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 كلمة رئي�س

ال�رشكة

ي�سعدين �أن �أقدم �إليكم تقرير »جهود اأرامكو 

ال�شعودية يف جمال املواَطنة 2010م«، الذي 

يتناول عامًا �آخر من �ملنجز�ت �لكبرية و�لتاأثري �لفاعل 

و�لتناغم �ال�سرت�تيجي �ملتز�يد بني و�جبات �ملو�َطنة 

و�أعمال �ل�سركة �لتجارية. ومييط �لتقرير �للثام عن 

خطوة �أخرى باجتاه حتقيق روؤية �ل�سركة يف جمال 

�ملو�َطنة: وهي اأن تكون اأرامكو ال�شعودية �شركة 

رائدة وموؤثرة يف اإيجاد عدد من الفر�س 

الجتماعية والقت�شادية امل�شتدامة لرفاهية 

اململكة واملواقع الأخرى التي تعمل فيها 

ال�شركات املنت�شبة اإليها.

لقد كان عام 2010م عامًا متميزً� الأر�مكو �ل�سعودية، 

�إذ �سرعنا يف بناء مركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف 

�لعاملي. و�ستتيح هذه �ملوؤ�س�سة ذ�ت �مل�ستوى �لعاملي 

عند �فتتاحها، ل�سعب �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�سعوب 

�لعامل، فر�سًا مده�سة للتعليم و�لتطوير. �سيقام �ملركز 

يف مبنى فريد يف ت�سميمه، و�سي�سم متحفًا، ومكتبة 

رقمية عامة، وحمفوظات تاريخية، ومركزً� تربويًا 

لالأطفال، وغري ذلك.

و�سهد عام 2010م، �أي�سًا، �إكمال مركز ريادة �الأعمال 

يف �أر�مكو �ل�سعودية مرحلته �لتجريبية يف موعدها، 

متهيدً� الفتتاحه يف عام 2011م، ليقدم �مل�ساندة 

و�لتمويل �إىل �مل�ستثمرين يف جميع �أنحاء �ململكة. 

وقد �أنفقت �أر�مكو �ل�سعودية و�سركاوؤها يف �مل�ساريع 

�مل�سرتكة، �أو �لتزمت  باإنفاق ما يزيد على ت�سعة باليني 

دوالر حلماية �لبيئة . وقد ��ستفاد مئات �الألوف من 

�لنا�س يف جميع �أنحاء �ململكة من �حلمالت �ملتنوعة 

�لتي تنظمها �ل�سركة يف خدمة �ملجتمع، وهي حمالت 

تركز على جماالت متعددة بدءً� بالتوعية باأهمية 

�ل�سالمة �ملرورية، و�لتوعية مبر�س �ل�سرطان، و�نتهاًء 

باإعادة تدوير �ملو�د، و�إعادة ��ستخد�مها.

وتو��سل �أر�مكو �ل�سعودية �سعيها يف زيادة ح�سورها يف 

�ملجتمع. فالبحث عن و�سائل جديدة تت�سم بالكفاءة 

و�جلدوى لتطوير �ملجتمع يتطلب مو��سلة �لنقد �لذ�تي 

و�لتح�سني، ولذ� فاإننا نو��سل حث �خلطى على طريق 

بناء فريق �ملو�َطنة �الأ�سا�سي، ليكون حمورً� مركزيًا 

للتخطيط لن�ساطنا وتنفيذه وقيا�س تاأثريه. و�ستحظى 

هذه �ملهمة يف �لقريب �لعاجل بامل�ساندة و�لتوجيه 

�لالزمني لدى جلنة من �ل�سركة، مهمتها جمع ح�سيلة 

�خلربة يف جمال �ملو�َطنة، من خمتلف �إد�ر�ت 

ال�شركة.

وحتى حترز �أر�مكو �ل�سعودية �لنجاح �ملن�سود يف 

م�ساعيها، عليها �أن تقي�س مدى جناحها، ال من خالل 

م�ستوى ن�ساطها فح�سب، بل من خالل �لفرق و�لتغريرّ 

�الإيجابي �لذي حتدثه �أي�سًا. ولذ�، �سُتقِدم �ل�سركة على 

تنفيذ خطو�ت معينة ت�ساعدها يف فهم �الآثار �ملحددة 

لرب�جمها وقيا�س هذه �الآثار قيا�سًا �أف�سل. و�سي�ساعدنا 

هذ� يف تعزيز �إجر�ء�ت ت�سميم �لرب�مج وو�سع 

موؤ�سر�ت �الأد�ء و�أهد�فه.

و�ستو��سل �أر�مكو �ل�سعودية �ل�سعي لتحقيق منجز�ت 

�أخرى خالل �لعام �لقادم باإذن �هلل، و�ست�ستمر يف 

تنفيذ ��ستثمار�ت ��سرت�تيجية يف منظومة �قت�ساد 

�ململكة، ويف م�ساندة �ملجتمع وتوفري �لفر�س �لرتبوية 

جلميع �الأعمار. و�ستتابع �ل�سركة �إجر�ء �الأبحاث لبلوغ 

و�سائل جديدة حل�سر �آثار �لنفط �ل�سلبية يف �لبيئة، 

و�ست�ستمر يف �لوقت نف�سه يف �لبحث عن تقنيات 

جديدة وم�سادر للطاقة �ملتجددة.

لقد لعبت �أر�مكو �ل�سعودية عرب تاريخها دورً� متميزً� 

يف �ملجتمع �ل�سعودي، يف جمال بناء �لبنية �لتحتية 

�ل�سرورية، وخلق فر�س �لعمل، و�إتاحة �لفر�س 

لالإجناز �لرتبوي، وتعزيز حماية �لبيئة، وتدعيم 

�لن�سيج �الجتماعي يف �ململكة. وميثل تقرير »جهود 

اأرامكو ال�شعودية يف جمال املواَطنة 2010م« 

رمزً� اللتز�م �ل�سركة برعاية هذ� �لرت�ث و�ملحافظة 

عليه.

خالد بن عبد العزيز الفالح

�لرئي�س، كبري �الإد�ريني �لتنفيذيني

�أر�مكو �ل�سعودية

 كلمة رئي�س

جمل�س الإدارة

ن�سهد �ليوم عاملًا حافاًل بالتغري �ل�سريع و�لعميق 

�الأثر، فالتقنيات �حلديثة و�لتكامل �القت�سادي 

ل  �لعاملي �ملتعاظم و�لتفاعل �الجتماعي، كل ذلك ُيحورّ

�مل�سهد من حولنا متامًا. وتتطلب هذه �ملرحلة منا 

جميعًا، مو�طنني ورجاَل �أعمال، مو��سلة �لرتكيز 

�لقوي على �الأهد�ف �مل�سرتكة لتحقيق م�سلحة 

�ملجتمع. وعلينا يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �أن جند 

�ل�سبل �لكفيلة للنهو�س مبجتمعنا، بتوفري فر�س 

�لعمل �ملنتجة و�ملجدية جلميع �ملو�طنني، و�إنقاذ 

حياة �لذين يختطفهم �ملوت على طرقنا �ل�سريعة، 

وتوفري �ملعلومات �لتي يحتاج �لنا�س �إليها لينعمو� 

ن جدوى  بعمر مديد و�سحة طيبة. وعلينا �أن نح�سرّ

��ستهالكنا للطاقة ونحمي �لبيئة �لطبيعية، ونوفر 

فر�س تعليم ذ�ت م�ستوى عاملي للجميع.

وت�سطلع �ل�سركات بدور مهم عليها �أن توؤديه 

ل�سناعة �لفرق و�سنع �لتغيري وتلبية حاجات �ملجتمع 

�ل�سعودي �ملتغرية. وحتقق �الأركان �الأربعة �لتي ت�ستند 

�إليها ��سرت�تيجية �ملو�َطنة يف �أر�مكو �ل�سعودية – 

وهي �القت�ساد و�ملجتمع و�ملعرفة و�لبيئة – �آمالنا 

وطموحاتنا الإحر�ز �لتقدم يف �ململكة و�أر�مكو 

�ل�سعودية. وبف�سل �ال�ستثمار يف عامل �البتكار وتنمية 

روح �ملبادرة يف �إد�رة �الأعمال، وم�ساندة جمتمعاتنا، 

و�إتاحة فر�س �الإجناز �لرتبوي، وزيادة �لوعي �لبيئي، 

ميكن لل�سركات �أن تزيد قدرتها على �ملناف�سة 

�القت�سادية و�أن حترز، �إىل جانب ذلك، �لعديد من 

�لعو�ئد �الإيجابية للمجتمع.

وتتمتع �أر�مكو �ل�سعودية باإرث عريق يف �سعيها �إىل 

�سناعة �لفرق و�لتغيري �إىل �الأف�سل. لقد ر�فقُت 

هذه �ل�سركة منذ �سباي، ور�أيتها وهي تزدهر 

وحترز �لنجاح يف رعاية �ملو�هب، باإيجاد ثقافة تقدر 

�البتكار وتكافئه، وبالت�سجيع على حماية �لبيئة، 

وكذلك باإقامة عالقات و�سر�كات ذ�ت �ساأن على 

�ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي. وفيما تتبدل �الأو�ساع 

�القت�سادية و�الجتماعية، تو�ظب �أر�مكو �ل�سعودية 

على �لتز�مها بهذه �ملبادئ.

ولي�ست هذه �ملنجز�ت، بطبيعة �حلال، مهمة جدً� 

الأر�مكو �ل�سعودية فح�سب، بل مل�ستقبل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية باأ�سرها �أي�سًا.

لقد كانت �ملو�َطنة دومًا حجر �الأ�سا�س �لذي �أعان 

�أر�مكو �ل�سعودية فيما �أحرزته من جناح كبري. ويبنيرّ 

تقرير » جهود اأرامكو ال�شعودية يف جمال 

املواَطنة 2010م« ما تقوم به �ل�سركة للم�ساعدة 

يف بناء �قت�ساد �ملعرفة، و�الرتقاء بال�سحة، و�بتكار 

و�سائل جديدة لتقليل �آثار �لنفط �ل�سلبية يف �لبيئة، 

وكذلك �إيجاد فر�س تعليم للنا�س من جميع �الأعمار.

علي بن اإبراهيم النعيمي

وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية 

رئي�س جمل�س �إد�رة �أر�مكو �ل�سعودية
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2010

املعرفة

نركز على:

�ال�ستثمار يف �لتعليم و�لتدريب  •
�إلهام �ل�سباب �ل�سعودي  •
تعزيز تفاهم �لثقافات  •

يف عام 2010:

بد�أنا �أعمال �إن�ساء مركز امللك عبد   •
العزيز الثقايف العاملي، �لذي يعد 

حتفة ثقافية جديدة يف مدينة �لظهر�ن

�بتعثنا 1,922 طالبًا وطالبة للح�سول   •
على درجات جامعية، �إىل جانب 287 

طالبًا مدرجني على برنامج �الإعد�د 

للدر��سة �جلامعية �لتابع لل�سركة

قدمنا للجامعات �ل�سعودية 3000 دورة   •
تعلم �إلكرتوين 

زدنا �ملحتوى �لعربي يف موقع »ويكيبيديا«   •
بن�سبة 2% عرب برنامج �ل�سركة �ل�سيفي 

للطالب �ملوهوبني

��ست�سفنا 20,056 ز�ئرً� يف �ملكتبة   •
�ملتنقلة يف �ملنطقتني �لغربية و�لو�سطى 

البيئة

نركز على:

تعزيز جدوى ��ستهالك �لطاقة  •
حماية �لبيئة �لطبيعية  •

تطوير تقنيات �لطاقة �لنظيفة  •
يف عام 2010:

�غتنمنا 41 فر�سة لرت�سيد ��ستهالك   •
�لطاقة متخ�ست عن توفري 11.38 �ألف 

برميل يف �ليوم من �لزيت �ملعادل

قمنا بتدوير 785 طنًا من �لورق و�لورق   •
�ملقورّى )�لكرتون(، و17 طنًا من �للد�ئن 

)�لبال�ستيك(، ونحو 10 اآلف من 

حاويات حرب �لطابعات عرب بر�مج �إعادة 

�لت�سنيع يف �ملكاتب و�الأحياء �ل�سكنية

لبينا �أكرث من 70% من حاجات �لري   •
با�ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي 

�ملعاجَلة من �الأحياء �ل�سكنية و�ملر�فق يف 

�أر�مكو �ل�سعودية

��ستثمرنا يف بناء حمطة كهرباء تعمل   •
بالطاقة �ل�سم�سية بجهد 10 ميقاواط 

مت�سلة بال�سبكة �لكهربائية يف �لظهر�ن، 

وهي �لكربى من نوعها يف �لعامل

��ست�سفنا 3 اآلف ز�ئر يف حملة تر�سيد   •
��ستهالك �لطاقة لعام 2010م يف 

�لظهر�ن

اأبرز الأعمال يف عام 2010

اأبرز الأعمال 

2010

روؤيتنا: اأن نكون �شركة رائدة وموؤثرة يف اإيجاد الفر�س الجتماعية 

والقت�شادية امل�شتدامة ملا فيه رفاهية اململكة واملناطق الأخرى من العامل 

التي تعمل فيها ال�شركة.

القت�شاد

نركز على:
تعزيز روح �لريادة يف �الأعمال و�البتكار  •

تطوير منظومات �لتوريد �ملحلية و�لتوظيف  •
�إنتاج منتجات عالية �جلودة ب�سورة �آمنة    •

وم�ستقرة

يف عام 2010:

• منحنا �ل�سوق �ملحلية عقود متوين قيمتها 
3.1 بليون دولر ل�سر�ء مو�د )85% من 

جمموع �الإنفاق( و12.6 بليون دولر لقاء 

خدمات )77% من جمموع �الإنفاق(

وظفنا 620 �سعوديًا توظيفًا مبا�سرً�   •
و�أوجدنا 22,354 وظيفة جديدة ملو�طنني 

�سعوديني لدى مقاويل �ل�سركة

�أجنزنا �ملرحلة �لتجريبية ملركز ريادة   •
الأعمال يف اأرامكو ال�شعودية

عًا  دً� حمليًا و 32 م�سِنرّ �عتمدنا 151 موِررّ  •
حمليًا

قدمنا 55 معيارً� مقرتحًا �إىل هيئة   •
�لتقيي�س لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية 

املجتمع

نركز على:

تعزيز �ل�سحة و�ل�سالمة يف �ملجتمع  •
ن�سر ثقافة �لعمل �لتطوعي  •

توجيه �أغر��س �لتربعات �خلريية  •

يف عام 2010:

ز�ر موقَع �ل�سركة �خلا�س مب�سابقة   •
�ل�سالمة �ملرورية على �الإنرتنت �أكرث من 

5 ماليني ز�ئر و�سارك يف �مل�سابقة �أكرث 

من 1,300 م�سارك

��ست�سفنا 43,874 �سابًا يف مقطورة   •
حماكاة �ل�سياقة �الآمنة

��ستقبلنا 250 األف �سخ�س يف بر�مج   •
�ل�سركة �ل�سيفية وبر�مج �سهر رم�سان 

و�لعيدين، مدعومة بـ 82 األف �ساعة من 

�لعمل �لتطوعي �مللتزم

تو��سلنا مع 400 األف �سخ�س يف   •
�ملنطقة �لو�سطى عرب بر�مج خدمة 

�ملجتمع

�حتفلنا مبرور 60 عامًا على �إ�سد�ر   •
جملة »عامل اأرامكو ال�شعودية«، وهي 

جملة تعمل على تعزيز �لتفاهم �لثقايف 

بني �لعاملني �لعربي و�الإ�سالمي من جهة، 

و�لعامل �لغربي من جهة �أخرى
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التعريف 

باأرامكو 

ال�شعودية

 لمحات �شريعة عن 
اأرامكو ال�شعودية

54,798 موظفًا يف نهاية دي�سمرب 2010م  •
•  �أكرب �حتياطي ثابت من �لزيت �خلام �لتقليدي 

يف �لعامل: 260.1 بليون برميل

ر�بع �أكرب �حتياطي يف �لعامل من �لغاز: 278.5   •
تريليون قدم مكعبة قيا�سية

متلك �أحد �أكرب �أ�ساطيل �لنقل �لبحري يف   •
�لعامل لنقل �ملنتجات �لبرتولية )عرب �سركة فيال 

�لبحرية �لعاملية �ملحدودة، وهي �سركة متلكها 

�أر�مكو �ل�سعودية كاملة(

تبلغ طاقتها �الإنتاجية من �لزيت �خلام 12   •
مليون برميل يف �ليوم

تبلغ طاقة م�سافيها �ملحلية �لتكريرية �الأربع   •
مليون برميل يف �ليوم

�أر�مكو �ل�سعودية �سركة نفط 

عاملية متكاملًة، وهي متلك �أكرب 

�حتياط نفطي يف �لعامل

التعريف 

باأرامكو 

ال�شعودية

نبذة عن ال�شركة
�أر�مكو �ل�سعودية �سركة برتول عاملية متكاملة تدير 

�أكرب �حتياط نفط يف �لعامل، وتت�سمن �أعمالها 

�لتنقيب و�الإنتاج و�لتكرير و�لبرتوكيميائيات و�لتوزيع 

و�ل�سحن �لدويل و�لت�سويق.

وتقع مكاتبها �لرئي�سية يف مدينة �لظهر�ن يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية، ولها �سركات منت�سبة �إليها يف كٍلرّ 

من �ل�سني و�ليابان و�لهند وهولند� وكوريا �جلنوبية 

و�سنغافورة و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�ململكة 

�ملتحدة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.

ت�ستفيد �أعمال �ل�سركة من َم�سَدَري �لوقود 

�الأحفوري �لرئي�سَينينْ يف �ململكة، وهما �لزيت �خلام 

و�لغاز �لطبيعي، للم�ساعدة يف تلبية طلب �لطاقة 

ر للزيت  �لعاملي. وتعد �ل�سركة �أكرب منتج وم�سِدرّ

�خلام على �ل�سعيد �لعاملي، وت�سرف على �أكرب 

�حتياطي تقليدي منه، كذلك متلك وت�سغل �سبكة 

�سخمة من مر�فق �لتكرير و�لتوزيع، �إىل جانب 

مر�فق معاجلة �لغاز �لتي تغذي �لقطاع �ل�سناعي يف 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.

 التعريف باأرامكو

ال�سعودية

تفخر اأرامكو ال�شعودية 

باأنها املنتج الأول للطاقة 

النفطية املوثوق بها يف 

العامل

يف �شنة 2010م بلغ 

معدل اإنتاجنا اليومي 

من  برميل  ماليني   7.9
النفط اخلام

احتياطيات التقليدية 

)باليني �لرب�ميل( 

�مل�سدر: �أويل �آند غاز جورنال

*�مل�سدر: �أر�مكو �ل�سعودية

احتياطيات 

الغاز الطبيعي

)تريليون قدم مكعبة(

�مل�سدر: �أويل �آند غاز جورنال

*�مل�سدر: �أر�مكو �ل�سعودية
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جوائز الإمارات للطاقة – فازت �أر�مكو �ل�سعودية 

بثالث من جو�ئز �الإمار�ت للطاقة على �إ�سهامها يف 

تر�سيد ��ستهالك �لطاقة وحماية �لبيئة: جائزة �ل�سركة 

�خلا�سة، تكرميًا لربنامج �إد�رة �لطاقة يف �أر�مكو 

�ل�سعودية، وجائزة �مل�ساريع �ل�سغرية عن م�سروع 

ربط �ل�سو�غط يف �ملناطق �ملغمورة و�لياب�سة، وجائزة 

�لتعليم و�لبحث عن تطوير �لنموذج �مل�سرتك للطاقة 

و�حلر�رة �خلا�س باأر�مكو �ل�سعودية.

جائزة فوجيان لل�شداقة – منحت حكومة �إقليم 

فوجيان �الأ�ستاذ عبد �هلل �ل�سبِيرّل، نائب رئي�س م�سروع 

فوجيان �ملتكامل للتكرير و�إنتاج �لبويل �إيثيلني، جائزة 

فوجيان لل�سد�قة على �إ�سهامه يف �لتنمية �القت�سادية 

الإقليم فوجيان، وعلى مهنيته ودوره يف تقوية رو�بط 

�ل�سد�قة بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�سني و�إقليم 

فوجيان.

جائزة التاأهيل املهني – �عرت�فًا مبنجز�ت �ل�سركة 

يف جمال �لتاأهيل �ملهني ملوظفي �ل�سوؤون �ملالية لديها، 

فازت �أر�مكو �ل�سعودية بجائزة جيمز بولوك يف �ملوؤمتر 

�ل�سنوي �لذي �أقامه معهد �ملحا�سبني �الإد�ريني، لت�سبح 

�أر�مكو �ل�سعودية �أول �سركة خارج �لواليات �ملتحدة 

تفوز بهذه �جلائزة.

 حظيت �أر�مكو �ل�سعودية 

 ب�سرف �ختيارها �سركة 

�لعام �لنفطية

الجوائز والألقاب التي ح�شلت 
عليها ال�شركة في عام 2010م

اأكرب �شركة برتول يف العامل – �سنفت ن�شرة 

»برتوليوم اإنتيليجن�س« �ملرموقة يف جمال 

�ل�سناعة �أر�مكو �ل�سعودية �أكرَب �سركة برتول يف 

�لعامل، للعام �لثاين و�لع�سرين على �لتو�يل.

نفت �أر�مكو  جائزة ال�شرف يف الت�شنيع – �سُ

�ل�سعودية �سمن �أكرب 100 �سركة يف �لعامل يف جو�ئز 

�لت�سنيع �لتقدمي.

جائزة اأف�شل �شركة ت�شغيل ناقالت – فازت 

�سركة فيال �لبحرية �لعاملية �ملحدودة �لتابعة الأر�مكو 

�ل�سعودية بجائزة �أف�سل �سركة ت�سغيل ناقالت يف 

موؤمتر �لتجارة �لبحرية يف �ل�سرق �الأو�سط، تقديرً� 

لتميزها �لت�سغيلي وريادتها يف جمايل �ل�سالمة وحماية 

�لبيئة.

جائزة ال�شالمة يف النقل البحري – كرمت 

غرفة �لنقل �لبحري �الأمريكية �سركة فيال �لبحرية 

�لعاملية �ملحدودة مبنحها جائزة جونز ف. ديفلن 

الإد�رة �ل�سركة �أعمالها �لت�سغيلية دون �إ�سابة مهنية. 

و�إ�سافًة �إىل ذلك، منحت �لغرفة �الأمريكية جميع 

ناقالت فيال �ملتاأهلة �جلائزة �لبيئية للنقل �لبحري 

على عملها مدة عامني دون وقوع حو�دث �ن�سكاب نفط.

معر�س وموؤمتر اأبو ظبي الدويل للبرتول – 

حازت �أر�مكو �ل�سعودية جائزة �أف�سل �سركة طاقة 

يف �لعام، كذلك فاز رئي�س �ل�سركة وكبري �إد�رييها 

�لتنفيذيني، �الأ�ستاذ خالد بن عبد �لعزيز �لفالح، 

بجائزة �أف�سل م�سوؤول تنفيذي يف �لعام.

جائزة التميز يف البحث والتطوير – فاز مركز 

�لبحوث و�لتطوير يف �أر�مكو �ل�سعودية بجائزة تكرمي 

بثالث جنوم للتميز، من �ملوؤ�س�سة �الأوروبية الإد�رة 

�جلودة، بعد تنفيذه لالأطر و�لقو�عد �لتي و�سعتها تلك 

�ملوؤ�س�سة لتقييم �ملمار�سة �الإد�رية و�لعملية يف �ل�سركات 

�لر�ئدة.

جائزة التميز يف املحافظة على البيئة – 

م معهد جو�ئز �لتميز يف �ل�سرق �الأو�سط �أر�مكو  َكَررّ

�ل�سعودية على دورها �لر�ئد يف حماية �لبيئة �لطبيعية 

يف �ململكة ويف �ملنطقة وما قدمته من منجز�ت و�إ�سهام 

يف هذ� �ملجال.

جائزة هارت للطاقة – �عرت�فًا بتميزها �لت�سغيلي 

َمت �أر�مكو  وريادتها يف جمال �لطاقة �لعاملية، ُكِررّ

�ل�سعودية بجائزة �أف�سل �سركة طاقة يف �لعامل يف 

�لعام، �لتي متنحها »هارت �إنريجي ببلي�سينق«، �إحدى 

كربى دور �لن�سر يف �لعامل يف جمال �لطاقة.

التعريف 

باأرامكو ال�شعودية

التعريف 

باأرامكو ال�شعودية

اجتاز مفهوم ا�شتخدام 

»الروبوت« يف مكامن 

النفط، وهو مفهوم 

فاز بجوائز، اختباره 

 امليداين الأول يف 

�شنة 2010

فازت �شركتنا البحرية 

»فيال اإنرتنا�شونال« 

بجوائز عديدة لل�شالمة 

والبيئة
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ت�سعى �ل�سركة، عرب ن�ساط �لبحث و�لتطوير،   •
�إىل �ملحافظة على موقعها بني �ل�سركات �لعاملية 

�لر�ئدة يف جمال تقنيات �لطاقة وت�سجيع مزيد 

من تنوع م�سادر �القت�ساد �لوطني.

تثبت �ل�سركة، عرب جهودها �مل�ستمرة، �لتي تعُدرّ   •
�الأعمال �لتي ير�سدها هذ� التقرير »جهود 

اأرامكو ال�شعودية يف جمال املواَطنة 

خالل عام 2010م«، �أحد �الأمثلة على �لتز�مها 

�ل�سفافية و�مل�سوؤولية يف جميع �أعمالها.

التقدم الذي اأُحرز في 

 

عام 2010م
ال يت�سمن تقدم �سري �لعمل يف عام 2010م �الآثار 

�خلارجية �مللمو�سة فح�سب، بل يتعدى ذلك �إىل 

�لتح�سني �ملهم الأنظمة �حلوكمة �لد�خلية يف �ل�سركة 

و��سرت�تيجيتها يف جمال �ملو�َطنة. وناأمل �أن ي�ساعدنا 

هذ� �لزخم يف �لرتكيز تركيزً� �أف�سل على �سناعة 

�لفرق يف �أعمال �ل�سركة.

الرتكيز على الق�شايا املنا�شبة ل�شناعة 

الفرق

ل�سمان �سناعة �لفرق علينا �أن نركز على �لق�سايا 

وعلى �أبو�ب �لن�ساط �لتي ت�ستطيع �إحد�ث �لتاأثري 

�الإيجابي �أكرث من غريها. وتغتنم �ل�سركة �لفر�سة 

للتعامل ب�سورة فاعلة مع �حلاجات �الجتماعية 

و�القت�سادية �الأ�سمل يف �لوقت �لذي جتتهد فيه 

لتنفيذ �أولوياتها �ال�سرت�تيجية.

ويف عام 2010م، بد�أت �أر�مكو �ل�سعودية يف تطوير 

طريقة لتحليل �ل�سرور�ت تتيح لها ت�سخي�س 

�أولوياتها و�أولويات �ملجتمع. ويف عام 2011م وبعده، 

تعتزم �ل�سركة تطوير هذه �لطريقة و�لبناء عليها 

ودجمها على نحو �أوثق يف �لتخطيط �ال�سرت�تيجي 

لن�ساطنا يف جمال �ملو�َطنة.

بناء اإطار من ال�شراكة

يف �أر�مكو �ل�سعودية، نعلم �أننا ال ن�ستطيع بلوغ 

�أهد�فنا �لبعيدة �ملدى �إال من خالل �لتعاون مع 

�الآخرين.

وقد كان �ال�ستثمار يف عالقات �لتعاون �ال�سرت�تيجية 

هذه على �لدو�م عن�سرً� حموريًا يف �أعمال �ل�سركة 

�الأ�سا�س، وتعتزم �ل�سركة تطبيق نهج مماثل عند 

�لبحث عن »م�ساريع م�سرتكة« وتطويرها يف جمال 

�ملو�َطنة.

وملا كان لكل �سركة ر�سيدها �ملتميز من �ملهارة 

و�لقدرة و�الأهد�ف و�خلربة، فاإن �إيجاد نقاط 

�لتالقي يف �ملو�رد و�الأهد�ف بني �أر�مكو �ل�سعودية 

و�ل�سركات �الأخرى يتيح لل�سركة �إحد�ث �أثر 

�أكرب ونقل �أوجه �ملعرفة �لقائمة على نطاق �أو�سع 

و�ال�ستفادة من مو�ردنا ��ستفادة �أف�سل. فعلى 

�سبيل �ملثال، وجدنا �أن عالقة �لتعاون مع �جلامعات 

و�ل�سركات �لر�ئدة يف جماالت �لعلم و�لهند�سة د�خل 

�ململكة وخارجها توؤدي �إىل �كت�ساف �حللول �لناجعة.

بناء هيكل تنظيمي للمواطنة

كانت �لقيادة �لقوية دومًا عن�سرً� �أ�سا�سيًا لنجاح 

�أر�مكو �ل�سعودية يف �أعمالها، و�سيوؤدي تطبيق ذلك 

على �الأوجه �ملختلفة �ملتعلقة باملو�َطنة يف ن�ساط 

�ل�سركة، �إىل زيادة �لفرق �لذي ت�ستطيع �ل�سركة 

�إحد�ثه.

ومن �ساأن �متالك �ل�سركة هيكاًل حوكميًا و��سحًا 

فيما يخ�س طريقة �إد�رة �لن�ساط �ملتعلق باملو�َطنة، 

نها من تعيني �جتاه بر�جمها يف �مل�ستقبل،  �أن ميِكرّ

و�تخاذ �لقر�ر�ت �لعالية �مل�ستوى يف �مل�سائل �ملهمة، 

وكذلك �إ�سد�ر تقاريرها ومو�زناتها على نحو فاعل.

وبالنظر �إىل �مل�ستقبل، �ستوجه �لن�ساط جلنة تركز 

على �ملو�َطنة يف �ل�سركة. و�سيو��سل ق�سم �مل�سوؤولية 

�الجتماعية، �لذي �أن�سئ يف عام 2009م، عمله 

�لدوؤوب يف �الإ�سر�ف على �لن�ساط �ملتعلق باملو�َطنة.

ا�شرتاتيجية 

ال�شركة

ا�شرتاتيجية 

ال�شركة

 ا�سرتاتيجية

ال�رشكة

�سارت �أر�مكو �ل�سعودية يف �إطار نهج ثابت وم�ستمر 

منذ �إن�سائها يف عام 1933م، لتو�سيع �لدور �لتقليدي 

�ملتوقع من �أي �سركة يف �ملجتمع. وبف�سل �ت�ساع 

رقعة �أعمال �ل�سركة يف جميع �أنحاء �ململكة، و�رتقاء 

كة لنمو  مكانتها ب�سفتها �إحدى �أبرز �لقوى �ملحررّ

�القت�ساد �لوطني، وعالقات �لعمل �لقوية بينها وبني 

�الأطر�ف �ملعنية و�مل�ستفيدة على �ختالف �أنو�عها، 

�أخذت �ل�سركة على عاتقها قدرً� من �مل�سوؤولية 

�الجتماعية يفوق ما تقوم به معظم �ل�سركات 

�الأخرى.

وت�سكل قيم �ملو�َطنة يف نهج �ل�سركة ركيزة 

��سرت�تيجية يف جميع �أوجه ن�ساطها. فعلى �سبيل 

�ملثال:

ت�سعى �ل�سركة، عرب نهج هادف يركز على   •
�ل�سر�كة يف جمال �سر�ء �ملو�د، �إىل دعم 

�القت�ساد �لوطني و�إيجاد فر�س �لعمل.

تعمل �ل�سركة، عرب تعليم وتدريب موظفيها   •
و�أبناء �ملجتمع ب�سورة عامة، لرفع م�ستوى مهارة 

�ليد �لعاملة �ل�سعودية و�الرتقاء بقدرة �ملو�طن 

�ل�سعودي على �لفوز بالوظائف.

�شيكون مركز امللك عبد العزيز 

العاملي للثقافة مكانا للتبادل 

الثقايف.
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الأركان الأربعة
�ختارت �أر�مكو �ل�سعودية �أربعة جماالت تركيز �أ�سا�سية مل�ساندة ن�ساطها يف جمال �ملو�َطنة و�أهد�ف �مل�ستقبل يف هذ� �ل�سدد. 

ويو�سح �لر�سم �لبياين هذه �ملجاالت �الأربعة �ل�ساملة و�أهم �الأولويات �ملن�سودة يف �إطار كل ركن من هذه �الأركان.

تنظيم برامج المواَطنة في 
ال�شركة

بالرغم من �أن ن�ساطات �ل�سركة تتخذ عددً� من 

�الأ�سكال و�ل�سور، فاإنها ت�سهم جميعًا يف حتقيق 

روؤيتها �ل�ساملة ب�سفتها �سركة ت�سعى �إىل �سناعة 

�لفرق يف �ململكة و�لعامل �أجمع.

وعند �أخذ هذ� �لهدف يف �حل�سبان، يهم �ل�سركة �أن 

ه تركيزها ومو�ردها نحو �ملبادر�ت: توجرّ

�ملتعاونني   و�سول  ل�سمان  و�سوحًا،  �الأكرث  	•
و�مل�ستفيدين �إليها.  

تاأثريً�، ل�سناعة فرق �أكرب. �الأ�سد  	•
م�ستمرً�   تاأثريها  ليكون  ��ستد�مًة،  �الأطول  	•

ود�ئما.  

باملو�َطنة   �خلا�سة  �لروؤية  مع  �ن�سجامًا  �الأف�سل  	•
و��سرت�تيجية �الأعمال.  

وقد طورنا هذه �لطريقة مل�ساعدتنا يف مر�جعة �أوجه 

ن�ساطنا وتنظيمها يف جمموعات �أو فئات.

ال�شير ُقدمًا
�سي�ساعدنا �لتقدم �ملبني �أعاله يف مو��سلة بناء �الإرث 

�لذي ظلت �ل�سركة تطوره على مدى �الأعو�م �ل�سبعة 

و�ل�سبعني �ملا�سية، ويف تنفيذ �لتز�مها �الأ�سمل لتكون 

»�سركة ر�ئدة موؤثرة يف �إيجاد عدد من �لفر�س 

�الجتماعية و�القت�سادية �مل�ستد�مة لرفاهية �ململكة 

و�ملو�قع �الأخرى �لتي تعمل فيها �ل�سركات �ملنت�سبة 

ذ هذه �لروؤية عرب ��سرت�تيجية ت�ستند  �إليها«. و�ستنَفرّ

�إىل �أربعة مبادئ:

البناء على نقاط قوتنا يف اأعمالنا 

الأ�شا�شية. ومن خالل ذلك، ن�ستطيع زيادة �لتاأثري 

�لذي نحدثه يف �ملجتمع �إىل �حلد �الأق�سى، وحتقيق 

�لتميرّز يف تنفيذ بر�مج �ل�سركات يف جمال �ملو�َطنة 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

ال�شتجابة حلاجات املجتمع. ي�ستند كل برنامج 

من بر�مج �ل�سركة �إىل حاجات معينة معروفة 

بو�سوح د�خل �ملجتمعات �لتي تعمل فيها، و�إىل 

�أهد�ف �ململكة ككل.

بناء عالقات التعاون ال�شرتاتيجي. ي�ساعد 

�لتعاون مع �الآخرين يف تو�سيع نطاق �الأعمال 

وحت�سني �لنتائج، وي�ستند هذ� �لنوع من �لن�ساط �إىل 

نقاط قوة �ل�سركة يف جمال �الأعمال وي�ستفيد من 

�لقيم �مل�سرتكة لدى �الآخرين.

التقييم امل�شتمر لأداء ال�شركة. تو��سل �ل�سركة 

تقييم وتطوير جميع �أوجه ن�ساطها، يف جمال 

�ملو�َطنة ��ستنادً� �إىل �إطار عمل دقيق ل�سمان �أن 

يظل هذ� �لن�ساط مرتبطا بكل من �أهد�فنا �لكربى 

و�أهد�ف �ملجتمعات �لتي نعمل فيها.

قيا�س تاأثير ال�شركة
�ستعمد �أر�مكو �ل�سعودية �إىل و�سع موؤ�سر�ت �أد�ء 

�أ�سا�سية ملتابعة ما تقدمه �ل�سركة من �أد�ء وما حتققه 

من تقدم يف جمال �إحد�ث تاأثري م�ستد�م، ليكون 

ذلك �أحد جماالت �لتطوير �الأوىل يف ��سرت�تيجية 

�ملو�َطنة و�إجر�ء�ت �إعد�د �لتقارير حول و�جبات 

�ملو�َطنة يف �ل�سركة. ولتحقيق ذلك، �سنعمل للتيقن 

من �أننا نقي�س �لن�ساط �ل�سحيح ون�سع �الإجر�ء�ت 

و�الأنظمة و�ل�سو�بط �ل�سرورية جلمع هذه �ملعلومات 

و�لتحقق منها و�إعد�د �لتقارير ب�ساأنها.

 

ا�شرتاتيجية 

ال�شركة

ا�شرتاتيجية 

ال�شركة

نريد التيقن من اأننا 

نركز جهدنا يف الأمور 

التي �شتحدث اأكرب 

تطور يف اململكة

القت�شاد

• تعزيز روح �لريادة يف �الأعمال وت�سجيع �البتكار
• تطوير منظومات �لتوريد �ملحلية و�لتوظيف

• ت�سليم �إمد�د�ت م�ستقرة من 
�ملنتجات عالية �جلودة ب�سورة ماأمونة

املجتمع

• �الرتقاء بال�سحة و�ل�سالمة يف �ملجتمع
• بناء روح �لعمل �لتطوعي  

• و�سع �هد�ف �لتربعات �خلريية لل�سركة

املعرفة

• �ال�ستثمار يف �لتعليم و�لتدريب
• �إلهام �ل�سباب �ل�سعودي

• تعزيز �لفهم �لثقايف

البيئة

• تعزيز كفاءة ��ستهالك �لطاقة
• حماية �لبيئة �لطبيعية
• تطوير تقنيات �لطاقة �لنظيفة

االقت�شاد
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بر�مج منظمة، 

و��سرت�تيجية ومتو�ئمة
جمموعات �لربنامج�ملر�سحات

�ملجموعة 1

�ملجموعة 2

�ملجموعة 3

�ملجموعة 4

�لتو�وؤم

�ال�ستمر�ر
�لتاأثري

�لو�سوح

»�أن نكون �سركة ر�ئدة وموؤثرة يف �إيجاد 

�لفر�س �الجتماعية و�القت�سادية 

لرفاهية �ململكة و�ملو�قع �الأخرى �لتي 

تعمل فيها �ل�سركات �ملنت�سبة �إلينا«
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نبذة عامة
بناء �القت�ساد �لقوي �سروري، لي�س الأعمال �أر�مكو 

�ل�سعودية وحدها فح�سب، بل للتنمية �لطويلة �الأمد 

يف �ململكة �أي�سا. وينبع هذ� �لفهم من �عتقادنا باأن 

�القت�ساد �خلالق و�ملناف�س و�ملتنوع ُيعُدرّ �سروريًا 

لتوفري حياة كرمية للمجتمعات �ملحلية، و�إد�رة فاعلة 

للبيئة �لطبيعية، فر�س تعليمية من طر�ز عاملي، 

ولنجاح �أعمالنا كذلك.

وتو��سل �أر�مكو �ل�سعودية م�ساندة �لتنمية �مل�ستد�مة 

و�البتكار يف جميع �أنحاء �ململكة. فاإىل جانب توفري 

86% من دخل �لدولة توفريً� مبا�سرً�، ي�سهم قطاع 

دين  �لبرتول يف �إيجاد �لوظائف عرب �لتعاون مع �ملوِررّ

�ملحليني لتوريد حاجات هذ� �لقطاع، و�إيجاد فر�س 

�لعمل �جلديدة يف �الأق�سام �لتجارية فيه. كذلك ت�سعى 

�أر�مكو �ل�سعودية �إىل قيادة �مل�ساعي يف �ململكة لزيادة 

تنويع م�سادر �القت�ساد �لوطني، وم�ساندة �الأبحاث 

�حلديثة، و�لتدريب �مل�ستمر للمهنيني و�أ�سحاب 

�مل�ساريع �ال�ستثمارية.

وملا كان 40% من �سكان �ململكة تقريبًا دون �سن 

�خلام�سة ع�سرة، فاإن �إيجاد �لوظائف يف د�خل �ململكة 

يعد �إحدى �لركائز �الأ�سا�س الإ�سهام �ل�سركة يف جمال 

�ملو�َطنة. وتلعب �أر�مكو �ل�سعودية، ب�سفتها �أحد �أبرز 

�ملقاولني يف �ململكة، دورً� حيويًا لت�سجيع �ل�سركات 

�ملحلية على �ال�ستثمار يف تطوير �خلربة �ملتعلقة بتلبية 

حاجاتها �ملعقدة من م�سرتيات وت�سنيع، وهو �الأمر 

�لذي يعزز منظومة �لتوريد يف �ململكة.

ويف جمال تنويع م�سادر �القت�ساد، ن�سعى يف مو��سلة 

�سناعة �لفرق عرب �ال�ستثمار يف �لرب�مج �ملتعلقة 

بقطاع �لتكرير و�ملعاجلة و�لت�سويق من خالل �ل�سركات 

�ملنت�سبة و�مل�ساريع �مل�سرتكة د�خل �ململكة وخارجها. 

وناأمل يف �إيجاد قاعدة �أ�سمل من �لن�ساط �ملجزي عرب 

تو�سيع نطاق �أعمالنا لي�سمل جميع جماالت �ل�سناعات 

�لبرتولية ومر�حلها، وت�سجيع تطوير �ل�سناعات 

�الأخرى وتو�سيعها يف �ململكة. كذلك �ستزيد �ل�سركة 

عة وما حت�سل  مقد�ر ما ت�سرتيه من �سلع وطنية م�سَنرّ

عليه من خدمات من �سركات حملية، على �لنحو �لذي 

يعزز ن�ساط �القت�ساد يف �ململكة ويتيح �لفر�س الأر�مكو 

�ل�سعودية خلف�س تكاليف توريد �ملو�د وتق�سري دور�تها 

�لزمنية.

منجزاتنا:

�إنتاج 7.9 ماليني برميل يف �ليوم من �لنفط �خلام.  •
�سخ 9.4 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف �ليوم من �لغاز �خلام �إىل معامل �لغاز.  •

توظيف 620 �سعوديًا توظيفًا مبا�سرً� و�إيجاد 22,354 فر�سة عمل لل�سعوديني عرب �ل�سركات �ملتعاقدة مع   •
�أر�مكو �ل�سعودية.

تقدمي موظفي �ل�سركة �مل�ساركني يف م�سابقة �البتكار لعام 2010م، 1,800 فكرة مبتكرة جديدة عن تر�سيد   •
��ستهالك �لطاقة. ويبلغ �لوفر �ملمكن من خالل هذه �الأفكار �إذ� ُنفذت 100 مليون دوالر.

تر�سية مقاوالت خدمات، جمموُع قيمِتها 12.6 بليون دولر يف عام 2010م، منها 77 % ر�ست على �سركات   •
حملية.

�سر�ء مو�د بقيمة 3.1 بليون دولر، منها 85% من �ل�سوق �ملحلية.  •
دً� حمليًا و32 �سركة ت�سنيع حملية كم�سادر حمتملة لتوريد حاجات �ل�سركة من �ملو�د. �عتماد 151 موِررّ  •

و�سول عدد �سركات �لت�سنيع �ملحلية �مل�سجلة لدى �ل�سركة �الآن �إىل 961 �سركة، وهي قفزة هائلة يف عدد   •
�ل�سركات مقارنة بعددها يف عام 2001م �لذي بلغ 677 �سركة.

�حل�سول على 34 بر�ءة �خرت�ع من مكتب بر�ء�ت �الخرت�ع و�لعالمات �لتجارية يف �لواليات �ملتحدة   •
�الأمريكية، �إىل جانب تقدمي 104 طلبات �إ�سافية للح�سول على بر�ء�ت �خرت�ع.

�نخفا�س معدل �الإ�سابات �ملهِدرة للوقت بن�سبة %26.  •
تقدمي 13,118 فكرة �إىل نظام �إد�رة �الأفكار، بزيادة نحو 2,000 فكرة على عدد �الأفكار �لتي قدمت يف عام   •

2009م، ومتت �ملو�فقة على 1,707 �أفكار ويجري تنفيذ 939 فكرًة منها.

تقدمي 55 معيارً� مقرتحًا �إىل هيئة �لتقيي�س يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية.  •
م�شاركة 143 مهند�سًا وفني تفتي�س �سعوديًا يف برنامج تو�أمة �ملفت�سني، وهو برنامج تبادل م�سمم لنقل �أف�سل   •

دين �ملحليني. �ملمار�سات للموِررّ

فوز 9 معامل معاجلة غاز بجائزة حت�سني م�ستوى �ل�سالمة �لتي مينحها رئي�س ر�بطة �لعاملني يف جمال   •
معاجلة �لغاز، وذلك تقديرً� ملرور 500 األف �ساعة عمل دون حدوث �إ�سابات مهدرة للوقت.

المجالت التي نركز عليها:

تعزيز روح الريادة في الأعمال وت�شجيع البتكار  •
تطوير منظومات التوريد المحلية والتوظيف  •

ت�شليم منتجات عالية الجودة ب�شورة اآمنة وم�شتقرة  •

الركن الأول: 

القت�ساد

الركن الأول: 
القت�شاد

الركن الأول: 
القت�شاد

م�شاريع البناء التي نقوم 

بها حتفز القت�شاد املحلي
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تعزيز روح الريادة في الأعمال 
وت�شجيع البتكار

تعتقد �أر�مكو �ل�سعودية �عتقادً� جازمًا �أن �إحر�ز 

�لنجاح �القت�سادي يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين 

يتطلب �لتفكري �ملبدع و�ملبتكر و�ال�ستثماري �لطموح، 

ومن هنا تلعب �ل�سركة دورً� متعدد �الأوجه يف �إيجاد 

�لبيئة �خل�سبة �لتي تنمو فيها هذه �لعنا�سر وترتعرع. 

فعلى �ل�سعيد �لد�خلي، ميكننا �إز�لة �الإجر�ء�ت 

�الإد�رية �لرتيبة غري �ل�سرورية وت�سجيع �حللول 

�ملبتكرة، فيما ن�ساند، على �ل�سعيد �خلارجي، �مل�ساريع 

�لتجارية لرجال �الأعمال ونقدم منظومات وخدمات 

م�ساندة �أخرى.

وتتوقع �ل�سركة �أن تنبع �الأفكار �لتي تنطوي على 

منجز�ت جديدة من جميع �أنحاء �ل�سركة، ال �إد�ر�ت 

�لبحث و�لتطوير وحدها. وهذ� هو �ل�سبب �لذي دفع 

باأر�مكو �ل�سعودية  الإطالق برنامج البتكار يف عام 

2002م لتعزيز ثقافة �البتكار د�خل �ل�سركة وخارجها 

ملو�جهة جمموعة كبرية من حتديات �الأعمال. ومن 

عنا�سر هذ� �لربنامج، �أن�ساأت �ل�سركة نظام �إد�رة 

�الأفكار، وهو نظام اإلكرتوين لتجميع الأفكار، 

متلك �ل�سركة حقوق ملكيته، ويتيح �لفر�سة للموظفني 

لتقدمي �أفكارهم �إىل �أي �إد�رة من �إد�ر�ت �ل�سركة. 

وقد تلقينا 94 �ألف فكرة تقريبًا منذ �نطالق �لنظام 

يف عام 2002م، منها 13,118 فكرة يف عام 2010م 

وحده.

ونظمت �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا م�شابقة ابتكار 

يف عام 2010م لتجميع �الأفكار �ملتعلقة برت�سيد 

��ستهالك �لطاقة، وقدمت �ل�سركة يف �إطار هذه 

�مل�سابقة خم�سًة وع�سرين حملة وعر�سًا مرئيًا يف جميع 

�إد�ر�ت �ل�سركة، وقدم موظفو �ل�سركة ما يزيد على 

1,800 فكرة مبتكرة تنطوي، يف حال تنفيذها، على 

توفري حمتمل لل�سركة يبلغ 100 مليون دوالر. وخالل 

مدة �مل�سابقة �لتي ��ستغرقت �سهرين كاملني، بلغ 

تدفق �الأفكار نحو �سعف �ملعدل �ملعتاد لنظام �إد�رة 

�الأفكار، وهو �الأمر �لذي ي�سري �إىل جدوى �لو�سائل �لتي 

�عتمدتها �ل�سركة الإ�سر�ك �ملوظفني يف هذ� �لن�ساط.

وكان من �الأثر �لرت�كمي لهذه �جلهود، �لزيادة 

�لكبرية يف عدد �ملبتكر�ت �لتي ظهرت خالل �لعقد 

�ملن�سرم، �لذي ن�سري �إليه على �أنه ع�سر �البتكار يف 

�ل�سركة. ويف عام 2010م، ح�سلت �ل�سركة على  �أربع 

وثالثني بر�ءة �خرت�ع من مكتب بر�ء�ت �الخرت�ع 

و�لعالمات �لتجارية يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 

�إ�سافًة �إىل تقدمي 104 طلبات بر�ء�ت �خرت�ع �أخرى. 

وعلى �لرغم من �أن موظفي �ل�سركة كانو� يح�سلون 

على بر�ء�ت �خرت�ع منذ عام 1950م، �إال �أن هناك، 

من �سمن �لعدد �الإجمايل �لبالغ 128 بر�ءة �خرت�ع 

ح�سلت عليها �أر�مكو �ل�سعودية، 112 بر�ءة �خرت�ع 

ح�سلت عليها بعد �إن�ساء نظام �إد�رة �الأ�سول �لفكرية 

يف عام 2000م. �أما �الآن فرتكز �ل�سركة على �حل�سول 

على بر�ء�ت �الخرت�ع �لتي ميكن تنفيذها ميد�نيًا �أو 

ت�سويقها جتاريًا جلني �أرباح فعلية وملمو�سة.

 نتوقع �أن تاأتي �الأفكار 

 �خلالقة من كل 

�أق�سام �ل�سركة
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ي�سري تقدمنا �لتكنولوجي 

يف 2010 �إىل جدوى 

بر�مج �لتجديد لدينا

�شناعة الفرق: مركز ريادة 
الأعمال في اأرامكو ال�شعودية

�أدت جهود �أر�مكو �ل�سعودية يف جمال تطوير �ل�سناعة 

�ملحلية �إىل تاأ�سي�س م�ساريع حملية قادرة على �لبقاء، 

وُتعُدرّ هذه �مل�ساريع  �الآن من �مل�ساريع �لكربى يف جمموعة 

متنوعة من �ل�سناعات، كذلك �أدت جهود �ل�سركة 

�إىل �إيجاد ع�سر�ت �الألوف من فر�س �لعمل. ويعتزم 

مركز ريادة �الأعمال يف �أر�مكو �ل�سعودية �لبناء على 

هذ� �الإرث ومو��سلة حت�سني �إ�سهام �أر�مكو �ل�سعودية 

�الجتماعي عرب تعزيز روح �لريادة يف �الأعمال مل�ساندة 

منو �القت�ساد �لوطني، وتنويع م�سادره، وحتقيق �لتنمية 

�الجتماعية يف �ململكة.

 

ويعتزم �ملركز، �لذي �ختتم مرحلته �لتجريبية يف 

عام 2010م، �أن ي�سبح م�سدر متويل مهم للم�ساريع، 

و�أن يقوم بدور حا�سنة للم�ساريع �جلديدة يف �ململكة. 

فقد مورّل �ملركز يف مرحلته �لتجريبية ثالثة من رجال 

�الأعمال �جلدد، وهو يتطلع �إىل متويل �أكرث من 150 

م�سروعًا حتقق �إير�دً� �سنويًا يزيد على 600 مليون دوالر، 

وتن�سئ نحو 10 �آالف وظيفة على مدى �الأعو�م �لع�سرة 

�لقادمة.

و�إىل جانب �إيجاد فر�س �لعمل وجني �الإير�د، �ستكون 

�لفو�ئد غري �ملبا�سرة للم�ساريع �لتي ميولها �ملركز كبرية 

�أي�سا. فعلى �سبيل �ملثال، ُيتوقع �أن تكون لهذه �مل�ساريع 

�آثار كبرية يف جمال �لبحث و�لتطوير و�البتكار، وجودة 

�لب�سائع و�خلدمات �ملقدمة يف �الأ�سو�ق �ملختلفة د�خل 

�ململكة. و�سيعمل جناح هذه �مل�ساريع على ت�سجيع عدد 

�أكرب من �مل�ستثمرين على �لتقدم باأفكارهم، وبذ� يكون 

هذ� �جلهد حافزً� �إ�سافيًا لالقت�ساد �لوطني. و�أخريً� 

�سيعاد ��ستثمار �لرثو�ت و�لكفاء�ت �لتي �ستتمخ�س عنها 

�مل�ساريع �لتي ميورّلها �ملركز يف �جليل �لتايل من �مل�ساريع 

�جلديدة، وهو �الأمر �لذي �سيوؤدي �إىل تعزيز ريادة 

�الأعمال �لتجارية يف �ململكة.

يلبي منوذج »�مل�ساندة من �لبد�ية حتى �لنهاية« �لذي 

يتبناه �ملركز، حاجة �مل�ستثمرين �ملحتملني بدءً� من و�سع 

خطط �الأعمال، �نتهاء بامل�ساندة بعد �لتمويل. ولذلك، 

فاإن مركز ريادة �الأعمال يف �أر�مكو �ل�سعودية ي�سد فر�غًا 

قائمًا يف بيئة �مل�ساندة �ملتاحة لل�سركات �جلديدة.

ومتتد هذه �جلهود �إىل خارج �ل�سركة �أي�سا. فقد 

قدمت حملة تعزيز الأ�شول الفكرية �أكرث 

من 100 ور�سة عمل وعر�س مرئي يف جمال �البتكار 

خارج �أر�مكو �ل�سعودية منذ عام 2001م لتعزيز 

قيمة �لتفكري �البتكاري. و�أ�سهمت �ل�سركة �أي�سًا يف 

تنظيم معر�س البتكار الوطني »�بتكار«، �لذي 

يتيح للجمهور �الطالع على مبتكر�ت �ملخرتعني 

�ل�سعوديني، ومنهم �ملخرتعون من �أر�مكو �ل�سعودية، 

على ما يعزز �لتفكري �البتكاري.

�شناعة الفرق: ع�شر 
البتكارات في اأرامكو ال�شعودية

كانت �أول بر�ءة �خرت�ع ح�سلت عليها �ل�سركة يف 

عام 1950م يف جمال تقنية فرز �لغاز عن �لزيت، 

وقدمها �إدو�رد فان دورنيك. ويف عام 2010م، 

�حتفلت �أر�مكو �ل�سعودية باحل�سول على بر�ءة 

�الخرت�ع �لرقم 100، ويعد هذ� عالمة فارقة يف 

م�سرية �البتكار يف �ل�سركة.

وكانت �إحدى بر�ء�ت �الخرت�ع �لتي ح�سلت عليها 

�ل�سركة �أخريً� عن تقنية جديدة �بتدعها موظف 

�ل�سركة بيل كونر، �لذي �خرتع طريقة جديدة 

ملعاجلة �ملو�د �لكيميائية �لزيتية �ملوجودة يف مياه 

�ل�سرف �ل�سحي. وبف�سل هذ� �الخرت�ع، �أ�سبح 

باالإمكان معاجلة مياه �ل�سرف �ل�سحي �لتي 

كانت من قبل غري �ساحلة لال�ستخد�م من جديد، 

ن هذ� �الخرت�ع �أر�مكو �ل�سعودية من خف�س  وميِكرّ

��ستهالك �ملياه. كذلك �بتكر موظف �ل�سركة عبد 

�هلل �لظفريي، مب�ساركة حممد �ليامي، و�سيلًة 

خللط مادة هالمية مع �الإ�سمنت �لقابل للذوبان يف 

�الأحما�س لت�سهيل �حلفر يف �ملكامن �لطينية.

ومتتد �سبكة �مل�ساندة �لو��سعة �لنطاق يف �أر�مكو 

�ل�سعودية من �ملخترب�ت و�ملر�فق �الأخرى �إىل 

�لرب�مج �لهادفة و�إجر�ء�ت �لعمل �لتي �سجعت على 

تقدمي عدد �أكرب من طلبات بر�ء�ت �الخرت�ع. وقد 

لعبت �ملو�رد وحو�فز �لت�سجيع �لتي تقدمها �إد�رة 

�ل�سركة دورً� �أ�سا�سيًا يف �إحر�ز هذ� �لتقدم.

ويعد �لتقدم �لتقني �لذي �أحرزته �أر�مكو �ل�سعودية 

يف عام 2010م �ساهدً� على جدوى بر�مج �البتكار 

يف �ل�سركة. فها هو �لنظام �حلائز على �جلو�ئز 

ن  »قيقاباورز« )نظام �ملحاكاة �ملتو�زية �ملح�َسرّ

ملكامن �لزيت و�ملاء و�لغاز(، يظهر منه جيل جديد 

ي�سمح مبحاكاة حقول �سخمة بدرجة و�سوح ودقة 

عاليني للغاية، ليحوز على جائزة �أف�سل �بتكار �أو 

تقنية يف �لعام من معر�س وموؤمتر اأبو ظبي 

الدويل للبرتول.

 )Resbots( »كذلك و�سل مفهوم »روبوتات �ملكامن

�لذي �سبق له �لفوز بجو�ئز هو �الآخر مرحلة مهمة 

جديدة عند �إجر�ء �أول �ختبار ميد�ين حيرّ يف 

�سناعة �لبرتول حلقن روبوتات المتناهية �ل�سغر 

يف �ملكامن )10,000/1 من �سمك �سعرة �الإن�سان( 

يف بئر مر�قبة. و�أجرت �ل�سركة �أي�سًا �ختبارً� على 

تقنية متقدمة للفرز باالأغ�سية ترمي �إىل �إز�لة 

�لنيرتوجني و�مللوثات �لغازية �حلم�سية من �ملو�د 

�لهيدروكربونية، وهي تعد �أد�ة و�عدة لتخفيف �الآثار 

�ل�سلبية �لتي يخلفها �لبرتول يف �لبيئة.
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ومع �أن هذ� �لنجاح �لذي �أحرزته �ل�سركة لي�س 

، فاإن ن�سبة م�سرتيات �ل�سركة من �مل�سِنرّعني  بالهنيرّ

�ملحليني تقل عن 25%، وهذه فجوة تعتزم �ل�سركة 

ها، وقد و�سعت �ل�سركة ن�سب عينيها  �لعمل ل�سدرّ

هدفًا لزيادة هذه �لن�سبة بحلول عام 2020م �إىل 

70% من جمموع م�سرتياتها من �ملو�د.

ومن �أهم �لو�سائل �لتي �أحرزت �ل�سركة من خاللها 

الذي  هذ� �لتقدم مفهوم “التجمع ال�شناعي”، 

يعمل لزيادة قدرة �لت�سنيع و�خلدمات �ملحلية يف 

�ململكة. و�لتجمع �ل�سناعي عبارة عن جمموعة من 

�ل�سناعات ترتكز يف موقع جغر�يف و�حد وت�سرتك يف 

دين �أو �لتقنيات �أو �ملو�د �خلام �أو  نوع �لعمالء �أو �ملوِررّ

�ليد �لعاملة �ملاهرة. وي�سم �لتجمع �ل�سناعي �أي�سًا 

�ل�سناعات �مل�ساندة و�لوظائف �مل�ساعدة �لتي حتتاج 

�إليها �ل�سركات �ملوجودة د�خل �لتجمع �ل�سناعي 

لبلوغ قدرة �لتناف�س �مل�ستمرة. وتركز �أر�مكو 

�ل�سعودية جهودها يف هذه �لتجمعات على تلك 

�لب�سائع و�خلدمات �لتي ت�ستخدمها وي�ستخدمها 

قطاع �لطاقة و�لقطاعات �ل�سناعية �الأخرى ذ�ت 

�ل�سلة.

كذلك تقدم �أر�مكو �ل�سعودية حو�فز �إ�سافية 

الجتذ�ب قدر�ت ت�سنيع وخدمات جديدة �إىل 

�ململكة، ت�سمل عر�س �تفاقات توريد طويلة �الأجل 

يف مقابل توظيف ��ستثمار�ت جديدة يف �ململكة 

دين  �أو تخ�سي�س ن�سبة مئوية من �الأعمال للموِررّ

�ملحليني �ملوؤهلني �لذين وفرو� �لقدر�ت و�الإمكانات 

�لتي تتطلبها �أر�مكو �ل�سعودية.

�أما فيما يتعلق بالتوظيف، فقد قامت �ل�سركة، �لتي 

تفخر بن�سبة �ملوظفني �ل�سعوديني لديها، وتبلغ نحو 

87% من �ليد �لعاملة �ملوظفة مبا�سرة يف �ل�سركة، 

بتوظيف 620 مو�طنًا �سعوديًا توظيفًا مبا�سرً� يف 

عام 2010م. ولكن تبقى ن�سبة �ملو�طنني �ل�سعوديني 

�أقل من 22% بني موظفي مقاويل �ل�سركة، وعددهم 

99,361 موظفًا، مما يجعل هوؤالء �ملقاولني جمااًل 

خ�سبًا تركز عليه �ل�سركة الإيجاد فر�س �لعمل 

للمو�طنني �ل�سعوديني يف �مل�ستقبل.

ومت�سيًا مع �جلهود �لتي تبذلها �ل�سركة منذ مدة 

لدى  �لعاملة  طويلة من �أجل “�شعودة” �ليد 

�ملقاولني �لعاملني معها، حتر�س �ل�سركة على 

�إدر�ج �أحكام خا�سة ب�سعودة موظفي �ملقاولني 

يف مقاوالت �خلدمات و�ملن�ساآت �جلديدة �لتي 

تربمها �ل�سركة مع مقاوليها، وتر�قب تقيد هوؤالء 

�ملقاولني بهذه �الأحكام، وت�سدر تقارير عن �لتقدم 

�لذي يتحقق يف هذ� �ل�ساأن، عرب تقارير �مل�سوؤولية. 

و�إ�سافًة �إىل ذلك، ُيعُدرّ �لتخطيط لل�سعودة جزءً� من 

�إجر�ء�ت �لتوريد، �إذ ُيطلب من �ملقاولني تقدمي خطة 

�سعودة تبني بالتف�سيل جهودهم لتوظيف �ل�سعوديني 

وتطويرهم.

وزيادًة على ذلك، �أطلقت �ل�سركة نظام متابعة �ليد 

�لعاملة �ل�سعودية لدى �ملقاولني، وهو نظام ي�سرتط 

ثة، ومتابعة تنفيذ �أحكام  تقدمي تقارير �سهرية حمَدرّ

�ل�سعودة �ملدرجة على مقاوالت �خلدمات. فعلى 

جميع �لدو�ئر �لتي تنفذ مقاوالت حل�سابها حتديث 

�ملعلومات �ملتعلقة مبوظفي �ملقاولني بوترية �سهرية. 

و�سوف ت�ستمر �ل�سركة يف تخ�سي�س فر�س وظيفية 

معينة ب�سفة حمددة للمو�طنني �ل�سعوديني، �إىل 

جانب و�سع �حلو�فز �لتي من �ساأنها �أن ت�سجع 

�ل�سركات �ملتعاقدة مع �أر�مكو �ل�سعودية على �لتقيد 

با�سرت�ط �ل�سعودة.

تطوير منظومات التوريد 
المحلية والتوظيف

ي�سب �زدهار منظومة �لتوريد �لوطنية يف م�سلحة 

�أر�مكو �ل�سعودية و�ململكة على �ل�سو�ء، وت�ستفيد 

�ل�سركة من �ال�سرت�تيجية �لتي تركز على توريد �ملو�د 

عة و�خلدمات من �ل�سوق �ملحلية، الأن  و�لب�سائع �مل�سَنرّ

دينا يتيح لنا ت�سلم �ملو�د يف  �لقرب �جلغر�يف من موِررّ

وقٍت �أ�سرع وبتكاليف �أقل. كذلك ت�ستفيد �ململكة من 

هذه �ال�سرت�تيجية، بف�سل حتفيز �لنمو �القت�سادي، 

و�إن�ساء فر�س �لعمل �جلديدة، وت�سجيع مزيٍد من 

�لتنوع يف �القت�ساد �لوطني.

وقد قطعت �أر�مكو �ل�سعودية �سوطًا بعيدً� يف جمال 

دين �ملحليني، �إذ بلغ جمموع  حتويل �ملقاوالت �إىل �ملوِررّ

مبالغ مقاوالت �خلدمات �لتي �أبرمتها �أر�مكو 

�ل�سعودية 16.4 بليون دوالر �سملت 2,157 مقاولًة يف 

عام 2010م، كان ن�سيب �ل�سركات �ملحلية و�ملقاولني 

�ملحليني 77% من قيمتها.

وباملثل، بلغ جمموع �ملبالغ �لتي �سرفتها �ل�سركة 

لتوريد �ملو�د 3.6 باليني دوالر، ذهب 3.1 بليون دوالر 

منها �إىل �ل�سوق �ملحلية، وز�دت �ل�سركة خمزوناتها 

�ملحلية، �لتي ز�دت قيمتها �الآن على 40 مليون دوالر 

من �ملو�د. وفوق هذ�، �أ�سافت �ل�سركة �إىل قائمة 

عًا من  دً� و32 م�سِنرّ مورديها �ملحتملني 151 موِررّ

دين و�مل�سِنرّعني �ملحليرّني �جلدد، وجاء ذلك  �ملوِررّ

تتويجًا للجهود �لتي بذلتها �ل�سركة يف عقد من 

�لزمان عملت فيه �ل�سركة على ت�سجيل �ملزيد من 

�مل�سِنرّعني �ملحليني على قائمة �أر�مكو �ل�سعودية، �إذ 

عًا يف عام 2001م �إىل  ز�د عددهم من 677 م�سِنرّ

عًا يف عام 2010م. 961 م�سِنرّ
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الركن الأول: 
القت�شاد

يف �شنة 2010 اعتمدنا 32 

عًا جديدًا  م�شنِّ

 

 �شمن املزودين 

املحتملني

يوؤهل مركز الإعداد 

 موظفي الغد 

 ال�شعوديني للنجاح 

يف اجلامعات الإنفاق على امل�شرتيات
باليني �لدوالر�ت

)2010(

3.1 .....................  حملي

0.5 ......................  عاملي
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برنامج “�لتو�أمة” بني عامي 2008م و2012م. وبحلول 

نهاية عام 2010م، ز�ر 41 من هوؤالء �خلرب�ء �ملفت�سني 

�ملحليني �مل�ساركني يف  برنامج “�لتو�أمة”، وُعنِيرّ 143 

�سعوديًا من �ملهند�سني وفنيي �لتفتي�س لدى 18 �سريكًا 

عامليًا من �مل�ساركني يف برنامج “�لتو�أمة”، يف عدة 

مو�قع من �لعامل.

ومن �ملجاالت �ملهمة �الأخرى �لتي تركز عليها 

�أر�مكو �ل�سعودية مو��سلة �لدعوة اللتز�م �أخالقيات 

�لعمل، وهذ� جهد ينبع من �قتناعنا باأن تو�فر 

هة عن �لف�ساد ُيعُدرّ  بيئة عمل عادلة وتناف�سية ومنزرّ

�أمرً� �أ�سا�سيًا لبلوغ �لتنمية �القت�سادية �مل�ستد�مة. 

وعليه، فاإن توقيع �ملقاول على �لقو�عد �ل�سلوكية 

دي �أر�مكو �ل�سعودية ُيعُدرّ �سرطًا �أ�سا�سيًا للعمل  ملوِررّ

مع �ل�سركة، �إذ يو�فق �ملقاولون مبوجب هذه �لقو�عد 

على �لتز�م �ملبادئ �الأ�سا�سية �لو�ردة عليها مثل 

�لتقيد باالأنظمة وتطبيق �أ�ساليب و��سحة يف جمال 

�ملحافظة على �لبيئة و�ل�سالمة و�ل�سحة، و�لتجارة 

�لنزيهة، ومر�عاة �لقو�عد �الأخالقية يف جمال 

�لتوريد.

ويعمل لدى �أر�مكو �ل�سعودية مفت�شون معتمدون 

متخ�س�سون يف ك�سف �الحتيال منذ نحو 20 عامًا. 

وتوظف �ل�سركة �الآن ما يقرب من 30 ع�سوً� من 

�أع�ساء �حتاد مفت�سي ك�سف �الحتيال �ملعتمدين، 

وتقدم �ل�سركة م�ساندة جوهرية للفرع �ل�سعودي يف 

هذ� �الحتاد.

دين �ملحليني  كذلك تعمل �أر�مكو �ل�سعودية مع �ملوِررّ

مل�ساعدتهم يف ��ستيفاء �ملعايري �ملطلوبة لتوريد 

�ملو�د و�خلدمات �إىل �ل�سركة. ومن �أهم �لو�سائل 

�لتي تعتمدها �ل�سركة يف هذ� �ملجال ندوة اإدارة 

منظومة التوريد، �لتي تنظمها �ل�سركة بالتعاون 

مع جامعة �مللك فهد للبرتول و�ملعادن، وجتمع �أبرز 

�لهيئات �ملعنية و�سناع �لقر�ر يف �سركات �لت�سنيع 

و�ملقاولة و�لتوريد و�الأكادمييني و�ملنظمات �ملهنية 

و�لعمالء و�مل�ستفيدين �لنهائيني. وقد ��ستقطبت 

�لندوة �ل�سنوية �لر�بعة، �لتي ُعقدت يف �خُلرب يف 

�سهر �أكتوبر حتت �سعار “�إد�رة منظومة �لتوريد 

�لعاملية: �لتحديات و�لفر�س”، �أكرث من 400 

م�سارك.

وتتيح �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا فر�سًا مبا�سرة 

ملوظفي �ملقاولني، من �أجل �لتعلرّم و�حل�سول على 

�سهاد�ت معتمدة. فقد دخلنا يف �سر�كة مع معهد 

ل  لوج�شتيات ال�شرق الأو�شط - وهو معهد م�سَجرّ

لدى �ملعهد �لدويل �ملعتمد للوج�ستيات و�لنقل - 

لتوفري فر�س �حل�سول على �ل�سهاد�ت �ملعتمدة يف 

�إد�رة �الأعمال �للوج�ستية. وقد ح�سلت �أول جمموعة 

من �مل�ساركني على عدد من �ل�سهاد�ت، ومنها 

�ل�سهادة �الأولية �لدولية يف �للوج�ستيات و�لنقل، 

و�ل�سهادة �لدولية يف �للوج�ستيات و�لنقل، و�سهادة 

�لدبلوم �لدولية يف �للوج�ستيات و�لنقل.

وباملثل، يرمي برنامج تواأمة املفت�شني الذي 

�أن�ساأته �ل�سركة �إىل �الرتقاء باجلودة لدى �سركات 

�لت�سنيع �ملحلية عرب دعوة خرب�ء دوليني لزيارة 

نظر�ئهم لدى �سركات �لتوريد �ملحلية وتبادل �أف�سل 

�الأ�ساليب و�خلربة معهم. ويتيح هذ� �لربنامج 

ف لدى  للمهنيني من �ل�سباب �ل�سعودي �إمكانات �لتوُظرّ

وكاالت �لتفتي�س �لعاملية. وي�سعى �لربنامج �إىل ترتيب 

زيارة �ململكة لثمانني من هوؤالء �خلرب�ء و�إحلاق 

150 مر�سحًا �سعوديًا مع �لهيئات �لدولية �مل�ساركة يف 

الركن الأول: 
القت�شاد

الركن الأول: 
القت�شاد

يف 2010 افتتحت بيكر 

هيوز »قاعدة اأعمالها 

الكربى« اجلديدة يف 

الظهران.

 يرمي برنامج 

 التفتي�س املزدوج 

 اإىل زيادة عدد 

 املفت�شني املوؤهلني 

يف اململكة

�لتابعة  �الإنتاج  خطوط  كل  ع  تتجمرّ �الأوىل  “للمرة 
ل�سركة بيكر هيوز يف مرفق و�حد يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية وحتت �إد�رة فريق �إد�ري و�حد، 

وهو �الأمر �لذي �سيدفع نحو معايري متنا�سقة يف 

�سبيل حت�سني جودة خدماتنا وموثوقيتها... ويوؤكد 

هذ� �لتز�منا �إيجاد فر�س وظيفية جديدة و�الرتقاء 

باالقت�ساد �لوطني مت�سيًا مع روؤية قيادة �ململكة 

�لر�سيدة”.

 -  ت�شاد �شي. دينت، 

كبري �الإد�ريني �لتنفيذيني، �سركة بيكر هيوز )�إحدى 

�ل�سركات �لتي عملت طوياًل مع �أر�مكو �ل�سعودية يف جمايل 

�لتوريد وم�ساندة �أعمال حقول �لزيت(

�شناعة الفرق: ندوات 
اأخالقيات العمل وك�شف 

الحتيال
يف خطوة ترمي �إىل م�ساندة بيئة عمل م�سوؤولة 

وتناف�سية يف �ململكة، رعت �ل�سركة �سل�سلة من 

ندو�ت �لتوعية باأخالقيات �لعمل ومالحظة 

دي �ل�سركة ومقاوليها. �الحتيال الأبرز موِررّ

وقد �سعت حلقات �لنقا�س هذه، �لتي ح�سرها 

ممثلون للغرف �ل�سناعية و�لتجارية �ملحلية 

و650 م�شاركًا من 300 موؤ�س�سة )من بينهم 

دين �ملحليني(، �إىل زيادة �لوعي  مئات من �ملوِررّ

باأخالقيات �لعمل يف جمتمع �الأعمال وتقدير 

قيمتها وتاأكيد �سرورة ��ستيفاء قو�عد �ل�سلوك 

دين، و�ملعايري �لعاملية �الأخرى. لدى �ملوِررّ

وقد ركزت �لعرو�س �لتي قدمت يف هذه 

�لندو�ت على فو�ئد �لتقيد بهذه �ملعايري 

وقيمتها وتنفيذ بر�مج �لتوعية باالحتيال. وقدم 

دي �أر�مكو �ل�سعودية �لبارزين  �ثنان من موِررّ

 حاالت للدر��سة عن �أف�سل �أ�ساليب �لعمل 

يف هذ� �ملجال و�سجعا على �حلو�ر يف �مل�سائل 

 �ملتعلقة بالو�سائل �ملتبعة �الآن و�حللول 

�ملمكنة لها.
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�ملنطقة وم�ساندة �سعي �ململكة يف تنويع م�سادر 

�القت�ساد وتوفري فر�س �لعمل. يف عام 2010م، 

قدمت �ل�سركة �أحد �ملعايري للمنظمة �لدولية 

للمعايري، �إىل جانب �قرت�ح 55 معيارً� وتقدميها �إىل 

هيئة �لتقيي�س لدول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 

�لعربية.

و�إىل جانب �ملعايري، تدر�س �ل�سركة و�سائل تنويع 

منتجاتها وخدماتها. و�ل�سناعة �لبرتوكيميائية �أحد 

�الأمثلة على ذلك، �إذ تعمل �أر�مكو �ل�سعودية لزيادة 

طاقة �لتكرير �ملحلية من �أجل تلبية �لطلب �ملحلي 

و�لعاملي �ملتز�يد للمنتجات �ملكررة، باال�ستفادة 

من قرب م�سادر �للقيم و�لتكامل بني �مل�سايف 

وم�سانع �لبرتوكيميائيات. وقد م�ست �ل�سركة قدمًا 

يف تنفيذ م�سروعني مهمني للتكرير، هما �سركة 

م�سفاة �لبحر �الأحمر وم�سفاة جاز�ن، الإنتاج 

�لديزل ذي �ملحتوى �ملنخف�س من �لكربيت �سمن 

منتجات �أخرى. ومن �مل�ساريع �الأخرى �سركة �أر�مكو 

�ل�سعودية توتال للتكرير و�لبرتوكيماويات، وهي 

م�سروع �سخم م�سرتك بني �أر�مكو �ل�سعودية و�سركة 

توتال �أويل �لفرن�سية. وتعمل �ل�سركة �أي�سًا يف تطوير 

عات �ل�سناعية �ملرتبطة بامل�سايف لتحويل  �ملجمرّ

�لبرتوكيميائيات �الأ�سا�سية �إىل �سلع للم�ستهلك.

»تتجه �ململكة �لعربية �ل�سعودية نحو حتقيق منو 

�قت�سادي �سريع وم�ستد�م وتنويع م�سادر �القت�ساد 

لتوفري وظائف متميزة لل�سعب �ل�سعودي �لذي 

ردة. ويف �أر�مكو �ل�سعودية �لتي  يتز�يد ب�سورة مطرّ

تتبو�أ مكانة �لريادة �لعاملية يف جمال �لتنقيب عن 

�لنفط و�إنتاجه، نركز على حتويل �سركتنا لت�سبح 

قوة عاملية ال يف �إنتاج �لنفط وح�سب، بل يف ت�سنيع 

�لبرتوكيميائيات و�ملنتجات �لكيميائية �ملتخ�س�سة، 

وذلك من خالل تعزيز �إن�ساء �سناعة حتويل 

مزدهرة«.

  - عبد اللطيف بن اأحمد العثمان

 �لنائب �الأعلى للرئي�س للمالية، 

�أر�مكو �ل�سعودية

توفير منتجات جيدة بو�شائل 
اآمنة وم�شتدامة

تو�جه �أر�مكو �ل�سعودية يف �أعمالها �ليومية -من 

بناء مر�فق جديدة �إىل ت�سغيل معد�تها- خماطر 

توؤثر يف �ملوظفني وعائالتهم و�ملجتمعات �ملجاورة 

و�لبيئة. وتتطلب �إد�رة �ملخاطر �مل�ساحبة للعمل 

يف �لبيئة �ل�سناعية، بر�مج �سالمة مكثفة وقو�عد 

�حتياط ت�سغيلية �أخرى. فعلى �سبيل �ملثال، يت�سمن 

نظام اإدارة ال�شالمة �لتابع لل�سركة �إر�سادً� ملديري 

�الإد�ر�ت، ويركز على بر�مج وخطو�ت وعمليات 

معينة مل�ساعدتهم يف �سمان �ل�سالمة يف جمال 

عملهم. وبتنفيذ قو�عد هذ� �لنظام، ي�سهم �ملديرون 

يف رفع م�ستوى �أد�ء �ل�سركة لتكون، وفقًا لروؤيتها، 

ر�ئدة يف �ل�سالمة �ل�سناعية.

ويحتل �ال�ستثمار يف �لتدريب على مكافحة �حلر�ئق 

موقعًا �أ�سا�سيًا يف بر�مج �ل�سالمة يف �أر�مكو 

�ل�سعودية، �إذ �أن�ساأت �ل�سركة يف �جلعيمة مركزها 

�الأ�سا�سي للتدريب �ملتقدم على مكافحة �حلريق 

و�ال�ستجابة للحاالت �لطارئة، وهو »مركز �لتدريب 

�ملتقدم على مكافحة �حلر�ئق«، �لذي �فتتح يف عام 

2005م ليقدم حاالت �سبيهة مبا قد تو�جهه فرق 

مكافحة �حلر�ئق يف �حلو�دث �لطارئة �لو��سعة 

�لنطاق يف �ملر�فق �ل�سناعية، وليقدم ت�سورً� عن 

جممل �الأ�سول �لتي يجب على �الإد�رة حمايتها، 

ومينح �سهاد�ت تعتمدها وكالة دولية معرتف بها. 

كذلك يدرب �ملركز من�سوبي �إد�رة �الأعمال �لبحرية 

و�لعاملني يف �ملناطق �ملغمورة وموظفي �مل�ساريع 

�مل�سرتكة وعدد من �ل�سركات �الأخرى �ملختارة. 

وقد حازت �أر�مكو �ل�سعودية يف عام 2010م على 

�عتماد �ملجل�س �لقومي للموؤهالت �ملهنية يف مكافحة 

�حلر�ئق لنجاحها يف ��ستيفاء �ملعايري �ملعرتف بها 

عامليًا يف جمال مكافحة �حلر�ئق. وُيعُدرّ تقدمي هذه 

�لدور�ت �لدر��سية �ملعتمدة �إجنازً� بارزً� لل�سركة.

و�إ�سافًة �إىل �لعمل يف ظروف �آمنة، فاإن �الحتفاظ 

مب�ستوًى ثابت من �جلودة يعد �أي�سًا �أمرً� �أ�سا�سيًا. 

ولذلك، فاإن برامج توحيد �ملعايري يف �ل�سركة 

ي�سمن ��ستمر�ر تطوير �لتقنية و�ملهارة �ملهنية، �إىل 

جانب �ملحافظة على ثبات جودة منتجات �ل�سركات 

�ملختلفة يف �ل�سوق.

وبف�سل �خلربة �لتي �كت�سبتها �ل�سركة يف قطاعي 

�لنفط و�لغاز على مدى 77 عاما، فاإن معايري �أر�مكو 

�ل�سعودية ُتعُدرّ حا�سنة �الإرث �لفكري �لهند�سي 

يف �ل�سركة. فهذه �ملعايري ت�ستقطب خرب�ء هذه 

�ل�سناعة من جميع �أنحاء �لعامل لال�ستثمار يف 

يوفر مركز مكافحة 

احلرائق املتقدم 

يف اجلعيمة ظروفًا 

واقعية للمتدربني 

على الإطفاء

ت�شمن معايرينا 

الهند�شية م�شتوى 

ثابتًا من اجلودة

الركن الأول: 
القت�شاد

الركن الأول: 
القت�شاد

معدل الإ�شابات املهدرة للوقت

)عدد �الإ�سابات �ملهدرة للوقت لكل 200 �ألف �ساعة عمل(
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فمن خالل �إيجاد فر�س �لعمل وتنويع م�سادر 

�القت�ساد �لوطني، تلعب �ل�سركة دورً� حموريًا يف 

توطني مقاوالت �لت�سنيع و�لتوريد، و�الإ�سر�ف على 

�لتقيد مبعايري �ل�سالمة، و�إتاحة بر�مج �لتدريب على 

�ملهارة �ملهنية �ملتعلقة بها. و�ستنظر �أر�مكو �ل�سعودية 

باالهتمام نف�سه �إىل م�ساألة دفع عجلة �البتكار وتنمية 

روح �لريادة يف �الأعمال.

وتت�سمن بنود �لتز�م �ل�سركة لعام 2011م وما بعده 

ما يلي:

متويل ما يزيد على 150 م�سروعًا خالل �الأعو�م   •
�لع�سرة �لقادمة من خالل مركز ريادة �الأعمال 

يف �أر�مكو �ل�سعودية. ويتوقع لهذه �مل�ساريع �أن 

توفر عائد�ت �سنوية تزيد على 600 مليون 

دولر ونحو 10 اآلف فر�سة عمل خالل 

�الأعو�م �لع�سرة �لقادمة.

حتقيق هدف �ل�سركة وهو ترتيب زيارة ثمانني   •
خبريً� للمملكة و�إحلاق 150 مر�سحًا �سعوديًا 

باجلهات �لدولية �مل�ساركة يف برنامج »�لتو�أمة« 

بني عامي 2008م و2012م مبوجب برنامج 

»تو�أمة« �ملفت�سني، وذلك بغر�س تبادل �أف�سل 

�الأ�ساليب �ملعتمدة يف هذ� �ملجال مع �مل�سِنرّعني 

�ملحليني وت�سجيع �ملناف�سة على �ل�سعيد �لعاملي.

تلبية 82% من حاجتنا من �خلدمات و 94% من   •
حاجة توريد �ملو�د عرب مقاولني حمليني بحلول 

نهاية عام 2011م.

تلبية 30% من حاجتنا من �ملو�د بب�سائع   •
م�سنعة د�خل �ململكة، مع حلول نهاية عام 

2011م، ثم 70% مع حلول نهاية عام 2020م.

زيادة �ل�سعودة بني موظفي �ملقاولني �ملتعاقدين   •
مع �ل�سركة من �أقل من 25% �إىل 70% يف عام 

2020م.

 

وتنطوي م�ساريع �لغاز �لطبيعي على فر�سة مهمة 

�أخرى، �إذ ت�ساعد مكت�سفات �لغاز �لطبيعي �جلديدة 

يف تنويع م�سادر �القت�ساد يف �ململكة، و�ال�ستغناء 

عن �ملزيد من �لزيت �خلام �مل�ستهلك يف �ململكة 

وتوفريه لزيادة �لت�سدير. ويف عام 2010م، �سخت 

�سبكة �لغاز �ملركزية يف �ل�سركة �إمد�دً� متز�يدً� 

من �لغاز �لطبيعي للقطاع �ل�سناعي �ملتنامي يف 

�ململكة، ومن ذلك قطاع توليد �لطاقة �لكهربائية 

وحتلية �ملياه، وكذلك وفرت �لوقود و�للقيم لقطاع 

�ملو�د �لبرتوكيميائية �ملحلي �ملزدهر. وقد �سهد عام 

2010م منجز�ت كبرية يف جمال تطوير حقول غاز 

جديدة، مثل حقل كر�ن – �أول حقل بحري للغاز 

غري �ملر�فق يف �ل�سركة - وحقلي �حل�سباة وعربية. 

وت�ستمر �أعمال �لتطوير �الإ�سافية لهذه �حلقول خالل 

عام 2011م. كذلك د�سنت �ل�سركة معمل �لغاز يف 

�خلر�سانية، �لذي ينتج بليون قدم مكعبة قيا�سية 

يف �ليوم من �لغاز، وبد�أت يف تطوير معمل �لغاز يف 

و��سط. ود�سنت �ل�سركة �أي�سًا معماًل جديدً� الإنتاج 

�سو�ئل �لغاز �لطبيعي يف �حلوية و�أر�ست مقاولة 

متهيد موقع مل�شروع �شوائل الغاز الطبيعي يف 

ال�شيبة.

تَعدرّ معاملنا 

 

 ملعاجلة �لغاز �لطبيعي، 

 حلقة مهمة يف 

منو �سناعة �ململكة

�شتوؤدي املكت�شفات 

اجلديدة لحتياط الغاز 

الطبيعي اإىل تنويع 

اقت�شاد اململكة وتوفر 

مزيدًا من النفط للت�شدير

 ا�ست�رشاف

امل�ستقبل

يف عام 2011م وما بعده، �شتوا�شل 

اأرامكو ال�شعودية الرتكيز على 

الن�شاط اإمل�شاند وتعزيز َمواطن 

القوة يف اقت�شاد اململكة و�شعبها.

الركن الأول: 
القت�شاد

الركن الأول: 
القت�شاد

2020
%70 .............. د�خل �ململكة   

%30 .............   خارج �ململكة 

2020
�سعوديون................... %70   

%30 ..........   جن�سيات �أخرى 

م�شدر الب�شائع امل�شنعة

2010
د�خل �ململكة.............. %16   

%84 .............   خارج �ململكة 

�شعودة موظفي املقاولني

2010
�سعوديون................... %25   

  جن�سيات �أخرى........... %75
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نبذة عامة

لعبت �أر�مكو �ل�سعودية، يف �الأعو�م �ل�سبعة و�ل�سبعني 

�ملا�سية، دورً� بارزً� يف م�ساندة تطور جمتمعات 

ن�سطة و�سحية ومنتجة يف �ململكة، وتبقى �ل�سركة 

م�سممة على جهودها ل�سناعة �لفرق يف جمال 

�سالمة �أفر�د �ملجتمع ورفاهيتهم. وتعمل �ل�سركة 

مل�ساندة �لرب�مج وتنظيم �لعمل الإ�سر�ك �أفر�د 

�ملجتمع يف �لن�ساط �لتعليمي و�لرتفيهي و�ملهرجانات 

�لعائلية.

وحتتل م�ساألة تعزيز ثقافة �ل�سالمة �ملكانة �الأوىل 

لدى �ل�سركة. فاململكة ت�سهد و�حدً� من �أعلى معدالت 

وفيات حو�دث �ملرور يف �لعامل، �إذ ُتعُدرّ �لوفاة نتيجة 

هذه �حلو�دث �الآن يف �ململكة �أكرب �سبب للوفاة بني 

�لذكور �لبالغني �لذين تر�وح �أعمارهم بني 16 و36 

عاما. وما من �سٍكرّ يف �أن هذ� يوؤثر تاأثريً� و��سحًا 

يف موظفينا، �لذين يق�سون جزءً� لي�س بالقليل من 

يومهم على �لطرق، ويف �أفر�د �ملجتمع �الآخرين 

ر حياتهم بحادث ماأ�َسِوي من  �لذين ميكن �أن تدَمرّ

هذه �حلو�دث.

الركن الثاين:
 املجتمع

وتعتقد �ل�سركة �أي�سًا �أن لها دورً� توؤديه فيما يتعلق 

ببناء ثقافة �لتطوع. ففر�س �لتطوع ت�ساعد �أفر�د 

�ملجتمع يف �سناعة �لفرق يف جمتمعاتهم �إىل 

جانب �كت�ساب �ملهارة �لتي ميكن تناقلها بني �أفر�د 

�ملجتمع. وتركز �ل�سركة على غر�س هذه �لقيم 

يف نفو�س �ل�سغار حتى يكونو� ن�سطاء يف جمتمع 

�مل�ستقبل، ومو�طنني فاعلني وقادة لهذ� �مل�ستقبل.

وترمي �الأعمال �خلريية �لتي تقوم بها �ل�سركة 

�أي�سًا �إىل زيادة �الأثر �الإيجابي �لذي ن�ستطيع �أن 

دثه عند �ملحتاجني �إىل �حلد �الأق�سى. فاإ�سافًة  ُنحنْ

�إىل تقدمي �ل�سركة �إ�سهامها �خلريي �خلا�س بها، 

فاإنها توفر �لفر�سة �أي�سًا ملوظفيها لالإ�سهام يف هذه 

�الأعمال.

منجزاتنا:
ح�سور 3 اآلف طالب يف �ملنطقة �لو�سطى عر�س »�ل�سياقة �ملتهورة« من �أجل زيادة �لوعي بال�سالمة �ملرورية.  •

��ستقبال �أكرث من 5 ماليني م�ساركة من �أكرث من 25 دولة على �ملوقع �الإلكرتوين مل�سابقة �ل�سالمة �ملرورية.  •
زيارة 43,874 �سابًا ممن تزيد �أعمارهم على �خلام�سة ع�سرة ملقطورة حماكاة �ل�سياقة �الآمنة لتعلم �ل�سياقة   •

�لوقائية.

م�شاركة 7,334 موظفًا يف برنامج �ملحافظة على �ل�سحة �لبدنية يف �أر�مكو �ل�سعودية.  •
م�شاركة 250 األف �سخ�س يف بر�مج �ل�سركة �لتي نظمتها يف ف�سل �ل�سيف و�سهر رم�سان و�لعيدين يف عام   •

2010م، و�لتي ُقدم خاللها 82 األف �ساعة من �لعمل �لتطوعي.

زيارة 3 اآلف �سخ�س للحملة �ل�سنوية لرت�سيد ��ستهالك �لطاقة، وكان �سعارها: »نعم، نحن جزٌء يف منظومة   •
تر�سيد ��ستهالك �لطاقة«، وقد �أقيمت  يف مدينة �لظهر�ن.

��ستفادة 400 األف �سخ�س من بر�مج �لتو��سل مع �ملجتمع يف �أر�مكو �ل�سعودية يف �ملنطقة �لو�سطى.  •
60 عامًا على �إ�سد�ر جملة »عامل اأرامكو ال�شعودية«، �لتي حازت على عدد من �جلو�ئز، و�لتي  مرور  	•

ُتعُدرّ و�سيلة مهمة لدى �ل�سركة لتعزيز �لتفاهم �لثقايف بني �لعاملني �لعربي و�الإ�سالمي و�لعامل �لغربي و�ل�سرق 

�الأق�سى، �إذ بلغ عدد �مل�سرتكني يف �لن�سخة �ملطبوعة منها 170 األف م�سرتك، �إىل جانب 250 األف �سخ�س 

قروؤوها على موقع �ل�سركة على �سبكة �الإنرتنت يف كل �سهر خالل عام 2010م.

زيارة 7 اآلف �سخ�س ملهرجان �حلد�ئق و�لزهور �ل�سنوي �لثالث �لذي نظم يف مار�س 2010م.  •
م�شاركة 100 متطوع يف م�ساندة �أعمال د�ئرة �خلدمات �لطبية يف �أر�مكو �ل�سعودية.  •

��ستقبال ما يقرب من 500 يتيم لالحتفال بعيد �لفطر �ملبارك يف معر�س �أر�مكو �ل�سعودية يف �سهر يونيو   •
2010م.

منح 1,103 قرو�س جديدة مبوجب برنامج متلك �لبيوت يف �ل�سركة وتوزيع 231 قطعة �أر�س جمانية على   •
�ملوظفني �لذين تتو�فر فيهم �ل�سروط.

ح�سور 80 األف ز�ئر �ملهرجان �لعلمي �لربيطاين عام 2010م، وهو �أكرب مهرجان علمي عام يف �أوروبا، حيث   •
كانت �أر�مكو �ل�سعودية �لر�عي �الأول للمهرجان، وَعر�ست فيه معلومات عن مركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف 

�لعاملي وعن �أوجه �لن�ساط �الأ�سا�سية �لتي ت�سطلع بها �ل�سركة.

نركز على:

تعزيز �شحة المجتمع و�شالمته   •
بناء ثقافة العمل التطوعي  •

توجيه اأهداف التبرعات الخيرية  •

الركن الثاين:
 املجتمع

الركن الثاين

املجتمع 

تنظم اأرامكو ال�شعودية 

وت�شارك يف تنظيم 

احتفالت غر�شها 

تعزيز الوعي ال�شحي 

وروح التطوع
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ويف �سهر مار�س، عملت �ل�سركة مل�ساندة �لن�ساط 

�لذي �ساحب اأ�شبوع املرور لدول جمل�س 

التعاون اخلليجي، عرب �إعد�د نحو مليون مادة 

تعليمية يف جمال �سالمة �ملرور وتوزيعها على موظفي 

�ل�سركة و�أفر�د عائالتهم و�سكان 36 مدينًة وبلدًة 

يف جميع �أنحاء �ململكة. و�إ�سافًة �إىل ذلك، �ساندت 

�ل�سركة معار�س خا�سة يف �لعديد من �ملدن �لكربى 

يف �ململكة، منها �لريا�س وجدة و�لظهر�ن و�لهفوف. 

ونظمت �ل�سركة معار�س عن �سالمة �ملرور يف جميع 

مناطق �أعمال �ل�سركة، حيث متكن موظفو �ل�سركة 

و�أفر�د عائالتهم وطالب �ملد�ر�س من ح�سور 

�لعرو�س و�حل�سول على مو�د مقروءة عن �سالمة 

�ملرور وكذلك �مل�ساركة يف م�سابقات حول معلومات 

�سالمة �ملرور.

كذلك ترعى �أر�مكو �ل�سعودية مقطورة حماكاة 

ال�شياقة الآمنة لتعليم �ل�سباب على �أ�سول 

�ل�سياقة �لوقائية. ففي عام 2010م، ز�ر �ملقطورة 

43,874 �سابًا ممن تتجاوز �أعمارهم �سن �خلام�سة 

ع�سرة يف جميع �ملو�قع �لتي حلت فيها �ملقطورة يف 

بت �ل�سركة، بف�سل مبادرة  �ملنطقة �ل�سرقية. ودررّ

ًا على  اأمهات �شحايا حوادث املرور 20 �أمرّ

�لتحدث �إىل �الأطفال عن �سالمة �ملرور بفاعلية 

تامة، وحكاية ق�س�س و�قعية مقنعة، و�إ�سد�ء �لن�سح 

ب�ساأن �ملحافظة على �ل�سالمة.

ومل�ساندة تطبيق �أنظمة �ملرور، فقد تعاونت �أر�مكو 

�ل�سعودية مع اإدارة مرور الدمام وقوات اأمن 

الطرق لإجناز بدء ت�سغيل �أربعة مر�كز حمدثة 

للقيادة و�لتحكم، �إىل جانب م�ساعفة �ل�سركة 

جهودها يف تطبيق �أنظمة �ملرور على �لطرق �لتابعة 

لها. و�أجنزت �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا مراجعة 

�شالمة الطرق يف طريقي �لظهر�ن - �جلبيل 

و�لظهر�ن - �خلرب و�أطلعت �جلهات �حلكومية 

�ملخت�سة على نتائجها حتى يت�سنى لها حتديد 

�ملناطق �خلطرة و�إيجاد �حللول �ملنا�سبة لتح�سني 

م�ستوى �ل�سالمة وقيا�س جدو�ها مع مرور �لوقت.

�شناعة الفرق: 
م�شابقة �شالمة المرور

طلقت م�سابقة �سالمة �ملرور لت�سجيع م�ساركة 
ُ
�أ

�ملجتمع �لفاعلة يف تقليل حو�دث �ملرور. وقد 

��سرتطت �مل�سابقة على �مل�ساركني فيها �إعد�د 

مل�سقات و�أفالم مرئية ومو�قع �إلكرتونية لتعزيز 

�أ�سول �سالمة �ملرور. وقد دعت �أر�مكو �ل�سعودية 

�إىل �مل�ساركة يف هذه �مل�سابقة من خالل و�سائل 

�الإعالم �ملقروءة و�ملرئية ومو�قع �لتو��سل 

�الجتماعي على �سبكة �الإنرتنت مثل موقع 

“في�سبوك”.

وقد �سارك يف هذه �مل�سابقة �أكرث من 1,300 

مت�سابق، فيما ز�ر موقع �مل�سابقة على �سبكة 

5 ماليني ز�ئر من �أكرث  من  “�الإنرتنت” �أكرث 
من 25 دولة، قدمو� �أفكارً� للم�سابقة و�سوتو� 

الأف�سلها. وفاز بجائزة �أف�سل مل�سق يف م�سابقة 

هذ� �لعام خالد جا�سم جابر فخرو، فيما فاز 

عبد �هلل �أحمد فهيم عبد �هلل بجائزة �أف�سل 

موقع تفاعلي 

على �سبكة 

“�الإنرتنت”، 
وذهبت جائزة 

�أف�سل فلم مرئي 

�إىل توفيق �سعود 

�ملغلوث. كذلك 

ُمنحت جو�ئز 

�أخرى الأ�سحاب 

�مل�ساركات 

�ملتميزة.

وبالتو�زي مع 

هذه �مل�ساركات 

�ملتميزة، رعت 

�أر�مكو �ل�سعودية 

مو�د �إعالنية 

وتوعوية عن �سالمة �ملرور يف �ملو�قع و�ل�ساحات 

�لعامة يف جميع �أنحاء �ململكة. ويقدر عدد 

�ل�سائقني �لذين �ساهدو� هذه �الإعالنات باأكرث 

من 9 ماليني �سائق حتى �الآن.

تعزيز ال�شحة وال�شالمة فـي 
المجتمع

حتتل مهمة تعزيز ثقافة �ل�سالمة و�لرفاهية يف 

�ملجتمعات �لو��سعة �لتي نعمل فيها، مكانة �الأولوية 

�لق�سوى لدى �أر�مكو �ل�سعودية. فال�سركة ت�سعى 

لغر�س �سلوك �ل�سالمة يف �ملنزل مل�ساعدة موظفينا 

و�أفر�د عائالتهم و�ملجتمع باأ�سره يف �ملحافظة على 

�سالمتهم. كذلك ت�ساند �ل�سركة �ل�سحة �ملجتمعية 

عرب ن�سر �لتوعية ب�ساأن �لعديد من �مل�سائل �ل�سحية 

�ملختلفة وت�سجيع �أفر�د �ملجتمع على �الأخذ بزمام 

�ملبادرة يف �مل�سائل �ملتعلقة ب�سحتهم. فعلى �سبيل 

�ملثال، ��ستفاد يف �ملنطقة �لو�سطى وحدها ما 

يزيد على 400 �ألف �سخ�س من بر�مج �لتو��سل 

مع �ملجتمع، �لتي نظمتها �أر�مكو �ل�سعودية يف عام 

2010م.

كذلك ت�سعى �أر�مكو �ل�سعودية لنقل �سلوك �ل�سالمة 

و�ل�سحة �خلا�سة مبكان �لعمل، �إىل منازل �ملوظفني 

وجمتمعاتهم، لرفع م�ستوى �الأمان و�الإح�سا�س 

بالر�سا بني �الأيدي �لعاملة وحماية �لعائالت 

و�ملجتمعات من �أي �إ�سابة. و�سمن هذه �جلهود، 

تتابع �ل�سركة �الإ�سابات �ملُقِعدة �لتي حتدث ملوظفيها 

خارج �أوقات �لدو�م، وتبلغ ن�سبتها 89% من جمموع 

�الإ�سابات �ملهِدرة للوقت �لتي حدثت للموظفني يف 

عام 2010م. ويف �الإجمال، وقعت 682 �إ�سابة خارج 

�أوقات �لعمل، �أي �أقل مما حدث عام 2009م �لذي 

�سجلت فيه 796 �إ�سابة. وحتى ت�ستمر �ل�سركة يف 

خف�س هذ� �لعدد، تركز بر�مج �أر�مكو �ل�سعودية على 

مهارة �ل�سياقة، و�ل�سلوك �لرتفيهي �ملاأمون ومكافحة 

�حلر�ئق �ملنزلية.

ومن �الأمور �لتي توليها �ل�سركة �أولوية كبرية تقليل 

حو�دث �لطرق يف �ململكة. �إذ ي�سعى برنامج �شالمة 

املرور يف اأرامكو ال�شعودية لتعزيز مفهوم 

�ل�سياقة �الآمنة لبلوغ خف�س كبري وم�ستمر يف �لوفيات 

و�الإ�سابات �لناجمة من حو�دث �ملرور. وتت�سمن 

��سرت�تيجية �سالمة �ملرور �أربعة جماالت �أ�سا�سية 

لتحقيق �أهد�فها: �لتعليم و�لهند�سة وتطبيق �لقانون 

و�ال�ستجابة �لطبية �لطارئة.

وقد حددت �ال�سرت�تيجية هدفًا عامًا هو تقليل 

عدد �لوفيات �لناجمة من حو�دث �ملرور يف �ملنطقة 

�ل�سرقية. ففي عام 2010م، �سهدت �حلو�دث 

يف هذه �ملنطقة �نخفا�سًا بن�سبة 4% عن �لعام 

�ل�سابق، كذلك �أجرت �ل�سركة �سل�سلًة من �لن�ساطات 

�ال�سرت�تيجية �لتعليمية وبذلت �جلهود لزيادة �لوعي 

�لعام با�ست�سافة لقاء�ت ومهرجانات وتنظيم حملة 

�إعالمية مكثفة يف �لو�سائل �ملقروءة و�مل�سموعة 

و�ملرئية. وغطت مطبوعات �أر�مكو �ل�سعودية وو�سائل 

�الإعالم �ملحلية �ملقروءة جهود �ل�سالمة �ملرورية هذه 

رت �أر�مكو �ل�سعودية  بكثافة. و�إ�سافًة �إىل ذلك، طورّ

مو�د تعليمية �ساملة عن �سالمة �ملرور للطالب، من 

�أجل ��ستخد�مها كمو�د تعليمية لتقليل �حلو�دث 

و�لوفيات و�الإ�سابات و�خل�سائر �الأخرى �لناجمة 

منها. وقد تعاونت �أر�مكو �ل�سعودية مع وز�رة 

�لرتبية و�لتعليم لتطوير دليل �شالمة املرور، الذي 

بو� بدورهم 7,500  ��سُتخدم لتدريب 295 مدر�سًا َدررّ

طالب من طالب �لثانوية �لعامة و6,900 من ال�شباب 

يف �لفئة �ملعر�سة ملخاطر مرتفعة. ومل تقت�سر 

جهودنا �لتعليمية على �لطالب فقط، بل �سملت 

جميع �ل�سائقني، وذلك عرب حت�سني �ملو�د �لدر��سية 

يف مد�ر�س تعليم �ل�سياقة يف �ملنطقة �ل�سرقية 

و�الرتقاء بكفاءة من�سوبيها ومر�فقها. وتتما�سى 

جهود �لتح�سني هذه مع ��سرت�تيجية �سالمة �ملرور، 

�لتي طورتها �ل�سركة وقدمتها ل�سركاء �آخرين يف 

جمل�س �سالمة �ملرور يف �ملنطقة �ل�سرقية.

 �ال�سرت�تيجية �ملتبعة 

 ترمي �إىل تقليل عدد 

 �سحايا حو�دث �ل�سري 

يف �ملنطقة �ل�سرقية
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ال�شياقة الآمنة 
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عدة �أعو�م يف �سبيل حت�سني وترية فح�س �سرطان 

�لثدي و�سرطان عنق �لرحم من �أجل �كت�سافهما يف 

مر�حل مبكرة وتقدمي عالج �أجدى حلاالت �ل�سرطان. 

وت�سمنت حملة التوعية ب�شرطان الثدي �لتي 

نظمتها �ل�سركة تعريف �لن�ساء باأ�سلوب فح�س �أي 

�أعر��س غري طبيعية ومالحظة �أي تغري. وت�سمنت 

�حلملة �أي�سًا فح�سًا طبيًا تولته طبيبات متخ�س�سات 

وندوة تثقيف.

كذلك يركز برنامج املحافظة على �شحة البدن 

يف اأرامكو ال�شعودية على ن�سر �لثقافة �ل�سحية 

بني �ملوظفني. وقد �سهد هذ� �لربنامج، �لذي �نطلق 

يف عام 2005م، تطورً� هائاًل فاأ�سبح يقدم مو�رد 

وينظم ن�ساطًا �سحيًا على �سبكة »�الإنرتنت« وعلى 

�أر�س �لو�قع للموظفني �مل�سجلني يف �لربنامج و�لبالغ 

عددهم 7,334 موظفًا. وي�سم �لربنامج 42 ن�ساطًا 

يف خمتلف مو�قع �ل�سركة تت�سمن درو�سًا يف �لن�ساط 

�لبدين ودور�ت در��سية يف جمال �ملحافظة على �سحة 

�لبدن وعياد�ت للفح�س �لبدين ودرو�سًا الإدخال تعديل 

�سحي يف �لعاد�ت �ل�سخ�سية وور�س عمل يف جمال 

جتنب �الإ�سابات. �سمن هذ� �لربنامج، يتلقى »متطوعو« 

برنامج �ملحافظة على �سحة �لبدن يف �ل�سركة تدريبًا 

منهجيًا يف موؤمتر�ت �ملحافظة على �سحة �لبدن يف 

�أر�مكو �ل�سعودية، ثم يقودون بعد ذلك �لن�ساط �ملتعلق 

بالربنامج مثل ت�سكيل فرق �لتمارين �لريا�سية يف وقت 

�لغد�ء،  وجل�سات قيا�س ن�سبة �لدهون يف �جل�سم، 

وتوزيع �أجهزة تعد�د 

�خلطو�ت. كذلك 

من »�لعياد�ت  ت�سنْ

�ملتنقلة للمحافظة 

على �ل�سحة �لبدنية« 

م�ساركة �ملوظفني 

�لعاملني يف �ملناطق 

�لنائية، مثل مو�قع 

حفر �آبار �لنفط 

ومر�فق �ملناطق 

�ملغمورة، يف ن�ساط 

�ملحافظة على �سحة �لبدن و�لفحو�س �ل�سحية.

وتو�سح �لبيانات �ملتو�فرة �أن �ملوظفني �لذين ي�ساركون 

يف برنامج �ملحافظة على �سحة �لبدن متكنو� من 

حت�سني �ملوؤ�سر�ت �ل�سحية لوظائف �أع�سائهم، مثل 

ن �لربنامج  �سغط �لدم وموؤ�سر كتلة �جل�سم. وقد ح�َسرّ

�أي�سًا موؤ�سر�ت �ل�سحة �لنف�سية مثل م�ستويات �لطاقة 

و�لفاعلية �لذ�تية و�لتعامل مع �الأمل.

 »لقد حقق يل برنامج 

 �ملحافظة على �ل�سحة 

 �لبدنية فو�ئد عظيمة، 

 فقد طر�أ حت�سن 

 مذهل على �سحتي، 

 كذلك حت�سنت حالتي 

�لبدنية حت�سنًا كبري�«.

  - هارون ح�شني، 

 �لتنقيب و�الإنتاج، 

�أر�مكو �ل�سعودية

ومن �ملجاالت �الأخرى �لتي توليها �أر�مكو �ل�سعودية 

�هتمامًا بالغًا تثقيف موظفيها و�لعامة عن �ل�سالمة 

من �حلر�ئق. وقد متكنت �ل�سركة من تقليل حدة 

�حلر�ئق و�سدتها يف �ملجتمعات �ملحلية عرب �لعديد من 

�خلطو�ت، ومنها:

�إ�سهام �أر�مكو �ل�سعودية يف تثقيف �ملجتمع وتدريبه   •
و�إتاحة معارفها وخرب�تها �ملتعلقة مبنع �حلر�ئق.

ين�سر �سهر منع �حلر�ئق �لذي تنظمه �ل�سركة   •
�سنويًا، �لتوعية على م�ستوى �ل�سركة ب�ساأن 

�ل�سالمة من �حلر�ئق و�لنجاة من خماطرها، 

كذلك يعمل على تثقيف �ملجتمع و�إطالعه على 

�ل�سلوك و�الحتياط �للذين ي�ساعد�ن يف �إنقاذ 

�أرو�حهم وتقليل �خل�سائر يف �ملمتلكات �لناجمة من 

�حلر�ئق.

م يوم حملة �ل�سالمة �لذي ينظمه كل قطاع  يعِمرّ  •
من قطاعات �الأعمال يف �ل�سركة، بر�مج �لتوعية 

مبخاطر �حلر�ئق على جميع موظفي �ل�سركة 

وموظفي �ملقاولني و�أفر�د عائالتهم.

 ت�سعى �أر�مكو �ل�سعودية لتوفري 

�ل�سالمة يف مكان �لعمل و�أ�سباب 

�ل�سحة يف بيوت موظفيها 

وجمتمعهم

وميتد ن�ساط �أر�مكو �ل�سعودية يف جمال خدمة �ملجتمع 

�إىل جماالت �ل�سحة �لعامة ورفاهية �ملجتمع. ومن هنا، 

عقدت د�ئرة �خلدمات �لطبية يف �أر�مكو �ل�سعودية 

�سر�كة مع مر�فق طبية تتوزع يف جميع �أنحاء �ململكة، 

لتقدمي خدمات رعاية �سحية ملوظفي �ل�سركة و�أفر�د 

عائالتهم �مل�ستحقني و�ملتقاعدين. وقد جنحت �ل�سركة 

ب�سر�كتها مع هذه �ملر�فق، يف ��ستيفاء معايري �العتماد 

لدى �لهيئة �لدولية �مل�سرتكة العتماد �ملر�فق �لطبية، 

فاأ�سهم هذ� يف توفري م�ستويات �أعلى من �لرعاية 

�ل�سحية للمو�طنني و�ملقيمني وت�سجيع �ال�ستثمار يف 

مر�فق �لرعاية �ل�سحية.

وملا كانت �ل�سركة �إحدى �لهيئات �لتي تقدم خدمات 

طبية، فقد �تخذت �أر�مكو �ل�سعودية مبادرة متتد 
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 �حتفل نحو 500 يتيم 

 بعيد �لفطر يف 

 �حتفال �أقامته 

�أر�مكو �ل�سعودية
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حتظى احتفالتنا 

بالعيد ب�شعبية وا�شعة 

يف اململكة

ا�شتقطبت حملتنا 

لأجل �شحة الفم 

اأكرث من 2000 

�شخ�س

وي�ساعد برنامج الإقالع عن التدخني يف �أر�مكو 

�ل�سعودية �ملوظفني لالإقالع عن �لتدخني عرب تدريب 

موظفني للعمل كمن�سقني لالإقالع عن �لتدخني 

الإر�ساد زمالئهم �ملدخنني يف هذ� �ملجال. ومنذ عام 

2007م، �لتحق بالعياد�ت �لتابعة للربنامج 1,833 

موظفًا يف 29 موقعًا.

ويف �سبيل تعزيز �لتغذية �ل�سليمة يف �ململكة، رعت 

ال�شركة اأ�شبوع التغذية يف مدينة �لظهر�ن 

و�ملر�فق �لطبية �لو�قعة يف �أحياء �ل�سكن �لعائدة 

لل�سركة، وُنظَمت يف هذ� �الأ�سبوع عرو�س �لطعام 

�ل�سحي يف مق�سور�ت خم�س�سة لذلك، فيما 

كان خرب�ء �لتغذية يقدمون �لن�سح و�ال�ست�سارة 

�ل�سخ�سية للم�ساركني. و�إىل جانب قيا�س �لطول 

و�لوزن ون�سبة �لدهون يف �جل�سم، ترعى �أر�مكو 

�ل�سعودية �أي�سا »�سهادة �الهتمام بالتغذية«، �لتي 

متنح تقديرً� للمد�ر�س �لتي تقدم طعامًا �سحيًا 

ومناهج در��سية عن �لتغذية.

ومهدت �ل�سركة الإطالق برنامج التثقيف 

والتعزيز ال�شحي من خالل الأقران، الذي 

 SAPHERe( »يطلق عليه �خت�سارً� ��سم »�سفري

�خت�سار� لت�سميته باالإجنليزية(، وهو يرمي �إىل دفع 

�ل�سباب �إىل تعزيز �سحتهم ورفاهيتهم وم�سوؤولياتهم 

�ملدنية ب�سفتهم معلمني الأقر�نهم. و�سيقدم هذ� 

�لربنامج لل�سباب �ل�سعودي �لتدريب يف جمال 

�لن�ساط �لبدين و�لتغذية و�لتوعية مب�سار �لتدخني، 

�إىل جانب �ملهارة �ملعي�سية، مثل مهارة �لتو��سل وحل 

�مل�سكالت و�إد�رة �لوقت ومعاجلة �لتوتر. و�سيعمل 

�ملتخرجون من �لربنامج مبثابة �سفر�ء للربنامج يف 

مد�ر�سهم وجمتمعاتهم لالرتقاء بقدرة �ل�سباب ومنع 

�ل�سلوك �خلطر.

ويعمل برنامج �أر�مكو �ل�سعودية للتو��سل مع 

�ملجتمع يف جمال �لتمري�س، مل�ساندة �مل�ست�سفيات 

�ملحلية يف تنفيذ »�أف�سل �ملمار�سات« �ملُدَرجة 

�سمن منوذج كفاءة �لتمري�س يف �ل�سركة لتح�سني 

خدمات �لتمري�س جلميع �ملر�سى. وقد نظمت 

�إد�رة �لتمري�س 21 ور�سة عمل وزيار�ت ��ست�سارة 

الأربعة م�ست�سفيات حملية. وبلغ جمموع �ملمر�سني 

و�ملمر�سات �لذين ح�سرو� �لربنامج من هذه 

�مل�ست�سفيات 900 ممر�س وممر�سة. كذلك �أو�سى 

�ملجل�س �ملركزي العتماد �ملوؤ�س�سات �ل�سحية بتبني 

برنامج كفاءة التمري�س يف �أر�مكو �ل�سعودية 

وتطبيقه، وو�فقت وز�رة �ل�سحة �أي�سًا على تطبيقه 

يف جميع �مل�ست�سفيات �لتابعة للوز�رة يف جميع �أنحاء 

�ململكة.

و�ساندت �أر�مكو �ل�سعودية �لعديد من الربامج 

ال�شيفية يف عدة مناطق يف �ململكة، فركزت على 

ن�ساط �لتوعية باأمور �ل�سحة و�سعار�تها وعلى منع 

�حلر�ئق و�سالمة �ملرور، �إىل جانب حماية �لبيئة 

و�لن�ساط �لتثقيفي و�لتطوع. وبلغ عدد �مل�ساركني 

يف �لربنامج �لذي �أعدته �ل�سركة للعامة يف معر�س 

�أر�مكو �ل�سعودية نحو 500 �ألف �سخ�س من جميع 

�أنحاء �ململكة، قدمو� لزيارة �ملعر�س. و�إ�سافًة 

م برنامج للطالب يف مد�ر�س حملية  �إىل ذلك، ُقِدرّ

خمتارة، وت�سمن ن�ساطًا �سيفيًا مثل �لريا�سة 

و�ل�سياقة �الآمنة وبناء �ل�سخ�سية وتر�سيد ��ستهالك 

�ملياه/�لطاقة و�لن�ساط �ملجتمعي �ملتعلق بالبيئة. 

ويقدم �لربنامج �ل�سحي �ل�سيفي �لذي تنظمه 

�ل�سركة لطالب �ملد�ر�س �ملتو�سطة يف �ملنطقة 

�ل�سرقية �الأدو�ت و�ملو�رد �ملرتبطة باأمور �ل�سحة 

�لعامة مثل �لفح�س �ل�سحي و�الإقالع عن �لتدخني 

و�لتغذية �ل�سحية و�الإ�سعاف �الأويل.

و�ساندت �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا �الحتفاالت بقدوم 

�شهر رم�شان املبارك والعيدين يف جميع �أنحاء 

�ململكة، وح�سر هذه �الحتفاالت �أكرث من 6 �آالف 

�سخ�س. وُنِظَمت �حتفاالت خا�سة لليتامى وذوي 

�حلاجات �خلا�سة و�مل�سنني، و�حتفل نحو 500 يتيم 

بعيد �لفطر �ملبارك يف معر�س �أر�مكو �ل�سعودية. 

وت�سمنت هذه �الحتفاالت �لعديد من �مل�سابقات 

و�الألعاب وتخللها ترفيه وتقدمي وجبات غذ�ئية، 

وقد تطوع موظفو �أر�مكو �ل�سعودية للم�ساعدة يف 

تنظيمها.



»ال �أعتزم �أبدً� �لتخلي عن �لن�ساط �لتطوعي 

مُت  ما د�مت �سحتي ت�سمح بذلك. فكلما َقدَّ

�أكرث، �سعرُت ب�سعادة �أكرب. و�إن �سعاري يف 

خدمة �جلميع هو حديث �لر�سول �سلى �هلل 

عليه و�سلم: »خري �لنا�س �أنفعهم للنا�س«.

  - و�شيمة نواب 

 متطوعة يف د�ئرة �خلدمات �لطبية يف �أر�مكو �ل�سعودية، و�ساحبة 

�أطول خدمة تطوعية مت�سلة)30 عامًا(.

 بد�أنا حملة ��سرت�تيجية 

 من �أجل تعزيز دعمنا 

 للن�ساط �لتطوعي يف 

�أر�مكو �ل�سعودية

بناء ثقافة العمل التطوعي
كان �لعمل �لتطوعي، �لذي يتخذ عدة �سور و�أ�سكال 

يف خمتلف مو�قع �ل�سركة، جزءً� حموريًا على �لدو�م 

من ثقافة �أر�مكو �ل�سعودية، فالعمل �لتطوعي يدفع 

�لنا�س �إىل �الإ�سهام مبهارتهم ل�سناعة �لفرق يف 

�ملجتمع، وي�سهم يف �إك�سابهم مهارة وخربة ميكنهم 

��ستثمارهما يف عملهم و�الرتقاء بكفاءتهم.

وقد �أطلقت �ل�سركة مبادرة ��سرت�تيجية لرفع وترية 

�مل�ساندة �ملقدمة للن�ساط �لتطوعي يف جميع مناطق 

�أر�مكو �ل�سعودية، وتاأمل �ل�سركة، من خالل م�ساندة 

مهام حيوية مثل �لتخطيط �أو �لتوظيف �أو �لتدريب 

�أو �إد�رة �لن�ساط �أو �إعد�د �لتقارير، يف غر�س روح 

�لعمل �لتطوعي يف �ملجتمع. ويف �لعام �ملا�سي، قدم 

متطوعو �ل�سركة ما يزيد على 82 �ألف �ساعة عمل يف 

�لرب�مج �ملختلفة �لتي طرحتها �ل�سركة.

كثري من هذه �ل�ساعات �لتطوعية قدمها للمجتمع 

�أفر�د من �ملجتمع نف�سه، وي�سهد على ذلك برنامج 

ال�شيف عام 2010م، �لذي �أحرز جناحًا باهرً� 

يف هذ� �ملجال، و�سارك فيه �أكرث من 600 متطوع. 

وتعبريً� عن �لتز�م �ل�سركة قيا�س �أثر بر�جمها 

وتقييمه، ت�سمن برنامج �لعمل �لتطوعي هذ� نظامًا 

جتريبيًا الإد�رة �ملتطوعني بو��سطة موقع �إلكرتوين، 

 �سارك فيه �أكرث من 125 متطوعًا �سجلو� �أكرث من 

20 �ألف �ساعة عمل.

وُتعدُّ بع�س �أوجه �لن�ساط �لتطوعي حيويًة الأعمال 

�ل�سركة. فعلى �سبيل �ملثال، لدى د�ئرة �خلدمات 

�لطبية يف �أر�مكو �ل�سعودية برنامج تطوعي منذ عام 

1982م، ي�سارك فيه �أكرث من 100 متطوع مينحون 

وقتهم للم�ساركة يف �لعديد من �أنو�ع �لن�ساط مثل 

�لعمل يف غرف �الألعاب �ملخ�س�سة لالأطفال يف 

�مل�ست�سفيات، وتقدمي �لكتب و�جلر�ئد و�ملجالت 

و�لهد�يا للمر�سى، و�مل�ساعدة يف بر�مج �لتو��سل مع 

�ملجتمع، يف �مل�ست�سفيات و�ملجتمعات �ملحلية.

َل لدى مركز امللك عبد العزيز  كذلك،�َسجَّ

الثقايف العاملي عدد من �ملتطوعني بدو�م جزئي �أو 

كلي، وال يز�ل عديدون ُيتوقع ت�سجيلهم يف �مل�ستقبل، 

للم�ساعدة يف ت�سميم بر�مج �ملركز و�الإ�سهام يف 

تطويره مع �قرت�ب موعد �فتتاحه.
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 �شجل متطوعونا 

 يف برنامج 2010 

 ال�شيفي اأكرث من 

20,000 �شاعة خدمة
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تعتزم اأرامكو ال�شعودية موا�شلة التركيز على تح�شين 

م�شتويات ال�شالمة وال�شحة في المجتمعات المحلية 

واإدخال البهجة اإلى نفو�س اأفرادها.

و�سيظل برنامج �ل�سالمة �ملرورية �لذي تتبناه �ل�سركة 

جزءً� من جهود �ل�سركة يف �لتو��سل مع �ملجتمع. فعدد 

م�ستخدمي �ل�سيار�ت يزيد يومًا بعد يوم، ولهذ� �ستظل 

�ل�سالمة على �لطرق حتديًا كبريً�. و�إن �ل�سركة لعلى 

ثقة كبرية من �أنها ت�ستطيع، من خالل مو��سلة �لتعاون 

و�ل�سر�كة مع �الآخرين، �أن حتدث �لفرق �لذي �سيعمل، 

باإذن �هلل، يف �إنقاذ �أرو�ح كثري من �لنا�س.

�أما هدف �ل�سركة �لعام فهو تطوير و�سائل �أقوى 

للقيا�س و�لتقييم حتى ن�سمن كفاءة بر�جمنا وجدو�ها 

و�إحد�ث �الأثر �ملرجو منها.

وتت�سمن �لتز�ماتنا يف عام 2011م وما بعده ما يلي:

�ل�سعي لبلوغ هدف تقليل حو�دث �ملرور يف �ملنطقة   •
�ل�سرقية عرب برنامج �سالمة �ملرور.

تطوير ��سرت�تيجية �ل�سركة �ملتعلقة بالتربعات   •
�خلريية لزيادة �أثرها �إىل �حلد �الأق�سى وتتبع 

تقدمها.

�ال�ستمر�ر يف بناء خربة تطوعية متناغمة وموؤثرة   •
وكاملة للمتطوعني يف جميع �أق�سام �ل�سركة 

و�إد�ر�تها.

�شناعة الفرق: رعاية ذوي 
الحاجات الخا�شة

�ختارت �أر�مكو �ل�سعودية �لفر�سة �ملثلى 

ل�سناعة �لفرق يف حياة ذوي �حلاجات �خلا�سة 

يف مركز �لتاأهيل يف �لدمام عرب �ال�ستثمار يف 

جمايل �لرتفيه و�لتثقيف يف مر�كز �لتاأهيل 

�خلا�سة باالأوالد و�لبنات.

ويوفر �مل�سروع لالأطفال و�سائل مهمة ت�سهم 

يف حت�سني م�ستوى عي�سهم، ويتيح هذ� �لتربع 

�إن�ساء �لعديد من �ملر�فق د�خل �ملركز، منها 

�سالة مترين ريا�سي، ونادي ترفيه تربوي، 

وركن مهارة معرفية، وق�سم و�سائل �سمعية 

ب�سرية، وق�سم للر�سم و�ملهارة �حلرفية، 

وم�سرح.

وت�ساعد هذه �الأنو�ع من �لن�ساط �لرتفيهي 

يف �إيجاد بيئة مرحة وم�ساندة، تتيح للنزالء 

مد�ومة �حلركة و�لن�ساط، وهذ� من �ساأنه 

�أن ي�ساند �جلهود �لتي يبذلها �لفريق �لطبي 

مل�ساعدتهم يف تطوير مهارتهم �حلركية 

وجهازهم �لدموي. و�سيظهر �الأثر �الإيجابي 

الإ�سهام �أر�مكو �ل�سعودية يف هذ� �ملركز، عند 

�أكرث من 120 �سخ�سا. 

توجيه اأهداف التبرعات 
الخيرية

ه �أر�مكو �ل�سعودية تربعاتها �خلريية نحو زيادة  ُتوجرّ

تاأثريها �إىل �حلد �الأق�سى. فاإ�سافًة �إىل �الإ�سهام 

�خلريي �لذي تقدمه �ل�سركة، فاإنها تتيح �لفر�سة 

ملوظفيها لالإ�سهام يف هذه �الأعمال �أي�سًا. وتعكف 

�ل�سركة �الآن على تطوير ��سرت�تيجية لال�سرت�ساد 

بها يف �ختيار �لرب�مج و�ملنح على نحو �أجدى و�أكرث 

فاعلية، وتتبع �سري تقدمها وتاأثريها مع مرور �لوقت.

وللعام �لتا�سع على �لتو�يل، نظمت �أر�مكو �ل�سعودية 

حملة احلقيبة املدر�شية، �لتي تتيح للموظفني 

�لفر�سة للم�ساركة �الجتماعية عرب �لتربع بجزء 

من رو�تبهم ل�سر�ء حقائب و�أدو�ت مدر�سية لذوي 

�حلاجة من �لطالب و�لطالبات، وقد جمعت تربعات 

نفقت يف �سر�ء 15,400 حقيبة 
ُ
بلغت 346 �ألف دوالر �أ

عت على 65 جمعية خريية. مدر�سية ُوِزرّ

وقدمت �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا تربعًا مناظرً� ملا 

قدمه موظفوها يف �إطار جهود اإغاثة باك�شتان 

بعد كارثة الفي�شان �لتي �سربتها، �إذ قدمت مبلغًا 

م�ساويًا ملبلغ 1.3 مليون دوالر، تربع به نحو 10 �آالف 

موظف لهذ� �لغر�س. وقد �أحدث هذ� مبا ال يدع 

جمااًل لل�سك، فرقًا يف حياة �لعديد من �الأ�سخا�س 

�لذين تاأثرو� بهذ� �لفي�سان.

كذلك ترعى �أر�مكو �ل�سعودية عددً� من �الأعمال 

و�ملبادر�ت حول �لعامل. فعلى �سبيل �ملثال، رعت 

ال�شركة املهرجان العلمي الربيطاين عام 

2010م، وهو يعد �أكرب مهرجان عام للعلوم يف 

�أوروبا، و��ستقطب ما يزيد على 80 �ألف ز�ئر. وكانت 

�أر�مكو �ل�سعودية �لر�عي �الأكرب لهذ� �ملهرجان، 

وقدمت فيه معلومات عن مركز �مللك عبد �لعزيز 

�لثقايف �لعاملي.
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نبذة عامة:

جتد �أر�مكو �ل�سعودية نف�سها يف خ�سم ع�سر قائم 

على �ملعرفة، يف زمن حتدد مالحمه خربة موظفينا 

وقادتنا، وجتاربهم ومبتكار�تهم. و�إننا ن�سجع تطور 

�ل�سركة �مل�ستمر نحو �البتكار، ون�ساند �ملحور �ملعريف 

للمملكة عرب �الرتقاء باأفر�د �ملجتمع من خالل توفري 

فر�س تعليمية ذ�ت م�ستوى عاملي لهم.

ولي�س ثمة �سك يف �أن تاأ�سي�س �قت�ساد معريف �أمر 

على درجة بالغة من �الأهمية، �سو�ء بالن�سبة لقدرتنا 

على �ملناف�سة يف �ملجاالت �لتجارية �أو لالرتقاء 

مبوؤهالت �ملو�طنني �لعلمية وتطوير كفاء�تهم يف 

جميع �أنحاء �ململكة.

ويتيح �لتعليم وتطوير �ملهارة لل�سركة �لقدرة على 

�لتطور وتنويع ن�ساطها، وللمجتمع �لقدرة على �إحر�ز 

�لتقدم. وترمي فر�س �لتعليم �مل�ستمرة �لتي تقدمها 

�ل�سركة ملوظفيها وللمو�طنني يف جميع �أنحاء �ململكة، 

الركن الثالث

املعرفة

�إىل و�سع حجر �الأ�سا�س للنجاح �مل�ستمر. وتر�وح هذه 

�لفر�س �لتعليمية من بر�مج �لتعلم �مل�ستمر �لق�سري 

�الأمد، �إىل �مل�ساندة �ملالية ملوؤ�س�سات �لتعليم �لعايل 

و�ملر�فق �لثقافية.

وتكت�سب �ملعرفة �لتي ميكن لل�سركة �أن ت�ساعد 

يف نقلها �إىل �ملجتمع قيمة عظيمة، وي�سمل هذ� 

�لدر��سات �لفنية و�ملجاالت �لثقافية �الأخرى �لتي 

تعمل من �أجل فتح �آفاق �الإبد�ع وتعزيز �سبل �لتعاون. 

وُيعُدرّ مركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف �لعاملي �جلديد، 

�لذي �نطلقت �أعمال �إن�سائه �أخريً�، برناجمًا ر�ئدً� 

يقف �ساهدً� على �جلهود �لتي نبذلها يف 

 

هذ� �ل�سدد.

منجزاتنا:
بدء �أعمال �الإن�ساء يف مركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف �لعاملي، �لذي يعدرّ حتفًة ثقافيًة جديدًة يف مدينة   •

�لظهر�ن.

رعاية 1,922 طالبًا وطالبًة ملو��سلة تعليمهم �جلامعي و�لدر��سات �لعليا و�لرب�مج �الأكادميية   •
�ملتخ�س�سة.

ت�سجيل 1,781 طالبًا يف برنامج �الإعد�د للدر��سة �جلامعية لغري �ملوظفني، منهم 1,293 يدر�سون يف   •
جامعات خارج �ململكة.

ح�سور 14 موظفًا دورة �إعد�دية لدر��سة �ملاج�ستري يف �إد�رة منظومة �لتوريد يف جامعة �مللك فهد   •
للبرتول و�ملعادن، وهو �لربنامج �الأول من نوعه يف �ململكة.

تزويد �جلامعات �ل�سعودية بـ 3 اآلف دورة در��سية عرب برنامج �لتعلم �الإلكرتوين.  •
م�شاركة 190 طالبًا يف برنامج �لطلبة �ملوهوبني.  •

رفع �ملحتوى �لعربي ملوقع »ويكيبيديا« بن�سبة 2% مبو�د �أنتجها 220 م�ساركًا يف برنامج �ل�سركة   •
�ل�سيفي للطالب �ملوهوبني.

ج. �لتحاق 5,442 متدربًا، منهم متدربو �مل�ساريع �مل�سرتكة، بربنامج �لتدُررّ  •
��ست�سافة 20,056 ز�ئرً� يف �ملكتبة �ملتنقلة يف �ملنطقتني �لغربية و�لو�سطى.  •
ت�سجيل 287 م�ساركًا، ذكورً� و�إناثًا، يف برنامج �الإعد�د للدر��سة �جلامعية.  •

الركن الثالث

املعرفة

الركن الثالث

املعرفة

نركز على:

ال�شتثمار في التعليم والتدريب  •
تحفيز ال�شباب ال�شعودي  •

تعزيز الوعي الثقافي  •

ُي�شّيَد الآن مركز امللك 

عبد العزيز العاملي 

للثقافة، ليكون مركزًا 

للتعلم مدى احلياة
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در��سية بحلول عام 2010م، وهي زيادة ن�سبتها %8 

على �لعام 2009م.

وُيعُدرّ �ل�سماح للموظفني بالتعلم ب�سورة مبا�سرة من 

نظر�ئهم �الأكرث منهم خربة ومتر�سًا يف بيئة توجيهية 

منظمة، �أحد �أوجه �لن�ساط �ملعرفية �لتي ت�ساندها 

�ل�سركة. ومن �أمثلة ذلك برنامج التوجيه 

�لوظيفي �لتابع لد�ئرة �إد�رة �مل�ساريع يف �ل�سركة، 

�لذي بد�أ مرحلته �لتجريبية مع 82 م�ساركًا. وت�سري 

�لنتائج �الأولية �إىل �إحر�ز جناح و��سح، �إذ �أكدت 

ن�سبة 86% من �ملتدربني �حلاليني �أن موجهيهم 

�ساعدوهم يف تو�سعة مد�ركهم وروؤيتهم لالإد�رة، 

و�أكد 80% من �ملوجهني �أن متدربيهم ي�سريون 

على �مل�سار �ل�سحيح نحو حتقيق جميع �أهد�فهم 

�لتطويرية، فيما �أكد 90% من روؤ�ساء جميع �ملتدربني 

�أنهم �سري�سحون موظفني �آخرين للم�ساركة يف هذ� 

�لربنامج. وللبناء على هذ� �لنجاح، �سيطَبرّق هذ� 

�لربنامج تطبيقًا �أو�سع و�أ�سمل يف عام 2011م لي�سم 

350 م�ساركًا �إ�سافيًا �إىل جانب 500 م�سارك يف عام 

2012م.

ال�شتثمار في التعليم والتدريب
تعتقد �أر�مكو �ل�سعودية �عتقادً� جازمًا باأن �حل�سول 

على �لتعليم �ملنا�سب و�ملهارة، عن�سر �سروري 

لنجاح �ل�سركة و�ململكة يف �مل�ستقبل. ومن خالل 

م�ساندة �لعديد من �لرب�مج �لتي تتيح هذه �لفر�س 

ملوظفي �ل�سركة والأ�سحاب �ملو�هب �لذين ي�ستحقونها 

يف �ملجتمع، تاأمل �ل�سركة يف �إن�ساء �سبكة و��سعة من 

�الأفر�د �لقادرين على قيادة دفة �لنمو �القت�سادي 

و�غتنام �لفر�س يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين.

وقد عززت �ل�سركة �لتز�مها تطوير �ملو�رد �لب�سرية 

عرب زيادة عدد �مل�سجلني يف بر�مج �لتدريب 

و�لتطوير. ويف هذ� �ل�سدد، فاإن باإمكان مركز 

التطوير املهني لأعمال �لتنقيب و�الإنتاج، �لذي 

�كتمل بناوؤه يف �سهر نوفمرب، �أن يدرب 550 مهنيًا 

عاماًل يف جمال �لتنقيب و�الإنتاج يوميًا. وياأمل �ملركز 

�أن ي�سد �لفجوة �ملعرفية �لتي تف�سل بني �ملهنيني 

�الآخذين يف �لتقاعد و�ملوظفني �جلدد. كذلك 

�فتتحت �أر�مكو �ل�سعودية مركز �لتطوير �لقيادي 

�جلديد يف ر�أ�س تنورة يف �سهر �سبتمرب، وهو يرمي 

�إىل م�ساعدة �ل�سركة يف مو�جهة �لتحديات �جلديدة 

�لتي تو�جهها، ومنها تقاعد �لقادة، و�لتخطيط ل�سغل 

�ملنا�سب �خلالية، و�الحتفاظ باملوظفني، ومتطلبات 

تغريرّ مو�قع �لعمل، وحت�سني �الت�سال بالعامل، وتي�سري 

حركة قاعدة �ملوظفني �إىل جانب حتفيز �لتطوير 

�مل�ستمر للمهارة �ملهنية.

و�إ�سافًة �إىل �ال�ستثمار�ت �لر�أ�سمالية هذه، �أ�سرفت 

�أر�مكو �ل�سعودية على عدد من بر�مج �لتدريب 

�مل�ستمرة و�مل�سممة لالرتقاء مبعارف موظفي 

�ل�سركة، وتقدمي برنامج ��سرتد�د ر�سوم �لتعليم 

لتخفيف �الأعباء �ملالية �لناجمة من �لتعليم �مل�ستمر 

لدى موظفي �ل�سركة.

كذلك ي�ستطيع موظفو �أر�مكو �ل�سعودية، عرب دخول 

موقع ح�سري خم�س�س لهذ� �لغر�س، �الطالع 

و�حل�سول على دور�ت التعلم الإلكرتوين �لتي 

ت�ساند متطلبات �لتدريب و�العتماد لوظائف حمددة، 

�إىل جانب م�ساندة �ملوظفني �لر�غبني يف �لتطور 

�ملهني و�لذ�تي. وقد �سهد عدد �ملوظفني �مل�ستفيدين 

ردة خالل �الأعو�م �خلم�سة  من هذه �ملو�رد زيادًة مطرّ

�ملا�سية، �إذ �أكملو� ما ي�سل �إىل 278,866 دورة 

 توفري م�سادر �لعلم و�ملهارة

 �ملهنية عن�سر حيوي ومهم 

لنجاح �ل�سركة وم�ستقبل 

�ململكة

الركن الثالث

املعرفة

الركن الثالث

املعرفة

ي�شتخدم مركز 

التطوير املهني للتنقيب 

اأحدث تكنولوجيا 

بني  لتدريب جيل املنِقّ

املهنيني املقبل

دورات التعلم 

الإلكرتوين التي 

اأكملها املوظفون
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و�أ�س�ست �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا اأكادميية 

التطوير املهني يف اأرامكو ال�شعودية لتدريب 

�مل�ساركني على �أ�سول �ل�سالمة و�لقيادة و�لتو��سل يف 

�لعمل و�لتطوع. ويت�سمن هذ� �لربنامج �لذي ميتد 

�سبعة �أ�سابيع تنظيم ور�س عمل و��ست�سافة متحدثني 

ج 89  وزيار�ت ميد�نية. ويف عام 2010م، تخررّ

م�ساركًا من �أول دورتني نظمتهما �الأكادميية.

كذلك ��ستقطب برنامج ن�شاء يف جمال 

الأعمال، �لذي نظمته �أر�مكو �ل�سعودية، 50 �مر�أًة 

مت  ِمرّ للم�ساركة يف ور�سة عمل حتفيزية ومهارية �سُ

خ�سي�سًا مل�ساعدتهَنرّ يف �لتميز باأد�ء �أعمالهَنرّ يف 

ال�شركة.

ويو��سل برنامج تطوير كفاءات �ملوظفني 

�ملنتظمني يف �ل�سركة �إحلاق �ملوظفني يف بر�مج 

�ل�سهاد�ت �لعليا، وبر�مج �لتخ�س�س، ومهام عمل 

ذ�ت �أمد ق�سري وطويل. وقد �لتحق بهذ� �لربنامج 

حتى �الآن �أكرث من 450 موظفًا.

وركزت �ل�سركة على تو�سيع نطاق برنامج نقل 

املعرفة، �لذي ي�ستخدم خر�ئط �لكفاء�ت �لفنية 

لتقييم مهارة �ملوظفني وم�ستوى معارفهم لت�سميم 

بر�مج تدريب لهم. ويف عام 2010م، كان هناك 122 

�خت�سا�سيًا يف جمال نقل �ملعرفة يعملون بدو�م كامل 

يف �لدو�ئر �لتي ينتمون �إليها، و��ستفاد منهم نحو 

5,200 موظف يتبعون لع�سرين �إد�رة.

»كانت ور�سة �لعمل �خلا�سة باملوجهني جيدة 

�لتنظيم ثرية باملعلومات. ومع �أن كل و�حد منا 

ممن عملو� يف وظائف مهنية ملدة من �لزمن 

قد �سارك يف توجيه وتدريب �ملوظفني �جلدد 

ب�سورة غري ر�سمية، فاإن معظمنا مل يتلَقرّ 

تعليمًا عن �لطرق �ل�سحيحة للتوجيه، ولذلك، 

فاإن تنظيم مثل هذه �لور�س �سيكون مفيدً� 

وجمديًا جدً�. و�لتعامل مع �ملهنيني �ل�سباب 

�أمر بالغ �حل�سا�سية وترتتب عليه �آثار طويلة 

�الأمد، ولذ� علينا �أن نتعلم �لو�سيلة �ملثلى 

للتعامل معهم تعاماًل �أكرث كفاءًة وجدوى«.

 - اأ�شرف ح�شون،

 مهند�س أول، �إد�رة م�ساريع منيفة، 

�أر�مكو �ل�سعودية

�شناعة الفرق: 

برنامج درجة الماج�شتير في 

اإدارة منظومات التوريد
يف �سهر �أكتوبر، �أن�ساأت �أر�مكو �ل�سعودية برناجمًا 

جديدً� لتح�سيل درجة �ملاج�ستري يف جمال �إد�رة 

منظومات �لتوريد بال�سر�كة مع جامعة �مللك فهد 

للبرتول و�ملعادن. ويعد هذ� �لربنامج �الأول من 

نوعه يف هذ� �لتخ�س�س يف �ملنطقة، وقد �لتحق به 

14 موظفًا من موظفي �أر�مكو �ل�سعودية من دو�ئر 

�لتموين وتقنية �ملعلومات وتدقيق �حل�سابات.

ويجمع �لربنامج بني ��سرت�تيجية �الأعمال و�لهند�سة 

وتقنية �ملعلومات ليك�سب �لد�ر�سون يف جمال �إد�رة 

منظومات �لتوريد �لفكر �لتكاملي �ل�سروري 

للعمل يف بيئة �ملناف�سة �لتي ن�سهدها هذه �الأيام 

على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي.

و�إ�سافًة �إىل ذلك، عملت �أر�مكو �ل�سعودية 

مل�ساندة برنامج �سهادة �لدبلوم يف �إد�رة 

منظومات �لتوريد يف كلية �ملجتمع يف �لدمام، 

وهي �ل�سهادة �لتي ح�سل عليها 16 موظفًا يف 

عام 2010م وحده. ويوفر هذ� �لربنامج �أي�سًا 

�س فيه بدو�م  دور�ت تدريب للمجتمع �ملحلي ويدِررّ

جزئي مدر�سون وفرتهم �أر�مكو �ل�سعودية.
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مركز اأرامكو ال�شعودية 

 القيادي اجلديد الذي 

افُتتح يف راأ�س تنورة 
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ورعت �أر�مكو �ل�سعودية املعر�س الدويل للتعليم 

العايل و�ساركت فيه م�ساركًة فاعلًة، وهو �ملعر�س 

�لذي نظم يف مدينة �لريا�س يف �سهر يناير. وقد 

لقي �ملعر�س دعمًا وم�ساندًة من �أكرث من 300 جامعة 

وكلية ر�ئدة من �أكرث من 30 دولة، ومنها �جلامعات 

�ل�سعودية، �إىل جانب عدد من موؤ�س�سات ومنظمات 

�لتعليم �لعايل من جميع �أنحاء �لعامل. وقد ز�د 

جمموع عدد زو�ر هذ� �ملعر�س من �ململكة ودول 

�خلليج �لعربي على ربع مليون ز�ئر.

ووقعت �أر�مكو �ل�سعودية �تفاقًا للتعاون �لبحثي مع 

جامعة �مللك في�سل مل�ساندة مركز �أبحاث �لنخيل. 

و�سيعمل �ملركز، وفقًا لهذ� �التفاق، لبناء �إمكاناته 

�لبحثية وتعزيزها، وال �سيما ما يتعلق بتطوير �لتقنية 

�ملنا�سبة للق�ساء على �سو�سة �لنخيل �حلمر�ء، وهي 

�آفة مميتة للنخيل وتهدد �الإنتاج �لعاملي من �لتمر.

ويت�سمن دعم �ل�سركة للجامعات �ملحلية �إتاحة 

لني لدور�ت  �سني موؤهرّ �لفر�سة ملوظفيها للعمل مدررّ

تخ�س�س، مثل مر�قبة �جلودة، و�إد�رة منظومة 

�لتوريد، و�لنقل و�للوج�ستيات، �إىل جانب �ل�سماح 

للطالب بزيار�ت ميد�نية ملر�فق �أر�مكو �ل�سعودية، 

ومنها مر�فق د�ئرة �لتموين.

وت�سعى �ل�سركة �أي�سًا يف �سد حاجات معينة يف 

جمال �لتدريب �ملهني. فعلى �سبيل �ملثال، ونظرً� �إىل 

�لنق�س �لذي تعانيه �ململكة يف عدد فنيي �الختبار 

غري �ملُتِلف، �أ�س�ست �ل�سركة برناجمًا ي�سمن تقدمي 

�لكليات �الأكادميية و�ل�سناعية يف �ململكة بر�مج 

تدريب مالئمة يف جمال �الختبار غري �ملتلف 

للطالب �ل�سعوديني �ملتخرجني من �لثانوية �لعامة 

و�جلامعات. وحتى �الآن، تخرج 73 �سعوديًا من هذ� 

�لربنامج، �الأمر �لذي �ساعد يف �لتغلب على نق�س 

عدد فنيي هذ� �الخت�سا�س يف �ململكة.

»�ساعدتني در��ستي يف جامعة لويزيانا 

�حلكومية يف �الطالع على ثقافات خمتلفة 

ت نظرتي للحياة. وخالل �إقامتي يف  وغريرّ

�لواليات �ملتحدة �الأمريكية، �أتيحت يل 

�لفر�سة لروؤية �لعديد من �الأ�سياء �جلديدة 

من خالل تنقلي يف تلك �لبالد، كذلك 

�أتيحت يل �لفر�سة لتلقي تعليم متميز، وهو 

ما �سي�ساعدين يف مهنتي يف �مل�ستقبل«.

  - حممد بو�شالح، 

طالب هند�شة برتول يف جامعة لويزيانا �شتيت

وقد ز�د عدد �مل�سجلني يف برنامج الدرا�شة 

اجلامعية لغري املوظفني، وهو يتيح للطالب 

�ل�سعوديني �لفر�سة لتلقي تعليم جامعي مدفوع يف 

�أبو�ب �لتخ�س�س �لدر��سي �لتي حتتاج �إليها �ل�سركة 

بنية توظيفهم عند تخرجهم. وعلى مدى �الأعو�م 

 �لع�سرة �ملا�سية، ز�د عدد �مللتحقني بالربنامج 

من 1,200 طالب �إىل �أكرث 1,750 طالبًا، منهم 

1,300 طالب يدر�سون يف جامعات خارج �ململكة. 

لقد �أحدث هذ� �لربنامج، �لذي �نطلق قبل ما يزيد 

على خم�سة عقود �الآن، فرقًا لطالب خمتارين ممن 

�أتيحت لهم �لفر�سة للدر��سة يف �أكرث من 500 جامعة 

حول �لعامل.

 

لقد و��سلت �أر�مكو �ل�سعودية �إن�ساء �سر�كة فاعلة 

وتعزيزها وحت�سينها، مع �جلامعات �ل�سعودية 

ب�سفتها �أد�ة حيوية و��سرت�تيجية لتحقيق �لقدرة 

على �ملناف�سة و�البتكار و�لتطور �الجتماعي 

و�القت�سادي يف �ململكة. وتهمنا �ل�سر�كة مع 

�جلامعات لعدة �أ�سباب، منها توظيف �لكفاء�ت، 

و�بتعاث طالب �ل�سركة حمليًا للح�سول على 

م�ستويات �أعلى من �لتعليم، وتطوير �الأعمال، و�لعمل 

الإيجاد حلول مبتكرة من خالل �الأبحاث، و�لتو��سل 

مع �ملجتمع.

وتتعاون �ل�سركة تعاونًا فاعاًل مع �لعديد من 

�جلامعات �ل�سعودية وترعى 11 كر�سيًا �أكادمييًا. 

وزيادًة على ذلك، ثابرت �أر�مكو �ل�سعودية على 

تقدمي �لدعم و�مل�ساندة يف جماالت ذ�ت قيمة 

كبرية الأر�مكو �ل�سعودية ولنظام �لتعليم �لعايل 

يف �ململكة، مثل �لتعاون �لفاعل يف جمال �الأبحاث 

و�لتقنية، وتو�سيع نطاق بر�مج �لتدريب �لتعاوين 

للطالب، وبر�مج تبادل �لطالب مع �جلامعات 

�لعاملية �ملرموقة، و�لتعاون �لدويل �لثالثي �الأطر�ف 

مع �جلامعات �لعاملية، وتاأ�سي�س كر��سي �أ�ستاذية يف 

جمال �لطاقة ومتويلها. وت�ساند �أر�مكو �ل�سعودية 

�أي�سًا تطوير �لقيادة �الأكادميية وهيئات �لتدري�س 

عرب تنظيم ور�س عمل وخارطة طريق لتطوير هيئات 

�لتدري�س.

ومن �أبرز �الأحد�ث �لتي �سهدها عام 2010م توقيع 

مذكرة تفاهم توؤ�س�س خلطط من �أجل �إن�ساء مركز 

للبحوث والتطوير يف وادي الظهران للتقنية، 

حيث يعمل مهنيون من جامعة �مللك فهد للبرتول 

و�ملعادن و�أر�مكو �ل�سعودية وجمموعة روزن جنبًا �إىل 

جنب مع �لطالب، ليقدمو� لهم تدريبًا مبا�سرً� يف 

جمايل �لهند�سة �مليكانيكية و�لكيميائية.

الركن الثالث

املعرفة
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ترمي خطتنا العامة 

لل�شباب اإىل حتفيز روح 

 الإبداع ومهارات 

التفكري الناقد

الطلبة املدرجون 

يف برنامج 

الدرا�شة اجلامعية 

لغري املوظفني
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وتت�سمن هذه �خلطة �لعامة لتطوير �ل�سباب �إن�ساء 

�سبكة ي�ستطيع من خاللها هوؤالء �ل�سباب �مل�ساركون 

مو��سلة تبادل �الأفكار وتلقي �لدعم و�مل�ساندة عرب 

�سل�سلة من بر�مج �لتطوير �ل�سخ�سي مل�ساعدتهم يف 

تويل زمام �لقيادة يف جمتمعاتهم.

و�أطلقت �أر�مكو �ل�سعودية م�سروع جتديد ي�ستغرق 

ثالثة �أعو�م ويت�سمن �إجر�ء �أعمال تطوير �أ�سا�سية 

جلميع املدار�س احلكومية التي بنتها اأرامكو 

ال�شعودية، وعددها 139 مدر�سة. وقد مت حتديث 

35 مدر�سة يف عام 2010م، و�سمت �أعمال �لتحديث 

هذه �إعادة طالئها طالء كاماًل، و�إعد�د �مل�سطحات 

�خل�سر�ء، وتغيري �ل�سجاد و�لبالط �ملمت�س 

لل�سو�ساء، و�ل�سيانة �لعامة �ل�ساملة، من �أجل حت�سني 

بيئة �لتعليم يف هذه �ملد�ر�س.

ومن �ملجاالت �ملهمة �لتي �قتحمتها �أر�مكو �ل�سعودية 

غر�س �الهتمام بالعلوم و�لتقنيات �حلديثة لدى 

�الأطفال يف �سٍنرّ مبكرة، يف �إطار دعم تطورهم 

وتعلمهم يف �مل�ستقبل. وترمي مبادرة اأرامكو 

ال�شعودية / �شيمنز لالكت�شاف �إىل بلوغ هذه 

�الأهد�ف للتالميذ يف ريا�س �الأطفال و�ل�سف �الأول 

�البتد�ئي. ومن �أهد�ف هذه �ملبادرة �إعد�د مو�د 

خم�س�سة لتحفيز �الأطفال وغر�س حب �لتعلم فيهم، 

 وتدريب �ملدر�سني على و�سائل تطوير مهارة �الأطفال

 يف حل �مل�سكالت و�لتفكري �لنقدي. ويف عام 2010م، 

ب 190 مدر�سًا يف �ملنطقة �ل�سرقية مبوجب هذه  ُدِررّ

�ملبادرة، وهو �أمر �سيرتك �أثره �الإيجابي يف 5,700 

طالب.

»�إنها خطوة �أخرى يف رحلتي نحو تعلم 

�الإجنليزية، وهي مبثابة �إعد�د جيد للدر��سة 

�جلامعية«

 علي احلواج، 

 طالب يف الربنامج ال�شيفي اخلا�س 2010م، 

اأحد الربامج ال�شيفية التي تنظمها ال�شركة 

وت�ساند �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا بجدوى تامة �لرب�مج 

�ل�سيفية �مل�سممة لل�سباب من خمتلف �الأعمار. 

وتتيح الربامج ال�شيفية للطالب املوهوبني 

فر�شًا �إ�سافيًة للنمو و�لتطور خارج �لف�سول �لدر��سية 

يف مو��سيع خمتلفة، مثل �للغة �الإنكليزية و�لريا�سيات 

و�لعلوم و�لتقنية وجماالت �لتطبيق �لعملي �لتجاري.

وقد ركزت م�ساندة �أر�مكو �ل�سعودية للربنامج �ل�سنوي 

�ل�سيفي �لتا�سع للطالب �ملوهوبني على تطوير 

�لتفا�سيل �ملتعلقة بالربنامج و�الإ�سر�ف على ن�ساط 

�لطالب وتوجيههم خالل هذ� �لربنامج �لذي ��ستمر 

�سهرً� كامال. وقد متخ�ست جهود �مل�ساركني يف هذ� 

�لربنامج، �لبالغ عددهم 220 م�ساركًا، عن زيادة 

حمتوى موقع »ويكيبيديا« باللغة �لعربية بن�سبة %2.

كذلك ��ستقبل الربنامج ال�شيفي اأ، �لذي نظمته 

�ل�سركة، نحو 1,800 طالب من طالب �لثانوية �لعامة 

لتح�سني مهارتهم يف �للغة �الإنكليزية و�لريا�سيات. 

ويقدم هذ� �لربنامج �أي�سًا للم�ساركني �ملهارة �ملعي�سية 

�الأ�سا�سية و�إطالعهم على �لثقافة �لعامة الأر�مكو 

�ل�سعودية و�الأعمال �لتي تنفذها. ومبو�ز�ة هذ� 

�لربنامج، �أطلقت �ل�سركة الربنامج ال�شيفي ب، 

�لذي �ساعد �أكرث من 60 طالبًا وطالبًة جامعية يف 

تطبيق معارفهم �لنظرية �لتي �كت�سبوها يف �جلامعة، 

على �لتحديات �لتي تو�جهها �مل�ساريع، مع تطبيق عملي 

لذلك على �أعمال د�خل �ل�سركة.

وُيعُدرّ برنامج التدرج لغري املوظفني �إحدى �لو�سائل 

�الأخرى للم�ساعدة يف تدريب �ل�سباب من خريجي 

�ملد�ر�س �لثانوية لالنخر�ط يف �سفوف �ليد �لعاملة. 

وقد �سارك يف هذ� �لربنامج نحو 5,500 متدرب من 

خالل �لعديد من مر�كز �لتدريب و�مل�ساريع �مل�سرتكة.

تحفيز ال�شباب ال�شعودي
د�أبت �أر�مكو �ل�سعودية، عرب تاريخها، على �إتاحة 

�لفر�س لل�سباب �ل�سعودي.

و�لعالقة بني هذه �جلهود و�لرفاهية �القت�سادية 

و�الجتماعية و��سحة و�سوح �ل�سم�س يف ر�بعة �لنهار: 

فن�سبة 40% من �سكان �ململكة دون �سن �خلام�سة 

ع�سرة، ويحتاج �سباب �ليوم �إىل �ملهارة �لتي متكنهم 

من �ملناف�سة على �ل�سعيد �لعاملي يف �قت�ساد معريف 

ي�سري بوترية �سريعة.

وقد طورت �أر�مكو �ل�سعودية، يف �سبيل م�ساندة 

�أهد�فها �ملتعلقة باإلهام �ملو�هب �ل�سابة وتطويرها، 

اخلطة العامة لل�شباب، �لتي ت�سع �خلطوط 

�لعري�سة للو�سائل �لتي �ساأنها �إثر�ء حياة مليوين �ساب 

�سعودي بحلول عام 2020م. و�سيتمكن �مل�ساركون 

يف هذه �خلطة، عرب �مل�ساركة يف بر�مج تت�سم برث�ء 

�ملحتوى وتنوعه، من �الطالع على جمموعة خمتلفة 

مت خ�سي�سًا  ِمرّ من �ملو�رد �لفكرية و�لثقافية �سُ

لالرتقاء مبعرفتهم �لثقافية و�إيجاد جيل جديد من 

�ملو�طنني يتحَلرّون بالن�ساط و�لوعي.

�شناعة الفرق: 
توفير خبرات واقعية 

للطالب
يتطلب بناء �قت�ساد مبني على �ملعرفة �أن تكون 

�أبحاث �البتكار على �سلة بتحديات �لو�قع.

ومن �لو�سائل �لتي تبنتها �أر�مكو �ل�سعودية 

لتطبيق هذه �لروؤية �ل�سر�كة مع جامعة �مللك فهد 

للبرتول و�ملعادن الإتاحة �لفر�سة للطالب ليجدو� 

حلواًل للتحديات �لهند�سية �لقائمة. ويعمل موظفو 

�أر�مكو �ل�سعودية مبثابة خرب�ء يف �ملحا�سر�ت 

�لتي تتطرق للمو��سيع �لفنية ويقدمون للطالب 

�لتدريب �لعملي يف هذ� �ملجال.

و�إ�سافًة �إىل ذلك، تعمل �أر�مكو �ل�سعودية لت�سهيل 

�ملر�جعة �لفنية للرب�مج �الأكادميية يف �جلامعات 

�ملحلية من �أجل حتقيق �الن�سجام بني �ملناهج 

�لهند�سية و�ملتطلبات �ل�سناعية. ويتيح هذ� 

�لتو��سل الأر�مكو �ل�سعودية توفري مهارة مهمة 

للطالب وتغذية نبع �لكفاء�ت �لذي �ستنهل منه 

�ل�سركة يف �مل�ستقبل.

الركن الثالث

املعرفة

الركن الثالث

املعرفة

ن برناجمنا ال�شيفي  ت�شَمّ

لعام 2010 منطقة 

»د�شكفري«، حيث ميكن 

لل�شبان اأن يحّلوا األغازًا 

طريفة

يتاح للتالميذ يف الربنامج 

ال�شيفي اأن يروا باأم العني 

�شورة ثالثية الأبعاد من 

خالل جمهر اإلكرتوين

 الأثر املتوقع للخطة العامة 

لتطوير ال�شباب

 �ل�سباب �مل�ستفيدون من �خلطة �سنويًا

 �إجمايل �ل�سباب �مل�ستفيدين  من �خلطة
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ُيعُدرّ مركز �مللك عبد �لعزيز �لثقايف �لعاملي مثااًل 

�سريحًا على �لتز�م �أر�مكو �ل�سعودية جتاه �ملعرفة، 

وهو �لتز�م ال يقف عند �حلدود �لتقليدية لالأبحاث 

و�لتقنية. وقد بد�أت �ل�سركة �أعمال �الإن�ساء يف مبنًى 

�سخم مثري لالإعجاب بد�أت تظهر معامله.

و�سيكون هذ� �ملركز، �لذي ُيعُدرّ �أجر�أ مبادرة 

�جتماعية طرحتها �ل�سركة حتى هذ� �لتاريخ، 

موؤ�س�سة متكاملة للتعلم مدى �حلياة و�لتفكري 

�الإبد�عي وتعزيز �لرو�بط بني �لثقافات، و�سي�سم 

مكتبة متعددة �الأدو�ر، ومتحفًا باأربعة قاعات عر�س، 

وحمفوظات تاريخية )�أر�سيف(، ومركزً� لالأطفال، 

ومركزً� للتعلم مدى �حلياة، ومقاهَي ومتاجر، 

وغري ذلك.

ر�شالة المركز
ر�سالة �ملركز �إحد�ث تاأثري ملمو�س و�إيجابي يف 

م�سرية �لتنمية �لب�سرية من خالل غر�س حب 

�ملعرفة و�الإبد�ع و�لتفاعل بني �لثقافات �ملختلفة 

من �أجل م�ستقبل �ململكة و�لعامل �أجمع.

�سيكون �ملركز:

حافزً� على �لتقدم �لثقايف و�الجتماعي  •
منهاًل ومنارة للمعرفة  •

منربً� للتعبري �الإبد�عي  •
�أد�ة لت�سهيل �خلدمات �ملجتمعية  •

منربً� للتفاعل �الجتماعي و�لتو��سل �لثقايف  •

 بناء الوعي

الثقايف

الركن الثالث

املعرفة

الركن الثالث

املعرفة

 بداأ بناء مركز امللك 

عبدالعزيز الثقايف العاملي  

يف الظهران عام 2010
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فاملبنى يف ذ�ته يتخذ �سكل جمموعة من �ل�سخور 

حجمها �أكرب مما نر�ه يف �لطبيعة، تنغر�س يف 

�الأر�س �لتي متثل �ملا�سي لتطال �ل�سماء �لتي متثل 

�مل�ستقبل. و�ستمتلئ هذه �ل�سخور �ملعمارية بالطاقات 

�لب�سرية، على نحو يرمز �إىل �ل�سخور �جليولوجية 

�لتي ن�ستخرج �لطاقة �لبرتولية منها، وكل �سخرة 

�ستحت�سن مرفقًا مهمًا من مر�فق �ملعرفة و�لثقافة.

ذكي: بف�سل �لنظام �لكهربائي ونظام �لتحكم يف 

درجة �حلر�رة يف �ملركز و�ملعار�س و�أدو�ت �لعر�س 

�ملتعددة �لو�سائط �الأخرى، �سيعمل �ملركز با�ستخد�م 

�أحدث �لتقنيات ليقدم لرو�ده جتربة فريدة من 

نوعها.

و�سيكون من �أهم �لعنا�سر �لتقنية �لتي ي�سمها 

�ملركز قاعدة بيانات ذكية للز�ئر، تفهر�س مو��سيع 

�هتمام كل ز�ئر ون�ساطه �أثناء تنقله بني جنبات 

�ملركز، و�سيوفر هذ� �الأمر لكل ز�ئر جتربة م�سممة 

بال�سورة �لتي تنا�سبه، بحيث ميكن ��سرتجاعها 

و�لبناء عليها يف زيار�ته �لتالية.

�شديق للبيئة: �إىل جانب ت�سميمه �لفريد، 

�ستكون �أ�ساليب �إن�ساء �ملبنى مطابقًة للمعايري �لبيئية 

�ل�سارمة فيما يتعلق بكفاءة ��ستهالك �لطاقة و�ملاء 

وتقليل �نبعاث غاز ثاين �أك�سيد �لكربون، وحتقيق 

جودة بيئية د�خلية عالية و�ختيار مو�د ومو�رد 

�سديقة للبيئة مع تقليل �لنفايات.

وتعتزم �ل�سركة �لتقدم بطلب للح�سول على �سهادة 

�مل�ستوى �لذهبي من نظام موؤ�س�سة �لريادة يف جمال 

�لطاقة و�لت�سميم �لبيئي ) Leedليد( �ملعرتف به 

عامليًا يف جمال �عتماد �ملباين �ل�سديقة للبيئة.

البرامج
�ستكون يف قلب ن�ساط �ملبنى وبر�جمه عدة عرو�س 

من �لرب�مج �لتي �ست�سرك �جلمهور عرب عرو�س 

تفاعلية ومرئية، وعرو�س �ملو�سيقى و�لرق�س، 

وعرو�س �أفالم وثائقية وحما�سر�ت.

و�سي�ست�سيف �ملركز بر�مج للتعلم مدى �حلياة تقدم 

جمموعة خمتارة من �لفنون �لتقليدية و�الأدب �لعربي 

وتاريخ �لفن �الإ�سالمي و�لعمارة �الإ�سالمية، ودور�ت 

در��سية متخ�س�سة يف �لتطوير �لذ�تي.

و�ستلعب �مل�ساحات �خل�سر�ء �ملحيطة باملركز، �لتي 

�ست�ستخدم فيها �أ�ساليب تن�سيق �حلد�ئق با�ستخد�م 

�لنباتات �لتي تتطلب �أقل قدر من �ملاء، دورً� �آخر 

ب�سفتها بيئة تعليم تلهم �لزو�ر للتفكري يف �لبيئة 

�لطبيعية.

و�ستكون منطقة �الكت�ساف �ملخ�س�سة لالأطفال 

مكانًا خم�س�سًا لل�سغار �لذين تر�وح �أعمارهم بني 

عامني و�ثني ع�سر عامًا وعائالتهم لبناء �ل�سخ�سية 

و�الكت�ساف و�لتعلم و�الإبد�ع. و�ستوفر بر�مج خا�سة 

يقدمها معلمون موؤهلون لالأطفال و�سائل مرحة 

وتفاعلية للتعلم عن �لبيئة و�لفنون و�ملو�سيقى 

و�لتمثيل و�لتقنية و�البتكار و�لثقافة و�ملو�َطنة 

و�ل�سجاعة �ل�سخ�سية وغري ذلك كثري.

ولن يكون �مل�سرح جمرد منرب ال�ست�سافة �لفقر�ت 

�لفنية فح�سب، بل �سيكون �أي�سًا مركزً� للبحث 

و�لتعلم عن �أهمية �لفقر�ت �لفنية و�لثقافية. 

و�سيرتكز �لتدري�س يف �مل�سرح على �لتمثيل �مل�سرحي 

و�الإبد�ع، و�لتعامل مع �للو�زم و�لديكور �مل�سرحي 

وتكييف �لتجارب �ملعي�سة للعر�س على �مل�سرح 

من خالل كتابة �ل�سيناريوهات و�إخر�ج �لعرو�س 

�مل�سرحية و�إنتاجها جلمهور يت�سم بتنوع �ألو�ن طيفه.

 

الموظفون
ال يحقق �لروؤى و�الأهد�ف �إال �الأفر�د �لذين ي�سعون 

ل لهذه �ملهمة  من �أجلها. وميثل �لفريق �لذي �ُسِكرّ

فريقًا مذهاًل من �ملوظفني و�ملوظفات ذوي �ملهارة 

�ملتنوعة، يعملون دون كلل �أو ملل الإ�سفاء �لطابع 

�البتكاري و�لعملي على هذ� �مل�سروع �ملهم. وي�سرتك 

جميع �أفر�د هذ� �لفريق يف روؤية و�حدة وي�ستغلون 

مهارتهم وخربتهم وجتاربهم جميعًا لتاأ�سي�س كياٍن 

ت�ستفيد منه �أجيال �مل�ستقبل.

ومع �قرت�ب موعد �فتتاح �ملركز، �سيكرب هذ� �لفريق 

ويتحول �إىل جمموعة �سفر�ء ثقافيني �أكرث تنوعًا 

وحما�سة.

المبنى
�سيكون مقر �ملركز معلمًا بديعًا وذكيًا و�سديقًا 

للبيئة.

معلم بديع: غر�س �ملبنى �ملعماري هو �إيجاد �سكل 

حديث خالب ي�سد �نتباه كل من ينظر �إليه.

 �سيكون �ملركز موؤ�س�سة 

 متكاملة للتعلم 

 مدى �حلياة، وموقع 

�إلهام وتفاعل للثقافات
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الركن الثالث

املعرفة

جهود اأرامكو 

ال�سعودية

يف جمال املواَطنة

2010

54

ُينتظر اأن يكون املركز 

موقعًا لال�شتك�شاف 

ال�شخ�شي والثقايف
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وثمة خطط �إ�سافية ُتعنى بتطوير �ل�سباب وتت�سمن 

تقدمي �لدعم و�مل�ساندة �إىل �ملعهد �ل�سعودي 

لالأبحاث �لعلمية من عام 2011م �إىل عام 2013م، 

وهذ� برنامج �سيفي ميتد �ستة �أ�سابيع ويرمي �إىل 

تنمية �لريادة يف جمايل �لعلوم و�لتقنية لطالب 

�ملد�ر�س �لثانوية �ل�سعوديني �ملوهوبني �أكادمييًا.

وقد �لتزمت �أر�مكو �ل�سعودية  مب�ساندة تطوير 

»ماثليتك�س«، وهي و�سيلة تعليمية على موقع �إلكرتوين 

تهدف �إىل م�ساعدة �ملدر�سني و�الآباء وم�ساندتهم 

يف �الرتقاء بقدر�ت �لطالب من ريا�س �الأطفال 

�إىل �ل�سف �لثالث �لثانوي يف مادة �لريا�سيات. 

كما تقدم �أر�مكو �ل�سعودية �مل�ساندة باإتاحة �إمكانية 

دخول �ملوقع ملا يبلغ 185 م�ستخدمًا حتى نهاية 

�ل�سنة �لدر��سية 2014م. كذلك يت�سمن دعم 

�أر�مكو �ل�سعودية �لريا�سيات و�لعلوم، تطوير �أندية 

�لريا�سيات و�لعلوم يف �أر�مكو �ل�سعودية، وهدفها 

زيادة فر�س �لتعلم من خالل طرح هذه �ملو��سيع 

عرب و�سائل ترفيهية يف مر�حل �ل�سن �ملبكرة.

و�إ�سافًة �إىل ذلك، دخلت �أر�مكو �ل�سعودية يف �سر�كة 

مع معهد �ملهند�سني �لكهربائيني و�الإلكرتونيني – 

�لفرع �ل�سعودي، لتعزيز �ملعلومات �لهند�سية لدى 

طالب �ملد�ر�س �لتمهيدية و�ملتو�سطة و�لثانوية. 

و�ستت�سمن هذه �ل�سر�كة برنامج تدريب يدعى 

�ملدر�سون على ر�أ�س �لعمل، و�سينطلق يف عام 2011م 

لتدريب �ملدر�سني يف �ململكة وتعليمهم. و�سيت�سمن 

�لتعاون مبوجب هذه �ل�سر�كة �أي�سًا ترجمة موقع 

ب �لهند�سة« )TryEngineering( �إىل �لعربية،  »جِررّ

وهو موقع على �ل�سبكة �لدولية »�الإنرتنت« يتيح 

لزو�ره �لتعرف على �أ�سلوب �إعد�د �أنف�سهم للمهن 

�لهند�سية، وتوجيه �أ�سئلة متخ�س�سة يف جمال 

�لهند�سة، وممار�سة �الألعاب �لتفاعلية.

وتت�سمن �لتز�ماتنا يف عام 2011م وما بعده ما يلي:

�لو�سول �إىل مليوين �ساب يف �ململكة �لعربية   •
�ل�سعودية عرب �خلطة �لعامة لتطوير �ل�سباب 

بحلول عام 2020م.

م�ساعدة 35 طالبًا للم�ساركة يف �ملعهد �ل�سعودي   •
لالأبحاث �لعلمية حتى عام 2013م.

��ستق�ساد 185 األف م�ستخدم يف �لعام لدخول   •
برنامج »ماثيلتك�س« خالل �الأعو�م �الأربعة 

�لقادمة.

تدريب 2000 مدر�س و50 األف طالب مع �لعام   •
2011م من خالل برنامج �أر�مكو �ل�سعودية / 

�سيمينز لالكت�ساف.

تدريب نحو 70 متطوعًا يف برنامج �ملهند�سني   •
�لكهربائيني و�الإلكرتونيني لتقدمي �لدرو�س 

�لهند�سية �ملبا�سرة يف �لف�سول �لدر��سية و�نتقاء 

�ملتطوعني من �لهيئات �الأكادميية و�ملهنية 

و�ملد�ر�س �حلكومية لربنامج تدريب �ملدر�سني على 

ر�أ�س �لعمل، �لذي يركز على مادتي �لريا�سيات 

و�لعلوم.

متويل 20 فيلمًا تفاعليًا يف عام 2011م من   •
خالل �سر�كة مع مركز �الأمري �سلطان بن عبد 

�لعزيز للعلوم و�لتقنية »�سايتك« SciTech ومعهد 

ما�سا�سو�ست�س للتقنية لتحفيز ملكة �لفكر �لنقدي 

لدى �لطالب وغر�س �الهتمام باملو��سيع �لعلمية 

و�لتقنية و�لهند�سية و�لريا�سيات.

�بتعاث 25 طالبًا موهوبًا للدر��سة يف جامعة �مللك   •
عبد �هلل للعلوم و�لتقنية.

ترميم 139 مدر�سة من �ملد�ر�س �حلكومية �لتي   •
بنتها �أر�مكو �ل�سعودية بحلول عام 2013م.

بالنظر اإلى الم�شتقبل، فاإن تح�شين الخطة العامة لتطوير ال�شباب 

وتو�شيعها من اأهم المجالت الحيوية التي تركز عليها اأرامكو 

ال�شعودية. و�شتمتد مرحلة تنفيذ الخطة من عام 2011م اإلى عام  

 2013م، و�شتتبعها مرحلة تو�شع تتزامن مع افتتاح مركز الملك 
عبدالعزيز الثقافي العالمي. و�شتعمل ال�شركة باتجاه تحقيق هدفها 

وهو اإثراء حياة مليوني �شاب في المملكة بحلول عام  2020م، من خالل 

تطوير مزيد من البرامج المبتكرة في هذا المجال.

الركن الثالث

املعرفة

الركن الثالث

املعرفة

ا�ست�رشاف

امل�ستقبل
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نبذة عامة
ُتعُدرّ معاملة �لبيئة معاملة �سحيحة جزءً� �أ�سا�سيًا 

من عمل �ل�سركة، فيما يتعلق باالآثار �لتي تخلفها 

منتجاتنا و�لطريقة �لتي ننتجها بها، فحماية مو�رد 

�الأر�س �لطبيعية هي مهمة كل موظفي �ل�سركة، 

ولذ� فقد �أدرجناها يف كل �أعمال �ل�سركة وبر�جمها 

�لبحثية.

وفيما حترز �ل�سركة مزيدً� من �لنجاح �لتجاري، 

فاإن م�سوؤوليتها تزد�د بالتز�من مع هذ� �لنجاح. وقد 

حازت �ل�سركة ق�سب �ل�سبق و�لريادة فيما يتعلق 

بتطوير و�سائل الإد�رة �الأعمال �الأكرب حجمًا و�الأكرث 

تعقيدً�، ومتكنت يف �لوقت نف�سه من زيادة كفاءة 

�إنتاجها. فعلى �سبيل �ملثال، تدير �ل�سركة �الأد�ء 

�لد�خلي وتر�قبه عرب �أدو�ت متعددة مثل نظام 

�الإد�رة �لبيئية وموؤ�سر �أد�ء �ملر�فق �لبيئي.

وتدرك �ل�سركة، ب�سفتها �حللقة �الأوىل يف منظومة 

توريد �لطاقة، مدى �لتاأثري �لذي ميكن �أن حتدثه 

�أ�ساليب عملها يف �ل�سلوك �لذي يعتمده �مل�ستهلك 

�لنهائي للطاقة. ولهذ� فاإن �ل�سركة تدعم �سعي 

�لدولة من �أجل تقليل ��ستهالك �لطاقة بن�سبة %40 

ومو�زنة �لزيادة �ل�سنوية �لبالغة 8% تقريبًا يف طلب 

�لطاقة �لكهربائية، الأن حتقيق هذ� �لهدف لن يوؤدي 

�إىل حت�سني كفاءة �لطاقة فح�سب، بل �سي�سمن �أي�سًا 

قدرتنا على مو��سلة ت�سدير �لبرتول �إىل �الآخرين، 

على نحو يوؤدي �إىل مزيد من تقوية �إحدى دعامات 

�قت�ساد �ململكة �الأ�سا�سية.

وتنطوي �خلطة �لعامة للبيئة يف �ل�سركة، �لتي 

�أطلقت يف عام 2001م وتبلغ تكلفتها باليني 

�لدوالر�ت، على م�ساريع ر�أ�سمالية كبرية، ت�سهم 

يف بلوغ هذه �لروؤية، �إذ توفر هذه �خلطة متوياًل 

مرنًا مل�ساندة �ملبادر�ت �لتي ميكن �أن حتدث تغيريً� 

موؤثرً�، من حت�سني �سو�بط �النبعاث يف �لهو�ء و�إد�رة 

�لنفايات، �إىل �إنتاج �أنو�ع بنزين وديزل �أقل تلويثًا 

للبيئة.

وقد �أنفقت �أر�مكو �ل�سعودية، هي و�سركاوؤها يف 

�مل�ساريع �مل�سرتكة �لر�ئدة يف جمال �ل�سناعة، 

�أو �لتزمت باإنفاق 9 باليني دوالر من �لنفقات 

�لر�أ�سمالية للخطو�ت �ملتعلقة بحماية �لبيئة يف 

خمتلف �مل�ساريع.

منجزاتنا:

�غتنمنا 41 فر�سة لرت�سيد ��ستهالك �لطاقة متخ�ست عن توفري 11.38 �ألف برميل يف �ليوم من   •
�لزيت �ملعادل

قمنا باإعادة تدوير نحو 800 طن من �لورق و�لورق �ملقوى )�لكرتون(، و20 طنًا من �للد�ئن   •
)�لبال�ستيك(، ونحو 10 اآلف حاوية حرب طابعات، عرب بر�مج �إعادة �لت�سنيع يف �ملكاتب و�الأحياء 

�ل�سكنية

��ستخدمنا 10 �سركات حملية وهيئات حكومية لالأنظمة �لوطنية الإد�رة �لطاقة �لتي �ساعدت �أر�مكو   •
�ل�سعودية يف تطويرها.

��ستثمرنا يف بناء حمطة كهربائية بجهد 10 ميقاواط مت�سلة بال�سبكة �لكهربائية يف مبنى جممع   •
�ملكاتب �جلديد )�ملجمع �ل�سمايل( �لظهر�ن، وهي �لكربى من نوعها يف �لعامل.

�أ�سركنا 175 �سخ�سًا من عدة دول يف �ل�سبكة �البتكارية الإد�رة �ملياه ومياه �ل�سرف �ل�سحي.  •
ينا �أكرث من 70% من حاجة �لري با�ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجَلة من �الأحياء �ل�سكنية  لبرّ  •

و�ملر�فق �لعائدة الأر�مكو �ل�سعودية.

بلغ عدد �حل�سور يف حملة �إد�رة خدمات �ملكاتب الإعادة �لتدوير 9,500.  •
��ست�سفنا 3,000 ز�ئر يف حملة تر�سيد ��ستهالك �لطاقة لعام 2010م يف �لظهر�ن.  •

جنا 73 متخ�س�سًا من برنامج �الختبار�ت �لال �إتالفية للم�ساعدة يف �سد �لنق�س �لعاملي يف  خررّ  •
�لفنيني �ملدربني يف هذ� �ملجال.

نركز على:

تعزيز جدوى ا�شتهالك الطاقة  •
حماية البيئة الطبيعية  •

تطوير تقنيات الطاقة النظيفة  •

الركن الرابع: 

البيئة

الركن الرابع: 

البيئة

الركن الرابع: 

البيئة

لدى اأرامكو ال�شعودية 

اأكرب خمزون يف العامل 

ملعدات مكافحة ت�شرب 

النفط
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�إنتاجها«. ويتكون �الإطار �لعام لربنامج �إد�رة �لطاقة 

من ثالثة عنا�سر �أ�سا�سية:

تقليل ��ستهالك �لطاقة يف �ملر�فق �لقائمة �الآن   •
بن�سبة 2% كل �سنة.

ت�سميم مر�فق �أر�مكو �ل�سعودية بطريقة جتعلها   •
�أكرث جدوى يف جمال ��ستخد�م �لطاقة.

�لتاأثري يف رفع جدوى ��ستهالك �لطاقة على   •
م�ستوى �ململكة وت�سجيعه.

�جلدير بالذكر �أن برنامج �إد�رة �لطاقة �أدى �إىل وفر 

مرت�كم يف ��ستهالك �لطاقة يعادل 112 �ألف برميل 

منذ �نطالقه يف عام 2000م.

كذلك ت�ساند �ل�سركة بر�مج �لتدريب و�أنظمة �الإد�رة 

�لتي ترمي �إىل زيادة جدوى �أعمال �الإنتاج. ويت�سمن 

ذلك كاًل من �أعمال ��ستخر�ج م�سادر �لطاقة 

�الأكرث جدوى و�الإجر�ء�ت �الأكرث فاعلية �لتي تتعلق 

باإد�رة �ملخاطر و�لتي ترمي �إىل �سمان ��ستمر�ر 

�أعمال �لت�سغيل يف �ل�سركة. وقد تاأ�س�ست د�ئرة 

اأنظمة الطاقة، وهي �إحدى �لدو�ئر �جلديدة يف 

�ل�سركة، لالإ�سر�ف على �جلهود �ملتعلقة برفع جدوى 

��ستهالك �لطاقة وتنفيذ هذه �جلهود، ومنها �إعد�د 

��سرت�تيجية للطاقة �ملتجددة.

وتقدم �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا �لدعم و�مل�ساندة 

ملركز امللك عبد اهلل للدرا�شات والبحوث 

البرتولية و�مل�ساعدة يف بدء ت�سغيله، وهو مركز 

دويل جديد للبحوث و�ل�سيا�سة و�لتحليل يف جمايل 

�لطاقة و�لبيئة. دور �ملركز، �لذي يتخذ مدينة 

�لريا�س مقرً� له، هو �إجر�ء �لدر��سات و�لبحوث 

�لعلمية و�لتطبيقية �ملتعلقة بقطاع �سناعة �لبرتول 

و�لطاقة، وتقدمي �لتحاليل يف م�سائل �لطاقة و�لبيئة، 

ويرمي �إىل �الرتقاء بالدور �لذي تلعبه �ململكة 

ب�سفتها �أهم موردي �لطاقة يف �لعامل و�أكرثهم 

حماية للبيئة. وقد بد�أ �ملركز، �لذي تاأ�س�س يف عام 

2007م، �أعمااًل متهيدية، و�سيعمل بكامل طاقته 

موؤ�س�سًة م�ستقلًة بحلول �سهر �سبتمرب 2012م. وقد 

�عتمدت �لعديد من م�ساريع �لبحث �ملبكرة وُيعمل 

يف تنفيذها بالتعاون مع �لعديد من موؤ�س�سات �لبحث 

�لر�ئدة على �ل�سعيدين �لوطني و�لعاملي.

ومن خالل �لعمل و�لتعاون مع الربنامج الوطني 

جلدوى ا�شتهالك الطاقة �لتابع للدولة، �ساعدت 

�أر�مكو �ل�سعودية يف و�سع قانون تر�شيد ا�شتهالك 

الطاقة �الأول، وهو قانون ي�سرتط على �لهيئات 

تح�شين جدوى ا�شتهالك الطاقة
ت�ستثمر �أر�مكو �ل�سعودية جزءً� كبريً� من وقتها 

و�أمو�لها يف رفع جدوى ��ستهالك �لطاقة، وحت�سني 

�أنظمة �لت�سغيل، ورعاية حمالت �لتثقيف �ملتعلقة 

برت�سيد ��ستهالك �لطاقة.

ومتثل زيادة ��ستهالك �لطاقة يف �ململكة حتديًا 

كبريً�، فاملتوقع �أن ي�سل �ال�ستهالك �ملحلي من 

�لطاقة �إىل ما يعادل 8 ماليني برميل من �لزيت 

�خلام يف �ليوم بحلول عام 2028م، وهذ� يحد من 

قدرتنا على تلبية طلب �لعامل للزيت. فهذه �ملو�رد 

�لتي �أنعم �هلل بها علينا يف جمال �لطاقة مو�رد قِيرّمة 

للغاية، ال لقيمتها �لت�سديرية فح�سب، بل للدور �لذي 

تقوم به يف �ملحافظة على �قت�ساد مزدهر.

ويوجه برنامج اإدارة الطاقة يف �ل�سركة جهود 

�أر�مكو �ل�سعودية �ملتعلقة برفع جدوى ��ستهالك 

�لطاقة، وقد تاأ�س�س هذ� �لربنامج يف عام 2000 بعد 

و�سع �سيا�سة عامة يف �ل�سركة تقول بالتز�م »جدوى 

�إنتاج �لطاقة و��ستخد�مها« و«تقليل جمموع تكاليف 

�لطاقة وتر�سيد ��ستخد�م �ملو�رد �مل�ستخدمة يف 

الركن الرابع: 

البيئة

الركن الرابع: 

البيئة

جهود اأرامكو 

ال�سعودية

يف جمال املواَطنة

2010

60

 القت�شاد يف 

 الطاقة م�شاألة 

 اقت�شادية 

وبيئية معًا

�لكربى �مل�ستهلكة للطاقة يف �ململكة، �أن تعمل من 

�أجل �إد�رة ��ستخد�م �لطاقة لديها بجدوى. ويعمل 

�لنظام لتح�سني م�ستوى �ملحا�سبة من خالل حتديد 

�الأدو�ر و�مل�سوؤوليات ملديري �ملر�فق و�مل�سوؤولني عن 

�لطاقة و�ملدققني �لعاملني يف هذ� �ملجال.

و�إ�سافًة �إىل ذلك، تعاونت �أر�مكو �ل�سعودية مع 

املركز الوطني جلدوى ا�شتهالك الطاقة 

يف تاأ�سي�س �ملركز �ل�سعودي جلدوى �لطاقة، وهو 

طلقت يف �سهر نوفمرب دعمًا للجهود 
ُ
�ملبادرة �لتي �أ

�لوطنية لرت�سيد ��ستهالك �لطاقة. ومن خالل دور 

�ل�سركة يف �ملركز، قادت �أر�مكو �ل�سعودية تطوير 

برنامج تدريب مديري الطاقة، وهو برنامج 

م خ�سي�سًا لتدريب  مرّ ي�ستغرق ثالثة �أ�سابيع، و�سُ

�جلهاز �الإد�ري يف �مل�ستقبل يف جمال �لطاقة، على 

�أ�سلوب و�سع بر�مج �إد�رة �لطاقة �خلا�سة بهم، 

و�الإ�سر�ف عليها لتح�سني جدوى ��ستهالك �لطاقة. 

وقد ح�سر �لدور�ت �لدر��سية �ملنبثقة من هذ� 

�لربنامج م�ساركون من قطاعات و�إد�ر�ت خمتلفة 

من جميع �أنحاء �ململكة. و�ساركت �أر�مكو �ل�سعودية 

�أي�سًا يف تطوير النظام الوطني الإد�رة �لطاقة، 

�لذي ي�ستند �إىل خربة �أر�مكو �ل�سعودية يف بر�مج 

�إد�رة �لطاقة، و�لذي ُطِبرّق بنجاح يف ع�سر �سركات 

حملية وهيئات حكومية.

نحن ملتزمون 

مبعاجلة الق�شايا 

البيئية مع 

جرياننا يف اخلليج 

العربي

م�شروع تر�شيد الطاقة خالل 

�شنوات

ما يعادل مليون برميل من �لزيت يوميًا

)2010 - 2000(

�لزيادة �ل�سنوية

ل من �ل�سنة �ل�سابقة ُمرحرّ
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 �شناعة الفرق: 
م�شابقة البتكار

ي�سعى مفهوم »م�سابقة �البتكار« يف �أر�مكو 

�ل�سعودية �إىل �إيجاد طرق تفكري و�أ�ساليب 

جديدة يف �ململكة و�ل�سركة لرفع جدوى 

��ستهالك �لطاقة وتر�سيد هذ� �ال�ستهالك.

وقد �أقيمت �مل�سابقة �الأوىل بنجاح من �سهر مايو 

�إىل �سهر �أكتوبر ومتخ�ست عن �أكرث من 1,800 

فكرة مبتكرة، وهي تتيح توفريً� حمتماًل لل�سركة 

ذت. وقد  قيمته 100 مليون دوالر، �إذ� ما ُنِفرّ

�عُتمدت بالفعل �أربع من هذه �الأفكار يف عام 

لت �ست �أفكار �أخرى للتنفيذ يف  2010م فيما ُمِورّ

عام 2011م.

وقد نفذت �أر�مكو �ل�سعودية وقدمت �أكرث من 

25 حملة وعر�سًا مرئيًا على م�ستوى �ل�سركة 

لتعزيز مفهوم »تر�سيد ��ستهالك �لطاقة«، 

وذلك لتوعية �جلمهور وتثقيفه وزيادة �هتمامه 

بهذ� �ملفهوم ودعمه له.

 ت�سعى �ملبادرة 

 �لبيئية يف 

 �أر�مكو �ل�سعودية 

 �إىل حت�سني فهم 

�لبيئة وتقديرها

 نكافح من اأجل

 اأن نلقن 

 اأطفالنا 

فهمًا اأف�شل للبيئة

�نتهت �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا من �إعد�د �الإر�ساد 

�ملتعلق بتخ�سي�س �لوقود للمنافع �ملحلية للم�ساعدة 

يف تخفيف طلب �لوقود �ملحلي �ملتز�يد، وحت�سني 

جدوى �إنتاج �لطاقة �لكهربائية و�ملاء يف �ململكة 

 ب�سورة عامة. ويتوقع �أن يتمخ�س تنفيذ هذ� 

�الإر�ساد عن تقليل طلب �ملنافع �لوقود يف �مل�ستقبل 

بن�سبة %20.

وت�سل جهود �ل�سركة يف جمال جدوى ��ستهالك 

�لطاقة �إىل �مل�ستهلكني �أنف�سهم، فالطاقة �لكهربائية 

تبلغ �الآن 40% من جمموع ��ستهالك �لوقود على 

�ل�سعيد �ملحلي، ولذ� تقوم �أر�مكو �ل�سعودية بدورها 

يف �مل�ساعدة لتعزيز �لوعي يف هذ� �ل�سدد وتقدمي 

�ملعلومات �لالزمة لرت�سيد �لنمو يف طلب �لوقود.

وتنظم اأرامكو ال�شعودية كل عام حملة 

تر�شيد ا�شتهالك الطاقة يف �لظهر�ن، حتت 

�سعار »نعم، نحن جزء من تر�سيد ��ستهالك �لطاقة«، 

وهي ت�ستقطب �ألوف �لزو�ر، وبينهم عدد كبري من 

طالب �ملد�ر�س. وتدرج �ل�سركة ر�سائلها �ملتعلقة 

برت�سيد ��ستهالك �لطاقة يف �لعديد من �لرب�مج 

�ملجتمعية �ملختلفة.

ويعد �لعمل مع �الأجيال �ل�ساعدة يف �ململكة �سروريًا 

لالرتقاء بالوعي بالبيئة و�ملعلومات �لبيئية. وت�سعى 

مبادرة �لتثقيف �لبيئي يف �أر�مكو �ل�سعودية �إىل 

تعميم فهم و�إدر�ك �أعمق للبيئة بني طالب �ملد�ر�س، 

وذلك بتنظيم �سل�سلة ور�س �لعمل �ملتعلقة بالتوعية 

�لبيئية حتت �سعار »تدريب �ملدربني« للمدر�سني، 

م مو�د وخطط در��سية للمدر�سني  حيث تقَدرّ

مل�ساعدتهم يف ن�سر �ملعرفة �لتي يكت�سبونها يف ور�س 

�لعمل لدى طالبهم. ويكون تنفيذ هذه �ملبادر�ت 

وغريها بالتعاون مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم، ويرمي 

هذ� �لربنامج �إىل تو�سيع نطاق هذه �لور�س لتغطي 

�ملناطق �الأخرى يف �ململكة.
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�لعربية �ل�سعودية للبيئة �ملائية، وح�سرها نحو 175 

م�ساركًا من جميع �أنحاء �لعامل.

كذلك �نتهت �ل�سركة من تنفيذ م�سروع وحدة ثالثة 

للمعاجلة �لهيدروجينية للديزل يف معمل �لتكرير يف 

ر�أ�س تنورة، وذلك ل�سمان عدم جتاوز ن�سبة �لكربيت 

يف جميع �إنتاج �ململكة من �لديزل 0.05%، خلف�س 

نفث �لغاز�ت �لناجتة من حرق �لديزل بن�سبة %95.

وجنحت بر�مج �إعادة �لتدوير يف �ملكاتب و�الأحياء 

�ل�سكنية يف �أر�مكو �ل�سعودية يف تدوير نحو 800 

طن من �لورق و�لورق �ملقوى، وع�سرين طنًا من 

�ملو�د �لبال�ستيكية، ونحو 10 �آالف حاوية حرب 

طابعات، و��ستفاد من ن�شاطات التدوير �لثالثة 

و�الأربعني �لتي نظمتها �ل�سركة 25 �ألف �سخ�س من 

موظفي �ل�سركة و�أفر�د عائالتهم. وقد ��ستملت 

على حمالت وحما�سر�ت وم�سابقة �سنوية جلمع 

�لورق يف �ملد�ر�س �ملحلية. وت�سمنت حملة �لتوعية 

بالتدوير لعام 2010م م�سرية ��ستعر��سية ومعار�س 

و�ألعاب �أطفال يف جمال �لتدوير. وح�سر هذه �حلملة 

9,500 �سخ�س من موظفي �ل�سركة و�أفر�د عائالتهم 

و�لطالب وزو�ر من �سركات خارجية.

يخف�س م�شروع معاجلة 

ال�شوائل يف م�شفاة راأ�س 

تنورة ن�شبة غازات 

 الكربيت الناجتة من 

حرق الديزل

Pillar 4
The 
Environment

ويت�سمن �لتز�م �أر�مكو �ل�سعودية حلماية �لبيئة 

�لطبيعية ��سرت�تيجيات �إد�رة �لكربون، �إذ طورت 

�ل�سركة يف �إطار هذ� �اللتز�م خريطة طريق 

لالأبحاث و�لتطوير يف جمال �إد�رة �لكربون، لتكون 

مبثابة هدف ��سرت�تيجي مل�ساندة تطوير حلول 

تتمتع باجلدوى �القت�سادية يف جمال �إد�رة �لكربون 

وت�سمن �ن�سجام �أوجه ��ستخد�م �ملو�د �لبرتولية 

مع �الأنظمة �لدولية يف �مل�ستقبل، �خلا�سة بالتحكم 

بنفث ثاين �أك�سيد �لكربون، ويف �لوقت نف�سه حتقق 

�أق�سى قدر من �لقيمة �مل�سافة يف جميع مر�حل 

دورة �لكربون. وتركز خريطة �لطريق �ملذكورة على 

�ملجاالت �لتالية من وجهة نظر برتولية:

تقليل نفث غاز ثاين �أك�سيد �لكربون من �مل�سادر   •
�ملتحركة.

حت�سني تقنيات ��ستخال�س �لزيت عرب حقن غاز   •

حماية البيئة الطبيعية
ُتعُدرّ �ملحافظة على �لبيئة �أمرً� �أ�سا�سيًا ال�ستمر�ر 

�أر�مكو �ل�سعودية يف ريادتها مزودً� للطاقة، كذلك 

ت�ساعد حماية �سحة �الإن�سان و�لبيئة 

�لطبيعية يف �سمان حماية �لب�سر و�ملحافظة 

على م�سادر رزقنا �لتجارية.

وقد و�سعت �ل�سركة خطة حماية �لبيئة 

منذ عام 1963م، وكانت �أول �سركة يف 

�ملنطقة ت�ستخدم تقوميًا للتاأثري �لبيئي من 

�أجل �مل�ساعدة يف قيا�س جدوى �مل�ساريع 

�لر�أ�سمالية. و�إ�سافًة �إىل �ال�ستثمار 

�لر�أ�سمايل، لدى �إد�رة حماية �لبيئة يف 

 �ل�سركة مو�زنة ت�سغيل �سنوية تبلغ 

30 مليون دوالر.

ومنذ عام 2001م، ز�دت �أر�مكو �ل�سعـودية زيادة 

كبرية �إنفاقها على �لرب�مج �لبيئية، فاأُجِنزت ثمانية 

بر�مج برعاية �ل�سركة يف �إطار �خلطة �لعامة للبيئة. 

وقد فازت �أر�مكو �ل�سعودية بجائزة التمّيز يف 

املحافظة على البيئة عام 2010م، وهي �جلائزة 

�لتي يقدمها معهد �ل�سرق �الأو�سط للتميز، �إىل جانب 

ثالث من جوائز الإمارات للطاقة يف دبي.

وجتري �ل�سركة در��سات تقومي دورية لتاأثري �أعمالها 

يف �لبيئة، من �أجل م�ساعدة �ملر�فق لتح�سني �آثارها 

يف �لبيئة. فعلى �سبيل �ملثال، �أكملت �أر�مكو �ل�سعودية 

در��سة �ساملة عن �لتنوع �لبيئي للجزر �ملرجانية يف 

�ملياه �ل�سعودية �الإقليمية يف �خلليج �لعربي. وقد 

ركزت �لدر��سة على هذه �الأجز�ء �لنائية نظرً� 

الأهميتها �حليوية يف �حت�سان �ل�سالحف �خل�سر 

و�سالحف هوك�سبيل �ملهددة باالنقر��س يف مناطق 

كر�ن و�لكرين وجنا و�جلريد وحرقو�س وعربية، 

والأن �الإن�سان مل يتدخل يف معظمها حتى �الآن.

جنزت يف عام 2010م م�ساريع حتديث 
ُ
كذلك �أ

�سبكات مياه �ل�سرف �ل�سحي يف م�سفاة �لريا�س 

و�حليني �ل�سكنيني يف �لظهر�ن ور�بغ، باالإ�سافة 

�إىل م�سروع حتديث �سبكة مياه �ل�سرف �ل�سحي 

و�سبكة �ملياه �لزيتية �حلاليتني يف مر�فق �لتوزيع يف 

�ملنطقتني �لغربية و�ل�سرقية. وهذه �مل�ساريع جزء 

من خطة �أكرب تت�سمن 14 م�سروعًا �سناعيًا و�ستة 

م�ساريع ترتبط باأحياء �ل�سكن. وُيعاد �الآن ��ستخد�م 

ما يزيد على 70% من مياه �ل�سرف �ل�سحي �الآتية 

من �أحياء �أر�مكو �ل�سعودية �ل�سكنية ومر�فقها 

لري �مل�سطحات �خل�سر. وبعد م�ساريع �مل�ستقبل 

�لتحديثية، تتوقع �ل�سركة �أن تزيد هذه �لن�سبة على 

.%90

ومن �جلهود �الأخرى �لتي بذلتها �أر�مكو �ل�سعودية 

للت�سجيع على تر�سيد ��ستهالك �ملاء تركيب �أدو�ت 

توفري �ملياه يف �ملنازل، ومر�قبة م�سادر ��ستهالك 

�ملاء �ملفرط، وتوزيع من�سور�ت تثقيف عن تر�سيد 

��ستهالك �ملاء �سمن �ملطبوعات �لتوجيهية �لتي 

ع على �ملوظفني �جلدد، ومو��سلة ��ستخد�م  توَزرّ

�أ�ساليب زر�عة �حلد�ئق �لتي تتطلب �أقل قدر ممكن 

من مياه �لري، وتنظيم جوالت ميد�نية يف مر�فق 

�ملياه. و�إ�سافًة �إىل ذلك، رعت �أر�مكو �ل�سعودية ندوة 

»�ل�سبكات �ملبتكرة للمياه ومياه �ل�سرف« �لتي عقدت 

يف �خُلرب بتنظيم من وز�رة �ملاء و�لكهرباء و�جلمعية 

�شملت براجمنا لتدوير 

املواد امل�شتهلكة م�شاركة 

25 األف موظف 
وعائالتهم
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يعمل علماوؤنا يف مركز 

الأبحاث والتطوير 

ل�شنع تراكيب 

كيميائية اأنظف 

حلرق الوقود

تطوير تقنيات الطاقة النظيفة
تعد �أر�مكو �ل�سعودية، ب�سفتها �سركة عاملية ر�ئدة 

يف جمال توريد م�سادر �لطاقة، يف موقف يتيح لها 

�أن تقدم �إ�سهامًا جوهريًا يف تطوير تقنيات �مل�ستقبل، 

ومنها ما هو لتح�سني �أ�ساليب ��ستخر�ج �أنو�ع �لوقود 

�الأحفوري وم�سادر �لطاقة �ملتجددة، و��ستخد�مها.

وتو��سل �أر�مكو �ل�سعودية �لرتكيز على �بتكار 

�أنو�ع وقود �أنظف و�أجدى ملحركات �الحرت�ق �لتي 

�ست�ستخدمها �الأجيال �لقادمة، من خالل ما تقوم 

به من ن�ساط د�خلي، وبالتعاون �أي�سًا مع �سركات 

وموؤ�س�سات �أخرى على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي.

ممت ا�شرتاتيجية الطاقة املتجددة يف  لقد �سُ

�أر�مكو �ل�سعودية الإجر�ء �الأبحاث وتنفيذ �مل�ساريع 

�لتجريبية �ملتعلقة مب�سادر �لطاقة �ملتجددة 

و��ستغاللها ��ستغالاًل جتاريًا وت�سنيع معد�تها 

حمليًا يف �ململكة. و�أر�مكو �ل�سعودية ع�سو يف مركز 

�الأبحاث �ملتميزة للطاقة �ملتجددة �لتابع جلامعة 

�مللك فهد للبرتول و�ملعادن، وتعمل مع �ملركز لتطوير 

مو��سيع بحث ميكن �أن تكون لها �آثار كبرية يف 

��ستغالل �لطاقة يف �ململكة، مثل ��ستغاللها يف ري 

�ملز�رع و�أنظمة �لتربيد.

كذلك �أطلقت �شركة م�شفاة اأرامكو ال�شعودية 

ِرف« يف ينبع، وهي م�سروع م�سرتك  موبيل »�سامنْ

بني �أر�مكو �ل�سعودية و�سركة �إك�سون موبيل، م�شروع 

الوقود النظيف، ليدلرّ على �اللتز�م �ملتو��سل 

حلماية بيئة �ململكة. ويت�سمن �مل�سروع �إنتاج 82 

�ألف برميل يف �ليوم من �لديزل �لذي يحتوي على 

كميات �سئيلة جدً� من �لكربيت )10 �أجز�ء من 

�ملليون(، عند بدء ت�سغيله يف عام 2014م، علمًا باأن 

م يف �ل�سناعة  حمالت �ال�ستطالع �مل�ستقلة �لتي تنَظرّ

تظِهر دومًا �أن »�سامرف« تبقى بني �مل�سايف �الأربع 

�الأعلى �أد�ء يف �لعامل. �أما �سركة م�شفاة اأرامكو 

ال�شعودية �شل »�سا�سِرف«، وهي م�سروع م�سرتك 

بني �أر�مكو �ل�سعودية و�سركة �سل، فقد �أطلقت 

�أي�سًا م�سروعًا م�سابهًا الإنتاج �لوقود �لنظيف، لتنتج 

بدورها 82 �ألف برميل يف �ليوم من �لديزل �لذي 

يحتوي على كميات �سئيلة جدً� من �لكربيت.

ثاين �أك�سيد �لكربون.

منع �نبعاث غاز ثاين �أك�سيد �لكربون من   •
�مل�سادر �لثابتة.

�لف�سل �جليولوجي لغاز ثاين �أك�سيد �لكربون يف   •
مكامن �لزيت �مل�ستنفدة.

تعزيز تطوير �أوجه �لتطبيق �ل�سناعية �ملتعلقة   •
بغاز ثاين �أك�سيد �لكربون وتلك �لقائمة على 

��ستخد�م �لكربون.

ت�سكيل �أحالف �سناعية / بحثية.  •
والأر�مكو �ل�سعودية ح�سة كبرية فيما تقدمه �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية من �إ�سهام يف جمال تقنيات 

�حتجاز �لكربون وف�سله. ففي هذ� �ل�سدد، ت�ساند 

�أر�مكو �ل�سعودية جهود منتدى قيادة ف�شل 

الكربون، وهو مبادرة وز�رية عاملية عن تغري �ملناخ 

َتدُرج يف ع�سويتها 25 دولة وتركز على تطوير تقنيات 

حم�سنة و�قت�سادية لف�سل غاز ثاين �أك�سيد �لكربون 

ونقله وخزنه خزنًا ماأمونًا ود�ئمًا. كذلك ت�ساند 

�أر�مكو �ل�سعودية جهود �ململكة يف مبادرة �ملمالك 

�الأربع )�ململكة �ملتحدة، ومملكة �لرنويج، و�ململكة 

�لعربية �ل�سعودية، ومملكة هولند�(، وال �سيما يف 

جمال حت�سني ��ستخر�ج �لزيت و�أبو�ب �ال�ستخد�م 

�لتجاري �الأخرى لغاز ثاين �أك�سيد �لكربون. وقد 

��ست�سافت �ململكة مب�ساندة �أر�مكو �ل�سعودية ور�س 

عمل لتطوير جهود مبادرة �ملمالك �الأربع ومنتدى 

قيادة ف�سل �لكربون يف جمال حت�سني ��ستخر�ج 

�لزيت يف �سهر فرب�ير يف مدينة �خلرب.

�شناعة الفرق: 
ال�شتعداد لال�شتجابة 
لحوادث ان�شكاب الزيت

على �لرغم من �أن �أر�مكو �ل�سعودية مل ي�سبق 

�أن �سببت حادثًا كبريً� الن�سكاب �لزيت، �إال �أنها 

ت�سع نف�سها على �أهبة �ال�ستعد�د للتعامل مع 

هذ� �لنوع من �حلو�دث، �سو�ء �أكانت �سغرية 

�أم كبرية، وذلك عرب �الحتفاظ ب�سبكة ِفَرق 

�إقليمية من �لطر�ز �الأول مكر�سة ملكافحة حاالت 

�ن�سكاب �لزيت، تغطي جميع �ملناطق �ملحلية 

و�لعاملية �لتي تعمل فيها �ل�سركة �سو�ء يف �إنتاج 

�لزيت �أو نقله.

ومتتلك �أر�مكو �ل�سعودية �أكرب خمزون يف �لعامل 

من معد�ت مكافحة حاالت �ن�سكاب �لزيت، 

وت�سرتك يف ع�سوية �لرو�بط �لتعاونية �لدولية 

يف جمال مكافحة حو�دث �ن�سكاب �لزيت، وهي 

رو�بط توفر مو�رد �إ�سافية من �ملعد�ت و�الأيدي 

�لعاملة و�خلرب�ت. وجتري �ل�سركة ب�سورة 

منتظمة تدريبًا على مكافحة حو�دث �ن�سكاب 

�لزيت حول �لعامل لتوفري تدريب عملي على 

�لتعامل مع حو�دث �ن�سكاب �لزيت �لكبرية يف 

حال وقوعها.

وي�ساند هذه �لِفَرق �لفريق �لدويل ملكافحة 

حو�دث �ن�سكاب �لزيت، �لذي ير�جع ويعتمد 

�ل�سيا�سة و�ال�سرت�تيجية و�خلطط و�خلطو�ت 

�ملتعلقة مبنع حو�دث �ن�سكاب �لزيت و�حتو�ئها 

ث �ل�سركة بانتظام خطط  وتنظيفها. وحتِدرّ

مكافحة حو�دث �ن�سكاب �لزيت يف �حلاالت 

�لطارئة، وهي خطط ي�سرف عليها مئات من 

موظفي �ل�سركة وغريهم، ل�سمان ��ستعد�د 

�أر�مكو �ل�سعودية لال�ستجابة ملثل هذه �حلو�دث 

يف مناطق �أعمالها يف جميع �أنحاء �لعامل.

وقد �عُتمد خالل مر�جعة حديثة �أجرتها جلنة 

�الإد�رة مزيد من �ملو�رد مل�ساندة هذ� �لربنامج.

 يتطوع موظفونا 

 كل �شنة للم�شاركة

 يف جمهود تنظيف 

ال�شواطئ
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و�أن�ساأت �ل�سركة د�ئرة طاقة جديدة حتت ��سم 

�ل�سبكات �لكهربائية لتخطيط �مل�ساريع �ملتعلقة 

بالطاقة �ملتجددة وتنفيذها. و��ستثمرت �ل�سركة يف 

م�سروع ُيعُدرّ �أكرب م�سروع من نوعه يف �لعامل، يت�سمن 

تركيب معد�ت لتوليد �لطاقة �ل�سم�سية مت�سلة 

بال�سبكة �لكهربائية بجهد 10 ميقاو�ط يف مدينة 

�لظهر�ن يف موقف �سيار�ت مبنى مكاتب �ملجمع 

�ل�سمايل �جلديد. كما ��سُتخدمت �لطاقة �ل�سم�سية 

على نحو جتريبي بدياًل من حرق �لديزل لتوليد 

�لكهرباء يف �ملناطق �لنائية، ومنها معمل للطاقة 

�ل�سم�سية بجهد 500 كيلو و�ط ُين�ساأ �الآن يف جزيرة 

فر�سان، �لتي تقع يف مياه �ململكة �الإقليمية يف �لبحر 

�الأحمر. و�أثمرت �سر�كة �أر�مكو �ل�سعودية مع �سركة 

 نوا�شل العمل 

 باإ�شرار للعثور 

على اأ�شاليب لتقلي�س 

 ا�شتهالك الوقود 

يف من�شاآتنا

�سو� �سل يف �ليابان بناَء مر�فق جتريبية �سغرية 

الإنتاج �لطاقة �ل�سم�سية يف �ململكة بطاقة �إنتاجية 

تر�وح بني 1 و2 ميقاو�ط، و�إعد�د �خلطط �لالزمة 

لبناء مر�فق لت�سنيع معد�ت �لطاقة �ل�سم�سية يف 

�ململكة. و�أُجريت �ملزيد من �لدر��سات على �لتقنيات 

�خلا�سة بطاقة �لرياح وطاقة �حلر�رة �الأر�سية.

 �شناعة الفرق: 
 تقنية اإيكورايت 

لمعالجة مياه ال�شرف

ُيعُدرّ ��ستغالل مو�رد �ملياه �ل�سحيحة �سرورًة ملحًة 

للمملكة. فعلى �سبيل �ملثال، حت�سل �ل�سركة على ما 

يزيد على 70% من مياه �لري يف �الأحياء �ل�سكنية يف 

�لظهر�ن من مياه �ل�سرف �ملعاجلة )�مل�ستخدمة(، 

وبذلك توفر ��ستهالك ثالثة باليني جالون من �ملاء 

�لنقي كل �سنة، منذ ت�سغيل �أنظمة معاجلة مياه 

�ل�سرف.

و��ستنادً� �إىل هذه �حلاجة �مللحة، فاإن تقنية �ملفاعل 

�حليوي �لغ�سائي »�إيكور�يت«، وهي تقنية جديدة 

ملعاجلة مياه �ل�سرف طورتها �إد�رة حماية �لبيئة 

يف �أر�مكو �ل�سعودية، توفر و�سائل معاجلة رخي�سة 

ملياه �ل�سرف �لزيتية ومياه �ل�سرف �ل�سناعي. 

وقد طورت �أر�مكو �ل�سعودية �لفكرة �الأ�سا�سية لهذه 

�لتقنية ثم ��سرتكت مع �سركة �سيمينز لتقنيات �ملياه 

لتطوير �لفكرة وحتويلها �إىل نتاج جتاري. وقد قدمت 

خم�س بر�ء�ت �خرت�ع حول هذه �لفكرة و�لتقنيات 

�ملرتبطة بها.

وَي�ستخدم هذ� �البتكار حبيبات �لكربون �ملن�سط 

يف مفاعل حيوي غ�سائي لتحقيق كفاءة �إز�لة عالية 

بف�سل ما ُيعرف باحلاجة �لكيميائية لالأوك�سجني 

)chemical oxygen demand(، دون تكاليف 

ت�سغيلية �أو ر�أ�سمالية �إ�سافية تقريبا.

وي�ساعد نظام �إيكور�يت، �لذي يتيح معاجلة مياه 

�ل�سرف بتكاليف منخف�سة، يف توفري ��ستهالك �ملياه 

�جلوفية و�لتز�م �ل�سروط �لبيئية �ل�سارمة و�حلد من 

��ستخد�م �لتقنيات �لتي ت�ستهلك كثريً� من �لطاقة. 

وميكن ��ستخد�م هذ� �لنظام يف جميع مر�فق �أر�مكو 

�ل�سعودية �لعاملة �لتي تنتج مياه �سرف زيتية.

وقد عينت �سركة �سيمينز، وهي حامل ترخي�س هذه 

�لتقنية، عددً� من �أوجه �ال�ستخد�م �ملحتملة لها، 

وتتوقع ظهور �سوق لهذه �لتقنية يف غ�سون خم�س 

�سنو�ت، تت�سمن مبيعات قيمتها مئات �ملاليني من 

�لدوالر�ت و�حتماالت للبيع يف جميع �أنحاء �لعامل. 

و�ست�ساعد مدفوعات �لريع �ملح�سلة من �لرتخي�س، 

يف دعم �القت�ساد �ل�سعودي عرب �إلز�م �سركة 

�سيمينز تطوير �إمكانات �لت�سنيع �ل�سعودية. كذلك 

ميكن ت�سنيف �لنظام على �أنه تقنية �سديقة للبيئة 

باالإ�سافة �إىل قدرته على �كت�ساب نقاط يف جمال 

�حلد من �نبعاث غاز ثاين �أك�سيد �لكربون.

وُيجرى �ختبار جتريبي لنظام �إيكور�يت يف معمل 

�لتكرير يف ر�أ�س تنورة بدياًل حمتماًل من بئر حقن 

�لنفايات �لتابع للمعمل. وقد �أدرج هذ� �لنظام 

عن�سرً� مقرتحًا يف �ملرحلة �لثانية من م�سروع 

حت�سني نظام معاجلة مياه �ل�سرف يف م�سفاة جدة.

و�أجرت �ل�سركة �ختبارً� لتجربة تقنية فرز غ�سائي 

ممت خ�سي�سًا الإز�لة ملوثات �لنيرتوجني  متطورة �سُ

و�لغاز�ت �حلم�سية من �ملو�د �لهيدروكربونية، وهي 

تقنية و�عدة للغاية يف جمال تخفيف �آثار �لبرتول 

�ل�سلبية يف �لبيئة.

وحققت �أر�مكو �ل�سعودية منجز�ت عديدة يف تطوير 

تقنيات �لطاقة �ملتجددة و��ستخد�مها. فقد �أطلقت 

م�ساريع تعاونية مع �ل�سركات �لر�ئدة يف جمال �إنتاج 

تنْ �لعديد من  ِعدَّ
ُ
�الألو�ح �ل�سم�سية �لكهرو�سوئية، و�أ

حقول �الختبار يف جمال �لطاقة �ل�سم�سية لتقومي 

�أد�ء �الأنو�ع �ملختلفة من تقنيات �لطاقة �ل�سم�سية 

حتت �لظروف �ملناخية �ملختلفة.
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�شيظل اإ�شراك المجتمع المحلي في م�شاعي تقليل الطلب على الطاقة 

اأولويًة لأرامكو ال�شعودية خالل الأعوام القادمة، و�شتوا�شل ال�شركة 

م�شاندتها للمركز ال�شعودي لجدوى الطاقة، الذي �شتتو�شع مهماته 

لت�شمل تطبيق قوانين محلية لتر�شيد ا�شتهالك الطاقة من اأجل تعزيز 

م�شاريع جدوى الطاقة على الم�شتوى الوطني.

يت�سمن برنامج �إد�رة �لطاقة خططًا لتنفيذ خطو�ت 

جديدة يف جمال تر�سيد ��ستهالك �لطاقة، ودر��سة 

�لفر�س �ملمكنة لرفع جدوى ��ستهالك �لطاقة من 

خالل �إعد�د تقييم جديد ال�ستهالك �لطاقة، وحت�سني 

�أد�ء معامل �لتوليد �مل�سرتك يف جمال �لطاقة، وتقدمي 

�لتقنيات �جلديدة و��ستخد�مها، و�إيجاد �ملعرفة 

وتبادلها مع �الآخرين. كذلك �ستزيد �ل�سركة تركيزها 

على مر�جعة �لتقيد باالأنظمة، ومر�جعات �لطاقة، 

وحتقيق �ال�ستغالل �الأمثل للطاقة، ومو��سلة �مل�ساركة 

يف �جلهود �لوطنية �لر�مية �إىل تر�سيد ��ستهالك 

�لطاقة.

وتقود �أر�مكو �ل�سعودية �أي�سًا �جلهود �لر�مية �إىل 

�بتكار �أنو�ع وقود تن�سجم مع مو��سفات حمركات 

�مل�ستقبل، وتعمل �ل�سركة لتعزيز دورها ب�سفتها 

�سريكًا فاعاًل يف ت�سكيل �لعالقة بني تقنيات �ملحركات 

�جلديدة و�أنو�ع �لوقود يف �مل�ستقبل. كذلك تعمل 

�ل�سركة مع �سركات ت�سنيع �ل�سيار�ت يف تطوير 

�أ�ساليب �بتكار �أنو�ع �لوقود �جلديدة الأغر��س 

�لتخطيط �لبعيد �ملدى.

و�أما �لتز�ماتنا لعام 2011م وما بعده فهي:

تقليل جمموع ��ستهالك �لطاقة يف مر�فقنا   •

�حلالية بن�سبة 2% كل �سنة خالل �الأعو�م �الأربعة 

�لقادمة.

�إطالق م�سروع جتريبي لتطوير نظام الحتجاز   •
�لكربون يف �ساحنات �لنقل �ل�سغرية يف عام 

2011م، �إىل جانب برنامج مماثل يركز على تقليل 

نفث �لغاز�ت من �ل�سيار�ت.

مو��سلة �أعمال �الإن�ساء �خلا�سة مب�ساريع �لتح�سني   •
لزيادة ن�سبة ��ستخال�س �لكربيت من 95% �إىل 

98.7% يف معمل �لغاز يف �سدقم ومعمل �لغاز يف 

�لعثمانية بحلول عام 2012م.

 )recycling( زيادة �لتوعية باأهمية �إعادة �لتدوير  •
و�سرورة �الرتقاء مبعدالتها يف مكاتب �أر�مكو 

�ل�سعودية و�ملناطق �لنائية للو�سول �إىل ن�سبة %40 

من قوة �لعمل يف �لظهر�ن ون�سبة 25% يف مناطق 

�لت�سغيل �الأخرى بحلول نهاية عام 2011م، مع 

�لعمل الإ�سر�ك 95% من قوة �لعمل يف �ل�سركة 

بحلول عام 2016م.

زيادة ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة   •
الأغر��س ري �حلد�ئق يف �الأحياء �ل�سكنية ومر�فق 

 �لت�سغيل يف �أر�مكو �ل�سعودية من %70 

�إىل %95.

يعد ا�شتهالك الوقود 

م�شاألة �شاغطة يف 

اململكة
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اأرامكو ال�شعودية 

حول العامل
اأوروبا:

زيارة الوفد الأكادميي الأوروبي - رعت �أر�مكو �ل�سعودية زيارة �لوفد �الأكادميي �الأوروبي  

لتعزيز �لرو�بط بني �ملوؤ�س�سات �الأكادميية يف �ململكة و�أوروبا برتتيب زيارة �لطالب و�الأ�ساتذة الأر�مكو 

�ل�سعودية. 

اإلهام اجليل القادم - �أ�سهمت �أر�مكو �ل�سعودية يف هذ� �لربنامج �لذي �سرع من خالله طالب من 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ململكة �ملتحدة يف بعثتي بحث علمي وعمل ميد�ين مع علماء للم�ساعدة يف 

�إيجاد حلول لبع�س �لق�سايا �لبيئية. وقد و�سعو� خمططات عن هجرة �حليتان و�لدالفني يف �لبحر، 

و��ستك�سفو� �أ�ساليب ��ستخد�م �لنبات يف �الأغر��س �لطبية يف كينيا.

جامعة دلفت للتقنية -  ُمنَحت جامعة دلفت تربعًا لتمويل �أبحاث يف جمال ��ستخال�س �لكربيت.

متحف موزيون - �َسُي�ستخدم تربع �أر�مكو �ل�سعودية ملتحف موزيون للعلوم و�لتقنية يف ترميم قاعتي 

�جليولوجيا و�لتقنية يف �ملتحف.

معهد اأك�شفورد لدرا�شات الطاقة -  قدمت �أر�مكو �ل�سعودية تربعًا لهذ� �ملعهد �لتابع جلامعة 

�أك�سفورد، �لذي يعكف على �إجر�ء �أبحاث متقدمة يف جماالت �لعلوم �الجتماعية �ملتعلقة بق�سايا 

�لطاقة. ويعمل هذ� �ملعهد لتعزيز �حلو�ر بني �مل�ستهلكني و�ملنتجني، وبني �حلكومات و�ل�سناعة، وبني 

�ملوؤ�س�سات �الأكادميية و�سناع �لقر�ر، لبلوغ فهم �أف�سل للعو�مل �لتي توؤثر يف �أ�سو�ق �لطاقة.

اآ�شيا:
اجلناح ال�شعودي يف معر�س اإك�شبو 2010م - ز�ر �جلناح �ل�سعودي يف معر�س �إك�سبو 2010م يف 

�سنغهاي �أكرث من 4 ماليني �سخ�س، و�أ�سهم موظفو �أر�مكو �ل�سعودية  يف �أعمال �مل�ساندة يف �جلناح. وقد كان 

�جلناح �ل�سعودي �جلميل، �لذي كان ثاين �أكرب حتفة معمارية يف �ملعر�س بعد �جلناح �ل�سيني، و�حدً� من 

�أكرب �أجنحة �ملعر�س �جتذ�بًا للزو�ر.

التربعات املحلية - يف �سنغهاي، تربعت �أر�مكو �ل�سعودية لثالث من منظمات �لرعاية �الجتماعية: 

جمعية �سنغهاي �لبلدية لرعاية �ملعاقني، و�سندوق �الإغاثة و�مل�ساعدة �الإن�سانية يف جمعية �ل�سليب �الأحمر يف 

�سنغهاي، وق�سر �ملعهد �ل�سيني لرعاية �الأطفال.

مدر�شة كوانقانق املنغولية البتدائية - تربعت �أر�مكو �ل�سعودية ملدر�سة كو�نقانق �ملنغولية �البتد�ئية، 

وهي مدر�سة حملية تقع بالقرب من منطقة �أعمال �ل�سركة يف كو�نزو، بعد تربع �أر�مكو �ل�سعودية �ل�سابق 

للمدر�سة يف عام 2009م، وقد ��ستخدم يف بناء م�سمار للجري، وتزويد جميع ف�سول �ملدر�سة �أجهزة حا�سوب 

وخدمة �إنرتنت ال�سلكية وو�سائل تعليم جديدة.

م�شت�شفى هاليم �شيكرد هارت - تربعت �أر�مكو �ل�سعودية مل�ست�سفى هاليم �سيكرد هارت مل�ساعدة �سحايا 

�حلروق من �الأطفال بتكاليف عالج �آثار �حلروق.

برنامج تبادل الطالب - تربعت �أر�مكو �ل�سعودية لربنامج خا�س لتبادل �لطالب �جلامعيني، يركز على 

�لعالقات �ل�سعودية �ليابانية يف جمال �لطاقة، وعلى �لتحديات �جلديدة يف قطاع �لطاقة �ملتجددة، وتقنيات 

تر�سيد ��ستهالك �لطاقة.

اأرامكو ال�شعودية 

حول العامل

الوليات المتحدة الأمريكية:
املوؤمترات العاملية - �ساركت �أر�مكو �ل�سعودية يف �أبرز �ملوؤمتر�ت �لعاملية 

�لتي ُنظمت يف �أمريكا �ل�سمالية، و�لتي ��ستقطبت �لقادة �لعاملني يف جمال 

�لطاقة من �لهيئات �حلكومية و�ل�سناعية. ومن تلك �ملوؤمتر�ت �ملوؤمتر �ل�سنوي 

�لذي تنظمه جمعية كيمربدج الأبحاث �لطاقة، وموؤمتر �لطاقة �لعاملي ومنتدى 

�لطاقة.

اللقاءات الفنية - ��ست�سافت �أر�مكو �ل�سعودية منتدى �إد�رة ثاين �أك�سيد 

�لكربون، �لذي ��ستقطب عددً� من �ملهنيني و�لباحثني �لذين جاوؤو�، للتعرف 

على ��ستثمار�ت �أر�مكو �ل�سعودية يف تقنيات �إد�رة �لكربون، وتبادل �الأفكار، 

و�لبحث عن فر�س للتعاون.

الطريق اإىل النجاح - يعالج برناجمنا �لتوجيهي �ملعروف با�سم �لطريق 

�إىل �لنجاح، و�ملوجه �إىل طالبنا �ملبتعثني يف �جلامعات �الأمريكية، م�سائل مثل 

�لوعي �لثقايف، و�لعي�س يف �حلرم �جلامعي، و�ل�سالمة �ل�سخ�سية و�ل�سالمة يف 

�ل�سياقة، و�إد�رة �لوقت.

خميم علوم الأر�س - �ساندت �أر�مكو �ل�سعودية جهود تعليم عالية �جلودة 

يف جمال علوم �الأر�س يف �ملد�ر�س �البتد�ئية و�ملتو�سطة و�لثانوية لتطوير 

�جليل �لقادم من �لعلماء �ملتخ�س�سني يف هذ� �ملجال، من خالل برنامج 

�إيه �أند �إم لعلوم �الأر�س �لتابع جلامعة تك�سا�س، وقد �سم مدر�سي �لعلوم من 

�ملد�ر�س �لد�خلية يف �ملدينة، يف خميم ميد�ين مدته 17 يومًا، لتعميق فهم 

علم �جليولوجيا.

ن�شف ماراتون هيو�شنت - رعت �سركة �أر�مكو للخدمات، وهي من �سركاتنا 

�ل�سقيقة، ن�سف مار�تون يف هيو�سنت، لل�سنة �ل�ساد�سة على �لتو�يل.

  اأرامكو ال�سعودية

حول العامل
تدرك �أر�مكو �ل�سعودية �أن جناحها يف �ملدى �لبعيد، يعتمد على �أن يكون 

موظفونا مو�طنني جيدين حيثما نعمل �أو يعمل من ينتمون �إىل �سركاتنا.
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توقعاتنا

توقعاتنا

يرمي تقرير “جهود اأرامكو ال�شعودية يف 

جمال املواَطنة” �إىل �لتعريف بطرق عمل �أر�مكو 

�ل�سعودية من �أجل �سناعة �لفرق، و�جلهود �لد�خلية 

�لتي تبذلها �ل�سركة لزيادة �أثر ما تقوم به من بر�مج 

ون�ساط.

ويف عام 2011م وما بعده، �ستو��سل �أر�مكو �ل�سعودية 

�سعيها ل�سناعة �لفرق عرب �لتنمية �القت�سادية 

�مل�ستد�مة يف �ململكة، وم�ساندة �ملجتمعات �ملحلية، 

و�إتاحة فر�س �لتعليم، وحماية �لبيئة.

و�سنعمل لهذ�، بطرق ت�ستند �إىل نقاط �لقوة 

�الأ�سا�سية �لتي نتمتع بها و�ال�ستجابة مبا�سرة الأكرث 

حاجات �ملجتمع �إحلاحًا، و�إيجاد عالقات تعاون 

��سرت�تيجي حتقق تاأثريً� �أكرب، وتقييم �أد�ء �ل�سركة.

توقعاتنا
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المجتمع:
تقليل حو�دث �ملرور يف �ملنطقة �ل�سرقية عرب برنامج �سالمة �ملرور يف �ل�سركة.  •

تتبع نتائج �لتربعات �خلريية �لتي تقدمها �ل�سركة لتح�سني ��سرت�تيجية �لتربع يف �ل�سركة و�الرتقاء بها.  •
توفري خربة تطوع متناغمة وموؤثرة وكاملة للموظفني و�أفر�د �ملجتمع.  •

المعرفة:
حفز خميلة مليوين �ساب يف �ململكة بحلول عام 2020م.  •

م�ساعدة 35 طالبًا للم�ساركة يف �ملعهد �ل�سعودي لالأبحاث �لعلمية حتى عام 2013م.  •
��ستهد�ف 185 األف م�ستخدم يف �لعام لدخول موقع برنامج �لريا�سيات »ماثليتك�س« خالل �الأعو�م �الأربعة   •

�لقادمة.

تدريب األفي مدر�س و50 األف طالب بحلول عام 2011م من خالل برنامج �أر�مكو �ل�سعودية / �سيمينز   •
لالكت�ساف.

تدريب ما بني 50 �إىل 70 متطوعًا يف برنامج �ملهند�سني �لكهربائيني و�الإلكرتونيني لتقدمي �لدرو�س �لهند�سية   •
�لعملية يف �لف�سول �لدر��سية.

تدريب �ملتطوعني من �لهيئات �الأكادميية و�ملوؤ�س�سات �ل�سناعية و�ملد�ر�س �حلكومية لربنامج تدريب   •
�ملدر�سني على ر�أ�س �لعمل، وهو يركز على مادتي �لريا�سيات و�لعلوم.

متويل 20 �سريطًا مرئيًا تفاعليًا يف عام 2011م من خالل �سر�كة مع مركز �الأمري �سلطان بن عبد �لعزيز   •
للعلوم و�لتقنية »�سايتك« ومعهد ما�سا�سو�ست�س للتقنية لتحفيز ملكة �لفكر �لنقدي لدى �لطالب وزيادة 

�هتمامهم باملو��سيع �لعلمية و�لتقنية و�لهند�سية و�لريا�سيات.

رعاية 25 طالبًا موهوبًا للدر��سة يف جامعة �مللك عبد �هلل للعلوم و�لتقنية.  •
جتديد 139 مدر�سة من مد�ر�س �حلكومة، بنتها �أر�مكو �ل�سعودية بحلول عام 2013م.  •

البيئة:
تقليل جمموع ��ستهالك �لطاقة يف مر�فقنا �حلالية بن�سبة 2% يف �ل�سنة، خالل �الأعو�م �الأربعة �لقادمة.  •
�إطالق م�سروع جتريبي لتطوير نظام الحتجاز �لكربون يف �ساحنات �لنقل �ل�سغرية يف عام 2011م، �إىل   •

جانب برنامج مماثل يركز على تقليل نفث �لغاز�ت من �ل�سيار�ت.

مو��سلة حت�سني �ملن�ساآت �خلا�سة بزيادة ن�سبة ��ستخال�س �لكربيت من 95% �إىل 98.7% يف معملي �لغاز يف   •
�سدقم و�لعثمانية بحلول عام 2012م.

زيادة �مل�ساركة يف بر�مج �إعادة �لتدوير �إىل 40% من قوة �لعمل يف �لظهر�ن و25% يف مناطق �لت�سغيل   •
�الأخرى بحلول نهاية عام 2011م، مع ق�سد �إ�سر�ك 95% من قوة �لعمل يف �ل�سركة بحلول عام 2016م.

زيادة ��ستخد�م مياه �ل�سرف �ل�سحي �ملعاجلة الأغر��س ري �حلد�ئق يف �الأحياء �ل�سكنية ومر�فق �لت�سغيل   •
يف �أر�مكو �ل�سعودية من 70% �إىل %95.

الأهداف
 والغايات

القت�شاد:
متويل ما يزيد على 150 م�سروعًا خالل �الأعو�م �لع�سرة �لقادمة عرب مركز ريادة �الأعمال يف �أر�مكو   •

�ل�سعودية. ويتوقع �أن تنتج هذه �مل�ساريع عو�ئد �سنوية تزيد على 600 مليون دولر وتوفر 10 اآلف وظيفة 

خالل �الأعو�م �لع�سرة �لقادمة.

توفري 82% من �خلدمات و94% من �ملو�د �لتي حتتاج �إليها �ل�سركة عرب مقاولني حمليني بحلول نهاية عام   •
2011م.

عة يف �ململكة بحلول نهاية عام 2011م –  توفري 30% من حاجة �ل�سركة من �ملو�د من خالل �سلع م�سَنرّ  •
و70% بحلول عام 2020م.

�لو�سول بن�سبة �ل�سعودة �إىل 70% من جمموع �ليد �لعاملة لدى مقاويل �ل�سركة بحلول عام 2020م.  •
�إتاحة زيارة �ململكة لثمانني من خرب�ء من خارج �ململكة بني عامي 2008م و2012م مبوجب برنامج تو�أمة   •

�ملفت�سني لتبادل �أف�سل �الأ�ساليب و�لو�سائل مع �مل�سِنرّعني �ملحليني وت�سجيع روح �ملناف�سة على �ل�سعيد 

�لعاملي.

الأهداف والغايات
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وتدرك �أر�مكو �ل�سعودية جيدً� �أن �لقيام بو�جبات �ملو�َطنة يتطلب جهودً� على درجة عالية من �لتن�سيق، ومن 

هنا فاإن لكل موظف من موظفي �ل�سركة دورً� �أ�سا�سيًا يف �مل�ساعدة يف �إجناز هذه �ملهمة وحتقيق �أهد�ف 

ال�شركة.

ومع ذلك، فاإن جناحنا يف �مل�ستقبل لن يعتمد على �لتز�م �ل�سركة وحدها، بل يعتمد �أي�سًا على ما يقدمه 

�ملو�طنون و�ملوؤ�س�سات �الأخرى يف �ململكة و�لعامل من م�ساركة وتفاعل و�إ�سهام. وتاأمل �ل�سركة �أال يقت�سر دور 

هذ� �لتقرير وغريه من �لتقارير �ملتعلقة باملو�َطنة على �إبر�ز منجز�ت �ل�سركة يف جمال �ملو�َطنة، بل �أن يلعب 

دورً� مهمًا يف حفز �لتغيري و�إطالق خطو�ت فعلية خارج �ل�سركة.

ولي�س من �سبيل �أمام �ل�سركة و�ل�سعوب و�ملناطق �مل�ستفيدة من �أعمالنا، �إال �لعمل معًا، من �أجل �لتقدم 

و�الزدهار يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين.

نرجو �أن جتدو� هذ� �لتقرير مفيدً�. كما �أننا نرحب باآر�ئكم و�أ�سئلتكم حول حمتوياته على �لعنو�ن �لتايل:

 

csr@aramco.com
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