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تصدير
التقرير
وة تعيــد تشــكيل كل صناعــة
أصبحــت التكنولوجيــا إحــدى الركائــز األساســية لتنميــة املجتمعــات وقــ ّ
قــا لدراســة اســتقصائية عامليــة أجرتهــا رشكــة ''تــك بــرو''
ول ثقافــات الــركات ومنــاذج األعــال .ووف ً
وتح ـ ّ

ن  70%مــن الــركات لديهــا اســراتيجية للتحــول الرقمــي أو تعمــل عىل إنشــاء اســراتيجية.
( ،)Tech-Proفــإ ّ

ويعتقــد املســؤولون التنفيذيــون أن تبنــي التحــول الرقمــي لــه فوائــد رئيســية يف تحســن كفــاءة
العمليــات ( )40%وتحســن الوقــت الــازم لدخــول الســوق ( )36%وتلبيــة توقعــات العمــاء ( ،)35%وذلــك
وفقًــا لدراســة أجرتهــا ''فوربــس'' (.)Forbes
يف ظــل الثــورة الصناعيــة الرابعــة ،أصبــح التحــول الرقمــي الكامــل يف صناعــة النفــط والغــاز أمــرا ً حتمي ـاً
ملســتقبل القطــاع .ميكــن أن يــؤدي التحــول الرقمــي يف صناعــة النفــط والغــاز ،ليــس إىل زيــادة الكفــاءة
التشــغيلية فحســب ،بــل أيضً ــا إىل جعــل الوظائــف أكــر أمانًــا واملســاهمة يف بيئــة أنظــف .يشــغل هــذا
املوضــوع اهتــام املنتديــات العامليــة ويشــكّل الزخــم الدافــع ملخططــي السياســات واملديريــن
التنفيذيــن يف الصناعــة .ويقــدّم هــذا التقريــر رؤى حــول الوضــع الحــايل للصناعــة يف طريقهــا نحــو
التحــول الرقمــي.
يتناول هذا التقرير ثالثة أهداف رئيسية:
●تطوير فهم واضح ملا يعنيه التحول الرقمي لصناعة النفط والغاز.
●استكشاف أحدث اتجاهات التحول الرقمي يف الصناعة.
●عرض إمكانات التحول الرقمي لرشكات النفط والغاز ،واملجاالت الرئيسية لالستثامر.
وتســتند هــذه الــرؤى التــي متــت مناقشــتها يف التقريــر عــى أبحــاث يف ســوق هــذا القطــاع قامــت بهــا
"ســراتيجك جــرز" ،وكذلــك عــى شــبكة رشاكاتنــا مــع رشكات التحــول الرقمــي الرائــدة .نقــدم أيضً ــا دراســات
حالــة حــول مســاهمة التحــول الرقمــي يف تحســن التميــز التشــغييل يف صناعــة النفــط والغــاز.

السياق
واألهداف

مق ّدمة

يف بيئــة مهنيــة رسيعــة التطــور ،يصبــح التحــول الرقمــي أمـ ًرا رضوريًــا مــن أجــل التقــدم .لقــد

واجهــت املنظــات حــول العــامل التحــدي املتمثّــل يف نقــل عملياتهــا إىل أنظمــة رقميــة

مــن أجــل تحســن اإلنتاجيــة وخفــض التكاليــف وزيــادة الكفــاءة .ويف عــام  ،2020كانــت ســت
رشكات مــن بــن أكــر عــر رشكات عــى مســتوى العــامل عبــارة عــن رشكات تقنيّــة  .وتعتــر

هــذه الــركات ،مــن ضمنهــا ''آبــل'' ( )Appleو''مايكروســوفت'' ( )Microsoftو''أمــازون''
( ،)Amazonمحــركات رئيســية للتحــول الرقمــي وهــي أول مــن ابتكــرت موجــة الرقمنــة.1

أصبــح االعتــاد عــى التكنولوجيــا مــن أجــل ازدهــار الــدول والنهــوض بهــا أمـ ًرا رضوريًــا بشــكل متزايــد ،وتعــد قدرة

الصناعــات والــركات عــى تبنــي التحــول الرقمــي لزيــادة الكفــاءة والنمــو وجوهــر أعاملهــم أحــد أكــر التحديات
التــي يواجهونها.

تعــد الــركات العاملــة يف صناعــة النفــط والغــاز مــن املســاهمني الرئيســيني يف كل مــن التحــوالت االقتصاديــة

العامليــة واملحليــة ألنهــا تغــذي الصناعــات األخــرى .يواجــه قطــاع النفــط والغــاز تحديــات خطــرة ،مثــل الدعــوة

املتزايــدة للمســاءلة بشــأن التغــر املناخــي وتقلبــات أســعار النفــط الخــام ،وصعوبــة جــذب املواهــب واالحتفــاظ
بهــا .وهــذا ميثــل فرصــة كبــرة للصناعــة إليجــاد حلــول عمليــة ملثــل هــذه التحديــات مــن خــال تبنــي التحــول
الرقمــي .ويف هــذا الصــدد ،يستكشــف التقريــر اتجاهــات التحــول الرقمــي يف صناعــة النفــط والغــاز وإمكانياتها
وفــرص االســتثامر الرئيســية فيهــا.

التأثري املحتمل للمبادرات
الرقمية عىل صناعة
2
النفط والغاز

945

مليار دوالر أمرييك

هي القيمة الرتاكمية
املتوقعة للصناعة بني
األعوام 2025 - 2016

1,284

مليون طن

هو االنخفاض املتوقع يف
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
بني األعوام 2025-2016

مؤرش التحول الرقمي
يف صناعة النفط
3
والغاز

حول أهمية التحول
4
الرقمي

58%

23%

من رشكات النفط والغاز هم
مقيِّمون رقميون أو تابعون أو
متأخرون يف عام 2020

نسبة ربحية أعىل لدى
الرشكات الناضجة رقميًا مقارنة
جا
بالرشكات األقل نض ً

42%

39%

من رشكات النفط والغاز هم من
رواد الرقمنة واملتبنون لها يف
عام 2020

من الرشكات املتفوقة لديها
إسرتاتيجيةرقمية-ماديّة
متكاملة

4
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ول الرقمي
التح ّ

أصبــح التحــول الرقمــي قــوة تعيــد تشــكيل األعــال والقطاعــات بشــكل جــذري .يؤثــر هــذا التحــول
الســائد الجديــد الــذي يشــهده العــامل عــى منــاذج األعــال والثقافــات والعمليــات ،وبالتــايل عىل
كيــف يعيــش البــر ويتفاعلــون .كل هــذا يحــدث برسعــة غــر مســبوقة.

قفــزة إميان ّيــة – الصناعــات التــي خطــت الخطوة
األوىل

مثال عىل ذلك :الذكاء
االصطناعي يف البنوك والتمويل

تعــد الصناعــات مثــل االتصــال الجامهــري وإدارة
الضيافــة واملصــارف والتمويــل وتكنولوجيــا
املعلومــات والتصنيــع والنقــل والخدمــات
اللوجســتية مــن بــن أوائــل املتبنــن لتحويــل
عملياتهــم ومنــاذج أعاملهــم رقميًــا .واجهــت
هــذه الصناعــات الكثــر مــن التحديــات يف املراحــل
األوىل مــن تبنــي التحــول الرقمــي بســبب االفتقار
إىل إدارة تنظيم ّيــة ملرحلــة التغيــر واســراتيجية
تنفيــذ واضحــة .ولكــن يف الوقــت الحــارض ،بعــد
تخطّــي هــذه التحديــات ،تتمتــع القطاعــات
محســنة ومخرجــات ميكن
املذكــورة أعــاه بكفــاءة
ّ
االعتــاد عليهــا بشــكل أكــر ،وقلّــت الحاجــة إىل
90-95%
100%
of sales
اتهــا90%
يف عملي less
90-95%
يف
مــع الزيــادة
التدخّــل اليــدوي
ّ
accuracyat
manual
checked
accuracy
point of sale
intervention
األمتتــة.

التحــدي :ينفــق بنك عاملــي كبري املاليني ويســتخدم
قــق يدويًــا مــن 10%
را مــن املوظفــن للتح ّ
عــددًا كب ـ ً
مــن إجــايل املبيعــات لقضايــا االمتثــال.
التدخــل :عمــل البنــك مــع رشيــك ''ســراتيجك جــرز''،
''نيكســس فرونتــر تــك'' (،)Nexus Frontier Tech
ألمتتــة العمليــة اليدويــة ودمجهــا مع النظــام الحايل
ووضعهــا قيــد االســتخدام يف املوقــع.
املرحلــة الثانيــة :الصقــل

املرحلــة األوىل :تطويــر الحــد

واالســتخدام

األدىن مــن املنتج القابل للتطبيق

النتيجة:
> 10ماليني جنيه
90%
less
>£10
million
م
إسرتليني ت ّ
manual
saved
سنويًا
توفريها
intervention
annually

 100%من املبيعات
100%
of sales
90-95%
عند
تدقيقها
تم
checked
at
accuracy
نقطة البيع
point of sale

 90%إىل 95%
 90%تدخّل
>£10 million
es >£10 million
90% less 100% of
sales
90%
less
ّ90-95%قة
نسبة الد
أقل
يدوي
saved manual
saved
manual
t
checked
at
accuracy
annually
le annually
intervention point of sale
intervention

التحول الرقمي يف مركز اسرتاتيجيتك
لتحقيــق أعــى عائــد مــن جهــود التحــول الرقمــي ،يجــب عــى الــركات دمــج اســراتيجيات أعاملها مــع التحول
جــم مــن خــال جمــع وجهــات نظــر متعــددة وتحديــد أهــداف مختلفــة ذات صلــة بالقيمــة
الرقمــي .وهــذا يرت َ
واألشــخاص والتحســن والقــدرة عــى التكيــف برسعــة عنــد الحاجــة .إن وضــوح طريقــة التفكــر حــول نــوع
اإلســراتيجية الرقميــة التــي ســيتم تنفيذهــا ســيمكِّن الــركات مــن تحقيــق النضــج الرقمــي املقصــود.

اإلنفاق عىل التحول الرقمي خالل السنوات املاضية

5

36.5%

82.4%

هي الزيادة يف اإلنفاق عىل جهود
التحول الرقمي يف السنوات األربع
املاضية

هي الزيادة املتوقعة يف اإلنفاق
عىل التحول الرقمي يف السنوات
األربع القادمة

5
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

نظرة عامة حول
ول الرقمي
التح ّ

الصناعات الرائدة
ول
يف التح ّ
الرقمي

يف الوقــت الــذي تنمــو فيــه التكنولوجيــا وعوامــل متكينهــا الحاليــة مبعــدل رسيــع ،متكنــت بعــض

الصناعــات مــن مواكبــة التحــول الرقمــي .تــرز هــذه الصناعــات ليــس فقــط بســبب مبــادرات التحــول
الرقمــي التــي اتخذتهــا ،ولكــن أيضً ــا ألنهــا متكنــت مــن االســتمرار يف ابتكارهــا ووضوحهــا يف مــا

تحتاجــه ســلعها أو خدماتهــا مــن أجــل التحــول.

أربع صناعات رائدة
الخدمــات املاليــة :يعتــر القطــاع املــايل مــن الصناعــات الرائــدة يف التحــول الرقمي .ميكــن لجميع
عمالئهــم الوصــول إىل معامالتهــم املرصفيــة مــن خــال تطبيقــات الهاتــف املحمــول .فيمكنهــم

التقــدم بطلــب للحصــول عــى قــرض وعــرض كشــوف حســاباتهم وتحويــل األمــوال والولــوج إىل
أســواق األســهم والســندات يف جميــع أنحــاء العــامل.

مهــا ،إذ تُســتخدم البيانــات لتحســن العمليــات
النقــل :يف قطــاع النقــل ،تلعــب البيانــات دو ًرا
ً
وتقديــم خدمــات متميــزة وفعالــة مــن حيــث التكلفــة .تُحــدث تطبيقــات حجــز ســيارات األجــرة وتوصيــل

الطعــام ثــورة يف هــذه الصناعــة مبعــدل رسيــع وتخلــق اقتصــادًا جدي ـدًا بالكامــل.

والت .واليــوم أصبــح لدينــا ''مصانــع ذكيــة'' حيــث
التصنيــع :شــهد قطــاع التصنيــع الكثــر مــن التحــ ّ
يُعتمــد بشــكل كبــر عــى الــذكاء االصطناعــي والروبوتــات للحفــاظ عــى الجــودة واإلنتاجيــة.

ن الرعايــة الصحيــة هــي إحــدى الصناعــات رسيعــة التطــور عندمــا يتعلــق األمــر
الرعايــة الصحيــة :إ ّ

بالتحــول الرقمــي .ولقــد أدت جائحــة كوفيــد 19-إىل ترسيــع وتــرة هــذا القطــاع .وميكننــا اليــوم
إجــراء املواعيــد عــر التطبيقــات اإللكرتونيــة ،وميكــن إجــراء االستشــارات الطبيّــة عــر اإلنرتنــت
عــر مكاملــة فيديــو ،ويتــم دمــج الوصــول إىل امللفــات الطبيــة مــع تكنولوجيــا قواعــد البيانــات

املتسلســلة (.)blockchain technology

التقدم يف تنفيذ التحول الرقمي حسب الصناعة
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الخدمات املالية
النقل
التصنيع
الرعاية الصحية

م تطبيقها
ت ّ

قيد التطبيق

قيد االختبار

قيد التخطيط

مل يخطّط بعد
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

التحول الرقمي
يف صناعة
النفط والغاز

حتمية اعتامد

ول الرقمي
التح ّ

ملــاذا صناعــة النفــط والغــاز جاهــزة العتــاد التحــول
الرقمــي؟
صناعــة النفــط والغــاز صناعــة ناضجــة ومســتقرة ذات أصــول
مــرة .تتمتــع منطقــة الرشق األوســط عــى وجــه الخصوص،
مع ّ
بإمكانيــة كبــرة للتحــول الرقمــي ،إذ  35%مــن إجــايل إنتــاج
النفــط والغــاز تــأيت مــن الحقــول القدميــة التــي ال تزال تُشـغَّل
مــن أكــر مــن خمســة عقــود .ومــع اســتبدال األصــول القدميــة،
يجــد القــادة أنفســهم عــى مفــرق طــرق – يجــب أن يقــرروا
أي تكنولوجيــا ســيتبنون وأيها ســيؤثر عىل مؤسســاتهم يف
العقــود القادمــة مــن الزمــن.
ملاذا االن؟
يعتقــد الغالبيــة أن التحــول الرقمــي رضوري للبقــاء يف
املنافســة .ولقــد أدى انتشــار كوفيــد 19-إىل تضخيــم الحاجــة
إىل التحــول الرقمــي .فوجــدت الــركات نفســها مضطــرة إىل
االعتــاد عــى التكنولوجيــا بشــكل متزايــد ،مــن ضمنهــا تقنيات
م
املراقبــة عــن بعــد والروبوتــات ،إذ أ ّ
ن حركــة األشــخاص قــد ت ـ ّ
تقييدهــا.
ما هي الفائدة؟
ســواء كانــت رشكات النفــط والغــاز تقــدّم خدمــات املرحلــة
ول الرقمــي يَ ِ
عــد
األوىل أو الوســطى أو النهائيــة ،فــإ ّ
ن التح ـ ّ
بزيــادة اإليــرادات واألربــاح ورفــع الكفــاءة واإلنتاجيــة وتحســن
االســتدامة.

التحول الرقمي
باألرقام

85%
من كبار القادة يقولون إن تحولهم
الرقمي زاد من حصة رشكاتهم
7
يف السوق.

80%
من كبار القادة يقولون إن
تحولهم الرقمي زاد من ربحية
7
رشكاتهم.

85%
من صانعي القرار يقولون
إن أمامهم سنتان للتحرك،
وإال فسوف يتخلفون عن
8
منافسيهم.

مثال عىل ذلك :البيانات الضخمة
جــح مبقــدار الضعــف أن تكــون رشكات النفــط والغــاز التــي تســتخدم البيانــات الضخمــة يف
●مــن املر ّ
صــدارة األداء املــايل يف هــذه الصناعــة.
جــح مبقــدار خمســة أضعــاف أن تتمتــع هــذه الــركات بقــدرات اتخــاذ قــرارات أرسع مــن
●مــن املر ّ
منافســيها.
جع بثالثة أضعاف أن تنفّذ قراراتها املخطط لها يف الوقت املحدد.
ريا ،تبني أيضً ا أنّه من املر ّ
●أخ ً
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

التحول الرقمي
يف صناعة
النفط والغاز

موقف الصناعة

من التحول
الرقمي

هل رشكات النفط والغاز تحتضن الثورة الصناعية الرابعة؟

قــا لـ''هارفــارد بزنــس ريفيــو'' ( ،)Harvard Business Reviewفــإن إنفــاق صناعــة النفــط والغــاز عــى التحــول
وف ً
الرقمــي منخفــض مقارنــة بالصناعــات األخــرى .ويــزداد الوضــع إحباطًــا عنــد النظــر إىل األصــول الرقميــة حيــث نجــد
صناعــة النفــط والغــاز يف املراتــب األخــرة .وعــى الرغــم مــن كل الفوائــد املحتَملــة ،فــإن رشكات النفــط والغــاز

مل تســارع بعــد يف تبنــي التحــول الرقمــي.

السباق للمرتبة الثانية

هنــاك ظاهــرة مثــرة لالهتــام لــدى صناعــات النفــط والغــاز – فهــي تفضــل أن تحتــل املرتبــة الثانيــة يف
كل تغيــر يطــرأ .فــإن الــركات العاملــة يف الصناعــة ليــس لديهــا ثقافة''الحــق يف الفشــل'' .وتعتــر األصــول
والصيانــة عــى حــد ســواء مكلفــة للغايــة يف الصناعــة والــركات تنفــر بطبيعــة الحــال مــن تحمــل املخاطــر.
وعــاوة عــى ذلــك ،يتواجــد مســتوى معــن مــن األمتتــة وأجهــزة االستشــعار يف الصناعــة منــذ عقــود مــن

الزمــن ،وبالتــايل يشــعر الكثــر مــن القــادة أنهــم مســتعدون جيــدًا.

لديهــم مؤسســات كبــرة ومعقــدة ويتعاملــون مــع الكثــر مــن املقاولــن والــركات الهندســية واالستشــاريني.

التوصــل إىل اتفــاق بشــأن أي تغيري أمـ ًرا صع ًبــا للغايــة .وبالتايل،
هــذا النظــام البيئــي املعقــد مــن الرتابــط يجعــل
ّ

كان هنــاك ســجل متواضــع مــن التحــوالت الرقميــة يف صناعــة النفــط والغــاز .تشــر التقديــرات إىل أنــه بالنســبة
للقطاعــات التقليديــة ،مثــل النفــط والغــاز ،تــراوح معــدالت نجــاح التحــول الرقمــي بــن  4%و.11%

أربعة أسباب لفشل الرشكات يف تحوالتها
1.عدم تحديد أهداف واضحة :ال تحدد الرشكات
غايتها من التحول.
2.نقص الخربة :قد ال متتلك الرشكات القدرات
التكنولوجية أو التخطيطية لتنفيذ التحول
بنجاح.

3.الرتكيز فقط عىل التكنولوجيا :تركز الرشكات
عىل تطوير التكنولوجيا والتقنيات وليس
االستثامر يف تدريب وإعداد موظفيها.
4.عدم كفاية الرشاء :قد ال تكون قيادة
الرشكة ملتزمة بالكامل.

ما الذي تستثمر فيه رشكات املنبع النفطية؟
مخطّط لألعوام الـ  5-3القادمة

 %من املستجيبني
األمن
السيرباين

التكنولوجيا
السحابية

إنرتنت
األشياء

البيانات
الضخمة

التقنيات القابلة
لالرتداء
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

التحول الرقمي
يف صناعة
النفط والغاز

أحدث اتجاهات

التحول الرقمي
يف الصناعة

أين تركز الصناعة عىل استخدام التقنيات الرقمية؟

يرتكــز الرتكيــز يف صناعــة النفــط والغــاز يف االستكشــاف واإلنتــاج واملعالجــة والتكريــر والــركات ومكاتــب

الدعــم والســامة واالمتثــال.

االستكشــاف :ميكــن تحســن االستكشــاف بشــكل كبــر مــن خــال االســتفادة مــن اســتخدام تحليــات
البيانــات املتقدمــة وتقنيــات الــذكاء االصطناعــي .هــذا يقلــل مــن املخاطــر مــن وجهــة نظــر

اســتثامريّة ،وكذلــك يقــدّم االســتفادة املثــى مــن املــواد الهيدروكربون ّيــة.

اإلنتــاج :يف اإلنتــاج ،يتــم اســتخدام الكثــر مــن تقنيــات الــذكاء االصطناعــي لزيــادة إنتــاج اآلبــار مــع

الحفــاظ عــى التكاليــف املنخفضــة .عــاوة عــى ذلــك ،يتــم اســتخدام تقنيــات مثــل مستشــعرات

قامئــة عــى الرؤيــة الحاســوبية للكشــف عــن أي عيــوب لتقليــل مخاطــر اإلنتــاج وزيــادة ســامة

العمليــات.

صيانــة املعالجــة والتكريــر :يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي للتنبــؤ باألحــداث املســتقبلية لــآالت
واملعــدات لتحســن عمليــات الصيانــة وتقليــل مخاطــر الصيانــة املكلفــة.

الرشكــة ومكتــب الدعــم :ت ُســتخدم تحليــات البيانــات املتقدمــة للتنبــؤ بســلوكيات العرض/الطلــب

لتخطيــط اإلنتــاج وإدارة املخــزون والخدمــات اللوجســتية .وميتــد اســتخدام تحليــات البيانــات
املتقدمــة أيضً ــا ليشــمل الحفــر وهندســة املكامــن والتكريــر باإلضافــة إىل الصحــة والســامة.

تحديد مكان الرتكيز

اعتــادًا عــى نضجهــا الرقمــي ،ميكــن للــركات توســيع نطــاق تركيزهــا ليشــمل مجــاالت أخــرى غــر تلــك

املذكــورة أعــاه .ســيعتمد هــذا عــى اســراتيجية رقميــة تحــدِّد بوضــوح األولويــات ويجيــب عــى األســئلة
املتعلقــة بنــوع االســتثامر الــذي يجــب أن يحــدث وأيــن يجــب أن يحــدث .اختيــار مــا إذا كان ســيتم الرتكيــز عــى
حدِّد يف النهايــة النضــج الرقمــي للرشكــة .ميكــن للــركات يف قطــاع النفــط والغــاز
مجــال واحــد أو أكــر ســيُ َ

قــا للبيــان التسلســي أدنــاء ،ومعرفــة املجموعــة التــي تنتمــي إليهــا والخطــوات التــي
أن تح ـدّد موقعهــا وف ً

يتعــن عليهــم اتخاذهــا إلكــال رحلــة النضــج الرقمــي.

االستفادة من التقنيات
الحالية ألمتتة املهام
 /األنشطة

نضج رقمي منخفض

االستفادة من التقنيات
الرقمية لتشمل قدرات
األمتتة غري تلك املوجودة
حاليًا

استخدم التقنيات الرقمية
للتغلب عىل التغريات الشديدة
يف الطريقة الحالية ملامرسة
األعامل

مناذج األعامل والتشغيل ورأس املال
البرشي كلها موجهة نحو الرقمية
وتختلف اختالفًا جذريًا عن األنظمة
القدمية
نضج رقمي عايل
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

التحول الرقمي
يف صناعة
النفط والغاز

دراسات حالة يف
صيانة املعالجة
والتكرير

ما هي التقنيات املستخدمة يف صيانة املعالجة والتكرير؟

تعتــر التحليــات املتقدمــة والــذكاء االصطناعــي عــى أنهــا التقنيــات األساســية التــي تــم اســتخدامها يف
صيانــة املعالجــة والتكريــر ،إىل جانــب اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار وأجهــزة االستشــعار التــي تتيــح تقنيــة

الرؤيــة الحاســوب ّية .فيــا يــي مراجــع دراســة الحالــة مــن رشيــك ''ســراتيجك جــرز'''' ،نكســس فرونتــر تــك''
(.)Nexus Frontier Tech

مثال عىل ذلك :اكتشاف التآكل مبساعدة الذكاء االصطناعي (التميز يف العمليات)
تجميع البيانات

قبل
بعد

تصنيف التسمية

التفتيش يف املوقع

مراجعة

يقوم املفتّش بالتحقّق بشكل
يدوي ويقدّم تقريره

يقوم الخرباء مبراجعة التقرير
وطلب جمع بيانات إضافيّة

يقوم املفتّش بأخذ الصور
وتحميلها

يقوم الذكاء االصطناعي بالحكم بشكل
فوري وتحديد خطوات إضافية

•عمل ّية تفتيش أرسع

القيمة
املضافة

•رقمنة معرفة الخرباء (وضعها يف
مقياس محدّد)

استخدام التكنولوجيا

منوذج التعلم العميق

حكم ملعرفة الخطوات القادمة
بالبت يف األمر
يقوم الخرباء
ّ
وتقرير الخطوة التالية
•خوارزميات التعلم العميق
•الكشف عن األشياء تصنيفها
•التقاط الصور الرقمية

مثال عىل ذلك :فحص الصور مبساعدة الذكاء االصطناعي (التميز يف العمليات)
تجميع البيانات

تحديد/تصنيف

منوذج التعلم العميق

املعالجة املسبقة للبيانات

التصنيف

التحقيق

قبل

يتم مراجعة جميع الصور من قبل
البرش

يتم تصنيفها وفقًا للنوع بشكل
(مثل أنبوب ،برميل)...
ً
يدوي

يقوم الخبري بالتحقّق من كل واحدة
تلو األخرى

بعد

يقوم الذكاء االصطناعي مبراجعة
وإبعاد تلك غري املطابقة

يقوم الذكاء االصطناعي بأمتتة
التصنيف

والة
•ميكن للطائرات بدون طيار والعربات الج ّ
أن تلتقط أعدادًا هائلة من البيانات مقارنة
باأليدي العاملة

استخدام التكنولوجيا

•عمليّة مراجعة الصور أرسع بعرشة أضعاف

القيمة
املضافة

يقوم الذكاء االصطناعي بوضع النتائج
بأولوية معيّنة ويقوم الخبري بالتحقّق
من األمر وفقًا لذلك
•خوارزميات التعلم العميق
•الكشف عن األشياء وتصنيفها
والة
•طائرات بدون ط ّيار وعربات ج ّ
ذاتية التحكّم

مثال عىل ذلك :االمتثال للسالمة مبساعدة الذكاء االصطناعي (التميز يف العمليات)
تجميع البيانات

تحديد/تصنيف

منوذج التعلم العميق

مراقبة

تحديد املقاول

التحليل

قبل

مراقبة يدويّة للبيانات وكشف يدوي
ألي مفارقات عىل مدار الساعة

تحديد يدوي للمقاولني

تقرير يدوي

بعد

يقوم الذكاء االصطناعي بكشف أي
عجم امتثال للسالمة (مثال :عدم ارتداء
خوذة واقية) ويقوم باإلبالغ عنها

يقوم الذكاء االصطناعي بتحديد
حد وتقوم بالتبليغ عن
اللباس املو ّ
املقاول الذي ال ميتثل لالجراءات

التحليل اإلحصايئ يؤدي إىل
التدابري املضادة املناسبة

•عمليّة تحديد أرسع وأكرث دقّة

القيمة
املضافة

•مستوى أعىل من االمتثال

•تكلفة أقل مقارنة باستخدام األيدي العاملة

استخدام التكنولوجيا

•خوارزميات التعلم العميق
•الكشف عن األشياء
جلة من كامريات
•مقاطع فيديو مس ّ
املراقبة

10
ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

أين تستثمر؟
أين عليك أن تستثمر؟

ميكــن النظــر إىل اإلجابــة عــن مــكان االســتثامر مــن منظوريــن – أحدهــا خــاص

لفهم أين عليك
االستثامر ،تشارك
''سرتاتيجك جريز'' ما ييل

مــه إىل
التــي تعتــر رائــدة يف التحــول الرقمــي .ســيؤدي تهجــن مــا يجــب ض ّ

3

بصناعــة النفــط والغــاز حيــث ميكــن للــركات اعتــاد أمثلــة ناجحــة أخــرى مــن

داخــل الصناعــة؛ واآلخــر هو اعتامد التقنيات املســتخدمة يف الصناعــات األخرى
رشكتــك مــن حيــث أفضــل املامرســات مــن داخــل الصناعــة و/أو خارجهــا ،إىل

مزيــج مــن التقنيــات التــي ميكن مــن خاللها تحقيــق النضــج الرقمــي املقصود.

مقارنة الرشكات

عــى الرغــم مــن االختــاف يف طبيعــة صناعــة النفــط والغــاز عــر البلــدان التي

كانــت ضمــن البحــث ،إال أنــه تــم تحديــد بعــض املوضوعــات الشــاملة للتحول.

مهــا
مــا لوحــظ يف الغالــب هــو أن التحــول الرقمــي الناجــح يظــل هدفًــا
ً
لصناعــة النفــط والغــاز يف كل بلــد .ونظـ ًرا للحجــم االقتصــادي املذهــل لهــذه
الصناعــة ،ال ترغــب الــركات يف تــرك أي فرصــة لزيــادة الربحيــة .هــذا يــؤدي

إىل ظاهــرة تقــوم فيهــا جميــع الــركات الكــرى باالســتثامر يف جميــع

معايري قيادية عاملية يف
قطاع النفط والغاز.

3
مقابالت مع خرباء وأصحاب
مشاريع صغرية ومتوسطة.

4
تحليالت لصناعات ذات صلة.

التقنيــات الناشــئة.

ن عامــل التاميــز الحقيقــي ،حيــث تكتســب الــركات ميــزة ،هــو كيفيــة دمــج هــذه التقنيــات يف حلولهــا .عــى
إ ّ
ســبيل املثــال ،اســتخدمت رشكــة'' ''ExxonMobilالعديــد مــن التقنيــات الناشــئة مثــل الروبوتــات وتحليــات البيانــات
مــا .مــن ناحيــة
والــذكاء االصطناعــي وأجهــزة االستشــعار املتقدمــة لتطويــر قــدرات حفــر تحــت املــاء مســتقلة متا ً

أخــرى ،هنــاك '' ،''BIKEوهــو الروبــوت التابــع لرشكــة '' ''Petrnoasالــذي ميــر عــر األنابيــب واألنفــاق لفحصهــا.

ومــن ناحيــة أخــرى ،متتلــك الــركات الصغــرة واملتوســطة مــوارد محــدودة أكــر ،مــا يدفعهــا إىل توخــي

املزيــد مــن الحــذر يف اســتخدام التقنيــات والرتكيــز عــى الفــرص ذات القيمــة املضافــة األكــر.

مقارنة الصناعات

هنــاك الكثــر مــا ميكــن اكتســابه مــن خــال فهــم مــا تفعلــه أهــم الصناعــات التــي تــم متكينهــا رقم ًيــا .نجــد أن
بعــض الصناعــات ،مثــل الخدمــات املاليــة والتصنيــع والرعايــة الصحيــة والنقــل هــي يف طليعــة التحــول الرقمــي.

تنتــر األمتتــة والروبوتــات بشــكل كبــر يف القطــاع املــايل .ومــن ناحيــة أخــرى ،تُحــدث تقنيــات التصنيــع مثــل
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ثــورة يف قطــاع التصنيــع .يســتفيد قطــاع الصحــة بشــكل كبــر مــن زيــادة االتصــال وإنرتنــت

األشــياء .قــد تنقــل مستشــعرات الجســم العالمــات واألعــراض الحيويــة باســتمرار ،مــا يســمح لألطبــاء بتشــخيصها

را ،شــهد قطــاع النقــل زيــادة يف الكفــاءة مــن خــال االســتفادة مــن الخدمــات اللوجســتية
وتتبعهــا عــن بُعــد .أخـ ً
الســحابية .يف حــن أن هــذه التطبيقــات قــد ال يتــم اســتخدامها بشــكل مبــارش يف قطــاع النفــط والغــاز ،إلّ أنّنــا
عــال يف قطــاع النفــط والغــاز.
نالحــظ أن كل حالــة مذكــورة ت ُظهــر إمكانيــة ترجمتهــا إىل تطبيــق ف ّ
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

مقارنة الدول:
اململكة العربية
السعودية ''أرامكو''

أين تستثمر؟

ن ''أرامكــو'' هــي إحــدى الــركات العامليــة الرائــدة يف التحــول الرقمــي يف قطــاع النفــط
إ ّ
والغــاز .متتلــك ''أرامكــو'' رؤيــة رقميــة واضحــة ،وتقــول هــذه الرؤيــة إنّــه ''يف عــام ،2022
أرامكــو الســعودية هــي رشكــة الطاقــة الرقميــة الرائــدة يف العــامل ،إذ تحقــق أكــر قــدر مــن
قيمــة املســاهمني وتقــود االبتــكار الرقمــي يف مجــال الطاقــة عــى مســتوى العــامل'' .كــا
وأنشــأت الرشكــة مرك ـ ًزا للتحــول الرقمــي'' ،مركــز الثــورة الصناعيــة الرابعــة'' ( ،)4IR Centerوهــو
مركــز معــد لالبتــكار واستكشــاف التقنيــات الحديثــة.

 10تقن ّيات
أساس ّية من
الثورة الصناعية
الرابعة

الروبوتات والطائرات بدون طيار

الطباعة ثالثية األبعاد

النمذجة

الذكاء االصطناعي

تحليالت

قواعد البيانات املتسلسلة
(بلوكشني)

الواقع املعزز/االفرتايض

إمكانية التنقل

التكنولوجيا السحابية

االستشعار الذيك

ن ''أرامكو'' تستثمر يف/تستخدم جميع هذه التقنيات العرش.
إ ّ

مثال عىل حلول ''أرامكو'' التقنية

1
2

مــن هــذه التقنيــة قــدرات فحــص أكــر أمانًــا وفعاليــة ،باإلضافــة إىل
الروبوتــات والطائــرات بــدون طيــار :تؤ ّ
الكشــف املبكــر عــن الترسيبــات .كــا أنهــا تدعــم رســم الخرائــط الجويــة واللحــام تحــت املــاء واملراقبــة البيئيــة،
فض ـاً عــن فحــص األصــول يف املواقــع التــي يصعــب الوصــول إليهــا.
الطباعــة ثالثيــة األبعــاد :تعمــل الطباعــة ثالثيــة األبعــاد عــى تبســيط إنتــاج املكونــات املعقــدة أو النــاذج
األوليــة ،مــا يقلــل مــن وقــت تعطــل املعــدات ،ويقلــل مــن التكاليــف ويقلــل مــن فــرات االنتظــار الطويلــة
للحصــول عــى القطــع.

مثال عىل ذلك :معمل الغاز يف العثامنية

يعتــر مصنــع غــاز العثامنيــة مــن أكــر مصانــع معالجــة الغــاز يف العــامل ،وقــد تــم االعــراف بــه مــن قبــل املنتدى
االقتصــادي العاملــي كمنشــأة تصنيع ''مرشــدة''.

يســتخدم هــذا املصنــع تحليــات متقدمــة وحلــول الــذكاء االصطناعــي لزيــادة اإلنتاجيــة مــع تعزيــز الســامة
واملوثوقيــة والكفــاءة يف مرافــق التشــغيل الخاصــة بــه.
كان مــن شــأن اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار والتقنيــات القابلــة لالرتــداء يف فحــص خطــوط األنابيــب واآلالت أن
يقلّــل مــن وقــت الفحــص بنســبة  90%يف هــذه املنشــأة الصناعيــة.
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ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

مقارنة الدول:

أين تستثمر؟

الواليات املتحدة
األمريكية ''إكسون''

تعــد رشكــة ''إكســون موبيــل'' ( )ExxonMobilواحــدة مــن أكــر رشكات النفــط والغــاز يف
العــامل .تتمتــع الرشكــة بســجل حافــل يف ابتــكار تقنيــات جديــدة وتطويرهــا .ولخّــص نائــب
ن ''النجــاح
رئيــس الرشكــة لشــؤون التحــول الرقمــي االســراتيجية الرقميــة لرشكتــه بقولــه إ ّ
يف الفضــاء الرقمــي يتعلــق بتمكــن األعــال مــن أن تكــون أكــر ربحيــة'' .وتســتخدم الرشكــة
ء وتحســن تفاعــل
تقنيــات جديــدة لزيــادة كفاءتهــا التشــغيلية واتخــاذ قــرارات أكــر ذكا ً
العمــاء.
الروبوتات والطائرات بدون طيار

الطباعة ثالثية األبعاد

النمذجة

الذكاء االصطناعي

تحليالت

قواعد البيانات املتسلسلة
(بلوكشني)

الواقع املعزز/االفرتايض

إمكانية التنقل

التكنولوجيا السحابية

االستشعار الذيك

 10تقنيّات
أساس ّية من
الثورة الصناعية
الرابعة

ن ''إكسون موبيل'' تستثمر يف/تستخدم جميع هذه التقنيات العرش.
إ ّ

مثال عىل حلول ''إكسون'' التقنية

1
2

الــذكاء االصطناعــي :يتــم اســتخدام الــذكاء االصطناعــي لزيــادة الكفــاءة مــن خــال أمتتــة العمليــات واألنشــطة
التــي كانــت مخصصــة تقليديًــا للعقــل البــري.
قواعد البيانات املتسلســلة (بلوكشــن) :تعمــل هيئــة املشـغّلني يف الخــارج (،)Offshore Operators Committee
التــي تضــم ''إكســون'' و''شــيل'' ( )Shellو''شــيفرون'' ( )Chevronوآخريــن ،عــى اســتخدام تقنيــة قواعــد البيانــات
املتسلســلة (بلوكشــن) لخفــض التكاليــف يف مشــاريع أصحــاب املصلحة املتعدديــن .فمن شــأن توزيع الســجالت أن
يســاهم بشــكل كبــر يف خفــض الوقــت والتكلفــة املتطلّبــة للحصول عــى إذن باالقــراع .وكان باســتطاعة اســتخدام
مــا إىل  7أيــام.
''البلوكشــن'' أن تقلّــل الوقــت التــي تســتغرقه عمليّــة واحــدة مــن  90-120يو ً

مثال عىل ذلك :الحفر الذايت
كانــت رشكــة ''إكســون'' األوىل يف الصناعــة التــي تســتخدم الحفــر الــذايت يف امليــاه العميقــة .ويســتخدم نظــام
الخاصــة حاليًــا يف غيانــا.
الحفــر ذات امللكيّــة
ّ
يســتفيد النظــام مــن الــذكاء االصطناعــي لتحديــد املعلــات املثاليــة للحفــر .كــا أنهــا تســتخدم أمتتــة التحقــق
واملراقبــة املســتم ّرة ،التــي تتحكــم يف عمليــة الحفــر مــن دون أي تدخــل بــري.
ن هــذه التقنيــة تعمــل عــى تحســن ســامة الحفــر وكفاءتــه مــن خــال عمليــات متســقة وقابلــة
وتعتــر ''إكســون'' أ ّ
للتكرار.
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فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

مقارنة
الدول :ماليزيا
''برتوناس''

أين تستثمر؟

ن رشكــة ''برتونــاس'' ( )Petroliam Nasional Berhadهــي رشكــة عامليــة للطاقــة والحلــول.
إ ّ
تشــتهر بكونهــا واحــدة مــن رشكات التحــول الرقمــي الرائــدة يف املنطقــة .يف منتصــف عــام
 ،2021فــاز القســم املعنــي بالشــؤون الرقميّــة يف الرشكــة ''،''PETRONAS Digital Sdn Bhd
بثــاث جوائــز يف حفــل جوائــز ماليزيــا للتميّــز التكنولوجــي .فــازت الرشكــة يف فئــات الــذكاء
االصطناعــي يف النفــط والغــاز ،والتحليــات يف النفــط والغــاز والرقمنــة يف النفــط والغــاز.

الروبوتات والطائرات بدون طيار

الطباعة ثالثية األبعاد

النمذجة

الذكاء االصطناعي

تحليالت

قواعد البيانات املتسلسلة
(بلوكشني)

الواقع املعزز/االفرتايض

إمكانية التنقل

التكنولوجيا السحابية

االستشعار الذيك

 10تقنيّات
أساس ّية من
الثورة الصناعية
الرابعة

ن ''برتوناس'' تستثمر يف/تستخدم  8من أصل التقنيات العرش.
إ ّ

مثال عىل حلول ''برتوناس'' التقنية

1
كل مــن معهــد االتكنولوجيــا والنفــط التابــع لرشكــة ''برتونــاس'' ()INSTEP
الواقــع املعزز/االفــرايض :وقّــع ّ
 2وجامعــة برتونــاس ( ،)UTPاتفاقيــة عمــل مشــرك لتطويــر تطبيــق يقــدّم منــوذج للواقــع املعــ ّزز .سيســاعد
االستشــعار الــذيك :تســتخدم ''برتونــاس'' مستشــعرات ذكيــة ومتقدّمــة تســمح بالصيانــة التنبؤيــة لرفــع الكفــاءة
واإلنتاجيــة وتقليــل وقــت تعطــل أجهزتهــا.

التطبيــق املهندســن والفنيــن عــى التدريــب عــى اآلالت الثقيلــة مــن خــال التعلــم التجريبــي الحقيقــي يف
املعامــل.

مثال عىل ذلك'' :بايك'' ()Bike
''بايــك'' هــو روبــوت تشــغيل صممتــه ''برتونــاس'' باســتخدام تقنيــة الروبوتــات .يحتــوي ''بايــك'' عــى أرجــل
مغناطيســية لتمكينــه مــن الزحــف والتســلق عــى األســطح الداخليــة والخارجيــة.
ميكــن لـــ ''بايــك'' إجــراء عمليــات تفتيــش دوريــة عــى الخزانــات واألنفــاق والســفن وخطــوط األنابيــب مــن دون
املســاس بالجــودة .هــذا يلغــي الحاجــة إىل وجــود مفتشــن برشيــن للعمــل يف األماكــن املرتفعــة أو دخــول
األماكــن الضيقــة ،مــا يقلــل مــن تعرضهــم للمخاطــر.
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أين تستثمر؟
الرشكات الرائدة يف العامل

خص مقارنة
مل ّ
الدول

الرشكات الصغرية واملتوسطة

الروبوتات والطائرات
بدون طيار
النمذجة
تحليالت
الواقع املعزز/
االفرتايض

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة ثالثية
األبعاد
الذكاء االصطناعي
قواعد البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)
إمكانية التنقل

االستشعار الذيك

اعتامدها من قبل الرشكات الرائدة يف
العامل
● تســتثمر جميــع الــركات الكــرى يف كل
تقنيــة تقريبًــا.
● وإن النفــط والغــاز صناعــة تركــز عــى الحلــول
بــدالً من الرتكيــز عــى التكنولوجيا .لذلــك ،تركز
الــركات الرائــدة عــى مجموعة واســعة من
التقنيــات التــي تســاهم يف تحقيــق الحلــول
بأكــر قــدر ممكــن مــن الكفــاءة.
● تســاعد هــذه الحلــول عــى خفــض تكاليــف
الــركات وزيــادة الكفــاءة وتحســن برامــج
التدريــب وخلــق بيئــة عمــل آمنــة وجذابــة.

اعتامدها من قبل الرشكات الصغرية واملتوسطة
●نظـ ًرا الرتفــاع تكاليــف رأس املــال املرتبطــة بالتحديثــات
واعتــاد التكنولوجيــا ،فــإن الــركات الصغــرة
واملتوســطة تكــون أكــر حــذ ًرا وتحفظًــا مــع التحــول
الرقمــي.
● اســتفادت الــركات الصغرية واملتوســطة مــن التقدم
10
يف أجهــزة االستشــعار وتطويــر إنرتنت األشــياء )(IoT
●نجــد أيضً ــا أن تحليــات البيانــات الضخمــة قــد تغلغلــت
يف الــركات مــن جميــع األحجــام ويف جميــع مراحــل
الصناعــة.
●اعتــرت الرشكتــن اللتــن تقدّمــان خدمــات املراحــل
ن الروبوتــات لهــا تأثــر محتمــل كبــر يف
األوىل أ ّ
املســتقبل.
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 -10مقابالت أصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة
التي أجرتها سرتاتيجك جريز يف عدة دول
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الصناعات

أين تستثمر؟

هنــاك أربعــة قطاعــات رائــدة يف مجــال التحــول الرقمــي ،نســلط الضــوء عــى أبــرز الحلــول والتقنيــات
الرئيســية املســتخدمة يف هــذه القطاعــات ونلقــي نظــرة عــى التقنيــات املطبقــة التــي ســيتم
تبنيهــا يف صناعــة النفــط والغــاز.

الخدمات املالية
ن '' ''RPAهــو تطبيــق للتكنولوجيــا يهــدف إىل أمتتــة العمليــات التجاريــة
أمتتــة العمليــات الروبوتيــة ( :)RPAإ ّ
مــن خــال تحديــد مجموعــة مــن التعليــات لـــ ''الروبــوت'' ألداء املهــام .تتمثــل الفوائــد الرئيســية لتقنيــة
'' ''RPAيف خفــض التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة التشــغيلية وتقليــل املخاطــر وتحســن العمليــات الداخليــة.

التقنيات
األساسية

الذكاء
االصطناعي
والتعلّم
اآليل

البيانات
الضخمة

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة
ثالثية األبعاد

التكنولوجيا املستخدمة

إنرتنت
األشياء

أمتتة
العمليات
الروبوتية
()RPA

الواقع
االفرتايض

قواعد
البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)

إمكانية
التنقل

التكنولوجيا التي ال يتم استخدامها

التصنيع
ابتــكار الصيانــة التنبؤيــة :اعتــاد املصنعــون جدولــة الصيانــة الروتينيــة للمعــدات .ومــع ذلــك ،كان تعطــل
را .ولكــن مــع ابتــكار الصيانــة التنبؤيــة ،تــم تجهيــز اآلالت بأجهــزة استشــعار تُعلــم العامل
املعــدات مكلــف كثـ ً
إذا كانــت الصيانــة مطلوبــة .تتنبــأ هــذه التقنيــة أيضً ــا باملشــاكل امليكانيكيــة حتــى قبــل حدوثهــا.
تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد :يســاعد اســتخدام تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد الــركات عــى إنشــاء منــاذج
أوليــة بشــكل أرسع وأرخــص .عــاوة عــى ذلــك ،أدت االبتــكارات يف هــذا املجــال إىل خفــض التكاليــف إىل
النصــف تقريبًــا ،مــع تقديــم ضعــف األداء الســابق .إن صناعــة الطائــرات والســيارات مــن الصناعــات الرائــدة
التــي تســتخدم هــذه التكنولوجيــا.
التقنيات
األساسية

الذكاء
االصطناعي
والتعلّم
اآليل

البيانات
الضخمة

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة
ثالثية األبعاد

التكنولوجيا املستخدمة

إنرتنت
األشياء

أمتتة
العمليات
الروبوتية
()RPA

الواقع
االفرتايض

قواعد
البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)

إمكانية
التنقل

التكنولوجيا التي ال يتم استخدامها
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الرعاية الصحية
ن إحــدى التقنيــات الرائــدة يف مجــال الرعايــة الصحيــة هــي بوابــات املــرىض ،وهــي
بوابــات املــرىض :إ ّ
عبــارة عــن منصــات حيــث ميكــن للمــرىض إدارة خدماتهــم الطبيــة ،كالوصــول إىل ســجالتهم الصحيــة ،وتحديــد
املواعيــد والتواصــل مــع أطبائهــم ومــا إىل ذلــك عــى ســبيل املثــال .ووجــدت دراســة اســتقصائية لألنظمــة
الصحيــة أن  82%منهــا تعتــر بوابــات املــرىض إحــدى تقنياتهــا األساســية للتفاعــل مــع املــرىض.
التقنيات
األساسية

الذكاء
االصطناعي
والتعلّم
اآليل

البيانات
الضخمة

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة
ثالثية األبعاد

التكنولوجيا املستخدمة

إنرتنت
األشياء

أمتتة
العمليات
الروبوتية
()RPA

الواقع
االفرتايض

قواعد
البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)

إمكانية
التنقل

التكنولوجيا التي ال يتم استخدامها

وسائل النقل
بوليصــة الشــحن الجــوي اإللكرتونيــة ( :)e-AWBهــي نســخة رقميــة معياريــة مــن بوليصــة الشــحن الجــوي
الورقيــة الســائدة وهــي وثيقــة شــحن جــوي مهمــة تشــكل عقــد النقــل بــن ''الشــاحن'' و ''الناقــل'' .تقلــل
تحســن دقــة ووضــوح بيانــات
هــذه النســخة مــن البوليصــة مــن التكلفــة بســبب االســتغناء عــن الــورق .كــا
ّ
وي ،وتقلّــل مــن تأخــرات املعالجــة بســبب البوليصــات الورقيّــة املفقــودة أو التــي ال
بوليصــة الشــحن الجــ ّ
ميكــن قراءتهــا بوضــوح.
اللوجســتيات القامئــة عــى التكنولوجيــا الســحابية :مــن خــال تضمــن تقنيّــة اللوجســتيات القامئــة عــى
التكنولوجيــا الســحابية يف إدارة النقــل والخدمــات اللوجســتية ،ميكــن للمؤسســات تحقيق الكفاءة التشــغيلية.
تســاعد الخدمــات اللوجســتية الســحابية الــركات يف تتبــع املركبــات يف الوقــت الفعــي ،وتخطيــط مســاحة
للخدمــات اللوجســتية ،وإدارة التذاكــر عــر اإلنرتنــت.
التقنيات
األساسية

الذكاء
االصطناعي
والتعلّم
اآليل

البيانات
الضخمة

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة
ثالثية األبعاد

التكنولوجيا املستخدمة

إنرتنت
األشياء

أمتتة
العمليات
الروبوتية
()RPA

الواقع
االفرتايض

قواعد
البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)
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التنقل
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مقارنة
الصناعات

أين تستثمر؟

تســتخدم الصناعــات الرائــدة معظــم تقنيــات التحــول الرقمــي .ولكــن تركــز كل صناعــة بشــكل كبــر عــى
األشــياء التــي تشــهد تحــول كبــر ،وتضعهــا يف طليعــة املوجــة الرقميــة:
ينصــب الرتكيــز عــى تحســن عمليــات األعــال املاليــة باســتخدام أمتتــة
●يف الخدمــات املاليــة،
ّ
العمليــات الروبوتيــة (.)RPA
ينصب الرتكيز عىل البيانات الضخمة لتعزيز اكتشاف األخطاء والصيانة التنبؤية.
●يف التصنيع،
ّ
ينصــب الرتكيــز عــى قواعــد البيانــات املتسلســلة (بلوكشــن) والتكنولوجيــا
●يف الرعايــة الصحيــة،
ّ
الســحابية ألمتتــة العمليــات ومتكــن املــرىض مــن املنصــات الرقميــة.
ينصب الرتكيز عىل إنرتنت األشياء واألنظمة السحابية ألغراض التتبع والتعقب.
●يف مجال النقل،
ّ
الذكاء
االصطناعي
والتعلّم
اآليل

البيانات
الضخمة

التكنولوجيا
السحابية

الطباعة
ثالثية
األبعاد

إنرتنت
األشياء

أمتتة
العمليات
الروبوتية
()RPA

الواقع
االفرتايض

قواعد
البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)

إمكانية
التنقل

الصناعات الرائدة

الخدمات املالية
التصنيع
الرعاية الصحية
النقل

ما يجب تكراره يف صناعة النفط والغاز
نظ ـ ًرا لالســتثامرات الضخمــة التــي تقــوم بهــا رشكات النفــط والغــاز يف التحــول الرقمــي ،فــإن هــذا يحــد إىل حــد مــا
مــا ميكــن تكــراره مــن الصناعــات الرائــدة .ولكــن فــإن حالــة الــركات الصغــرة واملتوســطة تختلــف إىل حــد كبــر ،إذ
هنــاك الكثــر لتعلّمــه.

الرشكات الكبرية:
أمتتة العمليات
الروبوتية ()RPA
قواعد البيانات
املتسلسلة
(بلوكشني)

الرشكات الصغرية واملتوسطة:
الذكاء
االصطناعي
والتعلّم اآليل
إنرتنت األشياء
التكنولوجيا
السحابية

البيانات الضخمة
أمتتة العمليات
الروبوتية ()RPA
قواعد البيانات
املتسلسلة (بلوكشني)

18
ول الرقمي
التح ّ
فـي صناعـــــة
النفـط والغـاز

أين تستثمر؟

نظرة خاطفة
عىل املستقبل

معالجة البيئة املتغرية
تواجــه صناعــة النفــط والغــاز مســتقبل عــامل رسيــع التطــور .تتطلــب التحديــات
البيئيــة بســبب تغــر املنــاخ مــن الصناعــة أن تكــون مجهــزة يف جميــع األوقــات
حــة.
بــاألدوات الالزمــة ملواجهــة مثــل هــذه التحديــات املل ّ
ميكــن اعتــاد التحــول الرقمــي يف وقــت مبكــر كجــزء مــن مجموعــة أدوات
أوســع للتعامــل مــع املتطلبــات البيئيــة املتغــرة باســتمرار .ونظ ـ ًرا ألن التحــول
الرقمــي يســاعد املؤسســات عــى خفــض تكاليفهــا ،ميكــن إعــادة اســتثامر
الزيــادة التدريجيــة يف العائــد لحــل مــا ميكــن أن يكــون أحــد أكــر تحديــات
الصناعــة يف األفــق.

نوع جديد من النفط
تنقيــب البيانــات هــو النفــط الجديــد للمســتقبل .ســيؤدي تســخري الكميــات
الضخمــة مــن البيانــات يف صناعــة النفــط والغــاز إىل تطويــر النامذج الهندســية
وتحســن خوارزميــات الــذكاء االصطناعــي والتعلــم اآليل عــر سلســلة القيــم
بأكملهــا .ســوف يعتمــد صنــع القــرار عــى تدفــق البيانــات الحيّــة عــى هاتــف
أحــد املــدراء التنفيذيــن.
تخطــو الصناعــة قفــزات كبــرة يف هــذا االتجــاه؛ وحتّــى اليــوم يتــم اســتخراج
حــوايل  1%فقــط مــن تلــك البيانــات .هنــاك مجــال كبــر للنمــو هنــا؛ تحتــاج
الصناعــة إىل االســتثامر يف األنظمــة واملواهــب ملتابعــة هــذا املجــال الجديــد
مــن املعرفــة.

يجب أن يكون الرتكيز يف
املستقبل عىل

تغري املناخ

التحليالت املتقدمة
والذكاء االصطناعي

االحتفاظ باملواهب
واملتخصصني

املوجة الجديدة من املتخصصني
را يف هــذه
يتمثــل أحــد أكــر تحديــات الصناعــة يف االحتفــاظ باملواهــب .تلعــب تقلّبــات الصناعــة الدوريّــة دو ًرا كبــ ً
حــا خــال العــام
املعضلــة وحساســيتها لتقلبــات األســعار (خاصــة إذا كانــت هــذه التقلبــات كبــرة) .كان هــذا األمــر واض ً
الــذي بــدأت فيــه جائحــة كورونــا.
مــا جذابــة
وعــاوة عــى التقلبــات الدوريــة ،تتعــرض الصناعــة ملنافســة رشســة مــن الصناعــات األخــرى التــي تقــدم حز ً
أفضــل وخيــارات أكــر مرونــة يف مــكان العمــل وبيئــات عمــل أكــر أمانًــا.
ميكــن للــركات البــدء يف حــل هــذه املشــكلة مــن خــال النهــج املعتــاد إلعــادة النظــر يف دورة حيــاة املواهــب يف
رشكتهــم مــن أجــل توظيــف موظفيهــم وتطويرهــم وتنميتهــم وإرشاكهــم .عــاوة عــى ذلــك ،مــن شــأن الرقمنــة
يف وقــت مبكــر أن تكــون أكــر أهميــة ألنهــا ســتخفف مــن االعتــاد عــى العمــل اليــدوي مــن خــال أمتتــة العمليــات.
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ن التغيــرات الكاســحة للثــورة الصناعيــة الرابعــة تتطلــب مــن املديريــن التنفيذيــن يف صناعــة النفــط
إ ّ
والغــاز اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة .القــرارات املتخــذة اليــوم ســيكون لهــا تأثــر لعقــود قادمــة .يجــب أن
يكــون صانعــو القــرار مســتعدين لتبنــي التغيــر واتخــاذ القــرارات الحاســمة .مــن خــال مقارنتنــا املعيارية
ن الــركات متعــددة الجنســيات الكبــرة والــركات الصغــرة
ومقابــات الخــراء التــي أجريناهــا ،تــم االســتخالص أ ّ
واملتوســطة لهــا احتياجــات مختلفــة ويجــب أن يكــون لديهــا مناهــج مختلفــة للتحــول الرقمــي.

الرشكات الرائدة:
للرتكيز عىل الحلول

''النجــاح يف الفضــاء الرقمــي يتعلــق بتمكــن األعــال مــن أن
تكــون أكــر ربحيــة''.
نائب رئيس رشكة ''إكسون موبيل'' لشؤون التحول الرقمي.

غالبًــا مــا تكــون الــركات الكبــرة عالقــة يف الســباق لتحتــل املركــز الثــاين .غالبًــا مــا ينتظــر القــادة العامليــون العبًــا
آخــر الختبــار تقنيــة مــا ،ملعرفــة مــا إذا كانــت مربحــة .وقــد أدى ذلــك إىل أن تصبــح الصناعــة واحــدة مــن أقــل الصناعــات
رقمنــة .بــدالً مــن ذلــك ،يجــب عــى الــركات الرائــدة متهيــد الطريــق يف تطويــر حلــول مربحــة مــن خــال تحليــل
عملياتهــا الخاصــة.

●مــن ناحيــة أخــرى ،يجــب أن يبــدأ التطويــر مــن االســتثامر يف
التكنولوجيــا ،والتــي بدورهــا مت ّكــن الحــل الــذي يدفــع نحــو
الربحيــة.

ربح

التطــــور

●يجــب أن تبــدأ الــركات بســؤال نفســها :مــا الــذي ميكــن
فعلــه لتحقيــق ربــح أكــر؟ مــا الحــل الــذي ســيمكّن هــذا
األمــر؟ مــا هــي التقنيــات التــي تحتاجهــا الرشكــة؟

التفكري

●بــدالً مــن التحــول مــن أجــل اتبــاع التحــوالت ،نعتقــد أن التحــول
يجــب أن يحــدث لتحقيــق املكاســب الربحيــة التــي تــأيت منهــا.

●تحتــاج الــركات أيضً ــا إىل تقييــم موقفهــا مــن نضــج التقنيات
املطلوبــة ،إذ ســيحدد ذلــك مجــاالت االســتثامر التــي يجــب أن
تركّــز عليها.

حلول

تقنيات

االستثامر والربح

الرشكات الرائدة :للرتكيز عىل الحلول
الفرصة
مل تكــن رشكــة ''إكســون موبيــل''
تجمــع وتســتخدم بيانــات حقــول
النفــط بشــكل فعــال .وكانــت هنــاك
فرصــة لزيــادة الكفــاءة واتخــاذ
قــرارات أفضــل.

الحلول

التقنيات

تعاونــت ''إكســون موبيــل'' مــع
رشكــة ''مايكروســوفت'' ()Microsoft
ملراقبــة الحقــول الشاســعة يف
حــوض بريميــان ()Permian Basin
واســتغالل مواردهــا.

نتــج هــذا التعــاون عــن تطويــر بنيــة
تحتيــة مناســبة لالتصــاالت ،إىل جانــب
مجموعــة واســعة مــن أجهــزة
االستشــعار التــي ميكنهــا تتبــع
ونقــل البيانــات الحيــة.
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الرشكات الصغرية
واملتوسطة (التي تعني
مبراحل التنقيب واإلنتاج)

للرتكيــز عــى التقنيــات ''العائــق الرئيــي أمــام التحــول الرقمــي هــو
العقليــة ،يجــب أن يتغــر االعتقــاد الشــائع أنّــه (إذا مل يكــن مكســو ًرا ال
تصلحــه)''.
مالك/خبري رشكات النفط والغاز التي تعنى مبراحل التنقيب واإلنتاج.

لــدى قطــاع النفــط والغــاز تكاليف رأســالية عالية جـدًا مرتبطــة بالتحديثات .ال تســتطيع الــركات الصغرية واملتوســطة
مــل كلفــة تجربــة التقنيــات واملغامــرة بذلــك .بــدالً مــن ذلــك ،تحتــاج الــركات الصغــرة واملتوســطة إىل
الحجــم تح ّ
الرتكيــز عــى التقنيــات التــي ثبــت أنهــا تزيــد الكفــاءة واإلنتــاج والســامة .مــن خــال املقابــات املعياريــة ومقابــات
الخــراء ،تــم تحديــد التقنيــات التاليــة للرتكيــز عليهــا:
الروبوتــات :مــن فحــص األنابيــب إىل املســح تحــت
املــاء إىل الحفــر الــذايت ،إن حــاالت اســتخدام
الروبوتــات واســعة النطــاق واألهــم مــن ذلــك
أنهــا ممكنــة.
أجهــزة االستشــعار املتقدمــة :تقــود
املستشــعرات املتقدمــة الســباق لفهــم
اإلنتاجيــة وتتبــع الخســائر وزيــادة الكفــاءة بشــكل
عــام.
االتصــال :االتصــال هــو مبثابــة العمــود الفقــري
للتحــول الرقمــي .يتيــح االســتخدام الســليم
ألجهــزة االستشــعار.
تحليــات البيانــات الضخمــة :تتلقــى الــركات
اآلن مجموعــة كبــرة مــن البيانــات كل ثانيــة .إذا
مل تســتخدم بشــكل مناســبة ،ســيتم هــدر هــذه
البيانــات ،لكــن مــع االســتخدام املناســب ،فإنهــا
تــؤدي إىل قــرارات أفضــل ومدروســة.

''الســامة هــي املحــ ّرك األهــم الثــورة الرقميــة،
والروبوتــات لديهــا الكثــر مــن اإلمكانــات يف هــذا
املجــال''.
مالك/خبري مبراحل تنقيب وإنتاج النفط والغاز.

''أكــر تغيــر رأيتــه يف حيــايت املهنيــة هــو زيــادة
اســتخدام أجهــزة االستشــعار''.
خبري/مالك يف مجال مشرتيات النفط والغاز.

''يعــد االفتقــار إىل االتصــال املناســب يف الحفــارات
البحريــة التحــدي األكــر للتحــول الرقمــي''.
مالك/خبري مبراحل تنقيب وإنتاج النفط والغاز.

''كميــة البيانــات التــي نتلقاهــا مــن أجهزة االستشــعار
ال تصدق''.
مالك رشكة تعنى بخدمات تنقيب وإنتاج النفط والغاز.

هــذه التوصيــة بالتأكيــد ال تعنــي أن الــركات الصغــرة واملتوســطة يف القطــاع الفرعــي لخدمــات التنقيــب واإلنتــاج
يجــب أن تحــد مــن تعاملهــا مــع مــا ســبق ذكــره .ولكــن هــذه التقنيــات بــدأت ملرحلــة النضــوج ،وهــي أهــم مجــاالت
الرتكيــز بالنســبة للــركات الصغــرة واملتوســطة نظ ـ ًرا لتأثريهــا املبــارش عــى إنتاجيتهــا ونتائجهــا النهائيــة.
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منشورات أخرى

تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي .تنــر رشكة ســراتيجك جــرز العديد من
التقاريــر التــي تــرز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة .وفيــا
يــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنا

اململكةالعربيـةالسـعودية:
رحلة اإليرادات غري النفطية

توقعات االقتصاد
السعودي 2022

التعليم عن بُعد يف اململكة
العربيةالسعودية

اململكةالعربيـةالسـعودية:
برنامج اإلقامة املميزة
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حول رشكة سرتاتيجك جريز

About Strategic Gears

رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
Strategic Gears
is اململكــة
a Management
Consultancy
basedاإلداريــة
in Saudi
.الســعودية
العربيــة
جميــع أنحــاء
لعمالئهــا يف
Arabia,
presence
Riyadh ـرى
and ـJeddah,
clients
across
ـي
الحكومـwith
بالقطاعــن
ـاتin
املؤسسـ
الرشكــة كserving
ـة عمــاء
ـم قامئـ
تضـ
the
country.
Strategic
Gears's
clients
include
the
biggest
public
 مبــا يف ذلــك عــدد مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات،والخــاص
and private sector organizations, including a number of ministries,
 يعمــل لــدى الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني.املاليــة والــركات
authorities, financial institutions, and companies. The company
 ممــن تتوفــر،املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــراء الدوليــن
utilizes its top notch local consultants, and global network of
لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم حلــول اســراتيجية يف مجــاالت
experts to offer strategic solutions in the fields of Strategy
،املؤســي
والتميــز
التشــغيلية
والعمليــات
،االســراتيجية
& تطويــر
development,
Strategic
marketing
& communication,
Research
يف
 العمــاءand
ـد مــنOperational
حافــل مــع العديـ
ولهــا ســجل
والرقمنـ
والتســويق
Analytics,
Excellence,
and،ـةhave
a proven
track
.منهــا
كل
record with multiple clients in each.
www.strategicgears.com
| info@strategicgears.com
www.strategicgears.com
| info@strategicgears.com
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