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أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات في
تفاهم مع شركات عاملية

استمراًرا لجهود أرامكو السعودية في 
برنامجها الرائد لزيادة المحتوى المحلي 
وتعزيز سالسل اإلمداد، فقد تم توقيع 
مذكرات تفاهم مع 6 شركات عالمية، 
لعقد  الشركة  إطار خطط  في  وذلك 
شراكات دولية جديدة، وتأسيس شركات 
الصناعية  االستثمارات  برنامج  عبر 

المرتبط بتطوير أعمال الشركة.
صفحة ٣

ز للمرأة  منتدى جائزة التميُّ
القيادية

المحورين  والشمولية  المرونة  كانت 
الرئيسين لمنتدى التميُّز للمرأة القيادية 
)ليواس(، الذي انعقد مؤخًرا في نسخته 
السنوية السادسة. ويمثل المنتدى منصة 
تبدي من خاللها النساء المؤثرات في 
صناعة الطاقة أفكارهن وتجاربهن حول 
تحديات الصناعة، ويُكرمن إلنجازاتهن 

المتميزة.
صفحة ٩

ورشة عمل افتراضية يف )اكتفاء( 
تسلِّط الضوء على مراكز التدريب 

الوطنية
بناء قوى عاملة محلية مدربة  يسمح 
االقتصادي  للمشهد  وماهرة ومجهزة 
ين  د ر للمو لمملكة  ا في  لمتغير  ا
والمستثمرين المستقبليين باالستفادة 
من المواهب الفنية الشابة، كما بيَّن ذلك 
الحدث الترويجي االفتراضي الذي رعاه، 

ًرا، برنامج )اكتفاء(.  مؤخَّ
صفحة ٩

اقتصاد االبتكـار.. مستقبٌل تصنعه 
التقنية وديناميكية التغيير

تدرك أرامكو السعودية األهمية المتنامية 
في  يلعبه  الذي  والدور  لالبتكار، 
المستقبل، ولهذا فهي تتبنَّى إستراتيجية 
ترتكز على التقنية واالبتكار، وتمضي في 
إنجاز خطوات واسعة في طريق تحقيق 

الريادة في هذا المجال. 

صفحة ٦ و٧

هذا العدد

19 تمّثل خطًرا داهًما... مازالت جائحة كوفيد - 

ال تكن ال مبالًيا
وتخرج دون حماية

إشارات ضوئية والفتات مرورية وألواح الطاقة الشمسية

الشركة تتوسع في استخدام 
المواد الال معدنية

صفحة ٤ و٥
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٣ ديسمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعية

صديقــي الــذي لديــه أطفــال صغــار، قــال لــي 
ذات يــوم وهــو نافــد الصبــر: »لــم يعــد البيــت 
هادًئــا، ومــا عــدت قــادًرا علــى االحتمــال، أريــد 

أن أجلس بهدوء، أريد أن أقرأ«.
بالنســبة لــي، وعنــد عودتــي مــن العمــل كنــت 
أتجــه، الشــعورًيا وقبــل الدخــول إلــى البيــت، 
إلــى محطــة مهمــة فــي روتينــي اليومــي، إنهــا 
بقالــة الحــي! أعــّرج علــى البقالــة الصغيــرة 
أســفل العمــارة، ألشــتري بعــض األســرار. أمــأ 
كيًســا مــن األشــياء الصغيــرة بألــواٍن مغريــة، 
وأســتحضر مــا تحبــه ابنتــي، وأبنائــي خصوًصــا 
»آخــر العنقــود«! ثــم أصعــد إلــى شــقتي فــي 
الــدور الثالــث! ومــع كل درجــة ارتقيهــا أبتســم 
والســعادة  للقائــي  يتســابقون  أتخيلهــم  وأنــا 
أفتــح  وكعادتــي، ال  راقصــة علــى وجوههــم! 
البــاب بالمفتــاح الــذي فــي جيبــي، بــل أقــرع 
الجــرس حتــى ينتبهــوا! أســمعهم مــن الخــارج 
»بابــا.... بأعلــى أصواتهــم  وهــم يصرخــون 
بابــا.... بابــا«. ينســيني هــذا تعبــي يملؤنــي 
طاقــة متجــددة، وتغمرنــي ســعادة اســتثنائية، 
فأحمــد اهلل كثيــًرا. ثــم يتســابقون مــن يفتــح 

ــْم يَْكُفــُل  البــاب أواًل كمــن كانــوا يختصمــون »أَيُُّه
َمْريَــَم«. أســمع ولــدي ممســًكا بيــد البــاب ويذود 
عنهــا: »أنــا وصلــت أواًل«. ويــرد األكبــر بمكــر: 
أنــا«! أمــا فتاتــي الصغيــرة  بيــدي  »المفتــاح 
بينهــم،  اآلنســة  كونهــا  العــراك  فتترفــع عــن 
لديــه  فليــس  بهــم،  لــه  طاقــة  ال  وأصغرهــم 
بســطة كافيــة فــي »العقــل والجســم«! وال يفــض 
هــذا النــزاع إال أن يحتكمــوا إلــى أمهــم التــي 
يفتــح  واحــد  يــوم  »كل  تقــول:  دوًمــا  كانــت 
البــاب«. وعندمــا يُفتــح البــاب بهــذه الصفقــة، 
تراهــم كالعدائيــن فــي األمتــار األخيــرة يقفــزون 

علّي مثل القطط من كل حدب وصوب! 
كــم كان يبهجنــي أنهــم ال يلتفتــون إلــى الكيــس 
الــذي بيــدي، بــل لعودتــي! أحملهــم األربعــة مــرة 
مســاعدتي  يحتــاج  أصغرهــم  وكان  واحــدة، 
ليرتقــي أعلــى كتفــّي ويمســك بشــعري، ويتــوزع 
الثالثــة بيــن يــدي وظهــري! وكٌل َفــِرح بمكانــه 
أنــا  الملــك، والحقيقــة فرحتــي  أنــه  ويشــعر 

أشّد! 
كبــر األوالد وصــارت أشــياء أخــرى تشــغلهم 
عــن التســابق لفتــح البــاب، مشــغولون بحياتهــم، 

ودراســتهم، ومشــاكلهم الخاصــة، كمــا أنــه لــم 
علــى حملهــم  قادريــن  ويــداي  يعــد جســدي 

األربعة، فال بأس! 
ئح  وشــرا لشــوكوالته  ا كيــاس  أ تعــد  لــم 
ســنة  ألنهــا  فأعذرهــم  تغريهــم،  البطاطــا 
الحيــاة! انشــغلت ابنتــي بدراســة الماجســتير 
لديــه  اآلخــر  وولــدي  لبحثيــة،  ا واألوراق 
لزيــادة  لــدورات  ا وبعــض  عمــل  مقابــالت 
مهاراتــه فــي هندســة الميــاه والبيئــة، و»آخــر 
لفريقــه  مهمــة  ة  ا ر مبــا يشــاهد  لعنقــود«  ا

المفضل في الدوري! 
لكننــي  ومشــاغله  لمــه  عا لــه  واحــد  كّل 
أصبحــت أشــعر بطــول درج العمــارة، ومــع مــرور 
الوقــت، بــدأت باســتخدام نســختي الخاصــة مــن 

مفاتيح الشقة، وصار تركيزي بالقراءة أكبر. 
أقــول لــكل َمــن يشــكو مــن فوضــى الصغــار 
أجمــل  نفســك  علــى  تفســد  ال  بيتــه،  فــي 
لحظــات حياتــك! اســتمتع بشــقاوتهم وعراكهــم 
وبكائهــم! وال تهمــل الشــريكة التــي ســتظّل تفتــح 
البــاب وتنتظــرك، وتفــرح بعودتــك إلــى مــاال 

نهاية!

درُج العمارة صار أطول!
إضـــاءة

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

تعيين العامر وآرون أدكنز في منصب 
المستشار القانوني العام المشارك

الظهـــران - ُعين صالح العامر مستشـــاًرا قانونًيا 
عاًمـــا مشـــارًكا فـــي 1 ديســـمبر 2020م. وكان قـــد 
تولى هـــذا المنصـــب بالوكالة منذ نوفمبـــر 2019م. 
ومـــن مهامـــه اإلشـــراف علـــى الملكيـــة الفكريـــة 
والدعاوى القضائية واالستشـــارات داخل المملكة. 
ويوفـــر مجـــال الممارســـة فـــي الملكيـــة الفكريـــة 
االستشـــارات القانونيـــة في مجاالت حقـــوق الطبع 
والعالمـــات التجارية واألســـرار التجـــاري، في حين 
يتولـــى قســـم الدعـــاوى القضائيـــة واالستشـــارات 
داخل المملكة المســـؤوليَة عن أعمال التقاضي في 
الشـــركة، فضاًل عـــن تقديم االستشـــارات القانونية 

الداخلية وخدمات المحاماة.
بـــدأ العامـــر عملـــه فـــي الشـــركة فـــي ســـبتمبر 
1998م كمشـــارك فـــي برنامـــج الشـــهادة الجامعية 
درجـــة  علـــى  حصـــل  حيـــث  الموظفيـــن،  لغيـــر 
البكالوريـــوس في الهندســـة الكيميائيـــة من جامعة 

والية بنسلفانيا عام 2003م.
وعمـــل كمهنـــدس معامـــل فـــي معامـــل بقيـــق، 
ومهنـــدس تآكل فـــي عدة أقســـام لمكافحـــة التآكل 
فـــي الخدمات الهندســـية، قبـــل اختيـــاره لاللتحاق 
ببرنامـــج الشـــركة لدراســـة القانون خـــارج المملكة 
عـــام 2008م، حيث حصل على درجـــة البكالوريوس 

في القانون من جامعة بيتسبرغ عام 2011م. 
بعد ذلـــك التحق العامر بـــاإلدارة القانونية، حيث 
تولى عـــدة مناصب ذات نطاق ومســـؤولية كبيرتين، 
بمـــا فيها مواقع إداريـــة بالوكالة كمستشـــار قانوني 
عـــام مشـــارك، وفـــي  إدارة االلتـــزام العـــام ومكتب 
أخالقيـــات العمـــل في الشـــركة. كمـــا قـــّدم العامر 
استشـــارات في المفاوضـــات البيئيـــة الدولية ) بما 
فيهـــا مفاوضـــات اتفاقية باريـــس للتغيـــر المناخي 

القافلة األسبوعية

أرامكـــو  فـــي  اإلداري  التطويـــر  نـــدوة  برنامـــج 
الســـعودية، وبرنامج القيـــادة المتقدمـــة في جامعة 
كولومبيـــا، كمـــا اجتـــاز مؤخـــًرا برنامـــج التحـــول 
اإلبداعـــي الرائد فـــي األوقات الحرجـــة في جامعة 

ستانفورد.
مـــن جهـــة أخـــرى، ُعيـــن آرون أدكنـــز مستشـــاًرا 
قانونًيـــا عاًمـــا مشـــارًكا اعتبـــاًرا مـــن 1 ديســـمبر 
الســـر  أميـــن  منصـــب  شـــغل  قـــد  وكان  2020م. 
المســـاعد في أغســـطس 2018م. وقبـــل تعيينه في 
ذلـــك المنصب، قاد أدكنز أمانة الســـر فـــي اإلدارة 
القانونيـــة فـــي أرامكو الســـعودية منذ عـــام 2017م. 
كما يشـــغل أدكنز منصب أمين ســـر لجنة المراجعة 
ولجنـــة إدارة المخاطر والصحة والســـالمة والبيئة 

التابعة لمجلس اإلدارة 
التحـــق أدكنـــز بأرامكـــو الســـعودية فـــي أكتوبـــر 
2005م قادًمـــا مـــن مكتـــب بيكـــر بوتـــس إل إل بي 
للمحامـــاة. وتولى عدًدا من المناصـــب ذات النطاق 
الواســـع والمســـؤولية الكبيرة منـــذ التحاقه باإلدارة 
القانونيـــة فـــي أرامكو الســـعودية. ومـــن  المناصب 
التـــي توالهـــا منصـــب قائد الممارســـة فـــي مجال 
المقاوالت العامة والتجارية في الشـــركة، كما تولى 
قيـــادة عمليـــة التحـــول فـــي مهـــام األمانـــة العامة 
لتقديم المســـاندة األفضل لـــإدارة ومجلس اإلدارة 
قبـــل االكتتـــاب العـــام واســـتعداًدا لنمـــو مجموعـــة 

أعمال الشركة من حيث الحجم والتطور. 
كما عمـــل أدكنـــز قائًدا لفريـــق المحاميـــن لعدد 
من المشـــاريع الكبيرة، مثل برنامج اإلنشـــاءات في 
مشـــروع صـــدارة المشـــترك، ومشـــاريع فوجيـــان 
المشـــتركة فـــي الصيـــن، ومشـــروع مركـــز جونـــز 
هوبكنـــز أرامكـــو الطبـــي المشـــترك. كمـــا أن لديه 
خبـــرة واســـعة فـــي حوكمة الشـــركات، حيـــث عمل 
أميًنا للســـر لعديد من الشـــركات المنتسبة ألرامكو 

السعودية. 
وحصـــل أدكنـــز علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي 
القانـــون مـــن جامعـــة هيوســـتن فـــي تكســـاس في 
الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة عـــام 1999م، وقبـــل 
ذلك حصـــل على درجة البكالوريـــوس في االقتصاد 
مـــن جامعة »نورثـــرن أيوا« عـــام 1996م. وهو عضو 

في نقابة المحامين في تكساس. 
واجتاز أدكنـــز عدة برامج قياديـــة أثناء عمله في 
أرامكـــو الســـعودية، بمـــا فيهـــا أســـس القيـــادة في 
العمـــل مـــن المعهـــد الدولـــي للتطويـــر اإلداري، 
والبرامـــج الداخلية فـــي الشـــركة، وبرنامج مجلس 
إدارة المشـــاريع المشتركة، وأساســـيات القيادة في 

العمل، ومنتدى أرامكو السعودية للقيادة. 

محمد العداربة
mohammad.adarbeh@aramco.com

هيئة التحرير

آرون أدكنز صالح العامر

عـــام 2015م(، ويتولـــى مســـؤولية إدارة الدعـــاوى 
القضائيـــة المحلية والعالمية واإلشـــراف على عدد 
مـــن القضايـــا المهمـــة فـــي عـــدد مـــن المحاكـــم 
الســـعودية. كمـــا أشـــرف كذلـــك علـــى عـــدد مـــن 
مشـــاريع التحـــول فـــي اإلدارة القانونيـــة، ومنهـــا 

برنامج التحول في أمانة السر العامة.
حصـــل العامـــر فـــي عـــام 2018م علـــى درجـــة 
البكالوريوس في الشـــريعة اإلســـالمية مـــن جامعة 
اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود فـــي المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، وهـــو عضـــو فـــي نقابـــة المحامين في 
واليـــة بنســـلفانيا ونقابـــة المحاميـــن فـــي مقاطعة 
كولومبيـــا. كمـــا اجتاز عدًدا مـــن البرامـــج القيادية 
خـــالل عملـــه فـــي أرامكـــو الســـعودية، بمـــا فيهـــا 
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امتداًدا خلططها يف برنامجها لزيادة احملتوى احمللي
أرامكو السعودية توقع 6 مذكرات تفاهم مع شركات 

عالمية لرفد القدرات الصناعية والرقمية في المملكة

وّقعت أرامكو السعودية مذكرات تفاهم مع كلٍّ من: شركة رويال شل و)أ م جي( الهولندية، وشركات صينية ضّمت: شركة سوجو )إكس دي إم(، وشركة شين قونق، وشركة زنفو، وشركة جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة، باإلضافة إلى شركة بوسكو

الظهـران - أعلنـت أرامكـو السـعودية، يوم اإلثنيـن 15 ربيع 
الثاني 1442هـ ) 30 نوفمبر 2020م(، أنه استمراًرا لجهودها 
في برنامجها الرائد لزيادة المحتوى المحلي وتعزيز سالسل 
اإلمـداد، فقـد تـم توقيـع مذكـرات تفاهـم مـع كلٍّ مـن: شـركة 
رويـال شـل و)أ م جـي( الهولنديـة، وشـركات صينيـة ضّمـت: 
شـركة سـوجو )إكـس دي إم(، وشـركة شـين قونـق، وشـركة 
زنفو، وشركة جيجيانغ سوبكون للتقنية المحدودة، باإلضافة 
إلـى شـركة بوسـكو التـي يقـع مقرهـا فـي كوريـا الجنوبيـة. 
وتأتي هذه المذكرات في إطار خطط الشركة لعقد شراكات 
دوليـة جديـدة، وتأسـيس شـركات عبـر برنامـج االسـتثمارات 

الصناعية المرتبط بتطوير أعمال الشركة. 
ويمّثـل توقيـع هذه المذكـرات إضافة كبيـرة لبرنامج تعزيز 
القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي المملكـة 
)اكتفـاء( منـذ إطالقـه قبـل خمـس سـنوات فـي األول مـن 
ديسمبر عام 2015م. ومن شأن هذا التعاون اإلستراتيجي أن 
يمّهـد الطريـق أمـام إطـالق أعمـاٍل جديـدٍة عبـر عديـد مـن 
قطاعـات النمـو المبتكـرة، تشـمل: تصنيـع صفائـح الفـوالذ، 
والطباعـة ثالثية األبعـاد، وتصنيع المعدات الرقمية، وأنظمة 
إدارة الطاقـة والتحكـم فيهـا، وتصنيـع الوسـائط الكيميائيـة، 
وإعـادة تدويرهـا، فضـاًل عـن تصنيـع الرقاقـات اإللكترونيـة 

المتطورة والمجّسات الذكية.
ويعكـس هـذا التعـاون التـزام أرامكـو السـعودية بتعزيـز 
موثوقيتها وكفاءتها التشـغيلية، وفي الوقت نفسه، رفد عجلة 
البنيـة الصناعية فـي المملكة، الذي بدوره سـيعزز المنظومة 
التجارية، ويدعم سلسـلة التوريد المحلية، ويوفر فرص عمٍل 

وتدريب جديدة بأعداٍد كبيرة للقوى العاملة السعودية.

دفع عجلة االبتكار 
واالستدامة والموثوقية

وتعليًقـا علـى توقيـع هـذه المذكـرات، قـال رئيـس أرامكـو 

السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أمين حسـن القافلة األسبوعية
الناصـر: »حققت أرامكو السـعودية نجاًحا كبيًرا، بحمد اهلل، 
منـذ أن أطلقـت قبـل 5 أعوام برنامـج اكتفاء لزيـادة المحتوى 
المحلي، حيث زاد مؤشـر المحتوى المحلي لدى الشـركة من 
56%. ورغـم التقلّبـات التـي تكتنـف االقتصـاد  35% إلـى 
العالمـي فـي الوقـت الراهـن، إاّل أن تركيزنـا ينصـب علـى 
أهدافنـا بعيـدة المـدى التـي تراعـي مصلحـة الشـركة وفـي 
نفـس الوقـت تصنع تأثيًرا إيجابًيا ملموًسـا على بيئة األعمال 
والتنميـة االقتصادية والناتج المحلي في المملكة. وفي ضوء 
خطط الشركة المنسجمة مع رؤية 2030 التي تسعى لجذب 
االسـتثمار وتحقيـق االزدهـار االقتصـادي وزيـادة النمـو، نـرى 
فرًصـا ألعمـال وشـراكات جديدة مع شـركاء لهم خبـرة رائدة 
التحـول  تقنيـات  والصناعيـة وفـي  البيئيـة  المجـاالت  فـي 
الرقمـي وتقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة. وستُسـهم هـذه 
الشـراكات الجديـدة، بـإذن اهلل، فـي دفـع عجلـة االبتـكار 
واالسـتدامة والموثوقيـة فـي أعمـال أرامكـو السـعودية كمـا 
ستضيف قيمة للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالمملكة، 
وهـو قطـاع كبيـر يسـعى للتطـور المسـتمر والتمّيـز  علـى 
المستوى العالمي. وستعزز هذه الشراكات أيًضا، استثماراتنا 
فـي المـواد الالمعدنيـة واقتصـاد الكربـون الدائـري، وتنميـة 
المـوارد البشـرية فـي المجتمـع المحيـط بأعمالنـا، ولدينـا 

طموح لتحقيق فوائد مشتركة لنا ولشركائنا«.
من جهته، ذكر النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية في 
أرامكـو السـعودية، األسـتاذ أحمـد عبدالرحمـن السـعدي، أن 
لدى أرامكو السـعودية سـجاًل حافاًل في تطوير االستثمارات 
الصناعية لدعم سالسل اإلمداد المحلية، وأن برنامج تعزيز 
القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطـاع التوريـد فـي المملكـة 
)اكتفـاء( خيـر شـاهد علـى التـزام الشـركة بتعزيـز سالسـل 
اإلمـداد لديهـا للحصـول علـى المرونـة اإلسـتراتيجية التـي 

تخّولها لمواجهة التحّديات المختلفة.
وأضـاف السـعدي: »عـززت االسـتثمارات الناتجـة، إّمـا 
مباشـرة مـن قبـل الشـركة، أو بشـكٍل غيـر مباشـر مـن قبـل 
الموردين، خطط التوطين على مدار السنوات الماضية، مما 

أسـهم فـي النمو االقتصادي للمملكـة. ولمواصلة هذا النجاح 
واإلسـهام بشـكٍل أكبـر فـي دعـم االقتصـاد الوطنـي، تعتـزم 
أرامكـو السـعودية مـن خـالل هـذا البرنامـج توسـيع دائـرة 
اسـتثماراتها فـي قطاعـات مختلفـة لتنميتهـا وتطويرهـا إلـى 
اسـتثمارات رائـدة عالمًيـا. وفـي هـذا اليـوم، تؤّكـد مذكـرات 
التفاهـم الموقعـة تعزيـز االسـتثمارات الصناعيـة، مـع عزمنـا 
على إطالق شراكات مماثلة مستقباًل بالتعاون مع شركائنا«.

وفيمـا يلـي نـورد بإيجـاز أسـماء الشـركات التـي تـم توقيـع 
مذكرات التفاهم معها::

■  شـركة بوسـكو: مذكـرة تفاهـم للتعـاون فـي تقييـم جدوى 
إنشـاء معمـل متكامـل لتصنيـع األلـواح الفوالذيـة فـي 

المملكة.
■  شركة سوجو )إكس دي إم( المحدودة للطباعة الثالثية 
األبعاد: مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنيات وتطوير 

الطباعة الثالثية األبعاد الصناعية في المملكة.

سُتسهم هذه الشراكات الجديدة، بإذن هللا، في 
دفع عجلة االبتكار واالستدامة والموثوقية في 

أعمال أرامكو السعودية كما ستضيف قيمة 
للشركات العاملة في قطاع الطاقة بالمملكة، 

وستعزز استثماراتنا في المواد الالمعدنية واقتصاد 
الكربون الدائري، وتنمية الموارد البشرية في 

المجتمع المحيط بأعمالنا. 
أمين الناصر

زو(  )غوانـغ  الجديـدة  للمـواد  قونـق  شـين  ■  شـركة 
المحـدودة: مذكـرة تفاهـم للتركيـز علـى تطويـر تقنيـات 
أنظمـة تحكـم لإنـارة LED، وإدارة الطاقـة والتحكـم 

الذكي.
مذكـرة  المجسـات:  لتقنيـات  المحـدودة  زنفـو  ■  شـركة 
تفاهـم الستكشـاف فـرص تصنيـع الرقائـق اإللكترونيـة 

الذكية والتقنيات ذات الصلة.
■  شـركة شـل و)أ م جي( إلعادة التدوير المحدودة: مذكرة 
تفاهـم الستكشـاف فـرص التعـاون فـي تطويـر خطـط 
التغويـز  إقليمـي متطـور إلعـادة تدويـر رمـاد  لمركـز 
واسـتصالح الوسـائط الكيميائية المسـتهلكة، باإلضافة 

إلى توفير حلول مستدامة.
■  جيجيانـغ سـوبكون للتقنيـة المحـدودة: مذكـرة تفاهـم 
الستكشـاف فـرص االسـتثمار المشـترك المحتملـة فـي 

المملكة بشأن خدمات وتصنيع سلسلة القيمة.



ضمن إستراتيجية الشركة للتوسع يف استخدام املواد الالمعدنية.. 

الفتات مرورية وأعمدة إشارات ضوئية مصنوعة من 
البوليمر المعزز باأللياف الزجاجية داخل مرافق الشركة

الظهران - تماشـــًيا مـــع توجيهات الشـــركة لتعزيز 
اســـتخدام المـــواد الالمعدنيـــة فـــي قطـــاع البنـــاء 
واإلنشاءات، بدأت إدارة الخدمات االستشارية وإدارة 
خدمـــات النقل والمعدات التطبيـــَق التجريبي لتركيب 
الفتـــات مرورية وأعمدة إشـــارات ضوئيـــة، مصنوعة 
مـــن البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف الزجاجيـــة، داخـــل 

مرافق أرامكو السعودية. 

تصميم يفي بالمتطلبات
وقد ُصممت الالفتات المرورية وأعمدة اإلشـــارات 
الضوئيـــة وأُنتجت حســـب المواصفـــات الدولية، كما 
أنهـــا تســـتوفي متطلبات األحمـــال ودرجـــات الحرارة 
العالية في المملكة. ويُنتـــج البوليمر المعزز باأللياف 
الزجاجيـــة بطريقـــة غير مباشـــرة من النفـــط الخام، 
وبالتالي يعزز اســـتخدام مشـــتقات النفـــط الخام في 

دعم اقتصاد المملكة. 
المروريـــة  الالفتـــات  أعمـــدة  تركيـــب  وجـــرى 
المصنوعة مـــن البوليمر المعزز باألليـــاف الزجاجية 
ألول مـــرة فـــي الظهـــران عنـــد تقاطـــع طريـــق بقيق 
القديـــم ومبنـــى إدارة  خدمـــات النقـــل والمعـــدات. 
وُركبـــت األعمـــدة خـــالل الفتـــرة مـــن يوليـــو 2019م 
وأبريل 2020م، وســـتخضع للمراقبة لمدة ستة أشهر 
على األقـــل من تاريـــخ تركيبهـــا لتقييم أدائها بشـــكل 

عام. 
ويهدف االســـتخدام التجريبي لأعمدة المصنوعة 
من البوليمر المعـــزز باأللياف الزجاجيـــة للتقليل من 
أعمـــال الصيانـــة الجاريـــة، وتعزيـــز ســـالمة رّكاب 
المركبـــات، فـــي حالـــة وقوع حـــوادث اصطـــدام - ال 
اإلشـــارات  بأعمـــدة  مقارنتهـــا  عنـــد   - اهلل  قـــدر 

المصنوعة من الفوالذ. 
وغنـــي عـــن الذكـــر أنـــه توجـــد آالف الالفتـــات 
المروريـــة واإلشـــارات الضوئيـــة في مرافق الشـــركة 
وجميع مناطـــق المملكة. وهذه الالفتات واإلشـــارات 
الضوئية ضرورية لتوجيه حركـــة المرور والتحكم بها 
ولتنبيـــه  والطـــرق،  والـــدوارات  التقاطعـــات  علـــى 
الســـائقين والمشـــاة للتغيـــرات في اتجاهـــات الطرق 
والمخاطـــر الموجـــودة عليهـــا. وبشـــكل عـــام، تُصنع 
أعمـــدة تلك اإلشـــارات الضوئية واللوحـــات المرورية 

من الفوالذ أو األلمنيوم أو الحديد المصبوب. 
واألعمـــدة الفوالذيـــة ثقيلـــة الـــوزن ممـــا يزيد من 
األعمـــدة  فـــإن  كذلـــك  وتركيبهـــا.  نقلهـــا  صعوبـــة 

وسيم خطري

المصنوعـــة مـــن الفـــوالذ ومســـتلزماتها )الصواميـــل 
والمســـامير وحلقات اإلحـــكام( التي تثبـــت الالفتات 
المروريـــة واإلشـــارات الضوئية ُمعرضة للتـــآكل، مما 
يتطلـــب إصالحهـــا أو اســـتبدالها بصـــورة متكـــررة 
للمحافظـــة علـــى صالحية تلـــك الالفتـــات المرورية 

وأعمدة اإلشارات الضوئية. 

قيمة أعلى
واألعمدة المصنوعة مـــن البوليمر المعزز باأللياف 
الزجاجيـــة خفيفـــة الـــوزن، وســـهلة التركيـــب، وغير 
معرضـــة للتآكل علـــى عكس األعمـــدة المصنوعة من 
الفوالذ. وتُصنع المســـتلزمات المستخدمة في تثبيت 
الالفتـــات المرورية ومعدات اإلشـــارات مـــن البوليمر 

المعـــزز باأللياف الزجاجية، أيًضـــا، لتلبية المتطلبات 
المحددة الخاصة بمســـتلزمات المعـــدات. وهذا يتيح 
لنـــا االســـتغناء عـــن االســـتبدال والتفتيش المســـتمر 
إصالحهـــا  يُعـــد  التـــي  المســـتلزمات،  هـــذه  علـــى 

واستبدالها صعًبا ومكلًفا.
ويُشـــار إلى أن الكلفة األولية لأعمـــدة المصنوعة 
مـــن البوليمـــر المعزز باألليـــاف الزجاجيـــة أعلى من 
كلفـــة األعمـــدة المصنوعـــة من الفـــوالذ، ولكـــن كلفة 
صيانتهـــا أقل ومـــن المتوقع لها أن تـــدوم أكثر. وعند 
مقارنـــة هـــذه المزايا مـــن ناحيـــة كلفـــة دورة الحياة، 
فمـــن المتوقـــع لأعمـــدة المصنوعـــة مـــن البوليمـــر 

المعزز باأللياف الزجاجية أن تكون ذات قيمة أكبر. 

البناء السليم
وتُثبـــت أعمدة اإلشـــارات الضوئيـــة المصنوعة من 
البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف الزجاجيـــة مباشـــرًة في 
األساســـات الخرســـانية، فـــي حيـــن تُثبـــت الالفتات 
المروريـــة علـــى األعمـــدة.  وتُصنع لوحـــات الالفتات 
المروريـــة مـــن البوليمر المعـــزز باألليـــاف الزجاجية 
وتُلصـــق الصفائح العاكســـة علـــى اللوحـــات. وتُصنع 
أعمـــدة اإلشـــارات الضوئيـــة وقواعدهـــا أيًضـــا مـــن 
البوليمـــر المعـــزز باألليـــاف الزجاجيـــة وتُثبـــت فـــي 
األساســـات الخرســـانية مســـبقة الصنـــع باســـتخدام 
قضبـــان التثبيـــت. ويتـــم تثبيـــت الجـــزء األعلـــى من 
اإلشـــارة على العمود بســـهولة، وكذلك األمر بالنسبة 

للكاميرات وغيرها من التجهيزات. 
خـــالل  االستشـــارية  الخدمـــات  إدارة  وتدعـــو 
الفعاليـــات الفنيـــة المتخصصـــة الســـتخدام المـــواد 
الالمعدنيـــة فـــي المملكـــة فـــي اإلنـــارة، والالفتـــات 
المروريـــة، وأعمـــدة اإلشـــارات الضوئيـــة، وكذلـــك 
بالتعاون مع الهيئة الســـعودية للمواصفات والمقاييس 

والجودة. 
جديـــر بالذكـــر أن الفريـــق الـــذي عمل علـــى هذا 
المشـــروع قـــد تكـــون من وســـيم خطـــري، مـــن إدارة 
الخدمـــات االستشـــارية، وطـــارق البكـــر، مـــن إدارة 

خدمات النقل والمعدات. 

ُتصنع أعمدة اإلشارات الضوئية وقواعدها أيًضا من البوليمر المعزز باأللياف الزجاجية وُتثبت في األساسات الخرسانية مسبقة الصنع باستخدام قضبان التثبيت. ويتم تثبيت الجزء األعلى من 
اإلشارة على العمود بسهولة، وكذلك األمر بالنسبة للكاميرات وغيرها من التجهيزات.

ُصممت الالفتات المرورية وأعمدة اإلشارات الضوئية وُأنتجت حسب المواصفات الدولية، كما أنها تستوفي متطلبات األحمال 
ودرجات الحرارة في المملكة.

األعمدة المصنوعة من البوليمر المعزز باأللياف الزجاجية 
خفيفة الوزن، وسهلة التركيب، وغير معرضة للتآكل على 

عكس األعمدة المصنوعة من الفوالذ.
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أرامكو السعودية تبتكر ألواًحا للطاقة 
الشمسية من مواد المعدنية 

يتضمن مكتًبا للمتابعة والتوجيه وتطبيًقا إلكترونًيا

قيادة آمنة بفضل نظام إلدارة وتنسيق تتبع 
ودعم رحالت المركبات

األلـواح  أو  الشمسـية  الطاقـة  ألـواح  - عرفـت  ثـول 
الكهروضوئيـة، على مسـتوى تجاري للمـرة األولى في عام 
1957م. وكان التقـدم الماضـي لألـواح الطاقـة الشمسـية 
الخاليـا  تقنيـة  ر  البتـكا نتيجـة  معظمـه  فـي  كمنتـج 
الشمسـية. فقبـل 70 عاًما، كانـت ألواح الطاقة الشمسـية 
تنتـج طاقـة بكفاءة أقل من 6%، إال أن عقوًدا من التطوير 
قـد سـمحت لألـواح بالعمـل اليـوم بكفاءة تزيـد عن %20 
بـل إلـى 39% فـي بعـض المعامـل. إضافـة إلـى الخاليـا 
الشمسـية، يتكـون لـوح الطاقـة الشمسـية النموذجيـة مـن 
عدد من الطبقات من المواد المختلفة للحماية والعزل. 

وكل المكونـات لهـا غـرض مهـم، إال أن اللـوح الزجاجي 
األمامـي هـو خـط الدفـاع األول للخاليـا الشمسـية ضـد 
الضـرر الخارجـي. وتمثـل الصفائـح الزجاجيـة األماميـة 
تقريًبـا 70% مـن الوزن اإلجمالي ألي لـوح، والذي يتجاوز 
عـادة 20 كيلوغراًمـا، ممـا يجعـل التركيـب أكثـر تعقيـًدا 

وأقل أماًنا. 
غيـر  الشمسـية  الطاقـة  لـوح  وزن  يكـون  أن  ويمكـن 
الزجاجـي  باللـوح  مقارنـة   %75 بنسـبة  أقـل  المعدنـي 
النمطـي، ممـا يقلـص وقـت التركيـب بنسـبة 40% نتيجـة 
لسـهولة التعامـل معـه، فـي حيـن تكـون تكاليـف النقـل أقل 

بنسبة %50. 
وتبحـث أرامكـو السـعودية، كجـزء مـن إسـتراتيجيتها 
المـواد  إدخـال  فـرص  الالمعدنيـة،  المـواد  لصناعـة 
البالسـتيكية فـي صناعـة الـواح الطاقـة الشمسـية، وتقود 
التطبيقـات.  تلـك  جهـود  االستشـارية  الخدمـات  إدارة 
والهـدف الرئيـس مـن ذلـك هـو صنع سـوق جديـدة للمواد 

المبـرز - طـورت إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة 
األعمـال الجنوبيـة، مؤخـًرا، نظاًمـا لتنسـيق تتبع ودعـم رحالت 
المركبـات ُصمـم داخـل الشـركة، ويتضمـن حـاًل مركزًيـا آنًيـا 
لضمـان أن تتـم قيـادة المركبـات فـي بيئـة آمنـة حتى تصـل إلى 

وجهتها بسالمة.  
وتأتـي تلـك الخطـوة التطويريـة الجديـدة، إدراًكا مـن إدارة 
أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة بـأن قيـادة 
المركبـات تعـد أحـد أكثر النشـاطات التي تعرض حيـاة األفراد 
للخطـر، خاصـة عندمـا تكـون قيادتهـا علـى الطـرق النائيـة  
الوعـرة.  وقـد قطع أسـطول سـيارات إدارة إنجاز أعمـال اآلبار 
فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة مـا يزيـد عـن 5.4 مليـون كلـم 

لتغطية األعمال وتلبية متطلبات العمل.
ونظـًرا لأهميـة البالغـة والضـرورة القصـوى لتبنـي ثقافـة 
قيـادة مسـؤولة وعالية المسـتوى، فقـد جاء تصميم هـذه اآللية 
والبرنامـج المتكامـل بيـن مكتـب اإلدارة وسـائق المركبـة خـالل 

رحلة تأدية المهمة إلى الموقع النائي.

نقطة تحول في أسلوب الرحالت
وفـي مزيد مـن التفاصيل حول ذلك، قال مديـر إدارة أعمال 
إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة بالوكالـة، األسـتاذ 
زكريـا البـن سـعد: »إن البسـاطة والفاعليـة العالية لعمليـة إدارة 
إدارة  نظـام  فـي جعـل  الرئيسـين  العامليـن  كانتـا  الرحـالت 
الرحـالت جـزًءا مـن الروتيـن اليومـي لفريـق عملنـا لضمـان 
سـالمتهم. فقـد أصبحـت الرحـالت اآلن في اإلدارة تتم بشـكل 

جواو تفاريس

أحمد األمير

البالستيكية، وبالتالي زيادة الطلب على النفط الخام.
الطاقـة  ألـواح  مصنعـي  سـوق  الشـركة  وتستكشـف 
الشمسـية بمنتجات واعدة تسـتخدم مكونات بالسـتيكية. 
الشمسـية  لألـواح  ا  مـورًد حـددت  لذلـك،  ونتيجـة 
الالمعدنيـة المكونـة مـن األثيليـن رباعـي فلـورو اإلثيليـن 
ودعمـت اسـتخدامها. هـذا العـام، حقـق فريـق أرامكـو 
إنجـاًزا كبيـًرا باسـتخدام أول ألـواح مـن األثيليـن رباعـي 

فلورو اإلثيلين في المملكة. 
إن ألـواح رباعـي فلـورو اإلثيلين واإلثيلين سـتكون تحت 
ئهـا  دا أ د  واعتمـا قـة  لطا ا نـات  بيا لجمـع  قبـة  لمرا ا
واالسـتخدامات األخـرى فـي المشـاريع المسـتقبلية فـي 

المملكة. 
وضمـن قائمـة بالمواد البالسـتيكية البديلة المرشـحة، 
حـددت البولـي كربونـات كذلـك كمـادة بالسـتيكية ممكنـة 
الطاقـة  ألـواح  تطبيقـات  فـي  كبيـر  بشـكل  االسـتخدام 
الشمسـية نظـًرا لشـفافيتها العاليـة، ومقاومتهـا العاليـة 

للصدمات وخفة وزنها.

تعاون مثمر 
وقـد قـاد هـذا أرامكـو السـعودية للشـراكة مـع سـابك 
فـي تطبيقـات  البولـي كربونـات  اسـتخدام  الستكشـاف 
حمـالت  اآلن  تجـري  حيـث  الشمسـية،  الطاقـة  ألـواح 
موسـعة مـن االختبـارات لتصنيـع منتـج ابتـكاري قائم على 
فـي  المـواد  اختبـار  مـن  جـزء  يُنفـذ  كربونـات.  البولـي 
المملكـة مركـز األقمـار الصناعيـة بأرامكـو السـعودية في 
جامعـة الملـك عبـد اهلل للعلـوم والتقنيـة، بينمـا يُنفذ جزء 
بـارز مـن التجـارب فـي معامـل  معهـد فراونهوفـر للطاقـة 

منظـم ومخطـط أكثـر مـن ذي قبـل. وقـد اُدخلـت تغييـرات 
تدريجيـة علـى النظـام ركـزت علـى إجـراءات الرحلـة والمعدات 

الالزمة لها والتقنيات المستخدمة«.

إجراءات الرحلة والمعدات الالزمة
ويحـدد النظـام إجـراءات الرحلـة للموظفيـن، ليتيـح لهـم 
المحتملـة  الخطـر  أوجـه  علـى  والتعـرف  رحلتهـم  تخطيـط 
وإجـراءات السـالمة المطلـوب اتخاذهـا حتـى يمكنهـم بلـوغ 

وجهتهم بكل أمان.  
الرحلـة، نوعيـة  النظـام، ضمـن تخطيـط  كمـا يحـدد 
المركبـة التـي ينبغـي اسـتخدامها للرحلـة المخطـط لهـا، 
المطلوبـة  المعـدات  مـن  األدنـى  الحـد  إلـى  باإلضافـة 
لضمـان رحلـة خاليـة مـن اإلجهـاد. فعلى سـبيل المثال، ال 
يُسـمح للموظفيـن فـي الرحـالت التـي تتطلـب قيـادة علـى 
طـرق وعـرة اسـتخدام أي عربـات غيـر سـيارات الدفـع 

الشمسـية فـي ألمانيـا، وهـو معهـد رائـد ألبحـاث ألـواح 
الطاقة الشمسية في أوروبا. 

وحتـى اللحظـة، فـإن النتائـج واالسـتنتاجات واعـدة. 
وفـي سـياق مـواز للنشـاطات البحثيـة والتطويريـة، بـدأت 

الرباعي المزودة بجهاز السلكي وطقم إنقاذ المركبة. 
كمـا أن جميـع مركبـات إدارة أعمال إنجـاز اآلبار في منطقة 
األعمـال الجنوبيـة أصبحـت مـزودة اآلن بتقنيـة طلـب النجـدة، 
احتـاج  حـال  فـي  اسـتغاثة  نـداء  إرسـال  بمقدورهـا  والتـي 
المسـتخدم للمسـاعدة فـي المواقـع التـي ال يوجـد فيهـا تغطية 

لجهاز الالسلكي أو الهاتف الجوال. 

دعم التقنية
وفـي السـياق ذاتـه ضمـن هـذا النظـام؛  كانـت إدارة أعمـال 
إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمـال الجنوبيـة قد طـورت تطبيًقا 
مصمًما داخل الشـركة لتسجيل وتتبع ومراقبة جميع الرحالت 
بصـورة آنيـة. ويرسـل التطبيـق إشـعاًرا لمنسـقي نظـام إدارة 
الرحـالت فـي حـال تجـاوز الرحلـة للوقـت المخطـط والُمقـدر 
لهـا، والـذي يُحـدد مسـبًقا عنـد إدخـال بيانـات الرحلـة.  كمـا 
يُطلـق التطبيـق تنبيًهـا للمسـتخدم فـي حـال تجـاوز المركبـة 

للنطاق المحدد مسبًقا من خالل خاصية السياج الجغرافي. 
وقـد أنشـأت إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمال 
الجنوبيـة فـي إطـار سـعيها لتفعيـل النظـام، مركـًزا متخصًصـا 
يعمـل علـى مـدار الــساعة طـوال أيـام األسـبوع لمراقبـة وتتبـع 

رحالت أسطول المركبات التابع لإدارة. 

خطوات بسيطة لرحالت آمنة 
من جهته قال رئيس فريق االلتزام والتميز التشغيلي، أحمد 
الدعيـج: »يوفـر نظـام إدارة الرحـالت الـذي طبقتـه اإلدارة آلية 
لجعـل الرحـالت أكثـر أماًنـا وخاليـة مـن المخاطـر، واألهـم من 
الميـدان  فـي  لموظفينـا  الدعـم  تقديـم  لنـا  تتيـح  أنهـا  ذلـك 
واالستجابة للحاالت الطارئة على وجه السرعة«. وبذلك يكون 
نظـام إدارة الرحـالت المطـور قـد أوجـد حـاًل قياسـًيا وذكًيـا 
وميسـًرا مّكـن إدارة أعمـال إنجـاز اآلبـار فـي منطقـة األعمـال 

الجنوبية من تخطيط رحالتها وإتمامها بأمان وفاعلية. 

أرامكـو السـعودية بالفعـل التعـاون مـع أكبر مصنعـي ألواح 
الطاقـة الشمسـية فـي العالـم والمسـتخدمين النهائييـن 
الذيـن رحبـوا بهـذا اإلنجـاز الباهر فـي تركيب مـواد ألواح 
الطاقة الشمسية الناتج عن استخدام المواد الالمعدنية.

معدالت استخدام النظام في 2020

81
رحلة يومًيا

29٫000
رحلة مسجلة

أكثر من 

23٫000
قيادة

ساعة 

تبحث أرامكو السعودية، كجزء من استراتيجيتها لصناعة المواد غير المعدنية، فرص إدخال المواد البالستيكية في صناعة 
ألواح الطاقة الشمسية.



منقول بتصرف 
من مجلة القافلة

ر بفعل اســـتخدامها وتطبيقها،  المعرفـــة تنمو وتتطوَّ
النطـــاق  واســـع  التفاعـــل  خـــالل  مـــن  د  وتتجـــدَّ
لمســـتخدميها، أو من خالل اســـتنتاج ردود أفعالهم 
لتطويرها وتوســـيعها باســـتخدام البيانات الضخمة 
والـــذكاء االصطناعـــي. وهـــي، فـــي الوقت نفســـه، 

ر في استهالك الموارد التقليدية. توفِّ
ـــف االقتصـــاد الجديـــد مـــن العوائـــق  كمـــا يتخفَّ
واألســـاليب  التقنيـــة  فباســـتخدام  الجغرافيـــة، 
المناســـبة، يمكـــن إنشـــاء األســـواق والمؤسســـات 
االفتراضية بســـهولة ومن دون تكاليـــف باهظة، عن 
ـــر مزايـــا  طريـــق االبتـــكارات الفريـــدة، التـــي توفِّ
ـــة الحركـــة والتشـــغيل علـــى مـــدار  الســـرعة وخفَّ

الساعة للتواصل من دون انقطاع مع العالم.
ويقـــوم االقتصـــاد التقليـــدي بشـــكل رئيـــس على 

األســـواق، التـــي يُفتـــرض أنها فـــي حالة تـــوازن من 
خالل مـــا أطلق عليـــه آدم ســـميث )اليـــد الخفية(. 
فـــون  يتصرَّ والمؤسســـات  األفـــراد  أن  ويُفتـــرض 
بعقالنيـــة اســـتجابة إلشـــارات األســـعار علـــى طول 
منحنيات العرض والطلـــب والتوزيع الفاعل للموارد. 
ـــز النظريات االقتصاديـــة التقليدية على أن  كما تركِّ
ك الرئيـــس للنمـــو  تراكـــم رأس المـــال هـــو المحـــرِّ

االقتصادي.
فـــي المقابل، يقوم االقتصاد الجديـــد على ابتكار 
فالشـــركات  ر،  باســـتمرا الجديـــدة  لقـــرارات  ا
والمؤسســـات المتوانيـــة تســـقط بســـرعة، وتحـــل 
أخرى جديـــدة ذات حيوية إبداعيـــة ال تنتظر آليات 
الســـوق ألخـــذ القـــرارات. لذلـــك نـــرى أن معظـــم 
الشـــركات العمالقة في ســـوق المعرفـــة هي جديدة 
ــب قيـــادة ديناميكية قـــادرة على  كلًيـــا. وهـــذا يتطلَـّ
المخاطـــرة اإليجابيـــة مقابـــل الممارســـات الحذرة 

والبطيئة للمؤسسات القائمة.

ل نحو اقتصاد االبتكار التحوُّ
وحتـــى  والمؤسســـات،  األفـــراد  يميـــل  عـــادة، 
الحكومات، إلـــى االرتيـــاح لتقاليـــد ورؤى ونظريات 
اقتصاديـــة اعتـــادوا عليهـــا فـــي الســـابق لتســـيير 
شـــؤونهم. واألرجح أن تكون هذه الـــرؤى والنظريات 

قد ظهرت فـــي الماضي اســـتجابة لظـــروف قاهرة 
ة. لكن الركـــون إليها،  لت حلـــواًل ابتكاريـــة فـــذَّ فشـــكَّ
في ظـــل التغيُّرات الكبيرة والســـريعة التـــي يمر بها 

م. االقتصاد العالمي، يصبح مقبرة للتقدُّ
ويجـــب علـــى مؤسســـات األعمـــال عـــدم االكتفاء 
بكفاءاتهـــا التقليديـــة الرئيســـة، وإجراء تحســـينات 
تدريجيـــة للمحافظـــة على التفـــوق في المنافســـة، 
فلكي تكون رائدًة حقيقيًة فـــي أي صناعة، يجب أن 
ـــز األعمـــال التجاريـــة علـــى إطـــالق ما يســـميه  تركِّ
هامل )ابتـــكارات قاتلة(، بمعنى فريدة، ال يســـتطيع 

أحد آخر إنتاجها ومنافستها.
وإلنشـــاء ميزة تنافســـية، يجب أن يكـــون االبتكار 
فريـــًدا، إما مـــع الملكيـــة الفكرية أو االســـتفادة من 
يمكـــن  للمؤسســـة، بحيـــث ال  الفريـــدة  القـــدرات 
لآلخرين تكرارهـــا. فإذا كان مـــن الممكن تكرار أي 
فكـــرة جديـــدة بســـهولة، فســـتفقد أي ميـــزة لهـــا 
بســـرعة. ومن أمثلة هذا النوع مـــن االبتكار: غوغل، 
ـــرت نموذج العمل اإلعالنـــي، وأمازون، التي  التي غيَّ
لـــت نمـــوذج بيـــع الكتـــب التقليـــدي، ونتفليكس،  عطَّ
ـــرت الطريقـــة التـــي يشـــاهد بهـــا العالـــم  التـــي غيَّ

محتوى الفيديو.
وتشـــمل التدابير الهيكليـــة لتعزيز االبتـــكار زيادة 
اإلنفـــاق علـــى البحـــث والتطويـــر واالســـتثمار فـــي 
اد األعمـــال من بدء  التعليـــم، فضاًل عـــن تمكيـــن روَّ

اقتصاد االبتكار هو مصطلح صاغه عاِلم االقتصاد األمريكي، 
ر  جوزيف شومبيتر، في أربعينيات القرن العشرين، لكنه لم يتجذَّ

في االقتصاد ويصبح مفهوًما رئيًسا إال عندما أصبحت تقنية 
المعلومات والمعرفة المورد الرئيس في االقتصاد.

الت الكبرى، تبقى المفاهيم  وكما في كل مفاصل التحوُّ
والنظريات القديمة والجديدة متداخلة بعضها ببعض إلى فترة 

نة. أما اليوم، فإن مفاهيم اقتصاد االبتكار باتت أوضح من  معيَّ
أي وقت مضى، ونشأت مؤسسات عالمية تصنِّف الدول بمدى 

مها على هذا الصعيد، وأشهرها هو )مؤشر االبتكار العالمي(. تقدُّ

6
٣ ديسمبر ٢٠٢٠      القافلة األسبوعية

اقتصاد االبتكار.. مستقبٌل تصنعه التقنية وديناميكية التغيير

زات االقتصاد الجديد مميِّ
ولفهـــم محورية االبتكار في عصر هـــذا النوع من 
االقتصـــاد، ال بـــدَّ أواًل مـــن توضيـــح اختالفـــه عـــن 
مفهـــوم االقتصاد التقليدي؛ فاقتصـــاد االبتكار ليس 
ــع إليـــه االقتصـــاد  اقتصـــاد نُـــدرة، كمـــا كان يتطلَـّ

التقليدي، بل اقتصاد وفرة.
وتمحور علـــم االقتصاد التقليـــدي حول محدودية 
الموارد وقابليتها لالســـتنفاد كلما استُخدمت، وأنها 
ون  ال تكفي لســـد حاجات الناس؛ ألنهم عندما يســـدُّ
حاجاتهم الرئيســـة يتطلَّعون إلـــى الحاجات الكمالية 

التي تصبح رئيسة بدورها، وهكذا دواليك.
وعلـــى عكس ذلـــك، فإن مـــوارد اقتصـــاد االبتكار 
غيـــر محدودة وال تُســـتنفد عند اســـتخدامها؛ بل إن 

تمثِّـل بـراءات االختـراع أحـد أهـم المظاهـر الرئيسـة 
لالبتكار، ويجمع االقتصاديون على أهميتها في تشجيع 

االكتشاف واالختراع العلمي والتقني.
 )OECD( وفي دراسـة أجرتها منظمة التعـاون والتنمية
عـام 2008م، جـاء أن »المسـتويات األقـوى مـن حمايـة 
براءات االختراع ترتبط ارتباًطا إيجابًيا وكبيًرا بتدفقات 
المنتجـات عالية التقنية، وتدفـع إلى زيادة النفقات على 

البحث والتطوير«.
وقـد أثبتـت التجربـة أن نظـام بـراءات االختـراع هـو 
أحـد أكثـر األدوات فاعليـة فـي نشـر المعرفـة ونقـل 

التقنية على النطاق الوطني والعالمي.
ووجـدت دراسـة أجراهـا االقتصاديـان الفرنسـيان، 

فرنسـوا لـي فيـك ويـان مينيـر، فـي 
عـام 2006م، أن 88% مـن 
يكيـة  مر أل ا ت  كا لشـر ا
واألوروبية واليابانية قالت 
إنهـا تعتمـد بالفعـل علـى 

المعلومـات التـي تـم الكشـف عنها فـي بـراءات االختراع 
م التقنـي، وتوجيه جهـود البحث والتطوير  لمواكبـة التقدُّ

الخاصة بها.
ولربما اعتقد كثيـرون أن االختراقات العلمية الكبيرة 
تـؤدي إلـى إغـالق البـاب أمـام مزيد مـن االختراعـات أو 
عرقلتهـا. لكـن دراسـًة أُجريـت فـي عـام 2013م، حـول 
تومـاس أديسـون وبـراءة اختراعـه للمصابيـح المتوهجـة 
سـنة 1880م، تبيَّن أنها قد حفزت آخرين إلطالق فيض 
من االكتشـافات في المجال نفسـه، مما أدى إلى تطوير 
تقنيـات جديـدة ذات أهميـة تجاريـة مثـل لفائـف تسـال، 

والموصالت محكمة اإلغالق، وغيرها.

براءات االختراع



أعمالهم بســـهولة أكبر، وتمكين الشـــركات الفاشـــلة 
من الخروج من الســـوق بســـرعة أكبـــر. إضافة إلى 
ذلـــك، يمكن للشـــركات تســـهيل االبتـــكار من خالل 
االســـتثمار في موظفيهـــا وإجراء البحـــث والتطوير 

الخاص بهم.
فـــي اقتصـــاد  وتلعـــب الجامعـــات دوًرا رئيًســـا 
االبتـــكار، فهي المـــكان المثالـــي إلجـــراء األبحاث، 

دة، كما أنها  والتفاعـــل بين الحقـــول العلمية المتعـــدِّ
تهيـــئ القوى العاملة والقيادات المســـتقبلية. وتجمع 
الجامعات العلمـــاء من كافة األطيـــاف ليعملوا جنًبا 

إلى جنب لقيادة الثورة المعرفية.
ويحـــدث االبتـــكار ونمـــو اإلنتاجيـــة فـــي ســـياق 
المؤسســـات  وتجـــاوز  الديناميكيـــة،  المؤسســـات 
دة باســـتمرار، والتفاعل  القديمة إليجاد أخرى متجدِّ

االبتكار .. إستراتيجية رئيسة وثقافٌة راسخة
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تـدرك أرامكـو السـعودية األهميـة المتناميـة لالبتـكار، 
والـدور الـذي يلعبـه فـي المسـتقبل، ولهـذا فهـي تتبنَّـى 
إسـتراتيجية ترتكـز علـى التقنيـة واالبتـكار، وتمضـي فـي 
إنجـاز خطـوات واسـعة في طريـق تحقيق الريـادة في هذا 

المجال.
وكجـزء مـن إسـتراتيجيتها للتحـول الرقمـي عبـر جميع 
مراحل سلسلة القيمة في أعمالها، أنشأت الشركة مركًزا 
مـن  ـن  تمكِّ كمنصـة  الرابعـة،  الصناعيـة  للثـورة  حديًثـا 
وتعـّزز  الرقمـي،  التحـول  لمبـادرات  السـريع  التوظيـف 
االبتـكار، وتُسـهم فـي تشـكيل التصـوُّرات التقنيـة، وتطوير 

المواهب البشرية.
ويـؤدي اسـتثمار تقنيـات الثـورة الصناعيـة الرابعـة إلـى 
تحقيـق فـرص صنـع القيمـة فـي مختلـف أعمـال لشـركة، 
كمـا تهـدف االسـتفادة مـن الـذكاء االصطناعـي والرقمنـة 
إلـى تحسـين األداء، وتوفير التكاليف، واسـتدامة الموارد، 

ومواجهة تحديات األعمال، وحماية البيئة.
وكشـاهد علـى ريـادة الشـركة فـي تبنـي تقنيـات الثـورة 
الصناعيـة الرابعـة ضمـن مرافـق أعمالها، احتفـى منتدى 
ا، بحقـل خريـص للنفـط فـي أرامكـو  ـرً االقتصـاد، مؤخَّ
السـعودية، نظيـر تميـزه فـي تبني تطبيقـات هـذه التقنية، 
قائمـة  العثمانيـة ضمـن  فـي  الغـاز  معمـل  إلـى  لينضـم 

المنارات الصناعية العالمية.
إلـى جانـب ذلـك، تتنامـى جهـود البحـوث والتطويـر في 
أرامكـو السـعودية بوتيـرة متسـارعة، وذلـك بهـدف دعـم 
أعمـال الشـركة عبـر شـبكة مـن مراكـز البحـوث العالميـة 
التابعـة لهـا. وكمثـال علـى هـذه الجهـود، نجحـت الشـركة 
فـي تصديـر الشـحنة األولـى مـن األمونيـا الزرقـاء عاليـة 
الجـودة إلـى اليابان، السـتخدامها فـي إنتاج الكهربـاء دون 

انبعاثات كربونية.
وفـي االتجـاه نفسـه، تسـعى الشـركة إلى ترسـيخ ثقافة 

االبتـكار فـي بيئـة أعمالهـا، وتحفيـز طاقاتهـا وقدراتهـا 
البشـرية علـى احتضان االبتكار واإلبـداع قلًبا وقالًبا. وقد 
نـت هـذه الثقافة الشـركة من تبـوء مكانة عالمية يُشـار  مكَّ
لهـا بالبنـان علـى هـذا الصعيـد، وليـس أدل علـى ذلـك من 
تفوقهـا في قطـاع النفط والغاز لعـام 2019م بعـدد براءات 

االختراع التي حصلت عليها.
ع الشـركة تنظيـم المنتديـات وورش العمـل، التي  وتشـجِّ
تسـعى إلـى ترسـيخ ثقافـة االبتـكار علـى مسـتوى مختلـف 
دوائـر الشـركة، كمـا أنها تُسـهم فـي صناعة بيئـة تحتضن 
المبتكرين على مسـتوى المملكة، وتُشـارك بفاعلية ضمن 
المؤتمرات العالمية، التي تمثِّل منصات لمشـاركة األفكار 
واالبتـكارات وتبنيهـا، وبنـاء الشـراكات النافعـة فـي مجـال 

االبتكار واالختراع.
ـًرا،  وفـي هـذا اإلطـار، شـاركت أرامكـو السـعودية، مؤخَّ
بصفتهـا شـريك معرفـة إسـتراتيجًيا رئيًسـا فـي المؤتمـر 
متـه مؤسسـة  العالمـي األول للموهبـة واإلبـداع، الـذي نظَّ
الملـك عبدالعزيـز ورجالـه للموهبـة واإلبـداع »موهبـة«، 
واألمانـة السـعودية لمجموعـة العشـرين، ضمـن برنامـج 
المؤتمـرات الدوليـة المقامـة علـى هامـش عـام رئاسـة 

المملكة للمجموعة.
وتأتـي الشـراكة بين أرامكو السـعودية ومؤسسـة الملك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع لتدعم الجهود بعيدة 
المـدى لبنـاء المواهـب، وتنميـة العقـول، وتطويـر رواد 
وعلمـاء ومبتكريـن لمسـتقبل الشـركة وبيئـة األعمـال فـي 

المملكة.
وفي إطار التزامها باإلسـهام في تحقيق االبتكار، تعمل 
 ،)LAB7( الشـركة علـى إنشـاء مركـز االبتـكارات المتقدمـة
وهـو مركز أفكار عالمي الطـراز، يجمع الموظفين وأفراد 
م ثقافة االبتكار  المجتمـع في بيئة تعاونية وإبداعية، ويعمِّ
خـارج أسـوار الشـركة، كمـا يُعـدُّ بيئـة حاضنـة ومحفـزة 
لتحويـل األفـكار إلـى منتجـات تجاريـة تسـاند أهـداف 

أرامكو السعودية اإلستراتيجية والمجتمعية.
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اقتصاد االبتكار.. مستقبٌل تصنعه التقنية وديناميكية التغيير

تعمل أرامكو السعودية على إنشاء مركز 
االبتكارات المتقدمة)LAB7(، ليكون مركز 

أفكار عالمي الطراز، يجمع الموظفين 
وأفراد المجتمع في بيئة تعاونية وإبداعية، 

ويعمم ثقافة االبتكار خارج أسوار الشركة.

الخالق بيـــن المؤسســـات الخاصـــة والعامـــة. ومن 
خـــالل تضافـــر هـــذه الجهـــود يتـــم تعزيـــز القـــوة 

اإلنتاجية واإلبداعية لالقتصاد.

مؤشر االبتكار العالمي
ومن المعـــروف أن هناك عديًدا من المؤسســـات 
العالميـــة والوطنيـــة التـــي أُنشـــئت منذ مـــدة طويلة 
لتصنيـــف الـــدول اقتصادًيـــا مـــن ناحيـــة اإلنتاجية 
والتنافســـية والكفـــاءة وغيرهـــا. لكـــن التركيز على 
محوريـــة االبتكار هـــي أمر جديـــد نســـبًيا. وإحدى 
المؤسســـات البـــارزة فـــي هـــذا المجال هو مؤشـــر 
االبتـــكار العالمـــي )Global Innovation Index(، الذي 
يُصـــدر تقريـــًرا ســـنوًيا يصنِّـــف الـــدول مـــن خالل 

قدرتها على االبتكار والنجاح فيه.
وأُنشـــئت هـــذه المؤسســـة بداية عـــام 2007م من 
ِقبـــل المعهـــد األوروبـــي إلدارة األعمال )إنســـياد(، 
ومجلـــة عالـــم األعمـــال البريطانيـــة. وبعـــد وقـــت 
قصيـــر، أصبـــح التقريـــر يصـــدر مـــن قبـــل جامعة 
كورنيـــل، وإنســـياد، والمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة 
الفكرية، بالتعـــاون مع االتحاد الدولـــي لالتصاالت، 
والبنـــك الدولـــي، والمنتـــدى االقتصـــادي العالمي، 
للشـــركات  المعلومـــات  توفيـــر  بهـــدف  وذلـــك 
لمقارنـــة  الحكومييـــن  والمســـؤولين  والحكومـــات 
البلـــدان األخـــرى حســـب مســـتوى  مـــع  بلدانهـــم 

االبتكار.
ر مؤشـــر االبتـــكار العالمـــي 2020م مقاييس  ويوفِّ
لـــة حول أداء االبتـــكار في 131 دولـــة واقتصاًدا  مفصَّ
حول العالم. وتستكشـــف المؤشـــرات البالغ عددها 
80 مؤشـــًرا رؤيـــة واســـعة لالبتـــكار، بما فـــي ذلك 
التعليـــم والبنية التحتية وتطوُّر األعمال واالســـتقرار 

السياسي.
ويتنـــاول التقرير حالة هـــذه االقتصـــادات مركًزا 
علـــى جانـــب معيَّن منهـــا بشـــكل مختلف كل ســـنة، 
فنســـخة 2020م تســـلِّط الضـــوء على تطـــوُّر آليات 
اد األعمال والمبتكريـــن اآلخرين، ومن  التمويـــل لـــروَّ
م والتحديـــات المتبقية،  خالل اإلشـــارة إلـــى التقـــدُّ

بما في ذلك في ســـياق التباطـــؤ االقتصادي الناجم 
عن أزمة كورونا.

ـــز تقريـــر 2020م بثالثـــة اتجاهات رئيســـة،  وتميَّ
هـــي: انخفـــاض تمويـــل االبتـــكار خـــالل الجائحة، 
وتحـــوُّل فـــي المشـــهد االبتـــكاري العالمـــي وســـط 
صعـــود متزايـــد للصيـــن وفيتنـــام والهنـــد والفلبين، 
وأداء ممتـــاز علـــى صعيـــد االبتـــكار فـــي الـــدول 

النامية.

االبتكار لمواجهة الجائحة
فرض تطـــوُّر العولمة تحديات اســـتثنائية في ظل 
جائحـــة كورونا العصية علـــى المعالجـــة حتى اآلن، 
والتي لـــم يختبرهـــا العالم منـــذ جائحـــة األنفلونزا 
العالميـــة منـــذ مائة ســـنة ونيف. وفي هـــذا الوقت، 
ــع معظـــم ســـكان األرض إلـــى األماكـــن األكثر  يتطلَـّ

ابتكاًرا الكتشاف عالجات ولقاحات.
كمـــا يجـــد العالم نفســـه اليـــوم بحاجة إلـــى نقل 
العمـــل والتعليـــم واللعب إلى العالم الرقمي بســـرعة 
ـــزت  وتركَّ االبتـــكار.  تبـــرز أهميـــة  كبيـــرة؛ وهنـــا 
المجـــاالت اإلبداعية في الوقـــت الحالي في الحلول 
المبتكـــرة للصحـــة العامة، وهذا أمـــٌر طبيعي، لكنها 
توســـعت أيًضـــا في مجـــاالت مثـــل العمل عـــن بُعد 

والتعليم عن بُعد والتجارة اإللكترونية والتنقل.
وجـــاءت توصيـــات مؤشـــر االبتـــكار العالمـــي لما 

بعد الجائحة كما يلي:
■  للبقاء في القمة، يجب مواصلة االســـتثمار في 
التعليـــم الجديـــد، وإبقـــاء البلـــدان مفتوحـــة 

لأعمال واالنفتاح على العالم.
■  علـــى خطـــط التعافـــي أن تحقـــق توازًنـــا بيـــن 
الحاجة إلى حماية الوظائـــف بالمحافظة على 
االســـتقرار على المدى القصيـــر، والحاجة إلى 

تغييرات طويلة األجل.
■  يجـــب أن يظـــل التمويـــل المســـتدام ألهـــداف 
األمم المتحـــدة للتنميـــة المســـتدامة واالبتكار 
من األولويات العالمية العالية، ألنهما يســـيران 

جنًبا إلى جنب.

أسفرت جهود البحث والتطوير عن نجاح 
الشركة في تصدير الشحنة األولى من 

األمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى 
اليابان، الستخدامها في إنتاج الكهرباء 

دون انبعاثات كربونية.

ولنأخـذ على سـبيل المثـال أكبر الصناعـات الجديدة 
المولـدة للوظائـف فـي األعـوام السـتين الماضيـة فـي 
اإللكترونيـات  وهـي:  األمريكيـة  المتحـدة  الواليـات 
االسـتهالكية، والحواسـيب الشـخصية، والبرمجيـات، 
والتجـارة  المحمولـة،  والهواتـف  الحيويـة،  والتقنيـة 
اإللكترونيـة عبـر اإلنترنت، فقد تم إطالقهـا ونمت بقوة 
علـى أسـاس اختراعـات حصلـت علـى بـراءة اختـراع 
ابتكرتهـا شـركات ناشـئة. وتمكنـت هـذه الصناعـات مـن 

االزدهار بسبب سهولة حصولها على المعلومات.
والمثـال القـوي علـى عالقـة أنظمـة بـراءات االختراع 
بتشـجيع االبتكار هـي الصين، عندما اسـتبدلت نظامها 

القديـم بآخـر مشـابه للنظـام األوروبـي، فانطلقـت فيهـا 
نهضة علمية وتقنية كبيرة جًدا.

مـن جهـة أخـرى، توضـح األدلـة التجريبيـة أهميـة 
البـراءات والملكيـة الفكريـة كعامـل رئيـس فـي النمـو 
االقتصـادي، ال سـيما فـي االقتصـادات القائمـة علـى 
المعرفـة. وتلعـب الملكيـة الفكريـة والبـراءات دوًرا مهًما 
فـي قرارات االسـتثمار فـي االبتكار. وإضافـة إلى تعزيز 
اإلنتاجيـة والربحية، فإن الملكية الفكريـة والبراءات لها 
قيمـة نقديـة، تماًمـا كباقي الموجـودات غير الملموسـة، 
وتُعـدُّ إضافـة مهمـة إلـى الميزانيـة العمومية ألي شـركة 

وتزيد من قيمتها السوقية.

براءات االختراع
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إثراء األطفال
ص مركز الملك  ومنذ انطالقته األولى، خصَّ
عبدالعزيـز الثقافـي العالمـي )إثـراء( مسـاحة 
واسـعة مـن برامجـه لأطفـال بمختلـف فئاتهـم 
العمريـة، حيث يضمُّ بين جنباتـه متحًفا خاًصا 
بهـم، يسـتضيف باقـة مـن الفعاليـات والبرامـج 
الراميـة إلـى إثـراء حياتهـم مـن خـالل التجارب 

التفاعلية المبنية على اللعب.
ومـن بيـن هـذه البرامـج، تجـدر اإلشـارة إلـى 

م باقة من  مخيمات األطفال السـنوية، التي تقدِّ
المعرفـة  تمـزج  التـي  المتنوعـة  الفعاليـات 
بالمتعـة، بهـدف تقديـم تجربـة ُمثيـرة وُمثريـة، 
تُسـهم فـي صقـل مهاراتهـم ومسـاعدتهم علـى 
اكتشـاف ذواتهم وصنع مستقبلهم. وتأخذ هذه 
المخيمـات األطفال عبر رحلة معرفية مشـوقة 
ضمن مسـارات متعّددة تُشبع رغباتهم، وتجيب 
عـن أسـئلتهم فيمـا يتعلـق بالمهـن والمهـارات 

الحياتية المختلفة.
إلـى جانـب ذلـك، تسـتضيف مكتبـة إثـراء 
بشـكل منتظم برامج قـراءة القصص لأطفال، 
كما تحتضن فعاليات مسابقة القراءة الوطنية، 
تسـتهدف  مسـارات  ـن  تتضمَّ التـي  )أقـرأ(، 
مـدار  المختلفـة. وعلـى  الدراسـية  المراحـل 
نُسـخها السـت الماضية، اسـتقطبت المسـابقة 

أكثر من 71 ألف مشارك ومشاركة.

برامج ومبادراٌت ُتبهج األطفال وتصنع األجيال
ميثم املوسوي

بالنسبة لنا نحن معشر اآلباء واألمهات، فإن أطفالنا هم 
فلـذات أكبادنـا وُمهج قلوبنـا؛ نعصر أرواحنا لنسـقيهم كأس 
هنـاء يعصمهـم من شـظف العيـش، ونكدح فـي مذاهب هذه 

الدنيا كدًحا عسى أن ينعموا بحياة رغيدة ال نََصب فيها.
ولهذا، فإن تلك الوجوه البريئة واألرواح النقية هي كلُّ ما 
نحفـل بـه طيلـة أيـام السـنة، مـا وجدنـا إلـى ذلـك سـبياًل؛ 
وليس هذا عجًبا من القول، فهم حًقا حدائق أعيننا اليانعة 

أبد الفصول، وأنهار سعادتنا التي ال تسأم من الجريان.

لكـن العشـرين مـن نوفمبـر مـن كل عام، هـو اليـوم الذي 
تخيَّرتـه األمـم المتحـدة لالحتفـاء بالطفـل، فمنـذ عـام 
1954م، أُقـرَّ هـذا اليوم كمناسـبة عالمية يُحتفل بها لتعزيز 
الترابـط الدولـي، وإذكاء الوعـي بيـن األطفـال وتحسـين 
للتذكيـر  رفاهيتهـم فـي جميـع أصقـاع األرض، وكذلـك 

بحقوق الطفل، غاية آمال هذا الكوكب في غِده الُمقبل.
وألن األطفـال هـم بُنـاة المسـتقبل وأمـل الغـد المشـرق، 
فـي سـبيل  والدوليـة  المحليـة  الجهـات  تتضافـر جهـود 
تمكينهـم، وتذليـل الصعوبـات التـي تعترضهـم فـي كافـة 
المجاالت، بما في ذلك توفير المتطلبات الرئيسـة للحياة، 

والحمايـة مـن الُعنف واالسـتغالل، وتعزيز التعليم والصحة 
ووسائل التقنية المتاحة لهم. ويمكن القول إن تلك الجهود 
أسـفرت عـن إحـراز شـيء مـن التقدم فـي بعـض الجوانب، 
مثـل محـو األميـة، لكـن ال يـزال هنـاك كثيـٌر مـن العمـل في 

جوانب كثيرة أخرى!
وكجـزء فاعـل مـن النسـيج االجتماعـي العالمـي، تجـد 
أرامكو السـعودية نفسـها أمام أدوار تنهض بها تجاه هؤالء 
األطفـال جيـاًل بعـد جيـل، انطالًقـا مـن قيمـة المواطنـة 
والمسـؤولية االجتماعيـة التـي تعتنقهـا. وفي هـذا الصدد، 
مت الشـركة على مـدار األعوام الماضية عديًدا  لطالما نظَّ

مـن البرامج والمبادرات التي تضـع األطفال نصب أعينها، 
وهـي جهـوٌد كان لهـا أثـر ملمـوس لـدى كثيـر مـن اآلبـاء 
واألمهـات، وال تـزال تحتفـظ بموقعهـا مـن الذاكـرة عنـد 
بعضهـم  وأصبـح  َكبُـروا  الذيـن  األطفـال،  هـؤالء  بعـض 
ُمسـهمين فاعليـن تحـت مظلـة هـذه الشـركة وعبـر مناطـق 

أعمالها.
وفـي حيـن قـد يصعـب إحصـاء كل تلـك الجهـود فـي 
عجالـة هـذه األسـطر، فلعلهـا تفـي بغـرض تسـليط الضـوء 
علـى بعـض األمثلـة فـي هـذا الجانـب، السـتذكار مـاٍض 

جميل، وتحفيز الجهود نحو صنع مستقبل أجمل!

المكتبة المتنقلة
انطلـق برنامـج المكتبـة المتنقلـة عـام 1982م، بهـدف إثـراء معـارف الطـالب 
ونشـر ثقافة القراءة بين الناشـئة، من خالل إعارة الكتب المتنوعة، مما يُسـهم 
فـي زيـادة مسـتوى إدراكهـم وتحصيلهـم العلمـي، ويخلـق فيهـم نوًعـا مـن الُعلقـة 
هم إلى المكتبات كمنابع ال غنى عنها في تحصيل المعرفة. الدائمة، التي تشدُّ

وفـي أول أمـره، اسـتهدف البرنامـج المـدارس االبتدائيـة للطـالب، قبـل أن 
مـت فـي مرحلـة  ـع الحًقـا ليشـمل المـدارس االبتدائيـة للطالبـات، كمـا نُظِّ يتوسَّ
الحقـة عـدد من الزيارات التي اسـتهدفت رياض األطفـال، لتُفيد الفئة األصغر 
عمـًرا. إلـى جانـب ذلـك، شـاركت المكتبـة المتنقلـة عبـر عديـد مـن الفعاليـات 

المختلفة، ومن بينها المعارض الثقافية وملتقيات القراءة.
وعلـى مـدى ما يربو على ثالثة عقـود، جابت قوافل المكتبة المتنقلة مناطق 
ـت رحالهـا فـي عـدد مـن القـرى والمواقـع النائيـة،  المملكـة ومدنهـا، كمـا حطَّ
حاملـة معهـا باقـة مختـارة وواسـعة مـن الكتـب عبـر مختلـف حقـول المعرفـة، 

ليستفيد منها آالف الطالب والطالبات من مئات المدارس االبتدائية.

برامج تحفيز العلوم
منـذ أمـد ليـس بالقصيـر، حرصت الشـركة 
ز الطالب والطالبات  على تنظيم مبادرات تحفِّ
علـى االهتمـام بالرياضيـات والعلـوم والتقنيـة، 
إدراًكا منهـا ألهميـة ذلـك فـي صنـع جيـل قادر 

على التفاعل مع متطلبات العصر الحديث.
مت الشـركة برنامج  فعلى سـبيل المثال، نظَّ
2009م،  عـام  والعلـوم  الرياضيـات  مبـادرة 
بهـدف تقديـم تجربة تعليميـة فريـدة للطالب، 
وتعزيـز مهاراتهـم فـي هـذه الحقـول المعرفيـة 

الشـركة خـالل عـدة  المهمـة. كمـا أسـهمت 
أعـوام فـي رعايـة عـدد مـن الجوائـز العلميـة 

لالحتفاء بالمتفوقين في هذه الحقول.
مت الشـركة برنامجها  وفي عـام 2016م، نظَّ
التعليمـي للطـالب فـي مجـال العلـوم والتقنيـة 
والهندسـة والرياضيـات، بهـدف تقديـم تجربة 
مـا  تفاعليـة جاذبـة تسـاعدهم علـى تطبيـق 
تجـارب  المجـاالت عبـر  فـي هـذه  يتعلمونـه 
عمليـة ملموسـة فـي الحيـاة اليوميـة، وبطريقة 

تكاملية يسـودها العمل الجماعي وروح الفريق 
الواحد.

كمـا أطلقـت الشـركة برنامـج شـغف العلـوم 
والتقنيـة والهندسـة والرياضيـات للطالبـات، 
لتشجيع فتيات المرحلة االبتدائية والمتوسطة 
علـى ارتيـاد هـذه الحقـول المعرفيـة وصقـل 
تجـارب  تقديـم  مـن خـالل  فيهـا،  مهاراتهـن 
عمليـة ممتعـة، وإتاحـة الفرصـة لهـن للتواصل 

مع بعض الرائدات في هذه المجاالت.

»أريد أن أسمع«
مت  علـى مدار ثالثة أعوام بـدًءا من عام 2016م، نظَّ
أرامكـو السـعودية حملـة تبـرع للموظفيـن تحـت شـعار 
»أريـد أن أسـمع«، وذلك بهدف تمكيـن األطفال، الذين 
يعانـون مـن صعوبـات فـي السـمع، مـن االسـتفادة مـن 
السـماعات الطبيـة لينعمـوا بسـماع ما حولهـم بوضوح 
تمكيـن هـؤالء  فـي  يُسـهم  أن  مـن شـأنه  بمـا  أكبـر، 
األطفـال مـن بناء مسـتقبل أكثر إشـراًقا، ويسـاعد في 

تعزيز قدراتهم على التكيف مع المجتمع.
ودأبـت الشـركة خـالل هـذه الحملـة علـى مضاعفـة 
أثرهـا، مـن خالل التبـرع بمبلغ يماثل مجمـوع تبرعات 
المشاركين. وقد نجحت الحملة بفضل سخاء موظفي 
الشـركة وموظفاتهـا فـي إفـادة كثيـر مـن المسـتفيدين 

عبر مختلف مدن المملكة وقراها.

الملك سعود بن عبدالعزيز، 
رحمه اهلل، أثناء افتتاحه ألول 
مدرسة بنتها أرامكو السعودية 
عام 1954م، التي كانت إحدى 

اللبنات األولى ضمن سلسلة 
طويلة من المبادرات والبرامج 

التي تهدف إلى تمكين 
األطفال من صنع مستقبل 

مزدهر.

عبداهلل العزمان

تمثِّل مدارس الشركة الحكومية 66 عاًما من االستدامة 
في التعليم، حيث افتتح الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه 
اهلل، أول مدرسة بنتها أرامكو السعودية، وذلك في 29 من 
نوفمبـر عـام 1954م، لتكـون تلـك هـي اللبنة األولـى ألرامكو 

السعودية في دعم التعليم في المنطقة.
وقـد اسـتمرت تلك المسـيرة حتى وقتنـا الحاضر، حيث 
بلغ عدد المدارس التي بنتها أرامكو السعودية 147 مدرسة 
حكوميـة، منهـا 77 مدرسـة للبنيـن و70 مدرسـة للبنـات، 
حيـث  الشـرقية،  المنطقـة  وأحيـاء  مـدن  علـى  موزعـة 
تسـتضيف هـذه المدارس أكثر مـن 77 ألف طالـب وطالبة، 
ويعمـل فيهـا أكثـر مـن 7000 شـخص. وتُعدُّ هـذه المدارس 
رافـًدا مـن روافـد التعليـم فـي المملكـة، حيـث إنها أسـهمت 

في تخريج أكثر من 2.3 مليون طالب وطالبة.
ويحافـظ قسـم المـدارس الحكوميـة التـي بنتهـا أرامكـو 
متابعـة  عبـر  المـدارس  هـذه  اسـتدامة  علـى  السـعودية 

مدارس الشركة الحكومية.. 66 عاًما من االستدامة في التعليم
الصيانـة الدوريـة والوقائيـة لهـا، وتطويـر كافـة مرافقهـا 
السـالمة  أعلـى معاييـر  المختلفـة، واعتمـاد  بالمشـاريع 
المتبعـة فـي البنـاء، وتزويدهـا بأحـدث التجهيـزات العلمية 

والتقنية.
وقـد أُنشـئت بوابـة إلكترونيـة تفاعليـة للتواصل مـع قادة 
مـة، حيـث  المـدارس فيمـا يخـص تطويـر الخدمـة المقدَّ
ـى هـذه المنصـة أكثـر مـن 50 ألـف طلـب سـنوًيا. كمـا  تتلقَّ
م برامج متنوعة تُسهم في توعية النشء وتدريبهم على  تُقدَّ
الممارسـات اإليجابية، ومن بينها البرامج الصحية وبرامج 
السـالمة المروريـة والوقاية من الحرائـق، إلى جانب عديد 
مـن الحمـالت التوعويـة األخـرى، كإعـادة التدويـر وترشـيد 

المياه والطاقة.
وقـد حصلـت عـدٌد من هـذه المـدارس على جوائـز تميُّز 
علـى المسـتويين المحلـي واإلقليمـي، فمـن ذلـك حصـول 
خمـس مـدارس منهـا علـى جائـزة الشـيخ حمدان بن راشـد 
مها  آل مكتـوم، وفـوز أربـع مـدارس بجائـزة التميُّز التـي تقدِّ

وزارة التعليم في المملكة.
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االحتفاء بأهم اإلنجازات في تمكين المرأة وتسليط الضوء 
على التمثيل المتوازن بين الجنسين

بهدف تطوير قوى عاملة يف قطاع الطاقة..

ط الضوء على مراكز التدريب الوطنية )اكتفاء( تسلِّ

كانت المرونة والشـمولية المحورين الرئيسين لمنتدى 
جائـزة التميُّـز للمـرأة القياديـة )ليـواس(، الـذي انعقـد، 
ا، فـي نسـخته السـنوية السادسـة، برعايـة ورئاسـة  ـرً مؤخَّ

أرامكو السعودية.
النسـاء  خاللهـا  مـن  تُبـدي  منصـة  المنتـدى  ويمثِّـل 
المؤثـرات فـي صناعـة الطاقـة أفكارهـن وتجاربهـن حول 

تحديات الصناعة، ويُكرمهن إلنجازاتهن المميَّزة.
ـز المنتـدى، الـذي ُعقـد افتراضًيا هـذا العام تحت  وركَّ
شـعار )المرونـة بتصـور جديـد: قيـادة األفـراد بالتغييـر(، 
علـى تحديـات الجائحة القائمة، من خالل كلمات رئيسـة 
إلـى موضوعـات  قـت  تطرَّ نقـاش،  وحلقـات  ومقابـالت 
واالبتـكار، ومسـتقبل  والمـرأة  الجنسـين،  بيـن  كالتنـوع 
المرونـة  إلـى  إضافـة  النفـط،  صناعـة  فـي  المـرأة 
فـي  نـة  لمرو وا األعمـال،  رية  واسـتمرا لتشـغيلية،  ا

االستجابة للواقع الجديد لعالم ما بعد الجائحة.

الفائزات والمشاركات في المنتدى
واسـتقبلت لجنـة جوائـز المنتدى 2020م مـا يربو على 
100 ترشـيح مـن أرجـاء المنطقـة، وكان ممـا يبعـث علـى 
البهجة أن قائمة المرشـحات شـملت عدًدا من موظفاتها 
وموظفـات الشـركات التابعـة لهـا، باإلضافـة إلـى بعـض 

موظفات المشاريع المشتركة.
ت قائمـة الفائزات والمتأهالت للمرحلة النهائية  وضمَّ

للجوائز كاّلً من:
للعلـوم  عبـداهلل  الملـك  فـي جامعـة  البحـث  ■  أسـتاذة 
اإلنجـاز  بجائـزة  الفائـزة  نونيـز،  سـوزانا  والتقنيـة، 

األكاديمي.
■  إلسـبيث كروفـورد، مهندسـة بتـرول، الفائـزة بجائـزة 

الظهران - في ظل المشـــهد االقتصـــادي المتغير في 
المملكـــة والمنطقـــة، ثمة حاجـــة ملحة لتدريـــب وإعداد 
قـــوى عاملـــة محليـــة مدربـــة وماهـــرة تكون علـــى أهبة 
والمســـتثمرين  المورديـــن  مـــع  للعمـــل  االســـتعداد 
المســـتقبليين، األمـــر الـــذي ركـــزت عليه ورشـــة العمل 
التـــي عقـــدت لهـــذا الغـــرض، والتـــي رعاهـــا برنامـــج 

)اكتفاء(.
واســـتطاعت ورشـــة العمل، التي اســـتعرضت خدمات 
تدريـــب الموردين ضمن برنامـــج )اكتفـــاء(، أن تجمع ما 

يقرب من 100 مورد وممثل.
ل برنامج )اكتفـــاء( نجاًحا منقطع  ومنذ إطالقه، ســـجَّ
النظيـــر في التوطيـــن، كما يُعـــدُّ البرنامج حجـــر الزاوية 

في مشاريع أرامكو السعودية اإلستراتيجية الكبرى.
ومـــن المعلوم أن الهـــدف الُمعلن للبرنامـــج هو توطين 
70% من سلســـلة التوريد فـــي أرامكو الســـعودية بحلول 
عام 2021م، مع زيـــادة الصادرات المتعلقـــة بالطاقة إلى 
30%، وهـــو مـــا سيُســـهم فـــي توفيـــر آالف مـــن فـــرص 

العمل والوظائف للشباب السعودي.

البرامج الفنية
وبالتوازي مـــع برنامج )اكتفاء(، تعمـــل مراكز التدريب 
الوطنيـــة علـــى تكثيـــف برامجهـــا الفنيـــة بهـــدف تأهيل 
الطاقـــة  لقطاعـــات  عاليـــة  مهـــارات  ذوي  متدربيـــن 

والقطاعات الصناعية األخرى في المملكة.
وفـــي الوقت الحالـــي، يوجـــد 11 مركز تدريـــب وطنًيا، 

أُنشئت في 10 مدن في مختلف مناطق المملكة.

القافلة األسبوعية

إميون هيوسنت

التميُّز في القيادة.
■  رئيسـة قسـم خدمات المختبرات واألمراض في مركز 
جونـز هوبكنـز أرامكـو الطبي، الدكتورة سـلوى الشـيخ، 

الفائزة بجائزة صاحبة اإلنجازات.
■  صبـا المغلـوث، محللة نظم هندسـة البتـرول، المتأهلة 

للمرحلة النهائية لجائزة التميُّز في القيادة.
■  فاطمة آل أبوديب، مهندسـة بتـرول، المتأهلة للمرحلة 

النهائية لجائزة النجم الصاعد.
■  فاطمـة الكيـادي، مهندسـة بتـرول، المتأهلـة للمرحلـة 

النهائية لجائزة النجم الصاعد.
إلـى جانـب ذلـك، فـاز مركـز جونـز هوبكنـز أرامكـو 
الطبـي بجائـزة التميُّـز التـي يمنحهـا المنتـدى للشـركات 

والمؤسسات.
والخدمـات  البشـرية  المـوارد  قسـم  رئيسـة  وقالـت 
المسـاندة فـي دائـرة الكيميائيـات، والرئيسـة المشـاركة 
للمنتـدى، ريـم الغانـم:  »رفـع المنتـدى مـن سـقف اآلمـال 
لغـد أكثـر إشـراًقا. وقـد آن األوان لنرفـع جميًعـا مـن 
مسـتوى تفكيرنـا فـي كيفيـة االسـتمرار فـي بنـاء أنظمـة 
عمـل شـاملة، والتأكـد مـن أننـا نشـرك المـرأة ونمكنهـا 

ونعزز تقدمها في صناعاتنا«.
كمـا أشـارت العضـو المنتـدب لشـركة أرامكـو آسـيا-
سـنغافورة، مـروة الخزيم، إلـى أهمية تغييـر وتيرة العمل، 
والتكيـف مـع هـذه األوقـات العصيبـة، مـع التركيـز فـي 
قـدرة  علـى  وأثـره  التنـوع  أهميـة  علـى  نفسـه  الوقـت 

المؤسسات في التكيف.

أهمية شمول الجميع
وقد شـارك خـالل المنتدى نائب الرئيـس للكيميائيات 
ث  فـي أرامكو السـعودية، السـيد أوليفر ثـورل، حيث تحدَّ
الواقـع  فـي  والتفكيـر  الجميـع،  شـمول  أهميـة  عـن 

وقـــال رئيس قســـم دعـــم )اكتفـــاء( بالوكالة فـــي إدارة 
التطويـــر الصناعي واإلمداد اإلســـتراتيجي، عبدالرحمن 
المقـــرن، فـــي افتتاحيـــه الحـــدث: »الهـــدف من ورشـــة 
العمـــل هو تعزيـــز الوعي حـــول مراكز التدريـــب الوطنية 
الموجودة حالًيا، التي تم إنشـــاؤها للمســـاعدة في تعزيز 
بـــة تدريًبا  التوطيـــن، وتطويـــر قوى عاملة منافســـة ومدرَّ

عالًيا ومتخصصة، في جميع أنحاء المملكة«.

ص تدريب متخصِّ
وأضاف المقرن أنـــه تم بناء مراكـــز التدريب الوطنية 
لتطويـــر برامـــج تدريبيـــة متخصصـــة لتعزيـــز المهارات 

الفنية للشباب السعودي.
ع المقـــرن المورديـــن علـــى المشـــاركة وطـــرح  وشـــجَّ
األســـئلة خالل ورشـــة العمـــل االفتراضيـــة، التي ضمت 

كبار الممثلين من مراكز التدريب الوطنية في المملكة.
وقـــال المقـــرن: »نحـــن هنـــا لمعرفـــة مـــا يقلقكـــم، 

المختلف، مع أخذ السـياق المحلي بالحسـبان، وكيف أن 
وسـائل التواصـل االفتراضـي تُسـهم فـي إتاحـة فـرص 

متساوية للجميع.
ثـت اختصاصيـة التنوع واالندماج فـي أرامكو  كمـا تحدَّ
التحيـز،  سـيكولوجية  عـن  شـيبرد،  جينفـر  السـعودية، 
قائلـًة: »ينتـج التحيـز، وخصوًصا غير المقصـود منه، عن 
الطريقـة التـي تفـرز بهـا عقولنـا المعلومـات، وتصنفهـا 

نتيجة لعالقاتنا االجتماعية وخبراتنا في الحياة«.
يمكـن  ال  التحيـزات  هـذه  مثـل  إن  شـيبرد  وقالـت 
تجاهلهـا، ولكـن يمكـن التغلـب عليهـا بطريقـة ترتكز على 

أربعة عناصر، هي التكيف والتوسع والقبول والعيش.
وانضمـت محللـة نظـم األعمـال، آرام اليحيـى، إلـى 
قائـدات شـابات أخريـات ناقشـن الحاجـة إلـى ضـرب 

أمثلة رائعة في القيادة.

ولالســـتماع آلرائكـــم وأفكاركـــم الخالقـــة حـــول كيفيـــة 
تحسين مراكز التدريب الوطنية وبرامجها«.

التوطين
مـــت دينا الغصاب، مـــن وحدة الســـعودة في إدارة  وقدَّ
تنميـــة القـــوى العاملـــة المحلية فـــي أرامكو الســـعودية، 
عرًضـــا أوضحت فيه مفهـــوم التوطين، واصفـــة إياه بأنه 
واجـــب وطنـــي بهدف تحقيـــق زيـــادة كبيرة في مشـــاركة 

السعوديين في القطاع الخاص.
وقالـــت الغصـــاب: »نريـــد أن نكـــون رائديـــن فـــي بناء 
قـــدرات التدريب المهني، لتأهيل وتطوير كوادر ســـعودية 
قادرة علـــى المنافســـة، ومهمتنا هي تعزيـــز التوطين مع 

التركيز على بيئة تدريب مستدامة«.
مـــت داليـــا الوصيفـــر، مـــن وحـــدة تخطيـــط  كمـــا قدَّ
القـــدرات التدريبيـــة فـــي إدارة تنميـــة القـــوى العاملـــة 

المحلية، لمحة عامة عن مراكز التدريب الوطنية.

وقالـــت داليا إن مراكـــز التدريب الوطنية تتماشـــى مع 
خارطـــة الطريـــق االقتصاديـــة الطموحة لرؤيـــة المملكة 
ع من صناعة فرص العمل، وستدعم  2030، التي ستســـرِّ

النمو الصناعي، وتزيد المحتوى المحلي.

المواهب والطاقات الشابة
وفي ختـــام الحدث، قال رئيس قســـم تنميـــة القدرات 
التدريبية فـــي إدارة تنمية القوى العاملة المحلية، ســـعد 
الشـــهراني، إن األكاديميـــات ومراكـــز التدريـــب جاهـــزة 
لتلبية احتياجـــات المورديـــن، وهي مصـــادر قّيمة لصنع 

المواهب الشابة المدربة مهنًيا.
ـــد مـــرة أخـــرى أن مراكـــز  وأضـــاف الشـــهراني: »نؤكِّ
التدريب الوطنية متاحة لمـــوردي )اكتفاء( ولآلخرين في 
مختلـــف القطاعات، وقد بذلت جميـــع األطراف المعنية 
كثيـــًرا من الجهـــود للوصـــول إلـــى المســـتويات التي هم 
عليهـــا اآلن، وهـــم يجلبـــون كثيًرا مـــن القيمـــة للصناعة 

واالقتصاد الوطنيين«.
واســـتطرد قائـــاًل: »باإلضافـــة إلـــى التدريـــب الفنـــي 
المميـــز، يتـــم التركيز بشـــكل كبيـــر على بناء شـــخصية 
المتدربيـــن، من خالل جميـــع األنشـــطة اإلضافية، التي 
تســـتهدف تحســـين مهارات االتصال والسالمة والتطوع، 

وغيرها من المهارات الحياتية والمهنية«.
واختتـــم الشـــهراني حديثـــه للمورديـــن والمســـتثمرين 
موضًحـــا أن مراكـــز التدريـــب الوطنيـــة يتـــم إعدادهـــا 
بمرونـــة، بحيـــث تســـتطيع التكيـــف مـــع االحتياجـــات 
دة للســـوق، مشـــيًرا إلـــى أن اســـتمرار التعـــاون  المحـــدَّ
والمشـــاركة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى تحقيـــق الفائدة 

المرجوة لجميع األطراف.

أجراهـا  دراسـة  باسـتفاضة  المنتـدى  ناقـش  وقـد 
مجلس البترول العالمي ومجموعة بوسـطن االستشـارية، 
ن  حـول القدرات واإلمكانات غير الُمسـتثمرة، حيث تضمَّ

النقاش النقاط التالية:
■  اسـتمرار ضعـف تمثيـل المـرأة عبـر مختلـف المناطـق 

الجغرافية وأنواع الشركات.
■  انخفاض نسـبة الموظفات في القـوى العاملة على مر 
المسـتويات  فـي  االنخفـاض  هـذا  وتفاقـم  الزمـن، 

العليا.
■  الفجـوة الكبيـرة فـي التصـور بين الرجـل والمـرأة فيما 

يخص التحديات.
■  أهمية تقدير المسؤول التنفيذي األول في المؤسسات 
للتمثيـل المتـوازن بيـن الجنسـين، حيـث أن المؤسسـة 

تحذو حذو قائدها.

سعد الشهرانيعبدالرحمن المقرن
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األطفال يقرؤون العالم

اتبع قلبك!

نسيج الحضارة

■  لــك تجربة متنوعة بين كتابة الشعر وكتابة الــروايــة، هــل ثمة 
اختالف في الــدافــع الــســردي - إن جــاز التعبير - يجعلك تلجأ 

لنوع إبداعي بعينه؟
الدافع ابــتــداًء ودوًمـــا هو محض الكتابة، فهي من تمضي بي 
لعالمها. الرواية ازدحام نفسّي بالحكاية، بتجربة سائلة في عروق 
الزمن، َسيٌْر في غابة ليس لها منتهى وال آخر. أما الشعر فهو مّس 
جارح في اللغة يُنبت للكلمات أجنحة على نحو الدهشة والمفاجأة. 

■  عــالقــتــك خــاصــة جــــًدا بــالــلــغــة، ولــــك قــامــوســك مـــن الــمــفــردات 
العميقة والموجزة في آن مًعا تذوب داخل أجواء النص، فتمضي 
هي وتترك أثرها من معنى قابل للتأويل. هل بوسعك أن تشرح 

لنا طبيعة هذه العالقة؟
عالقتي باللغة تبدأ من لهجة أهلي وقريتي في جبال عسير، وهي 
لهجة جمالية عالية. وكأي لهجة، تلتبس بطبيعة المكان ومناخه، 
وطبيعة جبالنا حقول ومزارع وغابات وأودية وقمم.. الخ، ومناخها 
ضباب وغيم وأمطار، على امتداد العام، وكل هذه التفاصيل تنساب 
إلى كالم الناس. ثم تأثرت كثيًرا بلغة القرآن، وما أحالها من لغة، 
والحــًقــا لــغــة اآلداب بــعــصــورهــا، مــن عــصــور مــا قــبــل اإلســـالم 
)الجاهلي(، وصواًل لآلداب الحديثة والمعاصرة، ومعها الترجمات 

العظيمة آلداب العالم، كل هذا االفتتان باللغة هو قاموسي.
■  هل تفكر في تلقي القارئ ومدى فهمه واستيعابه أثناء نسجك 

حبكاتك الروائية؟
بعد ربع قرن في الكتابة والنشر، وتسعة كتب، ومئات المقاالت، 
ال تتخيل سيل األعاجيب في آراء الناس! هناك من يجد في عمٍل 
ما، تعبيًرا عن نفسه، هناك من يطري عليك للحد الذي يُشعرك 
بالخجل، كما أن هناك القارئ الــذي يمقتك وال يستسيغك، بل 
ويشتمك، واألقل دوًما هو القارئ الموضوعي، وكل هذا التلقي جزء 

من طبيعة عالم الكتابة.
■  لحظة الميالد، والطفولة األولى، والماضي، هذا كله حاضر بقوة 
في أعمالك. هل ثمة عالقة بين كتابتك والحنين إلى زمن ولى، 

ترنو دوًما إليه؟
ال أريد أية عودة للماضي. أنا سعيد بزمني، وكما يقال - وهي 
عبارة صحيحة - أن لكل مرحلة من العمر جمالها وطعمها، نكهتها 
ومعناها. الحنين لأمكنة األولى، لحالتها المثلى في ذهني وذاكرتي، 
والتي لم تعد موجودة في الواقع، بشكلها وال معناها األول، والكتابة 
في األصل تذهب بك أخيًرا، كما تفعل المعرفة والفلسفة، وتعيدك 

طفاًل، بصيغة أخرى!
■  ُترجمت بعض أعمالك إلى اللغات األجنبية، كيف تنظر إلى هذه 

التجربة في مسيرتك؟
والنرويجية  الفرنسية  ــى  إل  »20 تُرجمت روايـــة »اإلرهـــابـــي 
واإلنجليزية في الطريق، وصدرت لي مجموعة شعرية بالفرنسية، 
بعنوان »معلق في العدم«، مع عديد من النصوص المترجمة في 
أنطولوجيات مختلفة، في لغات عديدة، وهي بالنسبة لي تجربة 
بغاية األهمية، وسعيد وفخور بها. فمن عزاء الكتابة وعظمة عالمها 
أن تصل كلماتك إلى قارئك المحلي والعربي أواًل، ومنها إلى قارئ 
آخر، بمكان آخر، ولغة أخرى. وألشير ألعمق معنى في هذا األفق 
الساحر، أتذكر بشكل شخصي كيف تأثرت بخورخي أمــادو، أو 
كازنتزاكس، أو كونديرا، أو بورخيس، أو نيرودا. كيف لشخص من 
أقاصي األرض، في البرازيل، أو اليونان، في التشيك، أو األرجنتين، 
أو تشيلي.. أن ألهمتني كلماته، وربما ساعدتني وأنقذتني يوًما، وأنا 
في مكان آخــر من العالم. هــذا جــزء من عظمة الترجمة وأحد 
أشكال أهمياتها الكثيرة، وأرجو أن يتحقق ألحد كتبي أو نصوصي 
هذا المدى. هذا أبعد وأعمق ما يأمله كاتب، فوق أي أرض، وتحت 

كل سماء.

الرواية َسْيٌر في 
غابة ال آخر لها

عبداهلل ثابت
شاعر وروائي سعودي صدر له عديد من األعمال 

اإلبداعية، منها »وجه النائم«، و«اإلرهابي 20«، و«جلبة 
لتحريك الوقت« و«كتاب الوحشة«.

تـدرك سـاندرا سـميت، مؤلفـة هـذا الكتـاب، جيـًدا 
أهمية القصص في حياتنا كبشـر، وتطالب بعدم التوقف 
بوسـعهم  سـيكون  ألنـه  للصغـار،  الحكايـات  سـرد  عـن 

عبرها فهَم العالم. 
الكتـاب بعنـوان: »قـراءة العالـم: مـا يتعلمـه األطفـال 
الصغـار مـن األدب«، وهـو يتكون من ثالثة أقسـام موزعة 
علـى أحـد عشـر فصـاًل. القسـم األول أسـمته الكاتبـة 
»تهيئـة األجـواء«، وفيـه تقـدم تعريفـات للطفولـة واألدب 
وكيفيـة تشـكل  وأدواتـه  القصصـي  السـرد  وتستكشـف 
المعنـى فـي أذهـان األطفـال. ويـدور القسـم الثانـي حـول 
وتُقـال  وتُقـرأ  وتُصـور  تُحكـى  التـي  الحكايـات  مفهـوم 
وتُسـمع وتُشـارك، وتؤكد فيه على قوة الموروث الشفهي، 
وكيفيـة  وداللتهـا  الصـور  قـراءة  طرائـق  وتسـتعرض 
النـص  يسـاعد  كيـف  وتفسـر  الكلمـات  مـع  تناسـجها 
المكتـوب األطفـال فـي مرحلـة مبكـرة علـى أن يصبحـوا 
قـراء مسـتقلين، وتشـرح مفهـوم الثقافـة الشـعبية وتقـف 
بالتفصيـل عنـد التحـوالت التـي شـهدها سـرد القصـص 
التقليـدي فـي عالـم الوسـائط الرقميـة الجديـدة. أمـا 
القسـم الثالـث فجـاء بعنوان »قـراءة العالـم«، وتناقش فيه 
العالقـة بيـن األدب والهويـة وعمليـة اكتسـاب اللغة وتوثق 

يُعـد األسـترالي أنـدرو ماثيـوز، كمـا نقـرأ علـى الغـالف 
المؤلفيـن فـي مجـال  الكتـاب، مـن أشـهر  لهـذا  األخيـر 
تطويـر الـذات فـي العالـم، فقد ترجمـت كتبه إلـى 43 لغة. 
وهـو يقـدم للقـراء في هذا العمل الذي يحمـل عنوان »اتبع 
قلبـك« دليـاًل بسـيًطا وعملًيـأ لكل مـن يريد أن يجـد هدًفا 
فـي حياتـه وعملـه عبـر اكتشـاف مـا أسـماه »قـوة اإلنسـان 
الخاصـة«، التـي سـيترتب عليهـا نجـاح الفـرد فـي التعامـل 
مـع كافـة أنـواع التحديـات التـي سـيواجهها ال محالـة فـي 
حياتـه. والكتـاب كذلـك يوضـح كيـف يفكـر األشـخاص 

السعداء وكيفية تجنب الفشل وتذوق الخسارة.
فاعـل  بشـكل  ماثيـوز  يقـدم  مفاهيـم،  عشـرة  وعبـر 
قصًصـا ونصائح توجيهية تقترب ألن تكون حكًما فلسـفية 
يسـهل اتباعهـا مـن دون اإلحسـاس بـأي عـبء نفسـي أو 
لنتعلـم  هنـا  »نحـن  المفاهيـم:  هـذا  مـن ضمـن  مـادي. 
الـدروس، والعالـم هـو معلمنـا«، و»ليـس لـدى الكـون أي 
لمعتقداتـك«،  تـام  انعـكاس  هـي  و»حياتـك  ُمَفّضليـن«، 
و»حيـن تبالـغ فـي التعلـق باألشـياء واألشـخاص والمـال...
تُفِسـد األمـور«، و»مـا تركـز عليه في الحيـاة ينمـو«، و»اتبع 
قلبـك«، و»مهمتنـا في الحياة ليسـت تغيير العالـم بل تغيير 

ذواتنا«.

يـؤرخ هـذا الكتـاب للحضـارات اإلنسـانية مـن زاويـة 
وعبـر سـرد قصصـي  النسـيج.  محـددة هـي صناعـات 
مشـوق تستكشـف مؤلفتـه، الصحفية األمريكيـة فيرجينيا 
بوسـتريل، التاريـخ العالمـي للمنسـوجات علـى اختـالف 
أنواعهـا مـن الكتـان فـي العصـر الحجـري القديـم إلـى 
الحياكـة ثالثيـة األبعـاد. وهـي تؤكـد فـي كتابهـا، الـذي 
يحمل عنوان » نسيج الحضارة: كيف صنعت المنسوجات 
العالـم«، أنـه يمكـن فهـم التاريخ اإلنسـاني ثقافًيـا بالبحث 
وطبيعـة  بأنمـاط  لحـق  لـذي  ا لتطـور  ا فـي  لنظـر  وا
المنسـوجات واألقمشـة التـي تعـددت أدوارهـا مـن تغطيـة 
وثيـق  بشـكل  ترتبـط  وظائـف  مـن  ذلـك  وغيـر  وتزييـن 
بالمجتمعـات اإلنسـانية، ألن صناعـات النسـيج ببسـاطة 
عنهـا.  غنـى  ال  التـي  اإلنسـانية  النشـاطات  أكثـر  هـي 
تطـور  أن  إلـى  السـبعة  فصولـه  عبـر  يشـير  والكتـاب 
المنسـوجات علـى مـدار آالف السـنوات ما هـو إال ترجمة 

لما شهده البشر أنفسهم من تغيرات متنوعة.
وتسـتعرض الكاتبة وبمعرفة موسوعية بالتفصيل أنواع 
أليـاف وخيـوط وطـرق الصبغـة  النسـيج المختلفـة مـن 
صناعـة  فـي  والصـوف  الحريـر  اسـتخدام  تـم  وكيـف 
األقمشـة منـذ فتـرة زمنيـة بعيـدة وكيـف عمل البشـر على 
تطويـر مكونـات النسـيج  ذاتهـا وطرق غزلـه المتنوعة، ثم 
تربـط ذلـك كله بمهـارة بالمتعاملين مع هـذه الصناعة من 

فيه سرديات األطفال وتُحللها.
وعلـى مـدار أقسـام وفصـول الكتـاب تذّكـر المؤلفـة 
دوًمـا بضـرورة القـص واألدب فـي حيـاة األطفـال، فهـي 
تشـير إلـى أن الهـدف األسـاس مـن كتابهـا هـو »تذكيـر 
أولئـك الذيـن لهـم عالقـة بحيـاة األطفـال بأهميـة األدب 
فـي تعلمهـم وتطورهـم«، وتوضـح أن حكايـات األطفـال 
باتـت مختلفة عمـا كانت عليه قديًما؛ فثمـة توجه متزايد 
نحـو االبتعـاد عـن وصف نـوع مـن الطفولـة المثالية حيث 
الكبـار  مـن  بريًئـا ومحمًيـا  مؤدًبـا،  فيهـا  الطفـل  يكـون 
والنظـر إليـه بالمقابـل باعتبـاره »العًبا في العالـم« يواجه 
الخبـرات  مـن  كبيـرة  مـن خـالل خيالـه مجموعـة  فيـه 

والعالقات والمشاعر. 
وتنصـح سـميت القـراء بضـرورة األخـذ فـي االعتبـار 
عنـد اختيارهـم للقصـص التـي سـيقرؤونها لأطفـال نوع 
الطفولـة الموجـودة في الكتـب ليعرفوا مـا إذا كانت توفر 
فرًصـا ألطفالهـم ليجـدوا عناصر يمكـن أن يتماهوا معها 
ويرتبطـوا بهـا. وتوكـد علـى أننـا عبر القـص نبنـي حياتنا 
وحيـوات اآلخريـن، وعلـى أن األطفـال يدخلـون عالـم 
السـرد فـي عمر صغيـر للغاية، وعبره يطـورون من خالل 
خبرتهم اليومية توقعات عما سيكون عليه حال عالمهم.

وعبـر خبـرات شـخصية وتسـاؤالت عـن مواقـف حياتية 
مختلفـة ينقـل لنـا المؤلف مـا يعتبـره حلواًل مفيـدة وناجعة 
يكتـب:  حياتـه.  جوانـب  مختلـف  فـي  إنسـان  كل  لتقـدم 
»الحيـاة مثـل السـلم نوًعـا مـا. ينبغـي أن نصلـح الدرجـة 
التـي نقـف عليهـا لنتمكن من الصعود: سـواء فـي العمل أو 
العالقـات أو المـال أو أًيـا كان. ومـا إن يتـم إصـالح هـذه 
الدرجـة، ننتقـل إلـى الدرجة التالية«. ويؤكـد على أن نجاح 
البشـر وسـعادتهم يعتمـدان علـى كيفيـة توظيفهـم لكافـة 
الظـروف التـي يتعرضـون لهـا، وعلـى أنه ال يهم مـا يحدث 

للمرء بل الكيفية التي يرى بها هذا الذي يحدث له. 
وهكـذا علـى كل شـخص أن يفهـم أن تحـدي الحيـاة 
يكمـن فـي تقديـره لقيمة كل شـيء يجابهه مهمـا يكن، لكن 
عليـه فـي الوقت ذلـك أن يتخلى عن تعلقـه الكامل أو حتى 
الجزئي باألشياء، وأن يجعل ارتباطه بها نسبًيا، فالقاعدة 
هنـا »حيـن تطـارد األشـياء، تهرب منـك«. وحسـب المؤلف 
تجنـب التعلـق ال يعنـي الالمبـاالة، فقـد تكـون غيـر متعلـق 
ومـع ذلـك تتحلى بعزيمة عالية تقودك إلى التميز والنجاح 
فـي نهايـة المطاف. وهذا النجاح لـن يتحقق كما نفهم من 
هـذا الكتـاب الممتـع إال حيـن يحـب كل فـرد مـا يفعلـه فـي 

الوقت الراهن ثم يتبع قلبه في كل طريق يسلكه.

تجـار ومسـتهلكين، وتضـرب علـى ذلـك أمثلـة عديـدة مـن 
طريقتـه  منهـا  لـكل  كان  مختلفـة،  وحضـارات  ثقافـات 
الخاصـة فـي التعامـل مـع منسـوجاته التـي صـارت تميـزه 
عـن غيـره، بـل وأسـهمت بشـكل كبيـر فـي تحقيـق نهضته، 
كمـا حـدث فـي الثـورة الصناعيـة فـي إنجلتـرا أو فتـرة 
النهضـة بإيطاليـا وفـي مراحـل مختلفـة من تاريـخ الصين 

وإفريقيا.
وال تغفل الكاتبة عن توضيح دور المخترعين والعلماء، 
وحتـى البشـر العادييـن، الذيـن لعبـوا دوًرا مؤثـًرا وبـارًزا  
فـي تطـور تقنيـة صناعـات المنسـوجات، فتحكـي لنـا عـن 
الرجـل الـذي الحظ منذ آالف السـنين األليـاف الموجودة 
علـى شـجرة وفكـر أن يجمعهـا معـا لتشـكل خيوًطـا، ثـم 
كيـف نُسـجت تلـك الخيوط مًعـا في مرحلة أخرى لتشـكل 
بـدأ  التـي  الرقميـة  التطـورات  أحـدث  حتـى  قماًشـا، 

استخدامها في صناعات األقمشة في زمننا الراهن. 
إلـى أن الدافـع وراء تأليفهـا هـذا  وتشـير بوسـتريل 
الكتـاب هـو تعلقهـا بهـذا المنتـج الحضـاري الـذي يسـم 
وتلفـت  تفاصيلهـا،  بكافـة  وبصناعتـه  البشـرية  الحيـاة 
النظـر إلـى أن عملهـا فيـه يتصـل بشـكل وثيـق بجوانـب 
معرفيـة عديـدة، إذ تقـول: »كلمـا زادت معرفتي بالنسـيج، 
زاد فهمـي عـن العلـم واالقتصـاد والتاريـخ والثقافـة، وعـن 

تلك الظاهرة التي نسميها »حضارة«.
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 دعوة لالحتاق ببرنامج التدريب لطلبة الكليات املهنية وكليات املجتمع ومعهد اإلدارة العامة
للطالب والطالبات السعوديني لعام 2021م. ي

استكشف.. تعلم.. وانطلق

يبدأ التسجيل عند الساعة الثامنة من صباح يوم اإلثنني، 
22 ربيع الثاني 1442هـ املوافق 7 ديسمبر 2020م.

ينتهي التسجيل عند الساعة الثالثة من مساء يوم األحد، 
28 ربيع الثاني 1442هـ املوافق 13 ديسمبر 2020م.

للتسجيل وملعرفة شروط التقدمي، ُيرجى مسح رمز االستجابة السريع أدناه لزيارة موقع الشركة.

الخميس ١٨ ربيع اآلخر 144٢هـ، ٣ ديسمبر 20٢٠م

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

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

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

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

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

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

مدير قسم النشر بالوكالة: 
وليد يوسف الهالل
مستشار التحرير:

عبدالوهاب خليل أبو زيد
مسؤول التحرير: ناجي عوض

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل 
محمد العداربة، ميثم ضياء الموسوي، مصلح 

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

اإلنسان وصديقه الطينالتقط صورة:
نا  شيٌء ما من مسارب الروح يشدُّ

إلى األرض؛ إلى طينها ورملها 
ومائها، وما انبسط عليها من 

ن. ومهما نأَت  بساط أخضر أو ملوَّ
بنا الحضارة المدنية بزهوها 

بها، فإن مشهًدا عابًرا من  وتطلُّ
مشاهد الحياة التي ال ُتحصر 

رنا بدفء تلك العالقة األزلية.  يذكِّ
زميلتنا سارا الكزاز، من دائرة 

ل الرقمي، تطير بنا بجناحي  التحوُّ
الصورة إلى أحد تلك المشاهد، 
حيث تكاد تتالشى المنافع التي 
ه صفو العالقات، حين يلعب  تشوِّ
اإلنسان مع صديقه الطين ُلعبة 

صنع الفخار، فيستذكران ما تبقى 
من الثقافة القديمة. التقطت سارا 
هذه الصورة عام 2017م في مصنع 

الغراش للفخار في األحساء.

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

تتعـــدد أدوار الصمت مـــن موقف إلـــى آخر، وتختلف مـــن تجربة 
إلى ســـواها، كما تتعدد أدوار الـــكالم تماًما، وليـــس صحيًحا دائًما 
قته الحكمـــة العربية القائلـــة »إذا كان الكالم مـــن فضة فإن  ما ســـوَّ
الصمت من ذهـــب«؛ فقد يكـــون الصمت جريمة إن حـــدث في غير 

موقعه، كالكالم المؤذي أو هو أشد وأنكى.
للصمـــت أيًضـــا دالالت، وربمـــا لحظة صمـــت واحـــدة تعدل في 
أثرهـــا خطبـــة بليغـــة تمتـــد لســـاعات علـــى منبـــر جامعـــي، وربما 
يحدث أن تتلقى درًســـا من مالمـــح أبيك الصامـــت، تتملَّى مالمحه 
فتكتظ روحـــك بالحكمة، أو بالتوجـــس والخوف والترقـــب، أو ربما 
باألمـــل، وربمـــا تكـــون منبـــوًذا ألنـــك اختـــرت الصمت فـــي لحظة 

يجب عليك فيها أن تجهر بصوتك دفاًعا عن حق إنسان مظلوم.
ر زوجتـــك وهـــي تطبق شـــفتيها فجـــأة، وهي التـــي عودتك  تصوَّ
على الشـــكوى المتكررة مـــن العيال، وأخبـــار جارتها ســـيئة الخلق، 
ومـــرض أمها التـــي تـــود أن تزورهـــا الليلـــة القادمـــة، مـــاذا تُخلِّف 
داخلك لحظـــة الصمـــت تلك مـــن أعاصير؟ ربمـــا توحي لـــك بعدة 
قـــراءات: هي غاضبـــة، هـــي حزينة، هـــي تعتريهـــا حالة شـــك في 

سلوكك؟
مـــن ناحيـــة أخـــرى، ربمـــا يلجـــأ شـــاعر إلى خدعـــة رومانســـية 
بادعـــاء الصمـــت، فيهـــا كثير مـــن المراوغـــة الجميلة التـــي ترضي 

غرور الطرف اآلخر كما فعل نزار:
مًتـــا صا حســـنك  م  مـــا أ قفـــت  و ا  ذ فـــإ

ُل جمـــا ل  لجمـــا ا م  حـــر فـــي  لصمـــت  فا
أي زهـــو يتركه مثـــل هذا الوصف فـــي نفس أنثى حالمـــة! مع أن 
الحالـــة هـــي حالة تقاعـــس عن الـــكالم من شـــاعر متـــرف، إلى أن 
أصبح هـــذا البيـــت ســـبياًل للخـــالص المريح بتكـــراره على شـــفاه 

كثير ممن يودون إبداء مشاعرهم دون معاناة البحث عن كالم.
وهذا مـــا تكـــرر مـــع شـــوقي، العاشـــق الذي لجـــأ إلـــى الصمت 

مكتفًيا بخطاب العيون:
طبـــت فخا م  لـــكال ا لغـــة  لـــت  تعطَّ و

ِك عينـــا ى  لهـــو ا لغـــة  فـــي  عينـــيَّ 
ولكـــن الجواهـــري راح يصمت فـــي موطن مختلـــف، موطن يجدر 
فيـــه الصخـــب واإلثـــارة، إال أن حالـــة اإلعيـــاء والتعب التـــي انتابته 
من هـــول الموقـــف، جعلتـــه يجد لـــه مبـــرًرا للصمـــت رغـــم غليان 

المشاعر حالة الندب والرثاء:
تـــه جمر ن  ا لحـــرَّ ا علـــى  تطغـــى  حيـــن  و

فـــُم عليـــه  يطـــوى  مـــا  أفضـــل  فالصمـــت 
وأما درويـــش فقـــد أدرك معنى أن تُجيـــد الكالم قبالـــة من فقد 

حقه، فراح يوصيك:
ر نفسك باالستعارات »وأنت تحرِّ

ر بغيرك.. من فقدوا حقهم في الكالم« فكِّ
وتظل األســـئلة تتداعـــى حول جوهـــر الصمت وماهيتـــه وحاالته، 
هـــل هـــو وصفـــة ســـحرية لعـــالج األلـــم، أم هـــو إحـــدى منغصات 
لحظـــات الهنـــاء والراحـــة، هـــل هـــو اطمئنـــان وســـكينة، أم هـــو 

اضطراب ومعاناة؟
ثم هـــل حًقـــا »الســـكوت عالمة الرضـــا«؟ ليُبنـــى عليه قـــرار قد 
يكـــون مصيرًيا، كســـكوت العروس لحظـــة الخطبة، التـــي نراها في 
الواقع وفـــي الدرامـــا اليومية، أم هـــو عالمة ســـخط واحتجاج في 

أحايين أخرى كثيرة؟
أما مـــا تراه فـــي المقابر فليس لك أن تســـميه صمًتـــا، فهو ربما 
ليـــن« فـــي  يكـــون أكثـــر ضجيًجـــا فـــي نفســـك مـــن صخـــب »الدالَّ

األسواق.

الوقوف »صامًتا« 
أمام ُحسنك

جاسم عساكر *

* شاعر سعودي
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Employee موظف
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االسم العائلة

قف أمام خلفية 
بيضاء متجانسة

ارفع ذقنك لصورة أجمل

التقط لنفسك 
أفضل صورة

واستلم بطاقة أرامكو السعودية الجديدة 
من أقرب جهاز خدمة ذاتية 31 ديسمبر 2020.

Industrial
Security

األمن
الصناعي

يجب على جميع موظفي الشركة حتديث صور بطاقاتهم 
الشخصية االن من خالل تطبيق mySecurity وأستالم 
بطاقاتهم اجلديدة من أجهزة اخلدمة الذاتية قبل تاريخ 

31 ديسمبر 2020. بإمكانك القيام بذلك بدون زيارة 
مكتب األمن الصناعي للبطاقات الشخصية.

امسح الرمز لتحميل البرنامج 
على هواتف أبل أو أندرويد


