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نبذة عن
اأرامكو ال�صعودية

وي���رشف على اأعمال ال�رشك��ة، املجل�ُس الأعلى 
ل�ص��وؤون البرتول واملع��ادن ال��ذي يراأ�صه خادم 
احلرم��ني ال�رشيفني امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
اآل �صع��ود، حفظه الله، وهذا املجل�س هو الذي 

ي�صع التوجه العام لل�رشكة.

ولك��ي تتمكن م��ن حتقيق اأهدافه��ا، نظمت 
اأرامك��و ال�صعودية على هيئ��ة مناطق اإدراية 
رئي�صة يدير كل واح��دة منها ع�صو يف الإدارة 

العليا لل�رشكة.
تتخذ اأرامكو ال�صعودية من الظهران باململكة 
العربي��ة ال�صعودية مق��راً رئي�صاً له��ا، ولها 

مكاتب يف اأمري��كا ال�صمالية واأوروب��ا واآ�صيا. 
وثم��ة �رشكات تابعة له��ا يف اململكة وال�صني 
والياب��ان والهن��د وهولن��دا وكوري��ا اجلنوبية 
و�صنغافورة والإمارات العربية املتحدة واململكة 

املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية.

تغط��ي اأعمال ال�رشكة كافة اأرجاء اململكة، مبا 
يف ذلك مياهها الإقليمي��ة يف اخلليج العربي 
والبح��ر الأحمر، بالإ�صافة اإل��ى مرافق الإنتاج 
والتوزيع التي تربط جميع مناطق الأ�صواق حول 

العامل بع�صها ببع�س.

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

بليون برميل

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

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

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�صية، 	•
اإنتاج الغاز )املتو�صط اليومي( 

3.6 تريليون قدم مكعبة قيا�صية، 	•
اإنتاج الغاز )�صنوياً( 

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�صوائل الغاز 	• اأكرب ُم�َصدِّ
الطبيعي

)*ت�صمل امل�صايف املحلية وامل�صايف املحلية والعاملية 
لكل من امل�صاريع امل�صرتكة وح�ص�س امللكية يف 

امل�صاريع امل�صرتكة(
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الزيت  �رشكة  هي  ال�سعودية(  )اأرامكو  ال�سعودية  العربية  الزيت  �رشكة 
الوطنية يف اململكة العربية ال�صعودية، وهي �رشكة برتولية وكيميائية متكاملة 

رائدة عاملياً يف جمالت التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع وال�صحن والت�صويق.
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التنقيب والإنتاج: تطبيق املعرفة واملهارات اجلديدة لتلبية احتياجات امل�ضتقبل من الطاقة

فبا�صتخدام التنقيب ال�رشكة.  اأولويات  بني  ال�صدارة  مكان  والغاز  الزيت  احتياطيات  من  املزيد  على  العثور  يحتل 
اأحدث التقنيات، يوا�صل خرباء اجليولوجيا يف ال�رشكة �صعيهم للعثور على م�صادر جديدة للزيت والغاز على 

الياب�صة ويف املناطق املغمورة يف اأنحاء اململكة.
ت�صعى ال�رشكة اإلى حتقيق اأعلى معدلت الإنتاج من حقولها النفطية التي تعد الأكرب يف العامل. وياأتي اأعمال الزيت

ال�رشقية، يف منطقة متتد  للمنطقة  ال�صاحلية  ال�صهول  املوجودة يف  ال�رشكة من احلقول  اإنتاج  معظم 
مل�صافة 300 كيلومرت �صمال الظهران وجنوبها.

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

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

التكرير 
والبرتوكيميائيات

ال�صعودية دمج  اأرامكو  توا�صل  البرتوكيميائيات،  الرائدة يف جمال  العاملية  ال�رشكة  لت�صبح  منها  �صعياً 
رائدة يف جمال  عاملية  �رشكات  مع  والتعاون  مرافق جديدة،  وبناء  البرتوكيميائيات،  م�صافيها مع معامل 
ال�صناعة الكيميائية. وتعد ا�صتثمارات ال�رشكة يف طاقات التكرير واإنتاج البرتوكيميائيات، املحرك الرئي�س 

لقطاع الت�صنيع وتوفري فر�س العمل يف اململكة.

اأنحاء النقل والتوزيع يف  والفر�س  البرتولية  املنتجات  م�صتودعات  اإلى  منتجاتها  لها،  التابعة  وال�رشكات  ال�رشكة  تنقل 
اال�سرتاتيجية هذه،  التوزيع  نقاط  االأنابيب. فمن خالل  ال�سفن وخطوط  وا�سعة من  اململكة، عرب �سبكة 
ت�صتطيع ال�رشكة اأن تو�صل الغاز الطبيعي واملنتجات املكررة عالية القيمة باأمان وموثوقية لعمالئها يف 

داخل اململكة، واأن ت�صلم الزيت اخلام و�صوائل الغاز الطبيعي لعمالئها حول العامل.
و�صي�صهم، م�صتقبالً، دمج البنية التحتية لل�صكك احلديدية يف �صبكة التوزيع التي ت�صتخدمها ال�رشكة، 

يف تعزيز ال�صالمة على الطرق ال�رشيعة ودعم النمو القت�صادي يف اململكة.

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

ال�صعوديني، القوى العاملة للمواطنني  فر�س عمل  وتوفر  عليها،  وحتافظ  امل�صتوى  عاملية  قوى عمل  ال�رشكة  ت�صتقطب 
كما ت�صجع �صعودة الأيدي العاملة لدى املقاولني العاملني معها، مبا يتما�صى والأنظمة والقوانني املتبعة.

املعرفة والتدريب 
والتطوير

ت�صتثمر ال�رشكة يف �صقل مهارات موظفيها وقدراتهم القيادية، ويف توفري فر�س التعليم والتدريب املهني 
لهم يف اأنحاء اململكة. و�صعياً من ال�رشكة لتطوير اقت�صاد املعرفة يف اململكة، فاإنها ت�صتثمر، اأي�صاً، يف 

جمالت البحث والتطوير والبتكار.

ال�ضالمة 
وال�ضحة

اإدراكا من ال�رشكة للمخاطر التي تهدد ال�صالمة يف اأعمالها، فقد التزمت بحماية وتعزيز �صحة موظفيها 
و�صالمتهم من خالل برامج ال�صالمة ال�صناعية ونظام رعاية �صحية عاملي امل�صتوى.

اأحياء ال�ضكن 
يف اأرامكو 
ال�ضعودية

ت�رشف ال�رشكة على اإدارة عدد من اأحياء ال�صكن واملدار�س وتقدم خدمات اأحياء ال�صكن ملوظفيها. كما 
ت�صمم ال�رشكة اأحياء �صكنية اآمنة وناب�صة باحلياة، وتعزز ال�صعور بالرفاه لدى موظفيها واأ�رشهم.

ت�ص��كل جه��ود ال�رشك��ة يف جمال املواطن��ة ج��زءاً ل يتجزاأ من 
�صخ�صيته��ا. وتق��وم ا�صرتاتيجيتنا يف املواطنة عل��ى ركائز اأربع: 
القت�صاد، واملجتم��ع، واملعرفة، والبيئة. ه��ذه الركائز ت�صعى اإلى 
اإح��داث تاأثري ملمو�س واإيجابي يف اململكة يفوق ما ميكن اأن حتققه 
اأعمالن��ا، ومتثل املج��الت التي يتحت��م علينا تعزيزه��ا با�صتمرار 
ل�صم��ان ا�صتدامة الفر���س الجتماعية والقت�صادي��ة من اأجل 
رفاهي��ة اململكة وال�رشكة على حد �صواء. ل��ذا، فاإن ا�صرتاتيجيتنا 
يف الإ�صهام��ا يف كل ركيزة من هذه الركائ��ز هي ذاتها يف اجلهود 
 الت��ي نبذلها لن�صب��ح يف طليعة ���رشكات الطاق��ة والكيمياء

العاملية املتكاملة.

القت�ض��اد: تدع��م ال�رشكة منو اململك��ة وازدهارها من خالل متكني 
م�صاري��ع ريادة الأعمال وتعزيز روح املبادرة والبتكار، وتطوير املحتوى 

املحلي، وبناء قوى عاملة قادرة على املناف�صة.

املجتم��ع: تدعم ال�رشك��ة جمتمعاتنا املحلية م��ن خالل تعزيز 
 ال�صح��ة والرفاهي��ة، وبن��اء ثقاف��ة ال�صالم��ة، وا�صتهداف

اأعمال اخلري.

املعرف��ة: تعمل ال�رشكة على تعزي��ز املعرفة يف اململكة من خالل 
ال�صتثمار يف التعليم، واإلهام �صباب اململكة، ون�رش الوعي الثقايف.

البيئ��ة: ت�صجع ال�رشكة على البت��كار واملحافظة على املوارد، من 
خالل الرتكيز على تعزيز كف��اءة ا�صتهالك الطاقة، وحماية البيئة 
الطبيعي��ة، وزيادة الوعي باأهمية حمايتها، وتطوير تقنيات الطاقة 

النظيفة.

ملعرف��ة املزيد ع��ن جهود ال�رشكة يف جمال املواطنة، يرج��ى الطالع على تقرير 
املواطنة لعام 2011م، الذي ي�صدر يف نف�س الوقت مع هذا التقرير ال�صنوي
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جلو�صاً من اليمني: معايل الدكتور حممد بن اإبراهيم ال�صويل، والأ�صتاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعايل الأ�صتاذ علي بن اإبراهيم النعيمي، ومعايل 
الدكتور اإبراهيم بن عبدالعزيز الع�صاف، ومعايل الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري، ومعايل الدكتور خالد بن �صالح ال�صلطان. ووقوفاً من 

اليمني: الأ�صتاذ اأمني بن ح�صن النا�رش، والأ�صتاذ �صامل بن �صعيد اآل عائ�س، وال�صيد ديفيد ج. اأورايلي، وال�صري مارك مودي-�صتيوارت، وال�صيد بيرت وويكي، 
والأ�صتاذ عبدالعزيز بن فهد اخليال.



متّي���ز الع���ام 2011م بتحديات جدي���دة اكتنفت احلركة القت�سادية يف الع���امل، لكنها �سكلت 
فر�ص��اً جديدة لأرامكو ال�صعودية. ففي الوقت ال��ذي اأثرت فيه ال�صطرابات الجتماعية وال�صيا�صية 
على مناطق من ال�رشق الأو�صط، ظلت دول كثرية حتاول تعزيز منوها القت�صادي يف ظل ارتفاع معدلت 

البطالة والدين العام.

وكم��ا راأينا، فقد كان لتلك الأح��داث انعكا�صاتها القوية على اأ�صواق الطاق��ة العاملية. وت�صري مثل 
تل��ك الظروف اإلى مدى احلاجة اإلى توافق وا�صتعداد ثابتني لتخاذ اإجراءات �رشيعة وحا�صمة من جانب 

�رشكات الطاقة و�صناع القرار على ال�صواء.

ويغم��رين �صعور بالفخر والعت��زاز بالدور الذي كان��ت اأرامكو ال�صعودية، وما زال��ت، ت�صطلع به يف 
ه��ذا ال�صدد. ففي عام 2011م، دعمت ال�رشك��ة اأمن الطاقة العاملية وا�صتق��رار اأ�صواق البرتول من 
خ��الل املحافظة على موثوقية اأعمالها وا�صتثماراته��ا يف اإنتاج فائ�س من الطاقة الإنتاجية، اإذ داأبت 
ال�رشكة عرب تاريخها الطويل على ت�صخري فائ�س طاقتها الإنتاجية ملواجهة انقطاع الإنتاج وانخفا�س 
الإمدادات من كبار املوردين، كما �صكلت هذه الطاقة حجر الزاوية يف �صيا�صة اململكة وتطلعاتها نحو 

امل�صتقبل يف جمال الطاقة.

وم��ع ا�صتمرار اأرامكو ال�صعودي��ة يف تلبية الطلب املتزايد على الطاقة حملي��اً وعاملياً، فاإنها تخطو 
خطوات كبرية لتعزيز دورها يف �صناعة الطاقة وقطاع البرتول داخل اململكة وخارجها. ومن املتوقع اأن 
ت�صهم ال�صتثمارات ال�صخمة التي بذلت خالل العام املا�صي يف املراحل التي تعقب الإنتاج، ل�صيما 
مرحلتي التكرير والبرتوكيميائيات، يف رفع قيمة اقت�صاد اململكة وتنويع م�صادره يف ال�صنوات العديدة 

القادمة.

وي�صاط��رين جمل���س الإدارة ال�صعور بالمتن��ان اإزاء الدعم املتوا�صل الذي نحظ��ى به من مقام خادم 
احلرم��ني ال�رشيفني، امللك عبد الله بن عبد العزيز اآل �صعود، وويل عهده الأمني، �صاحب ال�صمو امللكي 
الأم��ري نايف ب��ن عبد العزيز اآل �صعود. واأنا على يقني اأن اأرامك��و ال�صعودية �صتوا�صل، حتت قيادتهما 
احلكيم��ة، التطلع نحو الأف�صل وحتقيق التميز و�صناعة اأدوار جدي��دة تزيد من تاأثريها الإيجابي داخل 

اململكة وخارجها.

 كان العام املن�رشم 2011م عاماً متميزاً من حيث اأداء ال�رشكة يف جميع املجالت، وذلك بف�سل
اجلهود املتميزة ملوظفي وموظفات اأرامكو ال�صعودية. فقد تخطينا اأهدافنا يف الإنتاج، وزادت ال�رشكة 
جهوده��ا البتكارية، وتنامت اأعماله��ا ب�صكل وا�صع يف جمال التكرير والت�صوي��ق والتوزيع، ووا�صلت 
تلبيته��ا للطلب املتنامي ب�رشعة على الطاقة حملي��اً وعاملياً. وبقيت اآفاق النمو واملوثوقية وال�صالمة 
قوية واعدة كما كانت دائماً. لقد كانت �صنة ل تن�صى حقا من حيث الإنتاجية، ومن حيث اإ�صهاماتها 

املتوا�صلة يف تطور اململكة وازدهارها.

واإذا كان هن��اك  ما مييز اأرامكو ال�صعودية عرب تاريخه��ا املمتد على مدى 78 �صنة، فاإن اأهم ما مييزها 
ه��و اأنها مل تكتف اأبداً مبا حققته من جناحات، والوق��وف موقف املتفرج مما يجري حولها، بل ان�صبت 
جهودها دائماً على الأخذ بزمام املبادرة يف بناء بيئة عملها وتعزيز قدرتها على التميز يف تلك البيئة.

ونتيجة لذلك، ح��ددت اأرامكو ال�صعودية هدفاً طموحاً للع��ام 2020م، هو ا�صتكمال م�صرية جناحها 
الت��ي حققتها حتى الآن لت�صبح ال�رشكة العاملية املتكامل��ة الرائدة يف جمال الطاقة والكيميائيات 
لت�صهيل ا�صتمراري��ة التو�صع والتنوع يف اقت�صاد اململكة وامل�صاعدة يف اإيجاد �صناعة طاقة مزدهرة 

وقادرة على املناف�صة عاملياً. 

وبجان��ب التح�صينات املرحلية يف اأعم��ال ال�رشكة، �صي�صهد هذا التوجه تو�صي��ع اأعمالها التجارية 
ودخولها اأ�صواقاً جديدة وتطوير و�صائلها يف دعم املجتمعات املحلية يف بناء م�صتقبل اأف�صل. و�صتقوم 
ال�رشك��ة وال�رشكات التابعة بتطوير �صبكة عاملية ديناميكي��ة للبحث والتطوير من اأجل دفع التقدم 
التقني يف �صناعة الطاقة، الذي من �صاأنه اأن يدعم التو�صع يف اأعمال ال�رشكة يف التكرير والت�صويق 
والتوزي��ع لتوفري اأف�صل اأنواع الوقود واللقيم لتلبية الإحتياجات املحلية والعاملية. و�صتوا�صل ال�رشكة 
ريادته��ا يف جمال تقنيات التنقيب والإنتاج يف العامل التي من �صاأنها حت�صني معدل ال�صتخال�س من 
حقولها ب�صكل ملحوظ، والإ�صهام يف اكت�صاف املزيد من امل�صادر الهيدروكربونية لتلبية الحتياجات 
امل�صتقبلية لكافة �صعوب املعمورة. كما �صرتكز على ال�رشاكات املحلية لتعزيز ن�صوء القت�صاد املعريف 

بدعم قطاع الطاقة املحلي املزدهر الذي يغذي تو�صع القت�صاد ويوفر فر�س عمل مهمة.

وباخت�ص��ار، فاإن ال�رشكة تهدف اإلى اإطالق اإمكانات وطاقات موظفيها واأعمالها حتى ميكنها التحول 
م��ن �رشكة تفخر بها اململكة اإلى �رشك��ة يفخر بها العامل اأجمع. و�صتجدون يف هذا التقرير ال�صنوي 

لعام 2011م دليالً على جاهزية اأرامكو ال�صعودية لبذل املزيد من اجلهد وحتقيق املزيد من الإجنازات.

علي بن اإبراهيم النعيمي
وزير البرتول والرثوة املعدنية

رئي�س جمل�س الإدارة

خالد بن عبد العزيز الفالح
الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني
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كم��ا ت�صتم��د قوتها م��ن م�صدر اآخ��ر بعيد 
عن الأنظار، وه��و قدرتها على اإح��داث التغيري. 
فخالل ال�صنوات الثماين وال�صبعني املا�صية، مل 
تقت���رش م�صاعدة ال�رشكة عل��ى اإحداث التغيري 
يف اململك��ة العربية ال�صعودي��ة على اكت�صاف 
امل��وارد الطبيعي��ة لتوفري الطاق��ة للعمالء يف 
جميع اأنح��اء العامل وح�صب، بل اأ�صهمت اأي�صا 
يف بناء القت�صاد الوطني، وال�صتثمار يف البنية 
الأ�صا���س، ويف تطوير ق��وى عاملة ق��ادرة على 
املناف�صة، وتوفري الفر�س حلياة اأف�صل، حتى غدت 
روح التغيري �صمة من �صماتها الذاتية وجزءاً من 
جيناتها. ويف عام 2011م، ا�صتفادت ال�رشكة من 
ه��ذه الروح يف »التطلع نحو الأف�صل« مع اإعالن 
الهدف ال�صرتاتيجي للعام 2020م. وهذا ل يعني 
زيادة طاقات ال�رشك��ة الإنتاجية وتنويع اأعمالها 
التجارية فقط، بل يعني اأي�صا تغيري ا�صرتاتيجية 

العمل لالنتقال باأرامكو ال�صعودية اإلى م�صتوى 
اأعلى من الإجناز والأداء.

وحتقيق��ا لهدفها ال�صرتاتيج��ي للعام 2020م، 
اأطلقت ال�رشكة يف عام 2011م مبادرات يف ثالثة 
من جمالت العمل الأ�صا�س وهي: اأعمال التنقيب 
والإنتاج، واأعمال التكرير والت�ض��ويق والتوزيع، وتطوير 
املوظف��ن. ويف هذه املجالت، �صهد العام اإجنازات 
ملمو�ص��ة مثل تو�صي��ع املراف��ق وال�صتثمارات 
املهم��ة وتطويرها يف جمال التكري��ر والت�صويق 
والتوزيع وزيادة التوظيف بن�صبة كبرية، اإلى جانب 
اإجنازات اأخرى قد تكون اأقل و�صوحاً، ل اأنها ل تقل 
اأهمي��ة يف جمال التحول يف ثقافة ال�رشكة نحو 
الرتكي��ز على البتكار والإبداع وامل�صاءلة والعمل 

اجلماعي والقيادة امل�صرتكة.
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ت�ضكيل جمموعة 
الأعمال

ت�صعى ال�رشكة اإلى اإر�صاء نهج متكامل لتحقيق القيمة امل�صافة ملزيج 
الزيت اخلام فيها واإلى تطوير موارد اململكة غري التقليدية من الغاز واأن 

ت�صبح اإحدى اأكرب �رشكات الكيميائيات والتكرير الرائدة يف العامل.

دعم اململكة يف بناء 
�ضناعة حيوية للطاقة

من خالل  اململكة  للطاقة يف  حيوي  قطاع  تطوير  اإلى  ال�رشكة  ت�صعى 
تعزيز اقت�صاد الطاقة الفاعلة، وتطوير خياراتها البديلة، وتكوين حا�صنة 

اأعمال تقنية.

تقدمي كفاءة تنظيمية 
حيوية ومرنة وفاعلة

ت�صعى ال�رشكة اإلى حتقيق التميز الت�صغيلي، وم�صتوى عاملي من املوثوقية 
وال�صالمة يف الأداء من خالل حت�صني كفاءة راأ�س املال، و�رشعة اتخاذ القرار، 
وتنفيذ اأعمال امليزانية، وتبني قيا�صات اأداء مفيدة، وحت�صني اإجراءات العمل.

بناء القدرات واملعارف 
واملهارات

وتطويرها،  القيادة  اختيار  ونظم  اإجراءات  حت�صني  اإلى  ال�رشكة  ت�صعى 
وتقييم الأداء والبتكار، والبحث، والتطوير. و�صتاأخذ ال�رشكة بزمام املبادرة 

يف تطوير اقت�صاد املعرفة يف اململكة العربية ال�صعودية. 

اإن اله���دف ال�سرتاتيج���ي ال���ذي حددت���ه اأرامك���و ال�سعودي���ة للعام 
2020م ل يعن��ي خروجا جذريا عن ال�صرتاتيجي��ة احلالية لل�رشكة؛ بل هو 
تعبري عن التغي��ريات التي اأجرتها ال�رشكة بالفع��ل، والنهج اجلديد الذي 
تبنته. اإنه نتاج مراجعة ا�صتغرقت عاماً كامالً و�صملت تقييماً تف�صيلياً 
للتوجه��ات العاملي��ة والإقليمية وحتديات الأعمال الت��ي ميكن اأن توؤثر يف 
ال�رشك��ة على مدى العقدين القادم��ني. �صحيح اأن العديد من ال�رشكات 
ق��د جتري تغيريات اإذا ما واجهت بع�س امل�صاع��ب، لكن اأف�صل ال�رشكات 
هي تلك التي جتري التغيري وهي يف اأح�صن اأحوالها من اأجل ال�صتفادة من 
الفر���س املتاحة ومن كامل اإمكاناتها. اإن الغاية التي ت�صعى ال�رشكة اإلى 
حتقيقه��ا هي اإحداث تغيريات حترر الطاق��ات الكاملة ل�رشكة اتخذت من 

النجاح �صعاراً لها.

وي�صارك موظفو ال�رشكة يف حتقيق روؤيتها من خالل ح�صورهم الجتماعات العامة، وبرامج 
التوا�صل مع املجتمع، وت�صكيل املجال�س ال�صت�صارية. فعلى �صبيل املثال، وقع الختيار يف 
اأحد املجال�س ال�صت�صارية الأولى، وهو املجل�س ال�صت�صاري للقادة ال�صباب، على 14 موظفاً 
�صاباً للم�صاع��دة على التعرف على قدرات موظفي ال�رشك��ة ال�صباب وال�صتفادة منها 

وزيادة اإ�صهامهم يف حتقيق الهدف ال�صرتاتيجي.

الهدف ال�صرتاتيجي 2020:
التطلع نحو الأف�صل مل�صتقبل اأرامكو ال�صعودية
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نظرة عامة
وا�سل���ت اأرامكو ال�سعودية جناحاتها يف عام 2011م، وطوت عاماً ناجحاً اآخر 
ب��كل املقايي�س  وهي توا�صل اإدارة اأكرب احتياطّيات الزيت اخلام التقليدية يف العامل، 
وت�ص��در الن�صبة الأكرب م��ن البرتول، وتوؤدي دورها الرئي���س يف اإنتاج الغاز الطبيعي 
والتكرير والبرتوكيميائيات. وت�صتمد ال�رشكة مكانتها وقوتها من موثوقيتها وقدرتها 
على توفري الإمدادات وتعزيز اأمن الطاقة العاملي وا�صتقرار ال�صوق، من خالل زيادة اإنتاج 
الزيت لتعوي�س انقطاع الإمدادات م��ن املوردين الرئي�صني الآخرين. ويف الواقع، لقد 
�صه��د ال�رشكة يف ع��ام 2011م اأكرب اإجمايل اإنتاج للزيت اخل��ام على مدى الأعوام 

الثالثني املا�صية.

نظرة
عامة

اجلوانب الرئي�ضية للهدف ال�ضرتاتيجي 2020

ت�صعى اأرامكو ال�صعودية 
اإلى اأن تكون، بحلول 2020م، 

يف طليعة �رشكات الطاقة 
والكيمياء العاملية املتكاملة، 

مركزة على حتقيق اأعلى 
ن�صبة من الدخل وتي�صري 
التو�صع امل�صتدام واملتنوع 
لقت�صاد اململكة، ومتكني 

قطاع الطاقة يف اململكة 
ليكون اأكرث حيوية وقدرة 

على املناف�صة عاملياً.

نظرة
عامة
الهدف
ال�صرتاتيجي
2020



التنقيب والإنتاج
يف اأعم���ال التنقي���ب والإنت���اج، توا�س���ل ال�رشكة قي���ادة ه���ذه ال�سناعة على 
م�صت��وى الإنتاج وموثوقية الت�صغيل وتطوير التقني��ة. وقد اأحرزت تقدماً كبرياً يف 
م�رشوع��ني تطويريني يف املنطقة املغمورة، هما: حقل منيفة الذي يعد خام�س اأكرب 
حق��ل نف��ط يف العامل، وحقل ك��ران، وهو اأول حقل للغاز غ��ري املرافق يف املنطقة 
املغم��ورة يف اململك��ة. كما اأحرزت ال�رشكة تقدم��اً يف معمل الغاز يف وا�ض��ط الذي 
�صي�صب��ح اأحد اأكرب املعامل املتكاملة التي اأن�صاأتها اأرامكو ال�صعودية يف تاريخها. 
بالإ�صاف��ة اإلى ذلك، بداأت ال�رشكة، يف ع��ام 2011م، حفر اأول بئر ا�صتك�صافية يف 
املي��اه ال�صحلة يف البحر الأحمر. وبف�صل مرافق البحث والتطوير، عاملية امل�صتوى، 
التي متتلكا ال�رشكة، حققت املزيد من التقدم والرتقاء بقدرتها على التنقيب وزيادة 
ا�صتخال�س موارد اململكة اإلى احلد الأق�صى، ل�صيما يف البيئات ال�صعبة واملعقدة.

التكرير والت�صويق والتوزيع
اأما فيما يخ�س اأعمال التكرير والت�ضويق والتوزيع فقد وا�ضلت ال�رشكة يف تو�ضعة طاقتها 
التكريرية العاملية، ودمج مرافق التكرير والكيميائيات، وهي ما�صية قدما نحو تطوير 
اأعماله��ا الكيميائية يف برتو راب��غ – م�رشوعها امل�صرتك م��ع �صوميتومو كميكال، 
ويف م�رشوع �ض��دارة امل�ص��رتك اجلديد الذي تنفذه اأرامكو ال�صعودية مع داو كميكال 
والذي �صيكون اأكرب مرفق للبرتوكيميائيات يقام دفعة واحدة. ومن ناحية اأخرى، فاإن 
م�رشوعنا امل�صرتك م��ع توتال واملعروف ب� »�رشكة اأرامك��و ال�صعودية توتال للتكرير 
والبرتوكيماويات )�ض��اتورب(، و�صل اإل��ى مراحل متقدمة يف بناء واحدة من امل�صايف 
الأك��رث تطوراً يف العامل. واإ�صافة اإلى ذلك، فاإن م�رشوع موتيفا امل�صرتك مع �صل اأويل 
كومباين قد �صارف على النتهاء من تو�صعة م�صفاة بورت اآرثر يف تك�صا�س لت�صبح 
اأك��رب م�صفاة يف الوليات املتحدة. كما جنحت اأرامكو ال�صعودية وال�رشكات التابعة 
له��ا يف حت�صني �صبكة النقل والإمداد مبا ي�صم��ن تو�صيل منتجات ال�رشكة باأمان 

وموثوقية لعمالئها يف جميع اأنحاء العامل.
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اإدراكاً من ال�رشكة ب��اأن موقعها الإلكرتوين هو امل�صدر 
الرئي�س للمعلومات املتعلقة بها بالن�صبة لأعداد كبرية 
من النا�س، فقد اأطلقت ال�رشك��ة موقعها الإلكرتوين 
اجلديد )saudiaramco.com( بتاريخ 26 جمادى الآخرة 
1432ه�، املوافق 29 مايو 2011م. وعالوة على الت�صميم 
املب�صط للموقع اجلديد فاإن��ه يت�صمن اإمكانات بحث 
متط��ورة وو�صائط متعددة تفاعلي��ة، وحتديث حمتواه، 
اإلى جانب اإطاللته اجلدي��دة. وقد اعتمدت ال�رشكة يف 
اإن�ص��اء املوقع عل��ى اأ�صلوب ال�صفح��ة الواحدة الذي 
ي�صتدعي اإلى الذهن عملية احلفر حيث يغو�س الباحث 
ويتعمق يف طبقات املعلوم��ات مثلما يغو�س املثقاب 
يف الأر�س بحثاً عن امل��واد الهيدروكربونية. ويتميز هذا 
الت�صمي��م مبرونته وقابليت��ه لال�صتخدام يف الهواتف 
الذكي��ة والآي باد وغريها من الأجه��زة التي ت�صتخدم 
تقنيات ال�صا�صات الت��ي تعمل باللم�س والتي ت�صمح 

ب�صال�صة التجول عرب املوقع.

i التطلع نحو الأف�ضل |
حتديث املوقع الإلكرتوين لل�رشكة

م���ا كان لهذه الإجن���ازات اأن تتحقق لول اإخال����س القوى العاملة 
ذات امل�صت��وى العاملي وتفانيها واإبداعه��ا. ويف عام 2011م، �صهدت 
ال�رشكة زيادة كبرية يف عدد املوظفن اجلدد، ووا�صلت توفري فر�س التدريب 
املكثف للموظفني على جمي��ع امل�صتويات. وملا كانت ال�رشكة تدرك 
اأنه��ا يف خ�صم التحول من جيل اإل��ى جيل �صمن قواها العاملة، اإذ 
�صيك��ون 40٪ تقريباً من موظفيها حتت �ص��ن الثالثني يف ال�صنوات 
اخلم�س القادم��ة، فقد �رشعت بتطبيق برامج لنق��ل املعرفة واأخرى 
للتوجي��ه، واأحدثت تغي��ريات يف الثقافة التنظيمي��ة لزيادة الإبداع 
والق��درات القيادية بني املوظف��ني ال�صباب. ول�ص��دة حر�صها على 
رفاهي��ة موظفيها فاإنها ت�صعى دائما اإلى حت�صني اخلدمات ال�صحية 
والتعليمي��ة وال�صكنية التي تقدمها اإليه��م وتعزز ثقافة ال�صالمة 

ل�صمان بيئة عمل �صحية واآمنة.
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ي�صم جممع مكاتب املدرا اجلديد 
3500 مكتب، وقاعة حما�رشات 
تت�صع لنحو 500 �صخ�س ومركزاً 
للخدمات. كما توفر األواح الطاقة 
ال�صم�صية املن�صوبة على 
مظالت مواقف ال�صيارات، الطاقة 
الكهربائية الالزمة للمبنى.



وباإ�صافة اإنتاج ال�رشكة م��ن حقل كران املغمور 
للغ��از، حققت ال�رشكة اأعلى مع��دلت اإنتاجها 
حيث بلغ 11.2 بلي��ون قدم مكعبة قيا�صية يف 
اليوم. وتنفي��ذاً ل�صرتاتيجي��ة ال�رشكة الرامية 
لدع��م التنوع القت�صادي وتوف��ري فر�س العمل، 
اأن�ص��اأت اأرامك��و ال�صعودي��ة م�صاري��ع جتريبية 
با�صتخ��دام تقنيات حديثة ل�صتخال�س الغاز غري 
التقلي��دي، مبا يف ذلك غاز املناطق قليلة النفاذية 
وامل�صامي��ة والغ��از ال�صخري. وهن��اك موؤ�رشات 
اأولية تنم عن قدرة م�ص��ادر الغاز غري التقليدي 
يف اململكة عل��ى مناف�صة نظريته��ا من الغاز 

التقليدي.

وبالإ�صاف��ة اإل��ى تو�صي��ع الق��درات الإنتاجية 
وتنويعها، ترك��ز اأرامكو ال�صعودية جهودها على 
�رشعة الت�ض��غيل من خالل تعزيز العمل اجلماعي 
والتع��اون وامل�صاءلة �صمن ثقافتها التنظيمية. 
وق��د �ُصكلت ف��رق متع��ددة التخ�ص�س تعنى 
باأ�ص��ول التنقي��ب والإنت��اج والتوزيع متخطية 
احلدود التنظيمية التقليدية للم�صاعدة يف حل 
امل�ص��كالت ومراقبة تكاليف الإنتاج دون امل�صا�س 
بال�صالم��ة والبيئة وكف��اءة املكام��ن وقابلية 
ال�صتخال�س منها. اأما مفهوم العمل اجلماعي 
فق��د تو�صع يف عام 2011م حت��ى �صمل كافة 
اإدارات الإنت��اج يف اأعم��ال الزيت والغ��از، واأ�صفر 

بالفعل عن زيادة كفاءة الإنتاج.

9.1
9.9
11.2

103
161

 مليون برميل من اإنتاج الزيت اخلام
)املتو�صط اليومي(

بليون قدم مكعبة قيا�صية من اإنتاج الغاز 
)املتو�صط اليومي(

بليون قدم مكعبة قيا�صية يف اليوم، بلغت ذروة 
اإنتاج الغاز

بئر ا�صتك�صاف وتطوير مت اإجنازها يف 
اأعمال الزيت

متر اأرامك���و ال�سعودية بفرتة حتول، اإل اأن جوهر عملها الأ�سا�س يظل مكر�سا 
لتلبي��ة الحتياجات املحلي��ة والعاملية من الطاقة، وتوفري اإم��دادات ثابتة وموثوقة 
من الزي��ت والغاز. وقد اأكد تزايد الطلب العاملي واملحل��ي على الطاقة، اإلى جانب 
النقطاع الطارئ لالإمدادات يف عام 2011م، من جديد، اأهمية ا�صرتاتيجية ال�رشكة 
يف ا�صتمرار ال�صتثمار يف م�صاريع زيادة طاقتها الإنتاجية من الزيت اخلام يف اخلليج 

العربي والتو�صع يف اأعمال التنقيب يف البحر الأحمر.

1617

 اآبار ا�صتك�صاف وتطوير مت اإجنازها يف
اأعمال الغاز
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التنقيب والإنتاج



بئ��ر  وه��ي   ،1  – ي��ان  ود بئ��ر  �صاف��ة  باإ و
اخل��ايل  ب��ع  لر ا يف  ا�صتك�صافي��ة  نفطي��ة 
ً جنوب  450 كيلومرتا تق��ع عل��ى م�صاف��ة 
ز  لغا ا لزيت و ر ا ب��ا اأ جمايل  م، بلغ اإ لدما ���رشق ا
لزيت  ا تدف��ق  وق��د   .ً ا بئ��ر  113 ملكت�ض��فة  ا
من مكامن  برميل   2300 مبع��دل  لبئر  ا من 
يف  ا�صتك�صافية  بئ��ر  ث��اين  وه��ي  م�رشف، 
امكو  ر نف��ت اأ �صتاأ ن ا ب��ع اخل��ايل من��ذ اأ لر ا
لتنقي��ب يف املنطقة  عم��ال ا اأ ي��ة  ل�صعود ا

يف ع��ام 2005م.

ل�صعودي��ة  ا امك��و  ر اأ كمل��ت  اأ وق��د 
خ��الل  م��ن  ب�ص��ة  ليا ا عل��ى  ته��ا  ن�صاطا
لتنقي��ب يف  عم��ال ا لكب��ري يف اأ لتو�ص��ع ا ا
لها  بئ��ر  ول  اأ حفر  ت  وب��داأ  ، حم��ر لأ ا لبح��ر  ا
حمر يف  لبح��ر الأ ه ال�صحل��ة يف ا ملي��ا يف ا
لعديد  ا فرقه��ا  نّف��ذت  و دي�صم��رب،  �صه��ر 
م�صتعين��ة  ل�صيزمي��ة  ا امل�صوح��ات  م��ن 
حتديد  على  ته��ا  قدر ز  تعز جديدة  بتقني��ات 
ر�س،  لأ ا �صط��ح  حت��ت  مللحي��ة  ا ج�ص��ام  الأ
وتف�صريها  ن��ات  لبيا ا مبعاجل��ة  قام��ت  كما 
ئ��ل  لو�صا ا م��ن  مبجموع��ة  م�صتعين��ة 
ل�صيزمي��ة  ا لتقني��ات  ا و ئي��ة  يا اجليوفيز
ذبي��ة  اجلا وتقني��ات  والكهرومغناطي�صي��ة 
نات،  لبيا ا معاجل��ة  مع  لتزامن  با و  . اجلدي��دة
ملبدئي  لتحليل ا لف��رق عملي��ات ا كمل��ت ا اأ
غ��رب جليجلة  ة جنوب  املغم��ور للمناط��ق 

ومنطق��ة مدي��ن.

منوذج��اً  اأ  32 لتنقي��ب  ا ي��ق  فر جن��ز  اأ وق��د 
مكمناً   60 تغط��ي  د  بعا لأ ا ثالثي  جيولوجي��اً 
تيجيات  ا�صرتا بذل��ك  ، حمقق��اً  ز لغا ا و للزي��ت 

ه��ذه  وحت�ص��ن  واملكام��ن.  احلق��ول  تطوي��ر 
وتخطي��ط  احلق��ول  ء  ا د اأ توقع��ات  لنم��اذج  ا

ب��ار وتقيي��م الحتياطي��ات. الآ

لتي  ا ي��ق تقني��ة مونو�ص��ات،  لفر ا كم��ا ط��ور 
 ، اخرتاعه��ا ءة  ا ب��ر عل��ى  احل�ص��ول  يُنتظ��ر 
عل��ى  احل�ص��ول  بوا�صطته��ا  ميك��ن  لت��ي  ا و
ن��ات  ���رشات مهم��ة ع��ن املكام��ن م��ن بيا موؤ
لكربوني��ة  ا املكام��ن  يف  لتقليدي��ة  ا ر  ب��ا لآ ا
ء  ملا با لت�صبع  ا درج��ة  ح�صاب  يف  وا�صتخدامه��ا 
���رش مه��م لتقيي��م  ب�ص��كل دقي��ق، وه��ذا موؤ

الحتياطي��ات ودرا�ص��ات حم��اكاة املكام��ن.

ل�صعودية  امك��و ا ر خرى تقدمت اأ م��ن ناحية اأ
اخرتاع  ءة  ا ب��ر على  للح�ص��ول  خ��ر  اآ بطل��ب 
ئي��ة  يا لبرتوفيز ا يتم��ات  ر للوغا ا جم��ال  يف 
لرتكيز يف العمل  ز حت��ول ا لتي تعز ملتقدم��ة ا ا
حتديث  كان  فق��د  لنم��اذج.  ا لى  اإ ر  ب��ا لآ ا من 
د  بعا لأ ا لنم��اذج اجليولوجي��ة ثالثية  ا ن��ات  بيا
اً  �صه��ر اأ �صب��ق  فيم��ا  ي�صتغ��رق  للمكام��ن 
على  يقت�رش  ا�صتخدامه��ا  كان  لذل��ك  ؛  عدة
فيمكن  ن،  لآ ا م��ا  اأ وح�صب.  املكام��ن  ا�صة  ر د
ل�صعودية  ا امك��و  ر اأ يف  اجليولوجي��ا  ء  لعلم��ا
تت�ص��م  د  بع��ا لأ ا ثالثي��ة  ني��ة  اآ ذج  من��ا نت��اج  اإ
ر�ص��م خرائط طريق  بالدق��ة، ومتكنه��م من 
لتقنية يف  . وبا�صتخدام ه��ذه ا ني��ة للحف��ر اآ
لت�صب��ع  ا ب��ات  ر حت�صن��ت ح�صا لغ��وا ا حق��ل 
لالزم  ا لوقت  ا ً م��ن  وف��ر كثريا مما  ي��ة  ذ لنفا ا و
ف�صل  اأ فه��م  لى  اإ دى  اأ و لنم��اذج  ا لتحدي��ث 

لطبيع��ة املكام��ن املعق��دة.

اً  ز جن��ا اإ ل�رشك��ة  ا 2011م، حقق��ت  ع��ام  يف 

اأرامك���و ال�سعودي���ة ت�سخ���ر التقني���ات الرائ���دة  يف ع���ام 2011م، وا�سل���ت 
خلدمة اأعمال التنقيب التي جتريها يف �صائر اأنحاء اململكة، مع الرتكيز على املناطق 

احلدودية يف البحر الأحمر واملكامن املعقدة على الياب�صة واملناطق املغمورة.

جدي��دا ح��ني ط��ورت جيو-نول��دج، للو�ض��ول 
ي�صاع��د  نام��ج  بر وه��و   ً ني��ا اآ ن��ات  لبيا ا ل��ى  اإ
لكرتونية  لإ ا ن��ات  لبيا ا ل��ى  اإ لو�ص��ول  ا عل��ى 
ل�رشك��ة م��ن جتمي��ع املعلومات من  وميّك��ن ا
ن��ات لل���رشكات واملتخ�ص�ص��ني  لبيا قواع��د ا
م��ع  ودجمه��ا  ي��اء  واجليوفيز اجليولوجي��ا  يف 
مع��ارف ذات �صل��ة بتخ�ص�ص��ات ومناط��ق 
ا�صتك�ص��اف وحق��ول معين��ة. كل هذا يتيح 
ل��ى  اإ لو�ص��ول  ا �صهول��ة  ل�رشك��ة  ا ي��ق  لفر
وو�صع  تها  ر ا د اإ و نت��اج  لإ ا و لتنقي��ب  ا ن��ات  بيا
وق��ت  يف  وحتليله��ا  ومتابعته��ا  ته��ا  ا ت�صور

ق�ص��ري وباأ�صل��وب فاع��ل.

ي��ق املعن��ي بو�ص��ع تقني��ة  لفر يوا�ص��ل ا
ل�رشكة،  حت�صني  لنمذج��ة احلا�صوبي��ة يف ا ا
لنظ��ام  بي��ة  احل�صا ة  لق��در وا ل�رشع��ة  ا
حتتفظ  لذي  ا  ، ز ر و ب��ا قيقا املكام��ن  حماكات 
ملكيت��ه.  بحق��وق  ل�صعودي��ة  ا امك��و  ر اأ
ل�رشك��ة للتعامل  وه��و نظام طور داخ��ل ا
يف  ال�صخم��ة  املكام��ن  احتياج��ات  م��ع 
لوحيد  ا املكام��ن  وه��و حماك��ي  اململك��ة 
ة  لق��در ا ب��ني  يجم��ع  ل��ذي  ا لع��امل  ا يف 
ال�صخم��ة  لنم��اذج  ا معاجل��ة  عل��ى 
وتي�رش  ئي��ة.  ملر ا ملتابعة  ا تقني��ات  ح��دث  اأ و
ال�صخم��ة  د  بع��ا لأ ا ذات  ة  املح��اكا بيئ��ة 
ليدين  ا ءات  مي��ا اإ م  ا�صتخ��دا للمهند�ص��ني 
كرب  اأ بفاعلية  للتع��اون  ال�صوتية  وام��ر  لأ ا و
اخلا�صة  ن��ات  لبيا ا من  هائل  ك��م  ومعاجلة 
لتقني��ة  ا وبه��ذه  اجلوفي��ة.  بالطبق��ات 
مهند�صو  يح�ص��ل   ، ئز اجلوا ح�ص��دت  لتي  ا
ن�صط��ة  لأ ة  ز ممت��ا ة  عل��ى �ص��ور ل�رشك��ة  ا
اململكة  لهيدروكربوني��ة يف  ا د  مل��وا ا حقول 
تيجي��ة  نت��اج ال�صرتا لإ في�صع��وا خط��ط ا
لزي��ت  دة ا�صتخال���س ا ي��ا لت��ي ت�صم��ن ز ا
املكامن  طالة عم��ر  اإ و  ، دة كبرية ي��ا ز ز  لغا ا و

يف اململك��ة.

مبن��ى  يف   )ECC الكمبيوت��ر) مرك��ز  يوف��ر 
ك�صب��ك(  اإ ( لب��رتول  ا وهند�ص��ة  لتنقي��ب  ا
لالزم��ة  ا احلا�صوبي��ة  لفني��ة  ا ات  لق��در ا
النتاجي��ة م��ن  للمحافظ��ة عل��ى طاقتن��ا 
على  الطلب  تلبي��ة  يف  ر  ا وال�صتم��ر لزي��ت  ا
لبيئة  ا ن  ف��اإ ذل��ك،  لى  اإ �صاف��ة  وبالإ  . ز لغ��ا ا
ملركز  لت��ي يوفره��ا ا ء ا ا د لأ ئق��ة ا �ض��وبية فا احلا
ة املكامن من  ل�صيزمي��ة وحم��اكا للمعاجل��ة ا
لى  اإ لت�ص��ل  ادت  ز ق��د  احلا�صوبي��ة  ة  لق��در ا
فا�صل��ة  عملي��ة  يلي��ون  تر ( فل��وب  تريا  570
�صافت  اأ كم��ا   . نية( لثا ا يف  ئم��ة  عا ع�رشي��ة 
اجلديدة  لتقني��ات  ا م��ن  جمموعة  ل�رشك��ة  ا
ن��ات  لبيا ا ملعاجل��ة  يني��ة  لتخز ا والطاق��ات 
م��ن  جمموع��ة  ن��ب  جا ل��ى  اإ ل�صيزمي��ة  ا
ئي��ة احلديث��ة لنماذج  ملر ا بع��ة  ملتا ا تقني��ات 

. ز املح��اكاة با�صتخ��دام تقني��ة قيقاب��اور

ء  خ��ربا جمعي��ة  منح��ت  2011م،  ع��ام  يف 
ل�صنوي  متره��ا ا ئي��ني يف موؤ يا لتنقي��ب اجليوفيز ا
ملحا���رش  ا ة  ئ��ز جا ي��ة  ل�صعود ا امك��و  ر اأ ء  علم��ا

املتمي��ز  وجائ��زة اأف�ص��ل ورق��ة بحثي��ة.
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اكت�صاف حقل جديد للزيت

حفر اأول بئر ا�صتك�صافية يف املياه ال�صحلة يف البحر الأحمر

اإع��داد حلول للو�ص��ول اإلى البيان��ات اجليولوجية الإلكرتوني��ة، مبا ي�صمح 
باحل�صول على هذه البيانات واإدارتها وو�صع ت�صور لها وتتبعها وحتليلها.

التنقيب
والإنتاج
التنقيب

التنقيب
والإنتاج
التنقيب

التنقيب

اأ�ضواء على اأعمال التنقيب
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i التطلع نحو الأف�صل |
الأنظمة الال�صلكية للقيا�س عن بعد لختبار الآبار ال�صتك�صافية
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»يتحرك فريق قيقاباورز يف اجتاه 
يف منطقة  ا�صرتاتيجي ديناميكي – 

للح�صول على قدرات  غري مطروقة – 
جديدة مل تتوفر بعد لعمالء ال�رشكة يف 
هند�صة املكامن يف ال�صناعة النفطية«

– �صامر الأ�صقر، مدير مركز الأبحاث املتقدمة يف 
مبنى التنقيب وهند�صة البرتول، يف املنتدى الأول 
املنعقد حول قيقا باورز.

اأحدثت التقنيات الال�صلكية حتولً يف طريقة 
اتخاذ ف��رق التنقيب يف اأرامك��و ال�صعودية 
للقرارات والقيام باأعمال الختبارات املعقدة. 
وتتمتع ال�رشكة بالري��ادة يف جمال الأنظمة 
الال�صلكي��ة للقيا���س عن بعد، م��ع اأجهزة 
قيا�س ل�صلكي��ة لل�صغط واحل��رارة، تر�صل 
بيانات اآنية لل�صطح من على بعد كيلومرتات 
عدة حتت �صطح الأر�س. وتتيح هذه التقنية 
الرائ��دة للمهند�ص��ني، على الأر���س، اتخاذ 
القرارات املنا�صبة املبنية على املعلومات، ويف 
الوقت املنا�صب، اأثن��اء عملية ال�صتك�صاف. 

وقد اأجنز مهند�ص��و ال�رشكة بنجاح اختبارات 
لنموذج متطور ي�صمح بات�صالت ل�صلكية 
يف اجتاه��ني بني املعدات ف��وق الأر�س وحتتها. 
وثمة اختبارات اإ�صافية جت��رى على التقنية 
متنح املهند�صني عل��ى �صطح الأر�س القدرة 
الكامل��ة عل��ى التحكم يف املع��دات حتت 
الأر�س مبا يح�صن ال�صتفادة من الوقت ويقلل 

التكلفة واملخاطر.



كما اأكملت ال�رشكة بناء 27 جزيرة ا�صطناعية، 
وم��د اجل�ص��ور الرئي�صة والفرعي��ة ملنيفة، كما 
اأن�صاأت جزر حفر لت�صهيل ا�صتخدام اأجهزة احلفر 
التقليدية على الياب�صة، الذي يعّد اإجراًء �صديقاً 
للبيئة، مقارن��ة با�صتخدام اأجهزة احلفر اخلا�صة 
باملناط��ة املغمورة يف املياه ال�صحلة ويف النظم 
البيئية البحري��ة احل�صا�صة. كما قامت ال�رشكة 
بدرا�صات هند�صية وبيئية مكثفة. ونتيجة لهذه 
الدرا�ص��ات، اأن�ص��اأت ال�رشكة ج�ص��وراً بطول 3 
كيلومرتات فوق م�صارات هجرة الكائنات البحرية، 
لك��ي تبقى تلك امل�ص��ارات �صالكة للعديد من 

الكائنات البحرية.

و�صت�صمل عملية التطوير عند انتهائها يف �صهر 
يونيو 2013م، اإن�صاء ج�صور بطول 41 كيلومرتاً، 
ومعاب��ر بطول ثالثة كيلومرتات، و27 جزيرة حفر، 
و 13 ر�صيف��اً يف املنطقة املغم��ورة، اإلى جانب 
15 موقع حفر على الياب�ص��ة، واآباراً لتوفري املاء، 
ومرافق حق��ن، والعديد من خط��وط االأنابيب، 

ومعم��ل لتوليد احلرارة والكهرب��اء بطاقة 420 
ميغاواط. ويتوقع اأن ينتج حقل منيفة 900 األف 
برمي��ل يف اليوم من الزي��ت العربي الثقيل عند 
ت�صغيله بكامل طاقته يف �صهر دي�صمرب 2014م 
اإلى جانب 90 ملي��ون قدم مكعبة قيا�صية من 
الغاز املر و 65 األف برميل يف اليوم من املكثفات 

الهيدروكربونية.

وحمافظة على الطاق��ة الإنتاجية للزيت والغاز 
م��ن احلقول احلالي��ة واجلديدة، وا�صل��ت اأرامكو 
ال�صعودي��ة العمل عل��ى برام��ج املحافظة على 
الطاق��ة الإنتاجي��ة �ص��واء على الياب�ص��ة اأو يف 
املناطق املغم��ورة. اأما بالن�صبة للياب�صة، فقد مت 
اإجناز 104 اآبار زيت وم��اء جديدة، كزيادة لطاقتنا 
الإنتاجية م��ن الزيت. ويف �صه��ر يونيو 2011م، 
مت اإجناز م�رشوع املنطق��ة املغمورة وفقاً للجدول 

الزمني املقرر.

ودعم��اً ل�صرتاتيجي��ة اململك��ة يف املحافظ��ة 

على طاق��ة اإنتاجية احتياطية، نف��ذت اأرامكو 
ال�صعودي��ة تو�صع��ة كب��رية لأ�صط��ول اأجهزة 
حفر الآبار. وق��د اأ�صافت ال�رشك��ة، لأن�صطتها 
التطويرية �صمن برامج الزيت اخلام والغاز، عدداً 
م��ن اأجهزة احلفر يف عام 2011م و�صوف ت�صيف 
املزيد يف عام 2012م. و�صتخ�ص�س معظم هذه 
الأجه��زة الإ�صافية لأعمال تطوي��ر جديدة يف 

حقول منيفة واحل�صباة وعربية.

ا�صتم��ر العمل يف املرحلة التطويري��ة الأولى حلقل 
ال�ض��فانية للمحافظ��ة على طاقت��ه الإنتاجية 
الق�ص��وى م��ن الزيت اخل��ام العرب��ي الثقيل. 
فبالإ�صافة اإل��ى النتهاء من اأعمال التطوير يف 
اأنابيب نقل الزيت بنجاح، مت اإجناز 35٪ من الأعمال 

الإن�صائية.

وقد اأثبتت م�صخات املواد الهيدروكربونية الغازية 
وال�صائلة، يف حقلي حر�س وال�ض��يبة، قدرتها على 
تن�صي��ط الآبار املتوقف اإنتاجها ب�صبب اإنخفا�س 
ال�صغ��ط يف املكمن اأو الآب��ار هام�صية الإنتاج، 
وعلى زيادة ال�صتخال�س منها ب�صورة اقت�صادية، 
حي��ث ا�صتطاعت تلك امل�صخ��ات يف حر�س اأن 
تخف�ف ال�صغ�ط املرتد على اأحد الآبار املتوقف 
اإنتاجه��ا مم��ا �صم��ح باإنت��اج 3 اآلف برميل يف 
اليوم منها، كما اأدى اختب��ار ال�صيبة اإلى اإحياء 
بئر هام�صية فاأمك��ن ا�صتخال�س 8 اآلف برميل 

اإ�صافية يف اليوم منها.

من ناحية اأخ��رى، اأجرت اأرامك��و ال�صعودية اأول 
اختبار من نوعه على رقاق��ات احلفر الإلكرتونية يف 
قاع البئر  القادرة على نقل البيانات بهدف حت�صني 
احلفر بدرجة كبرية. ويف بحث م�صرتك مع جامعة 
تول�صا يف الوليات املتحدة طورت ال�رشكة جهازاً 
م�صغراً ق��ادراً على ت�صجيل البيان��ات يف اأثناء 
نزول��ه اإلى البئر وعودته اإلى ال�صطح مع �صوائل 
احلفر. وحني ت�صرتجع هذه البيانات على ال�صطح، 
ميكن حتميلها ل�صلكي��اً ل�صتخدامها يف موقع 
جهاز احلف��ر اأو اإر�صالها جمدداً اإل��ى اأحد مراكز 

العمليات.

كما �صمم��ت ال�رشكة مثقب حف��ر من ما�س 
البوليكري�صتالني، وه��و اخرتاع ح�صلت ال�رشكة 
عل��ى براءت��ه، وميكن��ه اأن يوف��ر عل��ى اأرامكو 
ال�صعودية مالي��ني الدولرات من تكاليف اأعمال 

احلفر يف اأنحاء اململكة.

يف ع��ام 2011م، ح�صلت املراف��ق الإنتاجية يف 
ال�صيب��ة على جائ��زة جمل�س التعاون ل��دول اخلليج 
العربي��ة للتمي��ز يف حماي��ة البيئ��ة، لفئة »اأف�صل 
الأنظم��ة واملعايري  موؤ�ص�ص��ة �صناعية حت��رتم 
البيئي��ة«. ومن بني املبادرات التي مكنت ال�رشكة 
من احل�صول على ه��ذه اجلائزة تطبيقات تقنية 
من��ع حرق الغ��از، واإع��ادة تدوير مي��اه ال�رشف، 
وا�صرتجاع املواد املنبعثة، وحماية احلياة الفطرية. 
وتعك�س ه��ذه اجلائزة مثاب��رة اأرامكو ال�صعودية 
على اللتزام باأرفع املعايري البيئية، وتطبيق اأحدث 

التقنيات، ون�رش الوعي البيئي يف املجتمع.

وف��ازت اأرامك��و ال�صعودي��ة بجائ��زة جمعي��ة 
مهند�ص��ي الب��رتول للخدم��ة املتمي��زة يف جمال 
الإ�ض��هامات املجتمعي��ة. كم��ا مت تك��رمي ف��رع 
جمعي��ة مهند�صي البرتول يف ال�صعودية بقيادة 
موظف��ي اأرامكو ال�صعودية مبنحه جائزة الرئي�س 
للفرع املتميز، وذلك للم��رة الرابعة على التوايل 

)واخلام�صة اإجمالً(.

وبالإ�صاف��ة اإلى ذل��ك، ح�صل مرك��ز الأبحاث 
املتقدمة يف مبنى الإك�صبك على جائزة اأف�صل 
منتج كيميائي يف �صناعة الزيت يف العامل، وهو 
مادة مثبطة للجيالتني، تدعم احلياة القت�صادية 
لآبار الزيت والغاز عن طريق زيادة القدرة على منع 

تدفق املياه خارج الآبار.

يف عام 2011م، ركزت اأرامكو ال�سعودية على تطوير حقل منيفة، وهو حقل 
مغم��ور عمالق يف اخلليج العربي، وخام�س اأكرب حقل نفطي يف العامل. وقد اكتمل 
97٪ م��ن الإن�ص��اءات البحرية اخلا�ص��ة بتطوير احلقل، مبا يف ذل��ك جميع اأر�صفة 
املن�سات البحرية، وخطوط االأنابي��ب البحرية املطلوبة لتجميع الزيت اخلام، وحقن 
املاء، وكابالت الكهرباء، والت�صالت البحرية. كما مت يف نهاية العام النتهاء من ٪75 

من مرفق مركزي ملعاجلة الزيت والغاز مبا يف ذلك تركيب جميع املعدات الأ�صا�س.
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اأعمال الزيت

اإجناز اأعمال التنقيب والتطوير يف 161 بئراً للزيت

ف��وز مرافق الإنتاج يف ال�صيبة بجائ��زة دول جمل�س التعاون اخلليجي 
للتميز يف املحافظة على البيئة باعتبارها »اأف�صل موؤ�ص�صة �صناعية 

تتقيد باملعايري والأنظمة البيئية«.

تبّني تقنية خف�س حرق املواد الهيدروكربونية اإلى ال�صفر كممار�صة 
قيا�صية على جميع الآبار على الياب�صة

تبنت اأرامكو ال�صعودي��ة تقنية خف�س حرق املواد 
الهيدروكربونية اإلى ال�صف��ر كممار�صة معيارية 
لآبارها عل��ى الياب�صة. ويف عام 2011م، مت تطبيق 
التقنية بنج��اح يف العديد من اآب��ار الزيت والغاز 
عل��ى الياب�صة، ف��اأدت اإلى تغيري كب��ري يف اأعمال 
اختب��ار اآب��ار الزيت. فع��ن طريق منع ح��رق املواد 
الهيدروكربوني��ة،  واإر�صالها  اإلى معامل ال�رشكة 
ملعاجلته��ا  على اأرقى امل�صتوي��ات، حتافظ التقنية 
عل��ى املوارد الهيدروكربوني��ة القيمة، وتقلل زمن 
ا�صتخدام جهاز احلف��ر، وحت�صن �صالمة العمليات، 
وحتد م��ن التاأثري البيئ��ي لعملي��ة ال�صتخال�س. 
وت�صتخدم التقنية اجلدي��دة التحييد الكيميائي، 
تليه عمليات ف��رز متعددة املراح��ل، ل�صتخال�س 
امل��واد الهيدروكربوني��ة. ويف �صه��ر �صبتمرب، متت 
جتربة التقنية بنج��اح يف ثالثة حقول مغمورة يف 
ال�صفاني��ة، و�صيتم تعميمه��ا قريباً يف من�صات 
احلفر اجلديدة يف جميع احلق��ول املغمورة العائدة 

لأرامكو ال�صعودية.

i التطلع نحو الأف�صل |
تقنية خف�س حرق املواد الهيدروكربونية 
اإلى ال�صفر ت�صبح املعيار املتبع يف الآبار 

على الياب�صة

التنقيب
والإنتاج

 اأعمال
الزيت

التنقيب
والإنتاج
 اأعمال
الزيت

اإنتاج الزيت اخلام
املعدل اليومي

)ماليني الرباميل(

اأنواع الزيت اخلام ال�ضعودي:

اأكرث من 40 درجة على درجات معهد البرتول الأمريكي الزيت العربي املمتاز 

36-40 درجة على درجات معهد البرتول الأمريكي الزيت العربي اخلفيف جداً  

32-36 درجة على درجات معهد البرتول الأمريكي  الزيت العربي اخلفيف  

29-32 درجة على درجات معهد البرتول الأمريكي  الزيت العربي املتو�صط 

اأقل من 29 درجة على درجات معهد البرتول الأمريكي الزيت العربي الثقيل 

اأ�ضواء على اأعمال الزيت



يف عام 2011م اأطلقت ال�رشكة برنامج التنقيب 
ع��ن الغاز غري التقليدي واإنتاجه بهدف الرتكيز على 
م��وارد الغاز غ��ري التقليدي��ة يف اململكة، والتي 
ميكنه��ا اأن تناف�س احتياطيات الغ��از التقليدي. 
واأدى تطوي��ر تقنية جديدة يف جم��الت ت�صوير 
املكامن، وتعزيز الإنت��اج، واكت�صاف الت�صدعات، 
وتعزي��ز اأعمال احلفر اإل��ى حت�صن كبري يف اجلدوى 
القت�صادي��ة ويف تكلف��ة اإنت��اج الغ��از غ��ري 
التقلي��دي. و�صمن اله��دف ال�صرتاتيجي للعام 
2020م، يطمح برنام��ج الغاز غري التقليدي اإلى 
زي��ادة اإم��دادات الغاز التقلي��دي لتلبية الطلب 
املتنامي على الطاق��ة يف اململكة لفرتة طويلة 
يف امل�صتقب��ل مما ي�صاعد اأرامكو ال�صعودية على 
توجيه الزيت اخلام نح��و منتجات عالية القيمة 
م��ع توفري فر�س عمل جدي��دة يف جمال خدمات 

حقول الغاز.

انتهى ما يقرب من 90٪ من الإن�صاءات يف حقل 
كران، وهو اأول حقول اململكة من الغاز غري املرافق 
يف اخلليج العربي. ويجري تطوير هذا احلقل الذي 
اكت�صف يف عام 2006م لتلبية الطلب املتنامي 
يف اململكة على غاز البي��ع، واللقيم ال�صناعي، 

وحتلي��ة املي��اه، وتولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة.  
و�صينت��ج احلقل من خالل 21 بئ��راً موزعة على 
خم�س من�صات بحرية حيث ينقل الغاز اخلام عرب 
خ��ط اأنابيب حتت البحر طول��ه 110 كيلومرتات 

اإلى معمل الغاز يف اخلر�صانية ملعاجلته.

ويف ع��ام 2011م، مت النتهاء اجلزئي من الأعمال 
امليكانيكي��ة يف املن�ص��ات البحري��ة، ومراف��ق 
الكهرباء، وخط��وط االأنابيب حتت البحر، ومرافق 
معاجل��ة الغاز يف معم��ل الغ��از يف اخلر�صانية، 
وب��ات بالإمكان اإنت��اج 400 مليون قدم مكعبة 
قيا�صية م��ن الغاز يف اليوم بحل��ول منت�صف 
الع��ام. ومن املقرر اإجناز امل���رشوع يف عام 2012م. 
وبحلول 2013م، �صيكون با�صتطاعتنا اإنتاج 1.8 
بليون قدم مكعبة قيا�صي��ة يف اليوم من الغاز 
املر غ��ري املرافق من حقل كران املغمور تعالج يف 
مرافق جديدة �صمن معمل الغاز يف اخلر�صانية، 
كما �صي�صهد معمل الغاز يف اخلر�صانية تو�صعة 
جدي��دة حتى يتمكن من معاجلة 90 مليون قدم 
مكعب��ة قيا�صية من الغاز املر بالإ�صافة اإلى 65 
األف برميل يف اليوم من املكثفات املرة من حقل 

منيفة.

ب��داأت اأرامك��و ال�صعودي��ة احلف��ر يف حقل��ي 
غ��از احل�ض��باة وعربي��ة املغموري��ن �صم��ال �رشق 
الظه��ران. وقد حطم��ت ال�رشك��ة العديد من 
الأرق��ام القيا�صية يف هذه الأن�صطة مبا يف ذلك 
حف��ر الثقوب الأكرب ُقطرا، واإن��زال اأطول اأنابيب 
التغلي��ف. ويحت��وي حقل احل�صب��اة على �صبع 
من�صات اأحادية البئ��ر، و�صوف يزود معمل الغاز 
يف وا�ص��ط ب� 1.3 بليون ق��دم مكعبة قيا�صية 
م��ن الغاز غري املرافق يف الي��وم. اأما حقل عربية 
فيحتوي على �صت اآبار و�صوف ميد وا�صط ب� 1.2 

بليون قدم مكعبة قيا�صية من الغاز.

وقد حتقق تقدم كبري يف معمل الغاز يف وا�ض��ط 
اجلديد ال��ذي �صيكون عن��د اكتماله يف عام 
2014م م��ن اأكرب معام��ل الغ��از يف اأرامكو 
ال�صعودية. فقد اكتم��ل تقريباً تطوير املوقع 
واملرافق املوؤقتة واأنظمة الت�صالت. ويذكر اأن 
املرافق املدجمة لهذا املعم��ل امل�صتقل للغاز 

�صتعالج 2.5 بليون قدم مكعبة قيا�صية من 
الغ��از غري املرافق يف اليوم من حقلي احل�صباة 
وعربية يف املنطقة املغم��ورة. ومن املتوقع اأن 
يوفر معم��ل وا�صط يف الظ��روف العادية ما 
ي�صل اإلى 1.75 بلي��ون قدم مكعبة قيا�صية 
من غاز البيع، لكن طاقته الإنتاجية ت�صل اإلى 
3.05 بليون قدم مكعبة قيا�صية يف اليوم من 
املكمنني املغمورين يف احلالت الطارئة، اأو ذروة 
الطلب يف ف�صل ال�صيف. وبالإ�صافة اإلى ما 
ذكر، �صيعالج املرف��ق الإيثان والربوبان والبوتان 
والبنزي��ن الطبيعي، و�صيك��ون اأول معمل يف 
اململكة ي�صتخدم تقنية �صلفينول– اإم ملعاجلة 
الغ��از، لتح�صني كف��اءة ا�صتخال�س الكربيت 

لت�صل اإلى ٪99.3.

حتق��ق اأرامك��و ال�صعودية اأهدافه��ا التطويرية 
اخلا�صة بربنامج �ضوائل الغاز الطبيعي يف ال�ضيبة، 
وه��و معمل كبري اآخر من معامل الغاز من املقرر 

يف ع���ام 2011م، ركزت اأرامك���و ال�سعودية ب�سكل كبر عل���ى م�ساريع تطوير 
الغ��از الرئي�صة يف املناطق املغمورة يف اخلليج العربي، وعل��ى اإن�صاء مرافق جديدة 
ملعاجلة الغاز وجتزئة �صوائل الغ��از الطبيعي، ويف 2011م، بلغ اإنتاج الغاز اخلام ذروته 

لي�صل يف اأحد الأيام اإلى 11.2 بليون قدم مكعبة قيا�صية.
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اإنتاج الغاز
)املتو�صط اليومي لإنتاج الغاز اخلام 
الذي مت ت�صليمه اإلى معامل الغاز( 
)مق��درا بباليني الأق��دام املكعبة 

القيا�صية(
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اإجناز 103 اآبار غاز ا�صتك�صاف وتطوير

بلغ اإنتاج الغاز اخلام ذروته بانتاج 11.2 بليون قدم مكعبة قيا�صية يف 
اليوم، وهو اأعلى معدلت اإنتاج غاز يف ال�رشكة على الإطالق

 �صارف��ت اأعمال الإن�صاء يف حقل كران على النتهاء، وهو اأول حقول 
اململكة من الغاز غري املرافق يف اخلليج العربي.

اأعمال الغاز

م��ن اأج��ل م���رشوع حقل ك��ران، بذل��ت اأرامكو 
ال�صعودية جه��وداً حثيثة لرفع م�صتوى امل�صاركة 
املحلية يف اأعمال الإن�ص��اء وال�رشاء. ففي مرحلة 
مبكرة من الربنام��ج اأجرت بع�س املكاتب املحلية 
املتخ�ص�ص��ة يف الت�صمي��م درا�ص��ات هند�صية 
متهيداً لأعم��ال الت�صمي��م التف�صيلية، كما مت 
ت�صنيع الكثري من املعدات يف اململكة، بدءاً باأوعية 
ال�صغط العايل وقواعد م�صخات احلقن. بتغليف 
اأنابيب احلقن من الداخل مبادة الإيبوك�صي املعالج 
باحلرارة العالية حلمايتها من ال�صداأ، هذا وقد تولى 
مقاولون حمليون تنفيذ معظم اأعمال الإن�صاء يف 
املعمل، مب��ا يف ذلك جتهيز املوقع، وحل��ام الأنابيب، 

والرتكيبات، وبناء حمطات الكهرباء الفرعية.

i التطلع نحو الأف�صل |
املقاولون وامل�صنعون املحليون ي�صهمون 

يف تطوير حقل كران

»ا�صتك�صاف وتطوير الغاز غري التقليدي 
�صيظهر بالتاأكيد حتديات وفر�صاً جديدة 

للنمو، ل�صيما يف اجليولوجيا واجليوفيزياء 
والهند�صة. وملا كانت ال�رشكة 

باأم�س احلاجة اإلى املعرفة والتقنية 
املتخ�ص�صة، فاإنها ب�صدد درا�صة طرق 
�رشيعة لتكوين القدرات الفنية الالزمة«

- براين غراتو، مدير فريق مبادرة الغاز غري 
التقليدي.

اأ�ضواء على اأعمال الغاز

التنقيب والإنتاج
اأعمال الغاز

التنقيب
والإنتاج
اأعمال الغاز



اأن يكتم��ل يف عام 2014م. ويتوق��ع اأن ي�صاعد 
معم��ل ال�صيبة اأرامكو ال�صعودي��ة على تلبية 
الطل��ب املتزايد عل��ى اللقي��م البرتوكيميائي 
با�صتخال�س �صوائل الغاز الطبيعي الثمينة من 
الغاز املنتج. و�صيت��م حتقيق ذلك من خالل زيادة 
طاقة معامل فرز الغاز من الزيت الأربعة املوجودة 
حالياً، لتحقي��ق ن�صب اأعلى م��ن الغاز والزيت. 
ويتوقع اأن يعالج معمل ا�صتخال�س �صوائل الغاز 
الطبيع��ي يف ال�صيبة 2.4 بلي��ون قدم مكعبة 
قيا�صي��ة من الغاز يف اليوم للح�صول على 240 

األف برميل من الإيثان.

طورت اأرامكو ال�صعودي��ة تقنية جديدة ت�صمى 
الغاز  ل�صبك��ة  الإلك��رتوين  ال�ض��ت�رشايف  الأمن��وذج 
الرئي�ص��ة ال��ذي يوفر معلوم��ات اآنية لتح�صني 
عملية اتخاذ القرار واأداء ال�صبكة يف �صيناريوهات 
الت�صغيل املختلفة. وي�صاعدنا هذا الأمنوذج على 
حتدي��د العم��ر الفرتا�صي لل�صبك��ة يف ظروف 
الت�صغي��ل احلالي��ة، كم��ا ي�صمح لن��ا مبحاكاة 
�صيناريوه��ات الت�صغيل الفرتا�صي��ة، وتوقعات 
العم��ر الفرتا�صي يف حال اإغ��الق اأحد معامل 

الغاز الرئي�صة.

يف عام 2011م حظيت اأرامكو ال�صعودية بتقدير 
اجلمعية الدولية ملعاجلي الغاز، وجمل�س ال�صالمة 
الوطن��ي الأمريكي، لق��اء الأداء املتمي��ز يف جمال 
ال�ض��المة يف عام 2010م. فقد منحت اجلمعية 
جائزة ال�صجل املثايل للعدي��د من معامل الغاز 
يف اأرامك��و ال�صعودية �صمل��ت معمل اجلعيمة 
وينبع لتجزئة �صوائل الغ��از الطبيعي، ومعامل 
الغاز يف حر���س، و�صدق��م، والعثمانية، واحلوية، 
واخلر�صاني��ة. اأما م�صفاة ينب��ع فح�صلت على 

جائ��زة ري��ادة ال�صناع��ة من جمل���س ال�صالمة 
الوطني الأمريكي لكونها �صمن اخلم�صة باملائة 
الأولى من ال�رشكات الأع�صاء، والوحدات، واملرافق 

امل�صتحقة جلائزة حتقيق التميز املهني.

�صه��د ع��ام 2011م اإجن��ازاً كبرياً اآخ��ر متثل يف 
النج��اح يف تركي��ب اأول معمل ي�ض��تخدم تقنية 
غ�ض��اء معاجلة الغاز يف معم��ل الغاز يف �صدقم. 
ويبحث ه��ذا الربنامج التجريب��ي اإمكانية اإزالة 
ملوثات النيرتوجني والغاز احلام�س وكذلك متانة 
الغ�ص��اء و�صيانته بالن�صبة خلدم��ات الغاز املر. 
اأما بالن�صبة اإلى اختبارات الأداء ف�صوف تنجزها 
ال�رشكة بحلول منت�ص��ف العام 2013م. ونظراً 
ل�صخام��ة امل�رشوع وت�صميم��ه املتكامل، فقد 
طلبت �رشكات معاجلة الغاز العاملية من اأرامكو 
ال�صعودي��ة التعاون يف جمال بح��وث الأغ�صية 
وتطويره��ا. ويف �صدقم والعثمانية اأي�صاً، طورت 
ال�رشك��ة ع�رش وحدات لزي��ادة معدل ا�صتخال�س 
الكربيت من 95٪ اإل��ى98.7٪ واحلد من انبعاثات 

ثاين اأك�صيد الكربيت.

وقد طبق��ت ال�رشكة برناجمه��ا اخلا�س يف اإدارة 
اأداء الأ�ض��ول )APM( يف معم��ل الغاز يف �صدقم 
لتطوي��ر الت�صغي��ل وال�صيانة م��ن خالل نهج 
فاعل ومتكامل يركز على الأداء. وقد �صاعد هذا 
الربنامج اأرامك��و ال�صعودية على حتديد جمالت 
حت�صني اأداء املعمل وو�صع اخلطط اخلا�صة بذلك. 
وح�صلت جمي��ع التخ�ص�صات الهند�صية على 
لتعميم الربنامج  تعليمات مكتوبة ا�صتع��داداً 

على ال�رشكة باأكملها.
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لق��د طرحت ال�رشك��ة برناجماً متمي��زاً لكفاءة 
الطاقة يف دائرة اأعمال الغاز يف ال�رشكة يحد من 
كثافة ا�صتهالك الطاقة بن�صبة 26٪، وهو هدف 
نتطلع اإل��ى حتقيقه بحلول ع��ام 2015م حيث 
اإنن��ا ن�صتهدف احلد من كثافة ا�صتهالك الطاقة 
بن�صبة 10٪ من خالل الت�صغيل الأمثل للمعامل 
وحت�صني �ص��ري الأعم��ال. اأما الن�صب��ة املتبقية، 
وهي 16٪، ف�ص��وف تتحقق من خ��الل امل�صاريع 

الراأ�صمالية يف املرافق اجلديدة واملو�صعة.

ويف ع��ام 2011م، جنحت اأرامك��و ال�صعودية يف 
احلد من كثافة ا�صته��الك الطاقة باأكرث من ٪5 
متخطية الن�صبة امل�صتهدفة البالغة 2٪، وذلك 
من خالل التنفيذ الفاعل لعنا�رش برنامج حت�صني 
كفاءة ال�صتهالك، الذي ي�صم فريقاً للطاقة غري 
متفرغ ومهند�س طاقة متفرغاً، ويت�صمن تركيب 
اأدوات للمراقبة والر�صد ودرا�صات تقييم الطاقة.

مت�صي��اً مع التزام اأرامكو ال�صعودي��ة باحلد من تاأثري اأعمالها على البيئة، فاإنها تقوم ببناء مرفق جديد ل�صتخال�س 
ث��اين اأك�صيد الكربون و�صبكة نقل للحد من انبعاثات غازات الحتبا�س احلراري وحت�صني ا�صتخال�س الزيت. و�صيقوم 
هذا املرفق باإزالة ال�صوائب الرطبة من ثاين اأك�صيد الكربون و�صغطه من معمل ا�صتخال�س �صوائل الغاز الطبيعي 
يف احلوية ومن ثم نقله اإلى معمل فرز الغاز من الزيت يف العثمانية وحقنه يف حقل الزيت يف الغوار. فاإذا اختلط 
ث��اين اأك�صيد الكربون بالزيت يف ال�صخور، حد من لزوجة الأخري فيتدف��ق املزيد منه اإلى الآبار وبالتايل يدعم اإنتاج 

الزيت. وحني يتم اإجناز هذا املرفق يف 2013م، فاإنه �صيثبت جدوى هذه التقنية يف بقية حقول اأرامكو ال�صعودية.

i التطلع نحو الأف�ضل |

اأعمال الغاز ت�ضعى لتحقيق كفاءة الطاقة

i التطلع نحو الأف�صل |
تقنيٌة ا�صتخال�س ثاين اأك�صيد الكربون وحقنه حتد من النبعاثات

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

التنقيب
والإنتاج

اأعمال
الغاز

التنقيب
والإنتاج
اأعمال
الغاز

 الكميات امل�ضلمة من غاز البيع
 )تريليون وحدة حرارية بريطانية

يف اليوم(

 الكميات امل�ضلمة من غاز الإيثان
 )تريليون وحدة حرارية بريطانية

يف اليوم(

�ضوائل الغاز الطبيعي امل�ضتخرجة من 
 الغازات الهيدروكربونية 

)ماليني الرباميل(

 ا�ضتخال�س الكربيت
)ماليني الأطنان املرتية(
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وق��د داأبت ال�رشكة على �صمان تو�صيل الزيت اإل��ى عمالئها ب�صورة موثوقة من خالل 
حت�سني اأ�سطول فيال، وخطوط االأنابيب، و�سب��كات النقل، اإ�سافة اإلى موا�سلة العمل 
م��ع دول اأخرى يف جمل�س التع��اون اخلليجي لختبار اأمنوذج للط��وارئ و�صيانته يف حال 

انقطاع اإمدادات اأي منتج.

495 
123

4.02

2,964 

332

550

مليون برميل من املنتجات املكررة، اأنتج يف اململكة 
العربية ال�صعودية )ح�صة اأرامكو ال�صعودية(

مليون برميل من �صوائل الغاز الطبيعي، مت 
ت�صديرها

مليون برميل يف اليوم، بلغ اإجمايل الطاقة 
التكريرية العاملية )ح�صة اأرامكو ال�صعودية(

مليون برميل من املنتجات املكررة، مت ت�صديرها

مليون برميل، بلغ اإجمايل مبيعات املنتجات املحلية

رحلة، بلغ اإجمايل عدد رحالت ال�صفن لفر�س 
اأرامكو ال�صعودية

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

نظرة عامة

التكرير 
والت�سويق 
والتوزيع
نظرة عامة

يف عام 2011م، حققت اأرامكو ال�سعودية اإجنازاً مهماً يف ا�سرتاتيجة 
التحول، وذلك يف تطوير اأعمال التكرير والت�صويق والتوزيع باإطالق م�رشوع 
م�صرتك مع �رشكة داو كميكال، اأطلق عليه ا�صم »�صدارة«، حيث �صيقوم 
باإن�ص��اء ومتلك جممع عاملي متكام��ل للكيميائيات وت�صغيله يف مدينة 
اجلبيل ال�صناعية الثانية يف املنطق��ة ال�رشقية باململكة. ويدل م�رشوع 
�صدارة على التزام اأرامك��و ال�صعودية بال�صتثمار يف التكرير والت�صويق، 
وتو�صي��ع الأعمال التجارية، وتنويع اقت�ص��اد اململكة، وعلى م�صيها يف 

تو�صعة مرافقها التكريرية يف اململكة والعامل على حد �صواء.

التكرير والت�صويق 
والتوزيع



مت النته��اء من الأعم��ال الهند�صي��ة املبدئية 
ل�رشكة �ص��دارة، وتر�صي��ة مق��اولت اأ�صا�صية 
لتجهيز املوقع، ومعاجلة النفايات، وتوفري خدمات 
الكهرب��اء وامل��اء. وبنهاية ع��ام 2011م، وظفت 
ال�رشكة ما يزيد على 600 مواطن �صعودي اأحلقوا 
بربام��ج تدري��ب يف م�صانع يف اأوروب��ا والوليات 
املتحدة وغريها. وقد عقد جمل�س اإدارة �صدارة اأول 
اجتماعاته يف �صهر دي�صمرب يف هيو�صنت لعتماد 
اأول خط��ة ت�صغي��ل �صنوية واعتم��اد امليزانية 

الراأ�صمالية وال�صالحيات الإدارية.

يف ع��ام 2011م، اأكمل م���رشوع برتو راب��غ، وهو 

امل���رشوع امل�ص��رتك لأرامك��و ال�صعودي��ة م��ع 
�صوميتوم��و كميكال، عامه الث��اين من اأعماله 
عل��ى مع��دلت ت�صغيل  التجاري��ة حمافظ��اً 
عالية وم�صتقرة بالإ�صاف��ة اإلى حت�صن الأ�صعار 
وان�سب��اط التكاليف. وي�سم م���روع برتورابغ، 
الواقع على بعد 165 كيلومرتاً �صمال جدة على 
�صاحل البحر الأحمر، م�صفاة متكاملة ومعمالً 
للبرتوكيميائيات و23 معم��الً حديثاً ينتج 18.4 
مليون طن من املنتج��ات البرتولية �صنوياً و 2.4 

مليون طن من م�صتقات الإيثيلني والربوبيلني.

اأما املرحلة الثانية من م�رشوع برتو رابغ - املرحلة 
الثاني��ة، فقد و�صلت اإل��ى مراحل متقدمة من 
درا�صة ج��دوى م�صرتكة، كما طرح��ت »دعوات 
املناف�ص��ة« الرئي�ص��ة كاف��ة يف ال�ص��وق. ومن 
املتوق��ع اأن يتخذ قرار ال�صتثم��ار النهائي خالل 
الن�ص��ف الأول م��ن الع��ام 2012م، واأن يوف��ر 
امل�رشوع جمموعة متنوعة من املنتجات كال�صلع 
البرتوكيميائية واملنتجات املتخ�ص�صة التي يعد 

كثري منها جديداً على اململكة.

ووقع��ت �رشك��ة اأرامكو فيم��ا وراء البحار، وهي 
اإحدى ال���رشكات التابعة لأرامكو ال�صعودية، مع 
برتوت�صاينا، وهي �رشك��ة تابعة لت�صاينا نا�صونال 
برتولي��م كوربوري�ص��ن، مذك��رة تفاهم يف �صهر 
مار���س تتعلق بتطوير م�ض��فاة يف مقاطع��ة يونّان 
يف ال�ص��ني، تعالج 200 األ��ف برميل من الزيت 
اخل��ام )الزيت العربي بدرجات��ه املختلفة، ب�صكل 
اأ�صا�ص��ي( يف الي��وم وتنتج مواد مك��ررة عالية 
القيم��ة مثل البنزين الذي يحت��وي على ن�صبة 
بالغ��ة ال�صغر من الكربي��ت، والديزل الذي يفي 
باملوا�صف��ات احلالي��ة وامل�صتقبلي��ة للمنتجات 
البرتولي��ة يف ال�ص��ني. ويدعم امل���رشوع �رشاكة 
ا�صرتاتيجية ب��ني اأحد كبار املنتج��ني واأحد كبار 
امل�صتهلكني للم��واد الهيدروكربونية فيما ميثل 
فر�صة لتحقي��ق املزيد من اأم��ن الطاقة وزيادة 

معدلت الت�صنيع يف ال�صني.
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وفرت ال�رشك��ة 600 وظيفة للمواطنني ال�صعوديني يف م�رشوع �صدارة 
امل�صرتك للكيميائيات قبل انتهاء عام 2011م.

ب��داأت �رشكة م�صفاة اأرامكو ال�صعودية موبيل املحدودة )�صامرف( بناء 
م���رشوع الوقود النظيف، الذي يتوقع اأن يقل��ل م�صتويات الكربيت يف 
البنزي��ن بن�صبة تزيد على 98٪ بحلول ع��ام 2013م ويف الديزل بحلول 

عام 2016م.

�صغلت �رشك��ة اأرامك��و ال�صعودية توت��ال للتكري��ر والبرتوكيماويات 
)�صاتورب( 729 موظفاً ولديها 350 متدرجاً قبل بدء اأعمالها ب�صنة.

»ياأتي هذا امل�رشوع امل�صرتك اإيذانًا ببداية 
ف�صل جديد مهٍم يف تاريخ اأرامكو 
ال�صعودية احلافل، كما ميثل اخلطوة 

املنطقية التالية يف تطور �رشكتنا ... 
اإن ا�صتثماراً بحجم �صدارة وجمموعة 
منتجاتها املتطورة ين�صجم اأي�صاً مع 
هدفنا يف اأن نكون اأكرب �رشكة طاقة 
رائدة يف العامل بحلول عام 2020م«.

- خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئي�س اأرامكو ال�صعودية 
وكبري اإدارييها التنفيذيني يف كلمة له يف حفل توقيع 
عقد �صدارة يف الظهران يف 5 ربيع الأول 1432ه� 
املوافق 8 فرباير 2011م.

 يف �سه���ر نوفم���ر، اأعلن���ت اأرامك���و ال�سعودي���ة تاأ�سي�س م����رشوع م�سرتك يف
مدينة اجلبيل مع �رشكة داو كميكال، اأطلق عليه ا�صم “�رشكة �ضدارة للكيميائيات«. 
وعندما يبداأ ت�صغيلها يف ع��ام 2015م، �صتكون �صدارة اأكرب مرفق برتوكيميائيات 
يبنى دفعة واحدة. وبف�صل تقنيات داو اخلا�صة باملنتجات، وقدرات اأرامكو ال�صعودية 
يف اإدارة امل�صاري��ع وتنفيذه��ا، �صيزود امل���رشوع الأ�صواق النا�صئ��ة يف اآ�صيا وال�رشق 
الأو�ص��ط واأفريقيا مبجموعة من املنتج��ات البرتولية، كما يتوقع اأن يوفر اآلف فر�س 
العم��ل املبا�رشة وغ��ري املبا�رشة، واأن يكون حجر الزاوية جله��ود اأرامكو ال�صعودية يف 
�صبي��ل زيادة حجم اأعمالها يف جمال اإنتاج الكيميائيات وتعزيز ال�صتثمار يف جمال 

التكرير والت�صويق والتوزيع.
التكرير 

والبرتوكيميائيات

اأ�ضواء على التكرير والبرتوكيميائيات
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والبرتوكيميائيات
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وقد دخلت �رشك��ة البرتوكيميائي��ات ال�صينية 
�صينوب��ك، اأك��رب عميل زيت خام ل��دى ال�رشكة، 
املفاو�صات للم�صارك��ة يف �رشكة البحر الأحمر 
للتكرير، وهي م�رشوع ال�رشك��ة امل�صرتك املقرتح 
مل�صف��اة يف ينبع. وقد وّقعنا معاً مذكرة تفاهم 
يف �صه��ر مار���س 2011م عل��ى توزي��ع ملكية 
امل���رشوع بحيث متلك اأرامك��و ال�صعودية ٪62.5 
يف حني متلك �صينوب��ك 37.5٪ من �رشكة البحر 

الأحمر للتكرير.

وقد اأعيدت ت�صمية هذه ال�رشكة، واأطلق عليها 
ا�صم �رشكة ينبع اأرامكو �ضينوبك للتكرير )يا�رشف( 
املحدودة. و�صوف تعالج امل�صفاة، عند اكتمالها 
يف ع��ام 2014م، 400 األ��ف برميل م��ن الزيت 
العربي الثقيل يف الي��وم، و�صتنتج وقوداً للنقل 
عايل اجلودة. ومن املتوق��ع اأن توفر ال�رشكة، التي 
اكتمل 10٪ من اأعمالها حتى الآن، 1200 فر�صة 

عمل مبا�رشة و5000 فر�صة عمل غري مبا�رشة.

اأما م�رشوع تو�صعة م�ض��فاة موتيف��ا يف بورت اآرثر 
يف تك�ض��ا�س، وه��و م�رشوع م�ص��رتك بني �رشكة 
�صل و�رشك��ة التكرير ال�صعودية التابعة لأرامكو 
ال�صعودي��ة، فاإنه يو�صك عل��ى الإنتهاء يف هذا 
العام، وعندم��ا يكتمل ف��اإن التو�صعة �صتنتج 
325 األ��ف برميل يف الي��وم، يف منطقة �صاحل 
خلي��ج املك�صي��ك الأمريكي، يف ع��ام 2012م، 
بحي��ث تبلغ طاقة امل�صفاة الإجمالية نحو 600 

األف برميل يف اليوم.

وقد بداأت �رشكة م�ض��فاة اأرامكو ال�ضعودية موبيل 

املح��دودة )�ض��امرف(، م�رشوعنا امل�صرتك مع �رشكة 
اك�صون موبيل، اإن�ص��اء م�رشوع الوقود النظيف 
يف م�صفاته��ا يف مدينة ينب��ع يف �صهر يونيو 
2011م. و�ص��وف ي�صه��م هذا امل���رشوع يف احلد 
م��ن م�صتويات الكربيت يف البنزين والديزل باأكرث 
م��ن 98٪ بحيث ل تتجاوز ن�صبت��ه ع�رشة اأجزاء 
يف امللي��ون، وذلك مبا يتوافق مع الأنظمة البيئية 
املرعية يف اململكة العربية ال�صعودية والأنظمة 

العاملية جلودة املنتجات.

كما يت�صمن امل�رشوع اإجراء تعديالت كبرية على 
امل�صفاة مبا يف ذلك مرافق املعاجلة الهيدروجينية 
ومرافق ا�صتخال�س الكربي��ت ويتوقع اأن يكتمل 
امل�رشوع يف 2013م. ويع��ّد هذا ال�صتثمار الأكرب 
يف تاري��خ �صام��رف، و�صيع��زز مكان��ة ال�رشكة 
التناف�صية ل�صنوات قادمة من خالل اإنتاج اأنواع 
من الوقود عاملي امل�صت��وى امللتزم باأعلى املعايري 

البيئية.

وتعك��ف ال�رشك��ة الآن على ت�صمي��م م�رشوع 
م�ض��فاة وفر�ض��ة جازان على ال�صاحل الغربي من 
اململكة، التي �صتتمكن عند اكتمالها يف اأواخر 
ع��ام 2016م م��ن معاجلة 400 األ��ف برميل يف 
اليوم من الزيت العربي الثقيل والعربي املتو�صط، 
كما �صتنتج البنزي��ن، والديزل الذي يحتوي على 
ن�صبة منخف�ص��ة جداً من الكربي��ت، والبنزول 
ومن املتوقع اأن توفر امل�صفاة 1000 فر�صة عمل 

مبا�رشة و3000 فر�صة عمل غري مبا�رشة.

واإ�صهاماً يف تو�ص��ع اأرامكو ال�صعودية يف جمال 

البرتوكيميائي��ات، يحقق علماء ال�رشك��ة تقدماً يف م�رشوع حتويل 
الزي��ت اإلى مواد كيميائية )OTC(، حي��ث ت�صعى ال�رشكة اإلى حتويل 
الزيت العربي اخلفي��ف اإلى مواد مثل الإيثيل��ني والربوبيلني ميكن 
ا�صتخدامه��ا يف عمليات الت�صنيع البرتوكيميائي املتكاملة اأو يف 
اإنتاج البنزين عايل الأوكتان. وت�صاعد تقنية التك�صري على احل�صول 
على املزيد م��ن منتجات الزيت وجلب املزيد م��ن القيمة للموارد 
الطبيعي��ة للمملكة. وقد بلغ��ت ن�صبة العائ��دات من امل�رشوع 
التجريبي للتقنية 14٪ كما تقدمت ال�رشكة بالعديد من طلبات 

احل�صول على براءات الخرتاع.

اأح��رزت اأعمال الإن�ص��اء والهند�صة وتاأمني املواد تقدم��اً كبرياً يف م�رشوع 
اأرامك��و ال�صعودية امل�صرتك مع �رشكة توتال اأوي��ل كمبني املعروف با�صم 
�رشكة اأرامك��و ال�صعودية توتال للتكرير والبرتوكيماويات )�صاتورب(، و�صوف 
حتت��ل امل�صفاة التحويلي��ة عند اكتمالها املرتب��ة ال�صابعة يف العامل من 
حيث التطور. و�صتكون هذه امل�صفاة الواقعة يف اجلبيل والتي تبلغ طاقتها 
400 األف برميل يف اليوم وت�صم مرافق متكاملة ملعاجلة البرتوكيميائيات، 
اأول منتجي الفحم البرتويل والباراك�صيلني يف اململكة. ومن املقرر اأن تتلقى 
امل�صفاة اأولى �صحناتها من الزيت اخلام يف �صهر دي�صمرب 2012م، واأن تعمل 

بكامل طاقتها يف الربع الثالث من عام 2013م.

وحتى �صهر نوفم��رب 2011م، اأجنز امل�رشوع 16.1 ملي��ون �صاعة عمل بدون 
ح��وادث، كما �صغل 729 موظف��اً ولديه 350 متدرج��اً يف برامج تدريبية 
يف مراف��ق اأرامكو ال�صعودي��ة وم�صافيها. وقد ع��ادت اأول جمموعة من 
املهند�ص��ني ال�صباب اإلى مرافق �صاتورب للم�صاعدة يف بدء الت�صغيل بعد 
اإكمالهم تدريباً متخ�ص�صاً يف معهد البرتول الفرن�صي ويف م�صايف توتال، 

كما مت توظيف جمموعة اأخرى بداأت تدريباً مماثالً.

اأما امل���رشوع الذي تبل��غ قيمته 14 بلي��ون دولر فيمول جزئي��ا بو�صاطة 
�صك��وك �رشعية تعد املقابل الإ�صالمي لل�صندات. وقد اأغلقت �صاتورب يف 
�صهر اأكتوبر باب الكتتاب النهائ��ي بقيمة بليون دولر يف ال�صكوك، بعد 
تلقيها طلبات كثرية من م�صتثمرين وموؤ�ص�صات مالية و�صناديق ا�صتثمار 
تع��اوين و�رشكات تاأمني و�صناديق معا�صات واأفراد. وقد ح�صل متويل امل�رشوع 
ال�صخم الذي ا�صتغرق 16 عاماً على جائزتني يف عام 2011م من بروجكت 

فاينان�س اإنرتنا�صونال وبروجكت فايننا�س ماجازين.

�صيعزز م�رشوع الوقود النظي��ف واملواد العطرية اأحد 
اأهداف ال�رشكة وه��و اأداء الأعمال ب�ص��ورة م�صوؤولة 
من الناحي��ة البيئية من خالل حت�صني منتجات الديزل 
والبنزين احلالية يف معمل التكرير يف راأ�س تنورة لتكون 
اأكرث مالءمة للبيئة. و�صتنت��ج امل�صفاة اللقيم ملرفق 

�صدارة كما �صتنتج الباراك�صيليني للت�صدير.

وبالإ�صافة اإلى ذلك، توا�صل اأرامكو ال�صعودية:

• مراقبة جودة الهواء واإمداد معاملها بالتقنيات 	
احلديثة ملنع النبعاثات ال�صارة.

• بناء املن�ص��اآت طبقاً للمعاي��ري البيئية املحلية 	
والدولية.

• الحتف��اظ ب�صبكة وا�صعة من املراكز املتقدمة 	
تقنياً ملراقبة ج��ودة الهواء والأر�صاد اجلوية منذ 

عام 1982م.

i التطلع نحو الأف�ضل |
تركز اأرامكو ال�صعودية على اإنتاج الوقود 

النظيف واحلد من النبعاثات.

i التطلع نحو الأف�ضل |

م�رشوع �صاتورب العمالق  يو�صك على النتهاء

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

التكرير 
والت�سويق 

والتوزيع
التكرير 

والبرتوكيميائيات

التكرير 
والت�سويق 
والتوزيع

التكرير 
والبرتوكيميائيات

*)٪50(
*)٪35(

550

400

725

4019

400

652

305

395

240

240

برتورابغ

�صامرف

�صا�رشف

موتيفا

اإ�س-اأويل
�صوا�صل �صكيو ك.ك.

فوجيان ريفايننق اآند
برتوكيميكال كومباين ليمتد

طاقة التكرير املحلية
)باآلف الرباميل يف اليوم(

طاقة التكرير يف امل�ضايف املحلية امل�ضرتكة
)باآلف الرباميل يف اليوم(

 احل�ض�س وامل�ضاريع امل�ضرتكة الدولية يف جمال التكرير 
)باآلف الرباميل يف اليوم(

 اإجمايل طاقة التكرير
)باآلف الرباميل يف اليوم(

* ح�صة اأرامكو ال�صعودية يف امللكية

* ح�صة ال�رشكة التابعة لأرامكو ال�صعودية يف امللكية

*)٪37.5(
*)٪50(

*)٪50(

*)٪14.96(
*)٪25(

124

88

2012

1005

1002

راأ�س تنورة
الريا�س

جدة
ينبع

امل�صاريع املحلية

امل�صاريع امل�صرتكة  املحلية

امل�صاريع امل�صرتكة الدولية

خمتلف اأنحاء العامل

)اململوكة بالكامل لأرامكو ال�صعودية(



3233

اأما �رشكة في��ال البحرية العاملية املح��دودة التابعة 
لأرامك��و ال�صعودية فقد وا�صلت رفع كفاءة 20 
من �صفنها التي تنق��ل الزيت اخلام اأو املنتجات 
املكررة، وزادت اإجراءات الأمن وال�صالمة فيها. ويف 
عام 2011م، اأجنزت فيال م�صاريع مهمة لتح�صني 
�صبكة الت�صالت والتحمي��ل وعززت اإجراءاتها 

الأمنية للحد من املخاطر.

وقد ح�صلت فيال على جائ��زة م�صغل الناقالت 
يف حفل توزي��ع جوائز التجارة البحرية يف ال�رشق 
الأو�صط يف دبي لتميزها يف الإدارة، كما ح�صلت 
12 من ناقالت الزيت اخلام التابعة لها على جائزة 
جون��ز ف. ديفلني لل�صالمة يف احلف��ل ال�صنوي 
لتوزي��ع جوائز ال�صالمة الأمريكية الذي اأقيم يف 

غرفة ال�صحن يف نيو اأورليانز.

يف �صه��ر فرباير، افتتح��ت اأرامك��و ال�صعودية 
واحلكومة اليابانية مرفقا كب��رياً اآخر وهو اخلزان 
التجاري لزيت اأرامكو ال�صعودية اخلام يف فر�ض��ة 
اأوكين��اوا يف اليابان الذي ي�صمح بتو�صيل الزيت 
اخل��ام اإلى ال�صاح��ل الغربي للولي��ات املتحدة 

و�صمال اآ�صيا. وكانت اأولى ال�صحنات قد و�صلت 
اإل��ى جي اإ�س – كالتك���س يف كوريا اجلنوبية يف 
�صه��ر اأغ�صط���س، واإلى كونوك��و- فيلب�س يف 

الوليات املتحدة يف �صهر �صبتمرب.

واتخ��ذت اأرامك��و ال�صعودية خط��وات مهمة 
لتو�صي��ع البني��ة الأ�صا���س للتوزي��ع من خالل 
جمموعة متنوعة من و�صائل النقل. ففي �صهر 
اأكتوبر، وقعت ال�رشكة مذكرة تفاهم مع ال�رشكة 
ال�سعودي��ة للخطوط احلديدية للبحث يف �سبل 
ا�صتخدام �شبكة اخلطوط احلديدية يف نقل املنتجات 
البرتولية من م�صتودع��ات املنتجات البرتولية يف 
اجلبيل اإلى م�صتودعات اجل��وف وطريف. وتدعم 
هذه املبادرة خطة اململكة لتعزيز البنية الأ�صا�س 
للخطوط احلديدية وتعزيز ال�سالمة على الطرق 
ال�رشيعة من خ��الل تقليل احلركة اليومية لنحو 
300 �صاحنة بني م�صتودعات املنتجات البرتولية 
يف �سب��ا واجلوف وطري��ف. و�ست�سهم اخلطوط 
احلديدي��ة يف رب��ط ع��دد من امل��دن والقرى يف 

اململكة ويف نقل الركاب والب�صائع واملعادن.
بالإ�صافة اإلى ذلك، توا�ص��ل اأرامكو ال�صعودية 

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

النقل
والتوزيع

اإر�صال اأول �صحنة من الزيت اخلام للتخزين يف مرفق اأوكيناوا الياباين 
اجلديد وفتح اأ�صواق جديدة يف ال�صاحل الغربي للوليات املتحدة و�صمال 

اآ�صيا

تنفيذ نظام لإدارة البيئة ا�صتناداً اإلى موا�صفات الأيزو 14001-2004، 
كجزء من ا�صرتاتيجية ال�رشكة لتح�صني الأداء البيئي

اأُطلقت �رشكة اأرامكو ال�صعودية لتجارة املنتجات البرتولية )اأرامكو 
للتجارة(، لدعم تو�صع ا�صتثمارات ال�رشكة داخل اململكة وخارجها يف 

جمال التكرير والت�صويق والتوزيع

ما برحت اأرامكو ال�سعودية ترهن على التزامها بتلبية الطلب يف امل�ستقبل 
وتعهده��ا بتنفيذ برنامج راأ�صم��ايل لأعمال التكرير والت�صوي��ق والتوزيع من خالل 
ا�صتثماراته��ا يف ال���رشكات التابعة واملنت�صبة اإليه��ا ويف امل�صاريع امل�صرتكة داخل 
اململكة العربية ال�صعودية وخارجها. وق��د اأن�صاأت اأرامكو ال�صعودية �رشكة لتجارة 
املنتجات، وهي �رشكة تابعة ومملوكة لها بالكامل، تعرف با�صم �رشكة اأرامكو ال�ضعودية 
لتج��ارة املنتجات البرتولية )اأرامكو للتجارة(. وت�صعى ال�رشكة اجلديدة اإلى رفع اندماج 
اأعمال التكرير والت�صوي��ق والتوزيع اإلى احلد الأق�صى، واإلى توليد القيمة من خالل 
ال�صتف��ادة من �صبكته��ا العاملية املتنامية. ومن املقرر اأن تق��وم ال�رشكة اجلديدة، 
الت��ي تتخذ من مدينة الظهران مقراً لها، ببيع و�رشاء النفتا والبنزين والديزل ووقود 
الطائ��رات وامل�صتقات الثقيلة عالوة على املنتج��ات البرتوكيميائية الأ�صا�س دعما 
لتو�صع حمفظة اأرامكو ال�صعودية ال�صتثمارية �صواء يف جمال التكرير اأو الت�صويق 
داخل اململكة وخارجها. ومن املقرر اأن تبداأ �رشكة اأرامكو ال�صعودية للتجارة اأعمالها 

يف 2012م.
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اأوروبا ٪2.1

منطقة البحر  الأبي�س املتو�صط ٪6.4
الوليات املتحدة ٪0.1
مناطق اأخرى ٪65.4

ال�ضادرات ح�ضب املنطقة

التكرير 
والت�سويق 

والتوزيع
النقل

والتوزيع

التكرير 
والت�سويق 
والتوزيع
النقل
والتوزيع

اأ�ضواء على النقل والتوزيع

الزيت اخلام

 املنتجات املكررة

 �ضوائل الغاز الطبيعي
)ت�صمل املبيعات املنفذة حل�صاب �صامرف و�صا�رشف(
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العمل مع دول اأخرى يف جمل�س التعاون اخلليجي 
لختب��ار اأمنوذج للط��وارئ والعمل ب��ه يف حال 
انقط��اع اإمدادات الزيت. ون��زول عند طلب وزارة 
البرتول والرثوة املعدنية، اأعدت اأرامكو ال�صعودية 
اأمن��وذج خطة طوارئ النق��ل يف دول جم�ل�س التع�اون 
اخلليجي ملحاكاة حركة املنتجات املكررة وحت�صينها 
ب��ني دول اخلليج يف احلالت الطارئ��ة، واأجرت يف 
�صهر اأبري��ل دورة تدريبية عملي��ة على الأمنوذج 
لنح��و 18 ممثالً ع��ن دول جمل�س التع��اون ووزارة 
البرتول والرثوة املعدنية، �صملت �صيناريوهات عدة 
لالأمنوذج للخروج باأف�صل ا�صتجابة يف حال نق�س 
الإم��دادات اأو انقطاعها من اأي��ة دولة من دول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

اإلى موا�صف��ات الأيزو 14001-2004،  وا�صتناداً 
قامت اأرامكو ال�صعودية بو�صع نظام اإدارة البيئة 
وتنفيذه. ويعد هذا النظام جزءاً من ا�صرتاتيجية 
ال�رشك��ة لتح�ص��ني اأدائه��ا البيئ��ي يف مرافق 
التوزي��ع والنقل. وق��د اأطلق��ت ال�رشكة حملة 
تَوا�ُصل لتعري��ف املوظفني بهذا النظام ووزعت 
كتيبات تو�صح اخلطط والإجراءات اجلديدة، كما 
اأدخلت اأهداف التخفيف م��ن الآثار، ومتطلبات 
املراقب��ة، وال�صواب��ط، واأه��داف الأداء، �صم��ن 
خططه��ا الت�صغيلية، وعملت على اإدخال نظم 
الإدارة البيئي��ة �صمن خط��ط تدريب املوظفني 

وتطويرهم.

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

ل اأرامكو ال�صعودية اأكرب �رشب  تُ�َصغِّ
طائرات يف العامل تابع ل�رشكة، لنقل 
املوظفني واملواد اإلى مواقع امل�صاريع 
النائية اأو التي ي�صعب الو�صول اإليها، 
حيث متتلك ال�رشكة 17 طائرة نقل و20 
طائرة هليوكبرت. ويف عام 2011م، نقلت 
اأرامكو ال�صعودية ن�صف مليون راكب، 
مبا جمموعه 32 األف �صاعة طريان، و95 
األف هبوط. 

التكرير 
والت�سويق 

والتوزيع
النقل

والتوزيع

التكرير 
والت�سويق 
والتوزيع
النقل
والتوزيع
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2,340

14

996

248

موظفاً يف اأنحاء العامل ينت�صبون اإلى 77 دولة

دروة درا�صية ح�رشها 4 اآلف موظف يف مركز 
التطوير املهني لأعمال التنقيب والإنتاج

موظفاً و17 اإدارة ت�صتفيد من برنامج نقل 
املعرفة.

قر�صاً جديداً لتملك البيوت و270 قطعة اأر�س مت 
توزيعها على املوظفني امل�صتحقني

موظفاً اأكملوا 35 �صنة من اخلدمة بدون حوادث

يف املائة، انخفا�س يف معدل الإ�صابات املهدرة للوقت

36

بع��د اأن اأو�صك معظم مهند�صي ال�رشكة وفنييها وموظفيه��ا املتخ�ص�صني من ذوي اخلربة العالية 
على بلوغ �صن التقاعد، بداأت ال�رشكة باإعداد دفعة جديدة من القوى العاملة املهنية لالن�صمام اإلى 
�صفوف املوظفني، وبات عليها اأن تنقل خرباتها وقيمها اإلى هذا اجليل اجلديد من املوظفني، واأن توائم 
ثقافته��ا التنظيمية مع ما يتمتعون به من القدرة على البتكار وروح املبادرة. وحتقيقا لهذه الأهداف، 
تبن��ت ال�رشكة خططا �رشيعة لتخاذ القرار، وزيادة امل�صاءلة، وتداخ��ل التخ�ص�صات، واأ�ص�صت موؤخراً 
املجل���س ال�صت�صاري للق��ادة ال�صباب لتقدمي امل�صورة للقيادة العليا ب�ص��اأن اآراء املوظفني ال�صباب يف 

مرحلة التحول التي متر بها ال�رشكة وال�صتفادة من اأفكارهم ومرئياتهم.

37 تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

تفخ���ر اأرامك���و ال�سعودي���ة باأن قل���ب اأعمالها ه���و قواها العامل���ة املخل�سة نظرة عامة
واملتفانية ذات امل�صتوى العامل��ي. ومع ا�صتمرار تو�صع الأعمال وحتولها، فاإن ال�رشكة 
ته��دف اإلى ا�صتقطاب اأف�صل ما يف ال�صوق من املوظفني وتطويرهم وا�صتبقائهم 
وتلتزم بال�صتثمار يف تطوير معارفه��م ومهاراتهم و�صمان �صحتهم و�صالمتهم 

وتعزيز تنمية املجتمع.

موظفو
اأرامكو
ال�ضعودية
نظرة عامة

موظفو اأرامكو ال�صعودية
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بالنظ��ر اإلى رغبة اأرامكو ال�ض��عودية يف اإحداث حتول يف اأعمالها وتو�ض��عتها، 
ل�صيما يف املجالت التي تتطلب خربات جديدة وتدريباً فنياً حديثاً، فقد بات من 
ال���رشوري اأن ت�صتعني ال�رشكة باأكرث املوظفني كف��اءة وموهبة يف العامل. ففي 
ع��ام 2011م، وظفت ال�رشكة 1618 موظفاً، وه��و اأكرب عدد من املوظفني اجلدد 
ت�صهده ال�رشك��ة منذ حمالت التوظيف التي انطلق��ت يف اأواخر ال�صبعينيات 
واأوائ��ل الثمانينيات من القرن املا�صي. وللعثور عل��ى املر�صحني، �صاركت اأرامكو 
ال�صعودي��ة يف عدد من معار�س التوظيف وموؤمتراته داخل اململكة وخارجها، كما 
جنحت حملته��ا الت�صويقية املحلية والعاملية بعن��وان« ليكن حلمك كبرياً« يف 

جذب الكفاءات املتميزة من اخلريجني واملهنيني لاللتحاق بها.

�صم��ن حمل��ة اأرامك��و ال�صعودي��ة الداخلية 
لتوظيف املزيد من املواطنني ال�صعوديني، عملت 

ال�رشكة على �ضعودة الأيدي العاملة للمقاولن. 

وقد ت�صاعفت مع��دلت ال�صعودة لدى كربيات 
���رشكات اخلدم��ة الت��ي تتعام��ل م��ع اأرامكو 
ال�صعودي��ة يف جم��ال التنقي��ب والإنتاج خالل 
ال�صنوات الع�رش املا�صية بن�صبة 50٪ من اإجمايل 
القوى العاملة يف جميع القطاعات. ومن املتوقع 
اأن ترتفع ه��ذه الن�صبة اإلى 70٪ خالل ال�صنوات 
اخلم���س القادمة. واأ�صهمت تل��ك ال�رشكات يف 
زيادة فر���س العمل للمواطنن ال�ض��عودين بف�صل 
ال�صتثم��ارات الراأ�صمالية الكب��رية التي قامت 
به��ا يف مرافق الت�صني��ع ال�صعودي��ة ومراكز 

البحوث العاملية. اأم��ا يف دعم الأعمال التجارية 
املحلية فقد اعتمدت اأرامكو ال�صعودية يف عام 
2011م، 72 مورداً وطني��اً اإ�صافياً و14 م�صنعاً 
وطنياً باعتبارها م�ص��ادر اإمداد ممكنة م�صقبالً، 
كما ارتفع اإجمايل عدد اجلهات املحلية امل�صنعة 
امل�صجلة لدى اأرامكو ال�صعودية من 677 يف عام 

2001م اإلى 1047 يف عام 2011م.

تدخ��ل اأرامك��و ال�ض��عودية، مثله��ا يف ه��ذه احلال مث��ل ���رشكات الطاقة يف جمي��ع اأنحاء 
العامل، معرتك التغي��ري الكبري لطاقم العمل اإذ يو�صك الكثري من مهند�صيها وفنييها 
ومتخ�ص�صيها من ذوي اخلربة العالية بلوغ �صن التقاعد، بينما تلتحق ب�صفوف العمل 
يف ال�رشك��ة جمموعة جديدة من املهني��ني ال�صباب. ويكمن التح��دي يف نقل اخلربات 
القيم��ة من الرعيل القدمي اإلى جيل ال�صباب مع ال�صتفادة يف الوقت ذاته من املهارات 

املختلفة واملثرية لدى هذه املجموعة اجلديدة من املوظفني واملوظفات.

وا�صل��ت اأرامك��و ال�صعودية تطبي��ق برناجمها 
للتوجي��ه املهني الذي خ�ص��ع للتجربة يف اأواخر 
الع��ام 2010م. ويف ه��ذا الربنام��ج، ي�صاع��د 
املوجه��ون وامل�رشفون من يخ�صع��ون للتوجيه 
والإ���رشاف على ر�صم طري��ق التطور املهني يف 
اأرامكو ال�صعودية. وقد مت حتى الآن ربط اأكرث من 

200 مهني مبوجهيهم.

يف عام 2011م، �ص��ارك 424 موظفاً يف برنامج 
التطوي��ر املنتظ��م امل�صتمر يف اأرامكو ال�صعودية. 
ويتي��ح ه��ذا الربنامج الفر���س للموظفني، من 
خالل التدريب والتعليم داخل اململكة وخارجها، 
للح�ص��ول على درجات علمية متقدمة، ودرجات 
فنية مل��دة عام��ني، وتدريباً فنياً ق�ص��ري الأجل، 
والقي��ام مبه��ام عمل دولية، كم��ا يتيح فر�صة 
احل�صول على درجات علمية متقدمة يف الطب 

وطب الأ�صنان.

٪87

77

100,812

1618

56,066

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

العدد الإجمايل للموظفني   56,066
املوظفون ال�صعوديون  48,647

املوظفون الأجانب  7,419

الن�صبة املئوية للمواطنني ال�صعوديني 
�صمن القوى العاملة يف اأرامكو ال�صعودية

ً اإجمايل عدد املوظفني توظيفاً مبا�رشا

اإجمايل عدد موظفي املقاولني

اإجمايل عدد الدول التي ينتمي اإليها 
املوظفون

يف ع��ام 2011م، و�صعت اأرامك��و ال�صعودية برناجمها لنقل املعرفة لي�صمل 17 اإدارة اإ�صافية ولريتفع اإجمايل 
ع��دد الإدارات التي ي�صمله��ا الربنامج اإل��ى 41 اإدارة. وي�صمن برنامج نقل املعرفة ال��ذي متت جتربته يف عام 
2009م األ تفقد ال�رشكة اخلربات واملهارات املهمة مع تقدم قواها العاملة يف العمر وتقاعدها. ومن خالل هذا 
الربنامج، قام 262 من كبار املوظفني اأو املتخ�ص�صني يف نقل املعرفة بتدريب 5491 موظفاً �صاباً، معظمهم 
م��ن الأيدي العاملة يف املجال ال�صناع��ي، وهو املجال الذي ي�صم الن�صبة الأك��رب من املوظفني امل�صتحقني 
للتقاع��د املبكر يف ال�صنوات القليل��ة القادمة. ويف عام 2011م، و�صعت ال�رشكة الربنامج لي�صمل اثنتني من 

الإدارات غري ال�صناعية هما اإدارة �صوؤون املوظفني واإدارة خدمات املوارد الب�رشية.

i التطلع نحو الأف�صل |
برنامج نقل املعرفة يحافظ على املهارات داخل ال�رشكة.

»رغم اأن التوجيه يعد من الأمور التي 
ميار�صها الكثريون منا ب�صكل غري ر�صمي 
اإل اأن من املفيد بالن�صبة اإلينا اأن نتعلم 

الطريقة املنا�صبة للتوجيه ومنار�صها؛ 
فاملهند�س البارع لي�س بال�رشورة موجهاً 

بارعاً«.
- اإدجار بالوكجي، اأحد من�صقي برنامج التوجيه 
املهني، خالل احتفال مبنا�صبة مرور عام على انطالق 
الربنامج.

املعرفة والتدريب 
والتطوير

موظفو
اأرامكو

ال�ضعودية
القوى العاملة

موظفو
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املعرفة
والتدريب
والتطوير

القوى العاملة
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عززت اأرامكو ال�صعودية اآلية عمل قاعدة البيانات 
املعرفي��ة على اأ�صا�س الحت��كاك باخلرباء ليتمكن 
املوظفون م��ن البحث يف قاع��دة بيانات ت�صم 
وثائق خمتلف��ة، وطلب حل��ول للم�صكالت من 
اخلرباء، وتبادل املعرفة م��ع اأع�صاء اآخرين. وتوؤدي 
ه��ذه الطريق��ة يف اإدارة املعرفة اإل��ى التوا�صل 
ال�صل�س بني اخلرباء وم�صتخدمي هذه الآلية كما 
تتيح ال�صتف��ادة من املعرفة ون�رشها على نطاق 

وا�صع واإعادة ا�صتخدامها.

وبنهاية ع��ام 2011م، بلغ اإجمايل ب��راءات الخرتاع 
التي ح�صلت عليها اأرامكو ال�صعودية 159. ومع 
تقدمي ال�رشكة 208 طلبات للح�صول على براءات 
اخرتاع، وح�صوله��ا على 31 براءة اخرتاع يف عام 
2011م وحده، يكون جمموع براءات الخرتاع التي 

ح�صلت عليها ال�رشكة قد زاد بن�صبة ٪24.

يه��دف مركز التطوير املهني لأعمال التنقيب والإنتاج 
ال��ذي افتتح ر�صمياً يف ع��ام 2011م اإلى �صمان توفر 
قوة عمل دائمة وكفوءة يف التنقيب والإنتاج يف اأرامكو 
ال�صعودية من خالل توف��ري التطوير الفاعل واملنا�صب 
جلمي��ع موظفي التنقي��ب والإنتاج. ويع��د املركز من 
مراف��ق التدريب عاملي��ة امل�صت��وى املخ�ص�صة لتوفري 
تدريب متكامل للجي��ل القادم من املهند�صني وعلماء 
اجليولوجيا. وتت�صم دورات التدريب التي تقدم فيه باأنها 
تفاعلي��ة وحتتوي على العديد من التطبيقات العملية 

التي ترتجم مبا�رشة يف موقع العمل.

اأجرى املركز حتى الآن 297 دورة درا�صية وتدريبية لأربعة 
اآلف م�ص��ارك يف ثماني��ة جمالت للتنقي��ب والإنتاج 
ت�صمل اجليولوجيا، واجليوفيزياء، وفيزياء البرتول واملكامن 
والإنت��اج واحلفر، وهند�صة املراف��ق، وحو�صبة التنقيب 

والإنتاج.

لأرامك��و ال�صعودية اأه��داف ثالث��ة رئي�صة يف جمال 
البحث والتطوير، وهي زي��ادة احتياطيات الزيت والغاز، 
وحت�صني معدلت ال�صتخال�س، وتطوير عمليات التكرير. 
فالت��زام اأرامك��و ال�صعودية بتحقيق الري��ادة يف هذه 
املج��الت يتجلى من خالل مركزي البحوث يف ال�رشكة، 
وهما مركز البحوث والتطوير، ومركز الأبحاث املتقدمة 
يف مبن��ى الإك�صب��ك. فاأما مركز البح��وث والتطوير 
فيتعامل مع جميع احتياج��ات ال�رشكة البحثية فوق 
الأر���س، واأما مرك��ز الأبحاث املتقدم��ة فيتعامل مع 
كل ما هو يف باط��ن الأر�س. وي�صتهدف مركز البحوث 
والتطوير التحدي��ات الكربى يف ال�صناعة مثل كيفية 
حت�صني كف��اءة الطاقة، واإنتاج الوق��ود الأنظف، واحلد 
م��ن النبعاث��ات الكربونية. وقد حق��ق مركز الأبحاث 
املتقدمة اإجنازات متميزة يف جمالت القيا�س ال�صيزمي 
واملحاكاة والت�صوي��ر لتح�صني اكت�صاف موارد اململكة 

من الزيت والغاز وا�صتخال�صها.

وقد ق��ام كال املركزين بتوظيف عدد من اأكفاأ العلماء 
والباحث��ني املوهوب��ني يف الع��امل، حي��ث يحمل ثلث 
العاملني يف مركز البحوث والتطوير وثلثا العاملني يف 
مركز الأبحاث املتقدمة درج��ة الدكتوراه اأو املاج�صتري. 
وق��د زاد مركز الأبحاث املتقدمة عدد موظفيه بن�صبة 

18٪ يف عام 2011م.

i التطلع نحو الأف�ضل |

يتدرب اجليل القادم من املهند�صني وعلماء 
اجليولوجيا يف مركز التطوير املهني لأعمال 

التنقيب والإنتاج.

i التطلع نحو الأف�ضل |
 اأرامكو ال�ضعودية تركز على البحوث

والتطوير.

»البتكار يف حد ذاته قوة كربى. اإنه عامل مهم يف اكت�صاف التقنيات اجلديدة وتقليل التكلفة الراأ�صمالية؛ والأهم من 
هذا وذاك، تنفيذ الأعمال بطريقة اآمنة. ولن تتمكن ال�رشكة من ال�صتمرار يف تطوير اأعمالها اإل بالتطوير امل�صتمر 

لقواها العاملة وزيادة راأ�س املال الفكري ملوظفيها. ومل تقنع ال�رشكة يوما بنجاحاتها املا�صية، بل داأبها ال�صتفادة من 
درو�صها و البناء عليها«.

- �صعد الرتيكي، نائب الرئي�س لأعمال الزيت يف منطقة الأعمال اجلنوبية.

»مركز التطوير املهني لأعمال التنقيب والإنتاج اأكرث من جمرد مرفق... اأو برنامج من 
برامج التدريب، اأنه قرار اأرامكو ال�صعودية مل�صابقة الزمن، وميثل التزام ال�رشكة باإعداد 

قواها العاملة ملواجهة التحديات الفريدة التي تنتظرها«
- اأمني ح�صن النا�رش، النائب الأعلى للرئي�س للتنقيب والإنتاج.

تقرير اأرامكو ال�ضعودية ال�ضنوي لعام 2011

موظفو
اأرامكو

ال�ضعودية
املعرفة

والتدريب
والتطوير

موظفو
اأرامكو
ال�ضعودية
املعرفة
والتدريب
والتطوير
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وت�صطلع اإدارة من��ع اخل�صائر يف اأرامكو ال�صعودية 
مب�صوؤولي��ة تعزيز ال�صالمة ب��ني موظفي ال�رشكة 
ومقاوليها. ويف ع��ام 2011م، تعاقدت ال�رشكة مع 
اإحدى ال�رشكات ال�صت�صارية لإجراء درا�صة مرجعية 
ح��ول نظ��ام اإدارة ال�ض��المة يف اأرامك��و ال�صعودية 
ومقارنته بثالث ���رشكات نفط عاملية رائدة ومعايري 
ال�صناعة احلالية. وخل�صت الدرا�صة اإلى اأن برنامج 
اإدارة ال�صالم��ة يف اأرامك��و ال�صعودية يتفوق على 
برامج ال�صالم��ة يف ال�رشكات الأخرى، مما ي�صري اإلى 
اأنه��ا ت�صري يف الطريق ال�صحيح نحو حتقيق ثقافة 

عاملية امل�صتوى يف جمال ال�صالمة.

كم��ا اأ�ص��درت ال�رشك��ة الطبع��ة اخلام�صة من 
دليل ال�صالمة الإن�صائي��ة، الذي يحدد الحتياجات 
التعاقدية لإدارة ال�صالمة لل�رشكات املتعاقد معها 
واحلد الأدن��ى ملتطلبات ال�صالم��ة لالأن�صطة التي 
تتم يف موقع العم��ل من قبل املوظفني واملقاولني 

وموظفي املقاولني من الباطن.

وبالإ�صافة اإلى عدد من املعاينات، واملراجعات، وور�س 
العمل، وال��دروات التدريبية للموظف��ني واأع�صاء 
الإدارة، نظم��ت اإدارة منع اخل�صائر حملتني توعويتني 
يف جم��ال ال�صالم��ة ح��ول املخاط��ر الكامنة يف 
الأعم��ال اليومية، وقد �صلط��ت احلملتان ال�صوء 
عل��ى الأ�صباب املتكررة للح��وادث والإ�صابات التي 
يتعر�س لها املوظفون. ونظمت هاتان احلملتان حتت 
عنوان »الوقاية من خطر ال�سقوط« و »اال�ستخدام 

ال�صحيح ملعدات الوقاية ال�صخ�صية«.

وركزت اإدارة الوقاية من احلريق يف اأرامكو ال�ضعودية على 
زي��ادة الوعي ملنع وقوع احلرائق، مما اأدى اإلى انخفا�س 
حوادث احلري��ق يف اأحياء ال�صكن بن�صبة 35٪ خالل 
الع��ام املن�رشم. وعلى م��دار الع��ام، اأطلقت اإدارة 
الوقاية من احلريق حم��الت لل�صالمة كل �صهرين، 
ت�صتم��ر على مدار ال�صنة وتتناول خمتلف املخاطر، 
والأخطار التي غالباً ما تقرتن باإ�صابات ووفيات بني 

املوظفني.

وبالإ�صافة اإلى تقدمي امل�صاعدة يف احلالت الطارئة 
ب�صكل م�صتمر، فاإن اإدارة الوقاية من احلريق ب�صدد 
و�صع اللم�صات الأخرية على اتفاق لتبادل امل�صاعدة 
مع �صلطات الدفاع املدين، يت�صمن اإجراء 40 تدريباً 

م�صرتكاً وتدريبات على حالت الطوارئ.

وا�صلت دائ��رة اخلدمات الطبية يف اأرامكو ال�ض��عودية 
حت�صني خدم��ات الرعاية ال�صحي��ة للموظفني 
واأ�رشهم. ولزيادة اإمكانية احل�صول على اخلدمات 
ال�صحية يف اأرامكو ال�صعودي��ة، بداأت ال�رشكة 
يف حت�ص��ني خدمات العي��ادات اخلارجية يف مركز 
الأح�ص��اء ال�صحي مبا يف ذل��ك اإ�صافة عيادات 
طبي��ة متخ�ص�ص��ة. وبحل��ول ع��ام 2014م، 
�صيتحول مركز الأح�ص��اء ال�صحي بعد تطويره 
من جمرد مرفق خلدمات العي��ادات اخلارجية اإلى 
م�صت�صفى ي�صم عيادات خارجية وعيادات تنومي 

توفر اخلدمات ال�صحية لنحو 50 األف �صخ�س.

جترب اأرامكو ال�صعودية فكرة اأحياء ال�صكن املتميزة 
يف تو�صع��ة برنامج متلك البي��وت جنوب الظهران. 
ويع��زز الأمنوذج فكرة حي ال�صك��ن جيد الت�صميم 
مبنازله ومدار�صه اجلي��دة، كما يتمتع بقطاع جتاري 
يهتم بالبيئة بهدف تاأ�صي�س اأمنوذج يحتذى من اأحياء 

ال�ضكن يف بقية اأنحاء اململكة.

وتدير اأرامك��و ال�صعودية �صبكة كبرية من املدار�س، 
من الرو�صة وحتى ال�صف التا�صع، لأبناء املوظفني 
الأجانب امللتزمني مبعاي��ري مناهج الوليات املتحدة. 
ويف �صوء جتربة ناجحة لقبول الأطفال يف الربنامج 
التمهي��دي )مرحلة م��ا قبل املدر�ص��ة( يف اأحياء 
ال�صكن البعيدة، بداأت مدار���س اأرامكو ال�صعودية 
موؤخراً بتطبيق الربنام��ج يف الظهران خلدمة 270 

طف��الً. ويفيد مدر�صو ريا���س الأطفال اأن التالميذ 
الذين التحقوا بالربنام��ج اأظهروا مهارات اأكادميية 
واجتماعي��ة اأف�صل من غريهم. وم��ن ناحية اأخرى، 
جرى يف عام 2011م تعمي��م برنامج تعليم اللغة 
العربية كلغ��ة اأجنبية يف جمي��ع مدار�س اأرامكو 

ال�صعودية.
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كر�ض��ت  فق��د  اأعماله��ا،  يف  الكامن��ة  املخاط��ر  مل��دى  ال�ض��عودية  اأرامك��و  م��ن   اإدراكاً 
جهوده��ا منذ اإن�صائه��ا للعناية بجوانب ال�صحة وال�صالم��ة وتعزيزها لدى موظفيها 
ومقاوليها واأحيائها ال�صكنية من خالل براجمها لل�صالمة ال�صناعية ومنظومة للرعاية 

ال�صحية.

 بالنظ��ر اإل��ى اأن العدي��د م��ن اأعم��ال اأرامك��و ال�ض��عودية تت��م يف مواق��ع تفتق��ر اإل��ى
البني��ة الأ�صا�س ال�رشورية، فقد قررت ال�رشكة الإ�رشاف على جمموعة وا�صعة من اأحياء 
ال�صك��ن التي يقطنها موظفو ال�رشكة وغريهم والتي تتوف��ر فيها امل�صاكن واملدار�س 

ومرافق الت�صوق واملكاتب احلكومية وغريها.
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اأحياء ال�صكن يف ال�صالمة وال�صحة
اأرامكو ال�صعودية

»مبادرة ال�رشكة لإر�صاء ثقافة ال�صالمة تعني 
اأنها منفتحة على اآراء الآخرين ول ت�صتبعد اأيا 

منها«.
- اآر. �صي. »كري�س« قوترييز، مالحظ جهاز حفر يف اأرامكو 
ال�صعودية، بعد اأن حقق جهاز احلفر الذي يعمل عليه رقماً 
قيا�صياً يف عام 2011م حيث عمل ملدة 13 �صنة دون اإ�صابة 
مهدرة للوقت.

ملا كان معظم املوظف��ني �صعوديون يعي�صون 
خارج اأحياء ال�صكن التابعة لأرامكو ال�صعودية، 
فق��د عملت ال�رشكة عل��ى م�صاعدتهم على 
���رشاء منازل خا�صة بهم من خالل برنامج متلك 
البي��وت؛ ففي عام 2011م، مت تقدمي 996 قر�صاً 
جديداً لتملك البيوت كما مت توزيع 270 قطعة 
اأر�س جمانية على املوظفني امل�صتحقني. وخالل 
ال�صن��وات اخلم�صني املا�صي��ة، مولت ال�رشكة 
اأكرث م��ن 60 األف من البيوت اجلديدة من خالل 
هذا الربنامج. كما بداأت ال�رشكة برناجماً جتريبياً 
ي�صمل التعاقد مع ���رشكات التطوير العقاري 

لبناء منازل للموظفني امل�صتحقني.

i التطلع نحو الأف�ضل |

اأرامكو ال�ضعودية ت�ضاعد املوظفن على 
متلك البيوت

معدل الإ�ضابات املهدرة للوقت
)الإ�صابات املهدرة للوقت لكل 200 

األف �صاعة عمل(

 انخفا�س
 يف معدل الإ�صابات

املهدرة للوقت

م�رشف ومدير ح�رشوا ور�س عمل القيادة 
يف جمال ال�ضالمة

موظفو
اأرامكو

ال�ضعودية
ال�صالمة 
وال�صحة

موظفو
اأرامكو
ال�ضعودية
اأحياء
ال�صكن
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20102011

برامج التدرج
4,4604,074برنامج التدرج )اأرامكو ال�صعودية(

573913برنامج التدرج )امل�صاريع امل�صرتكة وح�ص�س امللكية( 

5,0334,987اإجمايل عدد املتدرجني

 برنامج الإعداد اجلامعي، برنامج ال�سهادة اجلامعية، برنامج �سهادة الدبلوم،
)لغر املوظفني(

316338برنامج الإعداد اجلامعي

1,4191,342برنامج ال�صهادة اجلامعية لغري املوظفني

4548برنامج �صهادة الدبلوم لغري املوظفني

1,7801,728اإجمايل امل�ساركني

الرنامج التعاوين
104110طالب الربنامج التعاوين

برامج التطوير املنتظمة
330322الدرا�صات العليا

1518الدرا�صات العليا يف جمال الطب وطب الأ�صنان

7165الدرجة الفنية ملدة عامني

1919برنامج التدريب الفني ق�صري الأجل

40مهام التدريب يف ال�رشكات الأمريكية

439424اإجمايل امل�ساركني

1,680.0

890.0

1,168.0

282.6*

272.5

259.7*

173.6

211.2

151.2

143.1

259.7

‘11

3.310

282.6

2.899

260.1

‘10

2.887

279.0

3.041

260.1

‘09

2.888

275.2

2.810

259.9

‘08

3.266

263.0

2.867

259.9

‘07

3.114

253.8

2.583
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اأرامكو ال�صعودية
بالأرقام

اململكة العربية ال�صعودية

احتياطيات الزيت اخلام التقليدية )بباليني الرباميل(

احتياطيات الغاز الطبيعي )برتيليونات الأقدام املكعبة(

الزيت اخلام واملكثفات القابلة لال�ضتخراج
)ببالين الرباميل(

الغاز القابل لال�ضتخراج )مرافق وغري مرافق(
)برتيليونات الأقدام املكعبة القيا�ضية(

 اإنتاج الزيت اخلام يف ال�ضنة
)ببالين الرباميل(

�ضادرات الكربيت )با�ضتثناء املبيعات املنفذة حل�ضاب �ضامرف و�ضا�رشف(
)ببالين الأطنان املرتية(

ح�صب تقديرات 1 يناير 2012م

ح�صب تقديرات 1 يناير 2012م

امل�صدر: اأويل اآند غاز جورنال *امل�صدر: اأرامكو ال�صعودية

امل�صدر: اأويل اآند غاز جورنال *امل�صدر: اأرامكو ال�صعودية

رو�صيا

قطر

فنزويال

كندا

اإيران

اإيران

الوليات املتحدة

اململكة العربية ال�صعودية

العراق

اأرامكو
ال�ضعودية

بالأرقام

اأرامكو
ال�ضعودية
بالأرقام

برامج التطوير يف اأرامكو ال�صعودية - م�صتوى امل�صاركة يف نهاية العام
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3.31

9.88

175.8

556.03

1.40

93.15

461.4

2.42

7.37

113.9

78.48

494.66

8.77

123.37

0.198

2.89

9.39

168.5

471.32

1.33

93.97

445.0

2.02

6.99

106.6

75.92

499.78

8.32

133.42

0.251

مبيعات �سوائل الغاز الطبيعي من الغازات الهيدروكربونية 
)مباليني الرباميل(

اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي من الغازات الهيدروكربونية
)مباليني الرباميل(

الغاز الطبيعي

الزيت اخلام واملنتجات املكررة
)بالرباميل(

املنتجات الرئي�سية امل�سنعة يف م�سايف اململكة
)مباليني الرباميل(

ح�سة اأرامكو ال�سعودية
)مباليني الرباميل(

مبيعات املنتجات املحلية ح�سب املنطقة
)مباليني الرباميل(

* الأرقام ال�صالبة متثل منتجات اأعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى

اإنتاج الزيت اخلام با�ضتثناء املكثفات املمزوجة )بالبالين(

�ضادرات الزيت اخلام )بالبالين(

الزيت اخلام املنقول با�ضتخدام �ضفن ال�رشكة اأو ال�ضفن امل�ضتاأجرة )باملالين(
اإنتاج املنتجات املكررة )باملالين(

�ضادرات املنتجات املكررة )باملالين(

اللقيم اإلى معامل الغاز )بالين الأقدام املكعبة القيا�ضية يف اليوم(

غاز البيع )امليثان( )تريليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم(

الإيثان )تريليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم(

اإجمايل الغاز الذي مت ت�ضليمه )تريليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم(

ال�ضوائل البديلة للميثان )تريليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم(

الربوبان

البوتان

املكثفات

البنزين الطبيعي
اإجمايل اإنتاج �ضوائل الغاز الطبيعي

164.8

12.95

 96.21

58.04

332.0

157.1

11.45

90.27

57.61

316.42

‘10

‘10

‘10

‘10

‘11

‘11

‘11

‘11

غاز البرتول 2011
امل�ضال

وقود النفاثات البنزينالنفتا
والكريو�ضن

الأ�ضفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات اأخرى

الإجمايل

4.61816.7442.477.71575.9032.208.178187.8راأ�س تنورة

74.96-29.4430.33(0.970)14.97(1.149)2.343ينبع

13.053.41721.760.0176.95347.73-2.530الريا�س

8.2906.1473.58728.64(0.372)0.9374.6595.390جدة

10.4320.2575.889.790135.468.6918.72339.1اإجمايل املنتجات املحلية

غاز البرتول 2011
امل�ضال

وقود النفاثات البنزينالنفتا
والكريو�ضن

الأ�ضفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات اأخرى

الإجمايل

68.06-24.2610.2619.6414.48-(0.580)�ضامرف

46.16-1.35110.781.7819.29411.6311.33�ضا�رشف

41.29-7.6155.4794.44011.8111.95-برتورابغ

155.5-0.77118.4031.5223.9943.0737.76اإجمايل امل�ضاريع امل�ضرتكة

11.2038.65107.433.78178.5106.418.72494.7املجموع الكلي

الإجمايلاملنطقة الغربيةاملنطقة ال�رشقيةاملنطقة الو�ضطى2011

2.3695.8275.31513.51غاز البرتول امل�ضال

60.2132.1170.14162.5البنزين

7.5582.60713.7323.90وقود النفاثات والكريو�ضن

74.9452.81106.3234.0الديزل

246.92.33490.1592.73زيت الوقود

7.5959.0836.57323.25الأ�ضفلت ومنتجات اأخرى

152.9104.8292.2549.9الإجمايل
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الربوبان
البوتان

املكثفات

البنزين الطبيعي

اإجمايل �ضادرات �ضوائل الغاز الطبيعي )با�ضتثناء املبيعات نيابة عن �ضامرف و�ضا�رشف(

اأرامكو
ال�ضعودية
بالأرقام

اأرامكو
ال�ضعودية

بالأرقام
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الأعمال
الدولية

الأعمال املحلية الأعمال الدولية

 برمودا
�ضتيالر اإن�ضوران�س ليمتد

مدينة نيويورك
�رشكة البرتول ال�ضعودي العاملية

وا�ضنطن دي �ضي.
�رشكة خدمات اأرامكو

هيو�ضنت
�رشكة خدمات اأرامكو
�رشكة اأرامكو اأ�ضو�ضيتد
�رشكة التكرير ال�ضعودية
�رشكة موتيفا اإنرتبرايزز اإل اإل �ضي.

نيودلهي
 �رشكة اأرامكو فيما
وراء البحار بي. يف.

دبي
 �رشكة فيال البحرية العاملية املحدودة

ال�ضكندرية
ال�رشكة العربية لأنابيب البرتول )�ضوميد(

 ميالن
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.

لهاي
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.

روتردام
تيم )تك�ضاكو، اإي�ضو، اأرامكو، ومات�ضت�ضاب( ترمينال بي. يف. 

لندن
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف. يو. ك. املحدودة
�رشكة البرتول ال�ضعودي فيما وراء البحار املحدودة

طوكيو
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.
 �رشكة البرتول ال�ضعودي املحدودة،
�رشكة �ضوا �ضل �ضكيوكي. كي.

�ضيوؤول
�رشكة اإ�س – اأويل،

�ضنغافورة
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.
�رشكة البرتول ال�ضعودي املحدودة

 هونغ كونغ
 �رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.

بكن
 �رشكة البرتول ال�ضعودي املحدودة

�ضانغهاي
�رشكة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.

فوجيان
فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكال كومباين ليمتد
�ضينوبك �ضينمي برتوليوم كومباين ليمتد

كوراكاو
بولنرت كورب اإن. يف.
باندولوود كورب اإن. يف.

● ● القطيف

● ● ● اجلبيل
 ● اجلعيمة

 ● ● راأ�س تنورة

 ● الظهران
● الأح�ضاء

● ● ● الريا�س

● ● ● ● ● ● ينبع

● ● رابغ

● ● ● ● ●● جدة

● اأبها

اململكة العربية ال�ضعودية

● ● جازان● جنران

● التكرير والكيميائيات

● م�صفاة م�رشوع م�صرتك

● فر�صة

● م�صفاة اأرامكو ال�صعودية

● م�صتودع منتجات برتول

● �رشكة مرافق )منافع الكهرباء واملياه(

● �رشكة لوبريف )�رشكة اأرامكو ال�صعودية لتكرير زيوت الت�صحيم(

● ال�ضليل

 ● طريف

 ● اجلوف

 ● تبوك

 ● ● �ضبا

 ● الق�ضيم

 ● ال�ضفانية
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