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الطاقة فرص واعدة
نحن نحقق اإلمكانات الكاملة ملواردنا، من خالل منظومة متناغمة 

قوامها املوظفون واألفكار والطاقة، ونعظم فوائدها في توفير الفرص 
في مجتمعاتنا ومدارسنا ومنازلنا، لنجعل الطاقة إكسيًرا للحياة.
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نبذة حول هذا التقرير
ميثل تقرير املواطنة ألرامكو السعودية لعام 2014 
أحد جزئي تقرير عام تصدره الشركة، فيما ميثل 

التقرير السنوي لنفس العام جزأه اآلخر. وميثل 
اجلزءان مًعا استمراًرا لنهجنا في إصدار تقارير 
حول اإلجنازات واألهداف التشغيلية والتنظيمية 

واالجتماعية والبيئية للشركة. لالطالع على 
التقارير السابقة، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني 

.saudiaramco.com :التالي
إخالء مسؤولية: كل شركة من الشركات املنتسبة لشركة الزيت العربية 

السعودية «أرامكو السعودية»، وعلى وجه اخلصوص كل شركة تابعة 
لها وما ميثلها من مشروعات ومراكز أبحاث، تُـعدُّـ كياًنا منفصًال يدير 

شؤونه اخلاصة. أما استخدام كلمات مثل «الشركة» و «أرامكو السعودية» 
والضمائر املتصلة واملنفصلة التي تشير إلى الشركة أو موظفيها فهي 

تستخدم من أجل تسهيل اإلشارة فقط وال يُـقصد بها أن تقدم وصًفا دقيًقا 
للوضع املستقل لكل شركة وعالقتها بأرامكو السعودية، أو تفيد بأن أرامكو 

السعودية متارس أنشطة جتارية خارج اململكة العربية السعودية.

أحد الزوار الشباب لبرنامج اإلثراء املعرفي يشارك 
في فعالية حتسني كفاءة الطاقة في اململكة



خادم الحرمين الشريفين

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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 صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية

تقرير املواطنة لعام 2014



االقتصاد
قطاع الطاقة احمللي	 
تنويع القاعدة االقتصادية	 
منو الوظائف في القطاع اخلاص	 

نحو 500 ألف
 وظيفة مباشرة وغير مباشرة متوقعة 

في قطاع الطاقة

37.4 بليون دوالر
 قيمة العقود التي متت ترسيتها على 

شركات محلية في عام 2014

1.2 بليون دوالر
 استثمارات متوقعة في مجمع الصناعات 
التحويلية في بترورابغ بحلول عام 2015

%85
النسبة املئوية ملشتريات املواد التي متت ترسيتها 

على موردين من السوق احمللية في عام 2014

االستفادة من أنشطة أعمالنا وخبراتنا الفريدة مبا يعود بالنفع على اململكة، ومواطنيها، 
واملجتمعات التي نعمل فيها.

استراتيجية املواطنة في أرامكو السعودية

املجتمع
الصحة	 
السالمة	 
الرفاهية املجتمعية	 

800 ألف
 مستفيد من حملة التوعية بأجهزة الكشف 

عن الدخان في عام 2014

450 ألف
 حقيبة مدرسية للسالمة املرورية مت 

توزيعها في عام 2014

أكثر من 306 آالف
مها 3300  عدد ساعات التطوع التي قدّـ

متطوع ومتطوعة

أكثر من 15 ألف
مشارك في البرامج الرياضية التي رعتها 

الشركة في عام 2014
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املعرفة
اإلثراء الثقافي	 
االبتكار	 
املجتمع املعرفي	 

أكثر من 2 مليون
 عدد زوار برنامج «إثراء املعرفة» خالل 

عامي 2013 و 2014

13 ألف
 كمبيوتر لوحي )تابلت( مت توزيعها على 

طالب املدارس في عام 2014

5809
 مشاركني من الشباب في برامج «أمتيز» 

في عام 2014

1000
 فصل مدرسي مت تزويدها بالتقنيات 

الذكية في عام 2014

البيئة
كفاءة استهالك الطاقة	 
احملافظة على البيئة 	 
األعمال واملنتجات املستدامة	 

5 باليين
 قدم مكعبة من الغاز املستخلص باستخدام 

تقنية انعدام االنبعاث في عام 2014

30 مليون
كيلوواط/ساعة من الطاقة مت توفيرها من خالل 

 )LED( تركيب نحو 500 ألف مصباح ثنائي الصمام
في عام 2014

1400
 مدرسة في املرحلة االبتدائية شاركت في 

برنامج التثقيف البيئي

383
وحدة تكييف عالية الكفاءة مت تركيبها في 

25 مدرسة في عام 2014

تقرير املواطنة لعام 2014



هيوسنت
واشنطن العاصمة مدينة نيويورك

بوسطن

لندن

أبردين

ديترويت

اإلسكندرية نيودلهي شامن
فوجيان

شنغهاي

دايجون طوكيو
بكني

دلفت
الهاي

باريسميالنو

سنغافورة

سيئول

إيجاد قيمة متبادلة مع شركائنا 
وعمالئنا ومجتمعنا

هيوسنت
موتيفا إنتربرايزز إل إل سي

اإلسكندرية
الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(

فوجيان
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات احملدودة

شركة ساينوبك سنماي بتروليم كومباني ليمتد
سيئول

إس- أويل
طوكيو

شوا شل

املشاريع املشتركة

مكتب دولي

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني

مسارات شحن الصادرات

قيمنا
النزاهة	 
السالمة	 
املسؤولية	 
التميّـز	 
املواطنة	 
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اململکة العربیة 
السعودیة

طريف

ضباء

ينبع

رابغ

جدة
ثول

جازان

أبها جنران

السليل 

األحساء
القصيمالظهران

السفانية
اجلعيمة

رأس تنورة

اجلوف

اجلبيل

تبوك

القطيف

الرياض

Saudi Aramco Headquarters R&D Center/Technology Office  LuberefBulk Plant MarafiqSaudi Aramco Refinery Joint Venture RefineryTerminal

Saudi Aramco Headquarters

R&D Center/Technology Office  

Luberef

Bulk Plant

Marafiq

Saudi Aramco Refinery

Joint Venture Refinery

Terminal

Saudi Aramco Headquarters R&D Center/Technology Office  LuberefBulk Plant MarafiqSaudi Aramco Refinery Joint Venture RefineryTerminal

Saudi Aramco Headquarters

R&D Center/Technology Office  

Luberef

Bulk Plant

Marafiq

Saudi Aramco Refinery

Joint Venture Refinery

Terminal

مقر أرامكو السعودية

مصفاة أرامكو السعودية

فرضة

مستودع منتجات البترول

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني

مشروع مصفاة التكرير املشترك

لوبريف

مرافق



تأتي املبادرة الثقافية الرائدة, ممثلة في مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي, 
في طليعة جهودنا للمساعدة في بناء مجتمع قائم على املعرفة
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مجلس اإلدارة
يشرف مجلس إدارة أرامكو السعودية على أعمال الشركة، ويقدم التوجيهات إلدارتها، كما يحدد استراتيجيتها طويلة األجل. ومن مهمات مجلس اإلدارة، أيضا، 
تقييم فرص األعمال املتاحة للشركة، واملخاطر التي تتعرض لها، ووضع ضوابط التخفيف من تلك املخاطر. ويضم املجلس عدًدا من كبار املسؤولني السعوديني 

احلكوميني، ورؤساء كبريات املؤسسات السعودية البحثية واألكادميية، وكبار الشخصيات في الصناعة النفطية، واملالية الدولية، إلى جانب عدد من كبار 
التنفيذيني في أرامكو السعودية. ويرأس مجلس اإلدارة معالي املهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة املعدنية.

جلوًسا )من اليمني(:
معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن في الظهران.
األستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس أرامكو 

السعودية وكبير إدارييها التنفيذيني.
معالي املهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير 

البترول والثروة املعدنية في اململكة العربية السعودية ورئيس 
مجلس إدارة أرامكو السعودية.

 معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، 
وزير املالية في اململكة العربية السعودية.

معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وزير 
االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية.

معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل املنيف، أمني سر املجلس 
األعلى لشركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية.

وقوًفا )من اليمني(:
األستاذ أمني بن حسن الناصر، النائب األعلى لرئيس 

أرامكو السعودية للتنقيب واإلنتاج.
السيد أندرو ف جي قولد، رئيس مجلس إدارة بي جي 

قروب بي إل سي.
السير مارك مودي ستيوارت، رئيس سابق ملجلس إدارة 

شركة رويال داتش شل.
السيد بيتر وويكي، عضو منتدب سابق في البنك الدولي 

وكبير اإلداريني التنفيذيني ملؤسسة التمويل الدولية.

تقرير املواطنة لعام 2014



في الوقت الذي تشهد فيه اململكة العربية 
السعودية تطوًرا كبيًرا يتمثل في تسارع عجلة 

التنمية الصناعية والتنويع االقتصادي وزيادة عدد 
السكان - أكثر من نصفهم دون سن اخلامسة 
والعشرين - فإن هذه الفترة من عمر التنمية 

في بالدنا حتمل في طياتها الكثير من التحديات 
التي ال بد أن نواجهها. كما أن هناك فرًصا يجب 
اغتنامها من خالل زيادة الناجت االقتصادي وتنمية 

مجتمع املعرفة وتكوين جيل يولي اهتماًما كبيًرا 
مببدأ التنمية املستدامة.

وتنهض أرامكو السعودية، من خالل تركيزها على 
اغتنام هذه الفرص، بدورها املعروف في خدمة 
مصالح اململكة، من خالل ضمان قدرة املواطنني 

على اإلسهام في بلورة التغيرات الهائلة التي 
تشهدها اململكة وحتقيق االستفادة القصوى منها.

وتعد الشركة قوة رئيسة في حتفيز منو االقتصاد 
السعودي وتنويعه، حيث تعمل من خالل برنامج 

املواطنة اخلاص بها على االستفادة من أنشطتها 
التجارية العديدة في حتقيق املزيد من الفوائد 

االقتصادية ملواطني اململكة. ولعل خير دليل على 
ذلك برامج الشركة الهادفة إلى إنشاء قطاع 
محلي متكامل خلدمات الطاقة ودمج مرافق 

التكرير والكيميائيات لديها، حيث سيؤدي إنشاء 
مناطق الصناعات التحويلية واملجمعات الصناعية 

املرتبطة بها إلى توفير فرص عمل ممتازة في 
صناعات تنشأ ألول مرة في اململكة.

كما تعمل برامج الشركة في مجال التوعية 
املجتمعية والبيئية على بناء اإلمكانات والقدرات 

الضرورية داخل مجتمعاتنا، وتسهم بصورة 
مباشرة في التنمية املستدامة لهذه املجتمعات 

على املدى البعيد. وقد دخلت أرامكو السعودية 
في عام 2014 في شراكة استراتيجية لتحسني 

نوعية الرعاية الصحية ملئات اآلالف من 
األشخاص في املنطقة الشرقية، وأجنزت 

مشاريع عديدة جلعل مدارسنا أكثر أمًنا وتطوًرا 
وكفاءًة في استهالك الطاقة. كما أبدى موظفو 

الشركة حماًسا كبيًرا في تنفيذ برامج العلوم 
والثقافة، من خالل برامج تغرس حب املعرفة 

لدى النشء وتعزز العقلية اإلبداعية لدى الشباب 
الذين سيمسكون يوًما بدفة القيادة في مجتمعنا 
ويتحملون املسؤولية في املسار التنموي املتصاعد 

في اململكة.

من خالل هذه األعمال، وغيرها من املبادرات 
العديدة في مجال املواطنة التي ال ميكن 

إحصاؤها في هذه الرسالة، يتضح جلًيا 
أن الطاقة في أرامكو السعودية فرصة 

حقيقية للتنمية.

وكان توفير الفرص ملواطني اململكة السمة املميِّـزة 
لعهد خادم احلرمني الشريفني، امللك عبداهلل 
ابن عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهلل. فخالل 

د إلى أرامكو السعودية بتنفيذ  هِـ عهده الزاهر، عُـ
العديد من املبادرات التي أطلقتها اململكة في 

سبيل مساندة تطوير مجتمع املعرفة، كما تشرفت 
الشركة مبواصلة هذا النهج في عهد خادم 

احلرمني الشريفني، امللك سلمان بن عبدالعزيز 
آل سعود، وولي عهده األمني، صاحب السمو 
امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

آل سعود، حفظهما اهلل. 

علي بن إبراهيم النعيمي
وزير البترول والثروة املعدنية

رئيس مجلس اإلدارة

من خالل املبادرات العديدة للشركة في 
مجال املواطنة، والتي ال يمكن إحصاؤها في 

هذه الرسالة، يتضح جلًيا أن الطاقة في 
أرامكو السعودية فرصة حقيقية للتنمية.

رسالة معالي رئيس مجلس اإلدارة
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مما يبعث على الفخر أن نجد موظفينا وقد 
جسدوا طاقات الشركة مرة أخرى بأعمال 
وإنجازات وفرت فرًصا ملموسة لآلالف من 

الناس في مجتمعنا املحلي وفي مجتمعات 
أخرى حول العالم.

في أرامكو السعودية، تأتي املواطنة في صميم كل 
ما نقوم به، سواء ما يسهم في منو االقتصادات 
العاملية، أو في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، أو 
في مساعدة الشباب على اكتشاف اهتماماتهم 
العلمية. نحن نهيئ الفرص التي تساعد الناس 

على إضافة القيمة ملجتمعاتهم وأسرهم وحياتهم 
اخلاصة، فهذا هو مفهومنا للمواطنة الصاحلة.

ولضمان أكبر أثر ممكن جلهودنا في مجال 
املواطنة، ينصب اهتمامنا على ركائز أربع هي: 

االقتصاد، واملجتمع، واملعرفة، والبيئة، حيث 
تساعدنا هذه الركائز في إجناز أعمالنا بطريقة 

كِّـن  تترك إرًثا من الفائدة املشتركة، فيما متُـ
اآلخرين من العمل واإلبداع والتقدم بصورة أكبر.

فيما يتعلق باالقتصاد، سعينا لتعظيم الفائدة 
من أعمالنا األساس من خالل توطني قطاع 

تنافسي كبير لسلع الطاقة وخدماتها. وواصلنا 
تشجيع إنشاء الصناعات ذات القيمة املضافة 

الناجتة عن صناعة البتروكيميائيات الناشئة مبا 
يعزز فرص إنشاء مجموعة متنوعة من املشاريع 

والشركات الصغيرة احلجم واملتوسطة. كما ركزنا 
على التحديات املعقدة إلدارة الطلب املتزايد 

بسرعة على الطاقة محلًيا وضرورة حتسني كفاءة 
استخدام الطاقة في اململكة.

وفيما يتعلق بدعم املجتمعات احمللية، واصلنا 
التركيز على الصحة والسالمة، ال سيما السالمة 

املرورية. وضمن جهودنا املستمرة جلعل الطرق 
أكثر أمًنا وسالمة في اململكة، أسهمت قرى 

السالمة املرورية املبتكرة في تعليم اجليل 
اجلديد من الشباب السعودي أهمية عادات 

السياقة املسؤولة.

كما ساعدنا في إعداد الشباب القتصاد املعرفة 
الذي يفتح للمملكة أبواب املستقبل مشرعة. 
ويسهم برنامجنا "إثراء املعرفة" احلائز على 

ة، في إلهام العقول الشابة وحتفيزها.  جوائز عدّـ
وقد اجتذب البرنامج أكثر من مليوني زائر في 
العامني املاضيني، كما أحرزنا تقدًما كبيًرا نحو 

افتتاح مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي 
الذي يُـعدّـ معلًما بارًزا.

وكانت البيئة الطبيعية محوًرا آخر الهتمامنا، 
ليس فقط من خالل االستمرار في خفض آثار 

أعمالنا عليها، بل ومن خالل البحوث التي 
جنريها بشأن اجليل القادم من احملركات وأنظمة 

الوقود التي تبشر مبحركات أكثر كفاءة، ووقودٍ 

أكثر نظافة، لتحسني حركة التنقل واحلد من 
االنبعاثات في أنحاء العالم.

ولرمبا كان إجناز املواطنة األكثر متيًزا في 
عام 2014 هو استكمال امللعب الرئيس، عاملي 

املستوى في مدينة امللك عبداهلل الرياضية بجدة، 
ثم تدشينه.

وقد جاءت اإلجنازات العديدة التي يُـفصِّـلها هذا 
التقرير ثمرة لتعاون الشركة الوثيق مع اجلهات 

املعنية والشركاء وخالصة للجهود املتفانية 
للموظفني واملوظفات في أرامكو السعودية. وأنا 

أشعر بالفخر إزاء قدرة هؤالء جميًعا على أن 
يجعلوا من طاقاتهم إكسيًرا للحياة يوفر فرًصا 

ملموسًة لألفراد واملجتمعات حول العالم.

خالد بن عبدالعزيز الفالح
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

كلمة الرئيس

تقرير املواطنة لعام 2014
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الهدف االستراتيجي: بحلول 2020، ستكون أرامكو السعودية، بإذن اهلل، شركة عاملية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة والكيميائيات، حيث ستركز على زيادة 
دخلها من خالل استغالل فرص التوسع املستدام واملتنوع لالقتصاد الوطني واملساعدة في إنشاء قطاع حيوي للطاقة في اململكة لديه القدرة على املنافسة في 

األسواق العاملية.

وال يقتصر معنى املواطنة من وجهة نظرنا على 
مبادرات فعل اخلير، وإمنا يشمل التصرف 

بصورة تهدف إلى تسخير ما لدينا من طاقة 
وموارد هائلة وخبرات فريدة إليجاد فرص 

تساعد اآلخرين على أن يحدثوا أثًرا إيجابًيا في 
مجتمعاتهم وحياتهم اخلاصة.

وقناعتنا بأن الطاقة قادرة على جلب الفرص 
هي الركيزة التي تقوم عليها جهودنا لتحقيق 

أثر دائم وقيمة مستمرة في املجاالت التي 
تلتقي فيها أنشطة أعمالنا مع أولويات اململكة. 
كما أن هذه القناعة متثل احلافز الذي يجعلنا 
نتفحص أعمالنا الكتشاف ما ميكن أن ننفذه 

خلدمة املجتمع وما ميكن حتقيقه من آثار على 
هذا الصعيد ثم نستغل ذلك كلما أمكن لتحقيق 

الفائدة املشتركة للشركة واألطراف املعنية. وعلى 
هذه القناعة ينبني دافعنا لتحويل شغفنا بالعلوم 

واإلبداع واالبتكار إلى برامج تسهم في تنمية 
مجتمع املعرفة. 

ولذلك فإن استراتيجيتنا في مجال املواطنة في 
أرامكو السعودية ، املدمجة بطبيعة احلال في 

استراتيجية أعمالنا، تستند إلى ركائز أربع هي: 
االقتصاد واملجتمع واملعرفة والبيئة.

وقد اعتمدنا هذه الركائز ألن كالّـً منها يستفيد 
من جانب من جوانب استراتيجية أعمالنا 

وخبراتنا، مما يجعلنا أقدر على تنفيذ أنشطة 
أكثر تركيًزا ميكنها حتقيق فوائد على املدى 
البعيد. كما أن هذه الركائز األربع تشكل في 

مجموعها إطاًرا شامًال يتيح لنا تقدمي إسهامات 
ملموسة في املسائل األكثر أهمية بالنسبة لنا 

وجلميع األطراف املعنية.

االقتصاد
كما هو معروف فإن أرامكو السعودية تقدم 

إسهامات مهمة في منو االقتصاد احمللي وتنويعه 
من خالل أنشطة أعمالنا األساس، ومن خالل 
حتقيق أقصى استفادة من اآلثار املتعددة لهذه 

األنشطة. فتوفير منتجاتنا بصورة موثوقة ميكن 
الشركات داخل اململكة وخارجها من االستثمار 

بثقة في املشاريع التي تنمي أعمالها وتوفر فرص 
العمل، كما أن إقامة مرافق التكرير والكيميائيات 

املتكاملة وما يرتبط بها من مناطق للصناعات 
التحويلية يعزز تنويع االقتصاد احمللي ويوجد 

املزيد من فرص األعمال ملوردي اخلدمات واملواد 
في إطار منظومة التوريد احمللية. أما االستثمار 

بصورة جريئة في شركات ناشئة تطور أحدث 

دُـ بجعل الطاقة  تقنيات الطاقة املستقبلية فيَـعِـ
النفطية أكثر كفاءة واستدامة إلى جانب توفير 

إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة في أنحاء 
اململكة. وتقدم الشركة مساندة مالية وفنية لرواد 

األعمال اجلدد الواعدين من أجل غرس ثقافة 
اإلبداع واملخاطرة السليمة.

املجتمع
في إطار تعزيز رفاهية مجتمعاتنا، تنفذ الشركة 

برامج تشجع على مراعاة قواعد السالمة واحلياة 
الصحية واملشاركة املجتمعية، حيث نقوم - من 
خالل حتسني وحتديث املدارس احلكومية التي 

بنتها الشركة - بإيجاد بيئة تعلم تنطوي على 
مزايا أكثر للطالب السعوديني الذين سيسهمون 
في خدمة مجتمعاتهم في املستقبل. كما تساعد 

التبرعات اخليرية التي تقدمها الشركة على 
تنمية قدرات املؤسسات احمللية على تصميم 

وتنفيذ وإدارة مجموعة كبيرة من برامج اخلدمة 
املجتمعية، الصحية والتعليمية. أما الشراكات 

التي تبرمها الشركة مع اجلهات احلكومية لتنفيذ 
مجموعة كاملة من حتسينات السالمة املرورية 

فتسهم في جعل طرقنا أكثر أماًنا ملوظفي الشركة 
وللجميع ممن يستخدمون هذه الطرق.

نحن في أرامكو السعودية على قناعة بقدرة الطاقة على إيجاد الفرص، وبقدرة األفكار على إتاحة 
هذه الفرص، وبقدرة البشر على تنمية األفكار لجلب املزيد من الفرص التي تحقق آثاًرا وفوائد أكبر. 

ومن خالل الربط بين الطاقة واألفكار والبشر، نزيد اإلمكانيات التي توفرها أعمالنا بصورة تعزز التنوع 
والنمو االقتصادي املستدام، كما نوفر املزيد من فرص العمل املتميزة في سوق األيدي العاملة، 
ونستثمر في تطوير عملية تعليم شبابنا ونسهم في صحة ورفاهية مجتمعنا املحلي واملجتمعات 

التي توجد فيها أعمال للشركة.
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املعرفة
تعمل الشركة على التمكني ملجتمع املعرفة من 

خالل مساندة تعليم مهارات العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات، إلى جانب املبادرات التي 

تعزز اإلبداع واالبتكار. كما تقوم الشركة - من 
خالل حتفيز توطني قطاع خدمات الطاقة - 

بتشجيع وتعزيز تنمية قدرات اململكة في مجال 
األبحاث والتطوير، مبا يوفر لنا تقنيات متقدمة 

تسهم في تشكيل مجتمع املعرفة في بالدنا.

البيئة
تسخر الشركة طاقاتها الفكرية واإلبداعية 

إليجاد حلول للتحديات التي تهم العالم أجمع في 
مجال استدامة الطاقة، حيث نطور ونستخدم 

تقنيات مبتكرة تساعد في احلد من األثر البيئي 
ألعمالنا. كما أن إنتاج املزيد من الغاز الطبيعي 
يوفر لنا مصدر طاقة أكثر نظافة وكفاءة لتلبية 

الطلب على الطاقة في اململكة فيما يعزز قدرتنا 
على تلبية الطلب العاملي على إنتاجنا من النفط 

اخلام. ومن شأن الدور الرائد الذي نقوم به 
في مجال كفاءة استهالك الطاقة ودعم أهداف 

الدولة خلفض كثافة استهالك الطاقة في اململكة 
أن يؤدي إلى استخدام مزيج من مصادر الطاقة 
أكثر تنوًعا واستدامة ويساعد في حماية البيئة. 

ومن جانب آخر فإن إقامة احملميات البرية 

الطبيعية واملتنزهات البيئية فنرى أنه يغرس 
في شباب اململكة مبدأ حماية املوارد الطبيعية 

والعناية بها من أجل املساعدة في حماية 
التنوع البيئي.

هذه الركائز األربع للمواطنة في الشركة تدفعنا 
دائًما ألن نسلك طرًقا جديدة في ممارسة 

أعمالنا حتقق الفائدة املشتركة. ومن األمثلة 
على حتقيق هذه الفائدة املشتركة هو ما يتم من 

خالل شبكة األبحاث والتطوير العاملية العائدة 
للشركة، فإلي جانب املراكز البحثية العائدة لنا 
داخل اململكة، قمنا بإنشاء شبكة مراكز بحثية 
ومكاتب تقنية حول العالم بهدف إحراز تقدم 

تقني في جميع مراحل سلسلة القيمة للمنتجات 
الهيدروكربونية التي تسهم في حتقيق االستدامة 

في مجال الطاقة على املدى البعيد. وستؤدي 
نتائج أبحاثنا هذه، مبشيئة اهلل، إلى حتقيق 

الفائدة املشتركة ملستهلكي الطاقة وللمجتمع ككل 
من خالل استخدام محركات احتراق داخلي أعلى 
كفاءة وأنواع وقود أفضل للبيئة تزيد من املسافات 

التي تقطعها السيارات وحتد من االنبعاثات.

وفي إطار التعاون الهادف إلى توسيع نطاق تأثير 
أنشطة الشركات في مجال املواطنة في اململكة، 

نظمت الشركة منتداها السنوي الثاني للمسؤولية 
االجتماعية للشركات بحضور 250 من املختصني 

في هذا املجال من اجلهات األكادميية والصناعية 
واحلكومية في منطقة اخلليج. ومت خالل هذا 

املنتدى عرض 20 مشروًعا متثل مناذج للمسؤولية 
االجتماعية للشركات إلى جانب استعراض أربع 
شراكات بني القطاعني العام واخلاص. وتبادل 

ممثلون عن 24 مؤسسة رائدة في مجال املسؤولية 
االجتماعية للشركات واملؤسسات العاملية خبراتهم 

حول أفضل املمارسات في مجموعة متنوعة 
من املوضوعات.

وسواء ساعدت في إيجاد مجتمع صحي وآمن 
وحيوي، أو غذت بيئة االبتكار، أو شجعت على 

رفع كفاءة استهالك الطاقة، فإن البرامج وأنشطة 
العمل املذكورة بالتفصيل في هذا التقرير توضح 
أننا أحدثنا تغييًرا كبيًرا من خالل أنشطتنا في 
مجال املسؤولية االجتماعية للشركات في عام 
2014، وأننا جنحنا في حتقيق مضمون ركائز 

املواطنة األربع في الشركة، ويسعدنا أن نرى 
أن مشاركتنا قد أثمرت عن حتسني الصحة 

االجتماعية واالقتصادية والبيئية في مجتمعنا 
وباقي مجتمعات أعمالنا.
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االقتصاد
رغم أن أعمالنا متثل األساس االقتصادي لتنمية ورخاء 

اململكة، فإننا في أرامكو السعودية نخطط للعمل في مجاالت 
غير مسبوقة بحثاً عن طرق لالرتقاء مبا نقدمه من إسهامات 

لالقتصاد الوطني.

سهم مشروع مصفاة (ياسرف) املشترك في االقتصاد احمللي مبا يتجاوز اإليرادات  يُـ
إلى توفير الفرص للمصنعني ومقدمي اخلدمات احملليني



تحقيق منافع 
اقتصادية 
مستدامة

وقد مكننا هذا النهج من القيام بدور رئيس 
في مضاعفة إجمالي الناجت احمللي للمملكة 
بنحو سبعني ضعًفا خالل أربعة عقود فقط.

لمزيد من التفاصيل حول 
أعمالنا األساس في مجال 

النفط والكيميائيات، 
يرجى الرجوع إلى التقرير 

السنوي لعام 2014.
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احتياطيات الزيت
261.1 بليون برميل

واستفدنا من أنشطتنا التجارية في حتقيق 
فوائد متضاعفة األثر تعزز ما يتم حتقيقه من 

قيمة مضافة وفوائد للمجتمعات التي نعمل 
فيها. وقد جنحنا، من خالل التصرف وفق 

منظور استراتيجي في طريقة ممارسة وتنمية 
أعمالنا، في اكتشاف فرص تتيح املزيد من توفر 

فرص الوظائف واالستثمار وحتقق املزيد من 
التوطني والتنويع.

ومن الطرق التي ندفع بها عجلة النمو االقتصادي 
للمملكة على املدى البعيد االستثمار في إقامة 

مرافق للنفط والغاز والتكرير والكيميائيات على 
أعلى مستوى، حيث تعد هذه املشاريع العمالقة 

جتسيًدا واضًحا لالستراتيجية التي نطبقها 
في أعمالنا وتعود بفوائد اقتصادية مباشرة 

على اململكة. وحني ننظر إلى هذه املشاريع من 
منظور املواطنة، فإننا نرى فيها - وفيما يرتبط 

بها من مشاريع إنشائية وبنى حتتية - آليات 
لتنمية املناطق التي توجد فيها واالرتقاء مبعيشة 
مواطنيها. ومن أمثلة ذلك مشروعانا املشتركان 

ساتورب وياسرف، فمع أنهما يسهمان في تطوير 
اقتصاد قائم على املعرفة في اململكة عن طريق 

توفير وظائف فنية لآلالف من الفنيني واملهندسني 
واملشغلني السعوديني، فإن أثرهما ال يقتصر 

على ذلك، بل يعمالن كحاضنة ملشاريع صغيرة 
ومتوسطة احلجم ميلكها سعوديون في مجاالت 

التصنيع وتقدمي اخلدمات.

كما تعمل الشركة على إرساء األسس لتحقيق 
املزيد من الفوائد لصناعتنا وللمملكة من خالل 
حتفيز تطوير قطاع سعودي خلدمات الطاقة. 
ونساند تطور شركات محلية تصنِّـع مواد ذات 

صلة بالطاقة وتقدم خدمات هندسية وخدمات 
تختص بحقول النفط. ومن شأن هذه املبادرات 
أن تساعد في جعل اململكة مركًزا استراتيجًيا 
لالستثمارات في قطاع خدمات الطاقة على 

الصعيدين احمللي والعاملي.

وعلى نطاق مجتمعي أكبر، نركز على تدريب 
وتأهيل املواطنني السعوديني كي يتمكنوا من شغل 
الوظائف املتخصصة التي توجدها املبادرات التي 

ننفذها لتحقيق النمو والتنويع االقتصادي.

وتوضح األقسام التالية من هذا الفصل النهج 
الهادف الذي تعتمده الشركة في تعزيز اقتصاد 
اململكة، وتتناول هذه األقسام حتقيق أقصى أثر 

تنموي ممكن والتمكني لقطاع الطاقة احمللي 
وبناء أيد عاملة قادرة على املنافسة في اململكة 

والتمكني لريادة األعمال.

تحقيق أقصى أثر ممكن
ميثل النفط والغاز والتكرير والكيميائيات جوهر 

أعمال الشركة. ويجري تطوير هذه األعمال، 
التي تتسم ببعد املدى وكثافة رأس املال، من 

خالل مرافق عاملية املستوى. كما نطبق خبراتنا 
الكبيرة في مجال إدارة املشاريع لضمان حتقيق 
هذه املشاريع فوائد اقتصادية مستدامة للمملكة 
واأليدي العاملة املتنامية فيها. ونستفيد حيثما 

أمكن من هذه املشاريع في حتفيز تطوير 
صناعات موازية لها في مجاالت التصنيع وتوريد 
املواد والصناعات التحويلية بهدف حتقيق املزيد 

من النمو والتنوع االقتصادي.

ويجري في الوقت احلالي في مدينة اجلبيل 
الصناعية إنشاء مشروع صدارة املشترك مع 
شركة داو كيميكال، الذي سيكون أكبر مجمع 
كيميائيات متكامل في العالم يتم إنشاؤه دفعة 

واحدة، بطاقة إنتاجية تزيد على 3 ماليني طن 
في السنة من الكيميائيات واللدائن املتنوعة. كما 

سيكون أول مجمع كيميائيات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي يستخدم النفتا كجزء من اللقيم. 

ويضم مشروع صدارة 26 وحدة على مستوى 
عاملي، منها 14 وحدة جديدة على اململكة، حيث 

تعد منتجاتها املتنوعة لبنات أساس في إنتاج مواد 
التغليف املرنة عالية األداء واملواد املستخدمة في 

املجاالت الصحية والطبية والكيميائيات واملواد 
املضافة املستخدمة في صناعة النفط والغاز 

والكيميائيات واألغشية املسنخدمة في معاجلة 
املياه وصناعة الصابون واملنظفات ومواد التجميل 

وغيرها من منتجات العناية الشخصية واملواد 
الالصقة وسوائل املكابح ومقاعد السيارات.
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 احتياطيات 
الغاز
احتياطيات الغاز

 294 تريليون قدم 
مكعبة قياسية

وميضي العمل في إنشاء مشروع صدارة 
حسب اخلطة املوضوعة لتشغيله األولي في 
الربع الثالث من عام 2015، وستدخل جميع 

وحدات املعاجلة مرحلة اإلنتاج في غضون 
سنةٍ من بدء التشغيل. وقد زاد عدد العاملني 
في املشروع من 1500 موظف في عام 2013 
إلى نحو 2500 موظف في عام 2014. ويضم 

مشروع صدارة أكثر من 250 متدرًجا وأكثر من 
700 متدرب على رأس العمل يشاركون حالًيا 

في برامج تدريبية شاملة في مجال التصنيع 
والهندسة تقدمها مجموعة من أحدث املراكز 
داخل اململكة وخارجها، وتخطط صدارة ألن 

يبلغ عدد موظفيها أكثر من 3500 موظف وأن 
تسهم في إيجاد 15 ألف فرصة عمل أخرى 

غير مباشرة.

وسيتمثل أثر مشروع صدارة على اقتصاد اململكة 
في حتقيق املزيد من التنويع الصناعي القائم على 

منو شركات قادرة على استخدام هذه املنتجات 
الكيميائية في تصنيع منتجات استهالكية نهائية، 

حيث يجري في الوقت احلالي بناء مجمع 
(بالس كيم)، وهو مجمع للصناعات التحويلية 
البالستيكية والكيميائية مجاور ملجمع صدارة، 

الستيعاب هذه الشركات التصنيعية. ومن املتوقع 
إجناز أعمال إنشاء املوقع اخلاص بهذا املجمع 
خالل الربع األول من عام 2015. كما يتواصل 

العمل في وضع الهيكل اخلاص بشركة إنفسكو، 
التي ستكون مبثابة األداة االستثمارية ملساندة 

تطوير الصناعات التحويلية في مجمع الصناعات 
البالستيكية والكيميائية.

ويعد التكامل بني صدارة ومجمع بالس كيم مثااًل 
رائًعا على جهود الشركة لدعم استراتيجية اململكة 

اخلاصة بالتحول إلى مركز للتنمية الصناعية 
املستقبلية في مجالي الكيميائيات واللدائن، حيث 
سيوفر هذا املجمع أكثر من 20 ألف فرصة عمل 

متميزة للمواطنني السعوديني سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر.

أما مشروع بترورابغ املشترك فهو جتسيدٌ 
آخر على كيفية استفادة الشركة من أعمالها 

األساس في حتقيق الفائدة لالقتصاد احمللي، 
حيث أصبح بإمكاننا اآلن، من خالل زيادة إنتاج 
وحدة جتزئة البخار القائمة، إنتاج كميات أكبر 
من املنتجات املتخصصة األعلى حتقيًقا للقيمة 
املضافة واملشتقة من اإليثلني والبروبيلني. كما 

أتاحت مشاريع التحسني هذه القدرة على حتويل 
4 ماليني طن سنوًيا من النفتا، إلى منتجات 

أروماتية ذات قيمة أعلى، بعد أن كان يتم 
تصديرها كمادة خام، حيث ستتم معاجلة هذه 

الكميات من النفتا في مرافق املرحلة الثانية 
من مشروع رابغ اجلديدة لتوفير لقيم يستخدم 

في وحدات الصناعات التحويلية لتصنيع 
بتروكيميائيات متخصصة أو توزيعها كلقيم 

ملشاريع األطراف األخرى.

وسيُـتاح لشركات التصنيع التي ستحول هذه 
الكيميائيات إلى منتجات استهالكية نهائية 

تأسيس أعمالها في مجمع مجاور هو مجمع 
رابغ لتقنيات البالستيك، حيث مت بنهاية عام 

2014 التوصل إلى اتفاقيات مع مستأجرين 

لتأجير 30 من أصل 34 موقًعا في هذا املجمع، 
ومت حتديد مستأجرين محتملني للمواقع املتبقية. 

ومن املتوقع أن يجتذب هذا املجمع استثمارات 
تصل إلى 1.2 بليون دوالر بحلول عام 2015 

مع توفير 2000 فرصة عمل مباشرة جديدة. 
وتشترك أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال 

في املسؤولية عن أنشطة إنشاء مجمع رابغ 
لتقنيات البالستيك والترويج له وتسويقه، 

وستظل هذه األنشطة مستمرة إلى حني شروع 
جميع مستأجري املجمع في إنشاء مرافق إنتاج 

البالستيك اخلاصة بهم.

املعهد الوطني للتدريب الصناعي
متكني األيدي العاملة السعودية

خالل شهر أكتوبر 2014 وصلت أول دفعة مكونة من 352 من طلبة املدارس الثانوية 
واملعاهد الفنية املتوسطة من مختلف أنحاء اململكة إلى حرم املعهد الوطني للتدريب 

الصناعي في األحساء. وهو مؤسسة غير ربحية أنشئت بالتعاون بني أرامكو السعودية 
واملؤسسة العامة للتدريب التقني واملهني ويتولى إدارته مجلس أمناء خاص به، ويهدف 

إلى إحداث نقلة نوعية في التدريب الصناعي في اململكة واملساعدة في تلبية الطلب 
املتنامي على األيدي العاملة الوطنية في صناعة النفط والغاز.

ويستفيد منه الشباب والصناعة الهيدروكربونية في اململكة في آن واحد، فهو يوفر 
للشباب السعودي التدريب التقني املتميز ويوفر فرًصا وظيفية جديدة، فيما يوفر 

لصناعات النفط والغاز والكيميائيات في اململكة األيدي العاملة املاهرة التي حتتاجها 
في فترة متتاز بالتوسع ومنو السوق وتزايد التعقيدات الفنية.

وقد ذكر سعيد البويت، أحد منسقي املعهد، أن العدد الكبير في الدفعة األولى يبرز 
مدى التزام هؤالء الشباب ورغبتهم في حتقيق أحالمهم، وأضاف قائال: «لقد رأيتهم 
يتسلمون الزي املوحد اخلاص بهم واحًدا تلو اآلخر وحملت في أعينهم أمًال حقيقًيا 

في املستقبل».
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وقد بدأت أرامكو السعودية في شهر أبريل 
من عام 2014 تسويق منتجات بترورابغ من 

خالل شركة جتارية تابعة ومملوكة لها بالكامل 
هي شركة أرامكو السعودية لتجارة املنتجات 

البترولية، وتؤكد هذه اخلطوة على عزمنا على 
حتقيق أقصى قيمة ممكنة من مواردنا، ألن 
كل جناح نحققه في هذا املجال يقابله جناح 

تنموي للمملكة. 

وتعد شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات (ساتورب)، مشروعنا املشترك 
مع شركة توتال الفرنسية في اجلبيل، من أكبر 
املصافي وأكثرها تطوًرا في العالم حيث وصلت 

كميات اخلام املكررة في املصفاة في شهر 
أغسطس من عام 2014 إلى مستوى الطاقة 

التصميمية القصوى لها البالغة 400 ألف برميل 
في اليوم. وتنتج هذه املصفاة البنزين والديزل 

ووقود الطائرات مبحتوى كبريتي منخفض 
ومواصفات تتفق مع أعلى املعايير واملواصفات 
املطبقة في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان. 
وميثل هذا املشروع اجلديد الذي سيوفر نحو 

5700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

خطوة كبرى على طريق حتقيق رؤيتنا املتمثلة 
في أن نصبح من بني أكبر ثالث شركات تكرير 
عاملية وأن نكون شركة رائدة في مجال تصنيع 

الكيميائيات في العالم.

ثمة مشروع مشترك آخر مع شركة سينوبك، 
أكبر شركات التكرير في قارة آسيا، هو شركة 
ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)، وهي 
عبارة عن مصفاة بطاقة 400 ألف برميل في 

اليوم مصممة ملعاجلة الزيت العربي الثقيل 
املنتج من حقل منيفة العمالق. ويعود مشروع 

ياسرف، كما هو حال جميع مشاريعنا املشتركة 
في مجاالت التكرير واملعاجلة والتسويق، بفوائد 
عديدة على املواطنني في اململكة وعلى األسواق 
املعنية املهمة، حيث ستعالج هذه املصفاة الزيت 

اخلام العربي الثقيل ليتم توفير أنواع الزيوت 
األخف واألعلى قيمة للتصدير. كما ستساعد 
املصفاة في تلبية الطلب احمللي على املنتجات 
املكررة وتصدير منتجات عالية القيمة، إضافة 

إلى توفير اللقيم للصناعات وإيجاد فرص عمل 
مباشرة وغير مباشرة وتوفير فرص ملوردي 

املواد واخلدمات.

وقد انطلقت أعمال بدء تشغيل مصفاة ياسرف 
في نهاية عام 2014، وسلمت املصفاة أولى 

شحناتها من وقود الديزل النظيف في منتصف 
شهر يناير 2015. ويتوقع لشركة ياسرف، 

كما هو احلال في مصفاة ساتورب، أن توفر، 
خالل سنوات قليلة من العمل، نحو ستة آالف 
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنني. 

كما قام هذا املشروع املشترك بإحلاق نحو 
700 موظف سعودي ببرنامج التدرُّـج التابع له 

من أجل إعدادهم لشغل وظائف بدوام كامل 
في مجاالت التشغيل والصيانة والعالقات 

الصناعية والهندسة.

و في عام 2014 بدأت الشركة تنفيذ مشروع 
إلنشاء مصفاة وفرضة في منطقة جازان جنوب 

غرب اململكة. وستكون مصفاة وفرضة جازان 
اململوكتان ألرامكو السعودية بالكامل اجلزء 
األساس في شبكة التكرير والتوزيع العائدة 

للشركة، وسيساعد هذا املجمع، الذي سيشتمل 
أيًضا على مدينة صناعية، في تلبية الطلب على 

الطاقة في اململكة وتصدير أنواع عالية القيمة من 
الوقود لألسواق العاملية.

د مرافق الزيت والغاز والتكرير, عاملية النطاق,  تولّـ
فوائد اقتصادية مستدامة للمملكة
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ز على تطوير قطاع سعودي خلدمات الطاقة, وهو ما يساند  تعمل الشركة كمحفّـ
تأسيس شركات محلية لتصنيع املواد وتقدمي اخلدمات
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ومن املقرر أن تبدأ مصفاة جازان العمل في عام 
2017 بطاقة معاجلة تفوق 400 ألف برميل 

في اليوم، وستنتج البنزين والديزل ذي احملتوى 
الكبريتي فائق االنخفاض إلى جانب مادة 

البنزول والبارازايلني.

وستوفر الشركة أكثر من 1000 وظيفة مباشرة 
و4000 وظيفة غير مباشرة للمواطنني السعوديني 
من خالل هذا املشروع الذي سيحقق فائدة أخرى 

لعموم املنطقة اجلنوبية الغربية، من خالل دمج 
املصفاة مع أكبر مجمع لتوليد الكهرباء في العالم 
يستخدم تقنية الدورة املركبة وحتويل السوائل إلى 
غاز، مما يتيح إنتاج طاقة كهربائية، بطريقة تتميز 
بالتوفير والكفاءة أثناء تشغيل املصفاة، تصل إلى 
4000 ميغاواط، أي ما يكفي لتغطية احتياجات 

املصفاة ويتيح تطوير الصناعات في مدينة جازان 
االقتصادية، ويوفر الكهرباء لهذه املنطقة.

كما عهدت الدولة إلى الشركة مبسؤولية تطوير 
مدينة جازان االقتصادية، التي ستكون، مبوقعها 
على مساحة 106 كيلومترات مربعة على ساحل 

منطقة اشتهرت بوفرة مواردها الطبيعية، 
مركًزا لقاعدة متنوعة من الصناعات الثقيلة 

واملتوسطة واخلفيفة.

وتركز املرحلة األولى من هذا املشروع، التي 
ستكتمل في عام 2017، على إنشاء بنية حتتية 

ذكية توفر ملجموعة كبيرة من الصناعات 
احتياجاتها من الطاقة واملنافع والنقل. وتتم تكملة 

هذه االستثمارات في البنية التحتية مبجموعة 
متعددة من املشاريع الوطنية الضخمة، تشمل 

مطارا جديدا في جازان وسكة حديدية ساحلية 
تربط بني جازان وجدة بطول 660 كيلومتًرا، بينما 

يهدف تطوير البنية التحتية للمدينة إلى متكني 
املستثمرين من إدارة وتشغيل أعمالهم في أسرع 

وقت ممكن.

ويُـتوقع ملشروع مدينة جازان االقتصادية أن يعزز 
بصورة كبيرة الناجت االقتصادي لهذه املنطقة وأن 
يوفر 15 ألف فرصة عمل خالل سنواته اخلمس 

األولى، وأن ينمو فيما بعد بصورة متسارعة 
بحيث يوفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة 

خالل 15 عاًما. وستتمتع هذه املدينة مبستوى 
معيشة مرتفع يعمل على جذب واستبقاء قوة 

عاملة تتسم بالنشاط واحليوية، إلى جانب 
استقطاب شركات قادرة على املنافسة، لتتشكل 

الشراكة املستهدفة في هذا املشروع بني 
القطاعني العام واخلاص التي تعد هي احملدد 
ملعيار التنمية االقتصادية احمللية، كما ستكون 
مدينة جازان االقتصادية منوذًجا إلقامة باقي 

املدن االقتصادية في اململكة.

وميثل الغاز الطبيعي عنصًرا حيوًيا في 
استراتيجياتنا الرامية إلى التقليل من اعتماد 
اململكة على الوقود السائل في توليد الكهرباء 
وإرساء األسس للمزيد من النمو االقتصادي 

في املستقبل. وقد شهد عام 2014 تقدماً كبيراً 
في توسع قدرتنا إلنتاج الغاز الطبيعي مع إنشاء 

معمل الغاز في واسط، الذي يعد من أكبر معامل 
الغاز غير املرافق التي أقامتها الشركة في 

تاريخها، واملقرر تشغيله في 2015.

وسيعالج معمل الغاز في واسط، عندما يعمل 
بكامل طاقته 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في 

اليوم من الغاز غير املرافق املنتج من حقول 
املناطق البحرية، أما مرفق اإلنتاج املشترك 

للكهرباء والبخار في هذا املعمل، الذي سيبدأ 
تشغيله في عام 2015، فسينتج 750 ميغاواط من 
الكهرباء، ليحقق من خاللها املعمل اكتفاءه الذاتي 

من الكهرباء فيما يتم نقل الفائض إلى مرافق 
الشركة األخرى.

أما معمل الغاز في مدين مبنطقة تبوك، فيُـعدّـ 
باكورة هذا النوع من املشاريع في شمال غرب 

اململكة. وقد بدأ العمل في إقامة هذا املعمل في 
عام 2013. ومن املقرر أن يبلغ مرحلة التشغيل 

الكامل بنهاية عام 2016، وهو مصمم إلنتاج 
ومعاجلة 75 مليون قدم مكعبة قياسية في 

اليوم من الغاز غير املرافق و 4500 برميل في 
اليوم من املكثفات. وسيوفر مشروع مدين غاز 
البيع والسوائل الهيدروكربونية املركزة حملطة 

كهرباء الطاقة الشمسية احلرارية عالية الكفاءة 
التابعة للشركة السعودية للكهرباء بالقرب من 

ضباء الستخدامهما في إنتاج الكهرباء بداًل من 
استخدام الديزل ذي القيمة املرتفعة.

أما معمل الغاز في الفاضلي فسيعالج في 
مرحلته األولى 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في 

اليوم من الغاز املنتج من احلقول البرية والبحرية، 
ويسير العمل فيه وفق اخلطة بحيث يبدأ تشغيله 

بحلول عام 2019. كما بدأت أنشطة احلفر 
للتنقيب عن الغاز غير املرافق، إلمداد املعمل، 

في عام 2014، وأصدرت الشركة املقترح النهائي 

األيدي العاملة املاهرة في مجال الطيران وغيره من 
القطاعات ذات التقنية املُـتقدمة التي نشأت بفعل النمو 

االقتصادي تدعمها استثمارات الشركة في مجال التدريب

تقرير املواطنة لعام 2014 : : االقتصاد



اخلاص بهذا املشروع متهيًدا النطالق مرحلة 
التصميم التفصيلي في عام 2015.

وستزيد معامل الغاز في واسط ومدين والفاضلي 
مجتمعة من طاقة معاجلة الغاز غير املرافق 

بأكثر من 5 باليني قدم مكعبة قياسية في اليوم، 
مما يتيح املزيد من الفرص للصناعات السعودية 
مثل مصانع احلديد واألملنيوم والبتروكيميائيات 

ومحطات التحلية وإنتاج الكهرباء، إلى جانب 
الصناعات ذات القيمة املضافة في أعمال 

التكرير واملعاجلة والتسويق التي تنتج مضادات 
التجمد واملذيبات وأنواع الوقود وغيرها من 

املواد املتطورة.

وقد أدى إنتاج الغاز غير التقليدي إلى تغيير 
شامل في مشهد الصناعة النفطية، وواصل 
برنامج الغاز غير التقليدي العائد للشركة 

اكتساب املزيد من الزخم في عام 2014. ومع 
االستثمار املناسب في هذا املصدر البديل، 

فسيساعدنا ذلك في تقييم وتطوير وإنتاج الغاز 
من صخور السجيل والتكوينات قليلة املسامية 

والنفاذية في ثالث مناطق مستهدفة هي شمال 
اململكة ومنطقة الغوار الكبرى وحوض شرق 

اجلافورة في شمال اململكة. وسيتم توصيل الغاز 
إلى املرافق العائدة لشركة معادن في مشروع 

وعد الشمال بحلول عام 2016، ثم توفير املزيد 
من الغاز بحلول عام 2018 الستخدامه في توليد 

الكهرباء محلًيا في تلك املنطقة. وفي منطقة 
الغوار الكبرى، يتقدم العمل في تطوير مشروع 
جتريبي في احلرملية للحصول على املعلومات 

الفنية والتشغيلية، كما تتواصل أعمال التنقيب 
والتقييم من أجل توسيع رقعة املكمن، فيما أكدت 

نتائج التنشيط التكسيري في حوض اجلافورة 
وجود مصدر هيدروكربوني غير تقليدي.

وتنطوي مصادر الغاز غير التقليدي هذه على 
إمكانات من شأنها تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي 

احمللية مستقبًال ومساندة جهود االستغناء عن 
استخدام املواد الهيدروكربونية السائلة في توليد 

الكهرباء وزيادة الكميات املتاحة من لقيم الغاز 
لصناعات توليد الكهرباء والكيميائيات املتنامية.

وستساعد الشركة، من خالل تطوير برنامجها 
للغاز غير التقليدي، في تلبية احتياجات اململكة 

من الطاقة بالغاز الطبيعي الذي يخلف عوادم 
أنظف. وملا كان إنتاج الغاز الطبيعي يتطلب الكثير 

من املوارد واملهارات املتخصصة والتدريب، فإنه 
سيؤدي إلى حتفيز الطلب على قطاعات املساندة 
املتطورة وإيجاد املزيد من فرص العمل املباشرة 

وغير املباشرة.

وقد واصلت الشركة العمل على تنفيذ مشروعني 
رئيسني في حقل الشيبة في عام 2014، حيث 

سيتم في املشروع األول زيادة طاقة إنتاج النفط 
مبقدار 250 ألف برميل في اليوم للمرة الثانية، 

ليصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية للحقل إلى مليون 
برميل في اليوم من الزيت العربي اخلفيف جًدا 

بحلول شهر أبريل 2016، أي ما يوازي ضعف 
الطاقة اإلنتاجية األساس لهذا احلقل عندما بدأ 

إنتاجه في عام 1998.

تطوير مدينة ثول
التمكني ملجتمعات مستدامة

سبع مدارس جديدة وعيادة طبية خارجية. 	 
جامع كبير يتسع أللف وخمسمائة مصلٍ 	 

وأربعة مساجد.
متنزه ثقافي مبساحة 100 ألف متر مربع. 	 
مياه للشرب واإلطفاء، ونظام للصرف 	 

الصحي، وشبكة ري، وشبكات لتصريف 
مياه األمطار، ومعمل ملعاجلة مياه الصرف.

األنشطة التجارية لدينا ذات أثر متضاعف, وهو ما 
يعظم من فوائدها للناس واملجتمعات في اململكة
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إنتاج الزيت
معدل إنتاج الزيت في 2014: 9.5 مليون برميل يومًيا

وفيما يتعلق باملشروع الثاني فقد أجنزت في 
عام 2014 ما نسبته 96% من أعمال البناء 
الرئيسة للمعمل اجلديد الستخالص سوائل 

الغاز الطبيعي، الذي يُـتوقع أن يساعدنا في تلبية 
الطلب املتزايد على اللقيم البتروكيميائي عن 
طريق استخالص سوائل الغاز الطبيعي عالية 

القيمة من الغاز املنتج، كما يشمل هذا املشروع 
حتديًثا رئيًسا لزيادة طاقة توليد الكهرباء في 

املعمل إلى أكثر من 1 غيغاواط.

أما مشروع زيادة إنتاج النفط اخلام في حقل 
منيفة، الذي بدأ إنتاجه األولي بنجاح في شهر 
أبريل من عام 2013، فقد بلغ طاقته اإلنتاجية 
القصوى مبقدار 900 ألف برميل في اليوم من 
الزيت العربي الثقيل في نهاية عام 2014. كما 

سيوفر مشروع منيفة الغاز املرافق كوقود للمدن 
الصناعية للمساعدة في التنويع االقتصادي. وقد 

أُـعد التصميم الهندسي املبتكر لهذا املشروع، 
الذي رشح لنيل جائزة اليونيسكو للمسؤولية 
البيئية، لتحسني الطاقة اإلنتاجية للحقل مع 

احملافظة على البيئة، فقد بنت الشركة جسوًرا 
يبلغ إجمالي أطوالها 3 كيلومترات لتفادي املرور 

مبسارات هجرة العديد من الكائنات البحرية 

بهدف احملافظة على التدفق الطبيعي للمياه 
وحماية احملاضن البحرية.

وتعد هذه االستثمارات الرأسمالية في إنتاج 
النفط والغاز شاهًدا على التزامنا باحملافظة 

على مكانتنا باعتبارنا أكبر موردي الطاقة 
النفطية في العالم موثوقية، فأرامكو السعودية 

أكبر شركة مصدرة للنفط اخلام في العالم، 
حيث تنتج نحو ثمن إمدادات النفط العاملية، 

كما حتتفظ بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية من 
النفط اخلام في العالم، مما ميكنها من احملافظة 

على االستقرار في أسواق النفط العاملية حال 
اضطراب اإلمدادات. 

وبذلك نستطيع أن نقول إننا ندرك جميًعا في 
أرامكو السعودية أنه ليس املهم مقدار ما ننتجه 

فحسب، بل كيف ننتجه، وماذا نفعله به، ذلك هو 
األهم، حيث تتيح لنا مواردنا من الطاقة إمكانية 

توفير املنتجات والصناعات التي حتقق التنوع 
االقتصادي للمملكة وتوجد فرص عمل متميزة 

وجتعل من الطاقة فرصاً واعدة.

التمكين لقطاع الطاقة املحلي
على غرار املبادرات الرامية إلى زيادة املكون 
الوطني في املناطق التي متثل محاور للطاقة 

العاملية مثل الواليات املتحدة والنرويج والبرازيل، 
تعمل الشركة على تسهيل تطوير بيئة اقتصادية 

في اململكة تساعد على اجتذاب وتأسيس 
وتشجيع صناعات محلية مرتبطة بالطاقة تتمتع 
بالقدرة على املنافسة العاملية وتوفر فرص عمل 

للمواطنني، ويركز جانب كبير من هذا النهج 
على توطني منظومات التوريد التي حتتاجها 

هذه الشركات.

ونتوقع زيادة إنفاقنا احمللي على اللوازم واملواد 
املرتبطة بالطاقة من 35% إلى 70% على مدى 

العقد املقبل. وينطوي ذلك على إمكانية إيجاد 
ما يتراوح بني 400 ألف و500 ألف فرصة عمل 
مباشرة وغير مباشرة في اململكة من خالل هذه 

اجلهود، حيث نعتزم االستفادة من إنفاق يبلغ 
باليني الدوالرات في حتقيق هذه األهداف. وقد 
حققنا في عام 2014 تقدًما متعدد اجلوانب في 

إنشاء قطاع سعودي خلدمات الطاقة.

في عام 2014، أكملنا نقل ملكية كامل أسطول 
شركة فيال املكون من عشرين ناقلة، شركة 

النقل البحري التابعة ألرامكو السعودية سابًقا، 
إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

«البحري». كما مت دمج جميع أطقم السفن 
واملوظفني العاملني على اليابسة وأنظمة التشغيل 
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التابعة لفيال في الهيكل التنظيمي اجلديد 
للبحري. وبإسناد أعمالنا البحرية لشركة 

البحري، فإننا نعزز قدرات قطاع الطاقة احمللي 
ومنكِّـن لالستفادة من اقتصاديات النطاق الواسع 

ونتيح فرًصا جديدة للنمو في صناعة النقل 
البحري في اململكة.

ولعل مبادرة حوض السفن في رأس اخلير خيرُـ 
مثالٍ على خطط تفعيل عملية توطني الصناعات 

الداخلة في قطاع الطاقة من خالل إقامة 
«مشاريع محورية» ميكن أن تنمو حولها وتتطور 

منظومات توريد كاملة.

وستؤدي هذه املبادرة إلى إقامة حوض للسفن 
عاملي املستوى وبيئة مساندة في اململكة. ونتوقع 

االستفادة من إنفاقنا الضخم على البنود اخلاصة 
بأعمال الهندسة والشراء والبناء في اجتذاب 

شركاء مؤهلني مع منظومات التوريد اخلاصة بهم 
مبا تضمه من موردين ومصنِّـعني.

وفي إطار إعداد قوة عمل متخصصة ملساندة 
هذه الصناعة اجلديدة، وقعنا مذكرة تفاهم مع 
جامعة امللك عبدالعزيز لتنسيق اجلهود الرامية 

إلى تشجيع تدريس التخصصات العلمية املرتبطة 
بالصناعة البحرية.

ونحن بصدد تقييم قطاعات محتملة أخرى، مبا 
فيها خدمات احلفر وحقول النفط بهدف توطني 
خدمات اإلنتاج وإيجاد سالسل مساندة محلية. 
وسوف تسهم هذه األعمال اجلديدة، مدعومة 

باملراكز التقنية التي حتفز االبتكار وتساعد في 

تطوير املواد املتقدمة وأعمال التصنيع، في زيادة 
التنوع االقتصادي وتوفير فرص العمل.

وملا كانت شركات النفط والغاز والكيميائيات 
حتتاج لكميات كبيرة من املواد واإلمدادات 

واخلدمات من أجل ممارسة أعمالها، فإننا نعتقد 
أن بإمكاننا من خالل رفع نسبة مشترياتنا من 

ا أن نساعد في مساندة جهود  املواد املنتجة محليًـ
اململكة الرامية إلى حتقيق التنويع االقتصادي 

وإيجاد فرص العمل.

وتستهدف هذه االستراتيجية األنشطة التصنيعية 
املهمة مثل اإلنشاءات البحرية ومعدات احلفر 

وأجهزة القياس واملواد االستهالكية، إلى جانب 
اخلدمات التي تشمل اإلنشاء والتخزين والنقل 

وصيانة املرافق. ونتوقع في نهاية املطاف أن 
نحصل على 70% من احتياجاتنا من جميع املواد 

من خالل شراء سلع منتجة محلًيا، أي بزيادة تصل 
إلى الضعف عن املستوى احلالي البالغ %35.

ولتحقيق هذا الهدف تتخذ أرامكو السعودية 
خطوات استباقية لبناء قدرات منظومات التوريد 

احمللية، حيث توفر الدعم الفني لتحسني القدرات 
الفنية للمصنعني اجلدد والوصول مبعايير 

ومواصفات اإلنتاج احمللي إلى املستويات العاملية. 
ومن شأن املساعدة في بناء القدرات بهذه الصورة 

أن تتيح للشركات احمللية توريد احتياجاتنا إلى 
جانب تصدير ما يصل إلى 30% من منتجاتهم 

إلى السوق العاملية. وميكن كذلك أن مننح األولوية 
للمصنعني احملليني للفوز بعطاءات معينة، وأن مننح 

امتيازات سعرية للمنتجات اجلديدة التي توفر 
وظائف للمواطنني السعوديني، ونبرم اتفاقيات 

شراء طويلة األجل توفر للموردين احملليني مجاالت 
عمل تعزز استمراريتهم على املدى البعيد.

وتُـعدّـ تهيئة الظروف اجلاذبة للمستثمرين 
احملليني والعامليني عنصًرا مهما في حتقيق 

هذه االستراتيجية. ومن أجل ذلك أنشأنا آليات 
تتيح لنا استكشاف إمكانات مشاركة املستثمرين 

الراغبني في تأسيس أعمال لهم في اململكة. ومن 
بني الشركات االستثمارية العديدة التابعة للشركة 

شركة مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال 
احملدودة وشركة أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة، 
باإلضافة إلى شركة االستثمارات الصناعية وهي 

مشروع مشترك بني أرامكو السعودية وسابك 
وصندوق االستثمارات العامة يركز على الصفقات 

األكبر حجًما في قطاع الطاقة.

وستساعد هذه املبادرات في نهاية املطاف في 
تنويع االقتصاد الوطني وتنميته وتوفير املزيد من 

فرص العمل للجيل القادم.

بناء قوة عمل قادرة على املنافسة 
في اململكة

من املتوقع أن تثمر جهودنا الرامية إلى حتفيز 
النمو في قطاع خدمات الطاقة السعودي عن توفير 
نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 
إلى جانب توفير آالف فرص العمل في مجمعات 

الصناعات التحويلية املرتبطة مبرافق الكيميائيات 
العائدة للشركة وفي نطاق منظومات التوريد 

التدريب على رأس العمل مع شركات الهندسة العاملية 
يساعد في بناء قدرة موظفينا ويحفز منو اقتصاد املعرفة
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1 من كل 8 براميل
تنتج أرامكو السعودية برميًال واحًدا من كل ثمانية براميل نفط ينتجها العالم

إنشاء قطاع محلي خلدمات الطاقة من شأنه أن 
يساند التنمية االقتصادية في املجتمعات احمللية

اخلاصة بهذه املجمعات، وستكون غالبية هذه 
الوظائف فنية في طبيعتها، بينما سيتركز الكثير 

منها في صناعات تقام ألول مرة في اململكة.

وتتطلب الصناعات والوظائف اجلديدة مهارات 
متخصصة جديدة، حيث ستحتاج جهات العمل 

احمللية والشركات اجلديدة التي تؤسس من خالل 
االستثمارات األجنبية املباشرة إلى أيدٍ عاملة 

تتمتع باملهارات التي تساعد هذه الشركات على 
النجاح. ويتمثل مفتاح النجاح في بناء قوة عاملة 

محلية قادرة على املنافسة في ضمان جاهزية 
األيدي العاملة السعودية لشغل الوظائف التي 

توفرها هذه األنشطة االقتصادية اجلديدة 
من خالل تزويدهم بالقدر املناسب من املعرفة 

والتدريب. وقد استثمرت الشركة خالل عام 
2014 في العديد من املبادرات الرامية إلى تنمية 

الثروة البشرية في اململكة وتدريب موظفيها وغير 
املوظفني بها على السواء.

ويُـشار في هذا اإلطار إلى املعهد الوطني 
للتدريب الصناعي، وهو مؤسسة غير ربحية 
أقيمت من خالل مبادرة مشتركة بني أرامكو 
السعودية واملؤسسة العامة للتدريب التقني 

واملهني. ولهذا املعهد فرعان، أولهما في األحساء 
بطاقة استيعابية تبلغ 3000 طالب، مما يجعله 

أكبر معاهد التدريب املهني وأكثرها طموًحا في 
اململكة. وقد بدأ هذا الفرع أعماله في شهر 
أكتوبر باستقبال 352 متدرًبا، منهم 252 من 

أرامكو السعودية و100 من بترورابغ.

أما الفرع الثاني فيوجد في بقيق وميكنه استيعاب 
400 متدرب. وقد افتتح في شهر أبريل واستقبل 

316 متدرًبا في الفصل األول، منهم 275 متدرًبا 

من أرامكو السعودية و22 متدرًبا من ياسرف 
و19 متدرًبا من ساتورب.

وتبرز هذه املرافق اجلديدة مدى التزامنا 
بإطالق القدرات الفنية للشباب السعودي بصورة 

مستدامة، حيث سيدرب هذا املعهد املواطنني 
السعوديني بدًءا من املرحلة الثانوية وحتى الكليات 

التقنية ويطور قدراتهم لشغل الوظائف التي 
يزداد الطلب عليها نظرا ملا تشهده اململكة من 
توسع في األعمال وزيادة في املتطلبات الفنية 

والسوقية. وتصل مدة هذا البرنامج إلى سنتني 
يعقبها فترة تدريب على رأس العمل تستمر من 
6 إلى 12 شهًرا. وتتضمن البرامج التي يقدمها 

املعهد مواد فريدة مثل التدريب على الكيميائيات 
وبرامج التدريب املعتمدة عاملًيا والتعلم التفاعلي 

املدمج وقاعات الدراسة الذكية، باإلضافة 
إلى أنظمة التدريب املعتمدة على التقنيات 

احلديثة. وسيكتسب متدربو املعهد املؤهالت 
واملهارات الالزمة في تخصصاتهم، إلى جانب 
إتقان اللغة اإلجنليزية وتعلم أحدث التطبيقات 
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 إنتاج 
الغاز

 معدل إنتاج الغاز في 2014: 
11.3 بليون قدم مكعبة قياسية يومًيا

الكمبيوترية والتقنية، باإلضافة إلى تثقيفهم في 
مجال السالمة وحتليهم باالنضباط وأخالقيات 

العمل الراقية.

ويعد مشروع مصفاة وفرضة جازان مثااًل على 
جهودنا ملضاعفة الفوائد التي جتنيها املجتمعات 

احمللية من أعمالنا، حيث قمنا بالتعاون مع 
مقاولينا احملليني والدوليني في مجاالت الهندسة 

وشراء املواد واإلنشاء بتأسيس منظمة غير 
ربحية هي حتالف مقاولي جازان للتدريب 

والتوظيف الذي يُـعرف باسم «مهارات»، بغرض 
تدريب خريجي املدارس الثانوية والكليات التقنية 

والصناعية املؤهلني في منطقة جازان على 
أعمال اإلنشاءات املتخصصة، على أن يقوم هذا 

التحالف بعد ذلك بتوظيف هؤالء الشباب ملساندة 
أنشطة إنشاء مصفاة وفرضة جازان، مما يعطيهم 

الفرصة لبدء مسارهم الوظيفي واإلسهام بشكل 
ملموس في التنمية االقتصادية ملجتمعاتهم.

ويعمل مركز التدريب التابع لهذا التحالف 
على بناء املهارات في مجاالت النجارة وتركيب 

حديد التسليح والسباكة ونصب السقاالت 
وتركيب األنابيب واللحام. ونتوقع أن يؤدي جناح 

هذه املبادرة إلى التدريب على أعمال أصعب 
مثل األعمال الكهربائية واستخدام أجهزة 

القياس ومالحظة األشغال وتشغيل الرافعات 
واملعدات الثقيلة.

وميثل حتالف مقاولي جازان منوذًجا مستداًما 
نعتزم تكراره وترسيخه في جميع مشاريعنا 

العمالقة في املستقبل.

كما أننا نواصل البحث عن طرق تتيح لنا زيادة 
الفوائد املتحققة من أنشطة أعمالنا في جميع 

مواقعها، ففي إطار عالقة تعاون رائدة مع شركتي 
جنرال إليكتريك وتاتا كونسالتانسي سيرفيسز، 

قمنا بتأسيس مركز مساندة إجراءات األعمال 
اجلديد، الذي يهدف إلى توفير نحو 3000 فرصة 

عمل للمرأة السعودية خالل السنوات الثالث 
املقبلة، وستتولى تشغيل املركز شركة تاتا 

كونسالتانسي سيرفسز الرائدة عاملًيا في خدمات 
إجراءات األعمال وشريكتنا في املركز.

ويعدّـ هذا املركز الذي يوجد في الرياض أول 
مركز نسائي بالكامل خلدمات األعمال في اململكة 

ويعمل به حالًيا أكثر من 400 موظفة بدوام 
كامل، يقدمن املساندة إلجراءات األعمال للعديد 

من إدارات أرامكو السعودية ولشركة جنرال 
إليكتريك في مجاالت املالية واحملاسبة وإدارة 

منظومة التوريد واملوارد البشرية. كما يقدم 
املركز خدمات مساندة األعمال لعمالء جنرال 

تهدف مرافق التدريب اجلديدة في األحساء, وبقيق, 
وجازان إليجاد قوة عمل فنية تنافسية في اململكة
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34,000+
 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 

 سوف توفرها مشاريع صدارة، 
وساتورب، وياسرف، وجازان

إليكتريك في 39 دولة في أنحاء الشرق األوسط 
وأفريقيا وأوروبا. ومن خالل إسناد هذه اخلدمات 

إلى املركز، ستتمكن الشركات من التركيز على 
أنشطتها األساس واملساعدة في توفير فرص 

عمل مجزية ومستدامة للمرأة السعودية.

وال يقتصر دور هذا املركز على اإلسهام في تنفيذ 
استراتيجية اململكة الرامية إلى تنويع االقتصاد 

وإيجاد فرص العمل للخريجات السعوديات وإمنا 
يساعد أيًضا في حتقيق ثالثة أهداف تنموية 

خاصة باململكة، وهي توفير فرص عمل مستدامة 
ال تعتمد على املوارد الطبيعية بصورة مباشرة، 

وتطوير املهارات املطلوبة في سوق العمل احمللية، 
وإيجاد آلية ملشاركة املرأة السعودية بصورة فاعلة 

في سوق العمل.

وقد وقعنا مذكرة تفاهم مع جامعة األميرة نورة 
بنت عبدالرحمن للتعاون في وضع التصور األولي 

ملجمع أعمال نسائي في حرم اجلامعة، يكون 
مبثابة جسر يربط بني اجلهات األكادميية وأماكن 

العمل. وستمنح طالبات اجلامعة وخريجاتها 
األولوية في التدريب والعمل في شركات خدمات 

نسائية بالكامل في هذا املجمع. وسيتم نقل 
مركز تاتا خلدمات مساندة إجراءات األعمال إلى 

مجمع األعمال النسائي باعتباره أول مستأجر 
في هذا املجمع. وقد خصصت اجلامعة عدًدا 

من مباني سكن الطالبات املتاحة بصورة مناسبة 

لتكون مقرات مؤقتة ملجمع األعمال خالل مرحلة 
التصور األولي. كما يتم برعاية أرامكو السعودية 

إجراء دراسة جدوى ووضع التصور الرئيس 
له، ويُـتوقع أن يوفر املجمع ما بني 10 آالف إلى 

15 ألف فرصة عمل للمرأة السعودية.

ويتضمن أحد جوانب استراتيجيتنا لبناء 
مجتمعات ذات بنية صحية الدخول في شراكات 
مع املنظمات غير الربحية لتعزيز ما تقوم به من 
أنشطة تساعد في حتقيق أهدافنا االجتماعية. 

وقد وقعنا في عام 2014 مذكرة تفاهم مع مركز 
فتاة القصيم التنموي ملساندة برنامج حاضنة 

األعمال الذي يتبناه املركز.

وتتمثل رسالة حاضنة األعمال في مساعدة 
رائدات األعمال السعوديات ممن ميتلكن أفكاًرا 

لدفع عجلة النمو االقتصادي في منطقة القصيم. 
ومن خالل أكثر من 3750 ساعة من التدريب 
و450 ساعة من التشاور مع أخصائي أعمال، 
ستحصل 25 من رائدات األعمال اجلديدات 
على التدريب في مجاالت مثل حتليل السوق 
ووضع خطط العمل ملساعدتهن في إطالق 

شركاتهن بنجاح.

كما قمنا بتعزيز املهارات التي يحتاجها سوق 
العمل لدى أكثر من 500 مواطنة سعودية من 
خالل إقامة شراكة مع جهات محلية لتأسيس 

املؤمترات العاملية تتيح الفرصة ملهنيينا 
الشباب لصقل مهاراتهم في مجال العمل
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برنامج «مهارة». وسيتم من خالل هذا البرنامج 
الذي يستغرق ثالث سنوات، تدريب 750 مواطنة 

سعودية في املجمل، على أن حتصل كل دفعة 
على 724 ساعة تدريب وفق منهج دراسي يركز 
بصورة أساس على جوانب مطلوبة بدرجة كبيرة 

وهي تقنيات املعلومات واللغة اإلجنليزية ومهارات 
التواصل في األعمال. ويهدف هذا البرنامج إلى 
زيادة فرص توظيف املرأة السعودية، فقد وظفت 
الشركات احمللية نحو 250 خريجة من خريجات 

األعوام 2012-2014، منهن 32 خريجة وجدن 
فرص عمل في أرامكو السعودية.

التمكين لريادة األعمال
واصلت شركة مركز أرامكو السعودية لريادة 

األعمال احملدودة دورها في دعم رواد األعمال 
السعوديني من خالل التركيز على ما حتتاجه 
أفكارهم اجليدة من موارد وخبرات تؤدي إلى 

جناحها وازدهارها.

وقد قام املركز خالل عام 2014 بفرز 719 طلًبا 
مقدًما من رواد أعمال، وأجرى 230 مقابلة مع 
أصحاب العروض املتميزة، ومت تقدمي جلسات 

تدريبية حول تطوير ريادة األعمال ووضع خطط 
العمل ألكثر من 300 متدرب في الظهران 

والرياض وجدة. كما مت اعتماد ثمانية عشر 
قرًضا وأربعة استثمارات في أسهم مشاريع رأس 

املال اجلريء. 

وقدم املركز منذ إنشائه 38 قرًضا و14 استثماًرا 
في أسهم مشاريع رأس املال اجلريء. كما مت 

تدريب أكثر من 1200 شخص من اجلنسني على 
ريادة األعمال ووضع خطط العمل.

وتعمل الشركة على تشجيع النمو االقتصادي 
القوي في مجتمعاتنا من خالل إيجاد الفرص 

لرواد األعمال لبناء الشركات التي ستتولى 
الريادة في املستقبل. ويتوقع أن توفر املشاريع 

لتها شركة مركز أرامكو السعودية لريادة  التي موّـ
األعمال احملدودة املئات من فرص العمل املرموقة 

في السوق السعودية. وإلى جانب إيجاد فرص 
العمل وحتقيق اإليرادات ستوفر هذه املشاريع 
فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة األجل من 
خالل إيجاد عقلية جتارية تقدِّـر وتتفهم قيمة 

األعمال الرائدة وحتمل املخاطر.

ونتيجة الستكمال البحوث داخل الشركة 
وتعظيم الفوائد احملتملة الناجتة عن الشبكة 

البحثية العاملية التابعة لنا، واصلت شركة أرامكو 
السعودية ملشاريع الطاقة، التي تتمثل مهمتها 
في إيجاد وتطوير العالقات مع شركات طاقة 
كبرى استراتيجياً وابتكارية تقنياً، االستثمار 

على الصعيد العاملي في الشركات الناشئة التي 
متتلك إمكانات منو كبيرة وتقنيات متثل أهمية 

استراتيجية ألرامكو السعودية. وقد قدمنا 
مساندة كبيرة للشركات الواعدة من خالل 

التوجيه االستراتيجي والسماح لتلك الشركات 
بالدخول إلى شبكتنا العاملية، إلى جانب توفير 

رأس املال املطلوب لتسريع عملية تطوير 
واستخدام التقنيات التي تنطوي على إمكانات 

منو في اململكة.

وفي ظل التدفق املتواصل لالستثمارات اجلديدة 
انصب التركيز على إدارة مشاريع رأس املال 

املغامر العائدة للشركة وحتسني استراتيجيتنا 
في مجال التقنيات وتعزيز أعمال شركة أرامكو 

السعودية ملشاريع الطاقة وبناء هويتها. وقد تلقت 
جلنة االستثمارات في شركة أرامكو السعودية 
ملشاريع الطاقة، حتى نهاية العام، 11 استثماًرا 

العتمادها في مجاالت التنقيب عن النفط والغاز 
وإنتاجهما وأعمال التكرير واملعاجلة والتسويق 

والكيميائيات ورفع كفاءة استهالك الطاقة، علًما 
بأن مجموع استثمارات شركة أرامكو السعودية 

ملشاريع الطاقة منذ نشأتها في عام 2012 بلغت 
ثالثة عشر استثماراً رأسمالًيا.

كما أسست شركة أرامكو السعودية ملشاريع 
الطاقة، باإلضافة إلى فريقها في مقرها الرئيس 

في الظهران، فرًقا لشركات املشاريع اجلريئة 
في مدن محورية هي هيوسنت وأبردين وأوسلو. 
ويوجد لها ممثلون في سيئول وطوكيو. وتتكامل 

خطوات تطوير هذه الشركة لتصبح شركة 
عاملية املستوى في مجال املشاريع اجلريئة توفر 
ملجتمعات أعمالنا مزيد من االستثمارات وفرص 

النمو االقتصادي.

وإلى جانب الفوائد االقتصادية فإن مساندتنا 
لرواد األعمال والشركات الناشئة تساعدنا في 
حتقيق هدفنا لبناء ثقافة االبتكار داخل اململكة.

ا إلنتاج املعدات اجليوفيزيائية, بدعم من شركة  ا لتصنيع شرائط جتبير العظام, فيما افتتح عبد الوهاب األحمري مشروعًـ افتتح شادن العوامي (ميني) مصنعًـ
مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال احملدودة
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اململكة العربية السعودية هي موطن الغالبية العظمى من 
موظفينا، ويقطنها نحو 30 مليون نسمة يعولون علينا في 

جلب أكبر قدر ممكن من الفرص من املوارد الهيدروكربونية 
للمملكة. ولذا فنحن ملتزمون بتعزيز الصحة والرفاهية 

والتنمية االقتصادية في كافة أنحائها لصالح األجيال القادمة.

املجتمع

يعكس افتتاح ملعب اجلوهرة في مدينة امللك عبداهلل الرياضية بجدة جهودنا 
ا ومشاركة في مجتمعاتهم لتحفيز الناس كي يصبحوا أعضاء أكثر نشاطًـ





بناء أساس 
للتقدم

وكما نوفر فرًصا للناس في اململكة والعالم 
من خالل طاقة مواردنا النفطية، نوفر فرًصا 

أيًضا من خالل طاقات موظفينا. وذلك ألن 
املجتمعات التي تتسم بالسالمة والصحة 

واحليوية، هي أساس التقدم والنمو املستقبلي.
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1200+
شاب وشابة مت تدريبهم في 

مجال ريادة األعمال وتطويرها

وإن استراتيجيتنا الرامية ملضاعفة تأثير 
أنشطتنا، تدفعنا لتنفيذ مشاريع تُـكسب 

املؤسسات قدرات أكبر وتكون مصدر إلهام 
لألفراد كي يصبحوا أعضاء أكثر نشاًطا 

ومشاركة في تنمية مجتمعاتهم.

وقد أسهمنا خالل عام 2014 في رفاهية 
مجتمعاتنا بطرق عدة، حيث دخلت الشركة 

في شراكة مع شركة جونز هوبكنز ميديسني 
لتحسني نوعية الرعاية الصحية ملئات اآلالف من 
األشخاص في املنطقة الشرقية. وقدمنا املساندة 

لوزارة الصحة من خالل بناء مركز للتحكم 
والسيطرة وتزويد العيادات الطبية في مختلف 

أنحاء اململكة مبا حتتاجه الحتواء فيروس كورونا 
اجلديد املسبب ملتالزمة الشرق األوسط التنفسية 

واحلد من انتشاره. كما أجنزنا مشاريع عديدة 
لرفع مستوى متطلبات السالمة والتطور التقني 
وكفاءة استهالك الطاقة في املدارس احلكومية 

التي بنتها أرامكو السعودية.

وكان امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
د على أن الرياضة واللياقة  رحمه اهلل، قد شدّـ
البدنية من العناصر الضرورية لبنية املجتمع 

د على  السعودي في احلاضر واملستقبل، كما شدّـ
وجه اخلصوص على الدور الذي ميكن أن تسهم 
به الرياضة في تعزيز رفاهية الشباب وعافيتهم. 
وإنفاذا لهذه الرؤية الكرمية فقد ساعدت أرامكو 

السعودية خالل عام 2014 في جتسيدها من 

خالل بناء ملعب اجلوهرة في مدينة امللك عبداهلل 
الرياضية في جدة وإطالق برنامج لبناء مالعب 

إضافية في أنحاء اململكة.

كما نفذت الشركة العديد من حمالت التوعية 
في مجال السالمة وبرامج التواصل املجتمعي 
في أنحاء اململكة من خالل املدارس واملعاهد 

التدريبية واملراكز التجارية واملهرجانات الثقافية، 
حيث تواصلت مع آالف املواطنني واملقيمني. 
وواصلنا العمل على حتسني عادات السياقة 

اآلمنة من خالل غرس املعرفة واالرتقاء بالوعي 
وبناء القدرات في مجال االستجابة للطوارئ 

وتطبيق حلول تقنية حتد من أساليب السياقة 
غير اآلمنة.

أما التبرعات التي قدمتها الشركة في عام 2014 
فقد استهدفت الفئات األكثر احتياًجا وقدمنا 

تبرعات سخية لدور األيتام ومراكز عالج التوحد 
وغيرها من اجلهات واملؤسسات التي تتعامل مع 

الفئات احملتاجة في مجتمعاتنا.

وتعمل الشركة على االستفادة من حماس 
موظفيها للمشاركة في رفع قدرات املواطنني، أو 
حتسني املدارس أو احلد من خسائر األرواح في 

احلوادث املرورية أو إقامة مراكز بحثية عاملية 
متطورة، وذلك ملساعدة املجتمعات في اململكة 

وحول العالم في أن تصبح مبعث فخر ملواطنيها.

ا إيجابية  رعاية الفعاليات الرياضية اخليرية تترك آثارًـ
على املشاركني واملستفيدين على حدٍ سواء
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5126
جلسة تدريب على السالمة 

ملوظفي املقاولني

تعزيز صحة املجتمع ورفاهيته
أسست أرامكو السعودية شركة جديدة من شأنها 
أن تعزز تطبيق املعارف الطبية احلديثة وحتسن 

ممارسات الرعاية الطبية واالستراتيجيات 
اخلاصة بإدارة صحة السكان بطرق تتناسب مع 

احتياجات منطقتنا. وتعد شركة جونز هوبكنز 
أرامكو للرعاية الصحية، أول شركة من نوعها يتم 

تأسيسها مع شريكنا في هذا املشروع املشترك، 
شركة جونز هوبكنز ميديسني. ويُـتوقع لهذا 

املشروع الذي دشن أوائل عام 2014 أن يحدث 
نقلة نوعية شاملة في املمارسة الطبية والرعاية 

الصحية في اململكة.

ودعًما للجهود الرامية إلى احلد من فيروس 
كورونا اجلديد املسبب ملتالزمة الشرق األوسط 

التنفسية ومنع انتشاره، عملت فرق تابعة لكل من 
أرامكو السعودية وشركة جونز هوبكنز أرامكو 

للرعاية الصحية ميدانًيا لتقدمي التوصيات في 
مستشفيات في جدة والرياض ومكة املكرمة. 

وانتقلت مجموعة متعددة التخصصات من شركة 
جونز هوبكنز ميديسني إلى اململكة لتقدمي 

استشارات علمية لوزارة الصحة من أجل تنسيق 
اجلهود في مجال األبحاث املتعلقة بهذا املرض 

مع الدوائر العلمية العاملية.

وحتقق الشراكة مع شركة جونز هوبكنز ميديسني 
فوائد إضافية تتمثل في القدرة على االعتماد 
على خبرة هذه الشركة والكيانات التابعة لها، 
ومنها جامعة جونز هوبكنز ومستشفى جونز 

هوبكنز ونظام جونز هوبكنز الصحي مبا يساعد 
في توفير اخلبرات في مجال تطوير البرامج 

اإلكلينيكية وبرامج األبحاث والتدريب والسالمة 
وإدارة الرعاية الصحية. كما توفر هذه الشراكة 
للموظفني في املجال الطبي فرًصا فريدة للتعلم 

والتطور وخدمة املرضى وأسرهم، وتبادل آخر 
االبتكارات البحثية وتطبيقها بصورة مناسبة 

وسريعة في رعاية املرضى.

وتعد مواجهة التحدي املتعلق باأليدي العاملة في 
القطاع الصحي مسألة حيوية للمملكة واملنطقة. 

وقد مت في إطار إطالق هذا املشروع توقيع 
مذكرتي تفاهم تتعلق أوالهما ببحث إمكانية 

تأسيس كلية متريض برعاية كلية جونز هوبكنز 
للتمريض داخل مقر الشركة في الظهران، فيما 

تتضمن الثانية تقييم إمكانية تأسيس معهد 
لسالمة وجودة رعاية املرضى تابع للمشروع 

املشترك من خالل شراكة مع معهد جونز 
هوبكنز آرمسترونغ.

وعلى مدى السنوات القادمة، سيسهم هذا التعاون 
إسهاًما كبيًرا في حتسني الرعاية الصحية ملواطني 
اململكة، حيث ستتحول شركة جونز هوبكنز أرامكو 

للرعاية الصحية إلى مركز للتميز في مجال 
الرعاية الصحية يقدم خدمات طبية متميزة في 

التخصصات الطبية الرئيسة والفرعية، إلى جانب 
رسم مسارات جديدة للعالج واألبحاث والتعليم 
تعمل على مواجهة أبرز التحديات التي تواجه 

الرعاية الصحية في املنطقة.

كما يأتي دعمنا ومتويلنا إلنشاء مركز شمعة 
لعالج التوحد ومتويل مصروفات تشغيله 

خالل سنواته اخلمس األولى كمثال على مدى 
التزامنا بتعزيز الصحة في مجتمعنا بكل فئاته، 

حيث سيكون هذا املركز أول مركز متخصص 
في عالج مرض التوحد في املنطقة الشرقية. 

وسيعمل به فريق عاملي املستوى من األخصائيني 
لتقدمي برامج عالية اجلودة ملائة من األطفال 

املصابني بالتوحد )من عمر ثالث سنوات وأكبر(. 
وباإلضافة إلى التعامل مع األطفال بصورة 

نتعاون مع الهيئات احمللية لتوفير برامج رياضية لآلالف من الشباب
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مباشرة، سيقدم موظفو املركز النصح واملشورة 
ملساعدة األسر على فهم هذا املرض والتعامل 
معه. كما سيتم تقدمي دورات تدريبية خاصة 

إلكساب الوالدين مهارات التعامل في املنزل مع 
أطفالهم الذين يعانون من التوحد. وسيبدأ هذا 

املركز عمله في عام 2015.

وقد نفذت الشركة بالتنسيق مع وزارة الشؤون 
االجتماعية حملة للتوعية مبرض التوحد 

خالل اليوم العاملي للتوحد حضرها مائتان 
من األمهات ميثلن أربع جمعيات مختلفة تعنى 
بالتوحد. وتضمنت هذه الفعالية عروًضا حول 

موضوعات تهدف إلى زيادة الوعي باالحتياجات 
اخلاصة لألطفال املصابني بهذا املرض وأسرهم 

ومساعدة اآلباء على التعامل مع املسائل السلوكية 
املتعلقة باملرض.

كما الحظت الشركة، خالل إنشائها جلامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية أن هذه اجلامعة 

ستدفع عجلة التطور والنمو السكاني في املنطقة 
احمليطة بها مما قد يكون له مردود سلبي على 

قرية ثُـوَـل املجاورة. وعليه مت وضع خطة للتنمية 
املستدامة في ثول من أجل تطوير البنية التحتية 
واملرافق العامة الضرورية الستيعاب ما يفد إليها 

من سكان وشركات. وتضمنت اخلطة كذلك 
بنوًدا حلماية مصادر الرزق التقليدية لسكان 
ثول واالرتقاء مبستوى حياتهم. وقد أجنزت 

الشركة في عام 2014 معظم املشاريع الرأسمالية 
باملنطقة وبدأت عملية تشغيلها، مبا فيها املدارس 

اجلديدة املزودة بأحدث التقنيات وعيادة طبية 
ومساجد ومراكز ثقافية وطرق ومرافق لتجميع 

ومعاجلة مياه الصرف.

وألن التعليم ميثل نقطة البداية لتهيئة شبابنا 
ليكونوا أعضاء نشطني وإيجابيني في مجتمعاتهم 
فقد نفذت الشركة منذ خمسينيات القرن املاضي 

ا لبناء املدارس احلكومية. وانتهى هذا  برنامجًـ
البرنامج في عام 2007 بعدما بلغ إجمالي عدد 
املدارس التي بنيت في إطاره 74 مدرسة للبنني 
و65 مدرسة للبنات. وواصلت الشركة منذ ذلك 

احلني توفير خدمات الصيانة لتلك املدارس. 
ويجري حالًيا تنفيذ خطط إلعادة بناء 51 مدرسة 

من املدارس التي بنيناها خالل الفترة بني عامي 
1964 و1980. 

وسيتم تنفيذ برنامج اإلحالل والتجديد على 
مرحلتني تستهدف األولى منهما إحالل وجتديد 

24 مدرسة فيما تركز الثانية على املدارس السبع 

والعشرين املتبقية. وسيتم تزويد املدارس بفصول 
تقنية ومرافق مساندة مثل مختبرات الكمبيوتر 

ومراكز املصادر العلمية واملختبرات العلمية 
احلديثة والغرف متعددة االستعماالت والصاالت 

الرياضية الداخلية. وستوفر هذه املرافق 
واألدوات التعليمية احلديثة للطلبة السعوديني 
األساس التعليمي الضروري للتميز في مجتمع 
املعرفة املزدهر. ويتم في الوقت احلالي وضع 

جميع العناصر التصميمية في صيغها النهائية، 
بينما سيبدأ حتديد نطاق العمل في هذه املشاريع 

في شهر يناير من عام 2016.

وتأتي هذه اجلهود في إطار مبادرات أوسع لتعزيز 
بيئات التعلم وحتسني املرافق واخلدمات املدرسية 

وحتديث جوانب السالمة في املدارس في جميع 
أنحاء اململكة. وقد وضعت الشركة، على سبيل 
املثال، خطة رئيسة لتجديد مالعب كرة السلة 

املفتوحة في 69 مدرسة من املدارس التي بنتها 
الشركة بحلول عام 2019. ومت خالل عام 2014 

تركيب أرضيات جديدة لعشرين ملعبا من مالعب 
كرة السلة املظللة. وتتضمن اخلطط 15 مدرسة 

أخرى خالل عام 2015. كما تخطط الشركة 
لتجديد الصاالت الرياضية الداخلية في 61 

مدرسة من املدارس التي بنتها أرامكو السعودية 
بحلول عام 2023، حيث قامت خالل عام 2014 

بتجديد ثماني صاالت رياضية، فيما سيتم جتديد 
الصاالت املوجودة في خمس مدارس أخرى خالل 

عام 2015.

كما واصلت الشركة تقدمها في تنفيذ مبادرة 
أطلقتها في عام 2013 الستبدال جميع وحدات 
تكييف الهواء في املدارس احلكومية التي بنتها 

أرامكو السعودية بوحدات عالية الكفاءة وموفرة 
للطاقة. ويستهدف هذا البرنامج عدًدا إجمالًيا 

من املدارس يبلغ 57 مدرسة بإجمالي 752 وحدة 
تكييف هواء من املقرر استبدالها خالل السنوات 

اخلمس املقبلة. وقد مت بنهاية عام 2014 
استبدال 383 وحدة في 25 مدرسة. 

وتتضمن مشاريعنا الرامية لتحسني ظروف 
التعلم للطلبة السعوديني مشروًعا آخر الستبدال 
األثاث واملعدات في العديد من مدارس اململكة. 

وقد أُـجري مسح شامل أُـدرجت من خالله 
أجهزة الكمبيوتر والطابعات وآالت نسخ األوراق 

وأجهزة املسح الضوئي كمعدات يتعني استبدالها. 
وباإلضافة إلى ذلك، قمنا باستبدال األثاث في 
مكاتب اإلدارة والعيادات الطبية واملكتبات في 

59 مدرسة، إلى جانب مقاعد ومناضد الطالب 

في 19 مدرسة. 

يهدف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي إلى 
توفير خدمات صحية راقية وأساليب جديدة 

للعالج في اململكة
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وحددنا 41 مدرسة في املنطقة الوسطى حتتاج 
لتحسني مالعبها وفق معايير آمنة وحديثة. 

ومت إطالق برنامج لتركيب العشب االصطناعي 
ومضامير العدو ومصابيح املالعب واملدرجات 

املظللة. وقد مت حتسني هذه املرافق الرياضية في 
21 مدرسة حتى اآلن. وتتضمن اخلطط استكمال 

باقي املدارس بحلول عام 2019. وستساعد 
هذه املرافق احملسنة في احملافظة على صحة 

ونشاط شباب اململكة ولياقتهم البدنية وتشربهم 
للقيم الرياضية املتمثلة في العدل والتميز والعمل 

بروح الفريق.

كما تؤدي املشاركة في الرياضات إلى بناء ثقافة 
احترام الذات واحترام اآلخر لدى الشباب وتسهم 

في احملافظة على صحتهم اجلسدية والنفسية 
والعقلية طيلة حياتهم، وهي سمات على درجة 

كبيرة من األهمية للمجتمعات الصحية. وفي إطار 
تعزيز هذه السمات دخلت الشركة في شراكات 

مع العديد من األندية الرياضية في املنطقة 
الوسطى لتوفير فرص تعليمية ورياضية لنحو 

2400 من الناشئني في الفئة العمرية من 16-12 

عاًما، عدد كبير منهم مسجل لدى اجلمعية 
اخليرية لرعاية األيتام «إنسان». من شأن هذا 

البرنامج أن يعزز ويقوي السلوكيات االجتماعية 
اإليجابية عن طريق رياضات مثل كرة القدم 

والكرة الطائرة وكرة السلة والسباحة ورياضات 
الدفاع عن النفس. ومت تعزيز هذه األنشطة 

مبحاضرات تثقيفية ومنطقة معارض مصممة 
لزيادة الوعي مبسائل مثل الصحة والبيئة 

والسالمة املرورية والوقاية من احلرائق وكفاءة 
استهالك الطاقة والسياقة الوقائية. 

وبالتعاون مع سبعة أندية رياضية في املنطقة 
الشرقية عملت الشركة من خالل برنامج «أتبارى» 

على ترويج أساليب احلياة الصحية بني ألف 
ناشئ من عمر 7 إلى 14 سنة، حيث عمل هذا 
البرنامج الذي استمر شهًرا واحًدا على صقل 
مهارات املشاركني في كرة القدم والتنس وكرة 

السلة والكاراتيه والسباحة. كما شارك أكثر من 
700 شخص في بقيق والعضيلية في معارض 

للياقة البدنية تهدف لتشجيع السكان واملوظفني 
في أحياء السكن على االلتزام بصورة شخصية 

باحملافظة على اللياقة البدنية.

أما سباق اجلري اخليري السنوي الذي أُـقيم 
على كورنيش الدمام املطل على اخلليج العربي 
فقد أصبح واحًدا من أكبر الفعاليات في مجال 

احملافظة على اللياقة البدنية في اململكة، وشمل 
السباق الذي نُـظِّـم للمرة التاسعة عشرة في 

شهر نوفمبر 2014 ثالث فئات هي فئة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وفئة كبار السن والفئة 

املفتوحة. وكانت أرامكو السعودية هي الراعي 
البالتيني لهذا السباق الذي شارك فيه نحو 

11 ألف شخص وتطوع 80 موظفا بوقتهم 

اخلاص إلجنازه.

وعندما قرر امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 
رحمه اهلل، حتقيق رؤيته اخلاصة بقدرة األنشطة 

الرياضية على إحداث نقلة نوعية شاملة لدى 
شباب اململكة وعهد إلينا بهذه املهمة، سارعنا 

بتسخير خبراتنا في مجال إدارة املشاريع وأجنزنا 
إنشاء ملعب مدينة امللك عبداهلل الرياضية على 
أحدث مستوى في 1 مايو 2014، أي خالل املدة 

التي حددها ، رحمه اهلل، وهي سنة واحدة. ويعمل 
املجمع الشامل للمدينة الرياضية على تعزيز 

الصحة في مجتمعاتنا، كما سيكون مصدر إلهام 
لألفراد لبلوغ أقصى طاقاتهم.

وقد كُـلفت الشركة بتسيير األعمال اليومية 
وتقدمي خدمات الصيانة لهذا امللعب الرئيس. 

وقمنا بالتعاقد مع مقاول محلي لتنفيذ هذه 
اخلدمات. ويجري في الوقت احلالي دراسة 

الفرص التجارية املستقبلية من أجل زيادة األثر 
االقتصادي احملتمل لهذا امللعب. 

وال تقتصر أهمية هذا امللعب على كونه مكاًنا 
ملمارسة الرياضة فقط، وإمنا متتزج فيه البراعة 

الهندسية بالرؤية اإليثارية التي جتعله مبعث 
فخر ملواطني اململكة وأداة لتعزيز بنية املجتمع 

السعودي من أجل املستقبل.

وبعد فترة وجيزة من االفتتاح الناجح للملعب 
الرئيس في جدة، أهدانا امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز آل سعود، رحمه اهلل، فرصة أكبر 
من ذلك، وهي بناء مالعب إضافية في مناطق 

متفرقة من اململكة. وقد حددت الشركة، في 
مؤمتر تعريفي عقدته للمقاولني احملتملني في 

نهاية العام، احتماالت الشراكة مع شركات محلية 
تعمل في مجاالت الهندسة والبناء وإدارة منظومة 

التوريد وغيرها، وهي أنشطة يتوقع أن توفر 
10 آالف فرصة تدريب وعمل للمواطنني.

جهود الشركة الرامية لتعزيز مجتمع املعرفة تشمل تطوير 
الفصول الدراسية في املدارس وحتسني بيئات التعلم
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تعزيز ثقافة السالمة
يتجاوز تركيزنا على السالمة حدود أعمالنا إلى 

مجتمعاتنا. ويتم تنفيذ حمالت توعية وإقامة 
فعاليات سنوية بهدف زيادة التعريف بقيمة 
السالمة وتعزيز ممارستها في أماكن عمل 

موظفينا وبيوتهم ولدى أفراد أسرهم. ومن بني 
هذه احلمالت حملة برنامج بيت السالمة.

ومتثل بيوت السالمة مرافق حتاكي بيوت أرامكو 
السعودية القياسية في أحياء سكن املوظفني. 

وتتضمن صوًرا فوتوغرافية تثقيفية وإحصاءات 
حول السالمة وأمثلة مواضع األثاث املناسبة وغير 

املناسبة، من أجل التعريف بإجراءات احملافظة 
على السالمة داخل املنزل. ويشمل برنامج بيت 
السالمة جوانب الوقاية من احلرائق في مجمل 

أجزاء املنزل في إطار بيئة مصممة لتشجيع 
التعلم، إلى جانب تقدمي معلومات حول إجراءات 
اإلسعافات األولية للحروق. وتشمل املوضوعات 
التي تتناولها بيوت السالمة الكيميائيات املنزلية 

وسالمة األجهزة والتوصيالت الكهربائية 
والتعرض للغاز واملمارسات اآلمنة املتعلقة باألدوية 

والتدريب على إنعاش القلب والرئتني. وقد زار 
أحد بيوت السالمة السبعة نحو 3200 زائر خالل 

عام 2014.

أما البرنامج اجلديد «بيت السالمة املتنقل» في 
بقيق فيقوم على املفهوم نفسه الذي يقوم عليه 

برنامج بيت السالمة، غير أن هذه النسخة املتنقلة 
من البرنامج حتمل الرسائل املتعلقة بسالمة 

البيوت إلى األوالد والبنات في املدارس االبتدائية 

واملتوسطة في منطقة بقيق. أما املعلومات فهي 
تشبه تلك املوجودة في بيوت السالمة الثابتة 

حيث يتم التعريف بأمور السالمة املنزلية والبيئية 
والوقاية من احلريق والسياقة اآلمنة ونظافة 

األيدي واألسنان. ويستهدف هذا البرنامج أكثر 
من 3000 طالب ومدرس سنوًيا. وتساعد املهارات 
التي تُـكتسب من خالل هذه البرامج التوعوية في 

تعزيز السالمة والصحة في مجتمعاتنا.

وإسهاًما منها في تنمية ثقافة السالمة وزيادة 
األثر املتحقق من معلوماتها وممارساتها في هذا 

الصدد، نفذت أرامكو السعودية عدة حمالت 
للتوعية بجوانب السالمة في مواقع مختارة في 
أنحاء اململكة شارك فيها أكثر من ألفي موظف 

وأفراد أسرهم والطالب واأليتام. وتضمنت 
هذه احلمالت عروًضا حول موضوعات مثل 
الوقاية من احلرائق املنزلية وسالمة األجهزة 
والتوصيالت الكهربائية وإجراءات الطوارئ 
ونظافة اليدين واستخدام طفايات احلريق 

والسياقة اآلمنة. كما مت خاللها تقدمي عروض 
عملية حول اإلسعافات األولية وإنعاش القلب 

والرئتني بهدف تعزيز الوعي بجوانب السالمة.

وتضمنت جلسات التدريب اخلاصة التي قُـدِّـمت 
ملوظفي مقاولينا موضوعات مثل تدريبات 

السالمة والسلوكيات واإلسعافات األولية ملرضى 
القلب وإنعاش القلب والرئتني واإلبالغ عن 

مصادر اخلطر، إلى جانب موضوعات أخرى 
تتعلق مبكافحة احلرائق واإلخالء ومنع تسرب 

غاز كبريتيد الهيدروجني وأساسيات إنقاذ احلياة 

يبدأ تعليم السالمة من احلرائق في 
مجتمعنا منذ الصغر تمكين الطالب

تعزيز البنية التحتية التعليمية 
في اململكة

استبدال 752 مكيف هواء في 	 
57 مدرسة بأخرى تتسم بالكفاءة في 

استهالك الطاقة.
حتسني املالعب الرياضية في 	 

41 مدرسة للبنني.

جتديد صاالت رياضية في 61 مدرسة 	 
ومالعب كرة سلة خارجية في 69 مدرسة.

توفير 52 مختبر كمبيوتر وتزويد 	 
1000 فصل دراسي بالتقنيات احلديثة.

تقرير املواطنة لعام 2014 : : املجتمع



ل حتسني السالمة املرورية في  يشكّـ
اململكة أولوية قصوى بالنسبة لنا
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25,000+
عدد األطفال الذين زاروا قُـرى 

السالمة املرورية 

واستخدام أجهزة التحكم في الرجفان القلبي 
)دفيبريلتور( والسالمة في املركبات والسالمة من 
احلرائق الكهربائية. وقد مت استكمال ما مجمله 

5126 جلسة تدريب على أصول السالمة ملوظفي 

املقاولني خالل هذه السنة.

وتشكل حوادث السيارات خطًرا كبيًرا على 
سالمة موظفينا خارج ساعات العمل، حيث تشهد 
اململكة واحًدا من أعلى معدالت وفيات احلوادث 
املرورية بني الدول النامية. وتعود املبادرات التي 
أطلقتها الشركة في مجال السالمة املرورية إلى 
أكثر من خمسني عاًما مضت عندما أدركت أن 

تغيير عادات السياقة في اململكة يحتم عليها أن 
تكون قدوة يحتذى بها. وال يزال هناك الكثير 
مما يتعني القيام به، حيث واصلت الشركة من 

خالل برنامج السالمة املرورية العمل مع شركائنا 
لزيادة تأثير مبادراتنا للسالمة املرورية مبحاورها 

األربعة وهي التثقيف وإنفاذ القوانني والهندسة 
والرعاية في حاالت الطوارئ.

التثقيف: أطلقت أرامكو السعودية خالل عام 
2014 العديد من حمالت التوعية بهدف زيادة 

الوعي باآلثار املترتبة على السياقة املتهورة وإقناع 
الشباب السعودي باتباع أساليب السياقة اآلمنة.

ومن أجل غرس قيمة السالمة املرورية في 	 
األطفال الذين يعدون أكثر الفئات قابلية للتعلم 

بني السكان، قمنا بإعداد حقائب السالمة 
املرورية املدرسية وتوزيعها على 450 ألف 

من تالميذ رياض األطفال وتالميذ الصف 
األول االبتدائي.

ويعدّـ البرنامج الذي تنفذه الشركة لبناء قرى 	 
السالمة املرورية في مواقع مختارة في املنطقة 

الشرقية أسلوًبا فريًدا في تثقيف األطفال 
حول أهمية السالمة املرورية، حيث يتم تعليم 
األطفال الزائرين لهذه القرى احترام قواعد 
املرور وتعريفهم بعادات السياقة اآلمنة وقد 

زار أكثر من 25 ألف طفل قرية السالمة 
املرورية في عام 2014.

كما أنتجت الشركة مجموعة من األفالم 	 
للتوعية بالسالمة املرورية ومت بثها في قنوات 

التفلزة احمللية خالل شهر رمضان املبارك.

إنفاذ القوانني: دخلت أرامكو السعودية في 
شراكة مع السلطات املعنية لتنفيذ برنامج يتضمن 
زيادة مهارات رجال املرور للمساعدة في احلد من 

حوادث السيارات.

وقد مت تنفيذ فعالية لتدريب املدربني مت 	 
خاللها تعليم كبار ضباط الشرطة كيفية تنفيذ 

برنامج متخصص مدته خمسة أيام حول 
السالمة املرورية. كما أمت أكثر من 200 من 

ضباط املرور وأمن الطرق هذا البرنامج 
التدريبي، مما عزز معلوماتهم حول السالمة 

املرورية وحسن مهارات التواصل لديهم.

الهندسة: دخلت أرامكو السعودية في شراكات 
مع السلطات املعنية لرفع مستوى السالمة على 

الطرق في اململكة.

معرض الشركة املتنقل للسياقة 
اآلمنة يزيد الوعي بالسالمة لدى 

اآلالف من الزوار في كل عام

تقرير املواطنة لعام 2014 : : املجتمع



12,000
عدد أجهزة كشف الدخان التي 

مت توزيعها

وأجنزنا دراسة استراتيجية رئيسة حول 	 
املمارسات السائدة في مجال النقل 

بالشاحنات في املنطقة. ومت إصدار تقرير 
يتناول بالتفصيل خطط العمل على املدى 
القريب والبعيد، مع تقدمي توصيات حول 

كيفية االرتقاء مبستوى السالمة في نقل السلع 
على شبكة الطرق باملنطقة.

وقد قمنا من خالل مركز معلومات احلوادث 	 
لدينا بتحديد أكثر عشرة تقاطعات معاناة 

من هذه املشاكل في منطقة الدمام الكبرى. 
وأبلغنا اجلهات احلكومية مبا توصلنا إليه من 

نتائج وبتوصياتنا بتطبيق إجراءات تصحيحية. 
وباإلضافة إلى ذلك بدأنا في إجراء دراسة 

حول السالمة املرورية قام بها كرسي 
الدراسات املرورية الذي أنشئ برعاية أرامكو 

السعودية في جامعة الدمام.

الرعاية في حاالت الطوارئ: ساندت الشركة 
جهود حتسني التدريب الطبي للعاملني في تقدمي 

الرعاية الطبية املباشرة.

استكمااًل للعمل الذي بدأناه في عام 2013 	 
لتدريب 88 من موظفي الطوارئ الطبية 

من مستشفيات الهالل األحمر ووزارة 

الصحة في املنطقة الشرقية، نسقنا مع 
مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي لتدريب 

100 مرشح آخر.

وشاركت أرامكو السعودية للسنة الثالثني على 	 
التوالي في األسبوع املروري ملجلس التعاون 

اخلليجي الذي أقيم في شهر مارس في 
مختلف أنحاء اململكة. وللوصول إلى سكان 

املناطق النائية قمنا بتوزيع مواد تثقيفية 
على سكان 47 مدينة وبلدة في مختلف 

أنحاء اململكة.

وال يقتصر نطاق برامج السالمة التي ننفذها 
على الشركة فقط وإمنا يشمل أيًضا املؤسسات 

التي تأوي أبناءنا الذين هم أغلى ثرواتنا، حيث مت 
في إطار مبادرة الستبدال معدات املالعب غير 

اآلمنة حتديد 69 مدرسة ابتدائية حتتاج ملعدات 
جديدة ومظالت وفُـرُـش مطاطية للمالعب. 

وبحلول نهاية عام 2014 كنا قد أجنزنا هذه 
التحسينات في 16 مدرسة فيما بقيت 18 مدرسة 

أخرى قيد التنفيذ. ومن املقرر تنفيذ هذه 
التحسينات في 11 مدرسة أخرى في عام 2015، 
على أن يتم االنتهاء من هذا البرنامج بالكامل في 

عام 2018. كما استبدلنا أنظمة إنذار احلريق 
في 89 مدرسة من املدارس احلكومية التي 

بنتها أرامكو السعودية، ونخطط الستبدال هذه 
األنظمة في 32 مدرسة أخرى في عام 2015. 

 وبعد جناح مشروع جتريبي لتحسني احلركة 
املرورية في مواقف السيارات بأربع مدارس 

حكومية بنتها أرامكو السعودية، قمنا بالتنسيق 
مع إدارة املرور والبلديات املعنية من أجل حتسني 

مواقف السيارات في 26 مدرسة أخرى، فيما 
تتضمن اخلطط القيام بالتحسينات نفسها في 

30 مدرسة أخرى في عام 2015. وستسهم 

هذه املبادرة في االرتقاء مبستوى السالمة 
خالل أوقات وصول التالميذ إلى املدارس 

ومغادرتهم لها. 

وألن السالمة من احلرائق - في أعمالنا 
وبيوتنا – تتطلب احلذر واليقظة الدائمني، متلك 

أرامكو السعودية باعتبارها من رواد الصناعة 
العامليني منظوًرا واضحا ألهمية احملافظة على 

السالمة من احلرائق من خالل الوقاية منها 
واالستجابة السليمة لها. فنحن نصمم مرافقنا 
ونبنيها ونشغلها وفق معايير شاملة للوقاية من 

احلرائق والسالمة. كما تلعب املعايير الهندسية 
وإجراءات التشغيل والصيانة وتدريبات االستجابة 

ا في الوقاية من  حلاالت الطوارئ دوًرا مهمّـً
احلرائق أو والسيطرة عليها.

مركزنا للتدريب املتقدم على مكافحة 
احلرائق يقدم تصورات من واقع احلياة, 

وقد درَّـب املركز ما يزيد على 25 ألف 
موظف منذ عام 2010
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وتقدم الشركة للمجتمع العديد من البرامج 
في مجال الوقاية من احلرائق على مدار العام 

تتضمن فحص املرافق واملباني بحًثا عما قد 
يسبب احلرائق، باإلضافة إلى تثقيف املوظفني 

وعامة املواطنني حول املسائل ذات الصلة 
بالسالمة من احلرائق، وإلى جانب حملة «أسبوع 

الوقاية من احلريق»، شارك موظفو الوقاية من 
احلريق في الشركة في «يوم الدفاع املدني» 

والبرامج الصيفية التي تنظمها أرامكو السعودية.

كما تواصلت حملتنا حول أجهزة كشف الدخان 
مع نحو 800 ألف شخص في تسع مدن في 

أرجاء اململكة، وشارك الزوار في أنشطة تتضمن 
معلومات عن أجهزة كشف الدخان وبناء املهارات، 

وقمنا بتوزيع 12 ألف جهاز لكشف الدخان.

تحديد أهداف التبرعات
 هناك أفراد في مجتمعاتنا، ورمبا في أسرنا، 
في أمس احلاجة للرعاية، إما بسبب إصابتهم 
بأمراض مزمنة أو إعاقات أو مشاكل أخرى. 

وهناك العديد من املؤسسات غير الربحية في 
اململكة حتتاج إلى املساعدة ملواصلة إسهاماتها 

املهمة في املجتمعات التي تخدمها وتوسيع نطاق 

هذه اإلسهامات. وتركز الشركة جهودها في أربعة 
مجاالت هي بناء قدرات املؤسسات غير الربحية، 

وتطوير األسر املنتجة، ومساندة تطوير األيتام، 
ومساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة.

وتشارك أرامكو السعودية في بناء قدرات 
املؤسسات غير الربحية لزيادة أثرها على 
املجتمع، حيث دخلنا خالل عام 2014 في 

شراكة مع جمعية التوعية والتأهيل االجتماعي 
في الظهران لتعزيز مهارات 780 شخًصا في 

خمس جمعيات خيرية في مختلف أنحاء اململكة. 
وركز هذا البرنامج الذي شارك فيه موظفون 
وأعضاء ومسؤولو مجالس اإلدارات، على بناء 
الشراكات وإدارة املتطوعني واملراقبة والتقييم 
وإدارة املشاريع والتسويق وبناء هوية املؤسسة 
واالستدامة املالية وغير ذلك من املوضوعات. 

كما قدمنا املساعدة لثالث من اجلهات التي 
تساند تطوير املشاريع الصغيرة لألسر احملتاجة، 

وهي مركز بناء األسر املنتجة في املنطقة 
الشرقية، وجمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية 

واخلدمات االجتماعية، واجلمعية الفيصلية 
اخليرية النسوية في جدة. وهي جهات تقدم 

التدريب على األعمال التجارية لـ 670 أسرة، إلى 
جانب دورات لصقل املهارات في املجاالت ذات 
الصلة مثل الديكور الداخلي وإعداد املخبوزات 

والفنون واحلرف واخلياطة. وباإلضافة إلى ذلك 
تعاونّـا مع جمعية فتاة األحساء اخليرية إلطالق 

مركز تدريب متنقل خلدمة أفراد ألف أسرة 
سنوًيا يواجهون صعوبات في التنقل، حيث يتيح 

لهم هذا املركز املتنقل املشاركة في املعارض 
واألسواق العامة، علًما بأن مثل هذه البرامج تتيح 
لألفراد إعالة أسرهم بصورة أفضل واإلسهام في 

رفد االقتصاد الوطني.

وفي إطار مبادرة لزيادة الوعي بأهمية كفالة 
اليتيم على وجه اخلصوص استضافت الشركة 

فعالية حضرها أكثر من 450 يتيًما في يوم 
اليتيم العربي، حيث استضفنا هؤالء األيتام في 
جو مفعم باملرح واملتعة تضمن ترفيًها وعروًضا 

تثقيفية ورسائل حول السالمة وترشيد استهالك 
الطاقة. كما تعاونّـا مع اجلمعية اخليرية لرعاية 
األيتام )بناء( وجمعية البر اخليرية في املنطقة 
الشرقية لتوفير التدريب املهني ألربعمائة يتيم. 

نتعاون مع هيئة الهالل األحمر 
السعودي ووزارة الصحة لتعزيز 

التدريب الطبي للصف األول 
من مقدمي الرعاية الصحية
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306,000+
 عدد ساعات التطوع التي قدمها 

3300 متطوع ومتطوعة

WORKFORCE

ENTREPRENEURS ICON

SMOKE DETECTOR

VOLUNTEERS

ومت من خالل التبرع الذي قدمناه خالل عام 
2014 للجمعية اخليرية للتوعية الصحية )حياتنا( 

توفير معدات طبية ملساندة اجلهود التي تبذلها 
هذه اجلمعية لرعاية ذوي االحتياجات اخلاصة 

ومساندة مجموعة من احلمالت التي تهدف 
إلى زيادة الوعي بأثر األمراض املزمنة واحلاجة 

إلجراء الفحوصات الطبية بصورة منتظمة 
وإجراء الفحوصات الوقائية وغيرها من أنواع 

الفحوصات الطبية. كما قدمنا مساعدة جلمعية 
الرحمة الطبية اخليرية في املنطقة الشرقية 
واجلمعية الصحية اخليرية لرعاية املرضى 

)عناية( في املنطقة الوسطى وجمعية املعاقني 
في املنطقة الشرقية، وجمعية زمزم للخدمات 
الصحية التطوعية في املنطقة الغربية لتوفير 
الدعم ألكثر من 1400 من ذوي االحتياجات 

اخلاصة. وتراوحت هذه املساعدات ما بني شراء 
وتوزيع األطراف االصطناعية واألجهزة الطبية 

وتقدمي املشورة.

وللمساعدة في تنمية املهارات االجتماعية 
واحلياتية قدمت الشركة تبرًعا لبناء نادي 

«إنسان» االجتماعي الذي قام بتدريب 160 يتيًما 
في مجاالت مهمة مثل بناء الشخصية وإجادة 
استخدام التقنيات احلديثة واكتشاف املواهب 

واملسؤولية االجتماعية ومهارات احلوار وغيرها 
من أنشطة التطوير الشخصي، مما يساعد على 
امتالك أساس قوي من هذه املهارات في إعداد 
األيتام ليأخذوا مكانتهم الصحيحة في املجتمع.

كما تعمل برامج خدمة املجتمع املتعددة في 
الشركة على غرس روح العمل التطوعي واملواطنة 
وخدمة املجتمع وتنمية املهارات في هذا املجال، 

وتوفر هذه البرامج، من جانب آخر، فرًصا 
للمواطنني لإلسهام كمتطوعني وترسخ لديهم 
الشعور بالفخر إزاء مجتمعهم وتنمي هويتهم 

الثقافية. وتعمل وحدة مركزية واحدة على حشد 
جهود املتطوعني وتنسيقها مما يتيح االستفادة من 

ميزة العمل ضمن فريق كبير ويضمن في الوقت 
ذاته املرونة الالزمة لتلبية كافة احتياجات العمل. 

وقد كرَّـس أكثر من 3300 فرد خالل عام 2014 
أكثر من 306 آالف ساعة للخدمة. وساعدنا ذلك 
في تثقيف أعضاء مجتمعاتنا وحتفيزهم. ويعكس 

هذا املستوى من االلتزام، الذي يعادل أكثر من 
نصف املجموع الكلي لساعات العمل التطوعي 

منذ عام 2012، اجلهود التي نبذلها لزيادة الوعي 
بفوائد العمل التطوعي وإشراك عامة املواطنني 

في بناء مستقبل مجتمعاتهم.

وإذا كانت املجتمعات املزدهرة واملواطنون 
األصحاء الذين ميتلكون املعرفة من السمات 

األساس للدول الناجحة في أنحاء العالم، فإن 
هذه السمات بالنسبة لنا ال تقل أهمية اليوم 

عما كانت عليه قبل أكثر من 80 سنة. ونحن في 
أرامكو السعودية نعتز مبشاركتنا في توفيرها في 

اململكة لسنوات عديدة قادمة. 

تقرير املواطنة لعام 2014 : : املجتمع



يتوقف ازدهار اململكة وقدرتها على املنافسة إلى حد كبير 
على إمكانية حصولها على املعلومات وتطبيقها بطرق 

جديدة ومبتكرة. ويبدأ ذلك بحصول املواطنني على املهارات 
األساس في العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات. ويتبلور 
ذلك في امتالكهم الفضول الفكري والقدرات اإلبداعية التي 

تتيح لهم التوصل إلى آراء ومفاهيم فريدة.

املعرفة

من خالل عروضه التفاعلية في مجاالت التاريخ والعلوم وكفاءة الطاقة إلى جانب عروضه 
ة, يساعد برنامج اإلثراء املعرفي في الشركة على بناء مجتمع املعرفة الثقافية احليّـ





وهذا ما يستلزم وجود أيدٍ عاملة قادرة على 
إجراء األبحاث التي حتقق إجنازات في املجاالت 
العلمية والتقنية اجلديدة، إلى جانب توفُّـر اخلبرة 
الصناعية من أجل حتقيق االستفادة التجارية من 

املنتجات والتقنيات التي حتقق فوائد اقتصادية 
واجتماعية وميزة تنافسية مستدامة.

إذكاء الفضول 
الفكري
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وتقدم الشركة، من خالل مركز امللك عبدالعزيز 
الثقافي العاملي، مجموعة من برامج خدمة 
املجتمع الرامية إلى تعزيز بناء املهارات في 

موضوعات متنوعة مثل الفنون والعلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات واالبتكار وريادة األعمال، 

حيث نساعد من خالل هذه األنشطة في 
إرساء ثقافة الفضول الفكري لدى شبابنا. كما 
تدعم الشركة التعلم من خالل شراكات تهدف 
إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية في اململكة 
وتزويد املدرسني بالفكر احلديث في تصميم 

املناهج الدراسية ورعاية فرص إجراء األبحاث 
في مرحلة ما بعد الدكتوراه، حيث نسعى من 

خالل املساعدة في إنشاء مجتمع معرفي 
هنا في اململكة ملساعدة املواطنني في إثراء 

حياتهم ومتكينهم من اإلسهام في تعزيز القدرة 
التنافسية العاملية لبالدهم في املستقبل. 

ويوًما ما ستشكل جهودنا الرامية إلى تعزيز 
املجاالت البحثية احليوية األساس لصناعات 

وأعمال جديدة تعد ضرورية القتصاد املعرفة، 
حيث نقوم بدور رائد في جهود البحث عن 

االبتكارات اجلديدة التي جتعل من اململكة محوًرا 
للتميز في البحث والتطوير والتقنية واالبتكار في 

مجال الطاقة.

كما تسهم الشركة في احلوار العاملي حول املعرفة 
واالبتكار من خالل مواصلة رعايتنا املتميزة 

ملنتدى العلوم والتقنية في املجتمع الذي يُـعقد 
سنوًيا في مدينة كيوتو في اليابان، والذي يُـعدُّـ 
واحًدا من أبرز املؤمترات العاملية، حيث يلتقي 

نخبة من رجال األعمال والعلماء واملعلمني 
واملسؤولني من أكثر من 100 دولة ملناقشة 

املسائل العاملية ودور العلم والتقنية في هذه 
املسائل واملتغيرات.

إذكاء الفضول الفكري واإلبداع
يحتاج بناء اقتصاد قائم على املعرفة إلى اإلبداع 

والوعي الثقافي والفضول الفكري. وفي هذا 

اإلطار ظل مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي 
الذي ميثل مبادرة ثقافية رائدة تقوم بها الشركة 

والذي بلغت نسبة اإلجناز في مبناه وأرضه 
نحو 75% مثار إعجاب قبل افتتاحه في عام 
2016 من خالل إطالق برامج جديدة وتوسيع 

مدى برامجه احلالية في أنحاء اململكة. وقد 
حظيت البرامج التثقيفية املبتكرة التي يقدمها 

املركز بقبول كبير في املجتمعات احمللية في 
جدة واألحساء والطائف واجلوف والرياض وأبها 
وتبوك. وال يزال اإلقبال عليها يتزايد من مناطق 

أخرى في اململكة.

وفيما جابت برامج املركز املجتمعية أنحاء 
بالدنا، واصلنا تقدمنا في بنائه ووضع برامجه 

واستقطاب موارده البشرية وإقامة مجمع 
املعرفة املرتبط به بالتعاون مع أبرز املؤسسات 
واملنظمات الوطنية والعاملية. كما حققنا تقدًما 

كبيًرا في جتديد مركز علوم الطاقة )معرض 
أرامكو السعودية سابًقا(، املقرر افتتاحه في 
عام 2015 قبل افتتاح مركز امللك عبدالعزيز 

الثقافي العاملي. 

ل معالم مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي  مع تشكّـ
(كما يظهر على اليمني, وفي هذه الصورة), تساعد برامج 

التواصل مع املجتمع في إرساء ثقافة الفضول الفكري
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بوسطن
ديترويت

هيوسنت

دلفت

بكني

دايجون 
(املعهد الكوري 
املتقدم للعلوم 

ثول والتقنية)
(جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم 
والتقنية)

الظهران
(مركز البحوث 

والتطوير, ومركز 
البحوث املتقدمة 

التابع ملركز التنقيب 
وهندسة البترول)

باريس

أبردين

مركز بحوث

مكتب تقنية

 حتقيق موقع ريادي فيما يتعلق بتقنيات الطاقة، 
ومساندة خلق اقتصاد معرفي في اململكة

استراتيجية البحث

األهدافاملجاالت األساسقطاعات األعمال

هندسة املكامن	 التنقيب واإلنتاج
النمذجة احلاسوبية	 
اإلنتاج	 

احلفر	 
اجليوفيزياء	 
اجليولوجيا	 

زيادة اكتشاف واستخراج النفط

 التكرير واملعاجلة 
والتسويق

معاجلة النفط والغاز	 
ترقية النفط	 
املواد املتقدمة	 

الكيميائيات	 
سالمة شبكة األعمال	 

 تطوير وتطبيق التحسينات في األعمال 
 والكفاءات في اإلنتاج والتكرير لرفع قيمة 

املصادر الهيدروكربونية 

تقنيات الوقود/احملركات	 االستراتيجي
إدارة الكربون	 

 مساندة احملافظة على النفط على 
املدى البعيد

شبكة بحوث وتطوير عاملية
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وسيجد الزوار في هذا املركز - مبا يعكسه من 
التراث والثقافة السعودية الغنية ومن الثقافات 

العاملية األخرى - مصدًرا للقوة واإللهام ميكنهم 
من تسخير اخليال واالبتكار لبناء مستقبل 

اململكة. وقد واصل املركز، الذي يهدف إلى إبراز 
مواهب املواطنني السعوديني وتنميتها وإرساء 

معيار للتميز في إعداد برامج تطوير الشباب، 
العمل خالل عام 2014 في إطار شراكة مع 
اجلامعات السعودية ووزارة التربية والتعليم 

وشركة تطوير التعليم القابضة ومؤسسة امللك 
عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع )موهبة( 

واجلمعيات الفنية والثقافية السعودية على توسيع 
نطاق البرامج التي تُـعنى باملهارات الفنية ومهارات 

العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات ومهارات 
التعامل مع اآلخرين وتنميتها في مجاالت التعلم 

واإلبداع والتصنيع.

وترى الشركة أن التعلم ليس مجرد نشاط يتم 
داخل مبنى وإمنا هو محفز لبناء مجتمع معرفي 
والتزام مبستقبل أكثر إشراًقا للمملكة. ويتجسد 

هذا االلتزام في برنامج إثراء املعرفة الذي يقدمه 
املركز، حيث أصبح هذا البرنامج، وهو برنامج 

تفاعلي متعدد األوجه يجوب أنحاء اململكة، 
من أجنح مبادرات خدمة املجتمع التي نفذتها 

الشركة في تاريخها.

وقد بنى برنامج إثراء املعرفة لعام 2014 على 
جناحاته السابقة وعزز من جهود اإلثراء الثقافي 

للمملكة لألجيال املقبلة حيث أدخلت في عام 
2014 حتسينات كبيرة على البرنامج من حيث 

اجلودة والنطاق. كما أقيم البرنامج للمرة األولى 
في مدينة الرياض. وجتاوزت أعداد حضور هذا 
البرنامج في املدن األربع وهي الظهران )نوفمبر 

2013( وجدة واألحساء والرياض مليوني زائر، 

ما يعني حتقيق تقدم جيد على طريق بلوغ 
املستوى املستهدف لعام 2020 وهو 10 ماليني 
زائر. وفي إطار تعزيز روح العمل التطوعي في 

املجتمعات احمللية بلغت مشاركة املتطوعني آفاًقا 
جديدة خالل عام 2014، حيث تطوع أكثر من 

3100 شخص بنحو 425 ألف ساعة من وقتهم 

اخلاص إلحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم. 

أما برنامج إثراء الشباب، وهو أحد أكبر 
برنامجني ثقافيني في املركز، فقد أكمل سنته 

الثالثة في عام 2014. ويقدم هذا البرنامج 
املتميز خبرات ملهمة من خالل أنشطته املتمثلة 

في برامج (أتألق) و (أكتشف) و (أقرأ)، إلى جانب 
إطالقه جائزة جديدة هي جائزة إثراء لإلعالم 

اجلديد. وقد قدم في عام 2014 مجموعة 
متنوعة من اخلبرات العملية املثيرة خطا بها 

خطوات كبيرة باجتاه حتقيق هدفه املتمثل في 
حتفيز الشباب السعودي على دراسة العلوم 

والتقنية والهندسة والرياضيات من خالل التعلم 
اإلبداعي ومتارين بناء الشخصية، حيث مت تقدمي 

هذه التمارين لنحو 45 ألف من طلبة وطالبات 
املدارس إلى جانب تدريب نحو ألفي مدرس لدى 

أبرز املؤسسات العاملية.

ومن أهم مبادرات برنامج إثراء الشباب برنامج 
(أتألق)، وهو عبارة عن برنامج متنقل خلدمة 
املجتمع يعمل فيه منسقون ومعلمون يقومون 

بزيارة املدارس في أنحاء اململكة ويقدمون 
خبراتهم من خالل اصطحاب طالب الصفني 

الثالث املتوسط واألول الثانوي في رحالت 
تفاعلية الكتساب املعرفة في مجال العلوم 

والرياضيات. وفي عام 2014 وصل برنامج 

معرض كفاءة استهالك الطاقة
تشجيع التغيير اإليجابي في االستهالك اليومي للطاقة

يشهد الطلب على الطاقة منًوا سريًعا في اململكة. وميثل خفض هذا الطلب عامًال رئيًسا في ضمان النجاح 
واالزدهار في املستقبل، وهو ما ميكن حتقيقه عن طريق املواطنني من خالل التأثير إيجابًيا في سلوك األفراد 
في استهالك الطاقة. وفي عام 2014 جاب معرض كفاءة الطاقة - وهو جزء من برنامج إثراء املعرفة - أنحاء 
اململكة للتوعية بأهمية كفاءة استهالك الطاقة والتعرف على اخليارات ذات الصلة بها. ويعد هذا املعرض املهم 

مبادرة مشتركة بني أرامكو السعودية واملركز السعودي لكفاءة الطاقة من املنتظر أن تؤتي ثمارها على مدى 
زمني تصاعدي.

وقد استقبل برنامج إثراء املعرفة أكثر من مليوني زائر في أربع مدن، في عامي 2013 و 2014، زار 70% منهم 
على األقل اجلناح اخلاص بكفاءة الطاقة. ويجري في الوقت احلالي دراسة مدى كفاءة هذا املعرض في التأثير 

على سلوك األفراد في استهالك الطاقة. وإلى جانب ذلك حتقق أرامكو السعودية تقدًما كبيًرا في خفض الطلب 
على الطاقة، حيث نهدف إلى خفض إجمالي استهالك الطاقة في مباني الشركة ووسائل النقل التابعة لها 

وأحيائها السكنية بنسبة 35% بحلول عام 2020. وسيتم حتقيق ذلك من خالل استخدام أنظمة تبريد ومصابيح 
ثنائية الصمام )LED( أكثر كفاءة في استهالك الطاقة، ضمن حتسينات أخرى سيتم إدخالها لتحقيق وفر هائل 

على النحو التالي:
2700 برميل من املكافئ النفطي في اليوم، ما يقرب من مليون برميل في السنة.	 

440 مليون كيلوواط/ساعة، أي ما يكفي لتزويد مدينة تضم 4400 منزل بالكهرباء ملدة سنة.	 

330 ألف طن متري من ثاني أكسيد الكربون في السنة، أي ما يعادل إزالة 60 ألف سيارة من الطرق ملدة سنة.	 

املركز الثقافي
تنمية ثقافة الفضول الفكري

تصميم وضعته شركة سنوهيتا العاملية 	 
الشهيرة مستوحى من جيولوجيا اململكة.

سيضم املركز متحًفا لألطفال ومعارض 	 
فنية وقاعات عرض للفنون االستعراضية 

مزودة بوسائط إعالمية متعددة كما يحوي 
مكتبة وأرشيًفا، وسيقدم دورات للتعلم 

املستمر وأنشطة يومية.
أسهم أكثر من 3100 متطوع بنحو 	 

425 ألف ساعة في برامجه املختلفة 
خالل 2013 - 2014.

من املقرر افتتاحه في عام 2016.	 

تقرير املواطنة لعام 2014 : : املعرفة



«أتألق» إلى 10 آالف طالب في 180 مدرسة ليبلغ 
مجموع من أسهم البرنامج في إثراء معارفهم 

40 ألف طالب وطالبة منذ إطالق البرنامج في 

عام 2012.

أما برنامج (أكتشف) الذي أُـطلق في عام 2013 
فيضم مجموعة من احملاضرات اإلبداعية املكثفة 

في مادتي الرياضيات والعلوم. وقد مت توسيع 
نطاقه في أنحاء اململكة ليشمل خمس مدن 

كبرى. ويتألف هذا البرنامج من ثالث مراحل 
تدريبية تشمل املدربني واملدرسني والطالب. 
ويُـستهل بدورة تدريبية متهيدية مدتها ثالثة 

أسابيع لتدريب املدرسني صممها وقدمها مهنيون 
من كلية لورنس هول للعلوم في جامعة كاليفورنيا 

مبدينة بيركلي وأكادميية ماث زووم مبدينة 
إيرفني، كاليفورنيا.

وفي عام 2014 تلقى ألف مدرس تدريًبا على 
أساليب التدريس اجلديدة على يد مدربني في 
برنامج )أكتشف( واختير أفضل مائة من بينهم 
للمساعدة في تدريس الطالب. كما شارك ما 

مجموعه ألفي طالب في البرنامج حيث تلقى كل 
منهم 120 ساعة تدريب موثقة بشهادة في ورش 

عمل للعلوم والرياضيات تضمنت أنشطة في 
مجاالت بناء الشخصية والتواصل وحل املشاكل 

والسياقة ومهارات التعامل مع اآلخرين. وأضاف 
املركز إلى هذا البرنامج حاضنات معرفية، وهي 
جلسات تدريبية مدتها أسبوع تهدف إلى تقوية 

أثر البرنامج مت خاللها تقدمي موضوعات حيوية 
تفاعلية في مجالي الرياضيات والعلوم، وبلغ عدد 
الذين حضروها 900 طالب و200 مدرس بنهاية 

السنة الدراسية 2014.

وبناء على جناح جتربة إطالقها في املنطقة 
الشرقية في عام 2013 مت تعميم مسابقة )أقرأ( 
رسمًيا على مستوى اململكة في معرض الرياض 

الدولي للكتاب لعام 2014. وتستخدم هذه 
املسابقة التعبير اإلبداعي لتنمية حب القراءة 

بني طالب املدارس املتوسطة والثانوية وطالب 
اجلامعات. وقد حازت على اهتمام واسع جتلى 
في عدد الزيارات ملوقعها اإللكتروني والذي بلغ 

خالل السنة 4 ماليني زيارة. 

وقد مت في عام 2014 توسيع نطاق هذه املسابقة، 
التي كانت من قبل تقتصر على الكتابة والتصوير 

الفوتوغرافي للهواة واحملترفني، لتشمل أفالم 
الرسوم املتحركة واألفالم القصيرة. وحصل 
الفائزون باملراكز الثمانية عشرة األولى في 
مسابقة )أقرأ( على التدريب والتكرمي في 

مهرجان جوائز مسابقة )أقرأ( الذي مت خالله 
عرض أعمالهم للجمهور. وقامت هيئة حتكيم 
إقليمية باختيار أفراد من كل فئة عمرية للفوز 

بلقب «قراء اململكة لعام 2014». 

وفي إطار تعزيز احملتوى الرقمي العربي أطلق 
املركز في عام 2014 مسابقة «أذيع» التي تركز 
على مجاالت العلوم والتقنية والعمل التطوعي 
واإلبداع والفنون والقراءة والثقافة. وفي شهر 

نح ثالثة فائزين بجائزة إثراء لإلعالم  نوفمبر مُـ
اجلديد متويًال يشمل تكاليف اإلنتاج لتحويل 

مشاريعهم التجريبية إلى مسلسل تسجيلي 
بالفيديو من 10 حلقات في عام 2015. 

وفي شهر فبراير فتح املركز أبواب مختبر 
التصنيع «فاب الب». وهو مختبر تصنيع رقمي 

ل إلى مجتمع  مساندتنا جلهود اململكة في التحوّـ
املعرفة, تركز على العلم, والتقنية, واالبتكار

تحفيز املعرفة
حتسني فرص التعلم

برنامج )أكتشف(: ألهم 1000 مدرس 	 
و2000 طالب في تسع مدن.

برنامج )أتألق(: أثرى معرفة العلوم لدى 	 
40 ألف طالب في أنحاء اململكة منذ 

عام 2012.
برنامج )أقرأ(: سجل 4 ماليني زيارة 	 

ملوقعه اإللكتروني. 
برنامج )أشترك(: غذى االهتمام بالعلوم 	 

والفنون لدى أكثر من 2.1 مليون مشاهد 
عبر التلفاز والشبكات اإللكترونية لكل 

حلقة من حلقات البرنامج.
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يقع في حرم جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، 
في إطار مبادرة تعاونية بني معهد ماساتشوستس 
للتقنية وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن ومركز 
امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي، ليوفر للجمهور 
إمكانية استخدام تقنيات التصنيع مثل الطباعة 

ثالثية األبعاد والقطع بالليزر واإللكترونيات 
وتقنيات الروبوتات. وفاب الب الظهران هو واحد 
من 250 مختبًرا مماثًال في أنحاء العالم. ويقدم 

ورش عمل يومية للجنسني ويضم مدربني مؤهلني 
ومسابقات دورية لتشجيع إنتاج النماذج األولية، 

نَّـاع» وتنميتها  ويهدف إلى غرس «ثقافة الصُـ
في اململكة.

ويفتح مختبر فاب الب الظهران أبوابه للطالب 
من سن 15 إلى سن طلبة اجلامعة. باإلضافة إلى 
فتح أبوابه للشركات الصغيرة واملتوسطة واملعاهد 
الصناعية والبحثية الراغبة في االستعانة باملختبر 

كحاضنة لالبتكار. وقد قدم املختبر حتى اآلن 
814 ورشة عمل اجتذبت أكثر من 4300 مشارك 

وطرحت خاللها الشركات واملؤسسات العديد من 
االستفسارات حول فرص العمل التعاوني. 

وقد تنافس على املركز األول 30 متسابًقا 
و30 متسابقة من املنطقة الشرقية في أول فعالية 

لصنع النماذج األولية ينظمها مختبر فاب الب 
الظهران. وحصل املشاركون على مساعدة من 
مدربني سعوديني وعامليني، واختتمت املسابقة 

بتقدمي ثالث جوائز مالية. 

أما مهرجان التصنيع املصغر الذي عقد على 
مدى يومني في فاب الب الظهران فتم فيه تكرمي 
صنُّـاع ومبتكرين سعوديني وغيرهم ممن يقيمون 

في املنطقة. وقد أتيحت الفعالية للجمهور 
واشتملت على معارض وورش عملية ومحاضرات 

تثقيفية تشجع ثقافة اإلنشاء واالبتكار 
في املجتمع. 

ومن جانبها استفادت أكادميية الفنون املسرحية 
التابعة للمركز من الدروس املستفادة من جتربتها 

في عام 2013 واستهلت عامها الثاني بإقامة 
ورش عمل في املهارات املسرحية للمستوى 
املبتدئ واملتوسط واملتقدم لطالب املنطقة 

بالتعاون مع مسرح الشباب الوطني البريطاني 
وجمعيتي الثقافة والفنون في الدمام واألحساء. 
كما اشترك املركز واملسرح الوطني للشباب في 
إنتاج ثاني مسرحية مجتمعية بعنوان «5»، التي 
جتلت فيها إجنازات الطالب في ثالثة عروض 

بيعت تذاكرها بالكامل.

وتواصلت جهودنا الرامية إلى جتهيز شباب 
اململكة للمشاركة في اقتصاد املعرفة من خالل 
مؤسسات ومبادرات أخرى خارج نطاق املركز، 

فهناك، على سبيل املثال، برامج (أمتيز) 
ممت لتحسني املهارات املعرفية وبناء  التي صُـ
الشخصية وصقل املهارات اإلبداعية. ويقدم 

هذه البرامج أخصائيو الشركة ومدربوها الذين 
ميتلكون معرفة وخبرة أرامكو السعودية التي 

بنتها خالل ما يزيد على ثمانني عاًما والتي تتمتع 
مبهارات مطلوبة للنجاح في سوق العمل في 

يومنا هذا. 

كما حصل طالب من سن 15 إلى 18 سنة من 
28 مدرسة حكومية في املنطقة الشرقية على 

تدريب في مهارات احلياة األساس من خالل 

برنامجنا الصيفي التابع لبرامج (أمتيز)، حيث 
تعلم املشاركون في هذا البرنامج الذين بلغ 

عددهم 5600 مشارك مهارات اللغة اإلجنليزية 
والسالمة والوقاية من احلريق والوعي الصحي 

والرسم والتصوير. وقد أطلقنا خالل عام 2014 
برنامج «جواز سفر إلى النجاح» وهو برنامج 

تقدمه املنظمة الدولية للشباب وأثبت جناحه في 
إكساب الشباب مهارات حياتية متقدمة. 

أما برنامج (أمتيز) الصيفي للموهوبني فقد 
بدت آثاره من خالل إحداث نقلة نوعية في 
حياة الشباب املوهوبني من خالل تزويدهم 

بالكفاءات واملهارات الضرورية )خاصة مهارات 
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات( ليصبحوا 

مشاركني فاعلني في مجتمع املعرفة باململكة. 
واستهدف هذا البرنامج التدريبي املتميز والذي 

قُـدِّـم بالتعاون مع مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله 
للموهبة واإلبداع )موهبة( 209 من الطالب 

والطالبات من أصحاب املواهب. ودخلنا في عام 
2014 للمرة األولى في شراكة مع مركز جونز 

هوبكنز للشباب املوهوبني لتقدمي مواد العلوم 
والتقنية والهندسة والرياضيات باللغة اإلجنليزية، 

حيث قامت مؤسسة موهبة بترجمة هذه املواد 
إلى اللغة العربية وقامت شركة تدريب محلية 
بتدريسها للطالب املوهوبني الذين ال يجيدون 

اللغة اإلجنليزية.

بناء اقتصاد املعرفة: التعليم
متثل العلوم والتقنيات واالبتكار حلواًل ملجموعة 

كبيرة من املشكالت العاملية التي نواجهها جميًعا، 
ومنها توفر الطاقة واستدامتها. وتتطلب تنمية 

كجهد تعاوني بني جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن ومعهد ماساتشوستس للتقنية ومركز 
عد مختبر  امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي, يُـ

التصنيع الرقمي (فاب الب) في الظهران 
مبثابة حاضنة لالبتكار
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القدرة على مواجهة هذه التحديات درجة عالية 
من التعليم وبناء القدرات واألبحاث والتقنية 

وتوفر عقلية رواد األعمال. وهي سمات مميزة 
القتصادات ومجتمعات املعرفة. ونساند في 

أرامكو السعودية جهود اململكة في االنتقال من 
اقتصاد ومجتمع قائمني على الطاقة إلى اقتصاد 

ومجتمع يقومان على املعرفة والعلوم واالبتكار.

وفي جهد آخر خلدمة املجتمع شهدت حملة 
التبرع باحلقيبة املدرسية التي أطلقتها أرامكو 

السعودية منذ فترة طويلة نقلة كبيرة، حيث 
أقمنا شراكة مع وزارة التربية والتعليم والشركة 

السعودية لالتصاالت وشركة هواوي ميدل 
إيست ومؤسسة تكافل اخليرية وشركة )دي إتش 

إل( لتنظيم حملة هدية املعرفة. وأسهم أكثر 
من 9700 موظف في هذا البرنامج الذي وفر 
كمبيوترات لوحية )تابلت( لعدد 13 ألف طفل 
نصفهم من البنني والنصف اآلخر من البنات، 

في 31 موقًعا في أرجاء اململكة. وقد مت حتميل 
هذه احلاسبات اللوحية مبواد تعليمية وتزويدها 
بشرائح اتصال مسبقة الدفع تؤمن لهم االتصال 

باإلنترنت ملدة عامني مجاًنا، لكي توفر للجيل 
القادم من الطالب املعلومات التي يحتاجونها 
باستخدام أحدث التقنيات املتاحة، وذلك هو 

أساس النجاح في مجتمع املعرفة.

ويبدأ دعمنا للمعرفة والتعليم بأصغر الطالب 
سنّـًا في املجتمع. ومن أمثلة هذا الدعم برنامج 
املكتبة املتنقلة الذي ظل مصدر إلهام للطالب 

في مدارس األطفال في أنحاء اململكة منذ 
عام 1982. وفي عام 2014 زارت املكتبة املتنقلة 

36 مدرسة في املنطقة الوسطى، واستفاد منها 

2100 طالب وطالبة.

وفي إطار خطتنا الرئيسة ذات السنوات الست 
إلدخال تقنيات املعلومات في املدارس احلكومية 

التي بنتها أرامكو السعودية، بالتعاون مع وزارة 
التربية والتعليم، إلدخال تقنيات الفصول الذكية 

)مختبرات كمبيوتر ومراكز مصادر معلومات 
ومختبرات علمية حديثة(. وشملت املرحلة األولى 

52 مختبر كمبيوتر كاملة بأثاثها في جميع 

املدارس املتوسطة التي بنتها أرامكو السعودية. 
وفي املرحلة الثانية قمنا بتحويل ألف فصل من 
فصول املدارس االبتدائية والثانوية إلى فصول 

ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مما يساعد 
الطالب على اكتساب املهارات الفنية التي تعدهم 

للقيام بدورهم في مجتمع املعرفة املستقبلي. 

وتنفذ الشركة مجموعة متنوعة من البرامج لبناء 
املهارات األكادميية للشباب. وعلى هذا الصعيد 
مت، على سبيل املثال، من خالل برنامج اإلرشاد 
التابع للشركة الذي يستمر ستة أسابيع شاملة 

اإلقامة، تطوير مهارات العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات لدى 26 طالًبا و19 طالبة من 
املدارس الثانوية السعودية في عام 2014. 

أما برنامجنا السنوي املسمى «املعهد السعودي 
للعلوم البحثية» فهو برنامج صيفي يقدم 

في حرم جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 
ويستهدف طالب وطالبات الصف الثاني الثانوي. 
ويجيء هذا البرنامج في إطار شراكة مع اجلامعة 

ويتضمن مناذج تعليمية على غرار معهد العلوم 
البحثية في معهد ماساتشوستس للتقنية ويتيح 

هذا البرنامج للطالب املوهوبني املستوفني 
للشروط من مختلف أنحاء اململكة إجراء أبحاث 

على مستوى جامعي حتت إشراف أساتذة من 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. وفي عام 
2014 حضر هذا البرنامج الذي استمر ستة 

أسابيع 26 طالًبا و19 طالبة. وتساعد مثل هذه 
البرامج التعاونية على تعزيز ثقافة البحث العلمي 
وتنمية الشغف بالعلوم، وهما عنصران حيويان في 

بناء اقتصاد املعرفة. 

كما يتجلى التزامنا بالتعليم والتعلم في مساندتنا 
لفرص الدراسة األكادميية لأليدي العاملة 

املهنية في الشركة ولطالب الدراسات العليا 
واملهنيني من السعوديني، حيث واصلنا خالل عام 

2014 تقليدنا املتمثل في جلب أحدث املعارف 

والتقنيات إلى اململكة من خالل برنامجنا 
اخلاص باالستضافة اجلامعية. وقدمنا، من 

خالل اتفاقيات تعاونية مع جامعات عاملية، ثالثة 
برامج لدرجة املاجستير مصممني بصورة خاصة، 
ليزيد بذلك إجمالي هذه البرامج املقدمة محلًيا 

إلى أحد عشر برنامجاً.

م معهد جنيف للدراسات العليا برنامج درجة  وقدّـ
املاجستير في حتليل االستثمار املتقدم، في حني 
وقع االختيار على معهد جورجيا للتقنية كشريك 

استراتيجي لتقدمي برنامج لدرجة ماجستير مهنية 
في مجال أمن املعلومات. ويهدف املنهج التعليمي 

اخلاص بهذه الدرجة إلى تزويد املشاركني 
باملعرفة واملهارات الضرورية للمساعدة في تأمني 

البنية املعلوماتية اإللكترونية ألرامكو السعودية 
واململكة عموًما ووضع استراتيجيات فاعلة 

سهم حملة الشركة بعنوان «هدية  تُـ
املعرفة» التي تدعمها إسهامات املوظفني 
في مساعدة أطفال املدارس على التعلم
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أكثر من 2 مليون
عدد زوار برنامج «إثراء املعرفة» خالل عامي 2013 و 2014

الحتواء املخاطر اإللكترونية واحلد من آثارها. 
وقد سجل في هذا البرنامج 35 دارًسا.

ويوجد أيًضا برنامج لدرجة املاجستير في إدارة 
املوارد البشرية من خالل برنامج االستضافة 

اجلامعية بالتنسيق مع جامعة تكساس إيه آند 
إم. ويركز هذا البرنامج على التوظيف واختيار 

املوظفني واستبقائهم، باإلضافة إلى تركيزه على 
السلوك التنظيمي واألجور وطرق البحث وأنظمة 

معلومات املوارد البشرية، إلى جانب العديد من 
املوضوعات األخرى. ويشارك في هذا البرنامج 

27 موظفا من مختلف إدارات الشركة. وتعد 

هذه البرامج جزًءا من التزامنا بعيد املدى جتاه 
موظفينا ومساعدتهم على حتسني مهاراتهم 

وحتقيق النجاح في حياتهم املهنية.

وقد واصلنا في عام 2014 برنامجنا املرموق 
(زمالة ابن خلدون للمرأة السعودية) بالشراكة 

مع معهد ماساتشوستس للتقنية. ويهدف 
البرنامج إلى تعزيز معلومات ومهارات عضوات 

هيئات التدريس في اجلامعات السعودية في 

تخصصات العلوم والهندسة. وهو برنامج بحثي 
قائم على اجلدارة حلملة الدكتوراه يقدمه معهد 
ماساتشوستس للتقنية على مدى عام واحد في 

حرم املعهد بالواليات املتحدة. ويتيح الفرصة 
للمشاركات السعوديات إلجراء أبحاث متقدمة 
حتت إشراف أحد كبار أعضاء هيئة التدريس 

في معهد ماساتشوستس للتقنية. كما يتيح هذا 
البرنامج التعاوني مع واحدة من أهم اجلامعات 
البحثية في العالم لذوات املوهبة والطموح من 

املشاركات فيه حتقيق أفضل إجناز في حياتهن. 
ونحن نعتز برعايتنا لعشر من عضوات هيئات 
التدريس في اجلامعات السعودية ضمن هذا 

البرنامج خالل عام 2014.

كما تساند الشركة تطوير التعليم العالي في 
اململكة من خالل شراكات استراتيجية تساعد 
في بناء الطاقات في مجالي األبحاث العلمية 
والتدريس. وتشمل هذه املساندة رعاية أكثر 

من 15 كرسًيا من كراسي األبحاث والكراسي 
األكادميية. وقد قمنا في عام 2014 بإنشاء 

كرسي للدراسات املالية للشركات في جامعة 

تساعد الفصول الدراسية الذكية واملزوَّـدة 
بأحدث تقنية املعلومات الطالب في احلصول 

على املهارات الالزمة في االقتصاد اجلديد
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تساعد جهودنا في مجال البحوث والتطوير في منو مجتمع املعرفة, وإعداد الكوادر 
السعودية البارزة من مهندسي وعلماء الغد
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13,000
كمبيوتر لوحي )تابلت( مت 

توزيعها على طالب املدارس 
في حملة هدية املعرفة

امللك فهد للبترول واملعادن لتشجيع األبحاث 
وتعزيز البرامج التعليمية للطلبة اجلامعيني وطلبة 

الدراسات العليا.

كما وقعنا مذكرة تفاهم مع جامعة الدمام إلقامة 
شراكة استراتيجية على مستوى اجلامعة بالكامل 
في مجاالت تتصل بالبرامج األكادميية والبحثية 

وبرامج ريادة األعمال واملسؤولية االجتماعية. 
وباإلضافة إلى ذلك وقعنا مذكرة تفاهم أخرى 

مع جامعة امللك عبدالعزيز لتلبية احتياجات إدارة 
األعمال البحرية في الشركة، في إطار شراكة 

تعاونية تشمل التدريب وتطوير املناهج الدراسية 
وتوفير الفرص ملواصلة الدراسة اجلامعية وعقد 

الندوات الفنية وغير ذلك من املجاالت التي 
تساعد في بناء القدرات والكفاءات الوطنية. 

كما نعتز برعايتنا للمرة اخلامسة للمعرض 
واملؤمتر الدولي للتعليم العالي الذي نظمته وزارة 

التعليم العالي.

وفي اجتاه آخر قمنا بالترتيب لعقد ندوة ميدانية 
في اجليولوجيا بتكساس ونيو مكسيكو في 

الواليات املتحدة حضرها 25 من علماء األرض 
منهم طالب وأعضاء هيئة تدريس من جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن وجامعة ستانفورد، 

إلى جانب جيولوجيني من أرامكو السعودية 
ومكتبها في هيوسنت. وكانت هذه الندوة امليدانية 

جزًءا من حتالف استراتيجي تأسس في عام 
2009 بني أرامكو السعودية وجامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن وجامعة ستانفورد يهدف إلى 
التعاون في تدريس علوم األرض وهندسة البترول 

واألبحاث العلمية.

بناء اقتصاد املعرفة: 
البحوث والتطوير

نحن في أرامكو السعودية ننظر إلى الريادة في 
مجال التقنية باعتبارها أساس استمرار النجاح 

اآلن وفي املستقبل في قطاع الطاقة وأمًرا 
مهًما لتحقيق طموحات الشركة في اإلسهام في 

مواجهة التحديات العاملية في مجال الطاقة، 
وحتفيز منو اقتصاد املعرفة في اململكة. ويُـعد 
إيجاد حضور عاملي قوي في مجال األبحاث 
والتقنيات عامل متكني مهم جلهودنا الرامية 

إلى حتقيق الريادة في مجال التقنية، ومن 
شأن التعاون على مستوى عاملي مع شركاء 
عامليني في املجاالت البحثية ذات األهمية 

االستراتيجية للشركة أن يحسن وبدرجة كبيرة 
من جودة ونطاق أنشطتنا البحثية ويؤدي إلى 

دعم توجهاتنا في هذا الصدد، كما أن هذا النهج 
يتيح لنا إمكانية الوصول إلى مصادر متنوعة من 
الكفاءات البحثية حول العالم والبناء على خبرات 

ومعارف اآلخرين.

ومتثل شبكة مراكز األبحاث ومكاتب التقنية 
العائدة للشركة حول العالم محاور استراتيجية 

للكفاءات االبتكارية والبحثية في مناطق مرغوبة 
من العالم، وتهدف خاصية «االبتكار املفتوح» في 

شبكتنا البحثية إلى حتقيق إجنازات في تقنية 
الطاقة وذلك عن طريق توفير إمكانية احلصول 

على أفضل األفكار واملوظفني والشركاء في 
مختلف أنحاء العالم، كما ستساعد جهودنا في 

مجال البحث والتطوير في اململكة ومختلف أنحاء 
العالم على إعداد مهندسني وعلماء سعوديني 
مميزين من أجل الغد إلى جانب حتفيز منو 

أعضاء فريق النظم الذكية في مركز البحوث والتطوير بجامعة امللك 
عبداهلل للعلوم والتقنية, يستعرضون روبوت التفتيش الزاحف, الفائز 
بوسام فخر الصناعة, التي مينحها االحتاد الدولي لروابط املخترعني
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اقتصاد التقنية واألبحاث احمللي، حيث تعمل 
الشركة حيثما أمكن على توطني عمليات اإلنتاج 
وتسويق التقنيات التي تطورها شبكتنا البحثية 

إسهاًما منها في ازدهار اقتصاد املعرفة املتنامي 
داخل البالد. 

كما تعمل جميع مراكز البحث والتطوير العائدة 
لنا داخل اململكة وخارجها في إطار حتالف 

يهدف إلى تعزيز بنية االبتكار احمللية في اململكة، 
فمستقبل اململكة كما نراه يتمثل في أن تكون 

اململكة دولة ذات مكانة رائدة في تصدير احللول 
التقنية، وأن تكون لها إسهامات قيمة في املعرفة 

واالبتكار على الصعيد العاملي. 

ومن أمثلة أوجه االستفادة التي ميكن حتقيقها 
والتي أوجدتها أنشطة التعاون في مجال االبتكار، 

ذلك اإلجناز الذي حققه مؤخًرا فريق األنظمة 
الذكية في مركز أرامكو السعودية لألبحاث 
والتطوير في جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية، وهو عبارة روبوت تفتيش زاحف 

لفحص سالمة األصول احلديدية العاملة دون 
حتمل التكاليف واملخاطر املرتبطة بالسقاالت. 

ففي إطار السعي للتطوير السريع للتقنية، تسلم 
هذا الفريق متعدد التخصصات – وكل أعضائه 

خريجون حديثو التخرج في جامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية – رسًما بالقلم الرصاص لزاحف 

روبوتي قادر على إجراء فحص باملعاينة وباملوجات 
فوق الصوتية إلى جانب استشعار وجود الغاز 

وقاموا بتطويره من مجرد فكرة نظرية إلى منوذج 
أولي يعمل بالكامل في غضون 14 شهًرا فقط. 
ويُـعدّـ هذا الروبوت، الذي يتسم بصغر احلجم 

والتكامل والقدرة على املناورة على األسطح 
املنحنية والذي يتم تشغيله السلكًيا، األول من 
نوعه في الصناعة، باعتباره نظاًما ذكًيا ميكنه 

اكتشاف ترقق احلديد الناجت عن الصدأ في 
األنابيب واخلزانات واألوعية وغيرها من أصول 

الهياكل املعدنية التي يصعب الوصول إليها.

وقد فاز هذا االختراع بوسام فخر الصناعة التي 
مينحها االحتاد الدولي جلمعيات املخترعني، 

وجتري اآلن دراسة إمكانية تسويقه جتارًيا 
داخل اململكة.

وال يُـعدّـ تطوير ممتلكات فكرية إبداعية وأصيلة 
أمًرا حيوًيا الكتساب القدرة على املنافسة في 

مجال التقنية فحسب، وإمنا يشكل أيًضا األساس 
القتصاد املعرفة العاملي. ونحن في أرامكو 

السعودية نساعد اململكة على اإلسهام في اقتصاد 
املعرفة من خالل استراتيجية ممتلكات فكرية 

تعزز األبحاث التي تهدف إلى معاجلة حتديات 
بعينها في مجال الطاقة، حيث نستهدف املجاالت 

التي متثل فيها احلماية التي توفرها براءات 
االختراع ميزة تنافسية ومتنحنا تقديًرا عاملًيا 

وموقًفا استراتيجًيا قوًيا وميزة تتفوق بها منتجاتنا 
على غيرها. ومتثل براءات االختراع اجلديدة التي 

نحصل عليها كل عام ميزة مُـضافة إلى مجموعة 

التطورات العلمية املتنامية التي حققناها في 
قطاع الطاقة وتساعدنا في أن نعمل وننتج بصورة 

أكثر كفاءة واستدامة، وقد حصلنا خالل عام 
2014 على 99 براءة اختراع، وهو أكبر رقم في 

تاريخ الشركة، كما تقدمنا بطلبات للحصول على 
154 براءة اختراع.

ويُـعدّـ تسويق املمتلكات الفكرية أمًرا أساًسا إليجاد 
مشاريع مستقبلية رائدة. وتُـعدّـ اململكة، التي حتتل 
املرتبة األولى بني الدول العربية في عدد براءات 

االختراع العاملية املسجلة باسمها بنسبة 45% من 
إجمالي هذه البراءات، مهيأة ألن تصبح مركًزا 

للتميز في مجال األبحاث والتطوير. وميثل دورنا 
في تأسيس التحالف السعودي للبحوث املتقدمة 

نقطة حتول محورية في هذه التطلعات، ويضم 
هذا التحالف ستة كيانات هي أرامكو السعودية، 

وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، وجامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن، والشركة السعودية 

للتنمية واالستثمار التقني )تقنية(، ومدينة امللك 
عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعهد املثلث البحثي 
في كارولينا الشمالية بالواليات املتحدة، بهدف 
التعاون في حتويل األفكار العديدة التي تتولد 

داخل اململكة إلى تقنيات ومنتجات جتارية 
وتطبيقات ميكن للصناعة استغاللها. وسيتم 

نتيجة إلنشاء هذا التحالف تأسيس شركة جديدة 
باسم «تكنوفيا» جلسر الهوة بني اكتشاف األفكار 

واستخدامها العملي وتوسيقها.

نحن شركاء استراتيجيون في شركة وادي الظهران للتقنية, 
وهو مجمع بحثي تابع جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن, 

وحاضنة للشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة
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4300+
عدد املشاركني في 814 ورشة 

مت في مختبر فاب الب عمل نُـظّـ

وقد تواصلت خالل عام 2014 أعمال إنشاء مركز 
امللك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية، وهو 
مركز أبحاث وسياسات عاملي يركز على الطاقة 

واألبحاث البيئية والدراسات اخلاصة بالسياسات 
ذات الصلة، حيث أجنزنا خالل عام 2013 

احلرم السكني للمركز وحقًال للطاقة الشمسية 
بقدرة 3.5 ميغاواط، وتواصل العمل خالل عام 

2014 في إقامة مجمع األبحاث واملكاتب. وبلغت 

مستويات التوظيف 86% بنهاية العام، كما مت 
حتى تاريخه نشر 11 ورقة بحثية حول مجموعة 

من املوضوعات ذات الصلة باحلوار احمللي 
والعاملي حول الطاقة. 

وتُـعدّـ عالقة التعاون مع هذا املركز جزًءا من 
جهودنا إلقامة حتالفات مع مؤسسات بحثية 

عاملية املستوى لتبني األساليب املبتكرة في 
مساندة حلول الطاقة املستدامة، حيث ميكننا 

من خالل تطبيق أفضل األبحاث في إنتاج 
الطاقة بصورة تتسم بالكفاءة واالستدامة 
استخالص املزيد من القيمة من مواردنا 

وحتقيق التقدم إليجاد مجتمع يتسم بالكفاءة في 
استهالك الطاقة.

ومن أمثلة دعم الشركة للتعاون بني اجلهات 
األكادميية والصناعة تعاونها مع شركة وادي 

التقنية في الظهران، وهو مجمع للبحث 
واالبتكار، يقع بالقرب من جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن، واملقر الرئيس ألرامكو السعودية 
في الظهران. ففي شركة وادي التقنية في 

الظهران، تعمل أرامكو السعودية مع جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن، وعدد من الشركات 

الرائدة في مجال الطاقة على التصدي لعدد من 
التحديات املشتركة في بعض املجاالت مثل املواد 
املتقدمة واجليوفيزياء وهندسة البترول وأعمال 

التكرير والبتروكيميائيات وإدارة املياه وكفاءة 
الطاقة والطاقة املتجددة واحلوسبة املتقدمة.

وبالتعاون مع برنامج «إيكوماجينيشن» التابع 
لشركة جنرال إلكتريك، أطلقت شركة مركز 

أرامكو السعودية لريادة األعمال احملدودة 
مسابقة عاملية لتحسني تقنية حتلية مياه البحر 

مع التركيز بصورة خاصة على استخدام مصادر 
الطاقة املتجددة، حيث تعد اململكة أكبر منتج 

للمياه احملالة في العالم وتعتمد عليها في سد 
أكثر من 70% من احتياجاتها احلالية من 

مياه الشرب، ومن املتوقع أن تنفق اململكة نحو 
50 بليون دوالر على تقنيات حتلية مياه البحر 

خالل العقد املقبل ونحو 100 بليون دوالر على 
الطاقة الشمسية، مما يوجد فرًصا كبيرة لرجال 

األعمال واملبتكرين.

وقد قُـدم للمسابقة أكثر من 100 مقترح فني، 
وجاءت اململكة في املرتبة الثانية من حيث عدد 

املقترحات املقدمة، ويجري حالًيا فحص هذه 
املقترحات للتعرف على احللول التي ميكن 

للشركات احمللية تبنيها، مما يساعد اململكة 
في تلبية احتياجاتها من مياه الشرب ويعزز 

ثقافة ريادة األعمال القائمة على مشاريع 
التقنيات احلديثة.

خاصية االبتكار املفتوح في الشبكة العاملية للمراكز 
البحثية والعائدة للشركة توفر إمكانية الوصول إلى 

أفضل األفكار والكوادر والشركاء في أنحاء العالم

تقرير املواطنة لعام 2014 : : املعرفة



قد يكون أفضل أثر ميكن أن يتركه املرء على قضية ما, هو أن يعمل على تقليل ما 
قد يصدر عنه من آثار سلبية فيها. وإننا لنستفيد من مواردنا من الطاقة لتحقيق 

الرخاء بإتاحة املزيد من الفرص لألفراد في اململكة وفي مختلف أنحاء العالم.

البيئة



ا من  عد تأمني واستعادة بيئات املنغروف الساحلية جزءًـ  يُـ
ا حلماية التنوع البيولوجي في اململكة جهودنا األوسع نطاقًـ



حماية التنوع األحيائي 
باستخدام الطاقة بحكمة

وإن جزًءا من هذا الرخاء يتمثل في أن نوفر لهم بيئة أفضل انطالقاً من رغبتنا 
في حتسينها. وقد واصلنا خالل عام 2014 استثمار جهود وموارد كبيرة في 
أنشطة تساعد في حماية وجتديد البيئة الطبيعية وحتسني كفاءة استهالك 

الطاقة في أعمالنا ومجتمعاتنا.
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مصباح ثنائي الصمام )LED( مت تركيبها في عام 2014

نحو 500 ألف

وتطبق الشركة استراتيجية بيئية متعددة األوجه 
فيما يخص طريقة إنتاج النفط واستهالك 

منتجاته النهائية. وقد متخضت مبادراتنا في 
هذا املجال عن خفض أثر ثاني أكسيد الكربون 

ست مرات خالل العقود األربعة املاضية، وتقليل 
حرق الغاز في الشعالت إلى أقل من 1% من 

اإلنتاج السنوي من الغاز الطبيعي، وحتقيق تقدم 
في أبحاث استخالص ثاني أكسيد الكربون يكفي 

إلجراء مشروع جتريبي كبير. كما نتعاون مع 
صناعة السيارات للوقوف على ما يتم التوصل 
إليه من إجنازات في أنظمة احملركات والوقود 
املتكاملة التي ستؤدي يوًما إلى حتقيق حتسني 
هائل في كفاءة استهالك الوقود في السيارات 

واحلد من االنبعاثات الضارة، حيث بلغت أنشطتنا 
البحثية والتطويرية في هذا املجال مستوى 
متقدًما يسمح بإنتاج مناذج أولية لسيارات 

حتوي بداخلها أنظمة الستخالص غاز ثاني 
أكسيد الكربون.

وقامت الشركة بتنفيذ مبادرات حلماية التنوع 
األحيائي في أراضينا وبحارنا وسواحلنا، مثل 

تأسيس محمية للحياة البرية في الربع اخلالي 
وإقامة شعاب مرجانية اصطناعية وإنشاء 

محمية بيئية ألشجار املنغروف. وأطلقنا برامًجا 
الستبدال جميع مصابيح اإلضاءة التقليدية في 

أحياء السكن واملكاتب في الشركة مبصابيح 
ام )LED( والتي تتسم بالكفاءة  أخرى ثنائية الصمّـ
في استهالك الطاقة، إضافة إلى إطالق حمالت 

توعية في مختلف أنحاء اململكة لتحفيز اآلخرين 
على اتخاذ إجراءات مماثلة. كما سعينا للعثور 
على طرق تتيح لنا خفض معدالت استهالكنا 

للمياه في جميع أعمالنا.

وأعلنت الشركة خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة 
حول املناخ لعام 2014 في مدينة نيويورك 

مساندتها للمبادرة البيئية لشركات النفط والغاز 
ومشاركتها فيها. وتقوم هذه املبادرة على نهج 
تعاوني تطوعي تصاعدي ينطلق من القاعدة 

ويعتمد على التقنيات ويستمد الدعم من الصناعة 
ويعمل على إيجاد حلول فاعلة لتحديات الطاقة 

والبيئة العاملية. كما توفر املبادرة منطلًقا لنا 
وللكثير من نظرائنا في هذه الصناعة لتوحيد 
اجلهود من أجل التعامل مع التحديات املناخية 

وتبادل أفضل املمارسات وحتفيز اإلجراءات 
الهادفة والتنسيق بشأن التغير املناخي.

وتبذل بالفعل جهود أولية في عدد من املجاالت 
مبا فيها إتاحة الطاقة وخفض معدالت حرق 

الغاز في املداخن وخفض انبعاثات غاز امليثان 
وحتسني كفاءة استهالك الطاقة في كل من 
مجاالت إنتاج الطاقة وقطاعات استهالكها 
الرئيسة واستخالص وتخزين الكربون، إلى 

جانب تعزيز دور الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة 
املتجددة. وسيتم بذل املزيد من اجلهود في 

املستقبل بهدف بناء حتالف تقوده الصناعة يشمل 
القطاع النفطي بالكامل.

إذكاء روح العمل التطوعي يأتي ضمن 
جهودنا الرامية لتعزيز وتوسيع 

ثقافة املسؤولية جتاه البيئة

تقرير املواطنة لعام 2014 : : البيئة



ومن خالل جهودنا التي شملت إدخال حتسينات 
في طرق املعاجلة والتقنيات األساس لدينا 

واالستثمار بصورة استراتيجية في رفع كفاءة 
استهالك الطاقة وتقنيات الطاقة املتجددة، 

أحدثنا خالل عام 2014 أثًرا كبيًرا من خالل 
احلد من آثار أعمالنا.

التشجيع على رفع كفاءة 
استهالك الطاقة 

في ضوء االرتفاع املتواصل في الطلب على 
الطاقة في اململكة تنهض أرامكو السعودية بدور 
رائد في تشجيع تبني تقنيات وممارسات فاعلة 
في استهالك الطاقة من خالل إقامة شراكات 
وفتح حوار مع اجلهات احلكومية والصناعات 

ومجموعات األعمال األخرى في اململكة. وتلتزم 
أرامكو السعودية من خالل سياستها في مجال 

ترشيد استهالك الطاقة مبا يلي:

دعم سياسات الطاقة الوطنية.	 

إعداد وتنسيق استراتيجيات ترشيد وحتسني 	 
استهالك الطاقة بالتعاون مع األجهزة 

احلكومية وشركات املياه والكهرباء.

رعاية املبادرات والبرامج التي تسعى لتلبية 	 
احتياجات اململكة من الطاقة بطريقة 
اقتصادية ومقبولة من الناحية البيئية.

استخدام تقنيات تتسم بالكفاءة واالبتكار 	 
واجلدوى االقتصادية.

وتعد كفاءة استهالك الطاقة عنصًرا حيوًيا في 
استراتيجيتنا الرامية إلى حتسني أدائنا البيئي، 
فمعدل استهالك الفرد للطاقة في اململكة يبلغ 

نحو ضعف املتوسط العاملي. وميكن لهذا الطلب 
املتنامي على الطاقة إذا ما ترك دون معاجلة أن 

يؤثر سلًبا على التنمية االقتصادية احمللية. ومن 
هنا تلتزم الشركة بجهود رفع كفاءة استهالك 

الطاقة التي يتصدرها البرنامج السعودي 
لكفاءة الطاقة، وهو جلنة فرعية منبثقة عن 

هد إليه  املركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي عُـ
مبهمة تأسيس برنامج وطني شامل لترشيد 

استهالك الطاقة. 

وتتبنى الشركة نهًجا شامًال في تشجيع التغيير 
والشراكة مع القطاعني العام واخلاص لرفع كفاءة 

استهالك الطاقة في اململكة، حيث نعمل مًعا 
على تغيير طريقة استهالك الطاقة في اململكة 

للمساعدة في ضمان استمرار الرخاء والرفاهية 
لألجيال القادمة.

واملثال الرئيس لهذا النهج القائم على التعاون 
مع األطراف املعنية مبشاريع الشركة وأعمالها، 
هو دورنا الرئيس في اخلطة الوطنية املتكاملة 
للكهرباء واملياه التي تضمن إجراء تقييم شامل 

للبنية التحتية للمياه والكهرباء في اململكة 
وتوقعات الطلب عليهما على املدى البعيد من أجل 

حتسني التخطيط املستقبلي في قطاع املنافع. 
ويقود تنفيذ هذه اخلطة حتالف متكامل من 

الوزارات احلكومية والشركات السعودية الرائدة 
التي ميثل ترشيد استهالك الطاقة واملياه بالنسبة 
لها أهمية قصوى. وستشمل هذه الدراسة للمرة 

األولى في اململكة حتليًال للسلوك البشري في 
االستهالك املنزلي للكهرباء واملياه. 

ونعمل في أرامكو السعودية بصورة دائمة على 
حتسني كفاءة استهالكنا من الطاقة، حيث نقوم 

بعمليات قياس ومعايرة مستمرة الستهالكنا 
من الطاقة ونستخدم تقنيات موفرة للطاقة 

ونشجع التثقيف والتوعية ونسعى للحصول على 
حلول مبتكرة. 

وقد كان منتدى ومعرض العزل احلراري في 
املباني، الذي عقد في الرياض في شهر أكتوبر 
من عام 2014 برعاية املركز السعودي لكفاءة 

الطاقة من أبرز الفعاليات التي تنظم في إطار 
جهود اململكة لرفع كفاءة استهالك الطاقة، 

حيث شهد هذا املنتدى تفعيل معايير جديدة 
للعزل احلراري للمباني السكنية في 23 مدينة 

كبرى في اململكة. كما أعلنت الشركة خالل 
املنتدى، بصفتها أحد الرعاة الرئيسني، عن 

هدفها املتمثل في أن حتقق بحلول عام 2020 
ا بنسبة 35% من إجمالي الطاقة التي  وفرًـ
تستهلكها في املباني ووسائل النقل وأحياء 

السكن التابعة لها.

وتهدف الشركة إلى خفض استهالكها من 
الكهرباء لكل متر مربع في مبانيها القائمة من 
500 وحدة إلى 310 وحدات. ومن 425 وحدة 

إلى 250 وحدة في مبانيها اجلديدة. وفيما يخص 
البيوت في أحياء السكن التابعة للشركة نخطط 

خلفض استهالك الكهرباء لكل متر مربع من 
300 إلى 160 وحدة، ومن 240 إلى 120 وحدة 

في البيوت اجلديدة. 

كما نعمل على جعل مرافقنا أكثر كفاءة في 
استهالك الطاقة، حيث يُـعدُّـ االكتفاء الذاتي 

في توليد الكهرباء الضرورية لتشغيل معاملنا 
العاملة من خالل التوليد املشترك عنصًرا 

مهما في استراتيجية كفاءة استهالك الطاقة 
اخلاصة بالشركة. ويتيح لنا التوليد املشترك إنتاج 
الكهرباء كمنتج ثانوي ألعمالنا وميكننا من العمل 

دون االعتماد على الشبكة الوطنية، إضافة إلى 
أنه يضمن استمرارية األعمال في حال تعطل 

شبكة الكهرباء.

محمية املنغروف البيئية
حماية البيئة

يحتوي ساحل اخلليج العربي على العديد من اخللجان الصغيرة حتفها أشجار املنغروف التي توفر بيئة طبيعية 
حيوية للطيور واحلياة البحرية. وتتعرض هذه البيئة الطبيعية لبعض املشكالت جراء أنشطة التطوير. وتعمل 

الشركة على احملافظة على هذا املورد الطبيعي وحمايته لألجيال القادمة.
وستقام في خليج تاروت محمية بيئية للمنغروف تتضمن ممرات عائمة وأبراج مراقبة ومجرى مائي للقوارب. 

كما سيوجد بها مركز للزوار ومختبر أبحاث يعززان من معرفتنا بهذه البيئة الفريدة من نوعها وتقديرنا 
ألهميتها. وستوفر هذه احملمية التي ستقام على مساحة 63 كيلومتًرا مربًعا احلماية حملاضن السالحف البحرية 

ومناطق محمية للطيور.
وتعد محمية املنغروف هذه مجرد مثال واحد على جهودنا حلماية التنوع األحيائي في اململكة، فيما تشمل األمثلة 

األخرى ما يلي: 
نشر أكثر من 700 وحدة شعاب مرجانية اصطناعية في 25 موقًعا في اخلليج العربي.	 
زراعة 1.5 مليون شتلة منغروف.	 
إنشاء محمية ساحلية ومحمية طيور في منيفة حلماية طيور النحام والعقاب.	 
إنشاء محمية للحياة الفطرية في الربع اخلالي.	 
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ويُـعدُّـ خفض الطلب على الكهرباء عنصًرا حيوًيا 
في أي مبادرة ننفذها لرفع كفاءة استهالك 

الطاقة. وملا كانت نسبة كبيرة من الكهرباء في 
اململكة تُـستهلك في تكييف الهواء فإن خفض 
الطلب في هذا اجلانب سيحقق وفًرا كبيًرا 

في استهالك الطاقة. ويتمثل جزء من النهج 
الذي نتبعه في هذا الصدد في تشجيع تغيير 
االستهالك اليومي للطاقة من خالل مساعدة 

املواطنني على إدراك األثر اإليجابي الذي 
ميكنهم حتقيقه. 

وعلى سبيل املثال، جاب معرض كفاءة الطاقة 
- وهو جزء من برنامج إثراء املعرفة - خالل 

عام 2014 أنحاء اململكة للتوعية بأهمية كفاءة 
استهالك الطاقة وحتقيق الوعي في اخليارات 

ذات الصلة بها. وهذا املعرض عبارة عن مبادرة 
مشتركة بني أرامكو السعودية واملركز السعودي 

لكفاءة الطاقة. وقد استقبل برنامج إثراء املعرفة 
أكثر من مليوني شخص في أربع مدن في عامي 
2103-2014، زار 70% منهم على األقل معرض 

كفاءة الطاقة. وجتري حالًيا دراسة مدى كفاءة 
هذا املعرض في التأثير على سلوك األفراد في 

باستهالك الطاقة. الوعي 

كما أننا، في اجتاه آخر يتعلق بهذا املجال، 
نفحص جميع مجاالت عملنا للتعرف على فرص 
رفع كفاءة استهالك الطاقة فيها. وتطبق أرامكو 

السعودية منذ عام 2000 برنامج إلدارة الطاقة 
تسعى من خالله إلى حتقيق أربعة أهداف هي:

خفض مؤشرات األداء الرئيسة للطاقة ملرافق 	 
أرامكو السعودية القائمة بنسبة 2% سنوًيا. 

تصميم جميع مرافق أرامكو السعودية اجلديدة 	 
على نحو يحقق الكفاءة في استهالك الطاقة.

رفع كفاءة استهالك الطاقة بشكل عام. 	 

التشجيع على رفع كفاءة استهالك الطاقة على 	 
الصعيد الوطني.

ونتيجة لتنفيذ هذا البرنامج بشكل دقيق شهدت 
أرامكو السعودية مرة أخرى حتسًنا في أدائها في 

مجال الطاقة إجمااًل، حيث انخفضت معدالت 
كثافة استهالك الطاقة في عام 2014 )املعبر 
عنها بآالف الوحدات احلرارية البريطانية من 
الطاقة الالزمة إلنتاج برميل واحد من املكافئ 

النفطي( بنسبة 5.4% مقارنة بعام 2013.

ومنذ عام 2000 حددت تقييمات الطاقة في 
الشركة أكثر من 700 فرصة لتحقيق وفر في 
استهالك الطاقة تتطلب استثمارات رأسمالية 

أو حتسينات تشغيلية. ومت خالل عام 2014 
استغالل 161 فرصة لتوفير الطاقة بزيادة تصل 

إلى أكثر من الضعف عن العام السابق.

أهم النقاط 
املتعلقة بالترشيد
القيادة بالقدوة بهدف ترشيد 

استهالك املوارد
إعادة تدوير 6454 طًنا من الورق والكرتون 	 

من خالل برامج نفذت في مناطق املكاتب 
واملناطق السكنية منذ عام 2009.

إعادة تدوير 381 طًنا من البالستيك 	 
والزجاج واأللومنيوم من خالل برامج نفذت 

في مناطق املكاتب واملناطق السكنية منذ 
عام 2009.

تلبية 46% من احتياجات مياه الري من 	 
خالل مياه الصرف الصحي املعاجلة.

زراعة 453,500 شتلة منغروف على طول 	 
السواحل السعودية منذ عام 2011.

وفورات ترشيد استهالك الطاقة التي 
ُحققت في أعمال الشركة )2002 – 2014(

بآالف البراميل من الزيت املكافئ في اليوم
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ومن خالل مثل هذه املبادرات حققنا خفًضا في 
إجمالي استهالكنا للطاقة بنسبة تقارب %2 
مقارنة بعام 2013، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي 
االنخفاض الذي حتقق في استهالك الطاقة، 
منذ بدء تنفيذ برنامج إدارة الطاقة في عام 

2000 وحتى اآلن، أكثر من 160 ألف برميل في 

اليوم من املكافئ النفطي.

ثمة مبادرة أخرى ستؤدي إلى رفع كفاءة استهالك 
الطاقة بصورة كبيرة. وتتمثل هذه املبادرة في 

حملة استبدال املصابيح التقليدية مبصابيح ثنائية 
الصمام )LED(، حيث استبدلنا نحو 500 ألف من 
املصابيح الوهاجة التقليدية بأخرى ثنائية الصمام 

)LED( في مرافقنا السكنية واملكتبية في عام 

2014، لنوفر بذلك 30 مليون كيلوواط/ساعة 

في السنة.

واستهدفنا استبدال نحو 14,500 مصباح من 
مصابيح أعمدة اإلنارة في شوارع أحياء السكن 
 .)LED( العائدة للشركة مبصابيح ثنائية الصمام
وقمنا حتى نهاية العام باستبدال 6000 من هذه 

املصابيح. وسيتم استبدال الباقي خالل السنوات 
الثالث املقبلة، علًما بأن هذا املشروع وحده 

سيحقق وفًرا بنسبة 50% في استهالك الكهرباء 

داخل مباني الشركة، أي ما يوازي أكثر من 
12,700 ميغاواط في السنة.

ونفذت الشركة منذ عام 2006 حملة سنوية 
للموظفني بشأن ترشيد استهالك الكهرباء مت 

خاللها رفع الوعي لديهم من خالل معارض 
وعروض غنية باملعلومات حول أهمية ترشيد 
استهالك الطاقة. وقدمنا، في هذا اإلطار، 
معلومات حول أحدث التقنيات التي تساعد 

الناس على ترشيد استهالكهم من الطاقة. وفي 
عام 2015 نخطط لتوسيع هذه احلملة لتشمل 

اجلمهور العام من أجل حتقيق وفر كبير في 
استهالك الطاقة على مستوى األفراد واألسر.

الحد من اآلثار البيئية ألعمالنا
مع تنامي أعمال أرامكو السعودية حتافظ الشركة 

على التزامها باحلد من تأثير تلك األعمال على 
البيئة، حيث نعمل من خالل الفكر اإلبداعي 

واستخدام التقنيات بصورة مبتكرة لنكون قدوة 
في بلوغ مستوى يتجاوز مجرد االلتزام بالقوانني 

والقواعد البيئية إلى األداء األمثل.

وتقوم الشركة خالل احلفل السنوي جلائزة 
الرئيس للتميّـز البيئي، بتكرمي دوائر الشركة 

التي تقدم مستويات استثنائية من حماية البيئة. 
كما نواصل البناء على األسس التي وضعت منذ 

خمسني عاًما لسياسة حماية البيئة، والتأكيد 
على أن التنمية االقتصادية القائمة على املوارد 

ال تتعارض مع احلفاظ على البيئة الطبيعية.

ويقوم نهجنا في هذا الصدد على حسن اإلدارة 
والرصد الفعال لألداء البيئي في جميع أعمالنا. 

ويعد برنامج تقييم األداء البيئي في أرامكو 
السعودية أداة إدارية فاعلة لتقييم التزام املرافق 

باملعايير البيئية للشركة والدولة. ويُـقاس أداء 
املرافق املختلفة باستخدام 21 مؤشًرا بيئيّـًا 

– منها جودة الهواء وتصريفات مياه الصرف 
وإدارة النفايات الصلبة واخلطرة وجودة املياه 

اجلوفية ومنع التسربات والسيطرة عليها – إلى 
جانب العوامل املتصلة باملوظفني مثل الوعي 
البيئي والتدريب. وقد أجرينا 107 تقييمات 

لاللتزام بالقواعد واألنظمة البيئية خالل عام 
2014 وسعينا ملعاجلة جميع الثغرات. 

وإلى جانب معايير األداء الداخلية القوية 
اخلاصة بالشركة تلتزم أرامكو السعودية، أيًضا، 

باملمارسات العاملية الرائدة في مجال اإلدارة 
البيئية بل وتتجاوزها إلى مستويات أعلى في 

البحث في مجال إدارة الكربون والوقود النظيف 
ر بطاقة أكثر نظافة واستدامة يبشّـ
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 فرص توفير الطاقة 
في اإلنارة

 فرص توفير الطاقة 
في أجهزة التكييف

 توفر املصابيح ثنائية الصمام ما 
 يصل إلى 80% من الطاقة التي 

تستهلكها املصابيح التقليدية

 تستهلك أنظمة التبريد والتدفئة 
 70% من إجمالي استهالك الطاقة 

الكهربائية في املنازل واملباني

اإلجراءاتاإلجراءات

18,000
 في عام 2014، مت تزويد 

 18 ألف منزل بنحو 500 ألف 
مصباح ثنائي الصمام

250+
 يتم سنوًيا تزويد ما يربو على 

250 منزاًل بأنظمة عزل خارجية

60,000
 في عام 2016، سيتم استبدال 60 ألف 
 مصباح من املصابيح الضوئية املتوهجة 

)فلورسنت( مبصابيح ثنائية الصمام

8000
 بحلول عام 2016، سيتم تركيب 
عدادات ذكية لثمانية آالف منزل

200
 في عام 2014، مت تزويد مائتي 

 مبنى من مباني املكاتب في الشركة 
بنحو 25 ألف مصباح ثنائي الصمام

600+
 يتم سنوًيا تزويد ما يربو 

 على 600 منزل بأنظمة تكييف 
عالية الكفاءة

14,500
 في عام 2016، ستتم إنارة الشوارع 

بـ 14,500 مصباح ثنائي الصمام

450
 بحلول 2016، سيتم تركيب 
عدادات ذكية لـ 450 مكتًبا

فرص التوفير

تعزيز كفاءة الطاقة

440 مليون كيلوواط/

ساعة – وهو ما يكفي 
لتوفير الطاقة الكهربائية 

ملدينة تتكون من 
4400 منزل لعام كامل

330 ألف طن متري من 

ثاني أكسيد الكربون 
في العام – أي ما يعادل 

اختفاء 60 ألف سيارة من 
الطرق في العام

2700 برميل من الزيت 

املكافئ يومًيا – أي ما يقرب 
من مليون برميل في العام

بحلول 2020: نهدف خلفض االستهالك اإلجمالي من الطاقة في مباني 
الشركة ووسائل النقل التابعة لها وأحيائها السكنية بنسبة %35
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ة احلياة الفطرية, وإحدى خمس  الربع اخلالي, هو املوقع املستقبلي ملشروع محميّـ
مناطق استثنائية للتنوع البيولوجي نعمل على حمايتها
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7.6 بليون
قدم مكعبة من الغاز، وأكثر من 

415 ألف برميل من الزيت، 

استخلصت باستخدام تقنية انعدام 
االنبعاث في مواقع اآلبار، في 

عامي 2013 و 2014

كثير من احلاالت. ومن أمثلة ذلك التزامنا 
بتقنية انعدام االنبعاث في مواقع اآلبار، حيث 

استخدمنا هذه التقنية في 432 موقع بئر، بزيادة 
في عدد اآلبار قدرها 4% مقارنة بعام 2013. 
وقد أتاح تطبيق هذا النوع من التقنيات إمكانية 

استخالص 2.6 بليون قدم قياسية مكعبة من 
الغاز وأكثر من 215 ألف برميل من النفط اخلام 

في عام 2014.

ويعد العمل الذي نقوم به في مجال إدارة ثاني 
أكسيد الكربون مثااًل آخر على الطريقة التي 

نتجاوز بها مجرد االلتزام باملعايير البيئية الوطنية 
أو الدولية وصواًل إلى مستويات أعلى في حماية 

البيئة، حيث مت تكريس مكتبنا البحثي العاملي 
في املعهد الكوري املتقدم للعلوم والتقنية لتناول 
املسائل املتعلقة بإدارة الكربون، الذي يتبع أسلوباً 
يقوم على تعدد التخصصات من أجل إيجاد حلول 

تتسم باالبتكار واالقتصاد في مجال إدارة ثاني 
أكسيد الكربون واستخالصه وتخزينه وحتويله من 

مصادر انبعاثاته الثابتة واملتحركة.

وفيما يخص جهودنا املتواصلة خلفض عمليات 
حرق الغاز في املداخن بحيث تقتصر على 

حاالت الضرورة القصوى، فقد متخضت هذه 
اجلهود عن تنفيذ خطط احلد من حرق الغاز 

في املداخن في معظم مرافقنا اخلاصة بأعمال 
التنقيب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة والتسويق. 

ويتم حالًيا تنفيذ مشروع آخر، من املتوقع إجنازه 
في عام 2017، لتركيب أنظمة استخالص غاز 

املداخن في أربعة من معامل الغاز الرئيسة 
دُّـ الشركة بروتوكواًل منقًحا  التابعة للشركة. كما تُـعِـ
بشأن حرق الغاز في املداخن يهدف إلى حتسني 
إجراءات صنع القرارات املتعلقة بهذا النوع من 

احلرق على مستوى الشركة وإدراج اجلوانب 
البيئية في تلك اإلجراءات.

كما تسعى الشركة بصورة مستمرة لتحسني 
إجراءات احملافظة على املوارد املائية من خالل 

رفع كفاءة أعمالنا عن طريق معاجلة املياه 
واستراتيجيات إعادة استخدامها. وقد قمنا في 
عام 2014، على سبيل املثال، بتحسني شبكات 

معاجلة مياه الصرف في ثالثة من مرافق النفط 
على اليابسة في منطقة اإلنتاج الشمالية من 

أجل إزالة وإعادة تدوير الزيت املوجود في مياه 
الصرف الصناعي وتوفير مياه الصرف الصحي 

املعاجلة ألغراض الري. وقمنا بزيادة طاقة 
املعاجلة في معمل معاجلة مياه الصرف في 

رحيمة لتلبية متطلبات النمو السكاني املتوقع. 
ومت ربط هذا املعمل من خالل خط أنابيب جديد 

بالفرضة اجلنوبية العائدة للشركة في معمل 
التكرير املجاور في رأس تنورة، من أجل االستفادة 

من اجلوانب املشتركة ذات الصلة بكفاءة 
استهالك الطاقة وتكاليف التشغيل والصيانة. 

وننفذ على مستوى الشركة سياسة لترشيد 
استهالك املياه تتضمن خرائط طريق لترشيد 

هذا االستهالك لكل مرفق.

وتوفر الشركة ملوظفيها أحياء سكنية تتسم 
باجلمال واالستدامة، ونتوخى دائًما كل ما من 
شأنه ترشيد استهالك املياه. ونوفر ما نسبته 

46% من احتياجات مياه ري احلدائق في أحياء 

برنامجنا إلقامة أنظمة شعاب مرجانية اصطناعية 
يهدف إلى استعادة الشعاب املرجانية الطبيعية في 

اجلزء الشمالي الغربي من اخلليج العربي
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12,700
ميغاواط يتم توفيرها سنوًيا 

باستبدال 14,500 من مصابيح 
الشوارع العادية داخل الشركة 
)LED( مبصابيح ثنائية الصمام

السكن التابعة للشركة من خالل مياه الصرف 
الصحي املعاجلة، باإلضافة إلى مواصلة البحث 
عن طرق تتيح لنا زيادة ترشيد استهالك املياه 

في ري احلدائق بصورة تتسم بالكفاءة والفاعلية. 
وقد قمنا في عام 2014 بتقييم تقنية «البساط 

األخضر» التي تتضمن وضع لفات من ألياف 
جوز الهند املعاجلة على عمق 10 سنتيمترات في 

الرمال قبل زرعها بالعشب أو النجيل )السجاد 
العشبي(، حيث يعتقد أن استخدام هذه التقنية 
يقلل من استهالك املياه بنسبة 56% أو أكثر. 

وستستخدم هذه األلياف في جميع مشاريع 
البستنة اجلديدة، مبا فيها املساحات اخلضراء 

التي سيتم إنشاؤها عند بناء أكثر من 1500 
وحدة سكنية للعزاب والعائالت في حي السكن 

التابع للشركة في الظهران. 

أما إدارة النفايات فتمثل جزًءا مهًما من اجلهود 
التي تبذلها أرامكو السعودية حلماية البيئة. 

وتطبق الشركة برنامًجا إلعادة تدوير النفايات 
منذ عام 1992. كما متثل أنشطة إعادة التدوير 

عنصًرا رئيًسا في النهج الذي تتبعه الشركة 
في مجال التخلص من النفايات بصورة غير 

ضارة بالبيئة. 

وتشمل استراتيجية إعادة التدوير في الشركة 
جهوًدا للتوعية متكن جميع موردي السلع ومقدمي 

اخلدمات املوجودين داخل أحياء السكن من 
تطبيق مبادئ «التقليل وإعادة االستخدام وإعادة 

التدوير» في أعمالهم. وقد مت من خالل مجموعة 
متنوعة من األنشطة، التي تشمل حمالت توعية 

ومسابقات متنوعة، رفع معدل املشاركة في 
أنشطة إعادة التدوير في املناطق السكنية داخل 

حي السكن العائد للشركة في الظهران بنسبة 
8% خالل عام 2014 ليصل إلى 32%. أما 

قاطنو حي السكن التابع للشركة في حي الراكة 
فالتزموا ببرنامج إعادة التدوير بنسبة مشاركة 

بلغت %100.

ويتم تنفيذ برامج إعادة التدوير في جميع أحياء 
السكن التابعة ألرامكو السعودية وفي أغلب 

معاملها. فعلى سبيل املثال هناك ترتيبات في 
معمل الغاز في العثمانية مع إحدى الشركات 

احمللية إلعادة تدوير الورق جلمع املخلفات 
الورقية بصورة شهرية. وقد قام هذا املعمل 

بإعادة تدوير أكثر من 4500 كيلوغرام من الورق 
خالل عام 2014. أما آالت جتميع العبوات 

الفارغة، أو ما يُـعرف بآالت البيع العكسي، فتتيح 

زيادة الوعي بشأن استهالك الطاقة وكفاءتها لدى جيل الشباب هو 
أحد مجاالت التركيز لبرامجنا في مجال التواصل مع املجتمع
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لألفراد إيداع مواد مختلفة فيها إلعادة تدويرها. 
وقد متخض هذا البرنامج التجريبي الذي مت 

إطالقه في عام 2013 لتقييم مدى فاعلية هذه 
اآلالت عن تسجيل 1225 مستخدًما وإعادة 

تدوير أكثر من 320 ألف عبوة. ويتم حالًيا إعداد 
برنامج جديد طويل األجل يقوم على مفهوم 

مشابه ويهدف إلى وضع الدروس املستفادة من 
البرنامج التجريبي موضع التنفيذ. أما مسابقة 

إعادة التدوير التي أجريناها في مدينة جدة 
فتمخضت عن جمع نحو 30 ألف كيلوغرام 

من الورق.

وفي إطار التوعية بأهمية إعادة التدوير ونشر 
سلوكياته في املجتمعات احمللية في اململكة 

عرضنا برنامج التوعية بالبيئة وإعادة التدوير 
لدينا في 119 مدرسة من مدارس البنات 

احلكومية. وتضمن ذلك عروًضا وفيلًما حول 
فوائد إعادة التدوير، إلى جانب أنشطة أخرى. 

ويُـعدُّـ ترسيخ مفهوم البيئة الطبيعية وتقديرها 
لدى شبابنا أمًرا بالغ األهمية ملستقبل اململكة. 

ولتحقيق هذا الهدف املستقبلي املهم أطلقنا، 
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامج 

أرامكو السعودية للتثقيف البيئي للتواصل مع 
أطفال املدارس في أنحاء اململكة. ومت تقدمي 
هذا البرنامج في أكثر من 1400 من املدارس 

االبتدائية حتى اآلن، كما مت تأسيس أكثر من ألف 
مجموعة من أصدقاء البيئة.

حماية التنوع األحيائي
ال تقتصر أنشطة الشركة في مجال احملافظة 

على البيئة على مناطق أعمالنا، فاململكة موطن 
ملجموعة كبيرة ومتنوعة من البيئات الطبيعية 

احلساسة التي تتطلب حرًصا في رعايتها 
واحملافظة عليها. ولدى أرامكو السعودية تاريخ 
طويل في تعزيز الوعي البيئي وحماية املناطق 

احلساسة بيئيا واالستفادة من إمكانيات الشركة 
ومواردها في تعزيز املعرفة البيئية من أجل إرساء 

ثقافة تتسم باملسؤولية في مجال البيئة. 

وتفعيًال خلطة احملافظة على التنوع األحيائي 
في الشركة، نعمل على حتسني خمس مناطق 
تتسم بوضع استثنائي من التنوع األحيائي في 
املنطقة الشرقية واحملافظة على هذه املناطق. 

وقد انتهينا، على سبيل املثال، من إعداد املقترح 
والوثائق الهندسية التفصيلية ملشروع محمية 

احلياة الفطرية في الشيبة والتي تبلغ مساحتها 
637 كيلومتًرا مربًعا، وقد بدأنا في إنشائها 

بهدف حماية الكائنات الطبيعية والتنوع األحيائي 
في منطقة محجوزات الشيبة في الربع اخلالي 

واحملافظة عليها. وباإلضافة إلى ذلك تدرس 
الشركة إقامة محمية ساحلية وأخرى للطيور في 

منيفة حلماية طيور النحام والعقاب. 

أما التزامنا بإعادة تأهيل بيئات املنغروف الطبيعية 
فيعود إلى أكثر من عشرين عاًما عندما تعاونت 

الشركة مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
في زراعة شتالته في إطار دراسة إعادة تأهيل 

مشتركة. وتعد بيئات املنغروف من بني أكثر النظم 

البيئية البحرية ثراء، إذ توفر حاضنة مناسبة 
للعديد من أنواع األسماك والروبيان وسرطان 
البحر، وهي األنواع التي متثل شريان احلياة 

لصناعة صيد األسماك في اململكة. كما توفر هذه 
األشجار حزاًما أخضرَـ طبيعًيا للمجتمعات احمللية 
في املنطقة الشرقية، إضافة إلى أنها حتتجز ثاني 

أكسيد الكربون واألتربة وغيرها من اجلسيمات 
الدقيقة وتوفر مالًذا للطيور املهاجرة.

وقد جتلت أهمية جهودنا في هذا املجال من 
خالل دراسة بحثية أجرتها إدارة حماية البيئة في 
أرامكو السعودية في عام 2013 تناولت التغيرات 

في بيئات املنغروف احمللية خالل السنوات 
اخلمسني املاضية، حيث كشفت هذه الدراسة أن 

أكثر من 90% من أشجار املنغروف التي كانت 
موجودة في األصل في املنطقة الشرقية قد 

فقدت. وأن أغلب هذه اخلسائر ناجتة عن أعمال 
التطوير التي تقوم بها األجهزة البلدية في املناطق 

الساحلية. كما أشارت الدراسة إلى أن املناطق 
القدمية املتبقية من غابات املنغروف توجد في 

مناطق أعمالنا أو بالقرب منها، وأنها حالت دون 
ممارسات معينة في استخدام األراضي هناك 

مثل الردم وإلقاء املخلفات. 

وقد قمنا، مبساعدة من املدارس احمللية والطالب 
واملتطوعني، بزراعة أكثر من 450 ألف شتلة 

منغروف للمساعدة في استعادة ما فقدناه من 
هذه البيئة الساحلية املهمة بسبب التطوير 

العمراني. ونهدف إلى زراعة 1.5 مليون شتلة 
أخرى خالل السنوات املقبلة.

للمساعدة في غرس احترام البيئة الطبيعية, نستعني باملتطوعني 
ونقدم البرامج التعليمية لآلالف من تالميذ املدارس
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وفي مؤشر آخر على التزامنا بحماية بيئات 
املنغروف الطبيعية احلساسة في اململكة 

وجتديدها وتعزيز التنوع األحيائي، تعد الشركة 
خطًطا لتطوير حديقة منغروف طبيعية في 
خليج رحيمة على ساحل اخلليج العربي في 

إطار اقتراح بحماية منطقة منغروف حيوية تزيد 
مساحتها على 63 كيلومتًرا مربًعا. ومن املقرر 

إجناز هذا املشروع أواخر العام 2017.

وستتاح للجمهور إمكانية الدخول إلى هذه 
احلديقة واحلصول على معلومات - بصورة 

مباشرة - حول أهمية هذا املورد الطبيعي ومدى 
حساسيته. كما ستزرع الشركة نحو 150 ألف 
شتلة منغروف في هذه احلديقة خالل العامني 

القادمني من أجل استعادة بيئة أوكار السالحف 
والطيور. وستشتمل هذه احلديقة على مركز 
للزوار يحوي منطقة إرشادية مزودة مبقاعد 

للجلوس وبرج مراقبة ملشاهدة أشجار املنغروف 
واحلياة الفطرية باستخدام عدسات التقريب، إلى 
جانب متنزه عائم يتخلل أشجار املنغروف ومخبأ 

ملراقبة احلياة الفطرية للطيور وقناة للقوارب 
ومساًرا للمشي، بينما سيخصص جزء من هذه 

احلديقة لألنشطة البحثية.

وإلى جانب حماية البيئات الطبيعية ألشجار 
املنغروف عملنا أيًضا على حماية سواحلنا من 
املخلفات التي تلوث املياه وتضر أنواع احلياة 

الفطرية والبحرية. وساعدنا في ذلك 400 من 
موظفي املقاولني وطلبة املدارس احمللية 

واملواطنني املتطوعني من املجتمعات احمللية خالل 
حمالت تنظيف الشواطئ والتوعية في كل من 

رأس تناقيب ورأس تنورة، حيث متكنا من خالل 
املساعدة التي قدموها من إزالة 3000 كيلوغرام 
من املخلفات من الشواطئ واملناطق احمليطة بها.

وبالتزامن مع يوم البيئة العاملي نظمت الشركة 
يوم تنظيف امليناء والشاطئ في جدة وجازان 
وينبع وضباء من أجل إزالة املخلفات وإرساء 
الوعي البيئي. وشارك ما مجموعه 650 من 
موظفي الشركة من دوائر مختلفة وموظفي 

املقاولني في هذه الفعالية التي تضمنت عروًضا 
للتوعية بأمور البيئة. 

ويعدّـ اخلليج العربي بيئة بحرية زاخرة. وتوفر 
الشعاب املرجانية فيه مالًذا طبيعًيا غنًيا 

للكائنات البحرية. وقد قمنا من خالل الشراكة 
مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن مبراقبة 

صحة الشعاب املرجانية في اخلليج العربي على 
مدى عقود. وأوضحت أبحاثنا أن ارتفاع درجة 

حرارة املياه قد قتل الكثير من هذه الشعاب 
في أنحاء املنطقة وأثر بصورة خطيرة على 

بنية الشعاب والتنوع األحيائي. واستجابة لهذا 
التحدي أطلقنا برنامًجا رئيًسا إلصالح الشعاب 

املرجانية في مختلف أنحاء املنطقة الشمالية 
الغربية للخليج العربي. وبعد أن مت بالفعل 

حتديد 60 موقًعا تخطط الشركة إلغراق 728 
من وحدات الشعاب املرجانية االصطناعية لتكون 

مبثابة محاضن للمرجان والكائنات البحرية 
املرتبطة به، حيث ميكننا، من خالل تهيئة البيئة 
والظروف املناسبة، املساعدة على عودة الكثير 
من الكائنات احلية الدقيقة التي كانت تعج بها 

الشعاب املرجانية. 

كما ميكن ملبادرة حماية التنوع األحيائي أن حتقق 
فوائد اقتصادية إيجابية. ونحن اآلن في املراحل 
النهائية إلنشاء فقاسات أسماك على جزيرة أبو 
علي على ساحل اخلليج العربي. وستساعد هذه 
الفقاسات املصممة إلنتاج 10 ماليني من صغار 

السمك كل سنة من أجل جتديد املخزون السمكي 
في احملافظة على صناعة الصيد التقليدية في 

ألواح الطاقة الشمسية املظللة ملواقف السيارات في برج املكاتب 
ر ما يصل إلى 10 ميغاواط من الكهرباء في مبنى املدرا توفّـ
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هذه املنطقة. وهذه الفقاسات هي أحد العناصر 
في نظام بيئي متكامل يشمل بحيرة اصطناعية 

حتيط بها أشجار منغروف مت نقلها إلى املنطقة، 
فيما يوجد شعب مرجاني اصطناعي بالقرب من 
الفقاسات يعد مبثابة حاضنة لألسماك التي يتم 

إخراجها من الفقاسات.

وحتافظ الشركة، في إجراءات أخرى متعددة، 
على جاهزيتها ويقظتها لالستجابة لتسربات 

النفط غير املتعمدة. وجتري تدريبات ميدانية 
دورية للمحافظة على قدرتها على االستجابة. 

وقد أجرينا خالل عام 2014 أول تدريب 
مشترك لالستجابة لتسرب نفطي مع جمعية 
البترول اليابانية بهدف االرتقاء بالتعاون في 

مجال االستجابة حلوادث تسرب النفط وتبادل 
املعلومات واخلبرات.

استهداف الطاقة املتجددة
ترى الشركة في الطاقة املنتجة من املصادر 
املتجددة إضافة قيمة إلى مزيج الطاقة في 

اململكة ميكنها من أن تساعد في تلبية الطلب 
احمللي على الطاقة وأن حتل محل كميات الوقود 

السائل التي تستهلك حالًيا في توليد الكهرباء.

ولتلبية هذه االحتياجات أجرينا العديد من 
الدراسات لتشجيع وضع أهداف وطنية تركز 

على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، واقترحنا 
إدراج مشاريع إلنتاج 300 ميغاواط من الطاقة 

الشمسية الضوئية وطاقة الرياح في عشرة 
مواقع نائية في اململكة. ويتوقع لهذه املشاريع 
التي ستنتج 300 ميغاواط أن تؤدي إلى توفير 

3300 برميل في اليوم من الوقود الهيدروكربوني 

)أي أكثر من مليون برميل في السنة( تستهلك 
حالًيا في توليد الكهرباء لالستخدامات الصناعية 

وغيرها من االستخدامات.

تنظر الشركة في إجراء حتسينات على حقل 
اختبار الطاقة الشمسية التابع لها في مدينة 

الظهران من أجل حتسني أنظمة جمع املعلومات، 
كما تعتزم الشركة إجراء اختبار لألداء في 

ظروف التحلل املتسارع ودرجة احلرارة املرتفعة 
في مختبرات تابعة ألطراف أخرى والتعاون مع 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية في مجال 

اختبار الوحدات واإللكترونيات. وتواصل دراسة 
اجلدوى التي جتريها الشركة بشأن تطوير طاقة 

الرياح حتقيق تقدم ملموس في عام 2014، 
حيث تعتزم الشركة تركيب دوام هوائي بطاقة 

3.3 ميغاواط في مستودع منتجات النفط التابع 

لها في مدينة طريف، في إطار مشروع جتريبي 
يهدف إلى خفض استهالك الوقود في مستودع 

منتجات النفط وبناء القدرات التشغيلية الالزمة 
لتركيب مزيد من الدوامات الهوائية.

كما تقوم الشركة بإدخال إمكانيات الطاقة 
الشمسية في إضاءة الشوارع في العديد من 

أحياء السكن لالستفادة مما حتققه من وفر في 
الطاقة، وذلك من خالل اجلمع بني استخدام 

الطاقة الشمسية واستغالل كفاءة وفاعلية 
مصابيح ثنائية الصمام )LED(، حيث مت تركيب 
نحو 130 عمود إضاءة يعمل بالطاقة الشمسية 

حتى اآلن. وستحقق هذه املبادرة وفًرا كبيًرا 
في التكاليف الرأسمالية وتقلل تكاليف الصيانة 

واستهالك الكهرباء إلى جانب زيادة الوعي 
باملسائل املتعلقة بكفاءة استهالك الطاقة في 

أحياء السكن التابعة للشركة. 

حماية املناطق الساحلية املستهدفة 
وبناء موانئ الصيد وفقاسات األسماك 

تساعد في ضمان التنمية املستدامة

تقرير املواطنة لعام 2014 : : البيئة



 املواطنة 
العاملية

يزداد العالم ترابًطا يوًما بعد يوم. وباعتبارنا 
شركة عاملية فإننا نولي أهمية كبرى 

للتواصل مع الثقافات واملجتمعات العاملية.



ويتجلى هذا األمر من خالل األيدي العاملة في 
الشركة التي تتألف من موظفني ينتمون إلى أكثر 

من 60 دولة. كما أننا نرتبط بأسواق الطاقة 
الكبرى في أنحاء العالم من خالل الكيانات 

العديدة التابعة ألرامكو السعودية مثل الشركات 
واملكاتب البحثية وشراكات املشاريع املشتركة.

وكما تستفيد أرامكو السعودية من هذا الترابط 
فإن عليها في املقابل أن تفيد املجتمعات التي 

تستضيف أنشطتها وأعمالها املختلفة وتساندها. 
ومع أن هذه األنشطة تعود في حاالت كثيرة 

بفوائد اقتصادية وتوفر فرًصا وظيفية وأعمااًل 
متزايدة للمورِّـدين واملصنِّـعني في تلك املجتمعات، 

فإن أرامكو السعودية، باعتبارها شركة عاملية، 
هي أيًضا مواطن عاملي. ومن هذا املنطلق نهتم 

ونسهم في تعزيز صحة ورفاهية املجتمعات 
التي تساعد في إجناح أعمالنا الدولية أينما 

وجدت في العالم.

آسيا
تُـشغل أرامكو السعودية مرفًقا لتخزين النفط 
اخلام في جزيرة أوكيناوا يُـستخدم في توريد 

اإلمدادات إلى اليابان والدول األخرى في 
املنطقة. وتساند الشركة جهود مجلس احملافظة 

على الشعاب املرجانية في أوكيناوا التي تعد ثروة 
طبيعية ثمينة، كما تساند معهد أوكيناوا للعلوم 

والتقنية وجامعة ريوكيو حلماية هذا النظام 
البيئي الطبيعي املهم. 

ومن جهة ثانية رعت الشركة دورة اقتصاديات 
الشرق األوسط في جامعة كانساي اليابانية 

للسنة اخلامسة على التوالي من أجل التعريف 
مبنطقة الشرق األوسط وتسهيل عملية استيعاب 

طبيعة املنطقة والفرص املتاحة فيها. كما 
قدمت من خالل منظمة إنقاذ األطفال اليابانية، 

مساندة لتجديد متنزه دمرته األمواج الزلزالية 
)التسونامي( التي ضربت اليابان في شهر مارس 

من عام 2011.

ومنذ افتتاح مكتبنا في بكني، في عام 2012، 
عملنا على تشجيع التنمية االقتصادية 

واالجتماعية املستدامة في مناطق تواجد أعمال 
الشركة، مع التركيز على مساندة التعليم والثقافة 

والفنون وحماية البيئة والتخفيف من الفقر. 
ودخل مكتبنا في بكني في شراكة مع مركز 

الصني الوطني للفنون االستعراضية ومركز امللك 
عبدالعزيز الثقافي العاملي من أجل تشجيع تبادل 

البرامج الثقافية بني الصني واململكة. 

ودخل مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي، 
أيضا، في شراكة مع معهد الفلسفة التابع 

لألكادميية الصينية للعلوم االجتماعية لدعم 
أبحاث العلوم االجتماعية في الصني واململكة 
وتعزيز التبادل الثقافي. وتعد هذه الشراكات 

باكورة مشاريع التبادل الثقافي الصيني السعودي 
التي أطلقها مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 

العاملي، والتي تنسجم مع مهمة املركز املتمثلة 
في رعاية املعرفة واإلبداع والتواصل بني 

الثقافات املختلفة. 

وفي مقاطعتي فوجيان ويونان قمنا بتجديد 
مرافق السكن في مدرستني ابتدائيتني لنوفر 

ملائتي تلميذ سكًنا أفضل حااًل وأكثر أمًنا 
يساعدهم في حتقيق تطلعاتهم الدراسية. كما 
أنشأنا جسًرا جديًدا في مقاطعة يونان يخدم 

نحو 300 من أهل القرى ويتيح لهم الوصول إلى 
املدارس واألسواق بصورة آمنة وفاعلة. وفي 

شراكة مع جامعة األعمال واالقتصاديات الدولية 
في بكني، ومبساعدة 12 من طالب اجلامعة، 

قدمنا مساندة للمهرجان الثقافي الدولي 
اخلامس، وهي فعالية يديرها الطالب ويحضرها 

نحو 4000 طالب من 129 دولة وتعد منبًرا 
للتواصل بني الثقافات املختلفة. 

أما في كوريا اجلنوبية فقد ساندنا أنشطة تهدف 
إلى تعزيز املشاركة والعالقات املجتمعية الودية 

بني األفراد املنتمني إلى ثقافات مختلفة، مثل 
مسابقة كرة القدم التي تنظمها امللحقية الثقافية 

السعودية للطالب األجانب هناك.

أوروبا
رعى مكتبنا في هولندا نحو 1500 طالب جامعي 

يدرسون في هولندا خالل املاراثون السنوي 
األربعني املسمى «املدينة-الرصيف البحري-

املدينة» والذي مت تنظيمه في الهاي في إطار 
مساندة منظمة اليونيسيف. كما دعم مكتبنا في 

لندن فعاليات اجتماعية مثل مهرجان مايو في 
أبردين باسكتلندا. وتطوع الطالب، املبتعثون من 

الشركة للدراسة في جامعات اململكة املتحدة 
وأوروبا، للمشاركة في عدد من الفعاليات اخليرية 

مثل مسابقات املاراثون واملشي ومعارض العلوم 
والهندسة، وهي مبادرات جتسد األثر اإليجابي 
الذي نحدثه في املجتمعات التي نتواجد فيها. 

الواليات املتحدة
ساندت أرامكو السعودية من خالل برنامجها 
الذي يحمل اسم «أنبوب املطبوعات» الرابطة 

األمريكية للجيولوجيني البتروليني في جهودها 
للمساعدة في حتسني تدريس العلوم اجليولوجية 

في الدول النامية، وذلك من خالل جمع كتب 
ومطبوعات اجليولوجيا من أشخاص وجهات 
لم تعد بحاجة إليها وإرسالها إلى اجلامعات 

واملكتبات في دول أخرى. وقام مكتبنا في 
هيوسنت بتجميع وتعبئة 55 لوح حتميل بكتب 

ومطبوعات اجليولوجيا التي تبرعت بها مكتبات 
الشركة إلى جامعات مختلفة في ميامنار. 

وللمرة العاشرة على التوالي كانت أرامكو 
السعودية هي الراعي الرسمي لنصف ماراثون 
أرامكو هيوسنت لعام 2014 الذي أصبح واحًدا 

من أهم سباقات اجلري في الواليات املتحدة 
وركيزة من ركائز أنشطة جمع التبرعات اخليرية 

لصالح 60 جمعية مختلفة في مدينة هيوسنت. 
وجتتذب عطلة نهاية األسبوع التي يقام خاللها 
ماراثون هيوسنت، والتي متتد لثالثة أيام، أكثر 

من 250 ألف مشارك ومتطوع ومتفرج، بينما جاء 
العداؤون املشاركون من كل الواليات األمريكية 
اخلمسني إلى جانب 26 دولة أخرى. وبلغ عدد 

املتطوعني املشاركني في املاراثون من مكتبنا في 
هيوسنت 200 مشارك ما بني موظفني وأسر 

وأصدقاء، وكان هناك ستون موظًفا ضمن 
العدائني املشاركني الذين بلغ عددهم نحو 

30 ألف شخص. 

أما مكتبنا لتسويق البترول في مدينة نيويورك 
فلديه تاريخ طويل في اخلدمة املجتمعية. وفي 

م املكتب خالل عام 2014 تبرعات  هذا اإلطار قدّـ
سخية إلى مجموعة كبيرة من اجلمعيات اخليرية 

في مدينة نيويورك تركز على التعليم وأبحاث 
الرعاية الصحية وبرامج احملافظة على صحة 

األطفال والدفاع عن حقوقهم. 
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البيئة
حصدت الشركة في شهر مارس من عام 2014 

ثالث جوائز للتميز البيئي خالل مؤمتر ومعرض 
البحار العربية، حيث حصلنا على جائزة التميز 

في التقنيات البيئية بفضل جهودنا حلماية 
البيئة البحرية خالل إنشاء مشروع حقل منيفة، 

فيما حصلت دائرة خدمات أحياء السكن في 
الشركة على جائزة التميز في املشاريع واملنتجات 
البيئية تقديًرا جلهودها في تنفيذ حلول الطاقة 

املتجددة. أما جائزة التميز في التطبيقات 
البيئية فقد حصلنا عليها تقديًرا لتطبيقنا 

أفضل املمارسات في مجاالت الصحة والسالمة 
والبيئة واجلودة. 

وحصل معمل الغاز العائد للشركة في شدقم 
على جائزة التميز البيئي الدولية من جمعية 
معاجلة الغاز األمريكية تقديًرا ألدائه البيئي 

املتميز، السيما فيما يتعلق بقيامه بتركيب نظام 
الستخالص غازات املداخن. وتبرز هذه اجلائزة 
مدى االهتمام، على املستويني الوطني والعاملي، 
باجلهود التي نبذلها على صعيد حماية البيئة 

وكفاءة استخدام موارد الطاقة.

املعرفة واإلبداع
حصل فيلم «أطفال العالم» الذي شارك في 

إنتاجه مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي 
على جائزتني ذهبيتني عامليتني في فئة املجتمع 
واملسائل االجتماعية وفئة التصوير السينمائي. 

كما حصل على جائزة فضية في فئة التعليم 
والتثقيف خالل مهرجان نيويورك الدولي 

للتلفزيون واألفالم لعام 2014. 

واختارت مؤسسة تليفونيكا اإلسبانية مبادرة إثراء 
الشباب ضمن أفضل 20 ابتكاًرا مهما تشجع 

على تعلم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 
في العالم.

وتأهل برنامج )أكتشف(، وهو برنامج تثقيفي 
يتمحور حول مجموعة من األدوات جتعل من 

تعلم العلوم أمًرا ممتًعا لتالميذ الصف اخلامس، 
إلى املراحل النهائية في فئة أفضل برنامج 

مجتمعي خالل املهرجان العاملي السنوي الثالث 
عشر لقطاع النفط. ويركز هذا البرنامج، الذي 
أطلقه مكتبنا في هيوسنت في إطار شراكة مع 

متحف العلوم الطبيعية في هيوسنت، على مهارات 
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات بهدف 

تعزيز اهتمام الطالب بالعمل في صناعة الطاقة، 
السيما في املهن الهندسية واجليولوجية.

املوظفون وفرق العمل
في املؤمتر واملعرض السنوي لعام 2014، جلمعية 

مهندسي البترول، متت تسمية علي دوقرو، 
من مركز البحوث املتقدمة التابع للشركة، 

عضًوا فخرًيا في اجلمعية وذلك إلسهاماته 
ودوره القيادي في تطوير تقنية محاكاة املكامن 

 )mega- and giga-cells( باستخدام خاليا
على نطاق واسع، وعمله الرائد املتعلق بالتحليل 

التشكيكي للتنبؤ بأداء املكمن. والعضوية الفخرية 
هي أعلى تكرمي متنحه جمعية مهندسي البترول 

لألفراد، ومقصور على 0.1% من إجمالي 
أعضاء اجلمعية كحد أقصى. ويُـعدّـ علي دوقرو 

كذلك، أول موظف في الشركة ينال زمالة 
موا  أرامكو السعودية من بني علمائها الذي قدّـ

إسهامات رائدة.

ونعمل في أرامكو السعودية على الترويج لثقافة 
قائمة على التميز، فالبراعة العملية والطاقة 

اإلبداعية التي يتميز بها موظفونا – سواًء كان 
ذلك على املستوى الفردي أو على مستوى فرق 
العمل – هي التي تسهم في نهاية املطاف في 
مساعدتنا على تطوير األفكار التي تؤدي إلى 

إيجاد احللول اإلبداعية واالبتكارية لعدد من أكثر 
مسائل الطاقة إحلاًحا. وحتتفي الشركة، في كل 

عام، باملوظفني وفرق العمل الذين متثل إجنازاتهم 
أقصى درجات التميز في عدد من املجاالت مثل 

االبتكار والسالمة واملواطنة وإنتاج الطاقة بصورة 
أكثر كفاءة واستدامة.

وخالل حفل توزيع جوائز التميز لعام 2014، 
كرمت الشركة اإلجنازات البارزة ألحد عشر 
موظًفا وخمس فرق عمل. وقد حصل على 

اجلوائز في فئة اإلجنازات الفردية موظفون 
ميثلون طيًفا متنوًعا من املجاالت والتخصصات 

في الشركة، حيث مت تكرميهم على حصولهم على 
براءات اختراع جديدة، وتصميم أنظمة ابتكارية، 

وأنظمة حوسبة متقدمة، وأساليب تدريب متطورة. 
كما مُـنحت جوائز متيز لفرق العمل التي أسهمت 

في تطوير املعهد الوطني للتدريب الصناعي، 
الذي ميثل منوذًجا فريًدا للتميز في مجال تدريب 
األيدي العاملة وتطويرها، ولفريق العمل املسؤول 

عن تأسيس شركة أرامكو السعودية ملشاريع 
الطاقة، التي متثل نهًجا جديًدا في االستفادة من 

بيئة االبتكار العاملية في قطاع الطاقة، ولفريق 
العمل املسؤول عن إنشاء مرفق جديد ملعاجلة 

مياه الصرف الصحي في معمل الغاز في شدقم 
التابع للشركة، الذي أثمر عن العديد من الفوائد 

البيئية والرأسمالية، وكذلك لفريق العمل املسؤول 
عن تطوير حل مبتكر في مصفاة رأس تنورة التابع 
للشركة تضمن ضخ الهيدروجني الفائض إلى نظام 

غاز الوقود التابع للمعمل، وهو األمر الذي أسهم 
في توفير الكثير من التكاليف وخفض نسبة حرق 

الهيدروجني إلى الصفر تقريًبا.

األخالق والنزاهة
وفي الوقت الذي تشهد فيه أنشطتنا وأعمالنا التجارية منًوا من حيث النطاق ودرجة التعقيد، تظل الشركة على التزامها باملعايير القانونية واألخالقية التي متثل حجر 

األساس لسمعة الشركة ونزاهتها. فنحن في أرامكو السعودية ال نكتفي مبجرد االلتزام، وإمنا نحرص على وضع معايير سلوكية أعلى ملوظفينا وشركائنا، وهي املعايير ذاتها 
التي نأمل في أن نغرسها في مجتمعاتنا. وبالنسبة لنا، تُـعَـدُّـ نزاهة الشركة نتاًجا لنزاهة موظفينا، وتنبع املعايير والنماذج في مجال النزاهة في الشركة أواًل من مجلس 

اإلدارة، مبشاركته الكاملة وما يتمتع به به أعضاؤه من خبرات واسعة ومتنوعة وعقول قادرة على استشراف املستقبل. ويفرض املجلس على إدارة الشركة حتدًيا يتمثل في 
االلتزام بأعلى املعايير الشخصية واملهنية، كما يضمن، من خالل إجراءات التدقيق التي يضعها املجلس ويشرف على مراقبتها داخل الشركة، وجود إجراءات مستقلة وسرية 

وفاعلة للمراجعة والتدقيق وتقدمي التقارير.
ويلخص دليل ممارسة األعمال اخلاص بالشركة املعايير التي تتيح للموظفني احملافظة على تراثها الرائع في هذا املجال والبناء عليه، حيث يحدد سياسات الشركة فيما 

يخص تعارض املصالح والنزاهة املالية وإدارة األصول الفكرية واملضايقات في أماكن العمل واملمارسات العادلة والسالمة والصحة والبيئة، كما يشدد على املبادئ التوجيهية 
التي حققت من خاللها أرامكو السعودية هذا النجاح.

ويقوم كل موظف لدينا مبراجعة خطط تعارض املصالح وأخالقيات العمل بصورة دورية، مبا يضمن مواصلة تعزيز سياسات الشركة في مجال األخالقيات من أجل تطبيقها 
في احلياة العملية. كما ميكن اإلبالغ عن أي اشتباهات أخالقية من جانب موظفينا أو األطراف األخرى من خالل قنوات التواصل واإلبالغ التي أنشأناها، عالوة على أن 

هناك خًطا ساخنًا لالتصال باملدقق العام يوفر وسيلة آمنة وسرية للموظفني واألشخاص من خارج الشركة لإلبالغ عن احلاالت املشبوهة من احتيال أو سلوكيات غير 
أخالقية أو مخالفات. ومبا أننا منارس أعمالنا وفق أرفع املعايير القانونية واألخالقية فإننا، بطبيعة احلال، نتوقع نفس الشيء من موردينا.

وتتضمن مدونة القواعد السلوكية للموردين سياسات إلزامية فيما يتعلق مبسائل البيئة والصحة والسالمة; واملمارسات التجارية العادلة واألخالقية ملصادر السلع 
واخلدمات; وتضارب املصالح; والرشوة والعموالت والهدايا واالحتيال، واملراقبة وااللتزام. وتساعد مدونة القواعد السلوكية للموردين في أرامكو السعودية في تعزيز اجلانب 

األخالقي لدى القطاع اخلاص في اململكة وطمأنة موردي الشركة إلى أننا نلزم أنفسنا باملعايير نفسها.

حقوق النشر 2015, أرامكو السعودية. جميع احلقوق محفوظة
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