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ولأرامك� ال�سع�دية تاريخ تعتز به يف جمال امل�س�ؤولية 

الجتماعية وامل�اطنة، فروح العمل امل�س�ؤول وامل�ستدام 

�ساحبت ال�رشكة منذ تاأ�سي�سها يف عام 1933م. 

فعند ت�قيع اتفاقية المتياز الأوىل للتنقيب عن الزيت 

مع �ستاندرد اأويل اأوف كاليف�رنيا طلب جاللة امللك 

عبدالعزيز اآل �سع�د، رحمه الله، اأن تت�سمن التفاقية 

�رشوطاً تكفل التعليم امل�ستمر ونقل املهارات للعاملني 

ال�سع�ديني.

وعلى مدى ثالثة اأرباع القرن ونيف، وا�سل القت�ساد 

ال�سع�دي ازدهاره بف�سل الدور الرائد ل�رشكة مثل 

اأرامك� ال�سع�دية يف تنمية اململكة. ول �سك يف اأننا 

نحتاج اإىل م�ساعفة اجله�د امل�سرتكة لتحقيق املزيد من 

النم� والتط�ر، ولتعميق املعرفة، ورعاية البتكار، وتن�يع 

القت�ساد، واإيجاد فر�ص العمل، وتعزيز حماية البيئة.

وي�سلط تقرير امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية لعام 2009م 

ال�س�ء على العديد من امل�ساركات الرائدة واملبتكرة التي 

ت�سهم من خاللها ال�رشكة يف ازدهار املجتمع.

اآمل اأن ت�ستمتع�ا بقراءة هذا التقرير املتميز، كما اآمل 

اأن ت�سارك�ين يف الإ�سادة بالنجاحات ال�اردة فيه، وبالقيم 

التي تقف وراء روؤية امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية 

املتمثلة يف »اأن تك�ن �رشكة رائدة وم�ؤثرة يف ت�فري 

الفر�ص الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة من اأجل 

حتقيق الرفاهية يف اململكة ويف امل�اقع الأخرى التي 

تعمل فيها«.

علي بن اإبراهيم النعيمي

وزير البرتول والرثوة املعدنية

رئي�ص جمل�ص اإدارة اأرامك� ال�سع�دية 

ميثل العام 2009م معلماً اآخر يف 

تاريخ اأرامك� ال�سع�دية، حيث 

ي�سهد ن�رش اأول تقرير عن اإ�سهاماتها 

يف جمال امل�س�ؤولية الجتماعية 

خالل اأكرث من �سبعة عق�د، مع 

تركيز خا�ص على ما مت اإجنازه يف هذا 

امل�سمار خالل عام 2009.

وياأتي هذا التقرير يف وقت مهم بالن�سبة اإىل ال�رشكة 

و اإىل اململكة العربية ال�سع�دية على نح� اأعم. فمع 

اكتمال اأكرب برنامج راأ�سمايل يف تاريخ ال�رشكة وارتفاع 

طاقتها الإنتاجية الق�س�ى الثابتة للزيت اخلام اإىل 12 

ملي�ن برميل يف الي�م، وه� الأعلى يف تاريخ ال�رشكة، 

تك�ن اأرامك� ال�سع�دية قد و�سعت معياراً جديداً 

ل�سناعة البرتول. ويعد بدء الإنتاج يف م�رشوع برتورابغ اأحد 

الإجنازات املهمة الأخرى، فه� اخلط�ة الأوىل لل�رشكة يف 

جمال ال�سناعة البرتوكيميائية، واأحد الإجنازات على طريق 

تن�يع م�سادر القت�ساد ال�طني وت�فري فر�ص عمل جديدة 

يف اململكة.

وبالرغم من الإجنازات املهمة لل�رشكة على ال�سعيد 

الدويل، اإل اأنها تنطلق يف ن�ساطاتها واأعمالها دائماً من 

اإميانها باأن قدرة ال�رشكات الناجحة على حتقيق املزيد من 

الإجنازات يعتمد على ت�سكيل فرق عمل تركز على نقاط 

الق�ة التي متّيز اأفرادها وت�ظيفها يف جهد م�سرتك. وقد 

حققت اأرامك� ال�سع�دية الكثري من جناحاتها بالتعاون 

ال�سرتاتيجي والعمل مع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات احلك�مية 

وغريها من اجلهات ذات العالقة.

كلمة رئي�س 

جمل�س االإدارة
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حقبة جديدة من اأعمال امل�اطنة.

وتق�م ا�سرتاتيجية امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية 

على اأربعة اأركان اأ�سا�ص يت�اءم كل منها مع 

خربة ال�رشكة يف اأعمالها الأ�سا�سية والأول�يات 

ال�سرتاتيجية للمملكة. وتتمثل تلك الأول�يات يف 

تن�يع جمالت التنمية القت�سادية، وبناء املجتمع، 

وات�ساع اآفاق املعرفة، وحماية البيئة. وقد �رشعت 

ال�رشكة بالفعل يف تطبيق برامج تثقيفية وت�ع�ية، 

مثل برنامج ال�سالمة املرورية الذي يعمل على تط�ير 

مهارات الفئات امل�ستهدفة وكفاءاتهم وي�سجع على 

حت�سني م�ست�يات ال�سياقة الآمنة، واملبادرة اجلديدة 

املتميزة ممثلة يف برنامج تط�ير كفاءات ال�سباب 

الذي يهدف اإىل دعم ال�سباب من خالل تنمية 

�سخ�سياتهم وتعزيز مهارات التفكري النقدي لديهم.

لقد كانت اأرامك� ال�سع�دية، و�ستظل على الدوام، 

رائدة يف جمال امل�اطنة. ويعد هذا التقرير ح�ل 

امل�اطنة عالمة بارزة تظهر مدى التزام ال�رشكة جتاه 

م�ظفيها وجمتمعاتها وذوي العالقة بها، كما يظهر 

ا�ستمرارها يف ت�فري الطاقة للعامل بطريقة اآمنة 

وم�ث�قة وم�س�ؤولة.

خالد بن عبدالعزيز الفالح 

الرئي�ص وكبري الإداريني التنفيذيني 

اأرامك� ال�سع�دية 

ي�سعدين اأن اأقدم لكم التقرير الأول 

ح�ل امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية 

الذي ميثل ف�سالً جديداً يف تاريخ 

ال�رشكة، ويتزامن مع بدء تنفيذ 

ا�سرتاتيجية جديدة ت�ساعد على 

ال��س�ل اإىل م�ست�يات اأعلى من 

الإجناز يف جمال امل�اطنة.

ففي اأرامك� ال�سع�دية، كانت امل�اطنة دائماً اإحدى 

القيم الأ�سا�ص املتاأ�سلة يف جميع اأعمالها وامل�ؤثرة 

فيها؛ فهي ل تعني فقط الدعم املايل للم�ؤ�س�سات 

اخلريية اأو التعليمية اأياً كان �سببه، بل تعني جت�سيد 

قيم ال�رشكة يف طريقة العمل والبتكار.

لقد ارتبط ا�سم اأرامك� ال�سع�دية على مدى تاريخها 

بت�فري الفر�ص ال�ظيفية لالأيدي العاملة ال�سع�دية 

وامل�ساعدة على احل�س�ل على التعليم، وتعزيز حماية 

البيئة، ودعم الن�سيج الجتماعي للمملكة. كما 

حفل �سجل ال�رشكة يف قيادة امل�ؤ�س�سات والتعاون 

معها يف �سبيل حتقيق النتائج التي تع�د بالنفع 

على ال�رشكة واملجتمع ب�جه عام.

من ناحية اأخرى، فقد اقرتنت اإجنازات ال�رشكة بقدرتها 

على اإقامة عالقات ا�سرتاتيجية، حيث يتيح التعاون 

مع الآخرين لل�رشكة فر�سة العمل مع امل�ردين، 

واملقاولني، وامل�ؤ�س�سات الأكادميية، وغريها من اجلهات 

املعنية من خالل فرق عمل فاعلة. وا�ستطاعت 

اأرامك� ال�سع�دية من خالل ذلك اأن حتافظ على 

ريادتها العاملية، وه� ما يعد اأمراً �رشورياً لالنتقال اإىل 

كلمة رئي�س 

ال�سركة



اأرامكو ال�سعودية 

يف �سطور
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تعد اأرامك� ال�سع�دية اأكرث م�سادر ت�ريد الزيت 

م�ث�قية يف العامل. وهي �رشكة برتول عاملية 

متكاملة متلكها حك�مة اململكة العربية ال�سع�دية، 

وتدير 260 بلي�ن برميل من احتياطيات الزيت امل�ؤكدة، 

واأكرث من 275 تريلي�ن قدم مكعبة قيا�سية من 

احتياطيات الغاز. كما متلك ال�رشكة اأ�س�لً كبرية يف 

جمال التكرير وال�سناعة البرتوكيميائية. وال�رشكة 

ملتزمة باإمداد اململكة واملجتمع الدويل على حد 

�س�اء بكميات م�ث�قة من الزيت.

ويف عام 2009م، قطعت اأرامك� ال�سع�دية �س�طاً 

كبرياً يف اإجناز عدد من امل�ساريع الكربى التي �س�ف 

ي�ستغرق تنفيذها �سن�ات عدة، وت�سمل اإن�ساء 

مرافق جديدة اأو ت��سعات ملرافق الزيت والغاز 

والبرتوكيميائيات. وارتفعت الطاقة الإنتاجية 

امل�ستدامة الق�س�ى لل�رشكة اإىل 12 ملي�ن برميل 

يف الي�م، كما ازدادت طاقة اإنتاج الغاز ومعاجلته 

زيادة كبرية، ومتت ت��سعة مرافق م�ساندة اأ�سا�سية اأو 

تط�يرها مثل �سبكات حقن املياه و�سبكات الت�زيع.

وت�فر اأرامك� ال�سع�دية بيئة عمل اآمنة مل�ظفيها. 

فعلى �سبيل املثال، كان معدل ال�فيات على راأ�ص 

العمل يف العام املا�سي �سفراً، كما مت اإجناز ما يزيد 

على ملي�ن �ساعة عمل يف م�سايف جدة والريا�ص 

وينبع دون اإ�سابة اأو مر�ص مهني ي�ؤدي اإىل انقطاع 

عن العمل.

وبف�سل هذا ال�سجل امل�رشف يف جمال ال�سالمة 

والأعمال الناجحة ن�ستطيع ا�ستقطاب الأيدي 

العاملة املتميزة واملحافظة عليها، اإذ يبلغ عدد 

م�ظفي ال�رشكة 55,066 م�ظفاً وم�ظفة، %87 

منهم م�اطن�ن �سع�دي�ن. وبالرغم من اأن املقر 

الرئي�ص لل�رشكة يقع يف الظهران، لكننا على �سلة 

ب�سبكة من ال�رشكات التابعة، وامل�ساريع امل�سرتكة 

يف ال�سني واليابان والهند وه�لندا وجمه�رية ك�ريا 

و�سنغاف�رة والإمارات العربية املتحدة واململكة 

املتحدة وال�ليات املتحدة. فالتعاون بهذه الطريقة 

ميّكن ال�رشكة من تلبية الطلب املحلي والدويل 

و�سمان ال�فاء باحتياجات العامل من الطاقة لأجيال 

قادمة.

ت�فر ال�رشكة بيئة عمل ماأم�نة مل�ظفيها البالغ عددهم 55,066 م�ظفاً، يعمل عددٌ كبريٌ منهم يف مقر ال�رشكة الرئي�ص 

يف الظهران.

يف �سهر ي�لي� 2009م مت افتتاح م�رشوع خري�ص، وه� اأكرب برنامج لتط�ير حق�ل الزيت يف تاريخ ال�رشكة الذي مّكنها من 

زيادة طاقتها الإنتاجية الق�س�ى الثابتة من الزيت.



املواطنة يف 

اأرامكو ال�سعودية 



20
09

م 
عا

 ل
ة

ي
ع

ما
جت

ال
 ا

ة
ي
ول

وؤ
�س

مل
 ا

ج
م

را
 ب

ة
ي
ود

ع
�س

ال
و 

ك
م

را
 اأ

يف
ة 

طن
وا

مل
ا

9

�سجعت اأرامك� ال�سع�دية، باعتبارها م�ؤ�س�سة وطنية 

رائدة، التنمية الجتماعية والقت�سادية بفاعلية 

كبرية منذ تاأ�سي�سها يف عام 1933م. فامل�اطنة هي 

اإحدى قيم العمل يف ال�رشكة والركيزة الأ�سا�ص التي 

تنطلق منها اأعمالها بدءاً بطريقة اإدارة مكامن 

الزيت لتحقيق اأق�سى فائدة للمملكة على املدى 

الط�يل، وانتهاء بطريقة التعامل مع امل�ظفني 

وم�ساركة املقاولني يف التدريبات املهمة ودعم حماية 

البيئة، والعمل التط�عي يف املجتمعات املحلية يف 

اأنحاء اململكة.

وقد عملت قيادات ال�رشكة خالل العام املا�سي على 

اإي�ساح هذا املعنى من منظ�ر امل�اطنة من داخل 

ال�رشكة. فاأرامك� ال�سع�دية تهدف اإىل "اأن تك�ن 

�رشكة رائدة وفاعلة يف ت�فري الفر�ص الجتماعية 

والقت�سادية امل�ستدامة من اأجل رفاهية اململكة ويف 

امل�اقع الأخرى التي يعمل فيها �رشكاوؤنا". هذه الروؤية 

للم�اطنة �س�ف تق�دنا اإىل التنمية امل�ستقبلية واإىل 

تنفيذ اأعمال وبرامج على م�ست�ى عاملي مل�ظفينا 

و�سبابنا وجمتمعاتنا.

اإن تنفيذ هذه الروؤية يحتاج اإىل تاأ�سي�ص عالقات تعاون 

وثيقة، واملحافظة عليها؛ فالعمل مع املجتمعات 

املحلية والهيئات احلك�مية يف �سبيل حتقيق اأهداف 

م�سرتكة يعد النهج الأ�سا�ص لأرامك� ال�سع�دية. 

ولدى ال�رشكة �سجل حافل من النجاح يف تاأ�سي�ص 

البنى التحتية، وتعزيز ال�عي البيئي، وممار�سة العمل 

التط�عي يف املجتمع، ومتكني الأطفال من احل�س�ل 

على فر�ص تعليمية اأف�سل واأكرث تن�عاً.

وتع�د اأعمال امل�اطنة بالفائدة على املجتمع 

ال�سع�دي يف جميع اأنحاء اململكة، مثلما ت�جه 

العمل يف ال�رشكات التابعة لأرامك� ال�سع�دية 

يف جميع اأنحاء العامل. ففي كل بلد من البلدان 

التي تعمل فيها اأرامك� ال�سع�دية، تهدف م�ساريع 

ال�رشكة اإىل تعزيز املمار�سات الفاعلة لتت�اءم مع 

الحتياجات الأ�سا�ص للمجتمع، �س�اء كانت عمليات 

اإغاثة عند وق�ع ك�ارث طبيعية يف اليابان، مثالً، اأو 

ت�فرياً لربامج ومرافق تعليمية عاملية امل�ست�ى يف 

اململكة.

ويلقي هذا التقرير ال�س�ء على دور ال�رشكة يف دعم 

تنمية املجتمع والبيئة داخل اململكة وخارجها. كما 

ي��سح اأعمال ال�رشكة احلالية واإ�سهاماتها ال�سابقة 

وخططها امل�ستقبلية.

هدف اأرامك� ال�سع�دية ه� »اأن تك�ن 

�رشكة رائدة وفاعلة يف ت�فري الفر�ص 

الجتماعية والقت�سادية امل�ستدامة من 

اأجل رفاهية اململكة يف امل�اقع الأخرى 

التي يعمل فيها �رشكاوؤها«.

ت�جه ال�رشكة العديد من اأن�سطتها خلدمة املجتمع اإىل الأجيال ال�سع�دية ال�سابة وتهدف اإىل �سمان رفاهية املجتمع 

وازدهاره امل�ستقبلي.

ط�رت دائرة اخلدمات الطبية يف اأرامك� ال�سع�دية برناجماً تط�عياً للم�ظفني من اأجل ت�سجيع املبادرات ال�سحية يف 

الأحياء ال�سكنية.
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اململكة املتحدة: قامت �رشكة البرتول 

ال�سع�دي فيما وراء البحار املحدودة التابعة 

لأرامك� ال�سع�دية بتقدمي الدعم لالأعمال 

اخلريية، مثل الي�م ال�سن�ي لالإغاثة، وجمع 

الأم�ال للجمعية ال�طنية ملكافحة العنف 

�سد الأطفال.

اأويل، �رشكة  ÉjQƒc ájQƒ¡ªL: فازت اإ�ص – 

التكرير والت�س�يق يف ك�ريا، التي متلك 

اإحدى ال�رشكات التابعة لأرامك� ال�سع�دية 

ح�سة فيها، باأول جائزة يف جمال 

امل�س�ؤولية الجتماعية لل�رشكات العاملية 

عن فئة الإ�سهام الجتماعي، يف �سهر 

دي�سمرب 2009م.

ÉHÉ«dG¿: تعاونت �رشكة البرتول ال�سع�دي 

املحدودة التابعة لل�رشكة يف ط�كي� مع 

�رشكة الطاقة اليابانية اإي�اتاين لت�فري 

م�اقد حمم�لة تعمل بالغاز لت�زيعها على 

�سكان املناطق املعر�سة للزلزل.

Ú°üdG: قامت �رشكة ف�جيان للتكرير 

والبرتوكيميائيات، وهي اأول م�رشوع م�سرتك 

لأرامك� ال�سع�دية يف ال�سني، بتقدمي الدعم 

لتط�ير مدر�سة لالأيتام بالقرب من م�قع 

م�رشوع ك�انغانغ. وقد متكنت املدر�سة 

بف�سل هذه التربعات من �رشاء الكتب 

وحت�سني مرافق املدر�سة والبيئة املحلية.



اململكة العربية 

ال�سع�دية

املنطقة ال�رشقية: مت اعتماد ت�سميم 

مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 

ومت�يله. و�سي�فر املركز عند افتتاحه 

خدمات ثقافية لنح� ملي�ين �سخ�ص 

�سن�ياً.

الوليات املتحدة الأمريكية: قامت �رشكة 

خدمات اأرامك� التابعة لأرامك� ال�سع�دية يف 

هي��سنت برعاية �سباق ن�سف املاراث�ن لأرامك� 

هي��سنت لل�سنة اخلام�سة على الت�ايل. ويف عام 

2009م، �سارك يف هذا ال�سباق 11 األف عّداء 
من جميع اأنحاء العامل، وتطّ�ع فريق من 350 

م�ظفاً يف �رشكة خدمات اأرامك� لتنظيمه.

املنطقة الغربية: اإن�ساء جامعة امللك 

عبدالله للعل�م والتقنية، وهي م�ؤ�س�سة 

بحثية على اأحدث طراز عاملي، واأول 

من�ساأة يف اململكة حت�سل على ال�سهادة 

البالتينية لالأبنية ال�سديقة للبيئة من 

ال�ليات املتحدة.

مدينة ثول: الإ�رشاف على م�رشوع تط�ير 

البنية التحتية، وي�سمل اإن�ساء واجهة 

بحرية ت�سم مرفاأين جديدين، و�ساطئاً 

عاماً، و�س�قاً لل�سمك، وحمالَّ جتارية، 

وجممعاً للحر�ص ال�طني.

مدينة الريا�ض: امل�ساعدة على ت�سميم 

مركز امللك عبدالله للدرا�سات والبح�ث 

البرتولية وت�سغيله، وه� مركز لالأبحاث 

والدرا�سات امل�ستقبلية يف جمال الطاقة 

والتميز البيئي.

الأح�ساء: ت�قيع مذكرة تفاهم مع امل�ؤ�س�سة 

العامة للتدريب التقني واملهني لت�فري 

اأر�ص لإن�ساء معهد وطني جديد للتدريب 

ال�سناعي وامل�ساعدة على اإدارته. و�س�ف 

ي�ست�عب هذا املعهد عند اكتماله 2000 

متدرب يف ال�ظائف الأ�سا�ص التي حتتاجها 

�سناعات البرتول والغاز والبرتوكيميائيات.



76 �سنة من املا�سي امل�سرف 

 وامل�ستقبل امل�سرق: 

اإ�ساءات على املواطنة يف ال�سركة

1941م 

افتتاح مدر�سة اجلبل 

لتعليم البنني )حتت 

�سن 18 �سنة( م�اد 

الريا�سيات واللغتني 

العربية والإنكليزية.

1949م 

بدء اأول برنامج للتدريب يف 

اأنحاء ال�رشكة للم�اطنني 

ال�سع�ديني الذي يجمع بني 

التدريب على راأ�ص العمل 

وف�س�ل تدري�ص اللغة 

الإنكليزية. وخالل ال�سن�ات 

اخلم�ص التالية ت�ساعف عدد 

امللتحقني بالربنامج ع�رشة 

اأ�سعاف لي�ستفيد منه اأكرث 

من 12 األف م�ظف �سع�دي.

مرحلة ال�سناعة )1970م - 2000م(مرحلة البنى التحتية )1933م - 1970م(

1953م 

�سدور اأول بيان ح�ل 

�سيا�سة اأرامك� يف جمال 

التدريب ين�ص على اأْن ل 

حدود لتقدم ال�سع�ديني.

1964م 

دعم اأرامك� لتط�ير 

كلية البرتول واملعادن 

)التي عرفت بدءاً من عام 

1986م با�سم جامعة 
امللك فهد للبرتول 

واملعادن( لتزويد ق�اها 

العاملة باملهند�سني 

واخلرباء. وبحل�ل عام 

2010م، اأ�سبح ما يزيد 
على 50% من اأع�ساء 

الإدارة العامة يف ال�رشكة 

من خريجي هذه اجلامعة.

بدء حملة طم�حة 

لل�سحة العامة ملكافحة 

مر�ص املالريا بعد 

انت�ساره ب�سكل وبائي 

يف املنطقة ال�رشقية. 

وبحل�ل عام 1956م، مت 

ا�ستئ�سال املر�ص نهائياً 

تقريباً.

1943م

بدء برنامج متلك البي�ت، حيث 

ط�رت ال�رشكة الطرق واملرافق 

وقدمت للم�ظفني قرو�ساً بدون 

ف�ائد. وقد مكن هذا الربنامج 

العديد من امل�ظفني ال�سع�ديني 

من متلك بي�تهم، واأ�سهم يف 

تط�ير جمتمعات ق�ية واآمنة 

تنب�ص باحلياة. وبعد خم�سة 

عق�د من تاأ�سي�سه، بلغ عدد 

امل�ستفيدين من قرو�ص هذا 

الربنامج اأكرث من 58 األف م�ظف.

1951م

بدء اأول برنامج للمنح 

اجلامعية يف ال�رشكة 

للطالب ال�سع�ديني.

1947م



مرحلة املعرفة )2000م - حتى الي�م(مرحلة ال�سناعة )1970م - 2000م(

1987م 

افتتاح معر�ص اأرامك� 

يف الظهران للم�ساعدة 

على تعريف امل�اطنني 

بال�سناعة البرتولية.

1991م 

اإ�سهام اأرامك� ال�سع�دية 

بدور اأ�سا�ص يف مكافحة 

اأكرب ت�رشب نفطي اأثناء 

حرب اخلليج.

2002م 

بدء تدريب 57 م�ظفاً 

هم املجم�عة الأوىل من 

م�ظفي املقاولني يف اأول 

مركز لتدريب م�ظفي 

املقاولني يف بقيق.

2009م 

انتهاء ت�سميم مركز 

امللك عبدالعزيز الثقايف 

العاملي واعتماد مت�يله، 

وه� اأحد املراكز الثقافية 

الرائدة يف اململكة 

العربية ال�سع�دية.

بدء م�رشوع �سبكة الغاز 

الرئي�سة، وكان اآنذاك اأ�سخم 

م�رشوع �سناعي يف العامل 

تنفذه اأرامك� بهدف ا�ستثمار 

الغاز الطبيعي الذي مل يكن 

م�ستثمراً من قبل، وحت�سني 

ن�عية اله�اء يف املنطقة 

ال�رشقية عن طريق احلد من 

حرق الغاز. وتق�م ال�سبكة 

حالياً با�ستخال�ص ما يزيد 

على 3,500 طن من الكربيت 

يف الي�م من الغاز املرافق

1975م

اإعداد خطة بيئية اأ�سا�ص تبلغ 

كلفتها باليني الدولرات لدعم 

اإمكانات اأرامك� ال�سع�دية يف 

حماية البيئة. وت�سمل اخلطة 

كذلك م�ساريع لإنتاج وق�د 

البنزين والديزل النظيف للحد 

من التل�ث.

2001م

�رشوع اأرامك� ال�سع�دية يف 

تنفيذ برنامج لبناء جامعة 

عاملية، هي جامعة امللك 

عبدالله للعل�م والتقنية، 

التي افتتحها خادم احلرمني 

ال�رشيفني، امللك عبدالله بن 

عبدالعزيز بعد عامني من 

ذلك التاريخ.

2007م



متثل امل�اطنة والقدرة على التعاون مع ال�رشكاء 

ال�سرتاتيجيني جزءاً ل يتجزاأ من التط�ر امل�ستمر 

لأرامك� ال�سع�دية. وقد �ساعد جناح ال�رشكة على 

ن�رش الرخاء والبتكار يف جميع اأنحاء اململكة منذ اأن 

منحت حك�مة اململكة العربية ال�سع�دية امتياز 

التنقيب عن الزيت لل�رشكة يف عام 1933م.

فقد عملت اأرامك� منذ ذلك التاريخ جاهدة على 

ت�فري ما يلزم لق�اها العاملة وجمتمعاتها املحلية، 

كما وا�سلت اأعمالها لتط�ير املجتمعات املحلية 

ودعم اقت�ساد اململكة لي�سبح اأحد القت�سادات 

الرائدة يف العامل.

ويف مرحلة التاأ�سي�ص الأوىل من عام 1933م – 

1970م، امل�سار اإليها مبرحلة تاأ�سي�ص البنى التحتية، 

�ساعدت اأرامك� على بناء ق�اعد اقت�ساد ق�ي، ممثلة 

يف البنى التحتية الأ�سا�ص )مثل الطرق واملرافق(، 

واملن�ساآت املحلية )مثل املدار�ص وامل�ست�سفيات(، وعلى 

تاأمني امل�ؤن )مثل الغذاء ال�سحي وم�سادر املياه 

الثابتة(. فقد كان وج�د هذه العنا�رش الأ�سا�ص �رشورياً 

لنتعا�ص املجتمعات املحلية وجناح اأعمال ال�رشكة.

واإىل جانب امل�ساريع ال�ستثمارية الأ�سا�ص، مثل اإن�ساء 

ال�سكك احلديدية بني الدمام والريا�ص، اأر�ست ال�رشكة 

اأ�س�ص النجاح على املدى البعيد. وجاء تط�ير ق�ى 

عاملة م�ؤهلة لي�سبح اإحدى ال�رشوريات. كما �ساعد 

برنامج متلك البي�ت، الذي قدم حتى الآن قرو�ساً لأكرث 

من 58 األف م�ظف، على رفع م�ست�يات املعي�سة، 

وعلى متلك الكثريين بي�تهم للمرة الأوىل، كما �ساعد 

على تط�ير مدن كربى، مثل اخلرب والدمام وينبع. وبداأت 

اأرامك� ال�سع�دية كذلك برناجماً اأ�سا�ساً للتدريب على 

م�ست�ى ال�رشكة لتزويد امل�ظفني باملهارات الالزمة 

للتط�ر والتقدم يف وظائفهم املهنية.

داأبت ال�رشكة منذ اأيامها الأوىل على تط�ير الأيدي العاملة وتعليمها اإىل جانب تط�ير قطاع الأعمال املحلي.
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ويف تلك املرحلة اأطلقت اأرامك� اأول حمالت الت�عية 

يف جمال ال�سحة العامة. ففي عام 1943م، بداأت 

اأرامك� حملة للحد من انت�سار مر�ص املالريا يف 

املنطقة ال�رشقية. و�سهدت هذه الفرتة ارتفاع 

م�ست�ى ال�عي يف املجتمع املحلي وتزويد املمرات 

املائية باأ�سماك اجلمب��سيا )اأ�سماك البع��ص( التي 

تتغذى على ب�ي�سات املالريا. وبحل�ل عام 1956م 

حني ت�لت احلك�مة تنفيذ الربنامج، كانت املالريا قد 

رفع م�ست�ى ال�سحة العامة وزيادة ال�عي اأدت هذه 

املبادرة اإىل احلد من اإ�سابات الرتاخ�ما بني ال�سكان 

اإىل حد كبري، و�ساعدت على حت�سني اأو�ساع العمل 

مل�ظفي ال�رشكة.

اأما املرحلة الثانية، وهي مرحلة ال�سناعة، فقد بداأت 

يف ال�سبعينيات بالتزامن مع خطة التنمية اخلم�سية 

الأوىل للمملكة. وخالل هذه املرحلة، بداأ تن�يع 

القت�ساد ال�طني بافتتاح �سناعات اأ�سا�ص يف اأنحاء 

ا�ست�ؤ�سلت من املنطقة ال�رشقية نهائياً تقريباً.

وبداأت حماولة ناجحة اأخرى لرفع امل�ست�ى ال�سحي 

يف عام 1954م بالتعاون مع كلية ال�سحة العامة يف 

جامعة هارفارد حني �رشعت اأرامك� يف مت�يل الأبحاث 

اخلا�سة بالتطعيم �سد الرتاخ�ما، وهي بكترييا 

ت�ؤثر يف القدرة على الإب�سار وكانت ت�سيب نح� 

80-85 يف املائة من ال�سع�ديني اآنذاك. واإىل جانب 

اململكة �سملت مدينتي اجلبيل وينبع ال�سناعيتني.

ويف ال�قت نف�سه، لعبت اأرامك� دوراً رائداً يف 

م�رشوعني �سناعيني حي�يني، حيث قامت بتاأ�سي�ص 

�سبكة الغاز الرئي�سة و�سبكة ت�زيع الكهرباء. فقد 

�ساعدت �سبكة الغاز الرئي�سة يف جمع كميات كبرية 

من الغاز املرافق يف اأثناء عملية ا�ستخال�ص الزيت 

وح�لته اإىل �سلعة قيمة ميكن ا�ستخدامها يف ت�ليد 

ت�سمنت جه�د ال�رشكة الأوىل يف جمال خدمة املجتمع العمل على �سمان بيئة �سحية �سليمة واإمدادات ثابتة من امل�اد 

الغذائية للم�اطنني ال�سع�ديني.



الكهرباء واإىل لقيم برتوكيميائي. كما �ساعد هذا 

امل�سدر اجلديد للطاقة على ت�سغيل حمطات حتلية 

املياه وغريها من ال�سناعات يف اململكة، ومت تط�ير 

�سبكة الكهرباء حتى اأ�سبحت يف النهاية ال�رشكة 

ال�سع�دية للكهرباء التي نعرفها الي�م.

ويف عام 1980م، ا�سرتت احلك�مة جميع اأ�س�ل 

ال�رشكة، مكملة عملية بداأت يف عام 1973م. 

ومب�جب هذا الهيكل اجلديد للملكية، منت ح�سة 

احلك�مة من اإيرادات ال�رشكة لت�سهم يف بناء املدار�ص 

وامل�ست�سفيات والطرق اجلديدة يف اأنحاء اململكة. ويف 

اأكرث برامج الت�ظيف طم�حاً يف تاريخ ال�رشكة، اأعلنت 

اأرامك� يف عام 1980م عن خطتها لت�ظيف 30 األف 

م�ظف �سع�دي اإ�سايف على مدى ال�سن�ات اخلم�ص 

التالية، اأي اأكرث من �سعفي الق�ى ال�طنية العاملة. 

وبحل�ل عام 1984م، بلغ عدد م�ظفي اأرامك� 55,819 

م�ظفاً، منهم 34,226 �سع�دي�ن.

ولقد تزامن هذا الت��سع ال�رشيع يف ق�ة العمل 

مع تط�ير برامج التدريب يف ال�رشكة حيث اأعادت 

اأرامك� ت�سميم الربامج امل�ج�دة، واأعدت دورات تدريب 

للعاملني لتح�سني مهاراتهم اللغ�ية واملهنية ولزيادة 

فر�ص اكت�سابهم املهارات اللغ�ية املطل�بة. وخالل 

تلك الفرتة، مت قب�ل نح� 400 م�ظف يف كل عام يف 

برنامج التط�ير املهني. ول�سمان اجل�دة، بداأت دائرة 

التدريب الداخلي يف اأرامك� عملية تقييم مرجعي 

لرباجمها، و�سعت للح�س�ل على اعرتاف هيئات دولية 

رائدة، مثل جمل�ص اعتماد التعليم امل�ستمر والتدريب.

ومن ناحية اأخرى، ظلت املحافظة على القدرة 

التناف�سية العاملية للم�ظفني ال�سع�ديني من 

الأول�يات بالن�سبة اإىل اأرامك� ال�سع�دية يف القرن 

احلادي والع�رشين. وي�ؤكد تاأ�سي�ص جمتمع قائم على 

املعرفة وزيادة ال�عي والتقدير للتعليم امل�ستمر، 

على اأهمية املرحلة الثالثة يف تاريخ ال�رشكة املتعلق 

بامل�اطنة، وهي مرحلة املعرفة. فقد اأدركت اأرامك� 

ال�سع�دية اأن عليها، يف هذه املرحلة، اأن ت�سهم 

قامت ال�رشكة ببناء 139 مدر�سًة حك�ميًة يف اململكة، ول تزال تقدم خدمات ال�سيانة لهذه املدار�ص حتى الي�م.
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يف اإن�ساء امل�ؤ�س�سات التي �ست�ساعد اململكة على 

م�اكبة ع�رش املعل�مات.

وتعد امل�هبة وثقافة الإبداع من اأ�سا�سيات اقت�ساد 

اململكة اجلديد القائم على املعرفة الذي اأ�سهمت 

اأرامك� ال�سع�دية فيه بطرائق عدة. فقد ا�ستمرت 

ال�رشكة يف م�ساندة الأعمال والبتكارات مثل تقنية 

ال�سعلة النظيفة. فهذا الخرتاع، الذي �سممه اأحد 

مهند�سي اأرامك� ال�سع�دية وفاز بجائزة تقديرية، 

يف ع�رش املعل�مات. فبناء على ت�جيه خادم احلرمني 

ال�رشيفني، قامت ال�رشكة بت�سميم جامعة امللك 

عبدالله للعل�م والتقنية وبنائها، وهي م�ؤ�س�سة 

بحثية للدرا�سات العليا اأقيمت على ال�ساحل 

الغربي للمملكة. وتعمل ال�رشكة على اإن�ساء مركز 

امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي الذي �سيمكن 

امل�اطنني من الطالع على الثقافات العاملية من 

خالل برامج ومعار�ص تفاعلية واإبداعية. وبالإ�سافة 

يعد حالً قليل التكلفة خلف�ص م�ست�يات حرق 

الغاز وتل�ث اله�اء. وتق�م اأرامك� ال�سع�دية حالياً 

بتطبيق هذا الخرتاع ال�سديق للبيئة يف العديد 

من مرافقها، وبالإ�سهام يف بناء قاعدة ت�سنيعية 

يف اململكة ملنتجات اأنظمة حرق الغاز واملنتجات 

ال�سناعية الأخرى.

ويف هذا ال�سياق اأن�ساأت اأرامك� ال�سع�دية اأي�ساً 

معاهد ت�ستطيع اأن ت�ساعد اململكة على املناف�سة 

اإىل ما تقدم، تدعم اأرامك� ال�سع�دية مركز امللك 

عبدالله للدرا�سات والبح�ث البرتولية للم�ساعدة يف 

تط�ير م�ستقبل م�ستدام للطاقة. و�سيعمل برنامج 

تط�ير كفاءات ال�سباب الذي تنفذه ال�رشكة على 

�سقل املهارات التقنية والجتماعية التي يحتاجها 

ال�سباب حني ي�سبح�ن يف امل�ستقبل جزءاً من 

الق�ى العاملة يف اململكة. هذه امل�ساريع جميعها 

تطمح اإىل حتقيق البتكارات وم�ساعدة الأجيال 

اأ�سهم برنامج متلك البي�ت يف ال�رشكة يف تط�ير املجتمعات املحلية واإثرائها.



القادمة من ال�سع�ديني على حتقيق اقت�ساد مزدهر 

قائم على املعرفة.

ولأرامك� ال�سع�دية تاريخ ط�يل وحافل يعد حافزاً 

وملهماً لأعمالها احلالية يف جمال امل�اطنة، وهي 

ملتزمة باتخاذ هذا الإرث اأ�سا�ساً يف دعم التنمية 

امل�ستدامة والرخاء يف �ستى اأنحاء اململكة.

�سيك�ن مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي مركزاً ثقافياً رئي�سياً يف اململكة ومنطقة ال�رشق الأو�سط.

افتُتِحت جامعة امللك عبدالله للعل�م والتقنية يف عام 2009م من اأجل رعاية طالب العلم من جميع اأنحاء العامل 

و�سمان تط�رهم وتقدمهم يف املجالت العلمية والتقنية.

يعد برنامج ال�رشكة لل�سالمة املرورية اأحد الأمثلة التي تدل على �سعي ال�رشكة اإىل �سمان امتداد جه�دها يف جمال 

امل�اطنة اإىل اأكرث امل�سائل اإحلاحاً يف املجتمع ال�سع�دي.



ا�سرتاتيجية ال�سركة يف جمال 

املواطنة 



تتمثل روؤية ال�رشكة للم�اطنة يف اأن تك�ن 

�رشكة رائدة وم�ؤثرة يف ت�فري الفر�ص الجتماعية 

والقت�سادية امل�ستدامة من اأجل حتقيق الرفاهية 

�س�اء داخل اململكة اأو يف م�اقع عملها الأخرى. 

وت�ستند هذه الروؤية التي متت �سياغتها يف عام 

2009م اإىل القيم التي كانت م�سدر اإلهام لعمل 
ال�رشكة على مدى ال�سن�ات ال�ست وال�سبعني 

املا�سية، واأ�سا�ساً للتخطيط والتنفيذ امل�ستمرين 

لأعمالها يف جمال امل�اطنة. 

لقد كانت امل�اطنة، و�س�ف تبقى م�ستقبالً، جزءاً من 

تراث اأرامك� ال�سع�دية. وقد تكاملت اأعمال ال�رشكة 

منذ تاأ�سي�سها مع م�سرية التنمية امل�ستمرة يف 

اململكة، ول تزال ت�سطلع مب�س�ؤولياتها ال�ساملة جتاه 

املجتمع، وتهدف اإىل البقاء عن�رشاً اأ�سا�ساً يف اإن�ساء 

اقت�ساد متن�ع قائم على املعرفة.

وتعد معرفة احتياجات املجتمع واأول�ياته �رشوريًة 

ل�سرتاتيجية امل�اطنة. ولكي يتحقق ذلك، ل بد من 

وج�د اإجراءات جريئة، واإدارة فاعلة، واأنظمة مرنة.

ولقد و�سعت اأرامك� ال�سع�دية اأربعة مبادئ 

تنظيمية ت�جه روؤيتها يف جمال امل�اطنة وت�سمن 

جناح تنفيذها. وهذه املبادئ هي:

العتماد على نقاط الق�ة يف اأعمال ال�رشكة   •
الأ�سا�ص، وذلك لزيادة التاأثري يف املجتمع واإثبات 

متيز ال�رشكة يف تنفيذ برامج امل�اطنة يف 

اململكة.

ال�ستجابة لحتياجات املجتمع، اإذ ي�ستند كل   •
برنامج لدى ال�رشكة اإىل احتياجات حمددة 

ووا�سحة داخل املجتمعات التي تعمل فيها واإىل 

اأهداف وطنية �ساملة.

اإقامة تعاون ا�سرتاتيجي مع الآخرين من اأجل   •
امل�ساعدة على ت��سيع نطاق العمل وحت�سني 

النتائج. ويعتمد هذا الن�ع من العمل على نقاط 

الق�ة ويعزز القيمة امل�سرتكة عند الآخرين.

تقييم اأداء ال�رشكة ب�س�رة م�ستمرة، حيث ت�ا�سل   •
ال�رشكة تقييم جميع اأعمالها يف جمال امل�اطنة 

ومراجعتها وفق اإطار دقيق ل�سمان بقاء �سلتها 

باأهدافها الأ�سا�ص واملجتمعات التي تعمل فيها.

ودعماً لهذه املبادئ الأربعة، عززت ال�رشكة اإجراءاتها 

الإدارية، فالإدارة اجليدة �رشورية لت��سيح الأدوار 

وامل�س�ؤوليات، وتن�سيق اإجراءات التخطيط الداخلي 

والتعاون، واإعداد التقارير.

تق�م ا�سرتاتيجية امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية على اأنها �رشكة رائدة وم�ؤثرة يف ت�فري الفر�ص الجتماعية والقت�سادية 

امل�ستدامة من اأجل حتقيق مزيد من الرفاهية والتط�ر يف اململكة.
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ت�ؤ�س�ص هذه املبادئ التنظيمية اإطار عمل ح�ل 

كيفية �سري اأرامك� ال�سع�دية نح� حتقيق اأهدافها 

يف جمال امل�اطنة وتطلعات املجتمعات املحلية.

وت�ؤكد هذه املبادئ الأركان الأربعة التي تدعم 

جمم�عة الأعمال يف جمال امل�اطنة، وتعك�ص 

املجالت ال�ا�سعة التي راأت ال�رشكة اأن باإمكانها 

التاأثري ب�س�رة اإيجابية على املجتمع والبيئة املحيطة، 

وهذه الأركان هي:

القت�ساد: تتعاون ال�رشكة مع الهيئات   -1
احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وامل�ردين من 

خالل ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية يف امل�ساريع 

والبتكار، وتك�ين املهارات املهنية، و�سمان ت�فري 

ال�ظائف املحلية. ]انظر ال�سفحات 26-22[

املجتمع: تدعم ال�رشكة املجتمعات املحلية عن   -2
طريق تنظيم حمالت الت�عية وبرامج العمل 

التط�عي اإىل جانب التربعات اخلريية لن�رش 

الرخاء وامل�س�ؤولية والتكامل يف املجتمع. ]انظر 

ال�سفحات 31-27[

هيكل املواطنة 

يف اأرامكو ال�سعودية

املعرفة: ت�سجع ال�رشكة خط�ات حت�يل اململكة   -3
اإىل مركز للمعرفة والبتكار وذلك عن طريق 

تاأهيل الأفراد من خالل منحهم فر�ساً تعليمية 

عاملية. ]انظر ال�سفحات 41-37[

البيئة: تعمل ال�رشكة على احلد من الأثر البيئي   -4
لأعمالها، وعلى تط�ير ا�سرتاتيجيات جديدة 

تهدف اإىل تخفيف الأثر البيئي الناجم عن 

ا�ستهالك البرتول واإىل دعم تر�سيد ا�ستهالك 

الطاقة. ]انظر ال�سفحات 41-37[

وتتناول الأق�سام التالية كالً من هذه الأركان الأربعة 

مبزيد من التف�سيل، وت��سح كيفية ت�اوؤمها مع 

الأهداف الأ�سا�سية لل�رشكة وحتققها يف املمار�سة 

العملية، كما ت�سلط ال�س�ء على ق�س�ص جناح ميكن 

يف �س�ئها و�سع مناذج لالأعمال امل�ستقبلية.

ا�سرتاتيجية ال�سركة يف 

جمال املواطنة

اأعمال اأرامكو ال�سعودية االأ�سا�سية

اد
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الركن االأول: 

االقت�ساد
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اأهم اإجنازات العام 2009م

%12

27 األف

2.25 بليون دوالر

350

من االإنتاج العاملي للزيت اخلام.

وظيفة جديدة للمواطنني ال�سعوديني يف 
�سركات املقاوالت.

قيمة املواد التي ا�سرتتها ال�سركة من ال�سوق 
املحلية.

من موظفي املقاولني اأكملوا برنامج التدريب 

يف ال�سركة.

لأرامك� ال�سع�دية تاريخ عريق يف دعم امل�ساريع 

وتاأهيل الأفراد لالإ�سهام يف القت�ساد بطريقة 

تناف�سية م�س�ؤولة. وقد بداأ عدد من اأف�سل اأ�سحاب 

امل�ساريع يف اململكة م�س�ارهم املهني مع اأرامك� 

ال�سع�دية. وكان لإ�سهاماتهم واإ�سهامات الآخرين 

مثلهم تاأثري بّناء يف ن�رش البتكار يف اململكة، مما 

�ساعد على ت�سكيل �س�رة اململكة احلالية وعاد 

بالنفع على املجتمع ال�سع�دي.

وا�ستناداً اإىل هذا التاريخ احلافل يف ت�سجيع امل�ساريع، 

تدر�ص ال�رشكة حالياً تاأ�سي�ص مركز يقدم خمتلف 

اأ�سكال الدعم لالأعمال ال�سغرية واملت��سطة، مع 

مراعاة الرتقاء باملتطلبات الفنية يف ال�رشكة.

وت�ا�سل ال�رشكة جه�دها للتعرف اإىل الأفراد 

ال�اعدين وتزويدهم باملهارات الالزمة التي متكنهم 

من البتكار والقيادة. فخالل ال�سن�ات اخلم�ص 

والع�رشين الأخرية، قام برنامج التط�ير التخ�س�سي 

يف ال�رشكة بتدريب مهند�سني وعلماء �سع�ديني 

واعدين. وي�سعى الربنامج اإىل غر�ص ال�سفات الالزمة 

لدى ه�ؤلء لكي ي�سبح�ا قادة ال�رشكة يف امل�ستقبل. 

ويف عام 2009م تخرج من الربنامج 24 م�ظفاً 

وان�سم�ا اإىل 123 م�ظفاً اآخرين تخرج�ا من الربنامج 

نف�سه. وثمة برنامج مكثف اآخر ه� منتدى القيادة 

يف اأرامك� ال�سع�دية، ي�ستغرق خم�سة اأيام ون�سف 

وميّكن امل�ظفني من التفكري ال�سرتاتيجي واإدارة 

البتكار.

ومن ناحية اأخرى، تتيح اأرامك� ال�سع�دية الفر�سة 

مل�ظفيها لتبادل الأفكار يف جمال دعم امل�ساريع 

حيث ي�سعى نظام اإدارة الأفكار يف ال�رشكة، وه� 

م�قع اإلكرتوين مبتكر اأن�ساأته ال�رشكة مل�ظفيها 

على �سبكتها الداخلية )الإنرتانت(، اإىل اإزالة احل�اجز 

ال�ظيفية التي تعرت�ص عملية الإبداع و�سحذ الأفكار 

لدى امل�ظفني على جميع امل�ست�يات. ومنذ اإن�ساء 

امل�قع يف عام 2002م، قدم امل�ظف�ن من خالله اأكرث 

من 82 األف فكرة، نفذ منها ما يزيد على 3,700. 

كما متكنت اأرامك� ال�سع�دية من خالل درا�سة تلك 

القت�ساد الق�ي ه� الذي يدعم 

تنمية املجتمعات املحلية على املدى 

البعيد من خالل ت�فري ال�ظائف 

وبرامج التدريب والأبحاث املتقدمة 

ودعم امل�ساريع.

وقد عملت اأرامك� ال�سع�دية خالل 

ال�سن�ات ال�ست وال�سبعني املا�سية، 

على تط�ير اقت�ساد حملي متني ي�فر 

ال�ظائف للم�اطنني ال�سع�ديني 

ويدعم فر�ص العمل اجلديدة يف �ستى 

اأنحاء اململكة.

كما اأن ال�رشكة ملتزمة بامل�سي 

قدماً على طريق التنمية القت�سادية 

امل�ستمرة للمملكة من خالل 

الأعمال التي ت�رشف عليها ومن خالل 

اإ�سهامها يف الإيرادات احلك�مية، 

حيث ي�ؤمن قطاع البرتول 86% من 

هذه الإيرادات.

م�ساعدة امل�ساريع 

واالبتكار

ي�فر م�رشوع »برتورابغ«، الذي يعد اأول م�رشوع تنفذه ال�رشكة يف قطاع امل�اد البرتوكيميائية، العديد من الفر�ص ال�ظيفية 

للم�اطنني ال�سع�ديني، كما ي�سهم يف ال�قت ذاته يف تن�يع م�سادر القت�ساد ال�طني.



الأفكار وتط�يرها من ال�ستمرار يف حت�سني م�ست�يات 

ال�سالمة يف بيئة العمل، وحت�سني الأداء الت�سغيلي، 

وت�فري فر�ص عمل جديدة.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأرامك� ال�سع�دية عملت مع 

مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية على حت�سني 

ثقافة البتكار يف اململكة. ويف عام 2009م، كانت 

ال�رشكة ع�س�اً فعالً يف النظام ال�طني لالبتكار 

البيئي، وهي مبادرة تهدف اإىل حتفيز تدفق املعارف 

والتقنية واملعل�مات عرب جمم�عة من ال�رشكاء. كما 

عملت ال�رشكة مع مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م 

والتقنية على اأحد م�ساريع حماية حق�ق امللكية 

الفكرية، وهي من امل�سائل املهمة يف تن�يع م�سادر 

القت�ساد القائمة على البتكار.

وت�ؤدي ال�رشكة دوراً فاعالً من خالل م�ساركتها يف 

العديد من امل�ؤمترات ال�طنية والدولية التي يتم 

فيها تبادل اخلربات. ويف عام 2009م �ساركت اأرامك� 

ال�سع�دية يف 11 معر�ساً اإقليمياً ودولياً، مبا فيها 

امللتقى اخلام�ص ح�ل البتكار ل�سيدات الأعمال يف 

الريا�ص، وم�ؤمتر املياه العربية يف البحرين، والرابطة 

الأوروبية للجي�ل�جيني واملهند�سني يف ه�لندا.

اإعداد املعايري وتطوير 

العمل املهني

منذ الأربعينيات وال�رشكة تق�م باإعداد معايريها 

وتطبيقها وت�ساعد على ت�سكيل اأف�سل املمار�سات 

لأداء الأعمال يف اململكة. فاأرامك� ال�سع�دية ل 

تعمل على رفع م�ست�ى اأعمالها فح�سب، بل حتاول 

اأي�ساً عمل ال�سيء نف�سه على م�ست�ى اململكة.

وت�سهم اأرامك� ال�سع�دية بفاعلية يف املنظمة 

الدولية للمقايي�ص )اآيزو(، ولديها حالياً ممثل�ن 

ي�سارك�ن يف ع�رشات اللجان الفنية. وال�رشكة تعمل 

يداً بيد مع الهيئة العربية ال�سع�دية للم�ا�سفات 

واملقايي�ص، ومع احلك�مة يف اإعداد املقايي�ص املالئمة 

للظروف املحلية ومراجعتها. كما ت�سارك حالياً 

يف 12 جلنة من جلان الهيئة العربية ال�سع�دية 

للم�ا�سفات واملقايي�ص، وترتاأ�ص اأربع جلان فنية يف 

هيئة التقيي�ص لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج 

العربية. واجلدير بالذكر اأن ال�رشكة جنحت يف تط�ير 

اأحد الطالب ال�سع�ديني يعر�ص اخرتاعه الذي فاز بجائزة 

عاملية، وه� عبارةٌ عن حذاء للمعاقني ب�رشياً، وه� اأحد 

الخرتاعات التي حظيت برعاية اأرامك� ال�سع�دية.

ت�سعى دائرة اخلدمات الطبية اإىل �سمان ح�س�ل م�ظفيها وعائالتهم واملجتمع ال�سع�دي باأ�رشه على رعاية �سحية وفق 

اأرقى املعايري.



20
09

م 
عا

 ل
ة

ي
ع

ما
جت

ال
 ا

ة
ي
ول

وؤ
�س

مل
 ا

ج
م

را
 ب

ة
ي
ود

ع
�س

ال
و 

ك
م

را
 اأ

يف
ة 

طن
وا

مل
ا

25

معيار احلماية الكاث�دية للحد من التاآكل يف 

الإمدادات الكهربائية، كما اأ�سهمت يف ت�سميم 

اأول م�ا�سفة للمباين ال�سديقة للبيئة يف اململكة، 

و�ساعدت على اإعداد برنامج وطني لرت�سيد ا�ستخدام 

الطاقة )انظر »درا�سة حالة« على ال�سفحة 41(.

وعلى مدى ال�سن�ات اخلم�ص ع�رشة املا�سية، ط�رت 

ال�رشكة كثرياً من امل�ست�سفيات اخلا�سة دعماً لتميز 

الرعاية ال�سحية يف اأنحاء اململكة. وقامت عرب دائرة 

اخلدمات الطبية فيها بدعم 44 عيادة يف املناطق 

النائية وتط�يرها اإىل جانب مركزين لإعادة التاأهيل 

و37 م�ست�سفى، منها 12 م�ست�سفى يف املناطق 

الريفية. وقد ا�ست�فت مرافق الرعاية ال�سحية لدى 

ال�رشكة املعايري اخلا�سة بلجنة العتماد الدولية 

امل�سرتكة منذ عام 2002م، حيث ت�سعى ال�رشكة 

لت�فري مرافق طبية عاملية امل�ست�ى مل�ظفيها 

وعائالتهم وجميع اأفراد املجتمع.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأرامك� ال�سع�دية تعمل 

على تكثيف اخلربات الفنية واملهنية يف اململكة. 

فبالتن�سيق مع وزارة النقل افتتحت ال�رشكة يف عام 

2009م اأول اأكادميية بحرية، حيث مت تعليم 125 بحاراً 
املهارات الالزمة لت�سغيل �سفن املقاولني ب�س�رة 

ماأم�نة. اأما مركز التدريب املتقدم على مكافحة 

احلرائق الذي اأن�ساأته ال�رشكة بالقرب من اجلعيمة، 

وفق اأحدث ما ت��سلت اإليه التقنية، فه� مركز 

متط�ر ميكن من خالله حماكاة اأعمال مكافحة 

احلرائق. وف�سالً عن ذلك، تق�م اإدارة ال�قاية من 

احلريق يف ال�رشكة بتدريب نح� 25 األف م�ظف من 

م�ظفي ال�رشكة بالإ�سافة اإىل 500 م�ظف من اأفراد 

فريق ال�ستجابة للحالت الطارئة يف املعامل، على 

التعامل مع احلرائق ب�س�رة ماأم�نة، وعلى ا�ستعمال 

معدات مكافحة احلرائق، وذلك اإىل جانب الإ�سهام 

يف حمالت الت�عية التي تنظمها امل�ؤ�س�سات 

الجتماعية والتعليمية.

وت�سهم اأرامك� ال�سع�دية يف دعم اقت�ساد اململكة 

من خالل م�ساركتها يف اجلمعيات املهنية حيث 

ي�سارك م�ظف�ها يف اأكرث من 30 جمعية من هذه 

اجلمعيات يحظى العديد منها مب�ساركة اأع�ساء 

الإدارة العليا يف ال�رشكة م�ساركة فاعلة. ومما يجدر 

ذكره فاإن ال�رشكة ع�س� م�ؤ�س�ص يف معهد جمال�ص 

الإدارة لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، وه� مبادرة 

اإقليمية ت�ساعد ال�رشكات على حت�سني الإجراءات 

الإدارية لديها، كما كانت لها جه�د فاعلة يف اإن�ساء 

فرع جمعية مهند�سي البرتول يف اململكة، وهي اأكرب 

جمعية مهنية يف قطاع البرتول.

دعم قطاع االأعمال 

املحلي

تعمل اأرامك� ال�سع�دية اأي�ساً على م�ساعدة 

ال�رشكات ال�سع�دية على ارتقاء �سلم القيمة 

امل�سافة لكي تتح�ل من جمرد �رشكات تقدم 

املنتجات واخلدمات منخف�سة القيمة اإىل �رشكات 

تناف�ص ال�رشكات العاملية. ومن بني ق�س�ص النجاح 

يف هذا املجال »تقنية ال�سعلة النظيفة« التي حتد 

من تل�ث اله�اء والتي ط�رها اأحد مهند�سي اأرامك� 

ال�سع�دية. وقد ح�سلت هذه التقنية على براءة 

اخرتاع، ومت ت�سنيعها من خالل م�رشوع م�سرتك يف 

اململكة مع اإمكانية ت�س�يقها يف جميع دول العامل.

ومن الأهداف الأ�سا�ص لل�رشكة التعاقد مع املقاولني 

املحليني الأكفاء للم�ساركة يف �سل�سلة الإمداد يف 

اأرامك� ال�سع�دية. فمنذ ال�ستينيات، و�سعت ال�رشكة 

ن�سب عينيها �رشاء منتجات من �رشكات قريبة من 

م�اقع العمل، �رشيطة اأن تك�ن مرافقها م�ست�فية 

للمعايري البيئية وت�ظف ن�سبة عالية من امل�اطنني 

اأقامت اأرامك� ال�سع�دية حتالفات ا�سرتاتيجية ت�سمن تلبية 

احتياجات ال�رشكة التدريبية واحتياجات امل�ساريع ال�سناعية الأخرى 

يف اململكة.



ال�سع�ديني. ويف عام 2009م، متت تر�سية 83% من 

عق�د اخلدمات بقيمة 15.4 بلي�ن دولر على �رشكات 

ومقاولني حمليني، كما متت تر�سية م�سرتيات مل�اد 

بقيمة 2.25 بلي�ن دولر على ال�س�ق املحلية.

ويت�سمن التزام ال�رشكة بتط�ير كفاءات م�ظفي 

املقاولني تقدمي برامج �ساملة تغطي اجل�انب 

الأكادميية واملهارات ال�ظيفية، والن�احي ال�سحية، 

والتدريب على ال�سالمة. ويف هذا ال�سياق فاإن 

ال�رشكة تتعاون مع كليات املجتمع، مثل كليتي 

املجتمع يف الدمام وحفر الباطن، لدعم امل�اهب 

املحلية، كما تعمل مع الهيئة امللكية على �سمان 

تدري�ص الكليات ال�سناعية يف اجلبيل وينبع املهارات 

التي حتتاج اإليها ال�رشكة. ولقد تعاونت ال�رشكة 

اأي�ساً مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني 

على مدى ال�سن�ات اخلم�ص املا�سية، حيث ت�سهمان 

يف ال�قت احلايل معاً يف تقدمي 12 برناجماً رئي�ساً. 

وتت�قع ال�رشكة اإ�سافة اأربع دورات جديدة يف عام 

2010م.

ويف عام 2009م اأكمل 350 من م�ظفي املقاولني 

دورات تدريبية، كما �سهد العام املا�سي اأي�ساً اإبرام 

اتفاقية مع امل�ؤ�س�سة العامة للتدريب التقني 

واملهني للم�ساركة يف تط�ير املعهد ال�طني 

للتدريب ال�سناعي يف الأح�ساء الذي �سيعمل عند 

اإن�سائه على ا�ستيعاب 2000 متدرب و�سيك�ن اأمن�ذجاً 

ملرافق تدريب وظيفية اأخرى يف اململكة.

درا�صة حالة: 

مبادرة الفر�سة ال�سائعة

يهدف احل�س�ل على الإمدادات عن طريق م�ردين 

حمليني اإىل حتقيق اأهداف عملية واجتماعية 

وبيئية؛ لذلك ت�سعى ال�رشكة لتاأهيل امل�ردين 

املحليني لي�سبح�ا قادرين على ال�فاء مبتطلباتها. 

فعلى �سبيل املثال، تعمل ال�رشكة مع امل�ردين 

الذين مل ي�ستطيع�ا الف�ز بعرو�ص لتح�سني اأدائهم 

يف مناف�سات العق�د امل�ستقبلية، وهذا ما تطلق 

عليه ال�رشكة ا�سم مبادرة الفر�سة ال�سائعة.

ومبادرة الفر�سة ال�سائعة هي عر�ص مربح لكل 

من امل�ردين املحليني وال�رشكة على ال�س�اء، اإذ 

ت�ؤ�س�ص ال�رشكة اخلربة يف املجتمعات املحلية وتط�ر 

�رشكات مناف�سة وم�ؤهلة يف جمال الإمدادات للحد 

من حاجة ال�رشكة لدفع تكاليف �سحن امل�اد اأو 

تخزينها.

وتقدم وحدة املحت�ى املحلي، التابعة لدائرة 

التم�ين يف ال�رشكة، خدمات ا�ست�سارية للتجار 

الذين مل يت�سنَّ لهم الف�ز بالعرو�ص. ومتكن هذه 

اخلدمة املجانية ه�ؤلء التجار من حتديد ال�سبل 

التي متكنهم من حت�سني اأ�ساليبهم الإنتاجية، 

وتاأ�سي�ص نظم الإدارة البيئية، وتط�ير املنتجات 

لل�فاء مبعايري اجل�دة لدى ال�رشكة. وهي معايري 

مبنية على خربة ال�رشكة الهند�سية الأ�سا�ص يف 

تط�ير �رشكات الأعمال املحلية.

تعمل اأرامك� ال�سع�دية على احل�س�ل على اأكرب كميات ممكنة من احتياجاتها من امل�اد من امل�سنِّعني املحليني. ويف عام 

2009م بلغت قيمة امل�اد التي ا�سرتتها ال�رشكة من ال�س�ق املحلية 2.25 بلي�ن دولر.

تنظم اأرامك� ال�سع�دية عدداً من املنا�سبات العامة مثل احتفالت العيد، من اأجل تعزيز ال�عي الثقايف وتقدمي و�سائل 

الرتفيه والت�سلية لأفراد املجتمع من جميع الأعمار.



الركن الثاين: 

املجتمع



اأبرز اإجنازات العام 2009م

�سفر

ما يزيد على 2.7 مليون �سخ�س

90 األف �سخ�س

1.25 مليون

هو معدل االإ�سابات واالأمرا�س املهنية التي 

�سملت انقطاعًا عن العمل خالل مليون �ساعة عمل 

يف م�سايف جدة والريا�س وينبع.

ح�سروا مهرجانات ت�سم معار�س ال�سركة يف جمال 

ال�سحة وال�سالمة.

زاروا معر�س حتدي ال�سياقة االآمنة، وهو جهاز 

متنقل ملحاكاة ال�سياقة.

ريال �سعودي مت جمعها من موظفي اأرامكو 

ال�سعودية ل�سراء احلقائب املدر�سية لالأطفال.

ترى ال�رشكة اأن متّتع م�ظفيها ب�سحة جيدة يخلق 

بيئة اآمنة و�سعيدة ومنتجة، �س�اء يف م�اقع العمل 

اأو يف املجتمع.

ويت�ىل ق�سم خدمات الرتفيه يف اأرامك� ال�سع�دية 

تنظيم العديد من الفعاليات املجتمعية للم�ظفني. 

وقد مت ت�سكيل جمم�عات ت�سم ما يزيد على 

50 متط�عاً تغطي قطاعاً عري�ساً من فعاليات 
الت�ا�سل مع املجتمع مبا يف ذلك برامج الت�عية 

مبر�ص ال�رشطان وال�سباقات اخلريية وكرة القدم وفرق 

ال�سباحة التناف�سية وفرق الإ�سالح البيئي، وغريها 

كثري.

وعلى مدى ال�سن�ات الع�رشين املا�سية، عر�ست 

دائرة اخلدمات الطبية برناجماً للعمل التط�عي 

للم�ظفني لتعزيز املبادرات ال�سحية يف نطاق 

جمتمعاتهم املحلية. ويف عام 2009م اجتذب برنامج 

التط�ع ال�سيفي يف دائرة اخلدمات الطبية يف 

اأرامك� ال�سع�دية ما يزيد على 700 متقدم، اختري 

اأف�سلهم لق�ساء اأ�سهر ال�سيف يف اكت�ساب اخلربة 

التط�عية.

كما �ساند امل�ظف�ن املتط�ع�ن مرافَق تعليم 

امل�ظفني التي تدعمها ال�رشكة. فعلى �سبيل املثال، 

كان للمتط�عني دور فاعل يف تط�ير مركز امللك 

عبدالعزيز الثقايف العاملي الذي يهدف اإىل ن�رش ال�عي 

والإبداع الثقايف يف اأنحاء اململكة. وباملقابل ح�سل 

ه�ؤلء على فر�ص قيمة لزيادة معارفهم وتط�ير 

قدراتهم. وتعد هذه الربامج التط�عية مراآة للهياكل 

الإدارية داخل ال�رشكة، وبالتايل فاإن املتط�عني 

يح�سل�ن اأي�ساً على اخلربة العملية التي ميكنهم 

تطبيقها على م�س�ؤولياتهم املهنية.

ي�ساعد انتعا�ص املجتمعات املحلية 

على �سمان م�ستقبل �سحي ومزدهر 

للمملكة.

وقد كان للتزام اأرامك� ال�سع�دية 

بتط�ير املجتمع املحلي اآثاره الإيجابية 

يف اأنحاء اململكة. فال�رشكة تدر�ص 

م�سكالت كل منطقة واأول�ياتها 

وكيفية التعامل معها. ويف عام 

2009م، طرحت ال�رشكة جمم�عة من 
الآليات الداخلية اجلديدة لزيادة ع�ائد 

ا�ستثماراتها يف هذا املجال.

وقد �سملت الربامج الأخرية حمالت 

ت�عية عامة، وبرامج للعمل 

التط�عي، وتربعات خريية يف جمالت 

ال�سحة، والثقافة، والرتفيه، وحماية 

البيئة، وال�سالمة يف اأنحاء اململكة.

ت�سجيع العمل 

التطوعي
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التوا�سل مع املجتمع

لم�ست برامج الت�ا�سل مع املجتمع يف اأرامك� 

ال�سع�دية حياة مئات الآلف من النا�ص يف عام 

2009م حني نظمت ال�رشكة برامج ثقافية وترفيهية 
لالأطفال امل�سابني مبر�ص ال�رشطان يف م�ست�سفى 

امللك في�سل التخ�س�سي ويف م�ست�سفى النقاهة 

يف الريا�ص، كما اأقيمت فعاليات مماثلة لالأيتام يف 

حمافظتي اخلرج وال�سليل.

وتت�ا�سل اأرامك� ال�سع�دية دائماً مع ال�سباب لإتاحة 

الفر�ص لهم لإبراز م�اهبهم حيث يق�م متط�ع�ن 

من م�ظفي ال�رشكة بتقدمي عرو�ص ترفيهية لنح� 

400 يتيم يف جميع اأنحاء اململكة ثالث مرات يف 
ال�سنة. وعلى مدى 25 �سنة ونيف، قامت ال�رشكة 

باإجراء م�سابقة فنية لرعاية امل�اهب وت�سجيع 

الإبداع. ويدعى ال�سغار، ما بني �سن 5 و 18 �سنة، 

اإىل تقدمي اأعمالهم الفنية يف م�سابقة ر�س�مات 

الأطفال، حيث تق�م جمم�عة من الفنانني املعروفني 

بتقييم اأعمال هذه امل�سابقة. اأما ال�س�ر الفائزة 

فتن�رش يف مطب�عات ال�رشكة وغريها.

ومع انت�سار اأنفل�نزا اخلنازير يف عام 2009م، نظم 

متط�ع�ن يف دائرة اخلدمات الطبية برنامج ت�عية 

باملر�ص لنح� 3,400 مدر�ص يف املدار�ص احلك�مية 

يف �ستى اأنحاء اململكة. ويف اإطار هذه احلملة 

ال�سحية الكبرية، قامت ال�رشكة كذلك بت�عية 

22 األف من اأفراد املجتمع املحلي وامل�ظفني ح�ل 
ع�امل اخلطر الأ�سا�ص ملر�ص اأنفل�نزا اخلنازير، مثل 

التدخني والتغذية. وملا كانت التغذية والرتبية البدنية 

من الإجراءات ال�قائية املهمة اأي�ساً، ل�سيما لدى 

الأطفال يف �سن املدر�سة، فقد تعاونت ال�رشكة مع 

وزارة الرتبية والتعليم ووزارة ال�سحة يف و�سع �سيغة 

عمل م�سرتك تقدم الدعم املت�ا�سل ملتط�عي 

ال�رشكة يف عملهم امل�ستمر.

ويف ال�قت ذاته، اأقامت ال�رشكة معر�ساً تعليمياً 

على �سكل مقط�رة متنقلة يعّرف زواره بتاريخ 

ال�سناعة البرتولية يف اململكة واأحدث تط�راتها، 

وبدور اأرامك� ال�سع�دية فيها. ويف عام 2009م، بلغ 

عدد زوار هذا املعر�ص اأكرث من 15 األف زائر.

وتظهر معار�ص اأرامك� ال�سع�دية بانتظام يف 

يعمل املتط�ع�ن من دائرة اخلدمات الطبية يف اأرامك� ال�سع�دية على تعزيز املمار�سات وال�سل�كيات ال�سحية يف 

املجتمع.



برزت امل�اهب الفنية لأطفال اململكة من خالل م�ساركتهم يف م�سابقة ر�س�م 

الأطفال التي تنظمها ال�رشكة، وهي م�سابقة �سن�ية مفت�حة جلميع الأطفال 

وال�سباب يف اململكة ما بني �سن اخلام�سة والثامنة ع�رشة.

ي�ستفيد م�ظف� اأرامك� ال�سع�دية واأفراد عائالتهم من العديد من املرافق الرتفيهية يف ال�رشكة، ويعتمد ت�سغيل كثري 

من هذه املرافق على جه�د امل�ظفني التط�عية.

املهرجانات والفعاليات العامة الأخرى لن�رش ر�سائل 

تط�ير املجتمع لدى ال�رشكة واإي�سالها اإىل اجلمه�ر، 

كما تنظم ال�رشكة برامج العطل ال�سيفية والأعياد 

يف منطقة الظهران لزيادة ال�عي الثقايف بني النا�ص. 

ويف �سهر ي�لي� 2009م، �ساركت اأرامك� ال�سع�دية يف 

مهرجان رب�ة الريا�ص الذي ح�رشه 1.2 ملي�ن �سخ�ص، 

كما �ساركت يف معار�ص مماثلة يف بريدة وعنيزة 

ح�رشها ما يزيد على 1.5 ملي�ن �سخ�ص.

عطاء ال�سركة

حر�ساً على التاأكد من امل�اءمة بني تربعات ال�رشكة 

واأهدافها الرئي�سة من جهة، وبينها وبني �سيا�سة 

اململكة من جهة اأخرى، فقد مت ت�جيه تلك التربعات 

نح� تلبية احتياجات حمددة يف املجتمع، بدلً من 

تربعات ال�رشكة ال�سن�ية التقليدية.

ويرتكز دعم ال�رشكة املايل يف ثالثة جمالت اأ�سا�ص 

هي: امل�ؤ�س�سات اخلريية، والبحث والتط�ير، والعالج 

الطبي حيث تقدم ال�رشكة الدعم املايل ل�سندوق 

الأمري �سلطان بن عبدالعزيز لدعم امل�ساريع ال�سغرية 

لل�سيدات، اإىل جانب دعم م�رشوع اأبحاث �س��سة 

النخيل يف جامعة امللك في�سل. كما تعمل ال�رشكة 

على دعم مركز �سلطان بن عبدالعزيز للعل�م 

والتقنية يف مدينة اخلرب املعروف با�سم »�سايتك«، 

وه� متحف يهدف اإىل رفع م�ست�ى ال�عي بعلم 

الفلك وعلم املحيطات والعامل الطبيعي. وقد قامت 

ال�رشكة، العام املا�سي، بالتن�سيق مع جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن، ب�رشاء 30 األف تذكرة وت�زيعها 

على طالب وطالبات املدار�ص لزيارة املركز.

وبالإ�سافة اإىل تربعات ال�رشكة، تربع 5,500 م�ظف 

مببلغ 1.25 ملي�ن ريال �سع�دي ل�رشاء 14 األف حقيبة 

مدر�سية وت�زيعها على خم�سني جمعية خريية 

خمتارة يف اأنحاء اململكة.
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درا�صة حالة: 

برنامج اأرامك� ال�سع�دية لل�سالمة املرورية

ل �سك يف اأن تدين م�ست�يات ال�سالمة 

املرورية من اأخطر امل�ساكل التي ت�اجه 

اململكة. فاململكة تعاين من اأعلى 

معدلت ال�فيات ب�سبب ح�ادث املرور 

يف العامل. ففي عام 2008م وحده، 

كانت ح�ادث املرور م�س�ؤولة عن وفاة 

6,458 من ال�سكان البالغ عددهم 25 
ملي�ن ن�سمة.

ومن بني املناطق الإدارية الثالث ع�رشة 

يف اململكة، �سهدت املنطقة ال�رشقية، 

حيث املقر الرئي�ص لأرامك� ال�سع�دية، 

ثاين اأعلى معدلت ال�فيات الناجتة عن 

ح�ادث املرور. لذلك اأطلقت ال�رشكة 

برناجماً لل�سالمة املرورية لزيادة ال�عي بامل�سكلة 

وللم�ساعدة على حماية م�ظفي ال�رشكة واأ�رشهم 

واأفراد املجتمع.

ويعالج برنامج اأرامك� ال�سع�دية لل�سالمة املرورية 

هذه امل�ساألة اخلطرية معاجلة �ساملة من خالل 

حمالت الت�عية العامة، وحت�سني املعايري الهند�سية، 

واحلزم يف فر�ص الأنظمة املرورية، وحت�سني ال�ستجابة 

الطبية الإ�سعافية للح�ادث. ويركز الربنامج على 

بناء القدرات للت�سدي لهذه امل�سكلة الجتماعية. 

ويف عام 2009م، ط�رت ال�رشكة مركز ال�سيطرة 

والتحكم التابع لإدارة املرور وزودته باأنظمة حتديد 

امل�اقع العاملية )جي. بي. اإ�ص( لتمكينه من 

ال�ستجابة للح�ادث ب�س�رة اأ�رشع، كما قامت باإجراء 

مراجعات مل�ست�يات ال�سالمة املرورية على طريق 

الدمام - اجلبيل ال�رشيع، الذي ياأتي يف املرتبة الثانية 

من حيث الزدحام يف اململكة العربية ال�سع�دية، 

وعملت مع املعنيني بتقدمي اخلدمات الطبية 

الإ�سعافية على حت�سني وقت ال�ستجابة، ونظمت 

برنامج الت�عية بال�سالمة املرورية لنح� 2,500 

من طالب املدار�ص الثان�ية، كما اأر�سلت مقط�رة 

حماكاة ال�سياقة الآمنة للت�عية باأهمية القيادة 

الآمنة يف اأنحاء املنطقة ال�رشقية.

و�سمن اأ�سب�ع املرور لدول جمل�ص التعاون اخلليجي، 

وزعت اأرامك� ال�سع�دية اأكرث من 800 األف مادة 

تثقيفية ح�ل ال�سالمة املرورية للم�ظفني 

واملقيمني واأ�رشهم يف 36 مدينة وبلدة يف اأنحاء 

اململكة للم�ساعدة يف رفع م�ست�ى ال�عي ب�ساأن 

خط�رة ممار�سات ال�سياقة غري الآمنة وكيفية منع 

احل�ادث املرورية.

كما �ساندت جلنة ال�سالمة املرورية باملنطقة 

ال�رشقية، واللجنة الفنية لل�سالمة املرورية، اللتني 

اأ�سهمت ال�رشكة يف تاأ�سي�سهما يف عام 2009م، 

برنامج اأرامك� ال�سع�دية لل�سالمة املرورية، وذلك يف 

اإطار �سعي ال�رشكة اإىل ت��سيع نطاق التعاون مع 

اجلهات املعنية داخلياً وخارجياً وتقلي�ص عدد احل�ادث 

املرورية بن�سبة 30% خالل ال�سن�ات اخلم�ص القادمة.

ا�ستفاد ما يزيد عن 500 األف �شخ�ص من الربامج 

التعليمية والتوعوية التي يقدمها برنامج ال�رشكة 

لل�شالمة املرورية خالل عام 2009م. وقد ت�شمنت هذه 

الربامج األعاباً تفاعلية واأجهزة حماكاة لقيادة ال�شيارات.

كانت حملة ربط اأحزمة ال�شالمة لالأطفال من 

الفعاليات التي ت�شمنها برنامج ال�شالمة املرورية يف 

عام 2009م.



الركن الثالث: 

املعرفة
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ت�سعى اأرامك� ال�سع�دية اإىل تر�سيخ ثقافة التعلُّم 

امل�ستمر واإىل تزويد م�ظفيها باملهارات التي 

ت�ساعدهم على الرتقاء باأنف�سهم يف بيئة القت�ساد 

املعريف. ففي عام 2009م، قدم م�قع ال�رشكة 

الإلكرتوين برناجماً للتعلم الذاتي �سمل 3,612 دورة 

تدريب اإلكرتونية، بزيادة قدرها 11% عن عام 2008م. 

وي�فر برنامج التعلم الإلكرتوين مرونة ال�ستخدام 

للم�ظفني، زماناً ومكاناً، حيث ي�ستطيع�ن التعّلم 

عرب هذه الدورات يف الأوقات املنا�سبة لهم، �س�اء 

اأكان�ا يف املكتب اأم خارجه. وقد �سارك 53,896 م�ظفاً 

يف دورة واحدة اأو اأكرث يف عام 2009م، مقارنة بنح� 

48,160 م�ظفاً يف ال�سنة ال�سابقة. وخالل الفرتة 
نف�سها، زادت ن�سبة الدخ�ل اإىل النظام باأكرث من 

28% لت�سل اإىل 1.3 ملي�ن مرة.

وت�ا�سل اأرامك� ال�سع�دية رعايتها للمهارات القيادية 

لدى م�ظفيها اإ�سهاماً منها يف جناح ال�رشكة وتط�ير 

املجتمع. ففي عام 2009، �سارك 12,780 م�ظفاً 

يف دورات التدريب على القيادة با�ستخدام الربنامج 

ال�سرتاتيجي الذي تنفذه ال�رشكة وذلك مل�ساعدتهم 

على دعم مهارات التفكري النقدي والقدرة على دمج 

التفكري ال�سرتاتيجي يف عملهم.

وقد حافظت دائرة التدريب يف ال�رشكة على معايري 

يرمز القرن احلادي والع�رشون اإىل بداية 

القت�ساد العاملي القائم على املعرفة. 

و�سيدرك الأفراد وال�رشكات والأمم الناجحة 

اأن دور املعرفة والبتكار يتمثل يف اإطالق 

كفاءات جديدة ودعم التنمية الجتماعية 

والقت�سادية. فت�سجيع احل�س�ل على 

املعرفة �رشوري مل�ساعدة اململكة على 

حتقيق هدفها يف تن�يع م�سادر القت�ساد 

ال�طني.

ولأرامك� ال�سع�دية باع ط�يل يف تاأهيل 

الأفراد للح�س�ل على التعليم وتاأ�سي�ص 

املعرفة. فاإىل جانب الربامج بعيدة الأمد، 

مثل الربنامج ال�سيفي للطالب امل�ه�بني 

واملكتبة املتنقلة، ت�سعى ال�رشكة اإىل 

اإن�ساء م�ؤ�س�سات جديدة لتحقيق التميز. 

وقد �سمل التزام ال�رشكة يف عام 2009م 

دعم مركز امللك عبدالله للدرا�سات 

والبح�ث البرتولية، ودعم املعهد ال�طني 

للتدريب ال�سناعي يف الأح�ساء، ومت�يل 

مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي، 

وه� مركز للمعرفة والثقافة من املقرر اأن 

يفتتح يف عام 2013م.

ويظهر �سجل ال�رشكة يف جمال ت�فري 

الفر�ص لتط�ير التعليم مدى اأهمية 

التنمية الب�رشية احلالية بالن�سبة اإليها. 

فجه�دها يف �سبيل تزويد الأفراد باملعرفة 

تت�اءم ب�س�رة اأ�سا�ص مع اأهداف العمل 

الرئي�سة واحتياجات املجتمع.

تاأهيل املوظفني 

من خالل التعليم

اأبرز اإجنازات العام 2009م

زيارة برنامج املكتبة املتنقلة لـ

 180 مدر�سة.

 م�ساركة 1,800طالب من طالب 

املرحلة الثانوية يف برنامج التدريب.

زيارة 700 األف �سخ�س لربامج 

العيد والربنامج ال�سيفي التي تنظمها ال�سركة يف 

اأنحاء اململكة.

ا�ستفادة 50 األف طفل من التثقيف 

العلمي بف�سل مبادرة "امل�ستك�سف ال�سغري" التي 

انطلقت يف عام 2009م.

يتعلم الأطفال ال�سع�دي�ن املبادئ العلمية عرب برنامج » املكت�سف ال�سغري«، وهي مبادرة تهدف اإىل تعزيز ملكة البحث 

العلمي لدى 50 األف طفل.



منح ال�سهادات التي و�سعها جمل�ص اعتماد التعليم 

امل�ستمر والتدريب على مدى ال�سن�ات ال�سبع ع�رشة 

املا�سية، وتت�ىل هذه الدائرة اإدارة برامج جلميع 

امل�ست�يات املهنية بدءاً من املتدرجني وحديثي التخرج 

وانتهاء باملهند�سني والفنيني ذوي اخلربة.

من ناحية اأخرى، �ساعدت خطة تع�ي�ص النفقات 

الدرا�سية اأكرث من 1,900 م�ظف على متابعة 

درا�ستهم الأكادميية وح�س�لهم على ال�سهادات 

املهنية، مع ت�سجيل 401 من م�ظفي ال�رشكة يف 

الدرا�سات العليا والربامج التخ�س�سية يف عام 

2009م. كما �ساعدت ال�رشكة 70 م�ظفاً على العمل 
ملدد ق�سرية يف �رشكات يف ال�ليات املتحدة حيث 

ح�سل�ا على خربات جيدة يف قطاعات الزيت والغاز 

والكهرباء.

اال�ستثمار يف التميز 

االأكادميي

ول يقت�رش ا�ستثمار ال�رشكة على امل�ظفني، بل ي�سمل 

اأي�ساً ال�ستثمار يف الرثوات الب�رشية من جميع الأعمار. 

فال�رشكة تعمل مع مركز �سلطان بن عبدالعزيز 

للعل�م والتقنية »�سايتك« وت�ساند برامج العل�م 

والريا�سيات املخ�س�سة لل�سباب، بالإ�سافة اإىل ور�ص 

عمل ال�سياقة ال�قائية وم�سابقات ريادة الأعمال التي 

تقيمها.

ول بد من الإ�سارة اإىل اأن ال�رشكة تعمل على 

ال�ستثمار يف اأف�سل الطالب ال�اعدين من خريجي 

املرحلة الثان�ية، حيث تق�م بابتعاث اأكرث من 1000 

�ساب �سع�دي للدرا�سة يف جامعات ال�ليات املتحدة 

واململكة املتحدة واأماكن اأخرى للح�س�ل على 

الدرجات اجلامعية التي ترتاوح بني الدبل�م والدكت�راه، 

كما تتعاون مع اجلمعيات العلمية لت�فري التدريب 

ملائة وخم�سني معلماً من معلمي املدار�ص الثان�ية 

ال�سع�ديني يف العل�م والريا�سيات.

من جهة اأخرى، تدعم ال�رشكة اأي�ساً 10 كرا�ٍص 

جامعية يف م�ؤ�س�سات اأكادميية مرم�قة يف �ستى 

اأنحاء اململكة مثل جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن، وجامعة امللك �سع�د، وجامعة امللك 

عبدالعزيز. وت�سمل هذه الكرا�سي اجلامعية العديد 

من التخ�س�سات التي تت�اءم مع احتياجات اجلامعة 

البحثية والت�جه ال�سرتاتيجي لل�رشكة.

واجلدير بالذكر اأن اأرامك� ال�سع�دية هي التي ت�لت 

تخطيط جامعة امللك عبدالله للعل�م والتقنية 

وبناءها، وهي جامعة دولية جديدة للدرا�سات العليا 

تقع �سمال مدينة جدة، تهدف لأن ت�سبح مركزاً عاملياً 

للتميز يف البحث والتعليم، وهي مكر�سة لإطالق 

ع�رش جديد من الإجنازات العلمية. وقد فتحت اأب�ابها 

للطالب والطالبات من اأكرث من 60 دولة.

ي�سهم مركز امللك عبدالله للدرا�سات والبح�ث البرتولية، وه� اأحد املراكز 

البحثية الرائدة التي يجري تنفيذها يف مدينة الريا�ص، يف دعم قطاع الطاقة 

امل�ستدامة يف امل�ستقبل.

ت�ساند اأرامك� ال�سع�دية ع�رشة كرا�ٍص اأكادمييٍة يف عدد من جامعات 

اململكة.
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تر�سيخ الوعي الثقايف

يعد مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي مثالً على 

التزام اأرامك� ال�سع�دية بن�رش املعرفة خارج النطاق 

التقليدي للبحث والتقنية. فهذا املركز يقدم لزواره 

بيئة ديناميكية حديثة ي�ستطيع�ن فيها اإر�ساء 

�سغفهم بالتعلم والإبداع وامل�ساركة يف املجالت 

الثقافية املختلفة. و�سي�سم املركز عند اكتماله 

متحفاً عاملياً ومكتبة عامة.

ويعك�ص املركز مدى التزام ال�رشكة جتاه اململكة 

وجمتمعاتها، و�سي�ساعد امل�اطنني على الت�سال 

بالثقافات الأخرى وي�ؤهلهم لكت�ساف الثقافات 

العاملية، ويحفزهم على تط�ير الأفكار اجلديدة والروؤى 

والعالقات. و�ست�ساعد هذه املهارات النا�ص على تعلم 

طرق التفاعل مع عامل القرن احلادي والع�رشين الذي 

يزداد ترابطاً وت�سابكاً، وعلى تعزيز التقدم الجتماعي 

والإجناز الفكري.

كما �سريفع م�ظف� املركز الذين مت اختيارهم من خالل 

برنامج تعاوين تط�عي م�ست�ى معارفهم ومهاراتهم 

يف اأثناء عملهم يف م�ساعدة املن�ساأة يف حتقيق 

مهمتها التح�يلية. و�سيتمكن امل�اطن�ن، ل�سيما 

من هم دون �سن اخلام�سة والع�رشين يف اململكة، 

من احل�س�ل على اأدوات ت�جه قدراتهم الإبداعية 

وطاقاتهم.

درا�صة حالة: برنامج لتط�ير كفاءات ال�سباب

يكت�سب تط�ير كفاءات ال�سباب يف اململكة 

اأهمية بالغة اإذا ما اأريد للمملكة ال�ستمرار 

يف تن�يع القت�ساد وت�فري ال�ظائف للم�اطنني. 

فهناك اأكرث من 40% من امل�اطنني ال�سع�ديني 

حتت �سن الثامنة ع�رشة، كما بلغ عدد امل�سجلني 

يف النظام التعليمي 4.25 ملي�ن ن�سمة ونيف. 

ويعد ت�فري فر�ص العمل له�ؤلء ال�سع�ديني يف 

امل�ستقبل اأحد اله�اج�ص املجتمعية امللحة.

وحيث اإن اإيجاد ق�ى عاملة عالية الأداء يتطلب 

تنمية املهارات التقنية والجتماعية لدى 

ال�سباب، فاإنه يتعني اأن يلم ال�سباب ل بالعل�م 

والتقنية والهند�سة والريا�سيات وح�سب، بل 

عليهم اأي�ساً اأن يط�روا قدرات اأ�سا�سية اأخرى، 

مثل اأخالقيات العمل، والقدرة على العمل 

اجلماعي، بالإ�سافة اإىل �سفات وخ�سائ�ص 

اأخرى.

ولدعم حت�ل اململكة اإىل اقت�ساد املعرفة، يركز 

برنامج تط�ير كفاءات ال�سباب حالياً على 

العمل بني الأطفال وال�سباب من �سن الثالثة 

اإىل اخلام�سة والع�رشين. و�سيجمع الربنامج 

خربة مديري املدار�ص والآباء واأ�سحاب امل�ساريع 

الجتماعية وغريهم لتط�ير 10 اآلف �ساب وبناء 

�سخ�سياتهم بحل�ل عام 2012م، و200 األف 

�ساب بحل�ل عام 2020م.

يعتمد برنامج تطوير املواهب ال�شابة الذي تنفذه اأرامكو ال�شعودية على خربات الربامج ال�شابقة التي 

تبنتها ال�رشكة.



 مبادرات اأرامكو ال�سعودية 

لتعليم ال�سباب

الأطفال من �سن

 3-7 �سن�ات

الأطفال من �سن

 8-13�سنة

من �سن

18-14
�سنة

مبادرة املكت�سف ال�سغري: بال�سرتاك مع وزارة الرتبية 

والتعليم و�رشكة �سيمن�ص العربية ال�سع�دية، اأطلقت 

اأرامك� ال�سع�دية مبادرة �سندوق املكت�سف ال�سغري 

لتعزيز التفكري الإبداعي ومهارات البحث لدى الأطفال 

من 3-7 �سن�ات. وقد �سمل امل�رشوع التجريبي 400 

طالب و30 معلماً يف املنطقة ال�رشقية؛ ويهدف اإىل 

ال��س�ل اإىل 50 األف طالب يف مراحل الدرا�سة املبكرة 

على م�ست�ى اململكة بحل�ل عام 2011م.

املكتبة املتنقلة: وهي جمم�عة مكتبات حمم�لة 

على عربات تق�م بزيارة مدار�ص البنني والبنات 

يف جميع مناطق اململكة. ويهدف الربنامج اإىل 

تعريف الأطفال باأدبيات اجلغرافيا والتاريخ والعل�م 

وم�ساعدتهم على ال��س�ل اإىل جمم�عة اأو�سع من 

م�اد القراءة. ويف العام املا�سي زارت مكتبات ال�رشكة 

املتنقلة ما يزيد على 180 مدر�سة.

برنامج الأطفال امل�ه�بني: وه� برنامج تعاوين ت�سرتك 

فيه اأرامك� ال�سع�دية، ووزارة الرتبية والتعليم، 

وم�ؤ�س�سة امللك عبدالعزيز ورجاله للم�هبة والإبداع. 

وقد اختار الربنامج، العام املا�سي، 220 من الطالب 

والطالبات امل�ه�بني يف امل�ست�يني الأول والثاين 

الثان�ي، من جميع اأنحاء اململكة لتط�ير مهارات 

التفكري النقدي لديهم يف برنامج �سيفي على مدى 

�سهر.

مبادرة الريا�سيات والعل�م: تَقدم هذه املبادرة بال�سرتاك 

مع اجلمعية ال�سع�دية للريا�سيات فر�ص التدريب لـ 

175 طالباً يف املدار�ص الثان�ية يف الريا�سيات املتقدمة 
كما تطّ�ر مهارات التفكري النقدي الالزمة لديهم لالكت�ساف العلمي.

برنامج الطالب ال�سيفي )اأ(: وه� دورة �سيفية مدتها �سبعة اأ�سابيع لطالب وطالبات 

املدار�ص الثان�ية يف امل�ست�يني الأول والثاين الثان�ي وت�ست�عب نح� األفى طالب وتقدم 

لهم تدريباً يف الريا�سيات والعل�م وتقنية املعل�مات واملهارات الفنية اأما بالن�سبة اإىل 

الطالب ذوي الإمكانات العالية فهناك برنامج اأكادميي خا�ص ي�ساعدهم على ال�ستعداد 

ب�سكل اأف�سل للدرا�سة اجلامعية. اأما برنامج الطالب ال�سيفي )ب( في�ساعد نح� 600 

من طالب اجلامعات ال�سع�ديني على تط�ير مهارات الت�سال لديهم واكت�ساب اخلربة 

العملية يف اأعمال ال�رشكة.

يتط�ع م�ظف� ال�رشكة واأفراد عائالتهم يف برامج الت�عية بنظافة البيئة وتنظيف املرافق العامة، مثل �ساطئ اخلرب.







يعد احلفاظ على البيئة وامل�ارد الطبيعية 

من امل�س�ؤوليات الأ�سا�ص لأرامك� 

ال�سع�دية. فال�رشكة ملتزمة بحماية 

البيئة واملحافظة على الطاقة والبحث 

عن �سبل تخفيف اأي اأثر بيئي قد ينتج 

عن عملياتها.

ففي منطقة اخلليج العربي يكمن نح� 

50 اإىل 60 يف املائة من احتياطيات العامل 
امل�ؤكدة من البرتول، ومتلك اململكة العربية 

ال�سع�دية وحدها نح� 20 يف املائة من 

احتياطيات العامل من الزيت اخلام.

وتعد اأرامك� ال�سع�دية رائدة يف جمال 

حماية البيئة منذ فرتة ط�يلة، حيث 

اأعلنت عن اأول التزام ر�سمي لها ب�سالمة 

البيئة يف خم�سينيات القرن املا�سي. 

وكانت ال�رشكة قد �سبق لها اأن ط�رت 

كفاءة ت�زيع الكهرباء يف املنطقة 

ال�رشقية واأن�ساأت �سبكة الغاز الرئي�سة 

لال�ستفادة من الغاز املنتج مع الزيت اخلام.

ومل يعد جمرد اللتزام البيئي كافياً، 

بل يجب اأن يك�ن حم�رياً يف كل قرار 

تتخذه ال�رشكة. لذلك ت�ا�سل ال�رشكة 

حت�سني اأعمالها الأ�سا�ص ودعم الأنظمة 

املنا�سبة اجلديدة وزيادة ال�عي واإيجاد 

احلل�ل املبتكرة يف جمال الطاقة. وت�ستثمر 

اأرامك� ال�سع�دية 5 باليني دولر يف اخلطة 

الأ�سا�ص للبيئة التي تدعم هذه الأعمال.

ت�سكل حماية البيئة جزءاً ل يتجزاأ من اأ�سل�ب عمل 

اأرامك� ال�سع�دية. فمنذ اعتماد خطتها الأوىل يف 

جمال حماية البيئة يف عام 1963م، وال�رشكة عاكفة 

على اإجراء تقييم بيئي للم�ساريع التي تنفذها، 

ل�سمان التزام م�ظفيها باملعايري ال�سارمة و�س�ابط 

اجل�دة. وللم�ساعدة على �سمان حتقيق دوائر ال�رشكة 

ما ه� اأكرث من جمرد اللتزام بالأنظمة البيئية، فقد 

اأطلقت ال�رشكة جائزة الرئي�ص ال�سن�ية يف جمال 

حماية البيئة 

الطبيعية

اأهم اإجنازات العام 2009م

تدوير 800 طن من الورق و 12 طنًا من 

البال�ستيك والزجاج.

خف�س حرق الغاز الناجت عن عملية اال�ستخال�س 

بن�سبة %18.

زراعة 10 اآالف �ستلة منغروف على طول 

ال�ساحل ال�سرقي للمملكة لي�سل اإجمايل ال�ستالت 

املزروعة منذ بدء الربنامج اإىل اأكرث من 50 األف �ستلة.

مبنى جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية الذي يعّد 

 اأول م�سروع يف اململكة يفي باأرقى 
املعايري البيئية.

املحافظة على البيئة، وهي جائزة متنح لالإدارات التي 

تتقدم بخط�ات اإ�سافية يف هذا املجال.

وعلى الرغم من اأن اأرامك� ال�سع�دية مل تت�سبب 

متتلك ال�رشكة قدرات هائلة يف جمال ال�ستجابة حل�ادث 

ان�سكابات الزيت، كما ت�سارك ب�س�رة منتظمة يف متارين اختبار 

جاهزية ال�رشكة وحت�سينها يف جمال ال�ستجابة ال�رشيعة لهذا 

الن�ع من احل�ادث.
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اأبداً يف ت�رشب نفطي كبري، فاإن لديها فريقاً عاملياً 

متخ�س�ساً يف ال�ستجابة لت�رشب الزيت ي�سم مئات 

من م�ظفيها وغريهم. ويحتفظ فريق ال�ستجابة 

لت�رشب الزيت باأ�ساليب لل�قاية وتدابري لال�ستجابة 

ت�سمل اإجراءات التنظيف ومتطلبات الت�ثيق 

ال�سامل والتدريب امل�ستمر. ولل�رشكة كذلك مراكز 

اإقليمية للقيادة والتحكم تق�م باأعمال املراقبة 

اجل�ية والبحرية وهي مزودة مبعدات ال�ستجابة 

ال�رشيعة يف احلالت الطارئة.

ومنذ ثمانينيات القرن املا�سي، بداأت اأرامك� 

ال�سع�دية حملتها لإنقاذ �سجرة املنغروف. ويف عام 

2009م، ان�سم 500 متط�ع اإىل الرواد يف اأرامك� 
ال�سع�دية لزراعة نح� 10 اآلف �ستلة منغروف على 

ط�ل �ساحل خليج تاروت. وحتى الآن، اأمتت احلملة 

زراعة 50 األف �ستلة للم�ساعدة على تثبيت ال�ساطئ 

واملحافظة على امل�ست�طنات ال�ساحلية الرطبة 

املهمة. كما خ�س�ست ال�رشكة اجلزء ال�سمايل من 

خليج تاروت كمحمية للمحافظة على املنغروف يف 

عام 2005م والت�قف عن اأية اأعمال ميكن اأن ترتك اأثراً 

على البيئة يف هذه املنطقة.

وتدعم اأرامك� ال�سع�دية املحافظة على ال�سعاب 

املرجانية يف اخلليج العربي من خالل ت�فري ع�امات 

اإر�ساء دائمة مت�سلة بقاع البحر، وظيفتها م�ساعدة 

�سفن ال�سيد والرتفيه على الر�س� بعيداً عن 

ال�سعاب املرجانية حلمايتها. وتتعاون ال�رشكة مع 

وزارة الزراعة من خالل برنامج تعرتف به منظمة الأمم 

املتحدة للرتبية والعل�م والثقافة )الي�ن�سك�( لتط�ير 

نظم م�ستدامة مل�سائد الأ�سماك يف اململكة.

وتدير اأرامك� ال�سع�دية العديد من الربامج الأخرى 

مثل: مبادرة ت�عية ال�رشكات املحلية التي تعزز 

ممار�سات بيئية اأف�سل، مبا فيها اإدارة النفايات ومعاجلة 

مياه ال�رشف للم�ساريع يف املنطقة ال�رشقية. وهناك 

برنامج التثقيف البيئي وما يح�يه من معل�مات 

�ساملة ح�ل امل�سائل والتحديات البيئية ملعلمي 

وتالميذ املدار�ص البتدائية. كما يدعم م�ظف� 

ال�رشكة برناجماً م�ستمراً للتدوير قام بجمع 800 طن 

من ال�رق و12 طناً من البال�ستيك والزجاج يف عام 

2009م.

وتعطي ال�رشكة التزامها نح� البيئة اأول�ية كربى يف 

م�ساريعها ومرافقها. ففي اأثناء بناء جامعة امللك 

يف خليج منيفة، اأن�ساأت اأرامك� ال�سع�دية جزراً ا�سطناعية هي مبثابة من�سات للتنقيب عن الزيت، كما اأن�ساأت جرفاً 

ا�سطناعياً لالأحياء البحرية يف اخلليج، وقامت ببناء ج�رش ي�سمح ملياه البحر بتجديد نف�سها.

زرع متط�ع� اأرامك� ال�سع�دية 50 األف �ستلة منغروف، 

حفاظاً على �س�اطئ خليج تاروت وحماية لالأحياء التي 

تعي�ص يف البيئة الرطبة يف اخلليج.



عبدالله للعل�م والتقنية، ج�سدت ال�رشكة اأمن�ذجاً 

حياً »للت�سميم املعماري ال�سديق للبيئة«. وقد فاز 

هذا امل�رشوع باأول جائزة بالتينية حتققها اململكة يف 

جمال الريادة والت�سميم البيئي من جمل�ص الأبنية 

ال�سديقة للبيئة يف ال�ليات املتحدة الأمريكية 

وذلك عند افتتاح اجلامعة يف عام 2009م.

ويعد خليج منيفة اأحد الأمثلة التي تعك�ص جه�د 

اأرامك� ال�سع�دية يف جمال احلفاظ على البيئة 

الطبيعية واملنظ�مة البيئية يف منطقة اخلليج. 

ون�سري اإىل اأن خليج منيفة ه� عبارة عن منظ�مة 

بيئية غنية وح�سا�سة تتاأثر �سلباً باأجهزة احلفر 

التقليدية يف املناطق املغم�رة ب�سبب �سحالة 

مياهه. لذلك قامت ال�رشكة باإن�ساء ج�رش وجمم�عة 

فريدة من اجلزر ال�سطناعية التي ت�سمح بتجدد 

مياه البحر يف اخلليج فيما تعمل كمن�سات لالآبار 

وك�سعاب ا�سطناعية للحياة البحرية يف املنطقة. 

و�س�ف ي�ساعد هذا احلل على تط�ير من�ساأة مهمة 

لإنتاج الزيت اخلام من املقرر اأن يبداأ اإنتاجها يف عام 

2013م. اأما امل�ساريع الكربى الأخرى فهي م�ست�فية 
لأرفع املعايري البيئية الدولية يف جمال ال�سناعة.

البحث عن الطاقة 

النظيفة
يتطلب تخفيف الآثار البيئية الناجمة عن ا�ستهالك 

البرتول ت�فر ابتكارات جديدة. فالأبحاث التي اأجرتها 

ال�رشكة مع مدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية 

ومعهد وار�س� للكيمياء الن�وية والتقنية تركزت 

على البحث يف تقنية معاجلة غاز املداخن ب�سعاع 

اإلكرتوين، وهي اإحدى الطرق املقب�لة بيئياً لال�ستفادة 

من ال�ق�د ال�سائل الذي يحت�ي على ن�سب عالية 

من الكربيت واملنخف�ص التكلفة يف اإنتاج الأ�سمدة 

عالية اجل�دة كمنتج ثان�ي. وتظهر اأهمية هذا 

البتكار يف ح�س�له على جائزة املحافظة على البيئة 

التي يقدمها منتدى �رشكات البرتول ال�طنية.

وت�سعى ال�رشكة لتاأ�سي�ص م�ستقبل للطاقة 

النظيفة يف اململكة. ففي عام 2006م، اأقامت 

ال�رشكة اأول منتدى دويل لإدارة الكرب�ن ينعقد يف 

ال�رشق الأو�سط و�سكلت فريقاً متخ�س�ساً يف اإدارة 

الكرب�ن.

وت�سارك اأرامك� ال�سع�دية بفاعلية يف عدد من 

الحتادات واملعاهدات ال�سناعية ت�سمل هيئة التعاون 

املتبادل ل�رشكات النفط يف منطقة اخلليج العربي، 

واحتاد املحافظة على البيئة يف �سناعة البرتول 

العاملية، واملنتدى البحري الدويل ل�رشكات البرتول، 

والحتاد الدويل ملالكي الناقالت ملكافحة التل�ث.

وبناء على تاريخ ال�رشكة الط�يل يف ميدان العالقات 

التعاونية الناجحة، تتعاون اأرامك� ال�سع�دية مع 

�رشكة �س�لر فرونتري ك. ك.، وهي اإحدى ال�رشكات 

اليابانية التابعة لها لتجريب ا�ستخدام الطاقة 

ال�سم�سية يف ت�سغيل بع�ص املرافق يف اململكة على 

نطاق �سيق بحل�ل عام 2010م. وتدعم ال�رشكة مركز 

امللك عبدالله للدرا�سات والبح�ث البرتولية، وه� 

م�ؤ�س�سة م�ستقبلية م�ستقلة لالأبحاث وال�سيا�سات 

اخلا�سة بدرا�سة الطاقة والبيئة وحتليلهما، ومن املقرر 

اكتماله يف عام 2012م.

اإدارة م�سادر الطاقة يف 

ال�سركة بطريقة م�سوؤولة
ب�سفتها رائدة يف قطاع الطاقة على م�ست�ى 

العامل، فاإن اأرامك� ال�سع�دية تعد املحافظة على 

يف مركز الأبحاث والتط�ير يف اأرامك� ال�سع�دية، يعمل 

علماء ال�رشكة على اكت�ساف العديد من الطرق التي 

تعمل على تقلي�ص الآثار البيئية ال�سلبية الناجمة عن 

منتجات البرتول.
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الطاقة م�ساألة ج�هرية، ولديها نظام اإداري �سارم 

يتابع اأداءها الداخلي. فاللجنة الت�جيهية لإدارة 

الطاقة يف ال�رشكة تابعة لالإدارة التنفيذية مبا�رشة 

وتت�ىل اإعداد الأهداف ال�سرتاتيجية ومراقبة النتائج، 

فيما تق�م وحدة منف�سلة لنظم الطاقة بتقييم 

التقنيات اجلديدة واإدخالها عرب جميع امل�ست�يات 

التنظيمية، ف�سالً عن تقييم اأداء املعامل وت�فري 

التدريب مل�ظفي ال�رشكة.

كما تعاونت اأرامك� ال�سع�دية مع مبادرة الطاقة يف 

معهد ما�سات�س��ست�ص للتكن�ل�جيا للم�ساعدة على 

مت�يل بحث ح�ل تقنيات الطاقة اجلديدة واأ�ساليب 

املعاجلة بدءاً باإزالة الكربيت وانتهاًء بطرائق احلرق 

النظيف لل�ق�د وحمركات الحرتاق الداخلي ذات 

الكفاءة العالية. ويتيح هذا التعاون تبادل املعل�مات 

والنتائج.

وعلى امل�ست�ى الداخلي، اتبعت ال�رشكة اأ�ساليب 

جديدة يف جمال حت�سني الطاقة. فالإنتاج املزدوج 

للبخار والكهرباء ي�فر كفاءة اأعلى يف ت�ليد الطاقة، 

كما �سي�فر لل�رشكة ما يزيد على 75 األف برميل 

يف الي�م من الزيت يف اأعمالها بحل�ل عام 2015م. 

وتعمل ال�رشكة اأي�ساً على مبادرة تر�سيد ا�ستهالك 

الطاقة ل�سمان تلبية الطلب املحلي على الكهرباء 

واملاء بكفاءة.

منذ عام 2000م اأ�سبحت متطلبات املحافظة 

على الطاقة، اإىل جانب م�ؤ�رشات الأداء الأ�سا�ص، من 

الت�جيهات الت�سغيلية اخلا�سة بال�رشكة، واخلا�سعة 

للمراجعة من خالل تقارير الأداء ال�سن�ية. فعلى 

�سبيل املثال، جنحت ال�رشكة يف عام 2008م بتخفي�ص 

كمية الغاز التي حترق بن�سبة 18%، كما خف�ست 

انبعاثات اأك�سيد النيرتوجني بن�سبة 9%، وانبعاثات 

ثاين اأك�سيد الكربيت بن�سبة %8.

درا�صة حالة: تط�ير برنامج وطني لرت�سيد 

ا�ستخدام الطاقة

يعد ن�سيب الفرد يف ا�ستهالك الطاقة 

يف اململكة العربية ال�سع�دية من اأعلى 

امل�ست�يات يف العامل. لذلك وا�سلت اأرامك� 

ال�سع�دية يف عام 2009م عملها مع 

وزارة املياه والكهرباء على تط�ير الربنامج 

ال�طني لرت�سيد ا�ستخدام الطاقة من خالل 

جمم�عة من الأعمال املن�سقة على م�ست�ى 

اململكة.

يهدف هذا الربنامج اإىل و�سع خطة رئي�سة 

�ساملة لرت�سيد ا�ستخدام الطاقة بحل�ل 

عام 2030م، عن طريق اجلمع بني اأف�سل 

املمار�سات الدولية والتدريب والتحليل اجليد 

للطلب على الطاقة يف اململكة. والعمل 

جارٍ الآن على خف�ص ا�ستهالك الطاقة 

)ال�ستهالك لكل وحدة من اإجمايل الناجت 

املحلي( بن�سبة 30% عن م�ست�يات عام 

2005م، وعلى خف�ص ذروة معدل النم� يف 

الطلب يف عام 2015م بن�سبة 50% من 

مت��سطه يف الفرتة بني عامي 2000م و 

2005م.

وت�سارك يف هذا الربنامج ال�زارات، 

وامل�ؤ�س�سات احلك�مية، واأرباب الأعمال 

وال�سناعة، ويهدف اإىل جمع املعل�مات 

املتعلقة با�ستخدام الطاقة يف قطاعات 

ال�س�ق. وقد اأ�سهمت اأرامك� ال�سع�دية يف 

الربنامج عن طريق ت�فري الدعم املايل والفني 

والل�ج�ستي، وتنظيم ور�ص العمل واإنتاج 

امل�اد التثقيفية لت�زيعها على اجلمه�ر.

واإىل جانب هذه املبادرة، تتعاون اأرامك� 

ال�سع�دية مع اجلهات احلك�مية املعنية 

وخرباء الطاقة الدوليني لإعداد اخلطة 

الأ�سا�ص لرت�سيد ا�ستخدام الطاقة وحتديد 

م�ا�سفات جديدة للمباين ال�سديقة للبيئة 

يف اململكة. وت�سعى اأرامك� ال�سع�دية اإىل 

ت�سجيع روح امل�س�ؤولية يف هذا القطاع من 

خالل تقدمي خرباتها يف هذا املجال.



 م�ستقبل 

 املواطنة 

يف ال�سركة
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يعد هذا التقرير، وه� الأول يف جمال امل�اطنة، اإجنازاً 

اآخر من اإجنازات اأرامك� ال�سع�دية؛ فه� يحتفي 

بتاريخ ال�رشكة الط�يل يف العمل اجلاد مع �رشكائها 

لتاأ�سي�ص جمتمعات مزدهرة، كما يحتفي بات�ساع 

نطاق الربامج الناجحة وعمقها يف جمال امل�اطنة 

عرب خمتلف اأعمال ال�رشكة.

وي��سح تقرير امل�اطنة لعام 2009م كيف تدعم 

اأرامك� ال�سع�دية التنمية يف اململكة واملجتمعات 

املحلية، وحتمي البيئة، وت�ساعد ال�رشكات ال�طنية 

على الزدهار، كما يتيح الفر�سة لل�رشكة للتاأمل 

يف اإجنازاتها، وحتديد الأهداف امل�ستقبلية، و�سمان 

ا�ستمرار رحلة امل�اطنة يف تلبية اأهداف �رشكائها.

وقد �سهد العام املا�سي كثرياً من النجاحات �سملت 

زيادة الطاقة الإنتاجية الق�س�ى الثابتة من الزيت 

اخلام اإىل 12 ملي�ن برميل 

يف الي�م، واإكمال الأعمال 

املهمة يف اأ�سخم برنامج 

راأ�سمايل، والدخ�ل يف 

�سناعة البرتوكيميائيات 

من خالل م�رشوع برتورابغ 

امل�سرتك. كما �سهد ذلك 

العام اأي�ساً اإجناز م�رشوع 

راأ�سمايل يتميز باأهمية 

عاملية، وذلك باإن�ساء جامعة امللك عبدالله للعل�م 

والتقنية يف اأقل من 1000 ي�م.

من ناحية اأخرى، حقق برنامج ال�رشكة لل�سالمة 

املرورية اخلا�ص بتعزيز مبادئ ال�سياقة الآمنة العديد 

من النتائج الإيجابية، و�سهد عام 2009م بدء 

الربنامج الأ�سا�سي لتط�ير كفاءات ال�سباب الذي 

�سي�ساعد �سباب اململكة على اكت�ساب املهارات 

الالزمة للمناف�سة يف القت�ساد العاملي القائم 

على املعرفة. وتهدف ال�رشكة من ذلك الربنامج اإىل 

ال��س�ل اإىل 10 اآلف �ساب بحل�ل عام 2012م و200 

األف �ساب بحل�ل عام 2020م.

لقد كان التعاون مع اجلهات املعنية مهماً لتحقيق 

هذه النجاحات، و�س�ف يظل اأ�سا�ساً ل�سرتاتيجية 

امل�اطنة يف اأرامك� ال�سع�دية. لذا �ست�ا�سل ال�رشكة 

تاأ�سي�ص عالقات تعاون ا�سرتاتيجية مع الهيئات 

احلك�مية وامل�ؤ�س�سات الأكادميية وغريها من اجلهات 

املعنية لال�ستفادة من قيمة العمل الذي تق�م به 

ال�رشكة وتاأثريه على النا�ص.

اإن اأرامك� ال�سع�دية ما�سية يف التقييم الدقيق 

لأعمالها احلالية يف جمال امل�اطنة وت�حيدها وحت�سني 

طريقة اإدارتها وت�سميمها وتنفيذها يف امل�ستقبل، 

كما �ستظل اأعمالها مت�ائمة يف دعم الأركان 

الأربعة الأ�سا�ص ممثلة يف القت�ساد واملجتمع واملعرفة 

والبيئة ل�سمان ا�ستمرار التاأثري الإيجابي يف جمالت 

املعرفة، وتر�سيد ا�ستهالك الطاقة، وت�فري ال�ظائف، 

وامل�ساريع ال�ستثمارية.

و�سي�ساعد تنفيذ هذه الأهداف على �سمان 

حمافظة اأرامك� ال�سع�دية على 

مكانتها كم�سدر اآمن وكفء 

وم�ث�ق للطاقة البرتولية يف 

العامل، كما �ست�سهم اأعمالها 

يف جمال امل�اطنة يف حتقيق 

اأهداف اململكة الرامية اإىل مزيد 

من التن�يع مل�سادر اقت�سادها 

وتزويد ال�سباب باملهارات الالزمة 

لي�سبح�ا م�اطنني منتجني يف 

حقل اقت�ساد املعرفة.

وحني يفتح مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي 

اأب�ابه يف عام 2013م �سيك�ن مدخالً غري م�سب�ق 

للربامج واملرافق العاملية، و�سيطلق العنان لالإمكانات 

الإبداعية لنح� ملي�ين زائر يف العام.

اإن اأرامك� ال�سع�دية ت�سطلع مب�س�ؤوليتها ب�سفتها 

�رشكة رائدة يف اململكة ت�سعى لال�ستفادة من 

الفر�ص مل�ا�سلة دعم حت�ل القت�ساد ال�طني اإىل 

ق�ة م�ستدامة لالأجيال القادمة. و�سيك�ن لأعمال 

امل�اطنة يف ال�رشكة دور رئي�ص يف تر�سيخ خط�اتها 

نح� جمتمع اأكرث م�س�ؤولية وتناف�سية وازدهاراً.

عندما يفتح مركز امللك عبدالعزيز 

الثقايف العاملي اأب�ابه يف عام 2013م، 

�سي�فر مدخالً غري م�سب�ق للربامج 

واملرافق العاملية ويطلق العنان 

لالإمكانات الإبداعية لنح� ملي�ين زائر 

يف العام.

مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي، الذي تبنيه ال�رشكة، خط�ة بالغة الأهمية يف رحلة ال�رشكة نح� ن�رش املعرفة 

وحتقيق الرفاهية والزدهار يف اململكة.
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