليست مدينة
فوق تال الظهران .وفي لعربية في لقاء القمة
أعلنت أرام ـكــو الـسـعــوديــة ث ــلث تسميات جــديــدة في
رت مبكرًا ،بفضل اهلل ،بهطول عادية ،فهي منذ
ذلك
عقود
إحدى
رمزية
تا
الخير
مدن
منصب المدير التنفيذي ،اعتبارًا من  1ديسمبر 2018م.
ا
أمطار
ريخية
فم (البئر رقم  )7عام 1938م ،وهي ا الخير على بادنا حين تدف لطاقة العالمية،
حيث تمت تسمية األسـتــاذ عـبــداهلل محمد المنصور
َّق
نحتهم
وهي المدينة التي
لمدينة السعودية
فرص العمل ا
النفط من إحدى
التنفيذي لخطوط األنابيب
لشغل منصب المدير
السعودية ،كبير
رئيس أرامكو
النهوض الصناعي واالقت لمهني والمجزي ليصبحوا ا األولى التي اجتذبت األلوف من آبارها ،وهي بئر
نبيل خالد الدبل مديرً ا
واألستاذ
والتوزيع والفرض،
أبناء
المهندس
لرعيل
صادي
التنفيذيين،
األول
مناطق
ال
الذي
إدارييها
ولم
في
مملكة
مصافحاسـتــاذ نبيل عبدالعزيز
تنفيذيًا
بناء أرامكو ال
يعني يكن اختيار موقع بناء هذا نقطف ثماره اليوم.
للمواردالناصر،
البشرية ،واألً
أمين حسن
المركز ال
سعودية وغرس بذور
لخدمات أحياء السكن في أرامكو
معهدتنفيذيًا
النعيم مديرًا
أن البئر
ماساتشوستس
عالمي
التي
ب
تد
ف
َّق
القرب
رئيس
من أول ظهور
السعودية.
معماري رائد يتمثّل منها النفط يومًا
للتقنية ،الدكتور رافائيل ريف،
رؤية ال
ليحمل المملكة إلى
للنفط في المملكة م
الوجه الجديد لبادنا ،ال مملكة  ،2030ويبشِّ ر بنهوض مستقبل زاهر ومختلف ،يمكن صادفة ،بل كان
وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهممعالتفاصيل صفحة ٣
تعزّز تعاون أرامكو السعودية
أن
معرفي
هذا المركز الذي يُعد مملكة العربية الس
يجاورها صرح
وعلمي وفني وا
عودية،
وا
جديدة
بتكاري
منحة
لجسر
عبر
بقيق
ـق
ـ
ي
ـر
ـ
ط
ـى
ـ
ل
ـ
ع
مطعم
ـر
ـ
ه
ـ
ش
أ
ـب
ـ
ح
ـا
ـ
ص
ـي
الـصــومــالـ
يعشق
المعهد
إحدى مبادرات
أن تكون
الذي يربطنا ب
التنوّع ويشكِّل
الذي كان لمدة 5
بقيمة 25
رئيسا لربط مدن
القديم،
عليه المؤسسات والشركات ال أرامكو السعودية تجاه الوطن هو شعوب العالم وث
الطريقمليون يُ
دوالرعدُّ شريانًا ً
الوافرةالطاقة
الدفاع ،ويبدو إلى جانبه وزير
األنشطة
قافاته ومنجزاته.
ساعية
نموذج
تستهدف
لصالح
وزير
نائب رئيس مجلس الوزراء،
سنوات
ومناطق األعمال الخاصة بأرامكو السعودية
الشرقية
ماثل للعيان،
إلى تحقيق األثر
ولي العهد،
للتقنية ،رافائيلاألفراد والمجت
ورئيس معهد ماساتشوستس
الجديدة
والتطويرية
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودّ ،
عماد اال
البحثية
خالد بن عبدالعزيز الفالح،
االجتماعي الملموس وصنع ا ومتفوّق ،لما ينبغي
المنطقة الشرقية.
أنحاء
المنتشرة في
ومرافقها
المفي
قتصاد
األعمال
عرفي .معات ،وخاصة في م
رجال
الملكي األمير
نفسه ،حيث شهد مشاركة كبار
السعودية ،معالي المهندس
في عددٍ من المجاالت.
جاالت العلوم و
صاحب السمو المعدنية ،رئيس مجلس إدارة أرامكو
"االبتكار لتأثير فعّ ال" في المعهد
يتقدَّ ممثالية بين
الفنون والثقافة والتقنية لفرص االقتصادية
صفحة 3
التفاصيل صفحة ٩
التي تزامنت مع انعقاد منتدى
والصناعة والثروة
والمسؤولين الحكوميين من أجل تعزيز بيئةأسأعمال مركز الملك عبد
التي
معهد ماساتشوستس للتقنية،
األعمال ،وأصحاب رؤوس األموال،
تشكِّل مجتمعة
اسيين ل
ريف ،خالل زيارة
العزيز الثقافي ال
إلى جانب األكاديميين ،وروّاد
على خطى لطاقة ،وبين الثقافة والمعرفة كج عالمي اآلن ليعقد
الواليات المتحدة األمريكية،
األسابيع الخمسة املاضية
والواليات المتحدة األمريكية.
صات جديدة
خاللبين
ناحين
الملك ال
النفط
السعودية
للتقدم
مؤسس
الم
العربية
والغاز
عبد
المملكة
جتمعي و
الكبير وم
كمصدرين
العزيز بن عبدال
اقتحام آفاق الم
شك في أنستقبله ،الذي نعيشه اليوم حاضرًا رحمن ،طيّب اهلل ثراه ،في76.71
عقد ال  76.18ستقبل ،وهو في
 75.74ذلك
زاه
أرامكو الس انعقاد القمة العربية في قلب هذا رًا ومبشّ رًا بدوره بمستقبل صات لت75.19
أسيس هذا
أكثر ً
عودية ،من
عما وازدهارًا .الكيان$ 74.02
المركز لهو
الثقافي مقرًا النعقاد مكانة وطنية وعالمية مرموقة .دلي ٌل لما لهذه ال
وليس من
مدينة ،الظهران،
وكم
القمة
عليه اآلراء بشأن إقامة وحصيفًا في حديثه لضيوفه كان مليكُنا المفدَّ ى كري ا ولما لهذه الشركة،
خالل األسابيع الخمسة املاضية
مً في ا
يحق ألرامكو السعوديةالقمة العربية الثقافية ،آملين أن الكرام من جنباته حين قال ...« :ختياره لمركزنا
ن
أن
تسهم
ب
رحِّ
في
تفخر
بما
في
ت
دفع
وافقت
تطوير مركز الملك عبدالعزيز ابهذا التشريف التاريخي ،وهو ال عجلة الثقافة ا
65.08
شهادة ا
لعربية واإلسامية».
لثقافي العالمي من
$ 63.09 63.58
ألسمى للرجال و
62.52 62.33
الفكرة إلى اإلنجاز ..وإلى القمة .النساء ممن تفانوا
الخام إلى م ــواد كيميائية ،بزيادة
ه ــي نس ــبة الموظفي ــن الش ــباب دون س ــن  35عامً ــا م ــن
نس ــبة تحويل النف ــط
م ــادة جديدة كل ًي ــا من نتاج
ﺻﻔﺤة 08/10 08/246
08/٣١ 09/07 09/١٤
الق ــوى العامل ــة ف ــي أرامك ــو الس ــعودية ،وه ــي نس ــبة
بفضل ابتكار

0٢/٢3 03/0٢ 03/09 03/١٦
03/٢3

صفحة 3

بر
تاجية
عالية..
طو ُف
حا ِث ِه دانية

62.83

66.52

مسابقات النقاش
ملتق ِّدم11/٢٣في
الذهني ا 11/٣٠
مركز إكسبك

أرامكو السعودية
تشارك في مؤتمر
ومعرض أعمال
البحار الشمالية

إدارة أحياء
السكن
تدعم روّاد
األعمال
الشباب

$ 74.16

ق ّﻤة العرﺏ ﻓﻲ
عبدالعﺰيﺰ الﺜﻘاﻓ قلﺐ ﻣرﻛﺰ اﳌلﻚ
ﻲ العاﳌﻲ

التفاصيل صفحة 3

صفحة  6و7

شعبان 1439هـ،

 ١٩أبريل 2018م

نشرة أ
سبوعية تصدرها

الخميس  ١٠محرم 1440هـ ٢٠ ،سبتمبر 2018م

ألقى
النائب األعـلــى للرئيس للخدمات الفنية،
األستاذ
أحمد السعدي ،الشهر الماضي ،الكلمة
الــرئ ـي ـسـ
ـة ف ــي أول ن ـ ــدوة ل ـل ـمــواد غ ـيــر المعدنية
تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

فـــر ٌح كبيـــر ســـا َد احتفـــاالت المملكـــة في
يومهـــا الوطنـــي  ،88على مســـتوى القيـــادة والنـــاس ،والقطاعات
العامـــة والخاصـــة ،تجلى هـــذا الفرح فـــي لوحـــة والء ســـعودية هائلة،
ومبهـــرة مســـاحتها مليونان وربع مليـــون كيلو متر مربـــع .اللون األخضـــر كان صبغة هذه
اللوحـــة ،بينما زينتها وجوه الســـعوديين والســـعوديات الفخوريـــن بوطنهم ،والمعبرين ،بكل الوســـائل،
عن اعتزازهم بماضيه وامتنانهم لحاضره وتفاؤلهم بمستقبله.
ً
شـــماال إلى
مـــن ســـاحل الخليج العربـــي في الشـــرق إلى ســـواحل البحـــر األحمر فـــي الغرب ،ومـــن عرعر
ّ
في
نظيره
ل
قـــ
ًا
ي
اســـتثنائ
ًا
ث
حد
باعتباره
األنظـــار
لفت
الـــذي
فرحهم
نجـــران جنوبًـــا ،نثر النـــاس ،كبارًا وصغـــارًا،
خادم
المملكـــة .البِشـــر في عيـــون األطفال ،المتوشـــحين برايـــة بلدهـــم ،كان أكثر ما أثـــار االغتباط وأدخل الســـرور على الحرمين الشريفين ،الملك سلمان بن
شوالعبد العزيز آل سعود،
الخميس 28
بن خالد
وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي
1439هـ،
 12يوليو
بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير
الحدود2018م
منطقة
الطاقة تصدرها األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل
نشرة
الشمالية .ومعالي
قلب الوطن الطافح بحب أبنائه وبناته.
األولى من منظومة
وزيرأسبوعية والصناعةأرامكو
المهندس خالد بن سعود ،وصاحب السمو الملكي األمير فيصل
والثروة
السعودية
المعدنية،
لموظفيها
مشاريع مدينة وعد الشمال الصناعية.
عبدالعزيز الفالح ،خالل تدشين المرحلة
أيضا ،كانت حاضرة بقـــوة في احتفاالت هذا العـــام لتعبر عـــن امتنانها البالغ للقيـــادة الحكيمة التي
المـــرأة الســـعوديةً ،
(الصورة :واس)
مكّنتهـــا مـــن العمل واإلنتاج واإلبداع لتشـــارك في بناء وطنها ،ورســـم ،معالمـــه وطموحاته الكبرى عن جـــدارة واقتدار .وقد
مدينة صناعية
كانـــت مســـاويًا للرجل فـــي التعبير عن وطنيّتهـــا ،وفخرهـــا باالنتماء إلـــى األرض التي تمنحها الكثير من أســـباب ووســـائل
صفحة ٣
تمتد
على
جديدة
توفر حوالي  30ألف
التمكين.
مساحة 440
 190مليون قدم مكعبة
فرصة عمل للشباب
علـــى وســـائل التواصـــل االجتماعي ،كان هناك اكتســـاح ســـعودي لكافة المنصـــات .وكانت عبـــارة (للمجـــد والعلياء) هي
كيلو متر مربع
قياسية في اليوم النتاج
السعودي
الثابت الوحيد في كل الوســـوم التي حققت انتشـــارًا كبيرًا على المســـتوى اإلقليمي والدولي .ولم ينافس هذه الوســـوم سوى
المتوقع بحلول 2019م.
إعالنات الفيديو الخاصة بمناســـبة اليوم الوطني التي تســـابقت إلى إبداعها شـــركات ومؤسســـات القطـــاع العام والخاص.
وقد كان إعالن أرامكو الســـعودية الفتًـــا ،وملهمًا باحتفائه بطاقات البنـــاء واإلبداع والصناعة والتألـــق وحماية حدود الوطن
مـــن جنوده الذيـــن كان حضورهم ،في احتفـــاالت يومه الكبير ،باعثًا علـــى الفخر بحجم إيمانهم بربهـــم وإخالصهم لقيادتهم
وتراب وطنهم.
لقد أعطى الســـعوديون والســـعوديات أروع األمثلـــة لوطن ينتمي ألصالته ويفـــرح بمجده الذي توالى بنـــاؤه وبهاؤه من جيل
إلـــى جيـــل .وهـــم اآلن أكثـــر قـــدرة على مواصلـــة البنـــاء وتحقيـــق التقـــدم الذي ينشـــدونه فـــي ظل قيـــادة خـــادم الحرمين
تبعُ د 30
ستؤدي إلى
صفحة ٣
تحقيق زيادة في
الشـــريفين ،الملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،وســـمو ولي عهـــده األمين ،صاحب الســـمو الملكي األميـــر محمد بن
كيلومترً ا غرب
إسهام أرامكو السعودية تركَّ ز
إجمالي الناتج المحلي من
ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز .فهـــم ال يرضـــون أن تقـــل طموحاتهـــم عـــن معانقة
مدينة طريف
في هذا المشروع باستثمارات
القطاعات غير النفطية تصل
الســـحاب وال يقبلـــون لوطنهـــم إال أن يكـــون دائمًـــا وأبدًا فـــي المقدمة.
بلغت أكثر من  10مليارات ريال
إلى  24مليار ريال سنويً ا
عُراهـــم الوطنية وثيقـــة ،والدليل الـــذي ال تخطئه العين
هـــو يـــوم فرحهـــم األكبـــر ،يـــوم احتفـــاالت وطنهـــم
بذكرى توحيده المجيدة.

2029

67.05

67.40 67.64

صفحة ٣

الخميس ٣

برعاية صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر
ابــن عبدالعزيز ،أمير منطقة ج ــازان ،وبحضور نائبه،
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن عبدالعزيز بن
محمد بن عبدالعزيز ،وقّ عت أرامكو السعودية ،مذكرتي
تفاهم مع عدد من المؤسسات المجتمعية والصناعية،
وذلــك إلطــلق مبادرتين وطنيتين في منطقة جــازان،
األول ــى الس ـتــزراع وإنـتــاج الـبــن ،والثانية إلنـشــاء مركز
للخياطة والتطريز.

أن ُتض ــاف إلى الناتج المحلي
مليار ريال س ــعودي من المتوقع
ــعودية بحلول  ٢٠٣٠من خالل
اإلجمال ــي للمملكة العربية الس
العالمي للصناع ــات والخدمات
مش ــروع مجمع الملك س ــلمان
ـترك بي ــن أرامك ــو الس ــعودية؛
البحري ــة ،وه ــو المش ــروع المش ـ
(البحري)؛ وشركة هيونداي للصناعات
والمبريل بي إل سي ،و
الثقيلة.

26
28

أسعار النفط

خالل األسابيع الخمسة املاضية
$ 65.49 66.72

إدارة التنقيب
واإلنتاج
تنظِّ م أول
فعالية
هاكاثون من
نوعها

العهد ،للواليات املتحدة األمريكية
ولي

حصد اثنان من موظفي أرامكو السعودية جائزة الملك
خالد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
ابــن عبدالعزيز ،حفظه اهلل ،حيث حصل مشروعهما
«نادي كتابي» على المركز الثالث ضمن شركاء التنمية
لعام 2018م ،وذلك في الحفل الذي نُظم مؤخرًا.

جيل جديد يتط َّلع
إلى إحداث الفرق

في يومه الوطني

وطن املجد والعلياء
األعمال مع قادة األعمال واألكاديميين األمريكيين يعانق عنان السماء

األمير محمد بن سلمان آل سعود،

موجز

الخميس  13ربيع اآلخر 1440هـ 20 ،ديسمبر 2018م

التفاصيل صفحة ٢

مشروع وعد الشمال باألرقام

مالمح من أعمال
أرامكو السعودية
ونظرة 64ألداء سوق
النفط العاملي%59في
٢٠١٨م
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﺎﺻﺮ
وﻛﺒﻴﺮ

أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

مشروع املرفق الجديد
ملركز إكسبك لألبحاث
املتقدمة
صفحة 3

ٍ
لواحد
ٍ
جديد
اقتصادية وطنية كبرى ومسمًّى
على موعد آخر مع خطوة
خادم الحرمين الشريفين ،الملك
على طريق رؤية  ٢030كانت المنطقة الشرقية ،مؤخرًا ،السعودية ،حيث صدرت موافقة مقام
مشرو ٍع يمثل جزءًا رئيسً ا من
أهم مشروعات التنوّع االقتصادي في المملكة العربية «مدينة الملك سلمان للطاقة» على
من
نمو القطاع الخاص ،وتطوير
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،حفظه اهلل ،بإطالق مسمّى القيادة الحكيمة فيما يختص بدعم
الجديدة في بالدنا ،ويستجيب لرؤية
المشروع نقل ًة نوعي ًة في المملكة وفي
االنطالقة االقتصادية أهداف النمو المرسومة للمستقبل.
قطاع الطاقة ،وتحقيق
المستثمر الرئيس في المدينة ،فإنها تسعى ألن يُحدث هذا الطاقة ،األمر الذي من المتوقع أن
وبوصف أرامكو السعودية
للخدمات الصناعية ذات الصلة بقطاع
أن توفر مدينة الملك سلمان
إنشاء منصة عالمية
وأكثرها ابتكارًا .ومن المنتظر
المنطق َة بشكل عام ،وذلك عبر وأكبر األسماء في عالم الطاقة
وميناء جافًا ،وخدمات مشتركة،
يجذب االستثمار المباشر من أبرز
بنية تحتية ،وخدمات لوجستية،
التخصص ومقاربة
تضم
متكاملة
عالمية
ويؤطر ذلك كلّه تصميمٌ قائم على
ّ
للطاقة ( )SPARKبيئة عمل صناعية مراكز تدريب متخصصة ومتطورة.
تجارية وصناعية ،إضاف ًة إلى
ومنطقة
صفحة  ٦و7
األعمال ذات الصلة ببعضها بعضا.
مواقع

الخميس ١٠

محرم 1440هـ ٢٠ ،سبتمبر 2018م نشرة

أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

أعضاء مجلس إدارة
امللك ّ
يدشن
تعدينية في
مركز الصناعات ال الشركة
يزورون وعد الشمال

مدينة امللك سلمان للطاقة

أدﻋﻮك ﳌﻮاﺻﻠﺔ
اﻟﻌﻤﻞ دون ﻛﻠﻞ أو
ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻠﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﺜﻤﺮة وداﺋﻤﺔ
ﻟﺼﺎﻟﺢ أراﻣﻜﻮ
ﻏﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺠﺎوب
واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ
أﻣﲔ

ﻣﺎ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻚ ﻟﺴﻴﺮ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻫﻞ
ﻟﺪﻳﻚ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎ اﻟﺬي ﳝﻜﻨﻨﺎ
إﳒﺎزه ﺑﺼﻮرة

الخميس

 21ربيع األول 1440هـ 29 ،نوفمبر 2018م

نشرة

الخميس  ٥رجب 1439هـ ٢٢ ،مارس 2018م

أمين حسن الناصر

الرئيس ،كبير اإلداريين التنفيذيين

أرامكو السعودية
تنتهي من بناء
كورنيش بيش
بمواصفات عاملية

تصوير :صالح آل شبيب

إخواني وأخواتي األعزاء،

مواز ًيــا فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار .وتعتــزم أرامكــو
الســعودية أن تكــون مركــ ًز ا عالم ًيــا البتــكار تقنيــات
تســاعدنا علــى التعامــل مــع مجموعــة مــن أكبــر التحديات
التــي يواجههــا ليــس فقــط قطــاع الطاقــة ،بــل العالــم
أجمع ،وال سيما تغير المناخ.
وال يخفــى أن العامــل الحاســم فــي تحقيــق نجاحــات
الماضــي والحاضــر والمســتقبل كان وســيبقى فــي قــدرة
العناصــر البشــرية وفــي مســتوى اســتجابتكم أنتــم-
موظفــي وموظفــات الشــركة -للتحديــات والمتغيــرات.
ولــن يتســنى لنــا تحقيــق التوســع الكبيــر وصناعــة القيمــة
وبنــاء أرامكــو المســتقبل إال مــن خــال ترســيخ ثقافــة
التم ّيــز ،ومواجهــة التحــدي بشــغف االبتــكار واإلنجــاز ،بما
فــي ذلــك تركيــز الجميــع علــى خفــض تكاليــف الشــركة
وتحسين كفاءتها.
وكل ذلــك يمثــل جــز ًءا مــن الســعي بــأن يكــون لــكل
موظــف وموظفــة دور ملمــوس فــي تعزيــز أداء الشــركة
وتطويــره إلــى آفــاق أكبــر ،بحيــث تظــل أرامكــو الســعودية
القلــب النابــض إلمــدادات الطاقــة العالميــة ،وتبقــى الع ًبــا
محور ًيــا فــي التحــوالت التــي يشــهدها حال ًيــا قطــاع
الطاقــة العالمــي ،وبمــا يدعــم تنامــي دورهــا البــارز فــي
التح ُّول الوطني للمملكة.
ومــع هــذا التوجــه نحــو التوســع الكبيــر ألعمال الشــركة
ونموهــا المتســارع داخــل المملكــة وفــي شــتى أنحــاء
فــرص نوعيــة
العالــم ،ســتتفتّح للموظفيــن والموظفــات
ٌ
كثيــرة يتطلَّــب اقتناصهــا اســتعداد منســوبي الشــركة
بأفضــل المهــارات المهنيــة والقياديــة المم ّيــزة .لنســعى

بذلــك الزخــم إلــى كتابــة فصــل جديــد ورائــع فــي تاريــخ
الشركة الحافل بالطموح.
ولــذا ،فنحــن عازمــون علــى تعزيــز بيئــة العمــل وزيــادة
تمكيــن الشــباب ودعــم فــرص المــرأة ،وإطــاق العنــان
لمواهــب الموظفيــن والموظفــات علــى جميــع األصعــدة.
ونحــن واثقــون بأنكــم ســتق ّدمون للشــركة والوطــن أفضــل
ً
مســتقبل مهن ًيــا
مــا لديكــم ،وســتحققون ،بــإذن اهلل،
زاه ًرا.
وقبــل الختــام أود التأكيــد أن أرامكــو الســعودية لــن
تتهــاون أبـ ًدا فــي كل مــا يتعلــق بالســامة والبيئــة ،ألنهمــا
يعبــران عــن هويــة الشــركة ،وهمــا األســاس الــذي تقــوم
الســمعة التــي اكتســبتها أرامكــو الســعودية وطن ًيــا
عليــه ُ
وعالم ًيــا ،كمــا أنهمــا مقيــاس حــرص الشــركة واهتمامهــا
الدائم بموظفيها والمجتمعات التي يعيشون فيها.
وهنــا يتبــادر ســؤال للذهــن :مــا هــي محصلــة كل هــذه
المبادرات التي تسعى الشركة لتحقيقها؟
ال يســاورني شــك أن العالــم ،بــإذن اهلل ،ســيرى أرامكــو
الســعودية بشــكل متزايــد بوصفهــا أهم شــركة فــي العالم،
وســتحتل مكانــة فريــدة ،بدورهــا المتعاظم ورســالتها التي
نفخر بها جمي ًعا.
أكــ ِّرر شــكري وتقديــري لكــم جمي ًعــا علــى جهودكــم
الكبيــرة والمبدعــة خــال العــام الماضــي ،وأتمنــى لكــم
ولجميع أفراد أسركم دوام الصحة والسعادة.
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فك ــرة قُ بلت ونُفّ ذت م ــن بين  ٩٢٣٤فك ــرة مبتكرة قدمها
موظف ــو أعمال الزي ــت في منطق ــة األعمال الش ــمالية،
مم ــا أس ــهم ف ــي وف ــورات كبي ــرة ف ــي التكلف ــة وجه ــود

األبخرة البيضاء
نهايـة المطـاف س
ظـال
النوافذ ليسمحوا
ـحب الدخـان الكثيـف
مـن اإلطفائييـن مجـددً ا مـن أب
للهواء النقي بطرد
واألبخـرة وتظهـر
ـواب المبنى ونوافذه،
ما بقي من خيوط
المبنـى س
وحيـن يضـع اإلطفائ
لنراهم بعـد ذلك وهم
الدخان في المبنى.
ـاحبين معهـم خراطيـم
يـون أجهـزة الهـواء
الميـاه ،وينزلـون علـى السـالم بح يخرجون تتبيـن لنـا
المضغـوط ومعاطـف
مامـح مَ ـن اقتحم
ـذر ،ويفتحـون
الحريـق عـن كواهلهـم،
ـوا عاصفـة الدخـان
من بينهم امرأتين!
واللهب ،لنكتشـف -
ويـا للمفاجأة  -أن

أ
سعار النفط
خالل

األ
سابيع الخمسة املاضية

55.84
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محس ــنة لتجاوز العقبات ،وكان لها دو ٌر
ٌ

في تحقيق التميّز التشغيلي.

إنشاء
مركز منتجات التمور
بمحافظة األحساء

59.95 59.07

12/14

58.80

11/30 12/07

$ 62.83

11/23

خطوة جديدة
من الشركة
نحو تحقيق
مبادرة
املليون
شجرة
صفحة ١١

أن

تعيش للغد اآلتي

صفحة  ٦و٧

صفحة ٤

هناك من
يتخيل نهاية العام في
صفحة تُطوى ،أو ورقة تسقط من صورة باب يغلق ،أو
من يــراه عنوانًا لبداية جديدة ،رزنامة معلقة .وهناك
مساحة من األمنيات ،أو فرصة لنافذة مفتوحة على
أخرى لترتيب أوراقنا.

صفحة  ٨و٩

صفحة ٤

3-2

ملي ـ
م ـ ـون برمي ــل ف ــي الي
ــوم الق ــدرة عل ــى
ـواد
تحويل الخ ــام إلى
نم ـ كيميائي ــة بحلول
ع ــام  ٢٠٣٠حيث
ا
ال ـوً ف ــي حجمه ــا ونط ــاق أعماله ــا ستش ــهد الش ــركة
سـ
«ل ـ
ـابقة تحل ــم بتحقيق ــه» كم ــا قال ـم تك ــن األجي ــال
رئي ـ
إدارييه ــا
ـس الش ــركة ،كبير
٢٠٢١-٢٠١٩التنفيذيي ــن ،خ ــال ا
ســـتعراضه لخط ــة أعم ــال
الت ــي حضر
ه ــا ع ــدد كبي ــر م ـ
مختلف المناطق.
ـن الموظفين من

ماليين س ــاعة عمل دون إصاب ــات يحققه ــا معمل الغاز
له للحصول عل ــى جائزة منظمة
ف ــي العثمانية مم ــا ّ
أه ُ
مصنعي الغاز ( )GAPللسالمة لعام 2018م.

صفح

 ٣يناير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية

2

 8ماليين ساعة عمل دون
إصابات يحققها معمل الغاز
في العثمانية
على املوسى
العثمانيـة  -حققـت إدارة معمـل الغاز بالعثمانيـة إنجازًا
ً
متمثلا فـي الحصـول علـى
جديـ ًدا فـي مجـال السلامة
جائـزة منظمـة مصنعـي الغـاز ( )GAPللسلامة لعـام 2018م
وذلـك بعـد أن حققـت  8٫000٫000سـاعة عمـل مـن دون
اصابات.
وتُعـد هـذه الجائـزة األبـرز فـي مجـال السلامة علـى

المسـتوى العالمي وتقوم المنظمة سـنو ًيا بتقييم الشـركات
المنجزة دون
األعضاء وذلك بحسـاب عدد سـاعات العمل ُ
إصابات لكل موظف خالل أوقات العمل الرئيسة.
الجديـر بالذكـر أن منظمـة مصنعـي الغـاز هـي منظمـة
غير ربحية تُعنى بمجال صناعة الطاقة منذ 1921م.
و ُمنحـت هـذه الجائـزة نتيجـة االلتـزام التـام لموظفـي
معمـل الغـاز فـي العثمانيـة فـي مجـال السلامة والتزامهـم
بمعايير األداء المهني ومقاييس السالمة في الشركة.

ً
احتفال بحصولهم على الجائزة.
لقطة لعدد من موظفي وإداريي معمل الغاز في العثمانية

مسؤولة تنفيذية في األمم املتحدة تزور مصفاة الرياض
أحمد الشمري
الريــاض  -اســتضافت إدارة أعمال األمن الصناعي
فــي المنطقــة الوســطى ،مؤخــ ًرا ،مســاعدة األميــن
العــام لألمــم المتحــدة ،رئيســة المديريــة التنفيذيــة
للجنــة مكافحــة اإلرهــاب فــي األمــم المتحــدة ،الســيدة
ميشــيل كونينكــس والوفــد المرافــق لهــا ،فــي إدارة
مصفــاة الريــاض بعــد التنســيق مــع الجهــات المعنيــة
فــي الدولــة .وذلــك بهــدف اإلطــاع واالســتفادة مــن
اإلجــراءات األمنيــة والســامة المتبعــة فــي أرامكــو
الســعودية ،وطــرق مواجهــة األخطــار المحتملــة فــي
مثــل هــذه المنشــآت ،نظ ـ ًرا لمــا تمتلكــه دائــرة أعمــال
األمــن الصناعــي مــن تقنيــات حديثــة وإجــراءات
احترافية ومتطورة في أساليب األمن والسالمة.
بــدأ برنامــج الزيــارة بكلمــة مــن مديــر إدارة أعمــال
األمــن الصناعــي فــي المنطقــة الوســطى ،األســتاذ
محمــد الســبيعي الــذي اســتعرض الجهــود المبذولــة
مــن إدارة األمــن الصناعــي فــي أداء مهامهــا لمكافحــة

ميشيل كونينكس ،الرابعة من اليمين ،خالل زيارتها للمركز اإلقليمي لعمليات األمن الصناعي في مصفاة الرياض ،حيث
رافقها في الزيارة محمد السبيعي ،الرابع من اليمين ،ومسؤولو الجهات المعنية في الدولة وموظفو إدارة األمن الصناعي في
المنطقة الوسطى.

إضــــاءة

عواد العوبثاني

awaad.alobthany@aramco.com

إدارة مصفاة الرياض

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

سحر الكلمات
رغــم بســاطة بعــض الكلمــات إال أنهــا تكــون
مؤثــرة وفاعلــة ،ويعــرف ذلــك جيــ ًدا القائــد
الناجــح .لكــن الســؤال هــو :هــل يجــب علينــا
ٍ
كلمــة ،والتفكــر فيهــا مل ًيــا قبــل
مراعــاة كل
التفوه بها؟
إن الكلمــة تصنــع عال ًمــا مــن األمــل ال حــدود
لــه ،أو عال ًمــا مــن البــؤس والكآبــة ال قــاع لــه،
ويمكــن لوقعهــا أن يكــون بمثابــة التربيــت علــى
كتــف الشــخص ،أو إدمــاء جوارحــه .الكلمــة
ناجــم عــن
ر غُــم تو قّــع الكثيــر بإنهــا شــيء
ٌ
امتــاكك ألمــر فطــري ،إال أنهــا فــي حقيقــة
األمــر فــن يحتــاج لمهــارة وســنوات مــن التدريــب
وصقــل النفــس وتهذيبهــا ،فمــن خــال الكلمــة
وحدهــا تســتطيع الدفــع بشــخص مــا ألن يُخــرج
كل طاقتــه محلقًــا فــي ســماء اإلبــداع ،كمــا
تســتطيع كلمــة ُمحبطــة أن تهــوي بــه ســبعين
خري ًفــا .لــذا كانــت الكلمــة ،ومــا زالــت ،المفتــا َح
ألي نجاح.
انظــر إلــى أي فريــق ناجــح فــي محيطــك،
فالبــد أن تجــد قائــ ًدا محنــ ًكا يعــرف متــى
يُطــ ِّوع كلماتــه مــع فريقــه ليســتخرج أفضــل

ماعندهــم ويُحفزهــم .وليســت الكلمــة حص ـ ًرا
علــى بيئــة العمــل فقــط ،بــل إن أثرهــا يمتــد
إلــى األهــل واألقــارب وبيــن زمالئــك المقربيــن
أيضــا .وألن بمقــدور
خــارج دائــرة العمــل ً
عالــم آلخــر،
الكلمــة انتشــال شــخص مــن
ٍ
عنونــت مقالتــي بـ«ســحر الكلمــات» ألنهــا ال
تتطلــب مـ ً
ـال أو جه ـ ًدا أو وق ًتــا أو منص ًبــا ،بــل
إنهــا متاحــة للجميــع دون تكلفــة أو جهــد أو
خسارة.
أيضــا ،وعلــى
الكلمــة الطيبــة عامــل جــذب ً
النقيــض منهــا ،تجــد أن َّ
فــظ اللســان ينفّــر
النــاس مــن حولــه ،لــذا علينــا أن نتعلّــم كيــف
ٍ
كلمــات
نجعــل مــن أفواهنــا ســحابة تُمطــر
عذبــة علــى َمــ ْن حولنــا ،فنحــن النعلــم أي
أرض قــد تُحييهــا مفرداتنــا التــي نختارهــا،
خاصــة أننــا نعيــش فــي أيــام كثــرت فيهــا
ضغوطــات الحيــاة ،فــا تعلــم مــا الــذي يواجــه
الشــخص الــذي أمامــك ،ومايجــول فــي نفســه
مــن خبايــا وصراعــات داخليــة ،فإنــي أكاد
أجــزم أن كثي ـ ًرا مــن المتماســكين مــن حولــك
دواخلهــم هشــ ٌة قــد تهشــمهم كلمــة ،لــذا مــن

اإلرهــاب والمحافظــة علــى ممتلكات الشــركة وســامة
موظفيها .
بعــد ذلــك تــم تقديــم محاضــرة حــول مهــام دور
رجــال األمــن الصناعــي فــي توفيــر الحمايــة الالزمــة
للشــركة والوقــوف علــى آخــر المســتجدات فــي هــذا
المجــال مــن خــال اســتغالل أحــدث التقنيــات
واألســاليب التــي تُســهم فــي رفــع درجــة األمــن
والحمايــة فــي مرافــق الشــركة لمواجهــة أي مخاطــر.
تلــي ذلــك عــرض فيديــو عــن دور األمــن الصناعــي
بالشــركة وماهيــة األعمــال والمســؤوليات المناطــة
برجــل األمــن ،واختُتمــت الجولــة بزيــارة المركــز
اإلقليمــي لعمليــات األمــن الصناعــي فــي مصفــاة
الريــاض ،حيــث تــم تقديــم نبــذة عــن هــذا المركــز ومــا
يحتويــة مــن تجهيــزات وأنظمــة حديثــة لألمــن
والحمايــة .وفــي نهايــة الزيــارة أعربت الســيدة ميشــيل
كونينكــس ،عــن إعجابهــا بمــا شــاهدته خــال هــذه
الزيــارة وأشــادت بالجهــود الكبيــرة التــي تقــوم بهــا
أرامكو السعودية للمحافظة على منشآتها.

هدا ًمــا ،ألنــك قــد
واجبــك أن تكــون بنَّــا ًء ال َّ
تكون أنت هذا الشخص يو ًما ما.
وكمــا أنــك لســت بحاجــة ألن تف ّكــر بعمــق
لكــي تنتقــي كلماتــك ،فإنــك تســتطيع البــدء
مــن قــراءة أســطري هــذه .فقــط ُعــد بذاكرتك
زرعــت كلماتــك
واســترجع أحــد األيــام التــي
ْ
الســعادة فــي نفــس أحدهــم ،و ُعــد بهــا مــرة
«كســرت »
أخــرى لتســترجع إن كنــت قــد
َ
شــخصا آخــر .يُمكنــك أن تبــدأ فــو ًرا عــن
ً
طريــق إرســال رســالة لشــخص قريــب لــم
تتواصــل معــه منــذ فتــرة ،أو أن تُرســل رســالة
بريــد ألحــد موظفيــك تشــكره لقــاء مجهـ ٍ
ـود مــا
قــام بــه ،فالشــكر ال يُختــزل علــى مــن أ ّدى
إليــك معروفًــا .والــداك ،وشــريك حياتــك،
أيضــا
وأبنــاءك؛ كل هــؤالء يســتحقون الشــكر ً
علــى مــا قامــوا أو يقومــون بــه ألجلــك .فلتكــن
عــادة متأصلــة فــي نفســك؛ فالكلمــة تُشــبه
ـتمر األيــام وســتقطف ثمــار
النبتــة الطيبــة ،سـ ُّ
ٍ
تقدمــه ســتجنيه
كل
عمــل تفعلــه ،وكل خيــر ّ
في قادم األيام ،وذلك هو سحر الكلمات.

القافلة األسبوعية  ٣يناير ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية
الظهـران  -تقاعـد المديـر التنفيـذي للسلامة واألمـن
الصناعـي ،األسـتاذ بـدر القـدران ،بعـد  43سـنة مـن العمـل
الـدؤوب ألرامكـو السـعودية .وتقدي ًرا إلنجازاته وإسـهاماته
العديـدة لنجـاح للشـركة ،نُظـم مؤخـ ًرا حفـل توديـع تكري ًمـا
للقـدران فـي قاعـة البلازا ،وقـد حضـر الحفـل رئيـس
أرامكـو السـعودية ،كبيـر اإلدارييـن التنفيذييـن ،المهنـدس
أميـن حسـن الناصـر ،وأعضـاء اإلدارة العليـا والتنفيذيـة،
وعائلة القدران وأصدقائه.

عالقات متم َّيزة

وتحـدث النائـب األعلـى للتشـغيل وخدمـات األعمـال،
األسـتاذ محمـد محسـن السـقاف ،عـن إسـهامات القـدران
في الشركة ،وقدراته على بناء عالقات متم ّيَزة داخلها.
وقـال السـقاف« :نـو ِّدع اليوم األسـتاذ بـدر القـدران ،بعد
كـرس  43سـنة مـن حياتـه فـي خدمـة الشـركة ،إلـى أن
أن َّ
أصبـح أحـد ر ّوادها ،فهـو على دراية كاملة بـكل مايخصها.
وتقـدم بعـد
كمتـدرب،
لقـد انضـم إلـى أرامكـو السـعودية
َّ
ّ
ذلـك بتبوئـه عـدة مناصـب فـي أعمـال الزيـت فـي منطقـة
األعمال الشمالية ومنطقة األعمال الجنوبية.
وأضاف السـقاف« :خالل فترة عمله مع دائرة السلامة
واألمـن الصناعـي ،اعتمـد القـدران عديـ ًدا مـن المفاهيـم
والمبـادرات الجديـدة لتعزيـز األمـن ،بمـا فـي ذلـك تنفيـذ
تقنيـة تحديـد الهويـة مـن خلال موجـات الراديـو()RFID
المسـتخدمة فـي الملصـق الجديـد للسـيارات ،وكذلـك
اسـتخدام تقنيـة الـدرون المتق ّدمـة .وقـد أدت قراراتـه
الحكيمـة والسـريعة عنـد الحاجـة  -فـي ظـل الظـروف
الصعبـة  -إلـى تعزيـز دور إدارة منـع الخسـائر .ونعلـم
جمي ًعـا أن أرامكـو السـعودية لديهـا سـجل متم ّيَـز و ُمعتـرف
به في مجال السالمة».

إلهام اآلخرين
وتحدث السـقاف عن الدور الذي قام به القدران إللهام
َّ
العامليـن معـه ،مؤكـ ًدا علـى أن العمـل الجـاد الـذي قـام بـه
القـدران وجهـوده الدؤوبـة تجـاه الشـركة ،إلـى جانـب
حماسـته ،قـد ألهمـت عدي ًدا مـن اآلخرين ليكونـوا فخورين
بوظائفهم.

يتقدمهم الرئيس ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،وكذلك الزمالء واألصدقاء وأفراد من األسرة ،اجتمعوا األسبوع الماضي لتوديع
أعضاء اإلدارة العليا في أرامكو السعودية،
ِّ
تعبيرا منهم عن امتنانهم لسنوات خدمته في الشركة التي دامت  43سنة.
األستاذ بدر القدران في حفل تقاعده .وتم تقديم صورة تذكارية له تم تشكيلها من صور موظفي السالمة واألمن الصناعي،
ً
تصوير :صالح آل شبيب

وقال السقاف إن القدران نموذج يُحتذى به .فباإلضافة
إلـى إسـهاماته المهنيـة ،فقـد حقـق القـدران عديـ ًدا مـن
أيضـا .فمـن خلال شـخصيته
اإلنجـازات الشـخصية
ً
المتواضعـة الكريمـة ،اشـتهر بتفاعلـه المثمـر مـع اآلخريـن
وتفاعل اآلخرين معه.
شـخص ُمحـب لآلخريـن،
«القـدران
وأضـاف السـقاف:
ٌ
فهـو يهتـم بصـدق بالنـاس ويحـرص علـى مسـاعدتهم .كمـا
ليتعـرف عن قرب على وظائفهـم وأدوارهم
يأخـذ مـن وقته
َّ
أيضا المواهب ويحـرص على جلب
المهنيـة ،كمـا إنه يتابـع ً
مزيـد مـن التنـ ّوع إلـى مـكان العمـل ،ففـي أثنـاء قيادتـه
لدائـرة السلامة واألمـن الصناعـي ،قامـت إدارة مكافحـة
الحرائـق مؤخـ ًر ا بتدريـب أول إطفائيتيـن فـي أرامكـو
السعودية».
وقـال القـدران إنـه كان سـعي ًدا حقًـا أن يكـون جـز ًءا مـن

رحلة أرامكو السـعودية ،وأن يكون قاد ًرا على مشـاركة هذه
الخبرات مع الموظفين الشباب.
وقـال« :سـأرحل مـع إرث كبيـر ورثتـه بعملـي بالقرب من
شباب وشابات الشركة».
وشـكر القـدران رؤسـاءه وجميـع الذيـن عمـل معهـم عـن
كثـب ،وخاصة أعضاء اإلدارة التنفيذية ،لتقديمهم التوجيه
والدعم.

مسيرة القدران
انضـم القـدران إلـى شـركة أرامكـو السـعودية فـي عـام
كمتـدر ب فـي مركـز التدريـب الصناعـي فـي
1975م،
ّ
الظهـران ،ثـم انضـم إلـى معمـل السـفانية البـري كمشـغل
للغـاز .ومن عام 1982م إلى عام 1986م ،حصل على شـهادة

فـي أجهـزة القيـاس مـن المعهـد الفنـي فـي واليـة تكسـاس
األمريكيـة ،وعلـى شـهادة جامعيـة فـي الهندسـة الكهربائية
مـن جامعـة جنـوب أريزونـا األمريكيـة .وخلال مسـيرته
المهنيـة ،أظهـر القـدران التزا ًمـا مسـتم ًرا بالتعلـم المهنـي
والشخصي.
فـي عـام 1991م ،أُوكلت إليه أول مهمة إشـرافية في أكبر
مرفـق لمعالجة الزيت العربي المتوسـط فـي الظلف .وبعد
ذلـك بوقـت قصيـر ،تـم تعيينـه فـي منصـب ناظـر أشـغال،
حيـث أشـرف علـى عديـد مـن أقسـام األعمـال والصيانـة
البريـة والبحريـة فـي السـفانية وتناقيـب .وفـي الفتـرة مـن
عـام 1999م إلـى 2007م ،شـغل مناصـب إداريـة مـع مختلف
دوائـر الشـركة .ثـم ُعيـن مديـ ًرا تنفيذ ًيـا للتسـويق واإلمداد
وتنسـيق المشـاريع المشـتركة ،وفـي عـام 2015م ،تـم تعيينه
مدي ًرا تنفيذ ًيا للسالمة واألمن الصناعي.

أرامكو السعودية تستحوذ بالكامل على «أرالنكسيو» بعد شراء
حصة الـ %50املتبقية من شريكتها «النكسيس» األملانية
القافلة األسبوعية
الظهــران  -أعلنــت يــوم اإلثنيــن  24ربيع اآلخــر 1440هـ
( 31ديســمبر 2018م) ،ك ٌل مــن أرامكــو الســعودية ،الشــركة
المتكاملــة والرائــدة عالم ًيــا فــي مجــال الطاقــة
والكيميائيــات ،و(النكســيس آي جــي) ،الشــركة األلمانيــة
الرائــدة فــي مجال الكيميائيــات المتخصصة ،عــن اكتمال
اســتحواذ أرامكــو الســعودية علــى حصــة (النكســيس) فــي
مشــروع (أرالنكســيو القابضــة بــي .فــي ).المشــترك
للكيميائيــات المتخصصــة ،ومقــره هولندا ،والــذي أطلقته
الشركتان عام 2016م.
وتــم هــذا االســتحواذ بشــراء أرامكــو الســعودية لحصــة
شــركة ( النكســيس ) البا لغــة  % 50فــي مشــر وع
«أرالنكســيو» ،بقيمــة  1.5مليــار يــورو ،وذلــك بنــا ًء علــى
القيمــة الكاملــة للمنشــأة .وســيعزّز هــذا االســتحواذ جهود
أرامكــو الســعودية لتنويــع أعمــال الشــركة فــي قطــاع
التكريــر والمعالجــة والتســويق ،كمــا يعــزّز مــن قدراتهــا
في مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات.
و«أرالنكســيو» هــي إحــدى الشــركات العالميــة المنتجــة
تــورد
للمطــاط الصناعــي ولدائــن اإليالســتومر ،والتــي ّ
لكبريــات شــركات تصنيــع اإلطــارات وقطــع غيــار

الســيارات حــول العالــم .وســيم ّكن اســتحواذ أرامكــو
الســعودية الكامــل علــى شــركة أرالنكســيو تطويــر فــرص
النمــو العالميــة ،وذلــك بالتكامــل مــع المركــز القــوي
ألرامكو السعودية في مجال توفير اللقيم.
وســيؤدي االســتحواذ إلــى دعــم جهــود االســتدامة التــي
تبذلهــا أرامكــو الســعودية لتحســين كفــاءة اســتهالك
الوقــود المرتبــط بــأداء اإلطــارات ،وهــو مــا ينســجم مــع
إســتراتيجية البحــث والتطويــر ألرامكــو الســعودية فــي
مجــال كفــاءة الوقــود والمحــركات ،والتــي تر ّكــز علــى زيادة
كفــاءة اســتهالك الوقــود ،وخفــض االنبعاثــات الناجمة عن
المحــركات .وذلــك يتســق إلــى حـ ٍّـد كبيـ ٍـر مــع الطموحــات
الشــاملة ألرامكو الســعودية فــي مجال التكريــر والمعالجة
والتســويق ،والتــي تهــدف إلــى تعزيــز القيمــة مــن خــال
توســيع وتكامــل مجموعــة أعمالهــا وشــراكاتها ،وإيجــاد
مصادر دخل إضافية.
وتعليقًــا علــى هــذا االســتحواذ ،قــال النائــب األعلــى
للرئيــس للتكريــر والمعالجــة والتســويق فــي أرامكــو
الســعودية ،األســتاذ عبدالعزيــز القديمــي« :تم ّثــل ملكيــة
أرامكــو الســعودية لشــركة أرالنكســيو عنص ـ ًرا مه ًمــا فــي
تعزيــز مكانتنــا العالميــة فــي ســوق الكيميائيــات .وســيعزز
االســتحواذ الكامــل علــى شــركة أرالنكســيو تنويــع

مجموعــة أعمــال أرامكــو الســعودية فــي قطــاع التكريــر
والمعالجــة والتســويق ،ويدعــم قدراتهــا فــي سلســلة
القيمــة بمجــال الطاقــة والكيميائيــات ،وهــو مــا يدفعنــي
للتفــاؤل بمســتقبل المنتجــات المبتكــرة التــي ســتخدم
جميع العمالء».
وســتواصل (أرالنكســيو) ،بعــد اســتحواذ أرامكــو
الســعودية عليهــا بالكامــل ،االضطــاع بدورهــا فــي تطوير
منتجــات الكيميائيــات المتخصصــة والمطــاط الصناعــي
وإنتاجهــا وتســويقها وبيعهــا وتوزيعهــا ،وعلــى األخــص
لكبريــات شــركات تصنيــع اإلطــارات والســيارات العالمية،
كما ستحتفظ بمقرها الحالي في ماستريخت بهولندا.

 ٣يناير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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خريجو الفوج األول من األكاديمية الوطنية لتقنية
املعلومات يستعدون «لسد الفجوة»
مجموعة مواهب جاهزة للعمل
«ساعدتني األكاديمية في فهم األمن
السيبراني ،وربط الشبكات ،وإدارة
املخاطر ،وعديد من األمور األخرى .عندما
جدا
مهتما ً
انضممت للبرنامج ،كنت ً
بتقنية املعلومات ،ولكن األكاديمية
ّ
شكلت فرصة جيدة الكتساب املهارات
التي يمكن أن تساعدني في عملي».
محمد املري ،الذي
ترعاه شركة ويبرو

«أعتقد أن األكاديمية فكرة ممتازة.
لقد ُ
بدأت بالفعل في العمل مع
شركتي الجديدة فور إنهاء البرنامج
الدراسي .وبنا ًء على خبرتيُ ،كلفت
بالعمل على الحلول الهندسية ،وحلول
الشبكات وأنظمة املختبرات».
مصعب الغريبي،
الذي ترعاه مجموعة
عبد الكريم القابضة

«أشعر بغاية االمتنان للفرصة التي ُأتيحت
لي لالنضمام لألكاديمية .لقد كان هذا
يم ّثل تحد ًيا لي ،ولكن األمر الجيد هو أن
ذلك يتيح للشخص معرفة قدراته لكي
يبحث عن فرص العمل في املستقبل.
وقد نصحت الخريجين الجدد باالنضمام
لألكاديمية ،فهي فرصة ال تف ّوت».
ريان الشبار ،التي
ترعاها شركة بيكر
هيوز جنرال إلكتريك

األستاذ يوسف العليان متحدثً ا في حفل تخريج الدفعة
األولى لألكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات الذي ُأقيم في
مركز المؤتمرات في الظهران .ومما قاله العليان أن
األكاديمية «تحرص على توفير برامج تع ّزز العناصر
المختلفة للثورة الصناعية الرابعة».

أحمد السعدي

الظهــران  -أقامــت األكاديميــة الوطنيــة لتقنيــة المعلومــات
حفــل تخريــج الدفعــة األولــى مــن طالبهــا ممــن أنهــوا البرامــج
التــي تســتغرق ســتة أشــهر فــي تخصصــات األمــن الســيبراني
والحوســبة الســحابية .وحــاز الخريجــون البالــغ عددهــم 33
سعود ًيا وسعودية أكثر من  100شهادة دولية.
وحضــر االحتفــال الــذي أقيــم ،مؤخــ ًر ا ،فــي مركــز
المؤتمــرات فــي الظهــران ،أعضــاءُ مجلــس أمنــاء األكاديميــة،
وأعضــاء إدارة أرامكــو الســعودية ،والشــركات الراعيــة،
وضيوف من القطاع والهيئات األكاديمية.

وذكاء األعمال ،والتنقل المؤسسي ،وتخطيط موارد الشركة.
المســار الرئيــس :وهــو برنامــج مدتــه عــام ويق ـ ّدم التدريــب
والشــهادات لخريجــي الثانويــة العامة في مجــاالت مثل مكاتب
المســاندة ،واالتصــاالت ،وتطويــر التطبيقــات ،والهندســة
الكهربائية الميكانيكية.
مســار تطويــر المهــارات :ويقــ ّدم هــذا المســار مجــاالت
حســب الطلــب للمهنييــن الذيــن يعملــون فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت الــذي يتطلــب مهــارات متخصصــة
وشهادات في تقنيات المعلومات واالتصاالت.
مســار التع ّلــم عــن ُبعــد :يتيــح التعليــم عبــر اإلنترنــت
للسعوديين بصرف النظر عن مواقعهم.

سد الفجوات

النموذج املستند إلى الجهة الراعية

وتُعــد األكاديمية مؤسســة غيــر ربحية أسســتها أربع جهات،
وهي :أرامكو الســعودية ،ووزارة االتصاالت وتقنية المعلومات،
والمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي ،وهيئــة
االتصاالت وتقنية المعلومات.
وصممــت األكاديميــة لتكــون أكاديميــة التدريــب الرائــدة
ُ
لتخصصــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ،ولتوفيــر
التدريــب حســب الطلــب الــذي يســد الفجــوة فــي المهــارات
بيــن الدراســة األكاديميــة والقطــاع مــن خــال توفيــر قــوة
عاملــة ســعودية ذات دافعيــة كبيرة ومهــارة عاليــة وجاهزية
للعمــل .وتتناغــم هــذه الجهــود مــع رؤيــة المملكــة 2030
لمســاندة التحــ ُّول الرقمــي ،وتخفيــض معــدالت البطالــة
وزيادة مشاركة المرأة في العمل.

يســتند نموذجــا األكاديميــة الخاصــان بالمســار اإلثرائــي
والمســار الرئيــس إلــى الجهــة الراعيــة ،حيــث تقــوم الشــركات
المتدربيــن الذيــن يســجلون فــي المؤسســة التدريبيــة
بتوظيــف
ّ
لتلبيــة الحاجــات التشــغيلية للشــركة الراعيــة .ومــن خــال
نقاشــات مكثفــة ،وأوجــه التعــاون ،وورش العمــل ،تمكنــت
األكاديميــة مــن تأســيس شــراكات ذات فائــدة مشــتركة مــع
الجهــات الرائــدة فــي القطــاع .ونتيج ـ ًة لذلــكُ ،وقــع عــدد مــن
االتفاقيــات مــع الشــركات الراعيــة ،بمــا فيهــا شــركة
العبدالكريــم القابضــة ،وبيكــر هيــوز جــي إي (بيكــر هيــوز
جنــرال إلكتريــك) ،وسيســكو ،وهــواوي ،وســاب ،وشــركة
االتصاالت السعودية ،وشركة ويبرو.
وســيجري توفيــر التعلــم عــن بُعــد فــي مســارات متخصصــة
مــن خــال األكاديميــة مــن أفضــل المعاهــد األكاديميــة
والجهــات الرائــدة فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت.
وســتغطي هــذه المســارات المســتويات المبتدئــة والمتوســطة
والمتق ّدمــة مــن التدريــب لتلبــي جميــع الحاجــات بغــض النظــر
عــن مســتوى معرفــة الفــرد .وتســعى األكاديميــة لتوفيــر
متــدرب (يحملــون شــهادات فــي
التدريــب عــن بُعــد لـــ2800
ّ
تخصصات متع ّددة) بحلول عام 2020م.

سكوت بالدوف

أربعة مسارات للتدريب
توفر األكاديمية أربعة مسارات للتدريب:
المســار اإلثرائــي :وهــو برنامــج مكثــف مصمــم لخريجــي
الجامعــة للتخصــص فــي التقنيــة الناشــئة والمجــاالت ذات
الطلــب العالــي ،مثــل األمــن الســيبراني ،والحوســبة الســحابية،

لقطة تذكارية تجمع خريجي الدفعة األولى
لألكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات مع كبار
الشخصيات والمسؤولين الذين حضروا
الفعالية في مركز المؤتمرات في الظهران ،بما
فيهم األستاذ أحمد السعدي واألستاذ يوسف
العليان.

ستسهم برامج
األكاديمية في تزويد
اململكة بمهنيين
ذوي مهارة عالية
في تقنية
املعلومات،
يمكنهم مساعدة
اململكة في تحقيق
رؤية 2030

وأثنــاء حفــل التخريــج ،وزّع نائــب رئيــس أرامكــو الســعودية
لتقنيــة المعلومــات ،رئيــس مجلــس إدارة األكاديميــة ،األســتاذ
يوســف العليــان ،الشــهادات علــى الخريجيــن .وانضــم للعليــان
على المسرح ممثلو الشركات الراعية.
وقــال العليــان إن األكاديميــة ستســاعد في ســد فجــوة كبيرة
فــي تقنيــة المعلومــات ،حيــث يشـ ّكل الســعوديون حال ًيــا % 40
فقــط مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي قطــاع تقنيــة المعلومات
واالتصــاالت ،علــى الرغــم مــن زيــادة عــدد الخريجيــن
الســعوديين فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت مــن
المعاهــد المهنيــة والجامعــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والعالم.
وأضــاف العليــان« :تــز ِّود األكاديميــة الوطنيــة لتقنيــة
المعلومــات المشــاركين ببرامــج تدريبيــة متق ّدمــة وســريعة»،
وأكــد أن األكاديميــة تهــدف «إليجــاد قاعــدة مــن ذوي المهــارة
الجاهزيــن للعمــل مــن خــال تقديــم خطــط تدريــب تقنــي
متخصصــة تر ّكــز علــى مختلــف التخصصــات .وفــي الوقــت
الــذي تتبنــى فيــه المملكة التح ّول الرقمي وتســعى ســع ًيا حثي ًثا
لتكــون أحــد قادة الثــورة الصناعية الرابعة ،تحــرص األكاديمية
علــى تقديــم البرامــج التــي تعــزّز العناصــر المختلفــة للثــورة
الصناعية الرابعة».
مــن جهتــه ،هنــأ النائــب األعلــى للرئيــس للخدمــات الفنيــة،
األســتاذ أحمــد عبدالرحمــن الســعدي ،خريجي الدفعــة األولى
مــن األكاديميــة علــى عملهــم الــدؤوب ،وقــال إن الســوق تزخــر
بالفــرص لخريجــي تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت الموهوبين،
مضيفًــا أن برامــج األكاديميــة ستســهم فــي تزويــد المملكــة
بمهنييــن ذوي مهــارة عاليــة فــي تقنيــة المعلومــات ،يمكنهــم
مســاعدة المملكــة فــي تحقيــق رؤيــة  2030ســع ًيا للوصــول
لمستقبل اقتصادي مبتكر ومستدام.
مــن جانبــه ،قــال المديــر التنفيــذي لألكاديميــة ،علــي
البليهــد« :تتمثــل مهمتنــا فــي إيجــاد الوظائــف للســعوديين فــي
قطــاع تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ».وأضــاف« :نعتقــد أن
التدريــب المالئــم والعمــل الــدؤوب ســيم ّكن خريجينــا مــن ســد
أي فجــوات فــي أي تخصــص فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات
واالتصــاالت .واســتنا ًدا لنمــوذج األكاديميــة ،فإننــا نوفــر علــى
المتدربيــن أشــه ًرا مــن البحــث عــن الوظائــف مــن خــال
ّ
إرشادهم للوظائف المطلوبة في الشركات الراعية».

خريجو األكاديمية الوطنية
لتقنية املعلومات

واشــتمل خريجــو الفــوج األول مــن األكاديميــة علــى:
(مجموعــة العبدالكريــم القابضــة) محمــد الغامــدي ،منــذر
الهويــل ،ومصعــب الغريبــي( ،هــواوي) عبدالعزيــز العــواد،
وعبــداهلل القحطانــي ،وفيصــل اليامــي ،وفــارس الشــهري،
وإبراهيــم البــادي ،وأســامة البليخــي ،ورائــد بعيطــي ،وأســماء
الموســوي ،وحــوراء الزاير ،وســمات المخيمل ،ووديعة الســالم،
وزينــب التوفيــق ،ويوســف الجهني؛ (تصنيع) عبداهلل عســيري؛
(ويبــرو) عبــداهلل الشــبيعان ،عبدالملــك البســام ،ومحمــد
المــري ،ومحمــد العفيصــان؛ (بيكــر هيــوز جنــرال الكتريــك)
الهنــوف العتيبــي ،أســماء الحويــل ،وريــان الشــبار ،وطرفــة
الســلطان؛ (شــركة االتصاالت الســعودية) أنفال الجامع ،ودالل
اإلســماعيل ،ودالل الغمــاس ،ولطيفة الدوخي ،ومريم حســن،
ونورة القحطاني ،وسارة المغلوث ووضحى الخالدي.

القافلة األسبوعية  ٣يناير ٢٠١٩

سنة حافلة لسوق النفط في عام 2018
عبداهلل العمير ،محمد رحمان ،هانز هانسن ،ماريا
كريستينا فسكويز

الظهــران -لقــد كان عام  2018عا ًما اســتثنائ ًيا لصناعة
النفــط ،فبعــد انخفــاض أســعار النفــط علــى مــدى ثــاث
ســنوات ،بلــغ متوســط ســعر خــام برنــت حوالــي  72دوال ًرا
للبرميــل فــي عــام 2018م ،أي بزيــادة تتجــاوز % 30
مقارنة بمتوسط سعره في عام 2017م.
ويكمــن الســبب الرئيــس فــي قــوة أســعار النفــط خــال
تلــك الفتــرة فــي نجــاح الشــراكة بيــن المنتجيــن مــن أوبــك
ومــن خارجهــا التــي أُطلــق عليهــا «تحالــف فيينــا» .وقــد
قـ ّـرر تحالــف فيينــا ،باإلضافــة إلى روســيا باعتبارهــا أكبر
شــريك مــن خــارج أوبــك ،خفــض اإلنتــاج بنحــو  1.8مليــون
برميــل فــي اليــوم بدايــة مــن ينايــر 2017م .وأثمــر االلتــزام
الشــديد بهــذا االتفــاق مــن جانــب جميــع الشــركاء عــن
النجــاح فــي إعــادة تــوازن حالــة زيــادة العرض التي ســادت
الفتــرة مــن 2014م وحتــى مطلــع عــام 2017م .وقــد نتج عن
فائــض العــرض خــال الفتــرة الســابقة التفاقيــة فيينــا
ارتفــاع مســتويات المخــزون فــي جميــع أنحاء العالــم ،وهو
مــا حــال دون ارتفــاع أســعار النفــط .وابتــدا ًء مــن منتصف
عــام 2017م ونتيجــة لخفــض اإلنتــاج مــن جانــب تحالــف
فيينــا ،بــدأ العــرض العالمــي للنفــط يقــل عن الطلــب ،مما
أدى إلــى تراجــع مســتويات المخــزون .ومــن ثــم بــدأت
أســعار النفــط فــي االرتفــاع مــن أقــل مــن  50دوال ًرا
للبرميــل بحلــول منتصــف عــام 2017م لتتجــاوز  80دوال ًرا
للبرميل بحلول أكتوبر 2018م.
كمــا أســهمت قــوة االقتصــاد العالمــي فــي دعــم أســعار
النفــط ،حيــث ارتفــع النمــو االقتصــادي العالمــي فــي عــام
2017م بقــوة حتــى حقــق فــي 2018م أفضــل مســتويات
األداء منــذ عــام 2011م ،ممــا دفــع صنــاع السياســات إلــى
تحويــل تركيزهــم مــن زيــادة الطلــب إلــى بــدء الســير فــي
طريــق طويلــة حافلــة بالتحديــات نحــو اســتقرار األســعار
عنــد المســتويات «الطبيعيــة» .وال شــك أن أي اقتصــاد
عالمــي يعتمــد اعتمــا ًدا قو ًيــا علــى الحكومــات يعانــي فــي
مواجهــة هــذا التحــ ُّول .ولذلــك فعلــى الرغــم مــن النمــو
القــوي الــذي تتصــدره الواليــات المتحــدة (والــذي يعــزى
إلــى حــد كبيــر إلــى اإلصالحــات الضريبيــة واإلنفــاق
الفيدرالــي فــي أواخــر الــدورة االقتصادية) ،فقــد كان عام
2018م عا ًمــا آخــر مــن تزايــد عــدم االســتقرار فــي
االقتصاد العالمي.
واســتمر الطلــب العالمــي علــى النفــط قو ًيــا جــ ًد ا
مدفوعــا بمحــرك النمــو االقتصــادي ومدعو ًمــا ببيئــة
ً
األســعار المنخفضــة نســب ًيا فــي الســنوات األخيــرة .وفــي
عــام 2018م ،زاد الطلــب العالمــي علــى النفــط بمقــدار 1.5
مليــون برميــل فــي اليــوم ليصــل إلــى أكثــر مــن  99مليــون
برميــل فــي اليــوم .وجــاء أكثــر مــن  % 80مــن هــذه الزيادة
مــن اقتصــادات األســواق الناشــئة ،وال ســيما الهنــد

$72
*2018

أسعار خام برنت لعام 2018م ( بالدوالر للبرميل)

90
80
70

الواليات املتحدة تعلن عن
إعفاءات يف عقوبات تصدير
النفط اإليراني لبعض الدول

ديسمبر نوفمبر

أكتوبر

تراجع إنتاج فنزويال .آثار العقوبات
االيرانية تبدأ يف الظهور

سبتمبر

$45
2016

أسعار خام برنت (بالدوالر للبرميل)

أغسطس

إعالن العقوبات األمريكية
ضد إيران

50
40
30

يوليو

يونيو

مايو

أبريل

2018م .وتشــكل إمــدادات الزيــت الصخــري مــن الواليــات
رئيســا مــن إمــدادات النفــط العالمية
المتحــدة اآلن جــز ًءا
ً
(حوالــي  ،)% 10حيــث تلعــب دو ًرا كبيـ ًرا فــي تلبية الطلب.
ولكــن بعــض جوانــب هــذه التطــورات تُعــد غيــر اقتصاديــة
ويعززهــا المضاربــون الذيــن يخلقــون فتــرات مــن الفائــض
فــي العــرض فــي ســوق النفــط .وســتنخفض التقلبــات فــي
ســوق النفــط فــي الوقــت الــذي تحــول فيــه صناعــة الزيــت
الصخــري إســتراتيجية االســتثمار مــن التركيز علــى النمو
إلى تحقيق العوائد االقتصادية.
وقــد واجهــت إمــدادات النفــط فــي عــام 2018م تقلبــات
أخــرى مثــل االنخفــاض المســتمر فــي إنتــاج فنزويــا فــي
خضــم االنهيــار السياســي واالقتصــادي وانخفــاض
االســتثمار فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج ،وتأثيــر العقوبات
األمريكيــة علــى صــادرات إيــران .ومــن المتوقــع أن
ينخفــض إنتــاج فنزويــا بمقــدار  600،000برميــل فــي
اليــوم فــي عــام  2018مقارنــ ًة بمســتويات عــام 2017م،
ليصــل إلــى  1.3مليــون برميــل فــي اليــوم ،وهــو مســتوى لم
تشــهده البــاد منــذ عــام  .1949كمــا أدت العقوبــات التــي
فرضتهــا اإلدارة األمريكيــة علــى إيــران إلــى انخفــاض
حــاد فــي صــادرات البــاد خــال الربــع األخيــر مــن العــام
الجــاري .ولكــن الواليــات المتحــدة منحــت إعفــاءات
لبعــض الــدول التــي تســتورد النفــط اإليرانــي ،األمــر
الــذي أدى إلــى التخفيــف مــن المخــاوف مــن أن تلــك
العقوبــات قــد تســبب ضغوطــات ألســواق النفــط .فــي
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والصين.
وعلــى صعيــد الطلــب علــى النفــط ،فقــد كثــرت
المناقشــات فــي صناعــة النفــط حــول تطــورات النقــل
والمواصــات ،وخاصــة الســيارات الكهربائيــة .الجديــر
بالذكــر أن هنــاك حوالــي مليار ســيارة ركاب علــى الطريق
اليــوم ،تُمثــل الســيارات الكهربائيــة منهــا  % 0.3فقــط.
وعلــى هــذا النحــو  ،فــإن هــذه المركبــات ذات تأثيــر
محــدود علــى الطلــب الحالــي علــى النفــط .وتحتــاج هــذه
الســيارات للتغلــب علــى عـ ٍ
ـدد مــن التحديــات لكــي ينتشــر
اســتخدامها علــى نطــاق واســع ،مثــل تقنيــات البطاريــات
التــي يمكــن تطويرهــا بتكاليــف منخفضــة ،والمقارنــة
االقتصاديــة مــع الســيارات العاديــة ذات محــرك االحتراق
الداخلــي( ،هــذا مــع اســتبعاد الدعــم الحكومــي الكبيــر
الــذي تتمتــع بــه الســيارات الكهربائيــة حال ًيــا) ،وتطويــر
بنيــة تحتيــة كبيــرة فــي كامــل سلســلة إمــدادات الطاقــة
بمــا فــي ذلــك محطــات الشــحن ،والقــدرة علــى قيــادة
مسافات طويلة دون الحاجة إلى الشحن المتكرر.
وقــد تــم تحقيــق إنجــاز كبيــر خــال هــذا العــام يتمثــل
فــي حقيقــة أنــه وألول مــرة تجــاوز الطلــب العالمــي علــى
النفــط والعــرض حاجــز  100مليــون برميــل فــي اليــوم
خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2018م .ولتلبيــة الطلــب
المتزايــد علــى النفــط ،واصــل قطــاع التنقيــب عــن النفــط
وإنتاجه التغلب على هذا التحدي الهائل.
وعلــى الرغــم مــن وجــود منتجيــن كبــار آخريــن للنفــط
فــي العالــم  -بمــا فــي ذلــك روســيا ،وكنــدا ،والعــراق،
واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت  -كانــت الواليــات
رئيســا للنمــو فــي الســنوات األخيــرة من
المتحــدة مصــد ًرا
ً
خــال النمــو الهائــل الــذي حققتــه مــن الزيــت الصخــري.
وأضافــت الواليــات المتحــدة وحدهــا حوالــي مليونــي
برميــل فــي اليــوم علــى إمــدادات النفــط خــال عــام
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الوقــت نفســه ،زاد المنتجــون إنتاجهــم تحســ ًبا لخفــض
اإلنتــاج .وخــال النصــف الثانــي مــن عــام 2018م ،وفَّــر
منتجــو النفــط زيــادة فــي اإلنتــاج قدرهــا  2.5مليــون
برميــل مــن النفــط فــي اليــوم ،والتــي أســهمت الواليــات
المتحــدة فيهــا بمليــون برميــل فــي اليــوم مــن إنتاجهــا مــن
الزيت الصخري.
وأدى التخفيــف مــن العقوبــات علــى إيــران ،إضافـ ًة إلى
اإلنتــاج اإلضافــي ،إلــى إنهــاء العــام بمخــاوف مــن الفائض
فــي العــرض فــي ســوق النفــط .ولذلــك وعلــى الرغــم مــن
ً
انتعاشــا ممتــازًا فــي أســعار النفــط فإنــه
أن العــام شــهد
ينتهــي وســط انخفــاض فــي األســعار .عــاو ًة علــى ذلــك،
فــإن المخــاوف التــي تســاور االقتصــاد العالمــي مــن
إغــاق الحكومــة األمريكيــة ،وأزمــة ســقف الديــن التــي
تلــوح فــي األفق ،وعــدم اليقين بخصــوص خــروج بريطانيا
مــن االتحــاد األوروبــي وصعــود الشــعبوية فــي العالــم تزيد
مــن المخاطــر علــى المــدى القريــب .وهبطــت أســعار خام
برنــت دون  55دوال ًرا للبرميــل فــي نهايــة العــام ضمــن
توجه لالنخفاض.
ولكــن تحالــف فيينــا اجتمــع فــي ديســمبر الماضــي
واتفــق علــى خفــض اإلنتــاج بواقــع  1.2مليــون برميــل فــي
اليــوم ابتــدا ًء مــن ينايــر 2019م للمســاعدة فــي تحقيــق
التوازن في سوق النفط.
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أرامكو السعودية في .. 2018
ولي العهد ،صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،يتفحص قطعة من الرغوة المرنة
المصنوعة من مادة كيميائية ُمصنعة من ثاني أكسيد الكربون ،عرضها رئيس شركة أرامكو للمواد عالية األداء ،السيد بيتر
شيبارد .وحضر الزيارة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ،ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية ،المهندس خالد بن
عبدالعزيز الفالح ،ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر.

افتتح صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود المنتدى والمعرض الرابع لـ "اكتفاء" في الظهران،
حيث انضم إليه رئيس أرامكو السعودية ،كبير إدارييها التنفيذيين ،المهندس أمين حسن الناصر ،برفقة عدد من أعضاء اإلدارة
العليا في الشركة أثناء االفتتاح .وباإلضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم والتعاون التجاري ،تم تنظيم حفل توزيع الجوائز
لالحتفال ببعض قصص نجاح البرنامج لهذا العام.

جانيت بن هيرو

كم ــا وقّع ــت ف ــي أكتوب ــر اتفاقي ــة األعم ــال الهندس ــية
والتصامي ــم األولي ــة لمجم ــع بتروكيميائي ــات ضخ ــم ف ــي
الجبيـــل علـــى الســـاحل الشـــرقي ،وقـــد بـــدأ هـــذا
المجم ــع العالم ــي ف ــي أبري ــل 2018م بتحقي ــق االس ــتفادة
الكاملة من أوجه التعاون في المجال التشغيلي.

الظه ــران  -واصل ــت أرامك ــو الس ــعودية ط ــوال ع ــام
2018م ،تقدمهــا بخطــوات راســخة مــن خــال موظفيهــا
األكفــاء ،الذيــن ناهــز عددهــم  70٫000موظــف ،لتقــدم
مس ــتوى االس ــتقرار الموث ــوق نفس ــه ،ال ــذي رس ــم ص ــورة
الشـــركة لعقـــود منـــذ أن بـــدأت إنتاجهـــا عـــام 1939م.
حيـــث شـــهدت الســـنة الماضيـــة فتـــرة تحـــ ّول بـــارزة
للمملكة والشركة على حد سواء.

قيادة التن ُّوع

بعـــد أن بـــدأت المـــرأة قيـــادة الســـيارة فـــي  24مـــن
يوني ــو ،أصب ــح العال ــم ينظ ــر إل ــى ع ــام 2018م عل ــى أن ــه
الع ــام ال ــذي أح ــدث في ــه برنام ــج التح ـ ّول ف ــي المملك ــة
العربي ــة الس ــعودية تأثيــ ًرا جل ًي ــا عل ــى ش ــعب المملك ــة.
وب ــادرت أرامك ــو الس ــعودية بع ــد ص ــدور األم ــر الملك ــي
الكريـــم ،بالســـماح بإصـــدار رخـــص قيـــادة للنســـاء
المؤهـــات ،فأنشـــأت مرفقًـــا للتدريـــب علـــى قيـــادة
السيارات بالتعاون مع شرطة المرور السعودية.
وفـــي معـــرض حديثـــه لمنتـــدى منظمـــة المـــرأة
الخليجيـــة ،الـــذي ُعقـــد فـــي شـــهر أكتوبـــر ،وصـــف
رئي ــس أرامك ــو الس ــعودية ،كبي ــر إدارييه ــا التنفيذيي ــن،
المهن ــدس أمي ــن حس ــن الناص ــر ،ي ــوم  24يوني ــو بأن ــه
يو ًم ــا تاريخ ًي ــا لش ــيء عرفن ــاه ف ــي أرامك ــو الس ــعودية
من ــذ وق ــت طوي ــل ،باعتبارن ــا أح ــد ق ــادة األعم ــال ف ــي
ً
قائـــا« :لكـــي نســـتطيع
المملكـــة العربيـــة الســـعودية،
تحريـــك اقتصادنـــا لألمـــام ،يجـــب تحريـــك األيـــدي
العاملــة لدينــا ً
أول ،وهــذا يشــمل جميــع األيــدي العاملــة
ف ــي أرامك ــو الس ــعودية» .وف ــي ه ــذا الص ــدد ،نش ــرت
(القافل ــة األس ــبوعية) ف ــي عدده ــا الص ــادر ف ــي 10
ماي ــو خب ــر تعيي ــن خمس ــة م ــن أعض ــاء مجل ــس اإلدارة
كان من بينهم السيدة لين الفرتي إيلسنهانز.
وفــي الوقــت الــذي تواصــل فيــه المملكــة العمــل علــى
تفاصي ــل «رؤي ــة  - »2030وتمث ــل برنام ــج التح ـ ّول ال ــذي
أُطل ــق قب ــل عامي ــن  -عمل ــت أرامك ــو الس ــعودية عل ــى
بعد خطاب الرئيس في مؤتمر
أسبوع شركة كمبريدج إنرجي
ريسيرش أسوسييتس السنوي
في هيوستن ،أمين الناصر
يجيب على أحد األسئلة .أدار
الجلسة رئيس مجلس العالقات
الخارجية االسترالي ،السيد
دانيال يرغين ،وهو كاتب حائز
على جائزة بوليتزر لكتابه
"الجائزة" .بدأ يرغين حديثه
باإلشارة إلى الذكرى الثمانين
الكتشاف النفط بكميات
تجارية في بئر الخير في
الظهران والخطوات األولى
التي تم اتخاذها من قبل
الشركة.

التوطين
وحدة تحميل معدنية متوازية يتم تشغيلها من قبل مهندسة
المختبر نور سليس الستكشاف المساحة الالزمة لتحميل
المعادن على مختلف أنواع الدعم.

ندى المنصور  ،واحدة من  50مدربة معتمدة في مركز قيادة
المركبات في أرامكو السعودية ،تستعد ألخذ سيارة التدريب
من أجل قيادة السيارة حول منطقة التدريب .وقد دعمت
أرامكو السعودية حركة القيادة النسائية في المملكة من
خالل إنشاء هذا المركز في الظهران للموظفين وأسرهم.

تعزي ــز مكانته ــا العالمي ــة ف ــي النف ــط ،لتصب ــح ش ــركة
عالميـــة فـــي مجـــال الغـــاز ،باإلضافـــة إلـــى تنميـــة
نشـــاطها فـــي التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق لتصبـــح
مركـــزًا عالم ًيـــا للتكريـــر والتســـويق ،وزيـــوت التشـــحيم
األساس ،والكيميائيات.

وفــي مايــو ،علــى أعتــاب الذكــرى الخامســة والثمانيــن
تقدمهــا لالســتفادة
للشــركة ،واصلــت أرامكــو الســعودية ّ
مـــن المـــوارد غيـــر التقليديـــة ،فوقّعـــت عقـــد خدمـــات
تحفيز للغاز غير التقليدي مع شركة هاليبرتون.
قـــرر اثنـــان مـــن قـــادة منتجـــي الطاقـــة علـــى
ثـــم ّ
مس ــتوى العال ــم م ــن الخلي ــج العرب ــي العم ــل م ًع ــا ف ــي
مجـــال مـــن المجـــاالت ذات األهميـــة االســـتراتيجية
المشـــتركة ،وذلـــك عندمـــا وقّعـــت أرامكـــو الســـعودية
وش ــركة بت ــرول أب ــو ظب ــي الوطني ــة اتفاقي ــة ف ــي نوفمب ــر
الستكش ــاف ف ــرص للتع ــاون ف ــي قط ــاع الغ ــاز الطبيع ــي،
والغاز الطبيعي المسال.
كمــا شــهد شــهر نوفمبــر كذلــك افتتــاح وعــد الشــمال
الـــذي كان عالمـــة فارقـــة فـــي إســـتراتيجية أرامكـــو
الســـعودية طويلـــة المـــدى لزيـــادة إمـــداد الغـــاز دع ًمـــا
لبرنام ــج المملك ــة للتنــ ُّوع االقتص ــادي .وب ــدأت أرامك ــو
الســـعودية بمرحلـــة اإلنتـــاج التجـــاري للغـــاز غيـــر
التقليدي في حقل شمال المملكة في مايو 2018م.

النفط الخام
أظهـــر التقريـــر الســـنوي للشـــركة إنجـــازات قويـــة
ناجحـــة فـــي عـــام 2017م ،حيـــث ســـلّط الضـــوء علـــى
االنتعاش الذي أحدثه إعادة التوازن لسوق النفط.
وكان ــت أرامك ــو الس ــعودية ج ــز ًءا م ــن وف ــد س ــعودي
ق ــام بجول ــة ف ــي م ــارس الماض ــي لم ــدة ثالث ــة أس ــابيع
فــي الواليــات المتحــدة للبحــث عــن فــرص ،وتوليــد قــوة
دافعــة للشــراكات والبحــث والتطويــر والتعــاون .وهنــاك،
ف ــي مؤتم ــر أس ــبوع ش ــركة كمبري ــدج إنرج ــي ريس ــيرش
أسوســـييتس الســـنوي فـــي هيوســـتن ،ألقـــى رئيـــس
الشــركة وكبيــر إدارييهــا التنفيذييــن كلم ـ ًة عــن مســتقبل
المواد الهيدروكربونية.

الغاز

التكرير واملعالجة والتسويق
كان العمــل علــى تحقيــق األهــداف التوســعية للشــركة
في مجال الكيميائيات هو أحد ميزات عام 2018م.
وذل ــك ألن إنت ــاج م ــواد بتروكيميائي ــة عالي ــة القيم ــة
سيوس ــع مجموع ــة أعم ــال الش ــركة
م ــن النف ــط الخ ــام
ّ
ويوازنه ــا حت ــى تُعــزّز صموده ــا أم ــام دورات انخف ــاض
وارتفاع األسعار.
وبهــدف بنــاء طاقــة تكريريــة عالميــة للشــركة ،تتوســع
الش ــركة ف ــي ش ــبكة مصافيه ــا المحلي ــة المملوك ــة له ــا
بالكامـــل ومصافيهـــا المشـــتركة .وفـــي هـــذا اإلطـــار
أعلنـــت فـــي إبريـــل ،شـــركة بترونـــاس ،شـــركة النفـــط
الوطني ــة الماليزي ــة ،وش ــركة أرامك ــو الس ــعودية تش ــكيل
مشـــروعين مشـــتركين لخدمـــة مشـــروع التطويـــر
المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات.
التزمــت أرامكــو الســعودية وشــركة أدنــوك فــي اتحــاد
شـــركات مـــع ثـــاث شـــركات نفـــط هنديـــة بتطويـــر
مصفـــاة عمالقـــة بقيمـــة  44مليـــاردوالر ومجمـــع
بتروكيميائيات في راتناجيري في الهند.

يس ــتطيع التوطي ــن ،باعتب ــاره إس ــتراتيجية أعم ــال ،أن
يضيـــف علـــى القاعـــدة التـــي نبنـــي عليهـــا الموثوقيـــة
وكف ــاءة التكالي ــف .وم ــن ه ــذا المفه ــوم ،وقّع ــت أرامك ــو
الســعودية ،أثنــاء المنتــدى الرابــع لبرنامــج اكتفــاء الــذي
عق ــد ف ــي نوفمب ــر ف ــي الدم ــام ،اتفاقي ــات م ــع موردي ــن
بقيمــة  27٫5مليــار دوالر وأعلنــت أن الشــركة قــد حققــت
 ٪51مــن المحتــوى المحلــي وأنهــا فــي طريقهــا لتحقيــق
 ٪70بحلول عام 2021م.
ثـــم دخـــل النمـــو االقتصـــادي فـــي مرحلـــة جديـــدة

 400موظف شاب حضروا اللقاء مع كبير إداريي الشركة
التنفيذيين الذي نظمه مجلس القادة الشباب االستشاري،
أحد هؤالء الشباب يشارك بتقديم سؤال في جلسة أسئلة
مفتوحة وأجوبة .وقد تم تأسيس مجلس القادة الشباب في
شهرا ،مما يوفر
عام 2011م ،ويديره  16موظفً ا شا ًبا لمدة ً 18
جسرا للتواصل بين اإلدارة والموظفين الشباب والشابات
ً
بالشركة.
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ولـــي العهـــد ،صاحـــب الســـمو الملكـــي،
عندمـــا دشّ ـــن
ّ
األمي ــر محم ــد ب ــن س ــلمان ،ف ــي ش ــهر ديس ــمبر مدين ــة
الملـــك ســـلمان للطاقـــة (ســـبارك) مشـــروع مدينـــة
الطاق ــة العم ــاق ال ــذي يش ــغل مس ــاحة  50كيل ــو متــ ًرا
مرب ًعـــا فـــي المنطقـــة الشـــرقية .وباعتبـــار أرامكـــو
الســعودية هــي الالعــب الرئيــس ،فــإن ســبارك ســيجعل
مـــن المملكـــة مركـــزًا للطاقـــة العالميـــة والصناعـــة
والتقنية.

التغير املناخي
نش ــرت (القافل ــة األس ــبوعية) ف ــي أكتوب ــر دراس ــة
مــن بيــن أكثــر الدراســات شـ ً
ـمول عــن كثافــة االنبعاثــات
الكربونيـــة فـــي حقـــول النفـــط والتـــي أجراهـــا فريـــق
وقدم ــت ه ــذه الدراس ــة
عالم ــي ف ــي جامع ــة س ــتانفوردّ .
إثباتًـــا خارج ًيـــا عـــن الكثافـــة الكربونيـــة البـــارزة التـــي
يتميـــز بهـــا النفـــط الخـــام الســـعودي مقارنـــة بكافـــة
موردي النفط البارزين.
وبعـــد إتمـــام مشـــروع الشـــركة الناجـــح فـــي زراعـــة
مليونيـــن مـــن أشـــجار القـــرم علـــى شـــواطئ ســـاحل
الخلي ــج العرب ــي ،ش ــهد ع ــام 2018م انط ــاق «المب ــادرة
البيئي ــة ألرامك ــو الس ــعودية لزراع ــة ملي ــون ش ــجرة» -
وهـــي مبـــادرة بيئيـــة طموحـــة لزراعـــة مليـــون شـــجرة
بحلـــول عـــام 2025م مـــن الفصائـــل التـــي تتوالـــد فـــي
كافـــة أرجـــاء الســـعودية .وفـــي نوفمبـــر ،نشـــرت
(القافلـــة األســـبوعية) تقريـــ ًرا حـــول قيـــام معمـــل
ســوائل الغــاز الطبيعــي فــي الجعيمــة بزراعــة 100٫000
شــجرة مــن أشــجار القــرم كإســهام يبــرز التــزام الشــركة
باســـتعادة البيئـــات الطبيعيـــة ألشـــجار القـــرم فـــي
المنطقة الشرقية.

موظفونا
الس ــامة ه ــي إح ــدى قي ــم الش ــركة الخم ــس .وم ــن
هـــذا المنطلـــق نشـــرت (القافلـــة األســـبوعية) فـــي
أغســـطس تقريـــ ًرا عـــن تطبيـــق للهاتـــف أطلقـــه قســـم
التكريــر والمعالجــة والتســويق لمراقبــة ســلوكيات قيــادة
المركبـــات ومســـاعدة قائـــدي المركبـــات علـــى تغييـــر
عاداته ــم ف ــي القي ــادة ع ــن طري ــق إعطائه ــم مالحظ ــات
شخصية.
وخ ــال النس ــخة الخامس ــة م ــن الملتق ــى م ــع كبي ــر
إداريـــي الشـــركة التنفيذييـــن ،والـــذي نظمـــه المجلـــس
االستش ــاري للق ــادة الش ــباب ال ــذي ُعق ــد ف ــي نوفمب ــر،
كان ــت النصيح ــة الصادق ــة لموظف ــي الش ــركة الش ــباب
ه ــي مواجه ــة أي إحباط ــات للخ ــروج منه ــا وه ــم أكث ــر
قـــوة ،والتعلـــم مـــن أولئـــك الذيـــن ســـبقوهم بالعمـــل
ويفوقونهم في الخبرات العملية.
وعلـــى الصعيـــد العالمـــي ،شـــارك ســـامي النعيمـــي
زم ــاءه م ــن أرامك ــو الس ــعودية مع ــرض ومؤتم ــر جمعي ــة
مهندســـي البتـــرول الســـنوي الـــذي أقيـــم فـــي واليـــة
رئيسا لها لعام 2019م.
داالس األمريكية ،حيث ُس ّمي
ً

دعم ًا لجهد أوسع نطاقً ا على مستوى المملكة  ،أطلقت أرامكو السعودية مبادرة بيئية لزراعة مليون شجرة ،خالل حفل
مخصص للزراعة في حديقة أرامكو البيئية ،بحضور صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود،
ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين ،أمين الناصر ،ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة ،األستاذ أحمد العيادة.
وتتماشى هذه الخطوة المهمة مع رؤية السعودية .2030

عالـــي اإلنتـــاج فـــي أواخـــر يوليـــو ،وهـــو أول مختبـــر
بحثـــي للوســـائط الكيميائيـــة مـــن نوعـــه فـــي الشـــرق
األوســـط .ومـــن شـــأن هـــذا المعمـــل مـــن خـــال
اكتش ــافاته الحديث ــة غي ــر المس ــبوقة لتقني ــات كيميائي ــة
متقدمــة ،أن يمكــن الشــركة مــن طــرح تقنيــات اســتخدام
ّ
الوسيط الكيميائي في األسواق بسرعة أكبر.
وفــي نوفمبــر أقيــم حفــل تدشــين مركــز بحثــي جديــد
ألرامك ــو الس ــعودية ف ــي مجم ــع العل ــوم التاب ــع لجامع ــة
موســـكو الحكوميـــة فـــكان بذلـــك منشـــأة البحـــث
والتطويـــر التاســـعة التـــي تقيمهـــا الشـــركة خـــارج
المملكة.

اإلبداع
ومـــن منطلـــق أن اإلبـــداع هـــو أحـــد الفـــرص
االقتصادي ــة الكب ــرى للمملك ــة ،كان تطوي ــر اإلس ــهامات
الســـعودية فـــي مجـــال الفنـــون والثقافـــة هـــو أحـــد

تزداد فرص االستثمار من خالل برنامج أرامكو السعودية
"اكتفاء" ،من المشاريع الصناعية الكبرى إلى الحلول عالية
التقنية لصناعة الطاقة والبتروكيمائيات الموسعة ،وقد تم
تقديم عديد من عروض البرنامج في معرض ومؤتمر إكتفاء
السنوي في مركز معارض اكسبو الظهران.

أهـــداف «رؤيـــة  »2030التـــي دفعـــت الشـــركة لتشـــييد
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي« ،إثـــراء»،
الــذي يرتفــع تقري ًبــا  300قــدم عــن مســتوى األرض فــي
المنطقــة الشــرقية معل ًنــا عــن نفســه كأحــد اإلســهامات
المجتمعية البارزة للشركة.
شــ ّيدت أرامك ــو الس ــعودية إث ــراء كمب ــادرة للمواطن ــة
لتحفيـــز الفضـــول للمعرفـــة ،وبنـــاء الفـــرص ،وتحـــدي
العق ــول م ــن خ ــال اإلب ــداع ،وق ــد أدرجت ــه مجل ــة التاي ــم
فـــي قائمـــة «أروع  100مبنـــى عالمـــي عليـــك زيارتهـــا
اآلن» ،وذلك في عددها الصادر في أغسطس.
وقـــد اســـتضاف المركـــز فـــي إبريـــل 2018م ،قـــادة
العال ــم العرب ــي ف ــي مؤتم ــر قم ــة جامع ــة ال ــدول العربي ــة
الـ.29
وعلــى الرغــم مــن أن عــام 2019م ال يــزال فــي بدايتــه،
غي ــر أن ــه ل ــن يق ــل ع ــن األع ــوام الت ــي س ــبقته ف ــي كتاب ــة
مزيـــد مـــن قصـــص التفانـــي واإلنجـــازات البـــارزة
لموظفينا.

استضاف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)،
اجتماع القمة العربية في عام 2018م ،باإلضافة إلى تنظيم
مجموعة واسعة من الفعاليات الثقافية.

يوشك مشروع التكرير
والبتروكيميائيات
المتكامل في جنوب
ماليزيا على االنتهاء.
وتجدر اإلشارة إلى أنه
يجري إنشاء مشروعين
مشتركين بين أرامكو
السعودية وبتروناس
يجمع مابين الموارد،
والتكنولوجيا ،والمعرفة،
وخبرات الشركتين
العالميتين في المشروع.

التقنية
وممـــا عـــزّز ُســـمعة الشـــركة العالميـــة فـــي إدخـــال
التقني ــات ف ــي مج ــال عمله ــا ،افتت ــاح مختبره ــا البحث ــي

أثرت فوائد برنامج أرامكو السعودية ألساليب الحفر غير
التقليدية إيجا ًبا في اقتصاد المملكة بصورةٍ واضحة .حيث
تُخفض الرافعات أدوات حفر اآلبار في موقع البئر في حقل
الجافورة  -وهو أحد المناطق المستهدفة الرئيسة ألرامكو
السعودية لغرض استخراج الغاز غير التقليدي.

 ٣يناير  ٢٠١٩القافلة األسبوعية
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هرمون السعادة يف حديقة امللك

« الشوكوالتة» ،بأنواعها املختلفةُ ،تز ّين حديقة الحي
السكني في الظهران

َّ
وخطها فنانون وخطاطون ،من الشباب والشابات السعوديين.
تضمن المعرض مجموعة من الجداريات التي رسمها
ّ

هنوف السليم
الظهــران  -عــادة مايتــم االســتمتاع بالحلــوى كعنصــر
نهائــي بعــد الوجبــات .لكــن ،مؤخـ ًرا ،كان األمــر اســتثنا ًء
لموظفــي أرامكــو الســعودية وأفــراد أســرهم ،حيــث
تزينــت حديقــة الملــك فــي الحــي الســكني بـ(معــرض
الشــوكوالتة) ،الــذي نظمــه قســم خدمــات الترفيــه
التابــع إلدارة خدمــات أحيــاء الســكن المركزيــه يومــي
الجمعــة والســبت  8 - 7ربيــع اآلخــر 1440هـــ (15 - 14
ديســمبر 2108م) ،حيــث بلــغ عــدد الــزوار اكثــر مــن
 8000زائــر .والذيــن حظــوا بتجربــة مميــزة بالتعــرف
المقدمــة مــن إدارة خدمــات
علــى الخدمــات المختلفــة
ّ
أحيــاء الســكن المركزيــة فــي الظهــران بنكهــة ممزوجــة
بالشــوكوالتة الســاخنة واللذيــذة التــي ق ُّدمــت لهــم وهــم
يتجولــون بيــن األركان المشــاركة فــي المعــرض طيلــة

ســاعات االحتفــال .ورغــم أن الشــوكوالتة كانــت النجــم
فــي هــذا المعــرض ،إال أن التركيــز لــم يقتصرعليهــا
فقــط ،فقــد شــارك عــدد مــن الجهــات األخــرى التــي
قدمــت نبــذة عــن خدماتهــا .وكان
عرضــت منتجاتهــا أو ّ
منهــم مجموعــة التميمــي للخدمــات والتعهــدات الذيــن
قد مــوا الحلــوى والمشــروبات وزودوا الحضــور
ّ
بمعلومــات عــن أحــد مطابخهم فــي مدينة الخبــر ،حيث
يتــم تجهيــز نصــف مليــون وجبــة شــهر ًيا ،وعــن مطبخهم
فــي بــرج المــدرا وتاريخهــم العريــق مــع أرامكــو
الســعودية الــذي يعــود إلــى  40عا ًمــا مضــت .كمــا
أنواعــا مــن الحلــوى
قدمــت شــركة التمويــن العربــي
ّ
ً
المختلفــة التــي يتــم تجهيزهــا فــي مطابخهــم ،وذلــك
أثنــاء التعريــف بخدماتهــم وتاريخهــم مــع الشــركة الــذي
يعــود إلــى مايقــارب مــن الـ  25عا ًمــا .وأيضاً قـ ّـدم متجر
اللولــو مجموعــة متن ّوعــة مــن الشــوكوالتة المســتوردة

خالل المعرض تم تدريب األطفال على صنع أنواع مختلفة من الحلوى باستخدام الشوكوالتة.

والمحليــة والتــي تتوفــر فــي فروعهــم داخــل أرامكــو
الظهران.

تناغم الصحة واملذاق
كان ضمــن المشــاركين مركــز كارلتــون للتغذيــة
الصحيــة الــذي أعطــت نبــذة عــن خدماتهــم اختصاصيــة
التغذيــة ،ياســمين آل إبراهيــم ،مشــير ًة إلــى المركــز
بوصفــه المرجــع المختــص فــي أصــول التغذيــة الســليمة
والحميــات الغذائيــة ،وذلــك بتقديمهــم عــدة برامــج
لالشــتراك بوجبــات صحيــة متكاملــة لحيــاة أكثــر تواز ًنــا
بحســب احتياجــات الشــخص وتحــت إشــراف مختصــي
التغذيــة ،ويتــم توصيــل الوجبــات إلــى المنــزل إضافــة إلى
تواجدهــم فــي بــرج المــدرا لتوفيــر خيــارات تغذيــة
صحية للموظفين خالل ساعات الدوام.

تصوير :بريجيدو الكيدي

التذوق لكافة الحواس
وألن «الــذوق» اليقتصــر على المأكوالت والمشــروبات،
بــل يشــمل المرئيــات والجانبــي الفكــري والوجدانــي ،فلــم
أيضــا
يتــذوق الــزاور الحلــوى فقــط ،بــل تذوقــوا الجمــال ً
َّ
وخطهــا مجموعــة فنانــي
بالجداريــات التــي رســمها
وخطاطــي أرتوجيــن ،وهــي مجموعــة مــن الشــباب
والشــابات الســعوديين يجمعهــم شــغفهم وحبهــم للفــن،
ويُشــتق اســمهم مــن الكلمــة اإلنجليزيــة «آرت» ،أي فــن
معبريــن بهويتهــم أن الفــن يشــابه الهــواء
و«أكســجين»ّ ،
الــذي يتنفســونه واليمكنهــم العيــش دونــه .وق ّد مــت
الفريــق الفنانــة مريــم الحميــد ،حيــث أشــارت إلــى أنهــم
فــي هــذا المعــرض اســتبدلوا األلــوان االعتياديــة وخطــوا
رسوماتهم بالقهوة وسائل الشوكوالتة.

إدارة تطبيقات األعمال في الشركة تنتهج مبدأ املشاركة

الدوالب يحث الموظفين على التفكير والشعور والتصرف بطريقة تراعي المشاركة وما تمثله لإلدارة والعاملين فيها ،جاء ذلك
في كلمته االفتتاحية التي ألقاها في لقاء لمساندة المشاركة في إدارة تطبيقات األعمال في الشركة .حضر هذا اللقاء أكثر من
 20قياد ًيا و 250موظفً ا.

القافلة األسبوعية
الظهــران  -عقــدت إدارة تطبيقــات األعمــال فــي

الشــركة مؤخ ـ ًرا لقــا ًء فــي الظهــران لتعزيــز المشــاركة،
وذلــك كجــزء مــن جهودهــا الراميــة لتعزيــز الســلوكيات
األساســية األربعــة ،حيــث شــارك فــي هــذا اللقــاء 250

موظفًا و 20قياد ًيا.
و ِافتتــح مديــر إدارة تطبيقــات األعمــال فــي الشــركة،
األســتاذ عــادل الــدوالب ،اللقــاء برســالة للموظفيــن عــن
معنــى المشــاركة وااللتــزام بضمــان تطويرهــا مــن خالل
التواصــل الفعــال والثقــة .وقــال الــدوالب« :تمثــل
المشــاركة األســاس االســتراتيجي الذي يُشــكل الطريقة
التــي ننخــرط بهــا فــي األعمــال .فهــي أكثــر مــن مجــرد
مبــادرة مــن المــوارد البشــرية» .كمــا حــث الموظفيــن
علــى التفكيــر والشــعور والتصــرف بطريقــة تراعــي
المشاركة وما تمثله للموظفين ككل في اإلدارة.
كمــا شــرح بالتفصيــل العناصــر الثالثــة األســاس
للمشاركة ،وهي:
التفكيــر :فهــم كيفيــة اإلســهام فــي أهــداف اإلدارة
وقيمها.
الشــعور :التعلــق العاطفــي بالوظيفــة نفســها،
والفريق ،والشركة ككل.
التصــرف :االســتعداد لبــذل أقصــى جهــد و«أداء أكثر
مما هو مطلوب».
ومهــدت الكلمــة االفتتاحيــة التــي ألقاهــا الــدوالب
لفريــق المــوارد البشــرية أن يطلبــوا مــن الموظفيــن
التصويــت علــى مجموعــة مــن أدوات المشــاركة،
والمشــاركة فــي األنشــطة الترفيهيــة ،والتنويــه
بالمســتجدات المهمــة المتعلقــة باســتبيان المشــاركة
على مستوى الشركة الذي ُطرح في ديسمبر 2018م.

تحديد ثقافة الشركة
إحــدى الطــرق المبتكــرة التــي اعتمدتهــا إدارة
تطبيقــات األعمــال فــي الشــركة لتنشــيط موظفيهــا
وتشــكيل ثقافتهــا تقديــم ورش عمــل عــن «فلســفة بائعي
األســماك» كأســلوب مبتكــر .وقــد ا ُســتوحيت هــذه
الفلســفة مــن ســوق بايــك باليس لألســماك في ســياتل،
وهــي اســلوب يعتمــد علــى جعــل الموظفيــن ســعداء
ومتيقظيــن ونشــيطين فــي أماكــن عملهــم .وضــع جــان
كريستنســن هــذه الفلســفة عــام 1998م بهــدف تحســين
«الثقافــة المؤسســاتية» حيــث تعتمــد علــى مبــادئ :كــن
حاضــ ًرا ،والعــب معهــم وأســعدهم ،واختــر ســلوكك.
وتتماشــى هــذه المبــادئ مــع القيــم والســلوكيات التــي
تســعى الشــركة لتعزيزهــا .كمــا أن اعتمــاد فلســفة
بائعــي األســماك يســاعد علــى إضفــاء جــو مــن النشــاط
مــن خــال إشــراك الموظفيــن المباشــر فــي التهيئــة
اإليجابيــة لظــروف العمــل وبيئتــه .لــم يكــن المــزج بيــن
العمــل والمتعــة األســلوب الوحيــد الــذي تبنتــه إدارة
تطبيقــات األعمــال فــي الشــركة فــي ســبيل حــث
الموظفيــن علــى بــذل كل مــا فــي وســعهم ،بــل أنشــأت
منصــة «لنتحــدث» لتشــجيع االســتماع آلراء الموظفيــن
باإلضافــة إلــى مبــدأ «أيــام بــا اجتمــاع» لتعزيــز التعاون
اإلبداعــي بيــن الفــرق وتوخــي الجــودة فــي إنجــاز
العمل.
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ورش إثراء

تُعـ ُّد ورش إثـراء أحـد البرامـج التـي تعـ ّزز
رسـالة مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) فـي نشـر المعرفـة ودعـم
اإلبـداع والمبدعيـن ،والتواصـل مـع أحدث ما
يق ّدمـه العالـم مـن أسـاليب تعليميـة حديثـة،
وهـي ورش تدريبيـة يتـم عقدهـا فـي بـرج
المعرفـة بمركـز إثـراء ،وتتنـ ّوع مجاالتهـا بيـن
العلـوم والفنـون ،وتشـمل الفـن والتصميـم
والكتابـة واألدب والرياضيـات والهندسـة
والتقنيـة والفنـون األدائيـة ،باإلضافـة إلـى
اإلنتـاج المرئـي .كمـا تر ّكـز ورش إثـراء علـى
تطويـر المهـارات وصقـل المواهـب للناشـئين
وتنمي شـغف الشـباب وتع ّزز
والمتخصصينّ ،
اكتشـاف مواهبهـم ،وتهـيء فضـا ًء تعليميـاً
محفـ ًز ا يلتقـي فيـه ا لمهتمـو ن ببعضهـم
وبأصحاب الخبرات من أنحاء العالم.
للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:
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صحتك األطفال والتوتر

كوادر طبية

رمي بوبشيت
يســتأنس البالغــون بمشــاهدة األطفــال يمرحــون
ويلعبــون طــوال الوقــت دون أي قلــق ،ولكــن ما الــذي يمكن
أن يقلقهــم؟ أليــس لديهــم أمــر واحــد يقلقــون بشــأنه؟ أال
تهمهــم األوضــاع المحيطــة بهــم وتقلقهــم؟ هل يشــقى عند
مــرض أحــد والديــه ويتوتــر؟ هــل يقلقــون مــن مســتوى
دخل األسرة م ًثال؟ أليست لديهم فواتير لتسديدها؟
التوتــر هــو رد فعلنــا علــى المطالــب المفروضــة علينــا
وكيفيــة االســتجابة لهــا ،وعــاد ًة مــا تكــون هــذه المطالــب
مــن مصــادر خارجيــة مثــل العمــل والمدرســة واألصدقــاء،
وكثي ـ ًرا مــا تكــون األســرة .أمــا اإلجهــاد فيمكــن أن يأتــي
مــن الطريقــة التــي نــرى بهــا األشــياء ،والطريقــة التــي
نعتقــد أننــا يجــب أن نفعــل األشــياء بهــا ،مقابــل مــا يمكننا
ً
فعــا فــي الواقــع .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن
القيــام بــه
التوتــر يؤثرعلــى الجميــع بمــا فــي ذلــك األطفــال .فــي
مرحلــة مــا قبــل المدرســة مثـ ًـا ،يمكــن أن يحصــل توتــر
الطفــل عنــد البُعــد عــن والديــه أو ُمق ّدمــي الرعايــة لــه.
ومــع نمــو األطفــال ،يحــدث التوتــر عندمــا يحاولــون
التوافــق مــع مجموعــة جديــدة ،أو عنــد مواجهــة مضايقــة
فــي المدرســة ،أو عندمــا يشــعرون بالضغــط أثنــاء تراكــم
الواجبــات المدرســية .كمــا يتعاظــم توتــر األطفــال أكثــر
عنــد حــدوث شــيء خــارج حياتهــم الخاصــة .هــل ســبق أن
ســمع طفلكــم مجادلتــك مــع شــريكك أو حديثــك عــن
متاعــب العمــل؟ ال تقلــل مــن شــأن طفلــك! يجــب أن تكــون
حــذ ًرا جــ ًدا عنــد مناقشــة المشــكالت حيــث إن الطفــل
يلتقط قلقك ويبدأ نفسه في التوتر والقلق.
أيضــا تســبب التوتــر لــدى
وســائل اإلعــام واألخبــار ً
األطفــال ،فهــم يميلــون إلــى القلــق بشــأن ســامتهم
وســامة أحبائهــم عندمــا يســتمعون إلــى أخبــار مزعجــة
عــن الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة .يجــب عليــك دائ ًمــا
مراقبــة مــا يشــاهده طفلــك علــى شاشــة التلفــاز
ومســاعدته علــى فهــم مــا يحــدث حقًــا .كمــا أن هنــاك
عوامــل أخــرى تزيــد مــن حــدة اإلجهــاد لــدى األطفــال،

د .هادي العنزي

استشاري طب األسرة والطوارئ والتعليم الطبي
مدير برنامج تدريب طب األسرة
مسؤول سالمة المرضى في عيادات طب األسرة

مثــل حــاالت الوفــاة فــي األســرة أو المــرض أو الطــاق.
وبصفتــك أحــد الوالديــن ،يجــب أن تكــون على درايــة بهذه
العوامــل وأن تبــذل قصــارى جهــدك لطمأنــة طفلــك
ومواســاته .ويجــدر اإلشــارة أنــه لــدى األطفــال طــرق
مختلفــة للتعبيــر عــن مشــاعرهم .وهنــاك عالمــات
وأعراض جسدية وعاطفية قد تشير إلى توتر طفلك.
تشــمل األعــراض الجســدية ضعــف الشــهية أو التغيــر
فــي عــادات األكل ،أو آالم فــي المعــدة ،أو صــداع ،أو
كوابيــس ،أو التبــول الــاإرادي ،وتشــمل األعــراض
العاطفيــة القلــق ،أو عــدم القــدرة علــى االســترخاء ،أو
ســرعة الغضــب ،أو البــكاء ،أو األنيــن ،أو الســلوك
العدوانــي أو العنــاد ،أو العــودة إلــى الســلوكيات التــي كان
يمارســها فــي الصغــر أو عــدم االكتــراث باألنشــطة .يمكن
للوالديــن مســاعدة أطفالهــم علــى التكيــف والحــد مــن
التوتــر مــن خــال توفيــر بيئــة مريحــة وتقديــم الرعايــة
الالزمة.
إليــك بعــض النصائــح حــول كيفيــة الحــد مــن توتــر
طفلك:
•النــوم الســليم والتغذيــة الصحيــة وممارســة التماريــن
الرياضية بانتظام.
•تغييــر روتيــن األســرة مثــل تخصيــص يــوم لمشــاركة
األطفــال ألعابهــم أو مشــاهدة ِفلْــم فــي عطلــة نهايــة

األسبوع.
نموذجــا إيجاب ًيــا مــن خــال عــرض ســلوكيات
•كــن
ً
صحية.
•كــن علــى درايــة بمــا يشــاهده طفلــك علــى التلفــاز أو
اإلنترنــت .وتجنــب األلعــاب أو المشــاهد العنيفــة ألنهــا
تسبب التوتر.
•إبقــاء طفلــك علــى مقربــة منــك عنــد تغييــر المنــزل أو
العمــل ألن هــذا ســوف يقلــل مــن التوتــر الناتــج عــن
التغيير المفاجئ.
•قــم دائ ًمــا بتخصيــص الوقــت الكافي لطفلك واالســتماع
إلــى مخاوفــه ومشــكالته .وحــاول أال تكــون حاز ًمــا معه،
بل افهم ما يمر به.
•فــوض طفلــك ألخــذ الخيــارات مــع بعــض الرقابــة علــى
حياته.
•شــارك فــي أنشــطة طفلــك ،واســتخدم نظــام المكافــآت
ً
بدل من العقاب.
•تعرف على عالمات اإلجهاد لدى طفلك.
اطلــب مســاعدة الطبيــب عندمــا يكــون طفلــك يعانــي
من مشكالت مثل:
•أن يصبح حزينًا أو مكتئ ًبا أو منطو ًيا.
•عدم التفاعل مع العائلة واألصدقاء.
•وجود مشكالت كبيرة في المدرسة.

نصائح عن كيفية إضافة الفواكه لطعام األطفال

مــن المعــروف أن الفواكــه والخضــراوات مهمــة للغايــة لنــا نحــن البالغيــن ،لكنهــا
قــد تكــون أشــد أهمي ـ ًة لألطفــال بــكل مراحلهــم العمريــة ،ألنهــا غنيــة بالمــواد
المغذيــة األســاس التــي تحتاجهــا أجســامهم الصغيــرة كالفيتامينــات ،والمعــادن،
ومضــادات األكســدة ،واألليــاف .كمــا أن أهميتهــا للبالغيــن تكمــن فــي أنهــا تدعــم
صحــة القلــب وتُقلــل مــن خطــر اإلصابــة باألزمــات القلبيــة والســكتات الدماغية،
ناهيــك عــن أنهــا تُســهم فــي تقويــة جهــاز المناعــة فــي الجســم وتقلــل مــن خطــر
اإلصابــة باألمــراض الخبيثــة .وبنــا ًء علــى هــذه الحقائــق ،نحــن نوصــي األهــل
أساســا مــن وجبــات أطفالهــم منــذ المراحــل
بجعــل الفواكــه والخضــراوات جــز ًءا
ً
األولــى لحياتهــم ،ويمكــن تقديمهــا مهروســة أو مطبوخــة لألطفــال فــي ســن

الخمســة شــهور ،أو بتقطيعهــا وإزالــة البــذور والقشــور فــي ســن العشــرة شــهور.
ودع ًمــا ألهميتهــا ،يقـ ّـدم قســم التغذيــة الســريرية وخدمــات التغذيــة فــي مركــز
جونــز هوبكنــز أرامكــو الطبــي بعــض النصائــح لألهــل ،التــي قــد تســاعد فــي
جعل أطفالهم يميلون أكثر لتناول الخضراوات والفواكه:
•يجــب أن يكــون األهــل أنفســهم قــدوة ألطفالهــم ،وذلــك بــأن يلتزمــوا بتنــاول
الخضراوات والفواكه أمام األطفال.
•تشــجيع الطفــل علــى تنــاول الخضــراوات والفواكه من ســن مبكره ،ومســاعدته
في اتباع العادات الغذائية الصحية والمحافظة عليها.
•مشــاركة الطفــل فــي التســوق وتشــجيعه علــى اختيــار الخضــراوات والفواكــه
واألطعمة الصحية األخرى بنفسه.
•شــرح فوائــد الخضــراوات والفواكــه وضــرورة تجنــب الخيــارات الغذائيــة غيــر
الصحية لمضارها.
•تقطيع الخضروات والفواكه بأشكال مسلية وجميلة وبأحجام صغيرة.
•جــذب الطفــل بتقديــم تشــكيلة مــن الخضــروات والفواكــه ذات األلــوان البراقــة
والمتنوعة.
•غســل الخضــراوات والفواكــه جيــ ًدا ،وحفظهــا فــي حاويــات نظيفــة داخــل
الثالجــة لتكــون جاهــزة لتناولهــا دائ ًمــا كوجبــات خفيفــة وخيــار ســريع
لألطفال.
أي مواد
صنــع خليــط مــن الزبــادي أو الحليــب والفواكــه دون إضافة الســكر أو ّ
• ُ
سكرية.
•جعــل الفواكــه جــزء أســاس مــن صحــن الفطــور الخــاص بالطفــل ومكافئتــه بها
عوضا عن الحلوى والسكريات.
ً
•إضافــة شــرائح الخضراوات إلــى الساندويشــات أو أطبــاق األرز أو المعكرونة
أو الحساء.
•وضــع حبــات مغســولة مــن الخضــراوات والفواكــه فــي الحقيبــة المدرســية
للطفل كوجبة خفيفة.

تاريخ العمل

• عضو في الكلية الكندية ألطباء األسرة.
• طب األسرة السعودية.
• طب األسرة العربية.
• طب الطوارئ.CCFP-EM ،
• الطب األكاديمي والطب القائم على األدلة.
• معتمد الرعاية الصحية التنفيذية ،الكلية
األمريكية لألطباء التنفيذيين.
• المسؤول التنفيذي المعتمد لسالمة المرضى،
معهد تحسين الرعاية الصحية (.)IHI

التعليم

• كلية الطب في جامعة الملك فيصل بالدمام.
• الزمالة األكاديمية ،جامعة تورنتو في كندا.
• زمالة في طب الطوارئ.
• الكلية الكندية ألطباء األسرة.

اقتباس

«أنا فخور بكوني فرد في أسرة مركز جونز هوبكنز
أرامكو الطبي ،خاص ًة في مرحلة التحول الكبيرة
التي نعيشها في بالدنا .فنحن نهتم بتوفير رعاية
ذات مستوى ٍ
عال من الجودة ،تتمحور حول
المريض وصحته النفسية والجسدية ،كما أننا
أيضا في رؤية  2030للبلد عن طريق
نشارك ً
تدريب أطباء وطننا المستقبليين من خالل برامج
الزمالة الطبية في مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي».

ابق على تواصل معنا:
ت ّعرف أكثر عن آخر مستجداتنا في مجلة  Wellbeingمن
خالل زيارة موقعنا
www.JHAH.com > News and Articles
ابق على تواصل دائم مع مركز جونز هوبكنز أرامكو
الطبي
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
( )www.JHAH.comومتابعتنا على قنوات التواصل
االجتماعي التالية لكي تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAH_News
• Facebook: Johns Hopkins Aramco Healthcare
)• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH
)• YouTube: Johns Hopkins Aramco Healthcare (JHAH

لكي يحصل أفراد أسرتك على آخر األخبار والمستجدات الصحية من مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ،قم بإرسال عناوين البريد اإللكتروني الخاصة بهم إلى عنوان البريد اإللكتروني التاليInquiries@JHAH.com :
المعلومات الصحية الواردة في المطبوعات والملصقات الخاصة بمركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي ذات طابع عام وليست بديلة لزيارة الطبيب واستشارته .كما أن النصائح تُقدم على أساس عام لألفراد لمناقشة أمور صحتهم والحاالت
الطبية مع طبيبهم الخاص .لذا فإنه ينبغي استشارة مقدمي رعايتك الصحية في المسائل المتعلقة بالصحة ،والطب ،والعالج الخاصة بك وبأفراد أسرتك.

الخميس  ٢٧ربيع اآلخر 1440هـ ٣ ،يناير 201٩م

حديث األلوان :تكوينات جنوبية

أبها نورالدين عقيل *

غربة تحت التحديثات

ُيعد الفنان عبداهلل
حماس ،الذي ولد في
أبها عام 1953م ،أحد
أبرز الفنانين
التشكيليين في
المملكة والعالم
العربي .اعتمد في
أعماله على المدرسة
التجريدية الرمزية،
كما تأثر ببيئته
الجنوبية في أعماله،
حيث يظهر طابعه
والمميز
الخاص
َّ
المعتمد على ألوان
ُ
الطبيعة الخالبة
وأسلوب الحياة
البسيطة .له كثير من
المعارض الشخصية
داخل المملكة
وخارجها .كما حصل
على عديد من الجوائز
المتقدمة في عدة
ّ
محافل دولية .تمثلت
مشاركة الفنان في
مدينة الملك عبداهلل
الرياضية في جدة ،في
مجموعة من اللوحات
التي حملت اسم
(تكوينات) ،وهي
مجموعة من التكوينات
المستمدة من البيئة
المحلية بأسلوب
تجريدي رمزي حديث.

دائما ،اجعل
كما تأخذ السالمة معك ً
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

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:
هيثم خليل الجهيران
مستشار التحرير :عادل أحمد الصادق
مسؤول التحرير بالوكالة:
ناجي عوض

هيئة التحرير :عبدالوهاب خليل أبو زيد،
محمد العداربة ،هنوف يوسف السليم
تصميم :بدر طاهر القطيفي

يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

لم تكن صدمة حينما قال لي ابن أخي ،الذي يقطن في اليمن ،بعد
عام من الغربة ،إنه ال يشعر بالشوق لي رغم محبته الشديدة تجاهي،
لكنه مشتاق لجدته التي تسكن المدينة نفسها ،فهو يراني شبه يوم ًيا
حتى بدأ يتهرب مني ،أو ﻻ يبالي بالتواصل معي كما كنّا في بداية
اغترابي ،لكنّه ﻻ يرى جدته ّ
إﻻ ك ّل أسبوع.
تذكرت حينها عتاب إحدى قريباتي حين كنت في اليمن ،قائلة:
«أختك المغتربة أقرب إلينا منك» ،شعرت وقتها بالدهشة لكني ً
فعل
كنت مغتربة وتدريج ًيا أصبحت غريبة عنهم ،كنت حينها على أرض
صلبة ،أنشغل بكل شيء إﻻ في تتبع أخبار أسرتي وأحوالهم ،ذلك أني
في أي لحظة أشتاق لهم ،أو أشعر باالحتياج نحوهم ،فال يفصلني
عنهم ســوى سيارة أجــرة ،وبعد الرحيل صــرت أتنقل عبر الشبكة
العنكبوتية ،ألبحث عن أثر من بقايا جذور تبدو كقطع خشب شجرة
العود ،مكسورة متناثرة لكن لها عطرها الخاص.
برامج التواصل االجتماعي كـ«األيمو» و«الواتساب» و«الفيسبوك»
و«تويتر» و«التلجرام» ،وغيرها من البرامج غ ّيرت كـ ّل المفاهيم
رأسا على
القديمة الهتماماتنا ،وأعــادت هيكلة مشاعرنا بل قلبتها ً
عقب ،فأصبحنا أكثر إدرا ًكا لما كنّا نجهله ،وأكثر ً
جهل بما يجب أن
ندركه ،وصرنا ﻻ نعي كثي ًرا من القضايا ،إال بعد أن نتغرب عنها،
وأصبح المتفاعلون في «الفيسبوك» على سبيل المثال ،أقرب من األخ
والجار ،فما بالك حين يكون أخوك هو صديقك ،لذلك حين يسألني
البعض «هل تشتاقين ألسرتك» ،تكون إجابتي نعم لكيال أُتهم أنني
دون مشاعر ،لكن الحقيقة هي أني لم أشتق ألحد حتى اآلن.
فمشكالتنا األسرية ومشاعرنا أصبحت تتنقّل معنا أينما حللنا
ً
ارتباطا .وأذكر أنني يو ًما كتبت ألسرتي أنني
ورحلنا ،بل تصبح أكبر
بحاجة إلى الغربة القديمة ،الغربة التي ينقطع فيها الراحل عن كل
شيء ،ليستطيع إيجاد موطئ قدم له في بلد ال يدري أين المستقر ل ُه
فيهاً ،
بدل من مالحقة قضايا ومشكالت كان قد خرج فا ًرا منها في
األساس.
أثار رأيي الذي د ّونته غضب أسرتي وسبب استنفارهم ،وإعالنهم
المقاطعة التي دامت على «الفيسبوك» ثالثة أيام ،ولكنها لم تصمد
على برنامج «الواتساب» ألكثر من أربع ساعات.
أن ــا مــن هـــؤالء األشــخــاص الــذيــن يــعــدون أن مــنــافــذ الــتــواصــل
االجتماعي ،كانت مجرد عامل مساعد وليست السبب الرئيس
للتغيرات النفسية واالجتماعية ،فبقدر ما كانت مد ّمرة للبعض بسبب
ً
عامل مساع ًدا لهؤالء الذين ضاقوا من روتين
إدمانها ،إال أنها كانت
حياتهم ،وباتوا يبحثون عن متنفس أقل تكلفة من الناحية المادية أو
الزمنية ،وكما قال أحدهم يو ًما إن هذه القنوات المختلفة جعلته
يشعر بأنه ذو موهبة وليس مجنو ًنا ،وذلك لرسمه الدائم على تراب
ربحا كما تفعل اللوحات المل ّونة
األرض ،فهذه اللوحات الترابية ال تدر ً
الحقيقية ،لكنّه اكتشف أنه ليس مجنو ًنا ،فهناك عديد من البشر
يعجبون بأعماله التي يقوم برسمها على التراب.
أنت لست وحدك هذا ما تقوله لنا العلوم التقنية ،التي ﻻ نفهم
تعقيداتها وﻻ الطريقة التي تعمل بها ،لكنها أعطتنا وسيلة تنقالت
خارقة بين مجرات اهتمامنا وهواياتنا وأعمالنا ،وكذلك لم تعد هناك
أسرار فبإمكان أسرتك وأصدقائك معرفة نتائج اختباراتك أو تكلفة
دراستك حتى قبل معرفتك أنت بها ،ولم يعد هناك غريب أو متغرب
اليوم ،فالكل تجمعه وأسرته التي اتخذها ،وكلنا أصبحنا نحمل أسرنا
البعيدة معنا فــي كــل مــكــان ،ليشاركونا لحظات السعادة والحزن
والنجاح والفشل ،وأصبح بإمكان األخ البعيد أن يتواجد بالمكان الذي
تتواجد فيه أخته المسافرة في دولة أخرى ،والتحدث مع َم ْن بجوارها
وكأنه معهم.
نعم ﻻ شيء يــدوم! في الماضي ،مهما كانت التغيرات العصرية،
كانت المشاعر ﻻ تتغير ،لكن في عصرنا الحالي حتى المشاعر
تغيرت ،أصبحت أكثر سالسة كالنبع الذي يفيض وﻻ يهمه على أي
مسلك جرى فيه ماؤه وألي جهة توجه ،وك ّل ما يجب أن يؤخذ بعين
االعتبار هو إيجاد القليل من التوازن ،ذاك التوازن الذي أشعر فيه
باشتياق ابن أخي لي.
* إعالمية يمنية

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

