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(

اأرقام مهمة
�أكرب �حتياطي مثبث يف 

�لعامل من �لزيت �خلام 
�لتقليدي و�ملكثفات، يبلغ 

259.7 بليون برميل

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

اليومي( 

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

• 13.3٪ من اإجمايل 	
الإنتاج العاملي من 

الزيت اخلام

ر�بع �أكرب �حتياطي يف �لعامل 
من �لغاز �لطبيعي، ويبلغ 

282.6 تريليون قدم مكعبة 
قيا�سية

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

• 3.6 تريليون قدم 	
مكعبة قيا�سية، اإنتاج 

الغاز )�سنوياً( 

�إجناز�ت �لتكرير و�لت�سويق 
و�لتوزيع

• ثامن اأكرب مكرر يف 	
العامل بطاقة تكريرية 

)يف جميع اأنحاء 
العامل*( تبلغ 4.02 

مليون برميل يف اليوم

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

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

امللكية يف امل�ساريع امل�سرتكة(
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نبذة عامة
عن املنجزات

كما ت�ستمد قوتها من م�سدر اآخر 
بعيد عن الأنظار، وهو قدرتها على 

اإحداث التغيري. فخالل ال�سنوات 
الثماين وال�سبعني املا�سية، مل 
تقت�رش م�ساعدة ال�رشكة على 

اإحداث التغيري يف اململكة العربية 
ال�سعودية على اكت�ساف املوارد 

الطبيعية لتوفري الطاقة للعمالء 
يف جميع اأنحاء العامل وح�سب، بل 

اأ�سهمت اأي�سا يف بناء القت�ساد 
الوطني، وال�ستثمار يف البنية 

الأ�سا�ص، ويف تطوير قوى عاملة 
قادرة على املناف�سة، وتوفري الفر�ص 

حلياة اأف�سل، حتى غدت روح التغيري 
�سمة من �سماتها الذاتية وجزءاً من 
جيناتها. ويف عام 2011م، ا�ستفادت 
ال�رشكة من هذه الروح يف »التطلع 

نحو الأف�سل« مع اإعالن الهدف 
ال�سرتاتيجي للعام 2020م. وهذا ل 

يعني زيادة طاقات ال�رشكة الإنتاجية 
وتنويع اأعمالها التجارية فقط، 

بل يعني اأي�سا تغيري ا�سرتاتيجية 
العمل لالنتقال باأرامكو ال�سعودية 
اإلى م�ستوى اأعلى من الإجناز والأداء.

وحتقيقا لهدفها ال�سرتاتيجي 
للعام 2020م، اأطلقت ال�رشكة يف 
عام 2011م مبادرات يف ثالثة من 

جمالت العمل الأ�سا�ص وهي: �أعمال 
�لتنقيب و�لإنتاج، و�أعمال �لتكرير 

و�لت�سويق و�لتوزيع، وتطوير �ملوظفني. 
ويف هذه املجالت، �سهد العام 

اإجنازات ملمو�سة مثل تو�سيع املرافق 
وال�ستثمارات املهمة وتطويرها يف 

جمال التكرير والت�سويق والتوزيع 
وزيادة التوظيف بن�سبة كبرية، اإلى 
جانب اإجنازات اأخرى قد تكون اأقل 

و�سوحاً، اإل اأنها ل تقل اأهمية يف 
جمال التحول يف ثقافة ال�رشكة 

نحو الرتكيز على البتكار والإبداع 
وامل�ساءلة والعمل اجلماعي والقيادة 

امل�سرتكة.

نظرة عامة
وا�سلت اأرامكو ال�سعودية جناحاتها يف عام 2011م، 

وطوت عاماً ناجحاً اآخر بكل املقايي�ص  وهي توا�سل 
اإدارة اأكرب احتياطّيات الزيت اخلام التقليدية يف العامل، 
وت�سدر الن�سبة الأكرب من البرتول، وتوؤدي دورها الرئي�ص 

يف اإنتاج الغاز الطبيعي والتكرير والبرتوكيميائيات. 
وت�ستمد ال�رشكة مكانتها وقوتها من موثوقيتها 

وقدرتها على توفري �لإمد�د�ت وتعزيز اأمن الطاقة العاملي 

وا�ستقرار ال�سوق، من خالل زيادة اإنتاج الزيت لتعوي�ص 
انقطاع الإمدادات من املوردين الرئي�سني الآخرين. ويف 

الواقع، لقد �سهدت ال�رشكة يف عام 2011م اأكرب 
اإجمايل اإنتاج للزيت اخلام على مدى الأعوام الثالثني 

املا�سية.
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9.1
9.9
11.2

103

161

التنقيب والإنتاج

يف اأعمال التنقيب والإنتاج، توا�سل ال�رشكة قيادة هذه 
ال�سناعة على م�ستوى الإنتاج وموثوقية الت�سغيل وتطوير 

التقنية. وقد اأحرزت تقدماً كبرياً يف م�رشوعني تطويريني 
يف املنطقة املغمورة، هما: حقل منيفة الذي يعد خام�ص 

اأكرب حقل نفط يف العامل، وحقل كر�ن، وهو اأول حقل للغاز 
غري املرافق يف املنطقة املغمورة يف اململكة. كما اأحرزت 

ال�رشكة تقدماً يف معمل �لغاز يف و��سط الذي �سي�سبح اأحد 
اأكرب املعامل املتكاملة التي اأن�ساأتها اأرامكو ال�سعودية يف 

تاريخها. بالإ�سافة اإلى ذلك، بداأت ال�رشكة، يف عام 2011م، 
حفر اأول بئر ا�ستك�سافية يف املياه ال�سحلة يف البحر 

الأحمر. وبف�سل مرافق البحث والتطوير، عاملية امل�ستوى، 
التي متتلكها ال�رشكة، حققت املزيد من التقدم والرتقاء 

بقدرتها على التنقيب وزيادة ا�ستخال�ص موارد اململكة اإلى 
احلد الأق�سى، ل�سيما يف البيئات ال�سعبة واملعقدة.

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

 بليون قدم مكعبة قيا�سية من اإنتاج الغاز
)املتو�سط اليومي(

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

بئر ا�ستك�ساف وتطوير مت اإجنازها يف اأعمال الزيت

اآبار ا�ستك�ساف وتطوير مت اإجنازها يف اأعمال الغاز
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495 
123
4.02
2,964 

332
550 

التكرير والت�سويق والتوزيع

اأما فيما يخ�ص اأعمال التكرير والت�سويق والتوزيع فقد 
وا�سلت ال�رشكة تو�سعة طاقتها التكريرية العاملية، ودمج 

مرافق التكرير والكيميائيات، وهي ما�سية قدما نحو تطوير 
م�رشوعها امل�سرتك مع  اأعمالها الكيميائية يف برتو ر�بغ – 
�سوميتومو كميكال، ويف م�رشوع �سد�رة امل�سرتك اجلديد 

الذي تنفذه اأرامكو ال�سعودية مع داو كميكال والذي 
�سيكون اأكرب مرفق للبرتوكيميائيات يقام دفعة واحدة. ومن 

ناحية اأخرى، فاإن م�رشوعنا امل�سرتك مع توتال واملعروف بـ 
»�رشكة اأرامكو ال�سعودية توتال للتكرير والبرتوكيماويات 
)�ساتورب(، و�سل اإلى مراحل متقدمة يف بناء واحدة من 
امل�سايف الأكرث تطوراً يف العامل. واإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 
م�رشوع موتيفا امل�سرتك مع �سل اأويل كومباين قد �سارف 
على النتهاء من تو�سعة م�سفاة بورت اآرثر يف تك�سا�ص 

لت�سبح اأكرب م�سفاة يف الوليات املتحدة. كما جنحت 
اأرامكو ال�سعودية وال�رشكات التابعة لها يف حت�سني �سبكة 
النقل والإمداد مبا ي�سمن تو�سيل منتجات ال�رشكة باأمان 

وموثوقية لعمالئها يف جميع اأنحاء العامل.

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

مليون برميل من �سوائل الغاز الطبيعي، مت ت�سديرها

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

مليون برميل من املنتجات املكررة، مت ت�سديرها

مليون برميل، بلغ اإجمايل مبيعات املنتجات املحلية

 رحلة، بلغ اإجمايل عدد رحالت ال�سفن لفر�ص 
اأرامكو ال�سعودية
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56,066
297
2,340
14

996

248

موظفو ال�رشكة

ما كان لهذه الإجنازات اأن تتحقق لول اإخال�ص القوى 
العاملة ذات امل�ستوى العاملي وتفانيها واإبداعها. ويف عام 
2011م، �سهدت ال�رشكة زيادة كبرية يف عدد �ملوظفني �جلدد، 

ووا�سلت توفري فر�ص التدريب املكثف للموظفني على 
جميع امل�ستويات. وملا كانت ال�رشكة تدرك اأنها يف خ�سم 

التحول من جيل اإلى جيل �سمن قواها العاملة، اإذ �سيكون 
40٪ تقريباً من موظفيها حتت �سن الثالثني يف ال�سنوات 

اخلم�ص القادمة، فقد �رشعت بتطبيق برامج لنقل املعرفة 
واأخرى للتوجيه، واأحدثت تغيريات يف الثقافة التنظيمية 

لزيادة الإبداع والقدرات القيادية بني املوظفني ال�سباب. 
ول�سدة حر�سها على رفاهية موظفيها فاإنها ت�سعى دائماً 
اإلى حت�سني اخلدمات ال�سحية والتعليمية وال�سكنية التي 

تقدمها لهم وتعزيز ثقافة ال�سالمة ل�سمان بيئة عمل 
�سحية واآمنة.

موظفاً يف اأنحاء العامل ينت�سبون اإلى 77 دولة

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

موظفاً و17 اإدارة ت�ستفيد من برنامج نقل املعرفة

 قر�ساً جديداً لتملك البيوت و270 قطعة اأر�ص 
مت توزيعها على املوظفني امل�ستحقني

موظفاً اأكملوا 35 �سنة من اخلدمة بدون حوادث

يف املائة، انخفا�ص يف معدل الإ�سابات املهدرة للوقت
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الأعمال
الدولية

طوكيو
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.
 �رشكة �لبرتول �ل�سعودي �ملحدودة،
�رشكة �سو� �سل �سكيوكي. كي.

�سيوؤول
�رشكة �إ�س – �أويل،

�سنغافورة
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.
�رشكة �لبرتول �ل�سعودي �ملحدودة

 هونغ كونغ
 �رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.

بكني
 �رشكة �لبرتول �ل�سعودي �ملحدودة

�سانغهاي
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.

فوجيان
فوجيان ريفايننق �آند برتوكيميكال كومباين ليمتد
�سينوبك �سينمي برتوليوم كومباين ليمتد

نيودلهي
�رشكة �أر�مكو 
 فيما

ور�ء �لبحار 
بي. يف.

دبي
 �رشكة فيال �لبحرية 
�لعاملية �ملحدودة

�ل�سكندرية
�ل�رشكة �لعربية لأنابيب 
�لبرتول )�سوميد(

 ميالن
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.

لهاي
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف.

روترد�م
تيم )تك�ساكو، �إي�سو، �أر�مكو، ومات�ست�ساب( 
ترمينال بي. يف. 

لندن
�رشكة �أر�مكو فيما ور�ء �لبحار بي. يف. يو. ك. �ملحدودة
�رشكة �لبرتول �ل�سعودي فيما ور�ء �لبحار �ملحدودة

كور�كاو
بولنرت كورب �إن. يف.
باندولوود كورب �إن. يف.

 برمود�
�ستيالر �إن�سور�ن�س ليمتد

نيويورك
�رشكة �لبرتول �ل�سعودي �لعاملية

و��سنطن دي �سي.
�رشكة خدمات �أر�مكو

هيو�سنت
�رشكة خدمات �أر�مكو
�رشكة �أر�مكو �أ�سو�سيتد
�رشكة �لتكرير �ل�سعودية
�رشكة موتيفا �إنرتبر�يزز �إل �إل �سي. 1213 �أر�مكو �ل�سعودية حقائق و�أرقام 2011



● ● �لقطيف

● ● ● �جلبيل
 ● �جلعيمة

 ● ● ر�أ�س تنورة

 ● �لظهر�ن
● �لأح�ساء

● ● ● �لريا�س

● ● ● ● ● ● ينبع

● ● ر�بغ

● ● ● ● ●● جدة

● �أبها

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

● ● جاز�ن● جنر�ن

● �ل�سليل

 ● طريف

 ● �جلوف
 ● تبوك

 ● �لق�سيم

 ● �ل�سفانية

7.
98.

5 9.
1

7.
9

8.
9

‘09‘07 ‘11‘10‘08

8.
6

8.
0

9.
9

9.
4

8.
3

‘09‘07 ‘11‘10‘08
● التكرير والكيميائيات

● م�سفاة م�رشوع م�سرتك

● فر�سة

● م�سفاة اأرامكو ال�سعودية

● م�ستودع منتجات برتول

● �رشكة مرافق )منافع الكهرباء واملياه(

● �رشكة لوبريف )�رشكة اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيوت الت�سحيم(

 اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

�إنتاج �لزيت �خلام
املعدل اليومي

)ماليني الرباميل(

�إنتاج �لغاز
)املتو�سط اليومي لإنتاج الغاز اخلام 
الذي مت ت�سليمه اإلى معامل الغاز( 

)مقدرا بباليني الأقدام املكعبة 
القيا�سية(

الأعمال املحلية

 ● ● �سبا
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‘09‘07 ‘11‘10‘08

‘07‘08‘09‘10‘11

�لزيت �خلام و�ملكثفات �لقابلة 
لال�ستخر�ج

)بباليني �لرب�ميل(
259.9259.9260.1260.1259.7

�لغاز �لقابل لال�ستخر�ج )مر�فق وغري 
مر�فق(

)برتيليونات �لأقد�م �ملكعبة �لقيا�سية(
253.8263.0275.2279.0282.6

 اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
�حتياطيات �لزيت �خلام �لتقليدية )بباليني الرباميل(

�حتياطيات �لغاز �لطبيعي )برتيليونات الأقدام املكعبة(

ح�سب تقديرات 1 يناير 2012م

ح�سب تقديرات 1 يناير 2012م

امل�سدر: اأويل اآند غاز جورنال *امل�سدر: اأرامكو ال�سعودية

امل�سدر: اأويل اآند غاز جورنال *امل�سدر: اأرامكو ال�سعودية

فنزويال
كند�
�إير�ن

�لعر�ق

رو�سيا

قطر
�إير�ن

�لوليات �ملتحدة
�ململكة �لعربية �ل�سعودية

 �لكميات �مل�سلمة من غاز �لبيع
)تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(

 �لكميات �مل�سلمة من غاز �لإيثان
 )تريليون وحدة حرارية بريطانية

يف اليوم(

�سو�ئل �لغاز �لطبيعي �مل�ستخرجة من 
 �لغاز�ت �لهيدروكربونية 

)ماليني الرباميل(
17 �أر�مكو �ل�سعودية حقائق و�أرقام 162011



  550

  240

124

88

  400

  400

  305

  725

  652

  395

240

  4,019

2,012

1,005

1,002

 اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

ر�أ�س تنورة

�لريا�س

جدة

ينبع

برتور�بغ

�سامرف

�سا�رشف

*)٪37.5(

*)٪50(

*)٪50(

طاقة �لتكرير �ملحلية
)باآلف الرباميل يف اليوم(

طاقة �لتكرير يف �مل�سايف �ملحلية �مل�سرتكة
)باآلف الرباميل يف اليوم(

* ح�سة اأرامكو ال�سعودية يف امللكية

موتيفا

�إ�س-�أويل

�سو��سل �سكيو ك.ك.

 فوجيان ريفايننق 
�آند برتوكيميكال كومباين ليمتد

*)٪50(

*)٪35(
*)٪14.96(

*)٪25(

 �حل�س�س و�مل�ساريع �مل�سرتكة �لدولية يف جمال �لتكرير 
)باآلف الرباميل يف اليوم(

ح�سة ال�رشكة التابعة لأرامكو ال�سعودية يف امللكية *

�مل�ساريع �ملحلية

�مل�ساريع �مل�سرتكة    �ملحلية

�مل�ساريع �مل�سرتكة �لدولية

خمتلف �أنحاء �لعامل

)اململوكة بالكامل لأرامكو ال�سعودية(

 �إجمايل طاقة �لتكرير
)باآلف الرباميل يف اليوم(

1819 �أر�مكو �ل�سعودية حقائق و�أرقام 2011



222

  2,032

  2,964

710

�ل�سادر�ت ح�سب �ملنطقة

 اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

ال�رشق الأق�سى ٪54.7
اأوروبا ٪4.9

منطقة البحر  الأبي�ص املتو�سط ٪7.1
الوليات املتحدة ٪16.0

مناطق اأخرى ٪17.3

�ملنتجات �ملكررة�لزيت �خلام

�سو�ئل �لغاز �لطبيعي
)ت�سمل املبيعات املنفذة حل�ساب 

 �سامرف و�سا�رشف(

ال�رشق الأق�سى ٪54.1
اأوروبا ٪8.1

منطقة البحر  الأبي�ص املتو�سط ٪2.6
الوليات املتحدة ٪0.5
مناطق اأخرى ٪34.7

ال�رشق الأق�سى ٪26.0
اأوروبا ٪2.1

منطقة البحر  الأبي�ص املتو�سط ٪6.4
الوليات املتحدة ٪0.1
مناطق اأخرى ٪65.4

رحالت �ل�سفن �إلى فر�س �أر�مكو �ل�سعودية م�سنفة ح�سب نوع �ملنتج
 )ال�سادرات من راأ�ص تنورة واجلعيمة وينبع والتحويالت يف جدة ورابغ وينبع 

وم�ستودعات املنتجات البرتولية ال�ساحلية(

�لزيت �خلام

�ملنتجات

غاز �لبرتول �مل�سال

�إجمايل رحالت �ل�سفن
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‘10‘11

2.893.31�إنتاج �لزيت �خلام با�ستثناء �ملكثفات �ملمزوجة )بالباليني(

2.022.42�سادر�ت �لزيت �خلام )بالباليني(

�لزيت �خلام �ملنقول با�ستخد�م �سفن �ل�رشكة �أو �ل�سفن 
471.32556.03�مل�ستاأجرة )باملاليني(

499.78494.66�إنتاج �ملنتجات �ملكررة )باملاليني(

133.42123.37�سادر�ت �ملنتجات �ملكررة )باملاليني(

‘10‘11

168.5175.8�لربوبان

106.6113.9�لبوتان

93.9793.15�ملكثفات

75.9278.48�لبنزين �لطبيعي

445.0461.4�إجمايل �إنتاج �سو�ئل �لغاز �لطبيعي

‘10‘11
157.1164.8�لربوبان

96.21 90.27�لبوتان

11.4512.95�ملكثفات

57.6158.04�لبنزين �لطبيعي

�إجمايل �سادر�ت �سو�ئل �لغاز �لطبيعي )با�ستثناء �ملبيعات 
316.4332.0نيابة عن �سامرف و�سا�رشف(

‘10‘11
�للقيم �إلى معامل �لغاز )باليني �لأقد�م �ملكعبة �لقيا�سية 

9.399.88يف �ليوم(

6.997.37غاز �لبيع )�مليثان( )تريليونات �لوحد�ت �حلر�رية �لربيطانية يف �ليوم(

1.331.40�لإيثان )تريليونات �لوحد�ت �حلر�رية �لربيطانية يف �ليوم(

�إجمايل �لغاز �لذي مت ت�سليمه )تريليونات �لوحد�ت �حلر�رية 
8.328.77�لربيطانية يف �ليوم(

�ل�سو�ئل �لبديلة للميثان )تريليونات �لوحد�ت �حلر�رية 
0.2510.198�لربيطانية يف �ليوم(

اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

�لزيت �خلام و�ملنتجات �ملكررة
)بالرباميل(

�إنتاج �سو�ئل �لغاز �لطبيعي من �لغاز�ت �لهيدروكربونية
)مباليني الرباميل(

مبيعات �سو�ئل �لغاز �لطبيعي من �لغاز�ت �لهيدروكربونية 
)مباليني الرباميل(

�لغاز �لطبيعي
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�لإجمايل�ملنطقة �لغربية�ملنطقة  �ل�رشقية�ملنطقة �لو�سطى2011
2.3695.8275.31513.51غاز �لبرتول �مل�سال

60.2132.1170.14162.5�لبنزين
7.5582.60713.7323.90وقود �لنفاثات و�لكريو�سني

74.9452.81106.3234.0�لديزل
246.92.33490.1592.73زيت �لوقود

7.5959.0836.57323.25�لأ�سفلت ومنتجات �أخرى
152.9104.8292.2549.9�لإجمايل

غاز �لبرتول 2011
�مل�سال

وقود �لنفاثات �لبنزين�لنفتا
و�لكريو�سني

�لأ�سفلت زيت �لوقود�لديزل
ومنتجات 

�أخرى

�لإجمايل

4.61816.7442.477.71575.9032.208.178187.8ر�أ�س تنورة

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

13.053.41721.760.0176.95347.73-    2.530�لريا�س

8.2906.1473.58728.64(0.372)0.9374.6595.390جدة

�إجمايل �ملنتجات 
10.4320.2575.889.790135.468.6918.72339.1�ملحلية

غاز �لبرتول 2011
�مل�سال

وقود �لنفاثات �لبنزين�لنفتا
و�لكريو�سني

�لأ�سفلت زيت �لوقود�لديزل
ومنتجات 

�أخرى

�لإجمايل

68.06-   24.2610.2619.6414.48-(0.580)�سامرف

46.16-   1.35110.781.7819.29411.6311.33�سا�رشف

41.29-   7.6155.4794.44011.8111.95-برتور�بغ

 �إجمايل �مل�ساريع
155.5-   0.77118.4031.5223.9943.0737.76�مل�سرتكة

11.2038.65107.433.78178.5106.418.72494.7�ملجموع �لكلي

3.
21

3.
09

4.
58

3.
20

3.
16

‘09‘07 ‘11‘10‘08

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

ح�سة اأرامكو ال�سعودية )مباليني الرباميل(

اأرامكو ال�سعودية بالأرقام

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

مبيعات املنتجات املحلية ح�سب املنطقة
)مباليني الرباميل(

 ا�ستخال�ص الكربيت
)ماليني الأطنان املرتية(
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56,066

 اأرامكو ال�سعودية
بالأرقام

87٪القوى العاملة

77

100,812

1,618

العدد الإجمايل للموظفني   56,066
املوظفون ال�سعوديون  48,647
املوظفون الأجانب  7,419

الن�سبة املئوية للمواطنني 
ال�سعوديني �سمن القوى العاملة 

يف اأرامكو ال�سعودية

اإجمايل عدد املوظفني توظيفاً 
ً مبا�رشا

اإجمايل عدد موظفي املقاولني

اإجمايل عدد الدول التي ينتمي 
اإليها املوظفون

برامج التطوير يف اأرامكو ال�سعودية - م�ستوى امل�ساركة يف 
نهاية العام

20102011

بر�مج �لتدرج
4,4604,074برنامج التدرج )اأرامكو ال�سعودية(

573913برنامج التدرج )امل�ساريع امل�سرتكة وح�س�ص امللكية( 

5,0334,987اإجمايل عدد املتدرجني

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

316338برنامج الإعداد اجلامعي
1,4191,342برنامج ال�سهادة اجلامعية لغري املوظفني

4548برنامج �سهادة الدبلوم لغري املوظفني

1,7801,728اإجمايل امل�ساركني

الربنامج التعاوين
104110طالب الربنامج التعاوين

برامج التطوير املنتظمة
330322الدرا�سات العليا

1518الدرا�سات العليا يف جمال الطب وطب الأ�سنان
7165الدرجة الفنية ملدة عامني

1919برنامج التدريب الفني ق�سري الأجل
40مهام التدريب يف ال�رشكات الأمريكية

439424اإجمايل امل�ساركني
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من رّواد الأعمال ال�سغار تدربوا يف برنامج »واعد« 
الذي يعد اأحد مبادرات ال�رشكة لتطوير ريادة الأعمال

مليون �سخ�ص ح�رشوا الربامج الثقافية التي نظمتها 
ال�رشكة خالل ف�سل ال�سيف 

اأ�سواء على املواطنة: املجتمعاأ�سواء على املواطنة: القت�ساد

274 1.5
709

 ٪90 ٪17
 ٪35

23.1 82 بليون دولر جممل نفقات توريد املواد واخلدمات 
اأ�سندت اإلى �رشكات حملية

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

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

ن�سبة انخفا�ص معدل حوادث ال�سيارات خالل 
�ساعات العمل

ن�سبة انخفا�ص حرائق الأحياء ال�سكنية �سعودياً مت توظيفهم
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1,390
338

1,600 

175
مدر�ساً تلقوا تدريبهم مع اإطالق اأرامكو ال�سعودية 

ملبادرة »ماثليتك�ص«، وهي و�سيلة تعليمية تهدف اإلى 
م�ساعدة املدر�سني والآباء يف الرتقاء بقدرات الطالب يف 

مادة الريا�سيات

اأ�سواء على املواطنة: املعرفةاأ�سواء على املواطنة: املعرفة

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

لل�سباب للتعلم من خالل امل�ساركة الفعالة

م�سارك يف برنامج الإعداد اجلامعي

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

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

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

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

�سنعنا اأول مركبة متحركة يف العامل قادرة على احتجاز غاز ثاين اأك�سيد 
الكربون 
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ي�سم جممع مكاتب املدرا اجلديد 
3500 مكتب، وقاعة حما�رشات 

تت�سع لنحو 500 �سخ�ص ومركزاً 
للخدمات. كما توفر األواح الطاقة 

ال�سم�سية املن�سوبة على 
مظالت مواقف ال�سيارات، الطاقة 

الكهربائية الالزمة للمبنى.



www.saudiaramco.com


