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وح ــدة طرفي ــة للتحك ــم ع ــن ُبع ــد ،تجم ــع البيان ــات اآلنية
م ــن جمي ــع مراف ــق الش ــركة ،بم ــا فيه ــا خط ــوط األنابي ــب
التي تمتد آلالف الكيلومت ــرات .وتنتقل هذه البيانات إلى
خوادم الش ــركة ،لتصل إلى المق ــر الرئيس إلدارة تخطيط
موظف ــو اإلدارة
وتنظي ــم تور ي ــد الز ي ــت ،حي ــث يق ــوم
ّ
المؤهل ــون ،بمتابع ــة البيان ــات والمحافظ ــة عل ــى مرون ــة
ّ
المنظومة ،وضمان تحقيق أعلى اإليرادات للشركة.

 ٢١نوفمبر ٢٠١٩
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القافلة األسبوعية

نظير جهودها يف إدارة ونشر املعرفة محل ًيا وعامل ًيا

تتوج بجائزة الشيخ محمد بن
أرامكو السعودية ّ
راشد للمعرفة 2019م
وســلّم الجائــزة ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن
راشــد آل مكتــوم ،رئيــس مؤسســة محمــد بــن راشــد آل
مكتــوم للمعرفــة ،لكبيــر المهندســين فــي أرامكــو
الســعودية ،األســتاذ جميــل البقعــاوي ،حيــث تــم منحهــا
للشــركة نظيــر جهودهــا فــي إدارة ونشــر المعرفــة محل ًيــا
وعالم ًيــا ،انطال ًقــا مــن أدوارهــا المســتمرة فــي دعــم
التعليــم بوصفــه الركيــزة األســاس للتقــدم االقتصــادي
والمجتمعــي ،وذلــك مــا انعكــس فــي خططهــا وبرامجهــا
وأيضــا فــي المملكــة
لنشــر المعرفــة وســط موظفيهــا
ً
والمجتمعــات الدوليــة ،التــي تنفذهــا مــن خــال برنامــج
إدارة المعرفة.

سمو الشيخ أحمد بن محمد
بن راشد آل مكتوم (يمين)،
ٌيسلّم جميل البقعاوي جائزة
الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم للمعرفة ،وذلك نظير
جهود الشركة في إدارة ونشر
وعالميا،
محليا
المعرفة
ً
ً
انطالقً ا من أدوارها المستمرة
في دعم التعليم.

مجلس المعرفة

القافلة األسبوعية
دبــي  -فــازت أرامكــو الســعودية ،بجائــزة الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة ،وذلــك خــال أعمــال الدورة
السادســة لقمــة المعرفــة 2019م ،التــي ّ
نظمتهــا مؤسســة

محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة تحــت عنــوان
«المعرفــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة» ،يومــي  19و20
نوفمبــر 2019م ،برعايــة كريمــة من صاحب الســمو الشــيخ
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات
العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقــد تــم تطويــر مجلــس المعرفــة فــي الشــركة ليعمــل
علــى رفــع مســتوى الخدمــات التقنيــة وتطويــر الكــوادر
البشــرية مــن ناحيــة التدريــب والتأهيــل فــي مختلــف
المجــاالت ،باإلضافــة إلــى المســاعدة فــي بنــاء المــدارس
ورعايــة طــاب درجــات البكالوريــوس والماجســتير
والدكتــوراه فــي الجامعــات العالميــة المرموقــة ،ومســاعدة
الجامعــات المحليــة والخارجيــة فــي تطويــر المعامــل
وتحفيز االختراعات.
وتعليقًــا علــى الفــوز بهــذه الجائــزة ،قــال البقعــاوي:
تتويجــا لجهــود
«يم ّثــل الفــوز بهــذه الجائــزة المرموقــة
ً
أرامكــو الســعودية فــي بنــاء مجتمــع المعرفــة وإدارة ونشــر
المعرفــة فــي جميــع أعمــال الشــركة ،ممــا ينتــج عنــه كثيـ ٌـر
مــن اإلبــداع وزيــادة الكفــاءة والموثوقيــة .وفــي هــذا
المجــال عملــت الشــركة علــى وضــع وتفعيــل خطـ ٍـة ومنهـ ٍـج

ترتكــز إلــى أربعــة أركان :تطويــر وتدريــب رأس المــال
البشــري ،وانتشــار وإعــادة اســتخدام المعرفــة وأفضــل
الممارســات واإلجــراءات ،واالســتخدام الفاعــل للبنيــة
التحتيــة المعلوماتيــة والتقنيــة ،وخلــق المعرفــة المناســبة
والفاعلــة ،بمــا فــي ذلــك ريــادة األعمــال والبحــث
والتطوير».
وأضــاف البقعــاوي أن رؤيــة أرامكــو الســعودية فــي
دور رائــ ٌد فــي
إدارة المعرفــة تر ّكــز علــى أن يكــون لهــا ٌ
نشــر واســتخدام المعرفــة ،علــى مســتوى العالــم ،لذلــك
ســارعت إلــى تنفيــذ إســتراتيجيتها التــي دعمتهــا
بمجموعــة مــن العناصــر ،بمــا فــي ذلــك تعزيــز بيئــة
االبتــكار وتحفيــز الملكيــة الفكريــة ،إضافــة إلــى زيــادة
حجــم اإلنفــاق علــى أعمــال البحــث والتطويــر ،وزيــادة
عــدد الباحثيــن فــي هــذا القطــاع ،كمــا تحــرص الشــركة
ٍ
دوري عبــر مؤشــرات أداء
بشــكل
علــى قيــاس التقــدم
ٍّ
المعرفــة التــي تتــم مقارنتهــا مــع نتائــج الشــركات
والقطاعات األخرى.
وتجمــع قمــة المعرفــة المؤثريــن فــي مجــال المعرفــة
اإلقليمييــن والدولييــن والخبــراء وأصحــاب المصلحــة
وقــادة الفكــر .كمــا تعكــس القمــة الــدور المهــم والحيــوي
الذي تؤديه المعرفة في المجتمعات.
تكــرم أصحــاب اإلنجــازات
يُشــار إلــى أن الجائــزة
ّ
المؤثــرة بمختلــف مجــاالت المعرفــة محل ًيــا وعالم ًيــا،
وذلــك مــن المؤسســات واألفــراد ،إلــى جانــب تســليط
قدمهــا
الضــوء علــى إســهامات وإنجــازات معرفيــة جليلــة َّ
ر ّواد المعرفــة للعالــم ،وأســهمت بشــكل فاعــل فــي تعزيــز
مسارات نشر وإنتاج المعرفة في شتّى المجاالت.

التدريب والتطوير تدعوكم لـ(مقهى المعرفة)
للوصول إلى اإلجماع بشأن مختلف الموضوعات.

ت ّ
ُشكل مشاركة
الموظفين
وإبداعهم وتبادل
المعرفة
والتعاون أهمية
بالغة لنجاح
أرامكو
السعودية،
ومفهوم المقهى
الثقافي ُيعزّز
عوامل النجاح
هذه.
عبداهلل غباني

حوارات وتعاون ومقا ٍه

عقدت مجموعة إدارة المعرفة ،التابعة لدائرة التدريب والتطوير ،خمس دورات من مقهى المعرفة خالل هذا العام ،حضرها
المثلى الستخدام مفهوم مقهى المعرفة ،حضرها
 128موظفً ا ،كما عقدت أربع حلقات نقاش إلرشاد المنسقين حول الطريقة ُ
 40موظفً ا.

أرشد أحمد
الظهــران  -تســعى مجموعــة إدارة المعرفــة ،فــي دائــرة
التدريــب والتطويــر ،نحــو إيجــاد حلقــة وصــل بيــن
الموظفيــن ،وصنــع أفــكار جديــدة ،والتغلُّــب علــى
المصاعــب مــن خــال مقهــى المعرفــة ،الــذي ُعقــدت
تحــت إطــاره خمــس دورات معرفيــة خــال هــذا العــام،
حضرها  128موظفًا.
تأســس منــذ أكثــر مــن
ويعتمــد مقهــى المعرفــة ،الــذي ّ
 20عا ًمــا ،المحادثــة كوســيلة أســاس للتواصــل وتبــادل

المعلومــات وحـ ّل المشــكالت .وعلــى الرغــم مــن أن فكــرة
هــذا المقهــى تتشــابه مــع عديــد مــن أســاليب إدارة
المعرفــة ،فــي بســاطتها ومنطقيتهــا ،إال أنهــا قلّمــا تجــد
طريقهــا إلــى التطبيــق .ولهــذا الســبب ،فــإن مجموعــة
إدارة المعرفــة تعمــل بنشــاط لتشــجيع توظيــف هــذه
المقاهــي لتعزيــز ثقافــة التعــاون ،حتــى تُصبــح إحــدى
القيم المغروسة في ثقافة أرامكو السعودية.
إلــى جانــب ذلــك ،يم ّثــل مفهــوم المقهــى طريقــة رائعــة
تتيــح الفرصــة للموظفيــن للتعبيــر عــن أنفســهم،
وتســاعدهم فــي تطويــر أفــكار وإســتراتيجيات مبتكــرة،

وفــي ضــوء ذلــك ،بــدأت مجموعــة إدارة المعرفــة فــي
المدر بيــن ،لتزويدهــم بالمهــارات
اتبــاع نهــج تدريــب
ّ
الالزمــة إلدارة المقهــى الخــاص بهــم ،مــن خــال حضــور
حلقات نقاش ترتبط بتطبيق مفهوم مقهى المعرفة.
ّ
وتغطــي الــدروس المفاهيــم األســاس لنهــج المقهــى،
مثــل دور التحــاور فــي مجــال األعمــال ،والبيئــة المطلوبــة
للمحافظــة علــى التعــاون الفاعــل ،وكيفيــة تنفيــذ مقاهــي
المعرفة بشكل عملي.
وقــد ُعقــدت أربـ ٌـع مــن حلقــات النقــاش هــذه ،حضرهــا
 40موظ ًفــا ،مــن أجــل إرشــاد المشــاركين حــول الطريقــة
المثلى الستخدام مفهوم مقهى المعرفة.
ُ
وقــد كان حضــور هــذه الحلقــات بمثابــة فرصــة تعلّــم
مفيــدة للمشــاركين إلضافــة المزيــد إلــى مهاراتهــم
العمليــة .وأبــدى جميــع المشــاركين فــي هــذه الحلقــات
مالحظــات إيجابيــة ،وقالــوا إنهــم اســتمتعوا بطبيعتهــا،
نظــ ًر ا الختصارهــا وغنــى محتواهــا ،باإلضافــة إلــى
اشــتمالها علــى أنشــطة يُمكــن توظيفهــا فــي تعزيــز بيئــة
تعاونية.
ّ
وأبــدى مديــر إدارة حلــول وخدمــات التعلــم التــي تتبــع
لهــا مجموعــة إدارة المعرفــة ،األســتاذ عبداهلل غبانــي،
تفاؤلــه بقولــه« :فــي هــذا الوقــت ،الــذي تشــ ِّكل فيــه
مشــاركة الموظفيــن وإبداعهــم ،وتبادل المعرفــة والتعاون،
أهميــة بالغــة لنجــاح أرامكــو الســعودية ،فــإن مفهــوم
نهجــا بسـ ً
مجر ًبــا ،يعـزّز عمل ًيــا عوامــل
ـيطا
المقهــى يُشـ ّكل ً
َّ
النجــاح الحاســمة .وفــي هــذه الحلقــات التدريبيــة
المســاندة ،ســوف نــز ّود المشــاركين بالمعلومــات الالزمــة
لتطبيق نهج المقهى في اإلدارات التي يعملون فيها».
فــي حــال رغبــت أن تعــرف أكثــر عــن الموضــوع ،يُرجــى
التواصل عبر البريد اإللكتروني:
KMG@Exchange.Aramco.com.sa

القافلة األسبوعية

 ٢١نوفمبر ٢٠١٩
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آفاق مستقبلية لتطوير المشاريع وتنفيذها
مع شركاء النجاح
القافلة األسبوعية

الظهران ّ -
نظم قســم مســاندة المشــاريع المشــتركة،
التابــع لقطــاع التكريــر والمعالجة والتســويق فــي أرامكو
الســعودية ،مؤخّ ـ ًرا ،النــدوة األولــى للمشــاريع المشــتركة
ومشــاريع الشــركات التابعــة فــي قطــاع التكريــر
والمعالجــة والتســويق ،تحــت شــعار (المشــاريع الناجحة
من بدايتها إلى إنجازها).
وشــهدت النــدوة حضــور أكثــر مــن  200مشــارك مــن
مختلــف إدارات الشــركة ،يمتلكــون خبــرات جوهرية في
تطويــر المشــاريع وتنفيذهــا ،باإلضافــة إلــى مشــاركين
مشــروعا مشــتر ًكا وشــركة تابعــة مملوكــة
مــن 13
ً
بالكامل ألرامكو السعودية.
واشــتملت النــدوة علــى ثــاث كلمــات رئيســة ،وحلقــة
عرضــا تقن ًيــا،
نقــاش للمســؤولين التنفيذييــن ،و19
ً
باإلضافــة إلــى نقاشــات تناولــت موضوعــات مثــل:
التحديــات التــي تعتــرض تنفيــذ المشــاريع ،وســبل
تذليلهــا ،وحوكمــة المشــاريع ،وضوابــط المشــاريع
وجدولتهــا ،والتقنيــات الناشــئة ،ومفاهيــم إدارة
المشاريع.
وافتتــح الناظــر اإلداري لقســم مســاندة المشــاريع
المشــتركة ،شــايع القحطانــي ،النــدوة باإلشــارة إلــى
الغــرض منهــا ،الــذي يتم ّثــل فــي توفيــر منبــر عالمــي
للتبــادل المعرفــي ،واالرتقــاء باآلفــاق التقنيــة
المســتقبلية لتطويــر المشــاريع وتنفيذهــا مــع شــركاء
الشركة.

والتنوع
الشراكات
ّ
وسيلة إلى الريادة
وتحـ ّـدث النائــب األعلــى للرئيــس للتكريــر والمعالجــة
والتســويق فــي أرامكــو الســعودية ،األســتاذ عبدالعزيــز
محمــد القديمــي ،عــن تجربتــه فــي تأســيس مشــاريع
التكريــر والمعالجــة والتســويق وتطويرهــا ،مشــي ًرا إلــى
ضــرورة أخــذ مجموعــة عوامــل بعيــن االعتبــار قبــل
اتخــاذ قــرارات االســتثمار ،مــن أجــل اإلعــداد الناجــح
وتتضمــن تلــك العوامــل :الربحيــة ،والقــدرة
للمشــاريع،
ّ
المفصــل للتقنيــة،
علــى جــذب االســتثمارات ،والتحليــل
َّ
ومشاريع التكرير المع ّق َدة.
وأشــار القديمــي إلــى تأســيس شــركة صــدارة كمثــال،
لتســليط الضــوء علــى الطريقــة التي يــؤدي بها التنســيق
مــع الشــركاء إلــى زيــادة فــرص النجــاح المرتبطــة
بإعداد المشاريع.
وقــال القديمــي« :المشــاريع المشــتركة تجلــب
الشــراكات ،والتــي بدورهــا تُعــزز التنــ ّوع ،وبالتالــي
تصبح هناك طرق مختلفة لتطبيق المعايير».
وأ ّكــد القديمــي قيمــة بنــاء هــذه الشــراكات ،مب ّي ًنــا أن
رؤيــة قطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق فــي أرامكــو
الســعودية تهــدف إلــى االرتقــاء بالشــركة ،لتصبــح أبــرز
مــور د للطاقــة والكيميائيــات علــى مســتوى العالــم،
ّ
وتتم ّثــل العوامــل الرئيســة لتحقيــق هــذا الهــدف فــي مــا
تتم ّيز به الشركة من تن ّوع وشراكات ناجحة.

التحد ّيــات البــارزة التــي تعتــرض المشــاريع ،مؤك ـ ًدا أن
مســتمرة التغيــر ،واالحتيــاج
االهتمــام بعوامــل البيئــة
ّ
عــد
المتنامــي للكفــاءات المؤهلــة،
والتقــدم التقنــي ،يُ ّ
ّ
متأخّ ًرا في قطاع اإلنشاء مقارنة بقطاعات أخرى.
وقــال الدوســري« :علــى الرغــم مــن وجــود هــذه
التحد ّيــات ،إال أن أرامكــو الســعودية تواصــل تعزيــز
مكانتهــا كشــركة طاقــة رائــدة علــى مســتوى العالــم،
توســع فــي تاريخهــا» .ويجــري العمــل
بأكبــر مشــروع ّ
ص ِّنــف 12
ـروع،
ـ
مش
200
ـن
ـ
م
ـر
ـ
أكث
حال ًيــا علــى تنفيــذ
ُ
مشروعا منها كمشاريع ضخمة أو عمالقة.
ً
وألقــى النائــب األعلــى لرئيــس معهد إدارة المشــاريع،
الســيد محمــد حمــاد ،الكلمــة الرئيســة األخيــرة ،حيــث
تنــاول فيهــا العقبــات التــي يمكــن أن تعتــرض ســبيل
تنفيــذ المشــاريع ،مشـ ّـد ًدا علــى أهميــة األتمتــة والتح ّول
الرقمي في تذليل كثير من هذه العقبات.

التواصل الفاعل لكفاءة أعلى
وقــد تــر ّأس القديمــي لقــا ًء لــإدارة العليــا ،ضمــن
ضمــت ًّ
كل مــن :نائــب الرئيــس ألنظمــة
حلقــة نقــاش ّ
الطاقــة ،األســتاذ عبدالكريــم الغامــدي ،ونائــب الرئيــس
إلدارة المشــاريع ،األســتاذ فهــد الهــال ،ونائــب الرئيــس
لألعمــال الدوليــة ،األســتاذ زيــاد المرشــد ،ونائــب
الرئيــس للتكريــر وتجزئــة ســوائل الغــاز الطبيعــي،
األســتاذ ســليمان البرقــان ،إلــى جانــب الســيد إدوارد
ميرو ،فيما أدار القحطاني النقاش في هذه الحلقة.
واشــتملت الحلقــة علــى نقاشــات مثريــة ،حيــث
تناولــت رؤى األســواق العالميــة حــول جوانــب انعــدام
الكفــاءة فــي المشــاريع ،والمرونــة فــي المؤسســات،
واغتنــام فــرص العمــل فــي الوقــت المناســب ،ومخاطــر
االســتثمار مــن طــرف ثالــث فــي المشــاريع ،وإيجابياتــه،
وجاهزيــة المشــاريع المشــتركة للتعاطــي مــع مشــاريع
ضخمة.
وحــذّ ر القديمــي مــن ضعــف التعــاون والتنســيق،
مشــي ًرا إلــى العنصــر البشــري والتواصــل فــي المقــام،
ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن انعــدام للكفــاءة ،وعقبــات
تعتــرض المشــاريع .وأشــار القديمــي إلــى أن الحــل
للتغلــب علــى ذلــك ،يتم ّثــل فــي وجــود فريــق مشــاريع
يتم ّيــز بدرجــة عاليــة مــن التكامــل ،فتنميــة ثقافــة

عبدالعزيز القديمي ،يجيب عن سؤال ،خالل حلقة النقاش
المثرية ،التي تناولت مجموعة من موضوعات إدارة المشاريع،
والتي ُع ِقدت في إطار الندوة األولى للمشاريع المشتركة
ومشاريع الشركات التابعة ،في قطاع التكرير والمعالجة
والتسويق.

التواصــل الفاعــل تكفــل توفيــر حلــول لمعظــم العقبــات
التي تعترض المشاريع.
مــن جانبــه ،أشــار الهــال إلــى أهميــة وجــود أهــداف
واضحــة للمشــاريع ،وضمــان فهــم مختلــف األطــراف
المعن ّيــة لهــا ،وتك ّيفهــا مــع هــذه األهــداف ،مــن أجــل
النجــاح فــي إدارة المشــاريع مسـ ً
ـتقبل .وقــال الهــال:
«لــو عمــل كل شــخص علــى المشــروع الخــاص بــه دون
التفكيــر فــي األهــداف العامــة ،فســيصبح المشــروع
مع ّق ًدا للغاية ،وسترتفع تكاليفه ،وتطول مدة تنفيذه».

تجربة أولى ناجحة
وكانــت ردود األفعــال علــى هــذه النــدوة األولــى مــن
نوعهــا إيجابيــة ،حيــث ذكــر عديــد مــن المشــاركين أن
حلقــة النقــاش سـلّطت الضــوء بامتيــاز علــى وجهــة نظر
الفريق اإلداري حول إدارة المشاريع.

شايع القحطاني ،يفتتح الندوة باإلشارة إلى الغرض منها،
الذي يتمثّل في توفير منبر عالمي للتبادل المعرفي،
واالرتقاء باآلفاق المستقبلية لتطوير المشاريع وتنفيذها
مع شركائنا.

المشاريع المشتركة
تجلب الشراكات،
والتي بدورها تُعزّز
التنوع ،وبالتالي
ّ
تصبح هناك طرق
مختلفة لتطبيق
المعايير
عبدالعزيز القديمي

عناصر النجاح في
المشاريع المشتركة
وقـ ّـدم مؤســس شــركة (إندبندنــت بروجكــت أنالســس
إنــك) ،وكبيــر اإلدارييــن التنفيذييــن فيها ،السـ ّيد إدوارد
ميــرو ،لمحــة حــول أربعــة عناصــر رئيســة الزمــة لنجــاح
المشــاريع المشــتركة الضخمــة ،قائـ ًـا« :أهــداف العمــل
الواضحــة ،والمؤسســات المج ّهزة بالكفاءات المناســبة،
واإلنجــاز المب ّكــر ألعمــال التخطيــط المبدئــي،
والتنســيق األولــي لحوكمــة المشــاريع ،كلّها تُعـ ّـد عناصر
ً
مستقبل».
مهمة لنجاح المشروع
مــن جانبــه ،ر ّكــز مديــر إدارة مشــاريع ضغــط الغــاز،
األســتاذ بســام الدوســري ،فــي كلمتــه الرئيســة علــى

مشروعا مشتركً ا وشركات تابعة مملوكة بالكامل للشركة ،في الندوة األولى
شارك ما يزيد على  200موظف من مختلف إدارات أرامكو السعودية وأقسامها ،باإلضافة إلى مشاركين من 13
ً
للمشاريع المشتركة ومشاريع الشركات التابعة ،في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق ،التي ن ُّظمت تحت شعار (المشاريع الناجحة من بدايتها إلى إنجازها).
تصوير :محمد آل ابن الشيخ
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القافلة األسبوعية

ورشة عمل في (إكسبك) إلعداد قادة المستقبل
سكوت بالدوف

الخبر  -تمتلك إدارة أعمال الكمبيوتر في مركز التنقيب
برنامجا قو ًيـا إلدارة المعرفة،
وهندسـة البترول (إكسـبك)،
ً
يهـدف لضمـان وجـود قـادة وموظفيـن يمتلكون مهـارات في
التقنية والقدرة على التواصل والتفاعل لمواجهة التحديات
المستقبلية ،وذلك على غرار معظم اإلدارت في الشركة.
وقـد اكتسـب هذا البرنامج أهمية متزايـدة لكونه يحتوي
فـي طياته علـى أفضل الممارسـات في الشـركة التي يمكن
أن تحاكيهـا اإلدارات األخـرى .ومؤخـ ًرا ،ق ّدمـت اإلدارة
ورشـة تدريبيـة مطـورة فـي مركـز المسـاندة ،جـاءت تحـت
عنـوان «ورشـة عمـل القـادة» ،تـم مـن خاللهـا تدريـب القادة
المحتمليـن مـن موظفـي المسـاندة فـي مركز إكسـبك .وقد
أكملـت فـي الوقـت الراهـن الجلسـة العاشـرة مـن ورشـة
العمـل ،التـي ركزت على أربعة عوامل رئيسـة وهـي :األفراد
واألعمـال والعملاء والتقنيـة ،حيـث قامـت علـى إعـداد
المشاركين لمواجهة أصعب التحوالت المهنية في حياتهم،

وقامت على مسـاعدتهم في نقلهم من مجال الخبرة الفنية
إلى قيادة األفراد.
افتتـح ورشـة العمـل وأدارهـا رأفـت العلونـي ،الـذي يعمل
مستشـا ًرا أعلى في أنظمة المعلومات ،ويُعد العلوني خبي ًرا
متمرسـا فـي أرامكـو السـعودية .يذكـر أن مثـل هـذه الورش
ً
عروضـا تقديميـة ،باإلضافـة إلـى وجـود الضيـوف
تضـم
ً
والمتحدثيـن مـن مديـري اإلدارات فـي الشـركة ،قاموا على
تقديـم عـدد من الشـروحات للموظفيـن في كيفيـة إدراجهم
لمهـارات التواصـل والتفاعـل ،مثـل التدريـب والرؤيـة
والرسـالة اإلسـتراتيجية والتفكيـر المنظـم فـي أسـاليب
اإلدارة الخاصة بهم.

إدارة األفراد
وأوضـح مديـر خدمـات التطبيقـات فـي مركـز إكسـبك
(آنذاك) ،األسـتاذ ياسـر رفيع ،من خالل إجابته عن أسـئلة
المشـاركين فـي ورشـة العمـلً ،
قائلا« :إن القيـادة ال تتعلـق

إن القيادة ال
تتعلق بأن
تكون مجرد
رئيس في
العمل ،بل في
قدرتك على
إدارة األفراد
ياسر رفيع

بـأن تكـون مجـرد رئيـس فـي العمـل ،بـل فـي قدرتـك علـى
إدارة األفـراد ،حيـث يُعـد التعامـل مـع اآلالت أمـ ًرا في غاية
السـهولة والبسـاطة ،إذا مـا تمـت مقارنتهـا بالتعامـل مـع
األفـراد ،فلا يمكـن أن تكـون هنـاك حلـول سـهلة ،فنحـن
جمي ًعـا بشـر .وإذا كان بإمكانـك التصـرف باحترافيـة مـع
األفـراد ،وقمـت بمعاملتهـم بالطريقـة التـي تريـد أن تُعامـل
بها ،فحت ًما ستكون على ما يرام».
ٍ
ومـع انضمـام ٍ
جديـد إلى الشـركة وتوليهم لمناصب
جيل
قياديـة ،أصبـح إعـداد الموظفيـن الشـباب و تزويدهـم
بالمهـارات والمعـارف المتخصصـة لتحقيـق النجـاح ،مـن
الضروريـات اإلسـتراتيجية التـي تحـرص عليهـا أرامكـو
السـعودية ،إلـى جانب عدم وجـود فجوات في المعرفة عند
تقاعد الموظفين ذوي الخبرة من خالل دمج إدارة المعرفة
في سير أعمال كل دائرة.
ومن خالل برامج مثل ورشـة العمل التابعة إلدارة أعمال
الكمبيوتر في مركز التنقيب وهندسـة البترول ،ت ُِع ُّد أرامكو
السـعودية القـادة الشـباب للعمـل فـي الشـركة كمـا ت ُِعـ ُّد
الشـركة النضمـام ٍ
قادة جـدد .جدير بالذكـر أن ورش العمل
تلقـت دع ًمـا ً
كاملا مـن مديـر اإلدارة ،األسـتاذ رائـد الرابح،
وقـام علـى تنظيم الورشـة ٌّ
كل من رئيس وحدة االستشـارات
وتخطيـط األعمـال فـي إدارة أعمـال الكمبيوتـر فـي مركـز
التنقيـب وهندسـة البتـرول ،عبدالرحمـن الطـوري ،ورئيـس
فريق تخطيط األعمال في القسم ،كريستين هازل.

تطوير القادة

ياسر رفيع يجيب على أسئلة المشاركين في ورشة العمل
ويقول« :ال تتعلق القيادة بأن تكون رئيس في العمل بل بإدارة
أمرا ً
سهل مقارنةً بالتعامل
األفرادُ .
ويعد التعامل مع اآللة ً
مع األفراد».
تصوير :حاتم عويضة

يمكـن عمله لتحسـين محتـوى المجموعة التالية مـن القادة
المحتمليـن .وقـال الطـوري إن الهـدف النهائـي يكمـن فـي
ٍ
بنشـاط
عـودة المشـاركين بعـد ورشـة العمـل إلـى أعمالهـم
وحيويـة ،مـع إتاحـة الفرصـة لتطبيـق مهـارات التواصـل
والتفاعل ونظريات القيادة هذه على أرض الواقع.
وتقـول نـورا الوداعـه ،التـي تعمـل كأخصائـي أنظمـة
تشـغيل الكمبيوتـر فـي إدارة أعمـال الكمبيوتـر فـي مركـز
التنقيب وهندسـة البترول ،إن الورشـة ساعدتها على صقل
فكرتهـا نحـو القيـادة ،وأضافـت« :فـي اليـوم األول طلب منا
العلونـي كتابـة مـا سـنفعله لـو أننـا أصبحنـا مديريـن ،وبعـد
مـرور يوميـن لـم أغ ّير رأيـي الذي ق ّدمته في الورشـة ولكني
وضوحـا .فالتواصـل مـع مرؤوسـيك هـو
أصبحـت أكثـر
ً
األهـم .كمـا يمكننـا تطبيـق هـذه الطريقـة فـي أي مـكان،
وذلـك باسـتخدام مهـارات التواصـل والتفاعـل إلـى جانـب
التفكير المنظم».
وقال محلل أساليب التنقيب في إدارة خدمات تطبيقات
التنقيـب ،فيصـل بادغيـش« :سـاعدتني الورشـة علـى فهـم
معنـى تعزيـز أهميـة الموظفيـن للمهمـات التـي يقومـون بها
فـي أرامكـو السـعودية ،وقد وجـدت أن كثيرين يعتقـدون أن
الميزانيـة والمـال والتمويـل هـي أهـم األشـياء فـي عملنـا
اليومـي ،وأنـا ال أقول عكس ذلك ،ولكن هذه الورشـة ر ّكزت
أكثـر علـى الموظفيـن .فنحن فـي نهاية األمر بشـر؛ والذكاء
العاطفي مهم للغاية في العمل مع األفراد».

أرامكو السعودية تقوم بإعداد القادة الشباب من أجل العمل
بالشركة ،كما تُعِ ُّد الشركة النضمام القادة الجدد من خالل
ورشة عمل القادة بمركز المساندة ،والتي تدرب القادة
المحتملين من موظفي المساندة في مركز كمبيوتر التنقيب
وهندسة البترول (إكسبك) .في الصورة ،رأفت العلوني،
«35عاما» الذي افتتح وأدار ورشة العمل،
الخبير المتمرس
ً
يستمع إلى سؤال طرحه أحد المشاركين.

وأشـار العلونـي فـي حديثـه عـن تطويـر محتـوى ورشـة
العمـل ،إلـى أن هنـاك تعاو ًنـا مـع مستشـارين لتقييـم أفضل
الممارسـات فـي جميـع أنحـاء العالـم ،ومعرفـة ما هـي أكثر
الطرق فاعلية لتطوير القادة.
وقـال العلونـي« :لقد أخذنا في عين االعتبار جميع أنواع
مهـارات التواصـل والتفاعـل الالزمـة لقيادة الدائـرة .فنحن
نريد إعداد الجيل الجديد من القادة المحتملين بالمهارات
التـي يحتـاج إليهـا أي قائـد فـي أي دائـرة فـي الشـركة».
وأضـاف« :يُعـد هـذا مه ًمـا ليـس فقـط للشـركة ،ولكـن
بالنسـبة للمملكـة ككل ،إذ ال يمكننـا تحقيـق أهـداف رؤيـة
المملكـة  2030عبـر الطـرق القديمـة للقيـادة ،فنحـن نريـد
لهـؤالء الشـباب أن يمتلكـوا ً
عقلا منظ ًمـا حتـى يتمكنـوا من
قيـادة أي دائـرة باسـتخدام أفضـل المهـارات فـي جميـع
أنحاء العالم».
وللعلـم فـإن فريـق ورشـة العمـل يجتمـع بعـد كل جلسـة
وينظـر فـي المحتـوى الـذي أفـاد المشـاركين ،ومـا الـذي

قد مـت أخصائيـة التغذيـة فـي
مـن جهـة أخـرىّ ،
المستشـفى السـعودي األلمانـي ،مهـا بشـرى ،محاضـرة
عـن دور التغذيـة فـي الحمايـة مـن األمـراض وتقويـة
المناعـة لمجابهـة الخاليـا السـرطانية والدفـاع عـن
السـمنة التـي قـد تسـهم فـي
الجسـد .كمـا حـذّ رت مـن ُّ
اإلصابة بعدة أمراض ،كما شـددت على ضرورة االبتعاد
عـن التدخيـن بجميـع أشـكاله ألنـه يشـ ّكل أحـد العوامـل
الرئيسة في اإلصابة بالسرطان.
وتعليقًـا علـى هـذا البرنامـج التوعـوي ،قـال الناظـر
اإلداري لخدمـات أحيـاء السـكن فـي جـدة ،ضيـاء
يجسـد حـرص أرامكـو السـعودية علـى
الزبيـدي ،إنـه
ّ
االهتمـام بصحـة الموظفيـن والموظفـات وأسـرهم ،وقـد
حظي باهتمام ومشاركة مسؤولي الشركة وموظفيها.
شـد د الزبيـدي علـى أن االهتمـام بسلامة
وقـد
ّ
الموظـف جـزء أصيـل مـن اهتمامـات أرامكـو السـعودية،
التـي تعمـل علـى صنع بيئـة عمـل نموذجية لـك ّل مواردها
البشـرية ،مشـي ًرا إلـى أن الفعاليـات التـي تقـام فـي هـذا
اإلطـار تنبـع مـن مسـؤولية الشـركة االجتماعيـة ،وتعـزّز
عنـد الجميـع االهتمـام بالصحـة مـن خلال ممارسـة
الرياضـة ،واختيـار الطعـام الصحي ،واالهتمـام بالصحة
بشكل عام.

شهد البرنامج ً
كبيرا من الزائرات ،حيث بلغ عددهن ما يقرب من  500زائرة .واشتمل البرنامج على محاضرات وأركان توعوية
إقبال ً
لعدد من المستشفيات والعيادات ،كما احتوى على أركان للتغذية الصحية واللياقة البدنية لتحسين نمط الحياة الصحية.

حملة للتوعية بسرطان الثدي في قسم
خدمات أحياء السكن في جدة
ماجدة القرافي
جـدة  -تحـت شـعار (ال تنتظـري! افحصـي اآلن)ّ ،
نظـم
برنامجـا توعو ًيـا
قسـم خدمـات أحيـاء السـكن فـي جـدة
ً
لموظفي الشـركة وأسـرهم للتوعية بكيفية تفـادي اإلصابة
بسـرطان الثـدي .وقـد أقيـم هـذا البرنامـج فـي مجمـع
الرحـاب للسـيدات ،وفـي مبنـى المسـاعدية للموظفيـن
والموظفات ،وقد حضره ما يقرب من  500زائر .واشـتمل
البرنامـج علـى محاضـرات وأركان توعويـة لعـدد مـن
المستشـفيات والعيـادات ،كمـا احتـوى علـى أركان للتغذيـة
الصحيـة واللياقـة البدنية لتحسـين نمط الحيـاة الصحية،
كما اشتمل على اهتمامات المرأة الحياتية المختلفة.
مـن جانـب آخـر ،ق ّدمـت الدكتـورة كريمـة سلامة،
المتخصصـة فـي
استشـارية األمـراض النسـائية والتوليـد،
ّ
األورام ،والمهتمة بالبحث عن تأثير العوامل النفسـية على
صحـة المـرأة ،محاضـرة عـن االهتمـام بصحـة المـرأة
الجسـدية والنفسـية ،وناقشـت مختلـف الموضوعـات التي
تهم ك ّل امرأة ،وكيف تحمي نفسها من االنفعاالت السلبية.
المق ّدمـة على اهتمـام الحاضرات
واسـتحوذت المحاضـرة ُ
بطرحهـا الالفـت ،حيـث تفاعلـن معهـا وطرحـن أسـئلة
عديدة تهم المشاركات أجابت عنها جميعها.

القافلة األسبوعية

 ٢١نوفمبر ٢٠١٩

محمد السبيعي

عبداهلل بخاري

فيصل الزهراني

٩

١٠

أمر متوقع من شخص لديه خبرة طويلة في
متابعة خطط وجداول التوريد.
وعن فاعلية خطط التوريد يقول السبيعي:
«نحاول إيجاد تــوازن بين العرض والطلب،
وهذا هو مفتاح نجاح وفاعلية خطط التوريد
وتنفيذ جداولها».

يتمتع عبدالمجيد العبدالهادي ،الحاصل على
شــهــادة علم الكمبيوتر مــن جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن ،بخبرة ممتدة على مدى عشرين
عا ًما في تقنية المعلومات في أرامكو السعودية
أهلته للمشاركة في أحدث المستجدات المتعلقة
ّ
بمركز مراقبة األعمال .وكان عبدالمجيد عض ًوا
رئيسا في الفريق الــذي أشــرف على استخدام
ً
شاشات عرض الفيديو الجدارية في مركز مراقبة
األعمال عــام 2005م ،ويقول العبدالهادي« :كنا
نستخدم لــوحــة مــحــاكــاة فيما مــضــى لمراقبة
األعمال ،وهي تقنية بسيطة مقارنة بما لدينا اآلن،
وكنا نتواصل عن طريق المكالمات الهاتفية مع
الــمــرافــق لــتــزويــدنــا بــالــمــعــلــومــات» .ويضيف
ً
قــائــا« :أحــدثــت شــاشــات عــرض
عبدالمجيد
الفيديو الجدارية ،وتقنية سكادا التي استخدمناها،
ثورة شاملة في جميع الجوانب وتبعتها تحديثات
الحقة .البيانات الفورية التي نستقبلها حال ًيا
مذهلة ومنسقة بأنظمة آلية كل ًيا .ح ّدثنا شبكة

ت ّ
ُنظم إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت يوم ًيا
إدارة حــركــة الــســفــن وتــحــمــيــلــهــا بالمنتجات
الهيدروكربونية من فرض أرامكو السعودية .يتمثل
دور عبداهلل بخاري ،من إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت ،في التأكد من أن السفن التي تصل
إلــى فــرض الشركة ،والتي يبلغ متوسط عددها
 200سفينة في الشهر ،تغادر في الوقت المح ّدد،
محملة بالشحنة الصحيحة ،ويقول بخاري« :نتابع
المخزون ونــديــر السفن ،فعمالؤنا يصلون في
الوقت المحدد ،وبدورنا نتأكد أنهم يحصلون على
أيضا».
شحناتهم في الوقت المحددً ،
تضمن م ــؤش ــرات األداء الــرئــيــســة أن إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الزيت تستطيع تتبع مستوى
أدائها ،وال يوجد أدنى شك أن خدمة العمالء تمثل
أولوية قصوى ،مضيفًا« :يمكننا تغيير الجداول
الزمنية لمواجهة جميع االحتماالت ،ونستطيع من
خالل ما لدينا من برمجيات ،وأنظمة إدارة معرفة
السفن القادمة ،وموعد وصولها ،ثم نطابق ذلك
ـضــا تحديد الــمــدة التي
بــالــمــخــزون .ويمكننا أيـ ً

يستغرقها تحميل الشحنات ،وجميع ما سبق يعني
ضمان إمكانية توفّر المنتجات باستمرار».
شــارك بخاري في مشروعات كبرى في إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الــزيــت ،وأنهى في إطار
تــدريــبــه بعض المهمات التطويرية الميدانية
الــضــروريــة لفهم طبيعة األعــمــال فــي أرامــكــو
الــســعــوديــة ،وهــو حــاصــل على شــهــادة الهندسة
الكيميائية من اليابان ،وتتطلب مهمات عمله إعداد
التقارير اليومية.
وفــيــمــا يــتــع ـلّــق بــبــرامــج الــرقــمــنــة وال ــذك ــاء
أيضا برنامج
االصطناعي ،يقول عبداهلل« :لدينا ً
رقمنة نقوم من خالله بتهيئة إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية للتعامل مع
تــقــنــيــات الــبــيــانــات الــضــخــمــة ،والــتــعــلــم اآلل ــي،
والتحليالت المتق ّد مة ،والــذكــاء االصطناعي،
فجهودنا في هذا المضمار مستمرة وإن د ّل ذلك
على شــيء فهو يــد ّل على أننا لــن نـ ّدخــر جه ًدا
لضمان تــب ـ ّوء إدارتــنــا مكانة ريــاديــة فــي مجال
أعمالها».

يضطلع قسم المنتجات المكررة في إدارة
تخطيط وتنظيم تــوريــد الــزيــت فــي أرامــكــو
السعودية بمهمة رئيسة تتمثل بالحرص على
تلبية اإلدارة للطلب المحلي في المملكة على
المنتجات المكررة على أمثل وجــه وبأكثر
الطرق اقتصا ًدا .ويقول رئيس قسم المنتجات
المكررة ،أحمد القصير« :نبذل أقصى ما في
وسعنا لتحقيق أهداف إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية بطريقة
آمنة ،وفي الوقت المناسب من خالل توظيف
الكوادر المؤهلة والتقنيات المتقدّمة».
تخرج القصير في كلية الهندسة الكيميائية
ّ
فــي جامعة الملك فهد للبترول والــمــعــادن،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم وتوريد الزيت
فــي أرامــكــو الــســعــوديــة ع ــام 1999م وعمل
مهندسا فــي أقــســام الــغــاز ،وســوائــل الغاز
ً

يُع ّد التخطيط والتقييم على المدى البعيد من
الجوانب األساس في إطار أعمال إدارة تخطيط
وتنظيم توريد الزيت ،ويكتسب هذا الجانب أهمية
خاصة فــي مهمات العمل التي يؤديها فيصل
الزهراني في قسم تحسين وتخطيط التوريد.
يقول الزهراني« :نأخذ بعين االعتبار تــوازن
العرض والطلب ،ومقدار ما يُنتج من النفط الخام
وغ ــاز البيع ،والمنتجات الــمــكــررة ،فــضـ ًـا عن
الــجــهــود الــمــبــذولــة لسد أي عــجــز ،بــل ونجهز
توقعات على مدى  20عا ًما ،حيث نقوم بإعداد
نماذجنا ،ونعرضها على اإلدارة ،ث ّم نقدّم توصيات
قصيرة وطويلة األجل».
حصل فيصل على شــهــادة البكالوريوس في
الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ،وشهادة الماجستير في إدارة األعمال،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت في
أرامــكــو السعودية عــام 2008م ،بعد أن أمضى

خمس سنوات في العمل الميداني ،وهذه الخبرة
تــســاعــده على إدراك المتطلبات فــي مختلف
جوانب أعمال الشركة.
وعــن أهمية مــا يــقــوم بــه ،يــقــول الــزهــرانــي:
«تترقب جميع الدوائر وضع خطة العمل لما لها
من أهمية في التخطيط لمشاريعها ،وتنطوي
أعمال التخطيط والتقييم التي نبذلها على أهمي ًة
حاسمة في هذه العملية ،فجهودنا تتناول جميع
جــوانــب الــعــمــل بــــد ًءا مــن آبـ ــار الــغــاز وانــتــهــا ًء
بالتصدير ،فهي مسؤولية كبيرة ال نستهين بها»،
مــضــيـ ًفــا« :ينبغي علينا أن نتحلى بالمرونة
واالســتــعــداد ك ـ ّل يــوم لالستجابة فــي أي لحظة
لشتى االحتماالت ،ففرقنا وأنظمتنا مهيأة للقيام
بذلك ،وهــذا من شأنه أن يبعث االطمئنان في
نفوسنا جمي ًعا».

لدى المصافي المحلية التابعة ألرامكو السعودية
كثير من العمالء الذين يتع ّين على الشركة أن
تخدمهم ،سواء على المستوى المحلي أو الدولي،
ومن هنا ،فإن إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
في أرامكو السعودية تحرص على قيام منظومة
سلسلة توريد المنتجات المكررة بتلبية الطلب
بكفاءة.
وهذا يعني المراقبة الدقيقة لمنتجات مصافي
الــشــركــة ،وواردات شحن المنتجات الــمــكــررة،
ومعدالت تدفق خطوط األنابيب ،والطلب المتوقع.
ـدســا فــي إدارة
محمد الــدهــيــمــي يعمل مــهــنـ ً
تخطيط وتنظيم توريد الزيت في مجال تحسين
منظومة سلسلة إمــداد المنتجات المكررة شرق
ووســط المملكة من خــال التخطيط والتشغيل
والمراقبة اليومية لشبكة المواد الهيدروكربونية
المتكاملة .وحول تجربة عمله تلك ،يقول« :نضع
الــخــطــط الحــتــيــاجــات المملكة مــن المنتجات

تعمل إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
جــاهــد ًة لضمان تنفيذ خططها وجداولها
بشكل فاعل لتلبية احتياجات العمالء محل ًيا
ودول ًيا.
من مهمات محمد السبيعي ،بصفته رئيس
قسم تخطيط الزيت ،متابعة جداول التوريد
عن كثب ،وإعادة تنظيم التوريد عند الحاجة،
وتشمل العوامل التي قــد تستوجب تعديل
الــخــطــط ،وضــمــان الــســامــة ،والــضــوابــط
المطبقة في المرافق.
ويشير السبيعي إلــى أن خطة التوريد
محصنة ضد التقلبات في الطلب أو
المط ّورة
ّ
حتى العرض.
ويتمتع السبيعي ،الــذي يمتلك خبرة في
األعــمــال تفوق العشرين عــا ًمــا فــي أرامكو
بفهم شاملِ وعميق للعمل ،وهذا
السعوديةٍ ،
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الــخــوادم وأنظمة التشغيل ولــن نتوقف عند هذا
أيضا على
وحسب ،فقد عمل قسم النظم اآلنية ً
تطوير تقنية افتراضية ومنصة يمكن لــإدارة
ً
فضل عن
االتــصــال بها عبر األجــهــزة المتنقلة،
توفر جميع األنظمة المعتمدة الحديثة لدينا».
وتعتمد إدارة تخطيط وتنظيم تــوريــد الزيت
اعتما ًدا كبي ًرا على مركز مراقبة األعمال ويحرص
العبدالهادي على اإلشارة لهذا التعاون الوثيق بين
ً
قائل « :مركز مراقبة األعمال يم ّكن
الطرفين،
إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت من رؤيــة ما
يــحــدث فــي كــل أنــحــاء الــشــركــة مــبــاشــرة ،ونحن
جدا بقسم النظم اآلنية أننا ُكلّفنا بالتأكد
فخورون ً
من عمل التقنية والبيانات على أكمل وجه ومن دقة
جميع البيانات قدر اإلمكان».

عبدالمجيد العبد الهادي

الطبيعي ،والزيت والمنتجات المكررة .وشغل
القصير مناصب عديدة خارج إدارة تخطيط
وتنظيم وتوريد الزيت مثل معمل التكرير في
رأس تنورة ،ومعمل الغاز في الحوية ،وسوائل
الغاز الطبيعي في بقيق ،واإلنتاج في القطيف.
قائل« :إن قضاء الوقت في
ويضيف القصير
ً
ميدان األعمال يمنحك فه ًما وتقدي ًرا لنطاق
أعمال أرامكو السعودية ،وهو ما أكسبني خبرة
واسعة ضرورية لعملي».

أحمد القصير
المكررة ،ونديرها ونرصدها يوم ًيا ،ونستجيب
للتغيرات الديناميكية في أسعار المنتجات الخام
والمكررة لتتمتع شبكة الــمــواد الهيدروكربونية
بالنهج األكثر كفاءة من الجانب االقتصادي ،كما
نتواصل ونتعاون مع جميع الجهات المعنية داخل
الشركة وخارجها لضمان اإلمــداد الموثوق وغير
المنقطع مــن المنتجات الــمــكــررة لــكـ ّل مناطق
المملكة».
التحق محمد ،خريج الهندسة الكيميائية في
جامعة سري في المملكة المتحدة ،بالشركة عام
2015م كمهندس أعــمــال فــي رأس تــنــورة قبل
انضمامه إلى قسم المنتجات المكررة في إدارة
تــخــطــيــط وتــنــظــيــم ت ــوري ــد ال ــزي ــت ف ــي أرامــكــو
السعودية.
ٍ
ويقول الدهيمي« :العمل هنا شي ٌق و ُمجز حقًا ،إذ
يمكنك أن تلمس األثــر اإليجابي لعملك فتشعر
بالتمكين».

محمد الدهيمي

مؤشر موثوقية األداء :يتجاوز %٩٩

إمداد موثوق...
		 للمملكة والعالم

تتو ّلى إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مسؤولية توريد املواد الهيدروكربونية يف
اململكة ،كما تشتهر بتم ّيز موظفيها املستمر ،وتقنياتها احلديثة.

٥
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خالل ما يزيد على  85عا ًما من تاريخ أرامكو السعودية...

إمداد موثوق للمملكة والعالم
جمشيد دين
تصوير :حاتم عويضة،
ومؤيد القطان

ممــرات إدارة تخطيــط وتنظيــم
الظهــران  -تز ّيــن
ّ
توريــد الزيــت مجموعــ ٌة مــن الصــور المعلّقــة ،التــي
تجتــذب األنظــار ،منهــا صــور لزيــارات ملكيــة ،وأخــرى
الفتتاحــات مرافــق أرامكــو الســعودية ،باإلضافــة إلــى
صور ج ّوية لبعض المرافق الضخمة في الشركة.

هل تعلم؟

الممــر الرئيــس تنتصــب لوحــة ّ
مؤطــرة،
وفــي نهايــة
ّ
ص ِّممــت
شــجرة،
هيئــة
علــى
ــا
ي
توضيح
تحــوي رســ ًما
ً
ُ
لشــد األعيــن وجــذب االنتبــاه .فــوق هــذه اللوحــة ُكتبــت
العبارة التالية:
«هل تعلم؟
لــم يســبق ألرامكــو الســعودية خــال تاريخهــا ،الــذي
أي
يمتــ ّد ألكثــر مــن  85عا ًمــا ،أن تخلّفــت عــن إرســال ّ
شحنة لعمالئها ألسباب تشغيلية».
واختيــار هــذا الموقــع لتعليــق اللوحة لم يكن عشــوائ ًيا؛
فبالنســبة للــز َّوار المعتاديــن لــإدارة مــن الشــخصيات
األجنبيــة المه ِّمــة ،وكبــار اإلدارييــن التنفيذييــن مــن أنحاء
فــإن هــذه اللوحــة هــي آخــر مــا ســتقع عليــه
العالــم،
ّ
أعينهــم ،قبــل أن تطــأ أقدامهــم مركــز مراقبــة األعمــال،

ليكون شاه ًدا ح ّيًا على صدق هذه الكلمات.
كمــا أن هــذا كلَّــه مــن شــأنه أن يصــف ببالغــة المهمــة
الجوهريــة إلدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،وهــي
تزويــد عمــاء الشــركة المحلييــن والدولييــن بأفضــل
المنتجــات الهيدروكربونيــة ،فــي الوقــت المحـ ّدد ،وبشــكل
وتحمــل
مثالــي ،مــع مراعــاة اشــتراطات الســامة،
ّ
المهمــة
ـذه
مســؤولية المحافظــة علــى البيئــة .ويقــوم بهـ
ّ
ّ
المؤهلــون ،مــن خــال االســتفادة مــن
موظفــو اإلدارة
ّ
أحــدث التقنيــات ،التــي تحافــظ علــى مرونــة المنظومــة،
وتضمن تحقيق أعلى اإليرادات.
ويصــف مديــر إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت،
األســتاذ محمــد الملحــم ،مــدى التعقيــد وضخامــة
المســؤوليات التــي ينطــوي عليهــا األمــر ،قائـ ًـا« :نعمــل
فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت علــى وضــع
خطــط توريــد موثوقــة ،حيــث نــدرس الطلــب علــى
منتجــات أرامكــو الســعودية فــي األســواق المحليــة
المحــدد لإلنتــاج
والعالميــة ،وبنــا ًء عليــه نضــع الهــدف
َّ
لــكل مرفــق مــن مرافــق أرامكــو الســعودية .وقــد تبــدو
المهمــة بســيطة فــي بــادئ األمــر ،إال أنهــا ليســت
هــذه
ّ
كذلك على أرض الواقع».
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ويوضــح الملحــم« :يُعــزى ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
ّ
تعقيــد وضخامــة شــبكة توريــد أرامكــو الســعودية ،حيــث
تض ـ ّم هــذه الشــبكة مرافــق متكاملــة علــى مســتوى عــال،
بمعنــى أن أســلوب تشــغيل مرفــق واحــد يترتّــب عليــه
تأثيــر تسلســلي علــى باقــي الشــبكة .وهــذا يقودنــا
يتوجــب علينــا
للحديــث عــن نقطــة المثاليــة ،حيــث
ّ
تحســين إمداداتنــا ،لضمــان عــدم خــروج منتــج واحــد
فوق المستوى المطلوب أو دونه».

ٌ
سيل جارف من البيانات
تكمن القدرة على االستجابة السريعة بكفاءة ومرونة في أعمال جمع البيانات المذهلة،
التي يتو َّلى قسم ن ُُظم البيانات اآلنية في دائرة تقنية المعلومات اإلشراف عليها.
وباستخدام أحدث األنظمة اإلشرافية للمراقبة والحصول على البيانات ،تجمع أكثر من
 60ألف وحدة طرفية للتحكم عن بُعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،بما فيها
خطوط األنابيب التي تمتد آلالف الكيلومترات .وتنتقل هذه البيانات عبر مئات من خطوط
االتصاالت ،التي بدورها تنقلها إلى خوادم الشركة.
ستمد من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) ،لضمان
الم َّ
ويُستخدم التوقيت ُ
الحصول على البيانات اآلنية بــأدقّ توقيت ممكن من الناحية التقنية .بعد ذلــك ،تنتقل
البيانات إلى أجهزة العرض ،لتُعرض المعلومات على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،في
شاشة عرض جدارية واحدة.
ُ
يقول عبدالمجيد العبدالهادي ،وهو أخصائي نُظم تطبيقات لتقنية المعلومات ،في قسم
ن ُُظم البيانات اآلنية« :إن هذا النظام فريد من نوعه في العالم».
ويتو ّلَى الفريق مسؤولية إدارة البيانات المعروضة على شاشة العرض الجدارية .ويشمل
ذلك متابعة االتصاالت مع الحقول ،واإلشراف على آالف البيانات ،لضمان عدم حدوث أي
أعطال في أعمال نقل البيانات ،التي تُع ُّد شريان الحياة لمركز مراقبة األعمال.

التــي تبلــغ مجتمعــة  196مليــون بيكســل .وبينمــا تحــاول
عينــاك اســتيعاب االرتفــاع والعــرض الهائليــن للشاشــة،
تغمــرك فــي اللحظــة نفســها موجــة عارمة مــن البيانات،
تارك ًة إياك في حالة من الذهول والتم ُّعن.
ويم ّثــل االســتثمار فــي مثــل هــذا المســتودع المع َّقــد

لتخزيــن البيانــات ،وعلــى هــذا النطــاق غيــر المســبوق،
برها ًنــا قاط ًعــا مــن أرامكــو الســعودية علــى صــدق
نواياهــا ،كمــا أنــه تجســيد عملــي لوعــد قطعتــه علــى
نفســها ،بتزويــد العمــاء بمنتجــات المملكــة مــن المــوارد
المحــدد،
الهيدروكربونيــة ،حيثمــا كانــوا ،فــي الوقــت
َّ

المحدد.
وعلى النحو
َّ
ومركــز مراقبــة األعمــال ،بالنســبة إلــى إدارة تخطيط
ملموســا
وتنظيــم توريــد الزيــت ،ليــس إال شــاه ًدا واحـ ًدا
ً
لذلــك الوعــد؛ ومــن الشــواهد األخــرى أولئــك
ِّ
المخططــون الذيــن يحتلُّــون مواقــع إســتراتيجية،

ا ُ
ملورِّد املوثوق

رئيسا في ضمان تشغيل سلس لشبكة الموارد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية،
يؤ ّدي خضر الغامدي ،كمشرف مناوب ،دو ًرا ً
المنتجات تُسلّم في وقتها ،وفقً ا للمواصفات المطلوبة.
والتأكّد من ّ
أن ُ

يحتــل موق ًعــا مم َّيــ ًز ا ،يُمكــن لخضــر
مــن مكتــب
ُّ
الغامــدي رؤيــة ِ ّ
كل شــيء .ك ُّل قطــرة نفــط ،وك ُّل بخــار
ينبعــث مــن الغــاز .ك ُّل خــط أنابيــب ،وك ُّل معمــل معالجــة،
وك ُّل مصفاة .ك ُّل ناقلة ،وك ُّل وجهة.
وإضافــة إلــى مجــال رؤيتــه الشــامل ،يوجــد فــي مكتــب
الغامــدي شاشــة بانوراميــة تم ِّكنــه مــن رؤية التغ ّيــرات في
البيانات اإللكترونية.
منظــر يأ ســر ك بحــق ؛ د و ر ة حيــا ة ا لمــو ا ر د
ٌ
الهيدروكربونيــة فــي المملكــة أمامــك مباشــرة فــي الزمــن
اآلني.
وكمشــرف منــاوب فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
ناظريــه ك ّل يــوم بمتابعــة مجموعة
الزيــت ،يُم ّتــع الغامــدي
َ
مــن األرقــام والرســومات التــي تُعــرض علــى  150شاشــة،
مدمجــة مــع بعضهــا بــدون فواصــل ،لتشــ ّكل شاشــة
عرض جدارية ضخمة في مركز مراقبة األعمال.
تســتطيع هــذه الجداريــة أن تصيــب حواســك بالذهــول
تحرك ســاكنًا ،بســبب دقــة شاشــاتها المدمجة،
فــا تكاد ّ

٨

تمثّل البيانات الظاهرة في شاشة العرض الجدارية ،في مركز مراقبة األعمال،
مستمرا ألعمال أرامكو السعودية المتكاملة .وتجمع أكثر من  60ألف
يوميا
ملخ ًصا
ّ
ً
ًّ
وحدة طرفية للتحكم عن ُبعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،لتنتقل إلى
أجهزة العرض ،وتُعرض على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،لتشكّ ل شاشة العرض
الجدارية هذه.

يتحدث مع زميلَيه من قسم ن ُُظم
عبدالمجيد العبدالهادي (يمينًا)،
ّ
البيانات اآلنية ،سالم الحارثي وأسامة الغامدي ،حيث ُيدير الفريق
البيانات التي تُعرض على شاشة العرض في مركز مراقبة األعمال.

محمد الملحم
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ويراقبــون الشاشــات بعيــون ثاقبــة ،بح ًثــا عــن أي مواطن
خلل في جداول التخطيط.
المهمــات الرئيســة إلدارة تخطيــط وتنظيــم
وتتضمــن
ّ
ّ
توريــد الزيــت وضــع خطــط توريــد موثوقــة ،وتنســيق
وقــف اإلنتــاج فــي مرافــق أرامكــو الســعودية ومرافــق
عمالئهــا ،وتنســيق األعمــال فــي كل مراحــل سلســلة
توريــد المــوارد الهيدروكربونيــة ،ومراقبــة خطــط
اإلمــداد والطلــب ومتابعتهــا ،وتنســيق اســتجابة الشــركة
للحاالت الطارئة.
ويعمــل المهندســون فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريد
الزيــت ،وموظفــو قســم ن ُُظــم البيانــات اآلنيــة ،التابــع
لدائــرة تقنيــة المعلومــات ،علــى ضمــان عمــل كل
المعلومــات والبيانــات والجداول حســب الخطة .ويُســهم
هــذا العمــل الجماعــي فــي ضمــان موثوقيــة إمــداد
االقتصــادات المحليــة والعالميــة ،بمنتجــات المملكــة من
الموارد الهيدروكربونية.
نتاجــا لتبنــي نظــام محكم،
ـذا
ـ
ه
ويقــول الملحــم« :كان
ً
يجمــع بيــن خطــط فاعلــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة
علــى المدييــن القريــب والبعيــد ،وتقنيات فائقــة القدرة.
ونحــن فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت نعلم أن
المملكــة والشــركة تعتمــدان علينــا فــي إنجــاح األمــر،
ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك».

البيانيــة المهولــة ،التــي تُز ّيــن شاشــات العــرض
الجداريــة فــي مركــز مراقبــة األعمــال .وقــد تبــدو
البيانــات الظاهــرة مجـ ّـرد أرقــام ال معنــى لهــا بالنســبة
ِّ
ومخططــي
للناظــر العــادي ،لكنّهــا بالنســبة لمهندســي
ـتمرا ألعمــال أرامكــو
اإلدارة تمث ـ ّل ملخّ ً
صــا يوم ًيــا مسـ ًّ
السعودية المتكاملة.
ويش ـ ّكل ت ّيــار البيانــات الدقيقــة ،والعنايــة بإدارتهــا،
هويــة مركــز مراقبــة األعمــال؛ حيــث تمنــح هــذه
البيانــات ُم ِّ
خططــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت ،نظــرة شــمولية لســير األعمــال ،كمــا تنقــل لهــم
أدقّ التفاصيــل ،دون إغفــال أي جانب .يقــول الغامدي:
« تُتيــح لنــا هــذه البيانــات مراقبــة شــبكة المــوارد
الهيدروكربونيــة كامل ـ ًة ،بمــا يشــمل جميــع المنتجــات،
من مختلف المناطق».
ويضيــف الغامــدي« :لدينــا أهــداف إنتاجيــة
لنحقِّقهــا ،وعمــاء لنل ِّبــي احتياجاتهــم .ومــن هنــا،
أي أعطــال محتملــة ،واتخــاذ
بإمكاننــا مواجهــة ّ
إجــراءات فوريــة ،لنضمــن أال يكــون لهــذه األعطــال أي
أثــر .نحــن ،كمشــرفين مناوبيــن ،مخ َّو لــون باتخــاذ
القرارات بصورة فورية».

ويســتطيع موظفــو إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت اكتشــاف أي عطــل فــي مرافــق الشــركة ،ســوا ًء
كان فــي معمــل لفــرز الغــاز مــن الزيــت ،أم معمــل إنتــاج،
أم مصفاة ،أم فرضة توريد.
وال يتطلّــب األمــر ســوى إجــراء اتصــال واحــد ،ليُعــاد
توجيــه اإلنتــاج ،وتقييــم خطــوط األنابيــب ،وتنفيــذ
عديد من اإلجراءات في غضون دقائق.

جتسيد لسلوكيات النجاح
ٌ
األساسية األربعة

وفا ٌء على مدى األعوام

وتهــدف أرامكــو الســعودية ألن تصبــح شــركة الطاقة
والكيميائيــات المتكاملــة والرائــدة على مســتوى العالم،
مــع التركيــز علــى زيــادة دخلهــا ،وتحقيــق النم ـ ّو علــى
نحــو ُمســتدام ومتنـ ِّوع .ويقتضــي ذلــك إنتــاج مجموعــة
متن ِّوعــة مــن المنتجــات ،التــي تتــوزّع علــى مجالــي
التنقيب واإلنتاج ،والتكرير والمعالجة والتسويق.
المســتمر بتقديــم
وتقتــرن هــذه الرؤيــة بااللتــزام
ّ
خدمــة مرضيــة للعمــاء .وتُعـ ُّد إدارة تخطيــط وتنظيــم
توريــد الزيــت ،ومركــز مراقبــة األعمــال التابــع لهــا،
ـتمر بالتزاماتهــا،
خيــر دليــل علــى وفــاء الشــركة المسـ ّ
ألكثر من  85عا ًما.

التعاون

التمكين

الحوار الهادف

االلتزام

من اليمين ،ماجد العتيبي ،ومحمد السبيعي ،وحمود الغامدي ،يتناقشون حول سير األعمال في مركز مراقبة األعمال ،وتظهر في الخلف شاشة عرض البيانات التي تُظهر أدقّ التفاصيل عن
ِّ
المخططون والمهندسون ،في إدارة تخطيط وتنظيم موارد الزيت ،بوضع خطط توريد موثوقة ،وتنسيق وقف اإلنتاج في مرافق أرامكو
شبكة الموارد الهيدركربونية في الشركة .ويقوم
السعودية ومرافق عمالئها ،وتنسيق األعمال في كل مراحل سلسلة توريد الموارد الهيدروكربونية ،ومراقبة خطط اإلمداد والطلب ومتابعتها ،وتنسيق استجابة الشركة للحاالت الطارئة.

وينطــوي نظــام اإلدارة ،الــذي يســعى لضمــان
اســتمرارية االلتــزام ،علــى أعمــال تخطيــط وجدولــة
معقَّــدة تمتــ ُّد لتشــمل شــبكة النفــط ،وشــبكة الغــاز
وســوائل الغــاز الطبيعــي ،ونظــام التكريــر والتوزيــع،
وشبكة الف َُرض.
وتتم ّثــل نتائــج هــذه األعمــال ،فــي البيانــات والرســوم

اتخاذ القرار
مهندسو إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت( ،من اليمين) مسفر القحطاني ،وسعد السالم ،ومحمد العبداللطيف،
منهمكون في العمل .وينطوي نظام اإلدارة ،الذي يسعى لضمان استمرارية االلتزام ،على أعمال تخطيط وجدولة معقَّ دة
تمتد لتشمل شبكة النفط ،وشبكة الغاز وسوائل الغاز الطبيعي ،ونظام التكرير والتوزيع ،وشبكة الفُ َرض.
ُّ

لضمان وفاء أرامكو السعودية بالتزاماتها
يتوجب
تجاه عمالئها المحليين والعالميينّ ،
على إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
التعاون مع جميع مرافق اإلنتاج في الشركة
بشكل يــومــي ،والتنسيق بــشــأن الــتــوزيــع،
لضمان موثوقية التوريد.
بصفتها قلب أعمال أرامكو السعودية،
تُم ّكن الشركة إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الزيت ،من األخذ بزمام القيادة ،واتخاذ أي
إج ــراءات ضرورية في الحاالت الطارئة.
والــمــشــرفــون الــمــنــاوبــون مــخـ َّولــون باتخاذ
ق ــرارات فــوريــة ومستعجلة ،لضمان عدم
تــو ّقــف أعــمــال الشركة وإمــداداتــهــا ،وقد
يشمل هذا رفع اإلنتاج في أحد المرافق،
لتعويض خــســارة محتملة فــي اإلنــتــاج في
مرفق آخر.
تــشــارك إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الــزيــت تــو ّقــعــاتــهــا مــع مــوظــفــيــهــا ،وتعقد
اجتماعات يومية عبر الهاتف مع مرافق
اإلنــتــاج لضمان سير األعــمــال بسالسة.
المهمة التي تحرص
وتتم ّثل إحدى الرسائل
ّ
اإلدارة على إيصالها لموظفيها في ضرورة
معرفة أدوارهـــم وإسهاماتهم ،لكي تعمل
اإلدارة بكفاءة.
تُع ُّد إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
قلب أعمال أرامكو السعودية؛ حيث يستطيع
مهندسو اإلدارة استخدام مركز مراقبة
األعــمــال لمراقبة شبكة أعــمــال الشركة
بأكملها ،واتخاذ القرارات الحاسمة إذا لزم
األمــر .وتتوفّر أحــدث التقنيات والنماذج
التحسينية المتق ِّد مة ألجهزة الكمبيوتر،
لتساند عملية اتخاذ القرار وتجعلها مثالية
بأقصى قدر ممكن.
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خالل ما يزيد على  85عا ًما من تاريخ أرامكو السعودية...

إمداد موثوق للمملكة والعالم
جمشيد دين
تصوير :حاتم عويضة،
ومؤيد القطان

ممــرات إدارة تخطيــط وتنظيــم
الظهــران  -تز ّيــن
ّ
توريــد الزيــت مجموعــ ٌة مــن الصــور المعلّقــة ،التــي
تجتــذب األنظــار ،منهــا صــور لزيــارات ملكيــة ،وأخــرى
الفتتاحــات مرافــق أرامكــو الســعودية ،باإلضافــة إلــى
صور ج ّوية لبعض المرافق الضخمة في الشركة.

هل تعلم؟

الممــر الرئيــس تنتصــب لوحــة ّ
مؤطــرة،
وفــي نهايــة
ّ
ص ِّممــت
شــجرة،
هيئــة
علــى
ــا
ي
توضيح
تحــوي رســ ًما
ً
ُ
لشــد األعيــن وجــذب االنتبــاه .فــوق هــذه اللوحــة ُكتبــت
العبارة التالية:
«هل تعلم؟
لــم يســبق ألرامكــو الســعودية خــال تاريخهــا ،الــذي
أي
يمتــ ّد ألكثــر مــن  85عا ًمــا ،أن تخلّفــت عــن إرســال ّ
شحنة لعمالئها ألسباب تشغيلية».
واختيــار هــذا الموقــع لتعليــق اللوحة لم يكن عشــوائ ًيا؛
فبالنســبة للــز َّوار المعتاديــن لــإدارة مــن الشــخصيات
األجنبيــة المه ِّمــة ،وكبــار اإلدارييــن التنفيذييــن مــن أنحاء
فــإن هــذه اللوحــة هــي آخــر مــا ســتقع عليــه
العالــم،
ّ
أعينهــم ،قبــل أن تطــأ أقدامهــم مركــز مراقبــة األعمــال،

ليكون شاه ًدا ح ّيًا على صدق هذه الكلمات.
كمــا أن هــذا كلَّــه مــن شــأنه أن يصــف ببالغــة المهمــة
الجوهريــة إلدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،وهــي
تزويــد عمــاء الشــركة المحلييــن والدولييــن بأفضــل
المنتجــات الهيدروكربونيــة ،فــي الوقــت المحـ ّدد ،وبشــكل
وتحمــل
مثالــي ،مــع مراعــاة اشــتراطات الســامة،
ّ
المهمــة
ـذه
مســؤولية المحافظــة علــى البيئــة .ويقــوم بهـ
ّ
ّ
المؤهلــون ،مــن خــال االســتفادة مــن
موظفــو اإلدارة
ّ
أحــدث التقنيــات ،التــي تحافــظ علــى مرونــة المنظومــة،
وتضمن تحقيق أعلى اإليرادات.
ويصــف مديــر إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت،
األســتاذ محمــد الملحــم ،مــدى التعقيــد وضخامــة
المســؤوليات التــي ينطــوي عليهــا األمــر ،قائـ ًـا« :نعمــل
فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت علــى وضــع
خطــط توريــد موثوقــة ،حيــث نــدرس الطلــب علــى
منتجــات أرامكــو الســعودية فــي األســواق المحليــة
المحــدد لإلنتــاج
والعالميــة ،وبنــا ًء عليــه نضــع الهــدف
َّ
لــكل مرفــق مــن مرافــق أرامكــو الســعودية .وقــد تبــدو
المهمــة بســيطة فــي بــادئ األمــر ،إال أنهــا ليســت
هــذه
ّ
كذلك على أرض الواقع».
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ويوضــح الملحــم« :يُعــزى ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
ّ
تعقيــد وضخامــة شــبكة توريــد أرامكــو الســعودية ،حيــث
تض ـ ّم هــذه الشــبكة مرافــق متكاملــة علــى مســتوى عــال،
بمعنــى أن أســلوب تشــغيل مرفــق واحــد يترتّــب عليــه
تأثيــر تسلســلي علــى باقــي الشــبكة .وهــذا يقودنــا
يتوجــب علينــا
للحديــث عــن نقطــة المثاليــة ،حيــث
ّ
تحســين إمداداتنــا ،لضمــان عــدم خــروج منتــج واحــد
فوق المستوى المطلوب أو دونه».

ٌ
سيل جارف من البيانات
تكمن القدرة على االستجابة السريعة بكفاءة ومرونة في أعمال جمع البيانات المذهلة،
التي يتو َّلى قسم ن ُُظم البيانات اآلنية في دائرة تقنية المعلومات اإلشراف عليها.
وباستخدام أحدث األنظمة اإلشرافية للمراقبة والحصول على البيانات ،تجمع أكثر من
 60ألف وحدة طرفية للتحكم عن بُعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،بما فيها
خطوط األنابيب التي تمتد آلالف الكيلومترات .وتنتقل هذه البيانات عبر مئات من خطوط
االتصاالت ،التي بدورها تنقلها إلى خوادم الشركة.
ستمد من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) ،لضمان
الم َّ
ويُستخدم التوقيت ُ
الحصول على البيانات اآلنية بــأدقّ توقيت ممكن من الناحية التقنية .بعد ذلــك ،تنتقل
البيانات إلى أجهزة العرض ،لتُعرض المعلومات على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،في
شاشة عرض جدارية واحدة.
ُ
يقول عبدالمجيد العبدالهادي ،وهو أخصائي نُظم تطبيقات لتقنية المعلومات ،في قسم
ن ُُظم البيانات اآلنية« :إن هذا النظام فريد من نوعه في العالم».
ويتو ّلَى الفريق مسؤولية إدارة البيانات المعروضة على شاشة العرض الجدارية .ويشمل
ذلك متابعة االتصاالت مع الحقول ،واإلشراف على آالف البيانات ،لضمان عدم حدوث أي
أعطال في أعمال نقل البيانات ،التي تُع ُّد شريان الحياة لمركز مراقبة األعمال.

التــي تبلــغ مجتمعــة  196مليــون بيكســل .وبينمــا تحــاول
عينــاك اســتيعاب االرتفــاع والعــرض الهائليــن للشاشــة،
تغمــرك فــي اللحظــة نفســها موجــة عارمة مــن البيانات،
تارك ًة إياك في حالة من الذهول والتم ُّعن.
ويم ّثــل االســتثمار فــي مثــل هــذا المســتودع المع َّقــد

لتخزيــن البيانــات ،وعلــى هــذا النطــاق غيــر المســبوق،
برها ًنــا قاط ًعــا مــن أرامكــو الســعودية علــى صــدق
نواياهــا ،كمــا أنــه تجســيد عملــي لوعــد قطعتــه علــى
نفســها ،بتزويــد العمــاء بمنتجــات المملكــة مــن المــوارد
المحــدد،
الهيدروكربونيــة ،حيثمــا كانــوا ،فــي الوقــت
َّ

المحدد.
وعلى النحو
َّ
ومركــز مراقبــة األعمــال ،بالنســبة إلــى إدارة تخطيط
ملموســا
وتنظيــم توريــد الزيــت ،ليــس إال شــاه ًدا واحـ ًدا
ً
لذلــك الوعــد؛ ومــن الشــواهد األخــرى أولئــك
ِّ
المخططــون الذيــن يحتلُّــون مواقــع إســتراتيجية،

ا ُ
ملورِّد املوثوق

رئيسا في ضمان تشغيل سلس لشبكة الموارد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية،
يؤ ّدي خضر الغامدي ،كمشرف مناوب ،دو ًرا ً
المنتجات تُسلّم في وقتها ،وفقً ا للمواصفات المطلوبة.
والتأكّد من ّ
أن ُ

يحتــل موق ًعــا مم َّيــ ًز ا ،يُمكــن لخضــر
مــن مكتــب
ُّ
الغامــدي رؤيــة ِ ّ
كل شــيء .ك ُّل قطــرة نفــط ،وك ُّل بخــار
ينبعــث مــن الغــاز .ك ُّل خــط أنابيــب ،وك ُّل معمــل معالجــة،
وك ُّل مصفاة .ك ُّل ناقلة ،وك ُّل وجهة.
وإضافــة إلــى مجــال رؤيتــه الشــامل ،يوجــد فــي مكتــب
الغامــدي شاشــة بانوراميــة تم ِّكنــه مــن رؤية التغ ّيــرات في
البيانات اإللكترونية.
منظــر يأ ســر ك بحــق ؛ د و ر ة حيــا ة ا لمــو ا ر د
ٌ
الهيدروكربونيــة فــي المملكــة أمامــك مباشــرة فــي الزمــن
اآلني.
وكمشــرف منــاوب فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
ناظريــه ك ّل يــوم بمتابعــة مجموعة
الزيــت ،يُم ّتــع الغامــدي
َ
مــن األرقــام والرســومات التــي تُعــرض علــى  150شاشــة،
مدمجــة مــع بعضهــا بــدون فواصــل ،لتشــ ّكل شاشــة
عرض جدارية ضخمة في مركز مراقبة األعمال.
تســتطيع هــذه الجداريــة أن تصيــب حواســك بالذهــول
تحرك ســاكنًا ،بســبب دقــة شاشــاتها المدمجة،
فــا تكاد ّ

٨

تمثّل البيانات الظاهرة في شاشة العرض الجدارية ،في مركز مراقبة األعمال،
مستمرا ألعمال أرامكو السعودية المتكاملة .وتجمع أكثر من  60ألف
يوميا
ملخ ًصا
ّ
ً
ًّ
وحدة طرفية للتحكم عن ُبعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،لتنتقل إلى
أجهزة العرض ،وتُعرض على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،لتشكّ ل شاشة العرض
الجدارية هذه.

يتحدث مع زميلَيه من قسم ن ُُظم
عبدالمجيد العبدالهادي (يمينًا)،
ّ
البيانات اآلنية ،سالم الحارثي وأسامة الغامدي ،حيث ُيدير الفريق
البيانات التي تُعرض على شاشة العرض في مركز مراقبة األعمال.

محمد الملحم
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ويراقبــون الشاشــات بعيــون ثاقبــة ،بح ًثــا عــن أي مواطن
خلل في جداول التخطيط.
المهمــات الرئيســة إلدارة تخطيــط وتنظيــم
وتتضمــن
ّ
ّ
توريــد الزيــت وضــع خطــط توريــد موثوقــة ،وتنســيق
وقــف اإلنتــاج فــي مرافــق أرامكــو الســعودية ومرافــق
عمالئهــا ،وتنســيق األعمــال فــي كل مراحــل سلســلة
توريــد المــوارد الهيدروكربونيــة ،ومراقبــة خطــط
اإلمــداد والطلــب ومتابعتهــا ،وتنســيق اســتجابة الشــركة
للحاالت الطارئة.
ويعمــل المهندســون فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريد
الزيــت ،وموظفــو قســم ن ُُظــم البيانــات اآلنيــة ،التابــع
لدائــرة تقنيــة المعلومــات ،علــى ضمــان عمــل كل
المعلومــات والبيانــات والجداول حســب الخطة .ويُســهم
هــذا العمــل الجماعــي فــي ضمــان موثوقيــة إمــداد
االقتصــادات المحليــة والعالميــة ،بمنتجــات المملكــة من
الموارد الهيدروكربونية.
نتاجــا لتبنــي نظــام محكم،
ـذا
ـ
ه
ويقــول الملحــم« :كان
ً
يجمــع بيــن خطــط فاعلــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة
علــى المدييــن القريــب والبعيــد ،وتقنيات فائقــة القدرة.
ونحــن فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت نعلم أن
المملكــة والشــركة تعتمــدان علينــا فــي إنجــاح األمــر،
ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك».

البيانيــة المهولــة ،التــي تُز ّيــن شاشــات العــرض
الجداريــة فــي مركــز مراقبــة األعمــال .وقــد تبــدو
البيانــات الظاهــرة مجـ ّـرد أرقــام ال معنــى لهــا بالنســبة
ِّ
ومخططــي
للناظــر العــادي ،لكنّهــا بالنســبة لمهندســي
ـتمرا ألعمــال أرامكــو
اإلدارة تمث ـ ّل ملخّ ً
صــا يوم ًيــا مسـ ًّ
السعودية المتكاملة.
ويش ـ ّكل ت ّيــار البيانــات الدقيقــة ،والعنايــة بإدارتهــا،
هويــة مركــز مراقبــة األعمــال؛ حيــث تمنــح هــذه
البيانــات ُم ِّ
خططــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت ،نظــرة شــمولية لســير األعمــال ،كمــا تنقــل لهــم
أدقّ التفاصيــل ،دون إغفــال أي جانب .يقــول الغامدي:
« تُتيــح لنــا هــذه البيانــات مراقبــة شــبكة المــوارد
الهيدروكربونيــة كامل ـ ًة ،بمــا يشــمل جميــع المنتجــات،
من مختلف المناطق».
ويضيــف الغامــدي« :لدينــا أهــداف إنتاجيــة
لنحقِّقهــا ،وعمــاء لنل ِّبــي احتياجاتهــم .ومــن هنــا،
أي أعطــال محتملــة ،واتخــاذ
بإمكاننــا مواجهــة ّ
إجــراءات فوريــة ،لنضمــن أال يكــون لهــذه األعطــال أي
أثــر .نحــن ،كمشــرفين مناوبيــن ،مخ َّو لــون باتخــاذ
القرارات بصورة فورية».

ويســتطيع موظفــو إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت اكتشــاف أي عطــل فــي مرافــق الشــركة ،ســوا ًء
كان فــي معمــل لفــرز الغــاز مــن الزيــت ،أم معمــل إنتــاج،
أم مصفاة ،أم فرضة توريد.
وال يتطلّــب األمــر ســوى إجــراء اتصــال واحــد ،ليُعــاد
توجيــه اإلنتــاج ،وتقييــم خطــوط األنابيــب ،وتنفيــذ
عديد من اإلجراءات في غضون دقائق.

جتسيد لسلوكيات النجاح
ٌ
األساسية األربعة

وفا ٌء على مدى األعوام

وتهــدف أرامكــو الســعودية ألن تصبــح شــركة الطاقة
والكيميائيــات المتكاملــة والرائــدة على مســتوى العالم،
مــع التركيــز علــى زيــادة دخلهــا ،وتحقيــق النم ـ ّو علــى
نحــو ُمســتدام ومتنـ ِّوع .ويقتضــي ذلــك إنتــاج مجموعــة
متن ِّوعــة مــن المنتجــات ،التــي تتــوزّع علــى مجالــي
التنقيب واإلنتاج ،والتكرير والمعالجة والتسويق.
المســتمر بتقديــم
وتقتــرن هــذه الرؤيــة بااللتــزام
ّ
خدمــة مرضيــة للعمــاء .وتُعـ ُّد إدارة تخطيــط وتنظيــم
توريــد الزيــت ،ومركــز مراقبــة األعمــال التابــع لهــا،
ـتمر بالتزاماتهــا،
خيــر دليــل علــى وفــاء الشــركة المسـ ّ
ألكثر من  85عا ًما.

التعاون

التمكين

الحوار الهادف

االلتزام

من اليمين ،ماجد العتيبي ،ومحمد السبيعي ،وحمود الغامدي ،يتناقشون حول سير األعمال في مركز مراقبة األعمال ،وتظهر في الخلف شاشة عرض البيانات التي تُظهر أدقّ التفاصيل عن
ِّ
المخططون والمهندسون ،في إدارة تخطيط وتنظيم موارد الزيت ،بوضع خطط توريد موثوقة ،وتنسيق وقف اإلنتاج في مرافق أرامكو
شبكة الموارد الهيدركربونية في الشركة .ويقوم
السعودية ومرافق عمالئها ،وتنسيق األعمال في كل مراحل سلسلة توريد الموارد الهيدروكربونية ،ومراقبة خطط اإلمداد والطلب ومتابعتها ،وتنسيق استجابة الشركة للحاالت الطارئة.

وينطــوي نظــام اإلدارة ،الــذي يســعى لضمــان
اســتمرارية االلتــزام ،علــى أعمــال تخطيــط وجدولــة
معقَّــدة تمتــ ُّد لتشــمل شــبكة النفــط ،وشــبكة الغــاز
وســوائل الغــاز الطبيعــي ،ونظــام التكريــر والتوزيــع،
وشبكة الف َُرض.
وتتم ّثــل نتائــج هــذه األعمــال ،فــي البيانــات والرســوم

اتخاذ القرار
مهندسو إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت( ،من اليمين) مسفر القحطاني ،وسعد السالم ،ومحمد العبداللطيف،
منهمكون في العمل .وينطوي نظام اإلدارة ،الذي يسعى لضمان استمرارية االلتزام ،على أعمال تخطيط وجدولة معقَّ دة
تمتد لتشمل شبكة النفط ،وشبكة الغاز وسوائل الغاز الطبيعي ،ونظام التكرير والتوزيع ،وشبكة الفُ َرض.
ُّ

لضمان وفاء أرامكو السعودية بالتزاماتها
يتوجب
تجاه عمالئها المحليين والعالميينّ ،
على إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
التعاون مع جميع مرافق اإلنتاج في الشركة
بشكل يــومــي ،والتنسيق بــشــأن الــتــوزيــع،
لضمان موثوقية التوريد.
بصفتها قلب أعمال أرامكو السعودية،
تُم ّكن الشركة إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الزيت ،من األخذ بزمام القيادة ،واتخاذ أي
إج ــراءات ضرورية في الحاالت الطارئة.
والــمــشــرفــون الــمــنــاوبــون مــخـ َّولــون باتخاذ
ق ــرارات فــوريــة ومستعجلة ،لضمان عدم
تــو ّقــف أعــمــال الشركة وإمــداداتــهــا ،وقد
يشمل هذا رفع اإلنتاج في أحد المرافق،
لتعويض خــســارة محتملة فــي اإلنــتــاج في
مرفق آخر.
تــشــارك إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الــزيــت تــو ّقــعــاتــهــا مــع مــوظــفــيــهــا ،وتعقد
اجتماعات يومية عبر الهاتف مع مرافق
اإلنــتــاج لضمان سير األعــمــال بسالسة.
المهمة التي تحرص
وتتم ّثل إحدى الرسائل
ّ
اإلدارة على إيصالها لموظفيها في ضرورة
معرفة أدوارهـــم وإسهاماتهم ،لكي تعمل
اإلدارة بكفاءة.
تُع ُّد إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
قلب أعمال أرامكو السعودية؛ حيث يستطيع
مهندسو اإلدارة استخدام مركز مراقبة
األعــمــال لمراقبة شبكة أعــمــال الشركة
بأكملها ،واتخاذ القرارات الحاسمة إذا لزم
األمــر .وتتوفّر أحــدث التقنيات والنماذج
التحسينية المتق ِّد مة ألجهزة الكمبيوتر،
لتساند عملية اتخاذ القرار وتجعلها مثالية
بأقصى قدر ممكن.
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خالل ما يزيد على  85عا ًما من تاريخ أرامكو السعودية...

إمداد موثوق للمملكة والعالم
جمشيد دين
تصوير :حاتم عويضة،
ومؤيد القطان

ممــرات إدارة تخطيــط وتنظيــم
الظهــران  -تز ّيــن
ّ
توريــد الزيــت مجموعــ ٌة مــن الصــور المعلّقــة ،التــي
تجتــذب األنظــار ،منهــا صــور لزيــارات ملكيــة ،وأخــرى
الفتتاحــات مرافــق أرامكــو الســعودية ،باإلضافــة إلــى
صور ج ّوية لبعض المرافق الضخمة في الشركة.

هل تعلم؟

الممــر الرئيــس تنتصــب لوحــة ّ
مؤطــرة،
وفــي نهايــة
ّ
ص ِّممــت
شــجرة،
هيئــة
علــى
ــا
ي
توضيح
تحــوي رســ ًما
ً
ُ
لشــد األعيــن وجــذب االنتبــاه .فــوق هــذه اللوحــة ُكتبــت
العبارة التالية:
«هل تعلم؟
لــم يســبق ألرامكــو الســعودية خــال تاريخهــا ،الــذي
أي
يمتــ ّد ألكثــر مــن  85عا ًمــا ،أن تخلّفــت عــن إرســال ّ
شحنة لعمالئها ألسباب تشغيلية».
واختيــار هــذا الموقــع لتعليــق اللوحة لم يكن عشــوائ ًيا؛
فبالنســبة للــز َّوار المعتاديــن لــإدارة مــن الشــخصيات
األجنبيــة المه ِّمــة ،وكبــار اإلدارييــن التنفيذييــن مــن أنحاء
فــإن هــذه اللوحــة هــي آخــر مــا ســتقع عليــه
العالــم،
ّ
أعينهــم ،قبــل أن تطــأ أقدامهــم مركــز مراقبــة األعمــال،

ليكون شاه ًدا ح ّيًا على صدق هذه الكلمات.
كمــا أن هــذا كلَّــه مــن شــأنه أن يصــف ببالغــة المهمــة
الجوهريــة إلدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت ،وهــي
تزويــد عمــاء الشــركة المحلييــن والدولييــن بأفضــل
المنتجــات الهيدروكربونيــة ،فــي الوقــت المحـ ّدد ،وبشــكل
وتحمــل
مثالــي ،مــع مراعــاة اشــتراطات الســامة،
ّ
المهمــة
ـذه
مســؤولية المحافظــة علــى البيئــة .ويقــوم بهـ
ّ
ّ
المؤهلــون ،مــن خــال االســتفادة مــن
موظفــو اإلدارة
ّ
أحــدث التقنيــات ،التــي تحافــظ علــى مرونــة المنظومــة،
وتضمن تحقيق أعلى اإليرادات.
ويصــف مديــر إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت،
األســتاذ محمــد الملحــم ،مــدى التعقيــد وضخامــة
المســؤوليات التــي ينطــوي عليهــا األمــر ،قائـ ًـا« :نعمــل
فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت علــى وضــع
خطــط توريــد موثوقــة ،حيــث نــدرس الطلــب علــى
منتجــات أرامكــو الســعودية فــي األســواق المحليــة
المحــدد لإلنتــاج
والعالميــة ،وبنــا ًء عليــه نضــع الهــدف
َّ
لــكل مرفــق مــن مرافــق أرامكــو الســعودية .وقــد تبــدو
المهمــة بســيطة فــي بــادئ األمــر ،إال أنهــا ليســت
هــذه
ّ
كذلك على أرض الواقع».
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ويوضــح الملحــم« :يُعــزى ذلــك بدرجــة كبيــرة إلــى
ّ
تعقيــد وضخامــة شــبكة توريــد أرامكــو الســعودية ،حيــث
تض ـ ّم هــذه الشــبكة مرافــق متكاملــة علــى مســتوى عــال،
بمعنــى أن أســلوب تشــغيل مرفــق واحــد يترتّــب عليــه
تأثيــر تسلســلي علــى باقــي الشــبكة .وهــذا يقودنــا
يتوجــب علينــا
للحديــث عــن نقطــة المثاليــة ،حيــث
ّ
تحســين إمداداتنــا ،لضمــان عــدم خــروج منتــج واحــد
فوق المستوى المطلوب أو دونه».

ٌ
سيل جارف من البيانات
تكمن القدرة على االستجابة السريعة بكفاءة ومرونة في أعمال جمع البيانات المذهلة،
التي يتو َّلى قسم ن ُُظم البيانات اآلنية في دائرة تقنية المعلومات اإلشراف عليها.
وباستخدام أحدث األنظمة اإلشرافية للمراقبة والحصول على البيانات ،تجمع أكثر من
 60ألف وحدة طرفية للتحكم عن بُعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،بما فيها
خطوط األنابيب التي تمتد آلالف الكيلومترات .وتنتقل هذه البيانات عبر مئات من خطوط
االتصاالت ،التي بدورها تنقلها إلى خوادم الشركة.
ستمد من نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) ،لضمان
الم َّ
ويُستخدم التوقيت ُ
الحصول على البيانات اآلنية بــأدقّ توقيت ممكن من الناحية التقنية .بعد ذلــك ،تنتقل
البيانات إلى أجهزة العرض ،لتُعرض المعلومات على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،في
شاشة عرض جدارية واحدة.
ُ
يقول عبدالمجيد العبدالهادي ،وهو أخصائي نُظم تطبيقات لتقنية المعلومات ،في قسم
ن ُُظم البيانات اآلنية« :إن هذا النظام فريد من نوعه في العالم».
ويتو ّلَى الفريق مسؤولية إدارة البيانات المعروضة على شاشة العرض الجدارية .ويشمل
ذلك متابعة االتصاالت مع الحقول ،واإلشراف على آالف البيانات ،لضمان عدم حدوث أي
أعطال في أعمال نقل البيانات ،التي تُع ُّد شريان الحياة لمركز مراقبة األعمال.

التــي تبلــغ مجتمعــة  196مليــون بيكســل .وبينمــا تحــاول
عينــاك اســتيعاب االرتفــاع والعــرض الهائليــن للشاشــة،
تغمــرك فــي اللحظــة نفســها موجــة عارمة مــن البيانات،
تارك ًة إياك في حالة من الذهول والتم ُّعن.
ويم ّثــل االســتثمار فــي مثــل هــذا المســتودع المع َّقــد

لتخزيــن البيانــات ،وعلــى هــذا النطــاق غيــر المســبوق،
برها ًنــا قاط ًعــا مــن أرامكــو الســعودية علــى صــدق
نواياهــا ،كمــا أنــه تجســيد عملــي لوعــد قطعتــه علــى
نفســها ،بتزويــد العمــاء بمنتجــات المملكــة مــن المــوارد
المحــدد،
الهيدروكربونيــة ،حيثمــا كانــوا ،فــي الوقــت
َّ

المحدد.
وعلى النحو
َّ
ومركــز مراقبــة األعمــال ،بالنســبة إلــى إدارة تخطيط
ملموســا
وتنظيــم توريــد الزيــت ،ليــس إال شــاه ًدا واحـ ًدا
ً
لذلــك الوعــد؛ ومــن الشــواهد األخــرى أولئــك
ِّ
المخططــون الذيــن يحتلُّــون مواقــع إســتراتيجية،

ا ُ
ملورِّد املوثوق

رئيسا في ضمان تشغيل سلس لشبكة الموارد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية،
يؤ ّدي خضر الغامدي ،كمشرف مناوب ،دو ًرا ً
المنتجات تُسلّم في وقتها ،وفقً ا للمواصفات المطلوبة.
والتأكّد من ّ
أن ُ

يحتــل موق ًعــا مم َّيــ ًز ا ،يُمكــن لخضــر
مــن مكتــب
ُّ
الغامــدي رؤيــة ِ ّ
كل شــيء .ك ُّل قطــرة نفــط ،وك ُّل بخــار
ينبعــث مــن الغــاز .ك ُّل خــط أنابيــب ،وك ُّل معمــل معالجــة،
وك ُّل مصفاة .ك ُّل ناقلة ،وك ُّل وجهة.
وإضافــة إلــى مجــال رؤيتــه الشــامل ،يوجــد فــي مكتــب
الغامــدي شاشــة بانوراميــة تم ِّكنــه مــن رؤية التغ ّيــرات في
البيانات اإللكترونية.
منظــر يأ ســر ك بحــق ؛ د و ر ة حيــا ة ا لمــو ا ر د
ٌ
الهيدروكربونيــة فــي المملكــة أمامــك مباشــرة فــي الزمــن
اآلني.
وكمشــرف منــاوب فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
ناظريــه ك ّل يــوم بمتابعــة مجموعة
الزيــت ،يُم ّتــع الغامــدي
َ
مــن األرقــام والرســومات التــي تُعــرض علــى  150شاشــة،
مدمجــة مــع بعضهــا بــدون فواصــل ،لتشــ ّكل شاشــة
عرض جدارية ضخمة في مركز مراقبة األعمال.
تســتطيع هــذه الجداريــة أن تصيــب حواســك بالذهــول
تحرك ســاكنًا ،بســبب دقــة شاشــاتها المدمجة،
فــا تكاد ّ

٨

تمثّل البيانات الظاهرة في شاشة العرض الجدارية ،في مركز مراقبة األعمال،
مستمرا ألعمال أرامكو السعودية المتكاملة .وتجمع أكثر من  60ألف
يوميا
ملخ ًصا
ّ
ً
ًّ
وحدة طرفية للتحكم عن ُبعد ،البيانات اآلنية من جميع مرافق الشركة ،لتنتقل إلى
أجهزة العرض ،وتُعرض على  150شاشة مدمجة مع بعضها ،لتشكّ ل شاشة العرض
الجدارية هذه.

يتحدث مع زميلَيه من قسم ن ُُظم
عبدالمجيد العبدالهادي (يمينًا)،
ّ
البيانات اآلنية ،سالم الحارثي وأسامة الغامدي ،حيث ُيدير الفريق
البيانات التي تُعرض على شاشة العرض في مركز مراقبة األعمال.

محمد الملحم

 ٢١نوفمبر ٢٠١٩

القافلة األسبوعية

ويراقبــون الشاشــات بعيــون ثاقبــة ،بح ًثــا عــن أي مواطن
خلل في جداول التخطيط.
المهمــات الرئيســة إلدارة تخطيــط وتنظيــم
وتتضمــن
ّ
ّ
توريــد الزيــت وضــع خطــط توريــد موثوقــة ،وتنســيق
وقــف اإلنتــاج فــي مرافــق أرامكــو الســعودية ومرافــق
عمالئهــا ،وتنســيق األعمــال فــي كل مراحــل سلســلة
توريــد المــوارد الهيدروكربونيــة ،ومراقبــة خطــط
اإلمــداد والطلــب ومتابعتهــا ،وتنســيق اســتجابة الشــركة
للحاالت الطارئة.
ويعمــل المهندســون فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريد
الزيــت ،وموظفــو قســم ن ُُظــم البيانــات اآلنيــة ،التابــع
لدائــرة تقنيــة المعلومــات ،علــى ضمــان عمــل كل
المعلومــات والبيانــات والجداول حســب الخطة .ويُســهم
هــذا العمــل الجماعــي فــي ضمــان موثوقيــة إمــداد
االقتصــادات المحليــة والعالميــة ،بمنتجــات المملكــة من
الموارد الهيدروكربونية.
نتاجــا لتبنــي نظــام محكم،
ـذا
ـ
ه
ويقــول الملحــم« :كان
ً
يجمــع بيــن خطــط فاعلــة لمواجهــة الحــاالت الطارئــة
علــى المدييــن القريــب والبعيــد ،وتقنيات فائقــة القدرة.
ونحــن فــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد الزيــت نعلم أن
المملكــة والشــركة تعتمــدان علينــا فــي إنجــاح األمــر،
ونسعى جاهدين لتحقيق ذلك».

البيانيــة المهولــة ،التــي تُز ّيــن شاشــات العــرض
الجداريــة فــي مركــز مراقبــة األعمــال .وقــد تبــدو
البيانــات الظاهــرة مجـ ّـرد أرقــام ال معنــى لهــا بالنســبة
ِّ
ومخططــي
للناظــر العــادي ،لكنّهــا بالنســبة لمهندســي
ـتمرا ألعمــال أرامكــو
اإلدارة تمث ـ ّل ملخّ ً
صــا يوم ًيــا مسـ ًّ
السعودية المتكاملة.
ويش ـ ّكل ت ّيــار البيانــات الدقيقــة ،والعنايــة بإدارتهــا،
هويــة مركــز مراقبــة األعمــال؛ حيــث تمنــح هــذه
البيانــات ُم ِّ
خططــي إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت ،نظــرة شــمولية لســير األعمــال ،كمــا تنقــل لهــم
أدقّ التفاصيــل ،دون إغفــال أي جانب .يقــول الغامدي:
« تُتيــح لنــا هــذه البيانــات مراقبــة شــبكة المــوارد
الهيدروكربونيــة كامل ـ ًة ،بمــا يشــمل جميــع المنتجــات،
من مختلف المناطق».
ويضيــف الغامــدي« :لدينــا أهــداف إنتاجيــة
لنحقِّقهــا ،وعمــاء لنل ِّبــي احتياجاتهــم .ومــن هنــا،
أي أعطــال محتملــة ،واتخــاذ
بإمكاننــا مواجهــة ّ
إجــراءات فوريــة ،لنضمــن أال يكــون لهــذه األعطــال أي
أثــر .نحــن ،كمشــرفين مناوبيــن ،مخ َّو لــون باتخــاذ
القرارات بصورة فورية».

ويســتطيع موظفــو إدارة تخطيــط وتنظيــم توريــد
الزيــت اكتشــاف أي عطــل فــي مرافــق الشــركة ،ســوا ًء
كان فــي معمــل لفــرز الغــاز مــن الزيــت ،أم معمــل إنتــاج،
أم مصفاة ،أم فرضة توريد.
وال يتطلّــب األمــر ســوى إجــراء اتصــال واحــد ،ليُعــاد
توجيــه اإلنتــاج ،وتقييــم خطــوط األنابيــب ،وتنفيــذ
عديد من اإلجراءات في غضون دقائق.

جتسيد لسلوكيات النجاح
ٌ
األساسية األربعة

وفا ٌء على مدى األعوام

وتهــدف أرامكــو الســعودية ألن تصبــح شــركة الطاقة
والكيميائيــات المتكاملــة والرائــدة على مســتوى العالم،
مــع التركيــز علــى زيــادة دخلهــا ،وتحقيــق النم ـ ّو علــى
نحــو ُمســتدام ومتنـ ِّوع .ويقتضــي ذلــك إنتــاج مجموعــة
متن ِّوعــة مــن المنتجــات ،التــي تتــوزّع علــى مجالــي
التنقيب واإلنتاج ،والتكرير والمعالجة والتسويق.
المســتمر بتقديــم
وتقتــرن هــذه الرؤيــة بااللتــزام
ّ
خدمــة مرضيــة للعمــاء .وتُعـ ُّد إدارة تخطيــط وتنظيــم
توريــد الزيــت ،ومركــز مراقبــة األعمــال التابــع لهــا،
ـتمر بالتزاماتهــا،
خيــر دليــل علــى وفــاء الشــركة المسـ ّ
ألكثر من  85عا ًما.

التعاون

التمكين

الحوار الهادف

االلتزام

من اليمين ،ماجد العتيبي ،ومحمد السبيعي ،وحمود الغامدي ،يتناقشون حول سير األعمال في مركز مراقبة األعمال ،وتظهر في الخلف شاشة عرض البيانات التي تُظهر أدقّ التفاصيل عن
ِّ
المخططون والمهندسون ،في إدارة تخطيط وتنظيم موارد الزيت ،بوضع خطط توريد موثوقة ،وتنسيق وقف اإلنتاج في مرافق أرامكو
شبكة الموارد الهيدركربونية في الشركة .ويقوم
السعودية ومرافق عمالئها ،وتنسيق األعمال في كل مراحل سلسلة توريد الموارد الهيدروكربونية ،ومراقبة خطط اإلمداد والطلب ومتابعتها ،وتنسيق استجابة الشركة للحاالت الطارئة.

وينطــوي نظــام اإلدارة ،الــذي يســعى لضمــان
اســتمرارية االلتــزام ،علــى أعمــال تخطيــط وجدولــة
معقَّــدة تمتــ ُّد لتشــمل شــبكة النفــط ،وشــبكة الغــاز
وســوائل الغــاز الطبيعــي ،ونظــام التكريــر والتوزيــع،
وشبكة الف َُرض.
وتتم ّثــل نتائــج هــذه األعمــال ،فــي البيانــات والرســوم

اتخاذ القرار
مهندسو إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت( ،من اليمين) مسفر القحطاني ،وسعد السالم ،ومحمد العبداللطيف،
منهمكون في العمل .وينطوي نظام اإلدارة ،الذي يسعى لضمان استمرارية االلتزام ،على أعمال تخطيط وجدولة معقَّ دة
تمتد لتشمل شبكة النفط ،وشبكة الغاز وسوائل الغاز الطبيعي ،ونظام التكرير والتوزيع ،وشبكة الفُ َرض.
ُّ

لضمان وفاء أرامكو السعودية بالتزاماتها
يتوجب
تجاه عمالئها المحليين والعالميينّ ،
على إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
التعاون مع جميع مرافق اإلنتاج في الشركة
بشكل يــومــي ،والتنسيق بــشــأن الــتــوزيــع،
لضمان موثوقية التوريد.
بصفتها قلب أعمال أرامكو السعودية،
تُم ّكن الشركة إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الزيت ،من األخذ بزمام القيادة ،واتخاذ أي
إج ــراءات ضرورية في الحاالت الطارئة.
والــمــشــرفــون الــمــنــاوبــون مــخـ َّولــون باتخاذ
ق ــرارات فــوريــة ومستعجلة ،لضمان عدم
تــو ّقــف أعــمــال الشركة وإمــداداتــهــا ،وقد
يشمل هذا رفع اإلنتاج في أحد المرافق،
لتعويض خــســارة محتملة فــي اإلنــتــاج في
مرفق آخر.
تــشــارك إدارة تخطيط وتنظيم توريد
الــزيــت تــو ّقــعــاتــهــا مــع مــوظــفــيــهــا ،وتعقد
اجتماعات يومية عبر الهاتف مع مرافق
اإلنــتــاج لضمان سير األعــمــال بسالسة.
المهمة التي تحرص
وتتم ّثل إحدى الرسائل
ّ
اإلدارة على إيصالها لموظفيها في ضرورة
معرفة أدوارهـــم وإسهاماتهم ،لكي تعمل
اإلدارة بكفاءة.
تُع ُّد إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
قلب أعمال أرامكو السعودية؛ حيث يستطيع
مهندسو اإلدارة استخدام مركز مراقبة
األعــمــال لمراقبة شبكة أعــمــال الشركة
بأكملها ،واتخاذ القرارات الحاسمة إذا لزم
األمــر .وتتوفّر أحــدث التقنيات والنماذج
التحسينية المتق ِّد مة ألجهزة الكمبيوتر،
لتساند عملية اتخاذ القرار وتجعلها مثالية
بأقصى قدر ممكن.

القافلة األسبوعية
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محمد السبيعي

عبداهلل بخاري

فيصل الزهراني

٩

١٠

أمر متوقع من شخص لديه خبرة طويلة في
متابعة خطط وجداول التوريد.
وعن فاعلية خطط التوريد يقول السبيعي:
«نحاول إيجاد تــوازن بين العرض والطلب،
وهذا هو مفتاح نجاح وفاعلية خطط التوريد
وتنفيذ جداولها».

يتمتع عبدالمجيد العبدالهادي ،الحاصل على
شــهــادة علم الكمبيوتر مــن جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن ،بخبرة ممتدة على مدى عشرين
عا ًما في تقنية المعلومات في أرامكو السعودية
أهلته للمشاركة في أحدث المستجدات المتعلقة
ّ
بمركز مراقبة األعمال .وكان عبدالمجيد عض ًوا
رئيسا في الفريق الــذي أشــرف على استخدام
ً
شاشات عرض الفيديو الجدارية في مركز مراقبة
األعمال عــام 2005م ،ويقول العبدالهادي« :كنا
نستخدم لــوحــة مــحــاكــاة فيما مــضــى لمراقبة
األعمال ،وهي تقنية بسيطة مقارنة بما لدينا اآلن،
وكنا نتواصل عن طريق المكالمات الهاتفية مع
الــمــرافــق لــتــزويــدنــا بــالــمــعــلــومــات» .ويضيف
ً
قــائــا« :أحــدثــت شــاشــات عــرض
عبدالمجيد
الفيديو الجدارية ،وتقنية سكادا التي استخدمناها،
ثورة شاملة في جميع الجوانب وتبعتها تحديثات
الحقة .البيانات الفورية التي نستقبلها حال ًيا
مذهلة ومنسقة بأنظمة آلية كل ًيا .ح ّدثنا شبكة

ت ّ
ُنظم إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت يوم ًيا
إدارة حــركــة الــســفــن وتــحــمــيــلــهــا بالمنتجات
الهيدروكربونية من فرض أرامكو السعودية .يتمثل
دور عبداهلل بخاري ،من إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت ،في التأكد من أن السفن التي تصل
إلــى فــرض الشركة ،والتي يبلغ متوسط عددها
 200سفينة في الشهر ،تغادر في الوقت المح ّدد،
محملة بالشحنة الصحيحة ،ويقول بخاري« :نتابع
المخزون ونــديــر السفن ،فعمالؤنا يصلون في
الوقت المحدد ،وبدورنا نتأكد أنهم يحصلون على
أيضا».
شحناتهم في الوقت المحددً ،
تضمن م ــؤش ــرات األداء الــرئــيــســة أن إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الزيت تستطيع تتبع مستوى
أدائها ،وال يوجد أدنى شك أن خدمة العمالء تمثل
أولوية قصوى ،مضيفًا« :يمكننا تغيير الجداول
الزمنية لمواجهة جميع االحتماالت ،ونستطيع من
خالل ما لدينا من برمجيات ،وأنظمة إدارة معرفة
السفن القادمة ،وموعد وصولها ،ثم نطابق ذلك
ـضــا تحديد الــمــدة التي
بــالــمــخــزون .ويمكننا أيـ ً

يستغرقها تحميل الشحنات ،وجميع ما سبق يعني
ضمان إمكانية توفّر المنتجات باستمرار».
شــارك بخاري في مشروعات كبرى في إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الــزيــت ،وأنهى في إطار
تــدريــبــه بعض المهمات التطويرية الميدانية
الــضــروريــة لفهم طبيعة األعــمــال فــي أرامــكــو
الــســعــوديــة ،وهــو حــاصــل على شــهــادة الهندسة
الكيميائية من اليابان ،وتتطلب مهمات عمله إعداد
التقارير اليومية.
وفــيــمــا يــتــع ـلّــق بــبــرامــج الــرقــمــنــة وال ــذك ــاء
أيضا برنامج
االصطناعي ،يقول عبداهلل« :لدينا ً
رقمنة نقوم من خالله بتهيئة إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية للتعامل مع
تــقــنــيــات الــبــيــانــات الــضــخــمــة ،والــتــعــلــم اآلل ــي،
والتحليالت المتق ّد مة ،والــذكــاء االصطناعي،
فجهودنا في هذا المضمار مستمرة وإن د ّل ذلك
على شــيء فهو يــد ّل على أننا لــن نـ ّدخــر جه ًدا
لضمان تــب ـ ّوء إدارتــنــا مكانة ريــاديــة فــي مجال
أعمالها».

يضطلع قسم المنتجات المكررة في إدارة
تخطيط وتنظيم تــوريــد الــزيــت فــي أرامــكــو
السعودية بمهمة رئيسة تتمثل بالحرص على
تلبية اإلدارة للطلب المحلي في المملكة على
المنتجات المكررة على أمثل وجــه وبأكثر
الطرق اقتصا ًدا .ويقول رئيس قسم المنتجات
المكررة ،أحمد القصير« :نبذل أقصى ما في
وسعنا لتحقيق أهداف إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية بطريقة
آمنة ،وفي الوقت المناسب من خالل توظيف
الكوادر المؤهلة والتقنيات المتقدّمة».
تخرج القصير في كلية الهندسة الكيميائية
ّ
فــي جامعة الملك فهد للبترول والــمــعــادن،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم وتوريد الزيت
فــي أرامــكــو الــســعــوديــة ع ــام 1999م وعمل
مهندسا فــي أقــســام الــغــاز ،وســوائــل الغاز
ً

يُع ّد التخطيط والتقييم على المدى البعيد من
الجوانب األساس في إطار أعمال إدارة تخطيط
وتنظيم توريد الزيت ،ويكتسب هذا الجانب أهمية
خاصة فــي مهمات العمل التي يؤديها فيصل
الزهراني في قسم تحسين وتخطيط التوريد.
يقول الزهراني« :نأخذ بعين االعتبار تــوازن
العرض والطلب ،ومقدار ما يُنتج من النفط الخام
وغ ــاز البيع ،والمنتجات الــمــكــررة ،فــضـ ًـا عن
الــجــهــود الــمــبــذولــة لسد أي عــجــز ،بــل ونجهز
توقعات على مدى  20عا ًما ،حيث نقوم بإعداد
نماذجنا ،ونعرضها على اإلدارة ،ث ّم نقدّم توصيات
قصيرة وطويلة األجل».
حصل فيصل على شــهــادة البكالوريوس في
الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ،وشهادة الماجستير في إدارة األعمال،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت في
أرامــكــو السعودية عــام 2008م ،بعد أن أمضى

خمس سنوات في العمل الميداني ،وهذه الخبرة
تــســاعــده على إدراك المتطلبات فــي مختلف
جوانب أعمال الشركة.
وعــن أهمية مــا يــقــوم بــه ،يــقــول الــزهــرانــي:
«تترقب جميع الدوائر وضع خطة العمل لما لها
من أهمية في التخطيط لمشاريعها ،وتنطوي
أعمال التخطيط والتقييم التي نبذلها على أهمي ًة
حاسمة في هذه العملية ،فجهودنا تتناول جميع
جــوانــب الــعــمــل بــــد ًءا مــن آبـ ــار الــغــاز وانــتــهــا ًء
بالتصدير ،فهي مسؤولية كبيرة ال نستهين بها»،
مــضــيـ ًفــا« :ينبغي علينا أن نتحلى بالمرونة
واالســتــعــداد ك ـ ّل يــوم لالستجابة فــي أي لحظة
لشتى االحتماالت ،ففرقنا وأنظمتنا مهيأة للقيام
بذلك ،وهــذا من شأنه أن يبعث االطمئنان في
نفوسنا جمي ًعا».

لدى المصافي المحلية التابعة ألرامكو السعودية
كثير من العمالء الذين يتع ّين على الشركة أن
تخدمهم ،سواء على المستوى المحلي أو الدولي،
ومن هنا ،فإن إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
في أرامكو السعودية تحرص على قيام منظومة
سلسلة توريد المنتجات المكررة بتلبية الطلب
بكفاءة.
وهذا يعني المراقبة الدقيقة لمنتجات مصافي
الــشــركــة ،وواردات شحن المنتجات الــمــكــررة،
ومعدالت تدفق خطوط األنابيب ،والطلب المتوقع.
ـدســا فــي إدارة
محمد الــدهــيــمــي يعمل مــهــنـ ً
تخطيط وتنظيم توريد الزيت في مجال تحسين
منظومة سلسلة إمــداد المنتجات المكررة شرق
ووســط المملكة من خــال التخطيط والتشغيل
والمراقبة اليومية لشبكة المواد الهيدروكربونية
المتكاملة .وحول تجربة عمله تلك ،يقول« :نضع
الــخــطــط الحــتــيــاجــات المملكة مــن المنتجات

تعمل إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
جــاهــد ًة لضمان تنفيذ خططها وجداولها
بشكل فاعل لتلبية احتياجات العمالء محل ًيا
ودول ًيا.
من مهمات محمد السبيعي ،بصفته رئيس
قسم تخطيط الزيت ،متابعة جداول التوريد
عن كثب ،وإعادة تنظيم التوريد عند الحاجة،
وتشمل العوامل التي قــد تستوجب تعديل
الــخــطــط ،وضــمــان الــســامــة ،والــضــوابــط
المطبقة في المرافق.
ويشير السبيعي إلــى أن خطة التوريد
محصنة ضد التقلبات في الطلب أو
المط ّورة
ّ
حتى العرض.
ويتمتع السبيعي ،الــذي يمتلك خبرة في
األعــمــال تفوق العشرين عــا ًمــا فــي أرامكو
بفهم شاملِ وعميق للعمل ،وهذا
السعوديةٍ ،
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الــخــوادم وأنظمة التشغيل ولــن نتوقف عند هذا
أيضا على
وحسب ،فقد عمل قسم النظم اآلنية ً
تطوير تقنية افتراضية ومنصة يمكن لــإدارة
ً
فضل عن
االتــصــال بها عبر األجــهــزة المتنقلة،
توفر جميع األنظمة المعتمدة الحديثة لدينا».
وتعتمد إدارة تخطيط وتنظيم تــوريــد الزيت
اعتما ًدا كبي ًرا على مركز مراقبة األعمال ويحرص
العبدالهادي على اإلشارة لهذا التعاون الوثيق بين
ً
قائل « :مركز مراقبة األعمال يم ّكن
الطرفين،
إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت من رؤيــة ما
يــحــدث فــي كــل أنــحــاء الــشــركــة مــبــاشــرة ،ونحن
جدا بقسم النظم اآلنية أننا ُكلّفنا بالتأكد
فخورون ً
من عمل التقنية والبيانات على أكمل وجه ومن دقة
جميع البيانات قدر اإلمكان».

عبدالمجيد العبد الهادي

الطبيعي ،والزيت والمنتجات المكررة .وشغل
القصير مناصب عديدة خارج إدارة تخطيط
وتنظيم وتوريد الزيت مثل معمل التكرير في
رأس تنورة ،ومعمل الغاز في الحوية ،وسوائل
الغاز الطبيعي في بقيق ،واإلنتاج في القطيف.
قائل« :إن قضاء الوقت في
ويضيف القصير
ً
ميدان األعمال يمنحك فه ًما وتقدي ًرا لنطاق
أعمال أرامكو السعودية ،وهو ما أكسبني خبرة
واسعة ضرورية لعملي».

أحمد القصير
المكررة ،ونديرها ونرصدها يوم ًيا ،ونستجيب
للتغيرات الديناميكية في أسعار المنتجات الخام
والمكررة لتتمتع شبكة الــمــواد الهيدروكربونية
بالنهج األكثر كفاءة من الجانب االقتصادي ،كما
نتواصل ونتعاون مع جميع الجهات المعنية داخل
الشركة وخارجها لضمان اإلمــداد الموثوق وغير
المنقطع مــن المنتجات الــمــكــررة لــكـ ّل مناطق
المملكة».
التحق محمد ،خريج الهندسة الكيميائية في
جامعة سري في المملكة المتحدة ،بالشركة عام
2015م كمهندس أعــمــال فــي رأس تــنــورة قبل
انضمامه إلى قسم المنتجات المكررة في إدارة
تــخــطــيــط وتــنــظــيــم ت ــوري ــد ال ــزي ــت ف ــي أرامــكــو
السعودية.
ٍ
ويقول الدهيمي« :العمل هنا شي ٌق و ُمجز حقًا ،إذ
يمكنك أن تلمس األثــر اإليجابي لعملك فتشعر
بالتمكين».

محمد الدهيمي

مؤشر موثوقية األداء :يتجاوز %٩٩

إمداد موثوق...
		 للمملكة والعالم

تتو ّلى إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مسؤولية توريد املواد الهيدروكربونية يف
اململكة ،كما تشتهر بتم ّيز موظفيها املستمر ،وتقنياتها احلديثة.
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محمد السبيعي

عبداهلل بخاري

فيصل الزهراني

٩
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أمر متوقع من شخص لديه خبرة طويلة في
متابعة خطط وجداول التوريد.
وعن فاعلية خطط التوريد يقول السبيعي:
«نحاول إيجاد تــوازن بين العرض والطلب،
وهذا هو مفتاح نجاح وفاعلية خطط التوريد
وتنفيذ جداولها».

يتمتع عبدالمجيد العبدالهادي ،الحاصل على
شــهــادة علم الكمبيوتر مــن جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن ،بخبرة ممتدة على مدى عشرين
عا ًما في تقنية المعلومات في أرامكو السعودية
أهلته للمشاركة في أحدث المستجدات المتعلقة
ّ
بمركز مراقبة األعمال .وكان عبدالمجيد عض ًوا
رئيسا في الفريق الــذي أشــرف على استخدام
ً
شاشات عرض الفيديو الجدارية في مركز مراقبة
األعمال عــام 2005م ،ويقول العبدالهادي« :كنا
نستخدم لــوحــة مــحــاكــاة فيما مــضــى لمراقبة
األعمال ،وهي تقنية بسيطة مقارنة بما لدينا اآلن،
وكنا نتواصل عن طريق المكالمات الهاتفية مع
الــمــرافــق لــتــزويــدنــا بــالــمــعــلــومــات» .ويضيف
ً
قــائــا« :أحــدثــت شــاشــات عــرض
عبدالمجيد
الفيديو الجدارية ،وتقنية سكادا التي استخدمناها،
ثورة شاملة في جميع الجوانب وتبعتها تحديثات
الحقة .البيانات الفورية التي نستقبلها حال ًيا
مذهلة ومنسقة بأنظمة آلية كل ًيا .ح ّدثنا شبكة

ت ّ
ُنظم إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت يوم ًيا
إدارة حــركــة الــســفــن وتــحــمــيــلــهــا بالمنتجات
الهيدروكربونية من فرض أرامكو السعودية .يتمثل
دور عبداهلل بخاري ،من إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت ،في التأكد من أن السفن التي تصل
إلــى فــرض الشركة ،والتي يبلغ متوسط عددها
 200سفينة في الشهر ،تغادر في الوقت المح ّدد،
محملة بالشحنة الصحيحة ،ويقول بخاري« :نتابع
المخزون ونــديــر السفن ،فعمالؤنا يصلون في
الوقت المحدد ،وبدورنا نتأكد أنهم يحصلون على
أيضا».
شحناتهم في الوقت المحددً ،
تضمن م ــؤش ــرات األداء الــرئــيــســة أن إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الزيت تستطيع تتبع مستوى
أدائها ،وال يوجد أدنى شك أن خدمة العمالء تمثل
أولوية قصوى ،مضيفًا« :يمكننا تغيير الجداول
الزمنية لمواجهة جميع االحتماالت ،ونستطيع من
خالل ما لدينا من برمجيات ،وأنظمة إدارة معرفة
السفن القادمة ،وموعد وصولها ،ثم نطابق ذلك
ـضــا تحديد الــمــدة التي
بــالــمــخــزون .ويمكننا أيـ ً

يستغرقها تحميل الشحنات ،وجميع ما سبق يعني
ضمان إمكانية توفّر المنتجات باستمرار».
شــارك بخاري في مشروعات كبرى في إدارة
تخطيط وتنظيم توريد الــزيــت ،وأنهى في إطار
تــدريــبــه بعض المهمات التطويرية الميدانية
الــضــروريــة لفهم طبيعة األعــمــال فــي أرامــكــو
الــســعــوديــة ،وهــو حــاصــل على شــهــادة الهندسة
الكيميائية من اليابان ،وتتطلب مهمات عمله إعداد
التقارير اليومية.
وفــيــمــا يــتــع ـلّــق بــبــرامــج الــرقــمــنــة وال ــذك ــاء
أيضا برنامج
االصطناعي ،يقول عبداهلل« :لدينا ً
رقمنة نقوم من خالله بتهيئة إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية للتعامل مع
تــقــنــيــات الــبــيــانــات الــضــخــمــة ،والــتــعــلــم اآلل ــي،
والتحليالت المتق ّد مة ،والــذكــاء االصطناعي،
فجهودنا في هذا المضمار مستمرة وإن د ّل ذلك
على شــيء فهو يــد ّل على أننا لــن نـ ّدخــر جه ًدا
لضمان تــب ـ ّوء إدارتــنــا مكانة ريــاديــة فــي مجال
أعمالها».

يضطلع قسم المنتجات المكررة في إدارة
تخطيط وتنظيم تــوريــد الــزيــت فــي أرامــكــو
السعودية بمهمة رئيسة تتمثل بالحرص على
تلبية اإلدارة للطلب المحلي في المملكة على
المنتجات المكررة على أمثل وجــه وبأكثر
الطرق اقتصا ًدا .ويقول رئيس قسم المنتجات
المكررة ،أحمد القصير« :نبذل أقصى ما في
وسعنا لتحقيق أهداف إدارة تخطيط وتنظيم
توريد الزيت في أرامــكــو السعودية بطريقة
آمنة ،وفي الوقت المناسب من خالل توظيف
الكوادر المؤهلة والتقنيات المتقدّمة».
تخرج القصير في كلية الهندسة الكيميائية
ّ
فــي جامعة الملك فهد للبترول والــمــعــادن،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم وتوريد الزيت
فــي أرامــكــو الــســعــوديــة ع ــام 1999م وعمل
مهندسا فــي أقــســام الــغــاز ،وســوائــل الغاز
ً

يُع ّد التخطيط والتقييم على المدى البعيد من
الجوانب األساس في إطار أعمال إدارة تخطيط
وتنظيم توريد الزيت ،ويكتسب هذا الجانب أهمية
خاصة فــي مهمات العمل التي يؤديها فيصل
الزهراني في قسم تحسين وتخطيط التوريد.
يقول الزهراني« :نأخذ بعين االعتبار تــوازن
العرض والطلب ،ومقدار ما يُنتج من النفط الخام
وغ ــاز البيع ،والمنتجات الــمــكــررة ،فــضـ ًـا عن
الــجــهــود الــمــبــذولــة لسد أي عــجــز ،بــل ونجهز
توقعات على مدى  20عا ًما ،حيث نقوم بإعداد
نماذجنا ،ونعرضها على اإلدارة ،ث ّم نقدّم توصيات
قصيرة وطويلة األجل».
حصل فيصل على شــهــادة البكالوريوس في
الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ،وشهادة الماجستير في إدارة األعمال،
والتحق بإدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت في
أرامــكــو السعودية عــام 2008م ،بعد أن أمضى

خمس سنوات في العمل الميداني ،وهذه الخبرة
تــســاعــده على إدراك المتطلبات فــي مختلف
جوانب أعمال الشركة.
وعــن أهمية مــا يــقــوم بــه ،يــقــول الــزهــرانــي:
«تترقب جميع الدوائر وضع خطة العمل لما لها
من أهمية في التخطيط لمشاريعها ،وتنطوي
أعمال التخطيط والتقييم التي نبذلها على أهمي ًة
حاسمة في هذه العملية ،فجهودنا تتناول جميع
جــوانــب الــعــمــل بــــد ًءا مــن آبـ ــار الــغــاز وانــتــهــا ًء
بالتصدير ،فهي مسؤولية كبيرة ال نستهين بها»،
مــضــيـ ًفــا« :ينبغي علينا أن نتحلى بالمرونة
واالســتــعــداد ك ـ ّل يــوم لالستجابة فــي أي لحظة
لشتى االحتماالت ،ففرقنا وأنظمتنا مهيأة للقيام
بذلك ،وهــذا من شأنه أن يبعث االطمئنان في
نفوسنا جمي ًعا».

لدى المصافي المحلية التابعة ألرامكو السعودية
كثير من العمالء الذين يتع ّين على الشركة أن
تخدمهم ،سواء على المستوى المحلي أو الدولي،
ومن هنا ،فإن إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
في أرامكو السعودية تحرص على قيام منظومة
سلسلة توريد المنتجات المكررة بتلبية الطلب
بكفاءة.
وهذا يعني المراقبة الدقيقة لمنتجات مصافي
الــشــركــة ،وواردات شحن المنتجات الــمــكــررة،
ومعدالت تدفق خطوط األنابيب ،والطلب المتوقع.
ـدســا فــي إدارة
محمد الــدهــيــمــي يعمل مــهــنـ ً
تخطيط وتنظيم توريد الزيت في مجال تحسين
منظومة سلسلة إمــداد المنتجات المكررة شرق
ووســط المملكة من خــال التخطيط والتشغيل
والمراقبة اليومية لشبكة المواد الهيدروكربونية
المتكاملة .وحول تجربة عمله تلك ،يقول« :نضع
الــخــطــط الحــتــيــاجــات المملكة مــن المنتجات

تعمل إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت
جــاهــد ًة لضمان تنفيذ خططها وجداولها
بشكل فاعل لتلبية احتياجات العمالء محل ًيا
ودول ًيا.
من مهمات محمد السبيعي ،بصفته رئيس
قسم تخطيط الزيت ،متابعة جداول التوريد
عن كثب ،وإعادة تنظيم التوريد عند الحاجة،
وتشمل العوامل التي قــد تستوجب تعديل
الــخــطــط ،وضــمــان الــســامــة ،والــضــوابــط
المطبقة في المرافق.
ويشير السبيعي إلــى أن خطة التوريد
محصنة ضد التقلبات في الطلب أو
المط ّورة
ّ
حتى العرض.
ويتمتع السبيعي ،الــذي يمتلك خبرة في
األعــمــال تفوق العشرين عــا ًمــا فــي أرامكو
بفهم شاملِ وعميق للعمل ،وهذا
السعوديةٍ ،
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الــخــوادم وأنظمة التشغيل ولــن نتوقف عند هذا
أيضا على
وحسب ،فقد عمل قسم النظم اآلنية ً
تطوير تقنية افتراضية ومنصة يمكن لــإدارة
ً
فضل عن
االتــصــال بها عبر األجــهــزة المتنقلة،
توفر جميع األنظمة المعتمدة الحديثة لدينا».
وتعتمد إدارة تخطيط وتنظيم تــوريــد الزيت
اعتما ًدا كبي ًرا على مركز مراقبة األعمال ويحرص
العبدالهادي على اإلشارة لهذا التعاون الوثيق بين
ً
قائل « :مركز مراقبة األعمال يم ّكن
الطرفين،
إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت من رؤيــة ما
يــحــدث فــي كــل أنــحــاء الــشــركــة مــبــاشــرة ،ونحن
جدا بقسم النظم اآلنية أننا ُكلّفنا بالتأكد
فخورون ً
من عمل التقنية والبيانات على أكمل وجه ومن دقة
جميع البيانات قدر اإلمكان».

عبدالمجيد العبد الهادي

الطبيعي ،والزيت والمنتجات المكررة .وشغل
القصير مناصب عديدة خارج إدارة تخطيط
وتنظيم وتوريد الزيت مثل معمل التكرير في
رأس تنورة ،ومعمل الغاز في الحوية ،وسوائل
الغاز الطبيعي في بقيق ،واإلنتاج في القطيف.
قائل« :إن قضاء الوقت في
ويضيف القصير
ً
ميدان األعمال يمنحك فه ًما وتقدي ًرا لنطاق
أعمال أرامكو السعودية ،وهو ما أكسبني خبرة
واسعة ضرورية لعملي».

أحمد القصير
المكررة ،ونديرها ونرصدها يوم ًيا ،ونستجيب
للتغيرات الديناميكية في أسعار المنتجات الخام
والمكررة لتتمتع شبكة الــمــواد الهيدروكربونية
بالنهج األكثر كفاءة من الجانب االقتصادي ،كما
نتواصل ونتعاون مع جميع الجهات المعنية داخل
الشركة وخارجها لضمان اإلمــداد الموثوق وغير
المنقطع مــن المنتجات الــمــكــررة لــكـ ّل مناطق
المملكة».
التحق محمد ،خريج الهندسة الكيميائية في
جامعة سري في المملكة المتحدة ،بالشركة عام
2015م كمهندس أعــمــال فــي رأس تــنــورة قبل
انضمامه إلى قسم المنتجات المكررة في إدارة
تــخــطــيــط وتــنــظــيــم ت ــوري ــد ال ــزي ــت ف ــي أرامــكــو
السعودية.
ٍ
ويقول الدهيمي« :العمل هنا شي ٌق و ُمجز حقًا ،إذ
يمكنك أن تلمس األثــر اإليجابي لعملك فتشعر
بالتمكين».

محمد الدهيمي

مؤشر موثوقية األداء :يتجاوز %٩٩

إمداد موثوق...
		 للمملكة والعالم

تتو ّلى إدارة تخطيط وتنظيم توريد الزيت مسؤولية توريد املواد الهيدروكربونية يف
اململكة ،كما تشتهر بتم ّيز موظفيها املستمر ،وتقنياتها احلديثة.
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ودبي..
من خالل مشاركته يف أسبوعي التصميم يف الرياض
ّ

(إثراء) يساند استدامة المجتمعات اإلبداعية..
ويفتح اآلفاق أمام المواهب السعودية

صممت المهندسة المعمارية السعودية ،شهد الع ّزاز ،الجناح السعودي في
بدعم من مركز (إثراء)ّ ،
أهم ِ
الح َرف
دبي للتصميم ،الذي سعى إلى إبراز ّ
المعرض المصاحب (أبواب) ،ضمن أسبوع ّ
غطت جناح
القديمة والمنسوجات في المنطقة الشرقيةُ ،م
ستفيدا من سعف النخيل .وقد ّ
ً
ضمت أربعة أنواع مختلفة من التصاميم المنسوجة.
المنطقة الشرقية كسوة معلّقة عمالقةّ ،

القافلة األسبوعية
الظهـران  -شـارك مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي
العالمـي (إثـراء) ،فـي المعـرض المصاحـب لــ (أسـبوع
التصميـم السـعودي) ،الـذي ُعقدت نسـخته السادسـة في
واجهـة الريـاض ،تحـت شـعار (تصميـم السـعادة) ،وذلـك
فـي الفتـرة مـن  8إلـى  12ربيـع األول 1441هــ ( 5إلـى 9
نوفمبر 2019م).
وهـدف الحـدث إلـى عـرض االبتـكارات الفنيـة
واإلبداعيـة ،التـي تسـلِّط الضـوء علـى دور التصاميـم
واألعمـال الفنيـة فـي خلـق السـعادة ،وتحسـين جـودة
الحيـاة ،ومـدى تأثيـر ذلـك علـى المجتمـع ،إلـى جانـب
تقديـم باقـة متن ِّوعـة مـن األنشـطة الثقافيـة والترفيهيـة
للز ّوار.

تنويع اإلبداع ..ومساندة المبدعين
وأوضــح مديــر البرامــج فــي (إثــراء) ،عبــداهلل الراشــد،
أن مشــاركة المركــز ،كشــريك إســتراتيجي فــي أســبوع
التصميــم الســعودي ،تأتــي ضمــن دور إثــراء فــي دعــم
المحتــوى اإلبداعــي ،وإبــرازه فــي المحافــل المحليــة
والعالميــة ،وإيما ًنــا بــدور التصميــم وفاعليتــه فــي
منصــات لعــرض أفضــل
المجتمــع ،وأهميــة توفيــر
ّ
التصاميــم واألعمــال الفنيــة واإلبداعيــة أمــام الجمهــور
بأســاليب تفاعليــة .وأشــار الراشــد إلــى أن هــذا المعــرض
يُســهم فــي تنويــع مصــادر االقتصــاد اإلبداعــي ،بمــا
يتوافــق مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  2030فــي التنميــة
االجتماعية والثقافية.
واشـتمل المعـرض علـى باقـة مـن ورش العمـل
والمحاضـرات والعـروض الفنيـة التفاعليـة ،التـي كان مـن
أبرزهـا العمـل الفنـي (منطقـة اللعـب) ،الـذي هـدف إلـى
تزييـن خلفيـة المسـرح فـي المعـرض ،وإضفـاء قيمـة
جماليـة ورمزيـة ،وذلـك عبر مجموعة من الكـرات المل ّونة
التـي لهـا داللـة مكانيـة ،حيـث تشـير إلـى رمـال المملكـة
العربية السـعودية بأشـكالها وألوانها المختلفة .وكان هذا
العمـل قد شـارك ،مؤخّ ًرا ،في موسـم مركز إثـراء لإلبداع

مجسـ ًدا الروابط المشـتركة بين الثقافات داخل
(تنوين)،
ّ
المملكة ضمن أجواء تفاعلية إبداعية.
وضمـن بيئـة تفاعليـة ،اسـتعرض جنـاح (إثـراء) سلسـة
تح ّديـات موسـم (تنويـن) اإلبداعيـة ،المسـتوحاة من فكرة
(اللعـب) ،والتـي تسـاعد الـز َّو ار علـى اكتشـاف حلـول
ومقترحـات تعالـج مشـكالت التصميـم ،إلى جانـب تطوير
ُقدم
مهـارات اسـتخدام اللعب ،كمنهجيـة بحثية تشـاركية ت َّ
لمختلف الفئات العمرية ،وكافة شرائح المجتمع.
منسـق البرامـج اإلبداعيـة فـي مختبـر (إثـراء)،
وقـ ّدم ّ
عبـداهلل الحـواس ،ورشـة عمـل تحـت عنـوان (مـن الخيال
العلمـي إلـى الواقـع) ،اسـتعرض مـن خاللهـا الفتـرة
االنتقاليـة واالكتشـافات الحديثـة التـي أحدثتهـا ظاهـرة
(إنترنـت األشـياء) ،وكيف أصبحت أداة مؤ ّثرة في تسـهيل
األمـور الحياتيـة بشـتّى أنواعهـا ،كمـا ق ّد مـت مسـؤولة
المعـارض اإلبداعيـة فـي (إثـراء) ،رابعـة العبدالقـادر،
جلسـة نقـاش تحـت عنـوان (هندسـة األصـوات فـي
المدينـة) ،تح ّد ثـت فيهـا عـن مصيـر المسـاحات بيـن
التعرف
المبانـي ،التـي نتواصل فيها مع اآلخريـن ،وكيفية
ّ
على دور األصوات في المدن.

دبي
المواهب السعودية في ّ
إلـى جانـب ذلك ،كان لمركز (إثراء) مشـاركة أخرى من
دبـي للتصميـم) ،الـذي ُعقـدت نسـخته
خلال (أسـبوع
ّ
دبي للتصميـم ،وذلك في الفترة من 14
حي ّ
الخامسـة فـي ّ
إلى  19ربيع األول 1441هـ ( 11إلى  16نوفمبر 2019م).
وسـعى هـذا الحـدث إلـى خلـق بيئـة إبداعيـة ،تضـ ّم
مجموعـة مـن الخبـراء والفنانيـن مـن مختلـف أنحـاء
العالـم ،وذلـك لتقديـم تجاربهـم فـي مجـاالت الفنـون
والتصميـم أمـام الـز َّوار ،كمـا قـ ّدم االحتفـال اإلبداعـي
األكبـر مـن نوعـه علـى مسـتوى الشـرق األوسـط ،فعاليات
تتعلّـق بالتصميـم فـي مختلـف المجـاالت ،كالهندسـة،
والمنتجـات واألثـاث ،والتصميـم الداخلـي ،والتصميـم
الرسومي.
وأوضحـت رئيسـة قسـم االتصـال والشـراكات ،فـي
مركـز الملـك عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي (إثـراء) ،رانيـا

بلتاجـي ،أن المركـز يحـرص علـى دعـم المواهـب
السـعودية ،وإبرازهـا فـي المحافـل اإلقليميـة والعالميـة،
وتعزيـز التواصـل والحضـور الفاعـل فـي هـذه المحافـل،
إضافـة إلـى تعميـق الشـراكات مـع الجهـات المسـاندة
لإلبـداع ،وفتـح آفـاق التعـاون والشـراكة مـع مختلـف
المؤسسات الثقافية ،المحلية والعالمية.
ّ
وأشـارت بلتاجـي إلـى أهم ّيـة إثـراء المحتـوى الوطنـي،
ثقاف ًيـا وفن ًيـا ،مـن خلال دعـم التصاميـم واألعمـال التـي
تحمـل خصائـص االبتكار ،وتقـوم على مفهوم االسـتدامة،
للمصمميـن السـعوديين ،فـي
إضافـة إلـى إتاحـة الفرصـة
ّ
مناسـبة دوليـة تُع ُّد مـن بين األهم في المنطقـة ،ليعرضوا
منصـة داعمـة
مواهبهـم وإبداعاتهـم للجمهـور ،وتوفيـر
ّ
للفنـون والتصاميم اإلبداعية؛ في سـبيل خلـق أثر إيجابي
للمجتمع من خالل التصميم.

ٌ
وس َعف النخيل
عرش من النسيج َ
وب ّينـت بلتاجـي أن مشـاركة المركـز تم ّثلـت فـي دعمـه
للجناح السـعودي في المعـرض المصاحب (أبواب) ،عبر
تصميـم للمهندسـة المعماريـة ،شـهد العـزاز ،سـعى إلـى
إبـراز أهـ ّم ِ
الح َـرف القديمـة والمنسـوجات فـي المنطقـة
الشـرقية ،ومـدى االسـتفادة من سـعف النخيـل ،من خالل
توظيفـه فـي تصاميـم ومنسـوجات تُظهـر جمـال هـذه
الحـرف التقليديـة .و ُمزِ جـت هـذه التصاميـم بيـن اللـون
والقيـاس والملمـس ،وفقًـا للطـرق المسـتخدمة مـن
الحرفييـن ،إلضفاء أجـواء تفاعلية مع الزوار ،فيما ّ
غطت
ضمـت
جنـاح المنطقـة الشـرقية كسـوة معلّقـة عمالقـةّ ،
أربعة أنواع مختلفة من التصاميم المنسوجة.
إلـى جانـب ذلـك ،قـ ّد م المركـز ورشـة عمـل بعنـوان
( ُم َم ِّكنـات األشـياء ..القُمـاش الخَ َرسـاني) ،ق ّدمهـا ك ّ ٌل من
ومنسـق البرامج
مخـرج الفنـون اإلبداعيـة ،روبـرت فريث،
ّ
اإلبداعيـة فـي مختبـر األفـكار فـي (إثـراء) ،سـلطان
البـدران ،حيـث اسـتعرضت الورشـة إمكانـات مـادة
(القُمـاش الخَ َرسـاني) ،التـي تجـاوزت وظيفتهـا الرئيسـة
فـي البنـاء ،فأصبحـت تُسـتخدم فـي مجـاالت مختلفـة،
تخدم فيها اإلنسان بشكل عام.

نسعى إلثراء
المحتوى
الوطني ،ثقاف ًيا
وفن ًيا ،من خالل
دعم التصاميم
واألعمال التي
تحمل خصائص
االبتكار ،وتقوم
على مفهوم
االستدامة
رانيا بلتاجي
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األسرة

كيف تختار وتقرأ كتا ًبا لطفلك؟
التعليــم بطريقــة (منتســوري) ،مــروة رخــا ،التــي تؤكــد
علــى أن القــراءة للطفــل يجــب أن تبــدأ مــن ســن مبكــرة
للغايــة .فمــع ممارســة هــذه العــادة باســتمرار ،يتكــون لدى
الطفــل رابــط عاطفــي بينــه وبيــن الكتــاب والقــراءة .ومــع
مــرور الوقــت ،يتعــود ويحــب االســتماع لمــا يقــرؤه عليــه
الوالدان.
وتتابــع مــروة« :لذلــك ليــس غري ًبــا إذا نصحــت بضــرورة
القــراءة للطفــل بمجــرد الــوالدة .فعلــى الرغــم مــن أن
األطفــال ال يدركــون كثيــ ًرا فــي هــذا الوقــت ،إال أنهــم
قــادرون علــى التفاعــل مــع مــا يســمعونه بطريقتهــم
الخاصة».

كيف أختار الكتاب
المناسب لطفلي؟

شيماء اجلمال

لألطفــال ،باإلضافــة إلــى اختيــار الكتــب المناســبة لهــم
تسببت في النهاية بنشأة جيل غير محب للقراءة.

تُعــ ّد القــراءة واحــدة مــن أفضــل الطــرق التــي
اســتخدمها اإلنســان للحصــول علــى المعلومــات فــي
التاريــخ .ولمــا للقــراءة مــن أهميــة ،فــا بــ ّد مــن غــرس
حبهــا فــي نفــوس أطفالنــا منــذ ســنوات عمرهــم األولــى،
ّ
لكــن العــادات والمفاهيــم الخاطئــة المرتبطــة بالقــراءة

نســتعين باإلجابــة عــن هــذا الســؤال بنصائــح خبيــرة

يشـكو أزواج وزوجات كثر من الفتور والرتابة في العالقة
الزوجية ،لتصبح حياتهم أشـبه بروتين العمل اليومي ،وهذه
عـوارض خطيـرة قـد تـزج بالحيـاة الزوجيـة إلـى مصيـر
مجهـول مـا لـم ينتبـه الزوجـان إلـى ضـرورة البـدء بإحـداث
التغييـر إلنعـاش مسـيرة الحيـاة الزوجيـة وحمايتهـا مـن
الركـود وتوابعـه المدمـرة .وأهـم ماينبغـي علـى الزوجيـن
إدراكـه هـو خطـورة االستسلام للركـود فـي الحيـاة الزوجيـة
ممـا قـد يؤثـر سـل ًبا علـى اسـتقرارهما وصحتهمـا النفسـية،
فتضيـع األحلام واألمانـي وتضيـع معهـا لغـة الحـوار الـودي
والهـادئ بينهمـا ،وقـد يصـل األمـر فـي بعـض األوقـات إلـى
طلـب االنفصـال .يؤكـد الباحثـون أنـه كلّمـا كانـت رغبـة
وإصـرار الزوجيـن علـى مواجهـة الركـود والمحافظـة علـى
اسـتمرارية حيـاة الزوجيـن واسـتقرارهما م ًعـا كلّمـا كانـت
النتيجـة أفضـل ،وكلّمـا نجـح الزوجـان فـي محاربـة هـذا
الركـود خاصـة إذا مـا حرصـوا علـى فتـح صفحـة جديـدة
خاليـة مـن التراكمـات النفسـية السـابقة ،وبعيـدة عـن
المقارنـات التـي مـن شـأنها إفسـاد الحيـاة الزوجيـة .فلا
تقـارن الزوجـة زوجهـا بغيـره ،وال يقـارن الـزوج زوجتـه
بغيرهـا .كمـا يشـير استشـاريو الطـب النفسـي إلـى أن
العالقـات الزوجيـة اإليجابيـة ترفـع نسـبة المناعـة فـي
الجسـم وتقلـل مـن خطورة التعـرض لألزمـات القلبية ،وذلك
عـن طريـق بقـاء هرمـون الضغـط النفسـي فـي مسـتوى
منخفض.

مفاتيـح عديـدةٌ قـد تحـدث
ولتجديـد الحيـاة الزوجيـة
ٌ
تغيي ًرا جذر ًيا في حياة الزوجين م ًعا ،أهمها:
التعامـل مـع االختلاف فـي الشـخصيات بشـيء مـنالحكمـة ،وهـذه الحكمـة تُترجـم في شـكل تقبـل غضب،
ووجهـة نظـر الطـرف اآلخـر ،واالبتعـاد عـن توجيـه
االنتقادات الشخصية.
حـل المشـكالت والخالفـات فـي وقتهـا بطريقـة راقيـة،واالسـتعداد لتنـازل أحـد الطرفيـن لآلخـر عنـد حـدوث
المشكالت ،والتحلّي بالصبر والهدوء.
التغاضـي عن األخطـاء التافهة ،والتســـامح والعفو عندالخطأ ،وإحياء الحب باالهتمام والتفاني فيه.
فهـم وإدراك مـا يريـده شـريك الحيـاة ويـدور فـي خلـدهقبل أن يفصح عنه.
إظهار الحب واالحترام المتبادل باالبتسامة واإليماءاتالرقيقـة ،واسـتخدام عبارات المدح والثنـاء ،وتقدير ك ّل
ٍ
طـرف مـن الزوجيـن لجهود اآلخـر ،وعـدم تكليفه بما ال
يطيق أو يحتمل.
مشـاركة ك ّل منهمـا في اسـترجاع الذكريـات ،واللحظاتالسـعيدة متمثلة في الصور واالحتفال م ًعا بالمناسـبات
السعيدة والخاصة بينهما كأعياد الميالد والزواج.
التواصـل باسـتمرار ومشـاركة الزوجيـن لنشـاطاتمختلفـة م ًعـا لهمـا كبيـر األثـر فـي مواجهـة الركـود فـي
الحيـاة الزوجيـة ،علاوة علـى تعزيـز فـرص التآلـف
واالنسجام بينهما.

متى نبدأ بالقراءة للطفل؟

التجديد أهم مفاتيح
السعادة الزوجية
هدى صباح

وعــن كيفيــة اختيــار الكتــاب المناســب للطفــل تقــول
مــروة« :النصيحــة األهــم هــي ضــرورة أن تضــع نفســك
مــكان الطفــل ،وتحــاول التفكيــر بالطريقــة التــي يفكــر بهــا،
ومــن ثـ ّم حــاول اإلجابــة عــن مجموعــة مــن األســئلة بصــدد
الكتــاب الــذي تنــوي اقتنــاءه :هــل يناســب حجــم الكتــاب
طفلــي؟ هــل يســتطيع تصفحــه وحــده؟ هــل يناســبه حجــم
الخــط؟ هــل موضــوع الكتــاب والصــور التــي بــه جذابــة
وتشــجع علــى القــراءة؟» ،مضيفــة« :إذا كان عمــر الطفــل
أقــل مــن ثــاث ســنوات فالكتــب الحســية مهمــة ج ـ ًدا فــي
هــذه المرحلــة .مثــل الكتــب التفاعليــة التــي يــؤدي تحــرك

جزء منها لتحرك أجزاء من الكتاب».
وفــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة يمكــن االســتعانة بالكتب
التــي تتنــاول الظواهــر الطبيعيــة ،وجســد اإلنســان،
والحيوانات المختلفة ،والفضاء ،والثقافات األخرى.
وتختــم مــروة حديثهــا عــن اختيــار الكتــب المناســبة
بالنصــح باقتنــاء الكتــب التربويــة التــي تعلــم األطفــال
األمانــة والصــدق والمثابــرة وغيرهــا مــن المفاهيــم
اإليجابية.

كيف نقرأ ألطفالنا؟
وتق ـ ّدم لنــا مــروة رخــا مجموعــة مــن النصائــح المهمــة
بطريقــة تهيئــة مــكان القــراءة بشــكل صحيــح ،وتقــول إنــه
يجــب أن يكــون القســم الخــاص بالقــراءة منعـ ً
ـزل عــن باقي
أماكــن األنشــطة األخــرى .وتوضــع الكتــب بعــد ترتيبهــا
وفقًــا للموضوعــات علــى رفــوف فــي متنــاول يــد الطفــل
الختيــار الكتــاب الــذي يناســبه .كمــا يجب أن تخلــو منطقة
القــراءة مــن أي مشــتتات للتركيــز مثــل النقــوش أو الرســوم
على األرض أو الجدران.
وال يمكــن أن نغفــل ضــرورة وجــود جهــاز اســتماع للكتــب
الصوتيــة مــع تهيئــة األدوات المالئمــة لهــذا النشــاط الذي
ال يمكن أن نغفله.
أمــا النصيحــة األخيــرة التــي ختمنــا بهــا حديثنــا مــع
مــروة ،كانــت ضــرورة أن نحتضــن أطفالنــا أثنــاء القــراءة
ليرتبط نشاط القراءة لديهم بالحب.

كيفية
التعامل مع
مراهقي
متالزمة داون
هدى صباح

قـد ال يـدرك بعـض النـاس أنَّـه ال شـيء يعيـق الحيـاة
الطبيعيـة للمصابيـن بمتالزمـة داون ،وأنهـم بحاجـة أكثـر
لالحتـواء وتفهـم احتياجاتهـم النفسـية ،والبدنيـة فـي
مرحلـة المراهقـة ،إذ تُع ُّد من أخطـر المراحل التي يمرون
بهـا ،فأطفـال متالزمة داون ،كغيرهم مـن األطفال ،يمرون
بكافـة مراحـل النمـو بشـكل طبيعـي ،وينتقلـون مـن مرحلـة
الطفولـة إلـى الشـباب عبـر قنطـرة المراهقـة بـك ّل مـا
يعتريهـا من تغيرات جسـدية وهرمونيـة وعاطفية .فتراهم
يعتنـون أكثـر بمظهرهـم ولباسـهم لجـذب الجنـس اآلخـر،
وتظهـر عليهـم عالمـات البلـوغ كغيرهـم .وفـي السـياق
نفسـه ،تؤكـد منظمـة الصحـة العالميـة فـي تقريرهـا،
أن مثل
باإلضافـة إلـى عدد من
استشـاري الطب النفسـيَّ ،
ّ
هـذه األمـور طبيعيـة كأي مراهـق فـي سـنه ،إال أن مرحلـة
المراهقـة والبلـوغ لـدى حاملـي متالزمـة داون تتطلـب
معاملـة خاصـة .كمـا أنهـم بحاجـة أكثـر للدعـم النفسـي
ألن لديهـم متطلبـات صحيـة تختلـف عـن
والعاطفـي؛ َّ
أقرانهـم الطبيعييـن؛ وألن الشـيء بالشـيء يذكـر ،فقـد
شـكك البعـض فـي قـدرة المصابيـن بمتالزمـة داون علـى
الـزواج واإلنجـاب ،وهـذا اعتقـاد خاطـئ تما ًمـا إذ أثبتـت
أن أكثـر مـن  %50مـن المصابيـن
البحـوث والدراسـات َّ
بمتالزمـة داون قـادرون علـى الـزواج وإنجـاب أطفـال
طبيعييـن غيـر مصابيـن بمتالزمـة داون إذا مـا كان أحـد

األبويـن فقـط مـن حاملـي المتالزمـة .وتنخفـض هـذه
النسـبة ألقـل مـن  %35إذا كان ك ّل من األم واألب مصابين
بالمتالزمـة ،وهـذه النتائـج كانـت بمثابـة أمـل جديـد دعـا
الكثيرين إلى كسر حاجز الخوف وخوض التجربة.

كيفية التعامل مع حاملي متالزمة
داون خالل مرحلة المراهقة
●تخصيـص بعـض الوقـت لالسـتماع إليـه ،ومشـاركته
أفـكاره وتعريفه بمراحل البلـوغ والتغيرات المصاحبة
لتلك المرحلة.
●العمـل علـى توجيـه سـلوكياتهم وترشـيدها ،وعـدم
اإلفصاح عن مشاعرهم أمام المأل.
●التوعيـة المسـبقة للفتيـات وشـرح جميـع تفاصيلهـا،
واجتناب اسـتخدام أسـلوب اللـوم ،والتوبيـخ ،والعقاب
عنـد اكتشـاف السـلوك الخاطـئ مهمـا كان كبيـ ًرا،
فالمراهقة مشاعر حقيقية يجب احترامها.
●إتاحة الفرصه للطفل للحوار والمصارحة ،وتشـجيعه
للتوقـف عـن التصـرف الخاطـئ بعـد إقناعـه بمـدى
أثره السلبي عليه.
●التواصـل المسـتمر بيـن الطبيـب المعالـج وأسـرة
الطفـل ،وتوعيتهـم بخصائـص ك ّل مرحلـة مـن مراحل
حياته.

القافلة األسبوعية
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حديث األلوان :تخطي الصعاب
معك في كل مكان

جاسم الصحيح *

النخل فيلسوف
االنتماء

الفنانة أمل النمر من
مواليد عام 1996م .شاركت
في عديد من المعارض،
وحازت على عدد من
الجوائز ،من بينها جائزة
المركز األول في معرض
الفن اإلسالمي المعاصر.
تشارك الفنانة النمر في
مدينة الملك عبداهلل
الرياضية في جدة
بعملين ،هذا أحدهما،
يحمالن عنوان (تخطي)،
الذي ال يقتصر مفهومه
على عالم كرة القدم
فكثيرا ما نتعثر
فحسب،
ً
في حياتنا بشكل عام،
ولكن البحث والسعي
الدؤوب لتجاوز الصعاب
يحتاج خطى ثابتة وقاعدة
صلبة لنتجاوزها ونتغلب
عليها.

السودوكو
قاعدة اللعبة

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

مدير قسم النشر بالوكالة:
متعب فرحان القحطاني
مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير :ناجي عوض

هيئة التحرير :محمد العداربة ،سارة مطر،
ميثم ضياء الموسوي ،مصلح جميل
الخثعمي ،عوض العنزي
تصميم :بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها القافلة
األسبوعية دون إذن مسبق على أن تُذكر كمصدر.

تتقمــص دو َر
الهــدف األكبــر للفلســفة كمــا أراه هــو أن َّ
األمهــات فــي إنجــاب مع ًنــى جديــد لهــذا الوجــود ،وتقــوم
بتربيــة هــذا المعنــى تربيـ ًة تليــق بالحيــاة التي اســتأمنتنا
على نفسها فغدرنا بها نحن البشر.
كان نزولنــا األ َّو ل مــن الجنــة إلــى األرض نــزولً
ٍ
عصــر مــن العصــور ،أصبــح
جســد ًيا ،ولكــن مــع ك ِّل
اإلنســان يعيــش نـ ً
أن الهاويــة
ـزول جدي ـ ًدا للــروح ،ويبــدو َّ
قعــر لهــا فــي ظــ ِّل متواليــة النــزول هــذه .والســبب
ال
َ
ِّ
الرئيــس وراء كل ذلــك هــو أنَّنــا لــم نســتطع أن نشــعر
باالنتمــاء لــأرض ،ك ِّل األرض ،بوصفهــا الوطــن
الحقيقي للبشرية جمعاء.
لكنَّنــا حينمــا نلتفــت إلــى الطبيعــة مــن حولنــا ،نجــد
خصوصــا
أنَّهــا أكثــر وال ًء م َّنــا للتــراب وأعمــق إيما ًنــا بــه،
ً
عندمــا تتجلَّــى الطبيعــة فــي أشــجارها الخالــدة ،مثــل
َت مــن جذورهــا فــي
شــيخة الفصــول األربعــة التــي َق َف ـز ْ
ـت بِجدائلهــا علــى اآلفــاق فابتلعــت
باطـــن األرض ،وأَلْ َقـ ْ
األزمنــة واألمكنة..تلــك هــي شــاعرة الرمــل والمـــاء..
والقر..الس ـ ِّيدة النخلــة .وهنــا أحــاول أن
شــاعرة الحـ ّـر
ّ
أتجــاوز المعنــى المباشــر لهــذه (ال َع َّمــة) الكريمــة التــي
أمرنــا الرســول (صلــى اهلل عليــه وســلم) بإكرامهــا كمــا
ورد فــي األثــر النبــوي ،وأتعامــل معهــا بوصفهــا داللــ ًة
عميقــة تشــير إلــى مع ًنــى أعمــق مــن عناصرهــا الماد َّيــة،
وتر ِّبــي هــذا المعنــى داخــل اإلنســان كــي يع ِّمــق انتمــاءه
إلــى وطنــه الصغيــر ،وبالتالــي إلــى وطنــه األكبــر وهــو
الكروي العظيم.
هذا الكوكب
ِّ
ٍ
بنخلــة وينتهــي بنخلــة،
الوطــن طريــ ٌق يبتــدئ
والمنف ُّيــون هــم أولئــك الذيــن قطعــوا رباطهــم بالنخيــل
قــدم
فأضاعــوا بوصلــة الــذات .والنخــل الواقــف علــى ٍ
راســخة فــي األزل مــا زال يســتلهم فلســفة الهو َّيــة مــن
جــذوره ،و يُ ِعــ ُّد محاضراتــه الســنو َّية فــي مراحــل
التلقيــح ،ثـ َّم يُلقيهــا علــى الحاصديــن فــي مواســم التمــر
والرطــب .وأُولــى هــذه المحاضــرات تتلخَّ ــص فــي أننــا
بمقــدار مــا نتجــذَّ ر فــي التــراب انتمــا ًء وإيما ًنــا ووال ًء،
بمقــدار ذلــك نســتطيع أن نصعــد إلــى ذواتنــا ونعانــق
ونتوحــد بجوهرنــا اإلنســاني .النخــل فيلســوف
حقيقتنــا
َّ
االنتمــاء الــذي يتبـ َّوأ قامتــه فــي العلـ ِّو المديــد ،ال يعــرف
معنــى (هنـ َ
ـت فــي الـ( ُهنــا) .آ ِه
ـاك) مــن فــرط مــا هــو ثابـ ٌ
َّ
صرخــت :يــا
الصحــراء
رأيــت
مــا
ل
ك
الغربــاء،
يــا أيهــا
ُ
ُ
َ
صرخــت :يــا وطنــي..
رأيــت النخــ َل،
وطنــي؛ وكلَّمــا
ُ
ُ
مرتين!
َّ
ـف حولهــا
مــا أجمــل أن يتشـ َّـبث اإلنســا ُن بالنخلــة ويلتـ َّ
ويلتــف  ،ليــس بوصفــه كائنــا ُطفيل ًّيــا ،وإ نَمــا
ويلتــف
َّ
َّ
بوصفــه عاشــقًا يحــاول التماهــي مــع معشــوقه
ٍ
فيتوحــد بــه
عنــاق الهــب،
واالنصهــار فيــه مــن خــال
َّ
ٍ
هبــت عليهمــا
إلــى
درجــة تأبــى االنفصــال مهمــا َّ
عواصف الزمن ،واجتاحتهما أعاصير الطبيعة.
* شاعر وكاتب سعودي.

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

