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ـــي - تلقـــى نائـــب رئيـــس أرامكـــو الســـعودية للحفـــر  دب
وصيانـــة اآلبـــار، األســـتاذ عبدالحميـــد الرشـــيد، مؤخـــًرا، 
ــة، وذلـــك  ــادة الحكيمـ ــتيفن أ. هولدتـــش للقيـ جائـــزة سـ
فـــي المؤتمـــر والمعـــرض الفنـــي الســـنوي لجمعيـــة 

مهندسي البترول، الذي أقيم مؤخًرا في دبي. 
 وتُمنـــح هـــذه الجائـــزة المرموقـــة لألفـــراد الذيـــن 
وأعمالهـــم  وأفكارهـــم  أوقاتهـــم وجهودهـــم  كّرســـوا 
ـــة نتجـــت  ـــادة اســـتثنائية حكيم ـــا قي ـــروا مـــن خالله وأظه

عنها آثار دائمة وبالغة األهمية.
وقـــد تجلّـــى هـــذا التأثيـــر فـــي دوره الكبيـــر فـــي 
برنامـــج أرامكـــو الســـعودية للتحـــول الرقمـــي والثـــورة 

الصناعيـــة الرابعـــة، الـــذي كانـــت لـــه نتائـــج ملموســـة مـــن حيـــث تجـــاوز جميـــع مؤشـــرات األداء 
الرئيسة. 

ـــي  ـــة وإســـهامه فـــي دعـــم االســـتثمار ف ـــي التقني ـــده لالســـتثمار ف ـــك بتأيي ـــرف الرشـــيد كذل وُع
ـــى ربـــط  ـــك، عمـــل عل ـــى ذل الشـــركات الناشـــئة مـــن خـــالل شـــركة أرامكـــو فنتشـــرز. باإلضافـــة إل
ــراع  ــراءات االختـ ــات بـ ــدد طلبـ ــل عـ ــك، وصـ ــة لذلـ ــكار. ونتيجـ ــة باالبتـ ــتخدام التقنيـ ــم اسـ تعميـ

المقدمة والممنوحة في عام 2020م إلى رقم قياسي جديد في تاريخ الشركة. 
وعـــالوة علـــى ذلـــك، أســـهم الرشـــيد فـــي تطويـــر وتحقيـــق إســـتراتيجية قطـــاع الطاقـــة الســـعودي 
ــذي  ــر الـ ــعودية روان للحفـ ــو السـ ــركة أرامكـ ــاء شـ ــي إنشـ ــا فـ ــد لعـــب دوًرا رئيًسـ ــي، وقـ التنافسـ
يـــرأس مجلـــس إدارتهـــا. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يـــرأس الرشـــيد عديـــًدا مـــن مجالـــس إدارة 

المشاريع المشتركة ألرامكو السعودية، وهو عضو فاعل في غيرها. 
وشـــارك الرشـــيد فـــي تدشـــين أكاديميـــة الحفـــر الســـعودية، فضـــاًل عـــن توليـــه رئاســـة مجلـــس 

أمنائها. 
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البريك يحصل على ميدالية تشارلز 
راند التذكارية

الرشيد يحوز جائزة 
أ.هولدتش للقيادة الحكيمة

ـــي  ـــت ف ـــال الزي ـــس ألعم ـــب الرئي ـــى نائ تلقَّ
منطقـــة األعمـــال الجنوبيـــة، األســـتاذ خالـــد 
البريـــك، ميداليـــة تشـــارلز رانـــد الذهبيـــة 
التذكاريـــة، مـــن المعهـــد األمريكـــي لمهندســـي 
التعديـــن والمعـــادن والبتـــرول، وذلـــك خـــالل 
الســـنوي  لتقنـــي  ا لمعـــرض  وا لمؤتمـــر  ا
لجمعيـــة مهندســـي البتـــرول، الـــذي ُعقـــد، 

مؤخًرا، في دبي.
وحـــاز البريـــك هـــذه الجائـــزة المرموقـــة 
نظيـــر األثـــر اإليجابـــي الـــذي صنعـــه خـــالل 
القياديـــة  لـــألدوار  ا  وتقديـــًر مســـيرته، 

ـــد البريـــك  المختلفـــة التـــي تقلَّدهـــا فـــي أرامكـــو الســـعودية. ويُع
عضـــًوا نشـــًطا فـــي جمعيـــة مهندســـي البتـــرول منـــذ أيـــام 
دراســـته الجامعيـــة لمرحلـــة البكالوريـــوس فـــي جامعـــة الملـــك 
فهـــد للبتـــرول والمعـــادن عـــام 1980م، حيـــث اســـتطاع تطويـــر 
مهاراتـــه التقنيـــة والقياديـــة وعالقاتـــه الدوليـــة، مـــن خـــالل 

مشاركته في فعاليات عديدة للجمعية.

تشجيع المهندسين الشباب
ومـــن منطلـــق أدواره القياديـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية، 
يحـــرص البريـــك دائًمـــا علـــى تشـــجيع جميـــع المهندســـين 
الشـــباب والخبـــراء علـــى التســـجيل فـــي عضويـــة الجمعيـــة. كمـــا 

يوصيهـــم باإلســـهام فـــي النتـــاج العلمـــي القيـــم 
لهـــا مـــن خـــالل كتابـــة األبحـــاث التقنيـــة، 
كالمؤتمـــرات  فعالياتهـــا  فـــي  والمشـــاركة 
واألنشـــطة  لعمـــل  ا وورش  لنـــدوات  ا و

االجتماعية.
لبريـــك  ا يحـــث  لـــك،  ذ نـــب  جا لـــى  إ
باســـتمرار المهندســـين الشـــباب خصوًصـــا 
علـــى اإلســـهام فـــي تطويـــر القطـــاع، مـــن 
ــة  ــادرات المحليـ ــي المبـ ــاركة فـ ــالل المشـ خـ
والعالميـــة المختلفـــة التـــي ترعاهـــا الجمعيـــة، 

ق لها النجاح. ليتحقَّ
هـــذا  فـــي  البريـــك  إســـهامات  وتَبـــرز 
المجـــال علـــى الصعيديـــن المحلـــي والعالمـــي، 
وذلـــك مـــن خـــالل عضويتـــه فـــي مجلـــس إدارة جمعيـــة مهندســـي 
البتـــرول فـــرع المملكـــة، وكذلـــك فـــي مجلـــس إدارة جمعيـــة 

مهندسي البترول العالمية.
م البريـــك إســـهامات كبيـــرة للجمعيـــة  وخـــالل مســـيرته، قـــدَّ
مســـتفيًدا مـــن خبراتـــه الواســـعة والمتنوعـــة فـــي مختلـــف 
ـــم  ـــل هندســـة المكامـــن، وتصمي ـــرول، مث قطاعـــات هندســـة البت
ـــر  ـــار، وتطوي ـــة اآلب ـــاج، والحفـــر وصيان المرافـــق، وهندســـة اإلنت
التطبيقـــات. وتُســـاعد هـــذه اإلســـهامات علـــى تقديـــم فهـــم 
أشـــمل لمختلـــف مجـــاالت هندســـة البتـــرول فـــي قطـــاع التنقيـــب 
ـــه ضمـــن  ـــة. كمـــا ســـاعده عمل ـــا الجمعي ـــى به ـــي تُعن ـــاج الت واإلنت
ـــى المشـــاركة فـــي  قطاعـــات مختلفـــة فـــي أرامكـــو الســـعودية عل

تطوير عدد من اإلستراتيجيات التي تتبناها الجمعية. 
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عبدالحميد الرشيدخالد البريك

جمعية مهندسي البترول تكرم نائبي رئيس أرامكو السعودية..

الشركة العالمية للصناعات البحرية وشركة الزامل 
البحرية تطلقان مشروًعا مشترًكا لتعزيز جهود التوطين

الظهـــران - أعلنـــت الشـــركة العالميـــة للصناعـــات 
البحريـــة، أكبـــر حـــوض بحـــري فـــي منطقـــة الشـــرق 
األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، عـــن توقيـــع اتفاقيـــة مشـــروع 
ـــة لتقديـــم  ـــات البحري ـــل للخدم مشـــترك مـــع شـــركة الزام
خدمـــات بنـــاء وصيانـــة ســـفن الدعـــم البحـــري ذات 

المستوى العالمي في المملكة العربية السعودية. 
وستُســـهم االتفاقيـــة طويلـــة األجـــل، التـــي وقعـــت يـــوم 
ـــر 2021م( فـــي  ـــع األول 1443هــــ )3 نوفمب ـــاء 28 ربي األربع
دعـــم جهـــود الشـــركة العالميـــة للصناعـــات البحريـــة 
لتوطيـــن المهـــارات والكفـــاءات فـــي المملكـــة وتعزيـــز 
خدمـــات إدارة دورة حيـــاة المنتجـــات. وقـــد تـــم توقيـــع 
االتفاقيـــة مـــع أحـــد أكبـــر مصّنعـــي ومالكـــي ومشـــّغلي 
ســـفن الدعـــم البحريـــة فـــي الشـــرق األوســـط، والتـــي تديـــر 
فـــي  60 ســـفينة مختلفـــة  أكثـــر مـــن  أســـطواًل يضـــم 

المملكة.
 ومـــن المتوقـــع أن تعـــود هـــذه االتفاقيـــة بالنفـــع علـــى 
االقتصـــاد الســـعودي، وأن تمّهـــد الطريـــق لتأســـيس عمليـــة 
محليـــة فاعلـــة لجميـــع أنشـــطة ســـفن الدعـــم البحـــري فـــي 
المملكـــة، بالتزامـــن مـــع دعـــم تطويـــر قطـــاع بحـــري 
متقـــدم ومســـتدام، بمـــا يتماشـــى مـــع أهـــداف رؤيـــة 

المملكة 2030.
 وفـــي إطـــار إســـتراتيجية الشـــركة العالميـــة للصناعـــات 
البحريـــة الراميـــة إلـــى تنميـــة وتطويـــر مهـــارات موظفيهـــا، 
حيـــث تهـــدف إلـــى المســـاعدة فـــي تدريـــب الجيـــل القـــادم 
مـــن قـــادة القطـــاع، ســـيتم دمـــج موظفـــي الشـــركة بموجـــب 
االتفاقيـــة بشـــكل مباشـــر مـــع فـــرق المشـــروع ليكتســـبوا 
ــي  ــن فـ ــين المتخصصيـ ــن المهندسـ ــرة مـ ــة والخبـ المعرفـ
منشـــأة الزامـــل البحريـــة بمينـــاء الملـــك عبدالعزيـــز 

بالدمام.
فـــي  أقيـــم  أثنـــاء حفـــل توقيـــع  ُوّقعـــْت االتفاقيـــُة   
الظهـــران، ووقـــع االتفاقيـــة كلٌّ مـــن الرئيـــس التنفيـــذي 
للشـــركة العالميـــة للصناعـــات البحريـــة، األســـتاذ فتحـــي 
الســـليم؛ والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة الزامـــل للخدمـــات 

البحريـــة، المهنـــدس ســـفيان الزامـــل؛ بحضـــور رئيـــس القافلة األسبوعية
أرامكـــو الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذييـــن، المهنـــدس 
أميـــن حســـن الناصـــر؛ ورئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
بـــن  العالميـــة للصناعـــات البحريـــة، األســـتاذ أحمـــد 
عبدالرحمـــن الســـعدي؛ ورئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
ـــن  ـــن المديري ـــل، وعـــدٍد م ـــد الزام ـــدس خال ـــل، المهن الزام

التنفيذيين من الشركتين.

صناعة سعودية بمعايير عالمية
وبهـــذه المناســـبة، قـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الشـــركة 
أحمـــد  األســـتاذ  البحريـــة،  للصناعـــات  العالميـــة 
الســـعدي، إن الشـــركة ســـعيدة جـــًدا بتأســـيس شـــراكة 
مـــع شـــركة الزامـــل للخدمـــات البحريـــة »التـــي ُعرفـــت 
بتميزهـــا وإنجازاتهـــا عاليـــة الجـــودة فـــي صناعـــة 
الســـفن«. وأضـــاف قائـــاًل: »إن الطمـــوح فـــي هـــذه 
ـــادة  ـــة ذات ري ـــدة هـــو والدة شـــركة وطني الشـــراكة الجدي
علـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والعالمـــي فـــي مجالهـــا 
بحلـــول  الســـفن  عشـــرات  بتصنيـــع  ســـتقوم  حيـــث 
ــة  ــر عالميـ ــعودية بمعاييـ ــة سـ ــتكون صناعـ 2030م، وسـ
المناطـــق  فـــي  الطاقـــة  إنتـــاج  عمليـــات  وســـتخدم 
المغمـــورة فـــي المملكـــة والخليـــج العربـــي خاصـــة«، 
مؤكـــًدا أن »خطـــط التوســـع لـــدى أرامكـــو الســـعودية 
كبيـــرة جـــًدا، وأن هـــذه الشـــراكة ستدشـــن حقبـــة 
جديـــدة فـــي تصنيـــع ســـفن الخدمـــة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية، وســـيتم تصديـــر مجموعـــة مـــن 

السفن للمنطقة وحول العالم«. 
ـــب والعمـــل المباشـــرة  ـــر الســـعدي أن فـــرص التدري وذك
وغيـــر المباشـــرة المأمـــول تحقيقهـــا للشـــباب والشـــابات 
ـــد أن  ـــإذن اهلل. وأك ـــات، ب ـــاء الوطـــن ســـتكون بالمئ ـــن أبن م
توطيـــن هـــذه الصناعـــة »ســـيعزز موثوقيـــة سالســـل 
االمـــداد والخدمـــات اللوجســـتية ألرامكـــو الســـعودية 
ـــى  ـــة«، مشـــيًرا إل ـــا فـــي المنطق والصناعـــات المرتبطـــة به
أن جائحـــة كورونـــا أبـــرزت أهميـــة سالســـل اإلمـــداد 

واللوجستيات لتحقيق االستمرارية والنجاح«.

مـــن جهتـــه، قـــال المهنـــدس خالـــد الزامـــل: »نحـــن 
فخـــورون اليـــوم بتوقيـــع هـــذه االتفاقيـــة مـــع شـــريكنا، 
الشـــركة العالميـــة للصناعـــات البحريـــة. وبخبـــرة الشـــركة 
ــي  ــة فـ ــا الحديثـ ــة ومرافقهـ ــات البحريـ ــة للصناعـ العالميـ
رأس الخيـــر وســـجل الزامـــل الحافـــل فـــي بنـــاء وإصـــالح 
الســـفن، نحـــن علـــى ثقـــة مـــن أن مشـــروعنا المشـــترك لـــن 
يلّبـــي احتياجـــات الســـوق المحليـــة فحســـب، بـــل ســـيتجاوز 
ـــة.  ـــة والدولي ـــي المناطـــق اإلقليمي ـــس ف ـــا ويناف ـــك أيًض ذل
ـــى العمـــل  ـــع، مـــن خـــالل هـــذه الشـــراكة، إل ـــا نتطل ـــا أنن كم
مًعـــا لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة الطموحـــة لهـــذا القطـــاع 

الصناعي المهم«.

أحدث المرافق والمعارف والخبرات
الشـــركة  مرافـــق  أحـــدث  بيـــن  الشـــراكة  ســـتجمع 
العالميـــة للصناعـــات البحريـــة ومعرفـــة وخبـــرات شـــركة 
الشـــركاء  مـــن  البحريـــة. وبدعـــم  الزامـــل للخدمـــات 
المؤسســـين للشـــركة العالميـــة للصناعـــات البحريـــة - 
أرامكـــو الســـعودية، المبريـــل، وهيونـــداي للصناعـــات 
الثقيلـــة - يهـــدف المشـــروع المشـــترك إلـــى أن يكـــون أحـــد 
أكثـــر مـــزودي خدمـــات الصيانـــة واإلصـــالح والفحـــص 

تنافسية في العالم.
ــم  ــفن الدعـ ــاء سـ ــيتم بنـ ــه سـ ــى أنـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ  تجـ
البحـــري فـــي منشـــأة الزامـــل البحريـــة أواًل، ثـــم ســـيتم 
نقـــل أنشـــطة البنـــاء إلـــى المنطقـــة )B( فـــي الحـــوض 
البحـــري متكامـــل الخدمـــات للشـــركة العالميـــة للصناعـــات 
البحريـــة فـــي رأس الخيـــر، وذلـــك بمجـــرد أن تبـــدأ 

المنطقة عملياتها في عام 2022م.
 جديـــر بالذكـــر أن جهـــود توطيـــن الشـــركة العالميـــة 
المـــواد  شـــراء  علـــى  ترتكـــز  البحريـــة  للصناعـــات 
والخدمـــات المســـتخدمة فـــي إنتـــاج منصـــات الحفـــر 
والســـفن وخدمـــات الصيانـــة واإلصـــالح. وتعتـــزم الشـــركة 
بنـــاء المزيـــد مـــن الشـــراكات طويلـــة األجـــل مـــع المورديـــن 
فـــي  البحريـــة  الصناعـــة  توطيـــن  بدعـــم  الملتزميـــن 

المملكة العربية السعودية.

خطط التوسع لدى 
أرامكو السعودية 

كبيرة جًدا، وهذه 
الشراكة ستدشن 

حقبة جديدة في 
تصنيع سفن 

الخدمة في 
المملكة، وسيتم 

تصدير مجموعة من 
السفن للمنطقة 

وحول العالم

أحمد السعدي
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القافلة األسبوعية      ٤ نوفمبر ٢٠٢١ 

شهد زيادة بلغت ١٥٨٪ يف صايف الدخل..

إعالن نتائج الربع الثالث من عام 2021
الظهـــران - أعلنـــت أرامكـــو الســـعودية مطلـــع هـــذا 
األســـبوع نتائجها الماليـــة للربع الثالث مـــن عام 2021م، 
حيـــث بلـــغ صافـــي الدخـــل 114.1 مليـــار ريـــال ســـعودي 
)30.4 مليـــار دوالر أمريكـــي( بزيـــادة نســـبتها %158 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي، وأعلنت 
الشـــركة عن توزيعـــات أرباح قدرهـــا 70.33 مليـــار ريال 
ســـعودي )18.8 مليـــار دوالر أمريكي( ســـتُدفع في الربع 

الرابع.

وتُعـــزى الزيادة في صافـــي الدخل عن الفترة نفســـها 
مـــن العام الماضي، فـــي المقام األول إلى ارتفاع أســـعار 
النفط الخـــام، والكمّيات المباعة، وزيـــادة هوامش أرباح 
أعمال التكرير والكيميائيات فـــي الربع الثالث، مدعومة 
بتعافـــي الطلـــب العالمـــي على الطاقـــة وزيادة النشـــاط 

االقتصادي في األسواق الرئيسة.
وتعليًقـــا علـــى هـــذه النتائـــج، قـــال رئيـــس أرامكـــو 
الســـعودية، كبيـــر إدارييهـــا التنفيذيين، المهنـــدس أمين 
حســـن الناصـــر: »بحمد اهلل، تمّثـــل النتائج االســـتثنائية 
ألرامكـــو الســـعودية فـــي الربـــع الثالث مـــن هـــذا العام 
انعكاًســـا لتجاوب الشـــركة مع زيادة النشاط االقتصادي 
فـــي األســـواق الرئيســـة وانتعـــاش الطلب علـــى الطاقة، 
فضـــاًل عن المركـــز الفريد الـــذي تتمتع به الشـــركة من 
حيث الكفـــاءة والتكلفة المنخفضة لإلنتـــاج، واالنضباط 
الطاقـــة  منتجـــات  توفيـــر  علـــى  والقـــدرة  المالـــي، 

والكيميائيات األساس بشكل موثوق.
»وعلـــى الرغم من بعـــض الظروف المعاكســـة التي ما 
زالـــت تلقـــي بظاللها علـــى االقتصـــاد العالمـــي، إاّل أننا 
متفائلـــون بـــأن الطلب على الطاقة ســـيظل منتعًشـــا في 

المستقبل المنظور.
»وفـــي الوقت الـــذي نتطلّع فيه إلى المســـتقبل بتفاؤل 
كبيـــر، فإننا نعزز إســـتراتيجيتنا لالســـتثمار على المدى 
الطويـــل، وســـنواصل ســـجلنا الحافـــل بـــاألداء منخفض 
التكلفـــة والكثافـــة الكربونيـــة لتحقيـــق الطمـــوح الـــذي 
أعلنت عنه الشـــركة، مؤخـــًرا، لتحقيق الحيـــاد الصفري 
المســـببة  الغـــازات  انبعاثـــات  فـــي  )1 و2(  للنطاقيـــن 
لالحتبـــاس الحـــراري عبر مرافـــق أعمالنا التـــي نملكها 

ونديرها بالكامل بحلول عام 2050م«.

أهم المعلومات المالية
بلغ صافي دخـــل أرامكـــو الســـعودية 114.1 مليار ريال 
ســـعودي )30.4 مليـــار دوالر أمريكي( في الربـــع الثالث 

مـــن العام الجاري، فـــي مقابل 44.2 مليار ريال ســـعودي القافلة األسبوعية
)11.8 مليـــار دوالر أمريكـــي( فـــي الربع الثالـــث من عام 

2020م.
بلغـــت التدفقـــات النقدية الحـــرة* 107.7 مليـــار ريال 
ســـعودي )28.7 مليـــار دوالر أمريكي( فـــي الربع الثالث، 
مقارنة مـــع 46.5 مليار ريال ســـعودي )12.4 مليار دوالر 
أمريكـــي( للفتـــرة نفســـها مـــن عـــام 2020م، وواصلـــت 
الشـــركة التزامهـــا تجـــاه مســـاهميها، حيـــث أعلنت عن 
توزيعات أربـــاح بقيمة 70.33 مليار ريال ســـعودي )18.8 

مليار دوالر أمريكي( عن الربع الثالث.
المـــال  رأس  متوســـط  علـــى  العائـــد  نســـبة  بلغـــت 
المســـتثمر*، المحســـوب على أساس مســـتمر لفترة 12 
شـــهًرا، 20.6% للفترة المنتهية في 30 ســـبتمبر 2021م، 
مقارنـــة مع 14.8% عن الفترة نفســـها من عـــام 2020م، 

وهو ما يعكس بشكل أساس زيادة في صافي الدخل.

وبلغت نســـبة المديونيـــة* في الشـــركة 17.2% في 30 
31 ديســـمبر  23% فـــي  2021م، فـــي مقابـــل  ســـبتمبر 
2020م. ويُعـــزى االنخفاض بشـــكل رئيس إلـــى االرتفاع 
فـــي النقـــد ومـــا يماثلـــه، مدفوًعـــا بارتفـــاع التدفقـــات 
النقديـــة التشـــغيلية الناتجـــة عن أســـعار النفـــط الخام 
التكريـــر  أعمـــال  أربـــاح  هوامـــش  وتحّســـن  القويـــة، 
والكيميائيـــات، وتوحيـــد نتائـــج أعمـــال ســـابك ضمـــن 
القوائـــم المالية لمجموعة أرامكو الســـعودية، إلى جانب 
المتحصالت النقدية المتعلّقة بصفقة أرامكو الســـعودية 
لشـــبكة خطـــوط أنابيـــب النفـــط الخـــام التـــي تّمت في 

الربع الثاني من عام 2021م.
وتواصـــل أرامكـــو الســـعودية اســـتثمارها مـــن أجـــل 
المســـتقبل بنفقـــات رأســـمالية تبلـــغ 28.5 مليـــار ريـــال 
ســـعودي )7.6 مليـــار دوالر أمريكـــي( في الربـــع الثالث، 
بزيـــادة نســـبتها 19%، مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من عام 
2020م. وتُعـــزى هـــذه الزيـــادة فـــي المقـــام األول إلـــى 
المشـــاريع الحالية لزيـــادة إنتاج النفط الخام، ومشـــاريع 
التطوير األخـــرى. وتســـتمر أرامكو الســـعودية في اتباع 

إطار منهجي مرن في تخصيص رأس المال.

أهم المعلومات التشغيلية 
حافظـــت أرامكو الســـعودية علـــى ســـجلها القوي في 
موثوقية اإلمـــدادات، حيث حققـــت 99.7% من موثوقية 
تســـليم شـــحنات النفط الخـــام والمنتجـــات األخرى في 

الربع الثالث من عام 2021م.
وأظهـــرت الشـــركة أيًضـــا أداًء مماثـــاًل فـــي قطـــاع 
التنقيب واإلنتـــاج، حيث بلغ إجمالـــي إنتاجها من المواد 
الهيدروكربونيـــة 12.9 مليـــون برميـــل مكافـــئ نفطي في 
اليـــوم فـــي الربـــع الثالث من عـــام 2021م. بمـــا في ذلك 
متوســـط إنتاج النفـــط الخام البالـــغ 9.5 مليـــون برميل 
فـــي اليـــوم. ويواصـــل قطـــاع التنقيـــب واإلنتـــاج تنفيـــذ 
خطـــط النمـــو الراميـــة إلـــى تعزيـــز إنتاجيـــة مكامـــن 
المملكـــة على المـــدى الطويل، ويمضي قدًمـــا في تنفيذ 
توجيهـــات الحكومـــة بزيـــادة الطاقة اإلنتاجيـــة القصوى 
المســـتدامة مـــن النفط الخـــام من 12 مليـــون برميل في 

اليوم إلى 13 مليون برميل في اليوم.
وخـــالل الربـــع الثالـــث، وصلت أعمـــال اإلنشـــاء إلى 
مراحـــل متقدمـــة في مشـــروع توســـعة معمل الغـــاز في 
الحويـــة. ويمثل هذا المشـــروع جـــزًءا من برنامـــج زيادة 

إنتاج الغاز، ومن المتوّقع بدء تشغيله في عام 2022م.
إنهـــاء  عـــن  أُعلـــن  الماضـــي،  15 أغســـطس  وفـــي 

العمليـــات الماليـــة لمشـــروع ســـدير للطاقة الشمســـية 
بقـــدرة 1.5 غيغـــاواط الـــذي تمتلك فيه الشـــركة حصة 
تبلـــغ 30% مـــن خـــالل شـــركتها المملوكة لهـــا بالكامل 
شـــركة أرامكـــو الســـعودية للطاقـــة. وســـيكون هـــذا 
المشـــروع واحـــًدا من أكبـــر محطات الطاقة الشمســـية 
فـــي المنطقـــة، حيـــث تشـــارك فيـــه شـــركة أكـــوا باور، 
والشـــركة القابضـــة للميـــاه والكهربـــاء )بديـــل(، وهـــي 
شـــركة مملوكة لصنـــدوق االســـتثمارات العامـــة. ويمثل 
اســـتثمار أرامكو الســـعودية في المشـــروع أول مشاركة 
لها في برنامـــج الطاقة المتجددة الـــذي ينفذه صندوق 
االســـتثمارات العامة، مما يعكـــس جهودها لتعزيز حلول 
الطاقـــة المســـتدامة. ومـــن المتوقـــع أن تبـــدأ المرحلة 
األولى من المشـــروع في توليد الكهربـــاء خالل النصف 

الثاني من عام 2022م.

المبادرات النوعية
كما أعلنت الشـــركة في السابع من ســـبتمبر الماضي 
عن إطـــالق برنامجها االســـتثماري الصناعـــي )نماءات( 
مـــع توقيـــع 22 مذكـــرة تفاهـــم جديـــدة باإلضافـــة إلـــى 
اتفاقية مشـــروع مشـــترك واحدة. ويركـــز البرنامج على 
أربعـــة قطاعـــات رئيســـة هـــي:  فـــي  القـــدرات  بنـــاء 
االســـتدامة، والتقنيـــة، وخدمـــات الصناعـــة والطاقـــة، 
والمـــواد المتقدمـــة. ويهدف برنامج نمـــاءات إلى ضمان 
تعزيـــز موثوقيـــة إمـــدادات الطاقـــة ورفع كفـــاءة توطين 
سالســـل التوريـــد في صناعـــة الطاقـــة، مع اســـتهداف 
الفـــرص الجديـــدة التـــي تحقـــق الحـــد مـــن االنبعاثات 
الكربونيـــة وتوّظف مفاهيم االقتصـــاد الدائري للكربون. 
ويُعـــد هـــذا البرنامج مكّمـــاًل لبرنامـــج التوطيـــن الرائد 
الذي تنفذه الشـــركة لتعزيز القيمـــة المضافة اإلجمالية 
لقطـــاع التوريـــد فـــي المملكة )اكتفـــاء( وكذلـــك برنامج 

شريك الذي تنفذه المملكة.

وفـــي 20 ســـبتمبر، أعلنـــت مبـــادرة شـــركات النفـــط 
والغاز بشـــأن المناخ، التي تشـــارك أرامكو السعودية في 
عضويتهـــا، عن ســـعيها للوصول إلـــى الحيـــاد الصفري 
فـــي االنبعاثـــات مـــن األعمـــال التـــي تديرها الشـــركات 
أعضـــاء المبـــادرة، واســـتغالل نفوذهـــا لتحقيـــق الغاية 
نفســـها في األعمال التي ال تشـــّغلها، وفق اإلطار الزمني 
الـــذي حددتـــه اتفاقيـــة باريـــس. وقـــد أعلنـــت أرامكـــو 
الســـعودية فـــي 23 أكتوبـــر عـــن طموحهـــا فـــي تحقيـــق 
الحيـــاد الصفري للنطاقين )1 و2( فـــي انبعاثات الغازات 
المســـببة لالحتباس الحراري عبر مرافـــق أعمالها التي 

تملكها وتديرها بالكامل بحلول عام 2050م.
وفـــي 24 ســـبتمبر، أصبح مرفـــق معالجـــة النفط في 
بقيـــق، وهـــو أكبـــر معمـــل لمعالجة النفـــط فـــي العالم، 

إجمالي إنتاجها من 
المواد الهيدروكربونية

12.9
مليون برميل مكافئ 
نفطي في اليوم في 
الربع الثالث من عام 

2021م

في الوقت الذي نتطّلع 
فيه إلى المستقبل 

بتفاؤل كبير، فإننا نعزز 
إستراتيجيتنا لالستثمار 

على المدى الطويل، 
وسنواصل سجلنا 

الحافل باألداء منخفض 
التكلفة والكثافة 
الكربونية لتحقيق 

الطموح الذي أعلنت عنه 
الشركة، مؤخًرا، لتحقيق 

الحياد الصفري للنطاقين 
)1 و2( في انبعاثات 

الغازات المسببة 
لالحتباس الحراري عبر 

مرافق أعمالنا التي 
نملكها ونديرها بالكامل 

بحلول 2050م

التدفقات النقدية 
الحرة

107.7
مليار ريال سعودي

أرباح الربع
الثالث

70.33
مليار ريال سعودي 
ستُدفع في الربع 

الرابع

صافي الدخل 

114.1
مليار ريال سعودي

%99.7
من موثوقية تسليم 

شحنات النفط الخام، 
والمنتجات األخرى 
في الربع الثالث من 

عام 2021م

ثالـــث مرفـــق مـــن مرافـــق الشـــركة ينضـــم إلـــى قائمـــة 
المنتـــدى االقتصادي العالمي للمنـــارات الصناعية، وهي 
قائمـــة تضـــم المواقع الصناعيـــة التي نجحت وتوّســـعت 
في العمل بأحـــدث التقنيات المتطورة للثـــورة الصناعية 

الرابعة.
جيـــزان  شـــركة  وقعـــت  أيًضـــا،  ســـبتمبر   27 وفـــي 
المتكاملة لتحويل الغاز وللطاقة، وهي مشـــروع مشـــترك 
بين كل من شـــركة أرامكو الســـعودية للطاقة، وشركة أير 
برودكتـــس، وشـــركة أكـــوا بـــاور، وشـــركة أيـــر برودكتس 
قـــدرة، اتفاقيـــات لالســـتحواذ والتمويل بقيمـــة 45 مليار 
ريال ســـعودي )12 مليار دوالر أمريكي( لمحطة الكهرباء 
العاملـــة بتقنيـــة التغويـــز والـــدورة المركبـــة المتكاملـــة، 
ووحـــدة فصل الهواء، وبعـــض الموجـــودات الملحقة، من 
أرامكـــو الســـعودية، والموجـــودة فـــي مدينـــة جـــازان 
االقتصاديـــة. ويهـــدف هذا المشـــروع إلى زيـــادة القيمة 
اإلجماليـــة لمصفاة جـــازان ومحطة الكهربـــاء المتكاملة 
العاملـــة بتقنيتـــي التغويز والـــدورة المركبة للوقـــود، بما 
يُســـهم في تطوير منطقة جـــازان وتهيئتهـــا لجذب مزيد 
مـــن االســـتثمارات األجنبيـــة وزيـــادة مشـــاركة القطـــاع 

الخاص.
* يرجى زيارة الرابط التالـــي لالطالع على مطابقات 
المقاييـــس غير المدرجة فـــي المعايير الدوليـــة للتقرير 

المالي:
http://www.aramco.com/investors
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تقوم ورشة الخراطة بمعامل بقيق بتجديد المعدات، كما يقوم فني الخراطة ألعمال الصيانة، إبراهيم علوي، بتفكيك وتنظيف وتفّحص 
وإعادة تجميع المضخة العمودية لمعمل بقيق الشمالي لتركيز النفط الخام.

تقوم ورشة اللحام والتصنيع في معامل بقيق بتصنيع قطع غيار المعدات، ويستخدم مركب ومصنع األنابيب عبدالعزيز القحطاني مشعَل القطع لتصنيع قطع الغيار وسدادات عزل األنابيب.

ـــن  ـــود م ـــو الســـعودية، أســـفرت عق ـــي أرامك ـــق - ف بقي
إتقـــان  الكفـــاءة والموثوقيـــة عـــن  المحافظـــة علـــى 
ملحـــوظ فـــي األداء فـــي مجموعـــة واســـعة مـــن أصـــول 
ــى  ــًدا علـ ــذا األداء متجسـ ــرى هـ ــن أن نـ ــركة. ويمكـ الشـ
ـــد أكبـــر معامـــل  نطـــاق واســـع فـــي معامـــل بقيـــق التـــي تُع

لتركيز الزيت الخام في العالم.
 وغنـــي عـــن الذكـــر أن مرافـــق النفـــط والغـــاز التـــي 
تتـــم صيانتهـــا بشـــكل جيـــد تحافـــظ علـــى ســـالمة وثبـــات 
ــاف  ــة المطـ ــي نهايـ ــي فـ ــا يعنـ ــو مـ ــوائل، وهـ ــق السـ تدفـ
ـــات الغـــازات المســـببة لظاهـــرة االحتبـــاس  تجنـــب انبعاث
ـــي تتســـبب  ـــث أن المشـــاكل التشـــغيلية الت الحـــراري؛ حي
فـــي انقطـــاع اإلنتـــاج، مثـــل عـــدم تدفـــق الســـوائل عبـــر 
األنابيـــب أو تعطـــل المعـــدات، تـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف 
ــلًبا  ــتؤثر سـ ــي سـ ــر، وبالتالـ ــة أكبـ ــات كربونيـ ــى انبعاثـ إلـ

على البيئة.
 بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم، فـــإن تكريـــس الوقـــت والفكـــر 
فـــي المحافظـــة علـــى المعـــدات واألنظمـــة فـــي أفضـــل 
حاالتهـــا هـــو اســـتثمار لصالـــح البيئـــة، فضـــاًل عـــن دعـــم 

استمرارية العمل.

تسلسل قيادي متناغم 
 فـــي بقيـــق، تعمـــل إدارة صيانـــة واحـــدة، وخمســـة 
أقســـام، و25 وحـــدة، وورشـــتان علـــى المحافظـــة علـــى 
سالســـة عمـــل مرافـــق معالجـــة النفـــط، وســـوائل الغـــاز 
ـــوق يجـــب  ـــاج أفضـــل أداٍء موث الطبيعـــي والمنافـــع؛ فإلنت

أن يعرف كل فرد دوره المنوط به. 
ـــر  ـــف مـــن أكث ـــق يتأل ـــق، يعمـــل فري  ومـــن هـــذا المنطل
مـــن 500 شـــخص علـــى ضـــوء قائمـــة شـــاملة مـــن 
والدوريـــة،  الوقائيـــة  الصيانـــة  وأعمـــال  منهجيـــات 
والتنبؤيـــة، أو القائمـــة علـــى الحالـــة، واإلصالحـــات، 
والفحوصـــات الرئيســـة، والتجديـــد، وتخطيـــط المـــواد 
والمشـــتريات، والموثوقيـــة، ختاًمـــا بأعمـــال الصيانـــة 

النهائية أي االختبار والفحص.
 وإلـــى جانـــب هـــذا التسلســـل الهرمـــي التنظيمـــي 
الدقيـــق، هنـــاك تفكيـــر دائـــم حـــول كيفيـــة المواءمـــة بيـــن 

المعدات الجديدة والقديمة والتقنية.

الدمج بين المعدات الجديدة 
والقديمة والتقنية

ـــدات، وأدوات  ـــق أحـــدث المع ـــل بقي ـــي معام ـــر ف  تتوف
الرقمنـــة الذكيـــة، وبعـــض األصـــول التـــي وإن كانـــت 
بـــدأت تتقـــادم إال أنهـــا ال تـــزال قويـــة وفاعلـــة؛ إذ يتطلـــب 
األمـــر وفـــرة مـــن المعـــدات الثابتـــة والـــدوارة لنقـــل 
كميـــات هائلـــة مـــن الســـوائل، وتبخيرهـــا وضغطهـــا، 
وتحتـــاج كل هـــذه العمليـــات إلـــى االحتفـــاظ بالســـوائل 
فـــي أنابيبهـــا وحاوياتهـــا. وللمحافظـــة علـــى الجـــودة 
ـــب إلحـــاق الضـــرر بأصـــول أخـــرى، تُصمـــم  واألداء وتجن
أرامكـــو الســـعودية لـــكل قطعـــة مـــن معداتهـــا اإلنتاجيـــة 

تاريخ وخطة صيانة مخصصة لها.
 ويتـــم جمـــع كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات عـــن معـــدات 
أرامكـــو الســـعودية، وتصنيفهـــا، وفتـــرات أعطالهـــا، 
ـــار،  وأدائهـــا، وســـجل اإلصالحـــات الســـابقة، وقطـــع الغي
وعندمـــا تتطلـــب مشـــكلة مـــا تصعيـــًدا، يتـــم إرســـال 

فريق التفتيش الستكشاف تلك المشكلة وإصالحها.

موظفون متمرسون 
ـــدات القديمـــة تعمـــل  ـــزال المع ـــة، ال ت  بفضـــل الصيان
فـــي الخـــط األمامـــي بموثوقيـــة مذهلـــة. ومـــع ذلـــك، 
تواجـــه األصـــول القديمـــة بعـــض التحديـــات، مثـــل العثـــور 

على قطع غيار لها.
 ويُعـــد توربيـــن الغـــاز أحـــادي العمـــود )KT-501( معـــدة 
قديمـــة ال تـــزال تجـــد لهـــا مكاًنـــا بيـــن المعـــدات الحديثـــة 
فـــي محطـــة ســـوائل الغـــاز الطبيعـــي، وهـــو يعمـــل بـــال 
كلـــل منـــذ عـــام 1968م لخدمـــة وحـــدة ضغـــط الغـــاز 
ـــوي، ســـّجل  ـــن الق ـــدء تشـــغيل هـــذا التوربي ـــذ ب 334. ومن
ــّدة  ــو ُمعـ ــغيل، وهـ ــاعة تشـ ــن 299٫500 سـ ــا يقـــرب مـ مـ

فريـــدة مـــن نوعهـــا بـــكل المقاييـــس، إذ ال تـــزال مســـتمرة 
في العمل حتى اآلن.

وقـــد طلبـــت الشـــركة المصنعـــة، التـــي أذهلهـــا مســـتوى 
ـــق،  ـــن فـــي معامـــل بقي ـــة للتوربي ـــة المقدم ـــة الصيان خدم
ــرد  ــة، بمجـ ــا الخاصـ ــي مرافقهـ ــن فـ ــرض التوربيـ أن تَعـ

إخراجه من الخدمة.

إجراءات مبتكرة للحد من الغازات 
 يتـــم ضغـــط الغـــاز الناتـــج مـــن الزيـــت بواســـطة مرفـــق 
ـــة وحـــدات  ـــق فـــي ثماني ـــاز الطبيعـــي فـــي بقي ســـوائل الغ
ضغـــط، ويتـــم تمريرهـــا عبـــر أعمـــدة إزالـــة األجـــزاء 
ــاز  ــوائل الغـ ــج سـ ــان، لينتـ ــة اإليثـ ــود إزالـ ــة وعمـ الخفيفـ
الطبيعـــي لمصفـــاة رأس تنـــورة، وغـــازات خفيفـــة لمزيـــد 

رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )٧(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

الصيانة: الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس 
الحراري فكرة أصيلة من فلسفة أعمالنا لعقود من الزمن

جانيت بنهيرو

من المعالجة في معامل أخرى.
 اســـتمرارية تشـــغيل ضواغـــط الغـــاز أمـــر مهـــم للغايـــة 
للحـــد مـــن حـــرق الغـــاز فـــي الشـــعالت، علًمـــا أن هـــذه 
الضواغـــط تعمـــل بواســـطة ســـبعة توربينـــات غـــاز 
وتوربيـــن بخـــار واحـــد، وقـــد جـــرى اســـتبدال أحـــد 
توربينـــات الغـــاز بتوربيـــن بخـــار حالًيـــا. وال شـــك أن 
ــار يشـــكل  ــاز إلـــى البخـ ــن الغـ ــود التوربيـــن مـ ــر وقـ تغييـ

تقليل المتطلبات اللوجسيتة 
إلمدادات الصيانة 

توطيـن سالسـل اإلمداد يعني، بوجه عام، نشـاًطا لوجسـتًيا أقل، 
وتمكين أرامكو السـعودية من االسـتمرار في أعمالها بأدنى حد من 

االنقطاع.
ومـن خـالل برنامـج تعزيـز القيمـة المضافـة اإلجماليـة لقطـاع 
التوريـد فـي المملكة )اكتفـاء(، تعمل أرامكو السـعودية بنشـاط على 
بنـاء سلسـلة إمـداد عالمية المسـتوى، بهدف الوصـول باإلنفاق على 
المشـتريات المحلية من داخل المملكة إلى نسـبة 70% من إجمالي 

اإلنفاق على المشتريات.

اكتفاء )٪(
التقرير السنوي ألرامكو السعودية ٢٠٢٠

٥٥.٨

٢٠١٩

٥٧.٥

٢٠٢٠
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إن تنظيف خزان نفط عمالق يسع 180 ألف برميل 
يمثل عملية تنظيف صناعي هائلة الحجم. وقد 

أصبحت الطرق المبتكرة لتنظيف الخزانات ذات نفع 
كبير اآلن في إعادة استخدام موارد كان تُهدر هباء 

في السابق.  
وتحتل معالجة النفط الجزء األكبر من المعمل، 

ويستخدم مرفق معالجة النفط 18 عموًدا من أعمدة 
التركيز إلجراء الفصل النهائي للغاز وإزالة كبريتيد 

الهيدروجين. 
ويرسل النفط المركز إلى رأس تنورة والجبيل على 
الساحل الشرقي، وينبع في الغرب، وتخزن  الكميات 

الزائدة من النفط المركز في 14 خزاًنا. وعند كل 

دورة للصيانة والتفتيش، يتم تنظيف الخزانات إلزالة 
التراكمات.

ويشرح مهندس الصيانة سعد الحربي األمر بقوله 
إنه بمجرد فراغ الخزان، يتم إدخال كمية بسيطة من 

النفط المسخن لتسييل الرواسب المتراكمة في 
الخزان.

ويقول الحربي: »تنقل المضخات الرواسب السائلة 
إلى وحدة إعادة تدوير لترشيحها وفصل النفط عنها، 

ثم يُضخ السائل بالكامل إلى خط قريب. وبعد إزالة 
الرواسب، يتم تنظيف أرضية الخزان وجدرانه«.

ومما يثير الدهشة أنه يتم استعادة نحو 1800 متر 
مكعب من النفط من كل خزان.

إنزال سقف خزان معامل بقيق »T-814« لتفريغ الخزان استعداًدا لتنظيفه، ليشهد بذلك استعادة نحو 1800 
متر مكعب من النفط، كان يتم التخلص منها في السابق كنفايات.

تقوم ورشة الخراطة بمعامل بقيق بتجديد المعدات، كما يقوم فني الخراطة ألعمال الصيانة، إبراهيم علوي، بتفكيك وتنظيف وتفّحص 
وإعادة تجميع المضخة العمودية لمعمل بقيق الشمالي لتركيز النفط الخام.

تدوير الهدر من أعمال تنظيف الخزانات

رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية.. )٧(
ط الضوء على ما وراء الستار هذه القصة، التي ُتنشر في عدة أجزاء، تسلِّ

في رحلة المواد الهيدروكربونية في أرامكو السعودية، بدًءا من المكامن وحتى نهاية الرحلة.

الصيانة: الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة االحتباس 
الحراري فكرة أصيلة من فلسفة أعمالنا لعقود من الزمن

مرافق النفط والغاز 
التي تتم صيانتها 
بشكل جيد تحافظ 

على سالمة وثبات 
تدفق السوائل، وهو 
ما يعني في نهاية 

المطاف تجنب 
انبعاثات الغازات 
المسببة لظاهرة 
االحتباس الحراري

اســـتثماًرا كبيـــًرا فـــي إجـــراءات الحـــد مـــن حـــرق الغـــاز 
في الشعالت.

 ويمـــّد مرفـــق المنافـــع مرافـــق النفـــط وســـوائل الغـــاز 
ويتـــم  مولـــدات،  ثالثـــة  مـــن  بالكهربـــاء  الطبيعـــي 
اســـتخالص الطاقـــة المفقـــودة مـــن العـــوادم، علـــى شـــكل 

حرارة مهدرة، من خالل نظام إنتاج طاقة مزدوجة.
تـــم مؤخـــًرا اســـتبدال   ولزيـــادة كفـــاءة الطاقـــة، 

ـــد المـــزدوج.  ـــع وحـــدات التولي ـــادم فـــي جمي ـــات الع بطان
وفـــي عمليـــة هـــي األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي أرامكـــو 
الســـعودية، قـــام معمـــل بقيـــق بهندســـة عكســـية لجســـم 
دوار توربينـــي بخـــاري قديـــم ال يـــزال يعمـــل ولكـــن توقـــف 
تصنيعـــه. وبعـــد تفكيـــك التوربيـــن، تـــم مســـح مكوناتـــه 
ــوماته  ــات مـــن الممكـــن اســـتخدام رسـ ــا، واآلن بـ ضوئًيـ
ـــار  ـــع قطـــع غي ـــى الشـــبكة لتصني الهندســـية المتاحـــة عل

إلطالة العمر االفتراضي للتوربين.

رقمنة محورها اإلنسان   
 عندمـــا يتعلـــق األمـــر بإنتـــاج النفـــط والغـــاز، ال مجـــال 
لحـــدوث خطـــأ يمـــس ســـالمة األصـــول، ومـــن هنـــا تأتـــي 
أهميـــة عمليـــات التشـــغيل اآللـــي )األتمتـــة( التـــي تســـاعد 
فـــي خفـــض انبعاثـــات الغـــازات المســـببة لالحتبـــاس 

الحراري.
ـــًرا لـــدي العامليـــن  ـــا كبي ـــة ترحيًب  وتلقـــى أفـــكار التقني
ـــي،  ـــق. يقـــول ســـعد الحرب ـــة فـــي معامـــل بقي فـــي الصيان
الهندســـة  شـــهادة  يحمـــل  صيانـــة  مهنـــدس  وهـــو 
الميكانيكيـــة مـــن كليـــة كولـــورادو للمناجـــم فـــي الواليـــات 
ـــازات المســـببة  ـــن الغ ـــة: »إن الحـــد م المتحـــدة األمريكي
لالحتبـــاس الحـــراري يشـــكل ضـــرورة رئيســـة للمحافظـــة 

على البيئة من أجل األجيال القادمة«.
ـــى   وتعمـــل شـــبكات أجهـــزة االستشـــعار الموجـــودة عل
المعـــدات علـــى توفيـــر مراقبـــة علـــى مـــدار 24 ســـاعة 
طـــوال أيـــام األســـبوع لمســـاندة المعـــدات طـــوال فتـــرة 
ـــة  ـــرة الصيان ـــر فت ـــع حـــدوث أعطـــال، وتوفي ـــا لمن خدمته
المثلـــى لهـــا. يقـــول الحربـــي: »إن قدرتنـــا علـــى أن نصنـــع 
بأنفســـنا قطـــع الغيـــار التـــي توقـــف إنتاجهـــا أمـــر يعـــود 

علينا بنفع كبير«. 
ـــع قطـــع  ـــى تصني ـــرة عل ـــة كثي ـــر أمثل ـــد هـــذا األم  ويؤي
الغيـــار الخاصـــة بأجهـــزة استشـــعار االهتـــزازات وغيرهـــا 
مـــن معـــدات البنيـــة التحتيـــة التـــي تقـــادم عمرهـــا، 
ويضيـــف الحربـــي: »إن تقنيـــة الطباعـــة ثالثيـــة األبعـــاد 
المقـــررة، كمـــا يمكـــن  تقلـــل مـــن جـــدول الصيانـــة 

استخدامها لتصنيع قطع الغيار«.

طلبت الشركة المصنعة، التي أذهلها مستوى خدمة الصيانة المقدمة لتوربين الغاز أحادي العمود )KT-501(، أن َتعرض التوربين في مرافقها الخاصة، بمجرد إخراجه من الخدمة.
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ر« وّفر إنفاقك على مشترياتك مع »أوفِّ

السـعودية،  أرامكـو  إن كنـت مـن موظفـي  الظهـران - 
ر« موضع اهتمامك وحرصك  فاألرجح أن يكون برنامج »أوفِّ
لتعـرف المزيـد عنـه، فمـن خاللـه سـتحظى بعروض سـخية 
وخصومـات مجزيـة فـي كثيـر مـن األماكـن وعلـى كثيـر مـن 
المنتجـات، وهـو يقـّدم حالًيا خصومـات على أكثـر من 400 

من المنتجات، ضمن 12 فئة مختلفة. 
ربمـا كنـت تتطلـع إلـى تأثيـث منزلـك أو تجديـده، وربمـا 
كنـت تـودُّ إصالح سـيارتك، أو حتى شـراء سـيارة جديدة، أو 
األهـم مـن ذلك، ربمـا أردت قضاء بعـض الوقت للترفيه عن 
نفسـك أو عن أفراد أسـرتك بأنشـطة عطلة نهاية األسبوع، 

أو الذهاب إلى مطاعم أو أماكن ترفيه جديدة.
ـر« خصًمـا علـى أغلـب احتياجاتـك، وكل مـا  يقـدم »أوفِّ
عليك فعله هو إظهار بطاقة أرامكو السعودية الخاصة بك. 

ـر« هـو أكثـر مـن مجـرد برنامـج خصومـات  برنامـج »أوفِّ
تقليـدي لموظفـي أرامكـو السـعودية؛ إذ تمتـدُّ فائدتـه علـى 
جميـع موظفينـا وأفـراد أسـرهم المسـتحقين والمتقاعديـن، 
لموظفـي  التقديريـة  المزايـا  مـن حزمـة  مهـم  وهـو جـزء 
الشـركة. كمـا أنـه يتطـور باسـتمرار. وتعمـل الشـركة كل يـوم 
مـع أحيائنـا السـكنية وشـركائنا لبنـاء شـراكات قويـة تهـدف 
إلى شيء واحد، هو تقديم أفضل عروض ممكنة لموظفيها. 

داليا درويش

آراء الموظفين عن البرنامج
يمتلـك حمـد، أحد رؤسـاء الوحـدات في الشـركة، عدة 
ل  يقـو  . م نتظـا با نتهـا  صيا عليـه  يتعيـن  و ت،  كبـا مر
حمد: »أنـا راٍض جـًدا عـن تجربتـي وأجـد نفسـي دوًمـا 
أتصفـح موقـع البرنامـج اإللكترونـي بحًثـا عـن عـروض 

جديدة«.  
علـى  للحصـول   » ـر فِّ و أ « مـج  نا بر حمـد  يسـتخدم 
السـيارات  خصومـات خاصـة علـى عديـد مـن خدمـات 
المختلفـة. وفـي اآلونـة األخيـرة، وّفـر أكثـر مـن 150 ريـال 
سـعودي علـى خدمـة كانـت سـتكلفه أكثـر مـن 500 ريـال 
سـعودي. كمـا يوفـر حمـد آالف الريـاالت علـى خدمـات 

وفحوصات سـياراته سنوًيا. 

أمـا غاليـة، المتزوجـة حديًثـا، فقد انتقلت هـي وزوجها 
مؤخـًرا إلـى منـزل جديـد. وألن تأثيث المنزل أمـر مكلف، 
فقـد اسـتفادت، بوصفهـا فـرًدا مـن أسـرة موظـف، مـن 
ـر« الفريـدة لتوفيـر المـال والحصـول على  خصومـات »أوفِّ

خدمة استثنائية. 
وعبـر اسـتخدام فئـة األجهـزة المنزليـة والتصميمـات، 
ريـال   8600 إلـى  يصـل  مـا  توفيـر  مـن  غاليـة  تمّكنـت 
جميـل  منـزل  علـى  حصلـت  لذلـك،  ونتيجـة  سـعودي. 

بتكاليـف زهيـدة مقارنة بما كانـت تتوقعه من تكلفة. 
 تقـول غاليـة: »فـي كل مـرة أدخل متجـًرا، أتطلـع لرؤية 

ر« لنا«.  الخصومـات الرائعة التـي يقدمها »أوفِّ
 

أنواع مختلفة من الخصومات 
تناسب كل األرامكويين

لـكلٍّ مـن حمـد وغاليـة طريقتـه المفضلـة فـي اسـتعمال 
لتوفيـر  المختلفـة  الطـرق  مئـات  هنـاك  ولكـن  ـر«،  »أوفِّ
خصومـات  مـن  يسـتفيد  المثـال،  سـبيل  فعلـى  المـال. 
ـر« أكثـر مـن 30 ألـف مسـتخدم فيمـا يتعلـق بمبالـغ  »أوفِّ

أقسـاط التأمين في كل عام.
ـر« ما يقرب  وفـي فئـة االتصاالت، وّفر مسـتخدمو »أوفِّ
م  باسـتخدا فقـط  م  لعـا ا هـذا  يـال  ر مالييـن   8 مـن 

مصفاة ينبع تكمل مشروع الربط مع ياسرف إلنتاج الوقود النظيف

ينبــع - نجحــت إدارة مصفــاة ينبــع فــي زيــادة قدرتهــا على 
إنتــاج الوقــود النظيــف إلــى أقصــى حــد بإتمــام مشــروع 
الربــط مــع ياســرف إلنتــاج الوقــود النظيــف بمــا يتوافــق مــع 
رؤيــة المملكــة 2030. ويقــوي إتمــام هــذا المشــروع مــن تــآزر 
مصفــاة ينبــع مــع شــركة ياســرف، وهي مشــروع مشــترك بين 
أرامكــو الســعودية وســينوبك، ويعــزز مــن التــزام أرامكــو 

السعودية بتحسين آثار أعمالها على البيئة. 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إنجــاز المشــروع علــى الوجــه 
المطلــوب مــن الســالمة وضمــن اإلطــار الزمنــي، دليــل 
حقيقــي علــى التعــاون الوثيــق بيــن دوائــر أرامكــو الســعودية 

المتعددة التي جعلت من هذا المشروع حقيقة واقعة. 
ويتلخــص هــدف هــذا المشــروع فــي دعــم برنامــج وقــود 
النقــل النظيــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية لتحســين 
المواصفــات البيئيــة لجــودة الهــواء فــي المملكــة وتغطيــة 

الطلب المتنامي في المنطقة الغربية. عبداملجيد بازيد 
 وفــي هــذا الصــدد، قــال مديــر إدارة مصفــاة ينبــع، 
األســتاذ عبداللطيــف الشــامي: »يتوافــق هــذا المشــروع مــع 
رؤيــة المملكــة 2030 لتحســين جــودة الهــواء عــن طريق الحد 
مــن االنبعاثــات الضــارة غير المباشــرة إلى الغــالف الجوي«، 
مضيًفــا: »مــا كان لهــذا المشــروع أن يتحقــق دون دعم شــركة 
أرامكــو  فــي  الداعمــة  الدوائــر  مــن  وغيرهــا  ياســرف 
الســعودية، إلــى جانــب التمكيــن الالمحــدود الــذي قّدمــه 
ــر والمعالجــة والتســويق، مــن خــالل برنامجــه  قطــاع التكري

التحولي«.
 وتنتــج مصفــاة ينبع منتجــات الوقود النظيف مــن البنزين 
والديــزل منــذ عــام 2020م. وســوف يعمــل المشــروع علــى 
زيــادة قــدرة المصفــاة علــى تلبيــة الطلــب فــي المنطقــة 
الغربيــة بمــا يتماشــى مــع األهــداف اإلســتراتيجية ألرامكــو 
الســعودية بهــدف التعــاون فــي كافــة مراحــل سلســلة قيمــة 

المواد الهيدروكربونية، وتعزيز ملفها البيئي. 

الخصومات الحصرية مع شـركائنا. 
الصحـة  علـى  السـعودية  أرامكـو  تركيـز  إطـار  وفـي 
مـن  كاملـة  سلسـلة  ـر«  »أوفِّ برنامـج  جمـع  والرفاهيـة، 
الخصومـات تحـت فئـة الصحـة واللياقـة البدنيـة. ووفًقـا 
إلحـدى الشـركات الشـريكة لنـا فـي مجـال الرياضـة، وّفـر 
موظفـو أرامكـو السـعودية أكثـر مـن 179 ألـف ريـال لـدى 

تلك الشـركة في عام 2021م وحده. 

ر«  أنت محور اهتمام »أوفِّ
ـر« هـو أكثـر مـن برنامـج منافـع، فهـو  كمـا تـرى، »أوفِّ
إيجابـي علـى  تأثيـر  السـرور، وإحـداث  وسـيلة إلدخـال 
رفاهيتـك وجـودة حياتـك.  وقـد وضعنـا هدًفـا بـأن نجعـل 
جـزء  ويتمثـل  للعمـل.  مـكان  أفضـل  السـعودية  أرامكـو 
رئيـس مـن تحقيـق هـذا الهـدف بوضـع موظفينـا فـي قلـب 
كل مـا نقـوم بـه. فأنـت تعمـل بجـد لتعطـي شـركتنا أفضـل 

مـا لديك كل يوم.
ـر« ليس سـوى طريقة واحـدة صغيرة  إن اسـتخدام »أوفِّ
نسـتطيع مـن خاللهـا أن نقـّدم لـك أفضـل ما لدينـا. لماذا 

ـر« اليوم وابدأ في التوفير! تنتظـر؟ اّطلع على »أوفِّ
ببرنامـج  الخـاص  اإللكترونـي  الموقـع  بزيـارة  تفضـل 

  https://hr.aramco.com.sa/apps/cdp :»ر »أوفِّ

 وستســتفيد شــبكة خطــوط األنابيــب المتكاملــة الجديــدة 
ممــا يصــل إلــى 900٫000 برميــل فــي اليــوم مــن المنتجــات 
النظيفــة المكــررة، وســترفع مــن مســتوى القــدرة التخزينيــة 
للمصفــاة بمعــدل 1.7 مليــون برميــل. كمــا يهــدف نظــام 

خطــوط األنابيــب هــذا إلــى نقــل البنزيــن والديــزل إلــى مركز 
خطــوط األنابيــب الجديــد فــي المنطقــة الغربيــة حيــث يتــم 
اســتقبال المنتجــات المكــررة فــي منطقة ينبــع وتوجيهها إلى 

مستودع المنتجات البترولية في شمال جدة. 

زراعة األمل في حديقة تناقيب البيئية

تناقيـب - تماشـًيا مـع أهـداف مبـادرة السـعودية الخضـراء، 
التـي تهـدف إلـى زراعـة 10 مليـارات شـجرة فـي جميـع أنحـاء 
المملكة، احتفلت إدارة مشاريع معمل الغاز في تناقيب بإطالق 
مبـادرة بيئيـة تحـت شـعار »حقبـة جديـدة مـن العمـل: الواحـة 
تنبـض«، بالتوافق مع شـعار منتـدى مبادرة السـعودية الخضراء 
األخيـر الذي أُقيم في الريـاض، وكان حفل إطالق المبادرة يوم 

اإلثنين 19 ربيع األول 1443هـ )25 أكتوبر 2021م(. 
وتشـكل هـذه المبـادرة جـزًءا مـن مبـادرة تشـجير قائمة على 
قدٍم وسـاٍق، تعّهدت بها المملكة وأرامكو السـعودية للتقليل من 
االنبعاثـات الكربونيـة الضارة، والمشـاركة في الجهـود العالمية 
لتوفيـر بيئـة أفضـل للعيـش، مـن خـالل تحسـين جـودة الهـواء، 
والحـد مـن آثـار العواصف الرمليـة ومكافحة التصحـر، وتعزيز 
المناطـق  فـي  الحـرارة  درجـات  وخفـض  الحيـوي،  التنـوع 

المجاورة. 
كمـا أن هـذه المبادرة تندرج في إطـار برامج تحقيق أهداف 
رؤيـة المملكـة؛ وهـو مـا يشـمل برنامـج جـودة الحيـاة، وبرنامـج 
التحـول الوطنـي، التـي تتالقـى أهدافهـا وطموحاتهـا لتترجـم 

رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى واقع. 

العناية باألرض: أعرق مسؤولية 
حملها اإلنسان على عاتقه

وتهـدف هذه المبادرة إلى زيادة كفاءة اسـتخدام الفائض 

هنوف السليم

مـن ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة الناتجـة مـن مرافـق 
اإلنشـاء المؤقتة وتحويله إلى منتج ذي قيمة صديقة للبيئة 
ليتـم اسـتخدامه ألغـراض الزراعـة.  وسـتترك الخطـة أثًرا 
إيجابًيـا أيًضـا علـى الحـي السـكني فـي منطقـة تناقيـب 

وستكون نموذًجا رائًدا لمشاريع مماثلة في المستقبل. 

حقبة جديدة من العمل 
وقـد حضر الحفـل ممثلون من عدد من إدارات الشـركة، 
وهـي إدارة حمايـة البيئـة، وإدارة الشـؤون الحكوميـة فـي 

المنطقة الشـرقية، وإدارة منع الخسـائر في تناقيب، وإدارة 
إلـى  السـفانية، باإلضافـة  أعمـال األمـن الصناعـي فـي 
ممثليـن لعـدد مـن الجهـات الحكوميـة، مثـل وزارة البيئـة 

والمياه والزراعة، وأمانة المنطقة الشرقية.  
وبهـــذه المناســـبة، أعـــرب المديـــر العـــام لمشـــاريع 
ـــي  ـــة، األســـتاذ حســـام الجـــالل، للحضـــور ف ـــاز بالوكال الغ
كلمتـــه عـــن امتنانـــه إلســـهاماتهم الســـخية فـــي إنجـــاح 
المبـــادرة وتحقيقهـــا علـــى أكمـــل وجـــه، مشـــيًرا إلـــى أن 
الشـــركة  قيـــم  مـــن  جـــزءٌ  البيئـــة  علـــى  المحافظـــة 
المتأصلـــة وال يمكـــن تحقيقهـــا إال بحمايـــة بيئـــة المملكـــة 

انطلق مشروع »حقبة 
جديدة من العمل: 
الواحة تنبض« في 

منطقة تناقيب، 
مؤخًرا، يهدف زراعة 
األشجار  لتحسين 

جودة الهواء، والحد 
من آثار العواصف 
الرملية ومكافحة 

التصحر. ويأتي هذا 
البرنامج تماشًيا مع 

أهداف مبادرة 
السعودية الخضراء، 

التي تهدف إلى زراعة 
10 مليارات شجرة في 
جميع أنحاء المملكة.

الطبيعية بطريقة مستدامة. 
مـن جهتـه، قـال مديـر إدارة مشـاريع معمـل الغـاز فـي 
تناقيـب، األسـتاذ حمـدان الغامدي: »ُوضعـت الخطة بهدف 
زراعـة مـا يزيـد عـن 200 ألـف شـجرة تقريًبـا فـي موقـع 
إنشـاء محطـة الغـاز فـي تناقيـب، لتغطـي مسـاحة تزيد عن 
15.000.000 متـر مربـع، وستسـتخدم في ذروتهـا 10.000 

متر مكعب يومًيا من المياه المعالجة«. 

إحياء البيئة
يجري حالًيا تنفيذ نموذج المناطق الخضراء المستدامة 
بشـكل ذاتـي حـول مرافـق معمـل الغـاز فـي تناقيـب، وسـيتم 
علـى خمـس مراحـل مسـتقبلية، بـدًءا بزراعـة أكثـر مـن 15 
ألـف شـجرة فـي الحديقـة البيئيـة قبـل نهايـة عـام 2021م، 
وذلـك مـع اكتمـال نظـام الـري واسـتعداد المنطقـة لعمليـة 

الزراعة.
وتعليًقـا علـى ذلـك، قـال المهنـدس المكلـف بمشـروع 
الزراعـة فـي معمـل الغـاز فـي تناقيـب، عمـر الخالـدي: »إن 
مشـروع الزراعـة فـي معمـل الغـاز فـي تناقيـب يجمـع بيـن 
الرغبـة فـي اإلنجـاز والحـرص علـى التعـاون واإلحسـاس 
بالمسـؤولية تجاه البيئة ورد الجميل لها«. وأضاف قائاًل: » 
مـا نقـوم به من أعمال اليوم، سـوف يسـتمر ألجيـال قادمة، 
ألننـا دمجنـا هذه العوامـل مع بعضها بعًضا وغرسـناها في 
أرض معمـل الغـاز فـي تناقيـب. واليـوم، نسـتطيع بـكل فخر 

أن نرى هذا العمل ينمو ويزدهر«.  
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انطالق »تنوين 2021«..
أكبر مواسم اإلبداع في المملكة

القافلة األسبوعية

الظهـــران - انطلـــق موســـم اإلبـــداع »تنويـــن 2021« فـــي 
مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز الثقافـــي العالمـــي )إثـــراء( فـــي 
الظهـــران، يـــوم األربعـــاء 21 ربيـــع األول 1443هــــ )27 
أكتوبـــر 2021م(. ويعـــود موســـم »تنويـــن«، الـــذي يُعـــد 
أكبـــر مواســـم اإلبـــداع فـــي المملكـــة تحـــت شـــعار 
)األدوات: تشـــكيل اإلبـــداع(، بمشـــاركة 30 متحدًثـــا 
رفيـــع المســـتوى، وتقديـــم 10 دورات احترافيـــة، وســـبعة 
ورش عمـــل مبتكـــرة، وأربعـــة تجـــارب فريـــدة مـــن نوعهـــا، 
ـــة كل  ـــري نهاي ـــة تث ـــة مســـارات إبداعي ـــك ضمـــن أربع وذل
أســـبوع، خـــالل الفتـــرة مـــن 21 ربيـــع األول إلـــى 8 ربيـــع 

اآلخر 1443هـ )27 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2021م(.
ــور  ــم تطـ ــي دعـ ــل فـ ــراء المتمثـ ــى دور إثـ ــًدا علـ وتأكيـ
الصناعـــات الثقافيـــة فـــي المنطقـــة، ســـيتضمن »تنويـــن 
2021« الكشـــف عـــن نتائـــج واحـــدة مـــن أكثـــر الدراســـات 
الثقافـــي  المشـــهد  خريطـــة  ترســـم  والتـــي  شـــمواًل 
واإلبداعـــي فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال 
أفريقيـــا، فضـــاًل عـــن تقديـــم نظـــرة فاحصـــة للحالـــة 
الثقافيـــة واإلبداعيـــة فـــي الســـعودية، مـــن خـــالل مؤشـــر 

CCI األول من نوعه في المملكة.
ــرف  ــراء، أشـ ــز إثـ ــي مركـ ــج فـ ــر البرامـ ــح مديـ وأوضـ
فقيـــه، أن المركـــز منـــذ نشـــأته قـــد أحـــدث حـــراًكا 
إيجابًيـــا فـــي المشـــهد الثقافـــي والفنـــي واإلبداعـــي 
واالجتماعـــي، مبيًنـــا أن موســـم »تنويـــن« اإلبداعـــي، 
ــي  ــز الثقافـ ــة المحفـ ــح بمثابـ ــنوًيا، أصبـ ــام سـ ــذي يُقـ الـ
وبوابـــة عالميـــة للمبدعيـــن، عبـــر تجســـيد الركائـــز 
ــا  ــن نوعهـ ــدة مـ ــارب فريـ ــم تجـ ــراء، وتقديـ ــاس إلثـ األسـ

للجمهور والمحترفين في العمل اإلبداعي.

تمكين الصناعات اإلبداعية
مـــن جانبهـــا، أفـــادت رئيســـة قســـم االبتـــكار فـــي 
»إثـــراء«، ِمزنـــة الزامـــل، أن موســـم تنويـــن 2021م يمّكـــن 
االســـتخدام  الستكشـــاف  اإلبداعيـــة  الصناعـــات 
الفـــرص  وتحديـــد  لـــألدوات،  والُمبتكـــر  اإلبداعـــي 
الجديـــدة المقدمـــة لتبنـــي وتطويـــر أدوات جديـــدة. 
ـــة حتـــى  ـــدًءا مـــن أول مطرقـــة حجري ـــة: »ب وأضافـــت قائل
وصولنـــا إلـــى التقنيـــة الحديثـــة، تُظهـــر األدوات تمكننـــا 
ــا اإلبداعـــي، الـــذي يشـــمل األدوات  مـــن تشـــكيل عالمنـ
اليدويـــة وحتـــى األدوات الرقميـــة والماديـــة والحقيقيـــة 
ــن الـــدور  ــن 2021م( عـ ــردة، حيـــث يكشـــف )تنويـ والمجـ
الـــذي تلعبـــه األدوات فـــي عمليتنـــا اإلبداعيـــة وصناعـــة 

المستقبل اإلبداعي«.  
ويأتـــي تنويـــن هـــذا العـــام بنســـخته الرابعـــة، حامـــاًل 
شـــعار »األدوات« ليكشـــف جانًبـــا مهًمـــا مـــن جوانـــب 
العمليـــة اإلبداعيـــة، ويبحـــث كيفّيـــة اســـتمرار الصناعـــات 
الثقافيـــة واإلبداعيـــة فـــي اســـتدامة االبتـــكار، وتوجيـــه 

مســـتقبل االقتصـــاد اإلبداعـــي، كمـــا يســـلط الضـــوء علـــى 
األدوات المتاحة لتشكيل اإلبداع.

ـــن  ـــن والمبتكري ـــذ نشـــأته- المبدعي ـــن -من ـــط تنوي ويرب
الذيـــن يصنعـــون التغييـــر بخبـــراء متخصصيـــن عالمييـــن 
ضمـــن بيئـــة مليئـــة باإللهـــام؛ لدعـــم اإلمكانـــات اإلبداعيـــة، 
ومشـــاركة األفـــكار، وإعـــادة تعريـــف معنـــى اإلبـــداع ضمـــن 
ـــن  ــط بي ــة تربـ ــم منصـ ــر الموسـ ــا يوفـ ــر. كمـ ــم متغّيـ عالـ
الُمتعلّميـــن الذيـــن يحدوهـــم فضـــول المعرفـــة والمبدعيـــن 
المســـتويات  جميـــع  مـــن  الطموحيـــن  والمحترفيـــن 
ــدورات  ــوارات والـ ــل والحـ ــر ورش العمـ ــات، عبـ والصناعـ
االحترافيـــة والتحديـــات، ومصـــادر التعلـــم والمســـارات 
المهنيـــة، إلـــى جانـــب المعـــارض والتجـــارب الملهمـــة؛ مـــن 
ـــي تبحـــث  ـــة الت ـــات اإلبداعي ـــان لإلمكان أجـــل إطـــالق العن
المتحدثيـــن  بيـــن  ومـــن  »األدوات«.  اســـتخدام  فـــي 
الرئيســـين لموســـم تنويـــن لهـــذا العـــام، كبيـــر مديـــري 
التصميـــم الســـابق فـــي )أديـــداس(، كريـــس لـــو، والدكتـــورة 
هـــدى سميتســـهوزن أبـــي فـــارس، المديـــر المؤســـس 
ــي،  ــر الدولـ ــان المعاصـ ــث والفنـ ــط، والباحـ ــة خـ لمؤسسـ
المعماريـــة  الممارســـة  ومؤســـس  تشـــونغ،  ســـوغوين 

»مامو-ماني«، الحائزة على جوائز )آرثر مامو-ماني(.

٤ مسارات إبداعية
2021« أربعـــة مســـارات إبداعيـــة  ويقـــدم »تنويـــن 
وهـــي:  المختلفـــة  األنشـــطة  مـــن  عديـــًدا  تتضمـــن 
اإلبداعـــات الناشـــئة )مســـار مخصـــص لبنـــاء مهنـــة 
إبداعيـــة(، االقتصـــاد اإلبداعـــي )األدوات والفـــرص 
الجديـــدة(، الجرافيـــك والتواصـــل )برنامـــج »عـــودة 
التناظـــري أوالً«(، وأخيـــًرا، العمـــارة والمنتجـــات )دور 
فـــي  واإلبـــداع  والتفكيـــر  االســـتدامة  فـــي  األدوات 

التصميم والهندسة المعمارية ومستقبل التصميم(.
كمـــا يقـــدم تنويـــن هـــذا العـــام سلســـلة مـــن ورش 
العمـــل المبتكـــرة، أبرزهـــا: ورشـــة عمـــل »اإلمكانـــات 
»األدوات  عمـــل  وورشـــة  التمـــر«،  لنخيـــل  الماديـــة 
فيـــة  االحترا ة  لعـــّد ا « عمـــل  ورشـــة  اإلنتاجيـــة«، 
للمبتدئيـــن«، وورشـــة عمـــل »تصميـــم منتـــج بالســـتيكي«، 
)مســـتوى  الرقمـــي«  »الريزوغـــراف  عمـــل  وورشـــة 
ـــاد«،  ـــي األبع ـــزر ثالث ـــل »مســـح اللي ـــدم(، وورشـــة عم التق

وورشة عمل »البنى المطوية«.
وعـــالوة علـــى ذلـــك، يمكـــن للـــزوار تجربـــة أربعـــة 
أجنحـــة إبداعيـــة تركـــز علـــى التـــراث واإلبـــداع المعمـــاري 
ــعف(  ــاح )سـ ــي جنـ ــكار. ففـ ــم واالبتـ ــة والتصميـ والثقافـ
ــي  ــة فـ ــراث المملكـ ــة تـ ــع المعماريـ ــزاز، تضـ ــهد العـ لشـ
المقدمـــة، حيـــث تنســـج فـــي تاريـــخ القـــرى الريفيـــة 
الســـعودية وتمـــزج اللـــون والحجـــم والملمـــس لالحتفـــاء 
باألســـاليب التـــي يســـتخدمها الحرفيـــون. ويســـتعرض  
)إيديتيـــك ســـبيس( رحلـــة عبـــر  مـــن  الشـــعر  بيـــت 
التقاليـــد والثقافـــة إلبـــراز األهميـــة المرتبطـــة بالحيـــاة 

البدويـــة وإحساســـهم العميـــق تجـــاه المجتمـــع. فيمـــا يقـــّدم 
)فســـيلة(، الـــذي يُعـــد جناًحـــا معمارًيـــا، تحديـــات تنويـــن 
ويتنـــاول طـــرق وتقنيـــات اإلعمـــار الذكيـــة. وأخيـــًرا، يرحـــب 
جنـــاح )ســـكيتش( بالـــزّوار فـــي مســـاحة استكشـــافية 
لتحليـــل مفاهيـــم المـــكان والفضـــاء مـــن خـــالل كلمـــات 
وأفـــكار الفنانيـــن المنعكســـة علـــى لوحـــة كبيـــرة، باإلضافـــة 
إلـــى سلســـلة مـــن اللقـــاءات والفعاليـــات االجتماعيـــة 

وعروض األداء.
مـــن جهـــة أخـــرى، أطلـــق إثـــراء يـــوم الجمعـــة 29 أكتوبـــر، 
تقريـــر الصناعـــة الثقافيـــة واإلبداعيـــة، ضمـــن حلقـــة 
نقاشـــية ضمـــت ممثليـــن ثقافييـــن رئيســـين مـــن مؤسســـات 
عريقـــة؛ لمناقشـــة التقاريـــر الثالثـــة التـــي أعّدهـــا مركـــز 
ــة  ــتخبارات االقتصاديـ ــدة االسـ ــع وحـ ــاون مـ ــراء« بالتعـ »إثـ

وتســـرد  االستشـــارية.  بوســـطن  ومجموعـــة  الدوليـــة 
الدراســـة تطـــّور الثقافـــة فـــي المملكـــة وعديـــد مـــن الـــدول 
ــر  ــن تأثيـ ــا عـ ــًرا خاًصـ ــن تقريـ ــا، وتتضمـ ــا وعالمًيـ إقليمًيـ

جائحة كوفيد-١٩ على الصناعة اإلبداعّية والثقافّية.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنـــه منـــذ انطالقـــة موســـم تنويـــن 
األول فـــي عـــام 2018م، فإنـــه اســـتقبل أكثـــر مـــن 165 ألـــف 
ــة إلـــى 103  زائـــر وأكثـــر مـــن 75 ألـــف مشـــارك، باإلضافـ
متحدثيـــن وقـــّدم 107 ورشـــات عمـــل و26 معرًضـــا أو 

تركيًبا و52 عرًضا مباشًرا.
لمزيـــد مـــن المعلومـــات حـــول برامـــج تنويـــن وإثـــراء 

الُمنتظمة، يرجى التكرم بزيارة موقع إثراء الرسمّي: 
https://www.ithra.com/ar/special-programs/
tanween-tools/



الخميس ٢٩ ربيع األول 144٣هـ، ٤ نوفمبر 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.

مدير قسم النشر: 
متعب فرحان القحطاني

مستشار التحرير:
عبدالوهاب خليل أبو زيد

مسؤول التحرير: ناجي عوض

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.

هيئة التحرير: عبدالرحمن أبوالجدايل، محمد العداربة، 
ميثم ضياء الموسوي، مصلح جميل الخثعمي،
هنوف السليم، لطيفة السماعيل، شذا العتيبي

تصميم: بدر طاهر القطيفي
يمكن إعادة نشر الموضوعات التي تنشرها

القافلة األسبوعية دون إذن مسبق على أن ُتذكر كمصدر.

ل أكاد أحصـي عـدد المـرات التـي ُطلـب إلـّي فيهـا أن أكتـب مقـاًل 
لصحيفـة أو مجلـة، أو أن تكـون لـي زاوية فـي صحيفة مـن الصحف 
أكتـب فيهـا مقـالت بصفـة دوريـة، ومـا ل يعرفـه الكثيـرون -عنـي 
علـى أقـل تقديـر- أن هـذا الطلـب بالنسـبة إلـي أشـبه بمـن يطلـب 
منـك تحديـد اتجاهـك فـي صحـراء مظلمـة ألقـي بـك فيهـا فجـأة 

من مكان علّي!
أشـبه بسـفر مـن غيـر خطـة، أو تحديـد وجهـه، أن تسـير فقـط ..

مـن أيـن؟ ل تـدري! وإلـى أيـن؟ كذلـك ل تدري..المهـم أن تسـير 
وكفى!

علـى أن السـير علـى غيـر وجـه فـي مثـل هـذه الحالـة أهـون مـن 
كتابـة مقـال، ووجـه المقارنـة أنـك فـي هـذه الصحـراء تقـف علـى 
أرض ُتِقـلُّ قدميـك، بينما فـي حالة الكتابـة فإنك تكـون معلًقا، فما 
أثبـت  ُتقّلـك ول مـن سـماء تظلـك، فتبحـث عـن أرض  مـن أرض 
الهمدانـي مخاطًبـا  فـي مقامـة  بـن عوانـة  بشـر  قـال  كمـا  لتقـول 

ُمهره:
نـــي إ ض  ر أل ا ظهـــَر  مـــّي  قد ِنـــل  أ

ظهـــرا منـــك  ثبـــَت  أ األرَض  يـــُت  أ ر
اكتـْب مقـاًل! أشـبه بـ »اصعـد بحـًرا«، أو »اشـرْب نجًمـا«، أو عبارة ل 
يمكنـك اإلمسـاك بمدلولهـا وهـي في غيـر سـياق يعينك علـى ذلك، 
حتـى لـو ركبـت أرض مـا بعـد الحداثـة حيـث ل قيمـة للسـياق ول 

للمعنى.
إنـه طلـب بالنسـبة لـي غريـب وغريـب جـًدا، وكـم مـن ليلـة بـت 
أقّلـب فيهـا الَطـْرَف ألكتـب مقـاًل فـي صحيفـة أو مجلـة طلبـت مني 
ذلـك، ومـا اسـتطعت رّدهـا لمكانـة مـن طلـب فـي قلبـي. ُتـرى مـاذا 

أكتب؟ من أين أبدأ؟ وكيف أبدأ؟ 
إنهـا فعـًا معضلـة، ول أعتقـد أنهـا معضلتـي وحـدي، وسـبق أن 
تحدثـت بهـا إلـى مجموعـة مـن األصدقـاء النابهيـن، فاكتشـفت أن 
الكتابـة كمـا تشـاء ألنـك تملـك  أن باسـتطاعتك  بعضهـم يعتقـد 
مخزوًنـا جيـًدا مـن القـراءة المتخصصـة والمتنوعـة، وأنـه بمجـرد 

إمساكك للقلم ستحط عليك الكلمات كأسراب القطا!
ومـا زلـُت واهلل فـي أشـد العجـب مـن األصدقـاء الذيـن يكتبـون في 
كل يـوم مقـاًل فـي زاويـة صحفيـة، وسـبق أن ثـرُت فـي وجـه عـدوي 

الصديق عبداهلل المزهر )سهيل اليماني(:
من أين تأتي بكل هذه األفكار لتكتبها كل يوم؟!

وألنـه كعادتـه ل يملـك جواًبـا، تمتـم بمقولتـه الشـهيرة »أمـر اهلل 
من سعة«.

أمـر اهلل مـن سـعة، ولكـن هـذه السـعة تضيـق كمـا  أن  وصحيـح 
الرؤيـة  اتسـعت  »كلمـا  قـال:  حيـن  النفـري،  مولنـا  علـى  ضاقـت 
ضاقـت العبـارة«؛ فاصطيـاد األفـكار عمليـة ليسـت بالسـهلة إطاًقـا، 
إل علـى شـخص يعتقـد أن الهـذر المجـرد يمكـن أن يكـون شـيًئا 
مفيـًدا، وقديًمـا قـال سـويد بـن كـراع يصـف حالـة تتبعـه للمعانـي 

واألفكار في هجعة الليل األخير وهو يحاول كتابة قصيدته:
نمـــا كأ فـــي  ا لقو ا ب  ا بـــو بأ بيـــُت  أ

ُأصـــادي بهـــا ســـرًبا مـــن الوحـــش ُنّزعا
مـــا بعد س  عـــّر أ حتـــى  لئهـــا  كا أ

هجعـــا فأ ُبعيـــَد  و  أ ُســـحيٌر  ن  يكـــو
التـي قـد أكتـب عنهـا لحًقـا،  لمثـل ذلـك ولغيـره مـن األسـباب 

تكمن الصعوبة القاتلة في فكرة أن تكتب مقاًل!

في معنى أن 
تكتب مقااًل!

د. عبداهلل السفياني *

يمكنكم الطاع على القافلة األسبوعية
عبر أرامكو اليف من هنا

في حضرة البحرضوء وحرف:

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  الــاعــب  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.

1 8 9 5 2
9 7 8

7 4
1 7 8 6

8 4
4 1 2 6
5 2

7 2 4
3 6 9 8 1

9 5 2 4 6 3 1 8 7

3 7 4 2 1 8 9 6 5

6 8 1 7 9 5 4 3 2

2 6 3 1 7 9 8 5 4

8 4 9 5 2 6 3 7 1

7 1 5 8 3 4 2 9 6

1 2 6 3 8 7 5 4 9

5 3 7 9 4 1 6 2 8

4 9 8 6 5 2 7 1 3

* حل العدد الماضي

ِ
تعايل معي! ال تخايف من البحر

فالبحُر نعَم الصديُق الويف

لوَن هنا كان أجداُدنا األوَّ
يغوصون فيه فال يكتفي/

بتلك الآلئل ملَء األكفِّ
وتلك الكنوز اليت يحتفي/

ٍ
بها الناُس من خريه من ثمار

ُقِطفن، وما فيه مل ُيقطِف

تعايل تعلُِّمنا زرقُة املاِء
وصَف الذي بعُد مل يوصِف

 مثل الحروِف
ِ
لنبقى نقيني

اليت أنزل هللاُ يف املصحِف

حرف: عبدالوهاب أبو زيد

ضوء: مصلح جميل

* مدير موسوعة أدب، عضو مجلس الشورى السابق. 


