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ركزت الشركة أولى جهودها بين ثالثينيات وسبعينيات القرن 

الماضي على البنية التحتية والتنمية الصناعية في المملكة، 

بما في ذلك بناء المدارس والطرق السريعة وتوفير المياه 

والكهرباء والقضاء على العديد من األمراض مثل مرض 

 المالريا. وعلى مر السنين، حولت الشركة تركيزها تدريجيًا 

إلى أنشطة المواطنة التطوعية، إلى جانب االستمرار في 

توفير بنية تحتية جديدة لمجتمعاتنا. 

وتسعى أرامكو السعودية من خالل برنامج )اكتفاء( وبرنامج 

التنمية الوطنية إلى تعزيز سالسل إمداد الشركة المحلية بما 

يخدم أهدافها التجارية باإلضافة إلى تطوير قطاع طاقة في 

المملكة يتميز بالتنوع واالستدامة، والقدرة التنافسية العالمية.

تعظيم القيمة 
المجتمعية

الممارسات العمالية

  

نسبة السعودة )٪( - صفحة رقم 78

 حقوق اإلنسان

)المجتمعات المحلية(
  

تعد حقوق اإلنسان مسألة جوهرية ترتبط ارتباًطا كبيًرا بالكثير 

من مؤشرات األداء الرئيسة، وتؤثر تأثيًرا كبيًرا على أعمال الشركة 

وعملياتها اليومية، األمر الذي حدا بأرامكو السعودية لتطبيق 

منهجية تدريجية لضمان جودة عمليات جمع البيانات وتحديد 

األهداف ونزاهتها، ولذلك ال توجد مؤشرات أداء رئيسة تم إعداد 

تقارير علنية بشأنها لعام 2021.

المجتمع والبيئة

  

االستثمار المجتمعي )بماليين الرياالت السعودية( - صفحة رقم 84

المساهمة االقتصادية

  

 المدفوعات للجهات الحكومية 

)بماليين الدوالرات األمريكية( – صفحة رقم 86

 إجمالي مصاريف البحث والتطوير 

)بماليين الدوالرات األمريكية( – صفحة رقم 44

 القيمة االقتصادية المباشرة المحققة والموزعة 

)بماليين الرياالت السعودية( – صفحة رقم 92

المحتوى الوطني

  

تقييم برنامج )اكتفاء( )%( - صفحة رقم 79

نسبة سعودة عقود الخدمات )%( – صفحة رقم 79

نسبة سعودة عقود اإلنشاءات )%( – صفحة رقم 79

مع نمو أرامكو السعودية في المملكة العربية السعودية وخارجها، تطمح سبب األهمية

الشركة إلى تحقيق قيمة في المناطق التي تمارس فيها أنشطتها، بشكل 

مباشر وغير مباشر. إذ يعتبر المجتمع المحلي المزدهر وسلسلة التوريد 

المحلية القوية من المكونات األساس لنجاح أعمال الشركة. وأثبت هذا النهج 

قيمته من خالل قدرة الشركة على التعاطي مع أي اضطراب محتمل في 

 أعمالها، بما في ذلك ما حدث نتيجة جائحة كوفيد-19، والهجمات التي 

ُشنت على بنيتها التحتية.

تسعى أرامكو السعودية من خالل برنامج )اكتفاء( و برنامج التنمية الوطنية طموح الشركة

إلى تطوير قطاع طاقة في المملكة يتميز بالتنوع واالستدامة والقدرة 

التنافسية العالمية، وتعزيز سلسلة التوريد ورفع كفاءتها.

تسعى الشركة للتطوير واالستثمار حيثما تمارس أعمالها )بما في ذلك منهجية الشركة

منظومة النفط والغاز المحلية في المملكة( وذلك لتعزيز موثوقيَة سلسلة 

توريد الشركة، وترشيد التكاليف التشغيلية وتحسين مستويات المخزون، مما 

يعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع عمالئها في شتى أنحاء العالم. 

ستواصل الشركة دعمها للصناعة المحلية والمشاريع المشتركة لتحقيق خطط الشركة

هدفها المتمثل في توطين 70% من اإلنفاق على السلع والخدمات.

أهداف األمم المتحدة للتنمية مواضيع األهمية النسبية

المستدامة ذات الصلة

المقاييس ذات الصلة

 لمزيد من المعلومات حول المقاييس ذات الصلة،

ُيرجى الرجوع إلى صفحة رقم 88

 التغير المناخينظرة عامة

 والتحول في

قطاع الطاقة

 الحد من

اآلثار البيئية

 سالمة األعمال

وتطوير األفراد

تعظيم القيمة 

المجتمعية

البيانات
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 التغير المناخينظرة عامة

 والتحول في

قطاع الطاقة

 الحد من

اآلثار البيئية

 سالمة األعمال

وتطوير األفراد

تعظيم القيمة 

المجتمعية

البيانات

دعم االقتصاد المحلي

السعودة — تعزيز المحتوى المحلي حيث تمارس 

الشركة أعمالها

نظًرا لوجود المقر الرئيس ألرامكو السعودية في المملكة 

العربية السعودية وتمركز موارد الطاقة فيها، تحمل الشركة 

على عاتقها مسؤولية توفير فرص العمل المباشرة وغير 

المباشرة للمواطنين السعوديين من خالل إستراتيجية 

الشركة للتوريد من المصادر المحلية )ُيرجى الرجوع إلى 

صفحة رقم 79(.

وفي إطار برنامج نطاقات، ُصنفت أرامكو السعودية ضمن 

فئة “األخضر المرتفع” )البالتيني(، مما يعني أن الشركة تلتزم 
بمتطلبات السعودة الحالية.1

وتقوم إدارة تطوير القوى المحلية بأنشطة متعددة 

في الشركة وتعمل على قياس مستوى االلتزام وتقديم 

االستشارات والدعم لتحسين نسبة السعودة.

بناء القدرات في المملكة العربية السعودية

إلى جانب تعزيز التوظيف المحلي في المملكة العربية 

السعودية، أنشأت الشركة برنامج تعزيز القيمة المضافة 

اإلجمالية في المملكة )اكتفاء(، والذي يوفر فوائد ملموسة 

للشركة والمملكة بشكل عام، بما في ذلك ما حدث خالل 

الجائحة األخيرة التي أصابت العالم. وأتاحت سالسل التوريد 

المحلية للشركة المحافظة على أعمالها وحمايتها من 

التوقف. ورغم الركود االقتصادي، استمر الكثير من الشركاء 

في مجال التوريد في بناء مرافق وتدشينها في المملكة، 

لضمان توفير المواد والخدمات للشركة، وللمحافظة على 

القوى العاملة السعودية. وحافظت أنشطة اقتصادية تقدر 

بمليارات الدوالرات األمريكية على وجودها داخل المملكة، 

رغم أنها كانت لتغادرها في الماضي لوال البرنامج، وهو ما 

خدم مصالح الشركة ودعم االقتصاد المحلي.

وفي عام 2021، حقق برنامج )اكتفاء( 59% من المحتوى 

المحلي في سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، وهو ما يمثل 

زيادة كبيرة تتجاوز 35% عما كانت عليه عندما تم إطالق 

البرنامج في عام 2015. 

وفي عام 2021، أعلنت الشركة عن توسعة كبيرة في برنامجي 

)اكتفاء( ودعم التنمية الوطنية. حيث يركز برنامج التنمية 

الصناعية في )نماءات أرامكو( على بناء القدرات في أربعة 

قطاعات رئيسة هي: 

االستدامة 	 

التقنية 	 

الخدمات الصناعية وخدمات الطاقة 	 

المواد المتطورة	 

وكلمة نماءات كلمة جمع تحمل معنى االزدهار، في إشارة 

إلى مضمون هذا البرنامج الذي يهدف إلى االستفادة من 

الفرص الضخمة المتوفرة في المملكة لتحقيق القيمة 

ودفع عجلة التوسع والتنوع في االقتصاد مع الشركاء 

المحليين والعالميين.

وتهدف الشركة في برنامج )نماءات( إلى تحقيق ميزة 

تنافسية ومنافع للبيئة، وألعمالها، ولشركائها ولقطاع الطاقة 

والكيميائيات على نطاق أوسع، وذلك من خالل االستفادة 

من الحوافز المالية والتمويلية والضريبية والتنظيمية 

المتاحة من خالل برنامج )شريك( الحكومي.

%59.02 0 1 92 0 2 02 0 2 1

%57.5 %55.8%59.0

برنامج (اكتفاء)

(نسبة اإلنفاق على املشتريات داخل اململكة)

%25.62 0 1 92 0 2 02 0 2 1

%21.6 %21.8
%25.6

سعودة عقود اإلنشاءات

(نسبة مقاولي اإلنشاء السعوديني إلى إجمالي القوى العاملة ملقاولي اإلنشاء يف السعودية)

%56.62 0 1 92 0 2 02 0 2 1

%51.0 %51.4
%56.6

سعودة عقود اخلدمات

(نسبة مقاولي اخلدمات السعوديين إلى إجمالي القوى العاملة ملقاولي اخلدمات يف السعودية)

 %90.5
نسبة الموظفين السعوديين في الشركة في 31 ديسمبر 2021، 

)كانت نسبتهم 89.6% في 2020، و88.5% في 2019(

ما الذي تقوم الشركة بعمله؟

أكاديمية التميز

أُنشئت أكاديمية التميز في عام 2021 وهي إحدى 

مبادرات أرامكو السعودية بالشراكة مع كبرى 

البنوك االستثمارية في العالم وشركات المحاسبة 

العالمية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 

إلنشاء أكاديمية تصنع قادة الغد من خريجي 

التخصصات المالية.

 التغير المناخينظرة عامة

 والتحول في

قطاع الطاقة

 الحد من

اآلثار البيئية

 سالمة األعمال

وتطوير األفراد

تعظيم القيمة 

المجتمعية

البيانات

منذ انطالقة برنامج )اكتفاء( في عام 2015، شهدت 

سلسلة التوريد المحلية في المملكة تحسينات كبيرة 

تمثلت في التالي:

زيادة المشتريات المحلية للسلع والخدمات بنسبة 	 

300% من قبل موردي الشركة.

زيادة استثمارات كبار موردي الشركة بمقدار 20 ضعًفا 	 

في تطوير الموردين المحليين.

زيادة استثمارات موردينا في مجال البحث والتطوير 	 

داخل المملكة العربية السعودية بنسبة %300.

تحقيق متوسط نمو بنسبة 20% في أجور 	 

السعوديين وزيادة تدريب وتطوير القوى العاملة 

المحلية بنسبة %30.

تحقيق زيادة بنسبة 50% في نسبة السعودة، وزيادة 	 

نسبة السعوديات العامالت في سلسلة توريد 

أرامكو السعودية إلى أكثر من الضعف.

تحقيق نمو سنوي في تنمية المشاريع الصغيرة 	 

والمتوسطة من قبل الموردين بنسبة %50.

المساعدة في إنشاء قاعدة صناعية تنافسية في 	 

المملكة تصدر منتجاتها حالًيا إلى أكثر من 40 دولة، 

مع زيادة بنسبة 70% من موردي أرامكو السعودية.

في عام 2011، ُفرضت سلسلة من الضوابط الحكومية )حوافز وقيود( على الشركات الخاصة في المملكة لتوظيف السعوديين.  .1

١٠0 مليار دوالر أمريكي 
 حجم مساهمة برنامج )اكتفاء( في اقتصاد 

المملكة العربية السعودية

تعظيم القيمة المجتمعية تتمة
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 التغير المناخينظرة عامة

 والتحول في

قطاع الطاقة

 الحد من

اآلثار البيئية

 سالمة األعمال

وتطوير األفراد

تعظيم القيمة 
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ووفًقا ألنظمة العمل المحلية، تحدد قواعد السلوك الخاصة 

بموردي الشركة وشروط االتفاقية التعاقدية لموردي الشركة 

أيًضا االلتزامات التي تتوقعها الشركة من مورديها في مجال 

دعم الحقوق العمالية الخاصة بالقوى العاملة لديهم وحظر 

جميع أشكال العمل القسرية وعمالة األطفال. 

ومع بداية أي عالقة عمل، تسعى الشركة جاهدة لدعم 

وترسيخ مبادئ العمل بمسؤولية لدى جميع األطراف التي 

ترغب في العمل مع الشركة. وفي بعض الحاالت، واجهت 

الشركة انقطاع في األعمال بسبب عدم التزام الموردين 

بمعايير الشركة وبسبب وجود فجوات في األداء ما بين 

سياسات الشركة والممارسات المتبعة. هذا هو السبب الكامن 

دعم االقتصادات خارج المملكة العربية السعودية 

تستثمر أرامكو السعودية في أماكن تتعدى نطاق المملكة 

العربية السعودية ونطاق برنامج )اكتفاء( وذلك في أماكن 

أخرى تزاول فيها أنشطتها وأعمالها. وتستثمر شركة أرامكو 

السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة في الشركات المطّورة 

لتقنيات ذات أهمية إستراتيجية ألرامكو السعودية من أجل 

تسريع وتيرة تطورها ومن ثم تدشينها ضمن أعمالها. فمنذ 

إنشاء أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة المحدودة في عام 

2012، استثمرت أكثر من 450 مليون دوالر أمريكي في أكثر 

من 50 شركة ناشئة في مجال التقنية. 

حيث تركز شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة 

المحدودة بشكل كبير على االستدامة، بما في ذلك تقنية 

استخالص الكربون واستخدامه وتخزينه، والهيدروجين، 

والطاقة المتجددة. وتشمل المحفظة اإلستثمارية الحالية 

شركة نيكسويف )العاملة في مجال كفاءة الطاقة والتهوية 

منخفضة التكلفة للمياه العادمة(، وشركة إنفلو كونترول 

)وهي شركة متخصصة في صمامات التحكم في قاع البئر 

التي تمنع إنتاج المياه غير المرغوب فيها في آبار النفط، 

مما يقلل بشكل كبير من متطلبات الطاقة في قطاع 

التنقيب واإلنتاج(، وشركة يوتيليتي جلوبال إنك )وهي شركة 

متخصصة في مفاعالت توليد الهيدروجين وخاليا الوقود 

وأجهزة التحليل الكهربائي(.

سلسلة التوريد المسؤولة

تدعم الشركة مورديها ومقاوليها لاللتزام بمعايير ومبادئ 

العمل المسؤول المنصوص عليها في مدونة قواعد السلوك 

الخاصة بموردي الشركة وشروط االتفاقية التعاقدية لموردي 

الشركة. ويمثل هذا األمر أساًسا للعالقات المتينة والشفافة 

التي تسعى الشركة جاهدةً لتكوينها مع مورديها. 

وتنص مدونة قواعد السلوك الخاصة بموردي الشركة على 

عدم التسامح مطلًقا مع مخالفات الرشوة والفساد من قبل 

الموردين والمقاولين والمستشارين الخارجيين الذين تمارس 

الشركة أعمالها معهم. وتقوم الشركة بانتظام بتدريب العديد 

من هذه األطراف في مجال مكافحة الرشوة والفساد وطلب 

تقديم إقرار دوري بالتزامهم بمدونة قواعد السلوك الخاصة 

بموردي الشركة. وتفرض كل من مدونة قواعد السلوك 

الخاصة بموردي الشركة وتدريب األطراف الخارجية واإلقرارات 

الدورية على األطراف الخارجية اإلبالغ عن أي مخالفات 

متعلقة بأعمال الشركة في حال المعرفة أو االشتباه بها.

ما الذي تقوم الشركة بعمله؟

بناء المناطق الصناعية

تعد مدينة الملك سلمان للطاقة )سبارك( ركيزة أساس 

لحيوية الصناعة في المملكة، حيث تساعد في إنشاء 

منظومة متكاملة لسالسل القيمة من خالل توفير مركز 

صناعي عالمي لخدمات التصنيع المرتبطة بالطاقة. 

ومن المتوقع أن تجذب عدًدا من أكبر شركات العالم 

وأكثرها ابتكاًرا في قطاع الطاقة.

وتستثمر أرامكو السعودية في تطوير هذه المنطقة 

التي تقع على مساحة 50 كيلومتًرا مربًعا شرق المملكة 

بالقرب من بقيق إلقامة المرافق المرتبطة بالطاقة 

لتوسيع القاعدة الصناعية في المملكة. وُيتوقع أن 

تضيف المدينة 6 مليارات دوالر أمريكي إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي وأن تخلق آالف الفرص الوظيفية.

ما الذي تقوم الشركة بعمله؟

الشراكات المحلية والعالمية

ساهم برنامج )اكتفاء( في خلق نموذج فّعال يشجع 

على تنفيذ األعمال، تمخض عنه إبرام شراكات بين 

شركات محلية وأخرى عالمية رائدة.

ولتعزيز كفاءة برنامج )اكتفاء(، أنشأت الشركة خالل عام 

2021 إدارة دعم التنمية الوطنية بهدف إنشاء مجموعة 

من االبتكارات عالية المستوى لتدعم األعمال وتخلق 

فرص العمل، والنمو االقتصادي الوطني. ويعتمد هذا 

التنظيم على النجاح التاريخي إلحدى مبادراتنا الرئيسة 

لتطوير بيئة األعمال وهو مركز أرامكو السعودية لريادة 

األعمال )واعد(، الذي تأسس في عام 2011 كشركة 

رائدة في تطوير بيئة أعمال مزدهرة للشركات الصغيرة 

والمتوسطة في المملكة. 

وراء قيام الشركة بتنفيذ مبادرات وبرامج لفحص ومراقبة 

مدى التزام المقاول بأمن الشركة، والسالمة، والبيئة، 

والصحة، ومتطلبات العمل، ودعم التحسينات لظروف عمل 

موظفي المقاول ورفاهيتهم ودفع الرواتب في موعدها.

يمكن لموردي الشركة الوصول إلى خط ساخن لإلبالغ عن 

أي مخاوف لديهم، حيث يتم مراجعة مخاوفهم بجدية من 

قبل الشركة. لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى صفحة 

رقم 55.
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في إطار برنامج أرامكو السعودية للسالمة المرورية، 	 

أطلقت الشركة مبادرة )مسارات السالمة( التي تهدف إلى 

خفض الحوادث المرورية الخطيرة، مثل طريق الظهران 

— األحساء السريع الذي يمتد لمسافة 80 كيلومتًرا، أو في 

المواقع األكثر عرضة لوقوع الحوادث المرورية وعددها 30 

موقًعا داخل المدن و26 موقًعا خارجها. وتهدف المبادرة 

إلى تقليل أعداد الوفيات واإلصابات الخطيرة التي تقع 

جراء الحوادث المرورية، وتعزيز ثقافة السالمة وسلوكيات 

القيادة اآلمنة على الطرق. ويقدم البرنامج توصيات 

 هندسية وتوصيات أخرى متعلقة بالسالمة المرورية. 

وفي عام 2021، أثمر تنفيذ هذه التوصيات عن خفض 

أعداد الحوادث الخطيرة في المواقع األكثر عرضة للحوادث 

المرورية بواقع 68%. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا البرنامج 

يحظى بدعم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية.

حمالت التواصل والتوعية بالسالمة

تحرص الشركة على القيام بدوٍر فاعل لضمان سالمة الطرق 

من خالل تطوير مهارات القيادة لدى موظفيها ومساعدة 

مجتمعاتنا أيًضا.

آخر مبادرات التوعية بالسالمة على الطرق

إنشاء حدائق السالمة المرورية لترسيخ ثقافة السالمة 	 

المرورية في سن مبكرة جًدا باتباع منهج تعليمي ترفيهي. 

وقد تلقى التدريب حتى اآلن أكثر من 200,000 طالب.

تقديم حقيبة السالمة المرورية وتدريب أكثر من 	 

6,000 معلم على دورات تدريب المدربين. وحتى اآلن، 

تلقى التدريب أكثر من 1.8 مليون طالب.

تماشًيا مع السماح بقيادة المرأة في المملكة، بادرنا بتعليم 	 

الموظفات واإلناث من عوائل الموظفين على سلوكيات 

القيادة اآلمنة وأنشأنا مدرسة تابعة للشركة لتعليم 

النساء القيادة.

أطلقت أرامكو السعودية برامج التوعية بالسالمة المرورية، 	 

تعزيًزا لثقافة القيادة اآلمنة بين موظفي الشركة ومقاوليها 

وفي المجتمعات المحلية. وتضمنت هذه البرامج تقديم 

 أكثر من 230 محاضرة للتوعية بالسالمة المرورية ألكثر 

من 24,000 شخص.

حقوق األراضي

تقوم الشركة بتقديم طلب للحكومة، ممثلة بوزارة الطاقة، 

فيما يختص بتأمين حقوق األراضي وحمايتها وإنفاذها 

وذلك لتسهيل التنفيذ السليم لعمليات الشركة بموجب 

اتفاقية االمتياز واألنظمة واألوامر والقرارات ذات العالقة. 

ويتم تقييم أي اعتراضات مقدمة والتعامل معها بإنصاف 

ودقة في المواعيد.

 االستخدام األمثل لألراضي القريبة 

من مرافق التشغيل

أثبتت أرامكو السعودية مسؤوليتها االجتماعية ومساهمتها 

في التنمية االجتماعية ورفاهية المجتمعات المضيفة 

من خالل تطوير منهج استباقي لفسح المزيد من األراضي 

ألغراض تطويرية. واتبعت الشركة منهًجا مميًزا إلدارة أنشطة 

فسح األراضي حول مرافقها بطريقة تراعي المحافظة على 

سالمة المرافق والسالمة العامة، وُتدار أنشطة تخطيط 

 األراضي وفسحها حول مرافق الشركة حالًيا من خالل 

“منهج هجين” يجمع بين اإلرشادات والنتائج والمخاطر 

 ويعكس طبيعة عمليات المرافق وأغراض استخدام 

األراضي عند اتخاذ القرار بشأن فسحها.

تقييمات األثر

تعالج الشركة اآلثار المحتملة ألعمالها على المجتمعات 

المحلية، وال سيما ضمان حصولها على المياه النظيفة، 

وإدارة أمن قوتها العاملة والمرافق بمسؤولية، والعمل 

على تدارك أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن أعمالها وال 

يمكن تجنبها.

تنظم سياسة حماية األطراف المعنية في أرامكو السعودية 

تعامالتها مع المجتمعات المحلية، وقواعد الصحة البيئية 

ونظام اإلدارة البيئية في أرامكو السعودية — اللذان يتفقان 

مع مواصفات المنظمة الدولية للمعايير القياسية 14001 

— وسياسات الشركة المتعلقة بشراء األراضي، على مبادئَ 

خاصة بالقضايا المتعلقة بالمجتمعات واألحياء السكنية 

مثل تقييم األثر البيئي، والتعامل مع الدعاوى المتعلقة 

باألراضي، والحصول على المياه النظيفة. 

وفي ضوء إدراك الشركة لتباين اإلجراءات المتبعة لمشاركة 

أصحاب المصلحة في المجتمع المحلي في البلدان األخرى، 

تعمل الشركة على االلتزام بالمتطلبات الوطنية. ويمكن 

ألي شخص يتأثر سلًبا بأنشطة الشركة الوصول إلى الخط 

الساخن للمدقق العام في أرامكو السعودية حيث يمكنه 

اإلبالغ عن أي شكوى بشأن أعمالها، دون الخوف من أي 

تمييز أو عواقب.
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عالمًيا

االستثمار والدعم المجتمعي

يوضح القسم التالي مساهمة الشركة في تعزيز االقتصادات 

ودعم المجتمعات، كجزء من التزامها بزيادة القيمة 

حيثما تعمل.

في عام 2021، ضخت أرامكو السعودية استثمارات مجتمعية 

تربو على 1,350 مليون ريال سعودي )360 مليون دوالر 

أمريكي( داخل المملكة وخارجها. وإلى جانب مساندة أرامكو 

السعودية المجتمعات المحلية في مختلف االستثمارات 

واألعمال التجارية، تحث الشركة فريق إدارتها وموظفيها على 

المبادرة بمساندة هذه المجتمعات وترك بصمة إيجابية فيها.

المملكة العربية السعودية

واعد

أنشئ المشروع في عام 2011، وهو مملوك كلًيا 

ألرامكو السعودية، ويقوم )واعد( باستثمارات المال 

 الجريء، ويحتضن المشاريع السعودية الناشئة 

ويقدم لها الخدمات اإلرشادية.

ومنذ إنشاءه قدم مركز واعد أكثر من 100 مليون دوالر 

أمريكي ألكثر من 100 شركة ناشئة ساهمت منتجاتها 

وخدماتها المميزة في إحداث طفرة في االقتصاد السعودي. 

ومن أبرز األمثلة على ذلك مزارع البحر األحمر )شركة 

سعودية ناشئة تستخدم التقنيات الزراعية وتعتمد النظم 

الزراعية القائمة على المياه المالحة( وشركة وقود حيوي 

تطور حلول الطاقة لتحقيق صافي انبعاثات صفري.

مماثلة العطاء

في عام 2002، أُطلق برنامج جمع تبرعات الموظفين عبر اإلنترنت خالل 

شهر رمضان المبارك لتعزيز مشاركة الموظفين في العطاء المجتمعي وذلك 

بتسهيل جمع تبرعاتهم وتقديم مبالغ مماثلة لتبرعاتهم لتحقيق مساهمات 

خيرية فاعلة.

لت تبرعات موظفينا رقًما قياسًيا من حيث الكمية  في عام 2021، سجَّ

ومستوى المشاركة في حملة واحدة، حيث تبرع حوالي 14,000 موظف بنحو 

6 ماليين ريال سعودي وبعد مساهمة الشركة بمبلغ مماثل لتبرعات الموظفين 

وصل مجموع التبرعات أكثر من 12 مليون ريال سعودي ُقدمت إلى 22 جمعية 

خيرية واستفاد منها 50,000 شخص تقريًبا في 17 مدينة من مدن المملكة 

لحشد الجهود لمساعدة المحتاجين. ومن األمثلة على ذلك ترميم المنازل 

وتوفير األجهزة المنزلية للعائالت المحتاجة، وتقديم المتابعة والعالج لمرضى 

السكري، وعالج غسيل الكلى، ودعم مرضى السرطان.

أيام التطوع

وفي ديسمبر 2021، دشنا بوابة تطوع 

للمساعدة في تحديد األنشطة التطوعية 

التي تتناسب مع مواهب موظفي الشركة على 

بروجكت هوبمدار العام.

تقديم الدعم التعليمي ألكثر 

من 3,500 طالب من الطالب 

المحتاجين في عدد من 

المقاطعات تشمل فوجيان، 

ولياونينغ، و تشجيانغ، ويونان.

المؤسسة الوطنية 

لألسماك والحياة 

البرية

تقديم 18 منحة عززت 

من قدرة 10 شعب 

مرجانية على البقاء.

مؤسسة خليج 

غالفستون

الراعي الرئيس لفعالية 

)مارش مانيا( لعام 2021 

التي تهدف لزراعة 

40,000 من سيقان 

أعشاب المستنقعات 

على امتداد منطقة 

ساحل خليج تكساس.

األشجار لهيوستن 

)تريز فور هيوستن(

دعم خطة مدينة 

هيوستن الشاملة 

)هيوستن المرنة( للحد 

من مخاطر الفيضانات 

وتعزيز االستعداد 

المناخي وذلك بزراعة 

70,000 شجرة وتوزيعها 

وإعادة تشجيرها.

إيرث ايكو 

انترناشونال

ُيجهز تحدي )أَور إيكو( 

األفراد والمجموعات 

لتحديد المشكالت 

البيئية المحلية 

ومعالجتها والسيما تلك 

التي تهدد المحافظة 

على التنوع الحيوي.

إعصار إيدا والعاصفة 

الشتوية أوري

جمع التبرعات النقدية 

والعينية للمنظمات 

المحلية غير الربحية 

للمساعدة في تلبية 

احتياجاتها الفورية 

وعلى المدى البعيد مثل 

توفير الطعام، وإصالح 

المنازل، والتأثيث.

مدرسة أرامكو للترميز

مساعدة المحتاجين من طالب المرحلتين 

االبتدائية والمتوسطة للتعلم من أكثر من 20 

برنامج مخصص في البرمجة لتجسير فجوة 

تعليم التقنية في مقاطعة أولسان.

توزيع الوجبات

توزيع وجبات صحية جاهزة 

ألكثر من 680,000 شخص من 

المحتاجين المتضررين من 

جائحة كوفيد-19.

برنامج تخصصات العلوم 

والتقنية والهندسة والرياضيات

دعم برنامج تعليم العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات في المملكة 

المتحدة والذي يعد أكبر مزود 

لخدمات التعليم والدعم المهني 

لتخصصات العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات.

برنامج تخصصات العلوم 

والتقنية والهندسة والرياضيات

تقديم برامج تعليمية مجانية 

لتخصصات العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات لألطفال 

المحتاجين من طالب 

المرحلة الثانوية.

برنامج زراعة الشعب المرجانية

دعم زراعة الشعب المرجانية الصناعية 

المصممة لغرض خاص وتطويرها في 

محمية “سيسترز آيالند” البحرية ضمن 

أكبر مشروع حديقة شعاب مرجانية 

في المنطقة.

 حملة )هاند إن هاند(

لفرز النفايات

تشجيع حوالي 20,000 طالب من 

طالب المرحلة االبتدائية ومجموعة 

من أفراد المجتمع المحلي في 

حي هولي في مدينة شيامن على 

تدوير النفايات.

تربية المواشي

 مساعدة األسر المحلية

 للبدء بتربية المواشي

 ضمن برنامج الحد من

الفقر في قرية بانلونج 

)مقاطعة قانسو(.

مساهمة الصناعات متناهية الصغر

نسعى لتمكين المئات من الفئات األقل حًظا اجتماعًيا من تحقيق 

االستقاللية المالية بداًل من االعتماد على الجمعيات الخيرية من خالل 

توفير التدريب المنظم، وتوفير فرص العمل، والدخل المالي المستدام، 

ويأتي هذا ضمن إطار جهودنا لتنمية محفظة الصناعات متناهية 

الصغر الممتدة عبر أنحاء المملكة. وتشمل مبادراتنا األخيرة مشروع 

تطوير صناعة العسل في أربع مناطق تشمل )الباحة، والطائف، وعسير، 

والمدينة المنورة( مع خطط للتوسع ومشروع زراعة البن وإنتاجه في 

جازان، ومشروع إنتاج زيت الورد في الطائف. وحتى اآلن، استفاد من هذه 

المبادرات أكثر من 2,700 شخص استفادة مباشرة.

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(

شيدت أرامكو السعودية مركز )إثراء(، وهو وجهة ثقافية متعددة األبعاد في المنطقة الشرقية من 

المملكة العربية السعودية، ويقدم المركز ورش عمل تفاعلية وعروض وفعاليات تهدف إلى إثراء 

فكر المجتمع بمختلف فئاته العمرية. ويأتي كل هذا ضمن خمس ركائز رئيسة وهي: الفنون، 

والمعرفة، واإلبداع، والثقافة، والمجتمع.

في عام 2021، واصل مركز إثراء مسيرته نحو خلق آثار كبيرة في مجاالت الفنون والثقافة والمعرفة 

في مختلف أرجاء المملكة العربية السعودية وخارجها، إذ فتح المركز أبوابه من جديد أمام مئات 

اآلالف من الزوار الراغبين في إثراء ثقافاتهم ومعارفهم. كما أطلق إثراء برنامج )سينك( لالتزان 

الرقمي الذي يهدف إلى خلق عالم يستطيع فيه الجميع التحكم في حياتهم الرقمية. ويسترشد 

البرنامج باألبحاث العالمية لفهم تأثير التقنية على حياة األفراد، ثم ترجمة هذه المعرفة إلى 

حمالت توعوية ومحتوى وبرامج تثقيفية تهدف إلى تعزيز مستوى الوعي العالمي بهذا الموضوع.
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 عالقة أرامكو السعودية بحكومة 

المملكة العربية السعودية

تتوافق مصالح أرامكو السعودية والحكومة من حيث 

تعظيم القيمة للمساهمين على المدى البعيد، ويشمل ذلك 

التصرف بمسؤولية لتحقيق المنفعة ليس اليوم فحسب بل 

ألجيال وأجيال تعقبنا.

لدينا عدة نقاط اتصال رئيسة مع حكومة المملكة العربية 

السعودية، كما هو منصوص عليه رسمًيا في اتفاقية االمتياز 

بين أرامكو السعودية والمملكة )اتفاقية االمتياز(، ونظام 

المواد الهيدروكربونية، وتشمل، على سبيل المثال، وضع الحد 

األقصى لمستوى اإلنتاج، ومستوى الطاقة اإلنتاجية القصوى 

المستدامة، والريع، والضرائب.

فيما يخص الوحدات الحكومية التي تعمل بصفة مختلفة، 

على سبيل المثال، الجهات التنظيمية أو النظراء التجاريين، 

فنقدم المعلومات المناسبة لتلك العالقات والظروف وفًقا 

للقوانين واللوائح المعمول بها.

وبموجب اتفاقية االمتياز، فإن جميع العقود التي تبرمها 

أرامكو السعودية مع الجهات الحكومية أو أي ترتيبات تجريها 

تخص توريد المواد الهيدروكربونية أو تقديم الخدمات أو 

غيرها يجب أن تكون على أساس تجاري بحت. وضمن هذه 

المعايير، تشارك أرامكو السعودية في األنشطة التالية مع 

حكومة المملكة العربية السعودية:

مشاريع دعم المجتمعات والبيئة التي نعمل فيها. يعد 	 

مركز إثراء مثااًل بارًزا على ذلك، حيث يدعم تعزيز اقتصاد 

قائم على المعرفة واالبتكار، وقد تحول موسم اإلبداع 

واالبتكار في إثراء إلى مؤتمر يدعم المجتمع المهني. وقد 

اجتذبت أول دورتين من المؤتمر أكثر من 165,000 زائًرا.

المشاريع المنفذة بتكليف من الدولة، والقائمة على 	 

أساس تجاري، ويشمل ذلك بنود للتعويض. على سبيل 

المثال، مشروع جسارة المشترك بين شركة أرامكو 

السعودية للتنمية )سادكو(، وجاكوبس الهندسية، وصندوق 

االستثمارات العامة لتوفير خدمات إدارة البرامج المهنية 

واإلنشاءات لمشاريع البنية التحتية االجتماعية على أساس 

تجاري، ويشمل ذلك المشاريع الحكومية داخل المملكة.

الشفافية في اإلفصاح عن الضرائب، والريع، والزكاة، 

وتوزيعات األرباح، واإليرادات

في عامي 2020 و 2021 شهد العالم جائحة عالمية تركت 

آثاًرا اجتماعية كبيرة، ويسلط ذلك الضوء على المساهمات 

الكبيرة التي تقدمها الشركات لتحقيق القيمة على المدى 

الطويل وخلق مجتمع صحي ومتنوع ومزدهر. ومثل معظم 

الشركات، تساهم أرامكو السعودية بالموارد التي يمكن أن 

تدعم النسيج االجتماعي وحيوية المجتمعات التي نعمل 

فيها. وتقدم هذه المساهمات مباشرة في حال استثمرت 

في المجتمعات، وتكون غير مباشرة عن طريق الضرائب 

المدفوعة للمساعدة في تمويل الخدمات الحكومية لتلك 

المجتمعات، فضاًل عن الريع والزكاة وتوزيعات األرباح 

داخل المملكة.

ما الذي تقوم الشركة بعمله؟ 

مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(

تزاول أرامكو السعودية نوعين من األنشطة األساس مع حكومة المملكة، 

يتمثل النوع األول منها في مجموعة من المشاريع الرامية إلى مساندة 

المجتمعات والمحافظة على البيئة التي تزاول فيها الشركة أعمالها، 

ويضم النوع الثاني مجموعة مشاريع بتوجيهات من الحكومة والتي 

 تنفذها الشركة على أسس تجارية بحتة، تشمل شروط التعويض. 

ومن أبرز األمثلة على النوع األول مركز إثراء، ذلك الصرح الثقافي الذي 

شيدته أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية من المملكة والذي يمثل 

منارة ثقافية وإبداعية متعددة األبعاد، وقد دأب المركز على تقديم ورش 

عمل تفاعلية وعروض وفعاليات تهدف إلى إثراء المجتمع بمختلف 

فئاته العمرية.

 التغير المناخينظرة عامة

 والتحول في

قطاع الطاقة

 الحد من

اآلثار البيئية

 سالمة األعمال

وتطوير األفراد

تعظيم القيمة 

المجتمعية

البيانات

١٤٩ مليار دوالر أمريكي 
 المدفوعات في عام ٢٠٢١ إلى الحكومة وتشمل 

ضرائب الدخل والريع وتوزيعات أرباح.

تعظيم القيمة المجتمعية تتمة


