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اأ�سواء على العام 2011م

ندعم منو اململكة وازدهارها بت�ضجيع 
رواد الأعمال والبتكار، وتطوير امل�ضاركة 

املحلية، وبناء قوة عمل قادرة على 
املناف�ضة.

90% من نفقات توريد املواد اأ�سندت اإلى 
ال�رشكات املحلية

75% من مقاولت توريد اخلدمات 
اأُ�سندت اإلى �رشكات حملية

1200 مورِّد �سهدوا اإطلق نظام اإدارة 
ال�سلمة للمورِّدين

274 متدربًا �ساركوا يف »واعد«، وهي 
مبادرة اأرامكو ال�سعودية لتطوير ريادة 

الأعمال

5907 موظفني �ساركوا يف برنامج 
البتكار

4074 طالباً �سعودياً من خريجي 
الثانوية العامة والكليات التقنية تدربوا 

ُّج الوظيفي يف برنامج التدر

القت�ضاد

ن�ضاند املجتمعات املحلية التي تعمل 
ال�رشكة يف حميطها بتعزيز جوانب ال�ضحة 

والرفاهية، ون�رش ثقافة ال�ضالمة، ودعم 
اجلمعيات اخلريية.

21 ور�سة عمل نظمتها اإدارة التمري�س 
يف ال�رشكة، وح�رشها ما يزيد على 

1000 ممّر�س من اإدارات التمري�س يف 
امل�ست�سفيات املحلية

1.5 مليون �سخ�س زاروا الربامج 
الثقافية التي نظمتها ال�رشكة يف 

ف�سل ال�سيف
17% انخفا�س معدل حوادث ال�سيارات 

خلل �ساعات العمل
12000 طالب ثانوية عامة و 2400 

طالب من من�سوبي قطاع الدفاع 
املدين مت تدريبهم على ا�ستخدام دليل 

ال�سلمة املرورية
32300 طالب تدربوا على مقطورة 

حماكاة القيادة الآمنة يف اأرامكو 
ال�سعودية

20000 حقيبة مدر�سية وُزِّعت �سمن 
حملة احلقيبة املدر�سية

املجتمع

نعمل على تعزيز املجتمع املعريف يف 
اململكة من خالل ال�ضتثمار يف جمال 

التعليم، وت�ضجيع ال�ضباب ال�ضعودي، 
ون�رش الوعي الثقايف.

200 مدر�س ح�رشوا دورة تدريبية عن 
كيفية ا�ستخدام حمتوى مبادرة التعليم 

امل�سدري املزجي واملفتوح لدرا�سة 
الريا�سيات اأو العلوم اخلا�س مبعهد 

 Blossoms  ما�سات�سو�ست�س للتقنية
عن طريق الفيديو يف الف�سول 

الدرا�سية

350 مدر�ساً التحقوا بربنامج تدريبي 
على اإدارة العمل من اأجل ت�سجيع 

تعليم العلوم الهند�سية

35 مدر�سًة من املدار�س احلكومية التي 
بنتها ال�رشكة مت ترميمها

25 من طلب الثانوية العامة، منهم 
13 طالبًة، ح�سلوا على منح تعليمية 
للدرا�سة يف املعهد ال�سعودي للعلوم 

البحثية.

45000 طالب ا�ست�سافهم برنامج 
زيارات املدار�س الذي ينظمه معر�س 

اأرامكو ال�سعودية، والذي يَُعدُّ متحفاً 
علمياً عايل التقنية

196 مدر�سة زارتها مكتبات اأرامكو 
ال�سعودية املتنقلة

املعرفة

ن�ضجع املحافظة على البيئة والبتكار 
بالرتكيز على حت�ضني جدوى ا�ضتهالك 

الطاقة، وحماية البيئة الطبيعية، وزيادة 
الوعي ب�رشورة حماية البيئة، وتطوير 

تقنيات الطاقة النظيفة.

اأكرث من 1800 فكرة قدمها موظفو 
ال�رشكة يف جمال تعزيز جدوى ا�ستهلك 

الطاقة يف م�سابقة البتكار لرت�سيد 
ا�ستهلك الطاقة

اأعمال الغاز خف�ست كثافة ا�ستهلك 
الطاقة يف مرافق ال�رشكة بن�سبة %5

50000 نبتة من نبات )املنغروف( مت 
زراعتها على �ساحل اخلليج العربي

40% ن�سبة انخفا�س م�ستوى حرق الغاز 
يف مرافق �سوائل الغاز الطبيعي و%31 

يف معامل الغاز 

10000 مرت مكعب من الروا�سب 
املرتاكمة جرى تنظيفها يف املنطقة 

البحرية يف جدة

1346طناً من مواد الورق والورق املقوى 
والبل�ستيك والزجاج والألومنيوم 

و11500 خرطو�سة طابعات مت جمعها 
�سمن حملة اإعادة التدوير

البيئة

 اأ�ضواء
 على العام
 2011

 اأ�ضواء
 على العام

 2011

5 اأرامكو ال�ضعودية تقرير املواطنة العامة 2011 م4



(

 نبذة عن
اأرامكو ال�سعودية

ال�ضعودي���ة  العربي���ة  الزي���ت   �رشك���ة 
»اأرامك��و ال�سعودي��ة« هي �رشك��ة الزيت 
الوطني��ة يف اململكة العربي��ة ال�سعودية، 
وه��ي �رشكة برتولي��ة وكيميائية متكاملة 
رائ��دة عاملياً يف جم��الت التنقيب والإنتاج 

والتكرير والتوزيع وال�سحن والت�سويق.

وي���رشف عل��ى اأعم��ال ال�رشك��ة، املجل�س 
الأعلى ل�سوؤون البرتول واملعادن الذي يراأ�سه 
 خادم احلرم��ني ال�رشيفني، املل��ك عبد الله

ابن عبد العزيز اآل �سعود، حفظه الله، وهذا 
املجل�س ي�سع التوجه العام لل�رشكة.

ولك��ي تتمكن من حتقيق اأهدافها، نظمت 
اأرامكو ال�سعودية على هيئة مناطق اإدارية 
رئي�سة، يدي��ر كل واحدة منه��ا ع�سو يف 

الإدارة العليا لل�رشكة.

جمل�س اإدارة ال�رشكة

جلو�ضاً من اليمني: معايل الدكتور حممد بن اإبراهيم ال�ضويل، والأ�ضتاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعايل الأ�ضتاذ علي بن اإبراهيم 
النعيمي، ومعايل الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�ضاف، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، ومعايل الدكتور 
خالد بن �ضالح ال�ضلطان. ووقوفاً من اليمني: الأ�ضتاذ اأمني بن ح�ضن النا�رش، والأ�ضتاذ �ضامل بن �ضعيد اآل عائ�ض، وال�ضيد ديفيد ج. 

اأورايلي، وال�ضري مارك مودي-�ضتيوارت، وال�ضيد بيرت وويكي، والأ�ضتاذ عبدالعزيز بن فهد اخليال.

 نبذة عن
اأرامكو
ال�ضعودية

 نبذة عن
اأرامكو

ال�ضعودية

اأكرب احتياطي مثبث يف العامل من الزيت 
اخلام التقليدي واملكثفات، يبلغ 259.7 

بليون برميل

•  9.1 مليون برميل، اإنتاج الزيت اخلام 
)املتو�سط اليومي( 

•  3.3 بليون برميل، اإنتاج الزيت اخلام 
)�سنوياً( 

13.3٪ من اإجمايل الإنتاج العاملي    •
من الزيت اخلام

رابع اأكرب احتياطي يف العامل من الغاز 
الطبيعي، ويبلغ 282.6 تريليون قدم 

مكعبة قيا�ضية

9.9 بليون قدم مكعبة قيا�سية،    •
اإنتاج الغاز )املتو�سط اليومي( 

3.6 تريليون قدم مكعبة قيا�سية،    •
اإنتاج الغاز )�سنوياً( 

اإجنازات التكرير والت�ضويق والتوزيع

ثامن اأكرب مكرر يف العامل بطاقة    •
تكريرية )يف جميع اأنحاء العامل*( 
تبلغ 4.02 مليون برميل يف اليوم

ر يف العامل ل�سوائل الغاز  اأكرب ُم�َسدِّ   •
الطبيعي

)*ت�سمل امل�سايف املحلية وامل�سايف املحلية والعاملية 
لكل من امل�ساريع امل�سرتكة وح�س�س امللكية يف 

امل�ساريع امل�سرتكة(
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الوليات املتحدة الأمريكية

منتدى املوثوقية العاملية - ا�ست�سافت �رشكة   •
خدمات اأرامكو ال�سعودية منتدى املوثوقية 

العاملية الأول لأرامكو ال�سعودية لتبادل 
املعلومات حول التقنيات املبتكرة واأف�سل 
املمار�سات يف جمال املوثوقية. وقد ح�رشت 

اأعمال املنتدى جمموعة من كربيات �رشكات 
النفط والكيميائيات امللتزمة �سمان اإمدادات 

موثوقة من الطاقة يف الوقت احلا�رش ويف 
امل�ستقبل. 

الطريق اإلى النجاح - يرعى برنامج التوجيه   •
على طريق النجاح يف اأرامكو ال�سعودية 

طلباً يدر�سون يف اجلامعات الأمريكية، ويعالج 
بع�س امل�سائل مثل الوعي الثقايف واأ�ساليب 
احلياة داخل احلرم اجلامعي واأ�سول ال�سلمة 

ال�سخ�سية و�سلمة ال�سائقني واإدارة الوقت. 
القيادة الن�ضائية – تولينا رعاية القيادة العاملية   •

الن�سائية �سمن موؤمتر الطاقة والتقنية ل�سبعة 
اأعوام. وقد األقت الكلمة الرئي�سية للعام 

2011م الأ�ستاذة هدى الغ�سن، املدير العام 
لدائرة التدريب والتطوير يف اأرامكو ال�سعودية. 

متحف الفنون اجلميلة – رعت �رشكة خدمات   •
اأرامكو معر�س »هدايا ال�سلطان: فن العطاء 

يف الدواوين الإ�سلمية«. الذي اأقيم يف متحف 
الفنون اجلميلة يف هيو�سنت. وت�سمن املعر�س 
اأكرث من 200 قطعة اأثرية متثل جمموعة مميزة 

تك�سف تراث العامل يف جمال العطاء والهدايا 
واأهميته الكربى بالن�سبة للثقافة العربية. 

ن�ضف املاراثون يف هيو�ضنت – لل�سنة ال�سابعة   •
على التوايل، �ساهم موظفو �رشكة خدمات 

اأرامكو يف العديد من الن�ساطات اخلريية من 
خلل امل�ساركة يف ن�سف املاراثون الذي اأقيم 

يف هيو�سنت. وقد ا�ستطاع هذا ال�سباق املتعدد 
الذي ي�سمل ماراثون �سيفرون واإي اآي با�سو 

مل�سافة 5 كيلومرتات، واأقيم حتت رعاية برنامج 
الرك�س الهادف، اإلى جمع مبلغ 1. 2 مليون دولر 

وزعت على 52 جمعية خريية.  

اأوروبا

م�ضتقبل البيئة النظيفة - ا�ست�سافت �رشكة   •
اأرامكو فيما وراء البحار ندوة »امل�ستقبل 

الأخ�رش« يف مركز علوم نيمو يف اأم�سرتدام 
�سمن حملة التوعية البيئية التي نظمت هناك 

حتت عنوان: »نحو بيئة نظيفة و�سحية«. 
متحف ميو�ضون – رعت �رشكة اأرامكو فيما   •

وراء البحار معر�س »اجليولوجيا والتكنولوجيا« 
الذي افتتح يف �سهر يونيو 2011م يف متحف 

ميو�سون للعلوم والتقنية يف لهاي.  
ندوة اأك�ضفورد للطاقة - رعت �رشكة اأرامكو   •

فيما وراء البحار ندوة اأك�سفورد الثالثة والثلثني 
للطاقة يف �سانت كاثرين كوليدج مبعهد كاثرين 
للطاقة وقد ح�رش الندوة مائة من قادة الطاقة 

العامليني. 
ندوة البتكار – عقدت �رشكة اأرامكو فيما وراء   •

البحار ندوتها الأوروبية الأولى لتكنولوجيا 
البتكار يف اأبردين با�سكتلندا والتي �سمت خرباء 
ماليني بحثوا يف حلول لإحدى وع�رشين م�سكلة 

يف جمالت: النمذجة احلا�سوبية واجليوفيزياء 
واجليولوجيا والإنتاج واحلفر وهند�سة املكامن. 

الزيارات اجلامعية – اأم�سى طلب الكيمياء يف   •
جامعة اأم�سرتدام يوماً كاملً يف مقر �رشكة 
اأرامكو ملا وراء البحار يف هولندا حيث تعرفوا 

على جهود البحث والتطوير للمواد الفنية يف 
وحدة البحوث والتطوير. 

اآ�ضيا

»اأم�ضية من اململكة العربية ال�ضعودية«-   •
ا�ست�سافت �رشكة اأرامكو ملا وراء البحار اأم�سية 

ثقافية عنوانها »اأم�سية من اململكة العربية 
ال�سعودية« يف �سنغهاي، بال�سني، للتعريف 

بتاريخ اململكة وثقافتها، وتوطيد اأوا�رش 
التعاون بني ال�رشكة وجامعة تونغجي ال�سينية 

ال�رشيكة. 
تخفيف اآثار الزلزل - يف زيارة ملدينة طوكيو بتاريخ   •

22 مار�س، �رشح الأ�ستاذ خالد الفالح، رئي�س 
ال�رشكة، وكبري اإدارييها التنفيذيني باأن احلكومة 
ال�سعودية قد وّجهت اأرامكو ال�سعودية للتربع 

مببلغ 20 مليون دولر، بالنيابة عنها لدولة اليابان 
لتوفري الربوبان ل�سحايا الزلزال والت�سونامي 

اللذين �رشبا اإحدى املناطق اليابانية. ويق�سي 
هذا التربع بدفع 400 دولر كاإعانة �سهرية 

لكل اأ�رشة لتغطية تكاليف الربوبان. ومع نهاية 
اأكتوبر، كانت 52 األف اأ�رشة تقيم يف م�ساكن 

موؤقتة تتلقى هذا الدعم. 
هدايا �ضهر رم�ضان – �سارك موظفون من �رشكة   •
فيل البحرية العاملية املحدودة، �رشكة ال�سحن 
التابعة لأرامكو ال�سعودية، يف توزيع اأكرث من 

100 من �سناديق الهدايا على الأ�رش املحتاجة 
يف دبي خلل �سهر رم�سان املبارك. كذلك تربعت 

�رشكة فيل باأجهزة كمبيوتر وطابعات وهواتف 
نقالة وغريها من الأجهزة ملوؤ�س�سة اخل�رش يف 

دبي لإعادة تدويرها وا�ستخدامها. 
 

 نبذة عن
اأرامكو
ال�ضعودية

 نبذة عن
اأرامكو

ال�ضعودية
التنقيب والإنتاج: تطبيق املعرفة واملهارات اجلديدة لتلبية احتياجات امل�ضتقبل من الطاقة

ال�رشكة. التنقيب اأولويات  بني  ال�سدارة  مكان  والغاز  الزيت  احتياطيات  من  املزيد  على  العثور  يحتل 
فبا�ستخدام اأحدث التقنيات، يوا�سل خرباء اجليولوجيا يف ال�رشكة �سعيهم للعثور على م�سادر 

جديدة للزيت والغاز على الياب�سة ويف املناطق املغمورة يف اأنحاء اململكة.
ت�سعى ال�رشكة اإلى حتقيق اأعلى معدلت الإنتاج من حقولها النفطية التي تعد الأكرب يف العامل. اأعمال الزيت

وياأتي معظم اإنتاج ال�رشكة من احلقول املوجودة يف ال�سهول ال�ساحلية للمنطقة ال�رشقية، يف 
منطقة متتد مل�سافة 300 كيلومرت �سمال الظهران وجنوبها.

الوقود ملحطات حتلية اأعمال الغاز وتوفري  اململكة،  الكهرباء يف  لتوليد  الغاز  اإنتاج  زيادة  ال�رشكة على  تعمل 
املياه وال�سناعات الأخرى، بالإ�سافة اإلى توفريه كلقيم حيوي ل�سناعة البرتوكيميائيات املتنامية.

التكرير والت�ضويق والتوزيع: الإ�ضهام يف ازدهار اململكة بطرق ملمو�ضة وقيمة وم�ضتدامة

التكرير 
والبرتوكيميائيات

�سعياً منها لت�سبح ال�رشكة العاملية الرائدة يف جمال البرتوكيميائيات، توا�سل اأرامكو ال�سعودية 
دمج م�سافيها مع معامل البرتوكيميائيات، وبناء مرافق جديدة، والتعاون مع �رشكات عاملية رائدة 
يف جمال ال�سناعة الكيميائية. وتعد ا�ستثمارات ال�رشكة يف طاقات التكرير واإنتاج البرتوكيميائيات، 

املحرك الرئي�س لقطاع الت�سنيع وتوفري فر�س العمل يف اململكة.
والفر�س النقل والتوزيع البرتولية  املنتجات  م�ستودعات  اإلى  منتجاتها  لها،  التابعة  وال�رشكات  ال�رشكة  تنقل 

التوزيع  نقاط  الأنابيب. فمن خالل  ال�سفن وخطوط  وا�سعة من  �سبكة  اململكة، عرب  اأنحاء  يف 
ال�سرتاتيجية هذه، ت�ستطيع ال�رشكة اأن تو�سل الغاز الطبيعي واملنتجات املكررة عالية القيمة 
الطبيعي  الغاز  و�سوائل  اخلام  الزيت  ت�سلم  واأن  اململكة،  داخل  يف  لعملئها  وموثوقية  باأمان 

لعملئها حول العامل.

و�سي�سهم، م�ستقبلً، دمج البنية التحتية لل�سكك احلديدية يف �سبكة التوزيع التي ت�ستخدمها 
ال�رشكة، يف تعزيز ال�سلمة على الطرق ال�رشيعة ودعم النمو القت�سادي يف اململكة.

موظفو ال�رشكة: يعمل املوظفون لدعم اأعمال ال�رشكة وعمالئها واحتياجات موظفيها واأحيائها ال�ضكنية

للمواطنني القوى العاملة عمل  فر�س  وتوفر  عليها،  وحتافظ  امل�ستوى  عاملية  عمل  قوى  ال�رشكة  ت�ستقطب 
ال�سعوديني، كما ت�سجع �سعودة الأيدي العاملة لدى املقاولني العاملني معها، مبا يتما�سى مع 

الأنظمة والقوانني املتبعة.
املعرفة والتدريب 

والتطوير
التعليم  فر�س  توفري  ويف  القيادية،  وقدراتهم  موظفيها  مهارات  �سقل  يف  ال�رشكة  ت�ستثمر 
والتدريب املهني لهم يف اأنحاء اململكة. و�سعياً من ال�رشكة لتطوير اقت�ساد املعرفة يف اململكة، 

فاإنها ت�ستثمر، اأي�ساً، يف جمالت البحث والتطوير والبتكار.
ال�ضالمة 
وال�ضحة

اإدراكاً من ال�رشكة للمخاطر التي تهدد ال�سلمة يف اأعمالها، فقد التزمت بحماية وتعزيز �سحة 
موظفيها و�سلمتهم من خلل برامج ال�سلمة ال�سناعية ونظام رعاية �سحية عاملي امل�ستوى.

اأحياء ال�ضكن يف 
اأرامكو ال�ضعودية

ت�رشف ال�رشكة على اإدارة عدد من اأحياء ال�سكن واملدار�س وتقدم خدمات اأحياء ال�سكن 
ملوظفيها. كما تقوم بت�سميم وبناء اأحياء �سكنية اآمنة وناب�سة باحلياة، وتعزز ال�سعور بالرفاه 

لدى موظفيها واأ�رشهم.

املواطنة حول العاملاأعمالنا
 تتفهم اأرامكو ال�ضعودية اأن جناحها على املدى الطويل يعتمد على روح املواطنة لديها

يف اأي بقعة تعمل فيها اأو يف اأية دولة تعمل فيها ال�رشكات املنت�ضبة اإليها
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خالد بن عبد العزيز الفالح
الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني

عمل���ت اأرامك���و ال�ضعودي���ة دائم���اً على رفاهي���ة املجتمعات املحلي���ة التي تعم���ل فيها، كما 
و�سع��ت حماية  البيئة يف قلب اهتماماتها واعتربته��ا م�ساألة حمورية �سمن مهماتها التنظيمية. 

وعملت، ول تزال، على تطوير القت�ساد الوطني وتنويع م�سادره.

وجتل��ى هذا اللت��زام، منذ عقود، عندما ب��ادرت ال�رشكة اإلى تاأ�سي�س البني��ة التحتية لقت�ساد البلد 
فاأن�ساأت جمموعة من اأوائل الطرق واملدار�س واملطارات ومرافق الرعاية ال�سحية وبنت خطوط ال�سكك 

احلديدية وحمطات توليد الطاقة الكهربائية يف اململكة.

ويتملكني �سعور بالفخر، واأنا اأرى الآثار الإيجابية لأعمال ال�رشكة وقد اأ�سبحت اأ�سمل واأعمق يف هذا 
الع��ام 2011م، فاإل��ى جانب املبادرات املهمة الأخرى التي تنفذه��ا ال�رشكة اأو تلك التي ترعاها – مثل 
الربام��ج التعليمية والتثقيفية القّيمة واملب��ادرات الثقافية وحملت التوعية ال�سحية والبيئية– فل 

تزال اأرامكو ال�سعودية تبتكر و�سائل جديدة يف اإطار �سعيها لتطوير اقت�ساد اململكة.

كم��ا ات�سح هذا التوجه بج��لء يف اأعمال ال�رشك��ة يف قطاعات التكرير والت�سوي��ق والتوزيع خلل 
ع��ام 2011م.  فقد اأدت عملية التحول امل�ستمرة التي ت�سهدها ه��ذه القطاعات، ول تزال، اإلى توفري 
جمموعة جديدة من فر�س العمل، لي�س فقط يف اأرامكو ال�سعودية وال�رشكات املنت�سبة اإليها و�رشكات 
اخلدمات، بل اأي�ساً يف  جممعات ال�سناعات التحويلية واخلدماتية التي توؤ�س�سها ال�رشكة يف مرافقها 
املتكامل��ة واخلا�سة بقطاعي التكرير والكيميائي��ات.  فاأرامكو ال�سعودية هي م�سدر معظم الدخل 
الوطن��ي للمملكة، وهي املورِّد الوحيد لأنواع الوقود البرتويل واللقيم جلميع القطاعات ال�سناعية يف 
اململكة، مبا يف ذلك قطاع البرتوكيميائيات، التي متثل حوايل 10٪ من اإجمايل الناجت املحلي للمملكة.

وبالنظر اإلى امل�ستقبل، فقد اختريت املنتجات البرتوكيميائية التي ت�سنِّعها امل�ساريع امل�سرتكة لأرامكو 
ال�سعودية، لي�س ب�سبب اإمكانية جني الأرباح منها فح�سب، بل لقدرتها على تطوير �سناعات جديدة 

يف اململكة اأي�ساً.

وبالإ�سافة اإلى ا�ستحداث الفر�س الوظيفية، فاإنني على ثقة تامة باأن هذه الأن�سطة، التي ل تعتمد 
يف جناحه��ا على الطاقة فح�سب، بل على املعرفة كذلك، �ست�سهم يف تعزيز منو القت�ساد املعريف يف 

اململكة.

وباخت�س��ار، ف��اإن الإ�سهامات الجتماعي��ة والقت�سادية لل�رشك��ة ل تاأتي على ح�س��اب اهتمامها 
بالتناف�سية والربحية التي ت�سعى اإلى حتقيقهما على ال�سعيد العاملي.  بل اإن هذه العوامل تت�سافر 
وتكّمل بع�سها، وهي يف الوقت ذاته �رشورية جداً لإحراز النجاح وحتقيق ال�ستدامة على املدى البعيد.  

وتقري��ر املواطنة لعام 2011م ال��ذي ن�سعه بني اأيديكم، يلقي ال�سوء على عددٍ من ال�سبل والقنوات 
التي تطورت من خللها اإ�سهامات اأرامكو ال�سعودية داخل اململكة ويف املجتمعات التي تعمل فيها.

ميكننا القول اإننا نعي�س، يف اأرامكو ال�ضعودية، مرحلة جديدة يتطور فيها وعي موظفينا جتاه 
جمتمعه��م تطوراً لفتاً ينتقل خللها فهمهم للمواطنة العامة اإلى مرحلة جديدة. فبالإ�سافة اإلى 
مبادراتن��ا التقليدية يف جمال التوا�سل مع املجتمع ت�سهد عملية اتخاذ القرار يف ال�رشكة، على نحو 
متزاي��د، وعياً متنامياً يتمثل يف حيوية املجتمعات التي نعمل فيها، و�سلمة البيئة الطبيعية فيها، 
فاأداء ال�رشكة ومنجزاتها والبيئة املحيطة باأعمالها، �سل�سلة مرتابطة ل ميكن ف�سل اأحدها عن الآخر.

ونحن عندما ننظر اإلى املواطنة يف هذا ال�سياق، فاإننا ل نعّدها جمرد اأعمال خريية ن�سيفها اإلى ر�سيد 
حياتن��ا اليومية فح�سب، بل هي مبادرات ت��درّ عوائد مثمرة وحتقق نتائج ملمو�سة لل�رشكة واأعمالها: 
وهي ل تتحرك بدافع حب عمل اخلري فح�سب، لكنها ت�سرت�سد بح�ّسها ال�سليم اأي�ساً يف اأداء اأعمالها.  

فقيم��ة املواطنة لل�رشكة تتطل��ب منا الرتكيز عل��ى اأداء اأعمالنا البرتولية بكف��اءة وفاعلية وباأقل 
التكالي��ف املمكنة، وم�ساعفة ال�ستثمارات امل�ستهدف��ة وال�سرتاتيجية يف مفا�سل اقت�سادنا ويف 
املجتمعات التي نعمل فيها، اإلى جانب موا�سلة جهودنا يف املحافظة على البيئة وحمايتها. فالزدهار 
وامل�سوؤولي��ة يتعاي�سان جنباً اإلى جنب ب�سفتهما عن�رشين حموريني من عنا�رش النموذج العملي الذي 

نتبناه يف ال�رشكة.

وه��ذه الروؤية ل تنطبق على اأرامكو ال�سعودية وحدها، بل على �سناعة البرتول باأكملها لدينا.  فهذه 
ال�سناعة ت�سهد نوعاً من الزدهار، فالطلب على الطاقة يزداد باطراد، كما تت�سع اأي�ساً فر�س ال�ستثمار 
التي ت�ستخ��دم فيها منتجاتنا على نحو م�ستمر.  وهكذا �ستوا�س��ل �سعوب العامل اعتمادها على 
الب��رتول لعدة عقود قادمة.  وب��دلً من ندرة الإمدادات التي يتنباأ بها الكث��ري، فاإن الأر�س تزخر، بحمد 
الل��ه، بكميات وافرة من النفط والغاز، وهو ما نعزوه اإلى حدٍّ كب��ري اإلى املهارة التي نوؤدي بها اأعمالنا 
يف اكت�س��اف م�سادر جديدة للطاقة. وهذا يعني اأي�ساً اأن العامل الآن ميتلك مزيداً من الوقت لتطوير 
م�سادر الطاقة املتجددة على نحو تدريجي وفعال والتغلب على املعوقات الفنية والقت�سادية والبيئية 

التي تعرت�سها وتذليل العقبات التي حتول دون تقّبل العملء لهذه امل�سادر.

لك��ن ه��ذا الزدهار يجب اأن يتميز مبا هو اأكرث من جمرد حتقيق املزيد من الأرباح، اإذ يجب اأن ميثل فر�سة 
نقوم فيها، نحن العاملني يف قطاع الطاقة بتنفيذ التزاماتنا جتاه �سعوب العامل وذلك بتمكينها من 
العي�س الكرمي يف عامل اأف�سل و�سمان ا�ستمرار ذلك امل�ستوى من احلياة املنتجة، فيما نوا�سل التزاماتنا 

جتاه �سيانة البيئة الطبيعية.

ومب��ا اأننا نعمل يف جم��ال توفري الطاقة للعامل، فاإن ه��ذا هو هدفنا الأ�سم��ى فالدرجة التي ميكننا 
حتقيقها فيما يتعلق بتنفيذ هذا الهدف، لن ت�سهم يف ا�ست�رشاف م�ستقبل �سناعة الطاقة فح�سب، 

بل �ست�ساعد اأي�ساً يف تقرير م�سري الب�رشية لعقود من الزمن.

وح��ني اأ�سع كل هذا يف احل�سبان، فاإنه ي�رشين اأن اأق��دم لكم التقرير الثالث جلهود املواطنة يف اأرامكو 
ال�سعودية، والذي مينحنا فر�سة اإطلع �رشكائنا الذين نعتز ب�رشاكتهم على وجوه التقدم التي اأحرزتها 

ال�رشكة يف م�سريتها نحو بلوغ هذا الهدف الأ�سمى.

كلمة رئي�س ال�رشكةكلمة معايل رئي�س جمل�س الإدارة

علي بن اإبراهيم النعيمي
وزير البرتول والرثوة املعدنية

رئي�س جمل�س الإدارة

Ali I. Al-Naimi
Minister of Petroleum & Mineral Resources
and Chairman of the Board of Directors

Abdallah S. Jum’ah
President and Chief Executive Officer
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منجزات عام 2011ماملواطنة يف اأرامكو ال�سعودية

ويعّد اهتمام اأرامك��و ال�سعودية بقيم املواطنة 
العامة اإدراكاً منها للرتابط بني جناح ال�رشكة يف 
اأعمالها والرفاهية الجتماعية والبيئية. فعندما 
تعمل ال�رشكة لت�سجيع الت�سنيع املحلي للمواد 
وتوريد اخلدمات التي حتتاج اإليها اأعمالها من خلل 
مورِّدين حمليني، فاإنه��ا ت�ساعد يف منو القت�ساد 
الوطن��ي وتنويع م�س��ادره، وت�سه��م بذلك يف 
ا�ستحداث الفر���س الوظيفية اجلديدة وت�سكيل 
جمتمعات منتجة قوي��ة وحيوية. وعندما تعمل 
ال�رشك��ة على تدريب الأي��دي العاملة الوطنية، 
وت�سه��م يف نقل التقنية، وتتبادل اخلربة واأف�سل 
الأ�سالي��ب، وت�سطلع بربام��ج البحث والتطوير 
على ال�سعد املحلي��ة، فاإنها حتقق من وراء ذلك 

نتائ��ج اإيجابية تعزِّز قدرتها على اإيجاد الكفاءات 
املتمي��زة ل�سغل املنا�سب املهم��ة يف ال�رشكة. 
وعندم��ا ت�ستثمر ال�رشكة يف تقني��ات الطاقة 
النظيفة، فاإنه��ا تعمد اإلى تعزي��ز ال�ستدامة 
البيئية لأعمالها، اإلى جانب تو�سعها وو�سولها 

اإلى اأ�سواق جديدة.

وقد �سعت اأرامكو ال�سعودية يف الأعوام الأخرية، 
�سعي��اً حثيثاً اإل��ى تركيز جهوده��ا على حتقيق 
التميز يف تطبيق مفهوم املواطنة وتكامله مع 
املزيد من اأعمالها، واأن�س��اأت ق�سماً للم�سوؤولية 
الجتماعية مهمته الإ�رشاف على تلك الأن�سطة 

�س اأبرز تلك اجلهود.  واإعداد تقرير �سنوي يلخِّ

»التزامنا هو: اأن نكون 
�رشكة رائدةً وموؤثرةً 

يف ا�ضتحداث الفر�ض 
الجتماعية والقت�ضادية 

امل�ضتدامة من اأجل رفاهية 
اململكة العربية ال�ضعودية 
والبلدان الأخرى التي تعمل 

فيها ال�رشكات املنت�ضبة 
اإلى اأرامكو ال�ضعودية«.

تقرير املواطنة العامة 2009م: 
ب�سفته اأول اإ�سدار لل�رشكة عن 

املواطنة، فقد عمد هذا التقرير اإلى 
�رشد اإ�سهامات ال�رشكة يف جمال 

امل�سوؤولية الجتماعية يف اململكة، 
يف ثمانني عاماً تقريباً.

تقرير جهود اأرامكو ال�ضعودية 
يف جمال املواطنة 2010م: ركز 

التقرير ال�سنوي الثاين، ب�سفته اأول 
تقرير كامل ومطوَّل عن املواطنة 
العامة، على منجزات ال�رشكة يف 

هذا العام بالتحديد، مع اختيار 
مف�سل ملوؤ�رشات الأداء، وا�سرتاتيجية 

ال�رشكة يف هذا املجال، ومعلومات 
مف�سلة عن برناجمها للم�سوؤولية 

الجتماعية.

تقرير املواطنة العامة 2011م: 
ل يختلف تقرير هذا العام كثرياً 

عن تقرير العام 2010م يف تركيزه 
على املوؤ�رشات، وا�ستعرا�س اأهم 

منجزات ال�رشكة هذا العام، واإلقاء 
ال�سوء على التقدم الذي اأحرزته يف 

مبادراتها الطويلة الأمد.

 |  التطلع نحو الأف�ضل  | 
 م�ضرية تقارير ال�رشكة

عن املواطنة

كان ع��ام 2011م، كما يظهر يف تقرير املواطنة 
العام��ة، والتقرير ال�سنوي امل�ساح��ب له، عاماً 
متمي��زاً يف اأرامك��و ال�سعودية. فق��د �سهدت 
ال�رشكة منواً وتو�سعاً هائلني، تدعمهما م�ستويات 
عالية من الإنتاجية والبتكار. وجاءت ا�سرتاتيجية 
املواطنة والن�ساطات املتعلقة بها بالقدر نف�سه 
من احليوية. وفيما يلي ملحًة موجزةً عن الأن�سطة 

الذي يتحدث عنه هذا التقرير:

القت�ضاد
وا�سل��ت اأرامك��و ال�سعودية دعمه��ا لقت�ساد 
اململكة �سكلً وم�سموناً على جميع امل�ستويات. 
فق��د اأ�سهم مرك��ز ريادة الأعم��ال اجلديد الذي 
اأن�ساأت��ه ال�رشكة »واعد«، اإل��ى جانب نظام اإدارة 
الأفكار الداخلي فيها، يف ازدهار الثقافة الوطنية 
املتعلقة بريادة الأعمال والبتكار. ومن جانب اآخر، 
فق��د اأحدثت جه��ود ال�رشكة املتعلق��ة بتوريد 
املواد واخلدمات وزي��ادة امل�ساركة املحلية يف هذا 
املجال ويف جم��ال الت�سنيع اأي�ساً، اآثاراً هائلة يف 
منظومة التوري��د يف اململكة، كما اأ�سهمت يف 
تو�سيع نطاق اإ�رشاك املورِّدين يف اأعمالها. ومتكنت 
برامج التدريب والتطوير املتع��ددة التي تتبناها 
ال�رشكة من اإيجاد اأيد عامل��ة وطنية اأقدر على 

املناف�سة من قبل.

املجتمع
لعب��ت اأرامك��و ال�سعودي��ة دوره��ا الأ�سا�سي 
والرا�س��خ يف املجتمع��ات الت��ي تعم��ل فيها. 
واأ�سهمت ب�سكل منتظم يف احلملت واللقاءات 
املتع��ددة الت��ي نظمتها ال�رشك��ة بهدف تعزيز 
اجلوانب ال�سحي��ة واملعي�سي��ة وتطبيق اأ�سول 
ال�سلم��ة على نحو اأك��رب يف املجتمع. ووا�سلت 
ال�رشك��ة اأي�ساً بحثها لطريق��ة توجيه تربعاتها 
اخلريية والبحث عن و�سائل جديدة لتح�سني الآثار 
الجتماعية والبيئية جلمي��ع حملتها وتربعاتها 
اخلريية والأعمال الت��ي ترعاها. وو�سعت ال�رشكة 
ا�سرتاتيجي��ة للت��ربع داخل اململك��ة ترمي اإلى 

توجيه جزء من تربعاتها اخلريية اإلى دعم الربامج 
الت��ي تتما�سى مع الركائ��ز الأربع للمواطنة يف 

اأرامكو ال�سعودية.

املعرفة
خلل العام 2011م، اتخذ ن�ساط ال�رشكة الرامي 
اإلى تعزي��ز جمالت املعرف��ة والتعليم والتوعية 
اأ�س��كالً طموحًة ومّط��ردةً، وا�ستثمرت ال�رشكة 
موارد وكفاءات عديدة لتح�سني م�ستوى التعليم 
للطلب من جميع الأعمار، وتابعت تطوير مبادرة 
جديدة وطموحة لت�سجيع �سب��اب اململكة، ول 
تزال توا�سل اأعمال الإن�س��اء والتطوير يف مركز 
املل��ك عبد العزي��ز الثقايف العامل��ي، الذي يُعد 
معلم��اً فريداً من نوعه ويقع بجوار املقر  الرئي�س 

لل�رشكة يف مدينة الظهران.

البيئة
اأدت اإدارة حماي��ة البيئة واملحافظ��ة عليها دوراً 
حموري��اً يف الطريقة الت��ي تدير به��ا ال�رشكة 
امل�ستقبلية. ففي  املركزية وخططه��ا  اأعمالها 
العام 2011م، �ساند العديد من املبادرات اجلديدة 
والقدمية ال�رشكة يف تركيزها على حت�سني كفاءة 
الطاق��ة وجدواه��ا، وحماية البيئ��ة الطبيعية، 
وزيادة الوع��ي البيئي. كذل��ك وا�سلت ال�رشكة 
تعزيز اإمكاناته��ا البحثية والتقنية املتقدمة يف 
تطوي��ر جمموعة متنوعة م��ن تقنيات الطاقة 

النظيفة.

التطلع نحو الأف�سل

»ل تزال م�سرية املنجزات التي حققتها 
ال�رشكة يف جمال املواطنة العامة 

متوا�سلة، ويف الوقت الذي ننظر فيه 
بعني الفخر اإلى منجزاتنا ال�سابقة، 

فاإننا نتطلع اإلى امل�ستقبل وكلنا 
اإ�رشار على حت�سني اأدائنا يف هذا املجال 

و»التطلع نحو الأف�سل«.

ونحن ن�ضرت�ضد يف هذه امل�ضرية با�ضرتاتيجية 
ت�ضتند اإلى اأربع ركائز هي:

��ستثمار نقاط قوة �ل�رشكة يف �أعمالها 
الأ�ضا�ضية

ويتم ذلك بالرتكيز على اإجناز املهمات 
التي جنيدها من اأجل زيادة الآثار 
الإيجابية يف جمتمعنا اإلى احلد 

الأق�سى.

ال�ضتجابة حلاجات املجتمع

ت�ستند كل الربامج التي تنفذها 
ال�رشكة اإلى الت�سخي�س الوا�سح 

والدقيق للخدمات التي حتتاج اإليها 
املجتمعات التي نعمل فيها وحتقيق 

اأهداف اململكة بوجٍه عام.

التعاون ال�ضرتاتيجي

ويتحقق هذا العن�رش بالتعاون مع 
الآخرين يف جمال حت�سني م�ستويات 

العمل وحتقيق اأف�سل النتائج، كما اأنه 
ي�سمح لكل طرف بال�ستفادة من نقاط 

القوة لدى الطرف الآخر، وي�سبح اأداء 
جميع الأطراف اأكرث تكاملية. 

التقييم امل�ضتمر لأدائنا

توا�سل ال�رشكة مراجعة جميع اأوجه 
ن�ساطها يف جمال املواطنة العامة، 

وذلك بال�ستناد اإلى اإطار �سارم ودقيق 
ي�سمن ارتباط هذه الن�ساطات بالأهداف 
الأ�سا�سية لل�رشكة وباأهداف املجتمعات 

التي تعمل فيها.

قبل ظهور تعبري »املواطنة العامة«، كانت اأرامكو ال�ضعودية قد اأخذت على 
عاتقها اإن�ساء بنية حتتية وطنية توفر فر�ساً اأكرب واأ�سمل للرتقاء مب�ستوى معي�سة 
املواطنني يف اململكة، ومثلت ه��ذه الطريقة يف النظر اإلى اأعمالنا وما حتققه من 

عوائد ملجتمعنا، نقطًة حموريًة يف اتخاذ القرارات لدينا.

املواطنة يف
اأرامكو
ال�ضعودية

املواطنة يف
اأرامكو

ال�ضعودية
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القت�ساد

وبالرغ��م من اأن ال�رشكة ت�سه��م اإ�سهاماً فاعلً 
يف منو اقت�ساد اململك��ة، اإل اأنها يف الوقت ذاته 
تعتمد على ذلك القت�ساد. فقدرتها على النمو 
والزدهار ترتبط ارتباطاً جوهري��اً بتطور اقت�ساد 
اململكة ومنوه، واإيجاد الأف��كار املبتكرة ورعايتها، 
اإل��ى جانب قدرتها على الإجن��از يف ظل اقت�ساد 

عاملي غام�س ل ميكن التنبوؤ به.

ومن ب��ني اأكرث امل�سائل القت�سادي��ة اإحلاحاً على 
امل�ست��وى الوطن��ي يف اململك��ة ت��ربز م�سكلة 
البطال��ة، ول �سيما يف اأو�س��اط الفئة ال�سابة، 
كم��ا تظه��ر م�سكل��ة التمثيل غ��ري املتوازن 
العاملة،  القوى  ال�سعوديني �سم��ن  للمواطنني 
والنق���س الوا�س��ح يف الأفراد الذي��ن ميتلكون 
امله��ارات اللزمة لتلبية حاج��ة �سوق العمل يف 
اململكة، ي�ساف اإلى ذلك النخفا�س ال�سديد يف 
معدل ا�ستغلل قطاع الأعمال ال�سعودي وجعله 

القطاع املف�سل لختيار املورِّدين وامل�سنِّعني.

ومن اأج��ل مواجهة ه��ذه التحدي��ات، و�سعت 
اململكة �سمن اأولوياتها حتفيز النمو القت�سادي 
وتنويع م�سادره بت�سجي��ع الإنتاج املحلي للمواد 
واخلدمات، وم�ساندة امل�سنِّعني املحليني ودعمهم، 
وا�ستح��داث الفر���س الوظيفي��ة للمواطن��ني 
تاأهي��ل ال�سباب ال�سعودي  ال�سعوديني، و�سمان 
بامله��ارات اللزمة التي تتي��ح لهم امل�ساركة يف 

تطوير القت�ساد وتنميته.

ويف الع��ام 2011م، وا�سل��ت اأرامكو ال�سعودية 
ا�ستثماره��ا يف املوارد الوفرية التي حبا الله بلدنا 
به��ا، ويف قوة العم��ل ال�ساب��ة، ويف ا�ستكمال 
البنية التحتية وذلك من خلل تعزيز ريادة الأعمال 
والبتكار، وتطوي��ر امل�ساركة املحلية واإن�ساء قوة 

عمل موؤهلة قادرة على املناف�سة.

ِّداً عاملياً للطاقة، فاإن لأعمال اأرامكو ال�سعودية  ب�سفتها مور
اآثاراً اقت�سادية وا�سعة وحيوية، وهذا يوؤثر بالتايل يف منو 

اقت�ساد اململكة وتوجهاته.

�ضه���د القت�ض���اد الوطن���ي يف العق���ود الأخ���رية، حقب���ًة متميزةً م���ن الزدهار 
ب  وال�ستق��رار. ومع ذلك، واجهت اململكة جمموعة من التحديات القت�سادية وتوجَّ
عليها اأن تتعامل معها. وق��د اأ�سبح الكثري من هذه التحديات اأ�سد اإحلاحاً ب�سبب 
ا�ستم��رار حالة التقلب التي ي�سهدها القت�ساد العامل��ي وال�ساحة اجليو�سيا�سية. 
ِّداً عاملياً للطاقة، فقد كان لأعمال اأرامكو ال�سعودية تاأثرياً اقت�سادياً  وب�سفته��ا مور

وا�سعاً وحيوياً، وهذا يوؤثر بالتايل يف منو اقت�ساد اململكة وتوجهاته.

من رّواد الأعمال ال�سغار تدربوا يف برنامج »واعد« 
الذي يعد اأحد مبادرات ال�رشكة لتطوير ريادة الأعمال

 �سعودياً مت توظيفهم

 من احتياجات توريد املواد و 75٪ من احتياجات 
خدمات التوريد قدمها موردون حمليون

  274 
709

 %90 
نظرة عامة23.1 

 القت�ضاد
نظرة عامة

بليون دولر من جممل نفقات توريد املواد واخلدمات 
اأ�سندت اإلى �رشكات حملية
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 ت�سجيع
 ريادة الأعمال

والبتكار

ويتيح هذا املركز لرواد الأعمال من اجلن�سني ومن 
اأفكارهم  تقدمي  ال�سعودية  اأرامكو  موظفي  غري 
د مل�ساريع مبتكرة جديدة عرب تعبئة منوذج  التي متهِّ
خا�س على موقع ال�رشكة على �سبكة الإنرتنت. 
ويُ�سرتط لقبول الفكرة اأن تكون خالقة ومبتكرة 
اأ�سحاب  ويخ�سع  وظيفية.  فر�س  باإيجاد  وتعد 
الأفكار املبتكرة لتدريب مكثف يف مركز »واعد«، 
مل�ساعدة  يعملون  خمت�سني  خرباء  اإ�رشاف  وحتت 
واملراجعة  العمل  و�سع خطط  يف  الأعمال  رواد 
املف�سلة ال�ساملة والتمويل. ويف العام 2011م، 
العمل  ور�س  من  الرابعة  دورته  »واعد«  اأكمل 
الأعمال  رواد  عدد  جمموع  لي�سبح  التدريبية، 
املرتقبني الذين انخرطوا يف الربنامج 274 متدرباً، 

منهم 73 متدربًة من رائدات الأعمال.

ونتيجة لنجاح »واعد« املبكر، اعتمد جمل�س اإدارته 
جمموعة من اخلدمات التي تعزِّز �سري هذا املركز، 
فاأن�ساأ �رشكة واعد للم�ضاريع لتكون جناح »واعد« 
ال�ستثماري. و�سوف ت�سهم ال�رشكة اجلديدة يف 
دفع  بهدف  وال�سغرية  املتو�سطة  امل�ساريع  دعم 
التنمية والتنوع القت�سادي يف اململكة. وبحلول 
عام 2017م �سيمّول برنامج »واعد« 20 م�رشوعاً 
لرواد  طلباً   850 اجتذاب  الى  ويهدف  �سنوياً، 
وتنفيذ  الرواد  هوؤلء  من   250 وتدريب  الأعمال 

ومع تقديرنا للتعاون مع الآخرين يف هذا املجال، 
واملبتكرات  الأفكار  فاإننا حري�سون على ت�سجيع 
يف داخل ال�رشكة. فمنذ العام 2002م، ا�ستقبل 
طرحها  اأفكاراً  ال�رشكة  يف  البتكار  برنامج 
من   5907 قدم  2011م،  العام  ويف  موظفوها. 
موظفي ال�رشكة حوايل  12978 فكرةً عرب هذا 
ونُفذت  فكرةً،    1240 منها  اعتُمدت  النظام، 
حما�س  مدى  الربنامج  هذا  د  وج�سَّ فكرة.   690
الأفكار  عدد  تزايد  خلل  من  وذلك  له  املوظفني 
برناجماً  اأخرياً  ال�رشكة  طرحت  كذلك  املقدمة. 
حا�سوبياً متطوراً من اأجل ت�سهيل تقدمي الأفكار 
العام  يف  الربنامج  انطلقة  ومنذ  ودرا�ستها. 

2002م، تلقى اأكرث من 100 األف فكرة.

ومن اأجل �سمان حتقيق الأفكار املقدمة النتائج 
املرجوة، تبنَّت اأرامكو ال�سعودية نهجاً منظماً يف 
اإجراءات  واعتمدت  البتكارية،  الأفكار  اإدارة عمل 
وخطط  الأفكار  لدرا�سة  منظمة  هيكلية 

تنفيذها ومراحل تقدمها.

م�سابقة  ال�رشكة  نظمت  2010م،  العام  ويف 
ز  تركِّ التي  الأفكار  ا�ستقطاب  اأجل  من  ابتكار 
على مو�سوع حمدد اأو حتدٍّ علمي ما. وبعد جناح 
امل�سابقة الأولى، نظمت ال�رشكة م�سابقة اأخرى 
يف �سهر �سبتمرب حتت �سعار »موثوقية الأ�سول: 
وكان  الت�سغيلي«.  التميز  اإلى  املوؤدي  التح�سني 
التحدي الذي تطرحه هذه امل�سابقة هو البحث 
املعدات  ت�سميم  لتح�سني  جديدة  و�سائل  عن 
بهدف  ا�ستغللها،  واأوجه  وكفاءتها  الثابتة 
خف�س تكاليف امللكية. وبلغ جمموع عدد الأفكار 

التي ُقدمت عرب هذه امل�سابقة 1327 فكرةً.

150 من خطط العمل كل �سنة. كما ناأمل اأن 
يزيد هذا الربنامج عدد رواد الأعمال يف اململكة 
ويقدم  ا�ستثمارية  بيئة  اإيجاد  على  ي�سجع  واأن 
قرو�ساً لتمويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 

اململكة. 

مع  بالتعاون  اأي�ساً،  ال�سعودية  اأرامكو  وتعمل 
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، لتطوير »وادي 
الظهران للتقنية«، وهو اأحد امل�ساريع املهمة التي 
اأطلقتها اجلامعة يف العام 2006م. ويقدم »وادي 
لتطوير  امل�ساندة  اخلدمات  للتقنية«  الظهران 
الأكادميي  البحث  اأعمال  التي حتققها  املبتكرات 
البنية  يوفر  وت�سويقها، كذلك  اإنتاجها  ثم  ومن 
ب�سوؤون  الرتقاء  اأجل  من  تعمل  التي  التحتية 
البحث والتطوير ال�سناعي يف اململكة. وي�سعى 
هذا الوادي اإلى اأن يكون نواةً بحثيًة وتقنيًة رائدةً، 
ال�سناعي  للقطاعني  خلله  من  ميكن  وجمالً 
البيئة  هذه  يف  ويزدهرا  يتعاونا  اأن  والأكادميي 
وحتى  التقني.  للبتكار  حمفزةً  �ستكون  التي 
الآن، افتتحت 20 �رشكة لديها مراكز بحثية يف 
�رشكة  ال�رشكات  هذه  مقدمة  ويف  الوادي،  هذا 
�سلُمربجري، و�رشكة هاليبريتون، و�رشكة بيكر هيوز، 
و�رشكة جرنال اإلكرتيك، و�رشكة هونيويل، و�رشكة 

يوكوجاوه، و�رشكات اأخرى.

ول�سمان تدفق الأفكار القيمة، طرحت ال�رشكة 
البتكار  حول  دورات  ثلث  2011م  العام  خلل 
مثل:  البتكار  بعملية  تتعلق  حماور  ناق�ست 
التكاليف،  وحت�سني  الأفكار،  تقييم  اأ�ساليب 

والو�سائل اخللقة حلل امل�سكلت.

اإجمايل عدد براءات الخرتاع يف العام م�ضاركة املوظفني يف برنامج البتكار

يَُع���دُّ قطاع���ا ري���ادة الأعم���ال والبتكار م���ن اأه���م القطاعات الت���ي ت�ضهم يف 
ا�ستحداث الفر���س الوظيفية وتنوي��ع م�سادر القت�ساد، ويتطل��ب جناح اقت�ساد 
اململك��ة يف امل�ستقبل ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية خلقة وطموحة يف كل القطاعني. 
وق��د اأدت هذه الروؤية اإلى اإطلق مبادرة تطوير ريادة الأعمال يف العام املا�سي. وبعد 
اجتي��از مرحلة جتريبية ناجحة، مت تد�سني مركز ري��ادة الأعمال يف اأرامكو ال�سعودية 

»واعد« ر�سمياً.

 القت�ضاد
 ت�ضجيع
 ريادة الأعمال
والبتكار

 القت�ضاد
 ت�ضجيع

 ريادة الأعمال
والبتكار

 | التطلع نحو الأف�ضل |
تكوين الرثوة والقدرة الفكرية

خ��لل العام 2011م، زادت ح�سيلة اأرامكو ال�سعودية من ب��راءات الخرتاع يف ال�رشكة بن�سبة 
24٪. وقد حتقق هذا الإجناز بعد تقدمي نحو 208 طلبات براءة اخرتاع اإلى مكاتب براءات الخرتاع 
العاملية، فح�سلت ال�رشكة على 31 براءة اخرتاع من املكتب الأمريكي لرباءات الخرتاع والعلمات 
التجارية. وميثل رقم الطلبات اجلديدة املقدمة للح�سول على براءات اخرتاع اأعلى زيادة ت�سهدها 
ال�رشكة يف هذا املجال خلل عام منذ انطلقة برنامج حماية الأ�سول الفكرية يف ال�رشكة. وقد 
بل��غ جمموع براءات الخرتاع التي ح�سلت عليها اأرامكو ال�سعودية حتى هذا العام 159 براءة. 
وتعت��زم ال�رشكة موا�سلة م�سارها املت�ساعد للبتكار من اأجل امل�ستقبل، مع الرتكيز اأكرث على 

قيمة الخرتاعات التي ت�سعى ال�رشكة للح�سول على براءات عنها ل على عددها. 

 | التطلع نحو الأف�ضل | 
 البتكار من اأجل امل�ضتقبل: برنامج امل�ضاريع

يف ال�رشكة
من اأجل ت�رشيع تطوي��ر التقنيات اجلديدة يف ال�رشكات 
املبتدئة، عم��دت ال�رشكة اإلى تاأ�سي�س برنامج امل�ساريع 
العام��ة لتحديد اأح��دث التقني��ات وال�ستثمار فيها. 
و�سيق��وم ه��ذا الربنام��ج بال�ستثم��ار يف ال�رشكات 
التقني��ة املبتدئ��ة وال�رشكات التي ل ت��زال يف مرحلة 
النم��و يف جمالت التنقيب عن النف��ط واأعمال الغاز، 
واأعمال التكرير واملعاجل��ة والت�سويق، وم�سادر الطاقة 
البديل��ة وحت�سني جدوى ا�سته��لك الطاقة. و�سيُطلق 
هذا الربنامج ب�سورة كاملة يف عام 2012م حتت ا�سم 
»اأرامكو ال�سعودية مل�ساريع الطاقة«، وهي �رشكة تابعة 

ومملوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية.
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ومل�ساندة هذا الهدف، ن�ستعد خلل عام 2012م 
لفتت��اح مكتب لتنمية املحت��وى املحلي اخلا�س 
مب�سرتي��ات ال�رشك��ة يف مقر الغرف��ة التجارية 
ال�سناعي��ة يف املنطق��ة ال�رشقي��ة م��ن اأجل 
م�ساع��دة ال�رشك��ة يف تطوير قط��اع الأعمال 
 املحل��ي. وقد ح�سلن��ا يف الع��ام 2011م، على

75٪ م��ن حاجتن��ا م��ن امل�سرتي��ات، و90٪ من 
م�سرتي��ات املواد م��ن موردين حملي��ني. كذلك 
ح�سلنا على 22٪ من امل��واد من خلل الب�سائع 
امل�سنع��ة يف اململكة ونحن نرمي اإلى زيادة هذه 

الن�سبة اإلى 70٪ بحلول العام 2020م. 

ع��َودَة املطلوبة علوة  يتقيدون مب�ستوي��ات ال�سَّ
عَودَة  ن�سبته��ا 10٪ ا�ستن��اداً اإل��ى خط��ة ال�سَّ
املعتمدة. وتق�سي ه��ذه اخلطة بتحقيق ن�سبة 
حد اأدنى تبلغ 20٪ من ال�سعوديني �سمن القوى 
العامل��ة التابع��ة للم�سنِّع��ني املتعاملني مع 
ال�رشكة، م��ع زيادة هذه الن�سبة اإلى 5٪ كلَّ عام 
عَودَة اإل��ى 45٪ كحد اأدنى  لت�س��ل ن�سب��ة ال�سَّ
بحل��ول الع��ام 2016م. كذلك يح��ق لل�رشكات 
وامل�ستثمرين الأجانب الذين ميلكون ن�سبًة ت�سل 
اإل��ى 100٪ م��ن اأعم��ال الت�سني��ع املوؤهلة يف 
اململكة العربية ال�سعودية الفوز بهذه املكافاآت 
املعدلة. وترمي ه��ذه ال�سرتاتيجية اإلى ت�سجيع 
اأكرب قدرٍ ممك��ٍن من ن�سب التوظي��ف والتنمية 
القت�سادية والجتماعية يف اململكة، وخلق بيئة 
تت�سم بال�سفافية والثقة للم�ستثمرين اجلدد يف 
قطاع اخلدمات والقطاع ال�سناعي يف اململكة، 

مبا يف ذلك ال�ستثمارات الأجنبية املبا�رشة.

وتعمل ال�رشكة اأي�ساً لتوف��ري الفر�س من خلل 
برنامييج تطوييير امل�ضيينِّعني املحليييني، الذي متخ�س 
ع��ن اإبرام اتفاق��ات مدتها ع�رشة اأع��وام لتوريد 
ال�سمام��ات وح��واف الأنابيب والزوائ��د الأخرى 
من م�س��ادر حملي��ة. كذلك توا�س��ل ال�رشكة 
�سعيه��ا لإبرام اتفاقات ���رشاء طويلة الأجل من 
اأج��ل ت�سجيع منو قطاعات ت�سنيعية معينة يف 

اململكة واإن�ساء م�سانع جديدة.

وعملت ال�رشكة اأي�ساً مل�سان��دة اجلهود الرامية 
اإلى ا�ستقط��اب قطاعات الأعمال املختلفة اإلى 

وتن�س��ط اأرامكو ال�سعودي��ة يف جمال ت�سجيع 
»�سعَودَة« القوى العاملة التابعة لدى م�سّنعيها. 
ولهذا الغر�س، نظمت ال�رشكة منتدى امل�ضيينِّعني 
املحليييني يف �سهر يونيه ح�رشه ما يزيد على 900 
م�سارك من 350 �رشك��ة ت�سنيع �سعودية، ومن 
وزارة العم��ل، والغرفة التجاري��ة ال�سناعية يف 
املنطق��ة ال�رشقية. وخلل ه��ذا املنتدى اأطلعت 
ال�رشك��ة امل�سارك��ني عل��ى مبادرته��ا ملكافاأة 
امل�سنِّع��ني ال�سعوديني، وهي مكاف��اأة وُ�سعت 
اأخ��رياً بغر�س زيادة فر���س امل�سنِّعني ال�سعوديني 
للم�ساركة يف اأعمال ال�رشكة. ويق�سي مفهوم 
هذه املب��ادرة مبنح امل�سنِّع��ني ال�سعوديني الذين 

اململك��ة بامل�ساع��دة يف توف��ري الأرا�سي واملدن 
ال�سناعي��ة يف راأ���س اخلري، الواق��ع اإلى ال�سمال 
من مدينة اجلبي��ل، وم�ساعدة قطاعات الأعمال 
يف اإيج��اد اأيٍد عامل��ة �سعودي��ة موؤهلة، وجمع 
قطاع��ات الأعم��ال املنتقلة اإل��ى اململكة مع 
املورِّدين وامل�سنِّعني املحليني من اأجل بناء علقات 
بينهم ودعم اإمكانات ال�رشكات املحلية وقدراتها.

كذل��ك بداأت اأرامكو ال�سعودي��ة بتقييم اأعمال 
احلفر يف ال�رشك��ة ودرا�سة تكاليفه��ا، من اأجل 
توط��ني هذه الأعم��ال. وترتقب ال�رشك��ة فر�ساً 
يف جمال ت�سنيع اأبراج احلف��ر ومن�ساته، وقطع 
الغيار وامل��واد اخلا�سة باأبراج احلف��ر، واإنتاج املواد 
الكيميائي��ة وال�سوائل التي تُ�ستخدم يف قيعان 
الآبار النفطية. ويف الوقت ذاته، تعكف ال�رشكة 
على تقيي��م الفر�س املتعلق��ة بتقدمي اخلدمات 
على الياب�سة واملناطق املغمورة والأحوا�س اجلافة، 
وبح��ث الو�سائل التي ميكن من خللها ا�ستغلل 
الواجه��ات البحرية اأف�سل ا�ستغ��لل والإنفاق 
عل��ى م�رشوع راأ���س اخلري. وتتطل��ع ال�رشكة اإلى 
تطوير التجمعات ال�سناعية املحلية للم�ساركة 
يف ت�سنيع القوارب والبوارج واملن�سات ال�سكنية 
التي تعم��ل يف املناط��ق املغم��ورة و�سيانتها 
وت�سغيله��ا. وت�سعى ال�رشكة اأي�ساً اإلى تاأ�سي�س 
قاعدة اأو�سع من الن�ساطات ذات العوائد املجزية 
وذل��ك من خ��لل تو�سيع عملي��ات ال�رشكة عرب 
بالبرتول،  املرتبطة  ال�سناعية  املجالت  منظومة 
وت�سجيع تطوير القطاع��ات ال�سناعية الأخرى 

داخل اململكة وتو�سيع نطاقها.

»بالنظر اإلى ما حبا الله به اململكة 
من الرثوات الهيدروكربونية، فاإنها 

واأرامكو  متتلك ب�سفة عامة – 
فر�سًة  ال�سعودية ب�سفة خا�سة – 

منقطعة النظري لتطوير قطاع ن�سط 
يف جمال خدمات الطاقة ويف الوقت 
ذاته مواجهة جزء من التحديات التي 
تواجه اململكة يف جمال التوظيف.  
كما اأن م�ساندة قطاعات الأعمال 

على تر�سيخ اأقدامها �سوف ي�سهم 
يف توفري فر�س العمل الفنية واملهنية 
املتميزة على املدى البعيد للمواطنني 

ال�سعوديني«.  
"– نا�رش اليامي،
مدير مبادرة قطاع الطاقة ال�سعودي التناف�سي

»ت�سم اأرامكو ال�سعودية، ب�سفتها �رشكة كبرية ناجحة تتمتع بالعديد من الإمكانات املتنوعة، �سبكة وا�سعة من الإدارات. 
ولذا يتعني على ال�رشكة اأن ت�ستغل و�سعها كنموذج يُحتذى يف جمال اإدارة منظومة التوريد يف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي«. 
"– نبيلة التون�سي، مديرة اإدارة تخطيط واأنظمة املواد،
خلل الجتماع ال�سنوي للجنة منظومة التوريد لدول جمل�س التعاون اخلليجي الذي ا�ست�سافته اأرامكو ال�سعودية.

 الإنفاق على توريد املواد
من ال�ضوق املحلية
)الإجمايل بباليني الدولرات(

مقاولت اخلدمات التي 
 اأبرمت مع �رشكات حملية

)الإجمايل بباليني الدولرات(

 الإنفاق على توريد 
 اخلدمات املحلية

)املجموع بباليني الدولرات(

ثم���ة اإمكانات هائلة مل تُ�ضتَغ���ل بعد يف قطاع الأعم���ال ال�ضعودي املحلي، 
وله��ذا توا�سل اأرامكو ال�سعودية دعمها للمورِّدين وامل�سنِّعني وغريهم من مقدمي 
اخلدمات املحليني مل�ساعدتهم على الرتق��اء بقدراتهم واإمكاناتهم. وتدرك اأرامكو 
ال�سعودي��ة اأن وجود �سوق حملية قوية للمواد واخلدمات يخدم منظومة التوريد يف 
ال�رشك��ة عرب طرح منتجات جديدة. وي�سهم وج��ود املورِّدين وامل�سنِّعني املحليني يف 

خف�س تكاليف التعاقدات التجارية التي جتريها ال�رشكة.
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جمموعة تقارن جممل واردات ال�رشكة 
بوارداتها من ال�ضوق املحلية

جمموعة تقارن جممل مقاولت اخلدمات 
التي اأبرمتها ال�رشكة مبقاولت اخلدمات التي 
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جمموعة تقارن جممل واردات ال�رشكة من 
اخلدمات بوارداتها من اخلدمات املحلية

تنمية املحتوى 
 املحلي

)يف م�سرتيات 
ال�رشكة(

 القت�ضاد
 تنمية املحتوى
 املحلي

 القت�ضاد
 تنمية املحتوى

 املحلي

 | التطلع نحو الأف�ضل |
ت�ضجيع منظومة توريد تتحلى بامل�ضوؤولية

اأح��د اأهم مبادئ املواطنة العامة هو القدوة احل�سنة وت�سجي��ع املمار�سات العملية امل�سوؤولة. 
وقد بادرت اأرامكو ال�سعودية اإلى اتخاذ خطوات عديدة لتعزيز تطبيق اأف�سل الأ�ساليب يف اإدارة 
مت ال�رشكة  منظوم��ة التوريد من اأجل م�ساعدة �رشكائها املحليني. ولتحقيق هذا الهدف، نظَّ
�سل�سل��ة من ور���س العمل للمورِّدين واملقاول��ني، اأطلقت من خللها وثيق��ة جديدة عنوانها: 
»القواع��د ال�سلوكية للمورِّدين«، وهي تقدم اإر�سادات اإلزامية تع��زز الأ�ساليب واأمناط ال�سلوك 

املثلى يف جمال العمل جلميع املورِّدين يف ال�رشكة يف احلا�رش وامل�ستقبل.

ويف �سهر اأكتوبر، اأطلقت ال�رشكة حملة جديدة للتوعية باأ�سول ال�سلمة للمقاولني واملورِّدين، 
وطرح��ت نظ��ام اإدارة ال�سلمة للمورِّدي��ن ب�سفته احلد الأدنى الذي يج��ب على جميع مورِّدي 
ال�رشك��ة التقي��د به. وقد ح�رش حفل اإطلق هذا النظام ما يزي��د على 1200  �سخ�س، ميثلون 
اأه��م املورِّدين وامل�سنِّعني املتعاملني مع ال�رشكة واأع�ساء الإدارات التنفيذية فيها. كذلك بداأت 
ال�رشك��ة معاين��ة ميدانية ملواقع املقاولني م��ن اأجل التيقن من تقيده��م باأنظمة ال�سلمة 

واملعايري ال�سحية.
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»الأيدي العاملة اجلديدة خمتلفة من نواح عدة. فاملوظفون يف هذه الأيام 
يت�سلحون باأجهزة البلك بريي والآيباد والآيفون وغريها من الأجهزة الذكية. وهم 
على ات�سال بالعامل على مدار ال�ساعة، وطيلة اأيام الأ�سبوع. ويتوقعون الكثري 

من اجلهات التي يعملون لديها، كما اأنهم يبحثون عن حتديات جديدة، ول يخ�سون 
م�ساءلة امل�سوؤولني. ولهذا، فاإننا بحاجة اإلى اأن نكون على اأهبة ال�ستعداد 

ل�ستيعابهم �سمن قوتنا العاملة عرب تاأهيلهم ملواجهة التحديات والأعمال 
املهمة واإدراجهم يف برامج تعليمية ر�سينة. كذلك علينا اأن ن�ستفيد من هذه 

املزايا والقدرات من اأجل حتقيق م�سلحة ال�رشكة«. 
– نا�رش خالد النعيمي، املدير التنفيذي خلطوط الأنابيب والتوزيع والُفرَ�س

»اأطلقنا برامج طموحة لرعاية الطالبات يف جمالت مل يعتدن خو�سها من قبل. 
وتقوم ال�رشكة اأي�ساً بتوظيف عدد من الن�ساء اأكرب من ذي قبل وذلك من اأجل 

حت�سني تنوع بيئة العمل والرتكيز على تطوير املهارات القيادية لدى الن�ساء«. 
"– �سمري عبد العزيز الطبيِّب،
نائب الرئي�س للعلقات باملوظفني والتدريب

تَُع���دُّ زيادة ن�ضب���ة املواطنني ال�ضعوديني يف قوة العم���ل، ول �ضيما اإذا و�ضعنا 
يف اعتبارنا ن�سبة البطال��ة العالية بني ال�سباب ال�سعودي، من الأولويات الق�سوى 
ل��دى اأرامكو ال�سعودي��ة ذات التاأثري الأكرب على اقت�سادن��ا الوطني. فقد اأ�سهمت 
ع��َودَة التي اأطلقتها احلكومة ل�سمان  ال�رشك��ة بفعالية تامة يف ا�سرتاتيجية ال�سَّ
توفري اأي��ٍد عاملة وطنية منتج��ة للإ�سهام يف منو اقت�س��اد اململكة. وقد حققت 
ال�رشك��ة تقدماً يف هذا ال�ساأن من خلل تنفيذ �سيا�س��ات ترمي اإلى رفع م�ستوى 
ال�سع��ودة بني موظفي مقاويل ال�رشكة. وبالنظ��ر اإلى الروؤية الرا�سخة لل�رشكة باأن 
ال�سباب املوه��وب هم اأعظم مواردها، فاإن خطة التوظي��ف التي تتبناها ال�رشكة 

ت�سعى اإلى ا�ستقطاب اأف�سل املواطنني ال�سعوديني تاأهيلً.

ويف الع��ام 2011م، جنح��ت ال�رشكة يف توظيف 
ي�س��كل  وبذل��ك  �سعودي��ني.  موظف��ني   709
املوظفون ال�سعوديون ما ن�سبته 87٪ من جممل 

موظفيها البالغ عددهم 56٫066 موظفاً.

وملواءمة براجمها التدريبية مع متطلبات ال�سوق، 
عملت اأرامكو ال�سعودية مع اللجنة ال�ست�سارية 
التابعة للمعهد ال�ضعودي لتقنيات خدمات البرتول، 
وهو معهد تدريب مهني يقع يف مدينة الدمام، 
من اأجل اإعداد منه��ج خا�س بالطلب التقنيني 
ي�سي��ف عن�رش اخل��ربة اإلى البيئ��ة التعليمية. 
ولتح�سني جتاربه��م التطبيقية، حفرت ال�رشكة 
بئ��راً عمقه��ا 834 قدًما ملح��اكاة اأعمال احلفر 

للطلب.

ويت�سمن اإع��داد قوة العم��ل التناف�سية اأي�ساً 
تطوييير مهييارات املوظفييات وكفاءتهيين، اإذ ي�سكلن 
جزءاً مهم��اً من قوة العم��ل يف اململكة. ففي 
2011م، �ساركت 206 موظفة يف برنامج الن�ساء 
مت  يف جمال الأعم��ال التابع لل�رشكة ، فقد نظَّ
اأرامكو ال�سعودية ور�س عمل يف كلٍّ من راأ�س تنورة 
والريا�س وجدة م��ن اأجل حت�سني مهارات �سيدات 
الأعمال ال�سعوديات من القطاع اخلا�س. ويف هذا 
مت »اإنرتبرينور فينت�رشز اإنك« وكلية  ال�سياق، نظَّ
»اإم اآي ت��ي �سلون اأوف منجمن��ت« ور�سة عمل 

عنوانها »اأ�ساليب قيادة جديدة لرائدات الأعمال 
امل�ساركات  مل�ساع��دة  والتنفيذيات«،  واملدي��رات 
م وال�سرتاتيجي  يف الور�سة على التفك��ري املنظَّ
ب�ساأن قي��ادة ال�رشكات املتنامية واملحافظة على 
جناحه��ا يف بيئة عملية تت�س��م بالتغري ال�رشيع. 
كم��ا ا�ست�سافت جماع��ة الن�س��اء بالظهران 
التابع��ة لل�رشك��ة اأول لق��اء ن�سائ��ي يف �سهر 
دي�سمرب ح�رشته 250 �سي��دة �سعودية واأجنبية، 
اإل��ى جانب جمموعة م��ن املتحدثني ال�سعوديني 

والعامليني.

ويف �سه��ر دي�سمرب، �سارك��ت اأرامكو ال�سعودية 
يف و�سع حجر الأ�سا�س ملعهد التدريب ال�ضييناعي 
الوطنييي يف منطقة الأح�س��اء )ال�سورة العليا، 
ي�س��ار(. وهذا املعهد هو عبارة عن تعاون م�سرتك 
ب��ني اأرامك��و ال�سعودي��ة واملوؤ�س�س��ة العامة 
للتدري��ب الفني واملهني، و�س��وف يوفر الفر�سة 
خلريجي املرحلة الثانوية م��ن ال�سباب ال�سعودي 
للن�سمام اإلى برنامج تدريب فني مدته �سنتني 
لإعداده��م للعمل يف قط��اع الطاقة، مبا فيها 
ال�سناعة البرتوكيميائية. و�سوف ي�سهم املعهد 
يف بناء قوى عاملة ماهرة من ال�سباب ال�سعودي، 
مما �سي�ساعد يف خف�س ن�سبة البطالة وم�ساندة 

جهود ال�سعودة التي تبذلها حكومة اململكة.

ا�ست�رشاف امل�ستقبل
تت�ضمن بنود التزامنا للعام 2012م وما بعده 

ما يلي:

متويل 20 م�رشوعاً يف جمال ريادة الأعمال   •
من امل�ساريع التي اأكملت برنامج »واعد«

انطلق �رشكة اأرامكو ال�سعودية مل�ساريع   •
الطاقة، وهي �رشكة تابعة متلكها اأرامكو 

ال�سعودية بالكامل

تاأ�سي�س حا�سنة م�ساريع يف جامعة امللك   •
فهد للبرتول واملعادن

تلبية ن�سبة 82٪ من متطلبات توريد   •
اخلدمات ون�سبة 94٪ من متطلبات توريد 

املواد يف ال�رشكة عرب �رشكات حملية بحلول 
نهاية العام 2012م

تلبية ن�سبة 30٪ من متطلبات توريد املواد   •
يف ال�رشكة من خلل مواد م�سنَّعة يف 

ون�سبة  اململكة مع نهاية العام 2012م – 
70٪ بحلول العام 2020م

ال�سعي اإلى زيادة ال�َسعَودَة بني موظفي   •
املقاولني املتعاقدين مع ال�رشكة اإلى اأكرث 

من 40٪ يف قطاع اخلدمات و18٪ يف قطاع 
الإن�ساءات بنهاية عام 2012م

 اإن�ساء قوة
عمل تناف�سية 

يف اململكة

 القت�ضاد
 اإن�ضاء قوة
 عمل تناف�ضية
يف اململكة

 القت�ضاد
 اإن�ضاء قوة

 عمل تناف�ضية
يف اململكة

 | التطلع نحو الأف�ضل | 
ال�ضباب ال�ضعودي يتلقون التدريب اأثناء العمل يف اأرامكو ال�ضعودية

مل��ا كنا ننظر اإلى ال�سباب ال�سعودي على اأنه��م اأغلى الأ�سول التي متتلكها اململكة ل�سمان 
م�ستقبله��ا، فاإن برنامج التدرج يف اأرامكو ال�سعودية يرمي اإلى اإعداد هوؤلء ال�سباب لالنخراط 
يف م�سارات مهنية ناجحة. ويف العام 2011م، تدرب يف هذا الربنامج 4074 �سعودياً من خريجي 
الثانوية العامة وخريجي الكليات التقنية. ومثلما نتولى اإعدادهم، فاإننا نعد مل�ستقبل ال�رشكة 
اأي�ساً. فال�رشكة تواجه حتديات، من بينها اأن ما يقرب من 50٪ من قواها العاملة �ستتقاعد عن 
العمل خلل الأعوام القليلة القادمة، اإلى جانب زيادة عدد الوظائف ب�سبب الأعمال اجلديدة يف 

جمال التكرير والت�سويق وات�ساع ح�سور ال�رشكة على ال�سعيد الدويل.

ويف ظل هذه التحدي��ات، ترى ال�رشكة الفر�سة ملئمة لت�سخ��ري طاقة ال�سباب وطموحهم، 
وخربات ومعارف املوظفني الذين اأ�سهموا يف �سنع جناحات ال�رشكة، من اأجل �سياغة م�ستقبل 

اأف�سل لل�رشكة وموظفيها.

ويرم��ي برنامج التدرج يف ال�رشك��ة اإلى توفري بيئة عمل حمفزة واإتاح��ة الفر�س املجدية التي 
تله��م ال�سباب وتدعمهم. وتُخ�سع ال�رشكة جميع املتدرج��ني لربامج تدريب على راأ�س العمل، 
كم��ا تلحقهم بربامج تدريبية متخ�س�سة يف معامل وعل��ى معدات حمددة. كذلك يخ�سع 
املتدرجون لربامج تدريب مدتها 18 �سهرًا على الأقل، اإ�سافًة اإلى 50 �ساعة تدريب على اأ�سول 

ال�سلمة.
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يكت�ض���ب ازدهار املجتمعات التي نعم���ل فيها ورفاهيتها، الأهمية الق�ضوى 
ل��دى اأرامكو ال�سعودية منذ اأن بداأت اأعمالها قبل نحو 80 عاماً. فنحن نعوِّل على 
جمتمع��ات حملية اآمن��ة ومزدهرة ومتكامل��ة من اأجل الرتق��اء ب�سحة املجتمع 
ورفاهيته يف امل�ستقبل. وق��د ركزنا جهودنا يف الربامج والفعاليات املجتمعية التي 
نظمته��ا ال�رشكة يف العام املن���رشم، على الرتقاء ب�سحة املجتم��ع وبناء ثقافة 

ال�سلمة فيه. 

مت برام��ج ال�سحة وال�سلمة يف ال�رشكة  �ُسمِّ
ب�س��ورة مدرو�سة لتلبية اأه��م حاجات املجتمع 
امللحة وحتديات التق��دم الجتماعي يف اململكة. 
وه��ي تتعامل مع احتياج��ات املجتمع ال�سحية 
مث��ل حت�س��ني و�سائل تق��دمي الرعاي��ة الطبية 
وحت�سني جودتها، وزي��ادة الوعي بخيارات اأ�ساليب 
احلياة ال�سحية بدءاً م��ن مرحلة الطفولة، وقد 
ا�ست�ساف��ت اأرامكو ال�سعودية، يف اإطار �سعيها 
اإل��ى حت�س��ني م�ساركة املجتم��ع واملوظفني يف 
مراف��ق تقدمي الرعاية ال�سحية التابعة لل�رشكة، 
جمموع��ة متنوع��ة م��ن الربام��ج والفعاليات 
امل�سان��دة بهدف اإ�رشاك اأفراد املجتمع يف حملت 

التثقيف واملهرجانات العائلية.

كذلك وا�سلت اأرامك��و ال�سعودية تعزيز ثقافة 
ال�سلمة ودعمها يف املجتمعات التي تعمل فيها. 
ومبا اأن حوادث ال�سيارات هي ال�سبب الرئي�سي يف 
الوفي��ات يف اململكة، فقد اأولت ال�رشكة م�ساألة 
ال�سلم��ة على الطرق جّل اهتمامها. وقد ركزت 
برامج التوعي��ة باأ�سول ال�سلم��ة يف ال�رشكة 
اأي�ساً على خماطر احلرائق والنتائج الوخيمة التي 
تنجم منها نظراً لتزايدها امللحوظ يف اململكة. 

تعوِّل ال�رشكة على جمتمعات حملية اآمنة ومزدهرة ومتكاملة من اأجل الرتقاء 
ب�سحة املجتمع ورفاهيته يف امل�ستقبل.

 املجتمع
نظرة عامة

مليون �سخ�س ح�رشوا الربامج الثقافية التي 
نظمتها ال�رشكة خلل ف�سل ال�سيف 

ن�سبة انخفا�س حرائق الأحياء ال�سكنية

ن�سبة انخفا�س معدل حوادث ال�سيارات خلل 
�ساعات العمل

 مرفقاً طبياً تلقت م�ساندة تطويرية من
دائرة اخلدمات الطبية يف ال�رشكة

1.5
%35
%17
82

املجتمع 
نظرة عامة
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تع���ّد �ضح���ة موظفينا واأفراد عائالته���م وجميع اأفراد املجتم���ع من الأولويات 
الق�سوى ل��دى اأرامكو ال�سعودية. فمنذ الع��ام 1933م، داأبت ال�رشكة على تقدمي 
الرعاية الطبية ملوظفيها واأفراد عائلتهم، و�سمن التزامها املتوا�سل لتقدمي الرعاية 
الطبية �سم��ن اأعلى املقايي�س، تعكف ال�رشكة عل��ى تطوير منوذج عملي للرعاية 
ال�سحية من اأجل حت�سني و�سائل تقدمي الرعاية الطبية اجليدة. وتتطلع ال�رشكة اإلى 

و�سع معيار خا�س بنموذج تقدمي الرعاية ال�سحية املتميزة يف اململكة.

ول�سمان تق��دمي خدمات التمري���س اجليدة اإلى 
اأك��رب عدد ممكن م��ن املر�س��ى، اأ�س�س��ت دائرة 
اخلدم��ات الطبي��ة برنامييج التمري�ييض املجتمعي 
مل�ساعدة امل�ست�سفيات املحلية يف تنفيذ اأف�سل 
الأ�سالي��ب املطبق��ة يف جم��ال التمري�س. ويف 
هذا ال�سدد، عق��دت اإدارة التمري�س يف ال�رشكة 
21 ور�س��ة عم��ل، ح�رشها اأكرث م��ن األف ممر�س 
وممر�سة من امل�ست�سفي��ات املحلية. وقام ممر�سو 
ال�رشك��ة وممر�ساتها بزي��ارات ا�ست�سارية لأربعة 
م�ست�سفي��ات حملية. ويف �سه��ادة على اجلودة 
العالي��ة التي ميَّزت ال�رشكة يف جمال التمري�س، 
اأو�سى املجل�س املركزي ال�سعودي لعتماد برامج 
التمري�س، بربنامج التمري�س الذي تنفذه اأرامكو 
ال�سعودية، كما وافقت وزارة ال�سحة ال�سعودية 

على تنفيذ الربنامج يف م�ست�سفياتها.

و�سمن جه��ود ال�رشك��ة املتوا�سل��ة لتح�سني 
خدماتها يف هذا املج��ال، نظمت دائرة اخلدمات 
الطبية ا�ستطلع��اً لآراء املوظفني والعملء مرةً 

اأخرى يف الع��ام 2011م، كما عقدت ور�س عمل 
مكثفة مع موظفني م��ن جميع اإدارات ال�رشكة 
ملناق�س��ة نتائج ال�ستط��لع وال�ستم��اع اإلى 
اآرائهم وتو�سياتهم ب�ساأنها. ولتح�سني التوا�سل 
مت هذه الدائرة ت�سعة منتديات  مع العملء، نظَّ
للرعاييية ال�ضييحية املجتمعييية اأ�سهمت يف فتح 
حوار يتي��ح للدائرة �رشح مفه��وم ال�رشاكة بني 
املري���س ودائرة اخلدمات الطبي��ة، وتبادل الأفكار 

والآراء، وال�ستماع اإلى اأفكار العملء.

كما تعم��ل دائرة اخلدمات الطبي��ة اأي�ساً خارج 
اإطار مرافقها الطبية من اأجل ن�رش ثقافة ال�ضحة 
البدنية يف املجتمييع. وتقدم مبادرة ال�رشكة لتعزيز 
الرعاية ال�سحية املدر�سية، التي تنظمها الدائرة 

لط��لب املرحلة املتو�سطة يف املدار�س احلكومية 
التي بنتها ال�رشكة، معلومات عن مهارات احلياة، 
والن�ساط الب��دين، والتغذية ال�سحية، والتدخني، 
و�سلوك ال�سلمة، اإلى جانب تنفيذ برنامج خا�س 
بفح�س الطلب يت�سمن قيا���س الطول والوزن 
ون�سب��ة الدهون يف ال��دم و�سغط ال��دم. وقد 
اأطلقت ال�رشكة هذا الربنام��ج بنجاح و�ستديره 
على م��دى الأعوام اخلم�س��ة القادمة لت�سّلمه 

بعد ذلك اإلى وزارة الرتبية والتعليم.

واإدراكاً م��ن ال�رشك��ة ب��اأن التدخ��ني م�سكلة 
�سحية كبرية يف املجتم��ع، فقد اأطلق عدد من 
الإدارات حم��لت توعوية ملكافحة التدخني. فيما 
نّظمت مرافق ال�رشكة يف راأ�س تناقيب باملنطقة 
ال�رشقية، حملًة تتزامن مع اليوم العاملي ملكافحة 
التدخ��ني. وبالتعاون مع دائ��رة اخلدمات الطبية 
بال�رشكة، نفذت جهات حكومية وم�ست�سفيات 
حملية وعدد من موظفي اأرامكو ال�سعودية وما 
يزي��د على 120 طالب��اً يف املنطقة حملًة لن�رش 

الوعي مبخاطر التدخني.

بدءاً من الربنامج الرائد  »تلبي براجمنا رغبات جميع فئات املجتمع – 
»اأتاألق«، واجتذاب ال�سباب اإلى الأن�سطة الرتفيهية والعلمية وت�سميم 

األعاب الفيديو واإنتاج الأفلم الوثائقية، وانتهاًء بعرو�س الأطفال 
وحملت التوعية باإر�سادات ال�سحة وال�سلمة، واملعار�س الرتاثية، 

مة للتثقيف والرتفيه يف اآن واحد«.  والتجارب امل�رشحية امل�سمَّ
- نا�رش عبد الرزاق النفي�سي، املدير العام لل�سوؤون العامة

من اأجل غر�س عادات القيادة الآمنة يف مراحل عمرية 
مبكرة، تتيح حديقة ال�سلمة املرورية للأطفال جتربة قيادة 
ال�سيارات، وتعلم قواعد القيادة على الطرق، وتطوير عادات 

ماأمونة فيما يتعلق بامل�ساة وعبور الطرق وال�سوارع.

 | التطلع نحو الأف�ضل |
�ضجل ح�ضور الربامج الثقافية رقماً قيا�ضياً بلغ مليون ون�ضف �ضخ�ض

يف �سي��ف العام 2011م، �سه��دت الربامج الثقافية التي تنظمه��ا ال�رشكة يف جميع اأنحاء 
اململك��ة ح�سوراً قيا�سي��اً بلغ مليون ون�سف �سخ�س. وتعاون��ت ال�رشكة مع جهات حكومية 
ومنظم��ات دولية واأفراد واأندية وجمعيات حملية، لتنظيم ن�ساطات ت�ستقطب اهتمام النا�س 
م��ن جميع الأعمار. وت�سمنت ه��ذه الربامج ن�ساطاً فني��اً وثقافياً وتراثي��اً وتعليمياً وريا�سياً 
وترفيهي��اً، اإلى جانب حملت للتوعية باأ�سول ال�سحة وال�سلمة. وقد �سارك ما يزيد على األف 

متطوع من اأرامكو ال�سعودية عملوا 100 األف �ساعة لإجناح هذه الربامج والن�ساطات.

واإ�ساف��ًة اإلى ذلك، اأطلق��ت ال�رشكة برنامج »اأتاألق« يف الع��ام 2011م، وح�رشه 1600 طالب 
ح�رشوا دورات تدريبية على الو�سائط املتعددة والعلوم والتقنية.

وتَُع��دُّ الأكادميية الريا�سية الدولي��ة من العلمات الأخرى البارزة الت��ي ا�ستمل عليها برنامج 
اأرامكو ال�سعودية ال�سيفي. فقد عملت الأكادميية التي يقت�رش ن�ساطها على الأطفال الذين 
ت��راوح اأعمارهم بني �سبعة اأعوام واأربعة ع�رش عاماً على ت�سجيع الن�ساط البدين، وقدمت ملحًة 
ب على املرء بذلها ليكون جنماً ريا�سياً بارزاً.  ويف برامج مماثلة ا�ست�سافتها  عن اجلهود التي يتوجَّ
�ست مدار�س من املدار�س احلكومية التي بنتها اأرامكو ال�سعودية، اأتيحت الفر�سة اأي�ساً لطلب 
ت��رتاوح اأعمارهم بني اخلام�سة ع���رشة وال�سابعة ع�رشة حل�سور تدريب��ات على كرة القدم. وقد 

ا�ستقطبت الربامج الريا�سية التي نظمتها اأرامكو ال�سعودية ما جمموعه 1560 �سابًا،.

 الرتقاء
ب�سحة 
املجتمع 
ورفاهيته

 املجتمع
 الرتقاء
 ب�ضحة
 املجتمع
ورفاهيته

 املجتمع
 الرتقاء
 ب�ضحة

 املجتمع
ورفاهيته
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 ل���دى اأرامك���و ال�ضعودي���ة الت���زام را�ض���خ بتعزي���ز �ضالم���ة موظفيه���ا واأف���راد
عائلتهم وجميع اأفراد املجتمع. وت�ساند ال�رشكة ن�رش ثقافة ال�سلمة داخلها وتعمل 
عل��ى تر�سيخها يف املجتمع��ات املحلية عرب جمموعة متنوعة م��ن املبادرات التي 
تلم�س اأه��م التحديات التي تواجه املجتمع واأخطره��ا يف جمال ال�سلمة. وكانت 
ال�سلمة املرورية ومن��ع احلرائق اأخطر تهديدين يحظيان باهتمام ال�رشكة يف العام 

2011م.

ون�ّسقت اأرامكو ال�سعودية اأي�ساً، يف اإطار �سعيها 
اإلى تر�سيخ مب��ادئ ال�سلمة يف عقول ال�سباب، 
برنامييج املواطنيية ال�ضيياملة لل�ضييالمة املجتمعية 
لأربعني طالب��اً يف املنطقة الغربية، وهو برنامج 
اآخ��ر من برام��ج تلك املنطقة الرام��ي اإلى ن�رش 
الوع��ي بال�سحة وال�سلمة ل��دى الأطفال ذوي 

احلاجات اخلا�سة.

وت�سه��د املنطق��ة ال�رشقية ث��اين اأعلى معدل 
للوَفي��ات الناجم��ة عن ح��وادث ال�سي��ارات يف 
اململك��ة. ويف اأرامك��و ال�سعودية جن��د مفارقة 
ت�ستحق الذكر، فاملوظفون العاملون يف املناطق 
البحري��ة اأو على من�سات احلف��ر املرتفعة اأو يف 
مرافق املعاجلة اأكرث تعر�ساً للإ�سابة اأثناء ذهابهم 
اأو عودته��م من العمل مبعدل يف��وق اإ�سابتهم 
لنا يف هذا  يف اأثناء العم��ل. ولهذا  ال�سبب �سكَّ
الع��ام فريقاً متفرغاً ليقود اجله��ود الرامية اإلى 

احلد من وََفيَات ال�سيارات، من خلل برنامج اأرامكو 
ال�ضعودية لل�ضالمة املرورية.

زت جهود برنامج ال�سلمة  ويف العام 2011م، تركَّ
املروري��ة يف اأرامك��و ال�سعودية عل��ى العوامل 
الك��ربى الأربعة ل�سلمة امل��رور، وهي: الهند�سة 
والتثقي��ف وتفعيل اجل��زاءات املروري��ة والرعاية 
الطارئ��ة – وقد اأ�سارت اأح��دث التقارير ال�سادرة 
عن �رشطة املرور اإل��ى انخفا�س عدد الوفيات يف 
املنطق��ة ال�رشقية اإلى اأكرث من 5٪ يف ال�سنوات 
وهي بارقة اأم��ل ت�سري اإلى اأن  الثلث الأخ��رية – 

الربنامج بداأ ي�سنع الفرق. 

ويوا�س��ل برنام��ج ال�سلمة املروري��ة يف اأرامكو 
ال�سعودي��ة توزي��ع اإر�سادات �سلم��ة املرور على 
طلب املدار�س الثانوية والفنية والكليات املهنية 
لتثقيف ال�سباب بهذا ال�ساأن. ويف العام 2011م، 
 مت تدري��ب 12 األف��اً من طلب املدار���س الثانوية

و 2400 م��ن طلب الدفاع املدين على اتّباع هذه 
الإر�سادات. كذلك تعاونت اأرامكو ال�سعودية مع 
جامعة نايف للعلوم الأمنية لتدريب 45 �سابطاً 

لتح�سني �سلمة املرور على الطرق ال�رشيعة. 

وعق��د برنام��ج ال�سلم��ة املروري��ة يف اأرامكو 
ال�سعودية بالتعاون م��ع جامعة الدمام املنتدى 
الأول لل�سلم��ة املرورية يف �سه��ر دي�سمرب حتت 
�سعار« الواقع والتجربة والأمل«، وت�سّمن املنتدى 
ثلث��ني بحثاً فنياً واأربع ور�س ل�سلمة املرور وثماين 

جتارب ناجحة. 

ولتفعي��ل اأهداف هذا الربنام��ج فقد �سارك يف 
متويل والدعم باخلربة يف املرحلة الثالثة من امل�رشوع 
احلكوم��ي لإن�ساء مراكز قي��ادة يف كل من راأ�س 
تنورة واجلبيل والنعريي��ة واخلفجي وحفر الباطن 

والأح�ساء. وبانتهاء ه��ذه املرحلة، �ستكون مراكز 
�رشطيية املرور وقوات اأمن الطرق ال�ضييبعة قد دجمت 
لإدارة اأ�ساطيلهم بطريقة اأف�سل، وحت�سني وقت 
ال�ستجابة للحوادث، وجم��ع املعلومات اخلا�سة 

باحلوادث.  

كذل��ك عمل برنامج ال�سلمة املرورية يف اأرامكو 
ال�سعودي��ة جنب��اً اإلى جن��ب، م��ع وزارة النقل، 
لتح�سني واق��ع ال�سلمة يف اأنح��اء اململكة، اإذ 
�ساع��د فريق الربنام��ج يف تعزيز ق��درات الوزارة 
الهند�سي��ة وتنفي��ذ الدرا�س��ات املرورية وتقدمي 
التو�سيات للوزارة، ول يزال الربنامج يدعم تنفيذ 

ا�سرتاتيجياتها يف جمال �سلمة املرور.

ومنذ الع��ام 2009م، �ساعدت مقطييورة حماكي 
القيييادة الآمنيية يف اأرامكو ال�سعودي��ة يف تعزيز 
الوعي بالقيادة الوقائي��ة بني الطلب وال�سباب، 
وق��د ح���رش فعاليات ه��ذه املقط��ورة، يف عام 
2011م، 23 األف��اً من ط��لب املدار�س واجلامعات 
واملعاهد يف املنطقة الو�سطى من اململكة. ويف 
�سهر دي�سم��رب، كان 9329 �سخ�ساً قد زاروا تلك 
املقط��ورة �سمن ن�ساط��ات خمتلفة اأقيمت يف 

املنطقة ال�رشقية.  

و�ساركت اأرامكو ال�سعودية يف الأ�سابيع املرورية 
ب��دول جمل�س التعاون اخلليجي خ��لل ال�سنوات 
ال�سب��ع والع�رشين املا�سية. وتن�رش هذه الأ�سابيع 
الوعي وتثقف املواطنني للحد من �سلوك القيادة 
املتهورة التي توؤدي اإلى وقوع احلوادث. وقد نظمت 
اأرامك��و ال�سعودية اأ�سبوع امل��رور للعام 2011م 
بالتن�سيق م��ع اللجان املعنية يف جميع مناطق 
اأعمال ال�رشكة، و�سملت جهوده تثقيف املوظفني 

وجموع املواطنني باأ�ساليب منع حوادث املرور. 

»اأعلنت اجلمعية العامة 
للأمم املتحدة اأن الأعوام 

من 2011 اإلى 2020م 
�ستمثل »العقد الأول 

للعمل من اأجل �سلمة 
الطرق«.

بناء ثقافة 
ال�سلمة

 املجتمع
 بناء ثقافة
ال�ضالمة

 املجتمع
 بناء ثقافة

ال�ضالمة

 | التطلع نحو الأف�ضل |
التوعية باأ�ضول ال�ضالمة يف اأرامكو ال�ضعودية

توؤم��ن اأرامك��و ال�سعودية يف اإطار دعمها لأف�س��ل املمار�سات يف جمال ال�سلمة، مببداأ القي��ادة بالقدوة احل�سنة. 
وا�ستن��اداً اإلى قيمة املواطنة الواعية مبتطلبات ال�سلم��ة فقد اأطلقت ال�رشكة عدة مبادرات لتعزيز هذه الثقافة 

وت�سجيعها ومنها:  

اإطلق نادي �سفراء ال�سلمة يف العام 2011م يف جميع مراكز تدريب املوظفني.  •

نظ��راً اإلى اأن ن�سبة كبرية من موظفي ال�رشكة مت�س��ي �ساعات طويلة على الطرق اأثناء تنقلها من مراكز عملها   •
ُّج  واإليه، ثبتت ال�رشكة اأجهزة مراقبة لل�سائقني يف 100 �سيارة خا�سة من �سيارات الطلب امللتحقني بربنامج التدر

يف اأرامكو ال�سعودية ملراقبة �سلوكهم اأثناء قيادة ال�سيارات، وقد اأثمرت هذه املبادرة نتائج اإيجابية.

وخ��لل العام القادم، �سرناقب مدى التقدم الذي يحرزه املوظفون يف �سعيهم للمحافظة على ثقافة ال�سلمة يف 
اأرامكو ال�سعودية.

 | التطلع نحو الأف�ضل |
يركز برنامج ال�ضالمة املرورية يف اأرامكو 

ال�ضعودية على اأربعة عوامل وهي:
الهند�ضيية: تبّن��ي م�ستويات اأف�س��ل واآَمن يف   •

ت�سميم الطرق 

التثقيف: توعية ال�سب��اب والكبار ب�ساأن خماطر   •
القيادة املتهورة وتطوير عادات القيادة الآمنة

اإنفيياذ القانييون: اتخ��اذ اإج��راءات �سارم��ة �سد   •
ال�سائقني امل�رشعني واملتهورين

الرعاييية الطارئة: تثقيف فرق ال�ستجابة الطارئة   •
يف املنطقة ال�رشقية باأح��دث اأ�ساليب اإ�سعاف 
امل�سابني يف احلوادث واحلفاظ على حياة امل�سابني 
خلل الدقائ��ق احلرجة والقليلة بني وقوع احلادث 

والو�سول اإلى امل�ست�سفى

 | التطلع نحو الأف�ضل |
اأرامكو ال�ضعودية ت�ضاعد يف منع احلرائق

تعد ال�سلم��ة والوقاية من احلرائق من امل�سائل الت��ي اأ�سبحت حتظى باهتمام 
متزاي��د. فف��ي اأحيائنا ال�سكنية ول��دى ااملجتمع املحلي، ت�سع��ى اإدارة الوقاية 
م��ن احلريق يف اأرامك��و ال�سعودية اإلى تطبيق اأف�سل معاي��ري ال�سلمة. وكانت 
حمل��ة اأ�سبوع منع احلرائ��ق ال�سنوية يف ال�رشكة، وهي حمل��ة ركزت على منع 
احلرائق املنزلية، ح�رشها اأكرث من 12500 زائر منهم املوظفون واأ�رشهم واملقاولون 
واملوظف��ون اجلدد واملتدرجون وخ��دم املنازل. كذلك قمنا برتكي��ب األف مطفاأة 
حري��ق يف اأحياء ال�رشكة الرئي�سية يف الع��ام 2011م، ودربنا قاطني هذه الأحياء 
على اأ�سل��وب ا�ستخدام هذه الطفايات. ونتيجة له��ذه التدابري الوقائية، مل�سنا 
انخفا�س��اً ملحوظاً يف عدد احلرائق يف الأحي��اء ال�سكنية يف ال�سنوات القليلة 
املا�سية. بالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سارك اإدارة الوقاية من احلريق يف احلملت التوعوية 
العامة عن ال�سلمة من خطر احلرائق، وتنفذ برامج توا�سل يف املدار�س احلكومية 

لتعليم الطلب حول كيفية الوقاية من احلرائق.  

 عدد احلرائق
يف الأحياء ال�ضكنية
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�ضان���دت اأرامك���و ال�ضعودية جهود العمل اخلريي من خ���الل التربعات واأعمال 
الرعاي��ة منذ تاأ�سي�سها �سن��دوق التربعات يف الع��ام 1940م. وتدعم هذه اجلهود 
اجلمعي��ات اخلريية املحلية وجه��ود البحث والتطوير وجه��ود احل�سول على الرعاية 
ال�سحي��ة يف الأحياء ال�سكنية. ويف العام 2011م، بداأت اأرامكو ال�سعودية بتنفيذ 
ا�ضييرتاتيجية التربعات يف داخل اململكيية، والتي ترمي اإلى دعم الحتياجات اخلريية التي 
تتما�س��ى مع العوامل الرئي�سية الأربعة لقيم��ة املواطنة يف ال�رشكة. كما تهدف 
تلك ال�سرتاتيجية اأي�ساً اإلى �سمان ال�ستخدام املنهجي والفعال لأموال التربعات 
ومعاجل��ة حاجات املجتمع امللحة وتعزيز قدرة اجلمعي��ات اخلريية املحلية. ويف العام 

نف�سه، �رُشف ثلث اأموال التربعات يف الربامج اخلم�سة التالية: 
زيادة قاعات التعليم الرتفيهي لذوي الحتياجات اخلا�سة  •

جتديد منازل الأ�رش املحتاجة  •

تقدمي دورات يف املهارات العملية للأيتام من ذوي الظروف اخلا�سة  •

تثقي��ف املجتمع ب�ساأن مر�س ال�سكري وال�سمنة وغريها من امل�سكلت ال�سحية   •
ال�سائعة من خلل عيادات الك�سف املبكر عن هذه امل�سكلت 

تقدمي التدريب املهني للأحداث واإعادة تاأهيلهم  •

وللم�ساع��دة يف اختي��ار الأعم��ال اخلريية التي 
تدعمه��ا، كلف��ت اأرامكو ال�سعودي��ة 400 من 
ق��ادة العمل اخلريي بدرا�سة احلاجات التي مل يتم 
تلبيتها يف اململكة واملناطق املوؤهلة للم�ساعدة. 
ثم اختارت خم�سة برامج )مدرجة اأعله( ا�ستناداً 
اإل��ى نتائج امل�س��ح ومعايري الختي��ار الوا�سحة 
واملوؤثرة وامل�ستدامة واملتوائمة. ويف هذه اجلمعيات 
اخلريي��ة اخلم���س، �سارك��ت اأرامك��و ال�سعودية 
بفاعلي��ة يف ت�سمي��م برامج ه��ذه اجلمعيات 
واإدارته��ا ومراقبتها. وبالإ�ساف��ة اإلى ذلك فقد 

�رُشفت املدفوعات له��ذه اجلمعيات على مراحل 
متثل التقدم الذي حترزه كل جمعية على �سعيد 
حتقي��ق الأه��داف. ويقوم اأع�س��اء من موظفي 
اأرامكو ال�سعودية بزيارات ميدانية ل�سمان تنفيذ 
هذه الأهداف تنفي��ذاً منا�سباً. وقد اختريت هذه 
الربامج اخلم�سة نظراً ل�ستدامتها وتاأثريها على 

م�ستوى اململكة. 

ويف ال�سنوات القادم��ة، ن�سعى اإلى زيادة ن�سبة 
اأموال التربع��ات املوجهة للربام��ج امل�ستهدفة، 

وخف���س ن�سبة الأم��وال التي يج��ري توزيعها 
كا�ستجابة لبع���س املطالب مثل الهبات املالية 

التي حتقق احلّد الأدنى من ن�ساط الربامج. 

اجلدي��دة  اخلريي��ة  الربام��ج  اإل��ى  وبالإ�ساف��ة 
امل�ستهدفة، ا�ستجابت اأرامكو ال�سعودية خلم�سة 
و�ستني طلباً من طلب��ات رعاية الفعاليات. ومن 
تلك الفعاليات التي رعتها ال�رشكة، �سباق اجلري 
اخل��ريي ال�سنوي واملهرج��ان ال�سيفي للمنطقة 

ال�رشقية ومهرجان يوم العمل التطوعي الثالث 
ومعر���س العمل التطوعي جلامع��ة امللك فهد 
للب��رتول واملعادن واملنتدى ال�سع��ودي الأول ملوؤمتر 
ال�سناع��ات التحويلي��ة والكيميائية يف مدينة 
ينبع ال�سناعية واملنتدى الأول لل�سلمة املرورية. 

وبالتن�سي��ق مع مركز الرعاية الجتماعي للأيتام 
م��ت اأرامك��و ال�سعودي��ة »يوم  يف طري��ف، نظَّ
اليتيم« فُوزِّع��ت احلقائب وال��زي املدر�سي على 
الأطفال. وكان الع��ام 2011م هو العام العا�رش 
الذي ترعى فيه اأرامكو ال�سعودية حملة احلقيبة 
املدر�ضييية، وقد اأظهر موظفو ال�رشكة، من خلل 
تربعهم بجزء من رواتبهم ل�رشاء احلقائب والأدوات 
املدر�سية للطلب املحتاجني، مدى التزامهم خري 

املجتمع ورفاهيته.

حملة احلقيبة املدر�ضية

عدد احلقائب املدر�سية
التي موَّلتها احلملة العمل اخلريي

 املجتمع
ا�ضت�رشاف
 امل�ضتقبل

 املجتمع
العمل
اخلريي

ا�ست�رشاف امل�ستقبل
تت�ضمن بنود التزامنا للعام 2012م وما بعده 

ما يلي:

العمل على احلد من الوفيات والإ�سابات   •
اخلطرية من جراء احلوادث املرورية يف 

املنطقة ال�رشقية بن�سبة 30٪ على مدى 
ال�سنوات الع�رش القادمة وذلك من خلل 

برنامج ال�رشكة لل�سلمة املرورية 

تركيب 8000 طفاية حريق يف الأحياء   •
ال�سكنية التابعة لأرامكو ال�سعودية يف 

العام 2012م

ت�سميم برنامج تطوعي لإدارة ال�سلمة   •
وتنفيذه، بهدف امل�ساعدة يف متابعة 

�ساعات عمل املتطوعني ون�ساطهم على 
نحو اأدق

حتويل مرافق دائرة اخلدمات الطبية كافة   •
يف اأرامكو ال�سعودية اإلى مناطق يحظر 

فيها التدخني خلل عام 2012م
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ب���اأن م�ضاأل���ة اإع���داد �ضبابن���ا  تعتق���د اأرامك���و ال�ضعودي���ة اعتق���اداً جازم���اً 
و�ساباتن��ا للم�ستقبل هي الأمر الأكرث اإحلاح��اً يف اململكة. ومع ت�سارع وترية التغيري 
بفع��ل التقنية واملناف�سة العاملية، �سيك��ون حتويل اململكة اإلى جمتمع معريف هو 
مفتاح الزدهار يف امل�ستقبل. فاملعرفة �ستكون الدافع جلميع القطاعات ال�سناعية، 
وهو ما �سيوجب ن�رشها يف اأنحاء اململكة. ومن خلل مرتكزات املعرفة وهي: التعليم 
واملهارات وا�ستثمار التجارب ال�سابقة، �سيزدهر اقت�ساد اململكة بني اقت�سادات الدول 
العاملي��ة. وملا كنا نتطلع اإلى الأف�سل، والو�س��ول عرب �رشكاء امل�ستقبل اإلى اأ�سواق 
واآف��اق جديدة، فمن الأهمية مبكان اأن ن�ستثمر يف قادة الغد واأن نعتز برتاث اململكة 
العريق. اأما اأكرث املب��ادرات طموحاً لتعزيز الوعي الثقايف فهي بناء مركز امللك عبد 
العزيز الثقايف العاملي الذي يتجه الآن لي�سبح موؤ�س�سة ملِهمة تغر�س حب التعلم 

والإبداع والعمل التطوعي وامل�ساركة الثقافية بني زوارها.

»احلفاظ على مكانة ال�رشكة ب�سفتها منتجاً عاملياً بارزاً للطاقة لي�س كافياً 
للنجاح يف امل�ستقبل، وعلى اململكة اأن ت�سعى لإر�ساء اقت�ساد قائم على 

املعرفة«.  
علي النعيمي، وزير البرتول والرثوة املعدنية ورئي�س جمل�س اإدارة اأرامكو ال�سعودية خلل افتتاح مركز امللك عبد الله 
للدرا�سات والبحوث البرتولية

 املعرفة
نظرة عامة

مدر�ساً تلقوا تدريبهم مع اإطلق اأرامكو ال�سعودية 
ملبادرة »ماثليتك�س«، وهي و�سيلة تعليمية تهدف اإلى 
م�ساعدة املدر�سني والآباء يف الرتقاء بقدرات الطلب 

يف مادة الريا�سيات

م�سارك يف برنامج ال�سهادة اجلامعية وبرنامج 
الدبلوم لغري املوظفني

م�سارك يف برنامج الإعداد اجلامعي

طالب �ساركوا يف مبادرة »اأتاألق«، وهي عبارة عن 
جمموعة برامج ثرية املحتوى تتيح فر�ساً اإبداعية 

لل�سباب للتعلم من خلل امل�ساركة الفعالة 

175 

1390 
338 
1600 

املعرفة
نظرة عامة
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يتم نقل املعرفة عرب التعليم، ولهذا التزمت اأرامكو ال�ضعودية دعم برامج التعليم التي تركز 
على الريا�سيات والعل��وم والتعليم الهند�سي، وهي املجالت املهمة الثلثة لنجاح 

اململكة وال�رشكة يف امل�ستقبل. 

ففي الع��ام 2011م، اأطلقت ال�رشكيية مبادرتها 
»ماثليتك�ييض« ل�سال��ح وزارة الرتبي��ة والتعليم. 
ومبادرة »ماثليتك�س« ه��ي اأداة تعليم اإلكرتونية 
ت�ساع��د املدر�سني والآباء عل��ى الرتقاء بقدرات 
الطلب  من مرحلة ريا�س الأطفال وحتى مرحلة 
ال�سه��ادة الثانوية يف م��ادة الريا�سيات. وترمي 
هذه املبادرة التي ت�ستمر اأربع �سنوات اإلى حت�سني 
املعايري الدرا�سية لهذه املادة وزيادة الهتمام بها، 
لت�سمل اأكرث من 350 األف طالب يف املدار�س يف 

اأنحاء اململكة.

ولرفع م�ست��وى الهتمام بالبدائ��ل التعليمية 
وحتفيزه��ا �سم��ن مب��ادرة التعلي��م الإلكرتوين 
للريا�سي��ات، اأن�ساأت اأرامك��و ال�سعودية البوابة 
الإلكرتونييية للتعليم الإلكرتوين للريا�ضيييات باللغة 
العربييية، ا�ستن��اداً اإل��ى منه��ج الريا�سيات يف 
اململكة. وقد ا�ستط��اع الربنامج الذي اأطلق يف 
�سهر �سبتمرب تدريب 175 معلماً يف جدة والريا�س 
والدمام والأح�ساء، كما مت حجز 185,000  ح�ساب 

على الإنرتنت لي�ستخدمها الطلب. 

واأن�ساأت اأرامكو ال�سعودية برناجماً جتريبياً لدعم 
30 نادييياً للريا�ضيييات والعلييوم يف 15 مدر�سة يف 
املنطق��ة ال�رشقية. ويف الع��ام 2011م، اأكملنا 
اإع��داد املنهج واملواد واأن�ساأنا اأربعة نواد يف اثنتني 
من املدار�س املتو�سطة يف الدمام واخلرب. وانتهينا 

من تفعيل 26 نادياً بحلول �سهر فرباير 2012م. 

ويف 2010م، تعاونت اأرامكو ال�سعودية مع مركز 
الأمري �سلطان بن عبد العزي��ز للعلوم والتقنية 
»�سايت��ك« ومعه��د ما�سات�سو�ست���س للتقنية 
لإط��لق برنام��ج يُدع��ى: »التعلي��م امل�سدري 
والعلوم«  الريا�سي��ات  املفت��وح لدرا�سة  املزجي 
)Blossoms( ويت�سم��ن اإع��داد اأ�رشطة فيديو 

لطلب يدر�س��ون الريا�سيات والعلوم وي�سقلون 
مه��ارات التفكري النقدي لديه��م. و�سمن هذا 
الربنام��ج يتاح للمعلم��ني واملعلمات ال�ستفادة 
املجانية م��ن مكتبة الفيديو الت��ي ت�سم اأكرث 
من 50 در�س��اً يف الريا�سيات والعل��وم، متوفرة 
جماناً، من خلل م�ساه��دة الفيديو عرب الإنرتنت 
والتحمي��ل ع��رب الإنرتن��ت اأو من خ��لل اأقرا�س 
الفيدي��و الرقمية واأ�رشط��ة الفيديو على املوقع 
الإلكرتوين ملعه��د ما�سات�سو�ست�س للتقنية. ويف 
الع��ام 2011م، �س��ارك 200 مدر���س يف برنامج 
التعليم امل�س��دري املزجي املفت��وح للريا�سيات 
والعلوم يف دورة تدريبية مدتها اأ�سبوع واحد حول 
اأ�ساليب ا�ستخدام عرو�س الفيديو يف ف�سولهم 

الدرا�سية. 

من جه��ة اأخ��رى، فق��د تعاون��ت ال�رشكة مع 
مهند�س��ي معه��د الكهرب��اء والإلكرتوني��ات 
لت�سجيع تعليم الهند�ضيية م��ن خلل ور�س عمل 

لتدريب املدربني ودرو���س هند�سية عملية باللغة 
العربي��ة يف الف�س��ول الدرا�سة وع��رب �سبكة 
الإنرتن��ت. ويرمي »برنامج املعل��م الن�سط« اإلى 
ن�رش التعليم الهند�س��ي من خلل ور�س تدريبية 
للمتطوعني الذين يعقدون بدورهم دورات تدريب 
ملعلمي املدار�س. وخ��لل العام 2011م، مت تدريب 
350 معلماً، وتنفيذ املنهج بالفعل يف املدار�س. 

وقدمت اأرامكو ال�سعودية دعمها لربنامج طلبي 
ي�سمى »جرِّب الهند�سة«، وه��و بوابة اإلكرتونية 
تتي��ح لزائريها التعرف عل��ى املو�سوعات واملهن 
الهند�سية. وقد اأن�سئت البوابة مل�ساعدة ال�سغار 
بالهند�س��ة وتطبيقاتها  املق�س��ود  على فهم 
املتعددة.وق��د قدمت اأرامك��و ال�سعودية الدعم 
يف عملي��ة ت�سمي��م وترجمة ورعاي��ة حمتوى 
»جرِّب الهند�سة« )TryEngineering.org( باللغة 
العربية. . وبنهاية 2011م مت ترجمة 95٪ من مواد 

املوقع الإلكرتوين اإلى اللغة العربية. 

واأنه��ت اأرامك��و ال�سعودية عامه��ا الثاين من 
م���رشوع �سيان��ة املدار�س ال��ذي ي�ستغرق ثلثة 
اأعوام لتجديد 139 مدر�ضة حكومية بنتها اأرامكو 
ال�ضييعودية، ومدر�ست��ني اأهليت��ني يف الظهران، 
حيث مت جتديد 35 مدر�سة يف العام 2010م و35 

مدر�سة اأخرى يف العام 2011م.

ويوف��ر برنامييج الدرا�ضيية اجلامعية لغييري املوظفني 
��ي تعليم  الفر�س��ة للط��لب ال�سعوديني لتلقِّ
جامعي يف التخ�س�س��ات الدرا�سية التي حتتاج 
اإليه��ا اأرامكو ال�سعودي��ة وتعر�س عليهم فر�س 
العم��ل يف ال�رشك��ة عن��د تخرجه��م. ونتولى 
الآن رعاي��ة 1342 طالب��اً يف تخ�س�سات مثل: 
الهند�س��ة واإدارة الأعم��ال يف جامع��ة املل��ك 
فه��د للبرتول واملع��ادن ويف عدد م��ن اجلامعات 
التناف�سية خارج اململكة. وبع�س هوؤلء الطلب 
هم م��ن خريج��ي برنامج الإع��داد اجلامعي يف 
اأرامك��و ال�سعودية وبرنام��ج موا�سلة الدرا�سة 
اجلامعي��ة.  ويف عام 2011م، �سارك ما جمموعه 
1728 طالب يف برنامج الإعداد اجلامعي وبرنامج 
ال�سهادة اجلامعية لغري املوظفني وبرنامج �سهادة 

الدبلوم لغري املوظفني. 

وقد �سهدت الدفعة الأولى يف املعهد ال�ضييعودي 
للعلوم البحثية يف جامعة امللك عبد الله للعلوم 
والتقنية ت�سجي��ل 25 طالباً من طلب املدار�س 
الثانوي��ة منهم 13 طالبة. ويوفر الربنامج منوذجاً 
للتعلي��م والإر�ساد يجمع بني املق��ررات النظرية 
والأعمال البحثية يف مو�سوعات العلوم والتقنية 
والهند�سة والريا�سيات. ويقوم هذا املعهد على 
�رشاكة رباعية الأطراف بداأتها اأرامكو ال�سعودية 
بالتن�سي��ق م��ع اجلامعة وموؤ�س�س��ة امللك عبد 
العزيز واإخوانه للموهبة والإبداع )موهبة(، ومركز 
التمي��ز يف التعليم ومعهد البح��وث العلمية 

الأمريكي. ومن خلل اتف��اق للرعاية مدته ثلث 
الطلب  ال�سعودية  اأرامك��و  �سنوات، �ستدع��م 
ال�سعودي��ني املوهوب��ني اأثن��اء اإعدادهم ل�سغل 
وظائف التمي��ز والريادة يف اأح��د التخ�س�سات 

الأربعة املختارة. 

وملا كان دع��م التعليم يف الدرا�س��ات البرتولية 
مرتبط��اً باأعمالنا ارتباطاً وا�سحاً، تقدم ال�رشكة 
م�ساع��دة مبدئية ملركز امللك عبد الله للدرا�ضييات 
والبحوث البرتولية، وهو مركز عاملي حديث خمت�س 
الب��رتول والطاقة والبيئ��ة و�سيا�ساتها  ببحوث 
وال�سيا�س��ات البرتولية العام��ة. كما �سيحتوي 
املرك��ز على �ساح��ة كبرية ل�ستغ��لل الطاقة 
ال�سم�سية ومراف��ق لإعادة تدوير املياه. و�ستُجرى 
البحوث يف جميع جوانب ال�سناعة البرتولية يف 
املركز.  وعند ا�ستكمال جاهزيته، �سيوظف املركز 

نحو 320 من الباحثني وموظفي امل�ساندة. 

وترع��ى اأرامك��و ال�سعودي��ة 13 م��ن كرا�سي 
الأ�ستاذية يف العدي��د من اجلامعات يف اململكة 
لتعزيز تعاونها مع موؤ�س�س��ات التعليم العايل، 
وت�سجيع التمي��ز الأكادميي والبحثي يف املجالت 
ذات الأولوي��ة العلي��ا ل��دى اأرامك��و ال�سعودية 
واململك��ة. وتوج��د معظ��م ه��ذه الكرا�س��ي 
الدرا�سية يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. 
وال�رشكة تعّد ال�ستثمار يف ا�ستقطاب الباحثني 
العامليني اأحد الأركان املهمة لإيجاد اقت�ساد قائم 

على املعرفة.

ال�ستثمار يف 
التعليم

 املعرفة
 ال�ضتثمار
يف التعليم 

 املعرفة
 ال�ضتثمار

يف التعليم 
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وتطوير  اإلهام  على  التاأكيد  تاريخها،على  عرب  ال�ضعودية،  اأرامكو  داأبت 
اأرامكو ال�سعودية »اخلطة الرئي�سة  ال�سباب ال�سعودي. ويف عام 2011م، اعتمدت 
لل�سباب« التي ت�ستعر�س ا�سرتاتيجيتنا الهادفة اإلى اإثراء حياة مليوين �ساب �سعودي 
يف اململكة بحلول العام 2020م. لقد بداأنا يف تطوير وا�ستحداث برامج جديدة ورفع 
م�ستوى جهودنا يف التوا�سل مع الفئات ال�سبابية يف املجتمع يف خمتلف اأنحاء 

اململكة.

املتاحف  اأحد  ال�ضعودية  اأرامكو  معر�ض  ويعد 
ق�سة  يروي  وهو  التقنية،  العالية  العلمية 
البرتول منذ ن�ساأته يف التكوينات ال�سخرية يف 
باطن الأر�س مروراً بعمليات احلفر والتنقيب عن 
البرتول ، حتى و�سوله اإلى امل�سايف ثم اإلى ُفرَ�س 
ال�سحن البحرية يف النهاية. ويف العام 2011م، 
�سمن  طالب   45000 نحو  املعر�س  ا�ست�ساف 
برناجمه للزيارات املدر�سية. اأما الآن فاإن املعر�س 

مغلق للتجديد. 

اأرامكو  اأ�سدرت  فقد  القراءة،  ثقافة  ولت�سجيع 
�سل�سلة  طويلة،  �سنوات  مدى  على  ال�سعودية 
فيها  مبا  الأطفال،  اإلى  املوجهة  املطبوعات  من 
: » الرحلة املده�سة: ا�ستك�ساف اململكة  كتاب 
اأرامكو  م  تقدِّ خلله  ومن  ال�سعودية«،  واأرامكو 
ال�سعودية ق�سة اكت�سافاتها البرتولية باأ�سلوب 
�سنوات  6 بني  ما  ال�سغار  القراء  اإلى   مب�سط 

و12 �سنة. كما اأ�سدرت ال�رشكة يف عام 2011م 
كتاب: »تزويد العامل بالطاقة: كيف تزود اأرامكو 

موجه  كتاب  وهو  بالطاقة«،  العامل  ال�سعودية 
وهذان  �سنة،   18 و   13 بني  ال�سابة  للفئات 
عن  اأ�سا�سية  مبعلومات  الأطفال  ميدان  الكتابان 
والفر�س  فيها  ال�رشكة  ودور   البرتول،  �سناعة 

الوظيفية العديدة التي تقدمها ال�رشكة. 

املكتبات  رعاية  يف  طويل  تاريخ  اأي�سا  ولدينا 
 196 املكتبة  زارت  2011م،  عام  فخلل  املتنقلة. 
يف  نائية  مناطق  يف  معظمها  تقع  مدر�سة، 
من  طالب  األف   23 نحو  ا�ستفاد  وقد  اململكة. 
وحدها.  ال�رشقية  املنطقة  يف  املتنقلة  املكتبات 
على  الطلب  ح�سول  ت�سهيل  اإلى  وبالإ�سافة 
على  ي�ستمل  ال�رشكة  برنامج  فاإن  الكتب، 
ا�ستخدام  باأ�سول  خا�سة  وتوجيهات  درو�س 
والعثور  الكتب  ا�ستعارة  وكيفية  املكتبات، 
املكتبية.  الت�سنيف  اأنظمة  با�ستخدام  عليها 
املتنقلة  املكتبة  �ساركت  الغربية،  املنطقة  ويف 
اإلى  الهادف  القراءة«  مهارات  »يوم  فعاليات  يف 

ت�سجيع الطلب على القراءة.

اإلهام ال�سباب 
ال�سعودي

 املعرفة
اإلهام ال�ضباب

 ال�ضعودي
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ثم���ة عن����رش اأ�ضا�ضي من عنا�رش املعرفة هو فهم ال�ضي���اق الثقايف يف عاملنا. 
وعلى هذا الأ�سا�س فاإننا نعّد مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي جت�سيداً للتزام 
اأرامك��و ال�سعودية جتاه الوعي والتفاهم الثقايف. ومنذ انطلقة الأعمال الإن�سائية 
يف املركز يف العام 2010م، بداأت معامل املركز يف الت�سكل. وعند اكتماله، �سيكون 
املركز موؤ�س�سة متكامل��ة للتعلم مدى احلياة والإلهام والتفكري الإبداعي وتوا�سل 
الثقافات، و�سي�سم املركز مكتبة متعددة الأدوار، ومتحفاً ي�سم اأربع قاعات للعر�س، 
وحمفوظات تاريخي��ة، ومركزاً للأطفال يعّد الأول من نوع��ه، ومركزاً للتعلم مدى 

احلياة ومقاهي وحملت جتارية.

وفيما ل تزال املباين حت��ت الإن�ساء، يجري العمل 
حثيث��اً عل��ى اإع��داد الربامج، ول �سيم��ا برامج 
ال�سب��اب. وقد كان من اأب��رز معامل العام اإطلق 
برنامييج »اأتاألييق« وهو �سل�سلة من الن�ساطات ذات 
املحت��وى الغني التي توفر فر�ساً خلقة لل�سباب 
للتعل��م من خ��لل امل�ساركة الفعال��ة. وي�سم 
برنامج »اأتاألق« جمموعة من املراكز املتخ�س�سة 
مث��ل: مركز العل��وم يف كاليفورني��ا وخميمات 
تقنية الكمبيوتر العاملية للأطفال وكلية الفنون 
ال�سينمائي��ة يف جن��وب كاليفورني��ا. ويتاأل��ف 
من 100 ور�س��ة عمل تختتم مبن��ح ال�سهادات 
للم�ساركني خ��لل اأ�سهر ال�سي��ف وتركز على 

املجالت الثلثة التالية:

العلييوم: وتت�سمن هوية الإن�س��ان والروبوتات   •
والفيزياء وال�سواريخ

األع��اب  ت�سمي��م  وتت�سم��ن  التكنولوجيييا:   •
الكمبيوتر ومواقع الإنرتنت

الت�سوي��ر  وتت�سم��ن  املتعييددة:  الو�ضييائط   •
الفوتوغ��رايف، والر�س��وم املتحرك��ة، وعرو�س 
الر�س��وم املتحركة با�ستخ��دام الرمال، واإنتاج 

الأفلم وحتريرها، و�سناعة الأفلم الوثائقية. 

وقد اأم�سى امل�ساركون ما معدله 20 �ساعة على 
مدى خم�س��ة اأيام من العمل م��ع فريقهم يف 
م�ساريع �سيقة وملهم��ة ومليئة بالتحديات يف 

جمموعة من التخ�س�سات. وقد تلقينا اأكرث من 
10 اآلف طلب ل�سغل 1600 مكان متاح للطلب 
يف الع��ام 2011م. كذل��ك �س��ارك يف الربنامج 
خم�س��ون معلماً. وبالنظر اإل��ى كثافة الطلبات 
املبدئية واإلى رغبة 98٪ من امل�ساركني يف ح�سور 
الربنامج مرة اأخرى، ف�سوف يتو�سع برنامج »اأتاألق« 

يف العام 2012م لي�سمل 10 اآلف طالب. 

ويعد برنامج Keystone اأو »حجيير الزاوية« بوتقة 
البت��كار اخلا�س��ة بال�سب��اب، اإذ ي�سجع مناهج 
البتكار الفني والعلم��ي والجتماعي من خلل 
الأبحاث املتعددة التخ�س�س والتجريب والبتكار 
التنفي��ذي يف جمال الفنون والعل��وم والتنمية 
الجتماعي��ة. وهناك اأفكار �سيتم تنفيذها خلل 
ح اأن ت�سفر  عملي��ة »لرتجمة الأفكار« م��ن املرجَّ
عن منتجات ميكن احل�سول على براءات اخرتاعها 
اأو ت�سويقه��ا ت�سويقاً جتارياً من خلل عر�سها يف 

املعار�س املتميزة. 

وق��د اأُطل��ق برنامج »حج��ر الزاوي��ة« يف العام 
2011م عل��ى نحو جتريبي حتت عنوان »م�ستقبل 
املياه«. ومن خلل هذا الربنامج، اختري �سبعة من 
املهني��ني ال�سعوديني ال�سباب لتعل��م اأ�ساليب 
مبدعة لو�س��ع اأفكارهم وت�سوي��ق منتجاتهم 
البتكاري��ة وبيعه��ا. ول��دى ه��وؤلء امل�ساركني 
ال�سباب الآن منتجني مبتكرين بانتظار احل�سول 
على ب��راءة اخرتاعهما. ويخطط املركز للح�سول 

على 50 من ه��وؤلء ال�سباب املوهوبني من خلل 
برنامج »حجر الزاوية« يف كل عام. 

كذل��ك يع��د م�ست��ودع الأف��كار يف برنام��ج 
»حجر الزاوي��ة« مبثابة برنام��ج للفعاليات التي 
تع��زز الإب��داع وت�ساعد امل�سارك��ني يف الربنامج 
لي�سبحوا مبتكري��ن اجتماعيني ورواداً يف جمال 

العمل الثقايف. 

وعمل��ت اأرامك��و ال�سعودي��ة مع مرك��ز الأمري 
�سلط��ان الثقايف لدعم حملة تب��وك التوعوية. 
و�ساركت ال�رشكيية مبعر�ض متنّقل يقييدم فكرة عن 
طبيعيية اأعمالهييا اإل��ى جان��ب امل�ساركة مبعر�س 
متنق��ل ي�رشح ملواطني املنطق��ة تاريخ �سناعة 
البرتول يف اململك��ة ودور اأرامكو ال�سعودية فيه. 
وتعاونت ال�رشكة مع املركز يف اإقامة فعالية حتت 
�سع��ار: »معاً نحو حياة اأف�سل« مل��دة ثلثة اأيام 
وذلك �سمن جهودها للتوعية بطبيعة اأعمالها 

من خلل العرو�س والكتيبات التثقيفية. 

»الوا�سح للجميع اأننا ن�سطلع بواحد من اأكرث الأعمال متيزاً يف 
العامل، وميلوؤنا �سعور فريد وحمفز اإزاء اإقامة هذا ال�رشح الفكري 

الذي �سريتاده املليني«.
خالد اليحيى، رئي�س ق�سم املعرفة والبحوث يف املركز.

بناء الوعي 
الثقايف

 املعرفة
بناء الوعي
الثقايف

 املعرفة
بناء الوعي

الثقايف

»هناك مكتبات جيدة هنا وهناك يف 
العامل العربي ولكنك لن جتد هذا 
امل�ستوى من الن�سجام بني املكتبة 
والأر�سيف واملتاحف كما جتده يف 

املركز. اإنها روؤية �ساملة وحزمة واحدة 
لتطوير املجتمع وحتويله اإلى جمتمع 

معريف. واأعتقد �سخ�سياً اأنه ميثل 
روؤية عظيمة، و�سيكون له تاأثريه ل 

يف اململكة واملنطقة فح�سب، بل يف 
العامل اأجمع«. 

 اأحمد اأبو زايد، 
 رئي�س وحدة الأر�سيف بق�سم املعرفة

والبحوث يف املركز 
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»اأعتقد اأن املركز �سيكون مكاناً بالغ الأهمية. و�سوف يعك�س خ�سائ�س �سعب 
اململكة، كما �سيقدم للمجتمع خربات وجتارب بطريقة اآمنة واإبداعية، و�سوف 

يجتذب اهتمام الزوار جميعاً، �سغاراً وكباراً، واأعتقد اأنه �سيكون مكاناً رائعاً 
�س النا�س على ارتياده مرة بعد اأخرى«.  �سيحمِّ

   
لوريان كورني�س، خبرية مقتنيات املتحف بق�سم الثقافة والإبداع

 املعرفة
بناء الوعي
الثقايف

 املعرفة
 بناء الوعي

الثقايف

ا�ست�رشاف امل�ستقبل
تت�ضمن بنود التزامنا للعام 2012م وما بعده 

ما يلي:

تو�سيع امل�ساركة يف برنامج »اأتاألق« لعام   •
2012م لي�سمل 10 اآلف �ساب

تطوير موؤ�رشات رئي�سية للأداء لل�ستفادة   •
من تاأثري مركز امللك عبد العزيز الثقايف 

العاملي

بدء برنامج »اأَقراأ« يف العام 2012م،   •
لت�سجيع نحو 15 األف طالب على القراءة

ال�ستمرار يف تنفيذ البوابة الإلكرتونية   •
لتدري�س الريا�سيات باللغة العربية

اإطلق 26 نادياً للريا�سيات والعلوم يف   •
املنطقة ال�رشقية يف العام 2012م

تدريب 200 مدر�س اإ�سايف �سمن م�رشوع   •
التعليم امل�سدري املزجي املفتوح لدرا�سة 

العلوم والريا�سيات

جتديد 35 مدر�سة من املدار�س احلكومية   •
التي بنتها اأرامكو ال�سعودية

| التطلع نحو الأف�ضل |
مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي

يف العام املا�سي، بداأنا يف اإر�ساء القواعد لأحد �رشوح املعرفة والإبداع والتقاء احل�سارات يف اململكة. 
ويتك��ون هذا ال�رشح من املوظفني واملبنى والربامج التي �ستج�س��د هذه الروؤية. ويف العام 2011م، 

اأحرزنا تقدماً ملحوظاً �سمن هذه املكونات الثلثة.

املوظفون: 
زاد عدد موظفي املركز زيادة كبرية يف العام 2011م، ففي الوقت الذي مل يتجاوز عدد موظفيه ع�رشة 
اأ�سخا���س يف العام 2008م، فقد بلغ عددهم 85 موظفاً بنهاية ع��ام 2011م، وهذا العدد مر�سح 
للزي��ادة. ويّت�سف املوظفون اجلدد بخربات فنية جيدة يف جم��ال تقنية املعلومات، ويتخ�س�سون يف 
م�ستوي��ات تعليمية خمتلفة بدءاً من تعليم ال�سغار يف مرحل��ة الطفولة املبكرة وحتى التعليم 
الإلكرتوين. ويتمتع عدد منهم بخربات نوعية يف الربامج املجتمعية واملحفوظات الأر�سيفية الرقمية 

وت�سميم العمارة الداخلية.

وتُ�ستَغل كل الفر�س املتاحة لنقل املعرفة من اخلرباء الأجانب يف املركز اإلى املهنيني ال�سعوديني من 
اأجل تطوير قطاع �سناعة الإبداع يف اململكة ودفعها اإلى الأمام. 

املبنى
 الأعمال الإن�سائية يف املركز على قدم و�ساق، وقد وُ�سعت اأ�س�س املركز التي ت�سم هياكل خر�سانية 
متع��ددة لأربعة اأدوار حتت الأر�س. وقد ظهرت بالفعل ع���رشة اأدوار من املبنى الذي �سيتكون من 18 

طابقاً و�سط غابة من حديد الت�سليح  واجلدران والأبراج اخلر�سانية.

وقد وا�سل امل�سمم��ون واملعماريون واملهند�سون وعمال الإن�ساء جهودهم يف العام 2011م لإن�ساء 
هذه التحفة املعمارية املميزة التي يبلغ ارتفاعها 300 قدم. فقد �ُسبَّ ما يقرب من 1.1 مليون قدم 

مكعبة من اخلر�سانة الإن�سائية، ويعمل باملوقع 1300 عامل اإن�ساء. 

وتو�س��ك املراحل النهائية لت�سميم واجه��ة املبنى الرئي�سة التي تعد من اأبرز معامله الأ�سيلة على 
النتهاء على يد اإحدى ال�رشكات الأملانية الرائدة يف هذا املجال، وذلك يف 6 دول خمتلفة. 

الربامج
كم��ا يت��م الآن تطوير مئات الربامج وور���س العمل، ويويل املركز عناية خا�س��ة لت�سميم املكونات 
الفنية والثقافي��ة والعرو�س التعليمية املوجودة باملركز بطريقة تفاعلي��ة للزوار با�ستخدام اأحدث 
مبتك��رات التقنية. ويف العام 2011م، اأطلق املركز بنجاح �ست��ة برامج جديدة مهمة، و�سّجل فيه 
400 متطوع، وطّور 300 م�رشوع طلبي، وعقد اأكرث من 100 ور�سة عمل، ودرّب ومنح �سهادات لأكرث 
من 50 معلماً �سعودياً، اإلى جانب تدريب 50 من القادة ال�سباب، كما اأجنز 50 �ساعة عمل يف جمال 

الفنون التطبيقية.
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 توفري يف الوقود يف اليوم الواحد مبقدار 10.08 اآلف برميل من 
الزيت املعادل ، وهو ما ميثل 3.44٪ من جممل ا�ستهلك الطاقة 

 جتنبنا انبعاث 1.1 مليون طن من غاز ثاين اأك�سيد الكربون من خلل 
تنفيذ وحتديث مبادرات ت�سغيلية تخ�ّس املحافظة على البيئة

 زرعنا 50 األف �سجرة منغروف على امتداد �ساحل اخلليج العربي

 �سنعنا اأول مركبة متحركة يف العامل قادرة على احتجاز غاز ثاين اأك�سيد 
الكربون 

وتقي���س اإدارة حماي��ة البيئ��ة الأداء البيئي يف 
اأرامك��و ال�سعودية من خلل م��ا يزيد على 40 
مرفق��اً خمتلفاً، كم��ا تراقب الت��زام الأنظمة 
البيئية والتوعية والتدريب واملبادرات يف �سوء 21 

موؤ�رشاً حمدداً يف هذا املجال.

ول ن��زال ملتزمني بتنفيذ اخلطة الرئي�سة حلماية 
البيئ��ة والت��ي تبل��غ تكاليف تنفيذه��ا بليني 
الدولرات وقد اأطلقناها يف العام 2001م. ويتوقع 
اأن توؤدي امل�ساريع الرئي�سية التي ت�سملها اخلطة 
اإلى احلد من انبعاث املرّكبات الع�سوية املتطايرة 
من عمليات التحمي��ل يف الُفرَ�س وم�ستودعات 

املنتجات البرتولية باأكرث من ٪80.   

»كانت اأرامكو ال�سعودية رائدة عندما اعتمدت يف العام 
1963م اأول خطة عملية حلماية البيئة. وقد فعلنا ذلك عندما 

كان احلديث عن البيئة اأمراً غري ماألوف. ونحن مل نعد نهتم 
باجلوانب القت�سادية فقط، بل اأ�سبحنا م�ستعدين ل�ستغلل 

القيمة القت�سادية يف حماية البيئة«.  
 -خالد بن عبد العزيز الفالح،

رئي�س ال�رشكة وكبري الإداريني التنفيذيني، يف حفل جائزة الرئي�س حلماية البيئة 

»لقد تغري العامل، اأما اأرامكو ال�سعودية فت�سق طريقها 
يف جمال حماية البيئة التي اأ�سبحت هدفاً يف ممار�ساتها 

املحورية«. 
 -عبد احلميد الر�سيد،
 املدير العام لدائرة احلفر، اأثناء حملة التوعية البيئية ومعر�سها

ب�ضفتن���ا �رشكة طاقة عاملية ذات تاأثري كب���ري يف اململكة العربية ال�ضعودية، 
مل يع��د التقيد الب�سيط بالأنظمة البيئية كافياً حلماية مواردنا الطبيعية. واليوم، 
ن�سع لأنف�سنا اأهدافاً اأعل��ى ونطمح اإلى حتقيق دور اأكرب من جمرد اللتزام وحتقيق 

اأف�سل م�ستويات الأداء.

البيئة
نظرة عامة

البيئة 
نظرة عامة
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يع���د حت�ضني جدوى ا�ضتهالك الطاقة اأحد ال�ضب���ل التي ن�ضلكها للحد من 
تاأث��ري اأعمال ال�رشكة يف البيئة. ويوجه برنامج اإدارة الطاقة جهودنا يف جمال كفاءة 
ا�ستخدام الطاقة منذ العام 2000م، بعد اأن و�سعنا �سيا�سة على م�ستوى ال�رشكة 
تلزمنا الإنتاج بكفاءة واحلد من تكاليف الطاقة واحلفاظ على املوارد امل�ستخدمة يف 
اإنت��اج الطاقة. وتتكون اخلطة الرئي�سية حلماية البيئة يف ال�رشكة من اأربعة عنا�رش 

اأ�سا�سية:

ً احلد من ا�ضتهالك الطاقة يف املن�ضاآت القائمة بن�ضبة 2 % �ضنويا  .1
ت�ضميم مرافق جديدة يف اأرامكو ال�ضعودية مبا يحقق جدوى ا�ضتهالك الطاقة   .2

دعم جدوى ا�ضتهالك الطاقة وت�ضجيعها على امل�ضتوى الوطني  .3
خف�ض التكاليف الإجمالية للطاقة واحلفاظ على املوارد امل�ضتخدمة يف اإنتاجها  .4

يف عام 2011م، نفذنا 59 مبادرة لتوفري الطاقة 
حققت وفراً يف ا�ستهلك الطاقة مقداره 10.08 
ما  اأي  املعادل،  الزيت  من  اليوم  يف  برميل  اآلف 
الطاقة  ا�ستهلك  جممل  من   ٪3.44 ن�سبته 
اأن  البرتول  اإنتاج  زيادة  وتعني  العام.  ذلك  يف 
األف   293 البالغ  2011م  العام  يف  ا�ستهلكنا 
برميل يف اليوم من الزيت املعادل اأعلى قليلً من 
األف   285 البالغ  2010م  العام  يف  ا�ستهلكنا 
ذ  برميل يف اليوم من الزيت املعادل. ولو مل تنفَّ
لبلغ  الطاقة  بتوفري  اخلا�سة  ال�رشكة  مبادرات 
ا�ستهلكنا 303 اآلف برميل يف اليوم من الزيت 
ا�ضتهالك  يف  النخفا�ض  جممل  بلغ  وقد  املعادل. 
الطاقة منذ بدء تطبيق خطة الطاقة الرئي�سية 

يف العام 2000م ما مقداره 122 األف برميل يف 
اليوم من الزيت املعادل.  

انبعاث  جتنب  2011م  عام  يف  ا�ستطعنا  كما 
من  الكربون  اأك�سيد  ثاين  من  طن  مليون   1.1
خلل تنفيذ مبادرات الت�سغيل والتحديث، والتي 
اأ�سهمت يف جتنب انبعاث 14.1 مليون طن من 

غاز ثاين اأك�سيد الكربون منذ العام 2000م.

ولأن اململكة هي اإحدى اأعلى الدول يف معدلت 
ا�ستهلك الطاقة يف العامل، )يقا�س هذا املعدل 
من  واحدة  وحدة  لإنتاج  اللزمة  الطاقة  بكمية 
جهود  اإلى  تنظر  فاإنها  املحلي(،  الناجت  جمموع 

مل�ستقبلها  مهمة  اأنها  على  الطاقة  تر�سيد 
فريق  ال�سعودية  اأرامكو  وتدعم  القت�سادي. 
ا�ضرتاتيجية الطاقة الوطني ل�سياغة ا�سرتاتيجيات 
قادرة على مواجهة حتديات ا�ستهلك الطاقة يف 
اململكة. ودر�س الفريق اخلا�س بتلك ال�سرتاتيجية 
والإمداد  الهيدروكربونية  باملواد  الإمداد  م�سائل 
الطلب  واإدارة  ا�ستخدامها  وكفاءة  بالطاقة 

عليها والتنبوؤ بها.

وقد قدم قطاع اأعمال الغاز يف ال�رشكة برناجماً 
لتحقيق  الطاقة  ا�ضتهالك  جدوى  لتح�ضني  متميزاً 
بحلول   ٪26 بن�سبة  ال�ستهلك  يف  خف�س 
خف�س  حتقيق  اإلى  نهدف  ونحن  2015م.  عام 
خلل  من   ٪10 مقداره  الطاقة  ا�ستهلك  يف 
التوظيف الأمثل للمعامل  وتطوير الإجراءات يف 
تبلغ  التي  املتبقية  الن�سبة  اأما  القائمة.  املرافق 
16٪ من خف�س ال�ستهلك ف�سوف تتحقق عرب 
اأو  اجلديدة  املرافق  يف  الراأ�سمالية  ال�ستثمارات 

تلك التي يجري تو�سعتها. 

ا�ستهلك  كثافة  خف�س  مت  2011م،  عام  وخلل 
تزيد على ٪5،  وبن�سبة  الطاقة ب�سكل ملمو�س 
وهو ٪2،  توخيناه �سابقاً  الذي  الهدف  متخطني 
برنامج  عنا�رش  جلميع  الفاعل  بالتطبيق  وذلك 
طاقة  فريق  على  ا�ستمل  وهذا  الطاقة  تر�سيد 
مراقبة  اجهزة  وتركيب  متفرغ  طاقة  ومهند�س 

واإعداد درا�سات لتقييم الطاقة.  

جديدة  اإر�ضادات  ال�سعودية  اأرامكو  وو�سعت 

لرت�ضيد الطاقة يف املرافق ال�سناعية واملباين غري 
الإر�سادات  هذه  وتطبَّق  اململكة.  يف  ال�سناعية 
من خلل جلنة تخ�سي�س الوقود لل�سناعات يف 
اململكة مبا يف ذلك �سناعة الإ�سمنت وال�سلب 
الإر�سادات  هذه  وت�سمل  والبرتوكيماويات. 
باجلوانب  املتعلقة  املتطلبات  من  الآدنى  احلد 
والتهوية  التدفئة  فيها:  مبا  للمباين  الت�سغيلية 
وتكييف الهواء واأجهزة الإ�ساءة. ويتوقع التنفيذ 
الكامل للإر�سادات اخلا�سة باملباين غري ال�سناعية 
مبان  يف  الطاقة  ا�ستهلك  جدوى  لتح�سني 

منوذجية بن�سبة ترتواح بني 60 و ٪80.

الطاقة،  تر�سيد  جمال  يف  البتكار  ولت�سجيع 
البتكار  م�سابقة  ال�سعودية  اأرامكو  نظمت 
وقد  موظفيها.  بني  الطاقة  برت�سيد  اخلا�سة 
متخ�ست هذه امل�سابقة عن اأكرث من 1800 فكرة 
براءات  على  حت�سل  اأن  ميكن  منها   80 مبتكرة، 
اخرتاع و180 فكرة قابلة للتطبيق. ونتوقع توفري 
ما ي�سل اإلى 20 األف برميل يف اليوم من الزيت 

املعادل من خلل تنفيذ هذه الأفكار. 

حت�سني جدوى 
ا�ستهلك 

الطاقة

 البيئة
 حت�ضني جدوى ا�ضتهالك
الطاقة

 البيئة
 حت�ضني جدوى ا�ضتهالك

الطاقة

يوظف ت�سميم جممع »املدرا« الذي ا�ستكمل بناوؤه منذ فرتة ق�سرية مبنطقة 
الظهران، والذي �سمم ليكون »�سديقاً للبيئة«، �سفائح الطاقة ال�سم�سية التي 

تعمل كحاجز لتظليل 4500 موقف لل�سيارات التابعة للمبنى. ويعد ال�سقف 
اخلا�س بتظليل مواقف ال�سيارات التابع ملجمع املدرا هو الأكرب من نوعه يف العامل، 
حيث يغطى منطقة تبلغ م�ساحتها 350ر198 مرت مربع، وهو مكون من 126 األف 
من األواح اخلليا ال�سم�سية، التي تقوم بتوليد طاقة تبلغ 10 ميقاواط تزود املجمع 

بها. ويتكامل هذا اجلهد مع عنا�رش الت�ساميم ال�سديقة للبيئة الأخرى التي 
يتميز بها املجمع، كجزء من مبادرتنا للح�سول على �سهادة الريادة يف ت�سميم 

الطاقة والت�ساميم البيئية »لييد«.
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حت���ت قيادة اإدارة حماية البيئة يف ال�رشكة، تبق���ى اأرامكو ال�ضعودية ملتزمة 
بخطة احلماية البيئية التي تاأ�س�ست يف عام 1963م.

ويف 2011م، قدم��ت اإدارة حماي��ة البيئة نظاماً 
بيئي��اً لتطبيق��ه يف مراف��ق الت�سغيل اخلا�سة 
بال�رشك��ة، يطلق عليه اخلط��ة الرئي�سة حلماية 
البيئة يف اأرامكو ال�سعودية. وتعتمد هذه اخلطة 
عل��ى معايري الآي��زو 2004-14001، وهي معايري 
معتم��دة دولياً و�سع��ت لت�سهي��ل الإجراءات 
الداخلية لر�سد جوان��ب البيئة والتخفيف من 
الآث��ار البيئي��ة ذات ال�سلة. وق��د �سممت اإدارة 
حماي��ة البيئة اخلطة الرئي�سة حلماية البيئة من 
اأج��ل املرافق الت�سغيلي��ة يف اأرامكو ال�سعودية، 
بغر���س مراقبة وقيا���س وحت�س��ني الأداء البيئي 

وخف�س اأثر اأعمال ال�رشكة على البيئة.

لقد تو�سع��ت جهود حماية البيئ��ة يف اأرامكو 
ال�سعودي��ة م��ع اإطلق ال�رشك��ة ملبييادرة التنوع 
البيولوجي، التي ت�سمل امل�ساريع الرئي�سة التالية: 

يبة  اإن�ساء حممية طبيعية يف ال�سَّ  •

زراعة �سعاب ا�سطناعية يف اخلليج العربي   •

اإن�س��اء مفرخ��ات �سمكي��ة للحفاظ على   •
�سناعة ال�سيد البحري 

تطبيق اإج��راءات حماية البيئ��ة يف املوائل   •
احل�سا�س��ة بيئياً يف جمي��ع مناطق عمل 

ال�رشكة 

اإجراء درا�سات لو�سع اإطار عمل وطني لإدارة   •
م�سائد الأ�سماك 

تطوي��ر حديق��ة اإيكولوجي��ة »بيئية« من   •
اأ�سجار املنغروف يف خليج تاروت 

وخ��لل الع��ام 2011م، مت زرع 50 األييف �ضييجرة 
منغييروف على ط��ول �ساح��ل اخللي��ج العربي، 
وه��ي املرحلة الأولى لزراع��ة مليون �سجرة خلل 
ال�سن��وات اخلم�س التالي��ة يف مناطق �ساحلية 
�س هذا اللتزام على برنامج زراعة  خمتلفة. ويوؤ�سَّ
املنغروف الذي يع��ود اإلى قرابة 20 عاماً م�ست. 
وتعترب اأ�سج��ار املنغروف ���رشورة اأ�سا�سية لي�س 
فقط لأنها حتمي ال�سواحل من العوامل البيئية 
ال�س��ارة كالري��اح والأمواج، ولكنه��ا اأي�ساً جزء 
اأ�سا�سي من �سل�سلة الغذاء البحري. و�سي�سهم 
برنامج الزراعة هذا يف اإنعا�س واحلفاظ على هذا 
امل��اأوى الطبيع��ي احليوي الذي كان ق��د بداأ يف 

التل�سي على مدى العقود القليلة املا�سية.

وبالنظر اإلى تو�سع اأعمالنا فقد عملنا على احلد 
من تاأثري تل��ك الأعمال على بيئتن��ا الطبيعية. 
فعل��ى �سبيل املثال، فق��د اأُْجرٍيَ��ت اأثناء تطوير 
حق��ل منيفة الواقع يف اخللي��ج العربي درا�سات 
هند�سية وبيئية مكثف��ة ل�سمان عدم الإ�رشار 
بالنظام البيئي البحري يف تلك املنطقة. ونتيجة 
لذلك اأن�سئ عدد من اجل�سور، و�سيدت جمموعة 
من اجلزر ال�سطناعية الق��ادرة على جتديد مياه 

البحر، وتوفري امللذ للأحياء البحرية. 

ويُعدُّ برنامج اأرامكو ال�ضييعودية للحد من حرق الغاز 
الذي مت اإعداده خلف�س حرق الغاز عرب  ن�رش  اأنظمة 

ر�سد احلرق والقيا�س والت�سجيل والإبلغ عن خ�سائر 
عملي��ات احلرق. ويف العام 2011م، قامت ال�رشكة 
بن���رش اأجهزة مراقبة احل��رق يف مواقع حمددة يف 
امل�س��ايف ومرافق �سوائل الغاز الطبيعي ومعامل 
الغاز مل�ساع��دة املرافق يف ت�سجيل اخل�سائر الآنية 
للحرق وت�سنيفها. وق��د اأ�سهم هذا الربنامج يف 
خف�س جممل م�ستوى حرق الغاز بن�سبة 58٪ يف 
مرافق �سوائل الغ��از الطبيعي و30٪ يف معامل 

الغاز منذ العام 2010م.

وكجزء من برنامج اإدارة النفايات اخلا�س بال�رشكة، 
اأطلق��ت م�سفاة جدة مب��ادرة نتج عنها جتميع 
10000 م��رت مكع��ب م��ن خملف��ات عمليات 
التكري��ر، مت��ت اإزالتها م��ن املنطق��ة البحرية.

واأخ��ذت ال�رشكة بزمام املب��ادرة يف تطوير تقنية 
متقدمة ملعاجل��ة النفايات الزيتي��ة. وقد جرِّبت 
ه��ذه التقنية يف معمل التكري��ر يف راأ�س تنورة 
فاأثبت��ت جدواه��ا القت�سادي��ة ملعاجل��ة في�س 
مي��اه ال�رشف الزيتي��ة. كما رخ�س��ت ال�رشكة 
 با�ستخدام تقنية املفاعل احليوي الغ�ضييائي ل�رشكة
  »�سيمن��ز« ل�ستغلله��ا جتارياً بعلم��ة جتارية 

حتمل ا�سم »اإيكو- رايت«.

كذلك ت�ستخدم اأرامكو ال�سعودية تقنية خف�ض 
حييرق املييواد الهيدروكربونييية اإلى ال�ضييفر من خلل 
معادل��ة كيميائية تليها عملي��ات فرز متعددة 
املراح��ل ل�ستخل�س امل��واد الهيدروكربونية من 
الآب��ار الختبارية. وقد طبقنا ه��ذه التقنية يف 
العدي��د من اآبار الزيت والغ��از على الياب�سة، يف 
الع��ام 2011م ملنع حرق الغ��از ومنع الت�رشيف 
املفتوح للم��واد الهيدروكربوني��ة ال�سائلة. وقد 
اأ�سهم ذلك يف احلفاظ على املوارد الهيدروكربونية 
القيم��ة، ويف خف�س املدة التي ي�ستغرقها جهاز 

احلفر يف حفر الآب��ار، ويف تعزيز عن�رش ال�سلمة، 
وكذلك اأدت اإلى خف�س ملحوظ يف الآثار البيئية. 
كما تعد هذه التقني��ة ممار�سة معتادة يف الآبار 
الواقع��ة عل��ى الياب�سة، وقد ُجرِّب��ت بنجاح يف 
ثلث من اآبار املناطق املغمورة يف حقل ال�سّفانية 

للزيت يف اخلليج العربي. 

وعل��ى مدى �سن��وات، تولت اأرامك��و ال�سعودية 
رعاية برنامج لإعييادة التدوير يف املنطقة ال�رشقية. 
ويف الع��ام 2011م، و�سعنا نط��اق هذا الربنامج 
لي�سمل اأحياء يف املنطقتني الو�سطى والغربية. 
كم��ا قمنا يف عام 2011م بجمع 1346 طناً من 
الورق والكرتون والبل�ستيك والزجاج والألومنيوم، 
و 11500 من خراطي�س الطابعات، من اأجل اإعادة 
التدوي��ر.. كما �سيقوم برنام��ج تو�سعة املكاتب 
ال��ذي مت اإطلقه موؤخراً بتنظيم ور�س عمل لفرق 
النظاف��ة اخلا�س��ة باملب��اين تو�س��ح الإجراءات 
املتعلق��ة بكيفية جم��ع املخلف��ات والنفايات 
القابل��ة للتدوي��ر، وذلك من اأج��ل التاأكيد على 

م�ساركة جميع مرافق املكاتب يف ال�رشكة. 

ويف اإط��ار �سعينا لن�رش ر�سال��ة اإعادة التدوير يف 
جمتمعنا الأو�سع فقد نظمنا حملت توعوية عن 
اأهمية التدوير يف املنطقة ال�رشقية م�ستهدفني 
املوظفني وعائلتهم واملدار�س واملجتمعات املحلية 
واملوؤ�س�سات احلكومية. وخلل عام 2011م ح�رش 

اأكرث من 14000 �سخ�س تلك احلملت. 

وو�سعت ال�رشكة خطة احلفاظ على املياه،  و�ساغت 
ا�سرتاتيجية �ساملة ترمي اإلى تعزيز تر�سيد املياه 
يف مناطق ال�رشكة للمحافظة على موارد املياه 
اجلوفي��ة يف اململكة من اأجل احلد من ا�ستهلك 
املياه العذبة بن�سبة 70٪ خلل ال�سنوات الع�رش 

القادمة م�ستفيدة من التقنيات احلديثة واأف�سل 
الو�سائل ال�سناعية.

ومن بني اجلهود الإ�سافية املتعلقة باحلفاظ على 
املي��اه كان رعاية موؤمتر املي��اه العربية 2011 يف 
مملكة البحرين. وقد ح���رش املوؤمتر الذي جاء حتت 
عنوان »تقنيات املخلفات وخملفات املياه من اأجل 
بيئة م�ستدامة«، اأكرث من 850 اأخ�سائي يف املياه 

وخملفاتها، جاءوا من 10 دول من حول العامل.

»يعد املنغروف جزءاً مهماً من البيئة البحرية ال�ساملة. فاملنغروف يوفر موائل طبيعية لتكاثر 
الأ�سماك والروبيان. وت�ساعد هذه الأ�سجار يف ال�سيطرة على عمليات التاآكل التي تتعر�س لها 

ال�سواحل وتوفر ملذاً طبيعياً للطيور املهاجرة وغريها. ونحن ن�سعى مل�ساعدة النا�س يف فهم 
قيمة املنغروف، ل بالن�سبة لبيئتنا فقط بل لقت�سادنا وجمتمعاتنا«. 

                                       - علي قا�سم، خبري بيئي باإدارة حماية البيئة. 

حماية البيئة 
الطبيعية

 البيئة
حماية البيئة
 الطبيعية

 البيئة
حماية البيئة

 الطبيعية
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وبالإ�ضاف���ة اإل���ى العمل لتح�ضني اأدائن���ا البيئي، عملنا اأي�ض���اً لرفع م�ضتوى 
الوع��ي بحماية البيئة. فقد نظمنا حمل��ة لزراعة املنغروف يف خليج تاروت بالقرب 
من م�سفاة راأ�س تنورة لتثقيف اأفراد املجتمع ب�ساأن اأهمية املنغروف للبيئة البحرية 

وت�سجيعهم على امل�ساركة يف اإعادة تاأهيل موائل املنغروف واملحافظة عليها. 

وم��ن بني اجله��ود الأخرى الت��ي بذلتها ال�رشكة 
لرفع م�ستوى الوعي باأهمية احلفاظ على بيئتنا 
الطبيعي��ة، فقد ن���رشت الأطل�ض البحييري للجزء 
الغربييي ميين اخلليج العربييي. ويعد ه��ذا الأطل�س 
ال��ذي مت اإنتاج��ه بال�رشاك��ة مع مرك��ز البيئة 
واملي��اه يف معهد البحوث بجامع��ة امللك فهد 
للب��رتول واملع��ادن، الأول من نوع��ه يف اململكة، 
وه��و يوثق م��دى التن��وع يف البيئ��ة البحرية 
وال�ساحلي��ة للخليج العرب��ي. ويتكون الأطل�س 
من 383 �سفحة، ت�ستمل على �سور ومعلومات 
تف�سيلية تظهر اأحد اأكرث النظم البيئية تنوعاً 

يف املنطقة.

وتعمل مبادرة التثقيف البيئي يف اأرامكو ال�سعودية 
لتعزيز املعرف��ة والوعي والهتم��ام بالبيئة بني 
ال�سباب وطلب املدار���س. ونظمنا لهذا الهدف 
�سل�سلة م��ن ور�س العمل ملعلمي املدار�س الذين 
يدرّ�س��ون هذه املعارف يف ف�سولهم. وخلل هذه 
ال�سل�سلة يك��وِّن املعلمون جمموعات »اأ�سدقاء 
البيئ��ة« لتعزيز التعامل الوّدي م��ع البيئة لدى 
الط��لب والأ���رش واملجتمع. وتنّفذ ه��ذه املبادرة 
بال�س��رتاك مع وزارة الرتبي��ة والتعليم، وقد جرى 
تطبيقها فعلياً يف اأك��رث من 500 مدر�سة وبني 
ما يزيد على 400 جمموعة من اأ�سدقاء البيئة.  

اتخ��ذت اأرامكو ال�سعودية خط��وات مهمة يف 
تنفي��ذ عدد من امل�ضيياريع املثرية يف جمييال الطاقة 
ال�ضم�ضييية. ففي ه��ذا الإطار، قام��ت ال�رشكة 
وبالتع��اون مع ال�رشك��ة ال�سعودي��ة للكهرباء 
و�س��ولر فرُنت��ري، بالتعاقد مع �رشك��ة �سوا �سل 
الياباني��ة التي متتلك اأرامك��و ال�سعودية ح�سة 
فيها لإن�ساء �ساح��ة لتوليد 500 كيلو واط من 
الكهرب��اء با�ستخ��دام الطاق��ة ال�سم�سية يف 
جزي��رة فر�س��ان يف البحر الأحم��ر، �سمن جهود 
اأرامك��و ال�سعودية لتلبية الطل��ب املتزايد على 
الكهرب��اء يف اململكة من خ��لل حلول الطاقة 

النظيفة.

كذلك �ستت�سمن الأعم��ال الإن�سائية يف مركز 
امللك عبدالله للدرا�ضييات والبحوث البرتولية تركيب 
األ��واح الطاق��ة ال�سم�سية الت��ي �ستولد 3.5 
ميقاواط م��ن الطاقة، و�سينت��ج املرفق اجلديد 
للطاقة ال�سم�سية الذي بنته اأرامكو ال�سعودية 
يف جامعيية امللييك عبييد اللييه للعلييوم والتقنييية 2 

ميقاواط من الطاقة. 

وللبق��اء عل��ى اطلع عل��ى اأح��دث التطورات 
يف م�ساريع الطاق��ة ال�سم�سية، فق��د اأعددنا 
منطقة تقنية للطاقة ال�سم�سية يف الظهران 
ت�س��م اأكرث من 30 مورداً تقني��اً خمتلفاً. وترمي 
ه��ذه املنطقة التقنية اإلى ر�سد تطور التقنيات 

النا�سئة وتطبيقاتها وتقييمها يف اململكة. 

وثم��ة تقنية جديدة قي��د البحث، ه��ي تقنية 
احتجيياز ثاين اأك�ضيييد الكربييون وحقنييه يف املكامن 
البرتولية للح��د من انبعاثه يف الغلف اجلوي مع 
تعزيز فر�س ا�ستخل�س الزيت. وقد بداأت ال�رشكة 
يف العام 2011م، م�رشوعاً ل�سغط ثاين اأك�سيد 
الكربون وجتفيف��ه يف معمل ا�ستخل�س �سوائل 
الغ��از الطبيعي يف احلوية ونقل الغاز وحقنه يف 
حقل الغوار. وعن��د اكتمال هذا امل�رشوع يف عام 
2013م، �س��وف يك�سف عن جدوى هذه التقنية 

يف ال�ستخل�س املدعم للزيت. 

رفع م�ستوى 
الوعي بحماية 

البيئة

تطوير تقنيات الطاقة النظيفة

 البيئة
 تطوير  تقنيات
الطاقة النظيفة

 البيئة
 رفع م�ضتوى

 الوعي بحماية
البيئة

 | التطلع نحو الأف�ضل | 
رعت اأرامكو ال�ضعودية اإنتاج فيلم »بحار ال�ضحراء« مع نا�ضيونال جيوغرافيك، كما رعت اإنتاج 

فيلم »بحار التغيري«
 | التطلع نحو الأف�ضل |

متكنت اأرامكو ال�ضعودية من ت�ضنيع اأول مركبة قادرة على احتجاز الكربون

وقد تعاونت اأرامك��و ال�سعودية مع خمرجني مرموقني 
لإخ��راج عامل ما حت��ت املاء يف كل م��ن البحر الأحمر 
واخلليج العربي اإل��ى النا�س يف اأنحاء العامل. وقد اأُنتج 
فيلم »بحار ال�سحراء« ال��ذي تبلغ مدته �ساعة واحدة 
يف اأمري��كا ال�سمالية يف �سهر اأبريل 2011م، وهو يبث 
الآن على الهواء على قناة نا�سيونال جيوغرافيك وايلد 

ال�سهرية العاملية. 

 اأم��ا الفيلم الثاين الأق�رش فعنوانه »بحار التغيري« وهو 

فخ��لل 17 �سهراً فقط م��ن العمل يف مركز البحوث 
والتطوي��ر يف ال�رشكة مت تطّوير ه��ذه ال�سيارة لإثبات 
جدوى تقنية احتج��از ثاين اأك�سي��د الكربون وتخزينه 
ب�سكل موؤقت يف �سيارات الركاب. وللحد من النبعاث 
تف�سل ه��ذه التقنية ثاين اأك�سي��د الكربون من بخار 
العادم با�ستخ��دام حرارة الع��ادم الناجمة من حمرك 
الح��رتاق. ونتوقع اإمكاني��ة اعتماد ه��ذه التقنية يف 

فيلم يوثق جه��ود حماية البيئة يف اأرامكو ال�سعودية، 
وميكن م�ساهدت��ه على موقع ال�رشكة، كما اأنه يعر�س 

يف العديد من املعار�س التجارية يف اأنحاء العامل. 

وقد نقل علماء البحار يف اأرامكو ال�سعودية معارفهم 
الوا�سع��ة حول البيئة البحرية وال�ساحلية املحلية اإلى 
خمرجي الأفلم، وا�ستخدم��ت ال�رشكة اأ�سطولها من 
الطائرات الطوافة للتقاط �س��ور جوية للفيلم. وقد 

ا�ستغرق ت�سوير العملني 133 يوماً. 

م�سادر متنقل��ة اأخرى مثل ال�سفن والقطارات. وخلل 
النم��وذج الأويل من هذه ال�سي��ارة، حققنا خف�ساً يف 
اأنبعاث��ات ثاين اأك�سي��د الكربون بلغ��ت 10٪. وخلل 
تقدمنا يف تطوي��ر هذه التقنية، فاإنن��ا ناأمل ان نرفع 

ن�سبة خف�س النبعاثات اإلى ٪60.

وتع��د هذه التقني��ة فتحاً جديداً ميكن��ه من احلّد من 
التاأثري البيئي لنظام النقل يف العامل. 

ا�ست�رشاف امل�ستقبل
تت�ضمن بنود التزامنا للعام 2012م وما بعده 

ما يلي:

احلد من جممل ا�ستهلك الطاقة يف   •
مرافقنا القائمة بن�سبة 2٪ �سنوياً خلل 

ال�سنوات الثلث القادمة 

اإجراء درا�سات للمحافظة على الطاقة يف   •
ثلثة مرافق خلل العام 2012م 

احلد من ا�ستهلك املياه العذبة بن�سبة   •
70٪ خلل العقد القادم وذلك بال�ستفادة 

من التقنيات واأف�سل املمار�سات يف 
ال�سناعة 

تنفيذ برنامج احلد من حرق الغاز يف جميع   •
املعامل الباقية ومنها مرافق اإنتاج الزيت 

اإعداد تقاريرنا ال�سنوية الأولى حول خطط   •
احلد من حرق الغاز يف مواقع حمددة، 

و�ستحدد هذه التقارير م�سادر حرق الغاز يف 
كل مرفق وتوفر فرز وحتليل اإجراءات ق�سرية 

وطويلة الأجل للحد من حرق الغاز يف 
امل�سايف ومرافق �سوائل الغاز الطبيعي 

ومعامل الغاز 

م�ساركة 85٪ من القوى العاملة يف   •
الظهران و 55٪ من مناطق العمل الأخرى 

يف برنامج اإعادة التدوير 

تلبية 46٪ من حاجة مياه الري من خلل   •
املياه املعاجلة من الدرجة الثالثة 

زراعة 200 األف من اأ�سجار املنغروف �سنوياً   •
وذلك �سمن خطتنا الرامية اإلى زراعة 
مليون �سجرة منغروف خلل ال�سنوات 

اخلم�س القادمة 
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ا�ست�رشاف امل�ستقبل
ا�ضت�رشاف
امل�ضتقبل

اإيجاد مرتكزات للتعاون واحلوار 
م��ن العنا�رش املهمة عندما ن�س��ع ا�سرتاتيجية 
املواطنة العامة للعام 2012م، تعزيز التعاون يف 
جمال م�سوؤولية ال�رشكة الجتماعية بني خمتلف 
الهيئ��ات يف اململكة، ومنه��ا ال�رشكات اخلا�سة 
والهيئ��ات غري الربحية وال��وزارات احلكومية. واأن 
ن�ستثمر يف �سبيل ه��ذا الهدف نقاط القوة يف 
ال�رشك��ة، ب�سفتها املبادرة وال�رشيك، وهي �سفة 
منار�سها يف جمي��ع جوانب اأعمالن��ا. ون�سعر اأن 
الوقت قد ح��ان يف اململكة لتعزيز تبادل الأفكار 
وبلوغ م�ستوي��ات اأعلى من التع��اون وال�رشاكة 

والتطلع لأن نويل هذه امل�ساألة جهدنا وطاقتنا.
 

 القيا�س وا�ضتطالع النتائج
كم��ا ذكرنا اأول م��رة يف تقري��ر املواطنة العام 
2010م، �سيُع��د التحول نح��و تاأ�سي�س موؤ�رشات 
الأداء الرئي�سية ملتابع��ة التقدم والأداء من اأجل 
حتقيق تاأث��ري م�ستدام اأحد املج��الت الرئي�سية 
لتطوي��ر ا�سرتاتيجية املواطنة واإج��راءات اإعداد 

التقاري��ر. ويتطلب هذا من��ا اأن ن�سمن القيا�س 
والربوتوكولت  الإجراءات  للأمور، وو�سع  ال�سائب 
وال�سواب��ط اللزم��ة لتجمي��ع ه��ذه البيانات 
والتحقق منها واعتمادها، وهي عملية م�ستمرة. 
كما اأن تقدمنا يف هذا املجال �سي�سبح ملمو�ساً 
من خلل زي��ادة التفا�سيل وال�سفافية يف تقارير 

املواطنة لدينا. 

 تعزيز الهيكل التنظيمي للمواطنة
اأُن�س��ئ ق�سم امل�سوؤولية الجتماعية يف ال�رشكة 
ع��ام 2009م، وهو خطوة اأول��ى يف ا�سرتاتيجية 
اأ�سمل اأطلقنا عليها« »�سنع دائرة داخل الدائرة« 
ته��دف اإلى دعم فعالي��ة الت�سميم والتطبيق 
والقيا���س واإع��داد التقارير اخلا�س��ة باملواطنة، 
و�سوف من�س��ي قدم��اً يف ه��ذه ال�سرتاتيجية 
وذل��ك من خ��لل التقييم امل�ستم��ر للتوظيف 
 وتخ�سي�س املوازنة وتنفيذ اإطار عملي للحوكمة

 للأخذ بزمام �سناع��ة القرارات املتعلقة بربامج 
املواطنة. 

فيم���ا نوا�ض���ل خط���ة التح���ول ال�ضرتاتيج���ي يف اأعمالن���ا الأ�ضا�ضي���ة، فاإننا 
»نطم��ح اإلى الأف�س��ل« لإطلق الطاق��ة الكاملة للبني��ة الت�سغيلية ملوظفينا 
م��ن ذوي الكفاءات، ون�سعى دوم��اً لتعزيز تاأثرينا الإيجاب��ي يف املجتمعات والبيئة 
الطبيعي��ة. وبالنظ��ر اإلى الع��ام 2012م، فاإننا نتوقع اإحراز تق��دم يف العديد من 

املجالت ال�سرتاتيجية الأ�سا�سية يف هذا العام.  
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