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أرامكو السعودية تسدل الستار على 
2020 باالحتفاء بجهود استثنائية سطرها 

أكثر من 236 موظًفا من خالل 19 فريًقا



كانـــت ســـنة 2020م ســـنة اســـتثنائية بجميـــع 
تفاصيلهـــا، فقـــد فرضـــت كثيـــًرا مـــن التغيرات 
على العالـــم أجمع بســـبب جائحة كورونـــا. وكما 
كان للجائحـــة آثار ســـلبية على البعـــض، كان لها 
آثـــار إيجابية علـــى كثيريـــن؛ فقـــد تضاعف نمو 
بوتيـــرة متســـارعة وغيـــر  الرقمـــي  االقتصـــاد 
مســـبوقة، مســـتفيًدا مـــن توجـــه العالـــم نحـــو 

المنصات والخدمات الرقمية.
ولـــو نظرنـــا إلـــى التغييـــر المصاحـــب ألثـــر 
الجائحـــة، لوجدنا أن األثـــر اإليجابي كان حليف 
مـــن كان مســـتعًدا ومتهيًئـــا للتغييـــر قبـــل ســـنة 
2020م. ولعلـــي أقتبـــس مـــن مقابلـــة تلفزيونيـــة 
حديثـــة مـــع معالـــي وزيـــر االتصـــاالت وتقنيـــة 
المعلومـــات، المهندس عبداهلل الســـواحه، الذي 
تحـــدث عـــن مقومـــات النجـــاح التـــي ســـاعدت 
المملكـــة علـــى تخطـــي الجائحة بقولـــه: »وصفة 
التعافـــي واالزدهار فـــي 2020م ومـــا بعده تكمن 
فـــي التركيز على تمكيـــن المرأة ودعم الشـــباب، 
ومتى مـــا دمجنا هذا مـــع الريادة واالبتـــكار فلنا 
التوفيـــق والنجـــاح«. وقـــال أيًضا: »فـــي األزمات 
تتجلى الريـــادة والقيادة، وقد لمســـنا من ريادّيي 

ورياديـــات الوطـــن كل التفانـــي واإلبـــداع وســـط 
الجائحة، فلهم منا خالص الشكر والثناء«.

فوصفـــة النجاح كانـــت في االســـتعداد للتغيير 
قبـــل االضطـــرار لـــه، فمـــا إن تـــم اإلعـــان عن 
رؤيـــة 2030، حتى بـــدأت برامج تحقيـــق الرؤية 
الجميـــع  ل علـــى  الـــدؤوب، ممـــا ســـهَّ بالعمـــل 
التكيف الســـريع ومتابعـــة األعمـــال وتقليل األثر 
الســـلبي للجائحة. فلو نظرنا إلـــى وزارة التعليم، 
على ســـبيل المثـــال، فقـــد كانت جاهـــزة بمنصة 
مدرســـتي منـــذ عـــام 2019م، وبمجـــرد اتخـــاذ 
اإلجـــراءات االحترازيـــة وتغييـــر طريقـــة العمـــل 
ليكون التعليـــم عن بُعـــد، أصبح التغييـــر ممكًنا. 
وكذلك األمر بالنســـبة لخدمات التســـوق والدفع 
الرقمـــي، فقـــد كان لاســـتعداد أثـــر إيجابي في 
خلـــق 90 ألـــف فرصـــة وظيفيـــة جديـــدة، ارتفع 
وقفـــزت   ،%500 إلـــى  التوطيـــن  نســـبة  فيهـــا 
المملكة فيهـــا إلى المرتبـــة التاســـعة عالمًيا في 

المهارات الرقمية.
إن االســـتفادة من موجات التغييـــر يحتاج إلى 
التخطيط للتغيـــرات المحتملة واالســـتعداد لها. 
كمـــا تحتاج الفـــرص إلـــى المداومة علـــى التعلم 

واكتســـاب مهـــارات جديـــدة القتنـــاص الفـــرص 
المســـتقبلية ومســـابقة اآلخريـــن إليهـــا. أما من 
ينتظر حدوث التغيير ليبدأ، فســـتكون اســـتفادته 
أقـــل بكثير. يقـــول الكاتـــب جـــون وودن: »عندما 
تطـــرق الفرصـــة بابـــك، فقـــد فاتـــت فرصتـــك 

لاستعداد«.
أرامكـــو  بـــه  قامـــت  مـــا  إلـــى  نظرنـــا  ولـــو 
الســـعودية، مؤخـــًرا، من افتتـــاح محطـــة لتزويد 
الســـيارات بوقـــود الهيدروجيـــن، لوجدنـــاه خير 
مثـــال القتنـــاص الفرص وتســـخير ريـــاح التغيير 
لصالـــح الوطـــن، والتهيئـــة لمســـتقبل يســـتخدم 
وقوًدا ذا أثـــر إيجابـــي للبيئة. ولعل هـــذا المثال 
يكون حافـــًزا ألصحاب محطات الوقـــود الغتنام 
الفـــرص، باســـتحداث مرافـــق لخدمة ســـيارات 
شـــركات  وكذلـــك  والكهربـــاء.  الهيدروجيـــن 
فـــي  البـــدء  أيًضـــا يمكنهـــا  خدمـــات الطريـــق 
التجهيز لتقديم خدمات خاصة بهذه الســـيارات 

المستحدثة.
ح، والســـعيد  األمثلة كثيرة، وبـــوادر التغيير تلوِّ
التغييـــر  ريـــاح  لتســـخير  يكـــون مســـتعًدا  مـــن 

لصالحه.

تسخير رياح التغيير
إضـــاءة

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

إياد بوحليقة
eyad.buhlaiqah@aramco.com

إدارة أنظمة التحكم والتصنيع

مجلس أرامكو السعودية للمهندسين يسعى لتوحيد المعايير العالمية

الظهـــران - علـــى مـــدى تاريخهـــا الممتد فـــي قطاع 
الطاقة، ُعرفت أرامكو الســـعودية بتأثيرهـــا الكبير على 
مجموعة واســـعة من المجـــاالت في هـــذا القطاع، فقد 
صـــار اســـمها مرادًفـــا للجـــودة والســـامة والنزاهـــة 

والموثوقية واالبتكار، واألهم من كل ذلك هو التأثير.
وتمثِّل فـــرٌق مـــن خبـــراء أرامكـــو الســـعودية الجهود 
الهندسية العالمية للشـــركة، من خال لعب دور محوري 
في تعزيـــز مكانتهـــا ضمن الهيئـــات المحليـــة والعالمية 
المختصـــة بتوحيـــد المعاييـــر، وذلـــك من خـــال لجنة 

المعايير الهندسية التابعة لها.

المستوى المحلي واإلقليمي
وعلـــى المســـتوى المحلـــي، يقـــود خبـــراء الشـــركة 
المتخصصـــون حالًيـــا تســـع لجـــان فنيـــة فـــي الهيئـــة 
الســـعودية للمواصفات والمقاييس والجـــودة، وهي جزء 
مـــن هيئـــة التقييـــس لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

العربية.
كما يقود عشـــرة خبراء متخصصون عـــدة لجان فنية 
فـــي هيئـــة التقييـــس لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 
العربيـــة، حيـــث تبنَّت الهيئـــة 44 معياًرا قياســـًيا مطبًقا 

في أرامكو السعودية.

المستوى الدولي
أما على المســـتوى الدولي، فلدى الشـــركة 128 خبيًرا 
متخصًصـــا يتولـــون قيـــادة 32 هيئـــة معاييـــر هندســـية 
دولية، أو يشـــاركون فيهـــا كأعضاء لهم حـــق التصويت. 
ومن بيـــن هذه الهيئـــات: الهيئة الدوليـــة لمنتجي النفط 

والغـــاز، والمنظمـــة الدوليـــة للمعاييـــر، ومعهـــد البترول إميون هيوسنت
التـــآكل،  لمهندســـي  الوطنيـــة  والجمعيـــة  األمريكـــي، 

والجمعية األمريكية للمهندسين الميكانيكيين.
كمـــا يشـــارك خبـــراء الشـــركة بفاعلية فـــي المنتدى 

االقتصادي العالمي.
ومن خال االلتزام الراســـخ بالتميُّز مـــن قبل مجلس 
الخبـــراء  هـــؤالء  أظهـــر  الشـــركة،  فـــي  المهندســـين 
المتخصصـــون للعالم أن أرامكو الســـعودية بلغت مرحلة 
متقدمـــة كشـــركة عالميـــة رائـــدة فـــي وضـــع المعاييـــر 

الهندسية.

المبادرة
بـــدأت القصـــة فـــي عـــام 2015م، عندمـــا أطلقـــت 
الخدمـــات الهندســـية فـــي أرامكـــو الســـعودية مبـــادرة 
تحســـين وعولمة المعايير الهندســـية. وســـعت المبادرة 
نحـــو تحقيق هـــدف يتمثَّل في تعزيز كفـــاءة المعايير من 
حيـــث التكاليـــف، باإلضافة إلـــى التأثير علـــى المعايير 
الدوليـــة مـــن خـــال تضميـــن أفضـــل معايير الســـامة 

والجودة في هذا القطاع بحسب رؤية الشركة.
وفـــي هذا الصدد، قـــال كبير المهندســـين في أرامكو 
الســـعودية، األســـتاذ جميل البقعاوي، إن ذلك أسهم في 
أن تكـــون الكفـــاءات الهندســـية فـــي الشـــركة عالميـــة 

المستوى في عام 2020م.
وأضـــاف البقعـــاوي: »يواصـــل هـــؤالء الموظفون بذل 
ـــزة، وتحقيـــق إنجـــازات كبيرة فـــي التصدي  جهـــود مميَّ
للتحديات الفنيـــة، من خال تقديـــم الدعم المتخصص 
لألعمـــال والمشـــاريع، وتطبيق تقنيات جديـــدة، وكذلك 
الفنيـــة  ومواصفاتنـــا  الهندســـية  معاييرنـــا  تطويـــر 

والمحافظة عليها«.
وقال البقعاوي: »إحدى المجاالت الرئيســـة لمشاركة 

مهندســـينا تتمثَّـــل فـــي جهـــود التعـــاون لوضـــع معاييـــر 
موحـــدة ضمن هـــذا القطـــاع. ولهـــذه الغاية، اســـتمرت 
المشـــاركة فـــي جهودهـــا ضمـــن المنتـــدى االقتصـــادي 
العالمـــي والمشـــروع الصناعـــي المشـــترك )33( لوضع 

مواصفات موحدة لشراء عديد من السلع والمعدات«.

المنتدى االقتصادي العالمي
وفي هذا اإلطار، تدعو مســـتويات المشاركة لمجلس 
المهندســـين فـــي أرامكـــو الســـعودية ضمـــن المنتـــدى 
االقتصـــادي العالمي إلى الفخر. والمنتـــدى االقتصادي 
العالمـــي، الذي يتخذ من جنيف مقًرا له، هو المؤسســـة 

الدولية المعنية بالتعاون بين القطاع العام والخاص.
ويضـــم المنتدى كبـــار القـــادة في مجاالت السياســـة 
واألعمـــال والثقافـــة، إلـــى جانـــب غيرهـــم مـــن قـــادة 
المجتمـــع، الذيـــن يتولَّـــون صياغـــة أجنـــدات عالميـــة 

وإقليمية، بما فيها أجندات لقطاع الطاقة.
وبدأت أرامكو الســـعودية، بالتعاون مع 11 شـــركة نفط 
وغاز، بمشـــروع مشـــترك في قطـــاع الطاقـــة من خال 
الهيئـــة الدوليـــة لمنتجـــي النفـــط والغاز، وذلـــك بهدف 
توحيـــد معايير المعـــدات واألنظمة ومواصفـــات المواد، 

ووضع مواصفات شراء موحدة.

خبراء مؤثرون على 
المستوى العالمي

عبـــداهلل الرميـــح هـــو أخصائـــي رئيس فـــي إدارة 
الخدمـــات االستشـــارية، وقـــد تولَّـــى رئاســـة لجنتيـــن 
فنيتيـــن فـــي هيئـــة التقييـــس لمجلـــس التعـــاون لـــدول 

الخليج العربية.
وفـــي إطـــار المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، تـــرأَّس 

الرميح برنامـــج الصناعة 
المشـــترك التابـــع للهيئـــة 
الدوليـــة لمنتجـــي النفط 
والغـــاز، حيـــث عمـــل مع 
وغـــــــاز  نفـــط  شـــركات 
أخــــــــرى لوضـــع معاييـــر 
موحــــــــدة لخطـــــــــــــــوط 
تلـــك  ت  وأدَّ األنــــــــابيب. 
الجهـــود لتبنـــي عـــدة معايير موحـــدة تُســـهم في ضبط 

تكاليف شراء المواد.
ســـليمان الماضي هو مستشـــار هندســـي أعلى في 
إدارة أســـاليب التصنيـــع والمراقبـــة، كما أنـــه عضو في 

الجمعيـــة الدولية لألتمتة 
منـــذ عـــام 2007م، حيث 
يشـــارك ضمن مجموعتي 
عمل تُســـهمان في تطوير 
معــــــــــــــايير الجمعيــــــــــة 
ومراجعتها. ويضطلـــــــــــع 
الماضي بـــدور فاعل في 
ضمـــان تطبيـــق التجارب 

الدوليـــة المســـتفادة فـــي معاييـــر أرامكـــو الســـعودية 
الهندسية المتعلقة باألمن السيبراني والشبكات.

اك هو أخصائي هندســـة فـــي مجموعة  هيثـــم البَرّ
تعمـــل  التـــي  المعـــدات 
إدارة  فـــي  باالحتـــراق، 
الخدمـــات االستشـــارية. 
اك هـــو نائب رئيس  والبَرّ
معهد البتـــرول األمريكي 
ســـي  لقيا ا ء  ا جـــر لإل
)المولدات البخارية التي 
ص  ســـتخا با تعمـــل 

.)STD 534( )الحرارة
فريًقـــا  اك  البـــَرّ وقـــاد 
لوضع قســـم جديـــد كان قد اقترحـــه، بناًء علـــى تجربة 
أرامكو الســـعودية، لمواصفـــة معهد البتـــرول األمريكي 
534، فيمـــا يخـــص المداخـــن الجانبيـــة فـــي المولدات 
البخاريـــة التي تعمل باســـتخاص الحـــرارة، كما ترأس 
لجنة للتوصل إلـــى اتفاق لتطوير المعادن المســـتخدمة 
في مواســـير أجهزة التسخين باســـتخدام الكروم وصلب 
الموليبدينـــوم، بـــداًل مـــن الفـــوالذ الكربونـــي، وذلـــك 
للتخلـــص مـــن التـــآكل بســـبب التدفـــق المتســـارع كمـــا 

حدث في بعض مرافق الشركة.

على المستوى الدولي
128 خبيًرا متخصًصا 

يقودون 32 لجنة معايير 
هندسية دولية، أو 

يشاركون فيها كأعضاء 
لهم حق التصويت.

على المستوى المحلي
الخبراء المتخصصون 

يقودون 9 لجان فنية في 
الهيئة السعودية 

للمواصفات والمقاييس 
والجودة.

10 خبراء متخصصون 
يترأسون عدة لجان فنية 
في هيئة التقييس لمجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربية.

44 معياًرا من معايير 
أرامكو السعودية تبنَّتها 
هيئة التقييس لمجلس 
التعاون لدول الخليج 

العربية.
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من خال عدة لقاءات تعريفية مع املوظفني يف الظهران ورأس تنورة وجازان والرياض وبقيق والعضيلية وينبع وجدة

الناصر يستعرض خطة العمل ٢٠٢١-٢٠٢٣ ويشيد 
بتضحيات الموظفين لتجاوز التحديات

إدارييهـــا  كبيـــر  الســـعودية،  أرامكـــو  رئيـــس  أطلـــع 
التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصـــر، موظفـــي 
الشـــركة مـــن مختلف أرجـــاء المملكـــة على خطـــة العمل 
للفترة 2021 - 2023م، وذلك خـــال عدة لقاءات تعريفية 
ُعقدت لهذا الشـــأن األســـبوع الماضي، حيث أعرب فيها 
الناصـــر عـــن امتنانـــه للموظفيـــن إزاء عملهـــم الـــدؤوب 

وتضحياتهم خال عام حافل بالتحديات الكبيرة.
وفـــي هذا الشـــأن، قال الناصـــر في كلمتـــه للموظفين: 
»مجلـــس إدارة الشـــركة فـــي غايـــة الســـرور لقـــاء مـــا 
أنجزتمـــوه هذا العـــام، وأعضاؤه علـــى ثقة تامـــة بقدرتنا 
على إعداد الشـــركة لمرحلة ما بعـــد فيروس كوفيد - 19. 
لقـــد برهنتم مرة أخـــرى على أنه مـــا من تحـــدٍّ ال يمكننا 
وكزمـــاء  كفريـــق،  مًعـــا  نعمـــل  عندمـــا  عليـــه  التغلـــب 

وكموظفين في أرامكو السعودية«.
وأضـــاف الناصـــر أن الجائحـــة العالميـــة إنمـــا كانـــت 
إحـــدى التحديات التي واجهت الشـــركة هـــذا العام. ومن 
التحديـــات األخـــرى التداعيـــات االقتصاديـــة للجائحـــة، 
والتقلبـــات فـــي أســـعار النفـــط، والتهديـــدات الفعليـــة 

والسيبرانية.
وقـــال الناصـــر إنـــه يحـــق لموظفـــي أرامكو الســـعودية 
االعتـــزاز بقدرتهم علـــى الصمود في ظل ســـعيهم لتزويد 
العالم بالطاقـــة والمنتجات، التي تحتاجهـــا الدول إلعادة 

البناء واالستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة.
وكان مجلـــس إدارة أرامكو الســـعودية قـــد اعتمد خطة 
ًرا.   العمل للفتـــرة 2021-2023م، خال اجتمـــاع ُعقد مؤخَّ
وفي سلســـلة لقاءات تعريفية، ناقـــش الناصر هذه الخطة 
مع الموظفين في الظهـــران ورأس تنورة وجازان والرياض 

وبقيق والعضيلية وينبع وجدة.
وأشـــار الناصـــر فـــي حواراتـــه مـــع الموظفيـــن إلى أن 
ـــط لاضطـــاع بـــدور أكبـــر في  أرامكـــو الســـعودية تخطِّ

خفض االنبعاثات في المستقبل.
وقـــال الناصـــر: »لـــن نبتعد عـــن النفـــط والغـــاز، ألننا 
نعـــرف أنهمـــا أســـهما علـــى مـــدى أجيـــال فـــي االرتقـــاء 
بمســـتويات المعيشـــة في مختلف أنحاء العالم، كما يُتوقع 
لهمـــا أن يســـتمرا في تلبية الطلـــب العالمي علـــى الطاقة 

ألعوام عديدة مقبلة«.
وأضـــاف: »في واقـــع األمر، نحن على أهبة االســـتعداد 
للمستقبل كشـــركة نفط، وكذلك كشـــركة كبيرة في مجال 

القافلة األسبوعية

الغاز والكيميائيات بوصفنا شركة طاقة متكاملة«.

دعوٌة إلى العمل
إلـــى جانب ذلك، حـــثَّ الناصـــر الموظفين فـــي حديثه 

معهـــم على التركيـــز على ثاثـــة أمور لضمان االســـتدامة 
الحقيقية لألعمال في الشركة.

وقال الناصر: »في بادئ األمـــر، يجب علينا المحافظة 
علـــى التصـــور الســـليم؛ ففـــي الوقـــت الـــذي ســـببت فيه 
الجائحة أســـوأ أزمـــة اقتصادية مـــرت علينا فـــي حياتنا، 
يجب علينـــا تذكر أن األســـبقين كانـــوا قد واجهـــوا أيًضا 
تحديـــات صعبة، ونجحوا في اجتيازهـــا ألنهم تبنوا موقًفا 
ال يعتـــرف بأن أي عائـــٍق يمكن له أن يمنعهـــم من المضي 

قدًما. ونحن علينا أن نحذو حذوهم«.
وأضـــاف الناصر: »كمـــا يجب علينا جميًعـــا المحافظة 
علـــى قدرتنا على التكيف. أعـــرف أن فيروس كوفيد - 19 
قـــد فـــرض عديًدا مـــن المصاعـــب على صعيـــدي الحياة 
والعمـــل، كمـــا نعـــرف جميًعـــا أن الجائحـــة لم تنتـــه بعد، 
ولكنني على يقين راســـخ من أنه ســـيتم احتـــواء الجائحة 

في نهاية المطاف«.
وأعـــرب الناصـــر عـــن تفاؤلـــه بالمســـتقبل، قائـــًا: 

»كان عام 2020م عاًما استثنائًيا بالنسبة ألرامكو 
السعودية، حيث أبرز قدرتنا على تقديم أفضل ما 

لدينا على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة. 
تعزيز قدراتنا في تقنية المعلومات لمساندة استمرارية 
األعمال خال فترة منع التجول، والعمل مع الموردين 

المحليين والمقاولين لضمان إمداد موثوق للمواد 
والخدمات، وتوفير دعم هندسي من الطراز العالمي 

لتقديم استجابة سريعة مع تجنُّب المخاطر السيبرانية 
التي ال حصر لها في الوقت نفسه، هي من بين 

قتها الخدمات الفنية. أنا على ثقة  اإلنجازات التي حقَّ
من القدر الكبير من الكفاءة والخبرة لدى فرقنا، الذي 

ننا من تحقيق الطموحات التي تتطلَّع إليها خطة  يمكِّ
العمل، والنهوض باألداء إلى قمم جديدة«.

أحمد عبدالرحمن السعدي
النائب األعلى للرئيس للخدمات الفنية

»فيما يخص قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، 
نحن مستمرون في التوسع وتحقيق مزيد من التكامل 

عبر نطاق سلسلة القيمة الهيدروكربونية. أعمال 

التعاون مع شركة سابك، والمبادرات الرامية إلى 
تنظيم محفظتنا االستثمارية في مجال التكرير، 

واألعمال التجارية النامية، والتوسع في مجال الموارد 
دة، هي من بين عديد من األنشطة التي ننوي  المتجدِّ

النهوض بها ضمن خطة العمل«.
محمد يحيى القحطاني
 النائب األعلى للرئيس للتكرير
والمعالجة والتسويق

»مرة أخرى، أظهر موظفونا قدرتهم على أن يكونوا 
ي، من خال ضمان استمرارية  على قدر التحدِّ

األعمال، وتجاوز توقعات جميع األطراف ذات الشأن، 
في ظل بعض أكثر األحوال صعوبة. وستستمرُّ خطة 

العمل هذه في تحقيق القيمة األمثل للمستثمرين، 
وتزويدنا بالمرونة الازمة لاستجابة الفاعلة 

لألحداث المستقبلية غير المتوقعة. إن بيئة أرامكو 
السعودية القائمة على التميُّز والمرونة هي القاعدة 
التي نرتكز عليها لتحقيق النجاح، الذي ليس له أن 
ق إال من خال الكفاءة االستثنائية لموظفينا،  يتحقَّ

وتركيزنا الدائم على التخطيط المالي الحكيم، وتعزيز 
الكفاءة، وتطوير قدراتنا البشرية«.

خالد هاشم الدباغ
 النائب األعلى للرئيس للمالية
واإلستراتيجية والتطوير

»خطة العمل للفترة 2021-2023م هي شاهد على 
قوة أرامكو السعودية وطموحها المتطلِّع نحو االزدهار 

على الرغم من التحديات، وحالة الغموض التي قد 
تكتنف الفترة المقبلة. والشؤؤن القانونية عازمة على 
االستمرار في النهوض بدورها المهم، كشريك رئيس 
م المساندة لمبادرات الشركة وبرامجها من خال  يقدِّ

خطة العمل، إلى جانب حماية مصالحها وأصولها«.
نبيل عبدالعزيز المنصور
النائب األعلى للرئيس للشؤون القانونية 
والمستشار القانوني العام

ن،  »قطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة مكَّ
وسيستمر في تمكين، كل ما تسعى أرامكو السعودية 

إلنجازه. ومن خال خطة العمل للفترة 2021-2023م، 
ز التنُّوع  ع في برامج تطوير المواهب، ونعزِّ سنتوسَّ

والشمولية في بيئة أعمالنا، للتأكد من جاهزية 
ف أحدث  موظفينا للنجاح الُمستدام. كما سنوظِّ

د التكاليف في أعمالنا، من  الحلول الرقمية، ونرشِّ
أجل تقديم خدمات آمنة وموثوقة وشاملة تحوز أعلى 

مستويات الرضا من عمائنا«.
نبيل عبداهلل الجامع
 النائب األعلى للرئيس للموارد البشرية
والخدمات المساندة

»تنمية إنتاجنا من النفط الخام والغاز، مع العمل 
باستمرار على إيجاد طرق لخفض تكاليف اإلنتاج، 

وتعزيز السامة والموثوقية، هي في صميم أعمالنا. 
مرونتنا تتعرَّض باستمرار لاختبار في وجه الشدائد، 
ونحن واثقون من قدرة موظفينا وعزمهم على التغلُّب 

عليها دائًما«.
ناصر خالد النعيمي
النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج بالوكالة

»بمشـــيئة اهلل تعالى، ســـتُخَفّف القيود، ويُســـمح بالسفر، 
وتنتعـــش االقتصـــادات، ويرتفـــع الطلـــب علـــى النفـــط 
مجـــدًدا. وعلـــى الرغم ممـــا قد يعتـــرض طريقنـــا، يجب 
علينا البقـــاء متحدين، وأن نظهـــر إصرارنا على الصمود، 
كمـــا ينبغـــي إبـــداء أدنـــى قـــدر مـــن التراخي فـــي الوقت 

نفسه«.

االعتزاز باإلنجاز
أخيـــًرا، قـــال الناصر إنـــه يجـــب علينا االســـتمرار في 

االعتزاز بما نُنجزه.
م قطاعنا كثيـــًرا من األمور لتحقيق  وأوضـــح قائًا: »قدَّ
االزدهـــار العالمـــي. وكذلـــك، نحـــن كشـــركة قـــد قدمنـــا 
إســـهامات كبيـــرة للمملكـــة، وفـــي ســـبيل تحســـين حيـــاة 
مليـــارات البشـــر فـــي مختلـــف بقـــاع العالم؛ وال يســـعني 
القـــول ســـوى إن عملي فـــي أرامكو الســـعودية هو مصدر 

اعتزاز لي شخصًيا«.
وأضـــاف الناصـــر: »فـــي الواقـــع، يجـــب علينـــا جميًعا 
االعتـــزاز بالعمـــل فـــي شـــركة تواكـــب العلـــوم لضمـــان 
استدامة المســـتقبل للجميع. واســـمحوا لي أن أنتهز هذه 
الفرصـــة ألشـــكركم جميًعا علـــى تضحياتكم الشـــخصية، 
والمرونة المهنية التـــي أظهرتموها للتغلب على التحديات 

التي واجهتنا«.
جديـــٌر بالذكر أن جميـــع اللقاءات التعريفيـــة تخلَّلتها 
أســـئلة للموظفين، حيـــث أجاب الناصـــر عليها لتوضيح 
إســـتراتيجية الشـــركة طويلـــة المـــدى لعـــام 2021م وما 

بعده.

المهندس أمين الناصر وعدد من أعضاء اإلدارة العليا يتحدثون للموظفين عن ُبعد في عدة مناطق خالل إطالعهم على خطة العمل للفترة 2021 - 2023م، وفي األعلى: الناصر يتحدث 
للموظفين خالل رسالة فيديو مسجلة.

الموظفون يستمعون لمالمح خطة العمل عن ُبعد.

موظفون في منطقة أعمال 
الزيت الجنوبية يستمعون 

لخطة العمل، حيث أقيمت 
عدة لقاءات تعريفية عن ُبعد 

في مناطق مختلفة 
بالمملكة.
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 أرامكو السعودية تواصل مسيرة التحّول الرقمي بتطوير 
واسع لبرمجيات أعمالها

الظهران - أعلنت شـــركة الزيت العربية السعودية 
)أرامكـــو الســـعودية( يـــوم اإلثنين 13 جمـــادى األولى 
تحالـــف  عـــن  2020م(،  ديســـمبر   28 ( 1442هــــ 
إســـتراتيجي مـــع شـــركة )ســـاب الســـعودية( لتنفيذ 
مشـــروع للتوّســـع الرقمي فـــي نظام تخطيـــط موارد 
الشـــركة. وتعـــّد االتفاقيـــة مـــع )ســـاب الســـعودية( 
خطوة أخـــرى في مســـيرة التحّول والريـــادة الرقمية 
بأرامكـــو الســـعودية، مـــا يمّهـــد الطريـــق لمزيـــد من 
التكامـــل بيـــن التقنيـــات الجديـــدة في مشـــهد تقني 

سريع التطّور.
وســـيعمل نظـــام )ســـاب( لتخطيط موارد الشـــركة 
على نشـــر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المبتكرة، 
بمـــا فيهـــا الخدمـــات التـــي تعتمـــد علـــى الحوســـبة 
للمســـتخدمين،  المتاحـــة  الســـحابية، والتحليـــات 
والتنقـــل، والتعلـــم اآللـــي، والـــذكاء االصطناعـــي، 

والتحليات المتقدمة، وحلول إنترنت األشياء.  
ومن خال توســـيع نطـــاق التحالف اإلســـتراتيجي 
مع )ساب الســـعودية(، فإن إســـهام أرامكو السعودية 
ز من خال  في بيئـــة األعمـــال المحلية ســـوف يتعـــزَّ
والتدريـــب، وتوطيـــن خدمـــات  الوظائـــف،  توفيـــر 
المورديـــن، واألبحـــاث والتطويـــر. وباإلضافـــة إلـــى 
تمكيـــن المزيد من الكفاءات، ســـيقدم مركـــز بيانات 
نظام )ســـاب( فـــي المملكة حلـــواًل ســـحابية جديدة 

ألرامكو السعودية والشركات األخرى.

القافلة األسبوعية

برنامج التحّول الرقمي
وبهـــذه المناســـبة، قـــال النائـــب األعلـــى للرئيـــس 
للخدمـــات الفنيـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، األســـتاذ 
أحمد عبدالرحمن الســـعدي: »نحن ملتزمون ببرنامج 
التحـــّول الرقمـــي فـــي الشـــركة، الـــذي يعمـــل علـــى 
تحســـين قدرتنـــا فـــي تلبيـــة احتياجـــات عمائنا في 

مختلف أنحاء العالم، ويضع معياًرا جديًدا الســـتخدام 
التقنيـــة في قطاع الطاقة. وســـتنعكس هـــذه التقنيات 
والحلـــول القائمـــة ضمـــن مبـــادرات التحـــّول الرقمي 
علـــى جميـــع أوجـــه أعمالنـــا. وال شـــك فـــي أن ذلك 
مجـــرد مثـــال آخـــر علـــى كيفيـــة تطبيقنـــا ألفضـــل 
الممارســـات فـــي هـــذا المجـــال، وتبّني حلـــول الثورة 
الصناعيـــة الرابعـــة. كما أنـــه يُعـــّد إنجـــاًزا مهًما في 

مســـيرتنا الرقمية، ويُســـهم كذلك في تحقيق أهداف 
برنامـــج تعزيـــز القيمـــة المضافـــة اإلجماليـــة لقطاع 

التوريد )اكتفاء(«.
ومـــن جهته، قـــال المديـــر المالي وعضـــو المجلس 
التنفيذي لشـــركة )ساب(، لوكا موســـيتش: »خال 23 
عاًما من التعـــاون المثمر، أصبحت أرامكو الســـعودية 
و)ســـاب( شـــريكين إســـتراتيجيين. وتـــم طـــوال هذه 
الفترة تقديـــم عديد من مبادرات االبتكار المشـــتركة، 
وأفضل الممارســـات في أعمال النفـــط الخام والغاز، 
كمـــا عززنا العمليـــات التجارية، ووســـعنا أفق الفرص 
فـــي هـــذا القطـــاع. وقـــد اتخـــذت أرامكو الســـعودية 
الخطوة التالية في مســـيرة التحـــّول الرقمي باالنتقال 
إلى مؤسســـة ذكيـــة، وتنفيذ نظـــام )ســـاب( لتخطيط 
موارد المؤسسات للشـــركات الكبيرة، ومنصة متطورة 
لتقنيـــة األعمـــال إلـــى جانـــب عديـــد مـــن التقنيـــات 

األخرى«.
الجديـــر بالذكـــر، أن منصة نظـــام )ســـاب( الجديدة 
ســـتخدم أرامكـــو الســـعودية، حيـــث ســـتدعم برنامـــج 
التحـــّول الرقمي فـــي الشـــركة، وتعزز تطبيـــق عمليات 
جديـــدة ألغلبيـــة التطبيقـــات والحلـــول فـــي مختلـــف 
أعمالها. ويســـتخدم التصميم الجديد التقنيات الناشئة 
التي ســـتدفع أرامكو الســـعودية إلى مرحلـــة جديدة من 
المشـــاريع الذكية، متضمنـــة عديًدا من المزايا تشـــمل 
الميّســـر،  واالســـتخدام  ســـرعة،  األكثـــر  المعالجـــة 
واإلصـــدار الفـــوري للتقاريـــر، والتكامـــل مـــع الحلـــول 

السحابية، وتوحيد األنظمة ما يقلل من الكلفة.

األستاذ أحمد السعدي خالل حضوره توقيع االتفاقية مع )ساب السعودية( التي سيتم بمقتضاها تنفيذ مشروع للتوّسع 
الرقمي في نظام تخطيط موارد الشركة.

بصيرتك الواعية ... سالمتك
ما زال كوفيد - 19 يمث�ل تهديًدا.. فال تتهاون في حماية نفسك

إطالق كرسي "أرامكو" لألمن السيبراني 
في جامعة عبدالرحمن بن فيصل

الظهران - بحضـــور وزير التعليـــم الدكتور 
حمـــد آل الشـــيخ، وقع رئيـــس جامعـــة اإلمام 
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل الدكتـــور عبـــداهلل 
الربيـــش، والنائـــب األعلى للرئيـــس للخدمات 
الفنية في أرامكو الســـعودية، األســـتاذ أحمد 
عبدالرحمن الســـعدي، اتفاقيـــة تعاون لتمويل 
وتأســـيس »كرســـي أرامكو لألمن السيبراني« 
فـــي كلية علـــوم الحاســـب وتقنيـــة المعلومات 
بجامعـــة اإلمـــام عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل، 
ويهدف الكرســـي العلمي إلـــى تعزيز األبحاث 
واالبتـــكارات ونقـــل التقنيـــة في مجـــال إدارة 

وهندسة األمن السيبراني.
كما شـــهدت مراســـم توقيـــع االتفاقية التي 
ُوقعـــت، مؤخـــًرا، حضور نائـــب وزيـــر التعليم 
للبحث واالبتكار وأصحاب المعالي والســـعادة 
مـــن أعضـــاء مجلـــس أمنـــاء جامعـــة اإلمـــام 
الـــوزارة  بمقـــر  فيصـــل  بـــن  عبدالرحمـــن 
بالريـــاض، وعـــدد من القيـــادات فـــي أرامكو 
لتقنيـــة  الرئيـــس  نائـــب  منهـــم  الســـعودية 

المعلومات، األستاذ يوسف العليان.
وأكـــد رئيـــس الجامعـــة الدكتـــور عبـــداهلل 
الربيـــش، أن توقيع االتفاقية هـــو امتداد لعدة 
كـــراٍس علميـــة تم تأسيســـها خال الســـنوات 
الماضيـــة بالتعاون مع عديد مـــن الجهات في 
المجتمـــع لدعـــم البحث العلمـــي وريادته على 

المســـتوى اإلقليمـــي والعالمـــي عـــن طريـــق 
اســـتقطاب الباحثين المتميزيـــن محلًيا ودولًيا 
لتشـــجيع العمل المشـــترك وتحقيـــق التكامل 
أمـــن  علـــى  للمحافظـــة  الدائـــم  والتطويـــر 
ومســـتقبل المملكـــة العربيـــة الســـعودية وفق 

رؤيتها الطموحة 2030.
من جهته بيَّن األســـتاذ أحمد الســـعدي، أن 
الشركة تهتم باالســـتثمار في تطوير الكفاءات 
الوطنيـــة القـــادرة علـــى مواكبـــة المتغيـــرات 
التقنيـــة المعاصـــرة للتعامـــل مـــع التهديـــدات 
األمنيـــة وتعزيز أمنهـــا الســـيبراني عن طريق 
الشـــراكات مـــع الجهـــات الرائـــدة فـــي هـــذا 
المجال، الفًتا في الوقت نفســـه إلى أن إنشـــاء 
الكرســـي العلمـــي يجســـد جانًبا من الشـــراكة 
بيـــن الجامعـــة وأرامكو الســـعودية بما يســـهم 

في دعم عجلة البحث العلمي وريادته.
ومن جانبـــه أكد األســـتاذ يوســـف العليان، 
على أهمية إنشـــاء الكرســـي مع جامعة اإلمام 
عبدالرحمـــن بـــن فيصـــل لتطويـــر البحـــوث 
األمـــن  مجـــال  فـــي  لعلميـــة  ا هـــج  لمنا وا
الســـيبراني، معتبـــًرا أن هـــذه االتفاقيـــة هي 

امتـــداد لجهـــود أرامكـــو الســـعودية فـــي مـــد 
جســـور التعاون مـــع الجامعات والمؤسســـات 

العلمية في المملكة.
وبـــدوره قـــال وكيـــل الجامعـــة للدراســـات 
العليا والبحث العلمـــي، الدكتور فهد الحربي، 
إن انشـــاء الكرسي يجســـد جانًبا من الشراكة 
القويـــة والمميـــزة والدائمـــة بيـــن الجامعـــة 
وأرامكـــو الســـعودية، ممـــا يســـهم فـــي دعـــم 
وتشـــجيع البرامج األكاديميـــة وإجراء البحوث 
العلميـــة ذات الجـــودة العاليـــة واألثـــر علـــى 
الجانبيـــن، وكذلـــك علـــى الوطـــن والمجتمع، 
كمـــا تترجـــم وتشـــمل هـــذه االتفاقيـــة تعزيز 
االســـتثمار الفكـــري والتمّيـــز فـــي الجامعـــة 
األمـــن  مجـــال  فـــي  الســـعودية  وأرامكـــو 
الســـيبراني من خال التأليف وترجمة الكتب 
الدراســـات  وإجـــراء  والحديثـــة،  الرائـــدة 
والبحـــوث وتدعيم حركـــة النشـــر العلمي في 
الدوريـــات العلميـــة العالميـــة، وتنفيـــذ برامج 
الفعاليـــات  وتنظيـــم  متخصصـــة،  تدريبيـــة 
والبرامـــج العلميـــة مثل المؤتمـــرات والندوات 
الخدمـــات  وتقديـــم  لنقـــاش،  ا وحلقـــات 
االستشـــارية المتخصصـــة، مضيًفـــا أن هـــذه 
االتفاقيـــة تهتـــم بتخطيـــط وتطويـــر وتنفيـــذ 
التوعيـــة المجتمعيـــة بنجاح من خـــال برامج 
التعلـــم والتعليـــم المســـتمر، بمـــا فـــي ذلـــك 
تطويـــر طـــرق فاعلـــة وعمليـــة لمنـــع انتهاك 

األنظمة الرقمية«.

القافلة األسبوعية
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ز. ز، إلى عام 2019م بوصفه عاًما فريًدا من نوعه، حافاًل بأمثلة التميُّ مين في حفل جوائز التميُّ أشار المهندس أمين الناصر خالل كلمته للمكرَّ

االحتفاء بالمتميزين في حفل جوائز التميُّز لعام 2020م..

ز  أمين الناصر: "إنه فصٌل آخر من التميُّ
لشركتنا العظيمة"

الظهـــران - أشـــاد رئيـــس أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر 
إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصر، 
بجهـــود 236 موظًفـــا، ضمـــن 19 فريًقـــا من كافـــة أنحاء 

الشركة، خال العام الماضي الزاخر بالتحديات.
جاء ذلـــك خال حفل جوائز أرامكو الســـعودية للتميُّز 
ـــًرا، عبـــر المنصـــة  لعـــام 2020م، الـــذي انعقـــد، مؤخَّ
االفتراضيـــة نظـــًرا لظـــروف جائحـــة كورونـــا، وذلـــك 
لاحتفـــاء بالتزام الفـــرق والموظفين مـــن مختلف دوائر 

الشركة.

اإلنجازات
وتحتفي جوائـــز التميُّز باإلنجـــازات الجديدة، بما في 
التقنيـــات الحديثـــة واألنظمـــة وحلـــول  ذلـــك تطويـــر 
األعمـــال، التـــي مـــن شـــأنها صنـــع الفـــارق ضمـــن هذا 

القطاع.
ميـــن فـــي الحفـــل، أشـــار أمين  وخـــال كلمتـــه للمكرَّ
الناصـــر إلى عـــام 2019م بوصفه عاًما فريـــًدا من نوعه، 

حافًا بأمثلة التميُّز.
وقال الناصـــر: »نتذكر االســـتجابة البطولية للهجمات 
على بقيق وخريص والشـــيبة، وما تاهـــا من عمل متقن 

إلعادة األمور إلى نصابها«.
وأضـــاف قائـــًا: »كمـــا نتذكر االكتتـــاب العـــام األولي 
التاريخـــي، وإصـــدار شـــركتنا للســـندات الماليـــة، التـــي 

مت األرقام القياسية في هذا المجال«. حطَّ
كمـــا أشـــار الناصر إلـــى عـــدد مـــن المبـــادرات التي 
أســـهمت في خفـــض التكاليف، بمـــا في ذلـــك الهاكاثون 
الرقمـــي، الـــذي ســـعى إلـــى ترســـيخ ثقافـــة االبتـــكار 

القافلة األسبوعية

وتعزيزها.
نت  كما أوضح الناصـــر أن أمثلة التميُّـــز األخرى تضمَّ
التطويـــر التجاري للغـــاز الحبيس، من الطبقـــات الرملية 

في جنوب الغوار.

الكثافة الكربونية
وأضـــاف الناصـــر: »واصلنـــا أيًضـــا المحافظـــة على 
ريادتنـــا فـــي مجـــال الكثافـــة الكربونيـــة، كما اســـتثمرنا 
مهاراتنـــا فـــي إدارة المشـــاريع مـــن أجـــل تنظيـــم جناح 

المملكة في إكسبو دبي«.
إلـــى جانب ذلـــك، ســـلَّط حفـــل الجوائز الضـــوء على 
تقنيـــة تحويـــل النفـــط الخـــام إلـــى كيميائيـــات، وعـــدد 
براءات االختـــراع الممنوحة، وشـــراكات تطوير المواهب 

مع المعاهد العالمية، بوصفها أمثلة بارزة للتميُّز.
وقـــال الناصر: »كل هـــذه األمثلـــة للتميُّز بينهـــا عامٌل 
مشـــترك؛ إنها تســـتند إلى الجهود البارزة لـ 236 موظًفا 

نحتفي بهم اليوم«.

ز فصٌل جديد من التميُّ
ميـــن كّاً مـــن فريـــق إدارة  نـــت قائمـــة المكرَّ وتضمَّ

األزمـــات وفريـــق أعمـــال اإلصاح فـــي معامـــل بقيق، 
وفريق االســـتجابة للحاالت الطارئة في خريص، حيث 
قامت هذه الفـــرق بواجبها على أكمـــل وجه في مرافق 
األعمـــال فـــي بقيـــق وخريـــص، وأظهـــرت شـــجاعة 

استثنائية في أعقاب الهجمات غير المسبوقة.
كما حظيت مشـــاريع أعمال اإلصـــاح، التي أعقبت 
الهجمـــات علـــى الشـــيبة وبقيـــق وخريـــص، بالتكريـــم 

خال حفل جوائز التميُّز لهذا العام.
إلى جانـــب ذلك، حظـــي نجـــاح دائرة المـــوارد غير 
التقليديـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية باإلشـــادة نظيـــر 
مشـــروع الغـــاز الحبيس فـــي الطبقـــات الرمليـــة، وهو 

األول من نوعه، في جنوب الغوار.
كمـــا احتفـــى الحفل بصفقـــة التنـــازل عن مشـــروع 
معمـــل إنتاج غـــاز التصنيـــع والتوليد المـــزدوج للطاقة 
فـــي جـــازان، كأكبـــر صفقـــة مـــن نوعهـــا للتنـــازل عن 
أصول حالية تمتلكها أرامكو الســـعودية إلنتاج الطاقة، 
وذلك لصالح مشـــروع مشترك، بما يُســـهم في تحقيق 
الكفـــاءة  بشـــأن  للشـــركة  اإلســـتراتيجي  الهـــدف 

الرأسمالية.

ل الرقمي البيئة والتحوُّ
مـــن جانب آخـــر، حظـــي التزام الشـــركة المســـتمر 
بالحـــدِّ مـــن تغيـــر المنـــاخ وخفـــض انبعاثـــات الغازات 

المسببة لاحتباس الحراري بالتكريم خال الحفل.
كما حظي الهاكاثون الرقمي ألرامكو الســـعودية 
بالتكريـــم، وهـــو األول مـــن نوعه على مســـتوى 
القطـــاع، نظير إســـهامه في قطـــع خطوات 
واســـعة نحو دفع عجلـــة التحـــول الرقمي 

في الشركة.
وقـــد أشـــار الناصـــر، خـــال كلمته 
مة، إلى الـــدور المركزي  للفـــرق المكرَّ
الـــذي نهضـــوا بـــه نحـــو المحافظـــة 
علـــى التميُّـــز عبـــر مختلـــف أنحـــاء 

الشركة.
وفـــي هذا الصـــدد، قـــال الناصر: 
»إننـــي أقـــدم شـــكري لكـــم، نظيـــر 
إســـهامكم في صنع فصـــل جديد من 

التميُّز لشركتنا العظيمة«.

كل هذه األمثلة 
ز بينها عامٌل  للتميُّ

مشترك؛ إنها تستند 
إلى الجهود البارزة لـ 
236 موظًفا نحتفي 

بهم اليوم.

أمين الناصر

امسح رمز 
االستجابة السريعة 
لمشاهدة كلمة 
رئيس الشركة، كبير 
اإلداريين التنفيذيين 
بمناسبة الجائزة
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إدارة األزمات في معامل بقيق

جهود استعادة األعمال في معامل بقيق

إدارة األزمات في إدارة معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة

فريق تنفيذ االكتتاب العام األولي

تحويل ملكية األصول في مشروع معمل إنتاج غاز التصنيع والتوليد المزدوج للطاقة 
في جازان إلى مشروع مشترك مع شركتي "أير برودكتس" و أيه سي دبليو أيه باور"

جهود استعادة األعمال في إدارة معمل سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة

إصدار السندات الماليةإدارة انبعاثات غازات االحتباس الحراري

اكتشاف الغاز الحبيس من الطبقات الرملية في جنوب الغوار والتطوير التجاري له

إدارة األزمات في خريص

جهود استعادة األعمال في خريص
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ُأخذت هذه 
اللقطة لفريق 

عمل إكسبو دبي 
في عام ٢٠١٩م 
قبل اإلجراءات 

االحترازية لـ 
كوفيد - ١٩

شركة المصافي العربية السعودية )ساركو( و)فريق( أرامكو السعودية

الدخول في شراكة مع معاهد األعمال العالمية لتطوير القيادة

تأسيس أول ورشة لتطوير المنتجات واالبتكار في المملكة

الهاكاثون الرقمي  التابع ألرامكو السعودية

ز في إدارة المشاريع جناح دبي إكسبو: المرونة لتحقيق التميُّ

أول تطبيق لتقنية "تحويل الخام الحراري لمواد 
كيميائية" في أرامكو السعودية

الوصول إلى المصادر الهيدروكربونية في مناطق مهمة

الريادة في براءات االختراع الممنوحة في الواليات المتحدة األمريكية

8
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روان الناصر 

علـــى أبـــواب المنـــازل وأمامها. ويقـــدم مطعـــم ومقهى 
باتيـــس فرانس الجديـــد تجربة طعام فريـــدة للضيوف، 
حيث يقـــع في مـــكان مريح بيـــن المســـاحات الخضراء 

والزهور المميزة. 

للطبيعة سحر في حي 
الفرحة ببقيق

ويتبـــع منطقة الحي الســـكني في بقيق مشـــروع جنة 
بقيـــق ومحمية الطبيعـــة اللذان يعـــدان اآلن أحـــد أكثر 
الماذات أمًنـــا إليواء الحيوانات ونمـــو النباتات التي تم 
جلبهـــا مـــن جميع أنحـــاء المملكـــة. وتفتح »جنـــة بقيق« 
أبوابهـــا خال عطات نهاية األســـبوع، وتوفـــر للزائرين 
مناطق جـــذب باإلضافـــة إلـــى مناطق جلـــوس خارجية 
ومنطقـــة لتقديـــم األطعمـــة ومقهى. ويســـتخدم تصميم 
جنة بقيق المـــواد الطبيعية والمعـــاد تدويرها، وجميعها 
خطـــط لهـــا ونفذها فريـــق خدمـــات أحياء الســـكن في 
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة. وتغطـــي براعـــم الخيزران 
قفـــص العصافيـــر الضخم الـــذي يضم تشـــكيلة مبهجة 
مـــن الطيـــور، وتضم منـــزاًل خشـــبًيا معًدا ليـــأوي بيض 
البط واإلوز الثمين، كما تســـتخدم فيها جذوع األشـــجار 
المقطعـــة كممــــرات وأواٍن للزهور. أما محمية الطبيعة 
في بقيق التي تمثـــل ماًذا للحيـــاة البرية فقد أصبحت 
اآلن مـــأوى للغـــزال العربـــي والنعـــام والطيـــور المبهرة 
وأكثـــر مـــن 2000 شـــجرة. ويمكـــن زيـــارة المحميـــة 

المســـيجة واالســـتمتاع بمراقبـــة الحياة البريـــة والتعلم 
عن حياة الحيوانات في بيئتها الطبيعية.

االستجابة الحتياجات المجتمع 
وتطغـــى بعـــض المرافـــق  الخدميـــة والترفيهيـــة في 
شـــعبيتها على بعـــض بين ســـكان وزائري أحيـــاء أرامكو 
الســـعودية الســـكنية وخاصة في الطقـــس الجيد. وذلك 
بالنظر إلـــى االحتياطات الجيدة المتخـــذة فيها لضمان 
ســـامة الجميـــع، حيث تراقـــب دائـــرة خدمـــات أحياء 
الســـكن اســـتخدام المرافق وإيجاد طـــرق للتخفيف من 

االزدحام في المنافذ المزدحمة. 
وفـــي هـــذا الصـــدد قالـــت رئيـــس وحـــدة عاقـــات 
العمـــاء فـــي إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن، شـــذى 
البعـــادي: »لقـــد ســـاعدتنا دراســـتنا عـــن كثب لســـلوك 
ورغبات المســـتهلك من خال مركـــز التحكم لدينا على 
االســـتجابة بشـــكل أفضـــل الحتياجـــات العمـــاء حتى 
يتمكنـــوا من االســـتمتاع بالمرافق التي توفرها الشـــركة 
 Health بأمان«. وأضافـــت: »يتم أيًضا اســـتخدام تطبيق

Passport إلدارة استخدام هذه المرافق الخدمية«. 

عام جديد وشتاء منعش 
وسط الطبيعة

وتعمـــل دائـــرة خدمات األحيـــاء الســـكنية بعناية على 
توســـيع عروضهـــا وإضافـــة تجـــارب وخدمـــات جديدة 
للموظفيـــن وأفراد أســـرهم. وفي هذا الصـــدد أضافت 
شـــذى البعادي: »إن بعض المناطق تحظى بشعبية أكبر 
مـــن غيرهـــا، ولهذا تســـتثمر الشـــركة في زيـــادة الوعي 
بجميع األماكن المتاحة. ويشـــكل اقتـــراب العام الجديد 
وموســـم الشـــتاء انطاقة جديـــدة وســـط الطبيعة وبين 
المرافـــق الترفيهيـــة التـــي تنعـــش حماســـتنا للحياة في 
الهـــواء الطلق، حيث تقـــدم فيها دائرة خدمـــات األحياء 
الســـكنية عديًدا مـــن النشـــاطات التـــي ال يفصلنا عنها 

سوى حجز موعد أو رحلة قصيرة بالسيارة«.

نعود بحذر ونأخذ بأسباب الوقاية..
عام جديد وشتاء منعش وإجازة مدرسية.. وجهتنا بين 
أحضان الطبيعة في أحياء أرامكو السعودية السكنية 

مشتل الظهران

حديقة الملكمحمية بقيق الطبيعيةجنة بقيق حديقة الملك

الظهـــران - تشـــتهر مجمعـــات أرامكـــو الســـعودية 
الســـكنية بكونها مـــن أكثـــر المناطق الحضريـــة خضرًة 
وأكثرهـــا تنوًعـــا فـــي المرافـــق الخدميـــة على مســـتوى 
المملكـــة. ويعود الفضـــل في ذلك إلى الجهـــود العظيمة 
التي تبذلهـــا دائرة خدمات أحياء الســـكن، التي تســـعى 
عاًمـــا بعد عام إلى إيجـــاد طرق جديـــدة لتنمية وتطوير 
األحياء الســـكنية فـــي أرامكـــو الســـعودية واالعتناء بها 

وكل تفاصيلها، بما في ذلك الجانب الجمالي منها. 
وقـــد اســـتثمرت إدارة خدمـــات أحيـــاء الســـكن هذا 
العـــام، في إضفـــاء المزيد مـــن المســـاحات والخدمات 
للموظفين وأفراد أســـرهم في بيئة آمنة وصحية وقائية 
ليغمروا أنفســـهم بالراحة واالســـترخاء والرياضة خال 
أوقـــات فراغهـــم حتـــى يعـــودوا إلـــى روتينهم فـــي اليوم 

التالي بحماس.
وأكـــد هذا التوجـــه المدير التنفيـــذي لخدمات أحياء 
السكن، األســـتاذ فيصل الحجي بقوله: »هدفنا األساس 
هنا هو تحســـين نوعية وجـــودة حيـــاة موظفينا وضمان 

رفاهيتهم مع المحافظة على صحتهم وسامتهم«.
وأضـــاف: »مـــن خـــال التركيـــز علـــى هـــذا الهـــدف 
المهـــم، تمكنـــا مـــن إســـعاد موظفينـــا وأفـــراد أســـرهم 
بإضافـــة خدمـــات مميـــزة جديـــدة، مثـــل جنـــة بقيـــق، 
ومشـــتل الظهران، وخيارات متنوعة لتناول األطعمة في 
الهواء الطلـــق في مواقـــع مختلفة على ســـبيل المثال ال 
الحصر. وتتماشـــى هـــذه اإلضافات الجديـــدة والمثيرة 
أيًضـــا مـــع إســـهام أرامكـــو الســـعودية فـــي مجتمعاتها 

الخضراء ودعم التنوع البيولوجي في مناطق أعمالها«.

مرافق السعادة
بعـــد عـــام طويل مـــن العمل الشـــاق واإلغـــاق وأخذ 
الحيطـــة، يعود مجتمـــع أرامكو الســـعودية اآلن - بحذر 
- إلـــى أماكن الخـــروج المعتـــادة وإيجاد أماكـــن جديدة 
أيًضـــا مـــع أخـــذ كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة واتبـــاع 

تعليمات سامة وصحة الجميع في األماكن العامة. 
ففـــي الظهران، يمكن ســـماع تبادل التحايـــا المبهجة 
بكثـــرة فـــي الصبـــاح الهـــادئ فـــي منطقـــة الجلـــوس 
الخارجيـــة لســـتاربكس مقابـــل المكتبـــة. وخـــال وقت 
الظهيـــرة يبـــدأ الموظفـــون فـــي الوصـــول إلـــى حديقة 
الملـــك لحجـــز المقاعـــد الخارجية في مقهـــى كارلتون، 
الـــذي أعيدت تســـميته اآلن بمطعـــم »حبـــق«. مع نفس 
الطاقم الـــودود لكنهم اآلن يقدمـــون المأكوالت اللبنانية 
الطازجة مـــن الســـاعة 11 صباًحا حتى 9:30 مســـاًء كل 
يوم. »حبـــق« متوفر اآلن فـــي رأس تنـــورة وبقيق كذلك. 
وقـــد تـــم تحويـــل منطقـــة حديقـــة الملـــك والمرافـــق 
المحيطة بهـــا بالكامل إلى واحات صغيـــرة من الجمال، 
حيـــث يمكـــن للـــزوار االســـتمتاع بوجباتهم فـــي تيراس 
مطعـــم التاندوري على صـــوت النوافيـــر الهادئة وزقزقة 
الطيور، واستكشـــاف المناطق المصممة لتشجيع إعادة 

التدوير.

ويمكـــن ماحظـــة نفـــس االهتمـــام بالتفاصيـــل فـــي 
مشـــتل الظهـــران، حيـــث ُهيئـــت كل منطقة فيـــه للتعلم 
واالسترخاء. وألن إحساس االســـترخاء ينبعث دائًما من 
منظر الخضـــرة؛ يتم إحضـــار المزروعـــات المحلية في 
مشـــتل الحي الســـكني لبيع النباتـــات واألحـــواض التي 
تضفـــي المزيد من األلـــق لجنبات الطرقـــات والممرات 

جنة بقيق
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فـــي قديم الزمـــان، كنا نرى مـــن خال أعيُـــن منتجي 
األفـــام والكّتـــاب المســـتقبل الواعـــد من داخـــل العلبة 
لنـــا  يصـــورون  كانـــوا  بالتلفـــاز.  المســـماة  المغلقـــة 
المســـتقبل عالًَمـــا مليًئـــا بـــاآلالت العجيبـــة والمبهـــرة، 
وكيـــف أنهـــا تحّول حياة البشـــر فـــي ضغطـــة زر. واآلن 
أصبحنـــا نرى أمامنـــا أن أكثر هـــذه التنبـــؤات تحققت، 
فالـــذكاء االصطناعـــي ســـبب نقلـــة نوعيـــة فـــي ســـوق 
العمـــل، وزاد مـــن االبتـــكار وأدى إلـــى نمـــو فـــي الناتج 
المحلـــي واالقتصـــادي. فهو يحاكـــي القـــدرات الذهنية 
اآلالت  مـــن  فالكثيـــر  أعمالهـــا.  وأنمـــاط  البشـــرية 
والبرامـــج الحاســـوبية حلّت محل البشـــر فـــي كثير من 
المجاالت. فقد أنقـــذ الذكاء االصطناعي اإلنســـان من 
خال مســـاعدته في أداء أعمال وواجبـــات يومية مملة 
وتســـتهلك وقًتـــا كثيـــًرا. وجعـــل البشـــر يركـــزون علـــى 
األعمـــال والمشـــاريع المعقـــدة التـــي تحتاج وقًتـــا أكثر 
حســـب الحاجة إلـــى ذلـــك. وســـواء أدركنا ذلـــك أم ال، 
فقـــد أصبـــح مـــن الواضـــح أن أكثـــر القـــرارات التـــي 
يتخذهـــا األشـــخاص فـــي المناصـــب الرئيســـة، مثـــل 
رؤســـاء الشـــركات أو القـــادة، تتأثـــر بتطـــور الـــذكاء 

االصطناعي والتعليم اآللي. 
ال شـــيء يبدو مســـتحيًا اليوم، وخصوًصا أننا نعيش 
في عالم يتطـــور فيه الـــذكاء االصطناعي يومًيا بشـــكل 
خيالـــي. فاإلنســـان اآللي يمكـــن أن يكون مديـــًرا جيًدا. 
ويمكـــن لخوارزميـــة التعليـــم اآللـــي أن تقـــوم بأعمـــال 
متعددة دون الشـــعور باإلجهاد أو التعب. ويمكن ألعمال 
اإلدارة بشـــكل عام أن تنفذ بآالت رقميـــة قادرة على أن 
تتخذ قـــرارات وتؤدي عملهـــا بدقة وبشـــكل صحيح إذا 
الصحيحـــة.  والمعلومـــات  بالبيانـــات  تغذيتهـــا  تمـــت 
وعـــاوة علـــى ذلـــك، يمكـــن لإلنســـان اآللـــي أن يصدر 
أوامر أو يكلّـــف الموظفين بالمهمات. لكـــن من الجانب 
اآلخر، يحتاج القائـــد أن يكون مبدًعا وجيـــًدا في قراءة 
األشـــخاص. فالقائـــد هـــو إنســـان يهتـــم بالموظفيـــن 
ويتحلى بـــروح التواضع واإلنســـانية. ومن أهـــم صفاته؛ 
المرونـــة فـــي التعامـــل مـــع التحديـــات والمســـتجدات، 
مـــع  والتفاعـــل  اآلخريـــن  أفـــكار  مـــن  واالســـتفادة 

اقتراحاتهم. وهذا ماال يمكن للروبوت أن يتقنه.
ويمكـــن للروبوت أن يكـــون إدارًيـــا جيـــًدا، ولكن ليس 
قائـــًدا ناجًحـــا. فهو ال يمكنـــه أن يحل محل البشـــر في 
بعـــض الجوانـــب الفكريـــة والعاطفيـــة. فعلـــى ســـبيل 
المثال، يســـتطيع اإلنســـان أن يفكر بطريقة براغماتية، 
ويمكنه أن يكتســـب مهـــارة الذكاء العاطفـــي، حيث يفهم 
األشـــخاص من حولـــه ويفهم ســـبب تصرفاتهـــم. ولكن 
اإلنســـان اآللي يســـتطيع فقـــط أن يســـاعد فـــي اتخاذ 
قـــرارات أكثـــر دقـــة واســـتنارة وقائمـــة علـــى بيانـــات. 
وأخيًرا وليـــس آخـــًرا، يمكن لإلنســـان اآللي أن يســـهم 
فـــي تطويـــر القـــادة البشـــريين فقـــط، وليـــس أن يكون 

قائًدا.

الذكاء 
االصطناعي 

إيمان المسكين

تقنيات التعرُّف على الصور من مايكروسوفت

احذر من هجمات إيموتيت

طورت شـــركة مايكروســـوفت حزمـــة جديدة 
مـــن الخوارزميـــات لتســـمية الصـــور والتعـــرف 
عليهـــا، لتتجـــاوز الدقـــة البشـــرية فـــي بعـــض 

.Seeing AI األحيان، في تطبيقها
 Seeing AI نظـــام  عـــن  الكشـــف  تـــم  فقـــد 
الـــذكاء  مفهـــوم  يســـتخدم  الـــذي  المحـــدث، 
 ، مين لمســـتخد ا ة  عد لمســـا عـــي  صطنا ال ا
وخصوًصـــا المكفوفيـــن، لوصـــف العالـــم مـــن 
خـــال كاميرا الهاتـــف الذكي. ويمكنـــه التعرف 
النصـــوص  وقـــراءة  المنزليـــة  األدوات  علـــى 
ومســـحها ضوئًيـــا ووصـــف المشـــاهد وحتـــى 
التعـــرف علـــى األصدقـــاء. ويمكن اســـتخدامه 
أيًضـــا لوصـــف الصـــور فـــي تطبيقـــات أخرى، 
ومـــن ضمنهـــا البريـــد اإللكترونـــي وتطبيقـــات 
التواصل االجتماعي وتطبيقات المراســـلة، مثل 
واتســـاب. ويمكـــن للخوارزمية المحدثـــة النظر 
واألشـــياء  العناصـــر  وتحديـــد  صـــورة  إلـــى 

الموجودة فيها وكيفية ترابطها ببعضها بعًضا.
وشـــهدت عمليـــة تســـمية الصـــور تطويـــرات 
كبيـــرة فـــي الســـنوات األخيـــرة بفضـــل الذكاء 
المفتـــرض دمـــج نظـــام  االصطناعـــي، ومـــن 
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المكتـــوب،  بالمحتـــوى  إخبـــارك  ليتـــم  اليـــد، 
باإلضافـــة إلى بعـــض الميـــزات المقصورة على 
العمـــات،  وبعـــض  األلـــوان  علـــى  التعـــرف 
لمســـاعدة ضعـــاف البصـــر على التعـــرف على 
وقامـــت  الســـفر.  ثنـــاء  أ النقديـــة  األوراق 
مايكروســـوفت فـــي الســـنة الماضيـــة بدعـــم 
التطبيـــق أيًضـــا بخمـــس لغـــات أخـــرى وهـــي 
الهولنديـــة والفرنســـية واأللمانيـــة واليابانيـــة 
واإلســـبانية، وذلـــك لتوســـع من نطاق اســـتفادة 
المكفوفيـــن ومن يعانون من المشـــاكل البصرية 

من هذا التطبيق.

التعـــرف علـــى الصـــور قريًبـــا فـــي منتجـــات 
مايكروســـوفت األخـــرى، مثـــل وورد و آوت لوك 
وباور بوينت. ويجري اســـتخدام مفهـــوم الذكاء 
االصطناعـــي ضمـــن تطبيقات أخـــرى إلضافة 
ميـــزات متقدمة، مثـــل إيجاد نـــص كتابي بديل 
للصورة، وهـــي ميزة ذات أهميـــة خاصة لزيادة 

إمكانية البحث بين النصوص. 
وكان تطبيـــق تقنيـــة التعـــرف علـــى الصـــور 
وتســـميتها وفرزها في مرحلتـــه األولية يقتصر 
علـــى مهـــارة التعـــرف علـــى الكتابـــة اليدويـــة، 
وذلـــك بتوجيه الكاميرا إلى ورقـــة مكتوبة بخط 

جاء إعان البنك المركزي الســـعودي »ساما«، 
مؤخـــًرا، عـــن مشـــروع »عابـــر«، مؤكـــًدا أهميـــة 
تطبيـــق مفهوم العملـــة الرقمية واســـتخدام تقنية 
الســـجات الموزعـــة بيـــن البنكيـــن المركزييـــن 

السعودي واإلماراتي.
فبحســـب البيان المشـــترك الذي نشـــره البنك 
البنـــكان  أطلـــق  فقـــد  الســـعودي،  المركـــزي 
المركزيان مشـــروع »عابـــر« كمبـــادرة مبتكرة تعد 
مـــن أوائل التجـــارب عالمًيا على مســـتوى البنوك 
المركزيـــة فـــي هـــذا المجـــال، وتهدف إلـــى فهم 
ودراســـة أبعـــاد إصـــدار عملـــة رقميـــة للبنـــوك 
المركزية، واســـتخدام تقنية الســـجات الموزعة 

العملة الرقمية بين السعودية واإلمارات خطوة لتعزيز أمن العملة 
وتحسين نظام التحويالت المالية

تقنية السجالت الموزعة
وتشـــبه تقنية الســـجات الموزعة مـــن الناحية 
التقنيـــة طريقـــة عمل البلوك تشـــين، حيـــث أنها 
تقوم على مبـــدأ الســـجات الامركزيـــة وتعتمد 
بشـــكل رئيســـي على الجهات المترابطة من أجل 

الحكم على دقة وصحة العمليات.
ولكـــن تختلـــف تقنيـــة الســـجات الموزعة من 
حيـــث التطبيـــق، حيـــث يكـــون للجهـــة التطبيقية 
القـــدر األكبر مـــن الســـيطرة على الطريقـــة التي 
تقنيـــة  تعتبـــر  ولذلـــك  العمليـــات.  بهـــا  تُنفـــذ 
الســـجات الموزعة أكثر صرامـــة وأقل المركزية 
من تقنية البلوكتشـــين. ويمكن اعتبار الســـجات 
الموزعة هـــي الخطـــوة األولى نحو البلوكتشـــين، 
لكـــن ال تبنـــي بالضرورة سلســـلة مـــن »البلوكات« 
الموزعـــة بشـــكل عشـــوائي، وإنما يُخزن الســـجل 
المعني عبر العديد من الســـيرفرات المتصلة مع 
بعضهـــا البعض ولكن لدى جهـــات محددة، لتتأكد 

من حفظ أدق وأحدث سجل للمعامات.

تعزيز أمن العملة
ومـــا يميـــز تطبيـــق »عابـــر« أيًضا؛ اســـتخدام 
البنكين ألمـــوال فعلية، وهي خطـــوة مهمة لتعزيز 
أمـــن العملة ومنعهـــا من التقلبـــات، باإلضافة إلى 
معرفـــة كيفية تفاعـــل النظام الجديـــد مع أنظمة 
الدفع الحاليـــة، كنظام التســـوية اإلجمالية اآلنية 

المحلية.

مـــن خـــال التطبيـــق الفعلـــي، والتعامل مـــع هذه 
تنفيـــذ  أجـــل  مـــن  مباشـــر  بشـــكل  التقنيـــات 
التحويـــات الماليـــة بيـــن البنـــوك فـــي البلديـــن 
بشـــكل يضمـــن تقليص مـــدة إنجازهـــا وتخفيض 
تكلفتهـــا، وذلـــك عن طريـــق إصدار عملـــة رقمية 
للبنكيـــن المركزيين، صادرة بشـــكل مشـــترك بين 
البنـــك المركـــزي الســـعودي ومصـــرف اإلمارات 
المركـــزي. وستســـتخدم العملة الرقميـــة من قبل 
البنكين المركزيين فقط، والبنوك المشـــاركة في 
المبادرة كوحدة تســـوية لعمليات البنوك التجارية 
فـــي كا البلدين، ســـواء كانت عمليـــات محلية أو 

عمليات بين حدود البلدين.

تعتبـــر هجمـــات برمجيـــة »Emotet« الجديدة 
واحـــدة مـــن أكثـــر حمـــات هجـــوم البرمجيات 
الضـــارة التـــي تعتمد علـــى البريـــد اإللكتروني، 
 Email« حيـــث تعتمد علـــى تقنية اختراق تســـمى
الرســـائل  تســـتغل  والتـــي   ،»Thread Hijacking
القديمـــة في بريد إلكتروني معيـــن، وتقوم بالرد 
عليهـــا مـــع إضافـــة ملفـــات ضـــارة كمرفقـــات 
لزيـــادة مصداقية الرســـائل، وتشـــجيع الضحية 
على الـــرد على المحادثة، أو النقر على رســـائل 
البريد اإللكترونـــي االحتيالية. والهدف من هذه 
البرمجيـــة هو الوصـــول إلـــى أجهـــزة الضحايا 
والتجســـس علـــى البيانات الخاصة الحساســـة، 
وبمجـــرد إصابتـــه لجهـــاز مـــا، يقـــوم البرنامـــج 
بالتســـلل إلـــى الحواســـيب األخـــرى المتصلـــة 

بالجهاز عن طريق الشبكة.

تعـــد الطريقـــة التـــي تنتشـــر بهـــا برمجيـــة 
Emotet ســـريعة للغايـــة. وإذا أردنـــا التحقق من 
أن البريـــد الشـــخصي الـــذي نســـتخدمه لم يتم 
ربطه بـــأي حمات بريـــد عشـــوائي قائمة على 
برمجيـــة )Emotet(، فهنـــاك موقـــع يســـاعد في 

ذلك يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط  
https://www.haveibeenemotet.com
المـــرور  كلمـــة  تغييـــر  أيًضـــا  المهـــم  ومـــن 
الخاصة بحســـاب البريـــد اإللكترونـــي المعني، 
والتأكد من اســـتخدام كلمات مرور قوية لجميع 
ميـــزة  وتفعيـــل  اإلنترنـــت،  علـــى  حســـاباتنا 
المصادقـــة الثنائيـــة. كمـــا أن من المهـــم كذلك 
التحقق من إعدادات حســـاب البريد اإللكتروني 
الخصوصيـــة  إعـــدادات  تفعيـــل  مـــن  للتأكـــد 

واألمان.



شاحنات النفط ذات الصهاريج المصنوعة من األلمنيوم تثبت كفاءتها

محمد الصويغ يتقاعد بعد 36 عاًما في أرامكو السعودية 

الظهـــران - أتّمت إدارة المبيعـــات المحلية والخدمات 
اللوجســـتية في شـــهر ديســـمبر 2020م، مراحـــل مبادرة 
تهـــدف الســـتبدال أســـطول الشـــاحنات المصنوعـــة من 
الصلب الكربوني بالشـــاحنات المصنوعـــة من األلمنيوم، 
التي أظهـــرت كفاءة عالية في اســـتهاك الوقـــود، والتي  
تُســـتخدم لنقـــل المنتجـــات المكـــررة بيـــن مســـتودعات 

أرامكو السعودية في المملكة.
والخدمـــات  المحليـــة  المبيعـــات  إدارة  وتمكنـــت 
اللوجســـتية مـــن خـــال الجهـــود التعاونيـــة مـــع مختلف 
الجهات الفنيـــة والتشـــغيلية واإلدارية، من إدراج شـــرط 
إلزامي في مقاولـــة النقل الجديدة الُمبرمـــة عام 2015م 
مـــن  المصنوعـــة  الشـــاحنات  اســـتخدام  علـــى  ينـــص 
األلمنيـــوم. كمـــا راجعـــت أرامكـــو الســـعودية مواصفات 
الشـــاحنات المصنوعة من األلمنيوم بالتنسيق مع جهات 
التفتيـــش المؤهلـــة. وقـــد تبين بعـــد اختبار الشـــاحنات 
المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم، خـــال مرحلـــة التشـــغيل 
التجريبـــي، أنهـــا تتمتـــع بنســـبة أمـــان وكفـــاءة وجـــودة 

إجمالية أعلى. 
تعليًقـــا علـــى ذلـــك، أوضـــح نائـــب الرئيس للتســـويق 
والمبيعـــات وتخطيط اإلمداد، األســـتاذ أحمد الســـبيعي 
قائـــا: »تأتي رحلـــة التحول نحو اســـتخدام الشـــاحنات 
المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم فـــي إطـــار التـــزام أرامكـــو 
الســـعودية بتحسين الكفاءة والســـامة وحماية البيئة في 
مجـــال المـــواد الهيدروكربونية في المملكة. وقد أســـهم 
التعـــاون والتنســـيق الوثيقـــان مـــع مقاولـــي الشـــركة إلى 
إنجـــاح هـــذه الرحلة، إلى جانـــب تقليل عدد الشـــاحنات 
علـــى الطريـــق، والحد مـــن اســـتهاك الوقـــود بالمجمل 

باإلضافة إلى الحد من إجمالي االنبعاثات«. 
وبالحديـــث عن المزايا، أســـهم التحول إلى اســـتخدام 
الشـــاحنات المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم في عـــام 2020 
وحـــده، وبعـــد إتمـــام مـــا نســـبته 80% من الخطـــة، إلى 
تقليل عدد شـــاحنات النقل على الطريق باالســـتغناء عن 
مـــا يقـــارب مـــن 34 ألـــف رحلـــة مـــع االلتـــزام بتوصيل 
الكميـــات ذاتها، إلـــى جانب أنشـــطة التحميـــل والتفريغ 
المتعلقـــة بذلك. كما تمكنت أرامكو الســـعودية من خال 
التحـــول إلـــى الشـــاحنات المصنوعـــة مـــن األلمنيوم من 
تقليل حجم أســـطول شـــاحنات النقل بنســـبة 17%، إذ أن 
بمقـــدور الشـــاحنات المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم حمـــل 
كميـــات أكبر من المنتجـــات، مما يوفر في اســـتهاك 11 
مليـــون لتـــر مـــن وقـــود الديـــزل، ويحـــدُّ مـــن انبعاثـــات 

القافلة األسبوعية

الكربون بمقدار 29 ألف طن خال الفترة نفسها. القافلة األسبوعية
يُضاف إلى ذلك أن ســـبائك األلمنيوم مقاومة للشـــرر، 
ممـــا يقلل مـــن احتماليـــة انـــدالع الحرائـــق الناتجة عن 
الشـــرر في الشـــاحنات. وخاًفـــا لنظيراتهـــا المصنوعة 
مـــن الفوالذ الكربونـــي، ال تتطلب الشـــاحنات المصنوعة 
مـــن األلمنيـــوم طـــاًء داخلًيـــا لنقـــل منتجـــات المـــواد 
الهيدروكربونيـــة، مثـــل وقـــود الطائـــرات. كمـــا أن هـــذه 
المـــادة أكثر مرونـــة ومقاومة للتـــآكل، مما يســـاعد على 
حمايـــة ســـامة حمولـــة المنتجـــات المكـــررة ويقـــي من 

التشققات والتسربات.
أرامكـــو  أســـهمت  الســـابقة،  واقـــع خبراتهـــا  ومـــن 
معاييـــر  وضـــع  لدعـــم  التقنيـــة  بخبرتهـــا  الســـعودية 
ومواصفـــات شـــاحنات النفط المصنوعة مـــن األلمنيوم. 
وبالمشـــاركة مـــع جهات حكومية، ســـاعدت الشـــركة في 
وضـــع إجراءات موحـــدة لفحص وقبول شـــاحنات النفط 
المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم فـــي المملكة، وأســـهمت في 
إثـــراء المحتـــوى المحلي باســـتحداث مصنعيـــن محليين 
اثنيـــن، إضافة إلى قائمة بالشـــركات العالميـــة المقبولة 

التي تستوفي متطلبات السوق.
وقد أشـــار مديـــر إدارة المبيعات المحليـــة والخدمات 
اللوجســـتية، األســـتاذ  خالـــد الشـــمري، إلـــى أن »عامل 
النجـــاح فـــي إتمام رحلـــة التحول إلـــى شـــاحنات النفط 
المصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم هـــو التعـــاون بيـــن فريقنـــا 
ومقاولي النقـــل. فقد كانوا عازمين علـــى تحقيق الهدف 
مـــن كل مرحلة، وكان تحقيق كل هـــدف يحفزهم لتحقيق 
الهـــدف التالي. وإذا ألقينا نظرة على الرقم المســـتهدف 
خال 2020م، ســـنجد أن عدد الرحـــات قد قلَّ بمقدار 
34 ألـــف رحلة، نتيجـــة لتطبيق برنامج شـــاحنات النفط 
المصنوعة من األلمنيـــوم. وأدى انخفاض عدد الرحات 
إلـــى انخفاض عدد الشـــاحنات على الطريـــق، مما يعني 

استهاًكا أقل للوقود«. 
وقـــد وضعـــت أرامكو الســـعودية فـــي اعتبارهـــا عند 
وضع خطتها الخمســـية الســـتبدال الناقات المصنوعة 
مـــن الصلـــب الكربونـــي، جاهزيـــة الجهـــات المصنعـــة 
ومقاولي النقـــل للتقيد بالجـــدول الزمني لهـــذا التحول. 
وقـــد نجحـــت أرامكو الســـعودية حتى هـــذه اللحظة، في 
إضافـــة 3390 شـــاحنة نفـــط مصنوعـــة مـــن األلمنيـــوم 
الســـتيفاء احتياجات النقل المحلي مـــن البنزين والديزل 
مســـتودعاتها  بيـــن  والكيروســـين  الطائـــرات  ووقـــود 
للمنتجـــات البتروليـــة. وفـــي ديســـمبر2020م، اكتمـــل 
التحول إلى الشـــاحنات المصنوعة من األلمنيوم بنســـبة 

.%100

الظهـــران - بعـــد رحلـــة عطاء امتـــدت أكثـــر من 36 
عاًمـــا من العمـــل فـــي أرامكو الســـعودية، تقاعـــد مدير 
إدارة اإلنتـــاج فـــي خريـــص، األســـتاذ محمـــد الصويغ. 
حيـــث حضـــر حفـــل التكريـــم، كل مـــن نائـــب الرئيـــس 
األعلـــى للتنقيـــب واإلنتـــاج بالوكالـــة، األســـتاذ ناصـــر 
النعيمـــي، ونائـــب الرئيـــس ألعمـــال الزيت فـــي منطقة 

األعمال الجنوبية، األستاذ خالد البريك.
فقبـــل أن يصـــل إلى التقاعـــد، أظهر الصويـــغ قدرات 
قياديـــة متميـــزة، عندمـــا تمكـــن بمعاونـــة فريقـــه مـــن 
مواجهـــة الهجوم الغادر الـــذي تعرضت له معامل خريص 
عـــام 2019م، حيـــث تمكـــن وفريقه مـــن اســـتعادة اإلنتاج 

في وقت قياسي والتغلب على آثار الهجوم بنجاح.
كما أظهـــر الصويـــغ وفريقه خـــال هذا العـــام قدرة 
على االســـتجابة لطلب زيـــادة اإلنتاج مـــن حقل خريص 
إلـــى أعلـــى المســـتويات على الرغـــم من األضـــرار التي 
وقعت خـــال الهجـــوم وقيـــود اإلغـــاق بســـبب جائحة 

كوفيد - ١٩.
حصل الصويغ علـــى درجة البكالوريوس في هندســـة 
البتـــرول مـــن جامعة الملك فهـــد للبتـــرول والمعادن في 
عام 1984م إذ بـــدأ حياته المهنية مع أرامكو الســـعودية 
فـــي يوليو من نفس العـــام في إدارة هندســـة اإلنتاج في 

العضيلية. 
خـــال الســـنوات القليلة التاليـــة، قام بمهـــام مختلفة 
فـــي هندســـة اإلنتـــاج فـــي العضيليـــة وبقيق وهندســـة 
البتـــرول، ومهمة خـــارج المملكة في الواليـــات المتحدة 

األمريكية.

مقارنة

الشاحنات المصنوعة من الفوالذ 
الكربوني 

الشاحنات المصنوعة من األلمنيوم

-33%حوالي ٦ طن

%١٧ 42,000 لتر

نعم

ال

قابلة لالنثناء ومضادة للكسر 

ال

ال

نعم

قابلة للتصدع

نعم

11 مليون لتر

34,000 رحلة

29,000 طن
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الكفاءة

حوالي 9 طن

36,000 لتر

نسبة التحسن

السالمة

جودة المنتج

نتائج استخدام الشاحنات المصنوعة من األلمنيوم بنسبة 80% خالل 2020 

الوزن

الطاقة 
االستيعابية

مقاومة 
للشرر

المرونة

قابلة للتآكل

أقل استهالًكا 
للوقود 

الرحالت التي تم 
االستغناء عنها

انبعاثات 
كربونية أقل 

عدد شاحنات أقل 

تتطلب طالًء 
داخلًيا

في عـــام 1990م، انتقل من بقيق إلـــى العضيلية أثناء 
إعـــادة العمـــل في حقـــول العضيليـــة مرة أخـــرى، وذلك 
عندمـــا التحـــق بقســـم هندســـة اإلنتـــاج فـــي منطقـــة 
األعمـــال الجنوبيـــة )SAPED( حيث اســـتمر هناك لمدة 

10 سنوات تقريًبا.
خـــال تلك الفتـــرة، تم تعيينـــه ناظًرا لقســـم خدمات 
اآلبـــار بالوكالـــة، وناظـــًرا إلدارة أعمـــال اإلنتـــاج فـــي 
العضيليـــة فـــي عـــام 1994م، الـــذي كان بدايـــة حياتـــه 
المهنية اإلداريـــة. وفي أكتوبر 2000م، تـــم تعيينه ناظر 
عام قسم هندســـة اإلنتاج في العضيلية، وفي أغسطس 

2001م، انتقـــل إلى اإلدارة الوســـطى لإلنتـــاج في الغوار 
في منصب ناظر صيانة المنطقة.

من ديســـمبر 2003 إلى فبراير 2006م، شـــغل منصب 
ناظر قســـم عمليات اإلنتاج فـــي العثمانيـــة التابع إلدارة 
إنتـــاج جنـــوب الغـــوار. وفـــي مـــارس 2006م، تـــم تعيينه 
مديـــًرا دائم إلدارة هندســـة اإلنتاج فـــي منطقة األعمال 
الجنوبيـــة. وفـــي يوليـــو 2010م، تـــم تعيينـــه مديـــر إدارة 
حقـــن ميـــاه البحـــر لمدة ثـــاث ســـنوات قبـــل أن يتولى 

منصب مدير إدارة اإلنتاج في خريص في يناير 2013م.
خال الســـنوات القليلة الماضية، قـــاد الصويغ إدارة 

اإلنتـــاج فـــي خريـــص للفـــوز بعـــدد كبيـــر مـــن الجوائز 
الدوليـــة وجوائـــز الشـــركة فـــي كل جانـــب مـــن جوانب 

أعمال اإلدارة تقريًبا.
كما تمـــت دعوته عدة مرات لتولـــي أدوار مرموقة في 
جمعيـــة مهندســـي البتـــرول وإلقـــاء كلمـــات رئيســـة في 

مناسباتها المختلفة.
كمـــا حصل علـــى جائـــزة جمعيـــة منهدســـي البترول 
للشـــرق األوســـط اإلقليمية في عام 2009م لمساهماته 
العددية فـــي األعمال واإلنتـــاج. كما حصـــل على جائزة 

تقدير من الهيئة السعودية للمهندسين عام 2016م.

محمد الصويغ 
ط ناصر  يتوسَّ

النعيمي )يمين 
الصورة( وخالد 

البريك خالل حفل 
التكريم الذي أقيم 

بمناسبة تقاعده.
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الخميس ١٦ جمادى األولى 144٢هـ، ٣١ 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.

فـــي نهايـــة كل عـــام، يشـــهد موظفـــو الجهـــات والمؤسســـات 
والشـــركات، بما فيهـــم من يقرأ المقـــال في هذه الفترة، جلســـات 
اجتماع لـــإلدارات من أجـــل النظر في أهـــداف العـــام، وما تحقق 
منها علـــى صعيـــد الربـــح والخســـائر، إذ بعرضها تتحـــدد خطط 
وأهـــداف العام المقبـــل من االســـتثمارات والمكاســـب المخططة، 
وبناء عليهـــا يتم منـــح االمتيـــازات والمكافآت لكلٍّ بحســـب جهده 

وإنجازه في ذلك العام.
ومـــن نافلـــة القـــول إن أعظم اســـتثمار يقـــوم به المـــرء هو في 
ذاته؛ فـــإن نجـــح، امتد أثـــره علـــى حياته كلهـــا فأضحـــت أفضل 
على كافة األصعـــدة الظاهرة والباطنـــة، وقد يتعدى هـــذا النجاح 
حتـــى إلـــى غيره مـــن أفـــراد األســـرة وزمـــاء األقســـام وشـــركاء 
المشـــاريع الخاصـــة، فنحـــن نتأثـــر بمـــن نخالـــط. إال أنـــه وكمـــا 
تخطئ الشـــركات في حســـاب األهداف والخطـــط، فنحن نخطئ 
أيًضـــا فـــي إنشـــاء خططنـــا الشـــخصية، ممـــا يقودنـــا إلـــى ما ال 

نرغب فيه.
أول هـــذه األخطاء هو »إطالة المســـافة«. صحيـــح أن في بالك 
ســـنة واضحة المعالـــم تتكون مـــن 12 شـــهًرا، لكن طول المســـافة 
يجعل مـــن منظورك مرفأ لألعـــذار المقبولة؛ فتجد نفســـك اليوم 
متعًبـــا، وغًدا با رغبـــة، وهكذا حتـــى تمضي ثمانية أشـــهر وأنت 
تقـــول: »هناك غـــًدا مجال«. ثـــم تشـــعر بالذعر، وتركـــض بما في 

وسعك، فإذا بك لم تنجز شيًئا وقد استنفدت كل طاقتك.
هنـــاك كتـــاب رائـــع صـــدر، مؤخـــًرا، بعنـــوان )ســـنة بطـــول 12 
ان فيه  أســـبوًعا(، لكل من برايـــن موران ومايـــكل لينينغتون، يصـــرَّ
على هـــذا المبدأ، ويقترحان وضـــع الخطط لفترة 12 أســـبوًعا كل 
مـــرة، بحيث تجمـــع ما بيـــن تركيـــز الفتـــرات القصيـــرة ومواعيد 
تســـليمها، وبيـــن أهـــداف الفتـــرات الطويلـــة، مـــع وضـــع أهداف 
أســـبوعية تســـهم في تحقيق ذلك الهدف خال الفتـــرة المحددة. 
ولمـــن رغـــب فهنـــاك شـــروح لـــه عبـــر شـــبكة »يوتيـــوب« باللغـــة 

العربية.
ثاني األخطاء هـــو »غياب التركيـــز في وضع الخطـــة«، فإما أن 
تجـــد هدًفـــا مســـتحيل التحقـــق، أو غير محـــدد بوضـــوح، أو با 
نقطـــة بداية. الســـبب أننـــا نعي قيمـــة التخطيـــط جيـــًدا، وننقاد 
بحمـــاس لوضـــع خطة في خضـــم المشـــاغل اليومية، ثم ســـرعان 
ما ننســـاها أو نضعها أمام شاشـــاتنا فـــي المكاتب بـــا تفاصيل. 
لكـــن الخطـــة الصحيحة تســـتلزم بـــااًل صافًيـــا، ولو تطلـــب األمر 
أخذ إجـــازة لمـــدة يوم مـــن أجـــل ذلـــك. وتذكـــروا كلمـــة إبراهام 
لنكن: »لـــو ُمنحـــت ســـتة أســـابيع لقطع شـــجرة، فســـأمضي أول 

أسبوع في حدِّ الفأس«.
ثالث األخطـــاء هو »غيـــاب التخطيط لمـــا يســـتحق«. ال جدال 
في أهميـــة المدخـــول المـــادي، أو تحقيـــق األهـــداف العملية من 
نيل شـــهادة مهنية أو غيـــره، لكن اإلنســـان ال يتكـــون منهما فقط. 
فمثـــًا، كل منـــا يوقـــن بأهميـــة الصحـــة لكنـــه ال يخطـــط لهـــا، 
والحياة الصحيـــة بالضرورة ســـتدفعك إلى إنجاز أهـــداف أخرى 
تراهـــا أكثـــر جـــدارة باالهتمـــام، فالـــكل يســـند بعضـــه إن كانـــت 

الرؤية سليمة.
ضـــع ضمـــن خططـــك التخلص مـــن عـــادة مـــا، كالتدخيـــن أو 
شـــرب المشـــروبات الغازيـــة، أو فقدان الـــوزن بقدر محـــدد. وإن 
واصلـــت تحقيـــق الهـــدف اليومي/المصغر، فســـتجد نفســـك قد 
اكتســـبت عـــادة، وهو مـــا يزيـــح الضغـــط الذهني نحـــو األهداف 

التي ترتبط بالناس أكثر.
عند النظـــر في األخطـــاء الثاثـــة، نجدهـــا قد ال تبـــدو بذلك 
األثـــر، لكـــن »الجبال مـــن الحصى« كمـــا يُقـــال، والعاقـــل من يعي 
أهميـــة ســـنينه وكيـــف تمضـــي، ففـــي النهايـــة، يقـــول الحســـن 
البصـــري: »يـــا ابـــن آدم، إنما أنـــت أيام فـــإذا ذهب يومـــك، ذهب 

بعضك«.
أتمنى لكم تخطيًطا موفًقا وأعواًما حافلة بالنجاح.

خطة العام الجديد
راضي النماصي*

* كاتب ومترجم سعودي

القافلة األسبوعية
معك في كل مكان

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

المربعات التسعة.
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* حل العدد الماضي

اللحظة األخيرةحديث األلوان:

أقام الفنان السعودي حسن الساري عدة معارض فنية في كلٍّ من البحرين والكويت، وفاز بعديد من الجوائز المتقدمة كجائزة ملتقى الخليج في الرياض، 
وجائزة السفير، والجائزة األولى لمسابقة سعاد الصباح في الكويت 2014م. كما أن له مشاركات في الدورات والمشاغل الفنية في المغرب ولبنان وجمهورية مصر 

ن جدران وممرات مدينة الملك عبداهلل الرياضية في جدة، بعض اللقطات المثيرة التي  ر الفنان في لوحاته الخمس التي تزيِّ العربية وغيرها من الدول. يصوِّ
د اللوحات روح التنافس  تتمثل صورها الحماسية في مضمار التنافس الذي تتنقل فيه الصور العفوية بين األطراف المشاركة من زوايا متعددة، حيث تجسِّ

الشريف الذي يسود عالم األلعاب الرياضة. وننشر من هذه المجموعة لوحة »اللحظة األخيرة«.


