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نشرة أسبوعية تصدرها أرامكو السعودية لموظفيها

الناصر :نضع صحة وسالمة موظفينا وأفراد عائالتهم
مقدمة أولوياتنا
في ِّ
أ ك ــد رئي ــس الش ــركة وكبي ــر إدارييه ــا التنفيذيي ــن،
المهن ــدس أمي ــن الناص ــر ،أن االهتم ــام بصح ــة وس ــامة
موظف ــي الش ــركة وأ ف ــراد عائالته ــم يمث ــل أعل ــى
اهتمامــات وأولويــات أرامكــو الســعودية ،خاصــة فــي ظــلِّ
ـتجد ( )COVID-19عل ــى
انتش ــار في ــروس كورون ــا المس ـ ِّ
مقدم ــة حديث ــه ف ــي
مس ــتوى العال ــم .ج ــاء ذل ــك ف ــي ِّ
االجتمــاع الهاتفــي األخيــر مع أعضــاء اإلدارة التنفيذية

هذا األسبوع.
جميع ــا أن
وق ــال الناص ــر ف ــي ه ــذا الص ــدد« :علين ــا
ً
توخ ــي
بصحتن ــا ،م ــن خ ــال
نع ــزِّ ز م ــن اهتمامن ــا
ِّ
َّ
اإلج ــراءات المالئم ــة للتعقي ــم والنظاف ــة ،وم ــن بينه ــا
الحــرص علــى غســل اليديــن باســتمرار ،وتجنُّ ــب األماكــن
المزدحم ــة ،والحص ــول عل ــى الرعاي ــة الطبي ــة ف ــي ح ــال
بالتوعك الصحي».
الشعور
ُّ

يأت ــي ذل ــك ف ــي الوق ــت ال ــذي جن ــدت في ــه الش ــركة
طاقاتهــا ألخــذ كافــة االحتياطــات الالزمــة للوقايــة مــن
احتمــال انتشــار هــذا الوبــاء ســواء فــي مناطــق أعمالهــا
أو في محيط أحيائها السكنية.
وأضــاف الناصــر « :يجــب أن نأخذ جميع االحتياطات
الالزم ــة ف ــي ه ــذا الص ــدد ،وأن نتح َّل ــى باليقظ ــة ف ــي
سبيل حماية صحتنا».

جهود حثيثة لحماية صحة
وسالمة الموظفين
صفحة 2
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القافلة األسبوعية

الناصر ُيشيد بأداء الموظفين ومجلس اإلدارة
يؤكد دعمه ألعمال الشركة
القافلة األسبوعية

لطالما نجحت
الشركة في تجاوز
التحديات نظ ًرا
ِّ
لقدرتها المالية،
تعضدها
التي ِ
البراعة والمرونة،
وروح الفريق الواثق
من قدرته على
اإلنجاز ،التي يتح َّلى
بها موظفو
الشركة
وموظفاتها ،وإني
على ثقة بأن
الشركة من خالل
ذلك قادرة على
ِّ
تخطي المصاعب
التي تعترضها.
أمين الناصر

الظهــران  -عقــد مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية
اجتماعــه األخيــر فــي مدينــة الظهــران ،فــي الفتــرة بيــن
 17و  19رجــب  1441هـــ ( 12و  14مــارس 2020م) ،حيث
شــهد االجتمــاع حضــور بعــض أعضــاء المجلــس،
ومشــاركة آخريــن فيــه مــن خــال االتصــال المرئــي،
نظــ ًرا لالحتــرازات الوقائيــة التــي تتعلَّــق بفيــروس
المستجد.
كورونا
ِّ
وخــال االجتمــاعَّ ،
اطلــع أعضــاء المجلــس على عدد
مــن التقاريــر الرئيســة حــول المخاطــر العامــة،
باإلضافــة إلــى تقاريــر حــول األداء فــي مجــاالت
الســامة والبيئــة والماليــة ،كمــا َّ
اطلعــوا علــى آخــر
ـتجدات حــول عــدد مــن الصفقــات التــي تُجريهــا
المسـ ِّ
أرامكــو الســعودية ،ومــن بينهــا االســتحواذ علــى شــركة
ســابك ،باإلضافــة إلــى المبــادرات والمشــاريع التــي
مجمــع الملــك ســلمان العالمــي
تُعنــى بهــا الشــركة ،مثــل
َّ
للصناعات والخدمات البحرية.
إلــى جانــب ذلــك ،تلقَّــى أعضــاء مجلــس اإلدارة
عرضــا حــول اآلثــار االقتصاديــة والماليــة لفيــروس
ً
كورونــا علــى أرامكــو الســعودية ،باإلضافــة إلــى خطــط
ـص الشــركة فيمــا يرتبــط
االســتجابة والعمــل التــي تخـ ُّ
الصدد.
بهذا َّ
أقــر مجلــس إدارة الشــركة
مــن جانــب آخــر،
َّ
التعيينــات اإلداريــة التاليــة علــى مســتوى نائبــي
الرئيس ،وذلك بد ًءا من األول من أبريل المقبل:
■ األ ســتاذ نبيــل الد بــل ،نائ ًبــا للرئيــس للمــوارد
البشرية.
■ الســيد فيرغــس ماكلويــد ،نائ ًبــا للرئيــس لعالقــات
المستثمرين.
■ األ ســتاذ عبــداهلل المنصــور ،نائ ًبــا للرئيــس
لخطوط األنابيب والتوزيع والفُرض.
■ األســتاذ نبيــل النعيــم ،نائ ًبــا للرئيــس لخدمــات
أحياء السكن.
■ السيد أوليفر ثوريل ،نائ ًبا للرئيس للكيميائيات.

■ األســتاذ عالــي الزهرانــي ،نائ ًبــا للرئيــس للســامة
واألمن الصناعي.
كمــا أقـ َّـر المجلــس خــال اجتماعــه ًّ
كل مــن التقريــر
الموحــدة للعــام
الســنوي لعــام 2019م ،والقوائــم الماليــة
َّ
نفسه.
وكانــت الشــركة قــد أرســلت نتائجها المالية الشــاملة
لعــام 2019م إلــى الســوق الماليــة الســعودية (تــداول)،
كمــا تتو َّفــر تفاصيــل حــول النتائــج الماليــة للشــركة عبر
موقعها اإللكتروني ضمن قسم عالقات المستثمرين.

المرونة وروح الفريق
لتخطي المصاعب
وتحــدث رئيــس أرامكــو الســعودية ،كبيــر إدارييهــا
َّ
التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن حســن الناصــر ،حــول
أبــرز مــا دار فــي االجتمــاع األخيــر لمجلــس إدارة
الشــركة ،مشــي ًرا إلــى البدايــة شــديدة الصعوبــة التــي
يشــهدها عــام 2020م ،ســوا ًء بالنســبة إلــى قطــاع
عدة قطاعات.
الطاقة ،أم على الصعيد العالمي في َّ
ومــن الوهلــة األولــى ،كان مشــهد االقتصــاد العالمــي
لعــام 2020م يبــدو ملي ًئــا بالتح ِّديــات ،ليتسـ َّـبب انتشــار
فيــروس كورونــا ،عقــب ذلــك ،فــي أثــر بالــغ علــى الطلب
ُّ
لتعطــل عديــد مــن
العالمــي علــى النفــط ،نظــ ًر ا
ُّ
النشــاطات االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتعثــر سالســل
التوريد.
وقــال الناصــر إن أرامكــو الســعودية لطالمــا نجحــت
فــي تجــاوز التح ِّديــات نظــ ًرا لقدرتهــا الماليــة ،التــي
ِ
تعضدهــا البراعــة والمرونــة ،باإلضافــة إلــى روح
َّ
الفريــق الواثــق مــن قدرتــه علــى اإلنجــاز ،التــي يتحلــى
بهــا موظفــو الشــركة وموظفاتهــا ،مشــي ًرا إلــى اعتقــاده
الجــازم بــأن الشــركة مــن خــال ذلــك قــادرة علــى
ِّ
تخطي أي مصاعب تعترضها في الوقت الراهن.
وأشــار الناصــر إلــى أن الغمــوض الــذي يرتبــط
ـتجد هــو أمــر غيــر مســبوق
بوبــاء فيــروس كورونــا المسـ ِّ
فــي تاريــخ الشــركة ،حيــث ال يعــرف أحــد المـ َّـدة التــي

سيستغرقها هذا الوباء حتى انجالئه.
وفــي الوقــت الراهــن ،تعمــل أرامكــو الســعودية بجــد
مــن أجــل اغتنــام مزيــد مــن فــرص االســتثمار لنفطهــا
الخــام ومنتجــات أعمــال التكريــر فــي عــدد مــن
األسواق الرئيسة حول العالم.

مضاعفة الجهود الستمرار الريادة
وقــال الناصــر إن الشــركة تــدرك أن زمالءنــا
وأســرهم قــد يواجهــون بعــض التح ِّديــات خــال الوقــت
الراهــن ،مو ِّكـ ًدا أن الشــركة ســتفعل كل مــا فــي وســعها
لتقديــم الدعــم المناســب فــي هــذا اإلطــار .كمــا طلــب
الناصــر مــن مديــري اإلدارات أن يلتقــوا بفرقهــم،
ليشــرحوا للموظفيــن التح ِّديــات التــي تواجــه الشــركة
حال ًيا.
وأشــار الناصــر إلــى أنــه يتحتــم علينــا جمي ًعــا أن
نكــون مســتعدين ،وأن نضاعــف جهودنــا ،ونتحلّــى
بمزيد من الكفاءة والفاعلية في أداء أعمالنا.
وأضــاف الناصــر« :إننــا فــي حاجــة إلــى تحســين
التكاليــف ،وأن نكــون مبدعيــن فــي كيفيــة إنجــاز
األمــور ،وفــي الوقــت نفســه ،ال بــد لنــا مــن أن نحافــظ
علــى تركيزنــا العالــي ،وريادتنــا علــى مســتوى القطــاع
فــي مجــاالت الســامة والبيئــة واألداء التشــغيلي
والموثوقية».
وذكــر الناصــر أن مجلــس إدارة أرامكــو الســعودية
يُــدرك بوضــوح التح ِّديــات التــي تواجه الشــركة ،ويدعم
الخطــوات التــي تقــوم بهــا إلــى أقصــى حـ ٍّـد ،مضي ًفــا أن
ممــا يُح ِّتــم
الطريــق أمامنــا قــد يكــون صع ًبــا وطويـ ًـاَّ ،
علينا تقديم بعض التضحيات.
وقــال الناصــر إنــه واثــق مــن أننــا إذا واصلنــا العمــل
تمســكنا بااللتــزام والتفانــي ،كمــا
كفريــق واحــد ،مــع ُّ
قمنــا بذلــك طــوال تاريــخ هــذه الشــركة ،فــإن بإمكاننــا
ونتقمــص روح الثبــات والمرونــة
نجســد البراعــة
أن
ِّ
َّ
ُّ
مــر ة أخــرى ،للتغلــب علــى مــا
التــي تكمــن فينــاَّ ،
ينتظرنا.

جهود حثيثة لحماية صحة وسالمة الموظفين
نُفّـذت برامـج تطهيـر روتينـي لتعقيـم المناطـق
والمرافق ذات الكثافة العالية في مناطق أعمالنا.
■اإلغلاق المؤقـت لجميـع أماكـن تقديـم الوجبـات
واألنشـطة والمرافـق الترفيهيـة ،بمـا في ذلـك قاعات
الطعام والمطاعم والمقاهي.
■قامـت إدارة خدمـة المجتمـع بتخزيـن إمـدادات مـن
المواد الطويلة األجل ،مثل :الطعام ،معقّمات األيدي،
األقنعة ،القفازات والمواد التنظيف.
■قام فريق من الممرضين والممرضات بفحص جميع
المرضـى وذ ّويهـم وزوارهـم عنـد دخـول مركـز جونـز
هوبكنز أرامكو الطبي.
■اإلعلان عـن إيقـاف زيـارة المرضـى المنوميـن فـي
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.

تجنَّب مخالطة
العائدين من
دول ينتشر فيها
الفيروس والزم
المنزل
يتم تنفيذ برنامج تطهير روتيني لتطهير المناطق والمرافق عالية الكثافة في مرافق أرامكو السعودية وأحياءها السكنية في
مختلف مناطق أعمالها لمنع انتشار فيروس كورونا.

علـى مـدى الثمانيـة عقـود الماضيـة ،اعتبـرت أرامكـو
السـعودية موظفيهـا مـن أهـم وأعظـم العناصر لديهـا ،ومع
مـا يواجهـه العالم من تفشـي فيـروس كورونـا (كوفيد)19 -
قامت الشـركة بجعل صحة موظفيها وسالمتهم على رأس
قائمـة أولوياتهـا ،حيـث إن لهـم دو ًرا حاسـ ًما فـي تطويـر
وتوفيـر الطاقـة التـي تسـهم فـي النمـو االقتصـادي
لمجتمعاتنا والعالم ،حيث تسـاعد هذه الطاقة العالم على
مواجهة التحديات العالمية ،مثل كوفيد.19 -
وفيمـا يلـي قائمـة باإلجـراءات التـي اتخذتهـا أرامكـو
السعودية لحماية صحة موظفيها:

موظفونا:

■أُعيـد أكثـر من  100موظـف وأفراد عائالتهـم من دول
تفشى فيها الفيروس إلى المملكة العربية السعودية.
يتعـرض لهـا الموظفـون،
■الحـد مـن المخاطـر التـي
ّ
وتقييد السفر من أجل العمل ،وتعليق رحالت العمرة.
■االسـتعانة ببرنامـج سـكايب لألعمـال فـي مقـر عمـل
الشـركة ،للتقليـل مـن الحاجـة إلـى االجتماعـات وج ًها
لوجه.
■اإلعلان عـن قيـود السـفر إلـى الـدول الموبـوءة ،بمـا
يتماشى مع قواعد الحكومة السعودية.

■تقديـم المشـورة والنصائـح الطبيـة بشـأن المسـؤولية
الشخصية لكل موظف وأفراد عائالتهم للحفاظ على
صحتهـم ،من خلال المحافظة على النظافـة الجيدة،
تجنب التجمعات ،االلتزام بالحجر الصحي.
■تفعيـل العمـل عـن بُعـد للموظفيـن الذيـن يعانـون مـن
مشكالت صحية سابقة.

مجتمعنا:
■للحـد مـن االنتشـار المحتمـل لفيـروس كوفيـد،19 -

إجراءاتنا:

■تقييـد حجـز أماكـن االجتماعـات وإلغـاء األحـداث
الكبيرة والمهمة.
■زيـادة تطهيـر أماكـن العمـل والمنشـآت المكتبيـة
بالشراكة مع مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي.
■إرسـال تحذيـرات وتعلميات بشـكل دوري عبر رسـائل
البريـد اإللكترونـي ،عن المخاطـر المحتملة لفيروس
كوفيد.19 -
االسـتعداد لألزمـات ،وذلـك بإجـراء التدريبـات ،وزيـادة
حالـة التأهـب فـي جميـع مرافـق الشـركة .يرجـى توقـع
حـدوث إجـراءات تدريـب فـي منطقتـك ،وسـاعد الفـرق
المساندة في عملهم.

القافلة األسبوعية

 ١٩مارس ٢٠٢٠
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أرامكو السعودية تعلن نتائج قوية لعام 2019م
رغم تحديات البيئة االقتصادية
القافلة األسبوعية

أمين الناصر يصافح مبارك
الدوسري الذي تعامل بكل
شجاعة مع الهجمات التي
استهدفت معامل بقيق .قال
الدوسري« :نحن ،وبغض النظر
عن أعمارنا ،مستعدون لبذل
الغالي والنفيس لخدمة هذه
األمة والذود عنها بما أوتينا
من عزيمة .وفي إطار مهنتي
كمشغل خارجي ،هذا واجبي
دائما».
وعملي الذي أفخر به ً

الظهــران  -أعلنــت شــركة الزيــت العربيــة الســعودية
(أرامكــو الســعودية) يــوم األحــد  20رجــب 1441هـــ (15
مــارس 2020م) ،نتائجهــا الماليــة لعــام 2019م بأكملــه،
أربــاح قويــة رغــم
أرباحــا وتوزيعــات
حيــث حققــت
ٍ
ً
انخفــاض أســعار النفــط والتحديــات المحيطــة بتحقيــق
الهوامش في قطاعي التكرير والكيميائيات.

أهم المعلومات المالية
بلــغ صافــي الدخــل  330.7مليــار ريــال ( 88.2مليــار
دوالر) لعــام 2019م بأكملــه ،مقارنــة مــع  416.5مليار ريال
( 111.1مليــار دوالر) فــي عــام 2018م .ويُعــزى االنخفــاض
فــي المقــام األول إلــى تراجــع أســعار النفــط الخــام
وكميــات إنتاجــه ،باإلضافــة إلــى انخفــاض الهوامــش
الربحيــة لقطاعــي التكريــر والكيميائيــات ،وانخفــاض
القيمــة المثبتــة لشــركة صــدارة للكيميائيــات بواقــع 6
مليارات ريال ( 1.6مليار دوالر).
وبلغــت التدفقــات النقديــة الحــرة  293.6مليــار ريــال
( 78.3مليــار دوالر) ،مقارنــة مــع  321.9مليار ريال (85.8
مليــار دوالر) فــي العــام الســابق .وبالرغــم مــن قــوة
التدفقــات النقديــة الحــرة ،إال أن تراجعهــا عــن العــام
2018م يُعــزى فــي المقــام األول إلــى انخفــاض الدخــل،
والــذي قابلتــه تغ ّيــرات إيجابيــة فــي رأس المــال العامــل
وتراجع حجم اإلنفاق الرأسمالي.
وأظهــر المركــز المالــي للشــركة نســبة مديونيــة بلغــت
 -0.2%فــي نهايــة عــام 2019م ،ممــا يبرهــن علــى قــوة
اإلطار المالي للشركة والحصافة المتّبعة في إدارته.
وبلــغ إجمالــي توزيعــات األربــاح  274.4مليــار ريــال
( 73.2مليــار دوالر) فــي عــام 2019م .وكمــا ورد في نشــرة
اإلصــدار ،أعلنــت الشــركة عــن توزيــع أربــاح عاديــة بقيمــة
 14.8مليــار ريــال ( 3.9مليــار دوالر) ،وذلــك للفتــرة مــن 5
ديســمبر 2019م حتــى  31ديســمبر 2019م ،وهــي الفتــرة
الممتــدة مــن تاريــخ تخصيــص أســهم الطــرح العــام األولــي
للمســتثمرين وحتــى نهايــة عــام 2019م .وتم ّثــل هــذه
األربــاح جــز ًءا مــن إجمالــي توزيعات األربــاح العاديــة للربع
األخيــر مــن عــام 2019م والبالــغ قيمتهــا  50.2مليــار ريــال
( 13.4مليــار دوالر) .ومــن المقــرر دفــع توزيعــات األربــاح
التــي بقيمــة  14.8مليــار ريــال ( 3.9مليــار دوالر) فــي 31
المســجلين فــي  18مــارس
مــارس 2020م للمســاهمين
ّ
2020م.
وكمــا هــو موضــح فــي نشــرة اإلصــدار ،تعتــزم الشــركة
إعــان إجمالــي توزيعــات أربــاح نقديــة عاديــة للســنة
التقويميــة 2020م ،بقيمــة  75.0مليــار دوالر علــى األقــل،
تدفــع بشـ ٍ
ـكل ربــع ســنوي ،وذلــك ره ًنــا بموافقــة مجلــس
اإلدارة .ومــن المتوقــع اإلعــان عــن توزيعــات األربــاح
للربــع األول مــن عــام 2020م مــع النتائــج الماليــة للربــع
األول مــن عــام 2020م ،التــي يتوقــع نشــرها فــي شــهر
مايو 2020م.
وبلــغ حجــم اإلنفــاق الرأســمالي فــي العــام الماضــي
 122.9مليــار ريــال ( 32.8مليــار دوالر) ،مقارنــة مــع 131.8
مليــار ريــال ( 35.1مليــار دوالر) فــي عــام 2018م .وتتوقــع
الشــركة أن يتــراوح حجــم اإلنفــاق الرأســمالي لعــام
2020م بيــن  25مليــار و 30مليــار دوالر ،فــي ظــل ظــروف
الســوق الحاليــة والتقلبــات األخيــرة فــي أســعار الســلع،
فيمــا تجــري حال ًيــا مراجعــة اإلنفــاق الرأســمالي لعــام
2021م ومــا بعــده .ويوفــر انخفــاض تكاليــف اإلنتــاج
ُيعد مشغل معمل الغاز في
واسط ،حسين السالم ،أحد
الركائز في دور الموظفين
الفاعل لجهود الشركة
الناجحة للحد من كثافة
الكربون في منشآت النفط
الخام في المملكة .فمن خالل
تطبيق أفضل ممارسات اإلدارة
مثل السيطرة على الحرارة غير
المستخدمة من المرافق
لتوليد الكهرباء المشغلة
للمصانع ،تمكنت أرامكو
السعودية من تحقيق خطوات
كبيرة في مجال توليد الطاقة،
والكربون منخفض الكثافة.

وكذلــك انخفــاض اإلنفــاق الرأســمالي المســتدام قــد ًرا
كبي ـ ًرا مــن المرونــة لــدى الشــركة ،ويبرهــن علــى تم ّيزهــا
عن نظيراتها.

أبرز الجوانب التشغيلية
فــي عــام 2019م ،حافظــت الشــركة علــى مكانتهــا
كواحــدة مــن أكبــر منتجــي النفــط الخــام والمكثفــات فــي
العالــم بمتوســط إجمالــي إنتــاج يبلــغ  13.2مليــون برميــل
مكافئ نفطي في اليوم من المواد الهيدروكربونية.
وفــي العــام نفســه ،بلــغ إجمالــي احتياطيــات أرامكــو
الســعودية مــن المــواد الهيدروكربونيــة بموجــب اتفاقيــة
االمتيــاز  258.6مليــار برميــل مكافــئ نفطــي ،مقارنــة مــع
 256.9مليار برميل مكافئ نفطي في عام 2018م.
وفــي أعقــاب الهجمــات التــي طالــت اثنيــن مــن مرافــق
الشــركة فــي شــهر ســبتمبر 2019م ،تم ّكنــت أرامكــو
الســعودية ،بفضــل اهلل ،مــن اســتعادة مســتويات اإلنتــاج
خــال  11يو ًمــا ،وقــد ســاعد فــي تحقيــق ذلــك اإلجــراءات
الصارمــة الخاصــة باالســتجابة للطــوارئ ومســتوى
الجاهزيــة والتدريبــات التــي ترعاهــا الشــركة واالحترافية
المشــهودة لموظفيهــا .ونتيجــة لذلــك ،تمكنــت الشــركة
وهلل الحمــد مــن تعزيــز ســمعة الموثوقيــة العاليــة التــي
تحظى بها منذ عقود.
وفــي فبرايــر 2020م ،حصلــت الشــركة علــى موافقــات
الجهــات التنظيميــة لتطويــر حقــل غــاز الجافــورة غيــر
التقليــدي فــي المنطقــة الشــرقية؛ الــذي يُعــد أكبــر حقــل
للغــاز غيــر التقليــدي فــي المملكــة حتــى اليــوم بمــوارد
تق ـ ّدر بنحــو  200تريليــون قــدم مكعبــة ،وســيتم تطويــره
علــى عــدة مراحــل .ومــن المتوقــع أن يبــدأ إنتــاج الحقــل
في مرحلته األولى مطلع عام 2024م.
وفــي قطــاع التكريــر والكيميائيــات ،واصلــت الشــركة
تعزيــز محفظــة أعمالهــا ،وتحســين أدائهــا التشــغيلي،
وتحقيــق القيمــة مــن أعمــال التكامــل اإلســتراتيجي فــي
جميع مراحل سلسلة القيمة للمواد الهيدروكربونية.
وكانــت أرامكــو الســعودية قــد أبرمــت اتفاقيــة شــراء
أســهم فــي العــام الماضــي لالســتحواذ علــى حصــة
صنــدوق االســتثمارات العامــة البالغــة  % 70فــي الشــركة

الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) ،والتــي تُعــد
إحــدى أكبــر شــركات الكيميائيــات فــي العالــم ،مقابــل
 69.1مليــار دوالر ،حيــث ستُســهم صفقــة االســتحواذ على
ســابك فــي تســريع وتيــرة تنفيــذ إســتراتيجية أرامكــو
الســعودية فــي قطــاع التكريــر والكيميائيــات والمســاعدة
فــي اقتنــاص الفــرص التــي يتيحهــا نمــو الطلــب المتوقــع
علــى المنتجــات البتروكيميائيــة علــى المــدى البعيــد.
وبمجــرد إتمــام الصفقــة فــي النصــف األول مــن عــام
2020م كمــا هــو ُمتوقــع  ،ســتصبح أرامكــو الســعودية،
بــإذن اهلل ،واحــدة مــن أكبــر الشــركات المنتجــة
للبتروكيميائيات من حيث الطاقة اإلنتاجية.

أهم اإلنجازات اإلستراتيجية
فــي ديســمبر 2019م ،نفــذت أرامكــو الســعودية أكبــر
ـرح عـ ٍـام أولـ ّـي شــهدها العالــم .وجــاء ذلــك فــي
عمليــة طـ ٍ
أعقــاب إصدارهــا ألول ســندات دوليــة بقيمــة  12مليــار
دوالر في شهر أبريل 2019م.
واســتمرت أرامكــو الســعودية فــي المحافظــة علــى
مكانتهــا الرائــدة فــي مجــال الســامة بيــن نظيراتهــا فــي
قطــاع النفــط والغــاز ،وتحديــ ًد ا فيمــا يتعلــق بــأداء
الســامة المهنيــة وســامة العمليــات .و يُعــزى نجــاح
الشــركة فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز إلــى التأكيــد المســتمر
علــى االنضبــاط التشــغيلي ،والجهــود القياديــة الواضحــة
والدؤوبــة لتعزيــز الســامة ،واالســتفادة مــن التقنيــات
المبتكرة في ذلك المجال.
ونجحــت أرامكــو الســعودية فــي رفــع مســتويات أدائهــا
البيئــي ألعمالهــا فــي قطــاع التنقيــب واإلنتــاج ،حيــث
خفّضــت الكثافــة الكربونيــة إلــى مــا يقــدر بنحــو 10.1
كيلوجــرام مــن غــاز ثانــي أكســيد الكربــون لــكل برميــل
مكافــئ نفطــي في عــام 2019م مقارنة مــع  10.2كيلوجرام
فــي العــام الــذي ســبق ،وهــذا يُعــد مــن بيــن المســتويات
الرياديــة فــي صناعــة النفــط والغــاز العالميــة .باإلضافــة
إلــى ذلــك ،تعكــف الشــركة علــى زراعــة مليــون شــجرة فــي
جميــع أنحــاء المملكــة ،وكانــت قــد أطلقــت مشــروع
أشــجار المانغــروف الــذي تمخــض عنــه خــال الســنوات
الماضية زراعة أكثر من مليوني شتلة.

عاما استثنائ ًيا
ً
وتعليقًــا علــى النتائــج الماليــة ،قــال رئيــس أرامكــو
الســعودية وكبيــر إدارييهــا التنفيذييــن ،المهنــدس أميــن بــن
حســن الناصــر« :لقــد كان عــام 2019م عا ًمــا اســتثنائ ًيا
بالنســبة ألرامكــو الســعودية ،فمــن خــال سلســلة مــن
األحــداث واإلنجــازات الكبــرى تعـ ّـرف العالــم بصــورة غيــر
مســبوقة علــى مــدى القــوة والمرونــة التــي تتمتــع بهــا أرامكــو
الســعودية ،كمــا تعـ ّـرف علــى مكانتهــا التــي ال تُضاهــى بيــن
كبريات شركات العالم».
واســتطرد الناصر ً
قائل« :لقد أســهم حجــم االحتياطيات
والقــدرات اإلنتاجيــة الفريــدة وانخفــاض التكاليــف فضـ ًـا
عمــا تتميــز بــه الشــركة مــن مرونــة وقــدرة علــى التكيــف فــي
تحقيــق النمــو وجنــي عائــدات فريــدة عالم ًيا ،مــع المحافظة
فــي الوقــت نفســه علــى مكانتهــا كشــركة طاقــة تتمتــع بأعلــى
درجــات الموثوقيــة علــى مســتوى العالــم .ومــن شــأن َمواطــن
القــوة آنفــة الذكــر ،إضافــة إلــى المركــز المالــي القــوي
والنهــج المنضبــط والمــرن لتخصيــص رأس المــال ،تمكيــن
الشــركة مــن تحقيــق هدفهــا المتم ّثــل فــي تنميــة التدفقــات
النقديــة الحــرة لدعــم توزيعــات األربــاح لمســاهميها علــى
اختالف دورات أسعار النفط المتعاقبة».
وأضــاف« :والشــك فــي أن تفشّ ــي فيــروس كوفيــد -19فــي
اآلونــة األخيــرة وانتشــاره الســريع يعكــس أهميــة القــدرة
علــى التك ّيــف مــع مختلــف األوضــاع فــي عالــم دائــم التغ ّيــر.
ويُعــ ُّد هــذا المفهــوم ركيــزة أســاس إلســتراتيجية أرامكــو
الســعودية ،وســتعمل الشــركة علــى المحافظــة علــى قــوة
أعمالهــا وجوانبهــا الماليــة .وفــي الواقــع ،اتخــذت الشــركة
حزمــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة الالزمــة ،كمــا اتخــذت
تدابيــ ًرا بهــدف ترشــيد اإلنفــاق الرأســمالي المخطــط لــه
في عام 2020م».
وأشــار الناصــر« :ســتواصل الشــركة تركيزهــا علــى
التحــدي المــزدوج المتعلــق بتلبيــة الطلــب العالمــي المتنامــي
علــى الطاقــة مــع االســتجابة لرغبــة المجتمعــات المتزايــدة
فــي الحصــول علــى طاقــة نظيفــة بانبعاثــات كربونيــة أقــل،
مؤكــ ًدا بــأن وضــع الشــركة يم ّكنهــا مــن النجــاح ،فالنفــط
الخــام الــذي تنتجــه يتميــز بأنــه مــن بيــن األفضــل علــى
الصعيد العالمي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية».
تعامل رجال اإلطفاء من إدارة
الوقاية من الحريق في أرامكو
السعودية بكل احتراف ومهنية
وبسرعة استجابة قصوى مع
الحريق الذي اندلع في معامل
بقيق وخريص ،وكان لهم الدور
األكبر في خط المواجهة األول
في احتوائه( .تصوير محمد
الشيخ)

 ١٩مارس ٢٠٢٠

4

القافلة األسبوعية

أكادميية أعمال املالية واإلستراتيجية والتطوير..

تأهيل موظفي أرامكو السعودية لألدوار القيادية

ُيقدم البروفيسور نيل جونز ،أبرز اإلستراتيجيات وأفضل الحلول للمشكالت التي من
ً
مستقبل.
الممكن أن تواجهنا

شذا العتيبي ولينا العمري
الظهـــران ّ -
نظمـــت أكاديميـــة أعمـــال الماليـــة
واإلســـتراتيجية والتطويـــر فـــي أرامكـــو الســـعودية،
بالتعـــاون مـــع كليـــة إنســـياد لألعمـــال ،مؤخـــ ًر ا،
برنامجيـــن بعنـــوان تطويـــر األعمـــال للمـــرأة ،وســـي-
ســـويت ،وذلـــك فـــي إطـــار ســـعي الشـــركة الحثيـــث
لالرتق ــاء بمه ــارات موظفيه ــا وإعداده ــم ألدوار قيادي ــة
فـــي المســـتقبل .وقـــام البروفيســـور نيـــل جونـــز،
ومجموعـــة مستشـــاري كليـــة إنســـياد لألعمـــال ،التـــي
اختيـــرت بنـــا ًء علـــى مجموعـــة مـــن المعاييـــر العاليـــة
لتطوي ــر األعم ــال ،بتقدي ــم هذي ــن البرنامجي ــن بمهني ــة
عالية.
وفـــي هـــذا الســـياق ،قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس
للماليـــة واإلســـتراتيجية والتطويـــر ،األســـتاذ خالـــد
الدبــاغ« :نؤمــن إيما ًنــا قو ًيــا بتحســين قــدرات ومهــارات
موظفينـــا ،لذلـــك تعاونـــت أكاديميـــة أعمـــال الماليـــة
واإلس ــتراتيجية والتطوي ــر ف ــي أرامك ــو الس ــعودية م ــع
كليـــة إنســـياد لألعمـــال ،التـــي تُعـــ ُّد مـــن الكليـــات
العالميـــة الرائـــدة فـــي إدارة األعمـــال ،علـــى تطويـــر
برام ــج تدريبي ــة ذات مس ــتوى عالم ــي ته ــدف لتقدي ــم
وتوفيـــر األدوات واألســـاليب مـــن أجـــل قـــادة الشـــركة
المســـتقبليين ليكونـــوا علـــى قـــدر مـــن االســـتعداد
المنتظرة».
لمواجهة التحديات المالية ُ

تمكين المرأة في األدوار القيادية
تُع ـ ّـد أرامك ــو الس ــعودية م ــن أوائ ــل الش ــركات الت ــي
م ّكنــت المــرأة ودعمتهــا للنجــاح فــي المهمــات الحاليــة

يخوض المشاركون تجربة حضور فصل لكلية إنسياد العالمية في أرامكو السعودية ،من خالل مناقشات ُمثرية وتطبيقات لورش عمل جماعية.

والمســـتقبلية ،ومـــن بيـــن ذلـــك ،برنامـــج تطويـــر
األعمـــال للمـــرأة ،الـــذي يســـتهدف  40موظفـــة مـــن
قطاع ــات مختلف ــة م ــن الش ــركة ،لتمكينه ــن م ــن تول ــي
مناصـــب قياديـــة ،مـــن خـــال تطويـــر القيـــادات
ـص مه ــارات إدارة األعم ــال ،ودع ــم
النس ــائية فيم ــا يخ ـ ّ
تنميـــة المـــرأة ،وذلـــك بتقديـــم عـــرض ُمثـــري
اســـتعرضت فيـــه مهـــارات القيـــادة األســـاس والتـــي
يجـــب أن يتحلّـــى بهـــا القائـــد المســـتقبلي ،ومناقشـــة
المش ــكالت والمعض ــات الت ــي تواج ــه الموظف ــات ف ــي
بيئـــة العمـــل ،مـــع تقديـــم حلـــول عمليـــة لتجاوزهـــا،
وتطبيق ورش عمل جماعية.
وفـــي حديـــث مـــع مســـؤولة البرنامـــج ،دانـــة
الدوس ــري ،قال ــت« :بادرن ــا بتصمي ــم برنام ــج لتطوي ــر
مهـــارات موظفاتنـــا لتمكينهـــن مـــن تولـــي مناصـــب
قياديــة فــي المســتقبل ،بنــا ًء علــى رؤيــة النائــب األعلــى
للرئي ــس للش ــؤون المالي ــة واإلس ــتراتيجية والتطوي ــر،
األســـتاذ خالـــد الدبـــاغ ،إذ أطلقنـــا برنامـــج تطويـــر
األعمــال للمــرأة ،اعتمــا ًدا علــى دراســة بحثيــة تقييميــة
الموجـــه
للمؤهـــات التعليميـــة والمهنيـــة .والبرنامـــج
ّ
يتكـ ّون مــن خمــس وحــدات مــع كليــة إنســياد لألعمــال،
التــي تقـ ِّـدم تجربــة تعليميــة عالميــة ،ليكــون هــو بدايــة
االنطالقة المستقبلية للقيادات النسائية المؤهلة».
وعن ــد س ــؤال رئيس ــة قس ــم تنمي ــة الم ــوارد البش ــرية
فـــي الشـــؤون الماليـــة واإلســـتراتيجية والتطويـــر
بالوكالـــة ،دانـــه العبدالواحـــد ،عـــن أهـــم وأبـــرز
المهـــارات الواجـــب توفرهـــا فـــي قائـــدات أرامكـــو
الســـعودية ،أجابـــت« :إن القـــدرة علـــى إدارة الفريـــق
ه ــي م ــن أه ــم المه ــارات الت ــي يج ــب أن يتحلّ ــى به ــا
القائ ــد ،كم ــا أن التعام ــل م ــع التنــ ّوع الكبي ــر الموج ــود

فــي الشــركة لــه دور فــي صقــل الشــخصية ،والتواصــل
وكيفي ــة إدارة األزم ــات» ،مضيفــ ًة« :الق ــدرة عل ــى فه ــم
إســـتراتيجيات الشـــركة وربـــط إســـتراتيجيات الفـــرق
وأيضـــا مهـــارة
لدعـــم األهـــداف العامـــة للشـــركة،
ً
التعام ــل م ــع الميزاني ــات ،وال ــذكاء المال ــي تُع ـ ّـد م ــن
الركائ ــز األس ــاس لنج ــاح الم ــرأة القائ ــدة ،فالعم ــل م ــع
شــركة فــي حجــم وتن ـ ّوع أرامكــو الســعودية يوفــر بيئــة
خاصـــة لصناعـــة أفضـــل القيـــادات فـــي كافـــة
المجاالت».

دعم متواصل للموظفات
الطموحات
وأعربـــت نائبـــة الرئيـــس التنفيـــذي للتشـــغيل فـــي
مدين ــة المل ــك س ــلمان للطاق ــة ،إين ــاس األش ــقر ،ع ــن
م ــدى إعجابه ــا بالبرنام ــج ،قائلـ ـ ًة« :البرنام ــج عب ــارة
ع ــن مب ــادرة رائع ــة تُر ّك ــز عل ــى تنمي ــة الم ــرأة ،وبن ــاء
قيـــادات مســـتقبلية فـــي الشـــركة ،وخـــوض تجربـــة
حضـــور فصـــل لكليـــة إنســـياد فـــي الشـــركة يمنـــح
الموظف ــات الواع ــدات فرص ــة الوص ــول إل ــى أفض ــل
البرامج العالمية».
وفيم ــا يخ ــص دع ــم أرامك ــو الس ــعودية لموظفاته ــا،
قالـــت المهندســـة الكيميائيـــة ،ياســـمين الدوســـري،
إنهـــا شـــخص ًيا تلقّـــت الدعـــم التـــام فـــي مجـــال
تخصصهــا وعملهــا ،وأشــارت إلــى أنهــا تأمــل الوصــول
ألدوار عليا في إدارة الشركة.
وأضافــت الدوســري قائل ـ ًة« :اتخــذت الشــركة عدي ـ ًدا
مــن إجــراءات تمكيــن المــرأة ،منهــا التدريــب علــى رأس
العم ــل ،والتدري ــب خ ــارج العم ــل ،وحض ــور المؤتم ــرات،

المشاركات في برنامج تطوير األعمال للمرأة ،الذي يهدف بشكل أساس إلى تمكينهن من أجل تولي وظائف قيادية في أرامكو السعودية في المستقبل.
تصوير :نادية بوعبيد ،وأحمد العيتاني

السلَّم الوظيفي».
باإلضافة إلى
ّ
التقدم في ُ
أم ــا مهندس ــة البت ــرول ،دان ــا عبدالباق ــي ،فتق ــول:
«أحـــرص دو ًمـــا علـــى حضـــور برامـــج كثيـــرة متعلقـــة
بتطوي ــر الق ــادة ،وبرنام ــج تطوي ــر األعم ــال للم ــرأة ه ــو
أحدهـــا ،فهـــي تحفّـــز وتحمـــس الموظفيـــن ليكونـــوا
ق ــادة المس ــتقبل» .دان ــا ت ــرى أن إلدارته ــا دو ًرا فاع ـ ًـا
في بناء شخصيتها القيادية.

تأهيل شامل لتولي
المناصب المالية
يه ــدف برنام ــج (سي-س ــويت) إل ــى تطوي ــر وإع ــداد
 42موظ ًفــا وموظفــة ،مــن أجــل تهيئتهــم لتولــي وظائــف
المدي ــر المال ــي ف ــي عدي ــد م ــن المش ــاريع المش ــتركة،
والش ــركات التابع ــة ألرامك ــو الس ــعودية ،كم ــا يتطل ــب
إيجـــاد فـــرص تطويريـــة ،تشـــمل اإلرشـــاد والتدريـــب
الفنـــي والقيـــادي ،ومناقشـــة أبـــرز اإلســـتراتيجيات
المتعلقة باألمور المالية.
ويذكـــر مســـؤول برنامـــج (سي-ســـويت) ،ألبيرتـــو
راميري ــز ،أن هن ــاك جوان ــب كثي ــرة يت ــم االهتم ــام به ــا
فــي إدارتــه ،فيقــول« :نركــز هنــا فــي أكاديميــة أعمــال
الماليـــة واإلســـتراتيجية والتطويـــر ،علـــى جانـــب
التطوي ــر والتدري ــب ل ــدى الموظفي ــن بإش ــراكهم بع ــدد
م ــن البرام ــج المعين ــة الت ــي ترتق ــي بالموظ ــف ،ويعتب ــر
وأساســـا فـــي
جانـــب التطويـــر والتدريـــب مه ًمـــا
ً
الشركة ،إذ إننا نساعد الشركة في هذا الجانب».

آفاق جديدة للمشاركين
وتح ــدث رئي ــس قس ــم المالي ــة وإدارة األداء للحف ــر
وصيان ــة اآلب ــار ،عبدالرحم ــن الغام ــدي ،ع ــن حض ــوره
للبرنام ــج قائ ـ ًـا« :كلي ــة إنس ــياد ج ــاءت الي ــوم لتق ــدم
لن ــا أفض ــل اإلس ــتراتيجيات والممارس ــات والنظري ــات
الخاص ــة بوظائ ــف المدي ــر المال ــي ،وأن ــا واث ــق م ــن أن
حض ــوري ومش ــاركتي ف ــي ه ــذا البرنام ــج س ــيرفع م ــن
ويوس ــع م ــن
أدائ ــي واس ــتخدامي المه ــارات الصائب ــة،
ّ
أيضا».
معرفتيً ،
وعل ــق رئي ــس قس ــم الروات ــب ،محم ــد الس ــلوم ،ع ــن
أهمي ــة اإلس ــتراتيجيات فيم ــا يتعل ــق باألم ــور المالي ــة،
فيقـــول« :اإلســـتراتيجية تُعـــ ُّد الطريقـــة والمنهجيـــة
نوعـــا مـــا
لتحقيـــق أهـــداف المنظومـــة ،فهـــي تقـــوم ً
بتوجيـــه الفريـــق فـــي االتجـــاه الصحيـــح لتحقيـــق
األهــداف المرجـ ّوة ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المــوارد
الموجـــودة ،مـــن ناحيـــة المـــال والكفـــاءات والوقـــت،
فمنصب المدير المالي يُع ُّد ذا أهمية كبيرة».
وتــرى محللــة المحاســبة ،نــوف الركيــان ،أن حضــور
مثـــل هـــذه البرامـــج والمشـــاركة فيهـــا دور ًيـــا ،يســـهم
ـدرج إل ــى وظيف ــة المدي ــر المال ــي ،لم ــا يحتوي ــه
ف ــي الت ـ ّ
المضمـــون مـــن نقـــاط مهمـــة جـــ ًدا فـــي كيفيـــة إدارة
المناصب المالية ومسؤولياته الكبيرة في الشركة.

القافلة األسبوعية

 ١٩مارس ٢٠٢٠

تغيير السلوكيات للتغلب على كوفيد19-
تعمل أرامكو السعودية ومركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
م ًعا لضمان نشر معلومات دقيقة وموثوقة لمحاربة كوفيد-19
مـن خلال تغييـر السـلوكيات اليوميـة التـي يمكـن أن تسـمح
بنقل هذا الفيروس داخل مجتمعاتنا.

كيفة انتشار الفيروس
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ﻟﻤﺎذا ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت؟

ﻗﺪ ﻳﺰداد ﺧﻄﺮ ﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ
 COVID-19ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ.

يمكن أن ينتقل كوفيد 19 -من شخص آلخر عن طريق:
●رذاذ السعال والعطس
●االتصال الجسدي القريب كاللمس أو المصافحة
●لمـس شـيء أو سـطح عليـه الفيـروس ،ثـم لمـس فمك أو
أنفك أو عينيك قبل غسل يديك.
هـذا يعنـي أن المسـافة التـي تتركها بينك وبين األشـخاص
اآلخرين هي جزء مهم إليقاف انتشار كوفيد.19 -

اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
رﺳﻤﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﺠﺎوز
اﻟﺤﻀﻮر ﻓﻴﻬﺎ  50ﺷﺨﺺ

ﻻ ﺗﺼﺤﺐ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ /أو
ﻣﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ أﻣﺮاض
ً
ﻧﻬﺎﻳﺌﺄ ﻟﻠﺘﺠﻤﻌﺎت
ﺗﻨﻔﺴﻴﺔ

حافظ على المسافات
●الطريقـة التـي نحيـي بها أصدقائنـا وزمالءنـا تقربنا من
بعضـا ،ولكـن فـي الوضـع الحالـي يجـب أن تكون
بعضنـا ً
سلامتهم هـي أولويتـك .يمكـن أن يـؤدي االتصـال
الجسـدي القريـب المتمثـل فـي المصافحـة إلـى انتشـار
العدوى بسهولة.
●ضع مسافة بينك وبين اآلخرين وألقِ التحية من مسافة
متـر فاصـل علـى األقـل .مـارس التحيـات التـي تتجنـب
المالمسة كالتلويح باليد أو وضع يدك على صدرك.

اﺧﺮج ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻓﻘﻂ

ﻣﺎرس اﻟﺘﺤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺠﺴﺪي

استفد من التكنولوجيا
الرقمية لحماية صحتك
●ق ّيـم ما إذا كان يمكن اسـتبدال بعـض االجتماعات وج ًها
لوجـه بمكالمـة جماعيـة أو مكالمـة فيديـو ،علـى سـبيل
المثال ،تأجيل االجتماعات المنتظمة.
●إذا كان ال بـد مـن عقـد اجتمـاع فـي المكتـب ،فاختـر
موق ًعـا جيـد التهويـة وضع مسـافة متـر واحد بيـن جميع
الكراسـي لتجنـب االزدحـام .تأكـد مسـبقًا مـن أن غرفـة
االجتماعات بها معقم لليدين ومناديل ورقية.
●توصـي منظمـة الصحـة العالميـة أنـه فـي حالـة عقـد
اجتمـاع شـخصي يجـب االحتفـاظ بسـجل ألسـماء
وتفاصيـل االتصـال لجميع المشـاركين لمدة شـهر واحد
علـى األقـل .سيسـاعد هـذا فـي تتبـع األشـخاص الذيـن
ربما تعرضوا لكوفيد -19إذا ما مرض مشـارك واحد أو

إضـــاءة

فايز البيشي

fayes.bishi@aramco.com

إدارة االتصال المؤسسي

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

أكثر بعد االجتماع بوقت قصير.

تقليل المخاطر في بيئة العمل
مـن الضـروري التأكد من تنظيف جميع المكاتـب واألدوات
المشـتركة بشـكل روتينـي ،علـى غـرار مـا سـتفعله فـي صالـة
األلعـاب الرياضيـة عنـد مشـاركة المعـدات ومسـح اآلالت بعد
االسـتخدام .يجـب تنظيـف أسـطح المكاتـب واألدوات
التكنولوجيـة باسـتخدام مناديـل مضـادة للميكروبـات عندمـا
يتغير المستخدم أو فترة المناوبة للحد من انتشار العدوى.
امسـح العناصـر التاليـة بمناديـل مضـادة للميكروبـات بيـن
المناوبات:

●الكمبيوتر ولوحة المفاتيح والماوس
●المكاتب
●الخطوط األرضية للمكتب
●الهواتف المحمولة المشتركة
●مسند الذراع على كراسي المكتب

الحفاظ على سالمة الغذاء
يحتـوي عديـد مـن المكاتب واألقسـام علـى مناطـق إلعداد
القهـوة والغـذاء لضمان راحة الموظفيـن .إذا لم يكن باإلمكان
إغالق هذه المنطقة مؤقتًا ،فاتبع اإلرشادات التالية:
●اسـتخدم العبـوات الفرديـة المغلفـة لمـا سـتحرك بـه

القهـوة ،والعبـوات الفرديـة للقهـوة والشـاي والمحليـات
ومنتجات األلبان.
●تنـاول التمـور المعبـأة بشـكل فـردي والبسـكويت والخبـز
والمواد الغذائية األخرى.
●ال تشـارك األكـواب واألوانـي ،أو تخزنهـا فـي منطقـة
مشتركة.
● ِّ
غط أكواب االستخدام الواحد عند تخزينها
●مـن األفضـل إلغـاء التجمعـات .ومـع ذلـك ،إذا كان يجـب
عليكـم التجمـع وتنـاول الطعـام وتناولـه ،فقـم بتوفيـر
أغذيـة مغلفـة بشـكل فـردي وابقـي مسـافة متـر واحـد
بينك وبين كل شخص.

كورونا ..بين الرعب والحذر!
دخلــت عاملــة نظافــة ذات يــوم علــى مريــض كان
بانتظــار إجــراء جراحــة قلــب ،وأثنــاء قيامهــا بأعمــال
التنظيــف ســألته« :مــن طبيبــك؟» .فأجابهــا« :فــان».
فــر ّدت« :مســتحيل» .فقــال« :لمــاذا؟» .فــر ّدت« :ألن
هــذا الطبيــب ال يمكــن أن تحصــل علــى موعــد معــه إال
بعــد مــرور ســنة مــن إجــراء حجــز لمقابلتــه ..ثــم إن
هــذا الطبيــب قــد أجــرى إلــى اآلن ألــف عمليــة قلــب
وجميعهــا قــد تكللــت بالنجــاح» .طب ًعــا؛ ابتهــج المريض،
وارتفعــت معنوياتــه وذهــب الخــوف منــه ،وأُجريــت لــه
العملية بنجاح.
كان هــذا المريــض يعانــي مــن الخــوف ،وأقصــد
بالخــوف هنــا (الرعــب) وليس (الحــذر) ،ومــن الطبيعي
أن األول أشــد ضــر ًرا علــى النفــس واألعصــاب لمــا
يوجــه
يشــكله مــن ضغــط هائــل علــى اإلنســان ،ألنــه ّ
الدمــاغ إلــى تو ّقــع األســوأ دائ ًمــا ،فتجــد صاحبــه بعيـ ًدا
ِ
ـوداوية التــي
ـابحا فــي محيـ ٍـط مــن السـ
عــن المنطــق ،سـ ً
تجـ ُّـره إلــى قـ ٍـاع مظلمــة يرتــع فيهــا الشــك المفتــرس.
ولمــن ال يــدرك ذلــك ،فــإن عــدوى هــذا النــوع مــن
الخــوف قابلــة لالنتقــال مــن شـ ٍ
ـخص إلــى آخر فــي بيئة
واحــدة فقــط وهــي (الجهــل) ،وهــو تما ًمــا مــا حصــل
مــع مريــض القلــب الــذي ســيطر عليــه الخــوف بســبب
مــا يســمعه ممــن حولــه عــن حساســية وخطــورة
عمليــات القلــب ،غيــر أن حديــث العاملــة معــه غ َّيــر
ق ُْط َب حالته النفسية من السلبي إلى اإليجابي.
وبالمناســبة ،فــإن المــرأة التــي حدثتــه لــم تكــن

عاملــة نظافــة ،كمــا تظاهــرت بــه ،وإنمــا أخصائيــة
نفســية ضمــن فريــق المستشــفى .فقــد كان هــذا
المريض ضحيةً للجهل.
ومــع األســف؛ فــإن مثــل هــذا «الضحيــة» كثيــرون،
خصوصــا فــي الوقــت الــذي نعاصــر فيــه جائحــة
ً
فيــروس كورونــا المســتجد ..فبالرغــم مــن التدابيــر
االحترازيــة والخطــط والجهــود التــي وحدتهــا الشــركة
بيــن قطاعــات أعمالهــا مــن أجــل وقايــة موظفيهــا
ومقاوليهــا وأفــراد أســرهم مــن انتقــال هــذا الفيــروس
إليهــم؛ يطــوف أحدهــم حامـ ًـا معــه حقيبــة (الجهــل)
المليئــة باألخبــار الســلبية والتنبــؤات غيــر الدقيقــة
والمقارنــات غيــر المجديــة والقيــل والقــال عــن انتشــار
هــذا الفيــروس ،وهــو لــم يــدرك بعــد أن التــوكل علــى
اهلل ثــم األخــذ باألســباب مــن غســل اليديــن بالصابــون
باســتمرار ،واســتخدام المعقــم ،وعــدم التواجــد فــي
أماكــن التجمعــات ،وغيــر ذلــك مــن اإلجــراءات ،إلــى
جانــب االلتــزام بالتعليمــات التــي أصدرتهــا الدولــة
والنصائــح التــي تق ّدمهــا الشــركة ومركــز جونزهوبكنــز
أرامكــو الطبــي ،كفيلــة بعــون اهلل ،أن تقــي مــن انتقــال
الفيروس.
وإذا كانــت اإلصابــة بالفيــروس نازلــة وبــاء يحــل
باإلنســان ،فــإن انتقالهــا مــن شــخص إلــى آخــر أخطــر
يفســر تأســيس الشــركة للجنــة رفيعــة
بكثيــر ،وهــذا ّ
المســتوى تلتقــي يوم ًيــا وتتواصــل حتــى فــي عطلــة
نهايــة األســبوع لمتابعــة مســتجدات الفيــروس

ومؤشــرات مــدى انتشــاره ،واحتياجــات الحملــة
الوقائيــة المك ّثفــة التــي تشــمل مكاتبهــا ومرافقهــا
الصناعيــة والســكنية ،وســيناريوهات عديــدة يجــري
تحديثها وفقًا لمستجدات انتشار الفيروس.
ال شــك أن جهــو ًدا كبيــرة يبذلهــا زمالؤنــا فــي كافــة
قطاعــات الشــركة ليــل نهــار ،يســاندون مــن خاللهــا
هــذا البلــد األميــن ،شــأنهم فــي ذلــك شــأن قطاعــات
الدولــة التــي يواصــل فيهــا أبنــاء وبنــات الوطــن
جهودهــم العظيمــة للحــد مــن انتشــار هــذا الفيــروس.
ـري بنــا أن نســاندهم بااللتــزام بإرشــادات الوقايــة
فحـ ٌّ
كمــا هــي دون أن نزيــد أو ننتقــص منهــا أي جــزء ،وأن
نكــون عو ًنــا لشــركتنا كمــا عهدتنــا موظفيــن وموظفــات
أوفياء نقف وقفة مشرفة.
بقــي أن أقــول ،إنــه وفــي هــذا الوقــت العصيــب،
اســتوعب كثيــرون أن الموقــف ال يســمح بإهــدار مزيـ ٍـد
مــن الوقــت فــي متابعة مــن هــم أقــل اعتمادية مــن ذوي
المســؤولية الرســمية واالختصــاص ،خاصــة فــي
وســائل التواصــل االجتماعــي التــي قلّما تكترث لحســن
الن ّيــة ،بــل يكثــر فيهــا التص ّيــد لألخطــاء وتضخيمهــا
وتقديمها كلقمة سائغة للمغرضين وضعاف النفوس.
أســأل اهلل أن يحمينــا جمي ًعــا ومــن نحــب ووطننــا
وشــركتنا مــن كل مكــروه ،وأن نتجــاوز هــذه الجائحــة
ونحــن بأتــم الصحــة والعافيــة ،وأن نســتمر فــي رفــد
اقتصادنــا والوفــاء بالتزاماتنــا مــع عمالئنــا فــي أنحــاء
العالم.
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صحتك

إعداد :ليال الخطيب

صحة المرأة

يُصـادف الثامـن مـن مارس يـوم المرأة العالمـي ،ويفخر
مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبـي بإنجـازات المـرأة في
المجتمـع والعمـل ،كمـا يحـرص علـى أن يحافـظ علـى
صحـة النسـاء مـن خلال توفيـر معلومـات توعويـة صحيـة
لهن.
ويتعـرض الرجـال والنسـاء إلـى كثيـر مـن المشـكالت
َّ
لكن تأثير هذه المشـكالت في النسـاء
الصحية المتماثلة؛ َّ
يمكـن أن يكـون مختلفًـا .وعلـى سـبيل المثـال ،فقـد تظهـر
فـي المـرأة أعـراض مختلفـة عنـد اإلصابـة بأمـراض
أمراضـا وحـاالت صحيـة أكثـر
أن هنـاك
ً
القلـب .كمـا َّ
شـيوعا لـدى النسـاء ،كالفُصـال العظمـي (خشـونة
ً
المفاصـل) والسـمنة واالكتئـاب .وهنـاك حـاالت صحيـة
أخرى ال توجد إال عند النساء ،كالحمل والطمث.
ومـن أجـل المحافظـة علـى صحـة الجسـم ،فـإن مـن
المهم بالنسبة إلى المرأة أن:
● ِّ
تخطـط للحمـل ،وتستشـير الطبيب على نحـو منتظم
خالله.
●تُجـري الفحوصـات الطبيـة والتصويـر علـى نحـو
منتظـم ،إذ إن االكتشـاف المب ِّكـر ضـروري مـن أجـل
معالجة بعض األمراض ،مثل سـرطان الثدي والرحم
وعنق الرحم والمبيضين.
ومـن بيـن أكثـر المخاطـر الصحيـة تهديـ ًدا للمـرأة مـا
يلي:
●أمراض القلب.
●السرطان.
●السكتة.
السفلي ،كالتهاب القصبات
التنفسـي
الجهاز
●أمراض
ُ
والنُّفاخ الرئوي.
●ألزهايمر.
●مرض السكري من النوع الثاني.
وتكـون الوقايـة ممكنـة عادة من أهـم المخاطر الصحية
التـي تُهـ ِّدد المـرأة .ومـن أجل تقليـل مخاطـر اإلصابة بأي
فإن على
مـرض مـن هذه األمـراض الخطيرة على الحيـاةَّ ،
المرأة أن تلتزم بعادات صحية في حياتها.
فعلـى المـرأة االمتنـاع عـن التدخيـن وعـن اسـتخدام
منتجـات التبـغ ،باإلضافـة إلـى تجنُّـب التدخيـن الثانـوي،
كمـا عليهـا أن تستشـير الطبيـب إذا كانـت فـي حاجـة إلـى
مساعدة من أجل ترك التدخين.
كمـا على المـرأة أن تتجنَّب المل ِّوثـات ،وهذا يعني تقليل
التعرض للمواد الكيميائية ولتل ُّوث الهواء خارج المنزل.
ُّ
ومـن أجـل الوقاية مـن العدوى واألمـراض ،يجب اإلكثار

القافلة األسبوعية

كوادر طبية
يمكـن أن ينعكـس شـعورها الدائـم بأنهـا فـي حالـة ضغـط
نفسـي ،أو أنهـا علـى (وشـك االنفجـار) ،علـى نمـط حياتهـا
اليومي.
إن علـى المـرأة في تلك الحالة أن تتخذ خطوات لتخفيف
تتحـدث مـع أفراد األسـرة أو
التوتُّـر النفسـي ،فيمكـن لهـا أن
َّ
الصديقـات مـن أجل أن تحظى بدعم عاطفـي ،كما أن عليها
تخصيـص وقـت لالسـترخاء ،فيمكنهـا أن تقـرأ كتا ًبـا أو أن
تذهب في نزهة على الدراجة أو أن تتأمل.

الوقاية من سرطان الثدي

من غسـل اليدين بالماء والصابون ،وعلى المرأة أن تغسـل
يديهـا قبـل الطعـام وبعـد اسـتخدام الحمـام ،وكذلـك بعـد
لمس أي شيء يمكن أن يكون غير نظيف.
ويُعـ ُّد تنـاول الغـذاء الصحـي ضرور ًيـا للمـرأة ،وينبغـي أن
ينصـب االختيـار علـى الخضـراوات والفاكهـة والحبـوب
َّ
الكاملـة واألغذيـة الغن ِّيـة باألليـاف ،باإلضافـة إلـى مصـادر
البروتيـن قليلـة الدهن ،كمـا يجب التقليل مـن األغذية الغن ِّية
بالدهون المشبعة والصوديوم.
وعلـى المـرأة أن تعـرف كيـف تديـر الحـاالت المرضيـة
المزمنـة؛ فـإذا كانـت مصابة بارتفـاع الكولسـترول أو بارتفاع
ضغـط الـدم ،فعليهـا التق ُّيـد بتعليمـات الطبيـب وتوصياتـه
الخاصة بالعالج ،وإذا كانت مصابة بمرض السـكري ،فعليها
أن تسيطر على مستوى السكر في الدم.
ويجـب أن يشـتمل نمط الحيـاة اليومي للمرأة على نشـاط
جسـدي ،ومـن المستحسـن أن تشـارك المـرأة فـي نشـاطات
ممتعـة بالنسـبة لهـا ،كالرياضـة؛ إذ يمكن لممارسـة التمارين
الرياضيـة المنتظمـة أن تسـاعدها فـي ضبـط الـوزن
والتخلُّص من التوتُّر النفسي.
صحـي ،فزيـادة
ويجـب علـى المـرأة أن تحافـظ علـى وزن ِّ
الـوزن تزيـد مـن مخاطـر اإلصابـة بكثيـر مـن المشـكالت
القلبيـة ،كمـا عليها أن تتم َّكن من مواجهة التوتُّر النفسـي؛ إذ

نصائح للرعاية قبل الوالدة
الرعايـة الصحيـة قبـل الـوالدة هـي مـا يقـوم بـه الطبيـب ،أو الجهة التـي تقـ ِّدم الرعاية ،للتأكـد مـن أن األم والطفل
بصحـة جيـدة فـي ك ِّل زيـارة ،باإلضافـة إلـى تعزيـز الثقافـة وتقديـم المشـورة فيمـا يخـص كيفيـة التعامـل مـع الحمـل.
وفيما يلي بعض النصائح حول الرعاية الصحية قبل الوالدة:
 يجـب تنـاول الفيتامينـات ،أو فيتامينـات مـا قبـل الـوالدة ،إلـى جانـب  400إلـى  800مايكروغـرام مـن حمـضالفوليك يوم ًيا .ويجب االسـتمرار بتناول حمض الفوليك طوال فترة الحمل،
لكن أهمية تناوله تزداد في المراحل األولى من الحمل.
األشـعة السـينية (أشـعة إكس) ،وإذا ما احتاجت
على الحامل أن تتفادىَّ
التعـرض لهـا ،فعليها أن تُبلـغ الطبيب أو الجهة التي تقـ ِّدم الرعاية بأنها
إلـى
ُّ
حامل ،من أجل اتخاذ مزيد من الحذر.
يجـب تنـاول مجموعة متن ِّوعة من األطعمة الصحيـة خالل الحمل ،حيثينبغـي اختيـار الفاكهـة والخضـراوات ،والحبـوب الكاملـة ،واألطعمـة الغنيـة
بالكالسـيوم ،واألطعمـة قليلـة الدهـون المشـبعة ،كمـا يجـب شـرب كثيـر مـن
السوائل وخاصة الماء.
 مـن المهـم أن تحصـل الحامل على جميع العناصـر الغذائية التي تحتاجإليهـا خلال الحمـل كل يـوم؛ فعلى سـبيل المثـال ،يحول الحصـول على ما يكفي مـن الحديد دون اإلصابـة بفقر الدم،
منخفضا للطفل عند والدته .ويجب على الحامل أن تسـأل طبيبها أو الجهة التي
الـذي قـد يُسـ ِّبب والدة مب ِّكـرة ووز ًنا
ً
تق ِّدم لها الرعاية ما إذا كانت بحاجة إلى تناول فيتامينات ما قبل الوالدة.
 يجـب دائ ًمـا غسـل الفاكهـة والخضـراوات قبـل تناولهـا ،كمـا يجـب عـدم تنـاول اللحـم أو السـمك النـيء أو غيـروالبـد من التأ ُّكد من العناية باألطعمة وتنظيفها وطهوها وأكلها وتخزينها بشـكل مناسـب ،فهذا يمنع
المطبـوخ جيـ ًدا.
َّ
ظهـور األمـراض التـي تنقلهـا األغذيـة .كمـا يجب عدم تناول السـمك الذي يحتوي علـى كثير من الزئبق ،ويشـمل هذا
سمك أبو سيف وسمك األسقمري وسمك القرش وسمك التايلفيش.
 يجب على الحامل أن تحاول ممارسـة تمارين األيروبيك لمدة سـاعتين ونصف السـاعة على األقل أسـبوع ًيا ،إلَّمتوس ً
ـطا؛
فـي حـال منعهـا عـن ذلـك طبيبهـا أو الجهـة التـي تقـ ِّدم لهـا الرعايـة .كمـا يجـب أن يكـون مسـتوى التماريـن
ِّ
ومن األفضل توزيع التمارين على مدار األسبوع.

يصيـب سـرطان الثـدي امـرأة واحـدة مـن كل ثمانـي نسـاء
خلال حياتهـن .وبفضـل الفحـوص الطبيـة الحديثـة أصبـح
اكتشـاف سـرطان الثدي في وقت مب ِّكر أم ًرا ممكنًا ،وعندها
تكون فرصة المعالجة الناجحة كبيرة.
أي أعـراض لسـرطان الثدي فـي مراحله
وعـادة ،ال تظهـر ُّ
المب ِّكـرة .وفـي وقـت الحق ،مـع نمو السـرطان ،فمـن الممكن
يتسـبب فـي ظهـور كتلـة يمكـن اإلحسـاس بهـا فـي الثدي.
أن
َّ
فـإن الجلـد الموجـود فوق الـورم يصبح
وفـي بعـض األحيـانَّ ،
ومتغضنًـا ،كمـا يمكن أن يكون خـروج بعض اإلفرازات
خشـنًا
ِّ
من حلمة الثدي عالمة على اإلصابة به.
ويجـري اكتشـاف معظـم حـاالت اإلصابـة بسـرطان الثدي
عـن طريـق تصوير الثدييـن ،أو عن طريق الفحص السـريري
لهما.
وتصويـر الثدييـن هـو فحـص يُجـرى باسـتخدام األشـعة
السـينية مـن أجـل دراسـة صـور باطـن الثديين ،ومـن الممكن
اسـتخدامه في العثور على السـرطان ،الذي يؤ ِّدي إلى ظهور
كتـل فيهمـا ،أو على السـرطان الذي ال يمكـن العثور عليه من
خالل الفحص السريري.
وينصـح معظـم األطبـاء بـأن تُجـري المـرأة أول تصويـر
للثدييـن بيـن الخامسـة والثالثيـن والتاسـعة والثالثيـن مـن
عمرهـا .وبعـد ذلـك ،يجـب تكـرار التصويـر كل سـنتين حتـى
تتجـاوز المرأة سـن الخمسـين ،فيصبح من الضـروري إجراء
التصوير كل سنة.
ويجـب بـدء التصويـر فـي وقـت أبكـر ،وإجـراؤه أكثـر مـن
المعتـاد ،إذا كان فـي أسـرة المـرأة نسـاء أُصبـن بسـرطان
الثدي.

سن اليأس
سـ ُّن اليـأس هـو وصـول المـرأة إلـى الوقـت الـذي تتوقَّـف
فيـه دورة الطمـث لديهـا .وتمـر كل امـرأة بهـذه المرحلـة،
وخاصـة بيـن األربعيـن والخامسـة والخمسـين مـن العمـر.
تتعرض المـرأة لتغيرات جسـدية وذهنية
وخلال هـذه الفترة َّ
أيضا.
ً
ومـن الممكـن أن يسـ ِّبب االقتـراب مـن سـن اليـأس عـد ًدا
من األعراض ،من بينها:
●عدم انتظام دورات الطمث.
●نوبات حرارة.
●مشكالت في المهبل والمثانة.
●اإلرهاق ومشكالت النوم.
●االكتئاب وتقلُّب المزاج.
●تغ ُّيـرات جسـدية ،كزيـادة الـوزن أو انخفـاض حجـم
الصدر.
●حاالت صداع أو مشكالت في الذاكرة.
التيبس أو ألم المفاصل والعضالت.
● ُّ
ومـن الممكـن أن تؤ ِّدي مرحلة اليأس إلـى إضعاف العظام
والتسـبب بتخلخلهـا .وقـد يـؤدي تخلخـل العظـام وهشاشـتها
إلـى اإلصابـة بكسـور فـي الحـوض أو المعصميـن أو فـي
عظام أخرى في الجسم.
ومـن أجـل الوقايـة مـن تخلخـل العظـام وهشاشـتها ،فـإن
علـى المـرأة أن تحصـل على كثيـر من الكالسـيوم وفيتامين د
قبـل سـن اليـأس وبعـده .ويُعـ ُّد الحليـب ومنتجـات األلبان من
أن
المصـادر الجيـدة لهذيـن ال ُعنصريـن الغذائييـن ،كمـا َّ
ممارسـة التماريـن الرياضيـة المنتظمـة يمكـن أن تحافـظ
على قوة العضالت والعظام.
ولمزيـد مـن المعلومـات عـن صحـة المـرأة ،يُرجـى زيـارة
الموسوعة الصحية على موقع المركز:
 >JHAH.comالصحة والعافية> املوسوعة الصحية.

د.حنان الشيخ

طبيبة األطفال

تاريخ العمل

■طبيب أطفال ،مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي
(2014م  -حتى اآلن)
■طبيب أطفال عام معالج ،مؤسسة أرامكو
السعودية للخدمات الطبية (2014 - 2005م)
■طبيب أطفال عام ،قسم خدمات طب األطفال،
مركز الظهران الصحي (2001 - 2000م)
■طبيب رعاية صحية أولية ،وزارة الصحة،
الدمام ،المملكة العربية السعودية (1995
1997 -م)

التعليم

■تدريب الدراسات العليا في طب األطفال العام ،
جامعة أوتاوا  ،كندا (2005م)
■شهادة البورد األمريكي (2004م)
■إقامة في طب األطفال ،مستشفى جامعة أوتاوا
لألطفال ،أونتاريو الشرقية ،كندا (2001
 2005م)■برنامج تطوير األطباء ،مركز الظهران الصحي،
مؤسسة أرامكو السعودية للخدمات الطبية
(2000 - 1997م)

اقتباس

«منذ أن بدأت رحلتي في الطب وأصبحت طبيبة
أطفال ،علمت أن فن طب األطفال ال يقتصر على
عالج المرض ،بل إن إدخال السعادة على قلوب
هؤالء األطفال في غاية األهمية .أطفالنا ليسوا
فقط صنَّاع المستقبل ،بل هم جزء من الحاضر
أيضا ،ولذا علينا أن نكون دائ ًما بجانبهم على
ً
جميع المستويات»..

ابق على تواصل معنا:
من خالل زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت
www.JHAH.com
ومتابعتنا على قنوات التواصل االجتماعي التالية لكي
تظل على اطالع بكافة مستجدات
المركز ونشاطاته:

• Twitter: @JHAHNews
• Instagram: @JHAHNews
• Facebook: Johns Hopkins Aramco
Healthcare
• LinkedIn: Johns Hopkins Aramco
)Healthcare (JHAH
• YouTube: JHAH
لتقديم المقترحات والتعليقات ،الرجاء إرسال رسالة إلى
البريد اإللكتروني:
Layal.Khatib@JHAH.Com

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

القافلة األسبوعية
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بعد أن حقَّقت املركز األول على شركات النفط العاملية يف عدد براءات االختراع يف سنة

أرامكو السعودية تكشف عن  524براءة اختراع
للعام  2019في منتدى الملكية الفكرية
عبدالرحمن أبواجلدايل

الظهــران  -كشــفت أرامكــو الســعودية النقــاب عــن
مجموعــة مــن أحــدث ابتكاراتهــا التقنيــة فــي مجــال الصناعة
النفــط والغــاز والبتروكيميائيــات واألعمــال المســاندة لهــا،
وذلــك فــي معــرض منتــدى الملكيــة الفكريــة وبــراءات
االختــراع ودورهــا فــي التنميــة االقتصاديــة الــذي أقيــم،
مؤخـ ًرا ،تحــت رعايــة صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود
ابــن نايــف بــن عبدالعزيــز ،أميــر المنطقــة الشــرقية ،ونظمته
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن فــي وادي التقنيــة
بالظهــران ،ورعــت فعالياتــه أرامكــو الســعودية وشــاركت
فيهــا .واســتقطبت االبتــكارات التــي عرضــت الشــركة عــد ًدا
منهــا اهتمــام المشــاركين في المنتــدى والمعــرض المصاحب
واختراعــا أنتجتهــا
لــه ،ضمــن باقــة تقــدر بـــ  524ابتــكا ًرا
ً
عقــول أرامكــو الســعودية المبدعــة للعــام  2019وحــده مــن
جملــة مــا يزيــد علــى  2000اختــراع توصلــت إليــه الشــركة
حتى اآلن.
وبهــذه المناســبة أكــد نائــب الرئيــس لإلشــراف التقنــي
والتنســيق وكبيــر اإلدارييــن التقنييــن فــي أرامكــو الســعودية،
األســتاذ أحمــد عثمــان الخويطــر ،أنــه انطال ًقــا مــن إيمــان
أرامكــو الســعودية بالــدور الكبيــر الــذي تلعبــه الملكيــة
الفكريــة وبــراءات االختــراع فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي،
فقــد قامــت الشــركة مؤخ ـ ًرا بدعــم منتــدى الملكيــة الفكريــة
وبــراءات االختــراع ودورها فــي التنمية االقتصادية ،وشــاركت
فيــه لمــا أتاحــه مــن فرصــة لعديــد مــن الشــركات فــي القطــاع
الخــاص وشــركات التقنيــة فــي عــرض مجهوداتهــا وتقنياتهــا
الجديدة و قصص النجاح في تسويق الملكية الفكرية.

استراتيجية متكاملة لتوطين التقنية
وقــال الخويطــر »:مــن منطلــق المســؤولية البد مــن التطرق
إلــى الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه أرامكــو الســعودية للســعي
دو ًمــا فــي تعزيــز الشــراكات اإلســتراتيجية التــي يعــود نفعهــا

سيف آل سيف

علــى االقتصــاد الوطنــي ســواء فــي إتاحــة وظائــف جديــدة أو
توطيــن المحتــوى المحلــي ،ونحــن نعمــل ضمــن إســتراتيجية
متكاملــة تتمثــل فــي ابتــكار تقنيــات تلبــي األهــداف
االســتراتيجية فــي التنقيــب واإلنتــاج ،والتصــدي لتحديــات
تشــغيل األعمــال الحاليــة والمســتقبلية ،واالتســاق مــع رؤيــة
المملكــة فيمــا يتعلــق بالتوطيــن ».وأضــاف « :الشــك أن تبنــي
االبتــكار ودعمــه وحمايــة الملكيــة الفكريــة إلنتــاج عقــول
مبدعينــا فــي أرامكــو الســعودية يعمــل علــى زيــادة فاعليــة
أهــداف برنامــج تعزيــز القيمــة المضافــة اإلجماليــة داخــل
المملكــة (اكتفــاء) ،وزيــادة الخبــرة الفنيــة الوطنيــة،
واســتحداث فــرص العمــل ،باإلضافــة إلــى تحقيــق أهــداف
التنقيــب واإلنتــاج ،وبقيــة أعمــال سلســلة القيمــة المضافــة
لمنظومة نشاطات أرامكو السعودية».

جناح الشركة يستقطب االهتمام
وكان رئيــس جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن،
الدكتــور محمــد الســقاف ،قــد افتتــح فعاليــات المعــرض
المصاحــب للمنتــدى واســتهل جولتــه فيــه بزيــارة لجنــاح
عبــر فيهــا عــن بالــغ اهتمامــه بمشــاركة
أرامكــو الســعودية َّ
الشــركة فــي الفعاليــات وبمــا يق ّدمــه جنــاح الشــركة مــن
معلومــات عــن أحــدث ابتكاراتهــا وآفــاق تســويقها واألســواق
التــي ســتخدمها تلــك االبتــكارات ،واســتمع إلــى شــرح مــن
القائميــن علــى الجنــاح عــن مجموعــة مــن أبــرز االبتــكارات
فــي فحــص خطــوط األنابيــب وفــي المحافظــة علــى ســامة
طبقــات األرض الجيولوجيــة مــن أعمــال حفــر آبــار الزيــت
والغاز.

مشاركات علمية من أرامكو
السعودية في الفعاليات
وعقــدت فعاليــات المنتــدى علــى مــدى يوميــن ،حيــث
شــارك موظــف الشــركة ،كواجــو أدوســي بوكــو ،بــإدارة جلســة

رامي الشمري

تسويق االبتكارات واالختراعات

والتقــت (القافلــة األســبوعية) رامــي الشــمري
ونجــود المعيقــل ،وإيريــك تونــوي ،مــن فريــق التســويق
فــي إدارة إســتراتيجية التقنيــة والتخطيــط ،حيــث تحدثا
فــي البدايــة عــن ثالثــة محــاور تشــكل اتجاهــات عمليــة
التســويق لهــذه االبتــكارات واالختراعــات ،األول منهــا
يختــص بتســويق هــذه المشــاريع فــي داخــل أعمــال
الشــركة ونشــاطاتها ،حيــث يمكــن تعريــف الكثيــر مــن
اإلدارات فــي الشــركة باالبتــكارات التــي تدعــم أعمالهــم،
وتحــدث نقلــة نوعيــة فــي تنفيذهــا .أمــا المحــور الثانــي
مــن اتجاهــات أعمــال التســويق فهــو تســويق االبتــكارات
علــى شــركاء األعمــال مــع أرامكــو الســعودية ليتــم
اســتخدامها واعتمــاد تطبيقهــا فــي أعمالهــم المشــتركة
وغيــر المشــتركة مــع أرامكــو الســعودية .أمــا المحــور
الثالــث فيقــوم علــى منــح تراخيــص اســتخدام تقنيــات
الشــركة بمقابــل مــادي لالســتخدام إلــى أجــل معيــن وفق
ضوابــط واشــتراطات حقــوق ملكيــة ألرامكــو الســعودية.
وقــد تمــت االســتفادة مــن مــا يزيــد علــى  2000ابتــكار
مــن خــال تســويقها ســواء داخل الشــركة أو لدى شــركاء
األعمــال أو علــى مســتوى العالــم ،ويصــب ذلــك فــي
اتجــاه دعــم أعمــال الشــركة لالقتصــاد الوطنــي
والصناعــة الوطنيــة والتعريــف العالمــي بالتقنيــات التــي
أضافتهــا المملكــة علــى الصعيــد العلمــي فــي آفــاق هــذه

سالم الزهراني

الصناعــة .وقــد عرضــت الشــركة فــي جناحهــا أمــام
بعضــا مــن ابتكاراتهــا
الشــركات المشــاركة فــي المنتــدى ً
الجديدة التي تم تسويقها.
وأكــد رئيــس فريــق تســويق التقنيــة ،ســيف آل ســيف،
أن فريــق تســويق التقنيــة التابــع لــإدارة يســعى إليجــاد
الحلــول العمليــة لتطويــر التقنيــة مــن خــال إعــداد
دراســة الجــدوى وتحديــد حجــم الســوق والشــركات
المهتمــة بهــذه التقنيــات باإلضافــة إلــى تقديــر قيمــة
تقنيــات أرامكــو الســعودية .وقــال« :إن فريــق تســويق
التقنيــة ال يعمــل بمعــزل عــن اإلمكانــات والقــدرات
الموجــودة فــي الشــركة ،وإنمــا يســعى لعمــل جماعــي
أيضــا علــى اســتقطاب الشــركات
مترابــط .كمــا يعمــل ً
المحليــة والعالميــة لتعزيــز الروابــط اإلســتراتيجية التــي
من شأنها دعم تقنيات الشركة وتطويرها وتسويقها».

زيادة في االختراعات وتقدم
على مستوى العالم
وقــد شــهد العــام الماضــي زيــادة ملحوظــة فــي عــدد
االختراعــات التــي حصلــت أرامكــو الســعودية علــى
براءتهــا والتــي ســجلت فــي مكتــب بــراءات االختــراع
والعالمــات التجاريــة فــي الواليــات المتحــدة مقارنــة بـــ

الدكتور محمد السقاف ،يزور جناح أرامكو السعودية المشارك في الفعاليات ويستمع إلى شرح من األستاذ أحمد الخويطر ،عن
مشاركة الشركة وإسهاماتها في دعم الملكية الفكرية واألفكار اإلبداعية.

تبــادل تقنــي حــول الملكيــة الفكريــة بأرامكــو الســعودية ضمن
إطــار مناقشــات دور سياســات الملكيــة الفكريــة فــي إيجــاد
بيئــة محفــزة علــى الحفــاظ علــى حقــوق المكليــة الفكريــة.
فيمــا شــارك فــي اليــوم الثانــي موظــف الشــركة ،جــان
فيرتابوهجــا ،وهــو مستشــار فــي فريــق تســويق التقنيــة
بأرامكــو الســعودية فــي إدارة جلســة أخــرى ضمــن مناقشــات
محــور ممكنــي تســويق الملكيــة الفكريــة ونقــل التقنيــة
ومكاتب منح تراخيص االستخدام.

نجود المعيقل

إيريك تونوي

 335بــراءة اختــراع حققتهــا فــي عــام  .2018وبذلــك
أصبحــت المــرة األولــى فــي تاريــخ الشــركة التــي تمكنــت
فيهــا أرامكــو الســعودية فــي عــام  2019مــن احتــال
المركــز األول مــن بيــن شــركات النفــط العالميــة فــي
عــدد بــراءات االختــراع الممنوحــة مــن مكتــب بــراءات
االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة.
وفــي هــذا اإلطــار أكــد رئيــس فريــق إدارة الملكيــة
الفكريــة بالشــركة ،ســالم الزهرانــي ،أن هــذا اإلنجــاز
يُعــ ُّد خطــوة مهمــة فــي رحلــة الشــركة نحــو الريــادة
التقنيــة ،التــي كانــت هدفًــا إســتراتيج ًيا طويــل األجــل
ألرامكــو الســعودية .وتــم تحقيــق هــذا اإلنجــاز المتميــز
نتيجــة للدعــم والمبــادرات التــي قامــت بهــا الشــركة
لتحفيــز اإلبــداع وتحســين عمليــة تقييــم وتســجيل
االختراعات.
وختــم آل ســيف قائــا «مثــل هــذا االرتفــاع المتســارع
لعــدد بــراءات االختــراع يمثــل تحد ًيــا كبيـ ًرا للشــركة فــي
إيجــاد حلــول مناســبة لتحويــل األفــكار لمنتجــات
وخدمــات يمكــن االســتفادة منهــا عمل ًيــا فــي الشــركة
وخارجهــا .ولذلــك تُعــ ُّد عمليــة تســويق التقنيــة جــز ًءا
مه ًمــا فــي االســتفادة مــن المــواد البحثيــة وتطويرهــا إلى
منتــج يدعــم احتياجــات الشــركة والســوق المحليــة
والعالمية».

روبوت نظام ساير لفحص سماكة األنابيب
يمثل أحد أحدث االبتكارات التي أطلقتها
عقول الشركة للعام ٢٠١٩

جناح أرامكو السعودية يعرض
 7ابتكارات حديثة مت تسويقها
تمكنت أرامكو السـعودية في العام 2019م
مـن تطبيـق وتسـويق عـدد مـن التقنيـات
المهمـة ،وإبـرام عقـود تراخيـص لشـركات
محلية وعالمية لتطوير وتسويق تقنيات ذات
عالقة بأعمال أرامكو السعودية البحثية في
مجـال البتـرول والطاقـة والكيميائيـات .ومن
التقنيات التي عرضت في جناح الشركة في
منتـدى الملكية الفكرية كجـزء من ابتكاراتها
للعام  :2019تقنية روبوت الفحص والمراقبة
في المياه الضحلة «سويم-آر ،وتقنية روبوت
الفحـص والمعاينـة «سـاير» ،ونظـام إزاحـة
الميـاه مـن خزانـات الهيدروكربونـات
باسـتخدام سـرعة الصـوت ،وروبـوت إزالـة
الغبـار مـن أسـطح ألـواح الطاقـة الشمسـية،
وتقنية تحفيزية لتكسير وإنتاج النفط ،وأداة
لتقليـل مخاطـر توقـف الـدوران أثنـاء حفـر
اآلبـار والمحافظـة علـى اسـتمرار التدويـر،
وجهـاز استشـعار قطـع الميـاه أسـفل البئـر
لقيـاس محتويـات المـاء بدقـة فـي التدفـق
أثناء عمليات الحفر.
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حديث األلوان:

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

فرحة االنتصار

هادي الفقيه *

جائحة كورونا..
السعوديون ً
أول

إحسان برهان ،هو فنان
تشكيلي سعودي متفرغ ،أقام
عديدا من ورش الفن
ً
التدريبية ،وله عديد من
المشاركات المحلية
والدولية .حصل على
مجموعة من الجوائز في
عدة .يشارك
مسابقات فنية ّ
في مدينة الملك عبداهلل
الرياضية في جدة من خالل
أربع لوحات مختلفة ،وإن
جميعا تدور في فلك
كانت
ً
الرياضة ،وننشر له هنا
اللوحة األولى التي تحمل
عنوان (فرحة االنتصار)،
وتبدو فيها مالمح شاهدة
للنصر؛ هذا التعبير الذي ال
يتمثل فقط في كرة القدم
إنما يشمل جميع األلعاب
الرياضية وحتى في مجاالت
الحياة األخرى.

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

مـا إن هبطـت مطـار جـدة ً
مقبلا مـن الريـاض ،حتـى وصـل صـوت والدتـي
داف ًئـا كقلبهـا المطمئـن ،ثـم شـرعت كأي أم محبـة ألبنائهـا بح ِّثـي علـى أخـذ
االحتياطـات الصحيـة إزاء وبـاء كورونـا ،مع رجـاء حار بـأن أتوقف عن السـفر،
مؤكـدة لـي أنهـا لـم تكتـف بالمعقمات ،بـل أحضرت شـركة طبيـة لتركـب أجهزة
ثابتة في المنزل في وقت مبكر من األزمة.
الحديـث العفوي ألمـي الحبيبة ،يُعطـي مؤشـرين مهمين من عمـق المجتمع،
أولهمـا نجـاح إسـتراتيجية القيـادة وترجمتهـا فـي األداء الحكومـي الجماعـي
والمتناسـق ،وثانيهمـا تم ُّيـز خطـة التواصـل اإلسـتراتيجي مـع المجتمـع فـي
إحدى أصعب أزمات العصر الحديث.
لقـد كشـفت أزمـة كورونـا العالميـة عـن أن التحـرك الوطنـي المبكـر أسـهم
فـي تأخـر دخـول الفيـروس إلـى المملكـة مـ َّدة  80يو ًمـا مـن بدايـة اكتشـافه
وانتشاره حتى في أكثر دول العالم تطو ًرا.
وقـد أطلقـت الحكومـة غرفـة عمليـات مشـتركة تضـم  17جهـة للمتابعـة
اللحظيـة ،وتقييـم الوضـع العالمي والمحلـي ،واتخاذ القـرارات سـري ًعا ،على أن
يكون رأس الحربة هو سالمة اإلنسان السعودي ومن يزور المملكة.
وربمـا ال يعلـم ُكثُر أن هناك  30مستشـفى جـرى تجهيزها لحـاالت الطوارئ
األولـى ،وأكثـر منهـا في أهبـة االسـتعداد إن تطـور الوضـع ،ال سـمح اهلل ،بينما
فـي دولـة مثـل إيطاليـا ،التـي تُعـ ُّد مـن دول العالـم األول ،لـم تُتَّخـذ نصـف هـذه
االحترازات.
كمـا أن جيش الكوادر الطبيـة التي تدير األزمـة هم نتاج بعد نظر واسـتثمار
مبكـر فـي أبنـاء الوطـن ،عبـر برامـج االبتعـاث الخارجـي علـى امتـداد خريطـة
الكـرة األرضيـة ،فـي أفضـل المؤسسـات التعليميـة والمستشـفيات والمراكـز
البحثيـة ،ويسـاندهم بالطبـع جيـش آخـر مـن اإلدارييـن ،حظـوا بفـرص التعلُّـم
والتدريب نفسها داخل المملكة وخارجها.
أمـا بالنسـبة للتواصـل اإلسـتراتيجي فـي هـذه األزمـة ،فهـو حتى اليـوم حالة
تسـتحق الدراسـة واالحتـرام ،وكان جوهـر النجـاح هنـا وفـي القيـادة كذلـك،
كلمة واحدة هي الشفافية.
فعلـى الرغـم مـن محـاوالت التشـويش والتشـكيك ،كانـت الضربـة القاضيـة
لـكل الشـائعات والتسـريبات تتم َّثـل فـي اللغـة الصريحـة والواضحـة واإلعلان
المباشـر عـن الحـاالت ،كمـا أن الرسـالة األقـوى هـي خـروج الجهـات ذات
العالقـة فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك ،للحديـث بصـوت جماعـي وباسـتخدام
أكثر الطرق صدقية ،وهو التواصل والحوار المباشر مع اإلعالم والناس.
الحكومـة في إدارة األزمـة تحركت تدريج ًيا بيـن اتخاذ القـرارات والتواصل،
فـكان لـكل مرحلـة قـرار ورسـائل وتكتيـكات اتصاليـة ،بدايـة مـن اإلنفوغرافيك
والتغريـدات ،ومـرو ًرا بالفيديوهات التوعوية عبر وسـائل التواصـل االجتماعي،
وحتـى الجلـوس مـع وسـائل اإلعلام الرسـمية علـى طاولـة واحـدة ،وتقديـم
اسـتعراض يومـي للتطـورات ،مضافًـا إلى ظهـور وزير الصحـة شـخص ًيا لتقديم
نصائح وتوجيهات للوقاية.
إن أكبـر تحـ ٍّد لغرفـة العمليـات االتصاليـة المشـتركة ،كان ببسـاطة كيـف
يأخـذ النـاس االحتياطـات محمـل الجـد ،دون نشـر حالـة مـن الذعـر فـي
المجتمـع .وحتـى السـاعة ،هنـاك مؤشـران لنجاحهـا فـي ذلـك ،األول هـو حجم
االحتياطـات التـي اتخذهـا النـاس ،واآلخـر واألهـم فـي نظـري هـو تفاعلهـم مع
الجهـود ،واإليمـان بأننـا فـي الطريـق الصحيـح ،بـل الوصـول إلـى أهـم مراحـل
التواصل اإلستراتيجي ،وهو االقتناع والتفاعل وحتى المشاركة.
علـى سـبيل المثـال ،نـرى كميـة عبـارات الشـكر واالحتفـاء بــأبطال الصحـة،
وتجـاوب المؤسسـات الخاصـة بالتبـرع ومثلهـا األفـراد ،وإعلان المجموعـات
التطوعيـة والمؤسسـات الخيريـة مـد يـد العـون ،وإطلاق المبـادرات المختلفـة
لتعزيز جهود الصحة وبرامجها التوعوية.
يقـول رئيـس تحريـر النسـخة العربيـة لمجلـة (هارفـارد بزنـس رفيـو) ،حمود
المحمـود ،فـي مقالتـه التـي نُشـرت مؤخَّ ـ ًرا بعنـوان (فوائـد كورونـا التـي سـتغير
العالـم)« :مـا مـن شـك بـأن كورونـا مثلـه مثـل أي أزمـة أو حـرب سـيهز العالـم،
وسـيخرج ابتـكارات ويغيـر عقليـات مـا كانـت سـتنتقل مـن مرحلـة إلـى أخـرى
لوال ضرورة األزمة».
وهنـا أسـتطيع القـول بثقـة إنـه عقـب الخـروج مـن األزمـة ،سـتكون التجربـة
السعودية حالة دراسة ،في أزمة عرفتنا ما هي العولمة حقًا.
ختا ًمـا ،مـن الواجب شـكر الجهـود المتكاملـة للجهـات الحكومية ،فـي الوقت
الـذي تعـ ُّد فيه هـذه األزمـة تحد ًيـا إدار ًيـا واتصال ًيـا ،لـذا فاالتصـال الفاعل هو
مربط الفرس لترجمة نجاح القيادة في اإلدارة.
* كاتب صحافي ومستشار تواصل إستراتيجي

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
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