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مليار ريـــال تمثـــل القيمـــة اإلجمالية لحوالـــي 140 فرصة 
للمنشـــآت  الســـعودية  أرامكـــو  خصصتهـــا  اســـتثمارية 
الســـلع  توفيـــر  مـــن  لتمكينهـــا  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
والخدمـــات التـــي تحتاجهـــا أعمـــال الشـــركة، وذلـــك مـــن 
خـــال االتفاقيـــة التـــي وّقعتهـــا أرامكـــو الســـعودية والهيئة 
العامة للمنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة "منشـــآت"،  خال 

فعاليات افتتاح ملتقى "بيبان الشرقية".

توقيع اتفاقية 
تعاون لتمكين 

المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة
صفحة ٣

صفحة ٤

350 طالبة 
يتعرّفن 

على مجاالت 
العلوم 

والتقنية 
والهندسة

بالعلم والتدريب..
شباب أرامكو السعودية 

يحافظون على البيئة

أسعار النفط
خالل األسابيع الخمسة الماضية

03/٠٨ 03/١٥ 03/٢٢ ٠٣/٢٩ ٠٤/٠٥

$ 65.05
66.72 67.22

66.80
68.81

الشركة تحتفي بالفائزين في جوائز ترشيد الطاقة
صفحة ٦ و٧

ز في كل ما يقومون به من أعمال، وفي مجال المحافظة على البيئة، استطاع رجال اإلطفاء من إدارة الوقاية من الحريق، بالعلم والتدريب  ُيثبت شباب أرامكو السعودية قدراتهم على تحقيق التميُّ
موا نموذًجا يحتذى خال حملة المحافظة على البيئة، التي نّظمها معمل الغاز في العثمانية، حيث قّدموا أداًء مشرًفا في الورشة التي ُنظمت على هامش الحملة، من خال إظهار  المستمر، أن يقدِّ

استعدادهم لاستجابة ألي حادث طارئ في منشآت أرامكو السعودية. 
وفي الصورة يقوم شباب إدارة الوقاية من الحريق بعرض تقنية إزالة التلوث عن طريق استخدام معّدات خاصة إلزالة المواد الكيميائية الخطرة بأمان، حيث شارك ثمانية متدّربين في هذه الورشة 

التي كان عنوانها )التعامل مع المواد الكيميائية(، وهي عبارة عن دورات تدريبية متقّدمة، للتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة موزعة على أربع دورات متتالية، ومخصصة لرجال اإلطفاء.
صفحة ٨

نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها الخميس ٦ شعبان 1440هـ، ١١ أبريل 201٩م
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األســرة هــي النــواة األولــى التــي يتشــّكل منهــا 
المجتمــع، فــإن صلُحــت األســرة صلـُـح المجتمــع، 
وإن أصابهــا خلــل، انعكــس ذلــك الخلــل علــى 

بنية المجتمع بأسره. 
والتنشــئة  التربيــة  تتبيــن أهميــة  ومــن هنــا 
يــة  لتربو ا األســس  علــى  ئمــة  لقا ا لقويمــة  ا
الحديثــة فيمــا يتعلــق باألبنــاء والبنــات الذيــن 
ســيكون كل واحــد منهــم بــدوره بــذرة لتشــكيل 
المجتمــع  بوتقــة  إلــى  تُضــاف  أســرة جديــدة 

الكبير.  
ومــن المســلّم بــه لــدى الجميــع أن الوالديــن 
يوليــان اهتماًمــا واضًحــا بأبنائهمــا فــي جميــع 
يــة  بو لتر ا و لتعليميــة  ا و لصحيــة  ا حــي  ا لنو ا
ــى  ــرة عل ــاًل كبي وغيرهــا، كمــا أنهمــا يعقــدان آم
لحيــن  صا نــوا  يكو بــأن  تهمــا  وبنا ئهمــا  بنا أ
أعلــى  وحائزيــن  العاليــة  باألخــاق  ومتحليــن 

المراتب العلمية والعملية.
ا وخالًيــا مــن  غيــر أن الطريــق لــن يكــون معبــّدً
األشــواك دائًمــا؛ فمــع الخطــوات األولــى لألبنــاء 
خــارج محيــط األســرة ســواء أكان ذلــك فــي 
المدرســة أم غيرهــا مــن األماكــن العامــة، ومــع 

احتكاكهــم بالمجتمــع المدرســي أو الخارجــي، 
ســتبدأ شــخصياتهم فــي التكــون علــى أســاس 
يبــدأ  وهنــا  لهــا.  يتعرضــون  التــي  المواقــف 
التأثيــر الــذي قــد يحمــل أبعــاًدا ســلبية، فــإذا 
صــادف البنــت أو البــن مــن يقلّــل مــن شــأنه 
وأهميــة رأيــه ويحــاول أن يشــعره بعــدم كفاءتــه 
فــي كثيــر مــن المواقــف واألمــور فــي حياتــه، 
ســتبدأ الصدمــة األولــى، ومــع اســتمرار مــن 
يمــارس عليــه هــذا الضغــط فــي هــذه األمــور 
وكذلــك النتقــاد العنيــف الــذي نجــده منتشــًرا 
فــي مجتمعاتنــا، ســيبدأ النتقــال والتغيــر إلــى 
يــن  تكو فــي  ة  لخطيــر ا ألخــرى  ا لمرحلــة  ا

شخصيته وحياته وتعامله مع اآلخرين.
مــا أودُّ التأكيــد عليــه هــو أننــا نملــك أبنــاء 
وبنــات رائعيــن، ولكــن بســبب المعاملــة غيــر 
الطيبــة فــي كثيــر مــن المواقــف فــي الحيــاة، 
نبــدأ بخســران ذلــك الشــاب أو تلــك الشــابة، 
اللذيــن لــو أحســّنا التعامــل معهمــا منــذ البدايــة 
وكنــا رفقــاء بهمــا كمــا يدعونــا ديننــا الحنيــف 
ــا كان الرفــق فــي شــيء إل  ــه م ــا أن ــذي يخبرن ال
زانــه، وأن الخالــق ســبحانه وتعالــى يعطــي علــى 

الرفــق أكثــر مــن العنــف، لوجدنــا بيننــا وبــدون 
ــار  ــن يُش ــات الذي ــاء والبن ــًرا مــن األبن مبالغــة كثي
إليهــم بالبنــان فــي أخاقهــم العاليــة وتفوقهــم 
فــي  اآلخريــن  مــع  تعاملهــم  وُحســن  العلمــي 

محيط أسرهم ومجتمعهم وخارج أوطانهم.
إن لــدى كثيــًرا مــن شــبابنا وبناتنــا إمكانــات 
رائعــة ومواهــب كبيــرة، بــل إن بعضهــم علــى 
مســتوى كبيــر مــن الــذكاء واأللمعيــة، وإن لــم 
يشــهد لهــم كثيــر مــن المحيطيــن بهــم بذلــك. 
ولكــن هــؤلء المحيطــون بهــم يدركــون فــي قــرارة 

أنفسهم حقيقة هؤلء األبناء الطيبة األصيلة. 
طاقــات  نمتلــك  بأننــا  مطلقــة  ثقــة  لــدّي 
شــبابية مــن الجنســين ممــن لــو أتيحــت لهــم 
الفرصــة الكاملــة فــي اإلبــداع، فســوف نــرى 
ــم فيمــا  ــم وتمكنه ــم وإبداعه العجــب مــن براعته
يُســند إليهــم مــن مهمــات ومــا يحققونــه مــن 
منجــزات. كل مــا يحتاجــون إليــه هــو العنايــة 
بهــم وتوجيههــم ومســاندتهم وإرشــادهم حتــى 
يؤمنــوا بأهميتهــم وقدراتهــم. وهــذا اإليمــان 
كفيــل بــأن يُخــِرج المــارد مــن داخلهــم ليبهــر 

العالم.

المبدعون الرائعون
إضـــاءة

ترحب القافلة األسبوعية بمشاركة الموظفين في 
الكتابة لزاوية إضاءة، وذلك لتعميم الفائدة من خال 
ما يطرح فيها من أفكار متنوعة تعّبر عن آراء كّتابها.

محمد خليفة الدوسري
mohammed.dossary.16@aramco.com

إدارة المحاسبة المالية

النعيم خال مؤمتر إدارة املرافق

التقنية تحّسن خدمات العمالء

جانيت بنهيرو

قطاع يبلغ حجمه ٣٠ مليار دوالر
تبلــغ قيمــة قطــاع إدارة المرافــق، الــذي يشــهد نمــًوا 
متســارًعا فــي المملكــة، مــا يقــرب مــن 30 مليــار دولر 
وســيبلغ حجمــه 60 مليــار دولر بحلول عــام 2030م.  ورّكز 
المؤتمــر علــى قيمــة التحــوُّل الرقمــي للقطــاع والفــرص 
المهمــة التــي يوفرهــا فــي مجــالت التعليــم، والوظائــف 

والمسارات المهنية.
وتحــدث النعيــم فــي جلســة بعنــوان »التحــوُّل الرقمــي 
ودمــج األعمــال - عالــم مــن الفــرص لقطــاع إدارة المرافــق 
فــي دول الخليــج العربــي«، أمــام حشــٍد مــن كبــار مســؤولي 
إدارة المرافــق، حيــث أشــار إلى أن التقنية عــّززت التنبؤات 

التحليلية حول األداء والكفاءة.
إدارة  »يتحــول قطــاع  التنفيــذي:  المديــر   وأضــاف 
المرافــق من قطــاع يقتصر على التقنيين وعّمــال الصيانة، 
ــة المحــددة فــي  ــات العمــل اليدوي ــن يســتجيبون لطلب الذي
الوثائــق، إلــى قطــاع يديــر الموجــودات بفاعليــة مــن خــال 

ممارسات الصيانة الوقائية«. 
 وقــال إن التقنيــة تحــّدد األنمــاط والتوجهــات والــرؤى، 
ــد مــن المعلومــات،  ــا جمــع مزي ــة لن ــح التقني ــا: »تتي مضيًف
والســتجابة بســرعة أكبــر للحــوادث المتعلقــة بالســامة، 

وتشغيل موجوداتنا بكفاءة أكبر«.

إدارة المرافق في أرامكو السعودية
وحــول التنبــؤات بــأن أكثــر مــن 50 مليار جهــاز إلكتروني 
ــول  ســترتبط مــع بعضهــا بعًضــا علــى مســتوى العالــم بحل
عــام 2020م، قــال األســتاذ النعيــم إن أرامكــو الســعودية 
تــرى فــي ذلــك فرصــة لتطويــر منظومــة مترابطــة، األمــر 
الــذي ســيتيح لفــرق إدارة المرافــق تحديــد المشــكات 

والستجابة لحاجات العماء بسرعة.
وأضــاف النعيــم قائــًا: »ســيؤدي إنشــاء منظومــة مــن 
األجهــزة المترابطــة إلــى تحقيــق التحــوُّل فــي الممارســات 
ــد  ــب المتزاي ــي الطل ــر ف ــق والتأثي ــإدارة المراف ــة ب المتعلق
علــى الســامة واألمــن. واستشــهد بأمثلــة مثــل حلــول 
المنزليــة وتشــغيل  البيــوت الذكيــة لمراقبــة األنشــطة 

األجهزة.

وكشــف عــن أن أرامكــو الســعودية تُخّطــط إلطــاق 
مبــادرات مثــل مركــز التحكــم المركــزي إلدارة المرافــق 
والتدريــب والتطويــر، الــذي ســيتخذ مقــره فــي واحــة 
التقنيــات المبتكــرة للمبانــي فــي إدارة خدمــات أحيــاء 
للمبانــي  المبتكــرة  التقنيــات  واحــة  الســكن. وســتعمل 
كمنصــة لابتــكار، والتعــاون، والختبــار للتطبيقــات غيــر 
فــي  المعدنيــة  غيــر  المــواد  علــى  وتركــز  الصناعيــة، 
اإلنشــاءات، والتحول الرقمي، والمدن الذكية، والســتدامة 

الذكية، والروبوتات.

العمالء أواًل
كمــا ســلَّط النعيم الضــوء علــى حقيقــة أن إدارة المرافق 
مرتبطــة بصــورة وثيقــة بالعتنــاء بالعمــاء، وباألماكن التي 
يعيــش النــاس فيهــا ويعملــون، وليــس »بتحويــل العمــاء إلى 
مجــرد أرقــام، ومؤشــرات أداء رئيســة وبيانــات«. وأضــاف 
قائــًا: »لذلــك دعونــا أّل نتحمــس كثيــًرا فيمــا يتعلــق 

بالتقنية وننسى حاجات العماء«.
واجتذبــت الفعاليــة الســنوية، التــي نُّظمــت تحــت شــعار: 
»معلومــات األعمــال وإدارة المرافــق القائمة علــى التقنية«، 
حضــوًرا كبيــًرا مــن الشــركات والمهنييــن العامليــن فــي 

مجال إدارة المرافق في المنطقة.
واســتمع المشــاركون لعروض حــول تحــوُّل إدارة المرافق 
فــي الشــرق األوســط مــن خــال تقنيــات مثــل »الــذكاء 
ــن الكفــاءة  الصطناعــي«، و»إنترنــت األشــياء«، والتــي تحسِّ

ز مقاييس األداء. وتعزِّ
وتُعــد جمعيــة إدارة المرافــق فــي الشــرق األوســط، التــي 
تتخــذ مــن دبــي مقــًرا لهــا، هيئــة مهنيــة غيــر ربحيــة، تعمــل 
ــد قطــاع إدارة المرافــق فــي الشــرق األوســط،  ــى توحي عل
مــن خــال إجــراء األبحــاث وتوفيــر البرامــج التعليميــة، 
إســتراتيجيات  فــي وضــع  العامــة  الهيئــات  ومســاعدة 

مستدامة إلدارة المرافق.
واشــتمل المؤتمــر الــذي ُعقــد فــي الفتــرة مــن 3 إلــى 5 
رجــب 1440هـــ )10 إلــى 12 مــارس 2019م(، علــى جلســات 
نقــاش حــول التحديــات التــي تواجــه قطــاع إدارة المرافــق 
فــي المنطقــة، وورش عمــل حــول أفضــل الممارســات، 

ومعرض للمنتجات والخدمات استمر لمّدة يومين.

نبيل النعيم يلقي كلمة في مؤتمر »جمعية إدارة المرافق في 
الشرق األوسط«، حيث أكد أن أرامكو السعودية تخّطط 

إلطاق مبادرات مثل مركز التحكم المركزي إلدارة المرافق 
والتدريب والتطوير.

دبـــي - كانـــت أرامكـــو الســـعودية حاضـــرة بقـــوة فـــي 
مؤتمـــر »جمعيـــة إدارة المرافـــق فـــي الشـــرق األوســـط«، وهو 
ــرق األوســـط  ــق فـــي الشـ ــم إلدارة المرافـ الحـــدث األضخـ
الـــذي ُعقـــد، مؤخـــًرا، فـــي دبـــي واســـتمر لثاثـــة أيـــام، حيـــث 
أكـــد المديـــر التنفيـــذي لخدمـــات أحيـــاء الســـكن فـــي 
أرامكـــو الســـعودية، رئيـــس أكاديميـــة إدارة المرافـــق 
ــة فـــي  ــتاذ نبيـــل النعيـــم، أن دمـــج التقنيـ ــة، األسـ والضيافـ
ــم  ــرار، وتقديـ ــع القـ ــة صنـ ــّور عمليـ ــد طـ ــق قـ إدارة المرافـ
الخدمـــات ذات الجـــودة بتكلفـــة معقولـــة. وأّكـــد النعيـــم أن 
التقنيـــة تعيـــد صياغـــة عمليـــة تطويـــر وإدارة المرافـــق 

والموجودات طويلة األجل.
مضيًفــا: »عندمــا تتخلــى هيئــات إدارة المرافــق عــن 
الممارســات القديمة المتمثلة بأنشــطة التفتيش والصيانة 
اليدويــة، لصالــح تطبيــق حلــول رقميــة وتقنيــة، يمكــن 
النفــع  وتحقيــق  الخدمــات  وتعزيــز  التكلفــة  تخفيــض 

للعماء«.
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خال فعاليات ملتقى »بيبان الشرقية« وبحضور سمو أمير املنطقة الشرقية وسمو نائبه

أرامكو السعودية و)منشآت( توّقعان اتفاقية 
تعاون لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الظهــران - بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
ســعود بــن نايــف بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أميــر المنطقــة 
الشــرقية، وصاحــب الســمو الملكي األميــر أحمــد بــن فهــد 
ابــن ســلمان بــن عبدالعزيــز، نائب أميــر المنطقة الشــرقية، 
ومعالــي وزيــر التجــارة والســتثمار، رئيــس مجلــس إدارة 
الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة »منشــآت« 
الدكتــور ماجــد بــن عبــداهلل القصبــي، وّقعــت أرامكــو 
الســعودية والهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
»منشــآت«، وذلــك فــي يــوم الخميــس 28 رجــب 1440هـــ )4 
ــات  ــاون مشــترك، خــال فعالي ــة تع ــل 2019م(، اتفاقي أبري
معــارض  مركــز  فــي  الشــرقية«  »بيبــان  ملتقــى  افتتــاح 
الظهــران الدوليــة. ووّقــع التفاقيــة مــن جانــب أرامكــو 
وإدارة سلســلة  للمشــتريات  الرئيــس  نائــب  الســعودية، 
التوريــد، األســتاذ محمــد عايــض الشــمري، فيمــا وّقعهــا 
مــن جانــب الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ســعادة محافــظ الهيئــة، المهنــدس صالــح بــن إبراهيــم 

الرشيد.
وبهــذه المناســبة قــال محمــد الشــمري: »تهــدف هــذه 
التفاقيــة إلــى تعزيــز التعــاون مــع الهيئــة فــي تمكيــن 
ــرة والمتوســطة فــي المملكــة مــن خــال  المنشــآت الصغي
تحســين البيئــة الســتثمارية، وتوفيــر الفــرص الســتثمارية 
المناســبة لهــذا لقطــاع، وذات الصلــة بالنفــط والغــاز«. 
وأضــاف الشــمري أن مــن شــأن هــذه التفاقيــة تدريــب 
وتأهيــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتســهيل أداء 
وغيــر  مباشــر  بشــكل  الســعودية  أرامكــو  مــع  أعمالهــا 
مباشــر، مفيــًدا أن أرامكــو الســعودية حــددت مــا يزيــد على 
140 فرصــة اســتثمارية بقيمــة إجماليــة تقــدر بنحــو 60 
والمتوســطة،  الصغيــرة  للمنشــآت  متاحــة  ريــال  مليــار 

لتمكينهــا مــن توفيــر الســلع والخدمــات التــي تحتاجهــا القافلة األسبوعية
أعمــال أرامكــو الســعودية، وبمــا يســاعد علــى توطيــن 
البتــكار والتقنيــات الحديثــة فــي عــدة قطاعــات تخــدم 

صناعة النفط والغاز.
واســتطرد الشــمري قائــًا: »إننــا نــدرك حجــم التحــّدي 
الكبيــر فــي تأســيس محتــوى محلــي يتعلــق بقطــاع الطاقــة، 
إذ يتطلّــب ذلــك قــدرات تنافســية علــى مســتوى عالمــي، 
ــاء، ومــا يمكــن أن تستكشــفه مــن  ومــن خــال برامــج اكتف
فــرص فــي هــذا المجــال فــإن ذلــك يقودنــا إلــى تطويــر 
التقنيــة والبحــث والتطويــر، مــا  العاملــة ونقــل  القــوى 
يجعلنــا نختصــر طريقنــا نحــو محتــوى محلــي أكثــر فاعليــة 

في تحقيق تطلعات القتصاد الشامل والمستدام«.
المضافــة  القيمــة  تعزيــز  برنامــج  أن  إلــى  وأشــار 
اإلجماليــة لقطــاع التوريــد فــي المملكــة )اكتفــاء( يســتهدف 
تعزيــز الســتثمارات المحليــة واألجنبيــة، وذلــك مــن خــال 
األطــراف،  علــى جميــع  بالنفــع  تعــود  تعــاون  عاقــات 
مضيًفــا: »مــن جانبنــا فــإن أرامكــو الســعودية تخصص نحو 
170 مليــار ريــال ســنوًيا لإلنفاق علــى الســلع والخدمات، ما 
يعمــل علــى تفعيــل التوريــد المحلــي وتوطيــن تقنياتــه، 
وخدمــة المحتــوى المحلــي وإثرائــه بمنظومــة إمــداد أكثــر 

استدامة واستجابة لمتطلبات الشركة والسوق المحلي«.
ويُعــدُّ قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة أحــد أهــم 
القطاعــات المســاعدة لتحقيــق أهــداف برنامــج )اكتفــاء(، 
حيــث يعــّزز البرنامــج ســعي أرامكــو الســعودية لتطويــر 
منظومــة إمــداد وتوريــد عالميــة، يمكــن الوصــول إليهــا 
مــن  عاليــة  بدرجــة  وتتميــز  محلًيــا،  معهــا  والتعامــل 
الموثوقيــة، وبمســتوى متقــّدم من البتــكار، لتحقيــق هدفها 
الرائــدة  العالميــة  الشــركة  تصبــح  ألن  اإلســتراتيجي 

والمتكاملة في الطاقة والكيميائيات.
وكانــت أرامكــو الســعودية قــد وّقعــت خــال فعاليــات 

منتــدى اكتفــاء فــي نوفمبــر الماضــي، عــدًدا مــن مذكــرات 
التفاهــم والتفاقيــات مــع الموّرديــن بأكثــر مــن 100 مليــار 
ريــال تشــمل 31 تعاوًنــا تجارًيــا. وســيكون للكثيــر منهــا تأثير 
أرامكــو  وتخصــص  )اكتفــاء(.  برنامــج  علــى  مباشــر 
الســعودية حالًيــا 51 % مــن إنفاقهــا علــى المــواد والخدمات 
محلًيــا. ومعلــوم أن المشــاركة فــي برنامــج )اكتفــاء( إلزامية 
لجميــع مــوّردي أرامكــو الســعودية، حيــث يهــدف البرنامــج 
إلــى تحقيــق 70 % مــن المحتــوى المحلــي، وخلــق اآللف 
الســلع  إنتــاج  مــن   % 30 العمــل، وتصديــر  فــرص  مــن 

وخدمات الطاقة المحلية بحلول عام 2021م.

األمير سعود بن نايف، واألمير أحمد بن فهد بن سلمان، 
والدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي، يشهدون توقيع االتفاقية 
بين أرامكو السعودية يمثلها محمد الشمري، والهيئة العامة 

للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت« يمثلها المهندس 
صالح الرشيد.

تكريم 105 من خريجي البرنامج الجامعي الثالث
والشــراكات  البرامــج  إدارة  كّرمــت   - الظهــران 
ــة 105 مــن طــاب  ــة وقســم العاقــات الجامعي األكاديمي
البرنامــج الجامعــي المســتضاف الثالــث، الذيــن تخرجوا، 

مؤخًرا، في التخصصات التالية: 
-  ماجســتير إدارة األعمــال مــن جامعــة هونــغ كونــغ 

للعلوم والتكنولوجيا.
-  ماجســتير العلــوم فــي التكريــر والبتروكيميائيــات من 

المعهد الفرنسي للبترول.
-  ماجســتير العلــوم فــي إدارة التشــييد مــن جامعــة 

كاليفورنيا الجنوبية.
-  ماجســتير الهندســة فــي الطاقــة المســتدامة مــن 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
مــن جامعــة  الجيوفيزيــاء  فــي  العلــوم  -  ماجســتير 

ليدز.

تطوير رأس المال البشري للشركة
وخــال حفــل التكريــم، ألقــى مديــر إدارة البرامــج 
ــة  ــو راس كلم ــد أب ــة، األســتاذ أحم والشــراكات األكاديمي
لتكريــم  هنــا  اليــوم  »نجتمــع  فيهــا:  قــال  ترحيبيــة 
ويملؤنــا  وتفانيهــم.  الجــاد  عملهــم  نظيــر  الخريجيــن 
الفخــر ونحــن نشــهد جنــي ثمــار جهودهــم«، مبيًنــا أن 
فــرص التعلــم والتقــدم وخبــرات التطويــر الوظيفــي تُعــد 

من أولويات الموظفين في القرن الحادي والعشرين.
وأضــاف بقولــه: »يمّثل البرنامج الجامعي المســتضاف 
أحــد األمثلــة علــى احتضــان أرامكــو الســعودية الدائــم 
لنمــوذٍج شــامل وتحويلــي يعــدُّ تدريــب األيــدي العاملــة 
وتطورهــا مــن أولوياتــه. كمــا يمّكــن موظفينــا مــن الســعي 

القافلة األسبوعية 

المواهب في أرامكو السعودية.
وثّمــن رئيــس الجيولوجيــا التركيبيــة فــي جامعــة ليــدز، 
الســيد دوغــاس بايتــون، الجهــود المبذولــة مــن أرامكــو 
الســعودية، بقولــه: »إن مثــل هــذا التعــاون يســّهل التطــور 
ــى المعرفــة؛ إذ إن الجيــل القــادم  نحــو اقتصــاد قائــم عل
ــم  ــل التعلي ــر، حيــث يمّث ــذي ســيقود ويحقــق التغيي هــو ال
اليــوم  نحتفــل  ونحــن  التغييــر.  لهــذا  رئيًســا  عنصــًرا 

بالعمل الدؤوب للخريجين وتفانيهم لتحصيل العلم«.

كمــا تطــرق لبرنامــج الماجســتير فــي الجيوفيزيــاء، 
الــذي ُصّمــم خصيًصــا لموظفــي أرامكــو الســعودية لكــي 
»يوّفــر  وقــال:  أعمالهــا،  فــي  مباشــًرا  تأثيــًرا  تشــهد 
البرنامــج فهًمــا متعمًقــا لصناعــة المــواد الهيدروكربونيــة 
والبتــرول والنظريــات والتطبيقــات العلميــة، ويضمــن 
تطبيــق الخريجيــن لمــا تعلمــوه فــي مــكان عملهــم، وذلــك 
مــن خــال تســريع التعليــم مــن خــال برنامــج فريــد لمــدة 

عام واحد بدًل من عامين«.

القيمة المكتسبة من البرنامج
برنامــج  أحــد خريجــي  الشــريف،  رأفــت  وأوضــح 
الماجســتير فــي إدارة التشــييد، أن الشــهادة توفــر وجهــة 
نظــٍر جديــدة، وقــال إن البرنامــج كان »مكثًفــا مــن جامعــة 
ــة  ــي وجه ــر، ومنحن ــًدا آخــر للتفكي ــا بع ــح لن ــزة، وفت متمي
نظــر أكبــر فــي األعمــال اليوميــة. عــاوًة علــى ذلــك، فهــو 

يغرس قيم اللتزام والتفاني والرغبة بالتعلم«.
ــري، إحــدى خريجــات برنامــج  ــدت هالة البتي فيمــا أّك
الماجســتير فــي إدارة األعمــال، أن شــهادة اإلدارة العامــة 
قــد عّرفتهــا علــى عالــم اإلدارة والمفاهيــم المختلفــة 
ــد  ــت: »لق ــة. وقال ــة والتســويق والتقني للمحاســبة والمالي
ــع هــذه  ــرة فــي جمي ــح خبي ــى أن أصب ــك عل ســاعدني ذل

التخصصات«. 
وأضافــت قائلــة: »أحــد أكبــر إنجازاتــي الشــخصية هــو 
الحصــول علــى شــهادة أثنــاء عملــي بــدوام كامــل، عبــر 
حضــوري للمحاضــرات خــال عطــات نهايــة األســبوع 
وأن أقــرأ أثنــاء ذهابــي للعمــل، وأؤدي واجباتــي بعــد 
العمــل، وســاعدني ذلــك فــي تطويــر مهــارات إدارتــي 

للوقت«.

ــم  ــا يســمح له ــا مم ــي محلًي ــم العال ــى التعلي للحصــول عل
اســتمرار أداء وظائفهــم واألعمــال المهمــة واســتغال 

الوقت«.
البرنامــج  مّهــد  2009م،  عــام  فــي  إنشــائه  ومنــذ 
ــق أمــام أرامكــو الســعودية  الجامعــي المســتضاف الطري
ــات  ــة المتطلب ــازم لتلبي ــال البشــري ال ــر رأس الم لتطوي
المتزايــدة لصناعــة متطــورة. ويوفــر كلٌّ مــن برنامــج 
الجامعــي  والبرنامــج  العليــا  الجامعيــة  الشــهادات 
ــزًة تنافســية فــي اســتقطاب رأس المــال  المســتضاف مي
البشــري واســتدامته فــي أرامكــو الســعودية. وأخيــًرا، 
حــث أبــو راس الخريجيــن علــى الســتمرار فــي تطويــر 
ــى ثقــة بأنــك ســتجني  ــه: »نحــن عل ــا، بقول أنفســهم مهنًي
ثمــار هــذا الســتثمار فــي نفســك علــى مســتوى الشــركة 

والمملكة«.

برامج مرنة 
الجامعــات  أفضــل  مــع  الســعودية  أرامكــو  تتعــاون 
والمعاهــد حــول العالــم لتقديــم برامــج عاليــة الجــودة 
ــث  ــد ُصممــت البرامــج بحي ــا. وق ــا ومحلًي ومعتمــدة دولًي
ــة؛  ــة ومرن ــة وعملي ــى األعمــال وأن تكــون فاعل تعتمــد عل
فهــي توّفــر للمشــاركين تجربــة عمليــة، حيــث يمكنهــم 
إجــراء أبحــاث حــول الموضوعــات المتعلقــة بعملهــم 

وتطبيق ما تعلموه بشكل فوري.
وعلــى مــر الســنين، تخــرج 350 موظًفــا فــي أرامكــو 
وتنعقــد حالًيــا  برنامًجــا مختلًفــا.   14 مــن  الســعودية 
خمســة برامــج تضــم 140 مشــارًكا. ومــن خــال زيــادة 
النوعيــة  البرامــج  هــذه  مثــل  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
وتوفرهــا، تطمــح إدارة البرامــج والشــراكات األكاديميــة 
إلــى تحفيــز الموظفيــن وإشــراكهم واســتدامتهم لزيــادة 

أحمد أبوراس: »ُصممت البرامج بحيث تعتمد على األعمال 
وأن تكون فاعلة وعملية ومرنة«.
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برنامج »ستمانيا« يختتم فعالياته يف مدينتي جدة ومكة املكرمة

350 طالبة يتعّرفن على مجاالت العلوم والتقنية والهندسة
جــدة - ضمــن مبــادرات قســم تطويــر المــرأة فــي 
أرامكــو الســعودية وبالتعــاون مـــع إدارة النشــاط بــوزارة 
ــي  ــة ف ــة بالمعرف ــن 350 طالب ــر م ــتعليم، اســتزادت أكث الـ
برنامــج  عبــر  والهندســة  والتقنيــة  العلــوم  مجــالت 
مبادراتهــا  الشــركة ضمــن  أطلقتــه  الــذي  »ســتمانيا« 
الجانــب  تعزيــز  بهــدف  مؤخــًرا،  فعالياتــه،  واختتمــت 
ــن المــرأة  ــى هــدف تمكي ــًة إل اإلبداعــي والمعرفــي، إضاف
والهندســة  العلــوم  بمجــالت  المرتبطــة  المهــن  فــي 
والتقنيــة. وقــد تــم تطبيــق البرنامــج فــي خمــس مــدارس 
ــة، واســتهدف البرنامــج  ــة المكرم ــي جــدة ومك فــي مدينت
ئيــة  البتدا المرحلتــان  وهمــا  لـتأســـيس  ا مـراحـــل 

والمتوسطة.
وفــي معــرض ذلك، قالــت الناظــر اإلداري لقســم تطوير 
المــرأة وتعزيــز التنــوع بالوكالــة، رحمــة نــواب: »إن برنامــج 
»ســتمانيا«  الــذي ُطبــق فــي جــدة ومكــة المكرمــة، مؤخًرا، 
قــد انطلــق فــي الظهــران عــام 2015م، بهـــدف تـــشجيع 
وزيــادة مشــاركة النســاء فـــي الـــمجالت العلميــة والتقنيــة 

وزيـــادة إقـبالـــهن عـــلى اختيــار الـــمجالت الـــمهنية أيًضــا. حامد العطاس 
ويعتمــد البرنامــج تـــقديم شــروحات فــي فــروع العلــوم 
والتقنيــة والهندســة والرياضيــات وتطبيقاتها بهــدف إلهام 
ــا  ــي نحــو المضــي قدًم ــة التوجــه اإليجاب ــات وتنمي الطالب
تحفيــز  علــى  البرنامــج  ويركــز  المجــالت،  هــذه  فــي 
الطالبــات وتمكينهــن وتطويــر حــس الفضــول والتســاؤل 
حــول ســعي اإلنســان للمعرفــة، كمــا يهــدف إلــى تطبيــق 
وتوظيــف مجــالت العلــوم والتقنيــة لتلبيــة الحتياجــات 
ــدة  ــعارف جـديـ ــتساب مـ ــتقنية لكـ ــل الـ ــتخدام وسـائـ واسـ

وإيجاد حلول للمشكات.
وأخــذ البرنامــج الطالبــات فــي رحلــة تعلــم ممتعــة 
للتعــرف علــى تطبيقــات العالــم الحقيقــي مــن خــال عــدد 
مــن المســارات العلميــة، منهــا مســارا »حكايــا العلــوم« 
و»نحــن نعمــل« اللــذان يســتهدفان المراحــل البتدائيــة 
الــذي  األوليــة، ومســار »صممــي، شــّيدي، وبرمجــي« 
يســتهدف المرحلــة البتدائيــة العليــا، ثــم مســار »هــوس 
ــذي يســتهدف المراحــل  ــخ« ال ــى المري ــة إل ــوم« و»رحل العل
األوليــة مــن المرحلــة المتوســطة، ومســار »تطبيقــات 

ال« ويستهدف المرحلة المتوسطة العليا. الهاتف الجوَّ

وقالــت غــادة الذكيــر، الُمشــاِركة بالبرنامــج »ســتمانيا«، 
خــال الجولــة األولــى لفتتــاح البرنامــج: » نظمنــا زيــارات 
ميدانيــة للمــدارس فــي أول يــوم مــن البرنامج بالتعــاون مع 
إدارة النشــاط مــن وزارة التعليــم فــي المنطقــة الغربيــة، 
وقــد لمســت إقبــال وحمــاس الطالبــات وإبداعهــن مــن 
جميــع الفئــات العمريــة، وقــد كان لتعــاون الــكادر التعليمــي 
واإلداري دور مهــم فــي إنجــاح هــذا البرنامــج وتحقيــق 

أهدافه المنشودة«.
كمــا أضافــت داليــا أبوشــليح، الُمشــاِركة بالبرنامــج: 
»لقــد أســعدني جــًدا حضــوري لتخريــج طالبــات نــوادي 
ــرت  ــد أنبه ــة وجــدة وق ــة المكرم ــي مك ــي منطقت الحــي ف
باإلقبــال الكبيــر مــن الطالبــات وشــدة حماســهن لحضــور 
البرنامــج، والشــكر موصــول للطالبــات لتفاعلهــن مــع 
البرنامــج ومســاندتهن وتعاونهــن الكبيــر معنــا« مشــيرًة إلى 
ماحظتهــن لزيــادة ثقــة الطالبــات بأنفســهن وتحســًنا 
ــًرا فــي اتخــاذ القــرارات بعــد البرنامــج، ممــا انعكــس  كبي

إيجاًبا على دراستهن وحياتهن العلمية.
وشــاركت تســنيم حلوانــي، وهــي موظفة في قســم تقنية 
المعلومــات فــي جــدة، بــدور صديقــة »ســتمانيا« فــي دورته 

األولــى والثانيــة، وذلــك بزيــارة الطالبــات فــي عــدٍد مــن 
المــدارس، كمتحدثــة وملهمــة فــي حفــل التخــرج، وقــد 
نوَّهــت تســنيم عن إنبهارهــا بمســتوى الطالبــات وإبداعهن 
الملمــوس فــي نقاشــاتهن ونوعيــة األســئلة التــي يطرحنهــا 

مقارنًة بعمرهن اليافع، مما يُبشر بمستقبل باهر لهن. 
كمــا أشــادت قائــدات عــدد من المــدارس المشــاركة في 
البرنامــج بالمبــادرة، ومنهــن كانــت مديــرة نــادي حــي 41، 
نقــل  البرنامــج  »إن  بقولهــا:  العمــري،  أحمــد  شــريفة 
الطالبــات نقلــة نوعيــة كبيــرة مــن التفكيرالعــادي إلــى 
اإلبداعــي، مــن خــال تعــدد المجــالت الفنيــة والتقنيــة 
والهندســة التــي قّدمهــا وفق منهجيــة علميــة حديثة، حيث 
العمليــة  الممارســة  علــى  المقّدمــة  المشــاريع  تعتمــد 
والتطبيقــات علــى التقنيــات الحديثــة التــي تنســجم مــع 

رؤية المملكة 2030«.
وأظهــرت نتائــج اســتطاع الــرأي التــي تــم جمعهــا مــن 
الطالبــات أن مــن أهــم عوامــل الجــذب للبرنامــج العمــل 
الجماعــي والمعــدات و التجــارب والموضوعــات التــي تــم 
ــى األنشــطة  ــة إل ــس، باإلضاف تدريســها و أســاليب التدري

المختلفة بالبرنامج. 

برنامج »ستمانيا« ُيلهم الطالبات وُينمي التوجه اإليجابي 
نحو المهن المرتبطة في سوق العمل..

وُيحّفز الطالبات على تطوير مـنهجية الـتعلم باالستكشاف 
والـممارسـة والتطبيقات العلمية المختلفة..

وُيتيح الفرصة لتفاعل طالبات المرحلتين االبتدائية 
والمتوسطة  في مجاالت الهندسة والتقنيات الحديثة.

إدارة خدمات المكاتب تدّشن مركًزا لخدمات 
التنظيف وفق أحدث المعايير الدولية

الظهـــران - فـــي إطـــار ســـعيها المســـتمر لتطويـــر 
أعمـــال التنظيـــف لتتناســـب مـــع المعاييـــر الدوليـــة، تتعـــاون 
إدارة خدمـــات المكاتـــب فـــي أرامكـــو الســـعودية مـــع مركـــز 
التدريـــب الوطنـــي إلدارة المنشـــآت والضيافـــة، والمعهـــد 
مبـــادرة  تنفيـــذ  فـــي  التنظيـــف  البريطانـــي لخدمـــات 
جديـــدة ستشـــهد إنشـــاء مركـــز تدريـــب لتحقيـــق هـــذه 

األهداف.
يعــّد المعهــد البريطانــي لخدمــات التنظيــف أكبــر هيئــة 
مســتقلة ومهنيــة وتعليميــة فــي قطــاع خدمــات التنظيــف، 
أفــراًدا  يمثلــون  ألــف عضــو   30 مــن  أكثــر  يضــم  إذ 
لخدمــات  البريطانــي  المعهــد  ويتخصــص  وشــركات. 

التنظيــف فــي وضــع المعاييــر وتطويــر أســاليب التدريــب جهان مفتي 
ــه إدارة المنشــآت والضيافــة  فــي مجــال التنظيــف، وتُمثل
كشــريك منتســب فــي المملكــة العربية الســعودية. وتُســهم 
الشــرح  علــى  عملًيــا  المســتندة  التدريــس  أســاليب 
والتوضيــح فــي التغلــب علــى العوائــق اللغويــة وضمــان 
تنفيــذ أعمــال آمنــة ونظيفــة، وكذلــك تعمــل علــى مراجعــة 

جودة التنظيف واألعمال المرتبطة بها في المرافق.
وتتطلــع إدارة خدمــات المكاتــب مــن خــال التدريــب 
المعتمــد إلــى التأكــد مــن توافــق معاييــر التنظيــف فــي 

مرافقها مع المعايير الدولية المعترف بها.
ويقــول المديــر التنفيــذي لخدمــات أحيــاء الســكن فــي 
أرامكــو الســعودية، األســتاذ نبيــل النعيــم: »يُعــد التنظيــف 
ــاة  ــى حي ــر عل ــا وتؤث ــي نقّدمه ــدة الت مــن الخدمــات العدي

النــاس اليوميــة، إذ باإلمــكان أن تنتشــر معظــم األمــراض 
نتيجــة قلــة أو انعــدام النظافــة، ولبــد من وجود أشــخاص 

مدّربين إلتقان هذا العمل«.

خدمة العمالء ومزايا أخرى
ويضيــف مديــر إدارة خدمــات المكاتــب، األســتاذ أحمد 
الزاهــد: »نســعى لتحســين تجربــة العميــل اليوميــة فــي 
مرافــق إدارة خدمــات المكاتــب«. وأشــار إلــى أن التنظيف 
خدمــة أســاس فــي إدارة المرفــق وجــزء مــن الخدمــات 

الدورية المطلوبة للصيانة.
بجانــب  المكاتــب،  خدمــات  إدارة  مبــادرة  وتســعى 
مــن  التأكــد  إلــى  العمــاء،  تحســينها مســتوى خدمــة 
اللتــزام بالمعاييــر البيئيــة وإطالة ســنوات مرافق الشــركة 

وأصولها.
ومــن المتوقــع أن يوفــر برنامــج إدارة التنظيــف الجديــد 
إلدارة خدمــات المكاتــب عديــًدا مــن المنافــع، متضمنــة 
توطيــن قطــاع التنظيــف، وتخفيــض تكاليــف التشــغيل، 
والتقليــل مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة مــن خــال 

تطبيق ممارسات سليمة بيئًيا.
وقــال مديــر إدارة خدمــات أحيــاء الســكن بالوكالــة، 
األســتاذ ســمير العميــر: »يمكــن أن يُعــزز التنظيف الســليم 
جــودة الهــواء فــي األماكــن المغلقــة باســتخدام مــواد 
مراعيــة للبيئــة ومــواد تنظيــف كيميائيــة غيــر مضــرة 

للمحافظة على سامة الهواء والبيئة«.

مركز التدريب والضوابط والموازين
أطلقــت إدارة خدمــات المكاتــب مركزهــا المعتمــد 
للتنظيــف  األســاس  المعاييــر  علــى  األفــراد  لتدريــب 

يستمع 12 متدرًبا 
من الدفعة األولى 

إلى عرض تقديمي 
يقّدمه ممثل 

المعهد البريطاني 
لخدمات التنظيف. 

ومن خال الجهد 
التعاوني بين إدارة 
خدمات المكاتب 

في أرامكو 
السعودية والمعهد 

البريطاني 
لخدمات 

التنظيف.

المنشــآت  إدارة  وضعتهــا  التــي  األهــداف  لتحقيــق 
التنظيــف،  لخدمــات  البريطانــي  والمعهــد  والضيافــة 
وســوف يُنفــذ نظــام الضوابــط والموازيــن لوضــع معاييــر 

أساس لتقييم كل مرفق لخدمات المكاتب.
كمــا افتتــح النعيــم، مؤخــًرا، مركــز إدارة التنظيــف فــي 
التدريــب  لتنفيــذ  دافًعــا  يعــد  الــذي  الشــركة،  مبانــي 
الحترافــي فــي مجــال التنظيــف ولجميــع الموظفيــن 
المعنييــن وموظفــي خدمــات تنظيــف المبانــي والمكاتــب 

لتلبية المعايير الدولية المعتمدة.
وقــد بــدأ 12 متدّرًبــا برنامجهــم التدريبــي فــي المركــز، 
وســوف يكــون ثمانيــة مــن هــؤلء المتدّربيــن ُمقيميــن 
معتمديــن بعــد اجتيــاز برنامــج شــامل مــن الوحــدات 
المنشــآت والضيافــة  إدارة  التــي وضعتهــا  المختلفــة، 
والمعهــد البريطانــي لخدمــات التنظيــف، قبــل الحصــول 

على ترخيص لممارسة التقييم.

مواصفات المركز
ُصمــم المركــز وفًقــا لمتطلبــات المعهــد البريطانــي 
التنظيــف، ويتضّمــن فصــًا دراســًيا يمكنــه  لخدمــات 
اســتيعاب 12 متدرًبــا فــي وقــت واحــد، وقاعــة للعــرض 
تحتــوي علــى نمــاذج مشــابهة لمختلــف أنــواع المعــدات 
للمكاتــب  مجســمة  نمــاذج  وهنــاك  التنظيــف،  ومــواد 
وقاعــات المؤتمــرات، والمراحيــض، وُغــرف التخزيــن 
الخاصــة بخدمــات التنظيــف والتي تُســتخدم فــي عمليات 

التدريب والمحاكاة.
ويجــري وضــع خطــط لتدريــب جميــع موظفــي خدمــات 
التنظيــف داخــل إدارة خدمــات المكاتــب ودوائــر خدمــات 
أحيــاء الســكن األخــرى، مــن خــال الســتفادة مــن مركــز 

التدريب والمقيمين المعتمدين.



5
القافلة األسبوعية    ١١ أبريل ٢٠١٩ 

يف حملة توعوية بالطاقة الكهربائية واستخداماتها ومخاطرها:

إدارة أنظمة الطاقة تستضيف طالب كليات 
ومدارس الهيئة الملكية في ينبع

ينبع - نظمت دائرة أنظمة الطاقة في أرامكو السعودية 
حملـة توعويـة لطـاب كليات و مـدارس الهيئـة الملكية في 
ينبـع ومتدّربـي أرامكـو السـعودية، مـن خـال اسـتضافتهم 

في زيارات لمرافق أرامكو السعودية في ينبع الصناعية.
وقـد هدفـت الحملـة إلـى تعزيـز الوعـي بحمايـة البيئـة 
والمحافظـة علـى الطاقة، والتوعية بالسـامة فـي التعامل 
مـع الكهربـاء لفئـة الشـباب. وقـد بلـغ عـدد الطـاب الذيـن 
شـاركوا في تلك اللقاءات أكثر من 200 طالب، مثلوا ثاث 
مـدارس تابعة للهيئة الملكية للمرحلة الثانوية، وهي ثانوية 
ابـن خلـدون، وثانويـة ابـن النفيـس، وثانويـة ابـن حّيـان، 
باإلضافـة إلـى طـاب كليـة ينبـع الصناعيـة، ومعهـد ينبـع 

التقني و متدّربي أرامكو السعودية.
عـروض مختلفـة  علـى  الحملـة  برنامـج  اشـتمل  وقـد 
للتعريف بالطاقة الكهربائية ومصادرها، وكيفية الستفادة 
منهـا وتافـي مخاطرهـا، وطـرق السـامة الوقائيـة فـي 
التعامـل مـع الكهربـاء واألجهـزة الكهربائيـة، والتعـرف على 
معـدات وأجهـزة الحمايـة للموظفيـن مـن خـال عملهـم 
اليومي، وأيًضا شـرٍح موجٍز عن الكابات من خال نمودج 
محـاكاة الكابـات وزيـارة  المحطـة الكهربائيـة الخاصـة 

بتدريـب مازن بخش وهاشم هاشم  التفاعلـي  النشـاط  إلـى  باإلضافـة  بالتدريـب، 
الطـاب علـى طـرق اإلنعـاش القلبـي والنصائـح والتقنيـات 

إلنقاذ المصابين. 
كذلـك قـام الطـاب بجولة في معـرض البتـكار والتمّيز 
فـي معمـل تجزئـة سـوائل الغـاز الطبيعـي فـي ينبـع، حيـث 
تعرفـوا على أهمية البتـكار والتفكير اإلبداعي باسـتخدام 

التقنية إليجاد حلول أعمال واختراعات مبتكرة.

تم تدريب الطاب خال الحملة على 
اإلنعاش القلبي كما تم تقديم نصائح 

وإرشادات عن كيفية إنقاذ المصابين.

أرامكو السعودية تشارك في الملتقى السنوي 
العاشر للجودة في قطاع الهندسة والبناء

متهــا أرامكــو  التــي قدَّ العمــل  جــدة - جــاءت ورقــة 
الســعودية تحــت عنــوان »نظــام إدارة الجــودة الشــاملة فــي 
مشــاريع أرامكــو الســعودية«، األبــرز فــي الملتقــى الســنوي 
ــذي ُعقــد  ــاء، ال العاشــر للجــودة فــي قطــاع الهندســة والبن
فــي مدينــة جــدة يــوم األربعــاء 27 رجــب  1440هـــ )3 أبريــل 
م ورقــة العمــل رئيــس وحــدة هندســة التفتيــش  2019م(، قــدَّ
ــس، وســط حضــور  ــش، يوســف ري ــإدارة التفتي للمشــاريع ب
متميــز ومتنــّوع مــن الشــركات والمهندســين والخبــراء 

والمختصين. 
واســتعرض ريــس فــي ورقتــه أهــم المعلومــات المتعلقــة 
بنظــام إدارة الجــودة فــي المشــاريع اإلنشــائية، مثــل وثائــق 
ومجلــد الجــودة، وفرق الجــودة، وأعمال الجودة، ومؤشــرات 
األداء، إضافــة إلــى النظم التقنية الداعمة. وتجدر اإلشــارة 
إلــى أن الملتقــى نُظــم مــن ِقبــل المجلــس الســعودي للجــودة 
بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمهندســين، وقــد حظــي 
الملــك  كجامعــة  ومتعــّددة،  مختلفــة  جهــات  بحضــور 
عبدالعزيــز، وجامعــة حائــل، والشــركة الســعودية للكهربــاء، 

وشركة سيمنز المحدودة، والهيئة السعودية للمهندسين.

تمكين ثقافة الجودة واالقتصاد المحلي
وقــد بــدأت فعاليــات الملتقــى بكلمــة ألقاهــا رئيــس 
المجلس الســعودي للجــودة، الدكتور عايــض العمري، رحب 
ــل هــذه  ــم مث ــة تنظي ــى أهمي ــًدا عل ــا بالمشــاركين، مؤك فيه
الفعاليــات ذات الفائدة الشــاملة، خاصة فــي ظل التحولت 
والتطــورات المتســارعة التــي تشــهدها المملكــة فــي مجــال 
المشــاريع اإلنشــائية المختلفــة، وتنــاول المشــاركون فــي 
الملتقــى تســع ورقــات عمــل متنّوعــة فــي مجــال الجــودة 
واإلنشــاء، باإلضافــة إلــى الحديــث عــن أحــدث تقنيــات 
البنــاء، مثل »مادة الخرســانة المســلحة باألليــاف الزجاجية 

 .)GRC(
وجاءت مشــاركة أرامكو الســعودية في الملتقى الســنوي، 

حامد عطاس

ــا بدورهــا فــي خدمــة الفــرد والمجتمــع، ونشــر مبــدأ  إيماًن
التبــادل المعرفــي لتعزيــز ورفع ثقافــة الجودة، التــي بدورها 
ستســهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة، وقــد مّثــل 
أرامكــو الســعودية فــي الملتقــى كلٌّ مــن رئيس أعلــى تفتيش 
ــي  ــب ممثل ــى جان ــي، إل ــد الزهران المشــاريع الخاصــة، خال
قســم تفتيــش المشــاريع العامــة والمجتمــع، وقســم الدعــم 
التقنــي للتفتيــش، إنســجاًما مــع متطلبــات البرنامــج الرابــع 
مــن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وهــو برنامــج 
»جــودة الحيــاة 2020«، الــذي يهــدف إلــى إدراج مــدن 

المملكة على قائمة أفضل المدن في العالم. 

ــى دور اإلدارة فــي دعــم  وفــي ســياق تســليط الضــوء عل
القتصــاد المحلــي، فقــد شــاركت إدارة التفتيــش لتكــون 
داعمــة ومســاندة فــي كل مــا يتجلــى حــول ذلــك، كتأســيس 
الفحــص  لتقنيــة  الوطنــي  والمعهــد  التقنيــة،  المعاهــد 
وضمــان الجــودة )اتقــان(، باإلضافــة إلــى تحديــد نســبة 
التوطيــن »الســعودة« فــي مجــال ووظائــف التفتيــش التابعــة 
للمقاوليــن والشــركات الداعمــة، مــروًرا بــدور اإلدارة فــي 
تحســين ورفــع مســتوى الجــودة والتنافســية بيــن المقاوليــن 
ــي تمــد أرامكــو الســعودية بالمــواد  ــع، الت وشــركات التصني

واألجهزة الازمة لتنفيذ المشاريع اإلنشائية.

يوسف ريس أثناء تقديمه ورقة العمل في فعاليات الملتقى 
السنوي العاشر بجدة عن أهم المعلومات المتعلقة بنظام 

إدارة الجودة في المشاريع اإلنشائية.



تكرمي الفائزين بجائزة كفاءة استهاك الطاقة األولى لعام 2018م

نجوم الطاقة في أرامكو السعودية
الظهـران - فـي إطـار اسـتكمال مسـيرة برامـج الشـركة 
لتوفير الطاقة وتشجيع الستدامة، كّرم كبير المهندسين في 
أرامكو السـعودية، األسـتاذ جميل البقعاوي، الفائزين بجائزة 
كفـاءة اسـتهاك الطاقـة األولـى لعـام 2018م، وذلـك خـال 

حفل تكريم ومأدبة غداء في الظهران مؤخًرا.   
وتأتـي هـذه الجائـزة التـي أُطلقـت بمبـادرة مـن اللجنـة 
التوجيهيـة إلدارة الطاقـة بغـرض تكريـم اإلدارات والفـرق 
واألفـراد، ممـن حققـوا مسـتويات أداء متميـزة فـي كفـاءة 

استهاك الطاقة.   
وقـال البقعـاوي فـي معـرض إشـادته بـاإلدارات واألفـراد 
الذيـن ظفـروا بالجوائز إنه تقـّرر تنظيم هذا البرنامج سـنوًيا 
لتكريم اإلدارات والكفاءات التي تحقق أفضل النتائج، وتوّجه 
بالشـكر لجميـع كـوادر أرامكـو السـعودية لقـاء الجهـود التـي 
بذلتهـا لتحقيـق كفـاءة اسـتهاك الطاقـة فـي مختلـف إدارات 
الشـركة، فقـال: »أودُّ أن أهنـئ اإلدارات واألفـراد الفائزيـن 
وأشـكرهم علـى جهودهـم الكبيـرة، وأتطلـع لمواصلـة مسـيرة 
تمّيزنـا فـي كفـاءة اسـتهاك الطاقـة، ويشـرفني العمـل مـع 
جميـع أفـراد الفـرق لتحقيـق هـذا الهـدف«، مشـيًرا إلـى أن 
أعضـاء اللجنـة التوجيهيـة يتطلعون لمواصلة رسـالة الشـركة 

للتمّيز المستمر في كفاءة استهاك الطاقة.

الفائزون ومعايير التقييم
تُمنـح الجوائـز الجديـدة لتكريـم اإلدارات علـى مـا تحققـه 
مـن نجـاح ضمـن ثـاث فئـات، فضًا عـن إنجـازات مبـادرات 
األفراد والفرق ضمن فئتين إحداهما صناعية واألخرى غير 
صناعيـة. وقـد كان المركز األول من نصيـب إدارة اإلنتاج في 
خريـص، تلتهـا إدارة أعمـال معامـل بقيـق فـي المركـز الثاني، 
فيمـا حلّـت إدارة التوزيـع فـي المنطقـة الغربيـة فـي المركـز 

الثالث.  
وظفـر معمـل الغـاز فـي واسـط بجائـزة الفئـة الصناعيـة، 
وفـازت إدارة خدمـات أحيـاء السـكن فـي المنطقـة الجنوبية/

الوسطى على جائزة الفئة غير الصناعية.   
جدير بالذكر أن الجوائز تقّيم إنجازات اإلدارات بناًء على 
أربعة معايير: أداء كثافة استهاك الطاقة خال مدة تبلغ 12 
شـهًرا، والتقييمات النوعيـة لمبادرات الكفـاءة، وبرنامج إدارة 
الطاقـة فـي اإلدارة المعنيـة، فضـًا عـن جهودهـا فـي تطويـر 

الكوادر وتعزيز التبادل المعرفي. 
وشـهد عـام 2018م تنفيـذ 163 مبـادرة للطاقـة فـي مختلـف 
إدارات أرامكـو السـعودية، وحققت الشـركة معدل كفاءة كبير 
فـي اسـتهاك الطاقـة خـال هـذه المـدة أسـهم فـي تجـاوز 
مؤشـر األداء الرئيـس العـام لكثافـة اسـتهاك الطاقـة بمعدل 
4.6% مـن الهـدف المقـرر لـه، ونتج عن ذلك وفـر في الطاقة 

بواقع 8600 برميل في اليوم من المكافئ النفطي.  

التزام مستمر بكفاءة استهالك الطاقة
إدارييهـا  كبيـر  السـعودية،  أرامكـو  رئيـس  حـرص  كان 
التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن الناصـر، واضًحـا فـي 
رسـالته الموّجهـة إلـى موظفـي الشـركة عـام 2019م ليؤكـد 
للجميـع ضـرورة التركيـز علـى بـذل جهـود حثيثـة لترشـيد 
تكاليـف الشـركة وإدارتهـا باعتبـار ذلـك أولويـة علـى الصعيد 

الشخصي للموظف. 
وتسـاند جوائز كفاءة اسـتهاك الطاقة خطة تحسـين أداء 
الطاقـة العامـة فـي الشـركة التـي يُسترشـد بهـا فـي توجيـه 

جهود كفاءة استهاك الطاقة في مختلف إدارات الشركة.  
طبقـت الشـركة منـذ عـام 2000م برامـج إلدارة الطاقـة 
تمخـض عنهـا وفـر إجمالي فـي الطاقة حتـى اآلن بواقـع 227 
ألـف برميـل فـي اليـوم مـن المكافـئ النفطـي، بمـا يُعـادل 25 
مليون طن متري من ثاني أكسـيد الكربون أو ما يعادل نسـبة 
تبلـغ 19% مـن التـزام المملكـة بالحـد مـن النبعاثـات بحلـول 

عام 2030م. 
وحققـت إدارة اإلنتـاج فـي خريـص الفائـزة بالجائـزة أعلى 
معـدلت لكفـاءة اسـتهاك الطاقة في الشـركة عبر مجموعة 
مـن إسـتراتيجيات األداء، التـي اشـتملت علـى برنامـج إدارة 

الطاقة الحائز شهادة معيار اآليزو 50001.  
وتمّكنـت إدارة اإلنتـاج فـي خريص، بفضـل تضافر الجهود 

الدؤوبة لـ 950 من موظفي التشـغيل والصيانة والهندسـة في 
المعمل، من تحقيق وفر سنوي في الطاقة بنسبة 14%، ووفر 

في وقود الغاز بواقع 10% عام 2018م.  
وتشـغل إدارة اإلنتـاج فـي خريص، التي تضـم مرافق كبيرة 
ومتطورة للمعالجة، 5 وحدات للنفط بوسعها إنتاج 1.5 مليون 
برميـل في اليوم من النفط الخام العربي الخفيف، باإلضافة 
إلـى مرفقيـن فـي المنطقة الوسـطى ينتجـان 125 ألـف برميل 
في اليوم من النفط الخام العربي الممتاز. كما حصلت إدارة 
اإلنتاج في خريص في شـهر ديسـمبر عام 2018م على شهادة 
معيار األيزو 50001:2011 لنظام إدارة الطاقة من شـركة بيرو 

فيريتاس.

مراقبة األداء
ويُعـد تعـاون الموظفيـن وجهـود المراقبة المسـتمرة لألداء 
جـزًءا رئيًسـا مـن إنجـازات الموقـع مـن أجـل المحافظـة على 
األداء األمثـل للطاقـة. وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال مديـر إدارة 
اإلنتـاج فـي خريـص، األسـتاذ محمـد الصويـغ: »نحـرص على 
تعميم مؤشـرات األداء الرئيسـة، ونشّجع المشـاركة المتبادلة 
بيـن صفـوف موظفينـا، األمـر الـذي يُسـهم فـي بنـاء ثقافـة  
تضـع في الحسـبان تحقيق النفع والفائـدة عبر توفير الطاقة 
بمـا ينعكـس إيجاًبـا علـى الشـركة وعلـى البيئـة«. وأكـد أن 
مسؤولي التشغيل والمهندسين يعكفون باستمرار على إعداد 
المبادرات ويبذلون أقصى ما في وسعهم للحد من استهاك 

الطاقة. 

تقنية المراقبة
تعتمـد إدارة اإلنتـاج فـي خريـص علـى أداة فريـدة لمراقبة 
األداء جـرى تطويرهـا فـي الشـركة لضمـان بقـاء أداء الطاقـة 

فيها بالمستوى األمثل قدر اإلمكان. 
وتتميـز هـذه األداة، التـي حـازت جائـزة ريـادة التصنيع من 
مؤسسـة فروسـت آنـد سـوليفان وعلى بـراءة اختـراع أمريكية 
عـام 2015م، بالقـدرة علـى تحديـد مقـدار النفـع المتحقق من 
أي جهـود لسـد فجـوات األداء، وتوفيـر خصائـص إرشـادية 
لسـد الفجـوات، وترتيـب أولويـات جهـود سـد الفجـوات. وهو 
ما يُكسب مراقبة األداء فاعلية كبيرة في مسائل التشخيص، 
ممـا يمّكـن فريـق خريـص مـن التركيـز علـى جهـود التحسـين 

على نحو شامل. 

تحقيق المستوى األمثل إلدارة 
الِحمل في وحدات المعالجة 

يُعـد العـرض والطلـب المحـرك لطاقـة اإلنتـاج فـي مرافـق 
المعالجـة، وتتمّثـل واحـدة مـن بيـن أكثـر الطـرق فاعليـة مـن 
فـي  وحـدة  أي  لتشـغيل  الطاقـة  اسـتهاك  كفـاءة  حيـث 
المحافظـة علـى بقائهـا محملـة بالمنتـج بالكامـل، وهـو مـا 
تحرص إدارة اإلنتاج في خريص على تحقيقه وفق المسـتوى 

األمثل الذي يرفع كفاءة استهاك الطاقة.   
وتعليًقا على ذلك، قال منسـق الطاقة في إدارة اإلنتاج في 
خريص، كامارول أمين الدين »األمر في غاية البسـاطة؛ فإذا 
أصبـح الطلـب أقل، يمكننا أن نغلق وحدة واحدة لضمان بقاء 

جميع الوحدات األخرى تعمل بكامل طاقتها«. 

وتعمـل إدارة اإلنتـاج فـي خريـص أيًضـا علـى رفـع نسـبة 
اسـتخاص الفاقـد الحـراري مـن التوربينات الغازية لتشـغيل 
مضخـات حقـن ميـاه البحـر بـدلً مـن إطـاق الحـرارة إلـى 

الجو. 
ــد الحــراري المصــدر  ــن الفاق ــد م ويشــّكل البخــار المتول
الرئيــس للبخــار الــازم لهــذه العمليــة، فــي حيــن تُســتخدم 
المراجــل المســاعدة احتياطًيــا لخطــوات المعالجــة المعقــدة 
الازمــة لنــزع المــاء وكبريتيــد الهيدروجيــن مــن منتجــات 

الخام.   
وتشتمل المبادرات األخرى على تحديد النقطة المرجعية 
المثلـى المضـادة لرتفـاع الضغـط فـي الضواغـط الرئيسـة 
لتجنـب اإلعـادة غيـر الازمـة التـي تهـدر الطاقة، والتسـخين 

النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد عبدالرحمن السعدي، يتوسط اإلدارات والفرق واألفراد الفائزين بجائزة كفاءة استهاك الطاقة األولى لعام 2018م. وقد ُمنحت الجائزة الجديدة لتكريم اإلدارات على ما تحققه من نجاح ضمن ثاث فئات، فضًا عن إنجازات مبادرات األفراد والفرق ضمن فئتين إحداهما صناعية واألخرى غير صناعية. وقد كان المركز األول من نصيب إدارة اإلنتاج في 
خريص، تلتها إدارة أعمال معامل بقيق في المركز الثاني، فيما حّلت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية في المركز الثالث.  وظفر معمل الغاز في واسط بجائزة الفئة الصناعية، وفازت إدارة خدمات أحياء السكن في المنطقة الجنوبية/الوسطى بجائزة الفئة غير الصناعية.   

6
١١ أبريل ٢٠١٩    القافلة األسبوعية

جانيت بنهيرو
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تكرمي الفائزين بجائزة كفاءة استهاك الطاقة األولى لعام 2018م

نجوم الطاقة في أرامكو السعودية

المسـبق لمياه تغذية المرجل للحد من اسـتهاك وقود الغاز، 
وتطبيق تقنية »التحكم المتقدم في العمليات« في المضخات 
الكهربائية الغاطسة الخاصة بآبار النفط للحد من استهاك 

الطاقة.       
أمـا إدارة أعمـال معامـل بقيـق فقـد فـازت بالمركـز الثانـي 
لقـاء تطبيقها لمبـادرات طاقة عديـدة باإلضافة إلى التطبيق 

الشامل لبرنامج إدارة الطاقة في معامل بقيق.   
ومعامـل بقيـق، التـي تُعـد أكبـر مرفـق لمعالجـة النفـط 
وتركيـز النفـط الخـام فـي الشـركة، هـي الموقـع الرئيـس 
لمعالجة النفط الخام العربي الخفيف والممتاز، وقد نجحت 
خـال عـام 2018م بتحسـين كثافـة اسـتهاك الطاقـة فيهـا 

بواقع %18.8.  

وقـال مديـر إدارة أعمـال معامـل بقيـق، األسـتاذ خالـد 
الغامـدي: »تلتـزم إدارة معامـل بقيـق، انطاًقـا ممـا تقّدمـه 
الطاقـة مـن فـرص واعـدة، بتحسـين كفـاءة اسـتهاك الطاقة 
وفـق خطـة الطاقـة المقـررة«، مؤكـًدا أن الوعـي بالطاقـة 
»يضطلـع بـدور رئيـس فـي عمـل أي مؤسسـة تسـعى لتحقيـق 

كفاءة الطاقة«.
وكانـت إدارة أعمـال معامـل بقيـق قـد أكملـت التطبيـق 
التجريبي الداخلي لتقنية التحكم المتقّدم في العمليات على 
أعمـدة تركيـز النفـط الخـام وأعمـدة النـزع الخاصـة بسـوائل 
الغـاز الطبيعـي، التي تتيـح التعديل التلقائـي لمعايير عمليات 
متعّددة بالطريقة التي تحقق مستوى كفاءة استهاك الطاقة 

األمثل دون تدخل من المشغل.      

وأضـاف الغامـدي قائـًا: »يحّسـن نظـام مؤشـرات األداء 
الرئيسة الذكي للطاقة أداء الطاقة من خال تحديد أهداف 
مؤشرات األداء الرئيسة التي تعكس أعمال المعامل الحالية، 
ويحـّدد مواضـع القصـور في الكفـاءة بدقة، األمـر الذي يوفر 
أّداة فاعلـة لإلرشـاد تقـّدم أفضـل أنمـاط معاييـر األعمـال 

وبطريقة تحقق المستوى األمثل لكفاءة الطاقة«.      
مـن جهتـه، قـال مديـر إدارة الصيانـة فـي معامـل بقيـق، 
األسـتاذ سـامي الحويس: »اشـتمل التعاون بين فرق التشـغيل 
والصيانـة فـي معامـل بقيـق علـى مبـادرات عديـدة ُطبقـت 
لتحسـين كفـاءة اسـتهاك الطاقـة«، وأشـار إلـى أن تنسـيق 
الصيانـة الدوريـة والمعاينـة لمولـدات اسـتخاص الحـرارة 
البخاريـة ومولـدات توربينـات الحتـراق الغـازي، وتركيـب 
علـى  تشـتمل  التـي  التشـغيل،  سـاعات  إطالـة  مجموعـة 
تحسـينات عديـدة تهـدف إلـى تطبيـق خطـط المعاينـة علـى 
معـدات التوليـد المزدوج وتنسـيقها على الوجـه األمثل، يؤدي 
إلـى الحـد مـن فترات توقـف المعدات بسـبب األعطـال ورفد 

الشبكة بمزيد من الكهرباء.    
علـى صعيد آخر، تـوزع إدارة التوزيع في المنطقة الغربية، 
التـي حلّـت فـي المركـز الثالـث، زهـاء 700 ألـف برميـل فـي 
اليوم من منتجات البترول، أي ما يمّثل نسبة تزيد على %55 

من طلب المملكة اإلجمالي على البترول. 
ونّفـذت اإلدارة 11 مبـادرة للطاقـة فـي إطـار برنامـج إدارة 
الطاقـة المقـرر فـي مسـتودعاتها العشـرة لمنتجـات البتـرول 
المنتشـرة علـى طـول السـاحل الغربـي للمملكـة، وفرضتيـن 
للخـزن  مرافـق  وثاثـة  وضبـا،  جـازان  فـي  بحريتيـن 

اإلستراتيجي، ومطار دولي واحد، وقواعد جوية. 
وقـال مديـر إدارة التوزيـع فـي المنطقـة الغربيـة، األسـتاذ 
عبـد اهلل الغامدي: »حقق موظفـو اإلدارة البالغ عددهم 1144 
موظًفـا وموظفـة وفـًرا في الطاقة بنسـبة بلغـت 9.91% خال 

عام 2018م«. 
أمـا منسـق برنامـج إدارة الطاقـة، توفيق ما، فقـال: »أُعد 
برنامـُج إدارة الطاقـة بغـرض تقديـم خدمـات طاقـة أفضـل 

تتميز بالجودة وتستهلك قدًرا أقل من الطاقة«.  
وقـد أسـفر اسـتخدام مراحـل أسـلوب التمّيـز فـي األداء 
الـذي يدعـى »خطْط/طبْق/تحقْق/عـّدْل« فـي تطبيق تقنيات 
فاعلـة لترشـيد اسـتهاك الكهربـاء فـي اإلدارة علـى صعيـد 
مضخـات التحميـل ومصابيـح المبانـي ومكيفـات الهـواء، عن 

وفر سنوي بقيمة 370 ألف دولر.
تُمنـح الجوائـز أيًضـا لتكريـم المشـاركين فـي المبـادرات 
الفرديـة والجماعيـة، وقـد كانـت جائـزة الفئـة الصناعيـة مـن 

نصيب رئيسْي وحدتين هما محمد الغفيلي وبايرون آندرسن 
من إدارة معمل الغاز في واسط.  

زيادة التوليد المزدوج في 
واسط يحد من االنبعاثات

يُعـد معمـل الغـاز فـي واسـط، الـذي يقـع شـمال مدينـة 
الجبيـل الصناعيـة، والـذي بـدأ تشـغيله في شـهر أكتوبـر عام 
2015، واحـًدا مـن أكبـر معامـل الغـاز التـي شـيدتها الشـركة، 
ويعالـج الغـاز غيـر المصاحـب مـن حقلـي غـاز همـا العربيـة 
والحصبـاة لصالـح شـبكة الغـاز الرئيسـة الممتدة عبـر أرجاء 

المملكة.    
ويوّلـد معمـل الغـاز في واسـط، عبـر عملية تُسـمى التوليد 
المـزدوج، الكهربـاء ويحـّول الفاقـد الحـراري إلـى بخـار يوّلـد 
طاقـة تكفـي احتياجات المعمـل، باإلضافة إلـى معامل أخرى 

تابعة للشركة، مما يُسهم في خفض أكبر لانبعاثات. 
ويشـّغل معمـل الغـاز فـي واسـط أربعـة توربينـات احتـراق 
غـازي ومولـدي توربينـات بخاريـة، وقـد فـاز محمـد الغفيلـي، 
وهو رئيس وحدة تفتيش معمل الغاز، وبايرون آندرسـن، وهو 
رئيـس وحـدة هندسـة التصنيـع بجائـزة الفئـة الصناعيـة عـن 

مبادرتهما لزيادة قدرة وكفاءة توليد الكهرباء منها.   
لمولـد  الحـرارة  وفائـق  الضغـط  عالـي  البخـار  يسـمح 
التوربيـن البخـاري بالـدوران، ممـا ينتـج عنـه توليـد الكهرباء. 
وعندمـا انخفـض البخـار عالـي الضغـط وفائـق الحـرارة )65 
رطـًا لـكل بوصـة مربعـة( لتلبيـة احتياجـات المعالجـة فـي 
المعمـل، أدرك الفريـق أن هنـاك فرصـة لتوليـد مزيـد مـن 
الكهربـاء عبر تقليـل إنتاج البخار من المراجل عالية الضغط 
وزيـادة إنتـاج البخـار مـن وحـدات التوليـد المـزدوج وإيقـاف 

البخار الذي يمر عبر صمامات تخفيف الضغط. 
وقـد أّدت المحافظـة علـى مراقبـة الضغـط المرتـد لمولد 
التوربيـن البخاري أثناء التشـغيل المعتـاد وإيقاف البخار عبر 
محطة تخفيف الضغط إلى زيادة إضافية في إنتاج الكهرباء 
لمعمـل الغـاز تتـراوح مـن 5 إلـى 20 ميقـاواط. وأسـهم وضـع 
أحـد المراجـل عاليـة الضغـط العاملـة علـى حالة السـتعداد 
الحتياطـي أثنـاء فترات انخفـاض الطلب على مبيعـات الغاز 
فـي تمكيـن معمـل الغـاز فـي واسـط مـن زيـادة إنتـاج الكهرباء 
مـن مولـدات توربينـات الحتـراق الغـازي ليصـل معـدل توليد 

الكهرباء في واسط إلى 80 ميقاواط. 

مثبتات حرارة ُمحّسنة
فـي  السـكن  أحيـاء  إدارة خدمـات  مـن مديـر  كلٌّ  وفـاز 
محمـد  األسـتاذ  بالوكالـة،  الجنوبية/الوسـطى  المنطقـة 
الهاجـري، ومستشـار المقـاولت، أحمـد نيـروخ، ومهنـدس 
الصيانـة، جـواد داوود، بجائـزة الفئـة غيـر الصناعيـة عـن 
فكرتهـم لسـتخدام مثبتـات حـرارة تلقائيـة إلكترونيـة ذكيـة 

لتحسين استخدام التدفئة في المنازل.  
فبمجـرد الضغـط على خيـار في جهاز ذكـي يمكن التحكم 
بالتدفئـة والتهويـة وتكييـف الهـواء فـي المنـزل ممـا يحـد مـن 
اسـتهاك الكهربـاء، فضـًا عـن الفوائـد المتعلقـة بالصحـة 
والسـامة. ويمكـن تحقيـق ذلـك اعتمـاًدا علـى جـدول معـد 
أو بمجـرد  تلقائـي  لمثبـت حـرارة  أو علـى مجـس  مسـبًقا 

استخدام أي جهاز من األجهزة الذكية.  
وقـد قـام الفائـزون الثاثـة بالجائـزة عـام 2015م بتركيـب 
مثبـت حـرارة تلقائـي رقمـي ذكـي مـن نـوع »نسـت« فـي منـزل 
فـي بقيـق يقطنـه ثاثـة أشـخاص ممـا أسـهم بتوفيـر فـي 
اسـتهاك الكهربـاء بواقـع 4496 كيلـوواط مقارنـة مـع مثبـت 

الحرارة التلقائي العادي.  
ويسـتطيع منظـم الحـرارة المذكـور، المجهـز بمجسـات 
للحركـة والرطوبـة ودرجة الحـرارة، تقليَل اسـتهاك الكهرباء 
فـي المنـازل بل والحـد اآللي من السـتهاك من خال تغيير 
درجـات الحرارة المحددة عندما يستشـعر عدم وجود سـكان 

في المنزل.  
 باإلضافـة إلـى ذلـك، ثمـة إجـراء سـامة يتمّثـل فـي نظام 
إليقاف التكييف يمنع الدخان من النتشـار، وتشـتمل الفوائد 
الصحيـة علـى تذكيـرات تلقائيـة لتغيير/تنظيـف المرشـحات 
وتخفيـض الرطوبة لمسـاعدة مـن يعانون من الربـو باإلضافة 
إلـى بطاريـة احتياطية لتسـهيل معرفة أسـباب األعطال حتى 

في حالت انقطاع الكهرباء. 

النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية، األستاذ أحمد عبدالرحمن السعدي، يتوسط اإلدارات والفرق واألفراد الفائزين بجائزة كفاءة استهاك الطاقة األولى لعام 2018م. وقد ُمنحت الجائزة الجديدة لتكريم اإلدارات على ما تحققه من نجاح ضمن ثاث فئات، فضًا عن إنجازات مبادرات األفراد والفرق ضمن فئتين إحداهما صناعية واألخرى غير صناعية. وقد كان المركز األول من نصيب إدارة اإلنتاج في 
خريص، تلتها إدارة أعمال معامل بقيق في المركز الثاني، فيما حّلت إدارة التوزيع في المنطقة الغربية في المركز الثالث.  وظفر معمل الغاز في واسط بجائزة الفئة الصناعية، وفازت إدارة خدمات أحياء السكن في المنطقة الجنوبية/الوسطى بجائزة الفئة غير الصناعية.   

7
القافلة األسبوعية    ١١ أبريل ٢٠١٩ 

كفاءة أداء الطاقة ألرامكو السعودية لعام 2018م
تمثلت وفورات الطاقة للعام 2018م في:

8600
برميل في اليوم من المكافئ النفطي

تمخض عنها وفر إجمالي في الطاقة بواقع

227
ألف برميل في اليوم من المكافئ النفطي منذ إطاق برنامج الطاقة

0.97
مليون طن من ثاني أكسيد الكربون خفضت عبر 

مبادرات الطاقة. ومجموع ما خفض من ثاني أكسيد 
الكربون منذ إطاق البرنامج هو

25.8
مليون طن، وهو ما يعادل نسبة تبلغ 19% من التزام 

المملكة بالحد من االنبعاثات بحلول عام 2030م. 



معمل الغاز في العثمانية ُينّظم منتدى البيئة

العثمانيــة - نّظــم معمــل الغــاز فــي العثمانيــة، مؤخــًرا، 
منتــدًى متخصًصــا فــي الشــؤون البيئيــة والتوعيــة فــي 
حمايــة البيئــة، وذلك انطاًقا من المســؤولية الجتماعية، 
انســجاًما مــع جهــود أرامكــو الســعودية فــي المحافظــة 
علــى البيئــة، ولتوعيــة المجتمــع بأهميــة المحافظــة عليهــا 

من التلوث وما يهدد صحة الفرد والمجتمع.
العثمانيــة،  فــي  الغــاز  معمــل  إدارة  مديــر  وألقــى 
األســتاذ هشــام العــادل، كلمــة افتتاحيــة أشــاد فيهــا 
بالجهــود المبذولــة والمرجــوة بمــا يخص الشــؤون البيئية 
ــة  ــى أهمي ــي والعالمــي، مؤكــًدا عل ــى المســتوى المحل عل

حمايــة البيئــة، ومشــيًدا بالتعــاون الملمــوس والهتمــام علي املوسى
الكبيــر مــن مختلــف الشــركات واإلدارات لتنظيــم هــذا 

المنتدى.
وبــدأت فعاليــات المنتــدى بعــرض قّدمه الدكتــور توفيق 
غشــام، مــن شــركة تحليــة الميــاه، كشــف خالــه عــن 
ــرق  ــاه، والف ــة المي ــة المســتخدمة لتحلي ــات الحديث التقني

بينها وبين الطرق القديمة المستخدمة.

استهالك المياه
بعــد ذلــك، قــّدم الدكتــور نوهــو مــوازو مــن جامعــة 
الملــك فيصــل شــرًحا حــول مفهــوم اســتهاك الميــاه 

والســتثمار فــي مشــاريع معالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، 
والعوائــد العاليــة مــن الســتثمار فــي مثــل هــذه المشــاريع، 

إضافة إلى الفائدة الكبيرة للبيئة المحيطة. 
فيمــا أوضــح ممثل شــركة اميرســن، محمــد حفيظ دور 
الغــاز،  احتــراق  لمتابعــة عمليــة  الاســلكية  التقنيــات 

وتقليل انبعاث الغازات السامة للمحافظة على البيئة.
ــن الدكتــور مصطفــى الســوبكي مــن شــركة إس بــي  وبيَّ
إس إس، أهميــة ودور الحمايــة مــن مخاطــر النبعاثــات 
اإلشــعاعية الناشــئة طبيعًيــا فــي مجــاري الغــاز وتحليــة 

المياه.
ونــّوه الدكتــور محمــد رحمــان مــن جامعــة الملــك فيصل 
بوجــود طــرق جديــدة فــي الزراعــة تعتمــد علــى اســتخدام 

الميــاه المعالجــة وأثرهــا فــي توفيــر الميــاه المهــدرة علــى 
مستوى العالم في السنوات المقبلة.

طرق مبتكرة للمحافظة على البيئة
ــم الشــركات المشــاركة أســاليب  ــدى تقدي وشــهد المنت
حديثــة ومتنّوعــة للمحافظــة علــى البيئــة، حيــث قّدمــت 
شــركة نالكــو بعــض األســاليب اآلليــة لمعالجــة الميــاه 
الكيميائيــة  المــواد  اســتهاك  تقليــل  بهــدف  كيميائًيــا 

بالمياه، والزيادة في كفاءة معالجة المياه.
فيمــا قّدمــت شــركة اتــش اي بي ســي عــدًدا مــن الطرق 
الملوثــة.  الميــاه  وتحليــة  لمعالجــة  الجديــدة  العمليــة 
واســتعان ممثــل شــركة هــدف ببعــض التقنيــات الجديــدة 
لمتابعــة اســتهاك الميــاة والتعريــف باآلثــار المترتبــة فــي 
خفــض اســتهاك الميــاه، وكشــف وجــود التســربات بطرق 

تقنية حديثة، بعيًدا عن الطرق التقليدية.
ومــن جانبــه، حــذر مركــز جونــز هوبكنز أرامكــو الطبي، 
مــن أضــرار التدخين ومخاطره، ســواًء التدخيــن التقليدي 
أم اإللكترونــي واألمــراض المرتبطــة بــه، مطالبيــن بعــدم 
ــي إغــراءات التحــول مــن  ــاع للتســويق المخــادع ف النصي
الطــرق التقليديــة فــي التدخيــن إلــى التدخيــن اإللكترونــي 

بزعم أن األخير أقل ضرًرا على الصحة.

تسرب المواد الكيميائية 
ــة  وقــّدم رجــال اإلطفــاء مــن معمــل الغــاز فــي العثماني
عرًضــا افتراضًيــا لحتــواء تســرب المــواد الكيميائيــة 
بطــرق آمنــه وســريعة، للوقايــة مــن التبعــات الخطــرة التــي 

قد تُحدثها التسربات.
فيمــا عــرض قســم التفتيــش فــي معمــل الغــاز فــي 
النبعاثــات  ار( لكشــف  العثمانيــة، جهــاز )إل دي أي 
الغازيــة وإصاحهــا، كمــا يعمــل الجهــاز المبتكــر علــى منع 

تسرب الغاز.
وقســم  المعــادن  تكويــن  ورشــة  مــن  فنيــون  وشــرح 
مبــارك  العثمانيــة،  فــي  الغــاز  معمــل  فــي  التكييــف 
الشــهراني وعــاء بــن عبــد وحســن الجعفــر، التقنيــات 
الجديــدة فــي تحويــل اآللت المســتخدمة فــي الصيانــة 
مــن الوقــود التقليــدي إلــى طاقــة نظيفــة، للتقليــل مــن 

النبعاثات في مجال الصيانة الدورية لمعامل الغاز.
فــي  المشــاركين  تكريــم  الختامــي  الحفــل  وشــهد 
المنتــدى، وتحفيــز الحضــور علــى رفــع مســتوى حمايــة 
الجماعــي  أم  الشــخصي  الصعيــد  البيئــة ســواء علــى 
ليكونــوا خيــر ســفراء لتوعيــة المجتمــع فــي المحافظــة 

على البيئة لتصبح أكثر أمًنا.

8

عدد من الحضور خال افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى حيث عرضت مجموعة من الشركات أحدث تقنيات المحافظة على البيئة.

الناظر اإلداري لقسم الهندسة، حمد الخالدي، أثناء تجربته لجهاز )إل 
دي أي ار(، وهو جهاز يكشف االنبعاثات الغازية، كما يعمل على منع تسرب 

الغاز.

وفي الصورة إلى اليسار، عدد من إداريي معمل الغاز في العثمانية وشدقم 
أثناء الجولة الميدانية في المعرض، حيث يستمعون لشرح عن أجهزة 

تحليل جودة الهواء.  

١١ أبريل ٢٠١٩    القافلة األسبوعية
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قسم تطوير الكفاءات الوظيفية ..

خدمات استشارة وظيفية للجميع

الظهــران - تماشــًيا مــع إســتراتيجية القســم الهادفــة 
إلــى تقديــم خدمــات استشــارية عالميــة المســتوى، يكثف 
قســم تطويــر الكفــاءات الوظيفيــة فــي إدارة تطويــر 
الكفــاءات اإلداريــة والمهنيــة جهــوده لتطويــر مركــز 
اإلرشــاد المهنــي للتمّيــز فــي أرامكــو الســعودية مــن 
خــال تقديــم برنامــج تأهيلــي معتمــد دولًيــا لتقديــم 
البرنامــج  ويتوافــق  الشــركة.  لموظفــي  الستشــارات 
التأهيلــي لممارســي الستشــارات الوظيفيــة مــع معاييــر 
التعليــم والتطويــر الوظيفــي فــي المملكــة، حيث سيســمح 
للشــركة بتوســيع الخدمــات بشــكل أكبــر مــن خــال 
مراكــز الستشــارة الوظيفيــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء 

الشركة. 

برنامج مكّثَف
ــن هــذا البرنامــج التأهيلــي مستشــاري تطويــر  يُمكِّ
الكفــاءات الوظيفيــة مــن دعــم موظفــي الشــركة لغــرض 
تطويــر كفاءاتهــم.  كمــا يُحّســن هــذا البرنامــج، المتوائــم 
مــع الكفــاءات الوظيفيــة والمعاييــر المهنيــة المعتمــدة 
دولًيــا، مــن ممارســات تقديــم الستشــارات الوظيفيــة في 
ــة تواصــل وممارســة مشــتركة  ــاع لغ ــّزز اتب الشــركة، ويع
بيــن الموظفيــن، وينمــي قــدرة اإلدارات علــى تقديــم 
ويتعلّــم  الجــودة.  عاليــة  مهنيــة  استشــارية  خدمــات 
ممارســو الستشــارات الوظيفيــة الطموحــون، ممــن يتــم 
ترشــيحهم مــن قطاعــات األعمــال والمناطــق اإلداريــة 
ــة الازمــة  ــة والتقني ــاءات المهني ــا، الكف ــون له ــي يتبع الت
لتقديــم خدمــات الستشــارة المهنيــة وتطبيقهــا. ومــن 
ــى شــهادة  ــح الحصــول عل ــر األخــرى للترّش ــن المعايي بي
جامعيــة، وتوفــر أكثــر مــن خمــس ســنوات مــن الخبــرة 
فــي المــوارد البشــرية أو تطوير الموظفيــن أو التوجيه أو 
التدريــب أو الستشــارة الوظيفيــة، والتحلــي الدائــم 
بالســلوكيات األساســية األربعــة للشــركة، وهــي: اتخــاذ 

القرار، والتمكين، والحوار، والتواصل. 

تعّلم متعّدد الوسائلشايستا خان
يســتخدم البرنامــج منهًجــا تعليمًيــا متعــّدد الوســائل 
مــن ورش العمــل التفاعليــة، ومهــارات الستشــارات، 
وممارســات التطويــر، وتطبيــق أحــدث األبحــاث فــي 
التطويــر الوظيفــي. كمــا يتضّمــن الوصــول إلــى منصــة 
وتحفــز  المعرفــة،  تبــادل  تتيــح  اإلنترنــت  عبــر  تعلّــم 
النقــاش خــارج الصــف والتعــاون بيــن الزمــاء، ويأتــي كل 
ذلــك ضمــن نطــاق الشــركة. الجديــر بالذكــر، هــو أن 
البرنامــج معتمــد مــن الجمعيــة الدوليــة لإلرشــاد التربوي 
والمهنــي، وقــد تــم تطويــره داخلًيــا ليتوافــق مــع المعاييــر 
المهنيــة لممارســي الستشــارات الوظيفيــة فــي المملكــة 

العربية السعودية.

التزام مستمر
فـي معـرض الحديـث عـن تأثيـر البرنامـج، قـال مديـر 
تطويـر األيدي العاملة المحلية، األسـتاذ محمد السـبيعي: 
»إن إطـاق البرنامـج التأهيلـي لممارسـي الستشـارات 
الوظيفيـة يظهـر التـزام الشـركة المسـتمر بتطويـر ودعـم 
أكثـر أصولنـا قيمـة، أل وهـو رأس المـال البشـري. نحـن 
ملتزمـون بنقـل هـذه المعرفـة بالتحديـد، وتوظيـف أحـدث 
ممارسات الستشارة الوظيفية، وبناء جسر مع الموظفين 

لنتمكن من تقديم خطط المسارات الوظيفية بنجاح«.
الكفـاءات  تطويـر  لقسـم  اإلداري  الناظـر  وقالـت 
البرنامـج  األزيمـع: »يخطـو  آنـذاك، نجـوى  الوظيفيـة، 
التأهيلـي لممارسـي الستشـارات الوظيفيـة فـي أرامكـو 
السـعودية خطـوًة أخـرى نحـو التمّيـز. وبإنشـائنا مركـًزا 
للتمّيـز، فإننـا نبنـي قـدرات مراكـز اإلدارات فـي الشـركة 
لتقديـم خدمـات استشـارية وظيفيـة عالية الجودة يسـهل 

الوصول إليها«.

تأثير البرنامج
خـّرج قسـم تطويـر الكفـاءات الوظيفيـة دفعتيـن مـن 

البرنامـج التأهيلـي لممارسـي الستشـارات الوظيفيـة، 
حيـث أتمـت كل دفعـة تسـعة أشـهر مـن التدريـب، وكان 
إلـى نوفمبـر  الثانيـة مـن شـهر مـارس  الدفعـة  تدريـب 
التأهيـل  31 موظًفـا علـى  2018م. وحتـى اآلن، حصـل 
الـازم ويسـهمون حالًيـا فـي أنشـطة التطويـر الوظيفـي 
جانـب  إلـى  واسـتبقائهم،  الموظفيـن  مشـاركة  وتعزيـز 

الرتقاء باألداء التنظيمي والفاعلية.
وذكرت الخبيرة العامة في الموارد البشـرية في وحدة 
المـوارد البشـرية فـي الكيميائيات والخدمات المسـاندة، 
مريـم الخاطـر، التي كانت ضمن خريجـي الدفعة الثانية، 
إنهـا تمكنـت من تطبيق مـا تعلمته مـن البرنامج في مكان 
عملهـا. وقالـت: »مـن خـال الجمـع بيـن الدراسـة عبـر 
اإلنترنـت، والتعليـم المباشـر، واإلرشـاد المهنـي العملـي، 
أتيحـت لـي الفرصـة للتعلـم من البرنامـج. وعلمنـي كيفية 
واسـتجابات  فعـل  ردود  ومراقبـة  بفاعليـة،  السـتماع 

الموظفين، ومعالجة مخاوفهم بطريقة أفضل«.
وأفـاد الخبيـر العـام فـي المـوارد البشـرية مـن وحـدة 

الخدمـات المسـاندة إلدارة المشـاريع وخريـج الدفعـة 
الثانيـة، حاتـم درويـش، بـأن البرنامـج يائـم احتياجـات 
العمـل. وقـال: »يعمـل المدربـون كمستشـارين ويقّدمـون 

اإللهام ويشجعون على التفكير الذاتي«.

توسيع النطاق
يدعـم التطويـر المسـتمر لمركـز التمّيـز فـي اإلرشـاد 
الوظيفي في أرامكو السـعودية التنفيذ السـريع والتطبيق 
اإلسـتراتيجي ألفضـل الممارسـات الدوليـة، ممـا يسـمح 
للشـركة بتقديـم خدمـات الستشـارة الوظيفيـة بمسـتوى 
لممارسـي  التأهيلـي  البرنامـج  توسـع  ومـع  عالمـي. 
الستشـارات الوظيفيـة فـي السـنوات القادمـة، ووجـود 
لوظيفيـة  ا الستشـارات  ممارسـي  مـن  كبـر  أ عـدد 
المعتمديـن الذيـن يخدمـون الشـركة مـن خـال مراكـز 
الستشـارات الوظيفيـة، سـيلتمس المهنيون على مسـتوى 

الشركة أثر خدمات الستشارات الوظيفية بشكل أكبر.

خريجة في الدفعة 
األولى للبرنامج 

التأهيلي لممارسي 
االستشارات الوظيفية، 

سلمى أسعد، تفتتح 
حفل   تخريج الدفعة 

الثانية من الدورة 
التدريبية لقسم تطوير 
الكفاءات الوظيفية. تم 

تصميم البرنامج 
التأهيلي المعتمد دولًيا 

خصيًصا لموظفي 
الشركة.

تصوير: مصلح الخثعمي

صورة في ختام حفل التخرج للبرنامج التأهيلي لممارسي االستشارات 
الوظيفية تجمع رئيس مجموعة االستشارات الوظيفية، ظهير الدين بط 

)يسار الصورة(، وخريجي البرنامج، وهم: رامي بو سبيت، وحاتم درويش، 
وعايض العتيبي، ومؤيد الراهب، ومريم الخاطر، وميس حمد، ومستشاري 
الكفاءات الوظيفية تريسي الرا هيلتون، وظافر آل بحري، وعتيق الجهني، 

وريكي تريبل ، وأحمد الذكير، وبندر العمري، وإعجاز حسين، وعبد اهلل الحسن.
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تقنيـة البلـوك تشـين هـي نـوع مـن قواعـد البيانـات الجديـدة، التي 
تسـتطيع إدارة عـدد غيـر نهائـي مـن البيانـات، ويمكـن القـول أيًضـا 
إنهـا تعتمد علـى الثقـة الموزعـة )Distributed Trust(. فـكّل معاملة 
تُسـمى كتلـة أو بلـوك، وكّل كتلـة منهـا تحتـوي علـى بعـض المعلومـات 
الكتـل  توصـف بسلسـلة  لذلـك  السـابقة.  الكتلـة  إلـى  تشـير  التـي 
المتتاليـة، ول يتـّم تعديلها من أّي طـرف، فعندما يتّم دخـول البيانات 
وتسـجيلها ل نحتـاج لتدخـل طـرف ثالـث؛ أي أنها أسـرع فـي معالجة 

البيانات وتخزينها. 
تتلخـص قوة هذا النظـام في مدى تشـفيره ولمركزيته، مما يجعل 
العمليـات آمنة فـي نظرالكثيرين وأكبر سـرعة وفاعليـة. ويمكن لهذه 
بـدًءا مـن تحويـل  المجـالت،  كثيـر مـن  تُسـتخدم فـي  أن  التقنيـة 
األمـوال، إلى نقل البضائـع والملكيات، وساسـل التوريد، والتصنيف 
الئتماني، وإصدار رخص القيادة، وشـهادات الـزواج، وإدارة األماك 

واألصول، وغير ذلك. 
في هـذا المقال أريـد أن أتطّرق إلـى أحد السـتخدامات الجديدة 
الممكنـة لهـذه التقنيـة فـي عالـم أنظمـة إدارة المـوارد للشـركات، 
اإلدارات خـال  هـذه  تعانـي  حيـث  البشـرية،  المـوارد  وتحديـًدا 
إجـراءات التوظيف، وذلك بسـبب كثرة ملفات السـير الذاتية الملفقة 

أو المليئة بالمعلومات غير الصحيحة.
وتشـير بعض الدراسـات إلى أن 75 % من مديري الموارد البشـرية 
أكـدوا أنهم عثـروا على  معلومـة واحدة غير صحيحة علـى األقل في 
ملفـات السـير الذاتية التـي اطلعوا عليهـا. وباسـتخدام تقنيـة البلوك 
تشـين، فـإن هنـاك عـدة مصـادر تعطـي مصداقيـة ومرجعيـة لهـذه 
الملفـات والمعلومـات، ممـا يُسـّهل عمـل إدارة التوظيـف مـن خـال 
التحقـق مـن المعلومـات من مصـادر متعـّددة. وأقـرب مثـال لذلك هو 
الماحظـات والتقييمـات التـي يتركها مسـتخدمو منصـات الخدمات 
عـن فنـدق أو مكان مـا، بحيـث تسـتطيع كمسـتخدم تكويـن انطباعك 
ورأيـك الخـاص عـن هـذا الفنـدق أو المـكان بـدون تدخـل الفنـدق 
نفسـه، أو التأثـر بدعايتـه أو مـا يكتبـه علـى موقعـه. وكذلـك يمكـن 
التـي حصـل عليهـا،  الترقيـات  التوظيـف الطـاع علـى  لمسـؤول 
والمشـاريع التـي أنجزهـا، والرواتـب والمكافـآت وغيـر ذلـك مـن 
المعلومات التـي تخزن بفضل هـذه التقنية. أيًضا تُمكـن هذه التقنية 
مـن السـتغناء عـن الوسـطاء فـي إجـراءات التوظيـف مثـل مكاتـب 

التوظيف، وتوفير المبالغ التي تُدفع لهم. 
أضـف إلى ما سـبق أنه يمكـن اسـترجاع تاريخ الموظـف من ناحية 
النضبـاط الوظيفـي، وسـجل الحضـور والغيـاب فـي الوظائـف التـي 
عمـل بها سـابًقا. كذلـك يتـم السـتفادة مـن التقنية فـي إبـرام العقود 
مباشـرة مـع الموظـف، وتحويـل راتبـه لـه مباشـرة، مـن دون بنـك 
وسـيط. كل ماسـبق، يسـاعد في تسـريع إجـراءات التوظيـف وخفض 

تكاليفه.
مـن وجهـة نظـري ل أعتقـد أن هنـاك مـا يدعـو للقلق فيمـا يخص 
هـذه التقنيـة فـي الوقـت الحالـي، لكـن المطلـوب مـن كل الشـركات 
والمؤسسـات أن تأخـذ الحيطـة والحـذر مـع مراقبـة تطـور تقنيـة 
البلوك تشـين عـن كثـب، ألن دورهـا سـيتطور تدريجًيا، ومـن الُمرجح 
اعتمادهـا فـي عديـد مـن الصناعـات. وطالمـا بـدأت كبـرى شـركات 
التقنيـة واألعمـال فـي اسـتخدام تقنيـة البلـوك تشـين فـي تعاماتها، 
فذلك مؤشـر علـى أن هـذه التقنية آخـذة فـي التطـور، وبالتالي يجب 
أن تكـون هنـاك خطـة واضحـة لكيفيـة السـتفادة مـن هـذه التقنيـة 

ضمن الخطط اإلستراتيجية للشركات.

)البلوك تشين( 
في خدمة أنظمة 

الموارد البشرية 

فيصل أحمد الناصر 
خبير تقنية معلومات

الثورات الصناعية منذ انطالقها وحتى الرابعة

يـدور مفهـوم »الثـورة الصناعيـة الرابعـة«، الـذي انطلـق مـن ألمانيـا قبـل 
سـنوات، حـول أتمتـة الصناعـة، والتقليل من عـدد األيدي العاملـة فيها، بحيث 
ينحصـر دور اإلنسـان فـي الصناعـة علـى اإلشـراف، وهـذا يسـتلزم اسـتخدام 

قدرات علمية لمتاك بنية تقنية ورقمية متطورة. 
وعنـد انطـاق ثـورة جديـدة، تنطلـق تحديـات وآمـال جديدة عديدة سـتطال 
الجميـع، بما في ذلك المجتمعات المتقّدمة. فمن إيجابيات »الثورة الصناعية 
الرابعـة« أنهـا سـتفتح أفًقـا جديـدة فـي التنميـة القتصاديـة والجتماعيـة 
واإلنسـانية عموًمـا، وتخفـض تكاليـف اإلنتـاج، وتؤّمـن خدمـات ووسـائل نقـل 
واتصـال تجمـع بيـن الكفـاءة العاليـة والثمـن األقـل، وتختصـر كثيًرا مـن الوقت 
فـي عمليـة التطويـر. إل أنها سـتفرض في الوقت نفسـه تحديـات جديدة على 
المجتمعـات البشـرية، فهـي تشـترط إعـادة هيكلـة اقتصاديـة شـاملة،  قـد 
يرافقهـا تغّيـر في القيـم الثقافية والجتماعية، وزيادة فـي أعداد الباحثين عن 
عمـل بشـكل كبيـر، حيـث إن أتمتة الصناعة من شـأنها أن تقلّـص فرص العمل 
إلـى 50 %، خاصـة بين أصحـاب الوظائف التقليدية التي ل تحتاج إلى خبرات 

علمية وتقنية عالية. 

الثورات الصناعية السابقة
بـدأت الثـورة الصناعيـة األولـى فـي بريطانيـا منـذ عـام 1760م، ثـم انتقلـت 
بعدهـا إلـى دول أوروبـا ومنهـا إلـى جميـع أنحـاء العالـم، وبهـا حلـت اآللـة محل 
اإلنسـان بشـكل جزئـي، وبـدأت مـن خالهـا تصنيـع مـواد كيميائيـة جديـدة 
وانتشرت أعمال تصنيع الحديد واستخدام الطاقة البخارية، وظهور المصانع 
الكبيـرة. وسـيطرت صناعـة المنسـوجات علـى الثـورة الصناعيـة األولى، حيث 
كانـت الصناعـة األولـى مـن حيـث اسـتخدام اآللت الحديثـة التـي ظهـرت مـع 
الثـورة الصناعيـة. وقـادت الثـورة الصناعيـة فـي بريطانيـا إلـى ثـورة زراعيـة 
كبيـرة، ممـا أسـهم فـي اسـتعمال المعـدات الزراعيـة المتطـورة التـي أفرزتهـا 
الثـورة الصناعيـة، وبـدأ سـكان الريف يعتمـدون على جانب مـن مدخراتهم في 
تطويـر المشـاريع الصناعيـة. وأدت الثـورة الزراعيـة ومـا صاحبهـا مـن إدخـال 
اآللت والوسـائل الحديثة في الزراعة، إلى سـيطرة اآللت الكبيرة والسـتغناء 
عن نسـب كبيرة من العمال الزراعيين، وهو األمر الذي أدى لتوفير أيٍد عاملة 

رخيصة وكثيرة للعمل في المصانع. 
أمـا الثـورة الصناعيـة الثانية فكانت ثورة تقنية، حيث بـدأت هذه الثورة منذ 
منتصـف القـرن التاسـع عشـر مـع اكتشـاف طريقـة لتصنيـع الصلـب المنصهر 
مـن الحديـد الخـام وتقليـل تكلفته، وانتهت مـع انتهاء الحـرب العالميـة األولى. 

تقرير: ثالثة مليارات صورة تتم مشاركتها عبر 
اإلنترنت يومًيا و85 ٪ منها مقرصنة

أصـدرت شـركة »كوبـي تـراك« العالميـة التـي تعمـل فـي مجـال متابعـة 
وحمايـة حقـوق الملكيـة الفكرية تقريرها السـنوي حول مشـاركة الصور عبر 
اإلنترنـت. ويشـير التقريـر إلـى نتائـج صادمـة وإن كانـت متوقعة نسـبًيا فيما 
يتعلـق بحقـوق الملكيـة الفكريـة الخاصـة بالصـور التـي تتـم مشـاركتها يومًيـا 

عبر اإلنترنت.
ل يختلـف اثنـان علـى أن الصـور التـي تتـم مشـاركتها عبـر اإلنترنـت قليًا 
ما يلتفت من يشـاركها إلى حقوق اسـتخدامها وإعادة مشـاركتها مع آخرين. 
ولكـن األرقـام التـي أعلنـت عنهـا الشـركة تقـّدم لنـا تصـوًرا لحجـم هـذه 

القضيـة، حيـث يُشـير تقريـر الشـركة إلـى أن مسـتخدمي اإلنترنـت حـول 
العالـم يقومون بمشـاركة أكثر من ثاث مليـارات صورة إلكترونية يومًيا، وأن 
نسـبة 85 % مـن هـذة الصور تعد مقرصنة أو بمعنى أكثر تبسـيًطا تعد صور 
ل يمتلـك مـن يشـاركها أو ينشـرها الحـق في اسـتخدامها نظـًرا لكونهـا ملًكا 

لشخص أو جهة أخرى لم تمنح ألحد الحق في استخدامها.
تأتـي الوليـات المتحـدة األمريكيـة فـي مقدمـة دول العالـم مـن حيـث 
مشـاركة الصور المقرصنة بنسـبة تزيد قليًا على 22 % من إجمالي الصور 
المقرصنـة المسـتخدمة فـي العالـم أجمـع. وتُعـد قـارة أمريـكا الشـمالية 
بشـكل عام األكثر اسـتخداًما لتلـك الصور المحمية بحقـوق الملكية الفكرية 
بنسـبة 33 % تليها أوروبا بنسـبة 31 % ومن ثم آسـيا بنسـبة 29.3 %، أما قارة 
أسـتراليا فهـي األقـل مخالفـة لحقـوق الملكية الفكريـة في اسـتخدام الصور 

اإللكترونية بنسبة ل تتجاوز 1.27 %.
جديـر بالذكـر أن قائمة الدول والمدن العشـرين األكثر اسـتخداًما للصور 
المقرصنـة قـد خلـت تماًمـا مـن أية دولـة أو مدينـة عربيـة، وإن كان لبد من 
األخذ بالعتبار أن معدل انتشـار اسـتخدام اإلنترنت في الدول التي تتصدر 
تلـك القائمـة علـى األرجـح، يتجـاوز معـدل انتشـار اإلنترنـت فـي عديـد مـن 

الدول العربية.

صوتكمبيوتر
إعداد: رائد الشيخ

وشـملت الثورة الصناعية الثانية صناعة الصلب والسـكك الحديدية والكهرباء 
والمواد الكيميائية. وأتاحت هذه الثورة الصناعية إنتاج نطاق واسع من النظم 
التقنيـة التـي لـم تكـن معروفـة مـن قبـل، مثـل التلغـراف وشـبكات الغـاز والمياه 
والسـكك الحديديـة، بعدمـا كانـت هـذه الخدمـات مقتصـرة علـى بعـض المدن 
الرئيسـة. وظهـر التلغـراف فـي ذلـك الوقـت الـذي أسـهم بسـهولة نقـل األخبار 
واألفـكار بيـن دول العالـم فـي وقـت قصيـر جـًدا. وقد قـادت هذه الثـورة عصر 

اإلنتاج الشامل ذي الكميات الضخمة.
أمـا الثـورة الصناعيـة الثالثـة فهـي التـي نعيشـها اليـوم، وهـي ثـورة التصنيع 
الرقمي من برمجيات متطورة وروبوتات مساعدة، وطرق جديدة في الصناعة 
مثل اسـتخدام الطابعـات ثاثية األبعاد والتواصل عبـر اإلنترنت. وتمثل الثورة 
الصناعيـة الثالثـة التحـّول مـن العصـر الكهربائـي إلـى العصـر الرقمـي والتـي 
بدأت في أواخر خمسينيات القرن الماضي مع ظهور أجهزة الحاسب، ويطلق 
عليها اسم »عصر المعلومات«. ويوجد اليوم عدد كبير من المصانع العماقة 
التي تُدار بشكل جزئي بواسطة الروبوتات وأجهزة الذكاء الصناعي، لكن هذه 

المصانع ل تزال تعمل بمراقبة و تدخل مستمرين من البشر.

الثورة الصناعية الرابعة
تـم تسـمية هـذه المرحلة في عـام 2011م من ِقبَـل رجال أعمـال وأكاديميين، 
الذيـن وصفوهـا بالوسـيلة إلدخـال األنظمـة اإللكترونيـة الفيزيائيـة فـي أعمال 
التصنيـع، وابتـكار أنظمـة اآللت التي يتـم التحكم بها إلكترونًيـا. هذه األنظمة 
تمثـل آلت ذكيـة متصلـة باإلنترنـت، لتقـوم بعمليـات اإلنتـاج بأقـل قـدر مـن 
األخطـاء، وأيًضـا لتغييـر مخرجـات اإلنتـاج وفًقـا للمدخـات واألوامـر التـي 
تسـتقبلها. وتقـوم هـذه اآللت علـى قـراءة مـا يحتاجـه العالـم مـن منتجـات، 
وتتغيـر مخرجاتهـا مـع تغّيـر األذواق والطلبـات، وبالتالـي تقـوم بتغييـر أشـكال 

وأصناف ما تقوم بتصنيعه وفًقا لحاجة العميل. 
المصنـع نفسـه إلنتـاج  إعـدادات  باسـتخدام  أنفسـهم  الزبائـن  وسـيقوم 
منتجاتهـم الخاصـة، فمثـًا سـيقوم العميـل بالدخول علـى تطبيـق المصنع من 
خـال الهاتـف الذكـي ويعطيـه مواصفـات المنتـج الـذي يريـده ليقـوم بتصنيعه 
علـى الفـور. من جهة أخرى فسـتتواصل المنتجات المصنعة بشـكل تلقائي مع 
المصنـع نفسـه، فلـو أن حاسـبك علـى سـبيل المثـال عـرف موعـد نهايـة عمره 
اإلفتراضـي فـي المسـتقبل القريـب، فسـيقوم الحاسـب بإعطـاء ماحظـة 
للمصنع والذي سـيقوم بدوره بتغيير مسـتويات إنتاجه ليعكس المعلومات التي 
منحهـا إيـاه الحاسـب، وسـتجد حاسـًبا آخـر جاهـًزا تـم تصنيعـه خصيًصـا لك 

ليحل محله على الفور.

تحديات الثورة الجديدة
سـتقود الثـورة الصناعية الرابعة مسـتويات الدخل ونوعية الحيـاة لارتفاع. 
وسـوف تنخفض تكاليف النقل والتصالت وسـتصبح الخدمات والتوريد أكثر 
فاعلية وسـرعة، وسـتُفتح أسـواق جديـدة وتدفع عجلـة النمو اإلقتصـادي، مما 

قد يوفر وظائف جديدة خاقة.
فـي الوقـت نفسـه، يمكـن ان تـؤدي الثـورة الصناعيـة إلـى زيـادة البطالـة في 
مختلف قطاعات القتصاد بسبب األتمتة. ولكن يشير التاريخ إلى أن النتيجة 
قـد تكـون مزيًجـا من الثنيـن. وعموًما ل يمكـن التنبؤ في حال السـوق إل عند 

انطاق الثورة فعلًيا ومراقبة أثرها على مختلف األصعدة.



نقلـت الثـورة الصناعيـة حياة معظم السـكان مـن الفقر 
والعـوز والمـرض، إلـى حيـاة الرفاهيـة والبحبوحـة والعمر 
المديـد، ذلـك بفعـل القيمـة المضافـة التـي أدخلتهـا اآللـة 
إلـى عمليـة اإلنتاج الذي تطور بـدوره بفعل العلم والبتكار 
إلـى ثـرواٍت خياليـة. لكـن ثمـن ذلـك كان باهًظـا جـًدا لـم 
يلحظـه القتصـاد: الخطـر البيئـي الوجـودي. واقتصـاد 
المنـاخ، الـذي هـو قيـد التبلـور، يهـدف بواسـطة العلـم 
م القتصادي  والبتـكار مـن جديد، إلـى التوفيق بين التقـدُّ

والحفاظ على البيئة.
مـع انطاق الثورة الصناعية، نشـأت ظاهرتان أسـاس: 
األولـى، هـي أن السـوق أصبـح محور النشـاط القتصادي 
أن  والثانيـة، هـي  األخـرى كذلـك.  النشـاطات  ومعظـم 
العتمـاد الكثيـف علـى الفحـم الحجـري كمصـدر أسـاس 
للطاقة، هيأ الظروف للدخول إلى ما يسميه بعض العلماء 

عصر هيمنة اإلنسان على الطبيعة.
السـلع  وتبـادل  اإلنتـاج  ع  وتنـوُّ السـوق  توسـع  ب  تطلَـّ
المصنعـة علـى نطــاٍق واســٍع، علم اقتصـــاٍد يحلل وينظــم 
ذلـك. ويعّبــر عـن ذلـك مـا حصــل خـال انطاقـة الثـورة 
الصناعيـة عندمـا اجتمع وزير المالية الفرنسي بمجموعة 
من كبار رجال األعمال وسألهم: »أيها السادة، كيف يمكن 
الحاضـرون  أجابـه  الفرنسـية مسـاعدتكم؟«،  للحكومـة 
بالجملـة الشـهيرة »laissez faire«، دعـه يعمـل، أي »ل 

تتدخلوا في شؤوننا«. 
بعـد ذلـك بفتـرة، شـرح آدم سـميث هـذا المنطـق الـذي 
كان معموًل به، في كتابه الكاسيكي الشهير »ثروة األمم« 
1766م، داعًيـا الحكومـات إلى عـدم التدخل في القتصاد 
بـأي شـكل، ألنهـا تعيـق الكفـاءة واإلنتـاج مـن دون مبـرر. 
م  وأشـار إلـى أن قـوى العـرض والطلـب تجعـل السـوق ينظِّ
نفسـه بنفسـه، وأن مسـتويات األسـعار واألجـور والعمـال 

تعدل نفسها تلقائًيا عن طريق هذه »اليد الخفية«.
القـرن  الربـع األخيـر مـن  الحيـن وحتـى  ذلـك  ومنـذ 
العشـرين لـم يُعـر أحـد مـن أصحـاب القـرار أّي اهتمـام 
لتأثيـر التغيـرات المناخيـة علـى القتصـاد. لكـن تزايـد 
الكـوارث الطبيعيـة الناتجـة عنهـا، واعتبـار أن اإلنسـان 
وأعمالـه هـي المسـؤولة إلـى حـد كبيـر عـن ذلـك، فرضت 
قناعة بأن هناك أضراًرا يجب أن يتم حسـابها في أبواب 
تكلفة اإلنتاج. لكن هذه المتغيرات هي جديدة نسبًيا على 
علـم القتصـاد، لم تلحظهـا النظريات والنمـاذج التقليدية 

الراسخة منذ قرنين ونصف القرن.

إعادة تفكير
 بـدأت تظهـر التحليـات القتصاديـة بهـذا الخصـوص 
فـي أواخر سـبعينيات القرن العشـرين. فحلـل اقتصاديون 
فايتسـمان، وغيرهمـا،  ومارتـن  إرنسـت شـوماخر  مثـل 
تكاليف اإلضرار بالبيئة، وكيف أن كثيًرا من الفوائد التي 
عرفناها منذ الثورة الصناعية جاءت على حسـاب البيئة. 
1989م، أول مطبوعـة تحـت عنـوان  وظهـرت فـي عـام 
»مخطط القتصاد األخضر«، وكانت الخطوة األولى التي 
دفعـت األمـم المتحدة إلى إنشـاء أول منظمـة تابعة لألمم 

المتحدة وتعنى بشؤون البيئة في عام 1992م.
وأعطيـت جائـزة نوبـل 2018م »لهـذه القضايـا األسـاس 
ة« لاقتصاديَّين األمريكيين وليام نوردهاوس وبول  والُمِلحَّ
رومر اللذين شرحا كيف يمكن لقتصاد السوق أن يتفاعل 
مـع الطبيعـة والمعرفة من دون أن يتكبد أية خسـائر. وأن 
علًما جديًدا لاقتصاد، تدخل فيه حقول أخرى كالفيزياء 
والكيميـاء والعلـوم القانونيـة، يسـمى علم اقتصـاد المناخ، 

قد آن أوانه.

وقـد ترَكّزت الجهود القتصاديـة على جانب الطلب في 
السـوق مـن خـال تحفيـز السـتهاك ممـا أَدّى إلـى تبذير 
واسـع فـي المـوارد الطبيعيـة دون حسـاٍب لتكلفتهـا علـى 

البيئة والمناخ 

تغير المناخ وتأثيراته
 هنـاك إجماع بين معظـم العلماء حول العالم عن وجود 
أدلـة علميـة حاسـمًة تشـير إلـى تغيـرات مناخيـة عالميـة 
خطيرة تهدد الحياة على األرض وتتطلب استجابًة عالمية 
ُمِلحة. والجانب األخطر في تغير المناخ هو مسـألة تراكم 
النبعاثـات منـذ قرنيـن ونيـف. إذ إّن حجـم هـذا التراكـم، 
مهما اتُخذ من تدابير حالًيا ل ينقص، وتأثيره سيبقى إلى 
آلف السـنين، هـذا مـع األمل أن يتوصل العلـم إلى طريقة 

تعالج ذلك. 
و سـيؤدي هـذا التغير المناخي إلى تغيـٍر في الجغرافيا 
القتصادية للعالم، التي بدورها ستؤدي حتًما إلى تغييرات 
كبيـرة فـي الجغرافيـا البشـرية تتعلق بمسـألة سـكن الناس 
وأسـلوب حياتهم. وسـتحصل هجرات كبيرة لم نعرفها من 

قبل.
قطاعـات  بعـض  أن  هـو  وطـأة،  المشـكلة  يزيـد  مـا 
القتصاد التي هي عرضٌة آلثار التغير المناخي كالزراعة 
ل  والغابـات وصيـد األسـماك، والعقـارات السـاحلية، تشـكِّ
حوالـي 10% فقط من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول 
مـة، المسـببة الرئيسـة لانبعاثات. أمـا القطاعات  المتقدِّ
الرئيسة األخرى في هذه الدول، مثل التصنيع والخدمات 
واألعمـال البنكيـة فا تتأثر إل بشـكل طفيـف، في الوقت 
التـي تتسـبب هـذه التأثيـرات بكـوارث فـي بلـداٍن أخـرى 
خاصـة فـي العالـم الثالـث. كما أن ليـس بحوزتنـا أية عدة 
نظريـة إلحصائهـا أو القـدرة علـى منعها فـي أي مكان من 
العالـم. ويقـول وليـام نوردهـاوس: »أكثـر جوانـب التغيـر 
المناخـي ضـرًرا يقـع خـارج السـوق التقليدية وحسـاباتها. 
دُت سـابًقا أربعـة مجـالت مثيـرة للقلـق، وهـي:  فقـد حـدَّ
ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر، وتكثيـف وتيـرة األعاصيـر، 
وتحمض المحيطات، وفقدان التنوُّع البيولوجي. إن حجم 
التغيرات لكل واحدة من هذه، في الوقت الحاضر، يتجاوز 
قدرة الجهود البشرية لوقفها. وإلى هذه القائمة، يجب أن 

نضيـف المخـاوف حول نقـاط التحوُّل بما يتعلـق بصفائح 
الجليـد غيـر المسـتقرة وانعـكاس تيـارات المحيـط. هـذه 
التأثيرات، ليس فقط من الصعب قياسها وحصرها كمًيا 
مـن الناحيـة القتصادية، بل يصعـب أيًضا التحكم بها من 
ناحيـة اقتصاديـة وهندسـية. ولكـن القول إنه مـن الصعب 
مراقبتهـا والتحكـم بهـا، ل يعنـي أنه ينبغـي تجاهلها. على 
العكـس تماًمـا، هـذه النُّظـم هـي تلـك التـي يجب دراسـتها 
بعنايـة شـديدة؛ ألنها مـن المحتمل أن تكـون األخطر على 

المدى الطويل«.

توفير بيئة لالبتكار 
ـح بـول رومـر أن النمـاذج القتصاديـة الجزئيـة   يوضِّ
البتـكار  علـى  السـابق  فـي  شـّددت  باإلنتـاج،  المتعلِّقـة 
التكنولوجـي كمحـرك رئيس لاقتصاد، لكنها لم تشـر إلى 
كيف أن القرارات القتصادية وظروف السوق بإمكانها أن 
توّفر التقنيات الجديدة. ولحل هذه المشكلة، طرح »نظرية 
النمو الداخلي« التي هي تحليلية وعملية في الوقت عينه، 
توِصـل إلـى وضـع قواعـد وتشـريعات اقتصاديـة صديقـة 
والبتـكار وصقـل  األفـكار  إلبـداع  بيئـًة  توفـر  للطبيعـة، 
المهـارات التي تبـدو اليوم متخلفة وراء الترويج والتسـويق 
السـتهاكي. )التـي علـى أساسـها أعطـي جائـزة نوبـل 

بالمناصفة(.
ويشير رومر إلى أهمية إبداع الفكرة الواحدة، وسلوكها 
إلـى قنـوات التنفيـذ، بقولـه: »إذا حـاول مليـون شـخص 
اكتشـاف فكـرة ما، واكتشـفها أي واحد منهـم، فإن الجميع 
م يتسـارع. إن العاقة  سيسـتخدمها. هـذا مـا يجعـل التقـدُّ
م والبتكار، حيث أنَّ تشـجيع البتكار على  قويـة بيـن التقـدُّ
كافـة المسـتويات، يـؤدي إلـى أفـكار جديـدة تجتـرح حلـوًل 
جديـدة وطـرق إنتـاٍج جديـدة. علـى المجتمـع أن يبسـط 
الطرق لتسـلك هذه األفـكار طريق التنفيذ، وهكذا نحصل 
م كبير ل يضر  علـى تراكـم إنجازات صغيرة تؤدي إلى تقـدُّ

بالبيئة«.
أمـا علـى صعيد القتصـاد الكلي، فيقترح نمـوذج ويليام 
نوردهاوس القتصادي التفاعل بين المجتمع والطبيعة. إذ 
إنـه وَضـع تقييًمـا متكامـًا للتفاعـل والتأثير المتبــادل بين 
القتصـــاد والمنــاخ فـي نمـوذٍج تتكامــل فيـه النظريـــات 

طارق شاتيا  *

اقتصاد المناخ
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والنتائج التجريبية في كل من العلوم الفيزيائية والكيميائية 
والقتصاديـة. هـذه المحـاكاة )التـي أعطتـه جائـزة نوبـل 
بالمناصفـة( تجعـل المنـاخ والقتصـاد يدخـان فـي تطـور 

مشترك.
وأسـف نوردهـاوس ألن الحكومـات لـم تعالـج بعـد حجم 
التحـدي المناخـي. وقـال: »إن السياسـات متخلفـة جـًدا، 
بعيـدة جـًدا بأميـال وأميـال وأميـال وراء العلـم ومـا يجـب 

عمله«.

ل األعباء تحّمُ
 تتمثل توصيات نوردهاوس الرئيسة في أنه يتعيَّن على 
الحكومـات والشـركات واألسـر أن تدفـع ثمًنـا؛ أي ضريبـة 
علـى انبعاثات الكربـون. »اليوم الضريبة هي صفر تقريًبا، 
إذا كان السـعر أعلـى، سـيكون لدى الناس خيـارات أخرى، 

دة«. مثل الطاقات المتجدِّ
لهـذا يتـم البحـث بفرض ما يعـرف بـ»ضريبـة الكربون«، 
التـي اعتمدت فـي عدة دوٍل أوروبية. وهـي ضريبة تُفرض 
علـى أنـواع الطاقـة المسـببة لنبعاثـات الكربـون، خاصـة 
الفحـم الحجـري، تجعـل أسـعارها مرتفعـة. وهكـذا تدفـع 
مسـتهلكي هـذه األنواع مـن الطاقة إلـى اسـتبدالها بأخرى 

أقل تلوًثا.
وباستخدام نتائج تحليل نماذج اقتصادية جديدة، يمكن 
السـتنتاج أنـه إذا لـم تتخـذ أيـة تدابيـر اقتصاديـة، فـإن 
التكاليـف والمخاطر الشـاملة لتغير المناخ سـتكون معادلًة 
لخسـارٍة ل تقـل عـن 5% مـن الناتـج اإلجمالـي العالمي كل 
إذا وضعنـا مجموعـة  أمـا  األبـد.  وإلـى  اآلن  مـن  عـام، 
المخاطـر والتأثيـرات فـي عيـن العتبـار، فـإن تقديـرات 
األضـرار ترتفـع إلـى 20 % مـن الناتـج اإلجمالـي أو أكثـر. 
وفي المقابل، إن تكاليف اتخاذ تدابير »الحد من انبعاثات 
غازات الحتباس الحراري لتجنب أسـوأ آثار تغير المناخ« 
يمكـن أن تكـون محـدودة بحوالـي 1% مـن الناتـج اإلجمالي 
العالمـي فـي كل عام. وهذه المقارنة تعني ضمًنا أنه يجب 

اتخاذ تدابير اقتصاديًة قوية وفورية وكبيرة.
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يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة 
األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

شـركة الزيـت العربيـة السـعودية )أرامكـو السـعودية(، شـركة مؤسسـة بموجـب المرسـوم الملكي رقم 
م/8 وتاريـخ 1409/04/04هــ، وهـي شـركة مسـاهمة بسـجل تجـاري رقـم 2052101150، وعنوانهـا 
الرئيـس ص.ب. 5000، الظهـران، الرمـز البريـدي 31311، المملكـة العربيـة السـعودية، ورأس مالهـا 

60٫000٫000٫000 ريال سعودي مدفوع بالكامل.

قد تحتوي النشرة على آيات قرآنية وأحاديث 
بهــا.  يليــق  مــكان  فــي  فاحفظهــا  نبويــة، 
المشــاركة متاحة لموظفي وموظفات أرامكو 
المتعاقــد  والموظفيــن  وذويهــم،  الســعودية 

معهم، وذلك عبر البريد اإللكتروني:
cw@exchange.aramco.com.sa

جميع الطلبات والمشاركات تتم عبر نظام 
CRM، والمراسالت باسم مسؤول التحرير، 
الظهران، مبنى اإلدارة الشمالي رقم 175، 

C2 مكتب ،AN-1080 غرفة رقم
هاتف ٠٤٥٧ 876 013.

السودوكو
قاعدة اللعبة
تتألف شبكتها من 81 خانة 
صــغــيــرة، أو مـــن 9 مــربــعــات 
كبيرة يحتوي كل منها على 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة، بحيث 
إكمال  الــاعــب  يتعين على 
الشبكة بواسطة األرقام من 
1 إلى 9، شرط استعمال كل 
رقم مرة واحدة فقط في كل 
ــي كــــل خــط  ــ خــــط أفـــقـــي وفـ
ــع مــن  ــ ــربـ ــ ــودي وفـــــــي مـ ــ ــمــ ــ عــ

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

بعــد أن كّنــا متلبســين بالخــوف مــن الظهــور علــى 
الســاحات اإللكترونيــة وانتشــار صورنــا علــى المــأل 
وإطــَاع »اآلخــر« علــى تفاصيــل حياتنــا، أصبحنــا 
وتفاصيــل  صورنــا  ومشــاركة  بالظهــور  مهووســين 
حياتنــا مــع َمــن ل نعرفهــم ول تجمــع بيننــا وبينهــم 
ــة فــي أغلــب األحيــان. فكيــف، إذن، أصبــح  أدنــى صل
لــم يكــن  »اآلخــر« المجهــول صديًقــا مألوًفــا، وإن 
معروًفــا فــي كثيــر مــن األحيــان؟ كيــف أصبحنــا فجــأة 
ــا  ــى مشــاركة اآلخريــن أدق تفاصيــل حياتن قادريــن عل
فكــرة  مجــرد  مــن  نذعــر  كّنــا  أن  بعــد  الخاصــة 

وجودهم خلف الشاشات الصامتة؟
الحديثــة  التطبيقــات  مصممــو  يكــون  أن  لبــد 
مــن  وتليغــرام وغيرهــا  وإنســتغرام  كســناب شــات 
التطبيقــات علــى درايــة واســعة بعلــم النفــس وأســراره 
ــاع  ــا مــن ضي ــر خوفن ــى وت ــوا عل البشــرية، لكــي يضرب
ــك الخــوف  ــا واســتفزازنا لمقاومــة ذل ــل ذاكرتن تفاصي

بتوثيق يومياتنا من خال الصورة. 
ول يخفــى أن اإلشــباع الــذي يأتــي مــن التفاعــل 
الفتراضــي قــد يصبــح نوًعــا مــن اإلدمــان يــؤدي إلــى 
اضطرابــات نفســية كثيــرة، ألنــه إشــباع آنــيٌّ وغيــر 
ــر مــن الدراســات التــي  ــه كثي حقيقــي. وهــذا مــا أثبتت
تناولــْت اآلثــار النفســية للتفاعــل اآلنــّي الناتــج عــن 
عــدد  رصــد  مــن  الفتراضــي  اإلشــباع  إدمــان 

اإلعجابات والمشاهدات على مواقع التواصل.
فجــأًة انهــار الحاجــز بيننــا وبيــن العالــم الخارجــي، 
لمســة  مســافة  علــى  بعيــًدا  كان  شــيء  كل  فصــار 
للشاشــة! وصرنــا نحــن، الذيــن كّنــا فــي عزلــة عــن 
العالــم بصمتنــا وبزعــم خصوصيتنــا، مكشــوفين أمــام 
النكشــاف  هــذا  أن  إل  مخيــف.  بشــكل  العالــم 
المتبــادل ينطــوي علــى نــوع مــن اإلثــارة التــي يســهل 
الوقــوع فــي ِشــباكها. فاألحــداث باتــت مرتبطــة بشــكل 
كبيــر بالصــورة، التــي أصبحــت البطــل األول علــى 
ــن  ــراد العاديي ــدرة األف ــا أن ق ــة. كم الســاحة اإلعامي
علــى خلــق محتــوى مرئــي عــززْت شــعورهم بأنهــم 
ومــن  ُمتلقيــن فحســب.  وليســوا  لألحــداث  ُصنَّــاع 
الصعــب تحديــد إن كان تضخــم )األنــا( هــو مــا يدفــع 
األفــراد إلــى مشــاركة يومياتهــم أم أن تلــك المشــاركة، 
والتفاعــل الناتــج عنهــا، هــو مــا يجعلهــم يتوّهمــون 

أنهم محور الكون. 
الــذي  أنفســنا: مــن هــو اآلخــر  لــو ســألنا  لكــن 
نتصــور أنــه علــى الطــرف اآلخــر للشاشــة، وكيــف 
نريــده أن يرانــا؟ مــا األهــم: اآلخــر أم الصــورة التــي 
ــا  ــي يومياتن ــه؟ سنكتشــف أن معظــم متابع رهــا ل نُصدِّ
وأرشــيفنا المرئــي هــم أشــخاص يُشــبهوننا؛ يــرون 
فيهــم،  انعكاســنا  نــرى  أن  ونُحــّب  فينــا  انعكاســهم 
فنتــرك لهــم اإلعجابــات ويتركــوَن لنــا مثلهــا، لنجــد 

أسباًبا أكثر لنحبَّ أنفسنا.
إذن، نحــن نختــرع اآلخــر لننصــت إلــى أنفســنا مــن 
د تصالحنــا  خالــه، نُعيرهــا بعــض الهتمــام، ونُجــدِّ
ــه  ــا؛ إن ــا مّن ــر لطًف معهــا. إن اآلخــر هــو النســخة األكث
ــى المــأل  ــب أنفســنا عل ــي نُح ــرع لك ــي نخت ــة الت الِحيل

دون خجل!

»اآلخر« الذي
هو »نحن«

هبة البيتي  *

واناكا ... الساحرة التقط صورة:

بحيرة واناكا، تقع في مدينٍة تحمل االسم نفسه في نيوزالندا، وتتمّيز هذه البحيرة بوجود شجرة في منتصفها تغمرها المياه، وهي من المعالم المشهورة، حيث 
تخلو البحيرة من أي شجرة مماثلة. الزميل صاح الثبيتي من قسم أعمال الكمبيوتر في تقنية المعلومات، التقط هذه الصورة بكاميرا سوني.

كما تأخذ السامة معك دائًما، اجعل
القافلة األسبوعية ترافقك أينما كنت

* كاتبة وصحفية ومدّونة سعودية


