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�رشكة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو 
ال�سعودية( هي �رشكة برتول وكيميائيات 

عاملية متكاملة متلكها حكومة  اململكة 
العربية ال�سعودية، . وقد اأ�سبحت اأرامكو 

ال�سعودية خالل تاريخها املمتد لثمانني 
عاماً �رشكة رائدة يف جمال التنقيب عن املوارد 
الهيدروكربونية واإنتاجها وتكريرها وتوزيعها 
و�سحنها وت�سويقها ، وحتتل مرتبة ال�سدارة 

بني ال�رشكات العاملية امل�سدرة للزيت اخلام 
و�سوائل الغاز الطبيعي. 

وتتبع ال�رشكة املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول 
واملعادن الذي يراأ�شه خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 

عبد الله بن عبدالعزيز اآل �شع�د، حفظه الله.

ويقع املقر الرئي�س لأرامك� ال�شع�دية يف مدينة 
الظهران باململكة العربية ال�شع�دية ومتلك 

مكاتب واأعمالً يف اأنحاء اململكة، ولدى ال�رشكة 
اأي�شاً مكاتب يف اأمريكا ال�شمالية واأوروبا واآ�شيا، 
حيث ت�جد ال�رشكات التابعة واملنت�شبة لأرامك� 

ال�شع�دية يف كل من اململكة العربية ال�شع�دية 
وال�شني وال�ليات املتحدة الأمريكية واليابان 

وجمه�رية ك�ريا والهند واململكة املتحدة وه�لندا 
و�شنغاف�رة والإمارات العربية املتحدة وم�رش .

وتنت�رش اأعمال ال�رشكة يف اأنحاء اململكة مبا يف 
ذلك مياهها الإقليمية يف اخلليج العربي والبحر 

الأحمر، ولديها مرافق اإنتاج وت�زيع تربطها بجميع 
الأ�ش�اق العاملية، وت�شمل هذه الأعمال الأ�شا�شية 

ما يلي: 

التنقيب والإنتاج:  •
  تتحمل ال�رشكة م�ش�ؤولية التنقيب عن 

الزيت اخلام والغاز الطبيعي على الياب�شة 
ويف املناطق املغم�رة، واإدارة تط�ير احلق�ل 

لتحقيق الإنتاج الأمثل على املدى الط�يل،  
وا�شتخال�س الزيت اخلام واملكثفات والغاز 

الطبيعي بكفاءة.

التكرير واملعاجلة والت�سويق:  •
  وي�شمل ذلك تكرير الزيت اخلام واملكثفات 

وجتزئة الغاز الطبيعي وبيع وت�زيع الغاز 
الطبيعي و�ش�ائل الغاز الطبيعي 

والبرتوكيميائيات وال�ق�د البرتويل . ويعنى 
قطاع التكرير واملعاجلة والت�ش�يق يف ال�رشكة 

بت�شغيل م�شايف الزيت ومرافق جتزئة الغاز 
الطبيعي ومعامل البرتوكيميائيات اإلى 

جانب ت�شغيل مرافق ت�زيع املنتجات البرتولية 
ومنتجات الغاز الطبيعي.

وتعد قيم ال�رشكة - ممثلة يف التميز وال�سالمة 
وامل�سوؤولية والنزاهة واملواطنة - نربا�شاً 

تهتدي به يف اإدارة اأعمالها واأ�شا�شاً ترتكز عليه 
جميع هذه الأعمال، ويت�قع من م�ظفي ال�رشكة 
اأن يج�شدوا هذه القيم ويعززوها يف جميع اإدارات 

ال�رشكة واأق�شامها. 

تسعى أرامكو السعودية 
ألن تصبح بحلول عام 2020 

أكبر شركة متكاملة في 
العالم في مجال الطاقة 

والكيميائيات، تركز على 
زيادة الدخل وتسهيل 

تنمية االقتصاد الوطني 
وتنويعه بصورة مستدامة 

والمساعدة في إنشاء 
قطاع طاقة حيوي قادر على 

المنافسة العالمية.

هدفنا االسرتاتيجي

األعمال الدولية / طرق المالحة للتصدير

هيوسنت   1
شركة خدمات أرامكو  

شركة أرامكو أسو شييتد  
شركة التكرير السعودية  

شركة موتيفا انرتبرايزز ل. ل. سي  

واشنطن العاصمة   2
شركة خدمات أرامكو  

مدينة نيويورك   3
شركة البرتول السعودي العاملية  

برمودا   4
ستيللر إنشورنس ليمتد  

كوراكاو   5
بوالنرت كوربوريشن إن. يف.  

باندلوود كوربوريشن إن .يف.  

لندن   6
  شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. يف. يو. 

كي. احملدودة
  شركة البرتول السعودي فيما وراء البحار 

احملدودة

روتردام   7
تيم )تيكساكو، إيسو، أرامكو، ماتشب(   

ترمينال بي. يف.

الهاي   8
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. يف.  

ميالن   9
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. يف.  

10  اإلسكندرية
  شركة خطوط  أنابيب البرتول العربية 

)سوميد(

11  دبي
شركة فيال البحرية العاملية احملدودة  

12  نيودهلي
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. يف.  

13  سنغافورة
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. يف.  

14  شامن
أرامكو آسيا – شامن  

15  بكني
أرامكو آسيا  

16  فوجيان
  شركة فوجيان ريفايننق آند برتوكيمكل 

احملدودة
  شركة ساينوبك سنماي برتوليم احملدودة

17  شنغهاي
أرامكو آسيا - شنغهاي  

18  سيئول
أرامكو آسيا - كوريا  

إس-أويل  

19  طوكيو
أرامكو آسيا - اليابان  

شوا شل سكيو ك. ك.  

اململكة العربية
السعودية

طريف

تبوك
اجلوف

 القصيم
 ضبا

ينبع

رابغ
الرياض

ا لشيبة

السفانية

اجلعيمة
رأس تنورة

القطيف

 األحساء
الظهران

اجلبيل

جّدة

 أبها

 جنران

 السليل

جازان

األعمال المحلية

التكرير والكيميائيات  
مصايف املشاريع املشرتكة

الفرض  
املصايف اململوكة ألرامكو السعودية  

مستودعات منتجات البرتول  
شركة مرافق )منافع الكهرباء واملياه(  

لوبريف )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت   
التشحيم(

الشيبة  

قيم الشركة

التميز

السالمة

املسؤولية

النزاهة

املواطنة

1
2

3

5

6
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طرح املالحة لتصدير الزيت

العمالء

مصفاة

البرتوكيميائيات

مبيعات الغاز

معمل الغاز

معمل فرز الغاز من الزيت

جتزئة سوائل الغاز الطبيعي

تصدير سوائل الغاز الطبيعي

تصدير النفط اخلام

املنتجات املكررة

العمالء

معاجلة وانتاج النفط والغاز
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تدير ال�رشكة احتياطيات تقليدية من الزيت 
اخلام تبلغ 260.2 بلي�ن برميل اإلى جانب 284.8 

تريلي�ن قدم مكعبة قيا�شية من احتياطيات 
الغاز.

ويف عام 2012، اأنتجت ال�رشكة 3.479 بلي�ن 
برميل من الزيت، اأي ما يعادل برميل واحد من 

كل ثمانية براميل من اإجمايل الإنتاج العاملي من 
الزيت اخلام وتعد اأكرب كمية اإنتاج �شن�ي لل�رشكة 

على مدى تاريخها. وفيما يتعلق باإنتاج ال�رشكة 
من الغاز يف عام 2012، بلغ اإنتاج الغاز اخلام 

امل�شلم اإلى معامل الغاز 3.924  تريلي�ن قدم 
مكعبة قيا�شية، بزيادة قدرها 8.3 % مقارنة 

بعام 2011، وه� كذلك اأعلى اإنتاج خالل �شنة 
واحدة يف تاريخ اأعمال  ال�رشكة، كما اأنتجنا 482 
ملي�ن برميل من �ش�ائل الغاز الطبيعي منها 82 

ملي�ن برميل من املكثفات. 

ومتلك اأرامك� ال�شع�دية، وال�رشكات التابعة لها، 
اأو ت�شارك يف ملكية م�شاٍف حملية ودولية يف 

خمتلف اأنحاء العامل تبلغ طاقتها التكريرية 
الإجمالية نح� 4.5 ملي�ن برميل يف الي�م، وتبلغ 

ح�شة ال�رشكة من هذه الطاقة التكريرية 2.4 
ملي�ن برميل يف الي�م، الأمر الذي يجعلها �شاد�س 

اأكرب �رشكة يف جمال التكرير يف العامل. ويف عام 
2012، قمنا بزيادة اإنتاجنا من املنتجات املكررة 
من 495 ملي�ن برميل يف عام 2011 اإلى 507 
ماليني برميل. كما زادت �شادراتنا من املنتجات 
املكررة بن�شبة 2.4 % لت�شل اإلى 126 ملي�ن 

برميل. وزادت �شادراتنا من الزيت اخلام مبقدار 100 
ملي�ن برميل لت�شل اإلى 2.521 بلي�ن برميل يف 

عام 2012، يتم ت�شدير ن�شبة 53.2 % منها اإلى 
ال�رشق الأق�شى. 

ومن خالل هذه الإجنازات جمتمعة ا�شتمر وفاوؤنا 
بالتزاماتنا جتاه عمالئنا. وت�شري التنب�ؤات اإلى من� 

الطلب على منتجات الزيت والغاز ب�ترية معق�لة 
ميكن تلبيتها مب�شادرنا ال�فرية، ول تزال اأرامك� 

ال�شع�دية تقدم اإ�شهامات كبرية يف احلفاظ على 
وفرة هذه امل�ارد على ال�شعيد العاملي. وتلعب 

ال�رشكة دوراً رئي�شاً يف القت�شاد العاملي من خالل 
الحتفاظ بطاقة اإنتاجية احتياطية كبرية من 

الزيت اخلام ت�شهم بها يف ا�شتقرار اأ�شعار الزيت 
العاملية. 

واإذا كان لدى املجتمع وقطاعات ال�شناعة 
ت�قعات معينة ب�شاأن م�شتقبل �شناعة الطاقة، 

ول�شيما اجلانب املتعلق باإنتاج الطاقة وتط�ير 
ال�ق�د النظيف وال�شتثمار يف م�شادر الطاقة 
البديلة، فاإن اأرامك� ال�شع�دية ملتزمة بالقيام 

بدورها يف هذا ال�شدد. 

ولال�شتفادة من اأق�شى الإمكانات املت�فرة يف 
ال�رشكة، اأطلقت اأرامك� ال�شع�دية برناجماً 
طم�حاً للتح�ل ال�شرتاتيجي، وقد اأحرز هذا 

الربنامج تقدماً ملح�ظاً يف عام 2012، حيث 
يهدف اإلى تن�يع اأعمالنا ودعم تن�يع امل�شادر 

القت�شادية للمملكة واإك�شاب ال�رشكة ما 
حتتاجه من مرونة وديناميكية وكفاءة ل�شمان 

ا�شتمرار جناحها يف امل�شتقبل. 

ونحن نبحث يف جمال م�شادر الطاقة املتجددة 
ومعاجلة ما يعرت�س هذه امل�شادر من حتديات فنية 
واقت�شادية وبيئية، وندرك اأهمية اإدارة احتياطياتنا 
مب�ش�ؤولية وحكمة، وجعل منتجاتنا البرتولية اأكرث 

ا�شتدامة ومالءمة للبيئة، ليمكننا من تلبية 
احتياجات الطاقة العاملية واحلد من الآثار البيئية.

وخالل الأع�ام الثمانني املا�شية، تفخر اأرامك� 
ال�شع�دية بتنفيذها بنية ت�شغيلية �شلبة وقد 
تراكمت لديها ثروة هائلة من املعرفة والقدرات. 
وهذه القدرات التقنية التي ميتلكها م�ظف�نا 

و�رشكاوؤنا ، جتعلنا من الرواد يف �ش�ق الطاقة 
العاملية. 

يف عام 2012، كان متيز م�ظفينا واأعمالنا وراء 
احتفاظنا مبكانتنا الرائدة واإبرازها للعامل ب�ش�رة 
اأو�شح يف عامل الطاقة. ومع ا�شتمرارنا يف تعزيز 

ملكات البتكار والإبداع لدى م�ظفينا، فاإننا 
ن�شتكمل دورنا املهم يف ر�شم معامل م�شتقبل 

ال�رشكة  وبالتايل ن�شهم يف حتقيق م�شتقبل 
زاهر للمملكة. وهكذا، فاإن ما منلكه يف اأرامك� 
ال�شع�دية من قدرات وريادة وابتكارات كانت 
هي الع�امل التي �شاعدت يف حتقيق النجاح 

حتى ي�منا هذا، وت�شاعد  يف بناء الغد. 

تلعب الشركة دورًا رئيسًا في االقتصاد 
العالمي من خالل االحتفاظ بطاقة 

إنتاجية احتياطية كبيرة من الزيت 
الخام نسهم بها في استقرار أسعار 

الزيت العالمية

بليون برميل من احتياطيات الزيت اخلام  260.2
تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز  284.8
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جهود الشركة يف جمال املواطنة
تتمثل روؤية اأرامك� ال�شع�دية للم�اطنة يف اأن 
تق�م ال�رشكة بدور رائد وم�ؤثر يف ت�فري الفر�س 
الجتماعية والقت�شادية للمملكة واملناطق 

الأخرى التي تعمل فيها �رشكاتها التابعة، فنحن 
نحمل على عاتقنا م�ش�ؤولية اإحداث اأثر اإيجابي 
يف املجتمع، ويف �ش�ء هذه الروؤية، فاإننا ن�شعى 

جاهدين للعب دور ريادي يف كل ركيزة من الركائز 
الأربع ل�شرتاتيجية امل�اطنة  وت�شمل هذه الركائز 

ما يلي: 

االقتصاد
املحافظة على ا�ستمرارية النمو والتطور
تُ�شخر اأرامك� ال�شع�دية مكت�شياتها الق�ية 

ومكانتها العاملية الرائدة يف دفع عجلة التنمية 
القت�شادية امل�شتدامة لقت�شاد اململكة، 

وينطلق نهجنا ال�شامل من نظرة بعيدة املدى 
ت�شمح لنا بال�شتفادة من اأعمالنا الأ�شا�شية 

وتط�ير املحت�ى ال�طني ومتكني رواد الأعمال وبناء 
ق�ة عاملة قادرة على املناف�شة. 

اجملتمع
الإ�سهام يف ازدهار املجتمعات

تلتزم اأرامك� ال�شع�دية بالقيام بدور حم�ري يف 
دعم املجتمعات املحلية التي تعمل فيها، ويركز 

نهجنا يف م�شاعدة املجتمعات يف بناء ثقافة 
ال�شالمة وتعزيز �شحة املجتمع ورفاهيته من 

خالل ما نقدمه من م�شاهمات خريية.

املعرفة
بناء القاعدة املعرفية للمملكة

تلتزم اأرامك� ال�شع�دية برفع معايري التعليم 
وتط�ير قاعدة معرفية من اأجل م�شتقبل 

اأجيال اململكة. وتكر�س ال�رشكة م�ارد كبرية 
- اإلى جانب ما تتمتع به من قدرات يف جمال 
اإدارة امل�شاريع - لدعم جه�د الدولة يف تط�ير 

منظ�مة وا�شعة من الربامج وامل�ؤ�ش�شات التي 
تهدف اإلى حتقيق طم�حات قطاع التعليم يف 

اململكة ، كما ت�شاعد يف بناء القاعدة املعرفية 
امل�شتقبلية للمملكة من خالل تط�ير الربامج 

ز ال�شباب، وتدعم عملية  التي تغذي البتكار وحتفِّ
التعليم خ�ش��شاً يف جمال العل�م والتكن�ل�جيا 

والهند�شة والريا�شيات.

البيئة
تعزيز احللول البيئية

تهدف اأرامك� ال�شع�دية اإلى اإمداد ال�ش�ق 
بالزيت واملنتجات الهيدروكرب�نية لتحقيق النم� 
القت�شادي والرخاء مع حت�شني الأداء البيئي من 
خالل اأن�شطة البحث والتط�ير التي تركز على 
جانب ال�شتدامة، كما تدير ال�رشكة اأعمالها 

بطريقة م�شتدامة للحد من الآثار البيئية وتلبية 
احتياجات العامل من الطاقة بكفاءة، اإلى جانب 

حماية التن�ع البي�ل�جي.

نحمل على عاتقنا 
مسؤولية إحداث أثر 
إيجابي في المجتمع

الصف األعلى )من اليمني(
الأ�ستاذ اأمني ح�سن النا�رش، النائب الأعلى 

لرئي�س اأرامك� ال�شع�دية للتنقيب والإنتاج.

الأ�ستاذ �سامل �سعيد اآل عائ�ض، النائب الأعلى 
لرئي�س اأرامك� ال�شع�دية يف مهمة خا�شة.

الأ�ستاذ عبد العزيز فهد اخليال، النائب الأعلى 
لرئي�س اأرامك� ال�شع�دية للعالقات ال�شناعية.

معايل الأ�ستاذ حممد عبد امللك اآل ال�سيخ، 
رئي�س جمل�س هيئة ال�ش�ق املالية يف اململكة 

العربية ال�شع�دية.

الصف األوسط )من اليمني(
الأ�ستاذ خالد بن عبد العزيز الفالح،  رئي�س 

اأرامك� ال�شع�دية وكبري اإدارييها التنفيذيني.

معايل الأ�ستاذ علي بن اإبراهيم النعيمي، 
وزير البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة العربية 

ال�شع�دية.

معايل الدكتور اإبراهيم عبدالعزيز الع�ساف، 
وزير املالية يف اململكة العربية ال�شع�دية.

الصف األسفل )من اليمني(
ال�سيد بيرت وويكي، ع�ش� منتدب �شابق يف 

البنك الدويل وكبري الإداريني التنفيذيني مل�ؤ�ش�شة 
التم�يل الدولية.

معايل الدكتور حممد اإبراهيم ال�سويل، رئي�س 
مدينة امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية.

معايل الدكتور خالد �سالح ال�سلطان، مدير 
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران.

ال�سري مارك مودي �ستيوارت، رئي�س �شابق 
ملجل�س اإدارة �رشكة رويال دات�س �شل.

جملس اإلدارة 
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حمل عام 2012 حتديات عديدة لالقت�شاد العاملي، 
منها - واإن مل يكن اأهمها - التباط�ؤ القت�شادي يف 
اأوروبا وامل�شائل املتعلقة باأزمة حل�ل تاريخ حمدد لزيادة 

ال�رشائب وتقلي�س الإنفاق احلك�مي يف ال�ليات 
املتحدة، اأو ما اأطلق عليه ا�شم »الهاوية املالية«. 

وعلى الرغم من تلك امل�شاعب، ت�ا�شل النم� 
القت�شادي ب�ش�رة مبهرة يف اآ�شيا وبقي الطلب 

العاملي على الطاقة حمتفظا بزخمه. 

وبف�شل بعد النظر الذي تتمتع به ا�شرتاتيجية 
اأرامك� ال�شع�دية والعمل اجلاد مل�ظفيها، حافظت 

ال�رشكة على مكانتها كم�رِّد رائد للطاقة يف العامل، 
وه� ما مكنها من اأن ت�شهد عاماً اآخر مثمراً وناجحاً 

بحمدالله. 

ولذلك فاإنني ما زلت اأ�شعر بالفخر اإزاء ما تبديه 
اأرامك� ال�شع�دية من ريادة حتى يف اأ�شعب الظروف. 
كما اأن متيزنا منقطع النظري يف عملنا قد لعب دوراً 

رئي�شاً يف ت�فري ال�شتقرار لأ�ش�اق الطاقة والبرتول. 
و�شنظل ملتزمني بالقيام بدورنا ل�شمان ا�شتمرار 

الثقة يف هذه ال�شناعة والتغلب على ما يظهر من 
حتديات. 

واأ�شتطيع اأن اأق�ل اإن ال�شتثمارات امل�شتمرة يف 
ال�رشكة يف عام 2012 هي التي مكنتها من 

املحافظة على مكانتها يف �شدارة �شناعة البرتول، 
ومع ت�ا�شل جه�دنا الدوؤوبة يف جمال التنقيب 

والإنتاج والت�ريد �شمن م�شاعي ال�رشكة لتحقيق 
التميز، فاإنها متر الآن مبرحلة حت�ل �شامل لت�شبح 
�رشكة حتقق للمملكة قدراً من الع�ائد واملنافع 

يتجاوز ما حتققه الآن من خالل رفع قيمة منتجاتنا 
وت��شيع نطاقها وتهيئة ال�رشكة من خالل م�رشوعات 
واإجراءات عديدة لت�ا�شل حتقيق النجاح يف امل�شتقبل. 
ونحن مبا نظهره من جدارتنا بالريادة ن�شهم يف تط�ير 
وتقدم اقت�شاد اململكة عرب املثابرة لتحقيق م�شتقبل 

زاهر من خالل اللتزام والعمل اجلاد.

وما من �شك باأنني وجميع اأع�شاء جمل�س الإدارة 
ن�شعر  بالمتنان اإزاء الدعم املت�ا�شل الذي نحظي 

به من خادم احلرمني ال�رشيفني، امللك عبد الله بن 
عبد العزيز اآل �شع�د، حفظه الله، وويل عهده 

الأمني �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان بن عبد 
العزيز اآل �شع�د. وكلي يقني من اأن اململكة يف ظل 

قيادتهما احلكيمة، �شت�ا�شل حتقيق تط�رها الطم�ح 
ووا�شع النطاق الذي ت�شانده اأرامك� ال�شع�دية عرب 

 التح�ل املت�شارع الذي متر به.

 

علي بن اإبراهيم النعيمي
وزير البرتول والرثوة املعدنية

رئي�س جمل�س الإدارة

تميزنا منقطع النظير في 
أعمالنا لعب دورًا رئيسًا 

في توفير االستقرار 
ألسواق الطاقة والبترول

لقد كان عام 2012 واحداً من اأجنح الأع�ام يف تاريخ 
اأرامك� ال�شع�دية، كما كان من اأكرث الأع�ام احلافلة 

بال�شع�بات والتحديات. ولذلك فاإنه ي�شعدين اأن 
اأعرب عن امتناين البالغ  للجه�د الكبرية التي بذلها 

م�ظف� وم�ظفات ال�رشكة وم�ا�شلتهم لالأداء 
املتميز، رغم كل هذه التحديات، يف جميع مناطق 

اأعمال ال�رشكة وقطاعاتها. 

لقد ا�شتجابت اأرامك� ال�شع�دية، خالل العام 2012، 
لأو�شاع ال�ش�ق بتحقيق اأعلى اإنتاج للزيت اخلام يف 

تاريخها ، فيما ت�ا�شلت اأعمالنا يف جمال الت�زيع 
والت�ش�يق من اأجل تلبية احتياجات عمالئنا مب�ث�قية. 

وخالل عام 2013، ت�شهد ال�رشكة الذكرى الثمانني 
لتاأ�شي�شها ، حيث ننظر اإلى هذه العق�د الثمانية، 

باعتبارها الفرتة الزمنية التي حققت �شمعتنا 
العالية املتقدمة ومكنتنا من حيازة الثقة التي 

نحظى بها يف ت�فري الطاقة للعامل واأن ن�شبح لي�س 

فقط اأكرب �رشكات الطاقة املتكاملة يف العامل، بل 
اأي�شاً ال�رشكة الرائدة اأداءً على م�شت�ى العامل.

ويف مقابل ذلك فاإننا مل نت�ان يف تط�ير اأعمالنا 
واإنفاذ م�رشوعاتنا، فال�رشكة الآن ت�شهد عملية حت�ل 
كربى يف اأعمالها وثقافتها، وه� التح�ل الذي نبني 

فيه على ما لدينا من اأ�ش�س را�شخة يف ج�انب 
القدرات والريادة والبتكار حتى نتمكن من حتقيق 
هدفنا ال�شرتاتيجي املتمثل يف اأن ت�شبح اأرامك� 

ال�شع�دية اأبرز �رشكة طاقة وكيميائيات متكاملة يف 
العامل قبل حل�ل الذكرى الت�شعني لتاأ�شي�س ال�رشكة. 

فعلى �شبيل املثال، خط�نا خط�ات كربى يف 
حت�شني اأعمالنا، مما �شاعدنا على اأن ن�شبح �رشكة 

اأكرث كفاءة وم�ث�قية ومرونة، وحتقق ذلك من خالل 
دخ�لنا جمال اأعمال الغاز غري التقليدي وت��شعنا يف 
جمال �شناعة البرتوكيميائيات، كما ت�شاعف حجم 

برناجمنا الراأ�شمايل اأربع مرات خالل ال�شن�ات القليلة 

املا�شية، بالإ�شافة اإلى �شعينا امل�شتمر يف اإدارة 
م�شاريعنا الراأ�شمالية بالكفاءة والتميز. 

ومن جانب اآخر ن�ا�شل بداأب ا�شتغالل الفر�س التي 
تتاح لنا وللمعنيني باأعمالنا. اإن اإمكاناتنا يف جمال 
التقنيات  والكفاءات �شتعزز ب�شكل كبري من تلك 
الفر�س امل�شتقبلية. واإنني اأرحب بكم  يف تقريرنا 

ال�شن�ي لعام 2012 ، واأدع�كم للتعرف لي�س فقط 
على ما حققناه خالل العام، بل للتعرف على 

مالمح رحلة اأرامك� ال�شع�دية اإلى امل�شتقبل. ذلك 
امل�شتقبل الذي �شت�ا�شل فيه ال�رشكة اإ�شهاماتها 

يف خدمة وطننا وباقي �شع�ب العامل.  وبكلمة 
اأخرى: »بناء الغد«.

 خالد بن عبد العزيز الفالح
الرئي�س وكبري الإداريني التنفيذيني

لقد استجابت أرامكو 
السعودية، خالل العام 
2012، ألوضاع السوق 

بتحقيق أعلى إنتاج 
للزيت الخام في تاريخها
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قدراتنا التي تراكمت على مدى 80 عامًا تتيح لنا تبوء مرتبة الصدارة في الصناعة البترولية 
باعتبار أعمالنا عامال محفزًا القتصاد المملكة، كما تهيئ هذه القدرات لنا بيئة يمكن لالبتكار من 

خاللها أن يقدم إسهامات كبيرة لخير المملكة والعالم.

بليون برميل من إنتاج الزيت اخلام )سنوي(  3.5
مليون برميل من إنتاج الزيت اخلام )يومي(  9.5

تريليون قدم مكعبة قياسية من إنتاج الغاز )سنوي(  3.9
بليون قدم مكعبة قياسية من إنتاج الغاز )يومي(  10.7

جوائز
حصلت أرامكو السعودية خالل عام 2012 على 

المزيد من التكريم من خالل الجوائز العديدة 
التي حصدتها، فقد تم خالل مؤتمر دولي مرموق 

هو مؤتمر قمة رواد التصنيع تكريم أرامكو 
السعودية كأفضل شركة عالمية من حيث 
التميز التشغيلي في مجال التصنيع، كما 
منحتنا جمعية مصنعي الغاز جائزة الرئيس 

للسالمة لتميزنا في مجال السالمة في أعمال 
الغاز وجائزة برنامج تقدير اإلنجازات االستثنائية 

في مجال السالمة بفضل ما حققه نظام 
السالمة اإللكتروني في الشركه.

القدرات
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القدراتالقدرات

قدراتنا يف التنقيب واإلنتاج
اأرامكو ال�سعودية �رشكة برتولية متكاملة 
ركزت عرب تاريخها على التنقيب عن الزيت 

اخلام واإنتاجه، غري اأنه منذ الثمانينيات اأخذت 
ال�رشكة يف تو�سيع اأعمالها حملياً ودولياً 

من خالل عدد من ال�رشاكات ال�سرتاتيجية، 
وكما �سيت�سح فيما يلي، فاإننا منلك مهارات 

ومعارف كبرية، وقد وا�سلت اإجنازاتنا منوها 
خالل العام 2102.

و�شمن �شعينا خلدمة العمالء يف خمتلف اأنحاء 
العامل، ا�شتطعنا يف عام 2012 اأن ننتج برميال 

واحداً تقريباً من كل ثمانية براميل من الزيت 
اخلام التي مت اإنتاجها يف العامل كله.  فقد �شجل 

اإنتاجنا من الزيت اخلام يف العام 2012 زيادة 
بن�شبة بلغت 4.3 % مقارنة بالعام 2011، يف 

حني �شجل اإنتاجنا من الغاز )الغاز اخلام وغاز 
املعامل( زيادة بن�شبة بلغت 8.4 %. اإن جممل 

اإنتاجنا من كل من الزيت اخلام والغاز الطبيعي 
خالل العام بلغ اأعلى م�شت�ى لهما يف تاريخ 

ال�رشكة.

اأبرز الإجنازات الت�سغيلية لل�رشكة يف عام 
:2012

�اإنتاج 9.506 ملي�ن برميل ي�مياً يف املت��شط  �•
من الزيت اخلام.

�اإنتاج 3.479 بلي�ن برميل من الزيت اخلام على  �•
مدى العام.

�اإنتاج 10.72 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية يف  �•
املت��شط ي�مياً من الغاز.

�اإنتاج 3.924 تريلي�ن قدم مكعبة قيا�شية من  �•
اإنتاج الغاز على مدى العام.

اإجناز 199 بئراً تنقيبية وتط�يرية للزيت. �•

اإجناز 100 بئر تنقيبية وتط�يرية للغاز. �•

احتياطياتنا:

�260.2 بلي�ن برميل من احتياطيات الزيت  �•
اخلام واملكثفات القابلة لال�شتخال�س.

�284.8 تريلي�ن قدم مكعبة من احتياطيات  �•
الغاز.

وقد وا�شلت اأرامك� ال�شع�دية - يف اإطار تلبية 
الطلب العاملي على الطاقة لأع�ام ط�يلة قادمة- 
العمل خالل عام 2012 يف خمتلف اأنحاء اململكة 
لتط�ير حق�ل تختلف يف اأحجامها ما بني حق�ل 

�شغرية واأخرى كبرية ومعقدة. و�شخرت ال�رشكة 
اأحدث تقنيات ال�شناعة يف اأعمال التنقيب يف 
اأنحاء اململكة خالل عام 2012 مع الرتكيز على 

التنقيب يف املناطق اجلديدة يف البحر الأحمر 
واملكامن املعقدة على الياب�شة ويف املناطق 

البحرية. و�شملت الكت�شافات حقل زيت واحد ه� 
حقل اأ�شالف، وحقلي غاز هما حقل ال�شع�ر وحقل 
اأم رميل - لي�شل اإجمايل الكت�شافات من حق�ل 
الزيت والغاز يف تاريخ ال�رشكة اإلى 116 اكت�شافاً، 

علماً باأن حقل ال�شع�ر يعد اأول اكت�شاف لل�رشكة 
يف مياه البحر الأحمر.

وا�شتمرت طاقتنا الإنتاجية الي�مية الق�ش�ى من 
الزيت اخلام عند م�شت�ى 12 ملي�ن برميل يف الي�م 

خالل العام، اأما طاقة املعاجلة يف معامل الغاز 
التابعة لنا فت�شل يف ال�قت احلايل اإلى 13.23  

بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية.

قدرات التكرير والتوزيع
وا�شلت ال�رشكة خالل عام 2012 زيادة الطاقة 

التكريرية ودمج مرافق التكرير والكيميائيات، يف 
�شعي من ال�رشكة لتط�ير وتكامل اأعمال التكرير 
والت�زيع والت�ش�يق. وقد بلغت الطاقة التكريرية 

الإجمالية للم�شايف املحلية الأربع اململ�كة 
بالكامل لأرامك� ال�شع�دية - وهي م�شفاة 

الريا�س وينبع وجدة ومعمل التكرير يف راأ�س تن�رة 
- ملي�ن برميل يف الي�م. وعلى ال�شعيد املحلي، 

وا�شلت ال�رشكة تلبية الطلب على ال�ق�د 
واللقيم يف اململكة، وزادت مبيعات املنتجات يف 
اململكة من 549.9 ملي�ن برميل يف عام 2011 

اإلى 588.4 ملي�ن برميل يف عام 2012. 

وفيما تبقي اأرامك� ال�شع�دية على و�شعها 
باعتبارها ال�رشكة الأولى عاملياً بني �رشكات 

التنقيب عن الزيت اخلام والغاز واإنتاجهما، فاإننا 
نركز كذلك على حتقيق اأق�شى ا�شتفادة من 

كل قطرة م�اد هيدروكرب�نية ننتجها، وما اإنتاج 
الكيميائيات - ل�شيما املنتجات الكيميائية 

عالية القيمة - اإل اإحدى الطرق لتحقيق هذا 
الهدف. 

متتلك اأرامك� ال�شع�دية املعرفة وامل�شادر 
والعنا�رش الالزمة لأداء اأعمالها، اإ�شافة اإلى 
املرافق الأ�شا�س الالزمة لتحقيق ذلك. فمن 

خالل م�شاريعها وال�رشكات التابعة لها، فهي 
متتلك �شبكة تكرير �شخمة تنت�رش يف م�اقع 

ا�شرتاتيجية من العامل وقاعدة ق�ية يف �شناعة 
الكيميائيات.

وب�ج�د هذه القدرة العري�شة يف ال�رشكة، اإلى 
جانب القاعدة ال�شلبة من امل�ارد الهيدروكرب�نية 

املت�فرة لدينا، فاإن الت��شع يف اأعمالنا من خالل 
الدخ�ل يف جمال �شناعة الكيميائيات، ميثل 

خياراً ا�شرتاتيجياً �شليماً، باعتبار اأن دمج اإنتاج 
الكيميائيات يف م�شايف ال�رشكة داخل اململكة 
وخارجها يتيح لنا ال�شتفادة من اأ�ش�لنا احلالية 
وامل�شتقبلية يف جمال التكرير لتحقيق اإيرادات 

اإ�شافية من اأعمال تت�شم بال�شتقرار املايل 
وبدرجة اأعلى من الرتكيز على العمالء، اأما 

م�شاريعنا البرتوكيميائية فتربز مدى التزامنا 
بزيادة فر�س التنمية ال�شناعية وت�شنيع املنتجات 

عالية القيمة  مما ي�شهم يف زيادة فر�س العمل 
وحتقيق التن�يع القت�شادي باعتبارهما من 

الع�امل املهمة مل�شتقبل اقت�شاد اململكة.

فنحن منلك ون�شغل مرافق لتخزين الزيت اخلام 
واملنتجات املكررة وغاز البرتول امل�شال املربد 

ومكثفات الغاز الطبيعي يف �شائر اأنحاء اململكة. 
وقد ت�ا�شلت يف عام 2012 جه�دنا لتح�يل هذه 

املرافق اإلى ا�شتخدام اأنظمة الت�شغيل الآيل 
من اأجل اإدارة اأف�شل ملبيعات املنتجات البرتولية 

والرتقاء مب�شت�يات ال�شالمة والكفاءة يف 
اأعمالنا. وتخ�شع مرافق التخزين العائدة لل�رشكة 

لأعمال حت�شني دورية ل�شمان اأعلى م�شت�يات 
اخلدمة وتلبية الطلب املحلي على املنتجات 

املكررة. ونتيجة لذلك قامت ال�رشكة خالل عام 
2012 باإمداد نح� 5 اآلف عميل حملي بكمية 

بلغت 588 ملي�ن برميل من املنتجات املكررة من 
خالل 19 م�شت�دعاً للمنتجات البرتولية.
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اللتزامات يف جمال ال�سالمة والبيئة
نعتز يف اأرامك� ال�شع�دية، ب�ش�رة خا�شة، 

بثقافة ال�شالمة، فال�شالمة هي اإحدى القيم 
الأ�شا�س التي تق�م عليها اأعمالنا، ومع ا�شتمرار 

جه�دنا لتحقيق اأق�شى م�شت�يات ال�شالمة 
املمكنة يف اأعمالنا، انخف�س معدل الإ�شابات 
املهدرة لل�قت يف عام 2012 بن�شبة 8.3 % 

مقارنة بعام 2011 حيث بلغ 0.11 اإ�شابة مهدرة 
لل�قت لكل 200 األف �شاعة عمل.

كذلك فاإننا فخ�رون باإجنازاتنا البيئية، فقد قمنا 
يف عام 2012 بقيا�س وتقييم الأداء البيئي لأكرث 
من 40 مرفقاً خمتلفاً، مع تقييم درجة اللتزام 

وال�عي والتدريب واملبادرات على �ش�ء 21 م�ؤ�رشاً 
بيئياً. كما قمنا بتجربة تقنيات جديدة يف جمال 
البيئة وجنحنا يف اأول م�رشوع ل�شتخال�س وحقن 
ثاين اأك�شيد الكرب�ن وحققنا مزيداً من خف�س 

معدلت حرق الغاز يف مرافقنا باأكرث من الن�شف 
خالل ال�شنتني املا�شيتني. ويف اإطار م�ا�شلة 

اللتزام بخطتنا الرئي�شة للبيئة التي اأطلقناها 
يف عام 2001، ا�شتطعنا يف عام 2012 اأن 
نحد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربيت من 

مرافق التنقيب والإنتاج، واأن نح�شن من معدل 
ا�شتهالك الطاقة مقارنة مبعدل اإنتاجها يف 

مرافقنا، وذلك من بني جملة اإجنازات بيئية اأخرى.

وفيما يتعلق بامل�شتقبل فاإننا �شندخل يف 
�رشاكات مع ال�رشكات واملجم�عات الأخرى 

لت�شجيع تبني املزيد من التقنيات عالية الكفاءة، 
وكذلك تبني املمار�شات التي تراعي اإ�شرتاطات 

ال�شالمة وحتافظ على البيئة، وذلك يف اإطار 
جه�د تهدف اإلى حتقيق ع�ائد اقت�شادية واإيجاد 

فر�س العمل يف اململكة والإ�شهام يف جعل 
امل�شتقبل اأكرث تقدما وازدهاراً فيما يتعلق 

باملحافظة على البيئة.

وي�شاعدنا تركيزنا على جانبي القدرة والتميز 
الت�شغيلي على اأن نك�ن �رشكة اأكرث كفاءة 

وم�ث�قية ومرونة واأن نلتزم باأعلى معايري 
ال�شالمة وال�شحة واحلفاظ على البيئة، ويحدث 
ذلك كله بطريقة اقت�شادية ومربحة.وت�ا�شلت 

جه�دنا يف عام 2012 لدعم ال�شتخدام النظيف 
وامل�ث�ق والفعال للمنتجات الهيدروكرب�نية من 

اأجل م�شتقبل اململكة والعامل. 

ولقد جتلى �شجلنا الباهر يف جمال امل�ث�قية 
يف �شهر اأغ�شط�س عندما كنا من �شمن من 

تعر�ش�ا لهج�م اإلكرتوين اآثم. ورغم خط�رة 
التهديد الذي مثله ذلك اإل اأننا مل نفقد قطرة 

واحدة من الزيت ومل ي�ؤثر هذا الهج�م على 
اأعمالنا الإنتاجية اأو مبيعاتنا. وقد قمنا بتعزيز 

اأمن �شبكتنا الإلكرتونية من خالل تطبيق العديد 
من التدابري الإ�شافية ل�شمان ا�شتمرارية اأعمالنا 

على خمتلف امل�شت�يات ويف كافة القطاعات.

اإلصابات المهدرة للوقت )لكل 200 ألف ساعة عمل(

ساعة عمل مهدرة يف 2012  0.11
ساعة عمل مهدرة يف 2011  0.12
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القدرات يف جمال امل�رشوعات
منيفة

يربز م�رشوع منيفة لزيادة اإنتاج الزيت اخلام - وه� 
اأكرب اإجنازات ال�رشكة يف عام 2012 - �شاهداً على 

التزامنا بزيادة قدرتنا الإنتاجية يف ال�قت الذي 
نحافظ فيه على البيئة.

و�شي�شم هذا امل�رشوع حني دخ�له حيز اخلدمة يف 
عام 2013 نح� 41 كيل�مرتاً من اجل�ش�ر العل�ية 

)causeways( وثالثة كيل�مرتات من الكباري 
)bridges( و27 جزيرة حفر و13 من�شة بحرية 

و15 م�قع حفر على الياب�شة، اإلى جانب اآبار مياه 
ومرافق حقن والعديد من خطوط الأنابيب وحمطة 

عالية الكفاءة لالإنتاج املزدوج للكهرباء والبخار 
بطاقة 420 ميغاواط . 

ويت�قع عند بدء الت�شغيل الكامل للم�رشوع مع 
نهاية عام 2014 اأن ي�شل اإنتاج حقل منيفة 
اإلى 900 األف برميل يف الي�م من الزيت اخلام 

العربي الثقيل و90 ملي�ن قدم مكعبة قيا�شية 
من الغاز و65 األف برميل يف الي�م من املكثفات 

الهيدروكرب�نية. وكان من نتائج قدراتنا يف حماية 
البيئة املحيطة باأعمالنا يف منيفة تر�شيح ال�رشكة 

لنيل جائزة الي�ن�شك� يف جمال امل�ش�ؤولية البيئية.

برنامج غاز كران
�شاعد حقل كران، وه� اأول حقل للغاز غري املرافق 

تق�م ال�رشكة بتط�يره يف منطقة مغم�رة، 
يف زيادة اإنتاج الغاز يف اململكة. وقد مت تط�ير 

هذا احلقل املكت�شف يف عام 2006 لتلبية 
الطلب املحلي على غاز البيع واللقيم ال�شناعي 
لت�شغيل حمطات الكهرباء والتحلية، وقد مت اإجناز 
هذا امل�رشوع يف عام 2012 ، ليبلغ قمة م�شت�اه 
الإنتاجي البالغ 1.8 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية 

يف الي�م، قبل اجلدول الزمني املقرر ويف حدود 
امليزانية املر�ش�دة له. 

وكان قد مت يف برنامج كران بذل اجله�د لتح�شني 
امل�شاهمة املحلية يف اأعمال الإن�شاء و�رشاء امل�اد، 

حيث قامت مكاتب ت�شميم حملية يف مرحلة 
مبكرة من الربنامج باإعداد جزء من الدرا�شات 

الهند�شية متهيداً ل��شع الت�شميم التف�شيلي، 
وقد مت ت�شنيع اأو تاأمني ما قيمته 498 ملي�ن 

دولر من املعدات داخل اململكة، كما كان اأكرث من 
ن�شف املقاولني لأعمال الإن�شاء مقاولني حمليني.

وثمة اإجناز اآخر يف هذا الربنامج يتمثل يف �شجل 
ال�شالمة الت�شغيلية اخلا�شة به، وي�شمل هذا 

ال�شجل 62 ملي�ن �شاعة عمل دون ح�ادث، كثمرة 
لأن�شطة وبرامج ت�ع�ية مثل تنظيم ور�س عمل 
لإر�شاء ثقافة ال�شالمة، وعدم وق�ع اأية اإ�شابات 

مهدرة لل�قت اإطالقاً خالل ال�شنة املا�شية. 

القدرة يف جمال املوارد الب�رشية
يف عام 2012 ت�ا�شلت جه�دنا لتنمية قدرات 
م�ظفينا، وان�شب تركيزنا على �شقل قدراتنا 

التقنية مبا ميكننا من الت��شع يف اأعمال جديدة 
يف اإطار �شعينا امل�شتمر لبل�غ اأق�شى اإمكانياتنا 

وتعظيم ما نحققه للمملكة من ف�ائد 
اإقت�شاديه. 

 iWorkforce( يعد مركز الأيدي العاملة الذكية
Center( الذي تاأ�ش�س يف عام 2012، اأحد 

الأ�شاليب التي ن�شتخدمها اأرامك� ال�شع�دية 
يف الت�شدي لتحديات الأيدي العاملة واإيجاد 

احلل�ل املنا�شبة لها وت�شخري اأف�شل املمار�شات 
لدعم التخطيط ال�شرتاتيجي لل�رشكة يف جمال 
الأيدي العاملة والرتقاء بامل�ارد الب�رشية كعامل 

متكني ا�شرتاتيجي لالأعمال. وي�شهم هذا املركز 
يف حتقيق اأرامك� ال�شع�دية لهدفها املتمثل 

يف جذب وتط�ير والحتفاظ باأيد عاملة عاملية 
امل�شت�ى ت�شل بال�رشكة اإلى حتقيق هدفها 

ال�شرتاتيجي لعام 2020 املتمثل يف اأن ت�شبح 
اأبرز �رشكة طاقة وكيميائيات متكاملة يف العامل. 

وبقي ال�شتثمار يف تط�ير املهارات م�شاألة 
اأ�شا�شية بالن�شبة لأرامك� ال�شع�دية يف عام 

2012. ومن اأجل ت�فري التدريب وبيئة العمل 
الالزَمنينْ لتط�ير اجليل القادم من املهند�شني 

وعلماء الأر�س، ت�ا�شلت جه�دنا لتط�ير قدرات 
مركز التط�ير املهني للتنقيب والإنتاج يف 

ال�رشكة، ومت تقدمي ما جممله 361 دروة تدريبية 
يف عام 2012 من خالل منهجنا الدرا�شي 

املتخ�ش�س الذي ي�شمل جميع ج�انب التنقيب 
والإنتاج، علماً باأنه قد مت تخريج نح� 600 مهني 

منذ عام 2010. 

كما تتجلى قدراتنا يف تط�ير الكفاءات 
ال�ظيفية اأي�شاً يف ا�شتخدام م�ظفي ال�رشكة 

مهاراتهم وكفاءاتهم يف جمال العمل، فقد 
ح�شل اأكرث من 700 من م�ظفينا خالل عام 

2012 على �شهادات دولية تتعلق ب�ظائفهم، 
وا�شتفاد اأكرث من 5600 م�ظف من برنامج 
ال�رشكة لنقل املعرفة الذي يق�م من خالله 
امل�ظف�ن الأكرث خربة بتقدمي الت�جيه املهني 

لزمالئهم الأ�شغر �شناً ونقل خرباتهم اإليهم، 
و�شت�شاعد النتائج التي تتحقق يف هذا 

املجال اأرامك� ال�شع�دية على حتقيق هدفها 
ال�شرتاتيجي لعام 2020.

القوى العاملة  كما في 31 ديسمبر 2012

اإلمجايل  54,041
سعوديون  46,259

غري سعوديني  7,782
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برنامج الغاز يف وا�سط
�شيك�ن معمل الغاز يف وا�شط اأحد اأكرب معامل 
الغاز التي بنتها اأرامك� ال�شع�دية ، و�شيزيد هذا 
املعمل - اإلى جانب م�رشوع كران – قدرة اململكة 

يف معاجلة الغاز بنح� 40 %. 

و�شتق�م املرافق املتكاملة لهذا املعمل امل�شتقل 
بذاته مبعاجلة 2.5 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية 

يف الي�م من الغاز غري املرافق من حقلي العربية 
واحل�شباه البحريني، ويت�قع - يف الظروف العادية 

- اأن ي�فر معمل الغاز يف وا�شط اإمدادات تبلغ 
1.75 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية يف الي�م من 

غاز البيع، رغم اأن القدرة الإنتاجية للحقلني 
املغم�رين تبلغ 3.05 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية 

من الغاز اخلام يف حالت الط�ارئ اأو يف فرتات 
ذروة ارتفاع الطلب، كما �شيك�ن جممع وا�شط 
قادراً على جتزئة �ش�ائل الغاز الطبيعي املنتجة 

يف مناطق اأخرى اإلى الإيثان والربوبان والبي�تان 
والبنزين الطبيعي.

و�شيك�ن معمل الغاز يف وا�شط اأول معمل يف 
اململكة ي�شتخدم تقنية مبتكرة يف معاجلة الغاز 

لتح�شني كفاءة ا�شتخال�س الكربيت مبا ي�شل 
اإلى 99.3 %، وقد ت�ا�شل خالل عام 2012 �شري 
العمل يف تط�ير امل�قع واملرافق امل�ؤقتة واأنظمة 
الت�شالت مع تقدم الأعمال الإن�شائية بخطى 

ثابتة. 

تو�سعة م�سفاة موتيفا
جاء الحتفال بتد�شني م�شفاة م�تيفا يف 

ب�رت اآرثر، وه� مرفق م�رشوع م�شرتك مع �رشكة 
�شل اأويل يف ال�ليات املتحدة، يف �شهر ماي� 

من العام 2012 اإيذاناً باإجناز م�رشوع ت��شعتها. 
وقد اأ�شاف هذا امل�رشوع 325 األف برميل يف 

الي�م اإلى الطاقة التكريرية للم�شفاة لي�شل 
اإجماليها اإلى 600 األف برميل يف الي�م لت�شبح 
�شاد�س اأكرب م�شفاة يف العامل والأكرب يف اأمريكا 
ال�شمالية، لتزيد بذلك من قدرة م�تيفا التكريرية 

اإلى 1.105 ملي�ن برميل يف الي�م.

وقد ت�قفت اأن�شطة بدء الت�شغيل ب�شبب عطل 
ت�شغيلي تطلب اإ�شالحات يف وحدة تقطري الزيت 
اخلام، والتي كانت على و�شك الكتمال يف نهاية 
العام. وظل م�رشوع ت��شعة امل�شفاة وفق اجلدول 

الزمني املخطط له لإعادة ت�شغيله بطاقته 
التكريرية الكاملة يف اأوائل عام 2013.
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تركز الشركة بقوة ووضوح كاملين 
على تزويد العالم بإمدادات طاقة أكبر 
وأنظف. وهذا التركيز يستمد قوته من 

قدرات موظفينا وشركائنا ويوجه بوصلة 
قراراتنا ويحقق قيمة فريدة للخدمات 

المقدمة لعمالئنا

اكتشاف حقل الزيت »أسالف« يف 2012  1
اكتشاف حقلي غاز »أم رميل« و »الشعور« يف 2012  2

اكتشاف 116 حقل زيت وغاز على مدى تاريخ الشركة  116

اكتشافات الزيت والغاز
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الكيميائيات
يف جمال التكرير واملعاجلة والت�ش�يق، وا�شلت 

ال�رشكة جه�دها لزيادة الطاقة التكريرية التي 
متلكها يف خمتلف اأنحاء العامل ودمج مرافق 
التكرير والكيميائيات. ففي اإطار الت��شع يف 
اأعمال الكيميائيات، وا�شلت ال�رشكة خالل 

عام 2012 تنفيذ املرحلة الثانية مل�رشوع تط�ير 
برتورابغ، وه� م�رشوعنا امل�شرتك مع �ش�ميت�م� 

كيميكل، وتط�ير املرافق اجلديدة يف �شدارة، 
م�رشوعنا امل�شرتك مع داو كيميكل ك�مباين الذي 
�شينتج عنه اأكرب مرفق برتوكيميائيات يتم بناوؤه 

يف مرحلة واحدة عرب التاريخ. 

ونعمل كذلك على حت�شني جمم�عة اأعمالنا يف 
جمال التكرير واملعاجلة والت�ش�يق لإ�شافة املزيد 

من القيمة للم�ارد الهيدروكرب�نية لل�رشكة 
وت�فري املزيد من فر�س العمل اجلديدة، لي�س 

فقط يف ال�رشكة وال�رشكات التي تتبع لها اأو 
تقدم خدمات اإليها، بل ويف جتمعات ال�شناعات 

التح�يلية والت�شنيعية واخلدمية املحيطة مبرافق 
التكرير والكيميائيات املدجمة. 

ولدعم ت��شع اأرامك� ال�شع�دية يف جمال 
البرتوكيميائيات، يجري علماوؤنا اأبحاثاً للت��شل 

لطرق جديدة وفاعلة لإنتاج الإيثيلني والربوبيلني 
ب�ش�رة مبا�رشة من الزيت اخلام، دون املرور بعمليات 

التكرير. حيث �شتعالج هذه الأوليفينات بعد 
العملية التح�يلية لإنتاج م�شتقات ذات قيمة 

م�شافة اأعلى . وهذه التقنيات احلديثة �شت�شاعد 
ال�رشكة يف اإنتاج منتجات جديدة بطرق مبتكرة 

واإ�شافة املزيد من القيمة للم�ارد الطبيعية 
للمملكة ف�شالً عن تنمية املمتلكات الفكرية 

لل�رشكة.

�رشكة اأرامكو ال�سعودية لتجارة املنتجات 
البرتولية )اأرامكو للتجارة(

بداأت �رشكة اأرامك� ال�شع�دية لتجارة املنتجات 
البرتولية اأعمالها مطلع عام 2012 حيث بلغ 

حجم جتارتها 265 ملي�ن برميل من املنتجات 
املكررة خالل عامها الت�شغيلي الأول مبا يحقق 
الت�ازن بني العر�س والطلب يف اململكة. وت�لت 

هذه ال�رشكة يف �شهر اأكت�بر امل�ش�ؤولية عن 
اأعمال �شحن املنتجات داخل اململكة، وين�شب 

تركيز هذه ال�رشكة، التي اأ�ش�شت ر�شمياً با�شم 
اأرامك� للتجارة ك�رشكة تابعة وممل�كة بالكامل 

لأرامك� ال�شع�دية، على ا�شترياد وت�شدير 
املنتجات البرتولية املكررة ودعم جه�د اأرامك� 

ال�شع�دية للت��شع يف جمالت التكرير واملعاجلة 
والت�ش�يق. وقد مثلت اأرامك� للتجارة يف عام 

2012 م�شالح اأرامك� ال�شع�دية يف بيع و�رشاء 
املنتجات البرتولية املكررة مثل املكثفات والنفتا 

والبنزين واملقطرات ال��شيطة وزيت ال�ق�د 
ومنتجات الرجيع البرتويل والكربيت. 

اخلطوات املستقبلية
تركز ال�رشكة بق�ة وو�ش�ح كاملني على تزويد 

العامل باإمدادات طاقة اأكرب واأنظف. وهذا الرتكيز 
ي�شتمد طاقته من قدرات م�ظفينا و�رشكائنا، 

وي�جه ب��شلة قرارتنا،   ويحقق قيمة فريدة 
للخدمات املقدمة لعمالئنا.ومن خالل اقرتان 
اخلربة املتخ�ش�شة بالأ�ش�ل الكبرية والتقنية 
املتط�رة، تتح�ل اأرامك� ال�شع�دية اإلى �رشكة 
طاقة وكيميائيات عاملية رائدة ومتكاملة مع 

ا�شتمرارها يف ال�شطالع بدورها كالعب رئي�س يف 
اقت�شاد اململكة. 

وتتيح لنا قدراتنا امل�شي قدماً وبخطًى واثقة 
يف تنفيذ ا�شرتاتيجية تهدف اإلى تعظيم الأرباح 

والتحكم يف خماطر ال�ش�ق، وت�شمح لنا باحلفاظ 
على مكانتنا الراقية باعتبارنا اأكرب م�رِّدي الطاقة 

يف العامل م�ث�قية ويف ال�قت ذاته الت��شع 
بالدخ�ل يف جمالت اأعمال جديدة، كما ت�شمن 

لنا، يف ظل تعزيز اأرامك� ال�شع�دية ملكانتها 
العاملية الرائدة، اأن ن�شتفيد من تلك القدرات 

خلدمة م�شالح الأطراف املعنية باأعمالنا. 

وقد داأبت اأرامك� ال�شع�دية دائماً على الرتكيز 
على دعم القت�شاد ال�طني، وت�شعى ال�رشكة 

من خالل تعزيز اأعمالها لتج�شيد قيمة امل�اطنة 

ب�شكل اأف�شل عن طريق ت�فري ال�ظائف وخف�س 
ما ت�شتخدمه من الطاقة لإنتاج النفط ، ل�شمان 
م�شتقبل اأكرث اإ�رشاقاً وا�شتدامة لالأجيال القادمة.

ويف اخلتام، فاإن قدراتنا يف جمال التكرير 
والت�ش�يق والكيميائيات ت�شاعدنا يف تلبية 

الطلب املحلي على الطاقة بكفاءة، والعمل 
على بناء قطاع طاقة وخدمات حي�ي، كما 

اأنها تتيح لنا، على ال�شعيد العاملي، مناف�شة 
اأف�شل ال�رشكات يف �شناعة النفط يف الأ�ش�اق 
ال�شرتاتيجية التي تتمتع مبعدلت من� مرتفعة، 

ويعني هذا كله اأن هذه القدرات املتنامية متكننا، 
باإذن الله، من بناء غٍد اأف�شل.

نعمل على تحسين مجموعة أعمالنا في مجال التكرير 
والمعالجة والتسويق إلضافة المزيد من القيمة للموارد 
الهيدروكربونية للشركة وتوفير المزيد من فرص العمل 

الجديدة

2014
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تتشكل مكانتنا الرائدة في الصناعة وفي دعم اقتصاد المملكة مما نظهره كل يوم من قدرة 
متقدمة في إنتاج الطاقة التي تحتاجها المملكة والعالم بصورة يمكن االعتماد عليها، ونسعى 
الستخدام هذه المكانة الرائدة في اإلسهام بإيجابية في توفير مستقبل أكثر ازدهارًا لوطننا 

ومجتمعنا.

مليون برميل يوميًا طاقُتنا اإلنتاجية من الزيت اخلام  12.0
بليون قدم مكعبة قياسية يوميًا قدرُتنا على معاجلة الغاز  13.23

جوائز
حصلت الشركة في عام 2012 على المزيد 

من التكريم لمكانتها الرائدة من خالل الجوائز 
العديدة التي حصدتها، وكان من بين مظاهر 

هذا التكريم الذي نعتز به كثيرًا حصولنا على 
جائزة »التميز في برنامج الحد من حرق الغاز« 

التي تلقتها الشركة من المنتدى العالمي للحد 
من حرق الغاز الذي عقد في لندن بقيادة البنك 
الدولي في شهر أكتوبر. وقد حصلنا على هذه 

الجائزة تقديرًا لجهودنا في تطبيق برنامج الحد 
من حرق الغاز في جميع مرافق التكرير ومعامل 
الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، األمر الذي يبرهن 

على التزامنا ليس فقط بأن نجعل أعمالنا أكثر 
مالءمة للبيئة بل واإلسهام في التحسينات 
التي تدخلها الصناعة عمومًا في هذا المجال. 

كما حصلت الشركة على تقدير في مجال يمثل 
أهمية خاصة للمملكة، عندما ُكرِّمت عالميَا 

لقاء إنجازاتها في ترشيد استهالك الطاقة 
خالل المؤتمر العالمي لهندسة الطاقة 2012، 

نظير تحقيقها وفرًا كبيرًا في الطاقة عن طريق 
تطبيق 59 مبادرة لتوفير الطاقة في دائرة 

أعمال الغاز بالشركة.

الريادة
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الريادة يف بناء الغد

تلتزم اأرامكو ال�سعودية باأداء دور ريادي يف 
توفري فر�ض عمل جديدة ملواطني اململكة 

ل�سقل كفاءات واإمكانات الأجيال القادمة. 
ويف اإطار جهود ال�رشكة لبناء الغد، وا�سلت 

خالل عام 2012 تو�سعة اأعمالها واأن�سطتها 
بالدخول يف جمال الكيميائيات التي تعد ذات 

اأهمية يف تطوير ال�سناعات التحويلية ومن 
اأجل جذب ال�ستثمارات اإلى اململكة.

و�شت�فر امل�شانع وامل�شاريع اجلديدة فر�س عمل 
لل�شباب. كما تق�د ال�رشكة عملية تط�ير قطاع 

خدمات طاقة يتمتع بقدرات تناف�شية عاملية 
وي�فر مئات الآلف من فر�س العمل املبا�رشة وغري 

املبا�رشة يف اململكة، وتبحث يف اإمكانية ا�شتغالل 
م�شادر الطاقة البديلة واملتجددة مبا فيها طاقة 

الرياح والطاقة ال�شم�شية، حيث ميكن لهذه 
امل�شادر اأن ت�شاعد يف ت�فري املزيد من الفر�س 

لل�رشكة واململكة .

الريادة يف م�سادر الطاقة غري التقليدية:
يف عام 2012، ومع ا�شتمرار جه�دنا للح�ش�ل 

على اأحدث م�شادر الطاقة، خط�نا اأولى خط�اتنا 
يف جمال الغاز غري التقليدي باإثبات وج�د كميات 

كبرية من الغاز ال�شخري وغاز الطبقات قليلة 
امل�شامية والنفاذية يف اململكة. 

و�ش�ف ت�شهم مبادرة الغاز غري التقليدي يف 
حتقيق هدفنا ال�شرتاتيجي بعدة طرق، حيث 

�شت�شكل اإمدادات اململكة من الغاز غري 
ل اإمداداتها من م�ارد الغاز  التقليدي رافداً يكمِّ

التقليدي وت�شاعد يف تلبية الطلب على الطاقة 
يف اململكة. 

وبالإ�شافة اإلى ذلك، �شت�ؤدي م�ارد الغاز غري 
التقليدي التي ت��شلنا اإليها يف عام 2012 اإلى 

زيادة اإجمايل ح�شة الغاز �شمن جمم�عة م�شادر 
الطاقة امل�شتخدمة يف اململكة واإلى حفظ 

كميات كبرية من الزيت للت�شدير يف امل�شتقبل، 
ِّد رائد  مما عزز مكانة اأرامك� ال�شع�دية كم�ر
للطاقة يف الأ�ش�اق العاملية لأجيال قادمة. 

ورغم اأن تكلفة الغاز غري التقليدي اأعلى 
من تكلفة معظم اأن�اع الغاز التقليدي، 

فاإن ا�شتخراج هذا الن�ع من الغاز يعد خياراً 
ا�شرتاتيجياً واقت�شادياً مهماً لل�رشكة ،

و�شي�شتخدم الغاز غري التقليدي كبديل لأن�اع 
ال�ق�د ال�شائل عالية القيمة مثل الديزل وزيت 
ال�ق�د الرجيع والزيت اخلام يف ت�شغيل حمطات 

الكهرباء وحتلية املياه، وت�شتثمر اأرامك� ال�شع�دية 
يف تقنيات مبتكرة خلف�س التكلفة املرتفعة 

للغاز غري التقليدي مبا يتيح فر�شاً للتعامل مع 
الطلب املحلي ب�ش�رة اأكرث كفاءة. 

وقد بنت ال�رشكة على جناحها يف اكت�شاف 
هذه امل�ارد، ف�ا�شلت يف عام 2012 برامج 

التنقيب والتقييم يف ثالث مناطق واعدة للغاز 
غري التقليدي يف اململكة هي: ال�شمال الغربي؛ 

وجن�ب الغ�ار؛ ومنطقة الربع اخلايل مبا حتت�ي 
عليه من غاز �شخري غني باملكثفات، حيث 

ا�شتهدفت هذه اجله�د جمع املعل�مات الالزمة 
مل�شاعدتنا يف اتخاذ القرارات ال�شحيحة فيما 

يتعلق مبكان وكيفية ال�شتثمار من اأجل تعجيل 
ال��ش�ل لإنتاج جتاري للغاز غري التقليدي . 

وتعد هذه امل�شاريع جزءاً من مبادرتنا الأو�شع 
للغاز غري التقليدي، الذي دخل يف ط�ر الت�شغيل 

الكامل يف عام 2012 مع انطالق اأعمال احلفر 
التنقيبي على اأيدي فرق متعددة التخ�ش�شات 
ت�شم مهنيني من اأرامك� ال�شع�دية وخرباء يف 

ال�شناعة من ذوي اخلربات ال�ا�شعة.

ستؤدي موارد الغاز غير التقليدي التي توصلنا إليها في 
عام 2012 إلى زيادة إجمالي حصة الغاز ضمن مجموعة 

مصادر الطاقة المستخدمة في المملكة، وإلى حفظ 
كميات كبيرة من الزيت للتصدير في المستقبل



30 تقرير أرامكو السعودية السنوي لعام 2012

الريادة

31 تقرير أرامكو السعودية السنوي لعام 2012

الريادة

في عام 2012، خطونا خطوة رئيسة أخرى إلدخال المزيد من التحسين 
على مجموعة أعمال الزيت الخام العائدة للشركة، حيث وضعنا 

استراتيجية لضمان استمرار إنتاج الزيت الخام على المدى البعيد 
وصواًل إلى القرن القادم. وقد وضعت هذه االستراتيجية للمساعدة في 

زيادة القيمة التي نحققها في مجال التنقيب واإلنتاج مع أخذ الفرص 
المتاحة في مجال التكرير والمعالجة والتسويق بعين االعتبار وتحقيق 

أقصى استفادة ممكنة منها.

زيادة معدلت ا�ستخال�ض املواد 
الهيدروكربونية

يف عام 2012، خط�نا خط�ة رئي�شة اأخرى لإدخال 
املزيد من التح�شني على جمم�عة اأعمال الزيت 
اخلام العائدة لل�رشكة، حيث و�شعنا ا�شرتاتيجية 

ل�شمان ا�شتمرار اإنتاج الزيت اخلام على املدى 
البعيد و�ش�لً اإلى القرن القادم. وقد و�شعت 

هذه ال�شرتاتيجية للم�شاعدة يف زيادة القيمة 
التي نحققها يف جمال التنقيب والإنتاج مع 

اأخذ الفر�س املتاحة يف جمال التكرير واملعاجلة 
والت�ش�يق بعني العتبار وحتقيق اأق�شى ا�شتفادة 

ممكنة منها. 

وخالل 2012، قمنا بدرا�شة جميع املكامن 
التابعة لل�رشكة وحددنا ب�ش�رة متاأنية جمم�عة 

الزي�ت اخلام التي �شتتمكن هذه املكامن من 
اإنتاجها على املدى القريب والبعيد، حيث 

�شنعتمد طرق جديدة لتطبيق اأف�شل املمار�شات 
لإدارة هذه املكامن لتحقيق م�شت�يات مثلى 
للتط�ير والإنتاج، وهذا من �شاأنه اأن ي�شاعدنا 
يف بل�غ اأق�شى معدلت ممكنة ل�شتخال�س 
امل�اد الهيدروكرب�نية واللتزام باأعلى معايري 

ال�شالمة و�شمان م�ث�قية الأعمال ويف ال�قت 
نف�شه العمل بطريقة م�ش�ؤولة من الناحية 

البيئية، علماً باأن املحافظة على م�ارد اململكة 
من احتياطيات الزيت �شت�ؤدي اإلى تر�شيخ دعائم 

النجاح يف ال�رشكة وت�شهم يف حتقيق الرفاه 
القت�شادي لأرامك� ال�شع�دية واململكة لعق�د 

عديدة قادمة. 

وبالإ�شافة اإلى م�شاريعنا يف جمال الغاز غري 
التقليدي وجه�دنا لتح�شني اإنتاج جمم�عة 

الزي�ت اخلام املنتجة، اأطلقنا عدداً من الربامج 
وامل�شاريع امل�شرتكة اجلديدة، التي ت�شهم يف 

حتقيق هدفنا يف اأن ن�شبح �رشكة طاقة عاملية 
رائدة ومتكاملة واأن نعزز القيمة امل�شافة 
لل�رشكة واململكة من خالل دمج الأ�ش�ل 

والأعمال وا�شتخدام اأف�شل التقنيات. 
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يا�رشف، امل�رشوع امل�سرتك مع �سينوبك
اأ�ش�شت اأرامك� ال�شع�دية و�رشكة ت�شاينا 

برتوكيميكل ك�رب�ري�شن )�شين�بك( يف عام 
2012 �رشكة ينبع اأرامك� �شين�بك للتكرير 

املحدودة )يا�رشف(، وهي م�رشوع م�شرتك يت�شمن 
اإن�شاء ومتلك وت�شغيل م�شفاة حت�يل كامل يف 
مدينة ينبع ال�شناعية. ولدى اأرامك� ال�شع�دية 

و�شين�بك تاريخ ط�يل وناجح من املبادرات 
امل�شرتكة يف تط�ير وتنفيذ امل�شاريع العمالقة 

ذات امل�شت�ى العاملي، وتعد يا�رشف اأول ا�شتثمار 
دويل ل�شين�بك يف جمال التكرير واملعاجلة 

والت�ش�يق، كما اأنها تب�رش بف�شل جديد من 
ال�رشاكة مع اأرامك� ال�شع�دية. 

و�ش�ف تك�ن م�شفاة هذا امل�رشوع امل�شرتك 
م�شفاة حت�يل كامل عاملية الطراز بطاقة قدرها 
400 األف برميل يف الي�م من الزيت اخلام العربي 

الثقيل، و�شتنتج اأكرث من 13.5 ملي�ن غال�ن 
يف الي�م من اأن�اع ال�ق�د فائق النظافة ل��شائل 

النقل لت�شديره اإلى الأ�ش�اق الدولية وتزويد 
ال�ش�ق املحلية اإلى جانب منتجات مكررة اأخرى 

عالية القيمة. 

ويت�قع اأن حتقق يا�رشف يف غ�ش�ن �شن�ات قليلة 
من الت�شغيل اإيرادات �شن�ية كبرية واأن ت�فر 

نح� 6000 فر�شة عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة 
لل�شع�ديني. واإ�شافة اإلى الت�ظيف املبا�رش، فقد 

التحق املئات من ال�شع�ديني بالفعل بربنامج 
التدرج يف يا�رشف ومت تخ�شي�س غالبيتهم 

ل�ظائف م�شتقبلية يف جمال الت�شغيل 
وال�شيانة. كما �شيق�م املقاول�ن الأ�شا�شي�ن يف 
يا�رشف بت�ظيف وتدريب العديد من املهند�شني 

والفنيني ال�شع�ديني يف خمتلف املجالت الفنية 
والإدارية خالل مرحلة اإن�شاء امل�رشوع مبا يخدم 

برنامج ال�شع�دة يف اململكة، كما يت�قع اإنفاق 
نح� 60 % من القيمة الإجمالية للم�رشوع داخل 

اململكة من خالل اأعمال الهند�شة التف�شيلية 
التي �شتق�م بها مكاتب ت�شميم حملية، 

و�رشاء املنتجات من امل�شنعني وامل�ردين املحليني، 
وال�شتعانة ب�رشكات الإن�شاء ال�شع�دية.

م�سفاة جازان
حتقق خالل عام 2012 تقدم كبري يف جمال 

ت�شميم وتنفيذ م�رشوع م�شفاة جازان التابعة 
لأرامك� ال�شع�دية، والتي �شتك�ن ن�اة للتنمية 

ال�شناعية يف املنطقة اجلن�بية الغربية من 
اململكة. و�شتق�م م�شفاة جازان، عند بدء 
ت�شغيلها يف عام 2016، مبعاجلة 400 األف 

برميل يف الي�م من الزيت العربي الثقيل 
واملت��شط لإنتاج البنزين والديزل ذي املحت�ى 

الكربيتي فائق النخفا�س اإلى جانب مادة البنزول  
والباراك�شيلني، و�ش�ف يجري دمج ومكاملة 
اأعمال امل�شفاة مع اأكرب جممع يحت�ي على 
�شل�شلة متكاملة ومنظ�مة معاً لأعمال 

حت�يل امل�اد البرتولية الثقيلة اإلى غاز يف العامل، 
مما �شي�شهم يف ت�ليد 3000 ميقا واط من 

الكهرباء بكفاءة اقت�شادية وفاعلية، لتغطية 
احتياجات امل�شفاة، ويف بدء �شناعات �شغرية 

باجل�ار، وكذلك ت�فري الطاقة ملدن املنطقة. كما 
�شتقام فر�شة بحرية بالقرب من امل�شفاة على 

�شاحل البحر الأحمر ميكنها ا�شتقبال ناقالت 
الزيت اخلام الكبرية جداً لتزويد امل�شفاة اجلديدة 
بالزيت اخلام. يذكر اأنه خالل ال�شن�ات الع�رشين 

املا�شية مل ت�شهد م�شاريع اإن�شاء م�شاف بهذا 
احلجم يف العامل �ش�ى م�شايف جازان ويا�رشف 

و�شات�رب.

و�شتك�ن م�شفاة جازان وفر�شتها ممل�كتني 
بالكامل لأرامك� ال�شع�دية و�شت�شبحان جزءاً 

اأ�شا�شياً من �شبكة التكرير العائدة لل�رشكة 
لتلبية الطلب على الطاقة يف اململكة مع 

ت�شدير الفائ�س من ال�ق�د اإلى الأ�ش�اق العاملية، 
و�شي�فر امل�رشوع ما يزيد على 1000 وظيفة 

مبا�رشة و 4000 وظيفة غري مبا�رشة.

�رشكة اأرامكو ال�سعودية توتال للتكرير 
والبرتوكيماويات )�ساتورب(

�رشكة اأرامك� ال�شع�دية ت�تال للتكرير 
والبرتوكيماويات )�شات�رب( هي م�رشوع م�شرتك 

مع �رشكة ت�تال الفرن�شية �شيتم يف اإطاره اإن�شاء 
م�شفاة حت�يل كامل بطاقة 400 األف برميل يف 
الي�م ودجمها مبرافق البرتوكيميائيات يف اجلبيل. 

وعقب اكتمال اأن�شطة الت�شغيل املبدئي مع 
نهاية عام 2012 تت�شمن اخلطط بدء ت�شغيل 

مرافق املعاجلة تدريجياً يف امل�شفاة يف عام 

2013، وقد وظفت �شات�رب بالفعل اأكرث من 700 
م�ظف ولديها 350 متدرجاً قيد التدريب يف 

مرافق اأرامك� ال�شع�دية وم�شافيها. 

و�شتك�ن م�شفاة �شات�رب عند اكتمالها �شابع 
م�شايف العامل من الناحية التقنية املعقدة 

واملتط�رة، و�شتق�م بتح�يل الزيت العربي اخلام 
الثقيل اإلى منتجات عالية القيمة. كما �شتك�ن 

امل�شفاة اأول منتج للمادة ال�شلبة الباقية بعد 
تقطري اخلام )الك�ك البرتويل( والباراك�شيلني يف 

اململكة.

�ش�ف تنتج امل�شفاة كميات كبرية من 
البرتوكيميائيات الأ�شا�شية امل�جهة لأعمال 

التح�يل والت�شدير يف قطاع التكرير واملعاجلة 
والت�ش�يق. و�شت�شمل هذه البرتوكيميائيات 

700 األف طن مرتي �شن�ياً من الباراك�شيلني و 
200 األف طن مرتي �شن�ياً من الربوبيلني املبلمر، 
وغريها. كما اأجريت درا�شات اأي�شا يف عام 2012 
ل�شتك�شاف مزيد من فر�س التكامل يف اأعمال 

البرتوكيميائيات يف �شات�رب.

املرحلة الثانية مل�رشوع رابغ
برتورابغ ه� �رشكة م�شاهمة م�شرتكة اأ�ش�شتها 

يف البداية اأرامك� ال�شع�دية و�رشكة �ش�ميت�م� 
كيميكل ك�مباين كم�رشوع م�شرتك. وتت�شمن 

املرحلة الثانية لهذا امل�رشوع تكملة وت��شعة 
جممع ومرافق تكرير البرتول واإنتاج البرتوكيميائيات 

التي مت اإن�شاوؤها خالل املرحلة الأولى. 

ويف عام 2012، ح�شل م�رشوع رابغ يف مرحلته 
الثانية على قرار ا�شتثماري نهائي واإيجابي 

من اأرامك� ال�شع�دية و�ش�ميت�م� كيميكالز، 
ا�شتناداً اإلى نتائج درا�شة اجلدوى امل�شرتكة التي 
مت اإجراوؤها. و�ش�ف يحقق هذا امل�رشوع ا�شتفادة 

كبرية من اأوجه التعاون امل�شرتك مع جممع 
برتورابغ القائم حالياً و�شينتج جمم�عة من 

املنتجات البرتوكيميائية ذات القيمة امل�شافة 
التي ينتج معظمها للمرة الأولى يف اململكة، 

كما �شت�فر املرحلة الثانية من م�رشوع رابغ اأكرث 
من 1200 وظيفة مبا�رشة والآلف من ال�ظائف 

 Plus( غري املبا�رشةيف جممع ال�شناعات املجاور
Tech Value Park(. وتعد هذه املرحلة من مراحل 

امل�رشوع جزءاً اأ�شا�شياً من ا�شرتاتيجية اأرامك� 
ال�شع�دية لدمج مرافق التكرير والبرتوكيميائيات. 

»ياسرف مؤهلة، وبصورة فريدة من نوعها، الغتنام ما تنطوي 
عليه السوق من فرص، كما إنها تعد دليال على التزامنا الراسخ 

بتنمية استثماراتنا في مجال التكرير والمعالجة والتسويق وبناء 
شراكات تعود بالنفع علينا وعلى شركائنا«

األستاذ خالد الفالح، الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

�سدارة
اأ�ش�شت اأرامك� ال�شع�دية و�رشكة داو كيميكال 

ك�مباين، وهي من اأبرز �رشكات اإنتاج امل�اد 
املتخ�ش�شة يف العامل، �رشكة �شدارة للكيميائيات 
»�شدارة«، وهي م�رشوع م�شرتك يت�لى اإن�شاء ومتلك 

وت�شغيل جممع كيميائيات متكامل عاملي امل�شت�ى 
يف مدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية يف اململكة.

وقد اأحرز �شري العمل يف �شدارة تقدماً كبرياً 
خالل عام 2012، حيث بلغت ن�شبة اإجناز الأعمال 
الهند�شية 49 % ودخلت الأعمال الإن�شائية حيز 

التنفيذ وبلغ عدد امل�ظفني امل�ج�دين يف امل�قع نح� 
7000 م�ظف مع نهاية العام، كما ت�ا�شل �شدارة 

بناء ق�تها العاملة مب�شت�ياتها املختلفة حيث قامت  
بت�ظيف ما يزيد على 1000 م�ظف �شع�دي. 

و�شي�شبح هذا امل�رشوع لدى اإجنازه اأكرب مرفق 
للبرتوكيميائيات يتم بناوؤه يف مرحلة واحدة. وهذا 
امل�رشوع امل�شرتك وجممعات ال�شناعات التح�يلية 
القريبة منه، الذي ت�رشف عليه الهيئة امللكية يف 

اجلبيل وينبع، �شيك�ن له ب�شمته يف جمال الت�شنيع 
يف العامل من خالل اإنتاج جمم�عة متكاملة من 
املنتجات عالية الأداء التي حتقق القيمة امل�شافة 

وت�شتهدف الأ�ش�اق الناه�شة يف اآ�شيا وال�رشق 
الأو�شط واأفريقيا.

ويعد م�رشوع �شدارة ا�شتثماراً ا�شرتاتيجياً لأرامك� 
ال�شع�دية ف�شالً عن ك�نه فر�شة لدعم اململكة 

يف التنمية القت�شادية وتن�يع م�شادرها وت�فري 
فر�س العمل مل�اطنيها، حيث �شي�فر امل�رشوع وجممع 

ال�شناعات التح�يلية املرتبط به اأكرث من 20 األف 
فر�شة عمل مبا�رشة وغري مبا�رشة كما �شينتح نح� 

3.2 ملي�ن طن �شن�ياً من املنتجات الكيميائية 
والبال�شتيكية.

و�ش�ف ت�شتخدم �شدارة تقنيات متط�رة اأثبتت 
جناحها ب�ش�رة جتارية برتاخي�س من �رشكات تابعة 

ملجم�عة داو وغريها لإنتاج جمم�عة وا�شعة ومتن�عة 
من امل�اد الكيميائية والبال�شتيكية التي تتيح اإقامة 
اأن�شطة �شناعية جديدة وتقدمي منتجات عالية الأداء 

يف اململكة، كما اأن �شدارة �شت�شاهم يف تط�ير 
ال�شناعات التح�يلية يف اجلبيل واململكة عم�ماً. 

وجت�شد �شدارة وبرتورابغ مبرحلتيها الأولى والثانية 
روؤية ال�رشكة يف اأن ت�شبح �رشكة عاملية رائدة يف 

جمال الكيميائيات، كما يت�قع لهما اأن يبقيا حجر 
الأ�شا�س مل�شاريع ال�رشكة يف جمال الكيميائيات 

ل�شن�ات عديدة قادمة.

اأرامكو اآ�سيا
ياأتي تاأ�شي�س �رشكة اأرامك� ال�شع�دية اآ�شيا املحدودة 

)اأرامك� اآ�شيا( تاأكيداً على الأهمية ال�شرتاتيجية 
لآ�شيا بالن�شبة لأرامك� ال�شع�دية وتعميقاً 

لت�اجدها يف واحدة من اأ�رشع مناطق العامل من�اً. 
ويف عام 2012، مت افتتاح املقر الإقليمي اجلديد 
ل�رشكة اأرامك� اآ�شيا ر�شمياً يف بكني مع افتتاح 
فرعني م�شاندين لل�رشكة يف كل من �شنغهاي 

و�شامن، ول نزال ن�شتك�شف الفر�س لت��شيع اأعمالنا 
التكريرية العاملية مع �رشكائنا يف ال�شني واإندوني�شيا 

والهند وال�شتفادة من م�شاريعنا امل�شرتكة الأخرى 
املحلية والعاملية. 

و�شت�فر اأرامك� اآ�شيا جمم�عة كبرية من اخلدمات 
ت�شمل ت�ش�يق الزيت اخلام و�ش�ائل الغاز الطبيعي 
واملنتجات الكيميائيات وتن�شيق امل�شاريع امل�شرتكة 

و�رشاء امل�اد واأعمال الفح�س واملعاينة والأبحاث 
والتط�ير واإدارة امل�شاريع وتنمية امل�ارد الب�رشية، 

والعالقات احلك�مية والعامة والت�شالت يف 
هذه املنطقة، و�شتعمل اأرامك� اآ�شيا على جتميع 
اأن�شطة اأعمالنا يف هذه املنطقة احلي�ية �رشيعة 

النم� يف كيان واحد لتنفيذ روؤية اأرامك� ال�شع�دية 
وا�شرتاتيجيتها يف جميع اأنحاء اآ�شيا، و�شتلعب 

اأرامك� اآ�شيا، عالوة على ذلك، دوراً مهماً كما 
�شتك�ن لبنة يف بناء التح�ل ال�شامل الذي تنفذه 
اأرامك� ال�شع�دية لت�شبح �رشكة عاملية رائدة يف 

جمال الطاقة والكيميائيات بحل�ل عام 2020. 

م�سفاة  يونّان
كما وقعت �رشكة اأرامك� اآ�شيا يف عام 2012 
اتفاقية تط�ير م�شرتك مع �رشكة برتوت�شاينا 

للنظر يف م�شاركة اأرامك� ال�شع�دية يف م�رشوع 

اإن�شاء املرافق الأ�شا�س مل�شفاة ي�نّان بطاقة ترتاوح 
بني 200 األف و 260 األف برميل يف الي�م. ومن 
املت�قع اأن يتم النتهاء من امل�رشوع يف الن�شف 

الثاين من عام 2014.

ال�ستثمار يف اإندوني�سيا
يف عام 2012 وقعت اأرامك� اآ�شيا و�رشكة بي 
تي بريتامينا )بري�شريو( مذكرة تفاهم لتقييم 

اجلدوى القت�شادية لبناء م�رشوع متكامل للتكرير 
والبرتوكيميائيات يف ت�بان بجزيرة جاوة ال�رشقية يف 

اإندوني�شيا. 

و�ش�ف يق�م م�رشوع امل�شفاة والبرتوكيميائيات 
املقرتح مبعاجلة 200 األف - 300 األف برميل يف 

الي�م من الزيت اخلام واإنتاج منتجات برتولية برتولية 
وبرتوكيميائية عالية القيمة لتلبية الطلب املتزايد 

يف اإندوني�شيا واملناطق الأخرى يف جن�ب �رشق 
اآ�شيا. وميثل هذا امل�رشوع فر�شة عظيمة لأرامك� 

ال�شع�دية لال�شتفادة من الفر�س ال�شتثمارية يف 
اأندوني�شيا والأ�ش�اق الأخرى يف قارة اآ�شيا. 

زيادة اإنتاج فوجيان 
يف عام 2012، �شاندت اأرامك� ال�شع�دية م�رشوع 

زيادة اإنتاج وحدة التك�شري البخاري يف �رشكة ف�جيان 
للتكرير والبرتوكيميائيات املحدودة، يت�شمن جتديد 
وزيادة طاقة مرافق تكرير الزيت اخلام القائمة من 
240 األف اإلى 280 األف برميل يف الي�م مع زيادة 

طاقة جممع البرتوكيميائيات من 800 األف طن اإلى 
1.1 ملي�ن طن �شن�ياً. ومن �شاأن هذه الزيادات اأن 
تخدم �ش�ق ف�جيان يف املقام الأول، حيث الطلب 

املتنامي على ال�ق�د والبرتوكيميائيات ب�شبب تط�ر 
القت�شاد املحلي والإقليمي هناك، و�شتبداأ اأرامك� 

ال�شع�دية يف عام 2013 ومن خالل مكاتب اأرامك� 
اآ�شيا يف ت�ش�يق ح�شة اأرامك� ال�شع�دية من 

الب�يل اأولفينات التي تنتجها �رشكة ف�جيان للتكرير 
والبرتوكيميائيات. 

»يعد مشروع صدارة استثمارًا استراتيجيًا ألرامكو 
السعودية فضالً عن كونه فرصة لدعم أهداف 

المملكة بعيدة المدى في التنمية االقتصادية وتوفير 
فرص العمل لمواطنيها«
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الريادة

مبيعات الزيت اخلام من مرافق التخزين يف 
اأوكيناوا

ت�ا�شلت مبيعات اأرامك� ال�شع�دية من الزيت 
اخلام من مرافق اخلزن العائدة لها يف اأوكيناوا يف 

عام 2012 حيث بلغ اإجمايل الكميات املباعة 
3.97 ملي�ن برميل، وقد اأتاح هذا امل�قع مزيداً 

من الدعم لأرامك� ال�شع�دية لتقدمي خدمة 
اأف�شل لعمالئها يف اليابان وك�ريا وال�شني من 
خالل ت�فر خدمة ال�شحن من م�شافات ق�شرية 

بالن�شبة لأولئك العمالء، مع �شمان ا�شتمرار من� 
جمم�عة الأعمال العاملية العائدة لل�رشكة. 

دمج �رشكتي فيال وبحري
�شمن ا�شرتاتيجية اأرامك� ال�شع�دية مل�ا�شلة 

ت��شعها على ال�شعيد الدويل، مت يف عام 2012 
دمج �رشكة فيال البحرية العاملية )�رشكة ال�شحن 
التابعة لأرامك� ال�شع�دية( مع ال�رشكة ال�طنية 

ال�شع�دية للنقل البحري )بحري( بهدف اإيجاد 
�رشكة �شحن عمالقة عاملية امل�شت�ى.

ويت�قع لهذا الدمج، اإلى جانب ك�نه مثالً 
للتعاون بني ال�رشكات ال�طنية، اأن ي�شاعد يف 

تط�ير �شناعة النقل البحري يف اململكة وي�شهم 
بدرجة كبرية يف خدمة القت�شاد ال�طني. 

ومب�جب اتفاقية الدمج، �شتبيع اأرامك� ال�شع�دية 
وتنقل كامل اأ�شط�ل فيال - الذي ي�شم 14 

ناقلة زيت خام كبرية جداً مزدوجة الهيكل؛ وناقلة 
زيت خام كبرية جداً اأحادية الهيكل ت�شتخدم 

كخزان عائم لزيت ال�ق�د؛ وخم�س ناقالت منتجات 
مكررة؛ وجميع اأطقم �شفن فيال وم�ظفيها 

العاملني على الياب�شة؛ اإلى بحري، لريتفع بذلك 
اأ�شط�ل بحري اإلى 77 �شفينة، كما �شت�شبح 

بحري مب�جب عقد �شحن بحري ط�يل الأجل 
الناقل احل�رشي للزيت اخلام الذي تبيعه اأرامك� 

ال�شع�دية على اأ�شا�س الت�شليم للعمالء.
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الريادةالريادة

التميز الت�سغيلي
مفه�م القيادة يف اأرامك� ال�شع�دية ل 

يقت�رش على طبيعة ما نفعله، واإمنا كيف 
نفعل. ول يقت�رش �شعينا على حتقيق التميز، 
بل نعمل جاهدين على ا�شتدامته من خالل 

نهج منتظم م�شمم للتاأكيد على ا�شتمرارية 
التميز الت�شغيلي كاأ�شل�ب حياة ، لتعزز اأرامك� 

ال�شع�دية بذلك ريادتها وحتقق طم�حها املتمثل 
يف التح�ل اإلى �رشكة طاقة وكيميائيات عاملية 
رائدة تُعرف عاملياً بامل�ث�قية والكفاءة والربحية 

والقيادة. 

وقد قامت اأرامك� ال�شع�دية يف عام 2012 
ب��شع ا�شرتاتيجية عالية امل�شت�ى للتميز 

الت�شغيلي يف جميع قطاعات الأعمال لديها، 
و�ش�ف تعالج هذه ال�شرتاتيجية، التي تعد 

مبثابة اإطار عمل وهيكل ح�كمة مرتبط به، اأهم 
امل�شائل املتعلقة بالأعمال والت�شغيل مبا يف ذلك 

اإ�شناد الأعمال ملقاولني  مقابل اإ�شناد الأعمال 
لدوائر داخل ال�رشكة ؛ وامل�ث�قية والقت�شاديات 

املرتبطة بفرتة ال�شالحية؛ واإجراءات اإدخال 
املزيد من التح�شينات على الأداء يف جمال 

ال�شحة وال�شالمة، و�ش�ف يحقق تنفيذ هذه 
ال�شرتاتيجية هدف ال�رشكة يف بل�غ اأعلى 

م�شت�ى ممكن من الكفاءة والفاعلية يف الأعمال 
والقدرات التنفيذية وال�ش�ابط الداخلية.

الكفاءة الراأ�سمالية 
حت�لت اأرامك� ال�شع�دية خالل ال�شن�ات 

الع�رشين املا�شية اإلى �رشكة متعددة الأن�شطة 
ومنت حجماً ونطاقاً وتط�راً لتتمكن من تلبية 

متطلبات اأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير 
واملعاجلة والت�ش�يق وال�فاء بالحتياجات املحلية. 

وخالل ال�شن�ات اخلم�س املا�شية فاإن برناجمنا 
الراأ�شمايل قد ت�شاعف اأربع مرات. 

وخالل عام 2012، قمنا باإدخال املزيد من 
التح�شينات على نظام تنفيذ امل�شاريع يف اأرامك� 

ال�شع�دية ل�شمان ا�شتمرار ا�شتغالل راأ�س املال 
على النح� الأكفاأ، ورفع م�شت�ى امل�ش�ؤولية 

وو�شع امل�شت�يات املرجعية للتكاليف يف كل 
الأن�شطة، وهذا كله ي�شاعدنا يف اأن ن�شبح 

�رشكة اأكرث مرونة. 

ويتمثل هدفنا يف اأن نحقق اأعلى مردود من 
الأم�ال التي ننفقها، وي�شمل ذلك و�شع 

ال�شتثمار املنا�شب يف املكان املنا�شب ثم �شمان 
تنفيذ م�شاريعنا باأق�شى درجات الكفاءة املمكنة. 

اكت�ساب املزيد من املرونة
بداأنا يف عام 2012 تب�شيط اإجراءات الأعمال 

لزيادة مرونتنا وكفاءتنا و�رشعتنا يف ال�شتجابة 
لديناميكيات ال�ش�ق التي �شندخلها مثل 

اأ�ش�اق الكيميائيات والطاقة البديلة. ون�شتثمر 
يف حت�شني الإجراءات لأن و�شع اإجراءات تت�شم 

بالقدرة على ال�شتمرار و�رشعة ال�شتجابة 
للتغريات والتط�رات من �شاأنه اأن ي�شاعد قادتنا 

وم�ظفينا على تط�ير املزيد من القدرات واملعارف 
الالزمة لال�شتفادة من الفر�س امل�شتقبلية. 

وتغطي مبادرة جه�د الريادة يف ال�رشكة جميع 
قطاعات اأعمالها وكل ما تق�م به، وت�ؤثر يف 
طرق تعاملنا مع العن�رش الب�رشي يف اأعمالنا 

وت�شمن ح�ش�لنا على الأيدي العاملة املنا�شبة 
واملهارات القيادية للم�شاعدة يف عملية التح�ل 
وحتقيق الهدف ال�شرتاتيجي لل�رشكة، وهذا ه� 

ما ي�شاعدنا يف اأن نزيد من اإجنازاتنا واإبداعاتنا واأن 
ننم� لن�شبح كياناً اأكرب مما نحن عليه الآن. 

امل�ساندة الإدارية 
كان عام 2012 عام تغيري كبري يف قطاعات 

اأعمال الهند�شة واإدارة امل�شاريع وخدمات الأعمال 
يف ال�رشكة، حيث مت دمج قطاعني من قطاعات 
العمل يف ال�رشكة لإن�شاء مركز م�شاندة رئي�س 

يف اأرامك� ال�شع�دية حتت م�شمى: »قطاع 
الهند�شة وامل�شاريع الراأ�شمالية وخدمات 

الأعمال«، يف اإجراء يُعزى اإلى حد كبري اإلى الرتكيز 
على حتقيق املزيد من الكفاءة والقت�شاد يف 

التكاليف، حيث يتمثل الهدف الأ�شا�شي لقطاع 
العمل اجلديد يف تقدمي امل�شاندة لالأعمال ب�ش�رة 
تت�شم بامل�ث�قية والأمن والقت�شاد يف التكاليف، 
وتنفيذ برنامج ال�رشكة الراأ�شمايل وامل�شاعدة يف 
اإن�شاء قطاع طاقة �شع�دي قادر على املناف�شة 

لدعم الت�جه ال�شرتاتيجي لل�رشكة. 

كما وا�شل قطاع الهند�شة وامل�شاريع 
الراأ�شمالية وم�شاندة الأعمال خالل عام 2012 

تركيزه على تعظيم امليزة التناف�شية لل�رشكة يف 
اأن�شطة �رشاء وت�فري املنتجات، حيث تتيح املعايري 
امل�حدة ملك�نات الإنتاج وانخفا�س تكاليف النقل 

والث�رة يف جمال معاجلة املعل�مات وتكن�ل�جيا 
الت�شالت ل�رشكة مثل اأرامك� ال�شع�دية جلب 
امل�اد اخلام والأجزاء واملنتجات �شبه امل�شنعة يف 

امل�اقع املحددة ، مبا يخف�س من زمن الت�شليم 
والتكلفة الإجمالية دون امل�شا�س بج�دة املنتج. 

كما ا�شتطاع القطاع تنفيذ جمم�عة كبرية 
من امل�شاريع الراأ�شمالية وغري الراأ�شمالية يف عام 
2012، بالإ�شافة اإلى تقدمي امل�شاندة الهند�شية 

وم�شاندة الأعمال يف اأنحاء ال�رشكة، وهذه الدائرة 
اجلديدة هي الآن مهياأة ب�ش�رة اأف�شل لدعم 
طم�حات ال�رشكة يف اأن تك�ن �رشكة طاقة 

متكاملة واأن حتقق اأهدافها التي حددتها لعام 
 .2020

ال يقتصر سعينا على تحقيق التميز، بل نعمل جاهدين 
على استدامته من خالل نهج منتظم مصمم للتأكيد على 

استمرارية التميز التشغيلي كأسلوب حياة 
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الريادة يف ال�سالمة والبيئة 
ل تزال اأرامك� ال�شع�دية تثبت ريادتها يف جمال 

ال�شالمة وحماية البيئة يف جميع اأعمالها. 
وقد قمنا مرة اأخرى يف عام 2012 بخف�س معدل 

احل�ادث املهدرة لل�قت لي�شل اإلى 0.11 لكل 
200 األف �شاعة عمل، من خالل اللتزام الق�ي 

من جانب اإدارة ال�رشكة وم�ظفيها، وكذلك 
حمالت الت�عيةللمقاولني. 

كما تلتزم اأرامك� ال�شع�دية بتحقيق اأهدافها 
يف جمال البيئة. ويف اأدائنا لدورنا كم�رِّد طاقة 

عاملي رائد وا�شلنا يف عام 2012 البحث ب�ش�رة 
ا�شتباقية عن طرق ملعاجلة انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكرب�ن. 

وتنط�ي تلبية الطلب العاملي واملحلي على 
الطاقة مع م�اجهة ظاهرة التغري املناخي على 

عدد من التحديات كما تنط�ي على العديد 
من الفر�س، فقد اأ�شبح من امل�شلم به عاملياً اأن 

التغري املناخي ميثل م�شكلة لن حتل من تلقاء 
نف�شها ول بد من ت�فر فهم كامل لها من 

قبل ال�شناعات واحلك�مات يف العامل اأجمع. 
ومع اأخذ هذه امل�شاألة بعني العتبار، ت�شهم 

اأرامك� ال�شع�دية يف اجله�د العاملية على عدة 
جبهات لحت�اء انبعاثات الكرب�ن، ولذلك قامت 
اأرامك� ال�شع�دية ب��شع ا�شرتاتيجية ا�شتجابة 

مالئمة حتت عن�ان: »خارطة طريق اإدارة الكرب�ن«، 
وت�شتمل هذه ال�شرتاتيجية على اأهداف من 

بينها: 
�احلد من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكرب�ن من  �•

امل�شادر املتحركة )مثل ال�شيارات(.
�ا�شتخال�س انبعاثات ثاين اأك�شيد الكرب�ن من  �•

امل�شادر الثابتة.
�حت�شني معدل ا�شتخال�س الزيت من خالل حقن  �•

ثاين اأك�شيد الكرب�ن.
�ف�شل ثاين اأك�شيد الكرب�ن جي�ل�جياً يف  �•

املكامن النفطية النا�شبة. 
�تعزيز تط�ير التطبيقات ال�شناعية املتعلقة  �•

بثاين اأك�شيد الكرب�ن وم�شتقات الكرب�ن.
�ت�شكيل حتالفات لالأبحاث ال�شناعية. �•

ويف نهاية عام 2012، و�شعنا اللم�شات الأخرية 
على اتفاقية مع معهد ك�ريا املتقدم للعل�م 
والتكن�ل�جيا )KAIST( لتاأ�شي�س مركز اأرامك� 

ال�شع�دية ومعهد ك�ريا املتقدم للعل�م 
والتكن�ل�جيا لأبحاث ثاين اأك�شيد الكرب�ن، 
للتعاون يف جمال البح�ث وتط�ير التقنيات 

واحلل�ل املبتكرة، وهي خط�ة كبرية حيث اإننا 
نبدي مزيداً من التقدم يف علم اإدارة الكرب�ن. 
واملركز، الذي �شيقام بالقرب من حرم معهد 

ك�ريا املتقدم للعل�م والتكن�ل�جيا يف دايج�ن، 
�شريكز على حت�يل ثاين اأك�شيد الكرب�ن اإلى 
منتجات مفيدة، والتط�ير لتح�شني الكفاءة.

كما نق�م كذلك باإن�شاء اأكادميية مل�شادر الطاقة 
املتجددة من خالل ال�رشاكة مع م�ؤ�ش�شات 

معروفة مثل معهد ما�شات�ش��شت�س للتقنية 
وجامعة امللك عبد الله للعل�م والتقنية يف 

اململكة وغريها ل��شع الأ�شا�س لتنمية امل�ارد 
الب�رشية ال�طنية بهدف تهيئة ال�ش�ق املحلية يف 
اململكة ل�شناعتني جديدتني هما م�شادر الطاقة 

املتجددة والكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة. 

»يمثل مركز أبحاث  ثاني أكسيد الكربون خطوة رئيسة ضمن 
استراتيجية أرامكو السعودية في البحوث والتكنولوجيا للدخول 
في شراكة مع المعاهد األفضل على مستوى العالم للمساعدة 

في التصدي إليجاد حلول مستدامة لتحديات الطاقة على 
الصعيدين المحلي والدولي«

خالد بن عبدالعزيز الفالح، الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

اخلطوات املستقبلية 
كان عام 2012 اأحد اأكرث اأع�ام ال�رشكة جناحاً، 

حيث وفينا بالتزاماتنا جتاه عمالئنا والدولة 
وحققنا اأعلى م�شت�يات امل�ث�قية وال�شالمة. 

كما انخرطت ال�رشكة يف عملية حت�ل كربى يف 
اأعمالها وثقافتها. ومن خالل اأن�شطتنا واإجنازاتنا 

الرائدة بداأنا رحلتنا للتح�ل:

�من �رشكة النفط والغاز الرائدة اإلى �رشكة  �•
طاقة وكيميائيات متكاملة رائدة عاملياً.

�من �رشكة بنت نف�شها ك�رشكة عظيمة اإلى  �•
�رشكة �شت�شهل تاأ�شي�س �شناعة عظيمة.
�من �رشكة ت�شتخدم اأف�شل التقنيات اإلى  �•

�رشكة منتجة لأف�شل التقنيات.
من م�شدر دخل رئي�س للمملكة اإلى حمفز   � �•

للتنمية القت�شادية يف اململكة.

وبتعظيم القيمة مل�اردنا - الب�رشية والبرتولية - 
وحتفيز حتقيق قيمة م�شافة للمملكة والعامل، 

�شن�ا�شل جه�دنا لبل�غ اأق�شى اإمكاناتنا 
وم�شاعدة الآخرين من ح�لنا يف بل�غ اأق�شى 

اإمكاناتهم. 

2014



براءة اخرتاع منحت ألرامكو السعودية يف عام 2012، وهو أعلى رقم 
حتصل عليه الشركة يف عام واحد عرب تارخيها

رائد أعمال تدربوا على صياغة وتطوير خطط العمل عرب برنامج »واعد«

برميل من الزيت اخلام مت تفادي حرقها باعتماد تقنية الشعالت النظيفة 
خالل برامج التعامل مع اآلبار يف املناطق املغمورة

58

284

68,100

يعد االبتكار في أرامكو السعودية، الذي تدعمه وتعززه قدرات موظفيها ومكانتها الريادية في 
الصناعة جزءًا رئيسًا من استراتيجيتها لألعمال المستقبلية فالعالم يتغير بوتيرة متزايدة، 

ونحن ننجح ألننا ندعم الروح االبتكارية لدى موظفينا والمتعاونين معنا من أجل تطوير وتطبيق 
الحلول.

جوائز
في عام 2012، تجلت ثقافة أرامكو السعودية 

في مجال االبتكار من خالل جوائز مؤتمر البترول 
العالمي 2012، فقد فازت إسهاماتنا في مجال 

اإلدارة اآلنية للمكامن على مدى السنوات 
العشر الماضية بجائزة المفكر المبتكر، كما 
حصلنا على جائزة نيو هورايزون على اختراع 
بالغ األهمية يسمح بتعقب الحركة الفعلية 

للزيت المتسرب في البحار بصورة آنية. ويعتبر 
هذا النظام - الذي ال يزال بانتظار براءة اختراع 

- إنجازًا كبيرًا في الصناعة حيث سيؤدي في 
نهاية المطاف إلى الحد من اآلثار البيئية لحاالت 

تسرب الزيت وتسريع أعمال تنظيفها. كما 
نافست أبحاثنا في مجال التنقيب واإلنتاج على 
المراكز النهائية للفوز بأربعة جوائز هي: جائزة 
أفضل تقنية حفر، وجائزة أفضل برنامج لخدمة 

المجتمع، وجائزة أفضل تقنية إنتاج، وجائزة 
أفضل برنامج لرسم الصور. 

االبتكار
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»مع استمرارنا في التصدي لتحديات الطاقة على المدى البعيد، 
ستساعدنا »شركة أرامكو لمشاريع الطاقة« في التعاون بشكل 

أكثر فاعلية مع المبتكرين ورواد األعمال في أنحاء العالم«

األستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

وبالإ�شافة اإلى ذلك، هناك خم�شة مراكز بحثية 
م�شتقلة يجري اإن�شاوؤها، فهناك مكتب للتقنية 

يف اأبردين باإ�سكتلندا ي��شك على النتهاء 
حيث �شيعالج امل�شائل املتعلقة بال�رشاكات 

والتعاون وغريها من املهام التجارية التي يرتبط 
معظمها بتقنيات الإنتاج واحلفر. وهناك مركز 

من املقرر اإن�شاوؤه يف هيو�سنت ملعاجلة جميع 
التخ�ش�شات ذات ال�شلة بالتنقيب والإنتاج. 
وثمة مركز بحثي م�شتقل اآخر قيد الإن�شاء 

يف كامربيدج ما�سات�سو�ست�ض، متاخم 
ملعهد ما�شات�ش��شت�س للتقنية مل�شاندة اأعمال 

النمذجة احلا�ش�بية للمكامن والتقنيات متناهية 
ال�شغر )النان�( والأنظمة الغ�شائية املتط�رة 

املتعلقة بالغاز. اأما املركز امل�ج�د يف بكني 
ف�ش�ف يركز على الأبحاث يف جمال كيمياء 

املكامن والإنتاج واجلي�فيزياء، بينما �شريكز مركز 
جنوب �رشق ميت�سغن على ا�شتخال�س الكرب�ن 

من امل�شادر املتحركة واأبحاث تقنية ال�ق�د، 
و�شيق�م فريقنا البحثي املعني بتقنية ال�ق�د- 
بالتعاون مع امل�ؤ�ش�شات البحثية الرائدة- باإجراء 

بح�ث م�شرتكة ح�ل تط�ير ال�ق�د واملحركات يف 
مرافق اإنرجيز ن�ف� يف فرن�سا )IFP(. ومن املت�قع 

اأن تدخل جميع هذه املراكز مرحلة الت�شغيل 
الكامل يف عام 2013.

احل�سول على التقنيات احلديثة
جتلى التزامنا بالبتكار ب�شكل اأو�شح من خالل 

تاأ�شي�س �رشكة اأرامكو ال�سعودية مل�ساريع 
الطاقة يف عام 2012، وهي �رشكة تابعة 

لأرامك� ال�شع�دية تتمثل مهمتها يف ال�شتثمار 
يف خمتلف اأنحاء العامل يف ال�رشكات اجلديدة 
�رشيعة النم� التي متتلك تقنيات ذات اأهمية 

ا�شرتاتيجية لأرامك� ال�شع�دية ، وت�رشيع وترية 
تط�ير وا�شتخدام هذه التقنيات يف اأنحاء 
اململكة مبا ي�شمن ا�شتمرار البتكار كاأحد 

العنا�رش املح�رية يف اأعمالنا.

وبعد تاأ�شي�س �رشكة »اأرامك� ال�شع�دية مل�شاريع 
الطاقة« يف �شهر اأبريل 2012، مت تقدمي الدفعة 

املالية ال�شتثمارية الأولى لل�شندوق الثالث 
التابع ل�رشكة براميار اإنرجي فنت�رشز يف �شهر 

ي�ني�. تلتها دفعة مالية ثانية اإلى جانب دفعتني 
ا�شتثماريتني مت اعتمادهما يف �شهر دي�شمرب. ويف 
حني تاأ�ش�شت �رشكة اأرامك� ال�شع�دية مل�شاريع 
الطاقة من اأجل م�شاندة اأن�شطة ال�رشكة يف 
اأمريكا ال�شمالية، فقد ن�شاأ تعاون بينها وبني 

�رشكة اإنرجي كابيتال منجمنت، التي تتخذ من 
الرنويج مقراً لها، ودخل حيز التنفيذ من اأجل 

اإدارة جميع اأن�شطة امل�شاريع اخلا�شة با�شتثمارات 
التنقيب والإنتاج يف اأوروبا. 

ويت�قع اأن ترتاوح ال�شتثمارات بني ملي�ن و30 
ملي�ن دولر لكل �رشكة اعتماداً على مرحلة 

التط�ير التي بلغتها وحجم الفر�شة والأهمية 
ال�شرتاتيجية لأرامك� ال�شع�دية والكثافة 
الراأ�شمالية، و�ش�ف ت�شتثمر �رشكة اأرامك� 
مل�شاريع الطاقة يف التقنيات ذات الأهمية 

ال�شرتاتيجية التي تعزز مكانة اأرامك� ال�شع�دية 
ك�رشكة رائدة يف جمال تقنيات الطاقة العاملية 

وتدعم مبادراتها الأو�شع نطاقاً الرامية اإلى تعزيز 
تر�شيد ا�شتهالك م�ارد الطاقة واملياه واملحافظة 

على ا�شتدامتها على م�شت�ى اململكة. 

كما �شت�شهم �رشكة اأرامك� ال�شع�دية مل�شاريع 
الطاقة من خالل ا�شتثماراتها يف ال�شرتاتيجية 

القت�شادية لل�رشكة من خالل ت�ظيف البتكارات 
يف اإيجاد فر�س الأعمال التجارية اجلديدة وخف�س 

التكاليف ورفع م�شت�ى الأداء. 

تأسيس مراكز البحوث في مواقع استراتيجية حول العالم
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8  جامعة الملك عبداهلل للعلوم 
والتقنية، المملكة العربية السعودية

إنتاج التقنية
لي�ض ثمة �سك يف اأن اأعمالنا تعتمد على 

التقنية ب�سكل كبري، وهذا الأمر ل ي�سكل 
بالن�سبة لنا اأي قيد ، بل اإنه يُعد فر�سة كبرية 

لإنتاج تقنيات قادرة على اإحداث التغيري 
اجلذري وحت�سني التقنيات التي نعتمد عليها 

حالياً. 

وت�شاعدنا التح�شينات التقنية واحلل�ل املبتكرة 
يف تقدمي عدد من الإ�شهامات املميزة يف ال�رشكة، 

كما ت�شاعد التقنيات اجلديدة يف زيادة قدرتنا 
على اكت�شاف وا�شتخال�س الزيت اخلام الثمني 

وحت�يله اإلى وق�د نظيف يلبي احتياجات الطاقة، 
اأما البتكارات اجلديدة فت�شاعد يف الت��شع 
والدخ�ل يف الأ�ش�اق اجلديدة للكيميائيات 

وم�شادر الطاقة املتجددة، كما ت�شاعدنا اأعمال 
التط�ير هذه يف تطبيق نهجنا يف جمال اإدارة 
الكرب�ن، والإ�شهام بفعالية يف التخفيف من 

التحديات التي يفرزها التغري املناخي. 

وقد وا�شلت اأرامك� ال�شع�دية يف عام 2012 
اإر�شاء اأ�ش�س التح�ل لتك�ن واحدة من اأبرز 

منتجي التقنيات يف العامل، اأ�شف اإلى ذلك 
اأن اأن�شطة البحث والتط�ير على هذا امل�شت�ى 
املتميز تدخل �شمن املبادرات بعيدة املدى التي 

ت�شعى ال�رشكة لتنفيذها وتتطلب التزاما 
م�شتمراً. ولتحقيق الريادة يف جمال التقنية 
وال�فاء بالتزاماتنا نح� التميز، حتقق اأرامك� 

ال�شع�دية نقلة ن�عية يف جمال القدرات والبناء 
على ما حققناه من تط�رات تقنية حتى الآن، 
حيث ن�شعى من خالل ذلك اإلى تهيئة اأنف�شنا 

لالإ�شهام يف تعزيز اقت�شاد بالدنا.

اأهمية البحث والتطوير
للح�ش�ل على اأف�شل الكفاءات العاملية يف 

املجال البحثي وال�شتفادة من اخلربات العلمية 
العاملية وتعزيز التعاون يف معاجلة التحديات 

الفنية وت�شجيع البتكار، نق�م بتاأ�شي�س مراكز 
بحثية يف ال�رشكات التابعة لنا يف م�اقع 

ا�شرتاتيجية ح�ل العامل، كما نق�م بت��شيع 
وتعميق عالقاتنا باجلامعات ذات امل�شت�ى العاملي. 

وكان قد مت تد�شني اأول املراكز البحثية ر�شمياً 
يف عام 2012 يف جامعة دلفت للتقنية يف 

ه�لندا. ويركز هذا املركز، الذي يعد جزءاً من 
�رشكة اأرامك� فيما وراء البحار بي يف، على 
الأبحاث اجلي�فيزيائية يف و�شف خ�شائ�س 

الطبقات القريبة من �شطح الأر�س واملعاجلة 
ال�شيزمية القائمة على البيانات، وه� واحد من 

جمم�عتني بحثيتني ملحقتني باجلامعات للتعاون 
معها ب�شكل وثيق. 

اأما املجم�عة البحثية الثانية فت�جد يف جامعة 
امللك عبد الله للعلوم والتقنية، وتت�لى 

تنفيذ م�شاريع تت�شل بال�شتخال�س البي�ل�جي 
والروب�تات وتقنيات ال�ق�د والكيميائيات 

والأغ�شية وامل�اد املتط�رة. 



االبتكار
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ال�سدارة يف دعم ريادة الأعمال
مت يف عام 2012 افتتاح مركز لرعاية ودعم 
امل�شاريع اجلديدة )حا�شنة اأعمال( يف جمال 

تقنية املعل�مات والت�شالت تابع ل�رشكة اأرامك� 
ال�شع�دية لريادة الأعمال )واعد( يف جامعة امللك 
فهد للبرتول واملعادن يركز على امل�شاريع اجلديدة 

وعلى تط�ير الكفاءات ال�ظيفية يف جمال تقنية 
املعل�مات والت�شالت. 

وتتمثل روؤية مركز واعد يف القيام بدور قيادي 
يف تعزيز ريادة الأعمال لدعم التنمية والتن�ع 

القت�شادي وحتقيق التنمية الجتماعية يف 
اململكة، اأما مهمة واعد فتتمثل يف ت�شهيل 
تنفيذ م�شاريع م�شتهدفة من بدايتها وحتى 

اكتمالها من خالل اإن�شاء �رشكات �شغرية 
ومت��شطة قادرة على ال�شتمرار، وت��شيع قاعدة 
ريادة الأعمال يف اململكة واإيجاد البيئة املالئمة 
لها. ويف عام 2012، قام واعد باإجراء مقابالت 
�شخ�شية مع 391 من رواد الأعمال كما ت�لى 

تدريب وت�جيه 284 من رواد الأعمال على و�شع 
خطط العمل وقام بتم�يل اأف�شل امل�شاريع 

اجلديدة، ويت�قع اأن ت�فر امل�شاريع التي مت مت�يلها 
فر�س وظيفية كثرية عالية اجل�دة يف ال�ش�ق 

ال�شع�دية. 

ولدى مركز واعد �رشكة حتمل ا�شم واعد فين�رش 
كابيتال ومتثل الق�شم املتخ�ش�س منه يف 

امل�شاريع اجلريئة، و�ش�ف ت�شهم هذه ال�رشكة يف 
تط�ير البيئة املنا�شبة لهذا الن�ع من امل�شاريع 

وتنمية املجتمع والقت�شاد ال�شع�ديني من خالل 
ت�فري فر�س عمل جيدة لل�شع�ديني وت�رشيع تط�ير 

م�شاريع مبتكرة عظيمة الأثر. ويف عام 2012 
وافقت �رشكة واعد فين�رش كابيتال على عدد 

من ال�شتثمارات والقرو�س التم�يلية، ومت ت�قيع 
اتفاقيات مع جرنال اإليكرتيك و�شدارة و�شلمربجري 

ت�شتهدف الإنتاج املحلي للمنتجات واخلدمات 
الداخلة �شمن �شل�شلة الإمداد التابعة لهذه 
ال�رشكات، ان�شجاماً مع نهج واعد يف تط�ير 

ال�رشكات ال�شغرية واملت��شطة احلجم. 

التعاون من اأجل البتكار
�شمن التزامها بالبتكار، دخلت اأرامك� ال�شع�دية 

يف �رشاكة ا�شرتاتيجية مع جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن يف �رشكة وادي التقنية يف 

الظهران. وقد اأن�شئت هذه ال�رشكة من اأجل 
العمل على اإيجاد حم�ر لأن�شطة البحث 

والتط�ير يف الظهران، وعلى تنمية عالقات 
طويلة الأمد بني الأو�ساط الأكادميية وقطاع 

الطاقة. ويف عام 2012 كان هناك اأكرث من 15 
�رشكة كربى تعمل بالفعل يف وادي التقنية 
يف الظهران يف جمال امل�اد املتط�رة وعل�م 

الأر�س وهند�شة البرتول والأ�شاليب التكريرية 
والكيميائية واإدارة واإنتاج ومعاجلة املياه وحتقيق 
الكفاءة يف ا�شتهالك الطاقة وم�شادر الطاقة 

املتجددة واحل��شبة املتط�رة. 

تتمثل رؤية مركز واعد في القيام بدور قيادي 
في تعزيز ريادة األعمال لدعم التنمية والتنوع 

االقتصادي وتحقيق التنمية االجتماعية في 
المملكة

44 تقرير أرامكو السعودية السنوي لعام 2012
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اللتزام بالبتكار 
يتجلى التزام اأرامك� ال�شع�دية بالبتكار 

يف ا�شتثماراتها املت�ا�شلة يف جمال البحث 
والتط�ير، وي�فر املركزان البحثيان الرائدان يف 

اأرامك� ال�شع�دية وهما مركز البح�ث والتط�ير 
ومركز الأبحاث املتقدمة يف مركز التنقيب 

وهند�شة البرتول بيئة من�ذجية لدعم البتكار 
وال�شماح لل�رشكة بال�شتمرار يف ت��شيع نطاق 

اإجنازاتها يف اأبحاث الطاقة.

وقد ح�شلت اأرامك� ال�شع�دية خالل عام 
2012على 58 براءة اخرتاع، وه� رقم قيا�شي 

بالن�شبة لل�رشكة. ومن اأمثلة الخرتاعات التي 
ح�شلت على الرباءة اأداة لتحديد مكان ثق�ب 

الآبار املتفرعة و�شدها؛ وجهاز عم�د �شعلة الغاز 
والحرتاق؛ وطريقة تقدير �شغط املكمن ب�ش�رة 

اآلية واآنية؛ ول�غاريتمات برتوفيزيائية متط�رة تعزز 
النتقال من طريقة خط�ات العمل التي تركز 

 )well-centric workflow( على كل بئر بحد ذاتها
اإلى طريقة خط�ات العمل املبنية على من�ذج 

)model-centric workflow(؛ وم�ؤ�رش اجتاهي 
م�شاء ل�رشعة الرياح. وهذه جمرد اأمثلة قليلة من 
البتكارات العديدة يف اأنحاء ال�رشكة، وهي تظهر 

مدى التزامنا بال�شتثمار يف التقنيات اجلديدة. 

البتكار يف ال�سالمة والبيئة 
ل يقت�رش البتكار يف اأعمالنا على الكت�شافات 

اجلديدة واحتياطيات الطاقة، بل ميتد لي�شمل 
الأن�شطة البيئية واأن�شطة ال�شالمة. ول تزال 

اأرامك� ال�شع�دية حتتل مرتبة ال�شدارة يف 
جمال تط�ير اأنظمة وخطط خا�شة بكل مرفق 

على حدة ملراقبة ال�شعالت واحلد من احلرق 
عن طريقها، حيث مت يف عام 2012 جتنب حرق 

68.100 برميل من الزيت اخلام نتيجة للق�ساء 
على حرق ال�سوائل اأثناء برامج �شيانة 

وحت�شني الآبار يف املناطق املغم�رة. وان�شجاماً مع 
ا�شرتاتيجيتنا يف اإدارة الأعمال بطريقة ماأم�نة 

وم�ش�ؤولة بيئياً، قمنا بخف�س انبعاثات ثاين 
اأك�شيد الكربيت من مرافق ال�رشكة بنح� 70 % 
بني عامي 2005 و 2012، رغم الت��شع امل�شتمر 

لأعمالنا. 

برنامج ا�ستخال�ض �سوائل الغاز الطبيعي يف 
ال�سيبة

يكمن تاريخ اأرامك� ال�شع�دية يف جمال البتكار 
كاأو�شح ما يك�ن يف تلك الكثبان الرملية 

ال�شاهقة برتقالية الل�ن يف ال�شيبة يف الربع 
اخلايل، حيث بداأنا يف عام 1998 اإنتاج الزيت 

اخلام يف ظروف مناخية تعد من بني الأ�شعب 
يف العامل. ومتثل ال�شيبة التي تبعد م�شافة تزيد 

عن 800 كيل�مرت عن مقر ال�رشكة الرئي�س يف 
الظهران واحدة من اأ�شعب التحديات يف �شناعة 

النفط حتى الآن، كما متثل واحدة من اأهم 
النجاحات التي حققتها ال�رشكة، ول نزال نبني 

على هذا النجاح يف عام 2012 من خالل التقدم 
الذي اأحرزناه يف اإن�شاء مرفق �شخم ل�شتخال�س 

�ش�ائل الغاز الطبيعي يف م�قع اإنتاج الزيت اخلام 
القائم حالياً يف ال�شيبة. 

وي�شمل هذا الربنامج بناء معمل جديد 
ل�شتخال�س �ش�ائل الغاز الطبيعي ليزيد من 

مناولة الغاز يف معامل فرز الغاز من الزيت 
يف ال�شيبة، اإلى جانب بناء خط اأنابيب جديد 

لت��شيل �ش�ائل الغاز الطبيعي اإلى حيث يتم 
اإجراء املزيد من املعاجلة لها. وميكن لهذه املرافق 

اجلديدة، املت�قع اكتمال اإن�شائها يف عام 2014،  
ا�شتيعاب 2.4 بلي�ن قدم مكعبة قيا�شية يف 
الي�م من الغاز املرافق املنتج من ال�شيبة الذي 
ي�شل اإليها من معامل خمتلفة لفرز الغاز من 

الزيت بهدف ا�شتخال�س ما يحت�ي عليه هذا 
الغاز من �ش�ائل غاز طبيعي عالية القيمة.  

براءات االختراع التي تم الحصول عليها من مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية في الواليات المتحدة 

2012  58
2010  34

2011  31
2009  9
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تعد الطاقة الشمسية أحد مجاالت االستثمار الرئيسة 
ضمن برنامجنا للطاقة المتجددة، حيث يمكن، من خالل 

إنشاء مشاريع مجدية اقتصاديًا في مجال الطاقة 
الشمسية، المساعدة في تلبية الطلب المحلي على 

منتجات الزيت والغاز، بما يتيح مزيدًا من المنتجات 
للتصدير ويزيد من اإليرادات المستقبلية

البتكار يف الطاقة ال�سم�سية 
تعد الطاقة ال�شم�شية اأحد جمالت ال�شتثمار 

الرئي�شة �شمن برناجمنا  للطاقة املتجددة، حيث 
ميكن، من خالل اإن�شاء م�شاريع جمدية اقت�شادياً 
يف جمال الطاقة ال�شم�شية، امل�شاعدة يف تلبية 

الطلب املحلي على منتجات الزيت والغاز، مبا 
يتيح مزيداً من املنتجات للت�شدير ويزيد من 

الإيرادات امل�شتقبلية. 

وتاأخذ جه�دنا ل�شتغالل الطاقة ال�شم�شية 
طابعا عمليا وا�شتك�شافيا يف ال�قت ذاته، فقد 

قمنا خالل عام 2012 ببدء ت�شغيل حمطة طاقة 
�شم�شية ت�شتخدم تقنية اخلاليا ال�شم�شية 

ذات الرقائق الدقيقة لت�ليد ما ي�شل اإلى 10 
ميغاواط من الكهرباء من اأ�سطح مظالت 

تغطي 4500 م�قف �شيارة يف مبنى مكاتب 
املدرا، كما بداأ العمل با�شتعمال نظام األ�اح 

طاقة �شم�شية م�شن�عة من الب�يل �شيليك�ن 
بقدرة 3.5 ميغاواط من الكهرباء مت تطويرها من 

اأجل مركز امللك عبد الله للدرا�شات والبح�ث 
البرتولية يف الريا�س، و�شيتم زيادتها اإلى 5 

ميغاواط. 

وعلى اجلانب البحثي نق�م بال�شتثمار يف تط�ير 
طرق مبتكرة ل�شتغالل الطاقة ال�شم�شية 

ب�ش�رة فعالة، حيث مت اإحراز تقدم كبري يف عام 
2012 يف حتقيق اأهداف الربنامج الرامية اإلى 

اإثبات اجلدوى القت�شادية للم�شاريع ذات احلجم 
املنا�شب مل�شاريع املنافع، واختبار التقنيات ذات 
القدرة الإنتاجية العالية من الكهرباء، وتط�ير 
طريقة تعاملنا مع التحديات التي يحتمل اأن 

ت�اجهها هذه التقنيات يف اأنحاء اململكة. 

كما قامت اأرامك� ال�شع�دية خالل عام 2012 
بتط�ير وتركيب حقل جتريبي للطاقة ال�شم�شية 
ِّداً،  يف الظهران ي�شت�عب 31 تقنية من 26 م�ر

ويجري اختبار هذه التقنيات لتحديد اأعلى 
م�شت�ى اإنتاجي ممكن يف ظل الظروف املناخية 

للمملكة، و�شيتم اإجراء حتليالت على مدى 
الف�ش�ل املختلفة للخروج باأدق النتائج وحتديد اأثر 

احلرارة وتراكم الغبار يف اأج�اء اململكة. 

اللتزام جتاه الطاقة املتجددة
ا�شتمراراً جله�د البحث يف ا�شتخدام م�شادر 
الطاقة املتجددة، اأطلقت ال�رشكة خالل عام 

2012 جه�داً تعاونية مع مراكز تقنية عاملية 
رائدة ومعاهد بح�ث حملية للتعرف على تقنيات 

الطاقة املتجددة املحددة التي تنط�ي على 
اإمكانات واعدة بالن�شبة للمملكة على املدى 

القريب اأو البعيد. 

فاأولً لقد ا�شرتكت اأرامك� ال�شع�دية وجامعة 
امللك عبد الله للعل�م والتقنية يف درا�شة حل�ل 

ق�ية للتنظيف الآيل ل�حدات الطاقة ال�شم�شية 
الكهرو�ش�ئية، وهي حل�ل تكت�شب اأول�ية كبرية 

بالنظر اإلى الظروف البيئية للمملكة، ويجري 
اإعداد اإطار عمل للتعاون بني جامعة امللك عبد 
الله للعل�م والتقنية واأرامك� ال�شع�دية لتعزيز 

املعرفة من خالل ال�شتفادة من اأداء خمتلف 
تقنيات الطاقة املتجددة يف اململكة. 

اأما ثانياً فقد مت مب�جب اإطار العمل اخلا�س مببادرة 
الطاقة ملعهد م�شات�ش��شت�س للتقنية، حتديد 

عدد من امل�شاريع البحثية لتنفيذ اأعمال البحث 
والتط�ير التعاونية، ومت اختيار ابتكارات �شملت 

تقنية ا�شتخدام كري�شتالني ال�شليك�ن يف اخلاليا 
ال�شم�شية عالية الكفاءة منخف�شة التكلفة 

والطاقة الكهرو�ش�ئية الع�ش�ية. ويُعزى اختيار 
هذه البتكارات ب�ش�رة اأ�شا�شية اإلى ما تنط�ي 
عليه من اإمكانيات كبرية، حيث ميكنها، يف حال 

جناحها، اأن تك�ن ذات قيمة ا�شرتاتيجية كبرية 
للمملكة. 

وثالثا مت ت�قيع اتفاقيات م�شرتكة مع مدينة 
امللك عبد العزيز للعل�م والتقنية يف عام 2012، 
لإطالق جه�د تعاون ت�شمل تركيب اأنظمة تركيز 

الطاقة ال�شم�شية التي ت�شنعها مدينة امللك 
عبد العزيز للعل�م والتقنية يف ممتلكات اأرامك� 

ال�شع�دية وتبادل اخلربات يف جمال تنظيف 
وحدات الطاقة ال�شم�شية وتقنيات احلد من اآثار 

الأتربة. 
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وان�شجاماً مع هدفنا ال�شرتاتيجي يف احلد من 
ا�شتهالك ال�ق�د ال�شائل يف ت�ليد الكهرباء، مت 

يف عام 2012 اإجراء تقييم مبدئي ملرافق اأرامك� 
ال�شع�دية التي ت�جد اإمكانيات ل�شتبدالها 

واإحالل م�شادر طاقة متجددة حملها يف خمتلف 
اأنحاء اململكة، ومت حتديد العديد من املرافق التي 

ميكن اأن ي�شتعا�س عنها باأنظمة طاقة �شم�شية 
كهرو�ش�ئية. 

طاقة الرياح والطاقة احلرارية الأر�سية
حتت�ي الأر�س على طاقة حرارية هائلة ميكن 

ا�شتخال�شها وا�شتخدامها يف ت�ليد الطاقة 
الكهربائية للحد من العتماد على ال�ق�د 

الهيدروكرب�ين، وقد اأكملت اأرامك� ال�شع�دية 
يف عام 2012 درا�شة ح�ل اإمكانيات الطاقة 

احلرارية الأر�شية يف اململكة بال�شرتاك مع اإحدى 
ال�رشكات العاملية الرائدة يف هذا املجال.

وخل�شت هذه الدرا�شة اإلى وج�د اإمكانية كبرية 
ل�شتغالل الطاقة احلرارية الأر�شية يف جمم�عة 

من التطبيقات مثل تقطري املياه؛ واأنظمة التربيد 
املركزي التي تخدم مناطق باأكملها؛ وت�ليد 

الكهرباء. واإلى جانب الإمكانيات الفنية للكهرباء 
امل�لدة بالطاقة احلرارية، يت�قع اأن ت�شهم امل�ارد 

احلرارية الأر�شية بدرجة كبرية يف ت�فري جمم�عة 
اأن�اع الطاقة امل�شتخدمة يف اململكة.ول يزال 

اختيار م�اقع اإن�شاء اأول حمطات كهرباء جتريبية 
تعمل بالطاقة احلرارية الأر�شيةقيد البحث.

وقد اأجرى يف عام 2012 تقييم مبدئي للم�اقع 
التي ميكن ال�شتفادة فيها من طاقة الرياح 

وا�شتناداً اإلى م�ارد الرياح املتاحة وم�شت�ى ت�ليد 
الكهرباء، مت منح حمطة كهرباء ينبع التي 

تعمل بالديزل، الأول�ية الأ�شا�شية لإجراء مزيد 
من التحليل يف هذا ال�شاأن، ويتيح اإجراء درا�شات 

اجلدوى من هذا الن�ع لأرامك� ال�شع�دية اإيجاد 
املعل�مات التي ت�شهم يف فهمنا لتقنيات 

الطاقة املتجددة وم�شاعدتنا يف تط�ير طرق اأكرث 
ابتكاراً ل�شتغالل هذه الطاقة. 

كما اأجريت درا�شة اأخرى يف عام 2012 لإن�شاء 
حمطة لت�ليد الكهرباء من م�شادر الطاقة 
املتجددة ت�شتخدم الغاز والطاقة ال�شم�شية 

احلرارية وطاقة الرياح يف ت�ليد الكهرباء بالقرب 
من مدينة �شبا، وميكن لهذه املحطة متعددة 

ال�ق�د التي تبلغ قدرتها 650 ميغاواط اأن 
ت�فر نح� 33 األف برميل من الديزل يف الي�م، 

وامل�رشوع قيد التط�ير يف ال�قت الراهن ومن املقرر 
ا�شتكماله يف عام 2016. 

وتبني هذه امل�شاريع جميعها مقدار ما تنفقه 
اأرامك� ال�شع�دية من ا�شتثمارات هائلة يف قطاع 

الطاقة املتجددة من اأجل زيادة م�شادر الطاقة 
يف العامل ورفع كفاءة ا�شتهالكها، ويعد اإيجاد 

احلل�ل املبتكرة ل�شتغالل الطاقة املتجددة عن�رشاً 
اأ�شا�شياً من عنا�رش النجاح يف هذا املجال. 

اخلطوات املستقبلية 
نحن يف اأرامك� ال�شع�دية على ثقة من اأن 

مبادراتنا يف جمال البتكار �ش�ف تظل تقرِّب 
ال�رشكة من حتقيق هدفها ال�شرتاتيجي وت�شهل 
لها م�ا�شلة الت��شع يف ال�شناعات التح�يلية 
وبل�غ غايتها يف اأن ت�شبح ال�رشكة املتكاملة 

الرائدة والأكرث ابتكارية يف جمال الطاقة 
والكيميائيات يف العامل.

ومن خالل ثقافة البتكار، �شتتاح لنا، مب�شيئة 
الله، طرق جديدة مل�ا�شلة العمل يف املجالت 
التي ترتكز فيها القدرات الأ�شا�شية لل�رشكة 
- وهي التنقيب عن م�شادر الطاقة واإنتاجها 

وت��شيلها اإلى العمالء - مع ت�فري �شبل جديدة 
ل�شمان النجاح فيما ندخل فيه من مبادرات 
جديدة، و�شيك�ن البتكار يف اأعمالنا ونهجنا 

عامالً اأ�شا�شياً يف جه�دنا لبناء الغد. 

2014
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بليون قدم مكعبة   الغاز الرطب املسلم 
قياسية يف اليوم إىل معامل الغاز 

10.72  2012

9.882  2011

9.388  2010

8.556  2009

8.336  2008

تريليون قدم مكعبة قياسية الغاز القابل لالستخالص  
 )مرافق وغري مرافق(

284.8  2012

282.6  2011

279.0  2010

275.2  2009

263.0  2008

مليون برميل يف اليوم  بليون برميل يف السنة  إنتاج الزيت اخلام 

9.506  3.479  2012

 9.067  3.310  2011

  7.910  2.887  2010

  7.913  2.888  2009

  8.924  3.266  2008

بباليني الرباميل الكميات القابلة لالستخالص 
من الزيت اخلام واملكثفات

260.2  2012

259.7  2011

260.1  2010

260.1  2009

259.9  2008

الزيت الخام والغاز الطبيعي والمنتجات المكررة  اإلنتاج/ الصادرات

نتائج عام 2012 باألرقام 

 املبيعات على أساس التسليم من غاز البيع واإليثان، 
برتيليونات الوحدات احلرارية الربيطانية يف اليوم

غاز اإليثانغاز البيع

20127.9801.509

20117.3691.399

20107.2361.334

20096.3131.114

20086.5881.022

سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة 
من الغازات اهليدروكربونية

مليون برميل

2012482.0

2011461.4

2010445.0

2009410.2

2008402.2

مليون طن مرتياستخالص الكربيت

20124.092

20114.579

20103.200

20093.214

20083.163

20112012الزيت اخلام واملنتجات املكررة )بليون برميل(

3.3103.479اإنتاج الزيت اخلام با�شتثناء البنزين الطبيعي املمزوج 

2.4212.521�شادرات الزيت اخلام

0.5560.625الزيت اخلام املنق�ل با�شتخدام �شفن ال�رشكة اأو �شفن م�شتاأجرة

0.4950.507اإنتاج املنتجات املكررة

0.1230.126�شادرات املنتجات املكررة
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20112012الغاز الطبيعي

9.88210.72الغاز امل�شلم اإلى معامل الغاز )بباليني الأقدام املكعبة القيا�شية يف الي�م(

7.3697.980غاز البيع )امليثان( )تريلي�ن وحدة حرارية بريطانية يف الي�م(

1.3991.509الإيثان )تريلي�ن وحدة حرارية بريطانية يف الي�م(

8.7689.489اإجمايل الغاز امل�سلم )برتيلي�نات ال�حدات احلرارية الربيطانية يف الي�م(

20112012سوائل الغاز الطبيعي - اإلنتاج

�ش�ائل الغاز الطبيعي امل�شتخل�شة من الغازات الهيدروكرب�نية )مباليني الرباميل(
175.8188.6الربوبان

113.9122.6الب�تان

93.1581.91املكثفات

78.4788.87البنزين الطبيعي

461.4482.0اإجمايل اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي

20112012سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع 

�ش�ائل الغاز الطبيعي امل�شتخل�شة من الغازات الهيدروكرب�نية )مباليني الرباميل(
164.8170.6الربوبان

96.2197.33الب�تان

12.958.661املكثفات

58.0456.72البنزين الطبيعي

 اإجمايل �سادرات �سوائل الغاز الطبيعي 
)با�شتثناء املبيعات التي متت حل�شاب �شامرف و�شا�رشف(

332.0333.3

20112012الكربيت

4.5794.092ا�شتخال�س الكربيت )مباليني الأطنان املرتية(

 �شادرات الكربيت 
)با�شتثناء املبيعات التي متت حل�شاب �شامرف و�شا�رشف، مباليني الأطنان املرتية(

2.8992.513

 برتورابغ400
حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 38 %

 سامرف400
حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 50 %

 ساسرف300
حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 50 %

رأس تنورة550

الرياض120

جدة90

ينبع240

1105

650

400

240

موتيفا حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف 
امللكية: 50 %

إس-أويل حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف 
امللكية: 35 %

شوا شل سكيو ك. ك. )شوا شل( حصة الشركة 
التابعة ألرامكو السعودية يف امللكية: 15 %

فوجيان ريفايننق آند برتوكيمكل كومباني ليمتد حصة 
الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف امللكية: 25 %

املشاريع املشرتكة احمللية اململوكة 1000
للشركة بالكامل

املشاريع املشرتكة احمللية1100

املشاريع املشرتكة الدولية2395

 على مستوى العامل4495
)حصة أرامكو السعودية 2400(

 طاقة التكرير احمللية
بآالف الرباميل يف اليوم

 طاقات تكرير املشاريع احمللية املشرتكة
بآالف الرباميل يف اليوم

 إمجايل الطاقة التكريرية
بآالف الرباميل يف اليوم

 الطاقة التكريرية للمشاريع املشرتكة الدولية، 
بآالف الرباميل يف اليوم

نتائج عام 2012 باألرقام نتائج عام 2012 باألرقام
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غاز البرتول 2012
املسال

وقود الطائرات/البنزينالنفتا
الكريوسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلمجايل

4.07514.5339.606.65871.3334.807.790178.8راأ�س تن�رة

86.72-34.5734.29)1.030(17.62)1.536(2.814ينبع

11.952.77622.490.06886.73745.84-1.820الريا�س

7.0177.0703.16228.12)0.0776(1.0294.7975.118جدة

9.73717.7974.298.326135.476.2317.69339.5اإجمايل املنتجات املحلية

غاز البرتول 2011
املسال

وقود الطائرات/البنزينالنفتا
الكريوسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلمجايل

4.61816.7442.477.71575.9032.208.178187.8راأ�ض تنورة

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

13.053.41721.760.0176.95347.73-2.530الريا�ض

8.2906.1473.58728.64)0.372(0.9374.6595.390جدة

10.4320.2575.889.790135.468.6918.72339.1اإجمايل املنتجات املحلية

*الأرقام ال�شالبة متثل يف معظمها منتجات اأعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى.

*الأرقام ال�شالبة متثل يف معظمها منتجات اأعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى.

غاز البرتول 2012
املسال

وقود الطائرات/البنزينالنفتا
الكريوسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلمجايل

69.66-24.0411.0619.1716.06-)0.672(�شامرف

52.60-1.42912.352.17810.0012.4314.20�شا�رشف

45.50-8.1327.1865.00613.3111.86-برتورابغ

167.8-0.756520.4833.4126.0744.9242.13اإجمايل امل�ساريع امل�سرتكة

10.4938.28107.734.39180.3118.417.69507.2املجموع الكلي

غاز البرتول 2011
املسال

وقود الطائرات/البنزينالنفتا
الكريوسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلمجايل

68.06-24.2610.2619.6414.48-)0.580(�شامرف

46.16-1.35110.781.7819.29411.6311.33�شا�رشف

41.29-7.6155.4794.44011.8111.95-برتورابغ

155.5-0.77118.4031.5223.9943.0737.76اإجمايل امل�ساريع امل�سرتكة

11.2038.65107.433.78178.5106.418.72494.7املجموع الكلي

غاز البرتول 2012
املسال

وقود الطائرات/البنزين
الكريوسني

 األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلمجايل

1.93264.377.74280.050.24197.314161.6 املنطقة ال��شطى

6.28535.222.84658.982.2938.702114.3املنطقة ال�رشقية

5.53776.3314.17114.494.976.966312.4املنطقة الغربية

13.75175.924.76253.497.5022.98588.4 الإجمايل

غاز البرتول 2011
املسال

وقود الطائرات/البنزين
الكريوسني

 األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلمجايل

2.36960.217.55874.940.24697.595152.9املنطقة ال��شطى

5.82732.112.60752.812.3349.083104.8املنطقة ال�رشقية

5.31570.1413.73106.390.156.573292.2املنطقة الغربية

13.51162.523.90234.092.7323.25549.9الإجمايل

 املنتجات الرئيسة املصنعة يف املصايف احمللية 
)مباليني الرباميل(

 حصة أرامكو السعودية 
)مباليني الرباميل( 

 املبيعات احمللية من املنتجات حسب املنطقة 
)مباليني الرباميل( 
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الزيت اخلام53.2

الزيت اخلام5.0

الزيت اخلام7.4

الزيت اخلام16.5

الزيت اخلام17.8

املنتجات املكررة50.2

املنتجات املكررة9.5

املنتجات املكررة1.8

املنتجات املكررة0.2

املنتجات املكررة38.2

سوائل الغاز الطبيعي*26.5

سوائل الغاز الطبيعي*0.9

سوائل الغاز الطبيعي*5.6

سوائل الغاز الطبيعي*0.0

سوائل الغاز الطبيعي*67.1

صادرات عام 2012 حسب املنطقة

مساندة اململكة
اأطلقت ال�رشكة يف عام 2012 مبادرات 
ا�شرتاتيجية تهدف اإلى تعظيم القيمة 

القت�شادية مل�ارد اململكة من الطاقة. وتهدف 
هذه املبادرات اإلى تلبية الطلب املحلي على 

الطاقة، وذلك من خالل مزيج من م�شادر الطاقة 
امل�شتدامة واملالئمة للم�شتقبل، وامل�شاعدة يف 

تط�ير القت�شاد ال�طني وتن�يعه. و�ش�ف ت�ؤ�ش�س 
هذه املبادرات لع�امل التمكني الرئي�شة التي 
تدعم النقلة الن�عية ال�رشورية داخل اأرامك� 

ال�شع�دية مبا يحقق �شالح ال�رشكة واململكة. 

ولي�س ثمة �شك يف اأن الرثوات الهيدروكرب�نية 
املميزة التي حبانا الله تعالى بها تعطي اململكة 

- واأرامك� ال�شع�دية - فر�شة ل مثيل لها 
لتط�ير �شناعة حي�ية يف جمال خدمات الطاقة 

ميكنها اأن تلبي الحتياجات املحلية للمملكة 
وت�فر خدمات قادرة على املناف�شة عامليا ورفع 

وترية من� الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.

وقد وا�شلت اأرامك� ال�شع�دية خالل عام 2012 
نهجها يف تط�ير قطاع الطاقة ال�طني مع 

الرتكيز ب�ش�رة اأكرب على بناء العالقات مع 
املقاولني املحليني وال�شعي لالرتقاء بن�شبة 

املحت�ى ال�طني يف اأعمال ال�رشكة اإلى امل�شت�ى 
امل�شتهدف البالغ 70 % بحل�ل عام 2020. 

وخالل عام 2012 قبلت جميع الدوائر يف اأرامك� 
ال�شع�دية بهذا التحدي وتبنت الهدف الرامي 

اإلى تط�ير قطاع حي�ي تناف�شي للطاقة ب�ش�رة 
اأ�رشع، كما قمنا بدعم برامج الطاقة ال�طنية 

املتعددة، مثل تلك التي يت�لها املركز ال�شع�دي 
لكفاءة الطاقة من خالل جه�د الت�عية بالفر�س 

التي حتملها كفاءة الطاقة لأرامك� ال�شع�دية 
واململكة. 

وقد واكب هذه الربامج حتقيق املزيد من التقدم 
يف و�شع اإر�شادات ومعايري كفاءة ا�شتهالك 

الطاقة يف قطاع ت�ليد وت�زيع الكهرباء ويف 
املن�شاآت التجارية وال�شكنية. وتظل ال�رشكة 

ملتزمة باأداء دورها يف معاجلة التحديات 
القت�شادية والجتماعية التي ت�اجهنا خالل 

ال�شن�ات القادمة وحت�شني م�شت�يات املعي�شة 
وتعزيز اإنتاجية الأيدي العاملة  وت�فري وظائف 

جديدة مل�اطني اململكة. 

آسيا )٪(

أوروبا )٪(

منطقة البحر األبيض املتوسط )٪(

الواليات املتحدة )٪(

أخرى )٪(

* بما في ذلك المبيعات التي تمت لحساب سامرف وساسرف
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مساندة اململكة

 النسبة المئوية لمقاوالت الخدمات التي تمت ترسيتها 
على شركات محلية

 النسبة المئوية لمشتريات الخدمات التي تمت ترسيتها 
على شركات محلية

التزامنا
�شهدت اأرامك� ال�شع�دية من�اً هائال خالل تاريخها 
الذي ميتد لثمانني عاماً، ففي حني كانت قبل ذلك 

�رشكة يقت�رش ن�شاطها على اإنتاج الزيت والغاز، 
فقد ط�رنا اأعمالنا يف جمال التكرير ودخلنا يف 
جمال البرتوكيميائيات والبحث يف ال�قت ذاته 

يف جمال م�شادر الطاقة املتجددة. ومع هذا 
النم� اأ�شبحت القرارات التي يتعني على ال�رشكة 

اتخاذها اأكرث تعقيداً، كما تزايدت - يف مقابل 
هذا النم� - التذبذبات وخماطر الأ�ش�اق املالية، 
واأ�شبحت الأهداف التنم�ية املحلية بدورها اأكرث 

تعقيداً.

وحيث اإن النم� �شيتطلب تغيريات يف كيفية 
تط�ير ا�شرتاتيجية ال�رشكة على املدى القريب 

والبعيد، فاإن مبادرة و�شع ال�شرتاتيجيات و�شنع 
القرارات يف ال�رشكة تهدف اإلى �شمان وج�د 
اإجراءات تت�شم باملرونة والفعالية وتتيح لنا 

ال�شتمرار يف املناف�شة بكفاءة يف ظل ت��شعنا 
املت�ا�شل يف اأعمالنا املتعددة ويف ظل م�اجهة 

التحديات.

ولتحقيق الهدف ال�شرتاتيجي لعام 2020 
وم�ا�شلة اأعمالنا وتنفيذها ب�شالمة ومتيز 

وم�ث�قية عالية و�ش�ابط حمكمة، ينبغي اأن 
نرتقي باأدائنا اإلى م�شت�يات اأعلى حتى مما بلغناه 

بالفعل. 

ولن تك�ن ا�شتثماراتنا التي تبلغ قيمتها عدة 
باليني من الدولرات جمدية اإذا مل ن�شتثمر يف رفع 

كفاءة الأيدي العاملة لإدارة هذه ال�شتثمارات 
وت�شغيلها. ول يزال هدفنا ه� حتقيق املزيد من 
التط�ير مل�ظفينا - �ش�اء اأكان�ا قادة اأم فنيني 

اأم م�شغلني اأم مهنيني - ليبلغ�ا اأعلى م�شت�ى 
ميكنهم بل�غه، ول�ش�ف ن�ا�شل تزويد م�ظفينا 
مبا يالئمهم من الفر�س التط�يرية واملهام التي 

تنط�ي على حتديات وت�شمح لهم بامل�شاركة 
الفعالة وت�شمن حتفيزهم وت�شجعيهم كما 

ت�شمن لنا الحتفاظ بهم. 

كما اأننا نلتزم بال�شتمرار يف ا�شتقطاب اأف�شل 
الكفاءات ال�ظيفية التي تت�فر لديها احل�افز 

يف ال�شناعة واأن نك�ن جهة الت�ظيف املف�شلة 
عامليا مبا نعر�شه من فر�س العمل احلافلة 

بالتحدي، تلك الفر�س التي ترثي معارف امل�ظفني 
وت�شمح لهم بالتط�ر وروؤية الآثار والنتائج 

احلقيقية لعملهم على اأنف�شهم وعلى ال�رشكة 
واململكة والعامل اأجمع.

نحن يف اأرامك� ال�شع�دية، باخت�شار �شديد، 
نحقق اإجنازات اأكرب لأن ما نق�م به ميكن الآخرين 
يف خمتلف اأنحاء العامل من اأن يحقق�ا بدورهم 

اإجنازات اأكرب ويعي�ش�ا حياة اأف�شل واأرقى. هذا 
ما ينطبق على واقعنا الي�م، ونحن ما�ش�ن 

يف العمل ل�شمان ا�شتمرار ذلك يف الغد الذي 
ن�شعى مع الآخرين لبنائه. 

لن تكون استثماراتنا التي تبلغ قيمتها عدة باليين من 
الدوالرات مجدية إذا لم نستثمر في رفع كفاءة األيدي 

العاملة إلدارة هذه االستثمارات وتشغيلها. وال يزال هدفنا 
هو تحقيق المزيد من التطوير لموظفينا - سواء أكانوا قادة 
أم فنيين أم مشغلين أم مهنيين - ليبلغوا أعلى مستوى 

يمكنهم بلوغه، ولسوف نواصل تزويد موظفينا بما 
يالئمهم من الفرص التطويرية والمهام التي تنطوي على 

تحديات وتسمح لهم بالمشاركة الفعالة وتضمن تحفيزهم 
وتشجعيهم كما تضمن لنا االحتفاظ بهم.

النسبة المئوية لمشتريات السلع المصنعة محليًا

2012 )1745 بليون دوالر(  35
2011 )1476 بليون دوالر(  32

2012  85
2011  75

 النسبة المئوية لمشتريات المواد التي تمت ترسيتها 
على موردين من السوق المحلية 

2012  89
2011  87

2012  63
2011  56
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