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٤ فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

عامر عامر

أكاديمية تطوير أعمال التكرير والمعالجة والتسويق 
الجديدة.. االرتقاء بالقدرات من خالل التدريب

ـــًرا، افتتاح  رأس تنـــورة - شـــهدت رأس تنورة، مؤخَّ
مرفـــق تدريـــب جديد عالـــي المســـتوى تابـــع لقطاع 

التكرير والمعالجة والتسويق.
التكريـــر  أعمـــال  تطويـــر  أكاديميـــة  وتشـــتمل 
والمعالجـــة والتســـويق، الجديدة والمعتمـــدة عالمًيا، 
علـــى مختبـــر بتقنيـــة الواقـــع االفتراضـــي، ومختبر 
للكمبيوتر، وستة فصول دراســـية متخصصة، ومركز 
تدريـــب متعـــدد التخصصـــات يحتضن مرافـــق تعليم 

وتدريب مشابهة للمعامل.
ل فنيـــون متدربون في الشـــركة بإكمال معظم  وتكفَّ
أعمـــال نقـــل مركـــز التدريـــب متعـــدد التخصصات، 
المعـــروف أيًضا باســـم المعمـــل جيـــه 99، وذلك من 
مصفـــاة رأس تنـــورة إلـــى مبنـــى األكاديميـــة. وكان 
المركـــز قـــد أُنشـــئ عـــام 2013م باســـتخدام معدات 
اســـتُرجعت من معامـــل أُخرجت مـــن الخدمة، وذلك 
بهـــدف محاكاة أعمـــال المصافي ألغـــراض التدريب 

في بيئة صناعية يمكن التحكم فيها.

تذليل عقبات المستقبل
وفـــي هـــذا الصدد، قـــال النائـــب األعلـــى للرئيس 
للتكرير والمعالجة والتســـويق، األســـتاذ محمد يحيى 
القحطانـــي، خالل افتتاح مرفـــق التدريب في 24 من 
شـــهر ديســـمبر الماضي: »أكاديمية التطوير ألعمال 
التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق تمثِّـــل إنجـــاًزا آخـــر 
تحققه الشـــركة ضمن ســـعيها الحثيـــث لتصبح بيئة 

جذابة للباحثين عن فرص التوظيف«.
وأضاف القحطاني: »أود أن أشـــكركم جميًعا على 
إســـهاماتكم فـــي هـــذه األكاديميـــة الرائعـــة، التـــي 
ستســـاعد قطـــاع التكريـــر والمعالجـــة والتســـويق، 

عبدالباسط أيوب، وجلني احلركة

والشركة بشكل عام، على تذليل عقبات المستقبل«.
وقـــد اعتُمدت األكاديميـــة من قبل مؤسســـة تعليم 
مهنـــي أمريكيـــة مســـتقلة، تُدعـــى مجلـــس اعتمـــاد 
التعليم والتدريب المســـتمرين، حيث ســـلَّطت الضوء 
خـــالل التقييم الـــذي أجرته في الموقـــع على اإلدارة 

تدريٌب أكثر متعة وواقعية
مـــن جانبـــه قـــال الناظـــر اإلداري لقســـم المـــوارد 
البشـــرية فـــي إدارة الخدمـــات المشـــتركة فـــي رأس 
تنورة، يحيـــى دغريري: »ســـتجعل األكاديمية الجديدة 

التدريب أكثر متعة وواقعيًة وارتقاًء بالقدرات«.
وأضـــاف قائـــاًل: »تمثِّـــل األكاديميـــة مركـــز تدريب 
معتمـــًدا ومعترًفـــا به عالمًيـــا لتلبية الطلـــب المتنامي 
التشـــغيل والصيانـــة  التدريـــب علـــى أعمـــال  علـــى 
الصناعيـــة المتخصصة في قطـــاع التكرير والمعالجة 
والتســـويق. وال تقتصـــر قاعـــدة عمالئنـــا علـــى تلبية 
احتياجـــات التدريـــب علـــى مســـتوى دوائـــر أرامكـــو 
الســـعودية، بـــل يمتـــد نطاقهـــا ليشـــمل المشـــروعات 

المشتركة المحلية«.
ومتدربـــة،  متدرًبـــا   250 األكاديميـــة  وتســـتوعب 
ويجـــري التدريب فيهـــا ضمـــن ثالثة مســـارات، هي: 
التدريـــب المهنـــي، والتدريـــب الصناعـــي، وتدريـــب 
مـــة فيهـــا  الســـالمة، كمـــا أن معظـــم الـــدورات المقدَّ
قصيـــرة المدة حيـــث تتـــراوح مدتهـــا بين يـــوم واحد 

وأسبوع.
وقـــد زادت المعدات الجديدة عـــدد فرص التدريب 
أثنـــاء العمل إلـــى 1600 مهمـــة تقريًبا مقارنـــة بـ 600 
مهمة ســـابًقا، حيث تم إدخال منصـــات تدريب جديدة 
فـــي األكاديميـــة بمـــا فـــي ذلـــك الواقـــع االفتراضـــي 

والمعزز.
وقال المشـــرف على مشـــروع مركز التدريب متعدد 
التخصصات، صالـــح الزهراني: »التكريـــر والمعالجة 
والتســـويق هـــو القطـــاع الـــذي نجـــد فيه بعـــض أكثر 
األعمـــال تعقيـــًدا، األمـــر الذي يشـــجع علـــى توظيف 
تقنيات عالية المســـتوى، ومن هنا تكتســـب األكاديمية 
مكانـــة رائـــدة مـــن حيـــث تقديم أحـــدث وآخـــر وأهم 

فرص التدريب للقوى العاملة لدينا ولدى غيرنا«.

موظف قسم تطوير الموارد البشرية، محمد جعمل، يرحب بالنائب األعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق، األستاذ 
محمد القحطاني )أقصى اليسار(، وبنائب الرئيس للتكرير المحلي وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، األستاذ سليمان البرقان 

)الثاني من اليسار(، وبالمدير العام لمصفاة رأس تنورة، األستاذ فواز نواب )الثالث من اليسار(، خالل زيارتهم ألكاديمية تطوير 
أعمال التكرير والمعالجة والتسويق.

تصوير: مؤيد القطان

عالم أبحاث في أرامكو السعودية يفوز بجائزة 
عالمية مرموقة في مجال الهندسة

ـــًرا، كبير  مت جمعيـــة مهندســـي المركبات، مؤخَّ كرَّ
التقنيين لقســـم بحث وتطوير تقنيـــات النقل في مركز 
البحوث والتطوير في الظهـــران، الدكتور عامر عامر، 
وابتـــكارات  أبحـــاث  فـــي  عالمًيـــا  قائـــًدا  بوصفـــه 

المحركات والوقود.
ومنحـــت الجمعية الدكتـــور عامر الزمالـــة الدولية، 
تقديـــًرا منهـــا ألثـــره البارز فـــي مجـــال المركبات من 

خالل الريادة واألبحاث واالبتكار.

القافلة األسبوعية

البحـــوث  إدارة مركـــز  قـــال مديـــر  مـــن جانبـــه، 
والتطويـــر، األســـتاذ عمـــار النحـــوي: »نحـــن نفخـــر، 
شـــركة وإدارة، بهـــذا اإلنجـــاز وهـــذا التكريـــم الـــذي 
اســـتحقه الدكتور عامـــر بجـــدارة، نظيـــر أعماله في 
مجـــال النقـــل والوقـــود، كما نفخـــر بمســـاعي إدارتنا 
نحـــو تحقيـــق أثـــر ملموس فـــي تطويـــر حلـــول تقنية 
مســـتقبلية إلحـــدى أكبـــر المجـــاالت الصناعيـــة فـــي 

العالم«.
وأضـــاف النحـــوي: »هـــذا التكريـــم هو فـــي الواقع 
شـــهادة أخـــرى علـــى تميُّـــز الكفـــاءات فـــي أرامكـــو 
واألبحـــاث  التقنيـــة  تخصصـــات  فـــي  الســـعودية 
والتطوير، حيـــث نتطلع دوًما إلى إضافـــة القيمة عبر 
أعمالنـــا، فيمـــا ندعـــم مســـيرة االبتـــكار فـــي الوقت 

نفسه«.

استدامة أنظمة النقل
الـــذي التحـــق بأرامكـــو  وكان للدكتـــور عامـــر، 
الســـعودية في عام 2007م، دور محـــوري في تطوير 
وتطبيق خارطة طريق للشـــركة لتحقيـــق الريادة في 
الصعيـــد  علـــى  النقـــل  أنظمـــة  اســـتدامة  مجـــال 

العالمي.
وقـــد أســـهمت أعمالـــه فـــي تأســـيس ثالثـــة مراكز 
بحثيـــة عالميـــة فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة 
وأوروبا والصين، يعمل فيهـــا 80 عالًما وباحًثا للتوصل 
إلـــى ابتكارات في مشـــاريع الحركـــة والنقـــل، بما فيها 
تقنيـــة االشـــتعال بضغـــط البنزيـــن، وأنـــواع الوقـــود 

االصطناعي، وتقنية استخالص الكربون المتنقلة.
وأبدى عامـــر حرصه علـــى حث األطـــراف المعنية 
على االهتمـــام بحلول طويلة المدى للغازات المســـببة 
لالحتباس الحـــراري تجمع بين تقنيـــات النقل وحلول 

االستخدام الكفء للطاقة.
كما شـــارك عامر في كتابة ما يزيـــد على 35 مقااًل 
صحفًيـــا، وُمنح ســـت بـــراءات اختـــراع، واختير ضمن 
الفائزيـــن العشـــرة بجائـــزة أكاديميـــة فيســـيتا للريادة 
التقنيـــة لعام 2020م، بوصفه خبيـــًرا عالمًيا رائًدا في 
مجـــال التقنيـــة. وتمثِّـــل فيســـيتا االتحـــاد الدولـــي 
لجمعيـــة مهندســـي التقنيـــة والمركبـــات، وهـــو اتحاد 

دولي للمركبات في مدينة باريس.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن لجنـــة الزمالة فـــي جمعية 
مهندســـي المركبات، التي تأسســـت في عـــام 1975م، 
تمنـــح الجائـــزة لــــ 20 فائـــًزا كحـــد أعلـــى كل عـــام. 
وتعطي الجائزة أعلى مســـتويات العضوية للمهندسين 
والباحثين الذين حققوا إنجازات اســـتثنائية، وأظهروا 
ريـــادة باهرة في تقـــدم تقنيـــات الحركـــة، وعلى وجه 
الخصوص االبتـــكارات في مجال اآلليـــات والطائرات 

والمركبات التجارية.
م الفائـــزون بالجائزة في حفل عشـــاء ســـنوي  ويُكـــرَّ
ـــم بهـــذه المناســـبة، وذلك علـــى هامـــش المؤتمر  يُنظَّ
الدولـــي للخبراء التابـــع للجمعية فـــي ديترويت بوالية 
ر أن يُعقـــد مؤتمر  ميتشـــيغن األمريكيـــة. ومن المقـــرَّ
هـــذا العام بصـــورة مبدئية فـــي الفترة مـــن 13 إلى 15 
أبريـــل 2021م، ويُمنـــح فيـــه الحاصلـــون علـــى الزمالة 

وساًما تذكارًيا وشهادة خالل حفل الجوائز.

المؤسســـية لألكاديميـــة، وعالقاتها المهنيـــة، وتنقيح 
ن هـــذا االعتمـــاد األكاديمية من  مناهجهـــا. وســـيمكِّ
جـــذب مزيـــد مـــن العمـــالء مـــن جهـــات خارجيـــة، 
ليســـتفيدوا من مرافـــق وبرامـــج التدريـــب المعترف 

بها عالمًيا.

تطوير حلول المستقبل
وقد أعـــرب الدكتور عامر، عن فخره الشـــديد إزاء 

هذا التكريم.
وقـــال عامر: »إنه لمن دواعي ســـروري أن أعمل مع 
عـــدد مـــن المهندســـين والباحثيـــن الشـــغوفين حـــول 

العالم لتمكين أنظمة نقل مستدامة«.
ز التكريم بهـــذه الجائزة المرموقة  وأضاف قائاًل: »يعزِّ
مـــن مصداقية أعمالـــي البحثيـــة والتطويرية فـــي مجال 

الوقود والمحركات على مدار 25 عاًما مضت«.
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حتت شعار »النهضة االقتصادية اجلديدة«..

مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار يقود أجندة 
التحول الرقمي لتعزيز المرونة

أرامكو السعودية تتبنى الثورة الصناعية 
الرابعة في رحلتها نحو التحول الرقمي

الرياض - خـــالل مؤتمر المملكة الرائد لالســـتثمار في 
ث رئيـــس أرامكو الســـعودية، كبيـــر إدارييها  الريـــاض، تحدَّ
التنفيذييـــن، المهنـــدس أميـــن حســـن الناصر، عـــن أهمية 
قيـــادة أجنـــدة التحـــول الرقمـــي، بوصفهـــا حصًنـــا منيًعـــا 

للمرونة في األوقات الصعبة.
وُعقد مؤتمر مبادرة مســـتقبل االســـتثمار، الـــذي يُعرف 
باســـم )دافـــوس الصحـــراء( علـــى مـــدى يومين، وهـــو يُعد 
منصـــة دوليـــة للنقـــاش بيـــن قـــادة العالـــم والمســـتثمرين 
والمبتكريـــن. وقد ُعقـــدت فعاليـــات المؤتمر، في نســـخته 
الرابعـــة، بشـــكل جزئـــي عبـــر الواقـــع االفتراضـــي، نظـــًرا 

الستمرار جائحة كوفيد-19 العالمية.
ويجمـــع المؤتمر نخبة مـــن الرؤســـاء التنفيذييـــن ورواد 
التقنية والمســـتثمرين وصناع السياسات، ســـواًء من خالل 
حضورهم في الرياض، أو مشـــاركتهم عـــن بُعد من المراكز 
في نيويورك وباريس وبكيـــن ومومباي، لبحث حلول مبتكرة 

لبعض أكثر القضايا الملحة في العالم.
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن محافـــظ صندوق االســـتثمارات 
العامـــة في المملكـــة، ورئيس مجلس إدارة مؤسســـة مبادرة 
مســـتقبل االســـتثمار، معالي األســـتاذ ياســـر الرميان، ألقى 
الكلمـــة االفتتاحيـــة للمؤتمر في مركـــز الملـــك عبدالعزيز 

الدولي للمؤتمرات.

االستفادة من التقنية
وخـــالل جلســـة نقاش بعنـــوان )فـــك الشـــيفرات: ما هو 
مســـتقبل السياســـات العالميـــة للتقنيـــة؟(، ســـلَّط الناصر 
الضوء على كيفية اســـتفادة أرامكو الســـعودية من تحليالت 

البيانات وأحدث التقنيات في أعمالها.
وإلى جانـــب الناصر، شـــهدت جلســـة النقاش مشـــاركة 
وزيـــر االتصاالت وتقنيـــة المعلومـــات في المملكـــة، معالي 
المهندس عبداهلل بـــن عامر الســـواحه، والرئيس التنفيذي 
لمجلس اإلدارة في شـــركة رايثيـــون التقنية، الدكتور توماس 

كيندي.

ق رئيس  خالل مؤتمر مبادرة مســـتقبل االســـتثمار، تطـــرَّ
أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهندس 
أمين حســـن الناصر، إلـــى التزام الشـــركة باالســـتفادة من 
ًدا أن الشـــركة قد اســـتفادت  أحدث التقنيات الرقمية، مؤكِّ

استفادة ملموسة من التحول الرقمي.
اإلســـتراتيجي ألرامكـــو  االستشـــاري  المجلـــس  وكان 
السعودية قد أقرَّ إســـتراتيجية التحول الرقمي للشركة في 

عام 2018م.
وتشـــتمل اإلســـتراتيجية على وضع برنامج طموح يسعى 
إلـــى جعل أرامكـــو الســـعودية الشـــركة الرائـــدة عالمًيا في 
ز من صنـــع القيمة  مجـــال تبني التقنيـــات الرقميـــة، ويُعـــزِّ
ر مشـــهد االبتكار الرقمي في  للمساهمين، ويؤدي إلى تصدُّ

قطاع الطاقة العالمي.
وبينمـــا يمضي قطاع الطاقة العالمي شـــيًئا فشـــيًئا نحو 
م تقنيـــات الـــذكاء  الثـــورة الصناعيـــة الرابعـــة، حيـــث تقـــدِّ
الصناعي والتعلم اآللي والبيانات الضخمة ميزات تنافسية 
ال مثيل لها، تحرص أرامكو الســـعودية على أن تكون سبَّاقة 

في استثمارها في مجال التفوق التقني.
وقد المســـت عجلـــة االبتكار فـــي التقنيـــة كل ناحية من 
نواحـــي األعمـــال فـــي الشـــركة ومجتمعاتها، بمـــا في ذلك 

إميون هيوسنت

إميون هيوسنت

وفـــي معـــرض جوابـــه عـــن ســـؤال حـــول كيفيـــة تكيف 
أرامكو الســـعودية مع العصر الرقمـــي، وعن أنواع التقنيات 
الثورية والمســـتجدة التي تســـتخدمها، أكد الناصـــر الدوَر 

الذي طالما لعبته التقنية في إضافة قيمة لألعمال.
وأضـــاف الناصر: »نحن نســـتفيد مـــن التقنيـــات كثيًرا، 
ونشـــهد التحسينات المتســـارعة في التقنيات التي نتبنَّاها 

في الوقت الحالي«.
وقال الناصر: »عندما ننظر إلـــى أثر التقنية في أرامكو 
الســـعودية، نجـــد أننا اســـتفدنا منها في جوانب اكتشـــاف 
الموارد، واالســـتخالص، وترشـــيد التكاليف، باإلضافة إلى 

الكفاءة والموثوقية، وتقليل انبعاثات الكربون«.
كما خصَّ الناصر تحليـــالت البيانات بالحديث بوصفها 

عامل تمكين رئيس في إدارة المكامن بكفاءة عالية.
وأوضح قائاًل: »نلجأ الســـتخدام نمـــاذج المحاكاة، التي 
بدأت بنمـــاذج محـــاكاة ذات مليـــون خلية، بينما نســـتخدم 

حالًيا نماذج محاكاة ذات تريليون خلية إلدارة مكامننا«.
وقد أشـــار الناصـــر إلـــى إنجازات الشـــركة فـــي مجال 

توظيف أحدث التقنيات.

تحليل البيانات
وقـــال الناصـــر: »مؤخـــًرا، أطلقنا أحد أكبر الحواســـيب 
العمالقـــة على مســـتوى العالم في وادي الظهـــران للتقنية، 
بالتعاون مع شركة االتصاالت الســـعودية وبدعم من شركة 

آي بي إم«.
وأضاف قائاًل: »يســـاعدنا تحليل البيانات في تحســـين 
أعمالنـــا الســـتخالص المـــوارد، التـــي تُعـــد األفضل على 
مســـتوى العالـــم. نحـــن نزيد مـــن إنتاجنـــا للنفـــط الخام 
والغاز على نحو ســـنوي، كمـــا تُعد أعمالنا لالســـتخالص 
مـــن بين األعلـــى على مســـتوى العالـــم، حيـــث وصلنا إلى 
نسبة 70٪، ويعود الســـبب في ذلك إلى التقنية وتحليالت 
البيانـــات، التـــي أدَّت دوًرا رئيًســـا فـــي مســـاعدتنا علـــى 
تحديـــد اآلبـــار وأفضـــل المكامـــن مـــن خـــالل اســـتخدام 

األقمار الصناعية«.
ومضى الناصر فـــي حديثه قائاًل: »فـــي الوقت الحالي، 

اســـتخالص الموارد وأعمال اإلنشـــاء وحماية البيئة وتوفير 
استجابة فاعلة للجائحة. 

مواطن القوة وفرص التحسين
وفي عام 2019م، أُجريت عمليـــة مقارنة مرجعية لقياس 
الجاهزيـــة الرقمية، حيـــث أوضحت موقع الشـــركة مقارنة 
بنظرائهـــا، ومواطـــن القـــوة لديهـــا، ومجـــاالت التحســـين 
المحتملة، لتعمل اإلدارات المختلفـــة على مبادرات متنوعة 

لسد الفجوات وتحسين األعمال.
وخـــالل جلســـة النقـــاش فـــي مؤتمـــر مبـــادرة مســـتقبل 
االســـتثمار، أشـــار الناصـــر إلـــى مركـــز الثـــورة الصناعيـــة 
م  الرابعة التابع ألرامكو الســـعودية في الظهـــران، الذي ُصمِّ
لتشـــجيع الموظفيـــن الشـــباب المتمرســـين فـــي المجاالت 
التقنيـــة علـــى استكشـــاف حلـــول تقنيـــة للتحديـــات التـــي 

تواجهها الشركة.
ويحقق مركز الثورة الصناعيـــة الرابعة القيمة من خالل 
تطبيق أحـــدث التقنيات، بما يكفل انتهـــاج أذكى الطرق في 
أداء األعمال وأســـرعها وأكثرها أماًنا ومحافظة على البيئة 
والســـالمة. وإلى جانب صنع القيمة، يسعى المركز الكفاءة 

واالبتكار، لفتح فرص جديدة لألعمال ونماذج التشغيل.
وســـيلعب المركـــز دوًرا محورًيـــا فـــي تعزيـــز المهـــارات 

نســـتخدم تقنية التوجيه األرضي لكل بئـــر في المملكة عن 
طريـــق اســـتخدام األقمـــار الصناعية من مركـــز واحد يقع 
في الظهـــران، كما نديـــر جميع معـــدات أعمالنا من خالل 
مركز الثورة الصناعيـــة الرابعة في الظهـــران، الذي يتلقى 

جميع البيانات«.
وبالحديث حول الموثوقية، قـــال الناصر: »نقوم بفحص 
جـــودة المعدات، وتعُد موثوقيتنا األعلـــى في الوقت الراهن 
هـــذه  وتطبيـــق  والرقمنـــة  البيانـــات  تحليـــالت  بســـبب 

التقنيات«.
وأضـــاف قائاًل: »بلغـــت نســـبة موثوقيتنـــا 99.8٪ لعام 
2020م، وهـــي مـــن بيـــن األعلـــى فـــي العالم علـــى صعيد 

التسليم«.
وقـــال الناصـــر: »اســـتفدنا أيًضا من التقنيـــة وتحليالت 
البيانـــات فـــي مجـــال انبعاثـــات الكربـــون، حيـــث نشـــرت 
وســـاعدت تلـــك التقنيـــات فـــي دعـــم جميـــع ممارســـات 

األعمال في هذا المجال«.
وأوضـــح الناصـــر أن صناعـــة الطاقـــة تخطـــو خطوات 
واســـعة فيما يتعلق بتطبيق التقنيات وتبنِّيهـــا، مما أدى إلى 

تحسين األداء بشكل ملموس.

التقنية للكـــوادر، وتوفير القدرات التقنيـــة المتقدمة لتنفيذ 
إســـتراتيجية التحـــول الرقمـــي للشـــركة فـــي بيئـــة ملؤهـــا 

التعاون.

أهداف طموحة
ويتمثَّل أحـــد أبرز األمثلـــة، التي تعكس اهتمام الشـــركة 
بمجـــال التقنيـــة وتؤكد ريادتهـــا في تبني أحـــدث التقنيات، 
في شـــركة أرامكو السعودية لمشـــاريع الطاقة، التي تواصل 
بنـــاء مجموعـــة رائعة من الشـــركات الناشـــئة فـــي صناعة 

الطاقة.
وتهدف هذه الشـــركة إلى االســـتثمار في ست إلى ثماني 
شـــركات جديدة كل عام، مع وجـــود خطط لمضاعفة حجم 
محفظتها االســـتثمارية خـــالل الســـنوات القليلـــة المقبلة. 
وتســـتند طريقتهـــا في العمـــل إلى تحديـــد التقنيـــات التي 
يمكـــن أن تضيـــف قيمة فـــي كافـــة قطاعات األعمـــال في 

الشركة واستهدافها.
كما وســـعت شـــركة أرامكو الســـعودية لمشـــاريع الطاقة 
مـــن تركيزها االســـتثماري علـــى الحلـــول التقنيـــة والمواد 

الالمعدنية بما يتماشى مع إستراتيجيات الشركة األم.
وتشـــمل النجاحات األخرى لبرنامج التحول الرقمي عبر 

مختلف القطاعات في الشركة ما يلي:

التنقيب واإلنتاج
●  تحقيق تحســـن كبير في البيانات السيزمية، ما أسفر 

عن تحسن معدالت النجاح في أعمال الحفر.
●  تحســـين ذكـــي ألجهـــزة الحفـــر، يوفـــر التكاليـــف بما 

يعادل 42 يوًما من استخدام جهاز الحفر.
التكرير والمعالجة والتسويق

●  المعمل الرقمي، الذي خفض تكاليف الصيانة بنســـبة 
.%20

●  توظيـــف 14 ألـــف جهـــاز للكشـــف عـــن غـــاز كبريتيد 
الهيدروجيـــن فـــي مناطـــق األعمـــال، ممـــا أدى إلـــى 

خفض  تكاليف الصيانة بنسبة 80%.
الخدمات الفنية

●  أتمتة العمليات التشغيلية باستخدام الروبوتات.
●  التدريب على السالمة عبر الواقع االفتراضي.

الموارد البشرية والخدمات المساندة
●  الخدمة الذكية لمشاركة السيارات.

●  االســـتفادة مـــن 20 طائـــرة بـــدون طيـــار فـــي أعمال 
المراقبة واالستجابة للحاالت الطارئة.

المالية واإلستراتيجية والتطوير
●  أتمتة العمليات التشـــغيلية باستخدام الروبوتات، حيث 

جرى حتى اآلن أتمتة ثماني عمليات.
●  تطويـــر أداة لتحليـــل الحساســـية، تمكـــن مـــن توفيـــر 

تنبؤات مالية أسرع بعشر مرات.

الناصر يناقش 
مستقبل السياسة 

العالمية للتقنية

استفدنا من 
التقنية في 

جوانب اكتشاف 
الموارد، 

واالستخالص، 
وترشيد 

التكاليف، 
باإلضافة إلى 

الكفاءة 
والموثوقية، 

وتقليل انبعاثات 
الكربون

أمين الناصر
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نظام جديد لفحص الخرسانة في مشروع 
معمل الغاز في رأس تناقيب

حافة العالم تحتضن بداياتها العريقة 
تحت مياه »محيط التيثس القديم«

رأس تناقيـــب - شـــهد معمل الغـــاز فـــي رأس تناقيب، 
التـــي تبعـــد عـــن مدينـــة الدمـــام 200 كيلومتـــًرا شـــمااًل، 
توظيـــف نظـــام إبداعـــي عالـــي التقنيـــة يُســـتخدم للمرة 
األولـــى لفحـــص الخرســـانة، بهـــدف تحســـين موثوقيـــة 

أعمال اإلنشاء وتقليص وقتها وخفض تكلفتها.
وأوضـــح مديـــر إدارة مشـــاريع معمـــل الغـــاز فـــي رأس 
تناقيـــب، األســـتاذ حســـام الجـــالل، أن أجهزة استشـــعار 
الســـلكية تـــم زرعها فـــي األساســـات التي أُرســـيت لدعم 
معـــدات ضواغـــط غـــاز البيـــع، وأن هـــذه المستشـــعرات 
ال للكشـــف عـــن متانة  متصلـــة بتطبيقـــات للهاتـــف الجوَّ

الخرسانة.
وقـــال الجالل: »تمثِّل هذه الخطـــوة مرحلة مهمة ضمن 
مراحل ســـير األعمال في موقع اإلنشـــاء، كمـــا أنها تُدخل 
تقنيـــة  إليـــه  توصلـــت  مـــا  آخـــر  أيًضـــا  الشـــركة  إلـــى 

الخرسانة«.

التقنية لقياس المتانة
مـــن خـــالل توصيـــل أجهـــزة  التقنيـــة  وتعمـــل هـــذه 
االستشـــعار الذكيـــة بالقضبـــان الفوالذية والمســـلحة، ثمَّ 
تُصـــب حولهـــا الخرســـانة، لتقـــوم المستشـــعرات بقياس 
درجـــة حـــرارة المـــواد ورطوبتهـــا ومتانتهـــا بينمـــا تجـــف 
ــب. وترســـل المستشـــعرات الفروقـــات فـــي درجة  وتتصلَـّ
الحرارة من ســـطح الخرســـانة وجوفها إلى تطبيق للهاتف 

الجوال لمراقبة سالمة اإلنشاء.
وفـــي الســـابق، كان االختبـــار يتـــم بوضـــع سلســـلة من 
عينات خرســـانية أســـطوانية الشـــكل في موقع اإلنشـــاء، 
لتؤخـــذ بعد فتـــرة إلـــى المختبـــر لفحصها. ويتـــم ضغط 

ل الصخور الكربونية منحدرات شـــديدة تحيط  تشـــكِّ
بمدينـــة الرياض كالقـــالدة، حيث تطـــِوّق العاصمة من 
حدودهـــا الشـــمالية الغربية حتـــى حدودهـــا الجنوبية 
الشـــرقية. وتشـــبه المنحـــدرات فـــي شـــكلها منطقـــة 

»غراند كانيون« الواقعة في والية أريزونا األمريكية.
وتتألَّف هذه المنحـــدرات المهيبة من أنواع صخرية 

مختلفة، وقد شهدت أحوااًل مناخية مختلفة.
وبدأت عملية ترســـب صخور حافـــة العالم في بيئة 
بحريـــة تُعرف لـــدى الجيولوجييـــن بـ »محيـــط التيثس 
ـــى النصـــف الشـــرقي مـــن شـــبة  القديـــم«، الـــذي غطَّ

الجزيرة العربية قبل 160 مليون سنة.
ويتســـاءل المدير التنفيذي لدائرة التنقيب، األســـتاذ 
مســـفر الزهرانـــي، متعجًبـــا: »بيئة بحريـــة بالقرب من 
الريـــاض؟!«. ويوضـــح قائـــاًل: »قد يشـــكك البعض في 

ب إليها الشك«. ذلك، ولكنها حقيقة ال يتسرَّ
يقـــول الزهراني: »ألـــِق نظرة خاطفـــة حولك عندما 
ن  تكـــون في أي طريق متجه نحو المنحدرات، وســـتتمكَّ

لؤي العوا، وإبراهيم الدغرير

مسفر الزهراني

األســـطوانات فـــي المختبر إلـــى أن يتم تكســـيرها لقياس 
مـــدى متانة الخرســـانة. وتُغنـــي تقنية أجهزة االستشـــعار 
الالســـلكية الجديـــدة عن الحاجـــة إلى اختبارات تكســـير 
األســـطوانات الخرســـانية، مما يؤدي إلى توفير التكاليف 

ووقت النقل ألداء هذه االختبارات في المختبرات.
ع أجهزة االستشـــعار مـــن عملية  إلـــى جانب ذلك تســـرِّ
جمـــع البيانـــات وتحليلهـــا وتبادلهـــا، بمـــا مـــن شـــأنه أن 
ـــن من مســـتوى الســـالمة فـــي موقـــع العمـــل، حيث  يحسِّ
يمكـــن للعاملين تبادل المعلومات رغم تباعدهم الجســـدي 
في خضم جائحـــة كوفيـــد-19. كما أن جاهزيـــة البيانات 
تقلـــص من حـــاالت التأخيـــر في اســـتالم نتائـــج الفحص 

وإبعاد الهياكل الخشبية الُمستخدمة في أعمال اإلنشاء.

تعزيز السالمة والجودة
وفـــي الصدد نفســـه، قـــال مدير جـــودة المشـــاريع من 
إدارة التفتيـــش، عبـــداهلل القويفلـــي: »هذا النظـــام، الذي 
ـــن  تتـــم مراقبته عبر تطبيـــق على الهاتف المحمول، يحسِّ
ز الســـالمة والجـــودة، ويحدُّ من  من دقـــة البيانات، ويعـــزِّ

حاالت التأخير في فحص الخرسانة«.
وأوضـــح القويفلـــي أن إدارة التفتيـــش وإدارة مشـــاريع 
معمـــل الغاز فـــي رأس تناقيب قـــد تعاونتا لتطبيـــق تقنية 
أجهـــزة االستشـــعار، وذلك بهـــدف الحصول علـــى هياكل 
خرســـانية عالية الجودة لعديد من أساســـات الخرســـانة  

في مشاريع رأس تناقيب.
من جانبـــه، قال محمد عبـــاس، العضـــو المنتدب لدى 
شـــركة العصيمـــي لالستشـــارات الهندســـية، التـــي قامت 
بتوفيـــر هـــذه المستشـــعرات وتقديـــم المشـــورة الفنيـــة 
حولهـــا، إن من أهم خطوات اإلنشـــاء مراقبة درجة حرارة 
الخرســـانة بعد صبها لضمان تصلُّبها بالشـــكل المناسب، 

حتًما مـــن جمع أربعة أو خمســـة أنواع علـــى األقل من 
األحافير البحرية«.

ويضيـــف الزهرانـــي: »قد تـــرى في أعلى األســـطح 
المســـتوية شـــعاًبا مرجانية كبيرة، وهـــذه المجموعات 
مماثلـــة تماًمـــا لتلك الموجـــودة بالقرب من الشـــواطئ 
اليـــوم. وبالتأكيد لم تســـافر هذه المخلوقـــات البحرية 

كل هذه المسافة عبر الصحاري لتجد نفسها هنا«.

اذة إطاللٌة أخَّ
وتُعـــدُّ حافـــة العالـــم، أو جبـــل فهريـــن، أكثـــر جـــزء 
مشـــهور في جـــرف طويق، الـــذي يمتد لمســـافة 800 
كيلومتر تقريًبا، من القصيم شـــمااًل إلـــى الربع الخالي 
جنوًبـــا. وقـــد اجتـــذب الموقـــع، مؤخـــًرا، مئـــات آالف 

الزوار من المملكة وكافة أنحاء العالم.
وتقـــع حافـــة العالم علـــى بُعـــد 90 كيلومتًرا شـــمال 
غرب الرياض، وتشـــير عالمات الطريق إلى المنطقة. 
هنالـــك طـــرق عديـــدة توصلـــك إلـــى المـــكان، ولكنها 
جميًعا تتطلَّب مغادرة الســـيارات للطرق المســـفلتة في 

تصلُّب الخرســـانة، لضمـــان قوة الهيكل وجودتـــه ومتانته. 
كما أن قـــراءات درجة الحـــرارة من خالل المستشـــعرات 

تتم بطريقة دقيقة«.

ال سيما أثناء الظروف الجوية القاسية.
وأضاف عبـــاس: »المراقبة الدقيقـــة الختالفات درجة 
حـــرارة الصبـــة الخرســـانية أمـــر جوهـــري أثنـــاء مرحلة 

رحلـــة تتســـلَّل عبـــر الصحـــاري الوعرة حتـــى الوصول 
إلى أعلى الجرف.

وبمجـــرد الوصول إلى هنـــاك، يمكنك المشـــي على 
األرض الصخريـــة والحصـــى حتى تصل إلـــى اإلطاللة 

اذ. لتستمتع بالمنظر األخَّ
يقول الزهرانـــي: »الوقوف على الحافـــة يمنح المرء 
شـــعور الطائر، حينما يستعد لنشـــر جناحيه والتحليق 

أعلى السهول المنخفضة الواسعة تحته«.
ولكـــن مع مـــرور الزمـــن، هـــذه الجـــدران الصخرية 
الذهبيـــة التي تقف بشـــموخ تحظى باهتمـــام مختلف، 
ــل الجيولوجيـــون هـــذا القســـم مـــن العمود  حيـــث حلَـّ
الطبقـــي، ليســـتنتجوا أنهـــا تشـــكل صخـــور المصـــدر 
ألغلـــب النفـــط الموجـــود فـــي حقـــل الغـــوار والحقول 

األخرى في المنطقة.
وقـــد نـــزح النفـــط المتولِّـــد إلـــى وحـــدات صخرية 
أكثـــر ضحالة، ومنهـــا التكويـــن العربي. وعلـــى الرغم 
مـــن أن صخـــوًرا مكشـــوفة مشـــابهة لهـــا تُوجـــد فـــي 
الريـــاض، إال النفـــط لـــم يتراكـــم هنـــاك لقلـــة وجود 

مصائد النفط.

حافة العالم ُتطلُّ بجاللها فوق الصحاري 
القاحلة الممتدة في األفق، في مشهد 

ل أعجوبة جيولوجية. طبيعي يمثِّ
تصوير: ماثيو ستارلينغ

ُتوَصل أجهزة االستشعار بقضبان 
اإلنشاء قبل صبِّ الخرسانة.

ُترَسل قراءات درجة الحرارة إلى 
تطبيق على الهاتف المحمول لمراقبة 
جودة الخرسانة ومتانتها.

ُتسهم التقنية في توفير التكاليف 
ز سالمة األعمال. والوقت وتعزِّ

كيف تعمل التقنية الجديدة؟

أعجوبٌة جيولوجية..
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القافلة األسبوعية      ٤ فبراير ٢٠٢١ 

أرامكو اليف..
تأتيك باألخبار »أول بـ أول«

الدبل رئيًسا جديًدا لشبكة أعضاء التعليم 
والتطوير في المنطقة

الظهـــران - لطالما كانت ما تصدره أرامكو الســـعودية 
من نشـــرات ومطبوعات مصدر فخـــر لنا؛ فهي توثيق حي 
إلنجازات الشركة وفعالياتها، وثقافة مجتمعها المزدهرة، 

وأهم اللحظات التاريخية في المنطقة.
واألهـــم مـــن ذلـــك كلـــه أن مطبوعاتنا كانـــت، منذ عام 
1945م، بمثابة حلقة الوصل بين الشـــركة وموظفيها، بدًءا 
مـــن النشـــرتين اإلخباريتيـــن األســـبوعيتين »آربيان صن« 
و»القافلة األسبوعية«، إلى مجالتنـــا الثقافية والدولية 
مثل »عالم أرامكـــو« و«مجلة القافلة«، وصـــواًل إلى أحدث 

مجالتنا الرقمية مثل »عناصر« و«إثرائيات«.
واليـــوم هناك أكثـــر من وســـيلة لالتصال بين الشـــركة 
وموظفيها وســـائر من تتوجه لهـــم بخطابها، خاصة مع ما 
أصبحت هواتفنا النقالة تشـــغله من مســـاحة في حياتنا؛ 
فقـــد أصبحنـــا جـــزًءا من عالـــم بات أكثـــر اتصـــااًل على 
الصعيـــد الرقمـــي، ومن هنا جـــاءت فكرة إطـــالق منصة 

أرامكو اليف.

ما هي أرامكو اليف؟
هذه المنصـــة هي المـــكان الذي نضفي فيـــه مزيًدا من 
الحيويـــة والطابع الفـــوري على أخبارنا ونوفـــر من خاللها 
طريقـــة جديـــدة للتفاعـــل مـــع مـــا يدور فـــي الشـــركة من 
أحـــداث وفعاليـــات. ســـتعمل أرامكـــو اليـــف علـــى تغطية 
مواكبـــة لألحـــداث فـــي وقتهـــا، وســـتعزز الخبـــر بالفيديو 
والصـــوت لتكون تجربة أكثر حيوية وتفاعـــاًل وجاذبية. كما 
ســـتتيح مشـــاركة المحتوى الـــذي ينشـــئه المتابعـــون عبر 
منصتها. وال يتعين علـــى القراء الذين يقضـــون وقًتا كافًيا 
فـــي أرامكو اليـــف أبـــًدا تخطـــي الصفحـــات أو تصفحها 
للعثور على الموضوعات التي تهمهـــم، حيث توفر لهم هذه 
المنصة الرقميـــة خاصية إظهـــار تلقائية تعكـــس عاداتهم 
وتفضيالتهم فـــي تصفح الموقع واألبـــواب التي تحوز على 

اهتمامهم قبل غيرها من الصفحات واألبواب.
ويمكـــن تثبيـــت تطبيـــق أرامكـــو اليـــف مـــن متجـــري 
التطبيقـــات آي أو إس. أو غوغـــل بـــالي، أو الوصول إليه 

عبر اإلنترنت على متصفح الويب على:
 www.aramcolife.com

ُعيـــن نائـــب الرئيس للمـــوارد البشـــرية، األســـتاذ نبيل 
ـــًرا، فـــي منصـــب الرئيـــس الجديد للقســـم  الدبـــل، مؤخَّ

اإلقليمي لجمعية تنمية المواهب في المنطقة.
ويخلـــف الدبـــل المديـــر التنفيـــذي لخدمـــات أحيـــاء 
الســـكن، األســـتاذ فيصل الحجي، كرئيس لشبكة أعضاء 
التعليـــم والتطويـــر التابعـــة للجمعيـــة في منطقة الشـــرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
ويُعـــدُّ الحجـــي هـــو المؤســـس والرئيس لهذه الشـــبكة 
منذ بدايـــة افتتاحها عـــام 2018م، حيث أنشـــأتها أرامكو 

السعودية.
وفي هـــذا الشـــأن، قـــال الدبـــل: »لقد نهـــض الحجي 
بأعباء هـــذه المهمة، وشـــرع في هذه الرحلـــة، وحتى مع 
التحديـــات المصاحبـــة للجائحـــة، نجح في إحـــراز تقدم 
كبير. ولهذا، يســـتحق وفريقه كلَّ التقديـــر والعرفان على 

روان الناصر

القافلة األسبوعية

وخالصـــة القول أن القراء ســـيتمكنون من الوصول إلى 
آخر أخبار الشركة وســـيكونون أول من يعلم بها، وأول من 

يشاركها مع اآلخرين، وأول من يعّبر عن آرائه.
وهنا دعوة مفتوحـــة لكم جميًعا لزيـــارة معرض أرامكو 
اليـــف، مع عـــرض لإلصـــدارات اإلعالميـــة العريقة على 

مدى تاريخ الشركة، في المواقع التالية:
الظهران: برج المدرا، المجمع، بناية البرج

الدمام: مبنى مكتب الدمام.
بقيق: المبنى اإلداري الشرقي.

رأس تنورة: المبنى اإلداري الغربي.
وســـتتضمن بعض مميزات موقع أرامكو اليف الجديدة 

ما يلي:
■  المرونة الكاملة في تهيئة خصائص التصفح حســـب 

جعل الشبكة في المكانة التي وصلت إليها اآلن«.
وتأسســـت جمعيـــة تنميـــة المواهـــب في عـــام 1943م، 
وتُعـــدُّ أكبر منظمـــة مهنية عالمية متخصصـــة في تطوير 
معـــارف ومهارات الموظفين، الذيـــن يطمحون إلى تطوير 
مواهبهـــم وتحســـين أدائهـــم، ويســـاعدون فـــي تحقيـــق 

النتائج للمؤسسات التي يعملون فيها.
ويدعم الجمعية فريق متطـــوع ومتخصص في التدريب 
والتطويـــر جرى تشـــكيله بهدف بنـــاء المعرفة، ومشـــاركة 

الحلول واألفكار وأفضل الممارسات عبر شبكاتها.

الرؤية من منظور أوسع
ـــعت الشـــبكة الفرعيـــة للجمعيـــة بفضل رؤية  وقد توَسّ
الحجـــي، التـــي تمحـــورت حـــول إنشـــاء فـــرص تطويرية 
مهنيـــة جديدة، ولـــم تقتصر في ذلك علـــى نطاق المملكة 

فحسب، بل امتدت على الصعيد اإلقليمي أيًضا.

تفضيـــالت القـــارئ، والتـــي ســـتتيح تســـليط الضوء 
علـــى مزيد مـــن األخبار التـــي تعجبك، ســـواء كانت 
أخبـــار الشـــركة أم التقنية أم االســـتدامة أم شـــؤون 

الحياة اليومية.
■  اســـتطالعات منتظمـــة لقيـــاس اهتمامـــات القـــراء 

وآرائهم.
■  إتاحة المشـــاركة من قبل القـــراء والمتابعين بمقاطع 
فيديـــو مدتهـــا 60 ثانيـــة يعّبـــرون فيهـــا بما يشـــبه 

مقاالت الرأي المكتوبة ولكن عبر مقاطع مرئية.
■ وكذلـــك فتـــح البـــاب لمشـــاركاتهم بالصـــور التـــي 

يلتقطونها بعدساتهم.
■  وثمة مزيـــد مـــن المميزات ســـتقدم في المســـتقبل 

القريب، بإذن اهلل.

ومن أجـــل تحقيق هذا الهدف، أطلقت الشـــبكة برامج 
متنوعة ومعتمـــدة من الجمعيـــة، باإلضافة إلى تســـهيلها 
مـــه مدربـــون  يقدِّ الـــذي  بُعـــد  عـــن  التدريـــب  لفـــرص 

معتمدون.
وقـــال الحجي في هـــذا الصـــدد: »لقد كان شـــرًفا لي 
العمـــل مع مثل هـــذا الفريـــق المتفانـــي، داخـــل المملكة 
وخارجهـــا، ونحـــن فخورون بمـــا حققناه، ونتطلـــع بتفاؤل 

إلى المستقبل«.
ــع إلـــى مواصلـــة تحقيـــق رؤية  وقـــال الدبـــل إنـــه يتطلَـّ
الحجي، وتوســـيع نطاق الشـــبكة بشـــكل أكبـــر. وأضاف: 
أن أصبـــح  كوفيـــد-19  عـــن جائحـــة  نجـــم  »كان ممـــا 
الموظفـــون محـــور األعمال فـــي جميع الشـــركات، مؤكًدا 
الحاجـــة إلـــى التعليـــم والتطويـــر علـــى مســـتوى العالم، 

واألثر الذي يتركانه«.
التعليـــم  أعضـــاء  لشـــبكة  »بالنســـبة  الدبـــل:  وقـــال 
والتطويـــر التابعـــة لجمعيـــة تنميـــة المواهب فـــي منطقة 

الشرق األوســـط وشـــمال أفريقيا، رؤيتي هي العمل على 
إحـــداث نمـــو مطـــرد فـــي مهـــارات وقـــدرات المـــوارد 
البشـــرية، وتنمية المواهب، وتعليم المهنيين في المنطقة 

وتطويرهم«.
ويمثِّـــل مجلـــس إدارة الشـــبكة عـــدًدا مـــن الشـــركات 
والمعاهـــد المرموقـــة، بمـــا فيها شـــركة نفـــط البحرين، 
الطياريـــن، والجامعـــة  لتدريـــب  وأكاديميـــة اإلمـــارات 
األمريكيـــة فـــي القاهرة، وشـــركة االتصاالت الســـعودية، 

وسابك.
كمـــا تتعـــاون الشـــبكة مـــع مقدمـــي خدمـــات التدريب 
مثـــل: شـــركة المشـــرق فـــي البحريـــن، وشـــركة نيومـــو، 
وشـــركة مرافـــق، والمعهـــد التقنـــي الســـعودي لخدمـــات 

البترول، وشركة صدارة للكيميائيات في المملكة.
ولمزيـــد من مـــن المعلومـــات، يمكنكم زيـــارة الصحفة 

اإللكتروني للجمعية:
https://www.td.org/mena-ld-member-network

رئيس أرامكو السعودية، كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، يطلق رسمًيا أرامكو اليف، المنصة الرقمية الجديدة للشركة، بحضور عدد من أعضاء اإلدارة العليا والتنفيذية 
م عرًضا ألعضاء اإلدارة حول المنصة الجديدة  في الشركة. ستكون المنصة مصدًرا لألخبار وأداة اتصال داخلية لجميع الموظفين. وُتظهر الصورة روان الناصر، من فريق قسم النشر، وهي تقِدّ

وأبرز مميزاتها.

إطالق 
أرامكو اليف

التطبيق.. 
بين يديك 
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سالسل اإلمداد.. ال غنى عنها في إدارة األعمال الناجحة

برنامج اكتفاء.. ُصنع فرص واعدة وتعزيز كفاءة سلسلة اإلمداد

مفهوم أشمل من 
الخدمات اللوجستية

إدارة سلسـلة  بيـن مصطلحـي  الخلـط  يتـم  مـا  غالًبـا 
اإلمـداد والخدمـات اللوجسـتية، أو اسـتخدامهما بشـكل 
متـرادف. ومـع ذلـك، فـإن الخدمـات اللوجسـتية تُعـدُّ أحـد 
مكونات إدارة سلسـلة اإلمداد؛ فالخدمات اللوجستية تركِّز 
علـى نقـل منتج أو مـادة ما بالطريقـة األكثـر فاعلية، بحيث 
يصـل إلـى المـكان المناسـب فـي الوقـت المناسـب، وهـذا 

ن أنشطة أخرى، مثل التغليف والتخزين والتسليم. يتضمَّ
ـن  أمـا مفهـوم إدارة سلسـلة اإلمـداد فهـو أشـمل، ويتضمَّ
التخطيـط والتصميـم والشـراء واإلنتـاج ومراقبـة المخـزون 

والتوزيع والخدمات اللوجستية والجودة.
وهكـذا تُعـدُّ إدارة سلسـلة اإلمـداد علـى مسـتوى العالــم 
واحــدة مـن إستراتيجيــات األعمال المشـتركة للمؤسسـات 
التـي لديهـا ميزة تنافسـية. وقد نمـت مؤخـًرا لتصبح النهج 

المفاهيمي الرئيس في إدارة األعمال.

ما هي إدارة سالسل اإلمداد؟
ة عـام  ظهـر مصطلـح إدارة سالسـل اإلمـداد ألول مـرَّ
1982م علـى يـد كايـث أوليفـر، وهـو مستشـار بريطانـي 
متخصـص فـي العلـوم اللوجسـتية، وذلـك فـي مقابلـة مـع 
صحيفـة الفايننشـال تايمـز. ورغـم حداثـة الفكـرة، إال أنهـا 
اسـتحوذت علـى كثيـر مـن االهتمـام مـن ِقبَـل األكاديمييـن 

ورجال األعمال بعد ذلك.
ويمكـن تعريف إدارة سالسـل اإلمداد بأنهـا العملية التي 
تدمـج وتنسـق حركـة السـلع والمـواد والمعلومـات، وتتحكـم 
بهـا بـدًءا مـن المـورد، ومـروًرا بالمصنـع، ووصـواًل إلـى 
المسـتهلك النهائـي. ويعتمـد ذلـك علـى تكامـل األعمـال 
التسويقية من حيث جمع المعلومات في كل مرحلة وصواًل 
إلـى المسـتخدم النهائـي، ثـم تغذيتهـا إرجاعًيـا لتعـود إلـى 

الموردين األصليين.

ُصمـــم برنامـــج تعزيـــز القيمـــة الُمضافـــة اإلجمالية 
لقطـــاع التوريد فـــي المملكـــة )اكتفاء( من أجـــل تعزيز 
كفـــاءة وقيمـــة سلســـلة اإلمـــداد علـــى مســـتوى أعمال 
أرامكو الســـعودية، وتشـــجيع تطوير قطـــاع طاقة يتميَّز 
بالتنوع واالســـتدامة والتنافســـية العالمية في المملكة، 
ز من  باإلضافـــة إلـــى زيـــادة صادراتهـــا. كمـــا أنـــه يعـــزِّ
توطين التنميـــة االقتصادية وتنويعها، مـــن خالل العمل 

على مضاعفة إنتاج سلع الطاقة المحلية وخدماتها.
ويمثِّـــل برنامج اكتفـــاء نقلة نوعية فـــي تنويع الفرص 
والدخل لرفد ســـوق الطاقة المحلـــي، وتوفير مزيد من 
فرص العمـــل ألبنـــاء المملكة، وزيـــادة الناتـــج المحلي، 
ودعم وتعزيز أصحاب المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة. 
ومـــن هـــذا المنطلـــق، فالبرنامـــج إســـتراتيجية جريئة 
لتعزيـــز وتطوير قطاع خدمات الطاقة المحلية، لتحقيق 
تكامـــل أكثـــر فـــي هـــذا المجـــال، وإضافـــة مزيـــد من 
القيمـــة المحلية، ودعـــم النمو االقتصـــادي على المدى 

الطويل.
وإلـــى جانـــب دعـــم تحقيـــق القيمـــة المحليـــة، يضع 
برنامج اكتفاء التوافق والشـــفافية علـــى رأس أولوياته، 

أحمد اجليزاني*

محمد العداربة

المتطـورة  اإلمـداد  سالسـل  ـر  توفِّ الطريقـة  وبهـذه 
والتسـويق  اإلنتـاج  بيـن  عضوًيـا  تكامـاًل  والديناميكيـة 
والخدمـات والمعلومـات للشـركة والمسـتهلكين علـى  حـد 

سواء.
ـن إدارة سالسـل اإلمـداد الموازنـة بيـن العـرض  وتؤمِّ
والطلـب، وتجنِّب الخسـائر الناتجة عن التفـاوت بينهما من 
البيانـات  اتبـاع طـرق علميـة مبنيـة علـى دراسـة  خـالل 
السـابقة، وتقييـم الوضـع الحالـي للسـوق. وتشـمل األعمـال 
فيهـا كاّلً مـن التخطيـط وشـراء المـواد األوليـة والنقـل 
جانـب  إلـى  والتحصيـل،  والتوزيـع  والتصنيـع  والتخزيـن 

خدمات ما بعد البيع.
أمـا الهـدف النهائـي إلدارة سالسـل اإلمـداد المتطـوِّرة 
فهو تأمين عنصرين حيويين ألي شركة أو مؤسسة ناجحة، 
هما: االسـتقالل النسبي للفروع من خالل إعطائها هامًشا 
واسـًعا لتنفيـذ مهامهـا بفاعليـة ونشـاط، وتأميـن تكامل في 
األداء اإلسـتراتيجي للشـركة ككل. ويتم ذلك باتباع أساليب 
دة باسـتمرار الكتسـاب قدرة  ومناهـج عمليـة مبتكرة ومتجدِّ

تنافسية في عالم تشتدُّ فيه المنافسة.
وهكـذا فـإن إدارة سالسـل اإلمـداد تعالـج العالقـات 
دة ومختلفـة، بحيـث تتغلب على  العديـدة بيـن أطـراف متعـدِّ
معوقـات نمـو اإلنتاجيـة. وهـذا يعني جعـل التخطيـط، بداًل 
من التصنيع، مركًزا لعملية اإلدارة؛ أي أن من الضروري أن 
تكـون األعمـال في مختلف مراحل سلسـلة اإلمداد متكاملة 

بما يكفل توفيـــر بيئة قائمة على قاعـــدة تكافؤ الفرص 
لمـــا يزيـــد علـــى 1000 مـــورد تتعامـــل معهـــم أرامكـــو 

السعودية ضمن شبكة موردين محليين ودوليين.

ومتكيفـة مع ظروف العمل المتغيرة بشـكل يضمن تنفيذها 
بسالسة.

كفـاءة  زيـادة  فـي  اإلمـداد  سالسـل  إدارة  وتُسـهم 
المؤسسـات، التـي تـؤدي بدورهـا إلـى رفـع األربـاح وخفـض 
ز التعـاون بيـن األطـراف بشـكل أفضـل  التكاليـف. كمـا تعـزِّ
لتحقيـق األهـداف المشـتركة، وتنظيـم عمليـات الشـراء 
المخـزون  مـن  مناسـبة  كميـات  واسـتخدام  والنقـل، 

والمحافظة على التكاليف عند الحد األدنى.

كمـا تُسـهم بشـكل فاعـل فـي تلبيـة طلبـات العمـالء، مـن 
خـالل اإلسـتراتيجيات والعمليات المناسـبة للمسـاعدة في 
تفـادي التعقيـدات غيـر الضروريـة. ومـن المهـم أنهـا تنظـم 
إدارة االضطرابـات والتغيـرات، التـي تواجههـا المؤسسـة 
داخلًيا وخارجًيا، بتقديم حلول سريعة ومناسبة للتكيف مع 
المتغيـرات، وتقليـل أثـر المخاطـر علـى سـير العمـل، ممـا 
يسـاعد الشـركات والمؤسسـات في تحقيق فوائـد إيجابية، 

وتحويل التحديات إلى فرص تطوير.

الهدف اإلستراتيجي
ويهـــدف برنامج اكتفاء، الذي انطلـــق في 2015م، إلى 

إنشـــاء منظومـــة إمـــداد محلية قويـــة، وتوجيـــه طاقات 
رَوّاد األعمـــال مـــن المبتكريـــن فـــي مجـــاالت الصناعة 
والتقنيـــة، باإلضافـــة إلـــى تأهيـــل قـــوى عاملـــة محلية 

بقدرات تنافسية عالمية.
ولعبـــت أرامكـــو الســـعودية دوًرا مهًمـــا لتحقيـــق هـــذا 
الهدف من خالل تنفيذ برنامج اســـتثماري ضخم، يســـعى 
إلى تحقيق أهداف البرنامـــج، وفي مقدمتها توطين %70 
مـــن إنفاق الشـــركة على المشـــتريات، وزيـــادة الصادرات 
المرتبطـــة بالطاقة إلى 30%، وإيجـــاد آالف فرص العمل 
للشـــباب الســـعوديين، فضـــاًل عـــن اعتماد الشـــركة على 
الصغيـــرة  للمشـــاريع  تنافســـية  أعمـــال  بيئـــة  تكويـــن 

والمتوسطة، وبناء قدرات قطاع الطاقة في المملكة.
وبهـــذا يمضي برنامـــج اكتفاء، الذي يُعـــد حجر زاوية 
فـــي التوجـــه اإلســـتراتيجي ألرامكـــو الســـعودية، نحـــو 
تحقيـــق التحـــول فـــي سلســـلة اإلمـــداد، وتعزيـــز مكانة 

البرنامج كجهة رائدة في مجال التوطين.
ـــا من أهـــم مقتضيات دعم هـــذا البرنامج الشـــامل،  أمَّ
الـــذي تتضافـــر فيـــه الجهـــود المختلفـــة من مؤسســـات 
وأفـــراد، فهـــو العمـــل علـــى توطيـــن المهـــن، والصناعات 
الصغيـــرة، وخلـــق فـــرص للشـــباب الســـعودي المؤهـــل، 
وتحســـين فـــرص البحـــث والتطوير فـــي مختلـــف المهن 

تدفق السيولة )األموال(

الموردون النقل التصنيع التوزيع العمالء

تدفق المواد )المخزون(

تدفق المعلومات

ل نقلة نوعية في تنويع  ُصمم برنامج اكتفاء من أجل تعزيز كفاءة وقيمة سلسلة اإلمداد على مستوى أعمال الشركة، وهو يمثِّ
الفرص والدخل لرفد سوق الطاقة المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل ألبناء المملكة.

منـذ بدايـة القـرن العشـرين، حيـن تأسسـت أولـى الكليـات لتدريـس إدارة األعمـال كعلـم مسـتقل، شـهد مفهـوم اإلدارة 
تطورات وتغيرات عديدة، فانقسم هذا العلم إلى عدة فروع واختصاصات مختلفة، منها التقليدية كالمحاسبة والتمويل 
والتسـويق وإدارة المـوارد البشـرية، ومنهـا الحديثـة كالتسـوق علـى اإلنترنـت، وإعـادة هندسـة األعمـال التجاريـة، واإلدارة 

اإلستراتيجية، والتصنيع الرشيق، والخدمــات اللوجستيـــة، وإدارة سالسل اإلمداد.
رت  مة، التي ظهرت وتطوَّ وبالحديث عن هذا األخير، ُتعد إدارة سالسل اإلمداد إحدى أساليب اإلدارة الجديدة والمتقدِّ
بسرعة في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. وقد أصبحت تمثل عاماًل مهًما وضرورًيا لنجاح الشركات وقدرتها 
علـى تقديـم خدمـات مميـزة لعمالئهـا، مـع خفـض التكاليـف فـي الوقـت نفسـه لتسـتطيع المنافسـة وتحقيـق نجاحـات 

زة. مميَّ

ُتنسق إدارة سالسل اإلمداد حركة السلع والمواد والمعلومات، وتتحكم بها بدًءا من المورد، ومروًرا بالمصنع، ووصواًل إلى 
المستهلك النهائي.
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سالسل اإلمداد.. ال غنى عنها في إدارة األعمال الناجحة

برنامج اكتفاء.. ُصنع فرص واعدة وتعزيز كفاءة سلسلة اإلمداد

م، يغطـي نشـاط سلسـلة اإلمـداد  وإضافـة إلـى مـا تقـدَّ
القضايـا البيئيـة واالجتماعيـة والقانونيـة. ومن هنـا يرتبط 
مفهـوم االسـتدامة في إدارة سالسـل اإلمـداد ارتباًطا وثيًقا 
التـي أصبحـت مـن  للشـركات،  بالمسـؤولية االجتماعيـة 

مجاالت االهتمام الرئيسة للمؤسسات في الوقت الحالي.

ز أثر التقنية.. وضرورة التميُّ
دة في  شـهد مفهـوم إدارة سالسـل اإلمداد تحوُّالت متعـدِّ
العقـود الثالثـة الماضية للتكيف مع المتغيرات المتسـارعة 
فـي عالـم األعمـال؛ ويُعـزى ذلـك إلـى العولمـة وثـورة تقنيـة 

المعلومات.
ر األصول  وبينما ركَّزت سالسـل اإلمداد سـابًقا على توفُّ
الماديـة وحركتهـا وتكلفتهـا، فـإن سالسـل اإلمـداد الحاليـة 
تـدور حـول إدارة البيانـات والخدمـات، واقتـراح الطـرق 
اإلبداعيـة فـي تقديـم الحلـول؛ األمـر الـذي يعنـي أن إدارة 
سلسـلة اإلمداد الحديثة هي أوسـع بكثير من مجرد معرفة 
أيـن ومتـى تتـم عمليـات الشـراء والنقـل والتخزيـن، بل يمتد 
تأثيرهـا إلـى جودة المنتـج والخدمة، والتسـليم، والتكاليف، 
وتجربـة العمـالء، وفـي النهايـة إلـى ربحيـة الفـروع وبقائهـا 

في السوق بواسطة توفير قدرات تنافسية قوية.
سـاحة  حالًيـا  انتقلـت  التأثيـر،  هـذا  ألهميـة  ونظـًرا 
المنافسـة من سـياق شـركة ضد شـركة، إلى سـياق سلسـلة 
إمـداد مقابـل سلسـلة إمـداد أخـرى. وهنـا، مـن المهـم أن 
تصبـح العالقـة بيـن الفـروع داخـل سلسـلة اإلمـداد أكثـر 

ترابًطـا، ألن الشـركة تغـرق أو تنجـو مـع سلسـلة اإلمـداد. 
ولهـذا السـبب تظهـر الحاجة إلـى التميُّز في إدارة سالسـل 

اإلمداد.
ويعتمـد التميُّـز فـي إدارة سالسـل اإلمـداد علـى أمريـن 
رئيسـين، أولهمـا تطويـر األعمـال والكفـاءات داخـل كل فرع 
مـن خـالل منهجيات تالئـم الشـركة وطبيعة العمـل داخلها، 
وثانيهمـا التعـاون بيـن أطـراف السلسـلة والعمـل بشـكل 
متكامـل ضمـن خطـة موحـدة تحقـق األهـداف المشـتركة 

وفق مبدأ المنفعة المتبادلة.
ويعتمـد التعـاون بيـن األطـراف علـى مشـاركة البيانـات 
والمعلومـات الالزمـة لضمـان إنجـاز األعمـال بشـكل سـريع 

وبأفضل جودة ممكنة.
ل تشـارك المعلومـات بيـن  ولكـن فـي الوقـت نفسـه، يشـكِّ
دة تحدًيا كبيًرا في إدارة سلسلة اإلمداد، بسبب  فروع متعدِّ
تحفـظ بعـض األطـراف علـى مشـاركة المعلومات مـع باقي 

األطراف األخرى ألسباب مختلفة.
ويختلـف حجـم المعلومـات التـي يتـم مشـاركتها حسـب 
عمـق العالقـة وحجـم التعامـل بيـن الفـروع المختلفـة فـي 
المعلومـات  بعـض  مشـاركة  مـن  بـدًءا  اإلمـداد،  سلسـلة 
البسـيطة المتعلقـة بكميـات المشتريــات والمبيعـات مـع 
المورديـن والعمـالء األقـل أهميـة، وصواًل إلـى العمل ضمن 
لعمـالء  ا و يـن  د لمور ا مـع  مشـتركة  نـات  بيا عـدة  قا

اإلستراتيجيين.
لذلـك يُعـدُّ العمـل الخـالق لتثبيـت عالقـات مبنيـة علـى 
الثقة بين األطراف كافة، واستمرارها على المدى الطويل، 

تحدًيـا كبيًرا أمام إدارة سالسـل اإلمـداد. وهذا هو المحك 
الـذي على أساسـه تزدهـر الشـركة وتزيد حجـم تعامالتها، 
أو تفشـل وال تسـتطيع المنافسـة مـع الشـركات األخـرى 

وتخرج من السوق.

أهميتها في المستقبل
تتـالءم الطبيعة العالميـة المتزايدة لسالسـل اإلمداد مع 
التجـارة  وصعـود  الدوليـة،  األسـواق  وانفتـاح  العولمـة 
الحجـم  التسـليم صغيـرة  أعمـال  وازديـاد  اإللكترونيـة، 
والفوريـة إلى المسـتهلكين مباشـرة. كما تزداد أهميـة إدارة 
سالسـل اإلمـداد مـع بدايـة عصـر جديـد مـن التوصيـل 
المباشر للسلع والخدمات عبر الطائرات المسيَّرة مباشرة 

إلى المنازل في كافة أنحاء العالم.
وهكـذا تحتِّـم إدارة سالسـل اإلمـداد المتكاملـة وذات 
الرؤية الشـاملة الخـروج من الصوامـع االنعزالية وتفكيكها، 
وتبنِّـي عقليـة مرنـة مـن أجـل تعزيـز التعـاون واالتصـال مـع 
باقي األطراف. بهذه الطريقة تتمكن الشـركة أو المؤسسـة 
مـن الوصـول إلـى البيانـات الدقيقـة القابلـة للتنفيـذ فـي 
دة، وتسـريع عمليـة صنع  الوقـت الفعلـي عبـر وظائـف متعـدِّ
إدارة هـذه  التميُّـز فـي  القـرار وزيـادة اإلنتاجيـة. ويُعـدُّ 
البيانات واالسـتفادة منهـا إلى الحد األقصى عاماًل رئيًسـا 

م. في النجاح والتقدُّ
باسـتخدام  الحديثـة  اإلمـداد  إدارة سالسـل  وتتميَّـز 
التقنيـات الناشـئة فـي إدارة األعمـال المختلفـة، مـن خـالل 

إنشـاء شـبكات مترابطـة بوضـع أجهـزة استشـعار فـي كل 
األماكـن التـي تمـر بهـا المـواد خـالل عمليـة الشـراء والنقل 
والتخزين، مروًرا بمرحلة التصنيع والتوزيع، ثم اسـتخالص 
البيانـات وتحليلهـا بهـدف تحسـين األداء، ورفــع مستــوى 

الجودة والخدمة لجذب المستهلكين.
والمعروفـة  األحـدث،  اإلمـداد  إدارة سالسـل  م  وتقـدِّ
بالرابعـة تماهًيـا مـع الثـورة الصناعيـة الرابعة، طـرق تفكير 
مة باستخدام تقنيات جديدة ذات وظائف مختلفة من  متقدِّ
الجديـدة  التوجهـات  وتحديـد  البيانـات،  تحليـل  أجـل 
والمشـكالت المحتملـة والفـرص الواعـدة عبـر عديـد مـن 

األنظمة في وقت واحد.
ويهـدف هـذا النهـج التكاملـي إلـى سـد الفجـوات بيـن 
التطبيقـات والتقنيـات المختلفـة مـن أجـل الحصـول علـى 
رؤيـة أوسـع للبيانـات الداخليـة والخارجيـة، وتحويلهـا إلـى 
معلومات تسـاعد في اتخاذ قرارات مناسـبة على المستوى 
اإلسـتراتيجي والتشـغيلي، حيـث تسـتفيد سالسـل اإلمـداد 
الحديثـة مـن كميات هائلـة من البيانات الناتجـة عن أعمال 
السلسـلة، ويتـم تنسـيقها وتحليلهـا بواسـطة خبـراء تحليـل 
وعلمـاء متخصصيـن فـي اسـتخالص البيانـات مـن مصادر 

مختلفة وتحقيق االستفادة المثلى منها في وقت قياسي.
ر سالسـل  وفـي ظل هـذه التطـورات، مـن المتوقع أن توفِّ
اإلمـداد المسـتقبلية فوائـد واضحـة للمجتمعـات، وكذلـك 
للمؤسسـات الحكوميـة والصناعيـة والشـركات المتوسـطة 

والصغيرة، وفي النهاية للمستهلكين والعمالء.
* نشر في مجلة القافلة

والصناعـــات، ودعـــم المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
المحليـــة إضافـــًة إلـــى تعزيـــز مكانـــة المملكـــة كمركـــز 

للصادرات.

على الطريق الصحيح
ويواصل هذا البرنامج الرائد المســـير لتحقيق مزيد 
مـــن التقدم الثابت نحو الهدف المنشـــود، والمؤشـــرات 
والمعطيـــات تقول إن الهدف قد أصبح قاب قوســـين أو 
أدنى. وتحرص أرامكو الســـعودية بالتعاون مع الموردين 
والشـــركاء علـــى المحافظـــة على ما تــــم إنجـــازه، وفي 
الوقـــت نفســـه، تعزيز التميُّـــز والكفاءة والتنافســـية في 

سلسلة اإلمداد.
ومنـــذ انطالقته البرنامج وحتى النســـخة الخامســـة 
مـــن منتـــدى ومعـــرض اكتفـــاء فـــي 2020م، اجتـــذب 
البرنامج أكثر من 468 اســـتثماًرا مـــن أكثر من 25 دولة 
باســـتثمارات رأســـمالية تُقدر بــــ 24 مليار ريـــال، وهذا 
يعكـــس رغبة المســـتثمرين فـــي أن يصبحوا جـــزًءا من 
هذا التحـــول وأن يكون لديهم وجود فـــي المملكة، التي 
نتيجـــة لالســـتقرار  أصبحـــت مقصـــًدا لالســـتثمار، 

مها للمستثمرين. االقتصادي والتسهيالت التي تقدِّ

منتدى اكتفاء
وتحت مظلـــة البرنامـــج، يُعقـــد منتدى اكتفـــاء، وهو 
أهـــم منتـــدى عالمي يُعنى بسلســـلة اإلمـــداد في مجال 
الطاقـــة، حيـــث يســـتضيف عديـــًدا مـــن القطاعـــات 
المحليـــة والدوليـــة، الصغيرة منهـــا والكبيـــرة، كما أنه 
وقـــادة  المؤثريـــن  التنفيذييـــن  المســـؤولين  يجتـــذب 

الصناعة العالميين.
ر هـــذا المنتدى منبًرا لدعوة الشـــركات الراغبة  ويوفِّ
فـــي تأســـيس أعمال لهـــا فـــي المملكـــة للتواصـــل مع 

الجهات المعنية بقطاع الطاقة المحلي وكبار مورديه.
ويُعـــدُّ المنتـــدى فرصـــة لشـــركاء أرامكو الســـعودية 
لاللتقاء مًعـــا، وتقييم األثر اإليجابـــي للبرنامج، كما أنه 
ـــر منصة للشـــركات المهتمة بتأســـيس أعمالها في  يوفِّ
المملكـــة، تتيـــح لهـــا فـــرص التواصـــل مـــع الشـــركاء 

والمورِّدين الرئيسين في قطاع الطاقة المحلي.
وفي منتدى ومعرض اكتفاء الخامـــس، الذي ُعقد العام 
الماضي، أكد المشـــاركون ما يتســـم به برنامـــج اكتفاء من 
الشـــمولية، فهـــو يغطـــي كل الجوانب التي تحتاجها ســـوق 

النفط، كما أنه حصيلة عمل ونجاح جماعي.
ر الحـــدث أيًضا فرًصا للتعاون والمشـــاركة بين  ويوفِّ

الشركات في مجال سلســـلة اإلمداد في قطاع الطاقة، 
حيث يُتاح للمشـــاركين التواصل مع عدد من الشـــركات 
التي أسســـت أعمالها في المملكة، وتلـــك التي هي في 

صـــدد إنجاز ذلـــك، كما يحضر المنتدى عـــدد كبير من 
مورِّدي أرامكو الســـعودية، الذين يقومون بتحفيز جهود 

التوطين في سلسلة اإلمداد التابعة لها.

ط الضوء على فرص  اجتذب منتدى ومعرض اكتفاء في نسخته الخامسة، فبراير 2020م، قرابة 14 ألف زائر، حيث سلَّ
ز على توظيف التقنية ومشاركة قصص النجاح. االستثمار، وركَّ
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يف ظل تصاعد عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد-19

التقيد اإللزامي بإجراءات السالمة مسؤولية 
تقع على عاتق الجميع

لوحظ فـــي اآلونة األخيـــرة تصاعد عـــدد حاالت 
اإلصابة بفيـــروس كوفيـــد-19 في األحياء الســـكنية 
وأماكـــن العمـــل. وفـــي هـــذا الســـياق، أبلـــغ فريـــق 
مراقبة االلتـــزام بإجراءات كوفيـــد-19 عن زيادة في 
عـــدد المخالفـــات المتعلقـــة بااللتزام باإلجـــراءات، 
ممـــا يدل علـــى وجود تهـــاون فـــي التقيـــد بالتدابير 

االحترازية األساس. 
لقد حققت الشـــركة نجاًحا ملحوًظـــا عام 2020م 
فـــي المحافظـــة علـــى ســـالمة الموظفيـــن واألحياء 
الســـكنية وأماكن العمل فيها، وذلـــك بفضل التزامنا 
بالتدابيـــر االحترازيـــة، وهلل الحمـــد. وإذ نخطـــو 
خطانا األولى علـــى أعتاب العام الجديـــد، ال يمكننا 
أن نجعـــل من نجاحنا الماضي يكـــون مدعاة للتهاون 
علـــى جميـــع  أنـــه  تذكـــر  يُرجـــى  الحاضـــر.  فـــي 
الموظفيـــن والمقاوليـــن واأليـــدي العاملـــة التكميلية 
مواصلـــة ارتداء الكمامات الواقيـــة، وتجنب اللقاءات 
االجتماعيـــة، والحـــرص على التباعد الجســـدي في 
مكان العمـــل في جميـــع األوقات. كما يُنصح بشـــدة 
باســـتخدام الســـاللم في المبانـــي متعـــددة الطوابق 
متـــى أمكـــن ذلـــك، لتجنـــب التزاحـــم فـــي المناطق 
العامـــة القريبـــة مـــن المصاعـــد. لقد عـــززت هذه 
التدابيـــر نجـــاح جهودنـــا فـــي الحـــد مـــن مخاطـــر 
انتشـــار العدوى، وسيســـتمر هذا النجاح إذا واصلنا 

اتباع التدابير بصورة صحيحة.
وتعليًقـــا على ذلك، قـــال مدير شـــؤون الموظفين، 
األســـتاذ محمـــد الشوشـــان: »علـــى الرغـــم مـــن أن 
الشـــركة ســـتقوم بإجـــراءات للتأكـــد مـــن االمتثـــال 
للتدابيـــر االحترازيـــة لكوفيـــد-19، تقـــع علـــى عاتق 
اتبـــاع جميـــع هـــذه  الموظفيـــن مســـؤولية  جميـــع 
التدابيـــر حرًصـــا علـــى ســـالمة كوادرنـــا وأحيائنـــا 

السكنية«. 
بـــأن عـــدم االلتـــزام  العلـــم  وأضـــاف: »يُرجـــى 
بالتدابير االحترازية في الشـــركة سيؤدي إلى اتخاذ 
إجـــراءات صارمـــة بحـــق المخالفيـــن وفًقـــا ألنظمة 

الشركة«.  
لمزيد مـــن المعلومات حـــول كيفية ارتـــداء كّمامة 
الوجـــه بالشـــكل الصحيـــح، يُرجـــى االطـــالع علـــى 

األســـئلة الشـــائعة حـــول كّمامـــة الوجـــه. ولمعرفـــة 
معلومـــات عامـــة حـــول كوفيـــد-19، يُرجـــى االطالع 

ثالث أ 
إليقاف 
كوفيد-19

البس 
كمامة

اغسل أو 
عقم يديك

اترك مسافة بينك 
2 متروبين اآلخرين

علـــى األســـئلة الشـــائعة، أو زيـــارة الموقـــع التالـــي: 
.saudiaramco.com/COVID

لبعــض المقــوالت التراثيــة التــي ترددهــا األلســن 
أبعــاد قــد ال تخطــر علــى البــال ألول وهلــة، ومــن ذلــك 
عبــارة »اطلبــوا الــرزق عنــد تزاحــم األقــدام«. وفــي 
صياغــة أخــرى: »البركــة عنــد تزاحــم األقــدام«؛ إذ 
تختــزل هــذه المقولــة نظريــة اقتصاديــة بســيطة وهــي 
أن أكثــر األماكــن ازدحاًمــا بالســكان ســتكون أكثــر 
األماكــن تحقيًقــا للمبيعــات واألربــاح، نظــًرا لكثــرة 
الطلــب وبالتالــي ضــرورة الحاجــة إلــى كثــرة العــرض، 

مما ينعكس إيجاًبا على تحقيق األرباح.
لكــن مــع تفشــي كوفيــد-١٩ فــي بدايــة عــام 
٢٠٢٠م، تباعــدت األقــدام كرًهــا ال طوًعــا، وهــو 
الخيــار الوحيــد واألنســب الــذي تــم اتخــاذه علــى 
مســتوى العالــم مــع تنــوع الطــرق واألســاليب فــي 
هــذا التباعــد وذلــك لتحقيــق الهــدف المنشــود 
فتــك  الــذي  الوبــاء  هــذا  مــن  الســالمة  وهــو 

بالماليين.
وفــي أواخــر عــام ٢٠٢٠م استبشــر العالــم خيــًرا 
بتالشــي هــذا الوبــاء الــذي أوقــف العالــم بأســره وأدى 
إلــى انتكاســة قويــة فــي اقتصــادات العالــم. وكانــت 
المملكــة العربيــة الســعودية، وهلل الحمــد، مــن أولــى 
الــدول التــي اتخــذت إجــراءات احترازيــة مشــددة منــذ 
بدايــة الجائحــة وقدمــت الغالــي والنفيــس لحمايــة 

مواطنيها والمقيمين على أراضيها. 
كثيــًرا،  يطــوال  لــم  وترقــب  انتظــار  فتــرة  وبعــد 
ــا وقفــت  ــاء. وهن اكتُشــف اللقــاح المناســب لهــذا الوب
كل  يدعــو  آخــر  مشــرًفا  موقًفــا  المملكــة  حكومــة 
مواطــن للزهــو والفخــر ببــالده، فقــد تــم توفيــر هــذا 
اللقــاح بشــكل مجانــي للمواطنيــن والمقيميــن، بــل 
علــى  نظاميــة  غيــر  بطريقــة  يقيمــون  مــن  حتــى 
ــدى  ــى م ــل وشــاهد آخــر عل ــي دلي أراضــي الوطــن ف
تجــذر ثقافــة ومبــدأ »اإلنســانية« التــي تجســدها هــذه 

األراضي المباركة.
ولكــن، ولشــديد األســف، فــإن مــا يحــز فــي النفــس 
هــي تلــك التصرفــات التــي شــاهدناها ومــا زلنــا 
بهــذا  الالمباليــن  بعــض  مــن  نشــاهدها، مؤخــًرا، 
ــاء، ممــن يتصرفــون وكأنهــم يعيشــون فــي كوكــب  الوب
معــزول عــن العالــم! ومــا نعنيــه هنــا إهمالهــم غيــر 
كثــرة  وكذلــك  الوقائيــة،  لالحتــرازات  المســؤول 
التجمعــات والتزاحــم فــي األماكــن العامــة واألســواق 
نتهــت  ا قــد  ئحــة  لجا ا هــذه  وكأن  لمقاهــي،  وا
ــك  ــت نتيجــة ذل وأصبحــت جــزًءا مــن الماضــي. وكان
لألســف التزايــد الســريع فــي الحــاالت المصابــة 
مــن  بالرغــم  للمصابيــن  العاليــة  األرقــام  وعــودة 

انخفاضها خالل الشهور الماضية.

ال شــك بأننــا جميًعــا نتمنــى فــي كل لحظــة تمــر 
بنــا أن نســمع األخبــار الســارة والجميلــة بنهايــة هــذه 
الجائحــة، ولكــن تصرفاتنــا ال تعكــس فــي حقيقــة 
األمــر فحــوى هــذه األمنيــة، بــل إنهــا علــى خــالف مــا 
نتمنــى، ومــا األرقــام التــي تصــدر يومًيــا مــن وزارة 

الصحة إال أكبر دليل على ذلك.
لقــد عشــنا عــام ٢٠٢٠م بحلــوه ومــره، بيســره 
ــار  ــن األحــداث واآلث ــًدا م ــه عدي ــا في وعســره، وواكبن
كوفيــد-١٩.  التــي خلفهــا  واالقتصاديــة  الصحيــة 
وحينمــا شــارف العــام علــى االنتهــاء، استبشــر العالــم 
خيــًرا بالعــام القــادم، وكان ال يخلــو مجلــس أو مــكان 
عــن الحديــث بــأن عــام ٢٠٢١م ســيكون أفضــل، بإذن 
إنــه  نقــول  زلنــا  ومــا  المنصــرم،  العــام  مــن  اهلل، 
ســيكون أفضــل، بمشــيئة اهلل، رغــم األخطــاء التــي 
حدثــت مــن البعــض والتســاهل فيمــا يتعلــق باتخــاذ 

اإلجراءات الوقائية.
أعزائــي.. لنكــن عوًنــا لحكومتنــا فــي جهودهــا 
الجبــارة التــي مــا فتئــت تبذلهــا فــي مواجهــة هــذا 
الوبــاء باتبــاع اإلجــراءات الوقائيــة كالتباعــد ولبــس 
الكمامــة وغســل اليديــن. آمليــن أن تنقشــع هــذه 
الغّمــة وتعــود الحيــاة لطبيعتهــا ونتنفــس الصعــداء، 

بفضل من اهلل أواًل، ثم بوعي الجميع.

األرقام في ازدياد .. الخطر يقترب ! 
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.

بدر محمد العجمي
bader.ajmi@aramco.com

إدارة األمن الصناعي
المنطقة الوسطى



ً

ل خطًرا على حياتك، ما زال كوفيد - ١٩ يمثِّ
لكنك تستطيع التغلب عليه...

اسحقه!

تطبيق صحتي
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٤ فبراير ٢٠٢١      القافلة األسبوعية

التوأم 
الرقمي

بدأ مفهوم التوأم الرقمي )Digital Twin( بالتوســـع 
الشـــركات  ه  نتبـــا ا وجـــذب  ته  اســـتخداما فـــي 
والمؤسســـات، حتى أصبح هذا المفهـــوم اليوم أمًرا 
رئيًســـا عنـــد تطبيـــق التقنيـــات الحديثـــة وضمـــن 

األعمال التجارية. فما هو مصطلح التوأم الرقمي؟
يُعرف التـــوأم الرقمي بأنه نســـخة إلكترونية طبق 
األصـــل لكائن حـــي أو آلـــة أو أجزاء منهمـــا، بحيث 
يتم ربط الجســـم الحقيقـــي مع نســـخته اإللكترونية 
االفتراضيـــة، بطريقـــة تســـمح بنقـــل البيانـــات بين 
الجزأيـــن، وبهـــذا يتـــم الحصـــول على نســـخة طبق 
األصل من المجســـم، تســـتجيب للعوامـــل الخارجية 
وتتفاعـــل معهـــا بطريقـــة مطابقـــة لمـــا يقـــوم بـــه 

األصل.
ويمكـــن مـــن حيـــث المبـــدأ إجـــراء نســـخ وتكوين 
توائـــم رقمية ألي كائـــن أو برنامج أو مـــكان أو نظام 

معين.
وبمعنـــى آخـــر، فـــإن التـــوأم الرقمـــي ما هـــو إال 
تمثيـــل رقمـــي ألجســـام العالـــم الحقيقـــي، يتيـــح 
للشـــركات اختبار نتائـــج أي تعديـــالت محتملة على 

أعمالها، قبل تطبيقها على أرض الواقع.
وبينما يذهـــب بعضهم إلى أن التـــوأم الرقمي هو 
 )Gartner( مصطلـــح جديد، فـــإن مؤسســـة جارتنـــر
لألبحاث تـــرى أنه يعود إلـــى أكثر مـــن ثالثة عقود، 
خاصة أن وكالة ناســـا اســـتخدمت أنظمـــة المحاكاة 

لهذا الغرض منذ أكثر من ثالثين عاًما.

إعداد: رائد الشيخكمبيوتر

آلية العمل
ويتـــم التأكـــد دائًما من االتصـــال بين جـــزأي التوأم 
الرقمـــي، والتحقـــق مـــن المعلومـــات التـــي يتـــم نقلها 
د الجـــزء الفيزيائـــي بعـــدد كبير من  بينهمـــا، لـــذا يُـــزوَّ
المستشـــعرات، التـــي تقـــوم بقيـــاس جميـــع التغيـــرات 
وتحولها إلـــى بيانات مفيـــدة يتم نقلها للجـــزء الرقمي 

للحصول على تطابق كامل بين الجزأين.
وتســـاعد عمليـــات المحاكاة عبـــر التوأم في إنشـــاء 
وتخطيط العمليـــات وطريقة العمل واكتشـــاف العيوب 
فـــي الجـــزء األصلـــي، كمـــا تنفع فـــي توظيـــف بيانات 
البحث الخاصة الكتشـــاف كيفية تشـــغيل أجزاء أي من 
األنظمـــة واســـتجابتها للبيئـــة والظـــروف المتوفـــرة، 

مة من النظام. مدعومة بالبيانات المقدَّ
وتســـتخدم تقنيـــة التـــوأم الرقمي عـــدًدا كبيـــًرا من 
التقنيـــات الحديثـــة التـــي ظهرت فـــي األعـــوام القليلة 
الماضيـــة، وهي إنترنت األشـــياء والـــذكاء االصطناعي 
ــم اآللـــة، باإلضافـــة إلـــى برامـــج تحليـــل البيانات  وتعلُـّ
المخزنـــة ســـابًقا، التـــي تم جمعهـــا من المستشـــعرات 
الموجـــودة فـــي اآلالت القديمـــة، ويتـــم دمـــج كل ذلك 
للحصـــول على النســـخ الرقميـــة التي تحاكـــي األصل، 

وتتصرف بطريقة مشابهة للواقع تماًما.

فوائد عديدة
يســـمح مفهوم التوأم الرقمي بتقليل تكاليف اإلنتاج، 
حيـــث ســـتوفر المؤسســـات التكاليـــف عندمـــا تكـــون 

المنتجـــات جاهـــزة للعمل من أول تشـــغيل، كما يُســـهم 
فـــي التخلص مـــن اختبارات ماديـــة مكلفـــة أو الحاجة 

إلى تحديثات للمنتجات أو اإلجراءات.
ويعمـــل مفهوم التـــوأم الرقمي على تقليل مشـــكالت 
جـــودة المنتـــج، فيتـــم محـــاكاة ســـيناريوهات العالـــم 
الحقيقـــي المتنوعـــة لمســـاعدة المؤسســـات فـــي فهم 
التأثيـــرات المحتملـــة، وتحســـين العمليات، واكتشـــاف 

مشكالت جودة المنتج إن ُوجدت.
ويتنبـــأ التـــوأم الرقمـــي أيًضـــا بمشـــكالت الصيانة 
المحتملـــة من خالل النماذج، التـــي تلتقط بيانات حول 
عوامـــل الخطـــر المختلفـــة، وســـيناريوهات التشـــغيل، 
وتكوينـــات إطـــار العمـــل. كمـــا يســـاعد فـــي تخفيض 
النفقـــات اإلضافيـــة، وتحســـين موثوقيـــة المعـــدات، 

وتقليل وقت التوقف، ويطيل من عمر االستخدام.
أمـــا بالنســـبة إلى القـــوى البشـــرية، فيمكـــن للتوائم 
الرقميـــة إعـــادة إنتـــاج مواقـــف خطـــرة فـــي الحيـــاة 
الواقعيـــة لتدريب العاملين، كما يمكـــن للموظفين أيًضا 
أن يكونـــوا مســـتعدين للتعامـــل مـــع المعـــدات التـــي ال 

يمكن التدرب عليها عملًيا.

تطبيقات التوائم الرقمية
مـــن أشـــهر تطبيقـــات التوائـــم الرقميـــة هـــو نســـخة 
المكـــوك الفضائـــي التابع لشـــركة ناســـا، الذي أنشـــأته 
لتشـــخيص أعطال المركبـــات الفضائيـــة وإصالحها في 
الفضـــاء، وبالتالي اســـتطاعت مـــن خالل هذه النســـخة 

معرفة المشكالت التي أدت إلى تعطل مركبة أبولو 13.
ويتم اســـتخدام هـــذه التقنية في كثير من الشـــركات 
اليـــوم، ومنها شـــركة )جنيـــرال إليكتريـــك(، التي قامت 
بتصميـــم نظـــام يعمـــل بتقنيـــة التـــوأم الرقمـــي إلدارة 
ومراقبـــة البيانات التي تأتي من مولـــدات طاقة الرياح، 
ومن محركات اســـتخراج النفط والغـــاز، ومن محركات 
الطائـــرات النفاثـــة التي تصنعهـــا الشـــركة، ويتم تزويد 
كل محـــرك أو مولد بعدد كبير من المستشـــعرات، التي 
تقوم بإرســـال جميـــع المعلومات إلـــى مراكـــز البيانات 

لتكوين توأم رقمي بصورة آنية.
وبشـــكل مشـــابه تقوم شـــركة )تســـال( الرائـــدة في 
صناعـــة الســـيارات الكهربائيـــة بخلق تـــوأم رقمي لكل 
د التـــوأم الرقمـــي  ســـيارة مـــن ســـياراتها، حيـــث يُـــزوَّ
للســـيارة بمعلومـــات من النســـخة الحقيقـــة وبالعكس، 
وتتمكن الشـــركة بهذه التقنية من إجـــراء صيانة كاملة 

لنظام تشغيل السيارة عن بُعد وبسرعة.
أمـــا في مجال الطـــب، فيمكن اســـتخدام مجموعة من 
التوائم الرقمية لبحث فاعلية العالج واحتماالت الشـــفاء 
قبل تجربة الدواء على المريض. وبحســـب دراســـة دولية 
 ،)Genome Medicine( نُشـــرت في دورية جينوم ميديســـن
بـــدأ الباحثون في بنـــاء التوأم الرقمـــي اللتهاب المفاصل 
»الروماتويـــدي«، ثم قامـــوا بتجربة البرنامـــج على فئران 
التجـــارب، وأظهـــرت النتائـــج أن األدويـــة التـــي يقـــوم 
البرنامـــج باختيارها طبًقا لكل حالـــة تأتي بنتائج إيجابية 

أكثر من األدوية التي يختارها األطباء.

ال شـــك أن الهاتـــف المحمـــول اليوم هو مصـــدر مهم 
لتقديـــم محتـــوى تفاعلـــي ذي جـــودة فائقة، ســـواء على 
شـــكل فيديوهات أو اتصـــاالت مرئيـــة أو مقاطع صوتية 
أو غيـــر ذلـــك، ولكـــن هذا يعنـــي مزيـــًدا من اســـتهالك 
البيانـــات اللحظيـــة، فهـــل تســـاءلت يوًمـــا عـــن كميـــة 
البيانات المســـتهلكة يومًيا في شـــريحة جوالك؟ وما هي 

أهم التطبيقات التي تستهلك أعلى قدر من البيانات؟
إن أردت التحكـــم فـــي معـــدل اســـتهالكك للبيانـــات، 
عليـــك أن تـــدرك مدى اســـتهالك التطبيقات المشـــهورة 
لبيانـــات اإلنترنت، والقيـــاس عليها بالنســـبة للتطبيقات 

المشابهة لها.
■  منصـــة اليوتيـــوب: من المعلـــوم أنه كلمـــا ارتفعت دقة 
الفيديو الذي نشـــاهده، كلمـــا ارتفع معدل اســـتخدام 
البيانـــات، فإن كنت تشـــاهد مقطع فيديـــو بدقة 480 
نقطـــة، فستســـتهلك مـــا مقـــداره 560 ميغابايـــت في 
الســـاعة. وإن زادت دقـــة الفيديـــو إلـــى 1080 نقطة، 

فإنك ستستهلك ما يقارب 3 غيغابايت في الساعة.
■  تطبيـــق ســـبوتيفاي: يُعـــد االســـتماع إلـــى المقاطـــع 
الصوتية أثناء التنقل أو الســـفر عبر تطبيق سبوتيفاي 
أمًرا مهًمـــا بالنســـبة لعديد من األشـــخاص، وكما هو 
الحال بالنســـبة إلـــى اليوتيـــوب، تؤثر جـــودة المقاطع 
الصوتيـــة في معـــدل اســـتهالك البيانات، فاالســـتماع 
بالجـــودة العاديـــة يســـتهلك تقريبـــا 40 ميغابايت في 
الســـاعة، أمـــا االســـتماع بالجـــودة العاليـــة فيزيـــد 

االستهالك إلى 150 ميغابايت في الساعة.
■  تطبيـــق نتفليكـــس: يشـــبه معـــدل اســـتهالك البيانات 
فـــي موقـــع نتفليكس علـــى الويب مـــا يســـتهلكه موقع 

كشـــف بحث جديد صـــادر من جامعـــة )أبيرتاي( عن 
مخاطر األمن الســـيبراني واالختراقـــات المحتملة عند 
بيع المســـتخدم ألجهـــزة التخزيـــن المســـتخدمة، حيث 
قـــام فريق البحث بشـــراء األجهزة المســـتخدمة الختبار 
حذفهـــا  التـــي  الملفـــات  اســـترجاع  إمكانيـــة  مـــدى 

أصحابها..
وكانـــت نتيجة البحـــث أن معظم الملفـــات المحذوفة 
األقـــراص  محـــركات  مـــن  بســـهولة  اســـتردادها  تـــم 
الخارجية )USB( وأجهزة التخزيـــن )Hard disk( المباعة 
فـــي اإلنترنـــت مـــن قبـــل أصحابها، حتـــى بعـــد قيامهم 

بمسح الملفات قبل البيع.
وعلـــى الرغم مـــن أن معظـــم أجهـــزة التخزيـــن بدت 
فارغـــة، لكـــن فـــي الواقع تـــم مســـح البيانات فـــي قليل 
منهـــا بشـــكل صحيـــح. وباســـتخدام برامج بســـيطة، تم 

استخراج معظم الملفات من تلك األجهزة.
وأفـــاد البحث أن الملفـــات التي تم اســـتردادها كانت 
تحتـــوي علـــى معلومـــات حساســـة للغاية، بمـــا في ذلك 

البيانات المصرفية وكلمات المرور الشخصية.
وأفـــاد الباحثـــون أنـــه يمكـــن للمشـــتري اســـتخدام 
الملفات المســـتردة بشـــكل عملي للوصول إلى حسابات 
البائعيـــن، وذلك في حال كانـــت كلمات المـــرور ال تزال 
صالحـــة، أو حتى تجربـــة كلمات المرور على حســـابات 
الشـــخص األخرى، خصوًصـــا أن إعادة اســـتخدام كلمة 

المرور أمر منتشر على نطاق واسع.
وســـبب إمكانيـــة اســـترجاع الملفات، حتـــى وإن بدت 

اليوتيوب، حيـــث إنهما خدمتان متشـــابهتان، فاألفالم 
ذات الدقة القياســـية ستســـتهلك حوالـــي 1 غيغابايت 
من البيانـــات في الســـاعة، وإذا كنت تشـــاهد محتوى 
عالـــي الدقة فستســـتهلك ما يصـــل إلـــى 3 غيغابايت 

في الساعة.
■  تطبيقـــات األلعـــاب: فـــي الغالب، ال تســـتهلك األلعاب 
عبـــر اإلنترنـــت كثيـــًرا من البيانـــات، فأغلـــب األلعاب 

تستهلك ما مقداره 100 ميغابايت فقط في الساعة.
■  تصفـــح مواقـــع اإلنترنـــت: يمكـــن أن يســـتهلك تصفـــح 
مواقـــع اإلنترنـــت مـــا يصـــل إلـــى 60 ميغابايـــت فـــي 
الســـاعة، وهو رقـــم منخفـــض مقارنـــة بتطبيقات بث 
الفيديـــو أو التطبيقـــات الصوتيـــة، ولكن قد تســـتهلك 
بعـــض مواقـــع الويـــب كثيًرا مـــن بيانـــات الهاتـــف إذا 
كانت تحتـــوي على مقاطـــع فيديو ذات تشـــغيل ذاتي، 

مثل بعض مواقع األخبار.

محذوفـــة في الظاهـــر، أنه عندمـــا تقوم معظـــم أجهزة 
الحاســـب بحذف الملفات، فإن ما تفعلـــه في الواقع هو 
ببســـاطة إزالتهـــا مـــن القائمـــة القابلـــة للعـــرض فقط. 
ويمكـــن بعد ذلـــك اســـتخدام بعـــض البرامـــج المجانية 

الستعادتها بسهولة.
وبناًء علـــى ذلك، أشـــار البحث إلى أهمية اســـتخدام 
برامج مخصصة لمســـح الملفـــات نهائًيا قبـــل التخلص 
من القـــرص الصلب أو وحـــدة التخزيـــن الخارجية، من 
قبيل برامـــج BitKiller وonclick وEraser، وغيرها. كما أن 
مـــن األفضـــل تدمير الجهـــاز فعلًيـــا قبل رميه في ســـلة 
المهمـــالت، خصوًصـــا إذا كان يحتـــوي علـــى معلومـــات 

مهمة أو سرية.

كيف تتخلص من أجهزة التخزينتعرَّف على مقدار استهالكك للبيانات
الخاصة بك؟
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الريـــاض - علـــى بُعـــد كيلومتريـــن شـــمال مدينـــة 
الريـــاض القديمة هنـــاك قصر ملكي تـــم ترميمه. وفي 
ذلـــك القصـــر اتُخـــذت بعـــض من أهـــم القـــرارات في 
تاريـــخ المملكـــة، ومن ضمنهـــا إصدار العملـــة الوطنية 
للمملكـــة )الريـــال الســـعودي(، وإنشـــاء نظـــام التعليـــم 

الرسمي.
وبالنســـبة للزائريـــن في وقتنـــا الحاضر، فـــإن جولة 
هناك ستكشـــف عـــن كثير مـــن خبايـــا المـــكان، حيث 
التاريـــخ الغنـــي والمبانـــي العتيقـــة، إلى جانـــب حديقة 

خضراء في منطقة المربع التاريخية.

معقل الُحكم
ويُعد قصر المربع المنزل الســـابق للملك المؤسس، 
الملـــك عبدالعزيـــز بـــن عبدالرحمن آل ســـعود، رحمه 
اهلل، وأفراد أســـرته. وكانت أعمال البنـــاء في القصر، 
الذي يُعد أول قصر خارج ســـور المدينـــة القديمة، قد 

ابتدأت في عام 1936م.
وفـــي عـــام 1938م، انتقل الملـــك إلى القصـــر، ومن 
هنـــاك أدار شـــؤون المملكـــة حتـــى وافتـــه المنيـــة عام 

1953م.
ويشـــير اســـم القصر إلى األبراج مربعة الشكل التي 
تميِّـــز بناءه، ويقـــع داخل مبنى مركز الملـــك عبدالعزيز 
التاريخـــي فـــي حـــي المربـــع، ويبعـــد كيلومتريـــن عـــن 
شـــمال مدينة الرياض القديمة، التـــي يوجد فيها قصر 

المصمك.
ووفًقـــا لـــدارة الملـــك عبدالعزيـــز، وهـــي مؤسســـة 
متخصصـــة فـــي خدمـــة تاريـــخ وجغرافيـــة المملكـــة 
والجزيـــرة العربيـــة والعالـــم العربـــي، فقد بُنـــي قصر 
المربـــع مـــن الطـــوب اللبنـــي وســـعف النخيـــل وجذوع 
األشـــجار، مـــع التقيـــد بالهندســـة المعماريـــة المحلية 
التقليديـــة، وهـــو يتكون مـــن طابقين يحتـــوي كل منهما 

مشرف العمري

على 16 غرفة، إلى جانب فناء جميل.
ل  وبالنســـبة ألولئك الذين يـــزورون القصر قد تشـــكِّ
حدائقـــه مفاجـــأة بهيجـــة بانتظارهـــم. وفـــي الماضي 
كانت هـــذه األرض تُزرع خالل موســـم األمطـــار. ويُعد 
المشـــي نحـــو القصـــر تجربـــة مميَّزة فـــي حـــد ذاتها، 
فالنـــاس يمـــرون عبـــر األزقـــة الضيقـــة بيـــن المباني، 
حيث العمـــارة النجديـــة التقليدية، وعديٌد من أشـــجار 
النخيـــل الباســـقة التـــي تبســـط ظاللهـــا فـــي أرجـــاء 

المكان.

آثاٌر في الجوار
وعلـــى بُعد عشـــر دقائـــق ســـيًرا على األقدام شـــرق 
القصـــر، يقـــع المتحـــف الوطنـــي، الـــذي يحتـــوي على 

3700 قطعة أثريـــة تاريخية من جميـــع أنحاء المملكة، 
والـــذي اســـتُكمل بنـــاؤه فـــي عـــام 1998م، بمســـاحة 
إجماليـــة قدرهـــا 28 ألف متـــر مربع، بحســـب ما جاء 

ذكره في موقع المتحف على شبكة اإلنترنت.
ي  وهنـــاك ثمانية معـــارض دائمة في المتحـــف، تغطِّ
حضـــارات تاريخية مـــن األلفيـــة الرابعة قبـــل الميالد 
وصـــواًل إلى تطـــور المملكة في أطوارهـــا الثالثة. وفي 
أحـــد المعـــارض تُعـــرض بعـــض الفخاريـــات والنقوش 
الحجريـــة واألســـلحة مـــن مختلـــف الحضـــارات، التي 
ازدهـــرت فـــي جميع أنحـــاء شـــبه الجزيـــرة العربية ما 
قبـــل اإلســـالم. بعض هـــذه القطـــع األثريـــة تبيِّن كيف 
تفاعل الســـكان القدمـــاء مع الحضـــارات األخرى، مثل 

اإلغريق واآلشوريين.
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يتضمـــن المتحـــف معـــارض 

ُمتعلقـــة بمكة المكرمـــة والمدينة المنـــورة، تحتوي على 
نمـــاذج مـــن الحرميـــن الشـــريفين جنًبا إلـــى جنب مع 

تحف تاريخية تتعلَّق بالمدينتين.
وإلـــى جنـــوب القصـــر، فـــي الجهـــة المقابلـــة مـــن 
اليمامـــة بأشـــجاره الجميلـــة  ه  يقـــع متنـــزَّ الطريـــق، 

ومسارات المشي التي تتخلَّله.
ه بقصـــر األحمر، الـــذي طلب الملك  ويرتبـــط المتنزَّ
عبدالعزيـــز أن يُبنـــى البنـــه الملـــك ســـعود فـــي عـــام 
1943م. وبعد ســـنوات عديدة من بنائه، اســـتضاف هذا 
القصـــر مجلـــس الـــوزراء. ويشـــير اســـم القصـــر الـــى 
االســـتخدام المكثَّف للون األحمر فـــي جدرانه. وحالًيا 
ال يفتـــح قصر األحمر أبوابـــه للزائرين، لكـــن باإلمكان 
إلقـــاء نظـــرة خاطفـــة مـــن خـــالل البوابـــات المغلقـــة 

والجدران الخارجية.

ل حدائقه مفاجأة بهيجة بانتظارهم. وفي الماضي كانت هذه األرض ُتزرع  بالنسبة ألولئك الذين يزورون قصر المربع قد تشكِّ
خالل موسم األمطار.

في عام 1943م، طلب الملك عبدالعزيز بناء القصر األحمر البنه الملك سعود، حيث يشير االسم إلى االستخدام المكثف للون 
األحمر في جدرانه.

زة في حد ذاتها، فالناس  ُيعد المشي نحو القصر تجربة مميَّ
يمرون عبر األزقة الضيقة بين المباني، حيث العمارة النجدية 
ر الظل. التقليدية، وعديٌد من أشجار النخيل الباسقة التي توفِّ

ي حضارات  يحتوي المتحف الوطني على 3700 قطعة أثرية تاريخية من جميع أنحاء المملكة، وفيه ثمانية معارض تغطِّ
تاريخية من األلفية الرابعة قبل الميالد وصواًل إلى تطور المملكة في أطوارها الثالثة.

تصوير: مشرف العمري

ُيعد قصر المربع أثًرا تاريخًيا مهًما في تاريخ المملكة. وُتظهر الصورتان بوابة القصر الرئيسة والفناء الرئيس فيه.

موعٌد مع التاريخ في قصر المربع



الخميس ٢٢ جمادى اآلخرة 144٢هـ، ٤ فبراير 20٢١م

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: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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

جميل الخثعمي، شذا العتيبي
تصميم: بدر طاهر القطيفي

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

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

في مهبِّ الزرقةالتقط صورة:

ًرا في زرقة البحر، والمياه العذبة تسري من شريانه إلى األنحاء؛ هكذا يطلُّ برج المياه إطاللة بانورمية يسترق بها النظر إلى مدينة  ثًرا بزرقة السماء، متجذِّ مدَّ
الخبر، راصًدا أثر الزمان الحلو على وجنات المكان، ومتلهًفا إلى نظرة إعجاب لم تبخل عليه بها عدسة زميلنا عبداهلل البطاح، من إدارة إنتاج الغاز في منطقة 

.D5600 األعمال الشمالية. البطاح التقط هذه الصورة مطلع العام الجاري بواسطة كاميرا نيكون

يمكنكم االطالع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

قبـل مـا يربـو علـى سـتين عاًمـا، وفـي صبـاح يـوم االثنيـن ٢٢ جمـادى 
األولـى ١37٩هــ )٢3 نوفمبـر ١٩٥٩م(، كان موظفو أرامكـو، حينها، على 
موعـد مع ميـالد نشـرة »قافلـة الزيـت« كأول نشـرة تصـدر باللغـة العربية 
السـعوديين  مـن  العربيـة  باللغـة  الناطقيـن  الشـركة  لموظفـي  موجهـة 
والمقيميـن العـرب، لتلحـق بشـقيقتها التـي تكبرهـا بأربعـة عشـر عاًمـا 

»اآلربيان صن«، التي صدرت ألول مرة في يوليو من عام ١٩٤٥م. 
كانـت النشـرة فـي بداياتهـا، فضـاًل عـن الغـرض األسـاس منهـا وهـو 
تسـليط الضـوء علـى آخـر أخبـار الشـركة، ذات طابـع تثقيفـي ترفيهـي 
يُعنـى بإيصـال المعلومـات واإلرشـادات المهمـة فـي كل مـا يمـس حيـاة 
الموظفيـن، وعلـى وجـه الخصـوص فيمـا يخـص السـالمة ونمـط الحيـاة 

الصحي.
تغيـر اسـم النشـرة فيمـا بعـد ليصبـح »القافلـة األسـبوعية« فـي ٢٠ 
محـرم ١٤٢١هــ )٢٥ أبريـل ٢٠٠٠م( غيـر أن هدفهـا والباعـث علـى 
نشـرها لـم يتغيـر، أال وهـو أن تكـون أداة ووسـيلة للتواصـل مـع موظفـي 
الشـركة، عبـر إطالعهـم علـى آخـر مـا يسـتجد مـن أخبارهـا، وتمكينهـم 
والمعـارف  المعلومـات  مـن  ويهمهـم  يفيدهـم  مـا  علـى  االطـالع  مـن 

واإلرشادات والنصائح في كل مناحي الحياة وأوجهها المختلفة.
وكمـا أن الشـركة مـّرت بمراحـل تطـور وتغييـر دائبيـن مـع مـرور الزمن 
وتطـور التقنيـات وتوسـع المعرفـة، فقـد مـرت مطبوعـات الشـركة بشـكل 
عـام، ومـن بينهـا »القافلة األسـبوعية« بـكل تأكيـد، بمراحـل تطـور وتغيير 
مشـابهة لناحيتـي المحتـوى والتصميـم، والمضمـون والشـكل، فتوسـعت 

آفاقها وتنوعت أبوابها وتعددت أوجه اهتماماتها. 
وسـيكون من السـهل تلمـس أثر هـذا التغييـر الكبيـر ومداه عبـر مجرد 
تصفـح أعـداد النشـرة فـي فتـرات زمنيـة متباعـدة مـن تاريخهـا الطويـل 
والحافـل والشـاهد، فـي حقيقـة األمـر، علـى مـا مـرت بـه الشـركة مـن 
تغيـرات وتطـورات محوريـة ومفصليـة فـي صناعـة النفـط والغـاز علـى 
الصعيديـن المحلـي والعالمـي، حتـى أصبحـت عمـالق صناعـة الطاقـة 

العالمي الذي يُشار إليه بالبنان.
وألن مسـيرة التطور والتغييـر ال تتوقف وال تعرف الجمـود عند مرحلة 
بعينهـا، فقـد واكبـت مطبوعـات الشـركة تلـك المتغيـرات التـي شـهدها 
عالـم النشـر علـى صعيـد العالـم أجمـع مـن توجـه للنشـر اإللكترونـي، مـع 
انحسـار مـد الصحافـة الورقيـة فـي اآلونـة األخيـرة، لدرجـة أن ثمـة 
أصواًتـا تعالت مؤبنـة للصحافـة التقليدية ومعلنـة انحسـار مجدها وأفول 

شمسها.
وفـي هـذا السـياق، تأتـي منصـة »أرامكـو اليـف«، التـي دشـنها رئيـس 
أرامكـو السـعودية، كبيـر إدارييهـا التنفيذييـن، المهنـدس أميـن حسـن 
الناصـر، يـوم األحـد ١٩ جمـادى اآلخـرة ١٤٤٢هــ )3١ ينايـر ٢٠٢١م(، 
باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة، لتجسـد روح اللحظة الزمنيـة الراهنة عبر 
تبنيهـا للنشـر اإللكترونـي التفاعلـي الـذي يواكـب األحـداث فـور وقوعهـا 
لتكـون متابعـة القـارئ لهـا آنيـة ولحظيـة مـن خـالل هاتفـه النقـال ليعيش 
الحـدث ويتابـع الخبـر ويكـون جـزًءا منـه فيعلـق عليـه ويعبـر عـن إعجابـه 

به ويطلع اآلخرين عليه عبر قنوات التواصل االجتماعي المختلفة.
فلـة  لقا ا « هـي  لنشـرات  ا مـن  مجموعـة  اليـف«  رامكـو  »أ تضـم 
األسـبوعية«، و»مجلـة عناصـر«، و»مجلـة إثرائيـات« التـي يصدرهـا مركـز 
)إثـراء( وغيرهـا، وتحتـوي علـى  العالمـي  الثقافـي  الملـك عبدالعزيـز 
خمسـة أبـواب هـي: أخبـار الشـركة، والتقنيـة، واالسـتدامة، وحياتنـا، 
وأسـمعنا صوتـك. وهـذا الباب األخيـر وليـس اآلِخر، سـيكون نافـذة يطل 
منهـا الموظفـون والموظفـات ليعّبـروا عـن آرائهـم عبـر مقـاالت مكتوبـة 
وأخـرى مسـموعة فـي شـؤون الحيـاة ومسـتجدات األفـكار ذات الطابـع 

العلمي والعملي مًعا لتعم فائدتها الجميع.
»أرامكـو اليـف«، إذن، كمـا نأمـل لهـا ونرجـو منهـا، منصـة جديـدة 
النطالقـة جديـدة نواكـب بهـا روح الزمـن ونمضـي واثقيـن مًعـا للخـوض 
فـي غمـار لحظتـه التـي ما فتئـت تتجـدد، ولـن نحقق النجـاح فـي ذلك إال 

بكم ومعكم.

»أرامكو اليف«..
الخوض في غمار اللحظة
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