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العلمي واملجتمعات التي تعمل فيها ال�رشكة. 

كما �سيلم�س القارئ اأي�ساً كيف ت�سهم اأرامكو 

ال�سعودية يف تعزيز التعاون يف جمال الطاقة وفتح 

حوار م�ستمر بني املنتجني وامل�ستهلكني يوؤدي اإىل 

توفري اإمدادات نفطية موثوقة ومي�سورة وم�ستدامة.

وما كان لهذه املبادرات االإيجابية اأن ترى النور لوال 

الثقة التي اأوالنا اإياها خادم احلرمني ال�رشيفني، 

امللك عبد الله بن عبد العزيز اآل �سعود، وويل عهده 

االأمني، �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلطان بن 

عبد العزيز اآل �سعود، حفظهما الله، واإنني اإذ اأتوجه 

اإىل مقامهما الكرمي بجزيل ال�سكر على ثقتهما يف 

اأرامكو ال�سعودية ويف قدرتها على حتقيق اأق�سى 

ا�ستفادة من املوارد النفطية الكبرية يف اململكة، 

فاإنني اأعرب عن عميق تقديري ملجل�س اإدارة ال�رشكة 

ملا يقدمه من م�سورة حكيمة.

 كما اأتقدم ب�سكر م�ستحق اإىل موظفي اأرامكو 

ال�سعودية ملا يتحلون به من جد واإخال�س. ففي عامل 

يزداد ت�سابكاً وترابطاً، يعك�س تكاتف هوؤالء املوظفني 

يف حتقيق االأهداف امل�سرتكة مدى التزام اأرامكو 

ال�سعودية الرا�سخ بتحقيق م�ستقبل م�رشق للطاقة، 

هنا يف اململكة ولل�سعوب يف �ستى بقاع االأر�س.

علي بن اإبراهيم النعيمي

وزير البرتول والرثوة املعدنية

رئي�س جمل�س اإدارة اأرامكو ال�سعودية 

متيزت �رشكتنا منذ االأيام االأوىل 

الإن�سائها بالعمل بروح الفريق 

الواحد لتحقيق االأهداف امل�سرتكة 

والفوائد املتبادلة على املدى 

البعيد. 

فمنذ 75 �سنة ونيف، اأ�س�س املغفور له جاللة امللك 

عبد العزيز اآل �سعود حتالفاً تاريخياً يف مملكته الفتية 

حني وافق على اتفاقية امتياز ت�سمح للجيولوجيني 

االأمريكيني بالتنقيب عن النفط يف اململكة. وهكذا 

ت�سافرت يف هذا التحالف اخلربة واملوارد الطبيعية 

لتحقق اخلري للمواطنني ال�سعوديني و�سعوب العامل، 

ولتوؤ�س�س ال�رشكة التي �سمّيت فيما بعد اأرامكو 

ال�سعودية، واأ�سبحت اأكرب م�سدر للطاقة البرتولية 

يف العامل. 

لقد اأدى هذا الرتكيز على تبادل االأفكار ووجهات 

النظر واملعارف واملعلومات واالأدوات والكفاءات اإىل 

�سياغة نهج ثابت قوامه االلتزام بامل�ساعدة يف دفع 

عجلة التقدم والرفاهية يف خمتلف اأنحاء العامل 

وتطوير اقت�سادنا الوطني وتنويع م�سادره واالإ�سهام 

يف اأمن الطاقة وا�ستقرار االأ�سواق، كما هياأ بيئة 

مواتية لالبتكار واالأخذ بزمام املبادرة.

و�سوف يرى القارئ من خالل هذا التقرير ال�سنوي 

كيف يعمل موظفو ال�رشكة على ال�سعيدين 

املحلي والدويل بع�سهم مع بع�س ومع زمالئهم 

االآخرين يف امل�ساريع امل�سرتكة وال�رشكات التي 

متلك اأرامكو ال�سعودية ح�س�ساً فيها، ومن خالل 

تعاونهم مع �رشكات البرتول العاملية والوطنية، بل 

وتعاونهم، بعيداً عن جمال الطاقة، مع اجلهات 

احلكومية وموؤ�س�سات التعليم العايل والبحث 

كلمة معايل رئي�س 

جمل�س الإدارة



موبيل يف م�رشوع فوجيان املتكامل للتكرير واإنتاج 

االإيثيلني، عن م�ساعفة الطاقة االإنتاجية للم�سفاة 

القائمة هناك اإىل ثالثة اأ�سعاف الإنتاج وقود النقل، 

واإ�سافة منتجات برتولية عالية القيمة.

وال تقت�رش قوة العمل اجلماعي على اأعمالنا فح�سب، 

بل متتد لت�سمل املوؤ�س�سات واالأفراد يف اململكة 

واملجتمعات الدولية يف املناطق التي تعمل فيها 

دنا  اأرامكو ال�سعودية وال�رشكات التابعة لها. وقد �سدَّ

مرة اأخرى يف العام املن�رشم على التزام ال�رشكة بقيم 

املواطنة يف اأربعة قطاعات رئي�سة، وهي: قطاعات 

االقت�ساد واملعرفة واملجتمع والبيئة.

وهذه اجلهود، اإىل جانب ا�سرتاتيجياتنا الرامية اإىل زيادة 

االحتياطيات ورفع معدالت اال�ستخراج من املكامن، 

تعتمد يف نهاية املطاف على تطور االأيدي العاملة يف 

ال�رشكة. واأثناء مطالعتكم لهذا التقرير �ست�سهدون 

مدى التزامنا بالتعليم والتدريب امل�ستمرين على جميع 

امل�ستويات، مبا يف ذلك التعاون مع اجلامعات ومراكز 

البحوث يف اأنحاء العامل مل�ساعدة موظفينا وموظفاتنا 

على بلوغ اأق�سى اإمكاناتهم، وغر�س ثقافة ت�سجع على 

االبتكار والتعاون.

ويف عامل تتزايد فيه مظاهر العوملة، ميثل التعاون 

امل�سرتك بني املنتجني وامل�ستهلكني ا�سرتاتيجية حكيمة 

م�ستدامة. و�سواء متحور التعاون حول تبادل املعرفة 

والتقنيات اأو ح�سد املوارد لتحقيق اأهداف م�سرتكة، 

يظل التعاون بني االأفراد واملجموعات بدافع من القيم 

واالأهداف امل�سرتكة اأف�سل ال�سبل لبلوغ م�ستقبلنا 

املن�سود يف جمال الطاقة.

خالد بن عبدالعزيز الفالح

الرئي�س وكبري االإداريني التنفيذيني 

اأرامكو ال�سعودية

ظلت اأرامكو ال�سعودية على مدى 

�سنوات عدة اأكرب م�سدر للطاقة 

البرتولية واأكرثها موثوقية يف 

االأ�سواق العاملية. 

واأعتقد اأن هذا ال�سجل الرا�سخ واملوؤثر ي�ستند 

يف جناحه اإىل عوامل ثالثة هي: التقنية واملوهبة 

والعمل اجلماعي. ومن هنا تنبع اأهمية تركيز هذا 

التقرير ال�سنوي على اإبراز قوة العمل اجلماعي الأن 

هذا العن�رش الثالث من عنا�رش النجاح هو ما يدعم 

املوهبة الب�رشية وي�ساعف تاأثريها، وينمي التقنية التي 

هي نتاج عبقرية االإن�سان.

ويف عام 2009، اأجنزت اأرامكو ال�سعودية برناجمها 

التاريخي حني متكنت من رفع طاقتها االإنتاجية 

الق�سوى الثابتة اإىل 12 مليون برميل يف اليوم، فهذا 

اجلهد الطموح الذي يهدف اإىل �سمان وفرة اإمدادات 

الطاقة وموثوقيتها لعمالئنا يف خمتلف اأنحاء العامل 

اليوم يف احلا�رش وامل�ستقبل، وعلى مدى عقود عديدة 

د اأكرب برنامج راأ�سمايل تنفذه ال�رشكة  مقبلة، يج�سِّ

يف تاريخها. اأ�سف اإىل ذلك اأن ال�رشكة حققت اأي�ًسا 

زيادات كبرية يف طاقة اإنتاج الغاز ومعاجلته.

ومن املنجزات االأخرى التي تعد عالمة تاريخية بارزة، 

دخول اأرامكو ال�سعودية يف عام 2009 اإىل ميدان 

ال�سناعات البرتوكيميائية عندما اأطلقت، هنا يف 

اململكة، املرحلة االأوىل من جممع برتورابغ باال�سرتاك 

مع �سوميتومو كيميكل، لتحقيق القيمة امل�سافة 

من ثروات اململكة الهيدروكربونية من خالل اإنتاج 

جمموعة من املنتجات املكررة النظيفة واملنتجات 

البرتوكيميائية التي تدعم ال�سناعات التحويلية 

االأخرى وت�سهم يف تنويع اقت�سادنا الوطني. ويف 

ال�سني، متخ�ست عالقة التعاون مع �سينوبك واإك�سون 

كلمة رئي�س 

ال�سركة
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يف عام 2009، قطعت اأرامكو ال�سعودية �سوطاً 

كبرياً يف تنفيذ برنامج راأ�سمايل يعد االأكرب يف 

تاريخها، حيث زاد اإجمايل ا�ستثماراته على 100 بليون 

دوالر موزعة على جممل اأعمال ال�رشكة يف جمال 

الطاقة مبا فيها العديد من امل�ساريع الكربى يف 

جمال الزيت والغاز و�سوائل الغاز الطبيعي والتكرير 

والبرتوكيميائيات. وقد قامت ال�رشكة، �سواء بنف�سها 

اأو من خالل ال�رشكات التابعة لها يف اململكة وال�سني، 

ببناء مرافق هيدروكربونية جديدة وتو�سعة مرافق 

اأخرى، فيما كان العمل يف نهاية العام جارياً على قدم 

و�ساق لتو�سعة اإحدى امل�سايف يف الواليات املتحدة. 

كما متت تو�سعة مرافق م�ساندة رئي�سة اأو تطويرها 

داخل اململكة مثل مرافق حقن املياه و�سبكات التوزيع. 

واملح�سلة النهائية هي اأن اأرامكو ال�سعودية 

رفعت طاقتها االإنتاجية الق�سوى الثابتة اإىل 12 

مليون برميل يف اليوم لتبلغ بذلك اأعلى م�ستوى 

يف تاريخ ال�رشكة وحتقق قدرة ال مثيل لها يف اأي 

من ال�رشكات االأخرى العاملة يف جمال ال�سناعة 

النفطية. كما حتققت زيادات كبرية يف اإنتاج الغاز 

وطاقات معاجلته. ويف اإجناز اآخر يعد االأول يف جماله 

بالن�سبة اإىل ال�رشكة، دخلت اأرامكو ال�سعودية ميدان 

البرتوكيميائيات مع بدء االإنتاج يف م�رشوع برتورابغ.

وا�ستكملت ال�رشكة، يف اإطار انطالقتها التي بداأت 

باأول م�رشوع الإنتاج الزيت اخلام يف ال�سيبة يف عام 

1998، جمموعة ال مثيل لها من امل�ساريع التي عززت 

قدرتها على توفري الطاقة للعامل وموا�سلة تطوير 

اقت�ساد اململكة فحققت زيادة يف اإنتاج الزيت بلغت 

اأكرث من 3.8 مليون برميل يف اليوم، مبا فيها م�رشوع 

االإنتاج االأ�سلي يف ال�سيبة. وخالل الفرتة ذاتها، رفعت 

ال�رشكة طاقة معاجلة الغاز اخلام اإىل اأكرث من 6.3 

بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من خالل اإن�ساء 

مرافق جديدة وتو�سعة اإنتاج معامل قائمة وزيادته. 

وبوجه عام، تبلغ الطاقة االإنتاجية للمملكة من 

الزيت اخلام يف الوقت احلايل، مبا يف ذلك ح�ستها يف 

اإنتاج املنطقة املق�سومة، ما مقداره 12.5 مليون 

برميل يف اليوم، اأي ما ميثل نحو 15% من اإجمايل 

الطلب العاملي على الزيت. وبالن�سبة لهذا العام، بلغ 

متو�سط اإنتاج اأرامكو ال�سعودية من الزيت اخلام 7.9 

مليون برميل يومياً، وا�ستحوذت االأنواع املمتازة منه 

)العربي املمتاز ، واخلفيف جداً، واخلفيف( على ن�سبة 

83 يف املئة من اإجمايل االإنتاج. كما بلغ متو�سط 

الغاز اخلام امل�سلم اإىل معامل الغاز 8.6 بليون قدم 

مكعبة قيا�سية يف اليوم، مبا يف ذلك لقيم الغاز اخلام 

غري املرافق البالغ 4.8 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف 

اليوم، فيما فاق متو�سط االإنتاج االإجمايل ل�سوائل 

الغاز الطبيعي مليون برميل يف اليوم. 

ويف العام نف�سه متكنت اأرامكو ال�سعودية من 

تعوي�س اإنتاجها من الزيت اخلام، ومت معظم هذا 

التعوي�س من خالل اإعادة تقييم الدرا�سات اجليولوجية 

والهند�سية، مع اإ�سافات من اأعمال التنقيب 

والتحديد واحلفر التطويري، ليبلغ اإجمايل احتياطيات 

الزيت اخلام التقليدي بنهاية العام 260.1 بليون برميل. 

كما اأ�سفنا 13.2 تريليون قدم مكعبة اإىل احتياطيات 

الغاز غري املرافق من خالل برناجمنا للتنقيب واحلفر 

التحديدي. وقد بلغت احتياطيات الغاز االإجمالية، 

مبا فيها الغاز املرافق وغري املرافق، 275.2 تريليون قدم 

مكعبة. 

واالأهم من ماليني براميل النفط اأو باليني االأقدام 

املكعبة من الغاز املنتج هو مناحي احلياة واالأعمال 

التي تتاأثر بهذه الطاقة، واآالف الوظائف اجلديدة التي 

توفرها يف اململكة، وزيادة الفر�س اأمام رجال االأعمال 

وامل�ستثمرين، وزيادة م�ساركة املقاولني املحليني وموردي 

اخلدمات واملواد، وت�سهيل حياة النا�س يف داخل اململكة 

وخارجها ممن يعتمدون على وفرة االإمدادات البرتولية 

وموثوقيتها لتح�سني م�ستوى حياتهم.

يف �سهر دي�سمرب 2009، اأ�سدرت برتوليوم اإنتلجن�س 

ويكلي ت�سنيفها ال�سنوي الأكرب 50 �رشكة زيت يف 

العامل، وللعام احلادي والع�رشين على التوايل، جاءت 

اأرامكو ال�سعودية يف املركز االأول، �سمن معايري عديدة. 

ويو�سح اجلدول االآتي ما حققته اأرامكو ال�سعودية 

�سمن تلك املعايري:

املركزالفئة

االحتياطيات التقليدية للزيت اخلام 
1

احتياطيات الغاز الطبيعي 
4

اإنتاج الزيت اخلام 
1

�سادرات الزيت اخلام 
1

�سادرات �سوائل الغاز الطبيعي 
1

يف خري�س يقف خزان زيت خام تزيد �سعته على 840 األف برميل �ساهداً على اإكمال برنامج التو�سع الراأ�سمايل التاريخي 

الأرامكو ال�سعودية الذي اأ�ساف اأكرث من مليوين برميل من الطاقة االإنتاجية للزيت يف عام 2009.

9

20
09

م 
عا

 ل
ي

و
سن

�
ال

ة 
ي
ود

ع
�س

ال
و 

ك
م

را
 اأ

ير
قر

ت



يف عام 2009، دخلت اأرامكو ال�سعودية جمال البرتوكيميائيات مع �رشيكتها �سوميتومو كيميكال كومباين ليمتد اليابانية، 

وذلك مع بدء االإنتاج يف م�رشوع برتورابغ، وهو معمل متكامل للتكرير والبرتوكيميائيات.

من املتوقع اأن تكون الدول غري االأع�ساء يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية، مثل ال�سني م�سدر قدر كبري من النمو 

يف معدالت ا�ستهالك الطاقة يف امل�ستقبل .

كما �سهد العام املا�سي اأي�ساً جتديد االلتزام 

مب�سوؤوليات ال�رشكة يف جمال املواطنة، �سواء يف 

اململكة اأو يف املجتمعات الدولية التي تعمل فيها 

ال�رشكة وال�رشكات التابعة لها، حيث ركزت جهود 

التوا�سل مع املجتمع على اإيجاد برامج م�ستدامة 

يف اأربعة قطاعات رئي�سة، وهي: االقت�ساد، واملعرفة، 

واملجتمع، والبيئة.

ويعزى الق�سط االأكرب من جناح ال�رشكة اإىل تركيزها 

على ت�سكيل الفرق املنا�سبة. فعلى ال�سعيد 

الداخلي، يعمل موظفو ال�رشكة متحلني بروح الفريق 

على امل�ساريع الكبرية وال�سغرية، ويجمعون بني 

املهارات والروؤى يف خمتلف التخ�س�سات وجماالت 

امل�سوؤولية الإيجاد احللول املبتكرة ملجموعة كبرية من 

التحديات. كما تتعاون ال�رشكة مع مقدمي اخلدمات 

يف جمال تقنيات التنقيب واالإنتاج يف �سناعة النفط 

للمواءمة بني االحتياجات واخلربات. 

كما نتعاون مع موؤ�س�سات اأكادميية وبحثية يف 

اململكة والعامل ب�ساأن طائفة وا�سعة من املو�سوعات 

مثل حماية البيئة وتنمية املوارد الب�رشية والتعليم 

والتكرير واالأعمال البرتوكيميائية والربامج الثقافية 



وغريها كثري. واأخرياً، فاإننا نعمل بالتعاون مع �رشكاء 

اآخرين يف جمال البرتول وال�سناعة على حتقيق اأهداف 

ا�سرتاتيجية، ومن اأمثلة ذلك ما يحدث مع �سوا �سل 

يف جمال اأبحاث الطاقة ال�سم�سية، ومع اإك�سون 

موبيل يف اأعمال التكرير والبرتوكيميائيات. فهذه 

االأن�سطة امل�سرتكة، �سواء داخلية اأو خارجية اأو حملية 

اأو دولية ت�ساعف قوة جميع االأطراف مبا يتجاوز قدرة 

كل طرف مبفرده. 

اإن ما يحدث بني املنتجني وامل�ستهلكني يعد م�ستوى 

حيوياً اآخر من م�ستويات العمل اجلماعي بالن�سبة اإىل 

ا�ستمرار النمو واالزدهار االقت�سادي . ففي ظل العوملة 

اأنعم الله على اململكة مب�سدر اآخر للطاقة ممثالً 

يف ال�سم�س باالإ�سافة اإىل االحتياطيات الوفرية من 

النفط حيث تتمتع اململكة بنحو 3 اآالف �ساعة من 

ال�سم�س ال�ساطعة �سنوياً، ولديها من ال�سحاري 

ال�سا�سعة ما يت�سع ملنظومات الطاقة ال�سم�سية، 

اإىل جانب كميات هائلة من الرمال النقية التي ميكن 

ا�ستخدامها يف ت�سنيع اخلاليا الكهرو�سوئية. وتنظر 

اأرامكو ال�سعودية اإىل ال�سم�س كم�سدر للطاقة 

ميكن اأن يحل حمل الزيت والغاز يف توليد الكهرباء 

وحتلية املياه، مما يتيح لنا توفري كميات اأكرب من الزيت 

والغاز للت�سدير اأو اال�ستخدام كلقيم يف ال�سناعات 

املحلية. ولعل الطاقة ال�سم�سية ت�سبح يف املدى 

البعيد م�سدراً للطاقة الكهربائية التي ميكن 

للمملكة ت�سديرها. 

ويف 12 يونيو 2009، وقعت اأرامكو ال�سعودية يف 

طوكيو اتفاقية مع �سوا �سل �سولر، اإحدى ال�رشكات 

التابعة ل�سوا �سل التي ت�ستثمر بها اأرامكو ال�سعودية 

يف اليابان. وت�سمل االتفاقية تبادل املعلومات واحلفاظ 

على �رشيتها بهدف التطوير التجاري والفني امل�سرتك 

جهود التطوير يف اأرامكو ال�سعودية : الطاقة ال�سم�سية

وترابط العامل وت�سابكه واعتماد بع�سه على بع�س 

ب�سورة ظهرت بجالء يف اأثناء الركود االقت�سادي الذي 

�سهده العامل خالل العامني املا�سيني، تطورت العالقة 

بني املنتجني وامل�ستهلكني مبرور الوقت وزاد عمقها. وال 

�سك اأن �سناعة الزيت والغاز تاأثرت بتلك االأزمة املالية، 

اإال اأنها ظلت اأف�سل حاالً من عديد من القطاعات 

االقت�سادية االأخرى، مما ي�سري اإىل كون البرتول �سلعة 

اأ�سا�سية يف �ستى جوانب احلياة املعا�رشة. 

 وللمرة االأوىل منذ ربع قرن انخف�س اال�ستهالك 

العاملي للزيت على مدى عامني متتاليني. غري اأن 

الطلب العاملي على الزيت عاد لالنتعا�س يف الن�سف 

ملحطات توليد الطاقة الكهربائية يف اململكة 

باالعتماد على تقنية �سوا �سل �سولر. ويتطلب 

امل�رشوع املبدئي اإن�ساء مرافق جتريبية �سغرية يف عام 

2010 ميكنها توليد قدرات تبلغ 1-2 ميغا واط، واإذا 
اأثبت امل�رشوع جدواه ف�سيتم تاأ�سي�س م�رشوع م�سرتك 

بني اأرامكو ال�سعودية و�سوا �سل، كما �سيتم بناء 

مرافق م�سابهة يف بلدان ناه�سة يف ال�رشق االأو�سط 

وجنوب �رشق اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا الالتينية. 

وتقوم �سوا �سل �سولر، التي اأعيد ت�سميتها لت�سبح 

�سولر فرنتري ك ك يف االأول من اأبريل 2010، بت�سنيع 

خاليا كهرو�سوئية رقيقة يف هيئة فيلم تتاألف 

من مزيج من خمتلف اأ�سباه املو�سالت، مبا يف ذلك 

النحا�س، واالإنديوم، وال�سلينيوم. وحتتاج هذه التقنية 

اإىل قدر اأقل من املواد اخلام واملواد الكيميائية الإنتاجها، 

تتمتع بدرجة اأكرب من املرونة و�سهولة اال�ستخدام 

مقارنة باألواح ال�سيليكون التقليدية، ورمبا متكنت يف 

نهاية املطاف من مناف�سة اأنواع الوقود االأحفوري من 

حيث التكلفة لكل واط من الكهرباء. 
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م�رشوع يهدف لرفع الطاقة التكريرية للم�سفاة املوجودة يف مقاطعة فوجيان يف ال�سني اإىل ثالثة اأ�سعاف، ويت�سمن 

اإقامة مرافق الإنتاج املواد البرتوكيميائية وفر�سة للزيت اخلام.

االأول من عام 2009 مدفوعاً بنمو الطلب يف ال�سني 

وال�رشق االأو�سط. وحتى مع هذه القفزة يف الطلب، 

انخف�ست اال�ستثمارات يف جمال التنقيب واالإنتاج 

يف اأنحاء العامل يف عام 2009، حيث تعر�س اأكرث من 

50 م�رشوعاً يف �سناعة الزيت والغاز للتاأخري اأو االإلغاء. 

وانخف�ست التقديرات اخلا�سة مب�رشوفات التنقيب 

واالإنتاج العاملية بن�سبة 12%، اأي من 454 بليون دوالر 

يف عام 2008 اإىل 400 بليون دوالر يف العام املا�سي، 

وهو ما ميثل تراجعاً بعد �ست �سنوات من النمو. كما 

اأثر الركود العاملي يف ديناميكيات التكرير واملعاجلة 

والت�سويق، وحد بدرجة كبرية من الطلب يف وقت كان 

العمل يجري فيه على اإقامة مرافق اإنتاجية جديدة، مما 

اأدى اإىل فائ�س يف املعرو�س يف ال�سوق.

وعلى الرغم من تعاظم التحديات يف بيئة االأعمال، 

ظلت ال�رشكة ملتزمة بالرتكيز على هدفها بعيد املدى 

املتمثل يف زيادة االحتياطيات ورفع معدالت اال�ستخراج 

وبناء القدرات لتلبية الطلب امل�ستقبلي يف اململكة 

والعامل، فنحن نعتقد اأن الطلب على البرتول �سينمو 

مع تعايف االقت�ساد العاملي، واإذا مل تواكب اال�ستثمارات 

يف التنقيب واالإنتاج منو الطلب، فمن املحتمل اأن يواجه 

العامل تقلبات م�ستقبلية يف االأ�سعار. 

وعلى الرغم من التقلبات الكبرية التي �سهدها 

اال�ستهالك العاملي من البرتول موؤخراً، فاإن النمو 

ال�سكاين العاملي وازدياد الرفاهية يف الدول النامية 

ي�سريان اإىل توا�سل الزيادة يف الطلب على البرتول على 

مدى العقود العديدة القادمة. وتتوقع الوكالة الدولية 

للطاقة يف تقريرها بعنوان “توقعات الطاقة العاملية” 

اأن يزيد اال�ستهالك العاملي من الطاقة بن�سبة 34 

يف املئة بحلول عام 2030، مع بقاء الوقود االأحفوري 

مهيمناً بني م�سادر الطاقة. و�سيظل البرتول عن�رشاً 

مهماً، حيث ت�سري تقديرات وزارة الطاقة االأمريكية اإىل 

اأن الزيت والغاز معاً �سيلبيان ما يرتاوح بني 55 و 60 يف 

املئة من احتياجات الطاقة العاملية يف عام 2030.

وتب�رش م�سادر الطاقة املتجددة بنتائج واعدة على 

املدى البعيد. وبالنظر اإىل توقعات الطلب امل�ستقبلي 

على الطاقة، فاإن العامل �سيحتاج اإىل اإ�سهامات 

جميع م�سادر الطاقة املتاحة. غري اأن اإ�سهامات 

م�سادر الطاقة املتجددة يف اإمدادات الطاقة العاملية 

�ستكون متوا�سعة ل�سنوات قادمة. اأما بالن�سبة اإىل 

امل�ستقبل القريب، وللحفاظ على التنمية االقت�سادية 

والتقدم االجتماعي، فاإنه يتعني على العامل اأن يحقق 

اال�ستفادة الق�سوى من م�سادر الطاقة املوؤكدة مع 

ال�سعي لرت�سيد ا�ستهالكها ورفع كفاءته. ويعد البرتول 

مورداً موؤكداً وموثوقاً واآمناً ميكننا �سمان احل�سول 

عليه وا�ستدامته من خالل موا�سلة االأبحاث والتطوير 

واالبتكار. و�سيظل الزيت والغاز م�سدرين ال غنى 

عنهما لالقت�ساد العاملي، ال�سيما بالن�سبة اإىل الدول 

�رشيعة النمو.



عن�رشاً اأ�سا�ساً يف  �سواء داخل ال�رشكة اأو خارجها –  يعد فريق العمل – 

جناح اأرامكو ال�سعودية.

لقد انخف�س الطلب على البرتول يف وقت كان فيه 

برناجمنا الراأ�سمايل ي�رشف على االكتمال، فنتج عنه 4 

ماليني برميل يف اليوم من الطاقة االإنتاجية الفائ�سة 

للزيت اخلام، اأي اأكرث من �سعف الطاقة االإنتاجية 

االحتياطية القيا�سية. ومتثل هذه الطاقة االإنتاجية 

الفائ�سة التزاماً جاداً ومكلفاً يف الوقت نف�سه 

الأرامكو ال�سعودية، لكنها يف اأوقات ا�سطراب ال�سوق 

اأو انقطاع االإمدادات، توؤدي هذه الطاقة االإنتاجية 

الفائ�سة دوراً حيوياً يف تعزيز ا�ستقرار ال�سوق 

النفطية، وهو الدور الذي ناأخذه على حممل اجلد. 

وثمة عامالن يتحدد على �سوئهما الدور البارز 

لل�رشكة يف االإنتاج العاملي من النفط، اأال وهما: 

حجم املوارد الطبيعية يف اململكة، والتزام ال�رشكة 

باأن تكون اأكرث املوارد البرتولية موثوقية يف العامل، 

وهو الواجب الذي يوؤديه موظفو اأرامكو ال�سعودية 

وموظفاتها مبلء اإرادتهم. على اأن الوفاء بهذا االلتزام 

يتطلب عمالً جماعياً من اأجل دفع عجلة التقنية 

وت�سجيع االبتكار واال�ستفادة من املوارد الطبيعية 

والب�رشية وتعزيز القدرات. اأما على النطاق االأو�سع، 

فيتعني على منتجي الطاقة وم�ستهلكيها اأن 

يتعاملوا ك�رشكاء ل�سمان توفر اإمدادات برتولية كافية 

للم�ستهلكني يف جميع اأنحاء العامل وامل�ساعدة يف 

دعم التنمية االجتماعية وحتقيق املزيد من الرخاء يف 

الدول ال�سناعية والنامية. وعلينا اأي�ساً اأن ن�سعى 

جاهدين اإىل حتقيق التوازن بني حماية البيئة من جهة 

والنمو االقت�سادي الذي يتحقق بتوفر الطاقة باأ�سعار 

معقولة من جهة اأخرى. 

ومع اأن اأرامكو ال�سعودية قد طوت ف�سالً نا�سعاً يف 

تاريخها بتحقيقها طاقة اإنتاجية بلغت 12 مليون 

برميل من الزيت يف اليوم ، فاإن ذلك ال يعني نهاية 

املطاف، بل يعني اأن ف�سالً جديداً قد بداأ للتو. فنحن 

نخطط لرفع طاقات اإنتاج الغاز ومعاجلته مبقدار 4.5 

بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم بحلول عام 

2014، اأي بزيادة قدرها 40% عن امل�ستويات احلالية. 

اأما يف اأعمال التكرير والت�سويق املحلية، فال�رشكة 

ما�سية قدماً يف تنفيذ عدد من امل�ساريع، منها 

م�سفاتان للت�سدير، ومرافق تكرير وبرتوكيميائيات 

متكاملة، واملرحلة الثانية من م�رشوع برتورابغ، وجممع 

برتوكيميائيات جديد، ومناطق لل�سناعات املرتبطة 

بهذه امل�ساريع. وعلى ال�سعيد الدويل، نقوم بدرا�سة 

م�ساريع اإ�سافية يف مرافق التكرير والبرتوكيميائيات 

املتكاملة.

ويتوقف جناح كل هذه اخلطط، �سواء يف جماالت 

العمل الرئي�سة لل�رشكة اأو يف التوا�سل مع 

املجتمعات املحلية، على حتقيق االأهداف امل�سرتكة 

واملنافع املتبادلة، وعلى قدرة االأفراد واملوؤ�س�سات على 

التعاون معاً. 
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التنقيب



جيولوجيون يفح�سون عينات جوفية من اإحدى االآبار بحثاً عن اأية دالئل 

على احتمال وجود مواد هيدروكربونية. 

جيولوجيو ال�رشكة اأثناء رحلة ميدانية اإىل �سمال غرب اململكة لدرا�سة ال�سخور من »تكوين اجلوف« الذي يقع اجلزء 

املوجود منه يف املنطقة ال�رشقية على عمق اآالف االأمتار حتت �سطح االأر�س، وميثل مكمناً مهماً للغاز واملكثفات. 

ال �سك اأن احتياطيات اأرامكو ال�سعودية من الزيت 

اخلام هي االأكرب يف العامل، حيث تزيد قليالً على 260 

بليون برميل، اإال اأننا ننفذ برناجماً مكثفاً وطموحاً 

للتنقيب ل�سمان تلبية الطلب املحلي والعاملي على 

املوارد البرتولية ل�سنوات عديدة قادمة. وانطالقاً من 

اعتقادنا بوجود اإمكانات هائلة للعثور على كميات 

كبرية من املوارد الهيدروكربونية يف مناطق خمتلفة 

من اململكة، فاإن اأعمالنا التنقيبية تغطي جميع 

اأنحائها لتدخل بذلك يف مناطق جديدة عليها متاماً 

�سواء على الياب�سة اأو يف املناطق املغمورة. 

وقد اكت�سف يف عام 2009 حقالن جديدان هما حقل 

�سنمان، على بعد 136 كيلومرتاً وحقل �رشيان، على 

بعد 125 كيلومرتاً الواقعني يف جنوب �رشق الريا�س. 

اأما حقل �سنمان فهو حقل للغاز غري املرافق تدفقت 

بئره االختبارية بثمانية ماليني قدم مكعبة قيا�سية 

يف اليوم اإىل جانب 444 برميل يف اليوم من املكثفات 

من مكمن عنيزة. واأما البئر االختبارية االأوىل يف حقل 

�رشيان، وهو حقل للزيت اخلام العربي املمتاز، فقد 

تدفقت مبقدار 3,700 برميل يومياً من الزيت اإىل جانب 

13.6 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز من مكمن 
عنيزة )ب(، و 21 مليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز 

باالإ�سافة اإىل 1,740 برميل يف اليوم من املكثفات 

من مكمن عنيزة )اأ(. وتدفقت البئر �رشيان -2، وهي 

بئر حتديدية، مبقدار 3،435 برميل يف اليوم من الزيت و 

3.9 مليون قدم مكعبة قيا�سية يومياً من الغاز من 
مكمن عنيزة. 

وبهذه االكت�سافات ي�سل اإجمايل عدد حقول الزيت 

والغاز التي تديرها ال�رشكة اإىل 107 حقول، ي�ستغل 

منها 32 حقالً فقط، وت�سمل هذه احلقول ما يزيد 

على 350 مكمناً خمتلفاً. 

وباالإ�سافة اإىل احلقلني اجلديدين، اكت�سفنا جتمعات 

للزيت والغاز يف حقول قائمة ومكامن جديدة يف 

حقول  اأخرى هي: عربية واحل�سباء وجنا واجلريبيعات 

وكران ومدركة و�سدقم. وت�سمل اأهم اإجنازات برنامج 

التنقيب لعام 2009 ا�ستكمال بئر لوحة - 46 يف 

املنطقة املغمورة، التي تدفقت مبقدار 30 مليون 

قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من مكمن خف )ب(، 

وبئر مدركة -41 التي تدفقت مبقدار 2.8 مليون قدم 

مكعبة قيا�سية يف اليوم باالإ�سافة اإىل 545 برميل 

يف اليوم من املكثفات. وكانت بئر مدركة -41 هي 

اأول بئر اختبارية ناجحة يف ال�سخور الر�سيحية عند 

قاعدة مكمن خف يف منطقة جنوب الغوار الكربى، 

وهو االكت�ساف الذي يوحي باإمكانية وجود املزيد من 

االحتياطيات يف حقول اأخرى.

كما قمنا اأي�ساً بتحديد وتو�سيع وتاأكيد االحتياطيات 

يف حقول: عربية والربي ودروازة واحل�سباء واخلزامى 

ومدركة والظلوف واأبوحدرية والغوار واملرجان. ومن 

االإجنازات املهمة اأي�ساً اإجناز البئر التحديدية عربية 

-101 يف املنطقة املغمورة التي تدفقت مبقدار 11.7 

مليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من الغاز و20 

برميل يومياً من املكثفات من مكمن اجللة، والبئر 

التحديدية احل�سباء -17 يف املنطقة املغمورة، التي 

تدفقت مبقدار 47.5 مليون قدم مكعبة قيا�سية يف 

اليوم من مكمن خف )ب(. 

ومتخ�ست التطورات التي �سهدتها ال�سناعة يف 

جمال التقنية ال�سيزمية ومناذج حماكاة املكامن عن 

زيادة كبرية يف معدالت النجاح يف العثور على حقول 

الزيت والغاز، و�ساعدت يف رفع معدالت ا�ستخراج املواد 

الهيدروكربونية من املكامن. وحيث اإن التزامنا يف 

اأرامكو ال�سعودية بتطوير البنية االأ�سا�س والتنقيب 

يقرتن باال�ستثمار يف التقنيات املتقدمة واالأبحاث 

التطبيقية يف جمال التنقيب واالإنتاج، فقد ُكرِّ�س 

مركز االأبحاث املتقدمة يف مركز التنقيب وهند�سة 

البرتول الأبحاث التنقيب التي تتعلق مبرحلة ماقبل 

االإنتاج وما هو حتت �سطح االأر�س. وقد حقق علماء 

ال�رشكة وباحثوها يف هذا املركز اإجنازات كبرية يف 

جمال حماكاة املكامن اأتاحت لنا و�سع ا�سرتاتيجيات 
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توؤدي مركبات امل�سح ال�سيزمي دوراً مهماً يف البحث عن االحتياطات البرتولية.

االإنتاج املُثلَى و�سمان ا�ستدامة املكامن على مدى 

عقود من الزمن. وهناك اأبحاث جترى حالياً على تقنيات 

م�ستقبلية مثل تلك التي اأطلقنا عليها ا�سم 

“رزبوتز”، وهي ربوتات ذكية، متناهية ال�سغر خا�سة 
باملكامن حتقن مبا�رشة يف املكامن الهيدروكربونية 

ال�ست�سعار خوا�سها ب�سكل مبا�رش. 

وملا كانت القدرة على حماكاة ديناميكيات تدفق 

ال�سوائل يف املكامن على بعد اآالف االأمتار حتت 

االأر�س من اأبرز التقنيات التي �ست�ساعد يف �سمان 

اإمدادات موثوقة للطاقة البرتولية لفرتة طويلة يف 

امل�ستقبل، فقد بداأ يف عام 2008 ت�سغيل اجليل التايل 

من نظام املحاكاة املتوازية للمكامن “قيقا باورز” 

الذي حطم اأرقاماً قيا�سية يف ال�سناعة حني اأمت اإجناز 

مناذج حماكاة مكامن ي�سم كل منها بليون خانة 

اأو خلية معلومات. ويف عام 2009، ح�سلت ال�رشكة 

على براءات االخرتاع االأوىل اخلا�سة بهذا النظام، ليبداأ 

ت�سغيله بكامل طاقته يف عام 2010.

ومن بني التح�سينات االإ�سافية يف حماكاة املكامن 

تطوير اأ�سلوب مبتكر ي�ستخدم �سجل االإنتاج 

ومعلومات اختبار االآبار يف وقت واحد لتح�سني دقة 

النماذج اجليولوجية ومناذج املحاكاة، وخا�سة ما يتعلق 

بالنفاذية. 

ومت اإحراز تقدم يف جمال التنفيذ االآيل الإجراءات 

حت�سني ت�ساميم االآبار اجلديدة بف�سل التعاون بني 

مركز كمبيوتر التنقيب وهند�سة البرتول واإحدى 

ال�رشكات الرائدة يف توريد التقنيات ال�سناعية. ومن 

�ساأن هذا احلل اأن ميكن املهند�سني من اخت�سار الوقت 

الالزم لت�سميم االآبار من ثالثة اأ�سهر اإىل ب�سعة اأيام. 

وت�سمل املرحلة الثانية من هذا امل�رشوع دجمه مع 

قيقاباورز. 

وخالل عام 2009، ازدادت قوة �سبكة الكمبيوتر عالية 

 االأداء يف مركز كمبيوتر التنقيب وهند�سة البرتول 

 - التي تعد واحدة من اأقوى ال�سبكات يف ال�سناعة – 

مع تركيب جمموعة معاجلات فائقة القدرة ت�سم اأكرث 

من 200 من اأحدث املعاجلات رباعية النواة، اأي التي 

يتكون كل معالج منها من اأربعة معاجلات مت�سلة. 

وقد زادت القدرة احلا�سوبية بن�سبة 30 يف املئة لت�سل 

اإىل 364 تريافلوب )كل تريافلوب ت�ساوي تريليون من 

العمليات احل�سابية ذات الفوا�سل الع�رشية املتحركة 

»الطافية« يف الثانية(، لتختزل وقت املعاجلة مبقدار 

الن�سف مقارنة مبجموعة املعاجلات القدمية. وت�ساف 

هذه املجموعة اإىل جمموعة اأنظمة الكمبيوتر فائقة 

القدرة يف مركز كمبيوتر التنقيب وهند�سة البرتول، 

والتي ت�سنف ثالثة منها �سمن اأقوى 500 كمبيوتر 

فائق القدرة يف العامل. كما ت�سمل املجموعة اجلديدة 

72 وحدة معاجلة ر�سومات، يحتوي كل منها على 240 
نواة اأو معالج وت�ستطيع تنفيذ تريافلوب من العمليات 

احل�سابية اأحادية الدقة ذات النقطة الطافية ، اأي 

بقدرة تزيد 1000 مرة عن نظام الكمبيوتر القدمي 

فائق القدرة من طراز كراي اإك�س- اأم بي. و�سوف 

يوؤدي النظام اجلديد اإىل حت�سني دقة �سور املكامن 

حتت االأر�س، كما �سي�سكل اأهمية خا�سة يف اأن�سطة 

التنقيب يف املناطق املعقدة مثل البحر االأحمر. 

 جهود التطوير يف اأرامكو ال�سعودية: 

اأمنوذج الزيت والغاز املتكامل

ح�سلت اأرامكو ال�سعودية على جائزة االإجناز يف 

التقنية يف موؤمتر دويل حول اإدارة منظومة االإمداد 

يف �سياتل بوالية وا�سنطن االأمريكية وذلك عن 

اأمنوذجها املتكامل للزيت والغاز. ويخت�رش هذا 

االأمنوذج، الذي يعد االأول من نوعه يف جمال 

تخطيط وحت�سني اأعمال التنقيب عن املواد 

الهيدروكربونية واإدارة اإنتاجها، وقل�ست اإجراءات 

التخطيط الأعمال الزيت والغاز من �سهر اإىل 

اأ�سبوع واحد. وذلك من خالل اجلمع بني اأ�سلوب 

الربجمة اخلطية مع 80 اأمنوذجاً ن�سطاً ملحاكاة 

معامل فرز الغاز من الزيت ووحدات تركيز الزيت 

اخلام ومعامل الغاز ومرافق جتزئة �سوائل الغاز 

الطبيعي، ويتتبع االأمنوذج جميع م�سارات اجلزيئات 

الهيدروكربونية من فوهة البئر حتى الت�سليم 

النهائي اإىل امل�ستهلكني. كما يتيح هذا االأمنوذج 

للمخططني حت�سني كل حالة اإنتاجية على حدة 

وزيادة العائد ال�سايف. 



ت�ستخدم جمموعة من االأدوات عالية التقنية يف العثور على الزيت والغاز 

واإنتاجهما يف اململكة.

جمموعة من علماء اجليولوجيا مبركز التوجيه اجليولوجي الأعمال احلفر يف الظهران يوجهون اأعمال احلفر عن بُعد، 

م�ستهدفني املناطق االأغزر اإنتاجاً باأحد املكامن لتحقيق اأعلى معدالت اال�ستخال�س. 

كما ارتفعت الطاقة التخزينية بن�سبة 24% اإىل 

5.6 بيتابايت، اأي اإىل ما يزيد على 5،600 تريابايت. 
وت�ستطيع امل�ساحة التخزينية البالغة بيتابايت واحدة 

ا�ستيعاب ما يعادل 20 مليون خزانة ملفات رباعية 

االأدراج مليئة بالن�سو�س، اأو تخزين ملف �سوتي 

ت�سل فرتة �سماعه اإىل 32 �سنة، اأو اأكرث من 58 األف 

فيلم �سينمائي عايل الدقة. وي�ستطيع هذا النظام 

التخزيني نقل اأكرث من 60 قيقابايت يف الثانية 

با�ستخدام اأحدث تقنيات االأقرا�س عالية ال�رشعة 

والكثافة. وقد مت تركيب ال�سعة التخزينية اجلديدة 

البالغة 1,050 تريابايت على 12رفاً، مقارنة مبقدار 27 

رفاً كانت حتتاجها 650 تريابايت من ال�سعة التخزينية 

التي مت ا�ستبدالها، كما اأنها تتطلب قدراً اأقل من 

الطاقة والتربيد. 

يقع العديد من حقول الزيت والغاز يف اأنحاء ال�رشق 

االأو�سط �سمن مكامن تعر�ست لالنك�سار - اأو ما 

يعرف باملكامن املجزاأة - مما ي�سكل حتدياً لعملية 

النمذجة اأو اإعداد مناذج املكامن واحلفر وتوقع تدفقات 

االإنتاج. ويف عام 2009 اأعدت ال�رشكة خمططاً 

دجمت فيه خ�سائ�س االنك�سار يف املكمن 
ُ
للتدفق اأ

با�ستخدام املعلومات امل�ستمدة من العينات اجلوفية 

من االآبار اإىل جانب �سجالت اخل�سائ�س و�سور 

الت�سكيالت واملقاطع الرقيقة وامل�سوحات ال�سيزمية 

واالإح�سائيات االإنتاجية. كما اأعدت مناذج ل�سبكة 

الك�سور غري امللحوظة يف �سور ثالثية االأبعاد، مما اأتاح 

اإمكانية ا�ستنباط املعلومات احليوية اخلا�سة بالنفاذية 

وامل�سامية على طول الك�رش ذاته. وتُدخل هذه 

املعلومات يف نظام حماكاة النفاذية وامل�سامية املزدوج 

يف الك�رش اأو املادة الو�سيطة من اأجل احل�سول على 

معلومات دقيقة حول تدفق ال�سوائل. وقد مت تطبيق 

خمطط التدفق اخلا�س بالك�رش بنجاح على حقول 

الغوار وبقيق وال�سفانية، مما اأدى اإىل و�سوح كبري يف 

معلوماتنا عن املكمن.

وقد ا�ست�سافت �رشكة خدمات اأرامكو، وهي �رشكة 

تابعة الأرامكو ال�سعودية مقرها يف هيو�سنت، ملتقى 

اأرامكو ال�سعودية الثاين للتقنية بداية �سهر نوفمرب، 

حيث التقى عدد من كبار التقنيني من اأنحاء العامل 

مع موظفي مركز االأبحاث املتقدمة يف مركز 

التنقيب وهند�سة البرتول. ويهدف هذا امللتقى اخلا�س 

باالبتكارات يف جمال التنقيب واالإنتاج اإىل البحث عن 

اأولئك الذين ميكنهم امل�ساعدة يف دفع جهود املركز 

يف اأبحاث التنقيب واالإنتاج وتطويرها. وقد ح�رش 

امللتقى نحو 150 من التقنيني من 10 دول، ميثلون 24 

جامعة و 66 �رشكة تقنيات وخدمات اإىل جانب �رشكات 

ا�ست�سارية م�ستقلة. 
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اأعمال الزيت 



يف عام 2009 وحده، اأ�سافت اأرامكو ال�سعودية اأكرث 

من مليوين برميل يف اليوم اإىل طاقة اإنتاج الزيت 

اخلام، وهي كمية تزيد على اإجمايل االإنتاج يف بع�س 

الدول الرئي�سة املنتجة للزيت. وت�ساف هذه الزيادات 

التي ما كان لها اأن تتحقق لوال ت�سافر  االإنتاجية – 

اإىل قائمتنا الطويلة من  قوى الفرق املختلفة – 

م�ساريع البنية التحتية للزيت عاملية امل�ستوى والتي 

وفرت اآالف الوظائف املبا�رشة وغري املبا�رشة للمواطنني 

ال�سعوديني، و�ساعدت على تطوير قدرات ال�رشكات 

املحلية العاملة يف جمال الهند�سة وال�رشاء واالإن�ساء، 

كما زادت فر�س موردي التقنية واخلدمات االأخرى، 

و�سوف ت�ساعد يف النهاية على �سمان بقاء اأرامكو 

ال�سعودية امل�سدر البرتويل االأكرث موثوقية يف العامل. 

ويعود الف�سل يف قدرتنا على تنفيذ وبدء االإنتاج 

من م�ساريع اإنتاج الزيت ال�سخمة بدرجة كبرية اإىل 

ا�ستخدام تقنيات االإنتاج املتقدمة التي ت�ساعدنا 

على اإنتاج مواردنا الهيدروكربونية اأكرث فعالية 

وكفاءة. وي�ساعد اأ�سلوب احلقول الذكية لدينا يف 

تب�سيط اإدارة املكامن وت�سهيل اتخاذ القرارات الفورية، 

وبذا تنخف�س تكاليف االإنتاج وتتح�سن معدالت 

اال�ستخراج. وتعد جميع حقولنا اجلديدة التي نقوم 

بتطويرها حقوالً ذكية، كما نعمل على اإعادة جتهيز 

حقولنا القدمية لت�سبح حقوالً ذكية اأي�ساً. وي�سهم 

�ستكون اأرامكو ال�سعودية وحدها 

م�سوؤولة عن اأكرث من ن�سف الطاقة 

االإنتاجية اجلديدة للزيت اخلام يف العامل 

يف هذا العقد. فال توجد �رشكة اأخرى 

غريها تقوم على خدمة االأ�سواق الثالث 

الرئي�سة يف العامل وهي اآ�سيا، واأمريكا 

ال�سمالية، واأوروبا. وتعد اأرامكو ال�سعودية 

اأكرب مورد للزيت اإىل ال�سني، والهند، 

واليابان، وكوريا، وتايوان. وتوفر ال�رشكة 

اإجماالً ما يزيد على واحد من كل ع�رشة 

براميل من الزيت اخلام الذي ي�ستهلكه 

العامل يف اليوم. 

ت�سيف مرافق النعيم، يف جنوب الريا�س، 100 األف برميل يف اليوم من الزيت اخلام العربي املمتاز اإىل الطاقة االإنتاجية 

لل�رشكة. 

التقدم يف جماالت اأخرى مثل احلفر واإجناز االآبار يف 

قدرتنا على حتقيق اأعلى معدالت ا�ستخراج ممكنة مع 

احلد من تكاليف الت�سغيل. 

ويحتل م�رشوع خري�س مرتبة ال�سدارة يف برناجمنا 

الراأ�سمايل ، اإذ يعد اأ�سخم م�رشوع لزيادة اإنتاج الزيت 

يف تاريخ ال�رشكة. فقد اأ�ساف هذا امل�رشوع - الواقع 

على م�سافة 150 كيلومرتاً، جنوب �رشق الريا�س والذي 

�سمل تطوير حقلي اأبوجفان ومزاليج - 1.2 مليون 

برميل يف اليوم اإىل الطاقة االإنتاجية للزيت العربي 

اخلفيف. وقد بداأ اإنتاج الزيت من هذا امل�رشوع يف �سهر 

يونيو من عام 2009، كما تقوم مرافق الغاز يف جممع 

خري�س مبعاجلة الغاز املرافق الذي ينتجه، ولها القدرة 

على مناولة 320 مليون قدم مكعبة قيا�سية من 

الغاز و 70 األف برميل يف اليوم من املكثفات. 

وقد تطلب م�رشوع خري�س عمالً جماعياً على نطاق 

وا�سع، حيث كان العمل يف امل�رشوع يجري يف 14 

موقعاً حول العامل مب�ساركة اأكرث من 26 مقاوالً رئي�ساً 

و 106 مقاوالً من الباطن واأكرث من 28 األف موظف. 

واأكمل هوؤالء حفر اأكرث من 300 بئر قبل موعدها 

بعد اأن كان مقرراً لها يف بادئ االأمر  بع�رشة اأ�سهر – 

اأن ت�ستغرق ثالث �سنوات - وذلك بف�سل اجلمع بني 

االأ�ساليب املبتكرة يف جمال الهند�سة واالأعمال. 

كما �سمل امل�رشوع تو�سعة حمطة معاجلة مياه البحر 

يف الُقريَّة واإن�ساء خط اأنابيب لتو�سيل مليوين برميل 

يف اليوم من مياه البحر املعاجلة حلقنها يف حقل 

خري�س للحفاظ على �سغط املكمن. ومن ناحية اأخرى 

ارتفعت طاقة مرفق الُقريَّة اإجماالً مبقدار 4.5 مليون 

برميل يف اليوم فبلغت 12.5 مليون برميل يف اليوم. 

وباالإ�سافة اإىل مرفق املعاجلة املركزي الذي يعد االأكرب 

من نوعه يف اململكة، تطلب م�رشوع خري�س اإن�ساء 

خطوط اأنابيب لتجميع الزيت وحقن املياه وتوزيع الغاز، 

مبا يف ذلك خط اأنابيب يبلغ قطره 38 بو�سة ميتد 

اإىل معمل الغاز يف �سدقم اإىل جانب جممع �سناعي 

للمنافع وال�سيانة ومهبط للطائرات ومرافق �سكنية 

ت�ستوعب 1,200 موظف. 

اأما م�رشوع تطوير حقول اأبو حدرية والفا�سلي 

واخلر�سانية فت�سمل م�رشوعاً الإنتاج الزيت اخلام طاقته 

500 األف برميل يف اليوم مع اإن�ساء معمل للغاز 
بطاقة معاجلة تبلغ بليون قدم مكعبة قيا�سية يف 
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اليوم من الغاز املرافق وغري املرافق. وقد بداأ 

اإنتاج الزيت اخلام من هذا امل�رشوع مبعدل 260 

األف برميل يف اليوم يف �سهر يناير 2009. ومن 

املقرر اأن يبلغ االإنتاج طاقته الكاملة وهي 

500 األف برميل يف اليوم عند ت�سغيل معمل 
الغاز منت�سف العام 2010. كما �سمل 

امل�رشوع اإن�ساء مرافق ملعاجلة مزيج الزيت اخلام 

العربي اخلفيف وتركيزه من حقول اأبوحدرية 

والفا�سلي واخلر�سانية، ومرافق حلقن 1.1 

مليون برميل يف اليوم من املياه غري ال�ساحلة 

لل�رشب للمحافظة على �سغط املكمن.

وي�سم جممع اخلر�سانية وحدتني للتوليد 

املزدوج للكهرباء والبخار الإنتاج 300 ميغاواط 

من الطاقة الكهربائية و 1.3 مليون رطل يف 

ال�ساعة من البخار. ويق�سد بالتوليد املزدوج 

اإنتاج الطاقة الكهربائية و�سكل اآخر من 

اأ�سكال الطاقة احلرارية املفيدة مثل احلرارة 

اأو البخار من م�سدر الوقود ذاته يف اآن واحد، 

حيث ت�ستهلك املرافق التي تعمل بهذه 

الطريقة كمية وقود اأقل بكثري مما يتطلبه 

اإنتاج كل من الكهرباء والبخار على حدة. وقد 

مت حت�سني اأعمال وحدتي التوليد املزدوج خالل 

بدء ت�سغيل مرافق الزيت يف اخلر�سانية لتوفري 

تكاليف تزيد على 16 مليون دوالر، علماً باأن 

هاتني الوحدتني �ستفيان، عند بدء االإنتاج يف 

مرافق الغاز يف اخلر�سانية، باحتياجات املجمع 

من الطاقة الكهربائية والبخار اإىل جانب 

ت�سليم نحو 50 ميغاواط من فائ�س الكهرباء 

اإىل �سبكة ال�رشكة ال�سعودية للكهرباء يف 

فرتات الذروة. 

ويف عام 1998 اأ�ساف اأول م�رشوع الإنتاج الزيت 

اخلام يف ال�سيبة، على بعد 800 كم جنوب 

�رشق الظهران، 500 األف برميل يف اليوم 

من اخلام العربي اخلفيف جداً اإىل الطاقة 

االإنتاجية لل�رشكة. وقد بداأنا يف �سهر يوليو 

من عام 2009 ت�سغيل معمل جديد لفرز 

الغاز من الزيت يف ال�سيبة لزيادة طاقة اإنتاج 

الزيت مبقدار 250 األف برميل يف اليوم، لي�سل 

اإجمايل االإنتاج اإىل 750 األف برميل يف اليوم. 

وقد تطلب هذا امل�رشوع حفر 38 بئراً وزيادة 

طاقة مرافق �سغط الغاز وحقن املياه وتوليد 

الكهرباء، يف حني اأدى متديد خط مزاوجة الأحد 

خطوط االأنابيب الرئي�سة اإىل زيادة الطاقة 

اال�ستيعابية خلطوط االأنابيب لنقل كميات 

اإنتاج الزيت االإ�سافية. 

م�ساريع اأرامكو ال�سعودية

م�سروع خري�ص

الوحداتالكميةعنا�رس اأخرى

�ساعة عمل1,000,000هند�سة اأولية

�ساعة عمل4,000,000ت�سميم تف�سيلي

�ساعة عمل153,000,000البناء

مرت مكعب677,000خر�سانة

طن87,000فوالذ اإن�سائي

و�سلة500,000و�سالت ملحومة

كيلو مرت3,740اأنابيب م�سانع

كيلو مرت2,040اأنابيب للخطوط

كيلو مرت8,290خطوط الطاقة الكهربائية

 خط اأجهزة القيا�س وال�سبط واالإيقاف

اال�سطراري

4,290
كيلو مرت

كيلو مرت1,860خط األياف ب�رشية

كيلو مرت1,060خطوط الطاقة الكهربائية العلوية

الوحداتالكميةطاقة املعاجلة

األف برميل يف اليوم1200الزيت اخلام

 مليون قدم مكعبة320الغاز املرافق

قيا�سية

األف برميل يف اليوم70�سوائل الغاز الطبيعي



كان م�رشوع النعيِّم رابع م�رشوع الإنتاج الزيت 

اخلام يدخل مرحلة االإنتاج يف عام 2009 الذي 

زاد من الطاقة االإنتاجية لل�رشكة مبقدار 100 

األف برميل يف اليوم من الزيت اخلام العربي 

املمتاز و90 مليون قدم مكعبة قيا�سية من 

الغاز املرافق. وقد �سهد هذا امل�رشوع، الذي 

يبعد م�سافة 250 كم جنوب الريا�س، واأجنز 

يف �سهر مايو 2009، اإجنازاً هو االأول من نوعه، 

اأال وهو قيام �رشكة هند�سية حملية بو�سع 

ت�سميماته االأولية ب�سكل كامل. وت�سمن 

امل�رشوع اإن�ساء معمل جديد لفرز الغاز من 

الزيت، ومرافق لتجميع الغاز و�سغطه، 

وخط اأنابيب جديد للغاز، ومعمالً حلقن املياه، 

ومرافق للنقل والتوزيع املرتبطة بذلك امل�رشوع 

عند حمطة ال�سخ رقم 3 على خط اأنابيب 

الزيت اخلام �رشق–غرب، اإىل جانب تركيب 

�سعالت عدمية الدخان حدت بدرجة كبرية من 

الدخان وال�سخام امل�ساحب لعملية احلرق. 

وباالإ�سافة اإىل بدء االإنتاج من م�ساريع جديدة 

الإنتاج الزيت اخلام، تنفذ ال�رشكة برناجمني 

كبريين للحفاظ على الطاقة االإنتاجية، 

اأحدهما على الياب�سة واالآخر يف املنطقة 

املغمورة، ل�سمان عمل حقولنا القائمة 

بكامل طاقتها الأطول فرتة ممكنة. ويف عام 

2009، ويف اإطار برنامج احلفاظ على الطاقة 
االإنتاجية على الياب�سة قمنا بتو�سيل 134 

بئراً جديدة للزيت وحقن املياه لزيادة طاقة 

اإنتاج الزيت اخلام باأكرث من 500 األف برميل 

يف اليوم. كما قمنا بو�سل 107 اآبار جديدة 

للغاز، مبا يزيد الطاقة االإنتاجية مبقدار 2.1 

بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم لتوفري 

االإمدادات الأربعة من معامل الغاز. وفيما 

يخ�س املناطق املغمورة، قمنا برتكيب 27 

من�سة وتو�سيل 95 بئراً جديدة، كما �رشعنا 

يف متديد خط اأنابيب زيت خام رئي�س بالغ 

االأهمية قطره 42 بو�سة يف حقل ال�سفانية. 

ومن بني امل�ساريع املهمة اإن�ساء من�سة ربط 

رئي�سة يف احلقل نف�سه يزيد وزن طرفها 

العلوي على 3 اآالف طن مرتي وتقوم بتجميع 

الزيت اخلام من 12 من�سة اإنتاج ترتبط مبا 

جمموعه 120 بئراً، اإىل جانب توفري الطاقة 

الكهربائية لتلك املن�سات. ولدعم اأعمالنا يف 

املنطقة املغمورة، و�سمن جهودنا للتعاون مع 

�رشكات الت�سنيع املحلية، مت اإحراز تقدم كبري 

م�ساريع اأبو حدرية والفا�سلي 

واخلر�سانية

الوحداتالكميةعنا�رس اأخرى

�ساعة عمل2,825,000هند�سة اأولية والت�سميم التف�سيلي

�ساعة عمل283,000,000البناء

مرت مكعب452,000خر�سانة

طن95,000فوالذ اإن�سائي

كيلو مرت108,000اأنابيب م�سانع

كيلو مرت500,000اأنابيب للخطوط

كيلو مرت5,372,000خطوط الطاقة الكهربائية

 خط اأجهزة القيا�س وال�سبط واالإيقاف

اال�سطراري

كيلو مرت120,000

الوحداتالكميةطاقة املعاجلة

األف برميل يف اليوم500الزيت اخلام

 مليون قدم مكعبة300الغاز املرافق

قيا�سية

 مليون قدم مكعبة700�سوائل الغاز الطبيعي

قيا�سية

األف برميل يف اليوم290�سوائل الغاز الطبيعي

م�ساريع اأرامكو ال�سعودية
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يف ت�سنيع خم�س من�سات حلقلي الظلوف 

والربي يف �ساحة ت�سنيع مبيناء الدمام. 

ومع اكتمال ال�سطر اخلا�س مب�ساريع زيادة 

اإنتاج الزيت اخلام يف برنامج ال�رشكة 

الراأ�سمايل، بداأت اأرامكو ال�سعودية يف حتويل 

اهتمامها نحو زيادة اإنتاج الغاز وم�ساريع 

التكرير والبرتوكيميائيات املتكاملة، وامل�سي 

قدماً يف تنفيذ اأحد امل�ساريع الكربى يف جمال 

الزيت، اأال وهو م�رشوع زيادة اإنتاج الزيت يف 

منيفة يف املنطقة املغمورة املقرر اأن يبداأ 

يف اإنتاج 500 األف برميل يف اليوم من الزيت 

اخلام العربي الثقيل بحلول �سهر يونيو 2013 

لي�سل اإنتاجه يف النهاية اإىل 900 األف برميل 

يف اليوم بحلول �سهر يناير 2024. ومن �ساأن 

هذه الزيادة اأن تعو�س النق�س الطبيعي الذي 

يحدث يف احلقول املنتجة االأخرى. 

و�سوف ي�سمل م�رشوع تطوير حقل منيفة 

عموماً مرافق معاجلة مركزية جديدة لفرز 

الغاز من الزيت، ومرافق ملناولة الزيت اخلام 

الرطب وتركيزه وجتميع الغاز و�سغطه 

وت�رشيف املياه وغري ذلك من املرافق ذات 

ال�سلة. 

ويقع حقل منيفة يف مياه �سحلة قبالة 

ال�ساحل ال�رشقي للمملكة مبا�رشة اإىل 

ال�سمال من مدينة اجلبيل. وي�سكل خليج 

منيفة، بقاعه الغني باحل�سائ�س البحرية، 

بيئة طبيعية للروبيان وال�سلطعون البحري 

)القبقب اأو الكابوريا( والدالفني واأ�سماك 

الهامور و�سالحف هوك�سبيل املهددة 

باالنقرا�س.

ويتطلب م�رشوع زيادة اإنتاج الزيت اإن�ساء 

ج�رش، وجزر حفر خا�سة باآبار اإنتاج الزيت، واآبار 

حقن املياه، ومن�سات بحرية. وقد تعاونت 

اإدارة حماية البيئة يف اأرامكو ال�سعودية 

مع جامعة هندية ومعهد للدرا�سات 

الهيدروليكية يف الدمنارك ومعهد البحوث 

يف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف 

الظهران وجهات اأخرى الإجراء تقييم لالأثر 

البيئي لهذه االأعمال. ومتخ�س هذا التقييم 

عن و�سع خطة حلماية اخلليج، اأثناء تنفيذ 

االأعمال االإن�سائية، وعلى املدى البعيد. 

م�ساريع اأرامكو ال�سعودية

 م�سروع 

تو�سعة ال�سيبة

الوحداتالكميةعنا�رس اأخرى

�ساعة عمل225,178هند�سة اأولية

�ساعة عمل1,296,496ت�سميم تف�سيلي

�ساعة عمل21,726,294البناء

مرت مكعب96,159خر�سانة

طن13,009فوالذ اإن�سائي

كيلو مرت132.56اأنابيب م�سانع

كيلو مرت216.53*اأنابيب للخطوط

كيلو مرت1,206.44خطوط الطاقة الكهربائية

 خط اأجهزة القيا�س وال�سبط واالإيقاف

اال�سطراري

616.72
كيلو مرت

كيلو مرت11.5**خطوط الطاقة الكهربائية العلوية

بقيق. *قطر 30 بو�سة، عكفات موجودة يف خط ال�سيبة – 

**خطوط نقل الطاقة الكهربائية بطاقة 115 كيلوفولط.

الوحداتالكميةطاقة املعاجلة

األف برميل يف اليوم250*الزيت اخلام

*طاقة املعاجلة االإجمالية االآن هي 750,000 برميل يف اليوم



واأ�سفر التعاون الوثيق مع �رشكات الزيت 

وموؤ�س�سات االأبحاث البرتولية ومقدمي 

اخلدمات عن جمموعة مميزة من االبتكارات 

يف عملية ا�ستخراج البرتول. فنحن عادة ما 

نعمل يف بيئة متكن امل�سغلني املوجودين على 

بعد مئات الكيلومرتات من فوهة البئر من 

حتديد م�سار لَُقم احلفر على عمق اآالف االأمتار 

حتت �سطح االأر�س، كما تتيح لغريهم من 

امل�سغلني يف مراكز التحكم عن بعد ذاتها 

مراقبة اآنية لتدفق ال�سوائل يف االآبار االأفقية 

متعددة الفروع وتعديله ، وهذه االبتكارات 

التقنية ت�ساعد على زيادة املوثوقية والكفاءة 

يف اإنتاج النفط والغاز وجعلهما اأكرث 

ا�ستدامة. 

وعلى غرار مركز حلول حتديات االإنتاج 

والتطوير التابع لل�رشكة، حيث تتعاون الفرق 

متعددة التخ�س�سات من اخلرباء لدرا�سة 

التحديات الكربى التي تطراأ يف جمال االإنتاج 

والتطوير، ويجمع مركز احلقول الذكية اجلديد 

العائد لل�رشكة مهند�سي اإدارة املكامن معاً 

يف مركز واحد بهدف حل امل�سائل املتعلقة 

باأداء املكامن والتخطيط الفني، ويتيح لهم 

اإمكانية االطالع على املعلومات والدخول اإىل 

االأنظمة، ويعمل مبثابة حمور رئي�س للجهود 

التعاونية ال�ساعية اإىل حت�سني �رشعة القرارات 

املتعلقة باإدارة املكامن املهمة ونوعيتها. 

وعلى اجلانب الت�سغيلي، وا�سلنا التو�سع يف 

تطبيق مفهوم احلقول الذكية يف احلقول 

اجلديدة والقائمة، حيث مت تركيب اأنظمة 

مراقبة اآنية فوق االأر�س وحتتها للح�سول على 

املعلومات احليوية مثل ال�سغط ودرجة احلرارة 

ومعدالت االإنتاج. 

وتب�رش تقنية النانو ب�ستى اأنواعها التي جتري 

درا�ستها يف مركز االأبحاث املتقدمة التابع 

ملركز التنقيب وهند�سة البرتول باحتماالت 

واعدة بتح�سني اأداء طرق احلفر واالإنتاج. 

وثمة تقنية قيد الدرا�سة تتعلق ب�سائل حفر 

معتمد على تقنية النانو واأخرى مرتبطة 

بها تت�سمن مادة م�سافة ل�سوائل احلفر. 

وتهدف تقنية �سائل احلفر املعتمد على 

تقنية النانو اإىل حت�سني اأداء طني احلفر يف 

البيئات ال�سعبة. وباملقارنة مع طني احلفر 

التقليدي ذي االأ�سا�س املائي، فاإن ال�سائل 

املعتمد على تقنية النانو م�سمم لكي 

م�ساريع اأرامكو ال�سعودية

م�سروع النعيم

الوحداتالكميةطاقة املعاجلة

األف برميل يف اليوم100الزيت اخلام

 مليون قدم مكعبة90الغاز املرافق

قيا�سية

الوحداتالكميةعنا�رس اأخرى

�ساعة عمل94,453هند�سة اأولية

�ساعة عمل207,067ت�سميم تف�سيلي

�ساعة عمل11,610,819البناء

مرت مكعب21,355خر�سانة

طن1,366فوالذ اإن�سائي

و�سلة30,827و�سالت ملحومة

كيلو مرت30.83اأنابيب امل�سنع

كيلو مرت198اأنابيب اخلطوط

كيلو مرت298خطوط الطاقة الكهربائية

 خط اأجهزة القيا�س وال�سبط واالإيقاف

اال�سطراري

218
كيلو مرت

كيلو مرت178خط االألياف الب�رشية

كيلو مرت197خطوط الطاقة الكهربائية العلوية
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تقديراً جلهودها يف حماية البيئة 

البحرية يف خليج منيفة، مت تر�سيح 

اأرامكو ال�سعودية للت�سفيات 

النهائية جلائزة اليون�سكو يف جمال 

امل�سوؤولية البيئية لل�رشكات لعام 

2009، والتي تعد ال�سنة العاملية 

لكوكب االأر�س.

�سممت مرافق م�رشوع اإنتاج الزيت اخلام يف منيفة للمحافظة على عنا�رش البيئة الطبيعية يف اخلليج.

يحد من اأ�رشار التكوين ويح�سن كفاءة احلفر، اإىل 

جانب احتوائه على درجات تركيز اأقل من كيميائيات 

طني احلفر والبوليمرات وكونه اأكرث مراعاة للبيئة. اأما 

املادة امل�سافة ذات االأ�سا�س النباتي فت�ساعد على 

انت�سار �سائل احلفر املعتمد على تقنية النانو ب�سورة 

مت�ساوية. وقد بلغ �سائل احلفر 

عايل التقنية هذا الت�سفيات 

النهائية يف فئته يف مهرجان 

جوائز النفط العاملية يف 

هيو�سنت بوالية تك�سا�س 

االأمريكية. 

وهناك م�رشوع ال�ستبدال ثالثة 

خطوط اأنابيب خا�سة بحقن 

املياه اأ�سابها ال�سداأ على 

جانب حقل اأبو علي للزيت يف 

املنطقة املغمورة اأ�سفر عن 

طريقة مبتكرة قللت من تاأثر البيئة البحرية واأثبتت 

قدرتها على خف�س التكلفة. فبدالً من التجريف، مت 

ا�ستخدام تقنية احلفر االأفقي املوجه حلفر ثقبني طول 

كل منهما 3 كيلومرتات يف منطقتي و�سول خطي 

االأنابيب الرئي�سني اجلديدين )اأحدهما للزيت اخلام 

واالآخر حلقن املياه( اإىل ال�ساطئ، ليتم تركيب خطي 

االأنابيب املغلفني من الداخل من خالل »�سحبة« 

واحدة ا�ستغرقت 24 �ساعة. 

وعادة ما يخرج املاء مع الزيت املنتج، ويف حاالت عديدة 

ميكن اأن ي�سكل جزءاً كبرياً من اإنتاج البئر. وي�سكل 

تدفق املاء يف خطوط االأنابيب من االآبار اإىل معامل 

فرز الغاز من الزيت �سغطاً على االآبار، مما يبطئ 

من اإنتاج الزيت اأو مينعه. وملعاجلة هذا التحدي، قمنا 

بتطوير جهاز فرز داخلي للمياه يتاألف من �سل�سلة من 

االأوعية ال�سغرية املرتا�سة ت�ستخدم تقنيات متلكها 

ال�رشكة لفرز املاء من الزيت. وقد �سممت اأجهزة الفرز 

هذه لرتكيبها يف م�ساعب 

خطوط الزيت الرئي�سة حيث 

ميكنها اإزالة 70 اإىل %80 

من املاء الذي يدخل اإىل خط 

االأنابيب، مما يحد من ال�سغط 

املرتد على االآبار ويزيد معدالت 

ا�ستخراج الزيت. 

 ويتوىل جهاز فرز املياه الداخلي 

هذا اإزالة قطرات الزيت 

ال�سغرية من املاء املفروز، 

بحيث تعود مياهاً �ساحلة من 

حيث نوعيتها حلقنها يف املكمن. ومن بني الفوائد 

االأخرى جلهاز الفرز الداخلي للمياه اأنه يقلل من �سداأ 

االأنابيب وتاآكلها، ويحد من امل�ستحلبات، كما يحقق 

وفراً يف الطاقة عن طريق فرز املياه بالقرب من اآبار 

الت�رشيف وحقنها فيها، اإىل جانب توفري التكاليف 

اخلا�سة بتو�سعة مرافق مناولة املياه. وقد �سملت 

عمليات الت�سغيل التجريبية لهذا اجلهاز، التي بداأت 

يف �سهر يناير وانتهت يف �سهر اأبريل 2009، قطاعاً 

عري�ساً من معدالت الزيت بن�سب مياه خمتلفة 

وحققت نتائج م�سجعة. 

وقام فريق من العلماء من مركز االأبحاث والتطوير 



العائد لل�رشكة، وهو املركز امل�سوؤول عن اأبحاث االأعمال 

التي تتم فوق �سطح االأر�س يف جماالت التنقيب 

واالإنتاج واملعاجلة والتوزيع، بن�رش اأول تقرير علمي 

عاملي يتناول تفا�سيل النماذج الرقمية ثالثية االأبعاد 

لتدفقات الفرز ثالثية املراحل )الغاز والزيت واملاء(. ويف 

وقت الحق من العام، حقق الفريق اأول حماكاة ثالثية 

االأبعاد بالكمبيوتر لهذا التدفق ثالثي املراحل داخل 

وعاء كامل احلجم لفرز الغاز من الزيت، با�ستخدام 

اأمنوذج يتاألف من مائة مليون خلية من خاليا املعلومات. 

وقد مت خالل عملية املحاكاة هذه، التي ا�ستخدم فيها 

93 معاجلاً متوازياً يف جمموعة معاجلات الكمبيوتر 
عالية االأداء يف مركز االأبحاث والتطوير، منذجة وعاء 

الفرز عايل ال�سغط اخلا�س باالإنتاج الذي يبلغ طوله 

45 مرتاً يف معمل فرز الغاز من الزيت يف القطيف، 
وهو ما تطلب 105 ماليني خلية معلومات. وقد وفر 

امللف الناجت، الذي يبلغ حجمه 420 قيقابايت، اأول 

حتليل تف�سيلي للتدفق يف اأحد اأوعية الفرز الكربى يف 

اأرامكو ال�سعودية. ويعد هذا االإجناز خطوة مهمة نحو 

ا�ستخدام ديناميكيات املوائع احل�سابية لتح�سني اأداء 

مرافق فرز الزيت اخلام. 

ال �سك اأن م�ساريعنا اجلديدة يف جمال الزيت والغاز 

والبرتوكيميائيات قد حتظى بالقدر االأكرب من اهتمام 

العامل اخلارجي، لكننا نعتز كثرياً اأي�ساً بقدرتنا على 

احلفاظ على االأداء وال�سالمة وحت�سينهما يف بنيتنا 

االأ�سا�س احلالية. فعلى �سبيل املثال، يف عام 2009، 

طبقنا خدمات االختبار غري االإتاليف املتقدمة على 

م�ستوى ال�رشكة، حمققني وفراً يف التكاليف قدره 

مع احلد من احتماالت وقوع احلوادث  10 ماليني دوالر – 
– وذلك من خالل االكت�ساف املبكر للعيوب واأ�سباب 

التاآكل يف معدات املعامل. 

 اأما يف جمال اأبحاث تطوير االآبار التي حتقق اأق�سى 

درجات التما�س مع املكمن فقد حققت ال�رشكة العديد 

من االإجنازات املهمة يف عام 2009. والبئر التي حتقق 

اأق�سى درجات التما�س مع املكمن هي بئر متعددة 

الفروع ال حتتاج اإىل خطوط حتكم فردية من فوهة البئر 

على ال�سطح لكل فرع، وبذلك ت�سمح بعدد ال ح�رش 

له من الفروع الذكية التي ميكن التحكم فيها عن 

بعد ب�سورة اآنية. وهناك نظام مبتكر للقيا�س عن بعد 

ينقل املعلومات واالأوامر ال�سلكياً اإىل الناقل الرئي�س، 

الذي يحول االإ�سارات الكهربائية اإىل طاقة هيدروليكية 

داخل البئر. وقد مت اختبار هذا النظام فكان اأداوؤه على 

م�ستوى التوقعات. كما متت جتربة الناقل الرئي�س ذاته 

واأثبت بنجاح قدرته على فتح �سمامات التحكم يف 

التدفق واإغالقها. ومن املقرر اأن جترى اختبارات التجريب 

ملولد الكهرباء اخلا�س بقاع البئر ونظام القيا�س 

الال�سلكي يف عام 2010. 

ومما يذكر فاإن حقول الزيت يف اأرامكو ال�سعودية لن 

تكون بحاجة اإىل تطبيق اأ�ساليب اال�ستخراج املُعزَّز 

للزيت ال يف الوقت الراهن، وال يف امل�ستقبل على املدى 

الطويل لكن التزامنا باإدارة حقول الزيت يف اململكة 

ب�سورة ت�ستهدف حتقيق الفائدة الق�سوى ملواطني 

اململكة وم�ستهلكي الطاقة حول العامل، على املدى 

البعيد، جعلنا يف عام 2009 ن�رشع يف التخطيط 

مل�رشوع جتريبي لف�سل غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

وا�ستخدام اأ�ساليب اال�ستخراج املُعزَّز للزيت. وقد اأجنزنا 

درا�سة حماكاة تركيبية لتقييم امل�رشوع ت�سمل �سبعة 

اآبار مهياأة حلقن ثاين اأك�سيد الكربون يف منطقة 

نا�سجة غمرتها املياه يف �سمال ق�سم العثمانية من 

حقل الغوار. ويت�سمن امل�رشوع برنامج تقييم �سامل 

مبا يف ذلك اأخذ العينات اجلوفية االنتقائية و�سجالت 

الت�سبع لقيا�س كمية ال�سوائل يف التكوين ونوعيتها. 
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تعد اإزالة الكربيت من الزيت اخلام بالطرق احليوية اأحد املجاالت التي يركز 

عليها العلماء مبركز ال�رشكة لالأبحاث والتطوير .



اأعمال الغاز 



يعد معمل الغاز يف اجلعيمة من اأهم مكونات �سبكة الغاز الرئي�سة التابعة الأرامكو ال�سعودية التي متثل العمود الفقري 

لل�سبكة ال�سناعية يف اململكة.

يتزايد الطلب ب�رشعة على الغاز يف اأنحاء العامل 

ويف اململكة العربية ال�سعودية. فباالإ�سافة اإىل 

مزاياه البيئية يعد الغاز �رشورياً لتوليد الكهرباء 

يف اململكة وت�سغيل حمطات حتلية املياه ومرافق 

البرتوكيميائيات وغريها من ال�سناعات. وقد بداأت 

اأعمال الغاز يف اأرامكو ال�سعودية يف ال�سبعينيات 

من القرن املا�سي باإن�ساء �سبكة الغاز الرئي�سة التي 

�سممت بهدف ا�ستغالل الغاز املرافق الإنتاج الزيت، 

بدالً من حرقه، كما كان يتم �سابقاً. ومنذ ذلك احلني، 

�سهد برنامج الغاز لدينا حتوالً جذرياً، حيث تطور 

لي�سمل التنقيب عن الغاز غري املرافق واإنتاجه، واإن�ساء 

معامل غاز جديدة وتو�سعة ما هو قائم منها، ومنو 

�سناعة البرتوكيميائيات املحلية ومناطق ال�سناعات 

التحويلية املرتبطة بها.

ومن االأمور التي توليها اأرامكو ال�سعودية اأولوية 

ق�سوى العثور على احتياطات اإ�سافية من الغاز. وقد 

حقق برنامج التنقيب يف ال�رشكة جناحاً هائالً على مر 

ال�سنني. ففي عام 1999، كانت احتياطيات اململكة 

من الغاز تبلغ 181 تريليون قدم مكعبة منها %25 

فقط احتياطيات غاز غري مرافق. وبنهاية عام 2009، 

بلغت احتياطيات الغاز 275.2 تريليون قدم مكعبة، 

كما زادت ن�سبة الغاز غري املرافق فيها على 50%. وقد 

 و�سعنا الأنف�سنا هدفاً يتمثل يف اكت�ساف ما بني 3 

و7 تريليونات اإ�سافية من الغاز غري املرافق �سنوياً، وهو 

الرقم الذي جتاوزناه بكثري يف عام 2009، حيث اأ�سفنا 

13.2 تريليون قدم مكعبة. 

من ناحية اأخرى حققنا مكا�سب مذهلة مماثلة يف 

اإنتاج الغاز. ففي عام 1981، بلغ اإنتاج الغاز اخلام 1.65 

بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم. اأما يف عام 

2009 فبلغ اإنتاج الغاز اخلام 8.6 بليون قدم مكعبة 
قيا�سية يف اليوم، كما زاد اإنتاج الغاز غري املرافق للمرة 

االأوىل عن اإنتاج الغاز املرافق. ونتوقع اأن يتجاوز اإجمايل 

اإنتاج الغاز 13 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم 

بحلول العام 2020.

ويف عام 2009، ا�ستمرت امل�ساريع امل�سرتكة االأربعة 

املعنية بالتنقيب عن الغاز واإنتاجه بالعمل وهي 

�رشكة جنوب الربع اخلايل املحدودة، ولوك�سار اإنرجي 

ليمتد )لوك�سار(، و�سينو�سعودي قاز ليمتد، واإيني 

ريب�سا قاز ليمتد )اإيني ريب�سا(. وقد جتاوزت امل�ساريع 

االأربعة جميعها احلد االأدنى امللتزم به يف امل�سح 

ال�سيزمي واأجنزت 24 من 27 بئراً ا�ستك�سافية مطلوبة 

خالل الفرتة اال�ستك�سافية االأوىل. وتقوم �رشكة جنوب 

الربع اخلايل بحفر بئرين من االآبار الثالثة املتبقية هما 

)زينان -2 والكدن-7(، فيما تعمل اإيني ريب�سا على 

اختيار موقع البئر االأخرية �سمن التزامها، ويتوقع 

لها اأن تبداأ احلفر يف عام 2010. وقد بداأت لوك�سار 

حفر البئر التقييمية االأوىل )طخمان -4( �سمن 

برناجمها التقييمي املعتمد املوؤلف من خم�س اآبار 

)ثالث يف طخمان واثنتان يف امل�سيب(. ومل تدخل 

الفرتة اال�ستك�سافية الثانية. وقد اأ�سفرت جهود 

احلفر اال�ستك�سايف للم�ساريع امل�سرتكة االأربعة عن 

اكت�سافني معلنني )لوك�سار، عند طخمان وفايدة عند 

امل�سيب(، كما تدفق الغاز مبعدالت ممتازة يف بئر الكدن 

-6 التابعة ل�رشكة جنوب الربع اخلايل. 

وقد �سكلت م�ساريع عديدة الإنتاج ومعاجلة الغاز جزءاً 

كبرياً من برناجمنا الراأ�سمايل، كما اأجنزنا، اأو اقرتبنا من 

اإجناز العديد من هذه امل�ساريع يف عام 2009.

فقد اأ�رشف معمل الغاز يف اخلر�سانية على االنتهاء 

يف عام 2009، حيث اكتملت بنهاية العام االأعمال 

امليكانيكية اخلا�سة بخطوط الغاز االأوىل التي متثل 

نحو 70% من اإجمايل طاقة املعمل، ومن املتوقع اأن 

يبداأ املعمل اإنتاجه يف 2010.

ويف عام 2008 بداأ ت�سغيل معمل ا�ستخال�س �سوائل 

الغاز الطبيعي يف احلوية الذي �سمم ملعاجلة 4 باليني 

قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من الغاز احللو من 

معملي الغاز يف احلوية وحر�س الإنتاج 310 اآالف برميل 

يف اليوم من �سوائل الغاز الطبيعي التي حتتوي على 

االإيثان واملكونات االأثقل. و�سهد الن�سف االأول من 

عام 2009 اإجناز �سل�سلة من امل�ساريع لزيادة طاقة 

معاجلة الغاز يف املعامل احلالية، حيث متت تو�سعة 

معمل الغاز يف احلوية ملعاجلة 800 مليون قدم مكعبة 

قيا�سية اإ�سافية يف اليوم من الغاز غري املرافق، لت�سل 

طاقة املعمل اإىل 2.4 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف 

اليوم. وقد ارتفع اإجمايل طاقة التجزئة يف معمل 

الغاز يف اجلعيمة اإىل 815 األف برميل يف اليوم من 

خالل اإ�سافة طاقة لتجزئة اأكرث من 260 األف برميل 

يف اليوم من �سوائل الغاز الطبيعي املحتوية على 

يف عام 1981، بلغ اإنتاج الغاز اخلام 1.6 بليون 

قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم. اأما يف عام 

2009 فبلغ اإنتاج الغاز اخلام 8.6 بليون قدم 
مكعبة 
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م�ساريع اأرامكو ال�سعودية

 م�سروع تو�سعة م�سانع الغاز 

يف احلوية واجلعيمة و ينبع 

الوحداتينبعاجلعيمةاحلوية طاقة املعاجلة

الغاز غري املرافق
*800

مليون قدم مكعبة قيا�سية--

األف برميل يف اليوم 195*** اإيثان + �سوائل  الغاز الطبيعي 260**-�سوائل الغاز الطبيعي

األف برميل يف اليوم بروبان + �سوائل الغاز الطبيعي 100**-�سوائل الغاز الطبيعي

* الطاقة االإجمالية ملعاجلة الغاز هي االآن 2.4 بليون قدم مكعب قيا�سية
** الطاقة االإجمالية لتك�سري االإيثان + �سوائل الغاز الطبيعي هي االآن 815,000 برميل يف اليوم، والطاقة االإجمالية لتك�سري الربوبان و�سوائل الغاز الطبيعي هي االآن 

750,000 برميل يف اليوم.
***الطاقة االإجمالية لتك�سري �سوائل الغاز الطبيعي هي االآن 585,000 برميل يف اليوم

الوحداتينبعاجلعيمةاحلويةعنا�رس اأخرى

�ساعة عمل108,000166,25487,415هند�سة اأولية

�ساعة عمل654,000371,575345,404ت�سميم تف�سيلي

�ساعة عمل14,000,00014,475,1924,572,889البناء

مرت مكعب30,00024,6903,850خر�سانة

طن15,0005,0001,550فوالذ اإن�سائي

و�سلة125,000305,10011,247و�سالت ملحومة

كيلو مرت2,50025330اأنابيب م�سانع

كيلو مرت38995-خطوط الطاقة الكهربائية

 خط اأجهزة القيا�س وال�سبط

واالإيقاف اال�سطراري

-252111
كيلو مرت

كيلو مرت23-خط األياف ب�رشية



االإيثان واملكونات االأثقل. وباالإ�سافة اإىل ذلك، متت 

زيادة طاقة جتزئة �سوائل الغاز الطبيعي املحتوية على 

الربوبان واملكونات االأثقل مبقدار 100 األف برميل يف 

اليوم، لي�سل اإجماليها اإىل 750 األف برميل يف اليوم. 

كما ارتفعت طاقة جتزئة �سوائل الغاز الطبيعي يف 

معمل الغاز يف ينبع من 390 األف برميل يف اليوم 

اإىل 585 األف برميل يف اليوم لتلبية الطلب املتزايد 

على االإيثان كلقيم برتوكيميائي، وخا�سة يف جممعي 

البرتوكيميائيات يف ينبع ورابغ.

يعد اأهم م�رشوع للغاز يف االأفق القريب هو برنامج 

كران، وهو اأول م�رشوع الإنتاج الغاز غري املرافق من 

منطقة مغمورة يف تاريخ ال�رشكة. و�سيكون هذا 

امل�رشوع، عند اكتماله يف عام 2013 باإذن الله، قادراً 

على ت�سليم 1.8 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم 

من الغاز اخلام من خالل خط اأنابيب ميتد حتت البحر 

بطول 110 كيلومرتات اإىل معمل الغاز يف اخلر�سانية. 

وبنهاية عام 2009، كانت الت�ساميم التف�سيلية 

مل�رشوع خط االأنابيب املمتد حتت البحر قد اكتملت 

بن�سبة %73. 

ويت�سمن برنامج كران 19 بئراً مرتبطة باأربع من�سات 

اإنتاج تت�سل بدورها مبن�سة تو�سيل ينقل منها 

الغاز عرب خط االأنابيب حتت املاء اإىل معمل الغاز 

يف اخلر�سانية. اأما على الياب�سة، فت�سمل عنا�رش 

برنامج كران التي �ستقام يف جممع اخلر�سانية ثالثة 

خطوط معاجلة تبلغ طاقة كل منها 600 مليون قدم 

مكعبة قيا�سية يف اليوم، ومرافق لتحلية الغاز )اأي 

اإزالة كربيتيد الهيدروجني منه( واإزالة املاء منه، اإىل 

جانب حمطة للتوليد املزدوج للكهرباء والبخار ووحدة 

ال�ستخال�س الكربيت ومرافق اأخرى.

ويوؤذن مركز حلول حتديات االإنتاج والتطوير يف ال�رشكة 

ببداية عهد جديد من درا�سات تطوير املكامن 

املتكاملة يف اأرامكو ال�سعودية عن طريق خف�س 

الدورة الزمنية للدرا�سات من �سنوات اإىل �سهور التخاذ 

القرارات احليوية. وقد ركز اثنان من بني اأربعة م�ساريع 

للمركز يف عام 2009 على الغاز، وكانا مبثابة مثالني 

ممتازين على ا�سرتاتيجيتنا يف التعاون مع املجموعات 

الداخلية واخلارجية يف اآن واحد. اأما امل�رشوع اخلا�س 

بالغاز املوجود يف مكامن قليلة امل�سامية والنفاذية، 

كما قام نحو 60 مهنياً متخ�س�ساً يف املجاالت 

الفنية اأو جماالت اإدارة االأعمال ميثلون اأرامكو 

ال�سعودية وامل�ساريع امل�سرتكة االأربعة للغاز التابعة 

لل�رشكة واثنتني من �رشكاتهم االأم اإىل جانب �رشكات 

خدمية وا�ست�سارية رائدة بدرا�سة تقييم هذا النوع 

من الغاز وتطويره يف منطقتي جنوب الغوار والربع 

اخلايل، وو�سعوا تو�سيات يف عدد من املجاالت مثل: 

التقنية واملمار�سة وخطوات �سري العمل والنمذجة 

والتنفيذ. 

وباالإ�سافة اإىل اإيجاد احتياطيات جديدة للغاز 

وتطويرها، تعمل ال�رشكة على تطبيق التقنيات 

احلديثة لرفع م�ستويات االإنتاج وحتقيق اأق�سى 

معدالت ا�ستخراج ممكنة من االآبار احلالية، ومن تلك 

التقنيات اإدخال طريقة احلفر باالأنابيب امللفوفة حلفر 

اآبار يقل �سغط ال�سوائل فيها عن �سغط �سوائل 

املكمن، حيث مت اإجناز م�رشوع جتريبي الإعادة اأعمال احلفر 
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يقف اإن�ساء املن�سات البحرية يف هذه ال�ساحة الت�سنيعية يف دولة االإمارات العربية املتحدة �ساهداً على �سخامة 

امل�رشوع الذي تنفذه ال�رشكة لتطوير حقل غاز كران باملنطقة املغمورة.



يف �ست من اآبار الغاز منخف�سة االإنتاجية يف تكوين 

خف–ج واالنحراف مب�ساراتها لزيادة معدالت االإنتاج 

من 40 مليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم اإىل 

110 ماليني قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم. وتنطوي 
هذه التقنية على مزايا كثرية اأهمها احلد من االأ�رشار 

للمكمن مع اإمكانية اإعادة اأعمال احلفر يف االآبار من 

جديد دون احلاجة اإىل جهاز احلفر التقليدي. 

جتدر االإ�سارة كذلك اإىل اثنتني من مبادرات تقنيات 

اإنتاج الغاز يف عام 2009 ا�ستخدمتا لتح�سني االأداء 

يف اآبار اإنتاج الغاز العميقة ذات االنحراف اأو امليل 

ال�سديد. وت�سمنت اإحداهما طريقة التثقيب مكمن 

خف-ج ب�سورة انتقائية على م�سافات بينية متعددة 

عن طريق ت�سغيل اأجهزة دفع طلقات التثقيب على 

بكرات، مما خف�س التكلفة مبقدار مليون دوالر. وكانت 

طريقة التثقيب املبتكرة االأخرى يف اآبار الغاز �سديدة 

االنحراف هي ا�ستخدام اأداة نفث مائي مع االأنابيب 

امللفوفة لعمل فتحات يف ثقب البئر املغلف، مقارنة 

با�ستخدام طرائق التثقيب التقليدية. 

وبالنظر اإىل حجم اأعمالنا ونطاقها، فاإنه حتى 

االأ�سياء الب�سيطة ن�سبياً مثل الطالء ميكن اأن تكلف 

الكثري ، خا�سة يف ظل عامل املناخ القا�سي. وقد 

�سارك موظفون من دائرة اخلدمات امليكانيكية مع 

موظفي مركز االأبحاث والتطوير يف تقييم ا�ستخدام 

رذاذ االألومنيوم احلراري يف طالء الهياكل املوجودة يف 

املناطق املغمورة، واأو�سحت نتائج االختبار اأن هذه 

الطريقة جتعل الطالء يدوم لفرتة تزيد �سبع مرات 

على طريقة الطالء املعتادة، بحيث نحتاج اإىل اإعادة 

الطالء كل 15 �سنة مقابل كل �سنتني يف الطالء 

العادي. ويجري حالياً ا�ستخدام رذاذ االألومنيوم احلراري 

يف طالء ال�سطحني ال�سفلي والرئي�س يف املن�سة 

البحرية التي يجري اإن�ساوؤها يف م�رشوع غاز كران. 

جوائز ال�سجل املثايل 

منحت رابطة �رشكات معاجلة الغاز، ومقرها الواليات 

املتحدة، عدداً من جوائز ال�سجل املثايل اإىل معامل 

الغاز يف اأرامكو ال�سعودية الإجنازها عدداً كبرياً من 

�ساعات العمل دون اإ�سابات اأو اأمرا�س مهنية توؤدي 

اإىل االنقطاع عن العمل اأو الوفاة: 

•  معمل الغاز يف �سدقم )2.5 مليون �ساعة عمل(

•  معمل الغاز يف ينبع )مليونا �ساعة عمل(

•  معمل الغاز يف حر�س )1.5 مليون �ساعة عمل(

•  معامل الغاز يف الربي واحلوية واجلعيمة 
والعثمانية )0.5 مليون �ساعة عمل(

يف عام 2009، اأكملنا �سل�سلة من امل�رشوعات الهادفة اإىل زيادة طاقة معاجلة الغاز، حيث فاق اإنتاج الغاز غري املرافق للمرة 

االأوىل اإنتاج الغاز املرافق.

�سيغذي اإنتاج برتورابغ من البرتوكيميائيات ال�سناعات التحويلية، ويدعم تنويع االقت�ساد املحلي واإيجاد فر�س العمل 

واجتذاب اال�ستثمارات االأجنبية.



التكرير 

والبرتوكيميائيات 



تن�ساأ اأعمال التكرير والت�سويق املحلية والدولية 

حيثما يكون ح�سد القوى �رشورياً من اأجل النجاح. 

ويف ال�سنوات االأخرية، ومع اجتاهنا لتحقيق اأق�سى 

ا�ستفادة ممكنة من املوارد البرتولية يف اململكة عن 

طريق الدخول والتو�سع يف جماالت املعاجلة والت�سويق، 

اأقمنا عالقات تعاونية مع جمموعة من ال�رشكات، 

بحيث نوفق بني قاعدة مواردنا وما منتلكه من مهارات 

يف جمال اإدارة امل�ساريع من جهة وبني ما متتلكه تلك 

ال�رشكات من خربات يف جماالت مثل البرتوكيميائيات 

والهند�سة املتخ�س�سة من جهة اأخرى. 

وت�سمل قائمة م�ساريعنا �سناعات التكرير واملعاجلة 

والت�سويق باأكملها، من م�ساٍف جديدة ومرافق تكرير 

وبرتوكيميائيات متكاملة اإىل مناطق �سناعات حتويلية 

وت�سويق للمنتجات املكررة. و�سوف ت�ساعد هذه 

امل�ساريع على تعزيز االقت�ساد املحلي، كما �ستفتح 

املجال اأمام فر�س عمل جديدة للم�ستثمرين الدوليني 

وال�رشكات ال�سعودية وجتذب اال�ستثمارات االأجنبية 

املبا�رشة وتوفر الوظائف لالأعداد املتزايدة من ال�سباب 

يف اململكة. 

 اأما يف جمال التكرير، فقد �سهدنا اإجناز م�رشوع لزيادة 

الطاقة االإنتاجية واإ�سافة طاقة اإنتاج البرتوكيميائيات 

يف م�سفاة فوجيان ذات امللكية امل�سرتكة يف ال�سني، 

واإحراز تقدم كبري يف تو�سعة �ساملة مل�سفاة موتيفا 

يف بورت اآرثر بتك�سا�س يف الواليات املتحدة. ويف داخل 

اململكة، م�سينا قدماً يف خططنا لبناء م�سفاتني 

جديدتني بطاقة اإجمالية تبلغ 800 األف برميل يف 

اليوم. 

ودخلنا يف عام 2009 ع�رشاً جديداً، حني بداأ اإنتاج 

البرتوكيميائيات بالتعاون مع �سوميتومو كيميكل 

كومباين ليمتد اليابانية يف م�رشوع برتورابغ امل�سرتك 

الذي ي�سم م�سفاة ومعمل برتوكيميائيات متكاملني 

على �ساحل البحر االأحمر. كما اأحرزنا، بالتعاون مع داو 

كيميكل كومباين، تقدماً يف م�رشوع الإقامة مرفق 

الإنتاج البرتوكيميائيات. وباالإ�سافة اإىل ذلك، تدر�س 

ال�رشكة اأي�ساً م�ساريع اأخرى للتكرير والبرتوكيميائيات، 

مبا يف ذلك مرحلة ثانية مل�رشوع برتورابغ. 

وباالإ�سافة اإىل امل�سايف نف�سها، فاإن ال�رشكة ت�سهم 

اإ�سهاماً فعاالً يف تطوير تقنيات جديدة يف جمال 

التكرير. واأ�سفر م�رشوع تعاوين ي�رشف على تنفيذه 

جوائز ال�سالمة

قام جمل�س ال�سالمة الوطني يف الواليات املتحدة 

مبكافاأة العديد من مرافقنا على متيزها يف اأداء 

ال�سالمة: 

ح�سلت م�سفاة ينبع على جائزة الريادة   •
يف ال�سناعة التي متنح الأعلى 5% من 

االأع�ساء من ال�رشكات واملرافق املتاأهلة 

جلائزة االإجناز املهني املتميز ملجل�س ال�سالمة 

الوطني االأمريكي. 

ح�سلت م�سايف جدة والريا�س وينبع على   •
جائزة االإجناز املتميز التي متنح للم�ساركني 

الذين ال يتعر�سون حلوادث مميتة خالل 

ال�سنة ويحققون معدالً اإجمالياً للحوادث 

املف�سية اإىل فقدان 50% اأو اأقل من 

اأيام العمل بح�سب املعدل اخلا�س مبكتب 

اإح�سائيات العمل يف الفئة اخلا�سة بهذه 

امل�سايف �سمن نظام ت�سنيف ال�سناعة 

يف اأمريكا ال�سمالية. وهذا هو العام الثاين 

على التوايل الذي حت�سل فيه م�سفاة ينبع 

على هذه اجلائزة. 

نالت م�سايف جدة، والريا�س، وينبع جائزة   • 

املليون �ساعة عمل التي متنح للم�ساركني 

الذين اأجنزوا مليون �ساعة عمل دون اإ�سابة 

اأو مر�س مهني يوؤدي اإىل االنقطاع عن 

العمل اأو الوفاة. 

ح�سلت م�سفاة جدة والريا�س وينبع على   •
جائزة ال�سجل املثايل التي متنح للم�ساركني 

الذي اأكملوا ما ال يقل عن 12 �سهراً 

متتالياً دون اإ�سابة اأو مر�س مهني يوؤدي 

اإىل االنقطاع عن العمل اأو الوفاة. وهذا هو 

العام الثاين على التوايل الذي حت�سل فيه 

م�سفاة ينبع على هذه اجلائزة.

ح�سلت م�سفاتا جدة والريا�س ومعمل   •
التكرير يف راأ�س تنورة على جائزة التح�سن 

الكبري. 



مركز االأبحاث والتطوير بال�رشكة عن طريقة معاجلة 

جديدة واعدة با�ستخدام التك�سري ال�سديد بالو�سيط 

الكيميائي املائع . وت�ستطيع هذه التقنية التي متلكها 

ال�رشكة وتعمل حالياً على ا�ستغاللها جتاريًا اأن حتول 

زيوت الغاز الثقيلة منخف�سة القيمة اإىل اأنواع لقيم 

من االأولفينات واملواد االأروماتية اخلفيفة ذات القيمة 

العالية املنا�سبة للمعاجًلات البرتوكيميائية املتكاملة 

اأو لال�ستخدام يف اإنتاج البنزين عايل االأوكتان. ويعمل 

مركز االأبحاث والتطوير يف ال�رشكة بالتعاون مع عدد 

من املجموعات البحثية وال�سناعية على عدد من 

م�ساريع البحث االأخرى التي تركز على اأنواع جديدة 

من الوقود وعمليات تكريرها. 

اأما م�رشوع برتورابغ، الذي ميثل مدخلنا االأول اإىل 

االأعمال البرتوكيميائية، فقد ت�سمن دمج م�سفاة 

رابغ القائمة مع جممع برتوكيميائيات. وي�ستفيد 

املجمع اجلديد من خربة اأرامكو ال�سعودية يف التكرير 

ومن �سمعة �سوميتومو بو�سفها �رشكة رائدة 

يف جمال البرتوكيميائيات من اأجل اإعطاء مرونة 

ت�سغيلية وقدرة على املناف�سة يف ال�سوق. وحتقق 

برتورابغ قدراً كبرياً من القيمة امل�سافة من موارد 

اململكة الهيدروكربونية عن طريق اإنتاج منتجات 

مكررة تفي مبعايري اجلودة واملعايري البيئية ال�سارمة 

اإىل جانب مواد برتوكيميائية �ست�سبح بدورها موارد 

لل�سناعات التحويلية. و�سوف توفر هذه ال�سناعات 

التحويلية وظائف متميزة لل�سعوديني كما �ستعمل 

على جذب اال�ستثمارات االأجنبية. 

وقد بداأ ت�سغيل امل�رشوع يف الربع االأول من عام 2009 

على مراحل، و مت حتميل اأول �سحنة من مادة اأحادي 

جليكول االإثيلني البرتوكيميائية ال�سائلة، يف فر�سة 

رابغ بتاريخ 17 مايو 2009 متجهة اإىل ال�سني. كما 

اأبحرت اأول �سحنة من كريات البوليمرات ال�سلبة قبل 

هذا التاريخ يف منت�سف �سهر اأبريل 2009، اأما اأول 

�سحنة من البنزين فنزلت اإىل ال�سوق املحلية يف 22 

يوليو 2009. 

ويف �سهر اأبريل 2009، وقعت اأرامكو ال�سعودية 

و�سوميتومو وبرتورابغ مذكرة تفاهم الإمكانية تطوير 

املرحلة الثانية املقرتحة من م�رشوع برتورابغ، التي 

تت�سمن زيادة اإنتاج التكرير والبرتوكيميائيات. وتلزم 

مذكرة التفاهم االأطراف باإجراء درا�سة م�سرتكة 

للت�سميمات الهند�سية االأولية لتحديد املكونات 

النهائية للم�رشوع وتقدير تكاليفه وتاأكيد جدواه 

الفنية وتقييم بنوده التجارية واالقت�سادية واملالية 

ب�سورة تف�سيلية. وقد متت تر�سية الدرا�سة اخلا�سة 

بالت�ساميم الهند�سية االأولية منت�سف �سهر يونيو 

2009 على �رشكة ج جي �سي يوكوهاما اليابانية، 
ويتوقع اأن يبداأ ت�سغيل املرحلة الثانية مل�رشوع برتورابغ 

اأواخر عام 2014.
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ميثل ال�رشق االأق�سى �سوقاً مهمة الأرامكو ال�سعودية، ومتتلك ال�رشكات التابعة لها ح�س�ساً يف م�ساف يف كوريا اجلنوبية 

وال�سني واليابان. وي�ساهم مرفق �سوا �سل �سكيو ك. ك.، الذي يظهر يف ال�سورة، يف تلبية احتياجات اليابان من الطاقة.



 وال يزال لدى ال�رشكة م�رشوعان م�سرتكان 

حمليان مقرتحان قيد التطوير يف جمال 

التكرير والت�سويق ، اأولهما �رشكة اأرامكو 

ال�سعودية توتال للتكرير والبرتوكيميائيات 

)�ساتورب( الكائنة يف اجلبيل، و�رشيكنا فيها 

هو �رشكة توتال الفرن�سية. وي�سمل نطاق هذا 

امل�رشوع اإن�ساء م�سفاة حتويلية كاملة عاملية 

امل�ستوى م�سممة لتكرير 400 األف برميل يف 

اليوم من الزيت اخلام العربي الثقيل الإنتاج 

اأنواع عالية اجلودة من الوقود والبرتوكيميائيات 

ت�سمل البارازيلني ومادة البنزين والربوبيلني 

املبلمر. ومتلك اأرامكو ال�سعودية ن�سبة %62.5 

وتوتال العربية ال�سعودية للتكرير %37.5 

من هذا امل�رشوع امل�سرتك الذي من املقرر اأن 

يبداأ ت�سغيله يف عام 2013 واأن يوفر اأكرث 

من 1,100 وظيفة لل�سعوديني وي�ساعد يف 

تلبية الطلب املحلي املتزايد على املنتجات 

البرتولية،.

اأما امل�رشوع الثاين فهو م�سفاة الت�سدير 

املقرتحة يف ينبع، وهي م�سفاة حتويلية 

كاملة على �ساحل البحر االأحمر م�سممة 

الإنتاج املنتجات املكررة والبرتوكيميائيات 

وتبلغ طاقتها 400 األف برميل يومياً. ويف 

عام 2009، متت تر�سية العديد من عقود 

اخلدمات الهند�سية وال�رشاء �سملت التوقيع 

النهائي على 30 اتفاقية �رشاء ت�سرتط اأن 

يكون 20% على االأقل من القيمة االإجمالية 

للمعدات واملواد التي ي�ستغرق �رشاوؤها وقتاً 

طويالً م�سبقاً م�سنعة يف اململكة العربية 

ال�سعودية. كما حدد فريق امل�رشوع مقاوالت 

معينة يف جمال الهند�سة و�رشاء املواد 

واالإن�ساء بحيث يتم تنفيذها يف اململكة، 

مثل وحدة ا�ستخال�س الكربيت التي �ستتم 

جميع االأعمال الهند�سية واالإن�سائية اخلا�سة 

بها داخل اململكة. 

وهناك م�رشوع م�سرتك مقرتح مع داو 

كيميكل كومباين الإقامة جممع عاملي الإنتاج 

الكيميائيات واللدائن، لعله يكون االأكرب 

واالأكرث تعقيداً يف جمموعة م�ساريع التكرير 

والت�سويق العائدة لل�رشكة ومثالً قوياً على 

ا�سرتاتيجيتنا التعاونية. ويف عام 2009، اأجنز 

جزء كبري من املرحلة االأوىل من الت�ساميم 

الهند�سية املبدئية لهذا امل�رشوع العمالق، 

و�سيوفر هذا امل�رشوع عدداً كبرياً من الفر�س 

الوظيفية للمواطنني ال�سعوديني. �سواًء عن 

مالحظاتالوحداتالكميةعنا�رس اأخرى

 هند�سة اأولية و ت�سميم

تف�سيلي

 ت�سمل الت�سميم�ساعة عمل7,000,000

التف�سيلي

�ساعة عمل130,000,000البناء

مرت مكعب600,000خر�سانة

طن97,000فوالذ اإن�سائي

قطر - مكعب7,600,000و�سالت ملحومة

كيلو مرت124,000اأنابيب امل�سنع واخلطوط

 خطوط الطاقة الكهربائية

 واأجهزة القيا�س وال�سبط

واالإيقاف اال�سطراري

21,250
كيلو مرت

 خطوط الطاقة الكهربائية

العلوية

كيلو مرت700

الوحداتالكميةطاقة املعاجلة

برميل يف اليوم1.7 غاز البرتول ال�سائل

برميل يف اليوم65,150النفتا

برميل يف اليوم56,775البنزين

برميل يف اليوم45,453الكريو�سني )وقود املحركات النفاثة(

برميل يف اليوم98,260الديزل

برميل يف اليوم33,017زيت الوقود

طن يف ال�سنة900,000البويل اإثيلني

طن يف ال�سنة700,000بويل بروبيلني

طن يف ال�سنة600,000جليكول اأحادي االإثيلني

طن يف ال�سنة200,000اأوك�سيد الربوبيلني

م�ساريع اأرامكو ال�سعودية

برتورابغ



طريق التوظيف املبا�رش اأو عن طريق الوظائف غري 

املبا�رشة يف ال�سناعات امل�ساندة والتحويلية.

وعلى ال�سعيد الدويل، كان عام 2009 عاماً مميزاً يف 

اأرامكو ال�سعودية. فقد احتفلنا باإجناز م�رشوع لزيادة 

طاقة التكرير ودمج اإنتاج البرتوكيميائيات مع م�سفاة 

قائمة يف اأول م�ساريعنا امل�سرتكة يف ال�سني، وهو 

م�رشوع فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكلز كومباين. 

وقد كانت ال�سني قبل عقد من الزمان ت�ستورد كمية 

قليلة ن�سبياً من الزيت اخلام من اململكة، اأما اليوم 

فهي اإحدى اأهم ثالثة اأ�سواق لل�رشكة ومن اأ�رشع 

اأ�سواقنا الدولية منواً، اإذ و�سلت �سادرات الزيت اخلام 

من اململكة اإىل ال�سني بنهاية العام اإىل نحو مليون 

برميل يف اليوم، وهو ما ميثل ربع اإجمايل واردات ال�سني 

من الزيت اخلام. 

وقد �ساعف هذا امل�رشوع طاقة التكرير ثالث مرات 

من 80 األف برميل يف اليوم اإىل 240 األف برميل يف 

اليوم، وهو م�سمم بحيث تبلغ ن�سبة الزيت اخلام 

العربي ال�سعودي املكرر فيه 100%، وينتج نوعية 

عالية من البنزين والديزل ووقود النفاثات. وت�سمل 

مرافق البرتوكيميائيات اجلديدة وحدة للتك�سري 

البخاري لالإيثيلني بطاقة 800 األف طن �سنوياً، واأخرى 

للبويل اإيثيلني بطاقة 800 األف طن �سنوياً، وثالثة 

للبويل بروبيلني بطاقة 400 األف طن �سنوياً، وجممعاً 

للبارازيلني بطاقة 700 األف طن �سنوياً اإىل جانب 

فر�سة للزيت اخلام تت�سع ل�سفن يبلغ �سايف حمولتها 

300 األف طن. وقد انتقلت حقوق �رشكة �سعودي 
اأرامكو �ساينو كومباين )وهي ال�رشكة التابعة الأرامكو 

ال�سعودية التي يوجد مقرها يف هوجن كوجن( يف 

�سحب اإنتاج �رشكة فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكلز 

كومباين من االأولفينات املتعددة اإىل �رشكة �سابك-

ال�سني )التابعة لل�رشكة ال�سعودية لل�سناعات 

االأ�سا�سية »�سابك«(، وبداأ ت�سويق هذه املنتجات 

بالفعل حتت العالمة التجارية ل�سابك يف ال�سوق 

ال�سينية. 

ويتمتع م�رشوعنا امل�سرتك للت�سويق، الذي تاأ�س�س 

بالتزامن مع م�رشوع فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكلز 

كومباين، وهو �سينوبيك �سينمي )فوجيان( برتوليوم 

كومباين ليمتد، باحلق احل�رشي يف ت�سويق جميع اإنتاج 

�رشكة فوجيان ريفايننق اآند برتوكيمكلز كومباين 

من البنزين والديزل يف مقاطعة فوجيان ال�سينية، 

اإىل جانب حقوق اإ�سافية لت�سويق منتجات البنزين 

والديزل الفائ�سة خارج تلك املقاطعة. وقد بداأ هذا 

امل�رشوع امل�سرتك يف ت�سويق املنتجات املكررة قبل 

اإكمال م�رشوع فوجيان. وبنهاية عام 2009، كان 

م�رشوع الت�سويق امل�سرتك ي�سوِّق 95 األف برميل يف 

اليوم من البنزين والديزل يف �سوق فوجيان - اأي ما 

يعادل 70% من ال�سوق يف منطقة ت�سم 36 مليون 

ن�سمة، وذلك من خالل �سبكته املكونة من 740 

حمطة بيع بالتجزئة و14 م�ستودعاً للمنتجات. 
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معايل وزير البرتول والرثوة املعدنية وكبار م�سوؤويل اأرامكو ال�سعودية وممثلو حكومة مقاطعة فوجيان و�رشكة �سينوبيك 

واإك�سون موبيل خالل تد�سني م�رشوع فوجيان املتكامل للتكرير واإنتاج االإيثيلني يف 11 نوفمرب 2009.



اأويل، وهي �رشكة للتكرير والت�سويق يف  اأما اإ�س – 

كوريا متتلك اإحدى �رشكات اأرامكو ال�سعودية ح�سة 

فيها، فقد نالت جائزتني مرموقتني يف ال�سناعة يف 

عام 2009، ففي �سهر دي�سمرب نالت جائزة »اأف�سل 

اأعمال خالل ال�سنة يف جمال التكرير والت�سويق« 

من �رشكة بالت�س قلوبال اإنرجي اأوردز، وهي املرة االأوىل 

التي تفوز فيها �رشكة اآ�سيوية بهذه اجلائزة، بف�سل 

الدرجات العالية التي ح�سلت عليها يف جماالت 

االبتكار والتميز الت�سغيلي والروؤية اال�سرتاتيجية 

والنتائج املالية. كما منحت رابطة الروؤ�ساء التنفيذيني 

الكورية، الرئي�س التنفيذي ل�رشكة اإ�س-اأويل، لقب »اأبرز 

رئي�س تنفيذي خالل العام« بناء على معايري �سملت 

االإ�سهام يف االقت�ساد الوطني وممار�سات االإدارة 

ال�سليمة واالإدارة املوجهة خلدمة م�سالح امل�ساهمني 

واأخالقيات العمل واالإدارة والدور الذي تقوم به ال�رشكة 

يف جمال املواطنة والقيادة. 

وعلى �سعيد االأعمال، اأكملت اإ�س-اأويل م�رشوعها 

اخلا�س باالألكلة الذي يهدف اإىل اإنتاج منتجات 

�سديقة للبيئة كما اأحرزت تقدماً كبرياً يف م�رشوع 

تو�سعة م�سفاة اأون�سان املقرر اإكماله يف عام 2011. 

ويف الواليات املتحدة، وا�سلت �رشكة موتيفا ل.ل. 

�سي.، امل�رشوع امل�سرتك بني �رشكة التكرير ال�سعودية 

التابعة الأرامكو ال�سعودية يف هيو�سنت، و�رشكة �سل، 

تو�سعة م�سفاتها يف مدينة بورت اآرثر يف تك�سا�س، 

حيث �ست�سيف هذه التو�سعة، عند اإكمالها يف عام 

2012 اإىل طاقة امل�سفاة 325 األف برميل يف اليوم، 
مما يجعلها اأكرب م�سفاة يف الواليات املتحدة تزيد 

طاقتها على 600 األف برميل يف اليوم. وتت�سمن 

الطاقة التكريرية اجلاري اإ�سافتها معاجلة الزيوت 

اخلام الثقيلة واملرة، كما �سيتم اإن�ساء وحدة للتك�سري 

الهيدروجيني بطاقة 75 األف برميل يف اليوم اإىل 

جانب توفري املرونة يف اإنتاج 55 األف برميل يف اليوم 

من البنزين/ الديزل لال�ستفادة من االأرباح االأعلى، 

ح�سب متغريات ال�سوق. 

يف الواليات املتحدة، �ستزيد الطاقة االإنتاجية مل�سفاة موتيفا يف بورت اآرثر بوالية تك�سا�س بنحو ال�سعفني لت�سبح اأكرب 

م�سفاة يف البالد، وهذه امل�سفاة هي م�رشوع م�سرتك ل�رشكة تابعة الأرامكو ال�سعودية و�رشكة �سل.

ناقلة عمالقة تلقي مبرا�سيها يف فر�سة اجلزيرة اال�سطناعية براأ�س تنورة، وهي جزء من فر�سة راأ�س تنورة، الذي يعد 

اأكرب فر�سة لت�سدير الزيت اخلام يف العامل.



التوزيع 

والنقل البحري 



يعود الف�سل يف �سمعتنا العاملية بو�سفنا اأوثق مورِّد 

للطاقة البرتولية اإىل اأعمالنا يف جمال التوزيع، �سواء 

كنا ن�سلم املنتجات املكررة اإىل م�ستودع منتجات 

برتولية يف اأقا�سي اململكة اأو اإىل ناقلة عمالقة 

متجهة اإىل الواليات املتحدة. ولكي نفي بالتزاماتنا 

جتاه عمالئنا يف اململكة وحول العامل، نقوم بت�سغيل 

�سبكة وا�سعة من خطوط االأنابيب وم�ستودعات 

املنتجات البرتولية والفر�س. ويف عام 2009، كان هناك 

نحو 3 اآالف �سفينة ترتدد على فر�س ال�رشكة يف راأ�س 

تنورة واجلعيمة على اخلليج وينبع وجدة ورابغ على 

البحر االأحمر. وقد �سدرنا ما يزيد على بليوين برميل 

من الزيت اخلام يف عام 2009، بلغت ح�سة ال�رشق 

االأق�سى منها اأكرث من الن�سف. 

وتعد �رشكة النقل البحري اململوكة بالكامل الأرامكو 

ال�سعودية، وهي �رشكة اإحدى ال�رشكات الرائدة يف 

�سناعة النقل البحري، وهي �رشكة معروفة على 

نطاق وا�سع بال�سالمة والكفاءة الت�سغيلية. ويف 

�سهر يونيو 2009، ح�سلت فيال على جائزة جونز ف 

ديفلن من غرفة النقل البحري االأمريكية. وقد منحت 

اجلائزة لت�سع ع�رشة �سفينة عائدة لفيال عملت على 

مدى عامني اأو اأكرث دون حوادث مهدرة للوقت، علماً 

باأن ثمان من هذه ال�سفن الت�سع ع�رشة التي ح�سلت 

على اجلائزة عملت خلم�س �سنوات اأو اأكرث دون حوادث 

مهدرة للوقت، واأن �سفينتني منها، وهما البايل �ستار 

والفرد �ستار، عملتا لثماين �سنوات دون حوادث مهدرة 

للوقت.

ويف اأوائل 2009، ت�سلمت فيال الناقلة العمالقة �سيف 

�ستار، وهي الناقلة االأخرية من �ست ناقالت زيت خام 

عمالقة مزدوجة الهيكل طلبت من اإحدى �رشكات 

بناء ال�سفن يف جمهورية كوريا. ويف هذا العام اأكمل 

اأ�سطول ناقالت الزيت اخلام العمالقة اململوكة لفيال 

والبالغ عددها 22 ناقلة، اإىل جانب �سفينة واحدة من 

فئة اأفرامك�س، واأربع ناقالت للمنتجات، ما جمموعه 

447 رحلة، نقلت خاللها اأكرث من مليون برميل يف 
اليوم من الزيت اخلام اإىل عمالء اأغلبهم يف الواليات 

املتحدة واأوروبا. كما نقل اأ�سطول ال�رشكة املحلي 

اأكرث من 280 األف برميل يف اليوم من الزيت اخلام 

واملنتجات بني موانئ اململكة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، 

اأكملت ال�سفن التي ا�ستاأجرتها فيال 454 رحلة، نقلت 

خاللها اأكرث من 400 األف برميل يف اليوم من الزيت 

اخلام اإىل عمالء دوليني واأكرث من 280 األف برميل يف 

اليوم من الزيت اخلام واملنتجات املكررة اإىل عمالء 

حمليني.

وباالإ�سافة اإىل ما تقدم، ح�سنت ال�رشكة اأداء خدمة 

العمالء باإدخالها اأنظمة جديدة والتعاون مع املوزعني 

وجتار التجزئة والعمالء يف اإيجاد اأ�ساليب مبتكرة 

ملواجهة حتديات التوزيع. ويف هذا االإطار، اأطلقت 

ال�رشكة بوابة اإلكرتونية جديدة للمحا�سبة اخلا�سة 

بال�سحن تنفذ اإجراءات توزيع وثائق ال�سحن على 

�رشكائنا التجاريني اآلياً وتب�سط هذه االإجراءات وتلغي 

احلاجة اإىل ا�ستخدام الربيد املمتاز واإر�سال الر�سائل 

االإلكرتونية والفاك�سات يدوياً .. وعلى ال�سعيد 

»�سيف �ستار« هي اأحدث ناقلة مزدوجة الهيكل للزيت اخلام تن�سم الأ�سطول �رشكة فيال البحرية العاملية، وهي �رشكة 

النقل البحري التابعة الأرامكو ال�سعودية.



الداخلي، طورنا اأمنوذج حت�سني قائم على ال�سبكات 

يتم من خالله حتليل النمو امل�ستقبلي يف الطلب 

وتاأثري ذلك على اال�ستثمارات اال�سرتاتيجية. و�سوف 

ي�ستخدم هذا االأمنوذج لتحديد نقاط االختناق والقيود 

يف �سبكة التوزيع اخلا�سة بال�رشكة.

ومن بني الفعاليات املختلفة اخلا�سة بالعمالء التي 

نظمتها اأرامكو ال�سعودية يف عام 2009 يف اأوروبا 

وال�رشق االأق�سى ملتقى اأرامكو ال�سعودية االأول 

لعمالء غاز البرتول امل�سال يف الظهران، واملنتدى 

ال�سعودي الياباين الثاين ع�رش لغاز البرتول امل�سال 

يف طوكيو. وقد �ساعد ملتقى الظهران يف توطيد 

العالقات بيننا وبني عمالئنا عن طريق و�سع العمالء 

الدوليني لغاز البرتول امل�سال وجهاً لوجه مع موظفني 

من دوائر الت�سويق واالأعمال واملالية يف ال�رشكة. كما 

ت�سمن هذا امللتقى، الذي عقد يف منت�سف �سهر 

نوفمرب، زيارات ميدانية ملرافق الت�سدير واملراقبة. اأما 

منتدى طوكيو، الذي عقد يف �سهر فرباير، فاأتاح 

الفر�سة لعمالئنا االآ�سيويني تبادل وجهات النظر 

ب�ساأن اأعمال غاز البرتول امل�سال، واأ�سبح واحداً من 

اأهم اللقاءات التي ت�سهدها �سناعة غاز البرتول 

امل�سال العاملية. 

وتواجه اململكة العربية ال�سعودية العديد من فرتات 

الذروة التي ي�سهدها الطلب املحلي على املنتجات 

املكررة على مدار العام مثل مو�سم احلج، و�سهر 

رم�سان، وف�سلي ال�سيف وال�ستاء. ول�سمان توفر 

املنتجات وزيادة درجة ا�ستجابتنا لتقلبات الطلب، قام 

فريق من املوظفني من دوائر خمتلفة م�سوؤولة بو�سع 

تقومي للمو�سمية وخطة عمل للتعامل معها. وقد 

عقدنا �سل�سلة من االجتماعات على مدار العام 

مع عمالء كبار مثل ال�رشكة ال�سعودية للكهرباء، 

واملوؤ�س�سة العاملة لتحلية املياه املاحلة، و�رشكات 

االأ�سمنت والنقل، وكبار جتار التجزئة لتح�سني 

التوا�سل والتعاون واالرتقاء بدقة التوقعات اخلا�سة 

باملنتجات. و�سوف ي�ستفيد 2,700 من العمالء 

املحليني من تعديل خطة االإمداد و�ساعات العمل يف 

م�ستودعات املنتجات البرتولية. 

ظلت فر�سة اجلزر اال�سطناعية العائدة لل�رشكة يف 

راأ�س تنورة متثل البوابة املوثوقة ل�سادرات النفط اخلام 

الأكرث من 40 �سنة. وخالل تلك الفرتة، مت حتميل ع�رشات 

الباليني من براميل الزيت اخلام على متون ال�سفن 

لتو�سيلها اإىل العامل، مما اأ�سهم يف دفع عجلة التقدم 

االقت�سادي يف العديد من البلدان ورفع م�ستوى 

املعي�سة الأجيال من الب�رش. ويف عام 2009، ا�ستكملنا 

م�رشوعاً لتطوير اجلزر اال�سطناعية رقم 2 و3 و4 

واالرتقاء مبوثوقيتها اإىل م�ستويات اأعلى وزيادة كفاءتها 

الت�سغيلية. 

وفر�سة اجلزر اال�سطناعية هي جممع من اأربع جزر 

بنيت على ركائز يف مياه يبلغ عمقها يف وقت اجلَْزر 26 

مرتاً وتربط بينها ممرات للم�ساة متتد �سماالً يف خط 

واحد مل�سافة 1.7 كيلومرت تقريباً. وهناك خطوط اأنابيب 

�سبعة منها للنفط اخلام واثنان لوقود  حتت املاء – 

ال�سفن يرتاوح قطرها بني 20 و 48 بو�سة - تربط هذه 

اجلزر مبرافق التخزين على الياب�سة. وتتكون كل جزيرة 

ا�سطناعية من حمطة حتميل ومر�سيني. وقد بداأ 

ت�سغيل اجلزيرة اال�سطناعية رقم 1 يف عام 1967، وهي 

حالياً خارج اخلدمة. وتوفر اجلزر اال�سطناعية الثالث 

العاملة مرا�سي ل�ست �سفن ت�سل حمولتها ال�سافية 

اإىل 500 األف طن لتحميل ال�سحنات يف وقت واحد. 

وقد �سمل م�رشوع التجديد تركيب رافعات برجية 

جديدة واأنظمة مراقبة واأخرى للوقاية من احلرائق. وقد 

حقق فريق امل�رشوع من موظفي ال�رشكة واملقاولني 

اأكرث من مليوين �ساعة عمل دون اإ�سابة مهدرة للوقت 

ونفذوا تلك االأعمال دون تعطيل عمليات التحميل 

ب�سورة ت�سمن ا�ستمرار اإمدادات الزيت اخلام احليوية اإىل 

العامل خالل فرتة عمر امل�رشوع ول�سنوات عديدة قادمة.

 جهود التطوير يف اأرامكو ال�سعودية: 

فر�سة اجلزر اال�سطناعية يف راأ�س تنورة
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املوارد الب�سرية 



ينت�سب موظفونا اإىل 70 دولة خمتلفة، لكنهم ي�سعون جميعاً اإىل حتقيق هدف واحد، هو �سمان بقاء اأرامكو ال�سعودية 

مورد الطاقة البرتولية االأعلى موثوقية يف العامل. 

بينما ي�سكل برناجمنا الراأ�سمايل لزيادة طاقة اإنتاج 

الزيت جزءاً مهما من روؤيتنا على املدى البعيد يف 

اأن نظل م�سدر الطاقة البرتولية االأكرث موثوقية 

يف العامل، تاأتي املوارد التي نخ�س�سها لدعم ثروتنا 

الب�رشية على القدر نف�سه من االأهمية. فلدينا واحد 

من اأو�سع برامج التدريب والتطوير واأكرثها �سمولية 

يف ال�رشكات يف العامل، فهو ال يقت�رش على الربامج 

التدريبية واالأكادميية التقليدية فح�سب، بل ي�سمل 

كذلك نظاماً تعليمياً اإلكرتونياً، اإىل جانب رعاية 

التطور املهني للموظفني على راأ�س العمل ب�سورة 

منهجية وغري ر�سمية والرتكيز على التطوير الذاتي 

والتعلم مدى احلياة. 

تطورت اأرامكو ال�سعودية من �رشكة تعتمد 

على التقنيات التجارية التي اأثبتت جدواها 

بالفعل اإىل �رشكة تنخرط بن�ساط يف تطوير 

اأدوات وطرق عمل تتمتع بحقوق ملكيتها. 

وتعمل فرق من علماء ال�رشكة وباحثيها 

ومهند�سيها وغريهم بع�سها مع بع�س ومع 

هيئات عاملية لتطوير تقنيات جديدة وتكييف 

تقنيات اأخرى لتلبية احتياجاتنا املحددة. وقد 

تقدمنا يف عام 2009 بطلب 38 براءة اخرتاع، 

وح�سلنا على 9 براءات اخرتاع وال تزال 142 براءة 

اخرتاع قيد النظر. ومن اأبرز اإجنازات العام ما يلي: 

اأ�سبح نظام املفاعل الغ�سائي احليوي، الذي 

بداأ فكرة يف ال�رشكة ثم طوِّر الحقاً بالتعاون 

مع �رشكة �سيمنز لتقنية املياه، و�سيلة جديدة 

ملعاجلة مياه ال�رشف ال�سناعي. و�سوف ت�ساعد 

هذه التقنية يف احلفاظ على املياه اجلوفية 

واحلد من ا�ستهالك الطاقة والتكاليف املرتبطة 

مبحطات املعاجلة التقليدية. وقد مت تركيب هذا 

النظام يف حمطتي ال�سخ 3 و6 على خط 

االأنابيب �رشق- غرب. وهناك العديد من براءات 

االخرتاع ذات ال�سلة بهذه التقنية ال تزال قيد 

النظر، وقد اأبرمنا اتفاقية ترخي�س مع �سيمنز.

وهناك العديد من طلبات براءات االخرتاع 

قيد النظر تخ�س جمموعة من طرائق تر�سيد 

الطاقة وامل�سممة لتحديد الظروف املثالية 

لعمليات املعاجلة يف تطبيقات �سناعية 

خمتلفة من خالل ح�ساب متطلبات ا�ستهالك 

الطاقة ومنذجتها لتح�سني الكفاءة وتر�سيد 

ا�ستهالك الطاقة. وال تزال اإمكانية ت�سويق 

هذه املجموعة من التقنيات يف مراحل التحليل 

املبكرة. 

ومع اأن تطويع تقنيات النانو )متناهية ال�سغر( 

ل�سناعة البرتول ال يزال يف مراحل االأبحاث 

االأوىل، فاإن هناك دالئل على االأثر الكبري املحتمل 

لهذه التقنيات. وباالإ�سافة اإىل بحثنا يف جمال 

روبوتات املكامن الدقيقة، املعروفة با�سم 

الرزبوتز، والتي ميكن حقنها مع ال�سوائل يف 

املكمن الهيدروكربوين لت�سجيل �سغط املكمن 

ودرجة حرارته ونوع �سوائله، فلدينا براءة اخرتاع 

ال تزال قيد النظر تتعلق بروبوتات متناهية 

ال�سغر ت�ستخدم يف ا�ستك�ساف التكوينات 

اجليوفيزيائية يف جوف االأر�س. وهذه التقنية هي 

يف املراحل االأوىل لو�سع املفاهيم والبحث.

ومن اأهم اإجنازات ال�رشكة تطوير االأيدي العاملة 

ال�سعودية الذي يعود اإىل ما بعد تاأ�سي�سها بوقت 

ق�سري يف عام 1933. وعلى مر ال�سنني، �سمت اأرامكو 

ال�سعودية جهودها اإىل جهود الهيئات احلكومية 

ال�سعودية لدعم القدرات يف جماالت فنية ومهنية 

عدة. وقد �سطر ف�سل جديد من هذا التاريخ يف 

�سهر فرباير من عام 2009 حني ح�سلت ال�رشكة 

على اعرتاف من وزارة النقل يف اململكة ر�سمياً مبركز 

التدريب البحري العائد لل�رشكة بو�سفه اأكادميية 

بحرية معتمدة دولياً، ليكون بذلك اأول اأكادميية بحرية 

معتمدة يف اململكة.

جهود التطوير  يف اأرامكو ال�سعودية: براءات االخرتاع

41

20
09

م 
عا

 ل
ي

و
سن

�
ال

ة 
ي
ود

ع
�س

ال
و 

ك
م

را
 اأ

ير
قر

ت



وقد متت امل�سادقة على اأن يقوم هذا املركز، الذي 

اأطلق عليه حديثاً ا�سم »االأكادميية البحرية الأرامكو 

ال�سعودية«، مبنح �سهادات معرتف بها دولياً مبوجب 

االتفاقية الدولية ملعايري التدريب ومنح ال�سهادات 

واأعمال املناوبة لعام STCW95( 1995( لرُتب البحارة 

الذين يتاألف منهم فريق العمل، اإىل جانب جميع 

دورات ال�سالمة االإجبارية. و�سوف ت�ساعد هذه 

االأكادميية ال�سناعة البحرية ال�سعودية على الوفاء 

باحتياجاتها االأ�سا�سية من االأيدي العاملة املوؤهلة من 

البحارة باختالف رتبهم، اإىل جانب ت�سجيع ممار�سات 

العمل املاأمونة بني موظفي ال�رشكة واملقاولني. وحتى 

تاريخه، تخرج 125 من البحارة وامليكانيكيني من هذه 

االأكادميية ويعملون حالياً على منت �سفن املقاولني 

املتعاقدين مع اأرامكو ال�سعودية. وتعمل االأكادميية مع 

وزارة النقل للح�سول على موافقتها الإ�سدار �سهادات 

للقباطنة وكبار املهند�سني وت�سنيف ال�سباط.

ويف مبادرة منف�سلة للتدريب البحري، بداأنا 

برناجماً للتدريب على ال�سالمة على منت �سفن 

اأرامكو ال�سعودية، يت�سمن اأ�سا�سيات اإنقاذ احلياة 

واالإ�سعافات االأولية وا�ستخدام معدات التنف�س. 
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موظفاً من موظفي اإدارة االأعمال البحرية والعمالء 

واملقاولني. 

يعد بناء فرق العمل من املفاهيم الرئي�سة يف العديد 

من برامج التدريب على االإدارة يف ال�رشكة. ويف هذا 

ال�سياق، قدمنا جمموعة متنوعة من برامج تنمية 

املهارات القيادية ا�ستفاد منها يف عام 2009 اأكرث من 

12 األف موظف. وكان برناجمنا للقيادة اال�سرتاتيجية 
هو اجلديد يف عام 2009 ، وهو برنامج تفاعلي اإىل حد 

بعيد يهدف اإىل تدعيم قدرات القيادة اال�سرتاتيجية 

ملديري ال�رشكة. ويوؤدي امل�ساركون يف الربنامج دوراً 

تنفيذياً يف واحدة من ثالث فرق تقوم باإدارة �رشكات 

افرتا�سية يف اإطار عملية حماكاة �سممت خ�سي�ساً 

لتعك�س العديد من العنا�رش الواقعية يف بيئات 

العمل الداخلية واخلارجية لل�رشكة. ويتعاون كل فريق 

تنفيذي عن كثب ملدة اأ�سبوع للتعامل مع حتديات 

اأعمال واقعية تتعلق بال�رشكة نراها يف احلياة الفعلية، 

يف اإطار مناف�سة مع الفرق االأخرى. ويدعم الربنامج 

التفكري اال�سرتاتيجي، ويح�سن فهم النتائج على املدى 

القريب والبعيد، كما يرفع من م�ستوى الوعي فيما 

يتعلق مبواءمة القرارات مع ا�سرتاتيجية ال�رشكة، ويزيد 

القدرة على فهم اأثر القرارات الت�سغيلية واملالية 

والقرارات املتعلقة باملوارد الب�رشية يف اأداء االأعمال. 

ويلقى موظفو ال�رشكة الت�سجيع على اال�ستفادة من 

الفر�س العديدة للتطوير املهني يف ال�رشكة، مبا فيها 

خطة �سداد نفقات التعليم دعماً للموظفني الذين 

يدر�سون للح�سول على درجات جامعية و�سهادات 

مهنية. ويف عام 2009، ح�سل اأكرث من 1,100 موظف 

على املوافقة وا�سرتدوا نفقاتهم مبوجب هذه اخلطة. 

كما نقوم بدعم تطوير املوظفني املنتظمني من 

خالل جمموعة متنوعة من الربامج املتقدمة، �سواء 

التي تنتهي باحل�سول على درجات جامعية اأو برامج 

الدرا�سات التخ�س�سية، ومهام العمل ق�سرية االأجل 

وطويلة االأجل داخل اململكة وخارجها. وقد بلغ عدد 

امل�سجلني يف هذه الربامج بنهاية العام 401 موظف. 

اأحد مهند�سي اأرامكو ال�سعودية يف مهمة تدريبية يف اإحدى ال�رشكات 

بالواليات املتحدة، اأثناء مراجعته بيانات االختبارات التوربينية مع اأحد 

زمالئه.

يت�سمن برنامج التدرج يف اأرامكو ال�سعودية دورات درا�سية وتدريبات على 

راأ�س العمل، كما يوفر لبع�س امل�ساركني فر�س العمل يف اأحد امل�ساريع 

امل�سرتكة.



ومن اأمثلة التعاون الدويل يف جمال املوارد الب�رشية 

ابتعاث مهنيني من اأرامكو ال�سعودية يف مهام 

تدريبية يف �رشكات م�سيفة يف الواليات املتحدة. 

ويف عام 2009، اأ�رشف هذا الربنامج، الذي تديره �رشكة 

اأرامكو خلدمات التدريب التابعة الأرامكو ال�سعودية 

ومقرها هيو�سنت، على 70 من املوظفني العاملني يف 

�رشكات للزيت والغاز والكهرباء ويف مرافق للت�سنيع 

ويف مكاتب للمحا�سبة واملالية وغريها من ال�رشكات.

وقد تاأ�س�س برنامج تطوير املخت�سني لدينا يف عام 

1984 لدعم تطوير نوعية جيدة من املهند�سني 
والعلماء ال�سعوديني املوؤهلني ليكونوا خمت�سني 

وا�ست�ساريني يف الغد. ويتبع كل موظف يف هذا 

الربنامج م�ساراً للتطوير املهني يتما�سى مع اإمكاناته 

الفردية ويتلقى التوجيه على اأيدي موجهني حمرتفني. 

ومي�سي امل�ساركون بني 10 و 12 �سنة يف الربنامج. 

وت�سمل متطلبات التخرج احل�سول على ال�سهادة 

املهنية، واالإ�سهام ب�سكل وا�سح يف حل امل�سكالت 

يف جمال العمل وكتابة االأبحاث الفنية. ويف عام 

2009، تخرج من الربنامج 24 موظفاً ، وبذلك بلغ عدد 
خريجي هذا الربنامج منذ ن�ساأته 123 مهند�ساً وعاملاً 

يف خمتلف التخ�س�سات ، كما بداأ 310 مر�سحني 

جدد رحلتهم نحو التخ�س�س.

وقد بنت اأرامكو ال�سعودية يف اململكة والعامل 

�سمعة قوية يف اإدارة امل�ساريع. ول�سمان موا�سلة 

البناء على هذه ال�سمعة، اأن�ساأنا يف عام 2009، 

برناجمي تدريب اأولهما برنامج اأ�سا�سيات امل�ساريع 

الذي اأكمله 40 م�ساركاً يهدف اإىل ت�رشيع تطوير 

مهند�سي امل�ساريع من خالل تعريفهم مببادئ اإدارة 

امل�ساريع واإجراءات ال�رشكة. اأما الربنامج الثاين، فهو 

معد لتوجيه املوظفني اجلدد، ويهدف اإىل االإ�رشاع 

باأقلمة هوؤالء املوظفني مع بيئة العمل يف ال�رشكة، 

مبن فيهم اخلريجون غري الفنيني، وامل�ساركون يف برنامج 

التطوير املهني، وطالب التدريب ال�سيفي، وطالب 

الربنامج التعاوين من ال�سعوديني واالأجانب على 

ال�سواء. 

ومن اأهم براجمنا الرئي�سة عند م�ستوى بداية ال�سلم 

الوظيفي برنامج الدرا�سة اجلامعية لغري املوظفني، 

الذي �سارك فيه يف عام 2009 اأكرث من 1,700 طالب 

يدر�س معظمهم يف كليات وجامعات رائدة يف 

الواليات املتحدة، وكندا، واململكة املتحدة، واأ�سرتاليا، 

واليابان، وال�سني، وكوريا وغريها. ومن بني هذا العدد 

هناك 400 م�سارك يدر�سون يف جامعات داخل اململكة 

ويف برنامج االإعداد للدرا�سة اجلامعية يف الظهران. 

ويبداأ برنامج الدرا�سة اجلامعية لغري املوظفني بربنامج 

االإعداد للدرا�سة اجلامعية الذي ي�ستمر �سنة واحدة. 

وقد بلغ عدد امل�سجلني فيه بنهاية العام اأكرث من 

230 من ال�سباب ال�سعودي ذكوراً واإناثاً، علماً باأن هذا 
الربنامج حقق خالل عام 2009 اأف�سل نتائج له على 
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ي�ستفيد طلبة اجلامعات املبتعثون على ح�ساب اأرامكو ال�سعودية من الربنامج التعريفي الذي تقدمه �رشكة خدمات 

اأرامكو التابعة الأرامكو ال�سعودية يف هيو�سنت، قبل ال�رشوع يف درا�ستهم االأ�سلية.



االإطالق يف برنامج الت�سنيف املتقدم التابع ملجل�س 

الكليات يف الواليات املتحدة. وقد اأ�سبحت االأن�سطة 

امل�ساحبة للمناهج واأن�سطة خدمة املجتمع جزءاً 

اأ�سا�ساً من جتربة برنامج االإعداد للدار�سة اجلامعية، 

لذا فقد تعاونت ال�رشكة يف عام 2009 مع 17 

منظمة حملية غري ربحية تنتمي اإىل املجتمعات 

املحلية يف اإقامة معر�س للخدمات املجتمعية يهدف 

اإىل ت�سجيع العمل التطوعي وخدمة املجتمع. 

وهناك برنامج التدرج لغري املوظفني الذي اأعد 

خ�سي�ساً خلريجي املدار�س الثانوية ال�سعودية، وقد 

متت تو�سعته يف عام 2009 لي�سمل �ستة برامج 

اإ�سافية خلريجي الكليات املهنية مبا يخدم احتياجات 

ال�رشكة، وهي: برامج الفح�س الال اإتاليف، وامل�ساحة، 

واالأعمال امليكانيكية، واللحام، وفنيو اأنظمة مراقبة 

الت�سنيع، وت�سكيل املعادن. وبنهاية العام كان برنامج 

التدرج لغري املوظفني يخدم اأكرث من 4,800 م�سارك، 

مبن فيهم املتدرجون املكلفون بالعمل يف امل�ساريع 

امل�سرتكة العائدة لل�رشكة، وح�سل كثري من هوؤالء 

على خربة قيمة يف م�ساريع خري�س، واأبو حدرية، 

والفا�سلي، واخلر�سانية. 

ويعد التطوير الذاتي اأحد ركائز اأ�سلوب ال�رشكة 

التدريبي، وقد تبنى موظفونا هذا املفهوم بدرجة 

غري م�سبوقة. ففي نهاية عام 2009، �سم موقع 

ال�رشكة اخلا�س بالتعلم االإلكرتوين 3,612 دورة درا�سية 

اإلكرتونية مقارنة بـ 3,240 دورة يف عام 2008، كما 

�سارك 53,892 موظفاً يف دورة درا�سية اإلكرتونية واحدة 

على االأقل مقارنة بـ 48,160 موظفاً يف ال�سنة التي 

�سبقتها. وبلغ عدد الدورات الدرا�سية التي مت اإكمالها 

257,073 دورة، بزيادة تربو على 33,700 دورة مقارنة 
بعام 2008. اأما العدد االإجمايل لعمليات الدخول 

اإىل النظام، الذي يعد موؤ�رشاً على كثافة ا�ستخدام 

املوظفني ملوارد التعلم االإلكرتوين يف ال�رشكة اإما 

كمراجع اأو الأغرا�س االطالع فقد زاد بنحو %29 

لي�سل اإىل اأكرث من 1,300,000 عملية. 

وباالإ�سافة اإىل املوارد التي نخ�س�سها لتطوير االأيدي 

العاملة التابعة لل�رشكة، قمنا على مدى �سنوات 

عدة بتكري�س طاقة كبرية لتطوير مهارات املوظفني 

ال�سعوديني العاملني لدى املقاولني. وقد تعاونا 

مع موؤ�س�سات التدريب احلكومية واخلا�سة لتزويد 

ال�سناعات املحلية باأيٍد عاملة �سعودية مدربة تخدم 

اأرامكو ال�سعودية واململكة عموماً.

منذ اإعالن عام 2002 »عاماً لالبتكار«، متخ�س 

نظام اإدارة االأفكار يف ال�رشكة، الذي يعمل 

من خالل موقع اإلكرتوين، عن ح�ساد كبري. 

ففي عام 2009، قدم 5,039 موظفاً 11,533 

فكرة، لريتفع اإجمايل عدد االأفكار املقدمة اإىل 

نحو 82,000 فكرة، نفذ منها ما يزيد على 

.3,700

اإدارة االأفكار

ال تقت�رش التوعية باأ�سول ال�سالمة على املوظفني فقط، بل ت�سمل موظفي املقاولني وغري املوظفني امل�ساركني يف برامج 

التدريب والتعليم التي ترعاها ال�رشكة



ال�سالمة وال�سحة واأحياء 

ال�سكن



متثل �سالمة موظفينا داخل العمل وخارجه اأولوية 

بالن�سبة اإلينا، ف�سحة عائالت املوظفني اأمر �رشوري 

اإذا اأردنا اأن ن�ستمر يف الوفاء بالتزاماتنا بو�سفنا اأكرب 

�رشكة برتولية يف العامل. وتعد ال�سالمة على وجه 

اخل�سو�س من املجاالت التي يكون العمل اجلماعي 

فيها �رشورياً للنجاح بدءاً باملوظفني امليدانيني الذين 

يعتمد بع�سهم على بع�س وانتهاء بالدوائر الكاملة 

العاملة معاً من اأجل حت�سني ال�سلوك واالإجراءات 

واالأو�ساع. 

وهناك عدد من املبادرات التي تو�سعت اأو بداأت يف 

عام 2009، من بينها ا�ستمرار نظام اإدارة ال�سالمة 

يف اأرامكو ال�سعودية، الذي ي�سم �سل�سلة من ور�س 

العمل اخلا�سة بروؤ�ساء الوحدات. فمنذ بدء تطبيق 

ور�س العمل العاملية يف جمال ال�سالمة يف عام 2007، 

نظمت 188 دورة والتحق بها 2,050 من موظفي 

االإ�رشاف. كما مت تقدمي دورات متخ�س�سة يف ال�سالمة 

للموظفني من خالل التدريب يف غرف الدرا�سة 

والتعليم االإلكرتوين يف جماالت �سملت حتليل خماطر 

العمليات، والتحقيق يف االإ�سابات، وحتليل االأ�سباب 

اجلذرية، وال�سالمة من كربيتيد الهيدروجني، ودرا�سات 

املخاطر، و�سالمة الت�سغيل، وا�ستخدام معدات 

الوقاية ال�سخ�سية. كما مت تعزيز ال�سالمة للمتدربني 

من غري املوظفني يف برناجمي التدرج واالإعداد للدرا�سة 

اجلامعية، مبا يف ذلك »مع�سكر التدريب االأ�سا�سي يف 

جمال ال�سالمة«. 

وقد اأجرت دائرة منع اخل�سائر يف ال�رشكة �سل�سلة 

من درا�سات تقييم املخاطر ملعامل الغاز يف اجلعيمة، 

وحر�س، واحلوية، والربي، وم�سفاة ينبع باالإ�سافة اإىل 

املرافق املقرتحة مثل م�رشوع منيفة. ويف ن�ساط ذي 

�سلة اأ�سدرنا دليل تقييم املخاطر واإدارتها للمديرين 

لتزويدهم بنبذة عامة حول اإدارة املخاطر يف اإدارتهم، 

كما قمنا بتنقيح دليل عقد املقاوالت يف اأرامكو 

ال�سعودية لي�سمل اإجراءات ما قبل التاأهيل واأخرى 

ملراقبة االأداء يف جمال ال�سالمة لدى املقاولني، وبتقدمي 

التدريب على هذه االإجراءات اخلا�سة بال�سالمة. 

كما تعاونت اأرامكو ال�سعودية مع �رشكات اإقليمية 

ودولية مبا فيها �سابك، ودلوك برتوليوم، وبابكو )�رشكة 

النفط البحرينية(، و�ساينوبك، اإنرتنا�سيونال برتوليوم 

�سريفي�زس كورب وغريها لتنظيم ملتقى فني حول 

�سالمة العمليات يف البحرين يف �سهر نوفمرب، حيث 

ت�ساعد مثل هذه امللتقيات على رفع معايري ال�سالمة 

يف اأنحاء املنطقة. 

وكانت اأرامكو ال�سعودية طوال تاريخها متثل يف اأعني 

موظفيها اأكرث من جمرد وظيفة، فقد كانت بالن�سبة 

اإليهم نوعية راقية من احلياة و�سعوراً باالنتماء اإىل 

اأ�رشة كبرية يدعوهم اإىل اأن يطلقوا على اأنف�سهم 

ا�سم »االأرامكويون ». ومن اأهم االأ�سباب التي جتعل 

الكثري من املوظفني يق�سون حياتهم الوظيفية 

بالكامل مع اأرامكو ال�سعودية تلك البيئة املتميزة 

التي توفرها اأحياء ال�سكن يف ال�رشكة. فباالإ�سافة اإىل 

توفري املرافق الرتفيهية واخلدمية املتميزة، فاإننا ن�سعى 

جاهدين ل�سمان اأن املوظفني الذين ينتمون ل�سبعني 

تعد االأحياء ال�سكنية يف اأرامكو ال�سعودية اأماكن اآمنة و�سحية وت�سم مدار�س وم�ست�سفيات ومرافق ترفيهية من 

الطراز االأول.



دولة خمتلفة، يعي�سون يف جمتمعات تت�سف 

بال�سالمة واالأمن وال�سحة. 

يف عام 2009 قمنا بتح�سني اأنظمة الوقاية من 

احلرائق يف اأحياء ال�سكن ومباين املكاتب ، وعقدنا عدداً 

من برامج ال�سحة وال�سالمة للموظفني واأ�رشهم. 

فعلى �سبيل املثال، تعاونت دوائر عديدة يف تقدمي 

برنامج تدريبي على ال�سالمة ملدة ثالثة اأيام لروؤ�ساء 

الوحدات يف دائرة خدمات اأحياء ال�سكن بال�رشكة. 

كما مت تقدمي برنامج تدريبي مماثل للموظفني غري 

امل�رشفني يف وقت الحق من العام. ودخلت دوائر خدمات 

اأحياء ال�سكن ومنع اخل�سائر والوقاية من احلرائق يف 

�رشاكة مع دائرة اخلدمات الطبية لتنظيم حمالت 

عن �سالمة اأماكن العمل و احلفاظ على ال�سحة يف 

اأحياء ال�سكن �سارك فيها نحو 8 اآالف موظف. 

وحيث اإن ال�سلوك االآمن يبداأ من البيت، فقد ولدت 

فكرة تنظيم حملة ال�سالمة حتت عنوان »من 

اأجل احلفاظ على اأطفالنا«، بهدف تر�سيخ مفهوم 

ال�سالمة لدى االآباء، ومقدمي الرعاية، واالأطفال، 

وامل�ساعدة يف منع بع�س االإ�سابات ال�سائعة لدى 

االأطفال، مبا فيها االإ�سابات الناجمة عن حوادث 

ال�سيارات واالأن�سطة الريا�سية والرتفيهية، وجتنب 

خماطر االأجهزة املنزلية، واحلرائق. كما قامت دائرة 

املالية يف ال�رشكة برعاية معر�سها ال�سنوي الثالث 

حول ال�سالمة واحلفاظ على ال�سحة للموظفني 

وعائالتهم يف اإطار �رشاكة مع دائرة اخلدمات الطبية 

يف اأرامكو ال�سعودية واإدارات الوقاية من احلرائق، 

وحماية البيئة، ومنع اخل�سائر وغريها من االإدارات 

بهدف ن�رش املعلومات حول عدد من املو�سوعات ب�ساأن 

ال�سحة وال�سالمة. 

وتعد التوعية ال�سحية والطب الوقائي من نقاط 

القوة االأ�سا�سية يف دائرة اخلدمات الطبية يف اأرامكو 

ال�سعودية. فباالإ�سافة اإىل دعمها للحمالت امل�سار 

اإليها اآنفاً، نظمت هذه الدائرة �سل�سلة من عرو�س 

التوعية مبر�س اأنفلونزا اخلنازير لنحو 700 موظف يف 

مناطق خمتلفة من املنطقة ال�رشقية، كما قامت 

مب�سح للقيا�سات البيولوجية ال�سخ�سية وتقدمي 

االإر�سادات ب�ساأن اأ�ساليب احلياة ال�سحية الأ�رش 

املوظفني. 

وامتدت اجلهود التعاونية لدائرة اخلدمات الطبية اإىل 

امل�ست�سفيات �سمن �سبكة الرعاية ال�سحية يف 

ال�رشكة يف �سكل برامج لتقييم املخاطر الفيزيائية 

والكيميائية والبيولوجية يف بيئات الرعاية ال�سحية 

واالرتقاء باملعلومات الفنية لدى فنيي االأ�سعة 

والعاملني يف جمال الرعاية ال�سحية الذين يقومون 

باإجراءات تنقية الدم. كما بُذل الكثري من الوقت 

واجلهد لدعم قدرات اال�ستجابة للحاالت الطارئة يف 

دائرة اخلدمات الطبية الأرامكو ال�سعودية. وهناك حالياً 

اأكرث من 40 م�ساعداً طبياً م�سجلني يف برامج تدريب 

دولية. 

وقد مت تكرمي دائرة اخلدمات الطبية على ما بذلته من 

جهود يف حت�سني اأدائها من خالل التثقيف والتدريب 

وذلك �سمن جوائز االإجناز واالبتكار ال�سنوية ملعر�س 

وموؤمتر ال�سحة العربي لعام 2009، حيث ح�سدت 

جائزة االإجناز اخلا�س يف فئة مبادرة التثقيف والتدريب 

يف امل�ست�سفيات. وا�ستندت اجلائزة اإىل نوعية برامج 

دائرة اخلدمات الطبية يف اأرامكو ال�سعودية وثرائها، 

مثل دورات احلفاظ على احلياة التي زاد عددها يف عام 

2009 على 100 دورة ، ونحو 50 ندوة �سملت ندوات 
الرعاية االأولية ال�سنوية بالتعاون مع جامعة تورونتو 

بكندا، وندوات التمري�س بالتعاون مع جامعة امللكة 

مارجريت باأدنربة يف ا�سكتلندا.
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تُقدم العديد من برامج ال�سحة وال�سالمة الأ�رش املوظفني يف خمتلف 

اأنحاء اململكة. وال يقت�رش التثقيف على نواحي ال�سالمة على موظفي 

اأرامكو ال�سعودية ، بل ي�سمل اأي�سا موظفي املقاولني وغريهم من 

امل�ساركني يف الربامج التثقيفية والتدريبية التي ترعاها ال�رشكة.



املواطنة 

وال�سركة



باالإ�سافة اإىل التزامنا باأن نكون امل�سدر االأكرث 

موثوقية للطاقة البرتولية يف العامل، هناك جمموعة 

اأخرى من االلتزامات على القدر نف�سه من االأهمية. 

فنحن ملتزمون باأن نكون م�سوؤولني اجتماعياً اأنى كان 

عملنا ، واأن نكون اأمناء على البيئة �ساعني اإىل ن�رش 

املعرفة. ويف عام 2009، قمنا بتقييم دقيق الأن�سطتنا 

يف جمال املواطنة وو�سعنا خطة عامة اأكرث تكامالً 

وترابطاً تعمل على تركيز طاقتنا على اأربعة اأركان 

حمددة هي االقت�ساد، واملجتمع، واملعرفة، والبيئة. 

كما اأ�سدرت اأرامكو ال�سعودية تقريرها االأول حول دور 

ال�رشكة يف جمال املواطنة. ويتلخ�س املبداأ االأ�سا�س 

وراء هذه الروؤية ال�ساملة يف اأن اأرامكو ال�سعودية 

تهدف اإىل »اأن تكون �رشكة رائدة وفاعلة يف توفري 

الفر�س االجتماعية واالقت�سادية امل�ستدامة من اأجل 

رفاهية اململكة ويف املواقع االأخرى التي يعمل فيها 

�رشكاوؤنا«. 

ويف كل ركن من هذه االأركان االأربعة اخلا�سة 

باملواطنة، حددنا جمموعة فرعية من االأفكار 

واملمار�سات لتحقيق اأكرب اأثر اإيجابي ممكن على املدى 

البعيد. فعلى �سبيل املثال، ت�سمل الربامج الرئي�سة 

يف جمال االقت�ساد زيادة ن�سبة املكونات والت�سنيع 

املحليني يف م�ساريع ال�رشكة، واإقامة امل�ساريع 

امل�سرتكة ومناطق ال�سناعات التحويلية، وزيادة اأعداد 

االأيدي العاملة ال�سعودية يف �رشكات املقاوالت، 

وتنمية ثقافة العمل احلر. وت�سمل الربامج يف جمال 

املجتمع برنامج احلفاظ على ال�سحة والتثقيف 

ال�سحي، والتربعات، وبرنامج ال�سالمة املرورية الذي 

يحمل ب�سمتنا املميزة. اأما جمال املعرفة في�سمل 

برامج مثل ال�رشاكات التعليمية واملجتمعات املهنية 

ومركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي، وجامعة 

امللك عبد الله للعلوم والتقنية، ومركز امللك عبد 

الله للدرا�سات والبحوث البرتولية. ويف جمال البيئة 

ف�سيتم فيه الرتكيز على م�سادر الطاقة النظيفة 

مثل الطاقة ال�سم�سية، وعلى اإعادة التدوير وتر�سيد 

ا�ستهالك الطاقة وحماية البيئة.

ويعد العمل التطوعي اأحد املفاهيم الرئي�سة التي 

تقوم عليها ا�سرتاتيجية ال�رشكة يف جمال املواطنة، 

حيث يتمثل هدفنا يف هذا ال�سدد يف غر�س بذرة 

العمل التطوعي وتقدمي القدوة، مما يحقق القدرة 

على اال�ستمرار الذاتي يف اأركان املواطنة االأربعة. 

وتركز ال�رشكة جهودها على بناء القدرات لدى جميع 

االأطراف املعنية واالرتقاء مبعايري اأدائها، حيث نعترب 

اأنف�سنا �رشكاء يف مبادرة تغطي اململكة كاملة 

وت�سمن لها اأن حتظى مب�ستقبل باهر ينطوي على 

اقت�ساد اأكرث تنوًعا وجمتمع اأكرث �سحة و�سالمة.

املواطنة واالقت�ساد

تعد اأرامكو ال�سعودية املحرك الرئي�س لالقت�ساد 

ال�سعودي، فقطاع البرتول ميثل اإجماالً نحو 86% من 

اإيرادات الدولة، كما اأن االأثر الفعلي لهذا القطاع 

يتجاوز دالالت هذا الرقم نظراً اإىل االأدوار احليوية للزيت 

اخلام واملنتجات املكررة والغاز الطبيعي و�سوائله يف 

�سناعة البرتوكيميائيات والتعدين وحتلية املياه واإنتاج 

االأ�سمنت وتوليد الكهرباء وغريها من ال�سناعات. 

وباإمكاننا اأن ن�ساعد يف زيادة تنويع م�سادر االقت�ساد 

واإيجاد الوظائف عن طريق التو�سع يف جماالت 

املعاجلة والت�سويق يف اإطار ال�سناعة الهيدروكربونية، 

وذلك من خالل م�ساريع مثل مرافقنا املتكاملة يف 

جمال التكرير، والبرتوكيميائيات، ومناطق ال�سناعات 

التحويلية املرتبطة بها.

ومن اأهم الو�سائل املتاحة لنا لدعم تنمية االقت�ساد 
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�سيكون مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي �رشحاً معمارياً وثقافياً يف اململكة العربية ال�سعودية.

توفر اأرامكو ال�سعودية، �سواء ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش، اآالف 

الوظائف املرموقة واملجزية للمواطنني ال�سعوديني.



املحلي �رشاء ال�سلع واخلدمات حملياً. ففي عام 2009، بلغ 

م�ستوى االأن�سطة التعاقدية بالن�سبة ملقاوالت اخلدمات 

15.4 بليون دوالر �سمن 2,200 مقاولة، متت تر�سية %83 

منها على �رشكات ومقاولني حمليني. كما بلغ امل�ستوى 

االإجمايل مل�سرتيات املواد 2.5 بليون دوالر، منها 2.25 بليون 

دوالر متت تر�سيتها على ال�سوق املحلية. وقمنا بتحويل 

مواد بقيمة 40 مليون دوالر اإىل ال�سوق املحلية للتخزين 

يف امل�ستودعات، لي�سل االإجمايل الكلي للمواد املخزنة 

حملياً اإىل 200 مليون دوالر. 

 وقد اأدت �رشكات االإن�ساء والهند�سة املحلية وغريها 

 من ال�رشكات - واالآالف من موظفيها ال�سعوديني - 

دوراً مهماً يف برنامج التو�سعات الراأ�سمالية يف ال�رشكة. 

ففي عام 2009، ارتفعت ح�سة ال�سوق املحلية من 

امل�رشوفات الراأ�سمالية بن�سبة 67% اإجماالً. وت�سمل 

هذه امل�رشوفات الراأ�سمالية خدمات الهند�سة العامة 

وامل�سرتيات واملواد وخدمات االإن�ساء والت�سنيع املحلي 

وغريها. وبلغت ن�سبة ال�سعوديني يف قوة العمل 

االإن�سائية للمقاولني %12. 

ولعقود عديدة، تعاونت اأرامكو ال�سعودية مع ال�رشكات 

املحلية العاملة يف خمتلف القطاعات لتح�سني 

قدراتها وبالتايل زيادة فر�سها يف االإ�سهام يف طائفة 

متنوعة من امل�ساريع. ويف عام 2009، بداأنا يف اإجراءت 

احل�سول على خم�س مقاوالت جديدة خلدمات 

الهند�سة العامة واإدارة الربامج من �رشكات حملية 

م�سجلة �سبق تاأهيلها للعمل مع ال�رشكة. وقد 

ات�سعت لدينا الك�سوف اخلا�سة بامل�سنعني املحليني 

املوؤهلني ومقاويل اخلدمات واالأ�سناف امل�سنعة يف عام 

2009 باإ�سافة 198 مورداً وطنياً و34 م�سنعاً وطنياً 

كموردين حمتملني. وبهذا يزيد اإجمايل عدد امل�سنعني 

املحليني امل�سجلني بن�سبة 38% على مدى ثماين 

�سنوات، من 677 يف عام 2001 اإىل 936 يف عام 2009. 

ويعد توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه �سناعتني 

حيويتني يف اململكة، ومن اأهم ال�رشكات العاملة 

يف هذين القطاعني �رشكة مرافق التي متلك اأرامكو 

ال�سعودية ح�سة فيها. اأما كبار امل�ساهمني االآخرين 

يف »مرافق«، التي تاأ�س�ست مبر�سوم ملكي يف عام 

2000 لتوفري الكهرباء واملاء ملدينتي اجلبيل وينبع 

ال�سناعيتني، فهم الهيئة امللكية، و�سابك، و�سندوق 

اال�ستثمارات العامة بن�سبة 24.81% لكل منها. ويف 

عام 2009، اأطلقت مرافق، من خالل اإحدى ال�رشكات 

التابعة لها، م�رشوعاً الإ�سافة 2,700 ميغا واط من 

الكهرباء، اأي ما يعادل 9% تقريباً من طاقة اإنتاج 

الكهرباء حاليًا يف اململكة، اإىل جانب 800 األف مرت 

مكعب من املياه املحالة يف اليوم. ومن املقرر اأن يبداأ 

الت�سغيل الكامل لهذا امل�رشوع يف عام 2010. 

املواطنة واملجتمع

يعد برنامج ال�سالمة املرورية يف اأرامكو ال�سعودية 

وبرنامج تطوير مواهب ال�سباب من اأهم االأ�س�س 

يف ا�سرتاتيجية املواطنة يف ال�رشكة. وقد �سمم 

برنامج تطوير مواهب ال�سباب لتوفري فر�س التعليم 

الال�سفية ل�سباب اململكة من �سن الثالثة اإىل 

اخلام�سة والع�رشين. عن طريق تطوير �سخ�سياتهم 

وتو�سيع مداركهم وتزويدهم باملهارات املطلوبة يف 

اقت�ساد قائم على املعرفة. و�سوف جتمع اأرامكو 

ميثل الوقود واللقيم، اللذان توفرهما اأرامكو ال�سعودية، مادتني رئي�ستني 

للعديد من ال�سناعات يف اململكة.

تغذي اأرامكو ال�سعودية، و�سناعة الزيت ب�سكل عام االقت�ساد املحلي.



Safe Driving Challenge

ال�سعودية مديري املدار�س واملبتكرين واالآباء واأ�سحاب 

امل�ساريع االجتماعية وال�رشكاء من اأجل و�سع اأ�سلوب 

منهجي للو�سول اإىل 10 اآالف �ساب بحلول العام 

2012 و 200 األف �ساب بحلول العام 2020.

 من املعروف اأن من اأخطر امل�سكالت التي تواجه 

اململكة هي تدين م�ستوى ال�سالمة املرورية. فاململكة 

العربية ال�سعودية تعاين من اأعلى معدالت وفيات 

احلوادث املرورية يف العامل، حيث بلغ عدد �سحايا 

احلوادث املرورية يف عام 2008 وحده 6,458. وقدرت 

هيئة تطوير مدينة الريا�س تكاليف الوفيات 

واالإ�سابات الناجمة عن احلوادث املرورية مببلغ 13 بليون 

ريال �سعودي يف تلك ال�سنة وحدها.

وي�سعى برنامج ال�رشكة لل�سالمة املرورية اإىل حتقيق 

خف�س كبري ودائم يف احلوادث املرورية وما ينجم عنها 

من وفيات واإ�سابات خطرية. ويركز الربنامج ب�سورة 

مبدئية على املنطقة ال�رشقية، على اأن يطلق 

الربنامج يف املناطق االأخرى يف اململكة يف حال العثور 

على اأمنوذج ناجح. وت�سعى ال�رشكة لتطبيق اأ�سلوب 

�سامل ملعاجلة م�ساألة ال�سالمة املرورية ي�ستمل على 

اأربعة عنا�رش رئي�سة هي: تثقيف املواطنني واملقيمني 

واإر�ساء املعايري الهند�سية وتطبيق لوائح املرور 

واال�ستجابة الطبية حلاالت الطوارئ. 

ويعد برنامج متلك البيوت من اأ�س�س الدعم الذي 

تقدمه اأرامكو ال�سعودية للموظفني ال�سعوديني الذين 

يعي�س معظمهم خارج اأحياء ال�سكن التابعة لل�رشكة. 

فمنذ اأكرث من خم�سة عقود، وال�رشكة ت�سهل على 

املوظفني ال�سعوديني اإمكانية متلك بيوتهم من خالل 

هذا الربنامج. ويف عام 2009، مت منح 1,570 قر�ساً 

جديداً، وتوزيع 182 قطعة اأر�س جمانية على املوظفني 

الذين تتوفر فيهم ال�رشوط. وعلى مدى عمر الربنامج، 

مت متويل ما يزيد على 58 األف بيت جديد. 

وخالل عام 2009 ا�ستفاد مئات االآالف يف اململكة 

من جمموعة برامج خدمة املجتمع التي تنفذها 

ال�رشكة يف جماالت ال�سحة، وال�سالمة، والثقافة، 

ورعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة. كما �ساركت دوائر 

ال�رشكة واملوظفون املتطوعون مبجموعة كبرية من 

هذه االأن�سطة �سملت �سباقات اجلري اخلريية، وزراعة 

�سجريات القرم )ال�سورى اأو املنغروف(، ويوم البيئة 

العاملي، وبرامج التوعية بال�رشطان، والوقاية من 

مر�س اأنفلونزا اخلنازير، واالإ�سعافات االأولية، وتر�سيد 

ا�ستهالك الطاقة، واإعادة التدوير، واأن�سطة اأخرى 

كثرية.

كما ت�سهم اأرامكو ال�سعودية يف خدمة املجتمعات 

من خالل برنامج التربعات يف ال�رشكة الذي يقدم 

م�ساعدة للموؤ�س�سات اخلريية واالإن�سانية املعنية 

يعد برنامج »حتدي القيادة االآمنة« من بني 

العنا�رش الرئي�سة خلدمة املجتمع �سمن برنامج 

ال�سالمة املرورية، وهو عبارة عن مقطورة ت�سم 

ف�سالً للدرا�سة التفاعلية وغرفة ملحاكاة 

القيادة، وقد توجهت هذه املقطورة اإىل اأكرث من 

15 موقعاً وزارها 90 األف �سخ�س، وتهدف اإىل 
زيادة الوعي باملخاطر العديدة التي يواجهها 

ال�سائقون يف خمتلف ظروف القيادة يف اململكة. 

وت�سمح مقطورة املحاكاة ل�ستة اأ�سخا�س 

با�ستخدامها يف وقت واحد ملعاي�سة جتربة 

قريبة من جتربة القيادة الفعلية مع العديد من 

�سيناريوهات القيادة. وتوجه للزائرين جمموعة 

من االأ�سئلة حول ال�سالمة املرورية قبل االنتقال 

اإىل القيادة على جهاز املحاكاة، ويف النهاية 

يح�سلون على تقييم الأدائهم ون�سائح لتح�سني 

عاداتهم يف القيادة. وخالل فرتات العطالت يف 

املدار�س احلكومية، ت�ستخدم مقطورة املحاكاة 

لرفع الوعي بال�سالمة املرورية يف اأحياء ال�سكن 

العائدة لل�رشكة. 

جهود التطوير يف اأرامكو ال�سعودية: حتديات القيادة االآمنة
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اأ�سا�ساً مب�رشوعات الرعاية االجتماعية العامة، مع 

الرتكيز على االأن�سطة التعليمية والثقافية والبحثية، 

والعالج الطبي وذلك من اأجل مواطني اململكة يف 

املقام االأول ثم �سعوب العامل االأخرى حيث متار�س 

ال�رشكة اأعمالها. 

وعلى ال�سعيد الدويل، ت�سارك ال�رشكات املنت�سبة 

اإىل اأرامكو ال�سعودية يف جمموعة من املبادرات يف 

جمال املواطنة، ت�سمل امللتقيات التعليمية ورعاية 

الفعاليات الثقافية واالأن�سطة اخلريية يف جمال 

ال�سحة، وحمو االأمية، وحماية البيئة، وجمموعة 

كبرية من االأن�سطة االأخرى. 

اأما يف الواليات املتحدة، فتبذل �رشكة خدمات اأرامكو، 

وهي ال�رشكة التابعة الأرامكو ال�سعودية يف هيو�سنت، 

جهوداً خا�سة يف هذا ال�سدد. وكانت اأبرز فعالياتها 

يف جمال خدمة املجتمع، الرعاية الر�سمية لن�سف 

ماراثون اأرامكو يف هيو�سنت لل�سنة اخلام�سة على 

التوايل، وهو املاراثون الذي �سجل رقماً قيا�سياً بلغ 11 

األفاً من العدائني امل�سجلني من خمتلف اأنحاء العامل. 

وقد عمل يف هذه الفعالية نحو 350 متطوعاً من 

�رشكة خدمات اأرامكو، وهو رقم قيا�سي. ويعد ن�سف 

ماراثون اأرامكو يف هيو�سنت اأحد �سباقات ثالثة يتاألف 

منها ماراثون هيو�سنت للعطلة االأ�سبوعية. وقد جمع 

امل�ساركون يف ال�سباق نحو 1.2 مليون دوالر ل�سالح 45 

جهة خريية غري ربحية. 

وقد تعاون املتطوعون من �رشكة خدمات اأرامكو 

مع عدد من هيئات خدمة املجتمع يف منطقة 

هيو�سنت، حيث �ساركوا يف حملة لبناء بيت ا�ستغرقت 

يومني، ويف حملة جلمع التربعات عرب الهاتف ملحطة 

تلفزيونية غري ربحية حملية، ويف م�رشوع لزراعة 

االأ�سجار يف مدر�سة حملية، واأن�سطة اأخرى. ي�سار 

كذلك اإىل دعم �رشكة خدمات اأرامكو ملوؤ�س�سة 

خليج جالف�ستون، التي ت�ساعد يف احلفاظ على 

املوارد الطبيعية يف �سبكة الروافد البحرية يف خليج 

جالف�ستون وحمايتها وتعزيزها. 

ومن اخلدمات احليوية التي تقدمها �رشكات خدمات 

اأرامكو دعم الطالب املبتعثني من قبل ال�رشكة يف 

اأثناء درا�ستهم يف اجلامعات االأمريكية الذين تخرج 

العديد منهم من جامعة تك�سا�س اإي اآند اإم. ويف 

عام 2009، ا�سرتكت اأرامكو ال�سعودية مع نحو 60 

من الرعاة االآخرين يف تاأ�سي�س كر�سي هارولد هاينز 

يف الهند�سة يف كلية دوايت لوك للهند�سة بجامعة 

تك�سا�س اإي اآند اإم. و�سوف توفر هذه الهبة املوارد جلذب 

اأع�ساء مرموقني يف هيئة التدري�س، ودعم مبادرات 

البحث والتقنية وتنمية القدرات االإبداعية للطالب 

الذين �سيعمل كثري منهم يف اأرامكو ال�سعودية، 

وجدير بالذكر اأن هذا الكر�سي اأ�س�س با�سم ال�سيد 

هارولد ج. هاينز، وهو ع�سو �سابق ا�ستمرت ع�سويته 

لفرتة طويلة يف جمل�س اإدارة ال�رشكة، وهو اأحد خريجي 

جامعة تك�سا�س اإي اآند اإم، وقد تويف يف عام 2009.

ي�ستفيد مئات االآالف من االأ�سخا�س يف اململكة كل عام من برامج 

ال�رشكة يف جمال املواطنة.

 اأ�سهم العداوؤون امل�ساركون يف ن�سف ماراثون اأرامكو هيو�سنت، الذي 

ترعاه �رشكة خدمات اأرامكو التابعة الأرامكو ال�سعودية، يف جمع ما يزيد 

على مليون دوالر من التربعات ل�سالح اجلمعيات اخلريية املحلية.



كما �ساعد فرع �رشكة خدمات اأرامكو يف وا�سنطن 

العا�سمة يف الرتتيب لرعاية اأرامكو ال�سعودية 

للمهرجان الذي نظمه مركز كيندي حتت �سعار 

»اأرابي�سك: فنون العامل العربي« يف الفرتة من 23 فرباير 

2009 اإىل 15 مار�س 2009 يف وا�سنطن العا�سمة، الذي 

كان واحداً من اأكرب عرو�س الفنون والثقافة العربية 

التي نظمت يف الواليات املتحدة على االإطالق. كما 

�سهل املكتب كذلك اإ�سهام اأرامكو ال�سعودية يف 

متويل هبة للمتحف الوطني العربي االأمريكي يف 

مدينة ديربورن بوالية مي�سيغان. ويعد املتحف قناة 

مهمة لزيادة الوعي الثقايف للعرب واالأمريكيني العرب 

وو�سع اأ�ساليب مبتكرة للتعليم الثقايف. 

اأما يف مدينة نيويورك، فوا�سلت �رشكة البرتول 

ال�سعودي العاملية التابعة الأرامكو دعمها امل�ستمر 

على مدى عقود جلمعية فرط التن�سج االأمريكية 

التي جتري ومتول اأبحاثاً الإيجاد عالج الأحد اأمرا�س الدم 

النادرة التي ت�سيب االأطفال بوجه خا�س. كما �سملت 

اأن�سطة املواطنة االأخرى رعاية اإحدى اأن�سطة القولف 

اخلريية يف منطقة هيو�سنت، ودعم برنامج ملوؤازرة 

الفنانني ال�سبان يف دار اأوبرا ميرتوبوليتان. 

ويف اأوروبا، �سارك موظفو ال�رشكات التابعة ل�رشكة 

اأرامكو ملا وراء البحار يف اأكرث من 20 برناجماً خلدمة 

املجتمع ورعاية الفعاليات وممار�سة االأن�سطة 

الريا�سية تراوحت بني اجلري وركوب الدراجات ل�سالح 

املوؤ�س�سات اخلريية والتربع بالدم وزراعة االأ�سجار. 

واأعاد موظفون متطوعون طالء اإحدى املوؤ�س�سات 

اخلريية امل�سجلة يف بريك�ستون بانكلرتا. ويف لندن قام 

متطوعون بزراعة االأ�سجار يف يوم االأر�س، ونظموا 

رحلة ل�سالح اأحد مالجئ االأطفال، و اأقاموا حفالً 

لتوزيع الهدايا يف اأحد م�ست�سفيات االأطفال. ويف 

لندن اأي�ساً، قامت �رشكة البرتول ال�سعودي ملا وراء 

البحار املحدودة التابعة لل�رشكة بدعم اأعمال خريية 

مثل يوم االأنف احلمراء الذي تقيمه منظمة املعونة 

الفكاهية كل �سنة، اإىل جانب اإحدى الفعاليات 

اخلا�سة بجمع التربعات ل�سالح اجلمعية الوطنية ملنع 

العنف �سد االأطفال. 

ويف مقر �رشكة خدمات اأرامكو يف الهاي، خ�س�س 

املوظفون ق�سطاً من وقتهم وجهدهم لعدد من 

الق�سايا املهمة حيث قام متطوعون بتزيني حديقة 

اإحدى املدار�س االبتدائية وزراعة االأ�سجار يف مركز 

جمتمعي. كما �ساركت �رشكة خدمات اأرامكو يف 

رعاية افتتاح معر�س دائم خم�س�س للعامل العربي يف 

متحف ميوزن، وهو متحف �سهري للعلوم والثقافة، 

وتربعت مبجموعة من التحف واملعرو�سات من اململكة 

العربية ال�سعودية ل�سالح املعر�س. 
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�ساعد مكتب �رشكة خدمات اأرامكو يف وا�سنطن العا�سمة يف تنظيم مهرجان اأرابي�سك، وهو من اأكرب عرو�س الفنون 

والثقافة العربية يف الواليات املتحدة.



ويف ال�رشق االأق�سى، ومببادرة من �رشكة البرتول 

ال�سعودي املحدودة التابعة الأرامكو ال�سعودية يف 

طوكيو، اأ�سهمت اأرامكو ال�سعودية مع اإيواتاين، وهي 

اأكرب �رشكات ا�سترياد غاز البرتول امل�سال وتوزيعه يف 

اليابان، يف تاأ�سي�س �سندوق لتقدمي مواقد متنقلة 

تعمل بغاز البرتول امل�سال للمت�رشرين يف حاالت 

الكوارث الطبيعية. ويف ال�سني تربعت اأرامكو 

ال�سعودية مببلغ من املال ملدر�سة خم�س�سة لالأيتام 

تقع بالقرب من موقع �رشكة فوجيان للتكرير 

والبرتوكيميائيات يف قوانقانق مبقاطعة فوجيان 

ال�سينية. ويعد هذا التربع باكورة جهود ال�رشكة يف 

جمال املواطنة يف ال�سني. 

وفازت اإ�س- اأويل، وهي �رشكة تكرير وت�سويق يف 

جمهورية كوريا متلك �رشكة اأرامكو ملا وراء البحار 

ح�سة فيها، باجلائزة االأوىل يف فئة املجتمع يف 

مهرجان جوائز امل�سوؤولية االجتماعية العاملية 

لل�رشكات يف �سهر دي�سمرب. وقد وقع االختيار على 

اإ�س-اأويل من بني 111 �رشكة كورية مدرجة يف موؤ�رش 

فاينن�سال تاميز »فوت�سي« للدول املتقدمة للفوز بهذه 

اجلائزة اعرتافاً باأدائها املتميز يف جمال املواطنة. وخالل 

عام 2009، تربع اأكرث من 2000 موظف يف اإ�س- اأويل، 

اأي ما ن�سبته 84% من االأيدي العاملة يف تلك 

ال�رشكة، بنحو 22,700 �ساعة عمل تطوعي مبتو�سط 

قدره اأكرث من 10 �ساعات للموظف الواحد.

املواطنة واملعرفة

 لعل الركن اخلا�س باملعرفة والتعليم هو اأهم اأركان 

املواطنة بالن�سبة اإىل م�ستقبل اململكة العربية 

ال�سعودية وهي تتجه نحو اقت�ساد متنوع قائم على 

املعرفة. ولدى اأرامكو ال�سعودية موروث تعتز به يف 

م�ساعدة اململكة يف جهودها الرامية اإىل تطوير 

االإمكانات الفكرية واالإبداعية ملواطنيها.

ومن هذا املوروث برنامج املدار�س احلكومية التي بنتها 

اأرامكو ال�سعودية، وهو الربنامج الذي اأقيمت يف اإطاره 

139 مدر�سة، 74 منها للبنني و65 للبنات. واإن كان 

العمل بربنامج بناء املدار�س يف ال�رشكة قد انتهى، 

اإال اأننا ال نزال نقوم ب�سيانتها للمحافظة عليها 

يف اأف�سل م�ستوى ممكن. وثمة برنامج قدمي اآخر هو 

ت�سارك اأرامكو ال�سعودية يف خمتلف املهرجانات واملنا�سبات االجتماعية يف جميع اأرجاء اململكة، يركز كثري منها على 

ق�سايا ال�سالمة وال�سحة والتعليم.



اأ�سطول املكتبات املتنقلة التابع لل�رشكة والذي زار 

يف 2009 ما يزيد على 180مدر�سة، واأعار اآالف الكتب 

الأطفال املدار�س. 

 وباالإ�سافة اإىل ما تقدم، قدمت ال�رشكة خمتلف 

اأنواع الدعم للعديد من جامعات اململكة على مر 

ال�سنني وبطرائق �ستى، حيث ترعى ال�رشكة 10 

كرا�سي اأ�ستاذية، وتتعاون مع اجلامعات يف م�ساريع 

بحثية تن�سجم مع احتياجات اأعمالنا. ويف عام 

2009، تعاونت ال�رشكة مع جامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن يف الظهران، وجامعة االأمري حممد بن فهد 

يف الدمام، وجامعة امللك �سعود يف الريا�س، وجامعة 

امللك في�سل يف الدمام واالأح�ساء. كما تعاونت 

مع وزارة الرتبية والتعليم واملركز الوطني للقيا�س 

والتقومي يف التعليم العايل )قيا�س( يف تدريب املعلمني 

والتعامل مع الطالب املوهوبني، وتعاونت اأي�ساً مع 

املوؤ�س�سة العامة للتدريب التقني واملهني يف تاأ�سي�س 

املعهد الوطني للتدريب ال�سناعي يف االأح�ساء.

ومن اأهم االإجنازات واأو�سحها يف هذا القطاع خالل 

عام 2009 افتتاح جامعة امللك عبد الله للعلوم 

والتقنية، وهي جامعة بحثية عاملية جديدة على 

�ساحل البحر االأحمر يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وبعد فرتة وجيزة من فتح اجلامعة اأبوابها اأمام 400 

طالب و70 من اأع�ساء هيئة التدري�س ينتمون اإىل 60 

بلداً، قام خادم احلرمني ال�رشيفيــن امللك عبد اللـه بن 

عبد العزيز، يحفظه الله، بتد�سني اجلامعة ر�سمياً يف 

�سهر �سبتمرب يف احتفالية رعتها اأرامكو ال�سعودية 

وح�رشها عدد من روؤ�ساء الدول وممثلي اجلامعات الرائدة 

واملوؤ�س�سات الكربى. وقد �ساركت اأرامكو ال�سعودية 

يف جميع االأعمال املتعلقة باإن�ساء هذه اجلامعة، بدءاً 

من ت�سميم واإن�ساء حرم اجلامعة ومرافقها اإىل و�سع 

فل�سفتها واإطارها التنظيميني. 

ومن املرتكزات الرئي�سة للجامعة �سمان اأن تعود 

براجمها البحثية بالفائدة االقت�سادية على اململكة 

ومواطنيها. وحتقيقاً لهذه الغاية، اأو�سك جممع 

االبتكار يف اجلامعة، على االكتمال يف عام 2009، 

وهو جممع م�ساحته 30 األف مرت مربع وخم�س�س 

لل�رشكات اجلديدة. ومن املقرر اأن ي�ستقبل هذا املجمع 

طالئع امل�ستاأجرين بداية العام 2010. وبالقرب من 

جممع االبتكار قطعة من االأر�س م�ساحتها 3 ماليني 

مرت مربع خ�س�ست ملدينة اأبحاث جامعة امللك عبد 

الله للعلوم والتقنية. وكانت �رشكة داو كيميكل 
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منذ عام 1982، زار اأ�سطول املكتبات املتنقلة العائد الأرامكو ال�سعودية اآالف املدار�س يف مناطق نائية واأعار اأكرث من مليون 

كتاب لتنمية حب القراءة لدى االأطفال. 



كومباين اأول كبار امل�ستاأجرين يف مدينة االأبحاث. 

وتخطط هذه ال�رشكة لبناء مركز داو كيميكل 

لالأبحاث والتطوير يف ال�رشق االأو�سط، على اأن يبداأ 

العمل يف اإن�سائه يف �سيف عام 2010. 

ولتحقيق املزيد من الفوائد االقت�سادية للمملكة 

من اأبحاث اجلامعة، اأطلقت مبادرة لدعم التعاون 

ال�سناعي واأخرى لدعم اإن�ساء �رشكات قائمة 

على املعرفة. وتتمثل املبادرة االأوىل يف برنامج 

التعاون ال�سناعي جلامعة امللك عبد الله للعلوم 

والتقنية، الذي تعد اأرامكو ال�سعودية اأحد اأع�سائه 

املوؤ�س�سني. وت�سمل قائمة ال�رشكات التي ان�سمت 

اإىل الربنامج �رشكة بوينق، و�سابك، وداو كيميكل، 

واآي بي اإم، و�سلمربقري، وزينل، و�سيمنز، و�رشكة عبد 

اللطيف جميل، وج جي �سي، وهاليبريتون، واأك�سيوم، 

و�سوميتومو كيميكل.

اأما املبادرة الثانية فتتمثل يف برنامج متويل ال�رشكات 

املبتدئة. ويهدف هذا الربنامج للم�ساعدة يف اإن�ساء 

�رشكات جديدة تُعنى بالتقينات اجلديدة واملبتكرة 

التي يتم تطويرها يف اجلامعة اأو يف اإطار �سبكتها 

منح جمل�س املباين ال�سديقة للبيئة 

يف الواليـات املتحــدة جامعة امللك 

عبد الله للعلوم والتقنية اأعلى 

م�ستوى من ال�سهادات البيئية، وهي 

ال�سهادة البالتينية للريادة يف الطاقة 

والت�سميم البيئي، لتكون بذلك اأول 

م�رشوع يح�سل على هذه ال�سهادة يف 

تاريخ اململكة، واأ�سخم م�رشوع يح�سل 

عليها يف العامل.

مع بداية العام الدرا�سي يف �سبتمرب 2009، فتحت جامعة امللك عبد الله للعلوم والتقنية اأبوابها للعامل. وهي جامعة 

خا�سة بالدرا�سات العليا بنتها اأرامكو ال�سعودية.



البحثية. و�سوف يعلن ال�سندوق عن اأول جمموعة من 

هذه ال�رشكات اجلديدة اأوائل عام 2010. 

ويعد اكتمال م�رشوع اجلامعة يف وقت قيا�سي اأحد 

االإجنازات البارزة االأخرى اجلديرة بالفخر يف تاريخ اإدارة 

امل�ساريع يف اأرامكو ال�سعودية. وقد �سمل امل�رشوع 

االإجمايل لالإن�ساءات 19 مرفقاً رئي�ساً مثل املباين 

البحثية واالأكادميية، ومباين االإدارة، ومركز االأبحاث 

البحرية واأبحاث املحيطات، ومركز االبتكار باالإ�سافة 

اإىل املناطق ال�سكنية والرتفيهية، واملدار�س، واملركز 

الطبي. وباالإ�سافة اإىل احلرم اجلامعي، قمنا باإدارة 

م�رشوع خا�س لتطوير مدينة ثَُول، ي�سمل اإن�ساء 

جممع للحر�س الوطني، اإىل جانب واجهة بحرية ت�سم 

مرفاأين وحمالت للبيع بالتجزئة، و�سوقاً لل�سمك، 

و�ساطئاً عاماً.

اأما االإ�سهام الثاين الكبري الذي قدمته اأرامكو 

ال�سعودية مل�ساندة حتول اململكة اإىل اقت�ساد قائم 

على املعرفة فهو مركز امللك عبد العزيز الثقايف 

العاملي، الذي �سي�سبح موؤ�س�سة ثقافية ذات �سهرة 

دولية واأمنوذجاً للتقدم االجتماعي من خالل التعليم 

والتبادل الثقايف باالإ�سافة اإىل كونه �رشحاً معمارياً 

عاملي امل�ستوى. ولتحقيق هذا الهدف، يتعاون مركز 

امللك عبد العزيز مع املوؤ�س�سات العاملية التعليمة 

والفنية والثقافية من خمتلف اأنحاء العامل. 

ويف عام 2009، و�سعت اللم�سات االأخرية على 

الت�سميم املبتكر ملركز امللك عبد العزيز، وعلى 

مفاهيم الربامج املميزة التي �سيتم تقدميها من خالل 

املكونات املختلفة للمركز، مثل املكتبة التي تت�سم 

ب�سهولة اال�ستخدام واملتحف ذي املعار�س االأربعة، 

ومركز التعليم امل�ستمر متعدد الطوابق وغري ذلك. 

ومن اأجل تلبية احتياجات خمتلف الزوار على اأكمل 
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م معر�س اأرامكو ال�سعودية يف الظهران عجائب العلم الأعداد ال ح�رش لها من ال�سباب من خمتلف اأنحاء اململكة. قدَّ

ي�ست�سيف برنامج الطلبة املوهوبني الذي تنظمه اأرامكو ال�سعودية 

خالل ف�سل ال�سيف املئات من اأف�سل طلبة املرحلة الثانوية 

الواعدين يف اململكة ويتحدى قدراتهم يف العلوم والريا�سيات 

والهند�سة. 



وجه، قام مركز امللك عبد العزيز باإجراء بحوث وا�سعة 

النطاق يف اأنحاء اململكة يف عام 2009، ليبني ما 

يقدمه من برامج على الرغبات واالحتياجات الفعلية 

للجمهور. ومع اأن املركز ي�ستهدف الفئة العري�سة يف 

اململكة ممن هم دون �سن اخلام�سة والع�رشين، اإال اأن 

الربامج واملعار�س �سوف تلبي اأي�ساً احتياجات قطاع 

كبري من املجتمع ي�سمل االأطفال ال�سغار والبالغني 

واملوهوبني وذوي االحتياجات اخلا�سة. 

ومن بني املزايا العديدة ملركز امللك عبد العزيز قيامه 

بالرتويج للعمل التطوعي. ففي عام 2009، و�سع 

املركز خطة �ساملة وهيكالً لتلبية االحتياجات 

العديدة للتوظيف يف املركز من خالل برنامج 

للمتطوعني املتعاونني ميكنهم من زيادة معارفهم 

ومهاراتهم وم�ساعدة املركز يف حتقيق ر�سالته 

التطويرية يف الوقت ذاته. اأما »املرتكز«، فهو اأي�ساً 

من العنا�رش الرائدة واملبتكرة يف مركز امللك عبد 

العزيز، وهو مرفق فريد من نوعه ي�سعى اإىل ت�سخري 

اإبداعات ال�سباب واملراهقني وطاقاتهم يف اإيجاد حلول 

الحتياجات املجتمع. 

وقد �سملت اإجنازات مركز امللك عبد العزيز الثقايف 

العاملي، املقرر افتتاحه يف عام 2013، و�سع خطط 

لبدء ت�سغيله حتى قبل افتتاحه ر�سمياً. فعلى 

�سبيل املثال، يخطط املركز الإجراء درا�سة يف عام 

2011 لقطاع الفنون اال�ستعرا�سية واالأدائية يف 

املجتمع ال�سعودي لتحديد اأبرز نقاط القوة يف ذلك 

القطاع واحتياجاته امللحة. كما �سيقدم املركز 

العديد من عرو�سه التثقيفية خالل عام 2010. وعلى 

املدى البعيد، �سوف يبداأ املركز يف جتميع املعلومات 

الفلكلورية حول اململكة وحفظها وفهر�ستها بهدف 

اإن�ساء مو�سوعة تفاعلية �ساملة للفلكلور والتقاليد 

ال�سعودية بدءاً من عام 2014. 

اأما مركز امللك عبد الله للدرا�سات والبحوث البرتولية 

فهو موؤ�س�سة م�ستقبلية الوجهة تهدف اإىل اإجراء 

االأبحاث وتطوير ال�سيا�سات يف جماالت ا�ستك�ساف 

الطاقة والبيئة وحتليلهما. و�سوف يقع املجمع اخلا�س 

بهذا املركز، الذي �سممته املعمارية العاملية ال�سهرية 

زها حديد يف مدينة الريا�س، بالقرب من مطار امللك 

خالد الدويل. ومع اأن اأرامكو ال�سعودية تقدم امل�ساعدة 

يف جمال ت�سميم املركز واإطالقه، فاإن املركز �سي�سبح 

فور بدء ت�سغيله موؤ�س�سة م�ستقلة متاماً. 

ورغم اأنه من املقرر االنتهاء من املجمع البحثي 

للمركز واحلي ال�سكني اخلا�س به بحلول عام 2012، 

اإال اأن املركز قد ا�ستهل اأعماله ب�سورة موؤقتة يف عام 

2009. ويهدف املركز اإىل زيادة فهم املو�سوعات اخلا�سة 

�سيكون مركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي اأمنوذجاً للتنمية االجتماعية وتعدد الثقافات حيث ي�سم مكتبة ومركزاً 

للتعلم ومتحفاً لالأطفال وبرامج خا�سة.



بالبرتول والطاقة والبيئة وو�سع احللول التي تب�رش 

مب�ستقبل واعد للطاقة يف اململكة والعامل. 

وب�سفة عامة، ت�سمل برامج البحث يف مركز امللك 

عبد الله للدرا�سات والبحوث البرتولية اأ�سواق الطاقة، 

واالأبحاث اخلا�سة بال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات، واأبحاث 

تقنيات الطاقة والتقنيات البيئية، ومعلومات الطاقة 

وو�سع مناذج املحاكاة اخلا�سة بها، واإدارة م�سادر 

املعرفة. وقد تاأ�س�س هذا املركز كموؤ�س�سة بحثية 

خا�سة غري ربحية ميولها وقف خا�س. 

املواطنة والبيئة

لي�ست جهود اأرامكو ال�سعودية يف جمال احلفاظ على 

الطاقة اأمراً جديداً، فقد اعتمدت ال�رشكة اأول خطة 

بيئية لها قبل 50 عاماً، حتى قبل اأن ي�سبح هذا 

املفهوم �سائعاً بني ال�رشكات. ومن اأهم ا�سرتاتيجيات 

ال�رشكة يف هذا ال�سدد ال�سعي للح�سول على 

االأبحاث والتقنيات املبتكرة للحد من االأثر الذي ترتكه 

اأعمالها البرتولية على البيئة، مع الرتكيز على جماالت 

مثل اإزالة الكربيت من الزيوت اخلام الكاملة، واإنتاج 

اأنواع الوقود النظيفة، وال�سعالت عدمية الدخان، 

ومعاجلة مياه ال�رشف، وغريها من التقنيات التي قد 

تكون لها تطبيقات اأو�سع يف ال�سناعة البرتولية. 

ويتوقع اأن تاأتي حلول العديد من التحديات البيئية 

التي تواجهنا جميعاً نتيجة للتعاون بني ال�سناعة 

واملوؤ�س�سات البحثية واالأكادميية ووا�سعي ال�سيا�سات 

واملبتكرين. ومن اأمثلة هذا النهج، تعاوننا مع �سناعة 

ال�سيارات واملحركات ل�سمان اأن يكون ت�سميم اجليل 

القادم من حمركات االحرتاق الداخلي للعمل باأنواع 

من وقود برتويل فائقة النظافة. ويعد حت�سني كفاءة 

الوقود من اأب�سط االأ�ساليب الواعدة للحد من التلوث 

وامل�ساعدة على �سمان تلبية الطلب على املواد 

البرتولية. وت�سب مثل هذه التح�سينات يف م�سلحة 

اجلميع الأن البيئة النظيفة، واال�ستخدام الفعال، 

والطاقة االأكرث كفاءة تعود بالنفع على اجلميع. 

كما تعد حماية البيئة من القيم التي ن�سجعها 

داخل ال�رشكة ويف املجتمعات املحلية من خالل 

اأن�سطة �سوف ت�سبح جزءاً من حياتنا اليومية، من 

اإعادة التدوير اإىل زراعة �سجريات القرم )ال�سورى اأو 

املنغروف( وتنظيف ال�سواطئ واملتنزهات العامة. 

وعلى نطاق اأو�سع، فاإن الزيادة ال�سكانية يف اململكة 

تزيد اأهمية كفاءة الطاقة للنمو االقت�سادي ال�سحي 

على املدى البعيد. ونحن يف اأرامكو ال�سعودية 

ن�ستجيب لهذا التحدي من خالل خف�س اال�ستهالك 

ال�سنوي من الطاقة بن�سبة 2% يف كل مرافق 

الت�سغيل لديها، كما ن�سم جهودنا اإىل جهود الدولة 

يف جمال رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف خمتلف 

قطاعات االقت�ساد املحلي. 

وتقديراً جلهودنا الرامية اإىل حماية البيئة، ح�سلنا 

لل�سنة الثانية على التوايل على جائزة اأف�سل �رشكة 

برتول وطنية يف جمال حماية البيئة. وقد جاءت 

اجلائزة تكرمياً لبحثنا الرائد حول تقنية معاجلة غاز 

املداخن باحلزمة االإلكرتونية، وهو البحث الذي اأثبت 

للمرة االأوىل جناح هذه التقنية يف اإزالة ملوثات الهواء 

من غاز املداخن الناجم عن احرتاق الوقود البرتويل 

ال�سائل. وتعد هذه التقنية املبتكرة اإحدى ثمرات 

التعاون مع مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية 

ومعهد الكيمياء النووية وتقنياتها يف وار�سو ببولندا. 

وت�ستخدم طريقة معاجلة غاز املداخن هذه حزماً 

اإلكرتونية عالية الطاقة لف�سل اجلزيئات امللوثة 

وحتويلها اإىل منتجات ثانوية قابلة لال�ستخدام. ومع اأن 

هذه التقنية طبقت يف مراجل تعمل بالفحم على 

نطاق حمدود، اإال اأنها مل ي�سبق اأن اختربت بنجاح يف 
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�ُسمم مركز امللك عبد الله للدرا�سات والبحوث البرتولية بحيث ي�سمح 

بتوجيه الرياح لت�ساعد يف تربيد املبنى.



مراجل تعمل بالوقود ال�سائل. 

ويف عام 2009، منحت ال�رشكة ترخي�ساً با�ستخدام 

تقنية ال�سعلة عدمية الدخان اخلا�سة بها اإىل �رشكة 

م�رشوع م�سرتك جديدة مت تاأ�سي�سها بني جمموعة 

الر�سيد و�رشكة زيكو يف الواليات املتحدة. و�سوف 

يقوم هذا امل�رشوع امل�سرتك ببناء وحدات للحرق 

عدمي الدخان يف جممع م�ساحته 10,500 مرت مربع 

يف اجلبيل يتوقع اأن يبداأ ت�سغيله يف عام 2010. 

ويخطط امل�رشوع امل�سرتك للتو�سع اإىل خارج ال�سوق 

املحلية لتلبية الطلب االإقليمي والعاملي. ويف نطاق 

اأرامكو ال�سعودية مت يف نهاية العام اإكمال 85% من 

االإن�ساءات يف م�رشوع لتحويل ال�سعالت التقليدية اإىل 

اأخرى عدمية الدخان يف 29 مرفقاً. 

ومن املقرر االنتهاء من م�رشوع وحدة املعاجلة 

الهيدروجينية الثالثة يف معمل التكرير يف راأ�س 

تنورة يف عام 2010 الإنتاج الديزل منخف�س الكربيت 

)بن�سبة 10 اأجزاء يف املليون( لال�ستهالك املحلي يف 

اململكة. وباالإ�سافة اإىل ذلك، تقوم م�سفاتا امل�رشوعني 

امل�سرتكني املحليني �سامرف )امل�رشوع امل�سرتك مع 

اإك�سون موبيل( يف ينبع، و�سا�رشف )امل�رشوع امل�سرتك 

مع �سل يف اجلبيل( بتنفيذ م�ساريع الإنتاج هذا النوع 

من الديزل، وتتوقع �سا�رشف اأن تبداأ اإنتاجها منه يف 

عام 2010. 

وفيما يخ�س االأعمال االإن�سائية اخلا�سة بتح�سني 

وحدتي ا�ستخال�س الكربيت با�ستخدام تقنية 

�سوبركالو�س يف معملي الغاز يف العثمانية و�سدقم، 

فقد اأجنزت 35% من هذه االأعمال يف العثمانية 

و 57% منها يف �سدقم. وعند االنتهاء من هذين 

امل�رشوعني يف عام 2011 باإذن الله، �سريتفع معدل 

ا�ستخال�س الكربيت من 95% اإىل %98.7. 

كما مت االنتهاء من االأعمال االإن�سائية اخلا�سة مب�رشوع 

لتح�سني حمطة معاجلة مياه ال�رشف ال�سحي يف 

معمل الغاز يف اجلعيمة بن�سبة 85%، ومن املتوقع 

اأن ينتهي هذا امل�رشوع يف منت�سف عام 2010. 

واكتملت بن�سبة 95% اأعمال االإن�ساء اخلا�سة مب�رشوع 

اآخر لتح�سني �سبكات مياه ال�رشف ال�سحي واملياه 

الزيتية يف مرافق التوزيع يف املنطقة الغربية، وت�سمل 

م�ستودعات منتجات البرتول يف �سمال جدة وجنوبها، 

وينبع ورابغ، وجنران، و�سبا، وتبوك، ويف م�ستودعي 

منتجات البرتول يف اجلوف وطريف يف املنطقة 

ال�رشقية. ومن املتوقع اإجناز هذا امل�رشوع يف اأوائل 

عام 2010. ويهدف هذا امل�رشوع اإىل حت�سني عمليات 

تعد حماية ال�سعاب املرجانية لتمكني االأجيال القادمة من 

اال�ستمتاع بها من اأهم االأمور التي تركز عليها اأرامكو ال�سعودية، 

ال�سيما على �ساحل البحر االأحمر، حيث متتلك ال�رشكة مرافق رئي�سة.

اأحد غوا�سي اأرامكو ال�سعودية يثبت عائمة دائمة قبالة جزيرة 

ال�سعاب املرجانية يف اخلليج، حيث ت�ستخدم القوارب هذه العائمات 

بدالً من اإ�سقاط املر�ساة التي ميكن اأن ت�رش بال�سعاب املرجانية.



جتميع مياه ال�رشف ال�سناعي وال�سحي ومعاجلتها 

وت�رشيفها يف هذه املعامل، كما ي�سمل تركيب 

�سدادات ثانوية يف خزانات البنزين للحد من انبعاثات 

االأبخرة. 

ولدى اأرامكو ال�سعودية اإحدى اأكرب فرق اال�ستجابة 

البحرية الن�سكابات الزيت يف ال�رشق االأو�سط، مع 

�سفن ومعدات متخ�س�سة يف مكافحة ان�سكابات 

الزيت. وجتري ال�رشكة تدريبات منتظمة حتى تكون 

م�ستعدة ملواجهة اأي احتمال، �سواء يف اململكة اأو يف 

مناطق عملها. وعلى ال�سعيد الدويل نظمت �رشكة 

خدمات اأرامكو التابعة الأرامكو ال�سعودية متريناً على 

مكافحة ان�سكاب الزيت على مدى يومني يف خليج 

املك�سيك، فيما تعاونت �رشكة اأخرى من ال�رشكات 

التابعة الأرامكو ال�سعودية، وهي �رشكة اأرامكو ملا 

وراء البحار، مع ال�سلطات الربتغالية يف اأحد التمارين 

قبالة �سواحل ماديرا الربتغالية. وعلى ال�سعيد 

املحلي، قمنا برعاية اأربع دورات تدريبية ملكافحة 

ان�سكاب الزيت، كما اأجرينا، بالتن�سيق مع ال�سلطات 

احلكومية، 10 متارين على مكافحة ان�سكاب الزيت يف 

راأ�س تنورة، وجدة، وينبع، و�سبا، وجازان مبا فيها التمرين 

الوطني على مكافحة ان�سكاب الزيت يف راأ�س تنورة 

الذي نظمته الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة. 

ويعد تر�سيد ا�ستهالك املاء والكهرباء من املجاالت 

التي تلقى اهتماماً متزايداً، وقد كثفنا جهودنا لرفع 

م�ستوى الوعي بهاتني امل�ساألتني، �سواء يف داخل 

ال�رشكة اأو يف املنطقة. وكان من اأبرز اأن�سطتنا يف هذا 

ال�سدد رعاية موؤمتر املياه العربية الذي عقد يف �سهر 

مار�س يف البحرين وح�رشه 800 من املتخ�س�سني يف 

�سناعة املياه من اأكرث من 20 دولة. 
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متتلك اأرامكو ال�سعودية واحداً من اأكرب فرق اال�ستجابة حلوادث ان�سكاب 

الزيت يف البحار يف منطقة ال�رشق االأو�سط، ويجري هذا الفريق تدريبات 

بانتظام. 

يعد التن�سيق الناجح بني اجلهات احلكومية واملقاولني وموظفي 

ال�رشكة اأمراً حيوياً لفريق اال�ستجابة الن�سكابات الزيت على م�ستوى 

العامل يف اأرامكو ال�سعودية.
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كميات غاز الإيثان امل�سلمة

(تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم)
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(مباليني الرباميل)
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(مباليني الأطنان املرتية)

احتياطيات الزيت اخلام التقليدية

(بباليني الرباميل)

احتياطيات الغاز الطبيعي

(برتيليونات الأقدام املكعبة)

اأنواع الزيت اخلام ال�سعودي

(ح�سب درجات معهد البرتول الأمريكي)

تقديرات احتياطيات الزيت اخلام والغاز العاملية يف 1 يناير 2010

امل�سدر: ن�سرة اأويل اآند قاز جورنال 

الزيت 

العربي 

املمتاز

الزيت 

العربي 

اخلفيف

جداً

الزيت 

العربي 

اخلفيف

الزيت 

العربي 

املتو�سط

الزيت 

العربي 

الثقيل

* امل�سدر: اأرامكو ال�سعودية 

> 40°36-40°32-36°29-32°< 29°



* ت�سمل املبيعات املنفذة حل�ساب �سامرف و�سا�سرف

�سادرات عام 2009 ح�سب املنطقة

الزيت اخلام

ال�سرق الأق�سى %55.7

اأوروبا %4.4

منطقة البحر الأبي�س املتو�سط %5.4

الوليات املتحدة %14.3

اأخرى %20.2

املنتجات املكررة

ال�سرق الأق�سى %50.6

اأوروبا %9.1

منطقة البحر الأبي�س املتو�سط %3.6

الوليات املتحدة %2.5

اأخرى %34.2

�سوائل الغاز الطبيعي*

ال�سرق الأق�سى %37.8

اأوروبا %0.0

منطقة البحر الأبي�س املتو�سط %4.2

الوليات املتحدة %0.0

اأخرى %58
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يتحكم موظفو مركز تن�سيق العمليات يف الظهران يف حركة الزيت اخلام والغاز الطبيعي و�سوائل الغاز الطبيعي 

واملنتجات املكررة يف جميع اأنحاء اململكة، وي�سمنون ت�سليمها للعمالء يف خمتلف اأنحاء العامل. 



740
(ح�سة ال�سركة التابعة 

 لأرامكو ال�سعودية 
يف امللكية: %50)

565
(ح�سة ال�سركة التابعة 

 لأرامكو ال�سعودية 
يف امللكية: %35)
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(ح�سة ال�سركة التابعة 

 لأرامكو ال�سعودية 
يف امللكية: %14.96)

240
(ح�سة ال�سركة التابعة 

 لأرامكو ال�سعودية 
يف امللكية: %25)

 اأرامكو ال�سعودية 

يف اأرقام
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جدة الريا�س ينبع راأ�س تنورة

 موتيفا انرتبرايز 

اإ�س-اأويلاإل اإل �سي

فوجيان ريفايننق 
اآند برتوكيميكال  

كومباين ليمتد

 �سوا �سل �سكيو

 ك. ك. (�سوا �سل)

400 
(ح�سة اأرامكو 

ال�سعودية يف 

امللكية: %37.5)

400 
(ح�سة اأرامكو 

ال�سعودية يف 

 305امللكية: %50)
(ح�سة اأرامكو 

ال�سعودية يف 

امللكية: %50)

�سا�سرف – اجلبيل �سامرف - ينبع برتورابغ

طاقة التكرير املحلية

(باآلف الرباميل يف اليوم)

 طاقة التكرير يف امل�سايف املحلية امل�سرتكة

(باآلف الرباميل يف اليوم)

اإجمايل الطاقة التكريرية

امل�سايف اململوكة بالكامل لل�سركة:

993,000 برميل يف اليوم

امل�ساريع امل�سرتكة املحلية:

1.105 مليون برميل يف اليوم

امل�ساريع امل�سرتكة الدولية:

2.060 مليون برميل يف اليوم

خمتلف اأنحاء العامل:

4.158 مليون برميل يف اليوم

الطاقة التكريرية للم�ساريع امل�سرتكة الدولية

(باآلف الرباميل يف اليوم)

�سامرف: �سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة

�سا�سرف: �سركة م�سفاة اأرامكو �سل



الأيدي العاملة

ال�سعوديون 48,053

غري ال�سعوديني 7,013

اإجمايل الأيدي العاملة يف 31 دي�سمرب 2009: 55,066

برامج تطوير املوظفني ال�سعوديني (اأعداد املنت�سبني يف نهاية عام 2009)     

برامج التدرج املهني:

برنامج التدرج املهني (اأرامكو ال�سعودية): 4,595 

برنامج التدرج املهني (يف امل�ساريع امل�سرتكة): 208

اإجمايل املتدرجني: 4,803

برامج ال�سهادة اجلامعية والدبلومات املتو�سطة لغري املوظفني

برنامج ال�سهادة اجلامعية لغري املوظفني: 1,444

برنامج الإعداد للدرا�سة اجلامعية: 231

برنامج الدبلومات املتو�سطة لغري املوظفني: 44

اإجمايل امل�ساركني يف برنامج ال�سهادة اجلامعية وبرنامج الدبلومات املتو�سطة 

لغري املوظفني: 1,719

الربنامج التعاوين:

طلبة الربنامج التعاوين: 106

برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني

الدرا�سات العليا: 312

الدرا�سات املتقدمة يف الطب وطب الأ�سنان: 18

الدبلوم الفني ملدة �سنتني: 66  

برنامج التدريب الفني ق�سري الأجل: 3

مهمات عمل يف الوليات املتحدة: 2

اإجمايل امل�ساركني يف برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني: 401
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 اأرامكو ال�سعودية 

يف اأرقام

الإنتاج/ ال�سادرات

الزيت اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات املكررة

20082009الزيت اخلام واملنتجات املكررة (بالرباميل)

3,266,236,5052,888,082,578اإنتاج الزيت اخلام مع ا�ستبعاد كميات البنزين الطبيعي امل�ستخدمة يف املزج 

2,509,577,6262,060,741,025�سادرات الزيت اخلام

607,471,000487,631,000الزيت اخلام املنقول با�ستخدام ناقالت مملوكة لل�سركة اأو م�ستاأجرة

577,941,454496,197,789اإنتاج املنتجات املكررة

132,088,155149,367,259�سادرات املنتجات املكررة

20082009الغاز الطبيعي

8.3368.556الغاز الرطب امل�سلم اإىل معامل الغاز (بباليني الأقدام القيا�سية املكعبة يف اليوم)

الغاز امل�سلم (برتيليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم)

6.5886.313غاز البيع (امليثان)

1.0221.114الإيثــان

7.6107.427اإجمايل كميات الغاز امل�سلمة

20082009�سوائل الغاز الطبيعي - الإنتاج

�سوائل الغاز الطبيعي امل�ستخرجة من الغازات الهيدروكربونية (بالرباميل)

146,047,764152,261,722الربوبان

94,483,405100,679,040البوتان

93,478,78182,839,545املكثفات

68,195,01974,467,706البنزين الطبيعي

402,204,969410,248,013اإجمايل اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي

20082009�سوائل الغاز الطبيعي - املنتجة للبيع 

مبيعات �سوائل الغاز الطبيعي امل�ستخرجة من الغازات الهيدروكربونية (بالرباميل)

136,484,296137,503,460الربوبان

80,703,85979,748,080البوتان

11,337,9038,881,499املكثفات

55,399,24851,438,402البنزين الطبيعي

اإجمايل مبيعات �سوائل الغاز الطبيعي 

(مع ا�ستبعاد املبيعات التي متت حل�ساب �سامرف و�سا�سرف)

283,925,306277,571,441

20082009الكربيت

3,163,3463,213,678ا�ستخال�س الكربيت (بالأطنان املرتية)

�سادرات الكربيت 

(مع ا�ستبعاد املبيعات التي متت حل�ساب �سامرف و�سا�سرف، بالأطنان املرتية)
2,866,7642,809,711



املنتجات الرئي�سة امل�سنعة يف م�سايف اململكة (بالرباميل)

ح�سة اأرامكو ال�سعودية

املبيعات املحلية من املنتجات املكررة ح�سب املنطقة (بالرباميل)

* متثل الأرقام ال�سالبة (بني هاللني) منتجات اأعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى.

غاز البرتول 2009

امل�سال

وقود النفاثات البنزينالنفتا

والكريو�سني

الأ�سفلت زيت الوقودالديزل

ومنتجات متنوعة

الإجمايل

4,518,20911,523,28340,074,1114,823,19868,819,04837,970,8597,201,157174,929,865راأ�س تنورة

77,510,313-30,792,36930,618,059)611,243(14,154,987)270,282(2,826,423ينبع

11,367,2063,528,42619,332,15340,4516,144,76242,371,406-1,958,408الريا�س

10,486,6407,052,1993,688,08530,730,205)447,937(784,2034,139,8785,027,137جدة

--------رابغ

10,087,24315,392,87970,623,4417,292,444129,430,21075,681,56817,034,004325,541,789اإجمايل املنتجات املحلية

غاز البرتول 2009
امل�سال

وقود النفاثات البنزينالنفتا
والكريو�سني

الأ�سفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

الإجمايل

70,482,000-24,344,00010,380,00019,666,00016,585,000-)493,000(�سامرف

54,189,000-1,795,00013,039,0002,193,00010,897,00012,553,00013,712,000�سا�سرف

45,985,000-8,959,0002,222,0005,121,00012,682,00017,001,000-برتورابغ

170,656,000-1,302,00021,998,00028,759,00026,398,00044,901,00047,298,000اإجمايل امل�ساريع امل�سرتكة

11,389,24337,390,87999,382,44133,690,444174,331,210122,979,56817,034,004496,197,789املجموع الكلي

الإجمايلاملنطقة الغربيةاملنطقة ال�سرقيةاملنطقة الو�سطى2009

1,670,6945,915,0595,622,19713,207,950غاز البرتول امل�سال

53,193,40229,079,72262,849,932145,123,056البنزين

7,522,2492,801,27911,917,90722,241,435وقود النفاثات والكريو�سني

62,963,48847,171,946104,712,051214,847,485الديزل

598,3447,878,26074,540,64383,017,247زيت الوقود

6,878,7088,021,3186,780,04321,680,069الأ�سفلت ومنتجات متنوعة

132,826,885100,867,584266,422,773500,117,242  الإجمايل

الإجمايلاملنطقة الغربيةاملنطقة ال�سرقيةاملنطقة الو�سطى2008

13,005,505 5,517,106 4,865,116 2,623,283 غاز البرتول امل�سال

136,696,463 59,531,359 27,451,603 49,713,501 البنزين

22,634,571 12,607,278 2,865,292 7,162,001 وقود النفاثات والكريو�سني

208,181,278 98,541,006 45,953,657 63,686,615 الديزل

113,318,825 103,484,969 9,223,992 609,864 زيت الوقود

22,765,326 6,508,872 8,942,001 7,314,453 الأ�سفلت ومنتجات متنوعة

516,601,968 286,190,590 99,301,661 131,109,717   الإجمايل
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الأعمال املحلية

م�سفاة مملوكة لأرامكو ال�سعودية

م�سفاة م�سرتكة

فر�سة �سحن

حمطات توزيع منتجات برتولية

جممع تكاملي للتكرير والبرتوكيميائيات

مرافق (�سركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع)

لوبريف (�سركة اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيوت الت�سحيم)

اجلبيل

اجلعيمة

راأ�ص تنورة

الظهران

الأح�ساء

القطيف

ال�سفانية

الريا�ص

الق�سيم

اجلوف

طريف

تبوك

�سبا

ينبع

رابغ

جدة

اأبها

جنران

ال�سليل

جيزان

اململكة العربية ال�سعودية
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الأعمال الدولية 

الظهران املقر الرئي�س لأرامكو ال�سعودية  

هيو�سنت: �سركة خدمات اأرامكو، و�سركة التكرير ال�سعودية، و�سركة اأرامكو اأ�سو�سيتد، و�سركة موتيفا اإنرتبرايزز اإل اإل �سي.   .1

وا�سنطن دي �سي.: �سركة خدمات اأرامكو   .2

نيويورك: �سركة البرتول ال�سعودي العاملية   .3

برمودا: �ستيالر اإن�سوران�س ليمتد   .4

كوراكاو: بولنرت كورب اإن. يف.، وباندولوود كورب اإن. يف.   .5

لندن: �سركة البرتول ال�سعودي فيما وراء البحار املحدودة، و�سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.   .6

روتردام: تك�ساكو اإ�سو اأي. اأو. �سي. مات�ست�ساب، وتيم ترمينال بي. يف.، وتك�ساكو اأي. اأو. �سي مبب�ستي�سن مات�ست�ساب   .7

لهاي: �سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.   .8

ال�سكندرية: ال�سركة العربية لأنابيب البرتول (�سوميد)   .9

اخلفجي: �سركة اأرامكو لأعمال اخلليج املحدودة   .10

دبي: �سركة فيال البحرية العاملية املحدودة   .11

نيودلهي: �سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.  .12

بكني: �سركة البرتول ال�سعودي املحدودة   .13

�سيوؤول: �سركة اإ�س – اأويل، و�سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.   .14

طوكيو: �سركة البرتول ال�سعودي املحدودة، و�سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف. و�سركة �سوا �سل �سكيوكي. كي.   .15

�سانغهاي: �سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.   .16

فوجيان: فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكال كومباين ليمتد، و�سينوبك �سينمي (فوجيان) برتوليوم كومباين ليمتد.    .17

هونغ كونغ: �سركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.، و�سعودي اأرامكو �ساينوكومباين   .18

�سنغافورة: �سركة البرتول ال�سعودي املحدودة   .19

اأوروبااآ�سيا

اأفريقيا

اأمريكا 

اجلنوبية

اأمريكا 

ال�سمالية

اأ�سرتاليا
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