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إننا نعيد تشكيل أعمالنا لنلبي املتطلبات التي تستدعيها األنشطة في أعمال 
االستكشاف والتنقيب واإلنتاج، والتكرير والتوزيع والتسويق، وفي كافة أنحاء 

اململكة بشكل عام.

الطاقة فرص واعدة – يف المملكة وكافة أنحاء العالم.

حول هذا التقرير
ميثل التقرير السنوي ألرامكو السعودية لعام 2013 أحد شقي التقرير الذي تصدره الشركة سنوياً، أما الشق اآلخر 

فهو تقرير املواطنة لعام 2013. حيث ميثل التقريران معاً استمراراً ملمارستنا السنوية في إصدار التقارير حول إجنازاتنا 
وأهدافنا التشغيلية والتنظيمية واالجتماعية والبيئية التي حتققها الشركة. وتستند الشركة في إعداد تقاريرها إلى 

 ،ISO 26000 )إرشادات دولية معترف بها وضعتها املبادرة العاملية إلعداد التقارير، واملواصفة القياسية العاملية )أيزو
وجمعية احملافظة على البيئة في صناعة النفط العاملية، حيث تساعدنا هذه اإلرشادات على حتديد وهيكلة املسائل 

الرئيسة التي تهم اململكة وشعبها وترتيب أولويات هذه املسائل وتقييمها وعرضها. ولالطالع على التقارير السابقة، 
.www.saudiaramco.com :يرجى زيارة املوقع اإللكتروني
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خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ويل العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع
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تُعرف شركة الزيت 
العربية السعودية )أرامكو 

السعودية( باعتبارها شركة 
عاملية متكاملة للنفط 

والكيميائيات. وهي شركة 
النفط الوطنية اململوكة 

للدولة في اململكة العربية 
السعودية. وعلى مدار 
تاريخها املمتد لثمانني 
عاماً، أصبحت أرامكو 

السعودية شركة عاملية 
رائدة في مجال التنقيب 

عن املوارد الهيدروكربونية 
وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها 

وشحنها وتسويقها.

وحتتل أرامكو السعودية 
املرتبة األولى بني شركات 
البترول العاملية من حيث 
إنتاج وتصدير الزيت اخلام 
وسوائل الغاز الطبيعي، 

كما تعد واحدة من 
الشركات الرائدة في إنتاج 
الغاز الطبيعي. وهي أيضاً 
واحدة من شركات التكرير 

العاملية الرائدة وتتوسع 
أعمالها حالياً لتشمل إنتاج 

املواد الكيميائية.

األيدي العاملة كما في 31 ديسمبر 2013

48,385
سعوديون

57,283
اإلجمايل

8,898
أجانب

احتياطيات وإنتاج النفط قيم الشركة
النزاهة

السالمة
المسؤولية

التميز
المواطنة

األعمال الدولية / 
طرق المالحة للتصدير

هيوستن  1  
شركة خدمات أرامكو

شركة أرامكو أسو شييتد
شركة التكرير السعودية

شركة موتيفا انتربرايزز ل. ل. سي.
واشنطن العاصمة  2  

شركة خدمات أرامكو
مدينة نيويورك  3  

شركة البترول السعودي العاملية
برمودا  4  

ستيللر إنشورنس ليمتد
كوراكاو  5  

بوالنتر كوربوريشن إن. في.
باندلوود كوربوريشن إن. في.

لندن  6  
شركة أرامكو فيما وراء البحار 

بي. في. يو. كي. احملدودة
شركة البترول السعودي فيما 

وراء البحار احملدودة
روتردام  7  

تيم ترمينال بي. في.
الهاي  8  

شركة أرامكو فيما وراء 
البحار بي. في.

ميالن  9  
شركة أرامكو فيما وراء 

البحار بي. في.
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دبي  11 
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البحار بي. في.

زيامن  14 
أرامكو آسيا - زيامن

بكين  15 
أرامكو آسيا

فوجيان  16 
شركة فوجيان ريفايننق آند 

بتروكيمكل احملدودة
شركة ساينوبك سنماي 

بتروليم احملدودة
شنغهاي  17 

أرامكو آسيا - شنغهاي
سيئول  18 

أرامكو آسيا - كوريا
إس- أويل
طوكيو  19 

أرامكو آسيا - اليابان
شوا شل سكيو ك. ك.

من نحن؟

الفرض معالجة
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غاز

المصا� المملوكة
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مصا� المشاريع
المشتركة

شركة مرافق
(منافع الكهرباء والمياه)
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خريص

شدقم

الجبيل

تناقيب
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المملكة العربية
السعودية

احتياطيات وإنتاج الغاز

احتياطيات الغاز: 288.4 تريليون قدم مكعبة قياسية	¢
 إنتاج الغاز )الغاز اخلام املسلم إلى معامل الغاز- 	¢

املتوسط في اليوم(: 11.0 بليون قدم مكعبة قياسية
إنتاج الغاز )سنوياً(: 4.0 تريليون قدم مكعبة قياسية	¢

 احتياطيات النفط اخلام واملكثفات القابلة لالستخالص: 	¢
260.2 بليون برميل

 متوسط اإلنتاج اليومي للنفط اخلام: 	¢
9.4 مليون برميل

اإلنتاج السنوي للنفط اخلام: 3.4 بليون برميل	¢

أرقام رئيسية
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بإنتاجها ملا متوسطه 9.4 مليون برميل في اليوم من النفط 
اخلام، فإن أرامكو السعودية تضطلع بدور مهم في إمداد 

أسواق النفط العاملية، حيث تعد أعمال التنقيب واإلنتاج في 
الشركة اليوم من األعمال الرائدة في العالم، ويعرفها عمالؤنا 

باعتبارها املصدر األكثر موثوقية في العالم.

وبالرغم من هذه النجاحات على املستويني احمللي 
والدولي، فإننا نطمح إلى حتقيق املزيد من اإلجنازات في 

املستقبل القريب والبعيد. ولذلك تنخرط الشركة اآلن في 
عملية حتول غير مسبوقة تهدف بالدرجة األولى إلى تعظيم 
قيمة مواردنا، سواء مواردنا الهيدروكربونية أو البشرية، األمر 

الذي سيمكننا من اإلسهام في توفير الفرص الناجحة والرائدة 
للمملكة والعالم على حد سواء.

وفي هذا السياق سنحافظ على مكانتنا املتميزة 
كمورد عاملي رائد للطاقة، بينما نساعد من خالل توجهنا 
إلى صناعة الغاز غير التقليدي، في تلبية الطلب املتنامي 
على الطاقة في اململكة والعالم، وهو ما سيمكننا من 

جعل اململكة مركزاً للتميز في مجال تقنية وخدمات 
الطاقة العاملية.

أما أعمالنا في مجال التكرير والتسويق فستصبح 
مبثابة أداة من أدوات التنمية في اململكة، من خالل تعزيز 
التجارة والتنويع االقتصادي. كما أننا نعمل اآلن على بناء 

قطاع مزدهر للطاقة في اململكة من شأنه أن يلبي معظم 
احتياجات أرامكو السعودية بحلول العام 2020، وأن يكون قادراً 
على املنافسة العاملية. أما استثماراتنا فنتوقع أن توفر، بشكل 
مباشر وغير مباشر، نحو 500 ألف فرصة عمل، لتفتح بذلك 

األبواب لألجيال القادمة من املواطنني السعوديني للحصول على 
وظائف في قطاع الطاقة.

وبطبيعة احلال ستواصل أرامكو السعودية تنفيذ 
مبادراتها الهادفة جلعل األعمال أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، 

فيما تعزز قدراتها من خالل براعة موظفيها واستثمار 
طاقاتهم بغية احملافظة على مكانتها العاملية الرائدة 

لسنوات قادمة.

إلى أين نتجه؟ماذا نفعل؟

هدفنا االستراتيجي

بحلول عام 2020، ستكون أرامكو السعودية، بإذن 
هللا، شركة عالمية رائدة ومتكاملة يف مجال الطاقة 

والكيميائيات، حيث ستركز على زيادة دخلها من خالل استغالل 
فرص التوسع المستدام والمتنوع لالقتصاد الوطني والمساعدة 

يف إنشاء قطاع حيوي للطاقة يف المملكة لديه القدرة على 
المنافسة يف األسواق العالمية.

إلى أين نتجه؟ماذا نفعل؟

يمكن لحقل خريص أن ينتج 1.2 مليون برميل 
من الزيت الخام يف اليوم

على مدى السنوات الثمانني املاضية، حققت أرامكو السعودية 
ريادة مشهودة على مستوى صناعة الطاقة في العالم. وتدير 

الشركة احتياطيات تقليدية من الزيت اخلام تبلغ 260.2 بليون 
برميل إلى جانب 288.4 تريليون قدم مكعبة قياسية من 

احتياطيات الغاز.

وفي عام 2013 أنتجنا 3.4 بليون برميل من النفط، 
أي نحو برميل من كل ثمانية براميل أنتجها العالم في ذلك 

العام. كما بلغ إنتاج الغاز اخلام املسلم إلى املعامل 4.02 
تريليون قدم مكعبة قياسية. وتعد هذه أكبر كمية تنتجها 

الشركة في عام واحد طوال تاريخها. كما أنتجنا 455.9 مليون 
برميل من سوائل الغاز الطبيعي منها 86.8 مليون برميل 

من املكثفات.

متتلك أرامكو السعودية والشركات التابعة لها 
أو تشارك في ملكية مصاف محلية ودولية تبلغ طاقتها 

التكريرية اإلجمالية نحو 4.9 مليون برميل في اليوم. وتبلغ 
حصة الشركة من هذه الطاقة التكريرية 2.6 مليون برميل 
في اليوم، األمر الذي يجعلها سادس أكبر شركة تكرير في 

العالم. وفي عام 2013 أنتجت الشركة 494 مليون برميل من 
املنتجات املكررة وصدرت 121 مليون برميل، مبا يقارب األرقام 

املسجلة لعام 2012. وفي عام 2013، أيضا، صدرت 2.5 بليون 
برميل من النفط اخلام ذهبت نسبة 53.8% منها إلى آسيا.

وباعتمادها على التكامل الرأسي فإن الشركة تسعى 
الكتشاف فرص الطاقة بدءاً بأعمال التنقيب وانتهاء بأعمال 

التوزيع. وتركز أعمال التنقيب واإلنتاج بشكل رئيس على 
االستكشاف واإلنتاج. وتشمل هذه املرحلة البحث عن مكامن 
النفط اخلام والغاز الطبيعي في اليابسة واملنطقة املغمورة، 

وتطوير احلقول من أجل حتقيق اإلنتاج األمثل على املدى البعيد 
وحتقيق هدف االستخالص الفعال للنفط اخلام واملكثفات 

والغاز الطبيعي.

وتشمل أعمال التكرير والتسويق تكرير وبيع وتوزيع 
النفط اخلام واملكثفات وجتزئة الغاز الطبيعي، وبيع وتوزيع الغاز 

الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، وأنواع الوقود البترولي.
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مجلس اإلدارة

 )من اليمني(
ً

جلوسا
معايل الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن في الظهران.

األستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس أرامكو 
السعودية وكبير إدارييها التنفيذيني.

معايل األستاذ علي بن إبراهيم النعيمي، 
وزير البترول والثروة املعدنية في اململكة 

العربية السعودية.

معايل الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، 
وزير املالية في اململكة العربية السعودية.

معايل الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، 
رئيس مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

معايل الدكتور ماجد بن عبد هللا المنيف، 
أمني عام اجمللس االقتصادي األعلى في اململكة 

العربية السعودية.

 )من اليمني(
ً

وقوفا
األستاذ سالم بن سعيد آل عائض، النائب األعلى 

لرئيس أرامكو السعودية في مهمة خاصة.

األستاذ أمين بن حسن الناصر، النائب األعلى 
لرئيس أرامكو السعودية للتنقيب واإلنتاج.

السيد أندرو ف. ج. قولد، الرئيس غير التنفيذي 
جمللس ادارة مجموعة "بي جي"، والرئيس 

السابق جمللس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
شلمبرجير احملدودة.

السير مارك مودي ستيوارت، رئيس سابق جمللس 
إدارة شركة رويال داتش شل.

السيد بيتر وويكي، عضو منتدب سابق في 
البنك الدولي وكبير اإلداريني التنفيذيني ملؤسسة 

التمويل الدولية.

األستاذ عبدالعزيز بن فهد الخيال، النائب األعلى 
لرئيس أرامكو السعودية للعالقات الصناعية.

تتبع أرامكو السعودية اجمللس األعلى لشؤون البترول واملعادن الذي يرأسه خادم احلرمني الشريفني، امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود، حفظه اهلل، حيث يحدد اجمللس توجه الشركة بشكل عام.

يرأس مجلس إدارة أرامكو السعودية معالي املهندس على بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة املعدنية، ويسعى اجمللس 
إلى حتقيق األهداف العملية والتنظيمية ألرامكو السعودية من خالل القيادة واملراجعة والتوجيه. كما يشرف اجمللس على 
الشؤون التجارية للشركة، ويعمل مع اإلدارة لتحديد مهمتها واستراتيجيتها طويلة األجل، ويشرف على عملية تخطيط 

تولي مناصب اإلدارة العليا في الشركة، ويضع الضوابط الداخلية لها، ويقيم فرص الشركة واستراتيجياتها، كما يقيم 
اخملاطر للحد منها. ويتألف مجلس إدارة أرامكو السعودية من أعضاء خارجيني وممثلني لإلدارة العليا.

مجلس اإلدارة

المقر الرئيسي ألرامكو السعودية يف مدينة الظهران
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شهد االقتصاد العاملي في عام 2013 مؤشرات منو إيجابية مع اخلروج التدريجي ألوروبا والواليات املتحدة من حالة 
الكساد. وجاء ذلك العام، رغم استمرار التحديات، حافالً بالفرص، حيث تواصل النمو في الطلب العاملي على الطاقة، 

السيما في قارة آسيا حيث تعتبر أرامكو السعودية املورّد النفطي األول للدول األربع األكثر استهالكاً للنفط.

وحافظت أرامكو السعودية على مكانتها املشهودة كأحد أبرز موردي الطاقة على 
الصعيد العاملي. وشهدت الشركة عاماً آخر من أعوام اإلنتاجية العالية والنجاح الباهر. ويعود 
الفضل في ذلك، بعد توفيق اهلل، إلى رؤيتها االستراتيجية السليمة واجلهود الدؤوبة ملوظفيها 

في أنحاء العالم، حيث حققت اكتشافات جديدة والفتة في مجال النفط والغاز من خالل 
استمرارها في تنفيذ أضخم برنامج للتنقيب في تاريخها، مما يجعلها مهيأة وبصورة جيدة 

للنمو والنجاح على املدى البعيد.

وبعد ثمانني عاماً من التاريخ املشرف، ال تزال أرامكو السعودية تقدم االبتكارات وحتقق 
التقدم على طريق حتولها االستراتيجي إلى شركة طاقة متكاملة. فقد وفرت الشركة 

الطاقة للعالم وخدمت اجملتمعات التي تعمل فيها وعززت التنمية في اململكة من خالل إيجاد 
الوظائف وبناء القدرات. وفي إطار تعزيز هدفها االستراتيجي، استحدثت الشركة منصب 

كبير إداريني تقنيني، وحققت تقدماً كبيراً نحو تعزيز دورها كمبدع رائد للتقنية.

ولكل هذه النجاحات الكبيرة، فإننا في مجلس اإلدارة نشعر باالمتنان إزاء الدعم 
املتواصل الذي نحظى به من خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود، 

حفظه اهلل، وولي عهده األمني صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
حفظه اهلل. ولعلي أجدها فرصة ألؤكد قناعتي الدائمة بأن اململكة العربية السعودية، في 
ظل قيادتها احلكيمة، سوف متضي قدماً في حتقيق األهداف التنموية الكبرى التي وضعتها 
لنفسها، يساندها في ذلك الدور الذي تنهض به أرامكو السعودية وما تنطوي عليه الفرص 

التي توفرها الشركة بشكل مستمر.

علي بن إبراهيم النعيمي
وزير البترول والثروة المعدنية

رئيس مجلس اإلدارة

في عام 2013، احتفلت أرامكو السعودية بالذكرى السنوية الثمانني لتأسيسها، كما احتفلت بعام هو األكثر 
جناحاً في تاريخها املميز. ويجدر بي، تفاعال مع هاتني املناسبتني، أن أعرب عن امتناني ملا بذله موظفو الشركة من 

جهد وعمل دؤوبني. كما أود أن أثمن عاليا الدعم الذي تلقاه الشركة من حكومتنا الرشيدة، وما نلقاه من جتاوب 
ودعم، وتعاون كافة األطراف املعنية مبشاريع الشركة وأعمالها. ويحق لنا أن نفخر جميعاً 
بأننا أسهمنا في تعزيز مكانة الشركة باعتبارها أكبر شركة طاقة متكاملة في العالم 

وباعتبارها شركة متتلك رؤية مستقبلية واضحة.

وفي رسالتي هذه لتقرير الشركة السنوي لعام 2013، أود أن أركز على مجموعة 
نقاط أرى أنها تكتسب أهمية بالغة في إطار رؤيتنا املستقبلية. لقد شرعنا في الشركة 

في تنفيذ حتول شامل سواء من خالل احلفر ألول مرة في املياه العميقة للبحر األحمر أو من 
خالل بيع منتجات جديدة للصني، وقمنا بتوفير فرص جديدة على امتداد كامل سلسلة 

القيمة لدينا، ابتداًء من أعمال التنقيب واإلنتاج إلى التكرير والتوزيع واألعمال اجلديدة، كما 
حافظنا على مكانتنا الرائدة في أعمال التنقيب واإلنتاج ووسعنا من قدراتنا فيما يتعلق 

باملوارد التقليدية وغير التقليدية. وقد أكملت الشركة في عام 2013 مشروع حقل زيت 
منيفة الضخم، احلائز على جائزة عاملية، قبل موعده املقرر، ورفعنا احتياطياتنا النفطية إلى 
مستويات لم نبلغها من قبل، وزدنا من إمداداتنا من غاز البيع إلى شبكة الغاز الرئيسة في 

اململكة. وفي مجال التكرير والتوزيع والتسويق، بدأنا أعمال التشغيل في شركة أرامكو 
السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب(، في الوقت الذي حققنا فيه تقدماً في 

مختلف املشاريع االستراتيجية األخرى في مجالي التكرير والبتروكيميائيات.

وكما هي طبيعتها على الدوام، فقد سخرت أرامكو السعودية مواردها وخبراتها 
الرائدة ورؤيتها السباقة لتبقى عامالً محفزاً لالبتكار. وبهذه الروح، أنشأت الشركة مراكز 

بحوث عاملية جديدة لتطوير وتنمية موارد اإلبداع التقني والفني لدينا من أجل تلبية تطلعاتنا 
في املستقبل. وواصلت الشركة خالل عام 2013 مساعدة جيل جديد من رجال ونساء األعمال 

اجلدد من خالل مبادرة »واعد« وشددت مجدداً على إشراك املوظفني الشباب وإتاحة فرص التطوير واسعًة أمامهم. أما 
تركيز الشركة على التقنيات واملواهب املستقبلية، من خالل عدد من النشاطات والبرامج، فإنه، بال شك، يدعم موقفها 

كعامل من عوامل التغيير اإليجابي باعتبارها شركة تعمل على توفير فرص النماء داخل اململكة وخارجها.

كما حافظت أرامكو السعودية خالل عام 2013، ضمن قيمها الراسخة، على التزامها الثابت بأرفع معايير السالمة 
واملوثوقية والنزاهة في جميع أعمالها. وستبقى الشركة ملتزمة ببناء قدرات قوتها العاملة املتنوعة من املوظفني 

واملوظفات فيما متضي قدماً في عملية حتول كبرى في أعمالها وثقافتها، ذلك التحول الذي يواصل عملية البناء على 
نفس قيمنا التي وفرت، بعد توفيق اهلل، أسباب جناحنا ومكنتنا من حتقيق هدفنا االستراتيجي املتمثل في أن تصبح أرامكو 

السعودية، خالل هذا العقد، الشركة األبرز في مجال صناعة الطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.

إنني أدعوكم وأنتم تقرؤون تقرير الشركة السنوي لعام 2013، أن ال تقفوا عند اإلجنازات الكبرى التي حتققت 
خالل السنوات املاضية فحسب، بل لتتعرفوا كذلك على اللبنات األساس التي أرستها أرامكو السعودية لضمان أن 

يكون مستقبلنا وفّياً لشعار »الطاقة فرص واعدة« في اململكة وحول العالم.

خالد بن عبدالعزيز الفالح
الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين

ال تزال أرامكو السعودية تقدر االبتكارات وتحقق التقدم على طريق 
تحولها االستراتيجي إلى شركة طاقة متكاملة

رت أرامكو السعودية مواردها وخبراتها الرائدة ورؤيتها 
ّ

سخ
 لالبتكار

ً
 محفزا

ً
السباقة لتبقى عامال

كلمة الرئيسرسالة معايل رئيس مجلس اإلدارة
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هدفنا االستراتيجي
وتحقيق هذه الرؤية يتطلب االلتزام 

والعزيمة والتركيز على اإلنجاز. 
وسيجري خالل فترة هذا التحول 

قياس نجاح استراتيجيتنا من خالل 
أربعة أهداف هي: إعادة تشكيل 

أعمالنا، و تمكين المملكة، و 
تحسين إجراءات عملنا، و بناء 

قدراتنا. وسيتم إنجازها من خالل 
سلسلة من المبادرات الرامية إلى فتح 

آفاق االبتكار والقيمة اللذين تتمتع 
أرامكو السعودية بقدرة فريدة 

على تحقيقهما.

منت مجموعة أعمال أرامكو السعودية 
ومشاريعها منذ تأسيس الشركة إلى أن 
أصبحت هذه األعمال على درجة كبيرة 

من التعقيد، األمر الذي استدعى تنقيح 
استراتيجية الشركة التي من شأنها أن تؤدي 
لتحقيق منو أكبر في بعض اجملاالت، وتقليص 
النشاط في بعض األعمال أو تصفيتها. وفي 

هذا الصدد جتري عملية إعادة تشكيل أعمالنا 
لتلبية املتطلبات اجلديدة في أعمال التنقيب 

واإلنتاج والتكرير واملعاجلة والتسويق في أنحاء 
اململكة ككل، كما تتوسع الشركة من حيث 

النطاق والقدرات التقنية كي تصبح أكثر 
تكامالً وعاملية وتنوعاً.

وحتقيقا لهذه الغاية، يستند نطاق العمل 
اخلاص بأية مبادرة إلى حتليل دقيق للموارد 
والقدرات احلالية واالحتياجات املستقبلية 

والكفاءة املطلوبة، إلى جانب أخذ املشهد 
التنافسي لألسواق العاملية في االعتبار، 

إذ تهدف االستراتيجية بعيدة املدى ملزيج 
الزيت اخلام للمساعدة في زيادة القيمة التي 

نحققها في مجال التنقيب واإلنتاج مع حتقيق 
أقصى استفادة ممكنة من الفرص املتاحة في 

مجال التكرير واملعاجلة والتسويق.
كما أن الغاز غير التقليدي أصبح من عوامل 

التغيير اجلذرية في استراتيجيتنا للتنقيب 
واإلنتاج، ووقوداً محتمالً ميكن استخدامه في 
تلبية منو الطلب على الطاقة في اململكة، 
وفيما نواصل التركيز على مصادر الطاقة 
املتجددة والبديلة، بدأنا كذلك رحلتنا نحو 

الريادة العاملية في مجال الكيميائيات.

إعادة تشكيل أعمالنا

السعي لتنفيذ األنشطة التجارية التي تساعدنا على حتقيق 
أهدافنا االستراتيجية

ال تقتصر جهود أرامكو السعودية على البحث الدائم عن فرص تحقيق مستقبل أكثر 
 على إيجاد هذه الفرص، 

ً
 على البيئة، وإنما تعمل أيضا

ً
 وحفاظا

ً
 وإنتاجا ونشاطا

ً
ازدهارا

حيث شرعنا يف تنفيذ برنامج تحول طموح على مستوى الشركة، مسترشدين بهدفنا 
االستراتيجي ورؤيتنا الشاملة ألرامكو السعودية حتى عام 2020. وستؤدي التطورات 

 يف مجال 
ً

التي يكتنفها هذا التحول إلى ضمان بقاء أرامكو السعودية شركة رائدة عالميا
إنتاج وتصدير النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، وستدفع بها هذه التطورات إلى صدارة 

شركات الكيميائيات يف العالم، بينما تؤكد من جديد على التزامنا تجاه المملكة يف عالم 
متغير بوتيرة متسارعة.

استراتيجيتنا

أول المبيعات من المبلمرات )الصين(

3  اتفاقيات جديدة لمرافق 
التوليد المشترك

 بدأ تشغيل حقل منيفة قبل 
3 أشهر من الموعد المقرر.
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استراتيجيتنا

وفي عام 2013 حققت الشركة تقدماً كبيراً في مجال إعادة تشكيل أعمالها. على سبيل 
املثال، وبعد عامني فقط من إطالق برنامجنا للغاز غير التقليدي في املنطقة الشمالية، 
أصبحنا جاهزين لاللتزام بإمداد الغاز الصخري إلنشاء محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط 

لتغذي قطاعاً ضخماً الستخراج وتصنيع الفوسفات في اململكة وتعزز التنمية واالزدهار في هذه 
املنطقة. وستكون اململكة في هذا اجملال من أوائل البلدان خارج أمريكا الشمالية التي تستخدم 
الغاز الصخري لتوليد الكهرباء محلياً. كما بدأت الشركة اإلنتاج من مشروع منيفة لزيادة 

إنتاج النفط اخلام في شهر أبريل من عام 2013، قبل املوعد املقرر بثالثة أشهر، وذلك بطاقة 
إنتاجية بلغت نصف مليون برميل في اليوم بحلول شهر يوليو من عام 2013. كما بدأنا بيع 
الكيميائيات في آسيا من خالل مشاريعنا املشتركة، وقمنا كذلك بتعيني كبير إداريني 
تقنيني للمساعدة في حتويل أرامكو السعودية إلى مركز أبحاث ضخم قادر على االستجابة 
الحتياجات الصناعة من التقنيات في املستقبل. ويعد هذا املنصب اجلديد خطوة مهمة نحو 

حتقيق رؤية أرامكو السعودية في أن تصبح واحدة من أبرز مبدعي تقنيات املواد الهيدروكربونية 
والكيميائيات والطاقة املتجددة والتقنيات ذات الصلة بالطاقة بحلول عام 2020.

يتعلق الهدف االستراتيجي ألرامكو السعودية 
لعام 2020 في جوهره مبستقبل اململكة 

بقدر تعلقه بتوجه الشركة. وهذه الركيزة 
االستراتيجية لتمكني اململكة مبنية على 

تاريخنا في توفير الفرص للمواطنني لتحقيق 
فوائد بعيدة املدى للطرفني. ومن بني إجراءاتنا 
األساسية في هذا اجملال التعرف على الفرص 

وإيجادها في قطاع الطاقة احمللي، فأحد 
اجلوانب الرئيسة التي تتطلب االهتمام في 
هذا القطاع هي تنفيذ استراتيجية طاقة 
وطنية أكبر توازناً واستدامة. وقد أطلقت 
أرامكو السعودية مبادرات كثيرة لالهتمام 
بالعديد من القضايا مثل كفاءة استهالك 

الطاقة وتنويع إمدادات الطاقة.
وهناك أنشطة يجري تنفيذها للتشجيع 

على رفع كفاءة استهالك الطاقة في 
اململكة، بدءاً من النقل واإلسكان والصناعة، 

إلى تقليص الطلب احمللي مبا يعادل 2.4 
مليون برميل من الزيت في اليوم بحلول 

عام 2030. ومن خالل احلوار والشراكات مع 
الدولة واجملموعات التجارية األخرى، تشجع 

أرامكو السعودية تبني التقنيات واملمارسات 
التي تتسم بالكفاءة في استهالك الطاقة، 

باإلضافة إلى تسريع وتيرة تطوير مصادر 
طاقة بديلة وغير تقليدية، للمحافظة على 

مواردنا الهيدروكربونية.

وفي الوقت نفسه ركزت مبادرة »الطاقة 
للمملكة« على تنمية وتنويع إمدادات الطاقة 
وحتقيق وفر فيها في جميع القطاعات وإيجاد 

الفرص للنمو االقتصادي املستدام. كما 
أطلقنا مبادرة »القيادة بالقدوة«، التي متثل 
فرصة ألرامكو السعودية إلظهار الريادة في 
كفاءة استهالك الطاقة في القطاعات غير 

الصناعية من خالل استخدام التقنيات املوفرة 
للطاقة، بهدف حتقيق وفر ال يقل عن %35 

في استخدام الطاقة في القطاعات غير 
الصناعية بحلول عام 2020.

كما بدأنا تنفيذ استراتيجيتنا إلنشاء 
قطاع طاقة تنافسي في اململكة. وتركز 
هذه االستراتيجية خالل عام 2013 على 

حتقيق التقدم في أربعة نطاقات هي: شركة 
التنمية الصناعية وخدمات الطاقة )طاقة(؛ 
واألعمال البحرية؛ واخلدمات البحرية؛ والغاز 

غير التقليدي.
وملا كانت اململكة دولة فتية يتزايد عدد 

سكانها بسرعة، فسوف تكون هناك حاجة 
إلى أكثر من خمسة ماليني فرصة عمل 

جديدة خالل العقدين املقبلني لتوظيف األيدي 
العاملة اجلديدة. وتلتزم أرامكو السعودية 

بتوفير فرص جديدة عالية القيمة من خالل 
تسهيل إطالق املشاريع اجلديدة في مجال 
الطاقة والكيميائيات في اململكة. وعلى 

سبيل املثال، ساعدنا خالل عام 2013 خمسة 
مصانع على بدء إنتاج سلع استراتيجية 
مختلفة مثل الكيميائيات والصمامات 

واملبادالت احلرارية وأنظمة الكهرباء، وساعدنا 
خمس من شركات تصنيع قائمة على 

توسيع قدراتها اإلنتاجية. وأثمرت استثماراتها 
اإلجمالية البالغة 266 مليون دوالر في 

االقتصاد احمللي عن إيجاد أكثر من 1300 
فرصة عمل )بنسبة سعودة ال تقل عن %35( 

وإتاحة الفرص للمقاولني احملليني لبذل املزيد 
من االستثمارات في صناعات حتويلية جديدة.

تمكين المملكة

البناء على تراثنا في توفير الفرص للمواطنني

 خفض استهالك أرامكو السعودية من الطاقة 
يف المجاالت غير الصناعية بحد أدنى %35

 خفض الطلب المحلي على الطاقة بما يعادل 
2.4 مليون برميل من الزيت يف اليوم

35% بحلول 2020

2.4 مليون بحلول 2030
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استراتيجيتنا

من الضروري، لتحقيق التطلعات التي 
يتضمنها الهدف االستراتيجي لعام 2020، 
حتسني وتبسيط العديد من إجراءات العمل 

في الشركة من خالل تقييم الوظائف 
األساسية لهذه اإلجراءات في مختلف إدارات 

الشركة وأقسامها والتعرف على أفضل 
السبل لتحقيق درجة أفضل من التناغم 

والتكامل فيما بينها.
وتَُعّد دورة تخطيط "خطة العمل الواحدة في 

أرامكو السعودية"، التي نفذت بالكامل في 
عام 2013، إحدى املبادرات احليوية املساندة 

لهذا الهدف، التي جتمع كل جوانب التخطيط 
مثل املواد، والفواتير، وعدد املوظفني وخدمات 
املساندة، ووضع ملخصات اخلطط وتخطيط 
األداء. كما استحدثت الشركة نظاماً للتميز 

التشغيلي املمنهج يتابع أربعة مجاالت 
أساسية هي املوثوقية؛ والكفاءة؛ واالقتصاد 
في التكاليف؛ والصحة والسالمة والبيئة، 

وذلك في جميع قطاعات األعمال في أرامكو 
السعودية. وكمثال على التميز التشغيلي 

فيها، تطبق أرامكو السعودية ست تقنيات 
تفتيش جديدة في أنحاء الشركة من املتوقع 

أن تؤدي إلى جتنيب الشركة نفقات سنوية 
لكل مرفق تشغيلي بشكل ملموس، إضافة 

إلى الفوائد املعنوية مثل زيادة موثوقية 
وسالمة املعامل واحلد من اآلثار البيئية. وأحرزت 
الشركة تقدماً في العديد من اجملاالت املتصلة 

بالتميز البيئي، ففي عام 2013، على سبيل 
املثال، خفضت أرامكو السعودية حرق الغاز في 

جميع مرافقها بنسبة تزيد على %17.
ومن جهة ثانية، فإن إجراءات إدارة اخملاطر 

في أرامكو السعودية ترتبط ارتباطا وثيقا 
باستراتيجية الشركة. وفي عام 2013 قامت 

الشركة بإعداد توقعات االقتصاد والطاقة 
على الصعيدين العاملي واحمللي حتى عام 

2040. ويوفر هذا اإلجراء حتليالت متعمقة إلى 

جانب توقعات على املدى القريب واملتوسط 
والبعيد ألبرز أساسيات االقتصاد الكلي 

وتوجهات قطاع الطاقة. وباإلضافة إلى هذه 
اإلجراءات، أعدت الشركة مجموعة من 

السيناريوهات الختبار قوة استراتيجياتها، 
وواصلت حتسني أدوات النمذجة املتكاملة من 
أجل تعزيز القدرات في مجال وضع التوقعات 

االقتصادية وتوقعات الطاقة املستقبلية. 
وتؤكد اجلهة املسؤولة عن إدارة اخملاطر في 

أرامكو السعودية، التي أسست حديثاً، 
على تضمني عنصر إدارة اخملاطر في إجراءات 
التخطيط وصنع القرار في الشركة. وتتبع 

اإلدارة املسؤولة عن التدقيق الداخلي لرئيس 
الشركة وكبير إدارييها التنفيذيني وتلعب دوراً 

رئيساً في تقييم وضع الشركة من حيث 
احلوكمة واخملاطر وااللتزام بالقواعد واألنظمة، 

في حني تتيح إجراءات التدقيق الصارمة 
واملنسقة ألرامكو السعودية إجراء التغييرات 

املناسبة في البنية األساسية للضوابط 
ووسائل املراقبة ملعاجلة اخملاطر على الوجه 

الصحيح. وفي إطار تطبيق أفضل املمارسات 
العاملية في مجال حوكمة الشركات، تخضع 
أرامكو السعودية لتدقيق خارجي، أيضاً، بناء 
على توجيهات اجمللس األعلى لشؤون البترول 

واملعادن في اململكة.
ومن شأن هذه املبادرات الرامية إلى حتسني 

اإلجراءات أن متكن أرامكو السعودية من 
االستجابة مبزيد من السرعة واملرونة للظروف 
التجارية والتشغيلية املتغيرة، وأن تكون أكثر 
كفاءة في استخدامها للمواد واملوارد البشرية 
مع دخولها في أعمال جديدة وتوسيع قاعدة 
تواجدها على املستوى العاملي، حيث إن زيادة 

ربحية الشركة ومرونتها وموثوقيتها وكفاءتها 
تعزز بصورة مباشرة وغير مباشرة من اقتصاد 

اململكة في نهاية املطاف وتضمن استمرار 
االزدهار والرخاء لشعبها.

حتتاج أرامكو السعودية بالضرورة، في حتولها لتكون أبرز شركة طاقة 
وكيميائيات عاملية متكاملة، إلى مواصلة تطوير كفاءاتها وتعميق 

قاعدة معرفتها التقنية.
ولعل أبرز مبادرة متكننا من حتقيق هذا الهدف هي مبادرة التطوير 
القيادي، التي تطمح إلى رفع مستوى األداء في الشركة وحتويلها 
إلى جهة عمل مفضلة عاملياً في صناعة الطاقة. كما أن التزام 
أرامكو السعودية بتطوير مهارات موظفيها ال يساعد فقط في 

حتسني أدائهم على املدى القصير بل يهيئهم كذلك لقيادة مشاريع 
الشركة العاملية املتنامية في مجال الطاقة والكيميائيات. ولتأكيد 
استعدادنا للمستقبل، فإن اجمللس االستشاري للقادة الشباب يبقي 

املوظفني دون سن اخلامسة والثالثني على اطالع مستمر بالتحول 
الذي مترُّ به الشركة، كما يستطلع اجمللس في الوقت نفسه آراء 
املوظفني الشباب الذين ميثلون الشريحة األكبر عدداً في الشركة 

ويطلع إدارة الشركة عليها.
وتبذل الشركة استثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير، حيث 

أطلقت شبكة من مراكز البحوث االستراتيجية والعاملية وزادت عدد 
موظفيها في مجال البحث والتطوير، وكل ذلك بهدف بناء القدرة 
على إبداع وحتسني التقنيات االبتكارية الالزمة لتنمية أعمالنا في 
مجال الطاقة والتوسع في مجاالت جديدة مثل الكيميائيات. كما 

قامت الشركة ببناء حتالفات استراتيجية مع مؤسسات بحثية 
صناعية وأكادميية مرموقة، فيما تواصل شركة أرامكو السعودية 
ملشاريع الطاقة - التابعة ألرامكو السعودية - استثماراتها في 

شركات التقنيات الصاعدة حول العالم.
وتساعد هذه اجلهود الشركة في احلصول على أحدث التقنيات 
للمحافظة على ميزتها التنافسية في السوق. كما تساعدنا 

االبتكارات التقنية في العثور على املزيد من النفط والغاز؛ ورفع 
معدالت استخالص املوارد البترولية بدرجة كبيرة؛ وتطوير موارد الغاز 
غير التقليدي ومصادر الطاقة املتجددة؛ وتصميم أنظمة أكثر نظافة 
وأعلى كفاءة في استخدام الوقود. وحيث إن حتقيق الريادة في البحث 

والتطوير في مجاالت التنقيب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة والتسويق 
عموماً يسهم في بناء اقتصاد معرفي مزدهر في اململكة، فإن 

أرامكو السعودية قد هيأت نفسها، من خالل تركيزها االستراتيجي 
على االبتكار، لتصبح في طليعة منتجي التقنيات مع تعزيز اقتصاد 

اململكة من خالل فرص التعليم والتدريب وريادة األعمال.

بناء قدراتنا

تطوير كفاءاتنا وتعميق قاعدة املعرفة التقنية لدينا

تحسين إجراءات عملنا
إيجاد املرونة والقدرات العالية مع دخول الشركة في أعمال 

وأسواق جديدة
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وال تزال أعمال التنقيب واإلنتاج في الشركة 
تتصدر الصناعة من حيث حجم اإلنتاج 

واملوثوقية التشغيلية وتطوير التقنية. وقد 
قامت الشركة خالل السنتني األخيرتني 

بزيادة إنتاجها من النفط اخلام كلما 
كانت هناك حاجة لذلك من أجل معاجلة 
اختالالت العرض في السوق، وهو ما وفر 
للسوق النفطية العاملية االستقرار الذي 
يعتبر عامالً حيوياً بالنسبة لهذه السوق، 
وال نزال نبذل استثمارات ضخمة للحفاظ 
على أكبر طاقة إنتاجية احتياطية للنفط 
اخلام في العالم. ونواصل تعظيم إمكانات 
مواردنا الهيدروكربونية من خالل التركيز 

على االستدامة واستخدام التقنيات 
احلديثة ملواصلة مسيرتنا اإليجابية في رفع 
معدالت االستخالص من املكامن وموثوقية 

األعمال واإلنتاج.
وقد شهد عام 2013 تقدماً كبيراً في 

مشروعي تطوير بحريني هما: حقل منيفة، 
خامس أكبر حقل نفطي في العالم، وحقل 

كران، أول حقل سعودي بحري للغاز غير 
املرافق. كما أضفنا احتياطيات جديدة من 

النفط والغاز مع استمرارنا في تنفيذ أضخم 
برنامج تنقيبي في تاريخ الشركة.

لقد أضفنا إلى مجموعة أعمالنا ثالثة 
اكتشافات نفط جديدة واكتشافي غاز، ليصل 
إجمالي عدد احلقول املكتشفة إلى 121 حقالً، 

ويشمل ذلك أعمال التنقيب واإلنتاج في 
املياه العميقة للبحر األحمر، حيث اكتشفنا 
حقالً نفطياً جديداً في احلريد، باإلضافة إلى 
اكتشافنا السابق للغاز في الشعور داخل 
هذه املنطقة اجلديدة على الشركة. وفي 

مجاالت أعمالنا الرئيسة عثرنا على النفط 
في مناطق »الّدحل« و »صلصال«، واكتشفنا 
حقوالً جديدة للغاز التقليدي في »الطريقاء« 

في الربع اخلالي وفي »احملواز« في وسط 
اململكة. وهذه االكتشافات أساسية لدعم 
أعمال الغاز احليوية التي تهدف إلى تلبية 
احتياجات الطاقة احمللية في اململكة ودفع 

عجلة التنمية الصناعية.
كما دخل برنامج أرامكو السعودية للغاز 

غير التقليدي مرحلة التشغيل الكامل في 
عام 2013 لتوفير مصدر جديد واعد يلبي 

احتياجات اململكة من الطاقة.
وقد عززت مرافق البحوث والتطوير عاملية 
املستوى العائدة للشركة من قدرتها على 
استكشاف موارد اململكة وزيادة معدالت 
استخالصها إلى أقصى درجة، ال سيما 

في البيئات الصعبة واملعقدة، ويرسي هذا 
العمُل أساساً لفرص مثيرة للحماس في 

احلاضر واملستقبل.

 استكشاف 
نظرة عامة على أعمال التنقيب واإلنتاجالفرص الجديدة

نسعى جميعاً في أرامكو السعودية لتحقيق هدف واحد يتمثل في أن نظل 
مصدر الطاقة األكثر موثوقية في العالم، فيما نتحول إلى شركة طاقة 

وكيميائيات عاملية رائدة ومتكاملة. وبينما تواصل أرامكو السعودية تشكيل 
أعمالها وتوسيعها، تبقى املنتج املوازن الرئيس في اقتصاد الطاقة العاملي من 

خالل االحتفاظ بطاقة إنتاجية احتياطية كبيرة من النفط اخلام للمساعدة في 
توفير االستقرار للسوق النفطية في أنحاء العالم في حال حدوث انقطاع في 

اإلمدادات، علماً بأن الشركة تنتج نحو ثمن اإلنتاج العاملي من النفط.

صيانة اآلبار اكتشافات جديدة

121  مجموع حقول 
الزيت والغاز

)الطريقاء، واحملواز(

آبار منجزة

التقليدي

غير التقليدي

 على 
ً

سيكون معمل الغاز يف واسط قادرا
معالجة 2.66 بليون قدم مكعبة قياسية 

من الغاز يف اليوم.

202

24

آبار الزيت

آبار الغاز

آبار الماء50

29

21

التنقيب عن الزيت

التنقيب عن الغاز

التنقيب عن الغاز29

66

تطوير الزيت216

تطوير الغاز

3

2

حقول الزيت

حقول الغاز

)احلريد، والّدحل، وصلصال(
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استكشاف الفرص الجديدة

وقد وظفت أرامكو السعودية 360 شاباً 
سعودياً لتشغيل وصيانة حقل منيفة حتت 
إشراف موظفي الشركة األكثر خبرة، وميثل 

املوظفون اجلدد مختلف األعمال في الشركة 
ويضمون مهندسني ومشغلني وموظفي 

صيانة تلقوا تدريباً نظرياً وعملياً مكثفاً ولهم 
جتربة عملية في أعمال مماثلة.

وقد مت إعداد التصميم الهندسي املبتكر 
للمشروع بهدف حتسني الطاقة اإلنتاجية 

للحقل مع احملافظة على البيئة. وقبل البدء 
في أعمال البناء، أجرى خبراؤنا تقييمات 
هندسية وبيئية واسعة النطاق للتأكد 

من عدم تأثر النظام البيئي البحري سلباً 

بأعمال تطوير احلقل. وكنتيجة مباشرة لهذه 
الدراسات، شيدت أرامكو السعودية ثالثة 

كيلومترات من اجلسور فوق مسارات هجرة 
الكائنات البحرية اخملتلفة للحفاظ على حركة 

املياه واحملاضن الطبيعية لألحياء البحرية. 
وفي الوقت نفسه، مت إنشاء اجلزر االصطناعية 

واجلسور الرئيسة والفرعية للمشروع بحيث 
حتتوي على آبار املياه الضحلة، وهو خيار 
أكثر اقتصاداً من حيث التكلفة مقارنة 
بأجهزة احلفر البحرية. وقد حاز املشروع 

بفضل هذا النجاح على جائزة اليونسكو 
للمسؤولية البيئية.

أعمال التنقيب يف البحر األحمر
في عام 2012 حقق برنامج التنقيب في 

البحر األحمر اكتشافاً كبيراً للغاز في 
الشعور. وترى الشركة في هذا االكتشاف 

عامل تغيير جذري محتمل في مزيج الطاقة 
املستقبلي في اململكة. كما تواصلت في 
عام 2013 أعمال التنقيب واحلفر في املياه 

العميقة للبحر األحمر، حيث حققنا اكتشافاً 
جديداً للنفط في احلريد. كما شهد العام 

أيضاً أول اختبار لإلنتاجية أثناء احلفر نفذته 

الشركة في املياه العميقة بنجاح في بئر 
ضبا1- الواقع شمال البحر األحمر. كما 

أشارت االختبارات التي أجريت في مياه البحر 
على عمق 2127 قدماً إلى وجود مكامن 
قليلة املسامية والنفاذية ميكن تطويرها 

في املستقبل.

منيفة
لقد كان مشروع زيادة إنتاج النفط اخلام في 
منيفة إجنازاً ضخماً في تاريخ الشركة من 

حيث اإلنتاج والتقنية واأليدي العاملة، فللمرة 
األولى في تاريخ الشركة، يجمع برنامج 

واحد أعماالً برية وبحرية وأعمال جسور في 
مشروع واحد. وباإلضافة إلى ذلك، فقد حطم 
هذا املشروع أرقاماً قياسية عاملية في مجال 

الهندسة واحلفر وخدمات اآلبار، فقد حتقق 
رقمان قياسيان عامليان في حقل منيفة عن 

طريق حفر أعمق مقطع ثقب بئر مقاس 
1⁄8 6 بوصة إلى عمق يزيد على 37 ألف قدم 

واستخدام أطول بطانة مبقاس 7 بوصات 
وطول يزيد على 18 ألف قدم إلى عمق 

26 ألف قدم.

وقد بدأ حقل منيفة اإلنتاج بنجاح في شهر 
أبريل 2013، قبل موعده املقرر بثالثة أشهر، 

وحقق طاقة إنتاجية بلغت نصف مليون 
برميل في اليوم بحلول شهر يوليو من عام 
2013. وسيكون هذا احلقل، بإذن اهلل، قادراً، 

عندما يبلغ كامل طاقته في نهاية عام 
2014، على إنتاج 900 ألف برميل في اليوم 

من الزيت اخلام العربي الثقيل و90 مليون قدم 
مكعبة قياسية من الغاز و65 ألف برميل 

في اليوم من املكثفات. كما سيوفر املشروع 
اللقيم لكل من اجلبيل وينبع. ويضم مشروع 

منيفة 41 كيلومتراً من اجلسور العلوية وثالثة 
كيلومترات من الكباري و27 جزيرة حفر و13 

منصة حفر بحرية و 15 موقع حفر على 
اليابسة، إلى جانب آبار إلمداد املياه ومرافق 
حقن والعديد من خطوط األنابيب ومحطة 

إلنتاج الكهرباء والبخار بطاقة 420 ميغاواط.

كثيرون ينظرون إلينا على أننا صناعة توشك 
شمسها على األفول، وأنا أختلف معهم 

بشدة. فاحلقيقة التي أود أن أؤكد عليها هي 
أن شمسنا في أوج بزوغها، وميكنني القول إن 
لدينا القدرة على استشراف املستقبل وإعادة 
اكتشاف أنفسنا وجتديدها في سياق مواجهة 

 حتديات الطاقة املستقبلية. 
- أمني الناصر، النائب األعلى للرئيس 

للتنقيب واإلنتاج

إنني أرى منيفة مشروعاً عمالقاً ومثاالً حّياً على قدرات أرامكو السعودية في بناء املشاريع 
الضخمة، وأعتبر مشاركتي في هذا املشروع العمالق مبعث فخر لي ووساماً على صدري، وهذا 
 اإلجناز ما كان له أن يتحقق لوال تفاني فريق العمل وجهودهم التي بذلوها على مدار الساعة.

- خالد العبدالقادر، مدير إدارة احلفر في مشروع منيفة

ستكون قصة منيفة إحدى القصص املضيئة 
واألمثلة الساطعة في تاريخ الشركة.. فهي 

بداية لصفحة جديدة في مجال التغلب على 
العقبات والتعقيدات، وخاصة عن طريق 

االبتكارات البشرية والتقنية. كما أنه شهادة 
على أثر قيم الشركة، السيما قيمة املواطنة، 
من حيث االهتمام بالبيئة والسعودة واالعتماد 
 على املوردين السعوديني إلى أقصى حد ممكن.

- خالد بن عبدالعزيز الفالح، الرئيس وكبير 
اإلداريني التنفيذيني

41 كيلومتراً من اجلسور العلوية، و3 كيلومترات من الكباري، 
و27 جزيرة حفر، و13 منصة حفر بحرية، و15 موقع حفر على 

اليابسة، ومحطة إلنتاج الكهرباء والبخار بطاقة 420 ميغاواط، 
وأجُنز املشروع قبل املوعد احملدد بـ 3 أشهر، ومرشح لـجائزة 

من اليونسكو، وحقق إجنازين عامليني غير مسبوقني

الطاقة الكاملة
900,000 برميل في اليوم من الزيت اخلام 	 

العربي الثقيل
90 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً	 
65,000 برميل في اليوم من املكثفات	 

حقل منيفة باألرقام
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أما املشروع الرئيس الثاني فهو إنشاء معمل 
جديد الستخالص سوائل الغاز الطبيعي. 

وسيكتمل هذا املعمل مع نهاية عام 2014 
بطاقة إنتاجية تبلغ 275 ألف برميل في 

اليوم متشياً مع استراتيجية الشركة لتعظيم 
اإليرادات من خالل تعزيز معدالت استخالص 
املوارد بدرجة كبيرة. ويشمل املشروع إنشاء 
مرافق مناولة ووحدات لتنقية الغاز وأخرى 
الستخالص سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق 

إلزالة املاء وضغط الغاز الرجيع والغاز احلمضي 
وتخزين وشحن سوائل الغاز الطبيعي، إلى 

جانب حتسني مرافق مناولة الغاز في معامل 
فرز الغاز من الزيت األربعة القائمة في 

الشيبة وغيرها من املنافع الكهربائية وغير 
الكهربائية ذات الصلة. كما يشمل املشروع 
حتسيناً رئيساً يهدف إلى زيادة قدرة توليد 

الكهرباء إلى أكثر من 1 غيغاواط عن طريق 
تركيب أربع وحدات للتوليد املشترك، وسبع 

وحدات أحادية الدورة، ومتديد خط لنقل 
الكهرباء بجهد 230 كيلوفولط وبطول 50 

كيلومتراً، إضافة إلى ما يرتبط بذلك من 
منافع كهربائية وغير كهربائية.

وقد حصل مرفق اإلنتاج في الشيبة على 
جائزة الرئيس في أرامكو السعودية لعام 

2013 في مجال احملافظة على البيئة، تقديراً 

جلهود القائمني عليه في مجال حماية البيئة 
مبا في ذلك محمية احلياة الفطرية املزمع 
إنشاؤها على مساحة 600 كيلومتر مربع.

واسط
حققت أرامكو السعودية تقدماً كبيراً في 

معمل غاز واسط في عام 2013، حيث 
أوشكت أعمال تطوير املوقع واملرافق املؤقتة 

واالتصاالت على االنتهاء مع نهاية العام. 
وسيكون معمل الغاز في واسط، حال 

اكتماله في عام 2014، أحد أكبر معامل 
الغاز غير املرافق التي بنتها أرامكو السعودية 
في تاريخها. وستقوم املرافق املتكاملة لهذا 

املعمل املستقل مبعاجلة 2.66 بليون قدم 
مكعبة قياسية في اليوم من غاز خف غير 

املرافق من حقلي العربية واحلصباة البحريني، 
وسيزيد هذا املعمل إلى جانب كران من طاقة 

معاجلة الغاز في اململكة بنحو 40%. وفي 
الظروف الطبيعية يتوقع أن يوفر واسط 1.7 

بليون قدم مكعبة قياسية من غاز البيع 
لشبكة الغاز الرئيسة، مع إمكانية أن تصل 
طاقة مرافق استقبال الغاز اخلام في املعمل 
إلى 3.05 بليون قدم مكعبة قياسية خالل 
حاالت الطوارئ أو فترات ذروة الطلب. كما 

يضم املعمل وحدة جتزئة مت تصميمها إلنتاج 
اإليثان والبروبان والبيوتان والغاز الطبيعي.

خريص
أصبح مشروع زيادة اإلنتاج في خريص أيقونة 

أرامكو السعودية، فهذا املشروع يحظى 
بالكثير من زيارات كبار الشخصيات وميثل 
قدرة الشركة على التعامل مع املشاريع 

الكبرى واضعة نصب عينيها قيمتي السالمة 
والتميز. وفي الوقت احلالي، يستطيع هذا 

احلقل الذي بدأ تشغيله في شهر مايو من 
عام 2009 إنتاج 1.2 مليون برميل في اليوم 
من النفط اخلام العربي اخلفيف، و 70 ألف 

برميل في اليوم من املكثفات، و 320 مليون 
قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز.

وقد أطلقت أرامكو السعودية في عام 2013 
مشروعاً لزيادة طاقة إنتاج النفط اخلام من 
هذا احلقل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم 
من الزيت اخلام العربي اخلفيف بحلول عام 

2017. ويستفيد مشروع التوسعة من 

التصميم الناجح ملرفق املعاجلة املركزي في 
خريص الستيعاب إنتاج إضافي يبلغ 300 

ألف برميل في اليوم وطاقة إضافية حلقن 
املياه تبلغ 500 ألف برميل في اليوم. ويتوافق 

التصميم الهندسي لهذا املرفق مع أرقى 
مقاييس الصناعة ويهتم بوجه خاص بسالمة 
عمليات املعاجلة ومالءمتها للبيئة. وتوظف آبار 
خريص أحدث تقنيات احلقول الذكية، مبا فيها 
القياسات اآلنية للمعدالت؛ والتحكم عن بعد؛ 
وإمكانات املراقبة. وكانت خطة تطوير مكمن 

احلقل وفق أفضل املمارسات قد ُوضعت 
باستخدام نظام غيغاباورز، وهو عبارة عن 

تقنية بالغة القوة في مجال منذجة املكامن 
تعود ملكيتها إلى الشركة، بهدف إنتاج منوذج 
عالي الدقة والوضوح حملاكاة األداء األمثل لهذا 

املكمن. وباإلضافة إلى ذلك، فقد مت بنجاح 
إجناز برنامج متسارع للتقييم بهدف تسجيل 
خصائص وأداء السوائل واملكمن، مبا يسمح 

ألرامكو السعودية بوضع مستويات مستهدفة 
جديدة لهذا املكمن.

الشيبة
كان هناك مشروعان رئيسان قيد التنفيذ في 
حقل الشيبة هذا العام، أولهما هو مشروع 

زيادة إنتاج النفط بطاقة 250 ألف برميل في 
اليوم والذي سيتم إجنازه بنهاية عام 2015. 
وسوف يوفر مشروع التوسعة حلقل الشيبة 

طاقة إنتاجية تبلغ مليون برميل في اليوم من 
الزيت اخلام العربي اخلفيف جداً، وهي ضعف 

طاقته املبدئية عندما مت تشغيله في عام 
1998. وفي عام 2013، تواصلت خطة احلفر 

في الشيبة مع وجود استراتيجيتني أساسيتني 
لتعظيم االستخالص: أوالهما تختص بتحديد 

مواقع لآلبار في مواقع أكثر عمقاً بعيداً 
عن قبة الغاز لتعظيم استخالص النفط، 

والثانية، زيادة متوسط مساحة التماس بني 
اآلبار واملكمن من 6 إلى 10 كيلومترات، 

األمر الذي يعزز اإلنتاج من األجزاء العميقة 
والضيقة للمكمن.

من املتوقع أن تساعدنا مرافق سوائل الغاز الطبيعي في الشيبة في تلبية الطلب املتزايد على 
اللقيم البتروكيميائي من خالل استخالص سوائل الغاز الطبيعي عالية القيمة من الغاز املنتج، 

ويحظى مشروع الشيبة باهتمام وتركيز عاليني على جميع املستويات بني الشركات واجلهات 
 احلكومية واألوساط األكادميية في جميع األوقات.

- عبداهلل الصغير، مدير برنامج سوائل الغاز الطبيعي في مشروع الشيبة

طاقة الشيبة المستقبلية، 
أي ضعف طاقتها األساسية

 مليون برميل من 1
الزيت يف اليوم
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أما مرفق التوليد املشترك في املعمل 
فسينتج 750 ميغاواط من الكهرباء. كما 

يتوقع أن ينتج 4200 طن متري في اليوم من 
الكبريت املذاب. وضمن جهودنا في مجال 
كفاءة استهالك الطاقة، سيكون معمل 

واسط كذلك هو األول من نوعه في اململكة 
الذي يستخدم تقنية سولفينول-إم لتنقية 
الغاز بهدف رفع كفاءة وحدات استخالص 
الكبريت من 95% إلى 99.1%. وقد مت في 

عام 2013 تنظيم معرض "واسط" لسعودة 
الوظائف للمساعدة في متكني السعوديني 

من احلصول على وظائف في أعمال اإلنشاء، 
وحضر هذا املعرض أكثر من 8 آالف من 

املتقدمني لوظائف حصل أكثر من 3 آالف 
منهم على عروض توظيف.

مدين
أطلقت أرامكو السعودية في عام 2013 

أول مشروع لها في منطقة تبوك باملنطقة 
الشمالية الغربية من اململكة، حيث جتري 

حالياً أعمال شراء املواد واإلنشاء ملعمل غاز 
في حقل مدين للغاز. وكانت دراسات قد 

أجريت على حقل مدين، املكتشف في أوائل 
التسعينات من القرن املاضي، خالل أعمال 

التنقيب في السهل الساحلي للبحر األحمر 
بهدف حتديد سبل اإلنتاج االقتصادي األمثل 

من هذا احلقل. وسوف يدخل هذا املعمل 
مرحلة التشغيل الكامل بحلول عام 2016، 
وعندها سيكون قادراً على إنتاج ومعاجلة 75 

مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من 
الغاز غير املرافق إلى جانب 4500 برميل في 

اليوم من املكثفات.
وسوف يتضمن مشروع مدين إنشاء خطي 
أنابيب بطول 98 كيلومتراً لنقل غاز البيع 

والسوائل الهيدروكربونية التي خضعت 
لعملية التركيز إلى محطة كهرباء متطورة 

ستقام بالقرب من ضبا لتوليد الكهرباء 
بكفاءة عالية وجتنب حرق الديزل عالي القيمة. 

ويتماشى ذلك مع رؤيتنا االستراتيجية 

لالستجابة بصورة أكثر كفاءة الحتياجات 
قاعدة العمالء املتنامية.

وتعد مرافق واسط وكران ومدين مكونات 
هامة في برنامج تطوير الغاز غير املرافق 
في أرامكو السعودية. ذلك البرنامج الذي 
يهدف إلى توسعة ودعم الصناعات احمللية 

في اململكة ككل؛ مبا في ذلك مصانع احلديد 
والصلب واألسمنت ومحطات حتلية املياه 
ومحطات إنتاج الكهرباء ومعامل إنتاج 

األمونيا واليوريا والصناعات القائمة على 
امليثانول إلنتاج مضادات التجمد واملذيبات 

والوقود واملواد األخرى، إلى جانب مساندة ودعم 
العديد من املشاريع األخرى املتعلقة بالطاقة.

الفاضلي
يتمثل أحد أهداف أرامكو السعودية خالل 

مسيرة حتولها االستراتيجي في رفع الكفاءة 
الرأسمالية بنسبة 20%. وضمن هذه املبادرة، 

نظمت الشركة في عام 2013 ورشة عمل 
ألول فريق متكامل إلدارة املشاريع، وهو الفريق 

الذي مت تشكيله لتخطيط وتنفيذ برنامج 
معمل الغاز في الفاضلي. ويخطط فريق 

املشروع إلجناز مشروع عمالق لتجميع الغاز 
غير املرافق من حقل اخلرسانية على اليابسة 
وحقل احلصباة البحري. وقد انضم إلى هذا 
الفريق أعضاء من دائرة ضمان كفاءة وقيمة 
البرامج الرأسمالية املنشأة حديثاً في ورشة 
عمل ركزت على كفاءة رأس املال. ومع زيادة 

املصروفات الرأسمالية ألرامكو السعودية 
لتلبية الطلب احمللي والعاملي، متثل نسبة 
زيادة الكفاءة احملتملة في رأس املال مبقدار 

20% وفراً بباليني الدوالرات في التكلفة ميكن 

استخدامه لصالح اململكة.

حرض
جنح معمل الغاز في حرض في زيادة طاقته 

بنسبة 8% لتصل إلى 1.95 بليون قدم 
مكعبة قياسية في اليوم بعد إجناز نظام 

لتصريف ضغط شبكة غاز البيع باستخدام 
املوارد الداخلية للشركة. وسوف يتيح إجناز 
هذا املشروع للمعمل معاجلة 150 مليون 

قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم 
عند احلاجة.

برنامج الغاز غير التقليدي
ثمة مكون مهم الستراتيجية الشركة يتمثل 

في احملافظة على صدارتنا كأكثر موردي 
الطاقة موثوقية في العالم مع دخولنا في 

مجاالت تشغيلية جديدة، تشمل توسعاً 
كبيراً في أعمال التنقيب عن موارد الغاز غير 

التقليدي وتطويرها.
ويقصد بالغاز غير التقليدي ترسبات الغاز 

الطبيعي احلبيسة في صخور السجيل 
والطبقات الرملية قليلة املسامية والنفاذية. 
ولم يكن هذا الغاز قابالً لإلنتاج بصورة جتارية 
حتى وقت قريب، أما اليوم، فقد بات استغالله 

ميثل خطوة استراتيجية مهمة الستمرار 
التنمية االقتصادية في اململكة وذلك 

لألسباب التالية:
n¢ سيساعد الغاز غير التقليدي في تلبية

الطلب احمللي على الطاقة في اململكة، 
فضالً عن كونه الوقود املفضل لتوليد 

الكهرباء وحتلية املياه بسبب كفاءته العالية 

وخصائصه االحتراقية األنظف مقارنة بأنواع 
الوقود األحفوري األخرى.

n¢ كما ستؤدي الزيادة الناجتة في إجمالي حصة
الغاز في مزيج الطاقة في اململكة إلى زيادة 

الكميات املتاحة للتصدير من الديزل والنفط 
اخلام األعلى قيمة.

n¢ وألن هذه األعمال تتسم بارتفاع متطلباتها
من املوارد، تشير التقديرات إلى توفر فرص 

عمل مباشرة تصل إلى 10 آالف وظيفة )مبا 
في ذلك املقاولون( لكل 1 إلى 2 بليون قدم 

مكعبة من الغاز املنتج يومياً، باإلضافة 
إلى وظائف غير مباشرة تصل إلى أربعة 
أضعاف هذا العدد. وحتتاج هذه الوظائف 

إلى مهارات متمرسة وتدريب، ومن ثم فإنها 
حتفز الطلب على قطاعات املساندة املتطورة 

واقتصاد املعرفة.
وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج أرامكو السعودية 
للغاز غير التقليدي قد دخل مرحلة التشغيل 
الكامل في عام 2013. وبعد مرور عامني فقط 

على تدشني برنامج الغاز غير التقليدي العائد 
للشركة في املنطقة الشمالية اجلديدة علينا، 
أصبحت أرامكو السعودية مستعدة لاللتزام 
بتوفير الغاز الصخري لتطوير محطة كهرباء 

تبلغ طاقتها ألف ميغاواط لتغذية قطاع 
ضخم الستخراج الفوسفات وتصنيعه في 

اململكة ودفع عجلة التنمية واالزدهار في تلك 
املنطقة. وستكون اململكة من أوائل البلدان 
خارج أمريكا الشمالية التي تستخدم الغاز 

الصخري لتوليد الكهرباء محلياً.
كما تقوم الشركة بالتنقيب عن موارد الغاز 
غير التقليدي في ثالث مناطق في اململكة 

هي املنطقة الشمالية الغربية وجنوب الغوار 
والربع اخلالي. ونظراً التساع نطاق موارد الغاز 
غير التقليدي هذه، وتعقيد وكثافة النشاط 

املرتبط بتطويرها، فإن مراحل وأنشطة 
هذه الصناعة الناشئة، أي سلسلة القيمة 

الكاملة اخلاصة بها، تنطوي على فرص 
استثمارية وفوائد اقتصادية كبيرة.

الغاز غير التقليدي
تقوم الشركة بالتنقيب عن موارد الغاز غير التقليدي في 
ثالث مناطق في اململكة هي: املنطقة الشمالية الغربية 

وجنوب الغوار والربع اخلالي.
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تمكين المملكة
كشف مركز امللك عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية عن إنشاء حقل للطاقة 

الشمسية في الرياض بقدرة 3.5 ميغاواط. وسوف ينتج حقل الطاقة الشمسية هذا 
ن املركز من  5800 ميغاواط ساعة من الكهرباء سنوياً إلى شبكة الكهرباء، لُيَمكِّ

احلصول على الشهادة البالتينية لألبنية الصديقة للبيئة )LEED(، وسيخفض احلقل من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 4900 طن في السنة.

كما تستكشف أرامكو السعودية طرقاً 
جديدة الستخدام تقنية سوائل التكسير 

الهيدروليكي الستخراج أكبر كمية ممكنة من 
الغاز الطبيعي من باطن األرض بأقل أثر بيئي 

ممكن. وميثل التطوير الذي مت مؤخراً لسوائل 
تكسير صديقة للبيئة وخالية من البوليمرات 

وتتسم بأداء تشغيلي متفوق تقدماً تقنياً 
رئيساً في صناعة النفط.

برنامج تطوير موارد الغاز 
غير التقليدي

يلعب الغاز غير التقليدي دوراً مهماً في 
استراتيجية أرامكو السعودية في مجال 

التنقيب واإلنتاج، كما يعد مجال منو محتمل 
لتلبية الطلب على الطاقة في اململكة. 

وتتمثل مهمة مركز التطوير املهني للتنقيب 
واإلنتاج التابع للشركة في ضمان استمرار 

وجود أيٍد عاملة مؤهلة من خالل توفير تطوير 
مهني فعال وكفء جلميع مهندسي البترول 
وعلماء اجليولوجيا. ويتمتع هذا املركز ببيئة 

تعلم استغراقي - أو التعلم عن طريق 
االنغماس في املمارسة - تتيح له تسريع 

وتيرة التعلم من خالل السماح للمشاركني 
باجلمع بني اخلبرات امليدانية واحملاكاة 

عالية التقنية.
وقد طور املركز برنامجاً تدريبياً، عزز جتربة 
ثالث من الشركات اخلدمية الرئيسة في 

مجال الغاز الصخري في أمريكا الشمالية، 
لتزويد موظفي التنقيب واإلنتاج باملعرفة 

واملهارات الالزمة الستغالل هذا اجملال اجلديد 
للنمو بنجاح. وقد اختارت دوائر التنقيب 

وهندسة البترول واحلفر وصيانة اآلبار 
وهندسة اإلنتاج في الشركة ما مجموعه 

56 من املهنيني الشباب للمشاركة في 

هذا البرنامج. وتشمل البرامج التي تستمر 
18 شهراً تدريباً نظرياً بنسبة 30%، وتدريباً 

على رأس العمل بنسبة %70.

الحد من حرق الغاز يف المداخن
تولي أرامكو السعودية، بوصفها شركة 

تعتمد على املوارد الطبيعية، أهمية كبرى 
للبيئة. وقد أحرزت الشركة تقدماً في العديد 
من اجملاالت املتعلقة بالتميز البيئي. وسيظل 
هدفنا أن نكون قادرين على املنافسة عاملياً 
في مجال املسؤولية االجتماعية واحملافظة 

على البيئة.
وتشدد املعايير الهندسية ألرامكو السعودية 

على مجموعة من األهداف تتعلق بجودة 
الهواء والتحكم في مصادر االنبعاثات ومنع 

تصريف املواد السامة. كما ترمي خطط احلد 
من حرق الغاز في املداخن إلى جتنب حرق املواد 

كما يُتوقع أن حتقق سلسلة القيمة الكاملة 
للغاز غير التقليدي، مثل تطوير املواقع؛ وإعداد 

أجهزة احلفر؛ والتكسير الهيدروليكي، وإجناز 
اآلبار وربطها واإلنتاج والصيانة، منواً سريعاً 

من اآلن وحتى عام 2020. وتوجد فرصة حالياً 
أمام مصنعي الغاز غير التقليدي ومقدمي 

اخلدمات، خلدمة اململكة ودول اجلوار من خالل 
استهداف التوطني في اململكة بحيث تخدم 

كمركز تشغيلي لهم.

االبتكارات يف تقنية التكسير 
الهيدروليكي

فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي غير 
التقليدي أو غاز الطبقات قليلة املسامية 

والنفاذية، ُوِجد أن أفضل وسيلة متاحة حتى 
اآلن هي تقنية التكسير التي تُعرف أيضاً 
بالتكسير الهيدروليكي، وقد دفع اهتمام 
أرامكو السعودية املستمر باحملافظة على 

البيئة إلى البحث عن سبل جديدة أفضل 

للقيام بعمليات التكسير بأدنى قدر ممكن من 
التأثير على البيئة.

ويجري حالياً تطوير تقنيات جديدة للتكسير 
الهيدروليكي لرفع درجة االقتصاد في 
التكاليف بصورة كبيرة وزيادة معدالت 

االستخالص وتقليل األثر البيئي ودعم إنتاجية 
اآلبار في طبقات صخور السجيل وطبقات 

احلجر الرملي العميقة والتكوينات الكربونية 
في اململكة، ومن هذه التقنيات اجلديدة 

ما يلي:
n¢ التكسير النبضي للغاز: وهي تقنية حتسن

درجة اتصال اآلبار باملكامن من خالل إحداث 
شبكة من الكسور بالقرب من ثقب البئر 

باستخدام أداة دفع.
n¢ تقنية البالزما: وتستخدم شحنات كهربائية

عالية لتوليد موجات توتر فوق صوتية إلحداث 
عملية التكسير في املكمن.

n¢ سائل التكسير املشتق من ثاني أكسيد
الكربون: ميكن لهذه التقنية أن تعالج 

التحدي اخلاص بإمدادات املياه املستخدمة في 
عمليات التكسير واسعة النطاق.

n¢ التكسير املرحلي: تتطور هذه التقنية إلى
أساليب اقتصادية من خالل إحداث العديد 

من الكسور الهيدروليكية في اآلبار األفقية 
بدون استخدام أدوات عزل ميكانيكية، حيث 

أدى التعاون في مجال البحث والتطوير بني 
أرامكو السعودية وشركة شلمبرجير ليمتد 

إلى اكتشاف أساليب للتحكم في إطالق 
عملية التكسير بصورة متزامنة، وهو أول 

بحث في مجال إطالق عملية التكسير 
املتعدد في صناعة النفط والغاز.

n¢ استخدام التكسير امليكروسيزمي: أثبتت
هذه التقنية أنها أداة قيمة في حفر أول 

بئر للغاز الصخري في املنطقة الشمالية 
الغربية لتقييم كفاءة شبكة الكسور 

التي مت إحداثها من خالل معاجلات التكسير 
الهيدروليكي. وكانت هذه هي املرة األولى 

التي تستخدم فيها هذه التقنية في أرامكو 
السعودية لتقييم أربع تقنيات مختلفة 

للتكسير الهيدروليكي، حيث مكنتنا 
من احلصول على فهم أفضل للسمات 
الهندسية ولتعقيدات الكسور التي مت 
إحداثها لكل نوع من تصاميم الكسور.

n¢ يجري تطوير مفهوم مبتكر لتعزيز الكسور
من قبل مركز األبحاث املتقدمة التابع ملركز 

التنقيب وهندسة البترول، ويتضمن هذا 
املفهوم حتويل سائل التكسير الهيدروليكي 

كيميائياً إلى مواد صلبة في موضعها، 
ويحتوي سائل التكسير الهيدروليكي على 

العديد من املكونات السائلة أو الغازية، وعند 
حتفيزه من خالل درجة حرارة املكمن، يتحول 

هذا السائل إلى وسط مسامي يبقي الكسر 
مفتوحاً وفي الوقت نفسه يوفر درجة عالية 

من قابلية التوصيل.
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المستقبل: االبتكارات يف أعمال 
التنقيب واإلنتاج

تتسق توقعات أرامكو السعودية االستراتيجية 
بعيدة املدى بشأن األبحاث وتطوير التقنيات 

مع خطط الشركة لتطوير حقول النفط 
والغاز، وهو ما يسمح لنا بتعظيم أداء 

املكامن وإضافة املزيد من القيمة إلى سلسلة 
القيمة املتكاملة اخلاصة بأعمالنا في 

مجال الطاقة.
ويعد مركز البحوث املتقدمة، التابع ملركز 

التنقيب وهندسة البترول، الذراع البحثية في 
مجال التنقيب واإلنتاج التي تعالج التحديات 

اخلاصة بزيادة معدالت استخالص النفط والغاز 
مع احلد من التكاليف التطويرية ذات الصلة 
من خالل التقنيات املبتكرة والفهم األفضل 
للمكامن العائدة للشركة. وتواصل الشركة 

أعمال البحث والتطوير لتحقيق إجنازات كبرى 
أبعد من مجرد حتسينات أو إضافات بسيطة، 
وقد حققنا في عام 2013 تقدماً كبيراً في 

تطوير مجموعة من هذه التقنيات.

تجربة الغمر بالمياه الذكية
تعد جترية الغمر مبا يعرف باملياه الذكية أول 

تقنية استخالص يتم تطويرها داخل الشركة، 
وتتيح هذه التقنية حتقيق زيادة كبيرة في 
معدالت استخالص الزيت من خالل تعديل 

بسيط في التركيبة األيونية ملياه البحر 
التي تتم معاجلتها في مرفق القرية للحقن 

في حقول اإلنتاج للمحافظة على ضغط 
املكامن. ويتم حالياً التخطيط لتنفيذ مشروع 

جتريبي ميداني يتضمن آباراً متعددة شمال 
العثمانية، كما جتري أرامكو السعودية أبحاثاً 

أساسية داخل الشركة للوصول إلى فهم 
أفضل للتفاصيل الدقيقة لالستخالص، بدءاً 

بالتفاصيل على نطاق الذرات واجلزيئات وانتهاء 
بالتفاصيل على نطاق املكمن.

الجسيمات متناهية الصغر 
يف المكامن

تعد فكرة اجلسيمات متناهية الصغر 
مفهوماً جديداً متاماً على الصناعة يركز على 
االستكشاف املوضعي للمكمن والتدخل فيه. 
ويعتمد هذا املفهوم على التقدم املتحقق في 
التقنيات متناهية الصغر أو ما يُعرف بتقنيات 
النانو. وتستهدف هذه التقنية احلصول على 

جسيمات وأجهزة متناهية الصغر ميكنها 

تخلل املكامن لدعم تقييم التكوينات ومراقبة 
املكامن واستخالص النفط. وفي عام 2013 

أمكن من خالل احلصول على جسيمات 
مغناطيسية مستقرة متناهية الصغر إثبات 

صحة هذا املفهوم داخل اخملتبر، مما يفسح 
الطريق لتجربة ميدانية عملية تشمل آباراً 

متعددة قليلة العمق.

االزدهار
طور مركز األبحاث املتقدمة التابع ملركز 
التنقيب وهندسة البترول تطبيقاً سهل 
ن  االستخدام يحمل اسم »االزدهار«، مُيَكِّ
أخصائيي التنقيب )الذين يختلفون عن 

أخصائيي جودة املكامن( من وضع توقع جلودة 
املكامن بصورة دورية في مجموعة متنوعة 
من صخور احلجر الرملي. وتتيح هذه األداة 
للمستخدم وضع توقعات قوية حول جودة 
املكمن باستخدام احلد األدنى من املدخالت 

املطلوبة. كما يستخدم التطبيق أيضا منوذجاً 
تشخيصياً متطوراً يستفيد من قاعدة 

املعلومات الضخمة حول جودة املكامن التي 

أعدها فريق التقنية اجليولوجية في الشركة 
لوضع تقديرات جلودة املكمن في املوقع املعني.

تقنية االتساق "اكتشف"
مت دمج التطورات احلديثة في مجال الكشف 
اآللي للصدوع واالبتكارات العملية في مجال 

تقنية االتساق في نظام )DETECT( أو 
"اكتشف" العائد ألرامكو السعودية والرائد 

في مجال أعمالها. وتعزز هذه التطورات 
بشكل كبير قيمة بيانات املسح السيزمي 

ثالثي األبعاد؛ وتختصر الدورة الزمنية لعملية 
تفسير املعلومات املرتبطة بتحديد املناطق 
الواعدة، وحتسن معدالت النجاح في أعمال 

احلفر اخلاصة بكل من التنقيب وتطوير احلقول. 
ولم تقتصر فوائد استخدام تقنية "اكتشف" 
على حتقيق أفضل درجة وضوح لصور ما حتت 
األرض، بل أسهمت كثيراً في حتديد الكسور 
والقنوات- وهي عناصر رئيسة جلهودنا في 

مجال التنقيب عن الغاز غير التقليدي.

الهيدروكربونية للتخفيف من األثر البيئي 
ملرافق الشركة وحتقيق إيرادات إضافية من 

املواد الهيدروكربونية التي يتم استخالصها.
وقد أكملت أرامكو السعودية في عام 2013 
وضع خطط احلد من حرق الغاز في املداخن 

في جميع مرافقها لتوفير نهج متسق ومركز 
لقياس ومراقبة وضبط عمليات حرق الغاز. 
وقد انخفضت نتيجة لهذا البرنامج كمية 

الغازات التي يتم حرقها في أعمال الغاز 
بنسبة 31% مقارنة بعام 2010، وانخفضت 
كميات الغاز احملروقة في جميع مرافق أرامكو 

السعودية في عام 2013 وحده بأكثر من 
17% وترجم هذا االنخفاض إلى وفر سنوي 

في التكلفة بلغ 29 مليون دوالر سنوياً.

الحد من حرق الغاز
في عام 2013 وحده، مت 

خفض حرق الغاز في جميع 
مرافق أرامكو السعودية 

بنسبة تزيد على %17

يقل حجم الغاز الذي 
يتم حرقه في املداخن 

حالياً عن 1% من إنتاج 
الغاز اخلام، مما يجعل 
أرامكو السعودية من 
بني الرواد العامليني في 

احلد من حرق الغاز 
في املداخن.

%+17
2013

 سيوفر حقل الحصباة الغاز لمعملي 
الغاز يف واسط والفاضلي

12.0

13.2

مليون برميل يف اليوم

بليون قدم مكعبة قياسية 
يف اليوم

الطاقة اإلنتاجية القصوى الدائمة 
من إنتاج الزيت اخلام

قدرة املعاجلة اليومية ملعامل الغاز
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استخدام طاقة الميكروويف لتحريك 
النفط الثقيل

استجابة للجهود املبذولة مؤخراً الستغالل 
احتياطيات النفط الثقيل والقار في اململكة، 

خصص مركز األبحاث املتقدمة مختبراً 
جديداً إلجراء جتارب البحث والتطوير املرتبطة 
بتحسني إنتاجية اآلبار والكفاءة الكلية في 
استنزاف املكامن. ويجري حالياً صنع جهاز 
مصمم خصيصاً لهذا الغرض يهدف إلى 

وضع مواد مساعدة في أعماق املكمن وزيادة 
اجلزء املسخن من املكمن باستخدام هوائي 

مثبت في ثقب البئر تصدر عنه موجات 
ميكرويف. وميكن لتقنية امليكروويف هذه 
أن تساعد في حتريك باليني البراميل من 

املواد الهيدروكربونية اجلديدة وأن تزيد بدرجة 
كبير من االحتياطيات ومعدالت االستخالص 

في اململكة. وقد مت بالفعل التقدم بطلب 
للحصول على براءة اختراع حلماية تطوير 

أداة جديدة وطريقة الستخدام هذه 
التقنية اجلديدة.

أول رقاقة حفر
هذا املشروع هو األول من نوعه في مجال 

الصناعة النفطية ويهدف إلى تطوير تقنية 
رقائق استشعار دقيقة منخفضة التكلفة 

خاصة بأعمال احلفر في احلقول النفطية. 
ويجمع هذا املشروع التطويري بني نظام 

استشعاري جديد متنقل وموثوق ومصغر 
لقياسات احلفر في قاع البئر مع تطبيق 
للحصول على معلومات احلرارة والضغط 

على طول ثقب البئر بكامله. ويشمل األثر 
املستقبلي املتوقع لهذه التقنية حتسني 

تركيبات طني وأسمنت احلفر أثناء احلفر، إلى 
جانب حتقيق املزيد من اخلفض في تكلفة 
اآلبار من خالل توفير نظام بديل منخفض 
التكلفة للحصول على املعلومات. وقد مت 

مؤخرا تسليط الضوء على هذه التقنية في 
عدد شهر سبتمبر لعام 2013 من نشرة 

تقنية البترول التي تصدرها جمعية مهندسي 
البترول. ومن املتوقع أن يكون اجليل األول من 
هذه الرقائق الدقيقة جاهزاً لالستخدام في 

احلقول بحلول نهاية عام 2014.

آلة تصوير فيديو يف قاع البئر
جنحت أرامكو السعودية في إجراء أول جتربة 

في العالم لوضع آلة تصوير فيديو عالية 
اجلودة ومقاومة للحرارة في قاع البئر تستطيع 

حتمل حرارة تصل إلى 350 درجة فهرنهايت 
)177 درجة مئوية(، متجاوزة بذلك األداة 

احلالية املتوفرة في السوق التي ميكنها حتمل 

احلرارة حتى درجة 260 درجة فهرنهايت فقط 
)127 درجة مئوية(. ويأتي هذا اإلجناز كنتيجة 
الستمرار عملنا مع مقدمي اخلدمات لتعديل 
أو تصنيع أدوات للتعامل مع البيئة القاسية 

التي توجد فيها آبارنا. ويفتح هذا النجاح 
الباب لتحسينات في مجال إزالة العوائق 

والتقاط األدوات الساقطة في اآلبار.

تدرك أرامكو السعودية أن البحث والتطوير 
أمران ضروريان لنموها، وهي بصدد بناء برنامجها 
البحثي كجزء من خطة واسعة النطاق جلعلها 

شركة رائدة على مستوى العالم في مجال 
الطاقة والكيميائيات. ويستند هذا االستثمار 

إلى عقود من اإلجنازات القوية في مجال البحث 
 والتطوير داخل اململكة. 

 - تشارلز كريسج، كبير اإلداريني 
التقنيني في أرامكو السعودية

يعد حقل السفانية أكبر حقل مغمور يف 
العالم، وساعد الشركة على بلوغ قدرتها 

اإلنتاجية بمعدل 9.4 مليون برميل من 
الزيت الخام يف اليوم يف عام 2013
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نظرة عامة على أعمال التكرير والمعالجة والتسويق
ليست أرامكو السعودية مجرد شركة بترول، بل هي الشركة املؤمتنة على املوارد 

الهيدروكربونية الكبيرة للمملكة. وفيما كان تركيزنا في املاضي ينصب على 
النفط اخلام والغاز، حتقق الشركة اآلن تقدماً سريعاً باجتاه احتالل مرتبة شركة 
الطاقة والكيميائيات املتكاملة األبرز على مستوى العالم. وبوصفنا شركة ذات 

رؤية استشرافية توفر منتجات في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية، 
من النفط اخلام إلى الكيميائيات وأنواع البالستيك، فإننا نتطلع إلى حتسني 

مكانتنا بالتوسع من خالل املشاريع املشتركة الناجحة وتطوير أحدث التقنيات 
واستخدامها. ونتوقع أن تؤدي أعمالنا إلى دعم االقتصاد بصورة أكبر من خالل 
إيجاد نحو نصف مليون فرصة عمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أنحاء 

اململكة خالل السنوات العديدة القادمة.

وفيما نرسخ ريادتنا في أعمالنا األساسية، 
هناك حتميتان يتعني استيفاؤهما، أوالهما 

هي التركيز على النمو املربح من خالل تنويع 
مجموعة أعمالنا ومشاريعنا، أما الثانية فهي 

التركيز على األهداف االقتصادية للمملكة، 
السيما الدعم الذي نوفره للتنمية االقتصادية 
احمللية، وعلى هذه الصعيدين، ميكننا القول إن 
أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق في الشركة 

خالل عام 2013 كانت ناجحة بامتياز. ففي 
مجال التكرير، واصلت الشركة تزويد السوق 

احمللية بأنواع الوقود واللقيم بصورة تتسم 
باالقتصاد في التكاليف، غير أن الطلب 

العاملي املتزايد على الكيميائيات ومنتجات 
الوقود سيفرض على أرامكو السعودية توسيع 

نطاق تركيزها لتنمية أعمالها بصورة تتفق 
مع ذلك. كما ستعزز مصاف مثل شركة 
مصفاة أرامكو السعودية موبيل للتكرير 

)سامرف(، وهي مشروع مشترك، من وضعنا 
التنافسي لسنوات قادمة من خالل إنتاج أنواع 

وقود مبواصفات عاملية، فيما تعزز مشاريعنا 
املشتركة األخرى مثل شركة أرامكو 

السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات 
)ساتورب( وشركة صدارة للكيميائيات وشركة 

ينبع أرامكو سينوبك للتكرير )ياسرف(، من 
مركزنا االستراتيجي العاملي وتلبي احتياجاتنا 

احمللية وتدعم القدرة التنافسية للصناعات 
السعودية بوجه عام.

كما ميكن أن يسهم إنشاء قطاع طاقة 
سعودي في املساعدة على زيادة إجمالي الناجت 

احمللي للمملكة ورفع مستوى املعيشة من 
خالل تعزيز التنمية االقتصادية في مختلف 

مناطق اململكة عبر التوظيف واالستثمار 
األجنبي املباشر، كما ميكن لهذا القطاع 

التأثير بشكل مباشر على أعمالنا من خالل 
حتسني الكفاءة واجلودة، مما يتيح لنا توجيه 
دفة هذه الصناعة الناشئة بدرجة أكبر من 

املهارة واملرونة. وتنطوي السمات الدميوغرافية 
للمملكة على فرص لدعم تطوير اقتصاد 
املعرفة بصورة أكبر، فاململكة تشهد زيادة 

متسارعة في عدد السكان، حيث تقل أعمار 
نصف سكانها عن 25 سنة. كما تتميز املرأة 
السعودية بارتفاع مستوى تعليمها وكفاءتها 
مما يوجد مجاالً واسعاً لزيادة مشاركتها في 
قوة العمل، وميكن االستفادة من هذه املوارد 
البشرية في مساعدة الشركة على حتقيق 

رؤيتها املستقبلية.
ومن هنا فإن أرامكو السعودية، من خالل 

كافة أعمالها ومشاريعها، تطمح إلى تطوير 
بيئة اقتصادية تساعد على جذب وإنشاء 

وتعزيز صناعات الطاقة احمللية القادرة على 
املنافسة على الصعيد العاملي وتوفير فرص 

العمل للمواطنني السعوديني. وقد بدأنا 
بالفعل بتطوير سلسلة من التجمعات 

التوسع يف مجموعة 
األعمال والمشاريع

إجمايل الطاقة التكريرية
)بآالف البراميل يومياً(

صادرات عام 2013 إلى آسيا
)كنسبة مئوية من إجمالي الصادرات(

تلبي مصفاة ينبع على ساحل البحر األحمر 
طلبات السوق المحلية بشكل رئيس

المشاريع المحلية المشتركة1505

المشاريع المشتركة الدولية2374

على مستوى العالم4879

المشاريع المحلية المملوكة 1000
بالكامل

*��مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف

المنتجات المكررة%46.6

%27.9
سوائل الغاز 

الطبيعي*

الزيت الخام%53.8
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التوسع يف مجموعة األعمال والمشاريع

تنمية االقتصاد المحلي

ساتورب
شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات )ساتورب( هي مصفاة 

للتحويل الكامل منشأة حديثاً من خالل 
مشروع مشترك مع شركة توتال الفرنسية 
بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومدمج 

بها مرافق إلنتاج البتروكيميائيات. وستكون 
املصفاة واحدة من املصافي األكثر تطوراً 

في العالم، حيث تقوم بتحويل الزيت اخلام 
العربي الثقيل إلى منتجات عالية اجلودة، 
تشمل البنزين والكيروسني والديزل، فضالً 

عن منتجات بتروكيميائية مثل مادة البنزول 
)benzene( والبروبيلني، كما أنها أول مصفاة 

تنتج الفحم البترولي والبارازيلني في اململكة.
وقد اكتملت أعمال إنشاء هذه املصفاة 

في عام 2013، ومن املتوقع أن تدخل جميع 
وحداتها مرحلة التشغيل الكامل بنهاية 

الربع األول من عام 2014. وقد بلغت الطاقة 
التكريرية للمصفاة من النفط اخلام 56 

ألف برميل في اليوم في نهاية العام 2013، 
وقامت بشحن سبع شحنات من الوقود منها 

شحنة نفتا. ومما يبعث على التفاؤل حتميل 
أول شحنة من ساتورب بالتزامن مع احتفال 

اململكة بيومها الوطني.
وتعكس املشاريع املشتركة مثل ساتورب 

بشكل واضح استراتيجيتنا العامة، فهذه 
املشاريع ال متثل حاضنة للمصانع الصغيرة 

واملتوسطة التي ميلكها السعوديون فحسب، 
لكنها ترسخ أيضاً التزام أرامكو السعودية 

جتاه تعزيز االقتصاد القائم على املعرفة 
الذي يستطيع فيه آالف الفنيني واملهندسني 
واملشغلني السعوديني أن يحصلوا على فرص 

وظيفية. وتوفر املصفاة أكثر من 1200 فرصة 
عمل مباشرة في اململكة، وستساعد كل 

وظيفة منها في توفير خمس وظائف أخرى 
غير مباشرة.

صدارة
تعد شركة صدارة للكيميائيات، املشروع 
املشترك مع داو كيميكل كومباني، نتاجاً 
للتعاون بني شركة عاملية رائدة في توريد 

الطاقة وأخرى رائدة في العلوم والتقنية في 
العالم. وسوف تشغل صدارة مجمعاً متكامالً 

للكيميائيات من طراز عاملي في املدينة 
الصناعية الثانية في اجلبيل، حيث تعد مدينة 

اجلبيل الصناعية مركزاً رئيسيا لصناعة 

البتروكيميائيات في املنطقة الشرقية من 
اململكة، كما تضم ميناًء صناعياً وممرات 

خلطوط األنابيب ومنافع وصناعات مساندة. 
وباإلضافة إلى تلبية الطلب احمللي، فإن املوقع 

االستراتيجي للمجمع الكيميائي يجعله 
مناسباً بشكل مثالي لدفع عجلة النمو 
االقتصادي في األسواق الناشئة سريعة 

النمو في آسيا والشرق األوسط وأفريقيا 
وأوروبا الشرقية.

ويتوقع بدء األعمال التجارية الكاملة في 
هذا اجملمع في عام 2016. وسيضم هذا 

اجملمع مرفقاً إلنتاج 3.2 مليون طن سنوياً 
من املنتجات الكيميائية والبالستيكية 

املتنوعة املشتقة من املواد الهيدروكربونية 
والكلور، وسوف يسمح هذا املستوى من 

اإلنتاج لشركة صدارة بإدخال صناعات 
كاملة ومنتجات جديدة عالية األداء في 

أنحاء اململكة. كما ستوفر صدارة ومجمع 
الصناعات التحويلية اجملاور لها مجموعة 

كبيرة من املنتجات عالية األداء التي حتقق 
القيمة املضافة وتستهدف األسواق الناشئة 

في منطقة حوض الباسيفيك في آسيا 
والشرق األوسط وأوروبا الشرقية وأفريقيا. 

وبحلول النصف الثاني من عام 2015، 
ستكون صدارة قد بدأت بالفعل في إنتاج 
املنتجات البالستيكية والكيميائية التي 

ميكن أن تستخدمها شركات سعودية إلنتاج 
أكياس البالستيك واملنظفات واملواد الرغوية 

لألسواق احمللية والدولية، وستصبح هذه 
الشركة في نهاية املطاف مساهماً فعاالً في 
حتقيق استراتيجية اململكة الرامية ألن تصبح 
مركزاً لتصنيع املواد الكيميائية والبالستيكية 

في املستقبل.

ويتوقع لصدارة واالستثمارات املرتبطة بها أن 
حتقق دخالً هائال للمنطقة وأن توفر اآلالف 

من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة. كما 
يتوقع أن تبلغ عائدات معامل تصنيع املواد 

الكيميائية الستة والعشرين التابعة لشركة 
صدارة 10 باليني دوالر خالل عشر سنوات من 

بدء التشغيل. ويوجد في صدارة أكثر من 
475 متدرجاً و 235 متدرباً على رأس العمل 

يشاركون حالياً في برامج تدريبية شاملة 
في مجال التصنيع والهندسة التي تقدمها 

مجموعة من أحدث املراكز داخل اململكة 
وخارجها. وستوظف صدارة، التي يعمل بها 
حالياً نحو 1500 موظف، أكثر من 3 آالف 
موظف، وتسهم في توفير 15 ألف فرصة 
عمل غير مباشرة إضافية، كما ستسهم 

منطقة الصناعات التحويلية املرتبطة 
بها في توفير أكثر من 20 ألف وظيفة 

للمواطنني السعوديني سواء بشكل مباشر 
أو غير مباشر.

ياسرف
حقق مشروع شركة ينبع أرامكو سينوبك 
للتكرير في عام 2013 تقدماً كبيراً متهيداً 

لبدء تشغيله في عام 2014، ويعتبر مشروع 
ياسرف املشترك منوذجاً لالستثمار األجنبي 
املباشر في اململكة ومرحلة إيجابية أخرى 

من مراحل عالقة أرامكو السعودية بشركة 
سينوبك الصينية.

يوفر المشروع المشترك ساتورب 1200 فرصة عمل مباشرة يف المملكة، وستساعد 
كل وظيفة منها يف توفير خمس وظائف أخرى غير مباشرة

فرصة وظيفية مباشرة يف ساتورب1200

الصناعية املتكاملة الرئيسة التي تساعد 
على تنويع مزيج الطاقة وحتقق فوائد وطنية 
بدءاً من التنويع االقتصادي إلى التوسع في 

األنشطة ذات القيمة املضافة وإيجاد وظائف 
مجزية. وقد صممت مبادرة إنشاء قطاع طاقة 
سعودي تنافسي، على سبيل املثال، من أجل 

حتقيق األهداف الرئيسة التالية:
n¢ زيادة النسبة التي تنفقها أرامكو السعودية

على الصناعات التحويلية داخل اململكة 
من أقل من 30% حالياً إلى 70% خالل 

العقد املقبل.
n¢ زيادة معدالت سعودة الوظائف في هذا

القطاع من مستوياتها احلالية البالغة نحو 
20% إلى %70.

n¢ تعزيز بيئة مستدامة تدعم قطاع طاقة
مزدهر في اململكة.

n¢ تطوير صناعات في قطاع الطاقة السعودي
قادرة على املنافسة عاملياً.

n¢ اإلسهام في إيجاد 500 ألف وظيفة مباشرة
وغير مباشرة في اململكة.

وميكن أن نشهد اآلثار التصاعدية الكبيرة 
لهذه األعمال في عموم مجتمعاتنا، فاملبادرات 
واسعة النطاق كتلك املبينة في هذا التقرير 
ميكن أن تشجع على االستثمار في األنشطة 

التصنيعية السعودية وتطوير "جتمعات" 
صناعية بالقرب من أعمال الشركة، كما 
توفر التدريب للمصنعني واملوردين احملليني 

في مجاالت متعددة بدءاً بالسالمة وانتهاء 
بأخالقيات العمل.

وبوجه عام فإن األثر املباشر لتوسيع مجموعة 
األعمال واملشاريع في مجال التكرير واملعاجلة 

والتسويق يساعد في إطالق فرص أوسع داخل 
اململكة وحول العالم.

3074

2.5 بليون

عدد زيارات السفن لفرض 
أرامكو السعودية

 برميل من الزيت 
تم تصديرها
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وستكون مصفاة ياسرف لدى اكتمالها هي 
أكثر مصافي اململكة تطوراً، حيث يشمل 
مشروعها إنشاء وتشغيل مصفاة بترول 

مدمجة بطاقة 400 ألف برميل في اليوم 
في مدينة ينبع الصناعية غربي اململكة 

على ساحل البحر األحمر. وسوف تعالج هذه 
املصفاة الزيت اخلام العربي الثقيل بنسبة 
100% إلنتاج البنزين والديزل عالي اجلودة 

وغاز البترول املسال إلى جانب منتجات ثانوية 
سيتم تصديرها تشمل الكبريت والفحم 
البترولي. وستضم ياسرف وحدات تصنيع 

لفصل وحتويل لقيم الزيت اخلام إلى منتجات 
تامة الصنع، ووحدات ألنظمة املنافع واألنظمة 

اخلارجية التي تساند تشغيل املصفاة، إلى 
جانب ما يرتبط باملصفاة من مرافق لتخزين 

اللقيم واملواد الوسيطة واملنتجات.
وباإلضافة إلى التأثير املباشر الذي ستحدثه 

مصفاة ياسرف، فإنها ستجلب إيرادات سنوية 
كبيرة كما ستوفر نحو 6 آالف فرصة عمل 

مباشرة وغير مباشرة للسعوديني. وضمن 
اجلهود التي تبذلها أرامكو السعودية لتطوير 

قوة عاملة محلية متميزة، تتعاون مصفاة 
ياسرف مع مصفاة الرياض في تدريب متدرجني 
جدد للعمل في مصفاة ياسرف، وبنهاية عام 
2013، سيكون 24 متدرجاً جديداً قد أكملوا 

برنامجاً تدريبياً مدته 6 أشهر.

مشروع مصفاة وفرضة جازان
أطلق خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن 

عبدالعزيز، حفظه اهلل، مشروع مدينة جازان 
االقتصادية كجزء من االستراتيجية الرامية 

إلى تعزيز الصناعات غير القائمة على النفط، 
وتوسيع قاعدة الصناعات القائمة في اململكة 

لتلبية االحتياجات احمللية، والنهوض مبنطقة 
جازان من خالل توفير مصدر إضافي لفرص 
العمل وستساعد املصفاة والفرضة على 

تطوير مجمعات صناعية في املنطقة.
وستبدأ أعمال اإلنشاء في املصفاة في عام 

2014. وستكون عند اكتمالها في أواخر عام 

2016 قادرة على معاجلة 400 ألف برميل في 

اليوم من الزيت اخلام العربي الثقيل واملتوسط 
وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من البنزين 

و 250 ألف برميل في اليوم من الديزل 
ذي احملتوى الكبريتي فائق االنخفاض وأكثر 
من مليون طن سنويا من منتج البارازيلني 

ومادة البنزول. وتساند شركة خدمات أرامكو 
التابعة ألرامكو السعودية في هيوسنت 

بوالية تكساس األمريكية 65 موظفاً خالل 
مرحلة أعمال الهندسة والتصميم املبدئية 

حملطة كهرباء تعمل بتقنيتي حتويل الغاز إلى 
سوائل والدائرة املزدوجة للوقود، وتستخدم 
املنتجات الثانوية للمصفاة إلنتاج 2400 

ميغاواط من الكهرباء بصورة تتسم بالكفاءة 
واالقتصاد لتلبية احتياجات املصفاة واملساعدة 

في تطوير صناعات صغيرة مجاورة وتوفير 
الكهرباء ملدن املنطقة.

وعالوة على ذلك، يتوقع أن تزيد األيدي العاملة 
الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنشائية لبرنامج 
جازان على 40,000 موظف خالل السنوات 

األربع القادمة، وقد اعتمدت أرامكو السعودية 
مع شركائها في العمل استراتيجيًة جديدة 

للموارد البشرية ال تعتمد على وضع 
مستويات مستهدفة للسعودة، أسهمت في 
إنشاء احتاد من املقاولني وهيئات القطاع العام 

لتدريب أيد عاملة محلية للعمل في هذا 
البرنامج، حيث بدأ تدريب 550 شاباً سعودياً 

في شهر أكتوبر من عام 2013، من خالل 
حتالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف الذي 

يعرف اختصاراً باسم "مهارات". ومن املقرر 
أن يصل إجمالي عدد املتدربني إلى 5 آالف 

متدرب خالل أربع سنوات ليتحقق بذلك هدف 
تأهيل الشباب السعوديني لشغل الوظائف 

الالزمة ملرحلة بناء املشروع واملشاركة في دفع 
عجلة التنمية الوطنية واإلسهام في التنمية 

االقتصادية ملنطقة جازان.

 يف 
ً

 رئيسا
ً

 تعد القوى العاملة الماهرة عنصرا
جذب االستثمارات الجديدة إلى المملكة

ملا كانت أرامكو السعودية عامالً رئيساً في تطوير الكفاءات احمللية 
واحملافظة على االقتصاد الوطني، فإننا نفخر كثيراً باآلثار اإليجابية 

ألنشطة الشركة في املناطق التي تعمل فيها. وقد حتقق ذلك من 
خالل التعاون الوثيق مع دائرة تطوير األعمال اجلديدة، 

وتشجيع شركات التصنيع على السعي الغتنام الفرص 
احملتملة وتوسيع خطوط منتجاتها واالستثمار في 

أحدث التقنيات وتوسيع املرافق القائمة، مبا يتماشى مع 
استراتيجيتنا للمساعدة في متكني اململكة.

تحققت رؤية عصام الزامل يف استحداث لعبة على اإلنترنت 
 على تعليم الرياضيات والعلوم عبر برنامج واعد، 

ً
تساعد أيضا

الشركة التابعة والمملوكة بالكامل ألرامكو السعودية

التأثير االقتصادي غير المباشر 
ألرامكو السعودية

تدريب الموظفين

2013
5.2 مليون ساعة
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1.2 مليون برميل في اليوم من الزيت اخلام 

متهيداً لشحنها إلى العمالء الدوليني. كما 
ينتج املعمل 178 ميغاواط من الكهرباء 

باستخدام أربعة توربينات بخارية إلى جانب 
وحدتي توليد تابعتني ألطراف أخرى، ويسلم 

فائض الكهرباء املنتجة من هذه الوحدات إلى 
شبكة الكهرباء التابعة للشركة السعودية 

للكهرباء في املنطقة الشرقية. ويلبي معمل 
التكرير في رأس تنورة 31% من الطلب احمللي 
على املنتجات املكررة ومنتجات سوائل الغاز 

الطبيعي، مما يجعله عنصراً أساسياً في 
اقتصاد اململكة.

وقد حصل معمل التكرير في رأس 
تنورة في عام 2013 على شهادة األيزو 

ISO 14001:2004 التي تركز على نظم اإلدارة 

البيئية وغيرها من املعايير املتصلة بجوانب 
بيئية معينة مثل حتليل دورة احلياة والتواصل 

والتوعية واملراجعة، وتوفر هذه الشهادة ضماناً 
فيما يتعلق باألعمال اجلارية، وفي الوقت ذاته 
توفر أدوات عملية ملساعدة أرامكو السعودية 
على مواصلة حتسني أدائها البيئي من خالل 

رصد ومراقبة األثر البيئي ألعمال الشركة.

الشركة الوطنية السعودية للنقل 
البحري )البحري(

ضمن استراتيجية أرامكو السعودية ملواصلة 
توسعها على الصعيد العاملي، وافقت 

شركة فيال البحرية العاملية احملدودة )شركة 
الشحن البحري اململوكة بالكامل ألرامكو 
السعودية( في نوفمبر من عام 2012 على 

دمج أسطولها وأعمالها مع الشركة الوطنية 
السعودية للنقل البحري )البحري( بهدف 

إيجاد شركة نقل بحري تتسم بالتنوع وتتمتع 
مبستوى عاملي في أنشطتها وأعمالها. ومبوجب 

اتفاقية نقل بحري طويلة األجل مت توقيعها 
في إطار هذه الصفقة، ستصبح "البحري" 
مسؤولة حصرياً عن تقدمي خدمات الشحن 

بالناقالت الكبيرة جداً للزيت اخلام املباع من 
أرامكو السعودية على أساس التسليم، كما 

ستكون مسؤولة عن االحتفاظ بأسطول ميكن 
االعتماد عليه. وستنقل فيال، بعد حصولها 
على املوافقات الالزمة، إلى البحري ملكية 

كامل أسطولها الذي يضم 14 ناقلة نفط 
خام عمالقة وسفينة تخزين عمالقة عائمة 

إلى جانب خمس ناقالت للمنتجات.

توسيع القطاع البحري
ميتلك القطاع البحري السعودي إمكانات 

منو عالية، ويعد مشروع تطوير حوض جاف 
متكامل في رأس اخلير، وهو مشروع مشترك 

بني أرامكو السعودية وشركة سيمبكورب 
البحرية السنغافورية، إحدى املبادرات احملورية 

لتسريع وتيرة تطوير وتوطني الصناعة البحرية 
وسلسلة القيمة املتصلة بها. وتتوقع أرامكو 

السعودية أن يؤدي هذا املشروع إلى رفع 
القدرات التصديرية وزيادة إجمالي الناجت احمللي 

وتوفير عدد كبير من الوظائف للسعوديني.
كما يتوقع أن تزيد عوائد هذا احلوض اجلاف 

إلى 2.5 بليون دوالر سنوياً بحلول عام 2023، 
تتوزع بني حتقيق 250 مليون دوالر من أنشطة 

بترورابغ
تأسست هذه الشركة املساهمة، التي 

متثل جزءاً ال يتجزأ من استراتيجية أرامكو 
السعودية لدمج إنتاج البتروكيميائيات مع 
التكرير، في البداية كمشروع مشترك مع 

شركة سوميتومو كيميكال اليابانية. وتشمل 
عملية تطوير املرحلة الثانية من بترورابغ إنشاء 

مجمع جديد للمواد األروماتية ومرفق موسع 
لتصنيع 30 مليون قدم قياسية مكعبة في 

اليوم من اإليثان ونحو 3 ماليني طن في السنة 
من النفتا كلقيم، إلنتاج مجموعة متنوعة من 

املنتجات البتروكيميائية ذات القيمة املضافة 
العالية. وحترز بترورابغ تقدماً سريعاً في توسيع 

مجموعة منتجاتها، بينما ستبدأ بتسويق 
منتجاتها في عام 2014.

وفي نهاية عام 2013، مت التوصل إلى اتفاقيات 
مع مستأجرين فيما يخص 25 من أصل 30 
موقعاً في مجمع الصناعات التحويلية اجملاور 

للمشروع ومت حتديد مستأجرين محتملني 
للمواقع املتبقية.

سامرف
شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل هي 

مشروع مشترك مع إيكسون-موبيل في ينبع، 
يقوم بتوريد منتجات عالية القيمة بتكلفة 

تنافسية مع احملافظة على املعايير العاملية في 
مجال السالمة واملوثوقية وحماية البيئة.

وفي عام 2013، أجنزت سامرف أول مرحلتني 
في مشروع الوقود النظيف بقيمة 2.2 بليون 

دوالر، وهو أحد املشاريع البيئية الرئيسة 
لتلبية احتياجات اململكة، حيث سيؤدي هذا 
املشروع إلى خفض مستويات الكبريت في 
البنزين والديزل بأكثر من 98% ليصل إلى 
10 أجزاء في املليون، علماً بأن أنواع الوقود 

ذات احملتوى الكبريتي فائق االنخفاض تسمح 
باستخدام أجهزة التحكم املتطورة التي 

حتد من انبعاثات الديزل بصورة أكثر فاعلية 
وتتعرض للتلف بسبب الكبريت. وعند تشغيل 

احملركات ذات التقنيات األحدث باستخدام 
أنواع الوقود هذه في اجلرارات ذات املقطورات 
واحلافالت والسفن واملعدات املصممة للعمل 

على الطرق الوعرة، ستكون هذه األنواع 
من الوقود قادرة على تلبية التشريعات 

املستقبلية اخلاصة مبواصفات الوقود وسوف 
تعكس جهودنا املستمرة لتوفير منتجات 

صديقة للبيئة. وقد بلغت نسبة اإلجناز 
اإلجمالية في هذا املشروع 93% في نهاية 

العام، ومن املقرر إجناز املرحلة الثالثة املتبقية 
منه منتصف عام 2014.

وتدعم املنتجات املكررة التي تنتجها سامرف 
اململكة بشكل عام، واملنطقة الغربية بشكل 

خاص، من خالل اإلسهام في تطوير مدينة 
ينبع الصناعية. وباإلضافة إلى سجلها املتميز 
في مجال السالمة وما تتمتع به من موثوقية 

في تسيير أعمالها وبناها التحتية، توفر 
سامرف التدريب والتطوير الوظيفي لقوتها 

العاملة التي يشكل السعوديون نسبة 
94% منها.

لوبريف
تعد شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت 
التشحيم )لوبريف(، التي أنشئت بالتعاون 
مع شركة جدوى لالستثمار الصناعي، أحد 

املشاريع املشتركة األخرى الناجحة التي 
تساعد في دفع التنمية االقتصادية في 

اململكة، وتَُعدُّ لوبريف املنِتج الوحيد حالياً 
للزيوت األساس البكر في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، ومتلك الشركة مصفاتني الستخراج 

املذيبات إلنتاج زيوت األساس، إحداهما في 
جدة واألخرى في ينبع، بطاقة إجمالية تبلغ 
4 ماليني برميل في السنة، ويباع ما نسبته 

70% من إنتاج لوبريف في السوق احمللية 

للمملكة، فيما يصدر الباقي إلى العالم، ال 
سيما دولة اإلمارات العربية املتحدة. وتنفذ 
لوبريف في الوقت احلالي مشروع توسعة 

بقيمة 1.45 بليون دوالر لزيادة أعمالها في 
مدينة ينبع الصناعية إلنتاج منتجات زيوت 

أساس جديدة.

معمل التكرير يف رأس تنورة
معمل التكرير في رأس تنورة هو أكبر مجمع 

من نوعه في الشرق األوسط وأحد أكبر 
اجملمعات من نوعه في العالم. كما تضم 
منطقة رأس تنورة مجموعة واسعة من 

األعمال بدءاً من التكرير وانتهاء بالطيران، 
ويعمل في املنطقة نحو ثُمن عدد موظفي 
أرامكو السعودية. ويعد ميناء رأس تنورة، 
الذي يضم اجلزيرة االصطناعية والرصيف 

البحري الشمالي وفرض اجلعيمة البحرية، 
أكبر ميناء لتصدير الزيت اخلام في العالم. 
وميكن ملعمل التكرير في رأس تنورة تركيز 

هذه فرصتي للمشاركة في التحول الذي 
تشهده واحدة من كبريات الشركات في 
العالم - أحمد أبو الفرج، مهندس في 

خدمات أحياء السكن في رأس تنورة

تبلغ نسبة القوى العاملة السعودية يف  مشروعنا المشترك سامرف %94

القوى العاملة السعودية يف سامرف%94
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صيانة وإصالح وعمرات السفن و 2.25 
بليون من أنشطة بناء التجهيزات البحرية 
مثل أجهزة ومنصات احلفر اخلاصة بأعمال 
التنقيب عن النفط والغاز في البحار إلى 

جانب قطاعات مختارة من أعمال بناء السفن. 
وعندما يعمل هذا احلوض البحري بطاقته 
الكاملة فإنه سيوظف قوة عمل قوامها 
نحو 13,600 موظف منهم نحو 7000 

موظف سعودي.

شركة أرامكو للتجارة
في عام 2013، زادت شركة أرامكو السعودية 
لتجارة املنتجات البترولية، املعروفة اختصاراً 

باسم أرامكو للتجارة، من أعمالها في مجال 
املنتجات املكررة، لتبلغ صادراتها التقديرية 

بنهاية العام 403 آالف برميل في اليوم. 
وحصلت الشركة في مارس من عام 2013 

على طاقات إضافية للتخزين واملزج من خالل 
استئجار مرافق لتخزين 800 ألف برميل ملدة 

عشرة أشهر في ميناء الفجيرة بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة، األمر الذي ميكنها من رفع 
قدراتها في مجال مناولة وتوفير وحتسني 

املنتجات. وباإلضافة إلى ذلك واصلت الشركة 
منوها في مجاالت استئجار السفن واخلدمات 
اللوجستية وحتديد اخملاطر وإدارتها واحلصول 

على املعلومات وإعداد التقارير.

توسيع نطاق أعمالنا على 
الصعيد العالمي

تقدم الشركات التابعة ألرامكو السعودية 
في أنحاء العالم مجموعة كبيرة من اخلدمات 

تشمل تسويق الزيت اخلام وسوائل الغاز 
الطبيعي والكيميائيات وتنسيق املشاريع 

املشتركة والشراء والتفتيش والبحث والتطوير 
وإدارة املشاريع وتنمية املوارد البشرية والعالقات 

العامة واحلكومية واالتصاالت. فمن خالل 
املكاتب اإلقليمية لشركة أرامكو السعودية 
آسيا )"أرامكو آسيا"(، نواصل تعميق وجودنا 

في واحدة من أسرع مناطق العالم منواً. 
وستواصل هذه املشاريع الدولية دورها املهم 

في إطار التحول الذي تنفذه أرامكو السعودية 
لكي تصبح شركة رائدة عاملياً في مجال 

الطاقة والكيميائيات بحلول عام 2020.

اليابان
متتلك أرامكو السعودية، من خالل إحدى 

الشركات التابعة لها، حصة تبلغ %14.96 
في شركة شوا شل، إحدى أكبر شركات 

التكرير في اليابان. وقد ارتفعت قيمة أسهم 
شوا شل بنسبة 115% في عام 2013 

مقارنة بزيادة قدرها 52% في مؤشر نيكاي 
املرجعي للفترة نفسها، وهو ما يؤكد التفاؤل 

السائد في السوق جتاه مستقبل األعمال 
املمتاز لشوا شل. كما تفوقت شوا شل على 

نظيراتها مثل تونني جنرال و كوزمو، بسبب 
أعمالها في مجال الطاقة الشمسية في 

املقام األول.
وفي عام 2012، جنحت شركة سوالر فرنتير، 

وهي شركة تابعة لشوا شل، في تركيب 
نظام طاقة شمسية بقدرة 10.5 ميغاواط في 

برج مكاتب املدرا العائد ألرامكو السعودية، 
حيث مت تركيب ما يزيد على 120 ألف لوح 

ضوئي للطاقة الشمسية فوق املظالت 
في منطقة مواقف السيارات إلنتاج طاقة 

نظيفة للمبنى.

الصين
يعد تشجيع وإنشاء أعمال جديدة تستخدم 

منتجات الشركة أحد عناصر استراتيجية 
أرامكو السعودية في مجال الكيميائيات. 

وقد واصلت شركة أرامكو آسيا بحثها اجلاد 
عن فرص التكرير والبتروكيميائيات احملتملة 
في قارة آسيا، مبا في ذلك مشروع للتكرير 
والتسويق مع شركة بتروتشاينا يهدف إلى 

إنشاء مصفاة جديدة للتحويل الكامل بطاقة 
260 ألف برميل في اليوم في مقاطعة يوّنان. 

ومن املتوقع أن يتم التوقيع باألحرف األولى 
على االتفاقيات النهائية في الربع األول من 

عام 2014. وقد بدأت بتروتشاينا أعمال إنشاء 
املصفاة في عام 2013 حيث مت إجناز 18% من 

هذه األعمال في نهاية العام.
وفي تطور تاريخي شهد عام 2013 أيضا بيع 
باكورة إنتاج أرامكو السعودية من البوليمرات 
بصورة مباشرة إلى أحد العمالء في مقاطعة 
زيامن الصينية والذي قام بتحويلها على الفور 
إلى رقائق مطاطة الستخدامها كمواد تغليف 
من قبل شركات أخرى. وكانت املنتجات املباعة 

قد مت إنتاجها من قبل شركة فوجيان للتكرير 
والبتروكيماويات احملدودة، وهي مشروع مشترك 

متلك أرامكو السعودية حصة في ملكيته. 
ومتثل الصني محور التركيز الرئيس ألعمال 
تسويق البولي أوليفينات في أرامكو آسيا. 

ويتوقع أن تزيد مبيعات شركة فوجيان للتكرير 
والبتروكيماويات بعد هذه الصفقة األولية إلى 
200 ألف طن متري من البولي إيثيلني و 130 

ألف طن متري من البروبيلني، فيما يستهدف 
مكتب أرامكو آسيا في زيامن احلصول على 

عمالء مباشرين وموزعني. وباإلضافة إلى 
البولي أوليفينات، ستقوم شركة أرامكو 

آسيا بتسويق املواد األروماتية التي تنتجها 
مرافق أرامكو السعودية األخرى، حيث تعد 
املواد األروماتية والبولي أوليفينات من أبرز 
مجاالت العمل التي تنطوي على إمكانات 

للنمو في أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق 
العائدة للشركة.

وقد أكملت شركة فوجيان للتكرير 
والبتروكيماويات 8.8 مليون ساعة عمل 

دون إصابة مهدرة للوقت بنهاية عام 2013 

في مشروع يجري تنفيذه لزيادة إنتاج وحدة 
التكسير البخاري. وسيؤدي هذا املشروع 

عندما يعمل بكامل طاقته في عام 2015، 
إلى زيادة الطاقة التكريرية لتلك الشركة من 

240 إلى 280 ألف برميل في اليوم، وزيادة 

طاقة إنتاج اإليثيلني من 800 إلى 1100 ألف 
طن سنوياً، وإنتاج البولي إيثيلني من 800 إلى 

960 ألف طن سنوياً، وإنتاج البولي بروبيلني 

من 400 إلى 550 ألف طن سنوياً. كما 
يتضمن املشروع إضافة مرافق جديدة إلنتاج 

أكسيد اإليثيلني بطاقة 180 ألف طن سنوياً 
وأخرى إلنتاج قليقول اإليثيلني بطاقة 400 

ألف طن سنوياً، وسوف يستفيد هذا املشروع 
من منو الطلب وحتسينات الكفاءة لزيادة 

إيرادات املبيعات في سوق مقاطعة فوجيان.

كوريا
جمهورية كوريا هي رابع أكبر شريك جتاري 
للمملكة العربية السعودية. ومتلك أرامكو 

السعودية حصة كبيرة في شركة إس- أويل، 
وهي شركة بترول وتكرير مقرها في سيئول. 

وفي شهر نوفمبر، حصلت إس- أويل على 

حقق مشروعنا المشترك فوجيان يف الصين 8.8 مليون ساعة عمل دون إصابات 
مهدرة للوقت يف عام 2013

مليون ساعة عمل8.8
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التوسع يف مجموعة األعمال والمشاريع

كفاءة استهالك الطاقة
تعد أرامكو السعودية من الرواد في جهود 

رفع كفاءة استهالك الطاقة. وفي هذا اإلطار، 
قامت الشركة بتطوير حلول اقتصادية 

مبتكرة وممارسات فاعلة في مجال إدارة املوارد، 
واستطاعت منذ عام 2000 خفض كثافة 

استهالك الطاقة في املرافق الصناعية بنسبة 
2% سنوياً في املتوسط، األمر الذي أدى إلى 

وفورات بلغت نحو 150 ألف برميل في اليوم 
من الزيت املكافئ. وقد حتقق ذلك من خالل 
العديد من املبادرات مثل التوليد املشترك، 

وإعادة جتهيز املعدات الصناعية والتحسينات 
في عمليات املعاجلة.

وقد شهد الطلب احمللي على الطاقة خالل 
السنوات املاضية زيادة كبيرة لدرجة قد 

تعرض الكميات اخملصصة للتصدير لالنخفاض 
إلى مستويات غير مقبولة خالل العقدين 

القادمني، فعلى سبيل املثال، زاد الطلب احمللي 
على الكهرباء بنحو 7% إلى 8% سنوياً 

خالل السنوات اخلمس األخيرة. لذا، فإن رفع 
كفاءة استهالك الطاقة يعد هدفاً ومسألة 

وطنية في غاية األهمية. وفي عام 2013 
بدأت الشركة في تطبيق سياسات لترشيد 

استهالك الطاقة تهدف إلى حتسني مستويات 

كفاءة استهالكها في جميع املرافق العاملة، 
سواء أكانت مرافق صناعية أم غير صناعية، 

ودعم جهود رفع كفاءة استهالك الطاقة 
في اململكة.

وفي مجال دعمها للعديد من املبادرات في 
اململكة حققت الشركة في إطار برنامج 
إدارة الطاقة في أرامكو السعودية وفورات 
في الطاقة بلغت نحو 9 آالف برميل في 

اليوم من الزيت املكافئ. ومت تطبيق تقنية 
التجنب الكامل لتصريف اخمللفات في أكثر 

من 400 موقع بئر في عام 2013، مما أدى إلى 
خفض مخلفات املواد الهيدروكربونية في كل 
موقع بئر إلى بضعة كيلوغرامات فقط وأتاح 
استخالص ما يزيد على 260 ألف برميل من 

النفط و 70 مليون قدم مكعبة قياسية 
من الغاز الطبيعي. وباإلضافة إلى ذلك، 

ومن خالل مبادرة القيادة بالقدوة، استطعنا 
حتديد فرص لتحقيق خفض ال يقل عن %35 

في استهالك الطاقة من خالل تدابير رفع 
كفاءة استهالك الطاقة في وسائل النقل 

وفي املساكن واملباني اجلديدة والقائمة. 
وفي الوقت نفسه تركز مبادرة "الطاقة 

للمملكة" على تنمية وتنويع إمدادات الطاقة 
وترشيد استخدامها في جميع القطاعات 
وإيجاد الفرص للنمو االقتصادي املستدام. 
وتعد االستراتيجيات اخلاصة برفع كفاءة 

استهالك الطاقة ومصادر الطاقة املتجددة 
)السيما الطاقة الشمسية( وتخصيص 

املواد الهيدروكربونية من العوامل الرئيسة 
التي يُتوقع أن تسهم في جناح التعامل مع 

الطلب احمللي املتزايد على الطاقة، على املدى 
املتوسط والبعيد.

اجلائزة الرئاسية، وهي أرفع جائزة من برنامج 
جوائز العالمات التجارية في كوريا، الذي ترعاه 

وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية 
وينظمه معهد دراسات السياسة الصناعية، 
وهو برنامج اجلوائز الوطني الوحيد ذي الصلة 
بالعالمات التجارية، وكانت إس- أويل هي أول 
شركة تكرير حتصل على هذه اجلائزة الرئاسية.

جمهورية إندونيسيا
في عام 2012 وقعت أرامكو آسيا وشركة 
"بي تي بيرتامينا" مذكرة تفاهم لتقييم 
اجلدوى االقتصادية لبناء مشروع متكامل 

للتكرير والبتروكيميائيات في توبان مبقاطعة 
جاوة الشرقية في إندونيسيا. وسيقوم 

املشروع املقترح مبعاجلة 200 إلى 300 ألف 
برميل في اليوم من الزيت اخلام وإنتاج 

منتجات بترولية وبتروكيميائية عالية اجلودة 
لتلبية الطلب املتزايد في إندونيسيا وغيرها 
من املناطق في جنوب شرق آسيا. وقد مت في 
عام 2013 متديد مذكرة التفاهم ملدة سنة 

أخرى حتى فبراير 2014.

الواليات المتحدة
شركة موتيفا إنتربرايزز هي مشروع تكرير 
وتسويق مشترك في هيوسنت بني شركة 

التكرير السعودية التابعة ألرامكو السعودية 
وشركة منتسبة لشركة شل أويل. وقد أجنز 

هذا املشروع التوسعة اخلاصة به في عام 
2012، ولكن أعمال بدء التشغيل واجهت 

معوقات بسبب حادث تشغيلي تطلب 
إصالحات في وحدة تقطير النفط اخلام. 
وفي عام 2013، استطاع املشروع حتقيق 

هدفه املتمثل في إعادة التشغيل في شهر 
يناير ومتكن من زيادة اإلنتاج وبلوغ الطاقة 

التصميمية القصوى لوحدة تقطير النفط 
اخلام. وباإلضافة إلى ذلك، كانت جميع 

الوحدات اجلديدة األخرى في نهاية عام 2013 
تعمل بطاقتها التصميمية القصوى أو ما 
يقاربها. وفي عام 2014 ستواصل شركة 

التكرير السعودية العمل مع موتيفا لزيادة 
الكميات املكررة واإلنتاج حيثما أمكن.

التوسع بصورة استراتيجية

شركة البيع بالتجزئة
قام الفريق املعني بالبيع بالتجزئة في 

أرامكو السعودية بوضع عدد من اخليارات 
االستراتيجية ملشاركة الشركة في سوق 

التجزئة احمللي، وحصل على موافقة أرامكو 
السعودية إلنشاء شركة للبيع بالتجزئة تكون 

تابعة ومملوكة بالكامل ألرامكو السعودية. 
وتهدف شركة البيع بالتجزئة إلى بناء 

وتشغيل محطات خدمة في مناطق مختارة 
من اململكة باستخدام منوذج أعمال يختص 

بالوقود متلكه وتديره هذه الشركة، فيما 
يحتمل أن يتم إسناد معظم العناصر األخرى 

اخملتصة بغير الوقود إلى شركاء يضيفون 
قيمة للشركة وعالمتها التجارية. ومع نهاية 

عام 2013 كان هذا املشروع ال يزال في 
املرحلة املبكرة لتنفيذه.

خطوط األنابيب الجديدة
في عام 2013 قامت أرامكو السعودية بتمديد 

11 خط أنابيب جديد أضافت إلى شبكة 

الشركة أطواالً إجمالية بلغت 935 كيلومتراً 
وطاقة استيعابية إضافية بلغت 1.45 مليون 

برميل في اليوم من الزيت اخلام العربي 
الثقيل، و 83 ألف برميل في اليوم من الزيت 

العربي اخلفيف و 65 مليون قدم مكعبة 
قياسية في اليوم من غاز البيع، و 90 مليون 
قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز املر 

و 65 ألف برميل في اليوم من املكثفات. ومتثل 
األطوال اجلديدة زيادة بنحو 3% في شبكة 
خطوط األنابيب مقارنة بعام 2012، ليصل 
طول الشبكة إلى 20,419 كيلومتراً ما بني 
خطوط مشغلة وخاضعة للصيانة ومخرجة 

من اخلدمة بصورة مؤقتة.

تعزيز التميز التشغيلي
أطلقت أرامكو السعودية خالل السنوات 
العشر املاضية مبادرة الستخدام أنظمة 

متقدمة للتحكم في عمليات املعاجلة في 
مختلف مرافق الشركة لزيادة املنتجات عالية 

القيمة وحتسني ضوابط عمليات املعاجلة 
واحلد من استخدام الطاقة في معامل 

املعاجلة. وستواصل الشركة اغتنام فرص 
حتسني جاهزية املصافي ومعدالت تشغيلها 

وزيادة إنتاجها من املنتجات البيضاء ملساعدة 
مصافي الشركة لبلوغ نطاق الربع األول من 

تصنيف سولومون ألداء مصافي الوقود، ويتوقع 

أن تؤدي جهود رفع األداء في عمليات التكرير 
إلى حتسن كلي بنسبة 2% وفق العوامل 

التي تستخدم كمراجع للمقارنة وزيادة في 
املنتجات البيضاء مبقدار 13 ألف برميل في 

اليوم من البنزين.

تعد أرامكو السعودية، باعتبارها مساهماً 
رئيساً في االقتصاد الوطني ومستهلكاً 
رئيساً للطاقة، من الرواد في جهود رفع 
كفاءة استهالك الطاقة، وقد جتلى ذلك 
من خالل اإلجراءات املهمة التي تتخذها 

في جميع أعمالها. - خالد الفالح، 
الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني

51 ألف برميل: معدل الطلب اليومي التقريبي 
من وقود الطائرات، من خالل مستودعات املنتجات 

البترولية في شمال جدة وينبع واملدينة املنورة، بزيادة 
51% على معدل املبيعات اليومية االعتيادية.

3.7 مليون برميل: بلغ إجمالي إنتاج وقود الطائرات

22 ألف طائرة: مت إعادة تزويدها بالوقود من 
مطاري جدة واملدينة مبتوسط يومي بلغ 303 طائرة 

في اليوم.

10.9 مليون برميل: بلغت مبيعات البنزين، 
بزيادة 2.3% مقارنة بعام 2012.

14 مليون برميل: بلغت مبيعات الديزل، 
بزيادة 4% مقارنة بعام 2012.

استمر موسم الحج لعام 2013 من 1 ذي القعدة 1434 
الموافق 7 سبتمبر 2013 إلى 15 محرم 1435 الموافق 

18 نوفمبر 2013. وقامت أرامكو السعودية خالل تلك 
الفترة بتلبية الطلبات التالية:
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التوسع يف مجموعة األعمال والمشاريع

التوليد المشترك
في عام 2013 وقعت أرامكو السعودية ثالث 
اتفاقيات جديدة لتحويل الطاقة، من خالل 

بناء وتشغيل محطات توليد مشترك تتميز 
بالكفاءة في ثالثة مجمعات رئيسة للنفط 

والغاز في اململكة. وتتميز تقنية التوليد 
املشترك، التي تستخلص احلرارة املنتجة 
وتستخدمها في توليد الكهرباء، بكفاءة 

حرارية تزيد على 80% مقارنة بكفاءة 
محطات التوليد التقليدية التي تتراوح بني 

40 و 50%. كما تستخدم هذه التقنية 

وقوداً أقل وتخفض االنبعاثات من أجل أداء 
بيئي أفضل. وتظهر االتفاقيات التزام أرامكو 

السعودية بالسعي لرفع كفاءة استهالك 
الطاقة في جميع أعمالها. وستلبي محطات 

التوليد املشترك اجلديدة حال إجنازها احتياجات 
الكهرباء والبخار في مرافق الشركة في كل 

من بقيق واحلوية ورأس تنورة بكفاءة.
كما ستكون مرافق التوليد املشترك مبثابة 

مؤشر مقارنة مرجعي لكفاءة استهالك 
الطاقة في إنتاج الكهرباء، باإلضافة إلى 

إسهامها في تعزيز قطاع الطاقة في اململكة، 
فمن املنتظر أن تولد هذه احملطات إجماالً 

نحو 900 ميغاواط من الكهرباء و 1500 طن 
من البخار في الساعة عند بدء تشغيلها 

في عام 2016. وسوف يقوم شركاء أرامكو 

السعودية بتشغيل محطات التوليد املشترك 
ملدة 20 سنة، يقومون خاللها بتوفير الكهرباء 

والبخار لهذه املرافق الثالثة العائدة ألرامكو 
السعودية، وستمتلك أرامكو السعودية حصة 

قدرها 50% في محطات التوليد املشترك 
اجلديدة. وباإلضافة إلى ذلك، ونظراً إلى أنه 
عادة ما تستخدم الكهرباء املولدة من هذه 

احملطات بالقرب من مناطق إنتاجها، فإن ذلك 
سيحد كثيراً من الفقد الناجم عن نقل 

وتوزيع الكهرباء ملسافات بعيدة.

ترشيد استهالك المياه
تعد حماية موارد املياه اجلوفية في اململكة 
العربية السعودية أمراً حيويا وبالغ األهمية، 

حيث توفر هذه املوارد 90% من املياه 
املستخدمة في اململكة. وملا كانت هذه املوارد 
في معظمها غير متجددة بسبب املناخ اجلاف، 

فإنها ميكن أن تشكل مخاطر على صحة 
اإلنسان وعلى البيئة إذا ما تأثرت سلباً. وفي 
هذا السياق تولي أرامكو السعودية أولوية 

عليا لالستخدام املسؤول ملوارد املياه الثمينة 
في اململكة. تشكل مياه البحر غالبية املياه 

املستخدمة في أعمال الشركة، ومع أن كمية 
املياه العذبة ال تشكل إال نسبة قليلة في 

استخداماتنا، إال أن لدى الشركة استراتيجية 
راسخة للمحافظة على املياه، بهدف عام 

يتمثل في احلد من االستهالك املتوقع للمياه 
العذبة في الشركة بنسبة 70% بحلول 

عام 2022.
وتتم معاجلة وإعادة استخدام جميع مياه 

الصرف الصحي في الظهران، فيما تبلغ نسبة 
إعادة استخدام املياه في جميع مناطق أعمال 
الشركة 70%. ونحن اآلن بصدد التوسع في 
استخدام البستنة اجلافة في مرافق أرامكو 
السعودية. ويتميز هذا النوع من البستنة 

باستخدام نباتات دائمة اخلضرة تتحمل ظروف 
التربة غير اخلصبة واملناخ احلار واجلاف وتشمل 
مجموعة واسعة من األشجار والشجيرات، مما 
يقلل من استهالك املياه بنسبة 40 إلى %50 

مقارنة بالبستنة التقليدية.

المستقبل: االبتكارات يف أعمال 
التكرير والمعالجة والتسويق

السيارات التي تعمل بوقود النفتا
في عام 2013، وبعد عامني فقط من األبحاث 

والتعاون مع شركة "إف إي في" األملانية 
الرائدة في مجال تصميم محركات السيارات، 

جنح علماء الشركة في مركز البحوث 
والتطوير في إثبات إمكانية استخدام النفتا، 
وهي وقود يشبه البنزين، في أحد محركات 

الديزل احلديثة. ومع توسع أرامكو السعودية 
في أبحاثها وأنشطتها االبتكارية من خالل 
الشراكات وعالقات التعاون العاملية، أظهرت 
جتربة السياقة الناجحة هذه وللمرة األولى 

قدرة السيارة التي تعمل بالنفتا على استيفاء 
املتطلبات األوروبية احلالية لكفاءة استهالك 

الوقود واالنبعاثات مع احملافظة على مستويات 
عالية من الراحة وسهولة السياقة.

وهنا جتدر اإلشارة إلى أن أكثر من خمس 
الطلب على الطاقة يأتي من وسائل النقل، 
وأن معظم الكميات املستخدمة في تلبية 
هذا اخلمس تأتي من الزيت. وتلعب أرامكو 
السعودية، باعتبارها املنتج األكبر للنفط 

في العالم، دوراً رئيساً في تشكيل مستقبل 
احلركة والتنقل والتصدي ملا ينطوي عليه 

املستقبل من حتديات في مجال الوقود. 
ويحتاج وقود النفتا، الذي يعتبر وقوداً مكمالً 
للبنزين والديزل ووقود الطائرات، إلى درجة من 
املعاجلة والتحسني في املصافي تقل عن وقود 
الديزل احلديث ومن ثم فهو أرخص إنتاجاً من 
الديزل. كما أظهرت أبحاث أرامكو السعودية 

أن أنواع الوقود األخف واألقل معاجلة مثل 
النفتا ميكنها عندما تستخدم في محركات 

الديزل أن حتد من األثر البيئي بسبب 
انخفاض انبعاثاتها.

إنتاج الكيميائيات من النفط الخام
لدينا في دائرة األعمال الكيميائية هدف 
استراتيجي يتمثل في تطوير واستخدام 
تقنيات خاصة بها، وتعمل هذه الدائرة 

على عدد من املبادرات األساسية املتصلة 
بتطوير التقنيات. على سبيل املثال، أثبتت 

وحدة جتريبية لتقنية حتويل النفط اخلام إلى 
كيميائيات جناحاً في تيجني بالصني. ويجري 

النظر حالياً في إقامة معمل معاجلة يستخدم 
هذه التقنية بطاقة 80 ألف برميل في اليوم.

تحويل ثاني أكسيد الكربون 
إلى بوليولز

نوفومر إنك )نوفومر( هي شركة للتقنيات 
الكيميائية في الواليات املتحدة تعمل 

في مجال تطوير أجهزة تعمل بالوسائط 
الكيميائية لتحويل ثاني أكسيد الكربون 
إلى منتجات مفيدة مثل مادة البوليولز، 

التي تستخدم إلنتاج مجموعة كبيرة من 
البوليمرات التي تستخدم بدورها في إنتاج 

املواد الرغوية ومواد العزل والطالء. وقد وقعت 
أرامكو السعودية "اتفاقية خيار" مع نوفومر 

تعطيها احلق في شراء أعمال البوليولز 
العائدة لنوفومر، وذلك بالتزامن مع توقيع 

اتفاقية بني شركة أرامكو السعودية ملشاريع 
الطاقة ونوفومر.

تلتزم أرامكو السعودية وغيرها من 
املؤسسات في اململكة باالستثمار على 

املدى البعيد في اكتشافات دائماً ما تكون 
مبثابة احللم للكيميائيني، مثل حتقيق 

إجنازات كبرى في مجال حتويل ثاني أكسيد 
 الكربون إلى كيميائيات أخرى. 

- عبدالرحمن بن فهد الوهيب، 
النائب األعلى للرئيس للتكرير 

واملعاجلة والتسويق
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زيادة إمكاناتنا
فيما نبني األصول ونوسع مجموعة أعمالنا ومشاريعنا فإننا نعد مسألة 

بناء القدرات أمراً ال غنى عنه لنجاح التحول الذي تنفذه الشركة. ومع متدد 
أعمال الشركة واتساع رقعتها اجلغرافية، تبدو احلاجة ملحة أكثر من أي وقت 

مضى إلى دعم موارد الكفاءات وتطوير أيٍد عاملة عاملية املستوى واحملافظة 
عليها. ويكتسب هذا التوجه قوة خاصة في ضوء التغير في التركيبة العمرية 
ملوظفي الشركة والتحديات التي يفرضها هذا التغير لسد فجوة املعرفة بني 

أجيال املوظفني.

وهناك برامج يجري تنفيذها لتعزيز إجراءات التخطيط املرتبطة باأليدي العاملة 
وإجراءات التوظيف واحملافظة على األيدي العاملة. ونواصل في الوقت نفسه بناء 
مبادراتنا في مجالي التدريب والتطوير لتزويد موظفينا بفرص التعلم املناسبة. 

وباإلضافة إلى ذلك، نقوم بتنفيذ أنظمة إدارة أداء متكننا من تقييم ومكافأة 
موظفينا على النحو املناسب واختيار القادة واملهنيني استناداً إلى معايير األداء، 

كما أن منح موظفينا فرصاً وظيفية، تتسم بالتحدي إلثراء معرفتهم، من شأنه 
أن يسمح لهم بالتطور مع منو الشركة.

التوظيف المباشر لأليدي 
العاملة السعودية الجديدة

8672012671201147420103122009
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زيادة إمكاناتنا

الترويج للسلوك اآلمن 
بين موظفي مقاولينا

رغم هذه اإلجنازات اإليجابية كانت هناك بعض 
اإلخفاقات اخلطيرة في مجال السالمة في 
عام 2013، وقد اتخذت أرامكو السعودية 
اخلطوات الكفيلة مبعاجلتها. لقد فقدنا 

لألسف اثنني من موظفي الشركة و 14 
من موظفي املقاولني هذا العام جراء حوادث 
على رأس العمل. وسوف نستمر في تعلم 

الدروس من كل حادث من هذه األحداث 
املأساوية، وستبقى سالمة موظفينا وموظفي 

املقاولني دائماً أهم أولوياتنا. وقد أدى توسع 
مرافق الشركة وأعمالها خالل العقد 

املاضي إلى زيادة عدد املقاولني العاملني في 
مشاريع الشركة، ومع تزايد هذه األعداد، 

تزايدت املسؤولية امللقاة على عاتقنا لضمان 
سالمتهم. وعلى املستوى التشغيلي، شملت 

مجاالت التركيز الرئيسة القضاء على 
السلوكيات اخلطرة والتشديد على ضرورة 

التقيد الصارم مبعايير السالمة وإجراءاتها في 
كافة مواقع أعمال ومرافق الشركة.

وفي عام 2013 ظلت سالمة املقاولني عنصراً 
مهماً من عناصر نظام إدارة السالمة في 
أرامكو السعودية، وأصدرت الشركة دليل 

مراجعة لسالمة مواقع املقاولني يحدد 
مراجعات السالمة الالزمة في مقاوالت اإلنشاء 

الرأسمالية طويلة األجل. ولضمان استيفاء 
املقاولني لتوقعات الشركة بشأن السالمة، 

تطبق اشتراطات حازمة خالل عملية اختيار 
املقاولني ومراقبتهم، تشمل التأهيل املسبق 

للمقاولني في مجال السالمة إلى جانب رصد 
ومتابعة أداء السالمة في مواقع العمل. كما 
قمنا بعقد ندوات حول السالمة لدى املقاولني 

ملناقشة مبادرات ومعايير السالمة اخلاصة 
بهم وحتسني التواصل بشأن املسائل املتعلقة 
بالسالمة بني إدارة املقاول وأرامكو السعودية.

التطوير المهني
قامت أرامكو السعودية بالتنسيق مع جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن وكلية اجملتمع 
بالدمام بطرح برنامج شهادة جامعية جديد 
بعنوان "دبلوم العلوم التطبيقية املتوسط 

في تقنية السالمة" وإتاحته ملوظفي الشركة 
من خالل برنامج رعاية جديد. وتبلغ مدة 
الدراسة للحصول على هذه الدرجة ثالث 

سنوات تشمل سنة إعدادية. وقد مت إطالق 
البرنامج بنجاح في شهر نوفمبر 2013 
وتسجيل تسعة من موظفي الشركة 

املؤهلني من قطاعات العمل اخملتلفة في هذا 
البرنامج. ويعد هذا البرنامج هو األول من 

نوعه الذي يتم تقدميه في اململكة ومن شأنه 
أن يعود بفائدة كبيرة على هؤالء املرشحني 
وأن يُعدهم ليصبحوا فنيي سالمة يقدمون 

الدعم لألعمال.
أكادميية أرامكو السعودية للتطوير املهني: 

هي برنامج تقدمه الشركة على مدى ستة 
أسابيع ملساعدة الشباب املهنيني املعينني 
حديثاً على االنخراط في الشركة والتأقلم 

معها. ويقوم البرنامج على أربعة أركان هي: 
اتصاالت األعمال، والقيادة املهنية، وخدمة 

اجملتمع، والصحة والسالمة. ويحضر املشاركون 
ورش عمل وجلسات تفاعلية، وفعاليات 
تدريس من قبل القادة، وزيارات للمواقع 

ورحالت ميدانية. باإلضافة إلى ذلك، يقوم 
املشاركون بتطبيق ما يتعلمونه من خالل 

مشاريع جماعية. ويتم إبراز اإلجنازات في نهاية 
البرنامج من خالل عروض يقدمها املشاركون 
وحفل تخرج حتضره إدارة الشركة. وفي عام 

2013، بلغ إجمالي عدد خريجي هذا البرنامج 

395 خريجاً، وشملت أهم اإلجنازات في عام 

2013 إطالق ورشة عمل تأسيسية حول 

"الذكاء العاطفي" وبدء تنفيذ ورشة عمل 
جديدة حول إدارة املشاريع مت تطويرها داخل 
الشركة، وقد بلغ مستوى رضا املشاركني 

إجماالً عن برنامج أكادميية أرامكو السعودية 
للتطوير املهني في عام 2013 نسبة %82.

 الصحة والسالمة 
التشغيلية

لصناعة املواد الهيدروكربونية مخاطرها 
الكامنة، غير أن الشركة قد عملت منذ 
نشأتها قبل 80 عاماً على أن جتعل من 

السالمة قيمة أساسية في كل ما تقوم 
به. ويتم تعزيز ثقافة السالمة في الشركة 

والترويج لها في مجتمعاتنا من خالل 
مجموعة متنوعة من املبادرات التي تتصدى 

للتحديات األكثر أهمية التي يواجهها اجملتمع 
في مجال السالمة. وسوف تزداد ثقافة 

السالمة أهمية مع الوقت تبعاً لتوسيع 
أرامكو السعودية لنطاق أعمالها ودخولها إلى 

مجاالت أعمال جديدة مثل البتروكيميائيات 
والغاز غير التقليدي.

وقد عملت أرامكو السعودية على تنفيذ 
العديد من مبادرات السالمة الرئيسة خالل 

عام 2013 لرفع مستوى السالمة وتعزيز 
ثقافتها من خالل أعمالها، وتشمل هذه 

املبادرات ما يلي:
n¢ تقييم ومراقبة اخملاطر: حتدد أساليب إدارة

السالمة اخملاطر وحتلل جوانبها من حيث 
التبعات واحتماالت احلدوث وتقيم التدابير 

اخلاصة بالسيطرة عليها. وميكن أن يؤدي 
تطبيق قواعد إدارة السالمة، السيما خالل 

فترة التوسع احلالية، إلى حتديد كيفية 
تخصيص املوارد بصورة أكثر فاعلية ملنع 

اخملاطر أو احلد منها أو التحكم فيها.
n¢ حتسني معايير وفحوصات وتدقيقات

السالمة: طرحت الشركة العديد من 
اإلرشادات واملعايير واملتطلبات اجلديدة 

املتعلقة بإدارة السالمة، ومت إجراء عدد من 
أعمال التفتيش الشاملة القائمة على 

اخملاطر متشياً مع املمارسات الصناعية املوصى 
بها لضمان استيفاء أعمال الشركة لهذه 

املعايير اجلديدة.
n¢ إجراء التدريبات والتثقيف في مجال

السالمة: تسهم ورش العمل التي تنظمها 
الشركة عن الريادة واتباع أفضل املمارسات 

العاملية في مجال السالمة في تزويد 
اإلداريني باملهارات الالزمة ليكونوا قادة بارزين 

في مجال السالمة. كما تزود هذه الورش 
رؤساء الوحدات بأدوات عملية لالرتقاء 

مبستويات السالمة في مناطق أعمالهم إلى 
املستويات العاملية.

n¢ تكرمي اإلجنازات في مجال السالمة: قام برنامج
تكرمي اإلجنازات املتميزة في مجال السالمة 

بتكرمي عدد من املوظفني في عام 2013 
إلسهامهم في تطوير مبادرات استباقية في 
مجال السالمة كان لها أثرها اإليجابي داخل 

إداراتهم وعلى مستوى الشركة.
ونتيجة لهذه املبادرات وغيرها من املبادرات 

العديدة في مجال السالمة، انخفض معدل 
اإلصابات املهدرة للوقت في عام 2013 بنسبة 

18.2% مقارنة بعام 2012 وبنسبة %25 
مقارنة بعام 2011، حيث بلغ هذا املعدل 0.09 
لكل 200 ألف ساعة عمل. وقد أجنزت املرحلة 

الثانية من مشروع بترورابغ ما مجموعه 6 
ماليني ساعة عمل دون حوادث، فيما حققت 

ست مصاف أخرى ما بني مليون وخمسة 
ماليني ساعة عمل دون حوادث. وجاءت هذه 
التحسينات في معظمها نتيجة للتدريب 

امليداني الصارم والتقيد بخطط العمل ذات 
العالقة. على سبيل املثال كان هناك "مسؤول 
للسالمة" لكل 50 موظفاً تقريباً في مشروع 

منيفة أثناء أعمال اإلنشاء. كما وضعت 
خطط إخالء تفصيلية ومت التدرب عليها 

جيداً. ونظمت اإلدارة في ياسرف 15 متريناً 
للطوارئ ونحو 1500 ورشة عمل لنحو 32 
ألف فرد، وتعد تدابير السالمة املكثفة هذه 

في واقع األمر اإلجراء املوحد املتبع في مرافق 
الشركة املتعددة.

445
التأهيل املسبق للمقاولني 
في مجال السالمة منذ 

عام 2010

خريجو أكاديمية 
أرامكو السعودية 

للتطوير المهني

نسبة اإلصابات المهدرة للوقت
)اإلصابات املهدرة للوقت لكل 200 ألف ساعة عمل(
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يهدف برنامج جديد هو برنامج التطوير 
السريع للمهندسني الشباب، والذي تبلغ 
مدته 14 أسبوعاً، إلى تلبية احتياجات 

تطوير املهندسني اجلدد وتهيئتهم للعمل 
في الشركة إلى جانب زيادة الكفاءة الفنية 

وسد فجوة املهارات لدى هؤالء املوظفني 
بصورة سريعة. وقد مت تطوير األقسام اخلاصة 
بتخصصات الصيانة؛ ومعاجلة الغاز وسوائل 
الغاز الطبيعي؛ ومعاجلة النفط؛ ضمن هذا 

البرنامج ومت إطالقه في شهر سبتمبر 2013، 
بالتعاون مع معهد البترول الفرنسي.

برنامج التدريب يف صدارة
قامت شركة أرامكو ملا وراء البحار التابعة 

ألرامكو السعودية في أوروبا خالل عام 2013 
مبساندة نحو 150 من املتدربني على رأس 
العمل من شركة صدارة من خالل مهمة 

تدريبية لدى شركة داو كيميكل - الشريك 
في مشروع صدارة - في مواقع في هولندا 
وأملانيا والبرتغال، وفي نهاية العام، كان 14 

متدرباً قد أكملوا مهامهم التدريبية بنجاح 
وعادوا إلى اململكة.

برنامج التدريب يف ياسرف
في عام 2013، نفذ مشروع موتيفا املشترك 
في الواليات املتحدة برنامجاً لتدريب مهنيي 

التكرير السعوديني على تشغيل معدات 
متطورة مماثلة لتلك التي يجري تركيبها في 

مصفاة ياسرف في اململكة، حيث كلفت ثالث 
مجموعات منفصلة من املتدربني، معظمهم 
في أوائل العشرينات، مبهام عمل في مصفاة 
بورت آرثر في تكساس لتعلم كيفية تشغيل 

وصيانة وحدة التكويك املعوق التي تقوم 
بتسخني الزيت الرجيع الناجت من عملية 

التكرير لزيادة استخالص املواد الهيدروكربونية 
السائلة عالية القيمة إلنتاج الفحم البترولي 
الذي يستخدم معظمه كوقود، حيث تشبه 

وحدة التكويك املعوق التي أنشئت حديثاً في 
موتيفا الوحدة اجلديدة اجلاري إنشاؤها في 

ياسرف. وقد حصل املتدربون على تدريب في 
مجال الصيانة، وتدريب ميداني على أعمال 
التشغيل، كما تعلموا مهارات من شأنها 
أن تساعدهم في العمل بصورة منتجة 

وآمنة في املعمل.
ومن خالل تعاملهم مع أحدث التقنيات في 
العالم، سيكون هؤالء املتدربون "رواداً" في 
ياسرف، وسيقوم العديد منهم في نهاية 

املطاف بنقل معارفهم إلى اآلخرين وستتاح 
لهم الفرصة ليصبحوا رؤساء وحدات 

ومالحظي أعمال، حيث ستضم مصفاة 

ياسرف عندما يكتمل شغل جميع الوظائف 
فيها ما يقرب من 500 مشغل وفني صيانة، 

منهم 250 إلى 300 يعملون في وحدات 
تكويك معوق.

مبادرة التطوير القيادي
يظل تطوير مواردنا البشرية ميثل االستراتيجية 

الرئيسة التي تعتمدها الشركة في بناء 
قدراتها وتنمية مجموعة مشاريعها وأعمالها 

وإيجاد فرص النمو ملوظفيها. وتعد مبادرة 
التطوير القيادي في أرامكو السعودية جزءاً 
من مجموعة من مصادر تطوير القادة على 
جميع املستويات، وهي مصممة ملساعدة 

الشركة في إرساء ثقافة تقدر قيمة االبتكار 
واإلبداع ويكرم من خاللها جميع املوظفني 

لقاء إسهاماتهم. وقد مت االنتهاء من مشروع 
جتريبي مدته خمسة أشهر رمبا يكون إيذاناً 

ببداية عهد جديد في مجال تطوير قادة 
املستقبل، ويخطط هذا البرنامج، الذي انطلق 

نتيجة القتراح قدمه فريق مبادرة التطوير 
القيادي، لتزويد رؤساء الوحدات الصناعية 

مبجموعة من أدوات القيادة لقيادة وحتفيز فرق 
عالية األداء، وقد أخذ البرنامج 18 رئيس وحدة 

في رحلة مطولة للتطوير القيادي تضمنت 
جلسات تعلم محددة التركيز وتطبيقات 
شهرية لألعمال وجلسات تدريب داعمة.

يعد هذا البرنامج جزءاً من مجموعة من 
مصادر تطوير القيادات على جميع املستويات، 

ومن شأنه أن يساعد الشركة في إرساء 
ثقافة تقدر قيمة االبتكار واإلبداع ويحصل من 
خاللها جميع املوظفني على التقدير على ما 

يقدمونه من إسهامات، ومن خالل تهيئة مناخ 
مفتوح وأجواء من الثقة، يستطيع القادة أن 

يتفهموا بشكل أفضل تطلعات أعضاء الفرق 
 ويساعدوهم في تطوير إمكاناتهم. 

 - دانييال كنغ، مبادرة التطوير القيادي

هذا البرنامج ال يشبه أي دورة من الدورات 
 التي حضرناها، وقد غّير أسلوب تفكيرنا متاماً 

- فهد الشمري، مالحظ أعمال، معمل 
الغاز في اخلرسانية

هذا البرنامج التدريبي )متدربو ياسرف العاملون في مرفق موتيفا( هو مبثابة منوذج ممتاز لتبادل املعلومات في جميع إدارات وأقسام أرامكو السعودية 
 ككل. ونحن نستفيد من املعارف واخلبرات التي نكتسبها في أي مشروع مشترك لتطوير معارف وخبرات مماثلة في مشروع مشترك جديد. 

- نبيل العمودي، رئيس شركة التكرير السعودية
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بهولندا، وباريس، وفي املستقبل القريب سيتم 
افتتاح مركز في بكني. ومن املقرر افتتاح 

مركزين آخرين في الواليات املتحدة رسمياً 
في عام 2014 في كل من هيوسنت وديترويت، 

كما تتعاون الشركة مع املعهد الكوري 
املتقدم للعلوم والتقنية لتنفيذ برنامج واسع 

النطاق وبعيد املدى إلدارة الكربون، يتضمن 
دراسات في مجال احتجاز الكربون وحتويله إلى 

منتجات مفيدة.
وهناك دافع آخر ال يقل أهمية لبرنامج البحث 

والتطوير، وهو الدور الذي سيؤديه في تعزيز 
إمكانات اململكة البحثية وفي االستغالل 

التجاري للتقنيات العائدة للشركة وتصنيعها. 
ومن أهم النتائج التي ستسفر عنها هذه 
الشبكة العاملية من املراكز البحثية حتقيق 
الفائدة للمملكة من خالل االبتكارات التي 

تعزز النمو، وملا كانت هذه املراكز حتتل مواقع 
استراتيجية في املناطق التي متثل محاور 

للتميز، فسوف تكون مهيأة بشكل مثالي 
للحصول على األفكار اجلديدة واالستفادة من 

الكفاءات العاملية في أي مكان توجد نقاط 
قوة محددة فيه، علماً بأن هذه الشبكة تعزز 

وتنسجم مع العمل الرائد الذي يجري في 
مركز األبحاث املتقدمة التابع ملركز التنقيب 

وهندسة البترول ومركز البحوث والتطوير 
في الظهران.

وتنفذ الشركة أيضاً مجموعة كبيرة من 
برامج البحث وتطوير التقنيات، وتواصل إقامة 

شراكات مع املؤسسات األكادميية املرموقة 
مثل جامعة امللك فهد للبترول واملعادن؛ 
وجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية؛ 

ومعهد ماساتشوستس للتقنية؛ ومعهد 
جورجيا للتقنية في والية أتالنتا األمريكية.

كما ترعى الشركة، بصورة مباشرة تتضمن 
حتمل التكاليف بالكامل، أكثر من 2000 من 
الطلبة اجلامعيني وطلبة الدراسات العليا من 

خالل برنامج الدراسة اجلامعية للموظفني 
وغير املوظفني في أرامكو السعودية، حيث 

يعد هذا البرنامج، الذي تدعمه شركة خدمات 
أرامكو التابعة ألرامكو السعودية في هيوسنت، 

مسؤوالً عن 1129 طالباً سعودياً يدرسون 
في 163 جامعة في أنحاء أمريكا الشمالية. 

ومن بني هؤالء الطالب، هناك 780 طالباً 
يدرسون للحصول على درجة البكالوريوس و35 

طالباً يدرسون للحصول على درجة جامعية 
متوسطة ضمن برنامج الدراسة اجلامعية لغير 
املوظفني، أما بقية الطالب فهم موظفون في 
الشركة، ومنهم 307 طالب يدرسون للحصول 
على درجة البكالوريوس وسبعة للحصول على 

درجة الدبلوم.
تدعم شركة أرامكو السعودية ملشاريع 

الطاقة التابعة ألرامكو السعودية، جهودنا 
لتسريع وتيرة تطوير واستخدام التقنيات 
احلديثة. وتتمثل مهمة هذه الشركة في 
االستثمار عاملياً في شركات ناشئة متلك 
إمكانات منو مرتفعة وتقنيات متثل أهمية 

استراتيجية بالنسبة للشركة، السيما فيما 
يتعلق بأعمال التكرير واملعاجلة والتسويق.

كما تتواصل جهودنا داخل أرامكو السعودية 
لتعزيز ودعم ثقافة تنظيمية قوية ومبدعة 
ومبتكرة، ويعد نظام إدارة األفكار اجلديد في 
الشركة على درجة كبيرة من األهمية إلدارة 

ابتكارات الشركة، حيث يتيح هذا النظام 
احلصول على أفكار أعلى جودة ويحسن من 
أسلوب متابعتها وتقدمي التقارير عنها، كما 

يوفر منبراً حلمالت االبتكار.

تشجيع االبتكار
حتتاج أرامكو السعودية، فيما تقوم بتوسيع 
مجموعة أعمالها ومشاريعها، إلى امتالك 

أحدث التقنيات التي ترفع معدالت استخالص 
املواد الهيدروكربونية وتدعم التوسع في أعمال 

الكيميائيات واملشتقات األعلى قيمة. ونحن 
نحث اخلطى للخروج من مجرد كوننا مشترٍ 

للتقنية ومستهلك لها، لتحقيق استراتيجيتنا 
اجلديدة في مجال التقنية والبحث والتطوير 

على الصعيد العاملي. قدمت أرامكو السعودية 
152 براءة اختراع في عام 2013 ملكتب براءات 

االختراع والعالمات التجارية في الواليات 
املتحدة. وحصلت الشركة كذلك على 57 
براءة اختراع، أي أقل ببراءة واحدة من الرقم 

الذي حققته في العام املاضي والذي يعد رقماً 
قياسياً في تاريخ الشركة على اإلطالق.

وتتمثل رؤيتنا في أن نصبح عنصر متكني 
للتقنيات اجلديدة ومبتكراً لها، وأن نستفيد 
من شبكة من مراكز البحث اجلديدة التابعة 

لنا في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا 
لتحقيق هذه الرؤية. وقد حققت أرامكو 
السعودية والشركات التابعة لها خالل 

األشهر الثمانية عشر املاضية تقدماً كبيراً 
في تنفيذ برنامج البحث والتطوير الذي يتم 
في أنحاء مختلفة من العالم، حيث افتتحت 

مراكز بحثية جديدة في جامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية في مدينة ثول على ساحل 

البحر األحمر باململكة، أما على الصعيد 
العاملي فقد مت افتتاح مراكز في أبردين 

وكامبريدج )والية ماساتشوستس( ودلفت 

رعاية األبحاث االبتكارية في عام 2013: حصل زيد الغريب، املبتعث من أرامكو 
السعودية للحصول على درجة الدكتوراة في هندسة البترول من معهد ماساتشوستس 

للتقنية، على منحة متويل أساسية قدرها 150 ألف دوالر من مبادرة الطاقة في املعهد 
إلجناز البحث اخلاص بدرجة الدكتوراة. وقد متت املصادقة على البحث املقترح من قبل 

األعضاء املؤسسني والداعمني ملبادرة الطاقة في معهد ماساتشوستس للتقنية ومن 
بينهم شركات أرامكو السعودية و"بي بي" وشل وشلمبرجير وشيفرون وشركات عديدة 

أخرى. وقد مت تكرمي الغريب على البحث الذي أجراه بعنوان "صنع أفضل القرارات في مجال 
إدارة املكامن باستخدام النماذج اخملتزلة"، والذي يركز على التوسع في تطبيق محاكاة 

املكامن النفطية ألغراض صنع القرارات في ظل اجلوانب اجليولوجية والتشغيلية واملالية 
الغامضة باستخدام مناذج مختصرة سريعة تعتمد على علم الفيزياء.

األفكار التي قدمت عبر 
نظام إدارة األفكار

6201
2013

عدد براءات االختراع التي منحها 
مكتب براءات االختراع والعالمات 

التجارية يف الواليات المتحدة

57
® 2013
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زيادة إمكاناتنا

الخدمات المساندة
تعتمد أرامكو السعودية، باعتبارها شركة 

طاقة عاملية متكاملة، على مجموعة واسعة 
من اخلدمات املساندة في مختلف إدارات 
الشركة وأقسامها، ويضطلع املوظفون 

اجملدون في عملهم في دوائر مثل األعمال 
البحرية والنقل واإلدارة القانونية واملالية 
والتخطيط العام واملوارد البشرية )ودوائر 

عديدة أخرى( بدور حاسم في حتقيق اإلمكانات 
الكاملة للشركة.

كما تقوم دائرة تقنية املعلومات في الشركة 
بدور مهم في التمكني لنجاح الشركة. وقد 
عقدت هذه الدائرة خالل عام 2013 أكثر من 
15 من ورش العمل واالجتماعات في مختلف 

أنحاء اململكة، بهدف تسليط الضوء على 
الدروس املستفادة من احلادث األمني الذي 
تعرضت له الشبكة اإللكترونية العائدة 
للشركة في عام 2012 وتبادل التوصيات 

بشأن تطبيق الضوابط األمنية استناداً إلى 
املعايير واملمارسات الدولية. وكان من بني 

املؤسسات وشركاء األعمال الذين شاركوا في 
ورش العمل هذه الشركة السعودية للكهرباء؛ 

وهيئة سوق املال؛ ومؤسسة النقد العربي 
السعودي؛ والعديد من املصارف السعودية؛ 

والهيئة امللكية في ينبع؛ وسابك؛ واملشاريع 
املشتركة سامرف ولوبريف وياسرف؛ وشركة 
التعدين العربية السعودية )معادن(؛ وجامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن؛ واملؤسسة 
العامة للتقاعد.

األخالقيات والنزاهة
تفخر أرامكو السعودية بكونها أكبر شركات 

البترول في العالم وواحدة من أكثرها 
موثوقية. وتُعزى هذه املكانة املرموقة إلى ما 
نتمتع به من سمعة على الوفاء بالتزاماتنا، 

إلى جانب احلوكمة اجليدة وثقافة االبتكار 
واإلبداع وروح العمل اجلماعي. وفي ظل 

النمو الكبير الذي تشهده أنشطة الشركة 
وأعمالها املستقبلية سواء من حيث النطاق 

أو درجة التعقيد، من املهم أن نواصل احملافظة 
على السمعة التي بنيناها على مدى العقود 

الثمانية املاضية.
وقد التزمت أرامكو السعودية دائماً 

بأسمى املعايير األخالقية والقانونية في 
ممارستها ألعمالها، وهي على قناعة تامة 

بأن أساس نزاهة الشركة هو النزاهة 
الشخصية ملوظفيها.

القواعد السلوكية
يلخص دليل "سلوكيات العمل" في الشركة 

املبادئ واملعايير التي تتيح لكل موظف أن 
يحافظ على تراث أرامكو السعودية الزاخر 

ويبني عليه، مثل السلوكيات الصحيحة في 
مكان العمل واملسؤولية الشخصية. ويعد 

هذا الدليل تكملة لألدلة العديدة املوجودة في 
الشركة ويتضمن خطط الشركة املتعلقة 
بتعارض املصالح؛ والنزاهة املالية؛ والتحرش 

في مكان العمل؛ واملمارسات العادلة؛ 
والسالمة والصحة والبيئة؛ وتأمني األصول 

واملعلومات؛ ومسؤوليات املوظف، ويشدد بوجه 

خاص على املبادئ األساسية التي قادت أرامكو 
السعودية إلى حتقيق هذا النجاح املتميز.

مكافحة الفساد
باإلضافة إلى السياسات املوضحة في دليل 

سلوكيات العمل، تعد خطة تعارض املصالح 
وأخالقيات العمل في أرامكو السعودية 

إلزامية ويتعني املوافقة عليها من قبل كل 
موظف من موظفي الشركة، وتتم إحاطة 

فرق اإلدارة في قطاعات األعمال وأعضاء 
اإلدارة التنفيذية واملرشحني احملتملني للوظائف 

واملوظفني النظاميني في مختلف األعمال 
بهذه اخلطة بشكل استباقي. وقد مت إنشاء 

قنوات اتصال وإبالغ داخلية تسمح للموظفني 
واألطراف األخرى باإلبالغ عن انتهاكات 

أخالقيات العمل، وهناك خط ساخن للمدقق 
العام يوفر وسيلة آمنة وسرية للموظفني 
واألشخاص من خارج الشركة لإلبالغ عن 

حاالت االشتباه في حدوث احتيال أو سلوكيات 
غير أخالقية أو مخالفات.

ونقدم في أرامكو السعودية برامج داخلية 
مكثفة بهدف زيادة الوعي األخالقي والنزاهة 
بني موظفينا، ونضمن توفر قدرات فاعلة في 

التدقيق وإنفاذ األنظمة والقوانني ملنع االحتيال 
واخملالفات. وقد ركزت أرامكو السعودية في 

عام 2013 حملتها الداخلية حملاربة االحتيال 
والتوعية به على حتديد املناطق الرمادية التي 
يصعب فيها التمييز بني احلق والباطل، وحتليل 

العديد من السيناريوهات األخالقية، وتقدمي 
الوسائل التي متكن من الوصول إلى أفضل 

زيادة مشاركة الموظفين
يشكل جيل األلفية )Generation Y(، أي 

املولودون بعد عام 1980، نحو 25% من القوة 
العاملة في الشركة، وسيصبح هؤالء بحلول 

عام 2020 الشريحة األكبر بني موظفي 
أرامكو السعودية. وهم الذين سيتولون 

قيادة الشركة في املستقبل. ولذلك يتعني 
أن نشرك هؤالء املوظفني في عملية التحول 
االستراتيجي التي ننفذها وأن نتأكد من أن 

أصواتهم تلقى آذاناً صاغية فيما نخطو على 
طريق املستقبل.

شهد عام 2011 تأسيس اجمللس االستشاري 
للقادة الشباب ليكون مبثابة عامل تغيير في 

الشركة ووسيلة لتوصيل أصوات الشباب 
فيها خالل مجمل مرحلة التحول، وتتمثل 

مهمة هذا اجمللس في إشراك وحتفيز الشباب 
في أرامكو السعودية والعمل كمورد فعال 

يوفر حلوالً تدفع بالشركة نحو حتقيق 
هدفها االستراتيجي.

ويضم اجمللس موظفني وموظفات في سن 
35 أو دون ذلك. ويتكون حالياً من 16 من 

موظفي الشركة، منهم اثنان مكلفان بصورة 
مؤقتة بالعمل كمنسقني بدوام كامل في 

مكتب التحول االستراتيجي في أرامكو 
السعودية ملدة عام ونصف. وأعضاء اجمللس 
هم مجموعة متنوعة من املوظفني الذين 
ميثلون قطاعات عمل ومستويات وظيفية 

ومكونات تعليمية ومناطق جغرافية مختلفة، 
ويدعم فريق اجمللس وينفذ مشاريع تعكس 
منظور هذا اجليل وتتيح ملوظفي الشركة 
من الشباب املشاركة الفاعلة في عملية 

التحول االستراتيجي.

موظفاً تلقوا تدريباً 6546
على القيادة

2013

25 بالمائة من أفراد القوة 
العاملة يف أرامكو السعودية 

ولدوا بعد العام 1980

%25
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زيادة إمكاناتنا

التوطين
تَُعدُّ أرامكو السعودية عالقاتها مع املوردين 

احملليني عامال أساسيا من عوامل جناحها. وقد 
قمنا بتنفيذ العديد من املبادرات للمساعدة 
في تطوير صناعة محلية تنافسية، وتتبع 

الشركة في تطوير التصنيع احمللي ورفع 
معدالت السعودة نهجاً من ثالثة جوانب، 

يتضمن ما يلي:
n¢ تأمني اتفاقيات شراء طويلة األجل مع

مصنعني محليني من خالل توفير أعمال تعزز 
من قدرتهم على االستمرار على املدى البعيد.

n¢ توفير الدعم الفني لتحسني القدرات الفنية
للمصنعني اجلدد وضمان ارتقائهم باإلنتاج 

إلى املعايير واملواصفات العاملية.
n¢ تشجيع املصنعني ومقدمي اخلدمات احملليني

على رفع مستويات السعودة بني موظفيهم.

وتشمل األمثلة على ذلك مطالبة بعض 
املوردين في إطار املفاوضات اخلاصة باملقاوالت 
ببناء مرافق تصنيع محلية؛ والتعاون الوثيق 

مع مقدمي اخلدمات الستيفاء أو جتاوز 
مستوياتهم املستهدفة في مجال سعودة 
األيدي العاملة، مع ضمان التزامهم بذلك 
من خالل التأهيل املسبق والتقييم الفني 
في جميع املقاوالت طويلة األجل. ومن بني 

التحسينات الرئيسة للنموذج القياسي 
للمقاوالت إنشاء جدول جديد يوحد مقاييس 

البنود واألحكام اخلاصة بالسعودة لضمان 
تنفيذ اشتراطات السعودة باتساق وفاعلية.
وقد مت تنظيم منتدى املوردين السنوي في 

مدينة الدمام بحضور أكثر من 1000 مشارك، 
بهدف تعزيز التميز في سلسلة التوريد في 

أرامكو السعودية، وزيادة وعي املوردين مبقاييس 
األداء املطبقة في أرامكو السعودية، وإتاحة 

الفرصة للتفاعل مع املوردين.

مدونة القواعد السلوكية للموردين
تلتزم أرامكو السعودية مبمارسة أعمالها 

بطريقة أخالقية. وقد أعدت مدونة القواعد 
السلوكية للموردين لضمان اشتراك املوردين 
واملقاولني في هذه االلتزامات. ويشمل موردو 

أرامكو السعودية التجار واملصنعني واملقاولني، 
واملقاولني من الباطن، سواء املسجلني لدى 
أرامكو السعودية لتوفير بضائع وخدمات أو 
موظفني )مبا في ذلك املستشارون( ألرامكو 
السعودية، أو الذين هم، حالياً، أطراف في 

اتفاقيات لهذه األغراض مع أرامكو السعودية 
أو أي من مقاوليها.

ويتعني على موردي أرامكو السعودية االلتزام 
بجميع القوانني والقواعد واألنظمة املنطبقة 

كما وردت في وثائق اتفاقيات الشراء، 
باإلضافة إلى أن مدونة القواعد السلوكية 

للموردين تتضمن سياسات إلزامية فيما 
يتعلق مبسائل البيئة والصحة والسالمة؛ 

واملمارسات التجارية العادلة؛ واملصادر 
األخالقية للسلع واخلدمات؛ وتضارب املصالح؛ 

والرشوة والعموالت والهدايا واالحتيال، 
واملراقبة وااللتزام. وتساعد مدونة القواعد 

السلوكية للموردين في أرامكو السعودية في 
تعزيز اجلانب األخالقي لدى القطاع اخلاص في 
اململكة وطمأنة موردي الشركة إلى أننا نلزم 

أنفسنا باملعايير نفسها.

القرارات األخالقية. وقد زارت احلملة أكثر من 
عشرة مواقع وعقدت أكثر من 80 اجتماعاً 

حضرها ما يقرب من 4300 شخص، وأقامت 
شراكة مع خمس مناطق إدارية.

الموردون العالميون
تهدف أرامكو السعودية من خالل اتفاقيات 

الشراء التي تُعقد مع املوردين العامليني 
إلى االستفادة بشكل أفضل من مجمل 

مصروفاتنا على املواد واخلدمات، ليس فقط 
للحصول على أسعار أفضل، بل ولتعزيز زيادة 
التصنيع احمللي ليصل إلى 50% بحلول عام 
2018، ورفع مستويات السعودة لتصل إلى 

70% بحلول عام 2018 وزيادة االستثمارات 

األجنبية. وتلزم الشركة مقاولي وموردي 
اخلدمات العامليني بتوظيف السعوديني من 
تاريخ سريان املقاوالت. كما يلتزم املقاولون 

بزيادة األيدي العاملة السعودية لديهم بصورة 
سنوية خالل فترة املقاولة. ولضمان االلتزام، 

تأتي السعودة ضمن اشتراطات التأهيل 
املسبق والتقييم الفني في جميع املقاوالت 

طويلة األجل.
وقد وقعت الشركة في عام 2013 اتفاقيات 

شراء مع أربعة من أبرز املوردين العامليني لشراء 
مواد وخدمات ملعدات إجناز اآلبار. وتعد هذه 

االتفاقيات - التي تزيد قيمتها على 4 باليني 
دوالر - معلماً رئيساً في تطور الشراكات بني 

أرامكو السعودية وشركائها االستراتيجيني.

 قيمة مشتريات المواد التي 
 تمت ترسيتها على موردين من 
السوق المحلية )مباليني الدوالرات(

4522 :2012

4032 :2011

2932 :2010

2771 :2009

6262
2013

النسبة المئوية لمشتريات 
المواد التي تمت ترسيتها على 

موردين من السوق المحلية

%89 :2012

%87 :2011

%86 :2010

%87 :2009

%75
2013

النسبة المئوية لمقاوالت 
الخدمات التي تمت ترسيتها 

على شركات محلية

%85 :2012

%75 :2011

%77 :2010

%83 :2009

%92
2013

قيمة خدمات الشراء التي 
تمت ترسيتها على شركات 

محلية )مباليني الدوالرات(

21,667 :2012

19,500 :2011

12,012 :2010

12,723 :2009

30,432
2013

تضم بقيق أكبر معمل لتركيز 
الزيت الخام يف العالم
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الشباب الذي أطلقته الشركة إلى ألف معلم 
و25 ألف طالب، من الذين أتيحت لهم فرص 

تعلم غير مسبوقة.
وفي عام 2013، حصل 4000 طالب على 
تدريب متخصص ال يعتمد على الفصول 

الدراسية ويشمل العلوم والرياضيات من خالل 
مبادرة "أكتشف"، التي تعد جزءاً من برنامج 
إثراء الشباب والتي حازت على جائزة االبتكار 

في التعليم في مؤمتر القمة العاملي حول 
االبتكار في التعليم.

البيئة
تدرك أرامكو السعودية بأن ازدهار أعمالها 

على املدى الطويل يتكامل مع سالمة البيئة 
التي تعمل فيها، وأن مصداقيتها االجتماعية 

رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة 
على البيئة، ولذا، فإن الشركة تلتزم بخفض 

األثر البيئي ألعمالها ومنتجاتها، وال تألو جهداً 
في إيجاد حلول مستدامة للصناعة التي من 
شأنها توفير منط ممارسات موثوق ومسؤول في 

مجال الطاقة.

وفي عام 2013 واصلت أرامكو السعودية 
ممارساتها الرائدة في مجال إدارة البيئة 

من خالل حتقيق إجنازات مثل شهادة األيزو 
ISO 14001:2004 التي حصل عليها 

معمل التكرير في رأس تنورة، والشهادة 
البالتينية لألبنية الصديقة للبيئة التي 

حصل عليها مبنى مجمع املدرا من مجلس 
املباني الصديقة للبيئة في الواليات املتحدة، 

وترشيح مشروع منيفة جلائزة اليونيسكو 
للمسؤولية البيئية.

كما تبذل الشركة استثمارات كبيرة في 
مجال رفع كفاءة استهالك الطاقة بهدف 

التعرف على تقنيات الطاقة املتجددة 
واالستفادة من مواردنا وقدراتنا الواسعة في 

مجال الطاقة في إقامة قطاع ناجح للطاقة 
النظيفة في اململكة.

وأخيراً، تعمل الشركة على حماية التنوع 
البيولوجي وزيادة الوعي بالنظم البيئية 

الهشة في مختلف أنحاء اململكة. وقد قامت 
أرامكو السعودية، خالل عام 2013، بتنظيم 

حمالت شارك فيها أعداد من موظفيها وأفراد 

اسرهم ومتطوعون من املواطنني، بزرع 250 
ألف شجرة قرم )منغروف( على طول ساحل 

اخلليج العربي، وشرعت في إقامة مرفق 
تثقيفي يهدف إلى زيادة الوعي باألهمية 

البيئية لهذا النوع من األشجار.

الخطوات المستقبلية
تسعى أرامكو السعودية ألن تكون أحد 

عوامل التمكني في اجملتمع، وترى أن أفضل 
السبل لالستفادة من قدراتها األساسية هو 
الدخول في شراكات مع جهات أخرى لتبادل 

املعارف وزيادة القدرات ومضاعفة الفوائد. 
وستوسع الشركة في عام 2014 من دورها 
القيادي في إقامة شراكات مؤثرة فيما بني 

القطاعات اخملتلفة في مختلف أنحاء اململكة. 
ومع استمرار الشركة في إجراء التحول 

االستراتيجي في أعمالها، فإننا سوف نطور 
إمكاناتنا لتوفير املزيد من الفرص في أعمالنا 

على املستويني الوطني والعاملي.

اجلهود املذكورة هنا، فإن إسهاماتناعلى 
املستوى الدولي تشمل التبرعات إلى 

معاهد أكادميية وثقافية مرموقة، ومنظمات 
إنسانية، وأنشطة احملافظة على البيئة، 
وإلى العديد من الشركاء احملترمني الذين 
يدعموننا في مواجهة التحديات داخل 

اململكة وخارجها.

االقتصاد
تلتزم أرامكو السعودية بتطوير بيئة اقتصادية 

تساعد على استقطاب وإنشاء وتعزيز 
الصناعات احمللية املتعلقة بالطاقة والقادرة 

على املنافسة عاملياً وتوفير فرص العمل 
للمواطنني السعوديني.

كما تعمل الشركة على تطوير احملتوى 
احمللي في املنتجات واخلدمات من خالل بذل 
استثمارات كبيرة في اجملمعات الصناعية 

املتكاملة من أجل تنويع مزيج الطاقة 
الذي نستهلكه مع املساعدة على تنويع 
االقتصاد وتوفير فرص العمل. وقد قمنا 

بترسية مقاوالت مواد وخدمات تزيد قيمتها 
على 36 بليون دوالر على شركات محلية 

في عام 2013، مستخدمني خبرتنا وجتربتنا 
الطويلة لضمان التزام موردينا مبعاييرنا 

العالية في اجلوانب الرئيسة مثل أخالقيات 
العمل والنزاهة.

وعلى نطاق مجتمعي أوسع نركز على تدريب 
وتوجيه وتعليم املوظفني السعوديني كي 
يتمكنوا من شغل الوظائف املتخصصة 

التي تنشأ عن هذا النمو والتنوع االقتصادي، 
كما نقدم لرواد املشاريع والشركات الصغيرة 

واملتوسطة الدعم ورأس املال الالزم لتنمية 
أعمالهم، وخالل عام 2013 أكمل 137 من 
رواد األعمال الشباب بنجاح التدريب الذي 
يوفره لهم برنامج )واعد( ملساعدتهم في 

إنشاء مشاريع محلية صغيرة.

المجتمع
تدرك أرامكو السعودية أن صحة املواطن 

السعودي وحيوية اجملتمع وفعاليته تشكل 
عناصر أساسية في استمرار جناح الشركة 

وتقدم اململكة على حد سواء.

ولذلك يأتي على رأس أولويات الشركة خفض 
مستويات التدخني، وزيادة الوعي بفوائد 

أساليب احلياة الصحية، وجعل طرق اململكة 
أكثر أمناً، فهذه ليست قضايا اجتماعية 
وحسب، بل هي اقتصادية أيضاً - حيث 
سيكون النجاح االقتصادي للمملكة في 

املستقبل رهناً بقدرة شعبها على أن يحيا 
حياة صحية ومنتجة. وحتقيقاً لهذه الغاية، 

قمنا بتدريب 396 موظفاً لإلشراف على 
األنشطة الصحية في مكان العمل في عام 

2013، ليصل الرقم اإلجمالي لهؤالء املوظفني 

في مختلف إدارات الشركة وأقسامها 
إلى 11,346 موظفاً. وفي أنحاء اململكة 

استطعنا الوصول إلى 800 ألف طالب من 
خالل مسابقات السالمة املرورية، فضالً عن 
املساعدة في تدريب 79 من مهنيي الهالل 
األحمر و 32 من مهنيي شرطة املرور على 

االستجابة للحاالت الطارئة.
ونعمل أيضاً على تعزيز إمكانات املنظمات 
غير الربحية وتأثيرها في أنحاء اململكة من 

خالل التبرعات التي تستهدف مجاالت محددة 
ومن خالل تطوير مهارات وكفاءات املنظمات 

غير الربحية ذات القدرات العالية في اململكة.

المعرفة
تعمل أرامكو السعودية من خالل مركز امللك 

عبدالعزيز الثقافي العاملي على مساعدة 
اململكة على املشاركة بفاعلية في مجتمع 
املعرفة املستقبلي من خالل الفنون واإلبداع 
واالبتكار وزيادة وتيرة التفاعل بني الثقافات. 
كما تقوم الشركة بتطوير اجليل القادم من 

املوظفني ذوي املهارات العالية واملواطنني 
من أصحاب الفضول الفكري ليتمكنوا من 

املنافسة على الصعيد العاملي، وذلك من خالل 
توفير التدريب ومبادرات التعلم امللهمة التي 

تركز على الفنون والعلوم والتقنية والهندسة 
واملهارات احلسابية واالبتكار وريادة األعمال.

ويواصل مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي، 
الذي سيتم إجناز مرافقه قريبا، تعزيز املعرفة 
والتفاهم الثقافيني من خالل ما يقدمه من 

برامج عديدة، مثل برنامج اإلثراء املعرفي 
الذي أعيد تصميمه والذي كان مصدر إلهام 

وتثقيف ألكثر من 360 ألف زائر في عام 
2013. وفي الوقت نفسه، وصل برنامج إثراء 

المواطنة

يأتي مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي في مقدمة املبادرات الثقافية الرائدة التي تقوم بها أرامكو 
السعودية، حيث يساعد هذا املركز في ربط ثقافة اجملتمع السعودي بالثقافات األخرى حول العالم ويعمل 

كمحفز لالبتكار واإلبداع. وقد صمم املركز ليكون منارة للمعرفة واإلبداع والتبادل الثقافي في اململكة، 
وسيضم املركز متحفاً من الطراز العاملي ومكتبة عامة وقسما للمحفوظات التاريخية ومركزاً تعليمّياً لألطفال 

إلى جانب مرافق لعقد املؤمترات وتقدمي العروض. وظل العمل جارياً خالل عام 2013 في مبنى املركز الذي يعد 
حتفة معمارية بالقرب من املقر الرئيس ألرامكو السعودية في الظهران. وفي هذه األثناء نظم املركز سلسلة من 
الفعاليات البارزة، مثل منتدى املعرفة الذي عقد باالشتراك مع اليونسكو، والذي ُدِعَيت إليه مجموعة من اخلبراء 

األكادمييني الدوليني ملناقشة مسائل أساسية في صميم بناء مجتمع املعرفة والتنمية البشرية املستدامة.

تضطلع أرامكو السعودية بدور مهم في 
توفير فرص التنمية للمملكة العربية 

السعودية. وتسعى الشركة دائماً لتعزيز 
تأثيرها اإليجابي على اقتصاد اململكة 

ومجتمعها وشبابها وبيئتها الطبيعية. 
وفيما ميثل تزويد العالم بالطاقة الغاية 

األساسية ألرامكو السعودية، فإن 
إحساسها بواجبها ورسالتها ال يقف عند 

مجرد إدارة أعمال ناجحة، حيث سعت 
الشركة على مدى تاريخها إلى العمل وفق 
مبادئ راسخة ومتناغمة تتمثل في العناية 
مبوظفيها ومجتمعها احمللي ومعاجلة اآلثار 
البيئية وتقاسم ثمار النجاح. وكل ذلك 

بقصد اإلسهام في حتقيق مستقبل مزدهر 
للمملكة والعالم أجمع.

وكان النهج في مجال املواطنة مبثابة 
احملرك، ليس فقط لنجاح أرامكو السعودية، 

بل ولتحقيق تقدم اململكة، فاستراتيجية 
األعمال في أرامكو السعودية تعد - في 

جوانب كثيرة منها - استراتيجية مواطنة 
تتضمن طموحات بعيدة املدى ترتبط بشكل 

مباشر بتحقيق نتائج إيجابية للشركة 
واململكة واجملتمعات التي تعمل فيها. 

وقد حققنا في عام 2013 تقدماً كبيراً 
في تنفيذ استراتيجية املواطنة من خالل 
دعم معدالت النمو والتنمية االقتصادية، 
ومساندة اجملتمعات املنتجة القادرة على 

التكيف، والتهيئة القتصاد املعرفة، وتعزيز 
االستدامة البيئية ألعمالنا.

وتدرك أرامكو السعودية أن ازدهار أعمالها 
على املدى الطويل يعتمد على حتليها 

بقيمة املواطنة الصاحلة في جميع املناطق 
التي تعمل فيها هي والشركات التابعة 
لها. وفيما تعمل الشركة على توسعة 
مجموعة أعمالها ومشاريعها وتواجدها 

حول العالم، فإننا ملتزمون باالنخراط 
في جهود تعود بالفائدة على الشركة 

واجملتمعات التي تعمل فيها. وباإلضافة إلى 

ملزيد من التفاصيل حول مبادراتنا في مجال املواطنة، 
يرجى مراجعة تقرير املواطنة لعام 2013
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عام 2013 باألرقام
الكميات القابلة لالستخالص من الزيت الخام والمكثفات

)باليني البراميل(

2013260.2

2012260.2

2011259.7

2010260.1

2009260.1

إنتاج الزيت الخام
)باليني البراميل في السنة(

20133.433

20123.479

20113.310

20102.887

20092.888

)ماليني البراميل في اليوم(

20139.406

20129.506

20119.067

20107.910

20097.913

الغاز الخام المسلم إلى معامل الغاز
)باليني األقدام املكعبة القياسية(

201311.01

201210.72

20119.882

20109.388

20098.556

الغاز القابل لالستخالص )مرافق وغير مرافق(
)تريليونات األقدام املكعبة القياسية(

2013288.4

2012284.8

2011282.6

2010279.0

2009275.2

الكميات المسلمة من غاز البيع وغاز اإليثان
غاز البيع)تريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20138.087

20127.980

20117.369

20107.236

20096.313

غاز اإليثان
20131.408

20121.509

20111.399

20101.334

20091.114

سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من الغازات الهيدروكربونية
)ماليني البراميل(

2013455.9

2012482.0

2011461.4

2010445.0

2009410.2

الزيت الخام والمنتجات المكررة
20122013)باليني البراميل(

3.4793.433إنتاج الزيت اخلام باستثناء البنزين الطبيعي املمزوج

2.5212.489صادرات الزيت اخلام

0.6250.578الزيت اخلام املنقول باستخدام سفن الشركة أو سفن مستأجرة

0.5070.494إنتاج املنتجات املكررة

0.1260.121صادرات املنتجات املكررة

20122013الغاز الطبيعي

10.7211.01الغاز املسلم ملعامل الغاز )بباليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم(

7.9808.087غاز البيع )امليثان( )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

1.5091.408اإليثان )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

 إجمايل الغاز المسلم 
9.4899.495)بتريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20122013سوائل الغاز الطبيعي – اإلنتاج
 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 

من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(
188.6176.7البروبان

122.6114.2البوتان

81.986.8املكثفات

88.878.2البنزين الطبيعي

482.0455.9إجمايل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20122013سوائل الغاز الطبيعي – المنتجة للبيع
 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 

من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(
170.6163.2البروبان

97.394.6البوتان

8.75.7املكثفات

56.757.2البنزين الطبيعي

إجمايل صادرات سوائل الغاز الطبيعي )باستثناء 
333.3320.7المبيعات التي تمت لحساب سامرف وساسرف(
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عام 2013 باألرقام

المنتجات الرئيسة المصنعة يف المصايف المحلية )مباليني البراميل(

2013

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجمايلمتنوعة

5.48614.58643.1877.01776.84632.8578.037188.017رأس تنورة

85.767—0.54333.72934.393()1.83417.003()3.019ينبع

11.2252.93221.6940.0476.70344.423—1.822الرياض

0.024.0013.6814.86419.590()0.7752.8433.446جدة

11.10315.59574.8619.386136.2770.97719.604337.796إجمايل المنتجات المحلية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2013

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجمايلمتنوعة

57.267—20.2269.40212.92215.472—0.755()سامرف

46.216—1.29210.9721.7779.11310.76812.294ساسرف

41.035—0.6157.0895.5934.18611.27412.278بترورابغ

11.275—0.0291.3820.5681.1733.7834.340ساتورب

155.793—1.18119.44328.16423.87438.74744.384إجمالي املشاريع املشتركة

12.28435.038103.02533.26175.017115.36119.604493.589المجموع الكلي

* األرقام السالبة متثل في معظمها منتجات أعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى 

المنتجات الرئيسة المصنعة يف المصايف المحلية )مباليني البراميل(

2012

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجمايلمتنوعة

4.07514.5339.606.65871.3334.807.790178.8رأس تنورة

86.72—1.03034.5734.29()1.53617.62()2.814ينبع

11.952.77622.49.06886.73745.84—1.820الرياض

07767.0177.0703.16228.12.()1.0294.7975.118جدة

9.73717.7974.298.326135.476.2317.69339.5إجمايل المنتجات المحلية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2012

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجمايلمتنوعة

69.66—24.0411.0619.1716.06—0.672()سامرف

52.60—1.42912.352.17810.0012.4314.20ساسرف

45.50—8.1327.1865.00613.3111.86—بترورابغ

167.8—756520.4833.4126.0744.9242.13.إجمالي املشاريع املشتركة

10.4938.28107.734.39180.3118.317.69507.2المجموع الكلي

المبيعات المحلية من المنتجات حسب المنطقة )مباليني البراميل(

2013
المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجمايلالغربية

1.8196.2236.13814.180غاز البترول املسال

67.53836.78579.814184.137البنزين

8.1852.83214.54425.561وقود الطائرات / كيروسني

82.07959.561117.806259.446الديزل

0.8512.118110.412113.381زيت الوقود

6.6819.0597.99423.734األسفلت ومنتجات متنوعة

167.153116.578336.708620.438اإلجمايل

2012
المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجمايلالغربية

1.9326.2855.53713.75غاز البترول املسال

64.3735.2276.33175.9البنزين

7.7422.84614.1724.76وقود الطائرات / كيروسني

80.0558.98114.4253.4الديزل

24192.29394.9797.50.زيت الوقود

7.3148.7026.96622.98األسفلت ومنتجات متنوعة

161.6114.3312.4588.4اإلجمايل

400

305

400

400

ساتورب – الجبيل
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %62.5

ساسرف – الجبيل
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %50

بترورابع
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %37.5

سامرف – ينبع
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %50

550

120

90

240

رأس تنورة

الرياض

جدة

ينبع

2374

1505

1000

4879

2640

المشاريع  المشتركة الدولية

المشاريع  المشتركة المحلية 

المشاريع  المشتركة المحلية المملوكة للشركة بالكامل

على مستوى العالم

حصة أرامكو السعودية

240

395

1070

669
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عام 2013 باألرقام

* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

 عدد زيارات السفن 
20092010201120122013حسب نوع المنتج

17551756195920682018الزيت اخلام

936816967965858منتجات

234308234232198غاز البترول املسال

29252880316032653074إجمايل عدد زيارات السفن

استخالص الكبريت
)ماليني األطنان املترية(

صادرات الكبريت*
)ماليني األطنان املترية(

20133.90020132.482

20124.09220122.513

20114.57920112.899

20103.20020103.040

20093.21420092.809

*  باستثناء املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف

الزيت اخلام53.8

املنتجات املكررة46.6

سوائل الغاز الطبيعي*27.9

الزيت اخلام5.4

املنتجات املكررة6.8

سوائل الغاز الطبيعي*0.0

الزيت اخلام6.7

املنتجات املكررة2.1

سوائل الغاز الطبيعي*4.9

الزيت اخلام17.1

املنتجات املكررة0.0

سوائل الغاز الطبيعي*0.0

الزيت اخلام17.0

املنتجات املكررة44.5

سوائل الغاز الطبيعي*67.2

أوروباآسيا

الواليات المتحدةمنطقة البحر األبيض المتوسط

مناطق أخرى

صادرات عام 2013 حسب المنطقة )نسبة مئوية(
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تشمل القائمة التالية بعض الجوائز التي حصلت 
عليها أرامكو السعودية يف عام 2013.

للسنة اخلامسة والعشرين على التوالي حصلت أرامكو 
السعودية على املركز األول في التصنيف السنوي جمللة 

بتروليم إنتلجنس ويكلي ألبرز 50 شركة بترول في العالم.

كما حصل مشروع منيفة على جائزة أفضل مشروع 
ابتكاري للعام خالل حفل "جوائز النفط والغاز في الشرق 
األوسط" للعام 2012، التي أعلن عنها في أوائل عام 2013.

أما مشروع صدارة املشترك مع شركة كيميكل كومباني 
أكبر مجمع كيميائي مت بناؤه في مرحلة واحدة، الذي 

تطلب املشروع وجود فريق متويٍل مكرَّس إلكمال أكبر إصدار 
للصكوك اإلسالمية، وأكبر صكوك مساهمة عامة مدرجة 

في التاريخ، وتضّمن مشاركة 26 مصرفاً جتارياً و11 مصرفاً 
إسالمياً، فقد فاز بستٍّ من جوائز التميز العاملية، مبا في ذلك 

جائزة الراعي العاملي للعام 2013 من "متويل املشاريع 
العاملية"، وجائزة أفضل صفقة متويل عاملية عن العام 

من قبل أمريكان لوير قلوبال ليجل، وجائزة أفضل صفقة 
متويل عاملية من قبل إنترناشيونال فايننس لو ريفيو.

ومت تكرمي أرامكو السعودية مبنحها اجلائزة الدولية 
للشركات التي تقدم مساندة متميزة من قبل جمعية 
مهندسي البترول خالل املؤمتر واملعرض الفني السنوي الذي 

نظمته اجلمعية في نيوأورليانز. ومتنح هذه اجلائزة سنوياً 
للشركات التي تقدم مساندة عاملية كبيرة للجمعية في 

مجاالت العمل التطوعي ونشر املعرفة واإلسهام في 
نشاطات اجلمعية ذاتها.

كما حاز قسم التقنية اجليوفيزيائية في مركز األبحاث 
املتقدمة التابع ملركز التنقيب وهندسة البترول على تكرمي 

دولي من قبل جمعية علماء جيوفيزياء التنقيب التي منحته 

جائزة اجلمعية لإلجناز املتميز لعام 2013 لقاء إسهامه 
في حتقيق التقدم في مجال اجليوفيزياء. وقد منحت هذه 

اجلائزة للقسم إلحرازه تقدماً كبيراً في مجال وصف 
خصائص الطبقات األرضية املعقدة القريبة من السطح، 

وتقنية االستبعاد املتعدد والتصوير وتقنية االتساق، ولنشره 
أبحاثاً مهمة في مجال تقنية الضغط األرضي املتعدد، 

وعرض أول تطبيق عملي لتقنية سلسلة تشتت عكسي 
للضغط األرضي الداخلي املتعدد، إلى جانب إجنازات أخرى.

كما فازت أرامكو السعودية بأربع جوائز في شهر أكتوبر 
خالل مؤمتر جوائز النفط والغاز في الشرق األوسط، حيث 
تناصفنا مع شركة داو كيميكل كومباني جائزة أفضل 

مشروع تعاوني للعام. وفاز أحد املهندسني الشباب من 
مركز األبحاث املتقدمة بجائزة املهندس الشاب لهذا 

العام. وفازت الشركة كذلك بجائزة أفضل شركة بترول 
متكاملة للعام وبجائزة أفضل مشروع غاز للعام عن 

العمل الذي قمنا به في مشروع كران للغاز.

وفي جائزٍة أعلن عنها في عام 2013، مت تكرمي معامل الغاز 
في اخلرسانية وحرض والعثمانية ومعمل استخالص سوائل 

الغاز الطبيعي في احلوية بجائزة جمعية معاجلي الغاز 
إلجناز 500 ألف إلى 4.5 مليون ساعة عمل دون حوادث مهدرة 

للوقت في عام 2012.

كما فازت أرامكو السعودية بجائزة التقدير الذهبية 
اخلاصة في مؤمتر جوائز الطاقة باإلمارات في شهر أكتوبر 

جلهودها وإجنازاتها في مجال إدارة الطاقة، مبا في ذلك 
مشاريع الطاقة الكبرى والصغرى وفي مجاالت البحث 

والتطوير واالبتكار وكفاءة استهالك الطاقة. كما حصل 
14 مهندس طاقة في أرامكو السعودية على شهادة 

"مدير الطاقة" الدولية في عام 2013.

تدرك أرامكو السعودية احلاجة إلى 
ضمان إمدادات كافية ومستدامة من 

الطاقة لعقود قادمة، حيث يكافح 
العالم اليوم للتغلب على شح 

الطاقة في كثير من املناطق.
وتنعكس، هنا في اململكة، املسائل العاملية 
املتعلقة بالطاقة مثل خلق فرص وظيفية 

جديدة للشباب، واحلد من استهالك الطاقة، 
وحماية البيئة الطبيعية، واالبتعاد عن النمط 

االقتصادي املعتمد على التسييل النقدي 
للموارد الطبيعية الوفيرة ولكن غير املتجددة 
في نهاية املطاف. إن هذه املسائل تكتسب 
أهمية أكبر عندما نلمس عزم اململكة على 

التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كثيف على 
الطاقة إلى اقتصاد قائم على املعرفة، بل 

ومجتمع قائم على املعرفة.

وكما أن اململكة تبدأ فصالً جديداً في تاريخها 
فإن أرامكو السعودية تسير على نفس املنوال 
بطبيعة احلال. والشركة اليوم هي أكبر مصدر 
للزيت اخلام وسوائل الغاز الطبيعي، كما أنها 
أكبر شركة نفطية في العالم استناداً إلى 

احتياطياتها وإنتاجها وطاقتها التكريرية، 
غير أنه يتعني على املؤسسات الناجحة أن 

تواكب التغير، فمع تغير العالم أجمع، يطالب 
اجملتمع الدولي الشركات الرائدة بإيجاد حلول 

للتحديات الكبرى التي نواجهها جميعاً.
وقد قادنا ذلك إلى إعداد وتنفيذ مراجعات 

شاملة ألعمالنا وحتى للطريقة التي منارس 
بها هذه األعمال، حيث تعمل الشركة اآلن 
على توسيع مجموعة أعمالها ومشاريعها 

وقاعدة أصولها، وتعيد تصميم إجراءاتها 
وضبط أخالقيات العمل بها. كما أنها تزيد 

مشاركتها في أكثر املسائل امللحة في 
اململكة، مبا ذلك كثافة استهالك الطاقة 

والتنويع االقتصادي وإيجاد فرص ألعمال جديدة 
للقطاع اخلاص.

غير أن كل هذه اجلهود هي في نهاية املطاف 
مجرد وسيلة للوصول إلى الغاية، فالهدف 
احلقيقي ألرامكو السعودية هو بلوغ أقصى 

إمكاناتنا كشركة واملساعدة في عملية 
التنمية في اململكة على نطاق واسع، من 
خالل حتقيق توجهنا »الطاقة فرص واعدة« 
للجميع. ويعنى ذلك أن نتحول إلى شركة 

ال تواكب التغير في املشهد العاملي للطاقة 
فحسب، بل تقود هذا التغيير. وأرامكو 
السعودية عازمة على أن تكون شركة 

ابتكارية للمستقبل، وتعمل دون كلل على 
حتقيق هذه الرؤية في املستقبل.

مستقبلنا  الجوائز التي 
 حصلت عليها 

 أرامكو السعودية 
يف عام 2013
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