






الطاقة فرص واعدة
نحن نحقق اإلمكانات الكاملة ملواردنا، من خالل منظومة متناغمة قوامها 
املوظفون واألفكار والطاقة، ونعظم القيمة الكامنة في كل جزيء ننتجه 
من املواد الهيدروكربونية دفًعا ملسيرة التقدم اإلنساني وتعزيزاً للرخاء.



سعينا الدؤوب الكتشاف موارد إضافية للطاقة يؤكد على جناحنا في 
توفير الفرص للبشر في اململكة والعالم
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نبذة عن التقرير
ميثل هذا التقرير السنوي ألرامكو السعودية لعام 2014 أحد 
جزئي تقرير عام تصدره الشركة، فيما ميثل تقرير املواطنة 

لنفس العام جزأه اآلخر. وميثل اجلزءان مًعا استمراًرا 
لنهجنا في إصدار تقارير سنوية حول اإلجنازات واألهداف 

التشغيلية والتنظيمية واالجتماعية والبيئية للشركة. لالطالع 
على التقارير السابقة، يرجى زيارة موقع الشركة اإللكتروني 

.saudiaramco.com :على العنوان التالي

إخالء مسؤولية: كل شركة من الشركات املنتسبة لشركة الزيت العربية السعودية 
«أرامكو السعودية»، وعلى وجه اخلصوص كل شركة تابعة لها وما ميثلها من 

مشروعات ومراكز أبحاث، تُـعدُّـ كياًنا منفصًال يدير شؤونه اخلاصة. أما استخدام 
كلمات مثل «الشركة» و «أرامكو السعودية» والضمائر املتصلة واملنفصلة التي تشير 
إلى الشركة أو موظفيها فهي تستخدم من أجل تسهيل اإلشارة فقط وال يُـقصد بها 

أن تقدم وصًفا دقيًقا للوضع املستقل لكل شركة وعالقتها بأرامكو السعودية، أو 
تفيد بأن أرامكو السعودية متارس أنشطة جتارية خارج اململكة العربية السعودية.
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خادم الحرمين الشريفين

امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



التقرير السنوي لعام 2014

 صاحب السمو امللكي األمير 
محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية
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استراتيجية الشركة
تعزيز مركزنا املتقدم في 
مجال التنقيب عن الزيت 

والغاز وإنتاجهما

تحقيق التكامل بين أعمالنا في 
جميع مراحل سلسلة القيمة 

الهيدروكربونية ليكون لها أثرها
تمكين التنمية املستدامة 

في اململكة

12 مليون برميل 
في اليوم

 طاقتنا اإلنتاجية القصوى الثابتة - 
املصدر األكثر موثوقية للنفط في العالم

استهداف تحقيق 10-8 
ماليين برميل في اليوم

من الطاقة التكريرية املشتركة حول العالم

توفير %35
 من استهالك الطاقة في املباني، 
 ووسائل النقل، واألحياء السكنية 

في الشركة بحلول العام 2020

 أكثر من 5 باليين 
 قدم مكعبة 

قياسية في اليوم
 من طاقة املعاجلة اجلديدة للغاز غير 

املرافق بحلول العام 2019

توفير أكثر من 34 ألف
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خالل 
مشاريع صدارة، وساتورب، وياسرف، وجازان

 توفير نحو 500 
ألف وظيفة

 مباشرة وغير مباشرة في قطاع 
الطاقة احمللي

 الريادة في تطوير التقنية واالبتكار  
 تعزيز اكتشاف املواد 

الهيدروكربونية واستخراجها
 حتسني أعمال اإلنتاج والتكرير 

لتعظيم القيمة
 مساندة االستدامة بعيدة املدى للزيت 

وتعزيز منو اقتصاد قائم على املعرفة

 جهة العمل املفضلة 
 61,907

موظفني
توظيف 1713

موظف سعودي, بزيادة 3% عن العام 2013

نعمل على مواجهة تحديات 
الطاقة في املستقبل داخل 

اململكة وحول العالم



التقرير السنوي لعام 2014

الزيت والغاز
 261.1 بليون برميل 

من احتياطيات الزيت
 294 تريليون قدم 
 مكعبة قياسية من 

احتياطيات الغاز
 3.5 بليون برميل من 

إنتاج الزيت سنوًيا
 4.1 تريليون قدم مكعبة 

قياسية من إنتاج الغاز سنوًيا

التكرير والكيميائيات
 5.4 مليون برميل في اليوم 

إجمالي الطاقة التكريرية
 3.1 مليون برميل في اليوم 
 حصة أرامكو السعودية من 

إجمالي الطاقة التكريرية

األثر االقتصادي
 4.3 بليون دوالر أمريكي 

 قيمة املواد التي مت شراؤها 
من داخل اململكة

37.4 بليون دوالر أمريكي قيمة 

 العقود التي متت ترسيتها 
على شركات محلية

األصول التقنية
 11 مركًزا بحثًيا ومكتًبا 

تقنًيا حول العالم

 5.8 
مليون برميل 

في اليوم
زيادة الطلب العاملي على 

منتجات الزيت )2014 - 2019(

 111 
مليون برميل 

في اليوم
حجم الطلب العاملي 

املتوقع على الزيت في 
العام 2040، بزيادة 

18 مليون برميل في اليوم

12 مليون
الزيادة املتوقعة في عدد 

سكان اململكة العربية 
 السعودية بحلول 

العام 2040

5.2 مليون
عدد الوظائف التي ينبغي 

إيجادها في اململكة 
العربية السعودية بحلول 

العام 2040

 متكني 
االستدامة

متكني 
االزدهار

عاملًيا

محلًيا

أهدافاستراتيجية فرص أصول



هيوسنت
واشنطن العاصمة مدينة نيويورك

بوسطن

لندن

أبردين

ديترويت

اإلسكندرية نيودلهي شامن
فوجيان

شنغهاي

دايجون طوكيو
بكني

دلفت
الهاي

باريسميالنو

سنغافورة

سيئول
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هيوسنت
موتيفا إنتربرايزز إل إل سي

اإلسكندرية
الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(

فوجيان
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات احملدودة

شركة سينوبك سنماي بتروليم كومباني ليمتد
سيئول

إس- أويل
طوكيو

شوا شل

املشاريع املشتركة

مكتب دولي

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني

مسارات شحن الصادرات

قيمنا
النزاهة	 
السالمة	 
املسؤولية	 
التميّـز	 
املواطنة	 

إيجاد قيمة متبادلة مع شركائنا 
وعمالئنا ومجتمعنا



اململکة العربیة 
السعودیة

طريف

ضباء

ينبع

رابغ

جدة
ثول

جازان

أبها جنران

السليل 

األحساء
القصيمالظهران

السفانية
اجلعيمة

رأس تنورة

اجلوف

اجلبيل

تبوك

القطيف

الرياض
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Saudi Aramco Headquarters

R&D Center/Technology Office  

Luberef

Bulk Plant

Marafiq

Saudi Aramco Refinery

Joint Venture Refinery

Terminal

مقر أرامكو السعودية

مصفاة أرامكو السعودية

فرضة

مستودع منتجات البترول

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني

مشروع مصفاة التكرير املشترك

لوبريف

مرافق
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في قلب مقر الشركة الرئيس في الظهران تقع مباني التنقيب وهندسة البترول, 
حيث تستمد طاقة املوارد في الشركة إكسير احلياة من طاقة املوظفني هناك
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مجلس اإلدارة
يشرف مجلس إدارة أرامكو السعودية على أعمال الشركة، ويقدم التوجيهات إلدارتها، كما يحدد استراتيجيتها طويلة األجل. ومن مهمات مجلس اإلدارة، أيضا، 
تقييم فرص األعمال املتاحة للشركة، واملخاطر التي تتعرض لها، ووضع ضوابط التخفيف من تلك املخاطر. ويضم املجلس عدًدا من كبار املسؤولني السعوديني 

احلكوميني، ورؤساء كبريات املؤسسات السعودية البحثية واألكادميية، وكبار الشخصيات في الصناعة النفطية، واملالية الدولية، إلى جانب عدد من كبار 
التنفيذيني في أرامكو السعودية. ويرأس مجلس اإلدارة معالي املهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة املعدنية.

جلوًسا )من اليمني(:
معالي الدكتور خالد بن صالح السلطان، مدير جامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن في الظهران.
األستاذ خالد بن عبدالعزيز الفالح، رئيس أرامكو 

السعودية وكبير إدارييها التنفيذيني.
معالي املهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير 

البترول والثروة املعدنية في اململكة العربية السعودية ورئيس 
مجلس إدارة أرامكو السعودية.

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

معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وزير 
االتصاالت وتقنية املعلومات في اململكة العربية السعودية.

معالي الدكتور ماجد بن عبداهلل املنيف، أمني سر املجلس 
األعلى لشركة الزيت العربية السعودية – أرامكو السعودية.

وقوًفا )من اليمني(:
األستاذ أمني بن حسن الناصر، النائب األعلى لرئيس 

أرامكو السعودية للتنقيب واإلنتاج.
السيد أندرو ف جي قولد، رئيس مجلس إدارة بي جي 

قروب بي إل سي.
السير مارك مودي ستيوارت، رئيس سابق ملجلس إدارة 

شركة رويال داتش شل.
السيد بيتر وويكي، عضو منتدب سابق في البنك الدولي 

وكبير اإلداريني التنفيذيني ملؤسسة التمويل الدولية.
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أسهمت أرامكو السعودية خالل عام 2014 في 
تعزيز أمن الطاقة العاملي. وساعدت في دعم 

االستقرار االقتصادي في العالم إلى جانب 
إسهامها املعهود في ازدهار التنمية احمللية 

وحتقيق رفاهية مواطني اململكة. وخالل األرباع 
الثالثة من العام حافظ إنتاج اململكة من النفط 

على قوته كما هي احلال مع أسعار النفط اخلام 
العاملية. وعندما بدأت األسعار بالتقلب خالل 
الربع األخير من هذا العام، كان الوضع املالي 
القوي للمملكة وطاقتها اإلنتاجية الرائدة في 

العالم وتوقعاتها املتأنية بعيدة املدى مصدر ثقة 
ملستهلكي الطاقة ومنتجيها على السواء.

ومن جهة أخرى، لعبت أرامكو السعودية دوًرا 
محورًيا في مساندة االستراتيجية الوطنية لكفاءة 
استهالك الطاقة من خالل دعم ترشيد استهالك 

الطاقة واستكشاف مواردها البديلة واملتجددة 
لتنويع مزيج الطاقة في اململكة.

كما شهدت برامج التنقيب عن الغاز التقليدي 
وغير التقليدي وإنتاجه تقدًما كبيًرا خالل العام. 
وهو أمر بالغ األهمية بالنظر إلى الدور احملوري 

املتنامي للغاز في توفير الطاقة النظيفة لسد 
احتياجات اململكة وتوفير اللقيم الالزم إلنتاج 
منتجات ذات قيمة مضافة تساعد في تنويع 

االقتصاد الوطني.

وقد برهنت أرامكو السعودية مرة أخرى على 
ريادتها في استكشاف واستخالص املزيد من 

القيمة من مواردنا الهيدروكربونية. ويعكف 
الباحثون في الشركة على إيجاد طرق جديدة 
جتعل الوصول إلى النفط أكثر سهولة وجتعله 

أكثر استدامة وفائدة، فيما تسهم االستثمارات 
االستراتيجية في شركات جديدة، متلك تقنيات 
مبتكرة في مجال الطاقة حول العالم، في دفع 

عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة في اململكة. 
وعلى نطاق أوسع، تدعم برامج الشركة أصحاب 

املبادرات من السعوديني الذين يوفرون وظائف 
في مجموعة واسعة من األعمال ، فيما تساعد 

شباب اململكة على ممارسة التخصصات 
الضرورية وإجادتها واملنافسة بشكل أفضل في 

مجال اقتصاد املعرفة على مستوى العالم.

لقد كان املغفور له امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
آل سعود، رحمه اهلل، داعًما دائًما ألرامكو 

السعودية وجهودها الرامية إلى تعزيز االقتصاد 
الوطني وتنويع مصادره وتطوير شباب اململكة. 

وسوف تستمر أرامكو السعودية في تنفيذ 
استراتيجيتها املتعلقة مبساعدة اململكة ومتكينها 

من حتقيق تطلعاتها في مجال التنمية الشاملة 
واملستمرة، حتت قيادة خادم احلرمني الشريفني، 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي 

عهده األمني، صاحب السمو امللكي األمير محمد 
ابن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما اهلل.

وإنني، أنا ومجلس إدارة أرامكو السعودية، 
لعلى ثقة تامة بأن اململكة العربية السعودية 

ستستمر، حتت قيادتهما احلكيمة وتوجيهاتهما 
السديدة، في حتقيق كل ما من شأنه أن يسهم 

في تقدمها وازدهارها وحتقيق آفاق التنمية 
البشرية فيها، وستلقى اململكة كل دعم ممكن من 

أرامكو السعودية في جهودها الرامية إلى بناء 
اقتصاد الطاقة املستدامة ووضع األسس الالزمة 

لنهضتها املستقبلية.

علي بن إبراهيم النعيمي
وزير البترول والثروة املعدنية

رئيس مجلس اإلدارة

برهنت أرامكو السعودية مرة أخرى على 
قدرتها وريادتها في استكشاف واستخالص 
املزيد من القيمة من مواردنا الهيدروكربونية

رسالة معالي رئيس مجلس اإلدارة
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هدفنا األسمى هو توفير هذه الطاقة التي 
يعتمد عليها تقدم العالم وازدهاره بصورة 

مأمونة ومستدامة وموثوقة

لقد كانت أحداث العام 2014 استثنائية بحق، 
سواء على الصعيد االقتصادي واجليوسياسي أو 

على صعيد تقلبات سوق النفط. وبنفس القدر 
كان هذا العام استثنائًيا بالنسبة ألرامكو السعودية 

من حيث اإلجنازات التشغيلية والتقدم في بناء 
إمكاناتها ومرونتها وقدرتها على التكيف. وكان 

من أهم مالمح العام تركيزنا على أن نصبح شركة 
عاملية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات مع 
نهاية العقد، إلى جانب التطورات التي شملت 

مختلف أعمالنا وسلسلة القيمة لدينا.

فعلى صعيد التنقيب واإلنتاج، استطعنا أن نلبي 
بشكل موثوق الطلب احمللي والدولي، واكتشفنا 
ثمانية حقول جديدة، وسجلنا من االحتياطيات 

ما جتاوز اإلنتاج بكثير، بالرغم من اقتراب إنتاج 
النفط والغاز من أعلى معدالته على اإلطالق. 

كما أحرزنا تقدًما كبيًرا في املشاريع الكبرى التي 
من شأنها أن تساعدنا في توفير اللقيم الالزم 

إلنتاج املواد الكيميائية وتوفير وقود أنظف لتوليد 
الكهرباء ودعم التنوع االقتصادي للمملكة.

وعلى صعيد التكرير واملعاجلة والتسويق، قمنا 
بزيادة مستوى التكامل بني أعمال التكرير 

واملشاريع الكيميائية وتوليد الكهرباء والتسويق. 
وكما هو احلال في أعمال التنقيب واإلنتاج، 

أحرزنا تقدًما في عدد من املشاريع ونفذنا الكثير 
اد اآلخرين في  منها من خالل الشراكة مع الروّـ

الصناعة. وستساعد هذه املشاريع حال إجنازها 

في أن نصبح أكبر الشركات العاملية في مجال 
التكرير وشركة رائدة عاملًيا في مجال تصنيع 

املواد الكيميائية.

وفي العام املاضي كذلك واصلنا توسيع قدرات 
الشركة، وجتلى ذلك جزئًيا في متابعة البحوث 

في التقنيات الواعدة الكتشاف واستخالص املزيد 
من النفط والغاز، وإضافة القيمة إلى منتجاتنا، 

وجعل أعمالنا أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة 
مواردنا ومنتجاتنا. وضمن جهودنا الرامية إلى 
استقطاب الكفاءات املهنية العاملية وتطويرها 
واستبقائها، استقبلنا أكثر من 6700 موظف 

جديد في عام 2014. كما جتلى تقدمنا من خالل 
األعمال واملشاريع اجلديدة األكثر كفاءة التي 

أنشأناها. وقد سجلنا رقًما قياسًيا جديًدا في 
أداء السالمة وحققنا مكاسب كبيرًة في كفاءة 

استخدام الطاقة واحملافظة على البيئة.

وعلى مستوى أوسع، تواصلت جهودنا في التمكني 
للتنمية املستدامة في اململكة. فخالل عام 2014، 

ساعدنا في مواجهة التحديات املرتبطة بإدارة 
ارتفاع الطلب احمللي املتسارع على الطاقة وتعزيز 
كفاءة استخدامها، وأحرزنا تقدًما ملحوًظا باجتاه 
إنشاء قطاع محلي تنافسي لسلع وخدمات الطاقة 

في اململكة، كما ساعدنا في تهيئة شباب اململكة 
القتصاد املعرفة الواعد والذي يفتح لنا آفاًقا 

مستقبلية أرحب.

وملا كانت أرامكو السعودية متتلك قناعة راسخة 
بأن «الطاقة فرص واعدة»، فإن هدفنا األسمى 

هو توفير هذه الطاقة التي يعتمد عليها تقدم 
العالم وازدهاره بصورة مأمونة ومستدامة 

وموثوقة. وكما يتضح من خالل هذا التقرير، 
زة للناس  كانت جهودنا خالل العام املاضي محفّـ

وملهمة لألفكار، وأتاحت لنا فرًصا الستغالل 
مواردنا أكثر من أي وقت مضى، كما ساعدت 

الرجال والنساء في أنحاء العالم على إدراك ما 
حتمله الطاقة لهم من وعود كبيرة.

خالد بن عبدالعزيز الفالح
الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني

كلمة الرئيس
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الطاقة 
فرص واعدة
الطاقة هي أحد أهم عوامل التمكني للحياة في العالم 

احلديث، حيث توفر لنا الوسائل التي جتعل حياتنا 
أكثر حركة وإنتاجية وذات مغزى، كما أنها تساعدنا 

في متكني البشر في أرجاء العالم من العيش الكرمي، 
من خالل حتويل تطلعاتنا إلى مشاريع يكسب الناس 

قوتهم من خالل العمل بها. الطاقة، أيضا، تدفع عجلة 
التجارة العاملية ومتنحنا القدرة على استكشاف الكون 

وتطوير األدوية والتقنيات واملواد اجلديدة وتوفيرها 
في األسواق.



التقرير السنوي لعام 2014 : : الطاقة فرص واعدة

الهدف االستراتيجي: بحلول 2020، ستكون 
أرامكو السعودية، بإذن اهلل، شركة عاملية رائدة ومتكاملة في مجال الطاقة 

والكيميائيات، حيث ستركز على زيادة دخلها من خالل استغالل فرص التوسع املستدام 
واملتنوع لالقتصاد الوطني واملساعدة في إنشاء قطاع حيوي للطاقة في اململكة لديه 

القدرة على املنافسة في األسواق العاملية.

وفي العقود القادمة ستكون هناك حاجة لتوفير 
املزيد من الطاقة من مصادر متعددة لتلبية 

احتياجات العالم الذي يتقدم بخطى متسارعة، 
والذي يتوقع أن يرتفع الطلب على النفط وحده 

فيه من نحو 93 مليون برميل في اليوم حالًيا إلى 
111 مليون برميل في اليوم في عام 2040.

ويعد إيجاد خيارات أكثر ذكاء إلنتاج واستخدام 
واالستفادة من الطاقة أمًرا حيوًيا بالنسبة لنا 

جميًعا. ومن هنا فإننا نقوم بأعمال تفتح آفاًقا 
جديدة على صعيد صناعة الطاقة واالبتكار من 

أجل االستفادة من اإلمكانات الكاملة ملواردنا. 
وحتتل أرامكو السعودية موقع الصدارة في 

مجالي العلوم واإلبداع مما يساعد في حتويل 
األفكار، التي جتعل الطاقة أكثر فائدة واستدامة، 

إلى واقع ملموس.

وألننا نستثمر الكثير في مجال صناعة 
الطاقة - وألن الطاقة جتعل من املمكن حتقيق 

الكثير - فإننا نوليها العناية العملية التي 
تستحقها، فالقيمة احلقيقية للطاقة تكمن في 

نظرنا في قدرتها على خدمة احتياجات التنمية 
والتقدم البشري. ولكي تتحقق هذه القيمة 

بأقصى قدر من التأثير، فال بد أن نضع طاقة 
موظفينا إلى جانب طاقة مواردنا النفطية.

في كل يوم، يعمل موظفو أرامكو السعودية جادين 
على تسخير خبراتهم وقدراتهم إليجاد احللول 

للتحديات امللحة، فمن تطوير تقنيات مبتكرة تعزز 

معدالت استخالص النفط والغاز إلى مساعدة 
األطفال في اكتساب املهارات التي يحتاجونها 

لإلسهام في منو اقتصاد املعرفة، يعود موظفونا 
إلى بيوتهم في نهاية كل يوم مدركني أنهم، من 
خالل هذه األعمال، قد أحدثوا فرًقا حقيقًيا.

ا واعدة،  وما ذلك إال ألننا نرى الطاقة فرصًـ
وسواء كان ذلك متعلقا بطاقة مواردنا أو الطاقة 

الفكرية واإلبداعية ملوظفينا، فإن اهتمامنا 
ينصب على استغالل كل ما لدينا من إمكانات، 

باعتبار أن ذلك ميثل قناعة جوهرية لدينا في كل 
ما نفعله.

ومع أننا نعتز بكل فخر بقيمنا ومبمارساتنا 
العملية الناجحة التي جعلتنا واحدة من الشركات 

العاملية الرائدة في مجال الطاقة والكيميائيات، 
فإننا نفخر أكثر بالفرص التي نوجدها لآلخرين.

في أرامكو السعودية ننفذ حالًيا عملية حتول 
تهدف إلى دفع أعمالنا قدًما بطريقة توازن بني 
جناحنا التجاري وقدرتنا على إيجاد املزيد من 

الفرص للبشر الذين تتأثر حياتهم بأعمالنا. ومن 
هذا املنطلق، تقوم استراتيجية أعمالنا على مبدأ 

أساس مهم يتمثل في تعظيم اآلثار اإليجابية 
ألنشطتنا التجارية لصالح أكبر عدد ممكن 

من الناس.
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تعزيز املكانة املتميزة للشركة 
في مجال التنقيب عن النفط 

والغاز وإنتاجهما
متكننا قدرتنا على تسليم منتجاتنا بشكل موثوق 

لعمالئنا من لعب دور قيادي في اإلمدادات 
النفطية العاملية والتأكد من أن االقتصادات العاملية 

متلك الطاقة الضرورية الالزمة الزدهارها، كما 
أن تراثنا في االلتزام جتاه عمالئنا ميكن الشركات 

من أن تستثمر بثقة في مشاريع تنمي أعمالنا 
وتوفر أعداًدا ال حصر لها من الفرص الوظيفية.

ونحن‘ بإذن اهلل، عازمون على أن نتجاوز الريادة 
من حيث احلجم والنطاق إلى حتقيق التميّـز في 

جميع جوانب أعمال التنقيب واإلنتاج. وهذا 
يعني العمل على ابتكار وتطبيق تقنيات حديثة 

في مجال التنقيب وإدارة املكامن الكتشاف 
حقول جديدة وزيادة معدالت االستخالص في 

حقولنا املنتجة. وسوف نستمر في احملافظة على 
طاقتنا اإلنتاجية القصوى الثابتة عند 12 مليون 

برميل في اليوم ونحقق زيادة كبيرة في إنتاجنا 
من الغاز، في الوقت الذي سيكون للغاز غير 

التقليدي إسهام ملحوظ في خططنا لزيادة اإلنتاج 
اإلجمالي للغاز.

وتعد برامجنا االستثمارية في القدرة على 
إنتاج النفط والغاز مؤشرات قوية على االلتزام 
باإلسهام في التنمية االقتصادية املستدامة في 

اململكة ودعم استقرار السوق وتلبية الطلب 
احمللي على الطاقة بكفاءة مع تلبية الطلب العاملي 

على منتجاتنا.

تحقيق التكامل في أعمالنا بالدخول 
في جميع مراحل سلسلة القيمة 

الهيدروكربونية 
ستأتي أعظم فرصنا للنمو والتنويع من اخلطوات 
التي نتخذها لتحقيق جميع الفوائد التي لم يسبق 

لنا حتقيقها وجلب قيمة مضافة من كل جزيء 
هيدروكربوني ننتجه. وستؤدي متابعتنا لهذه 

االستراتيجية إلى فتح فرص جديدة للنمو الذاتي 

إلى جانب شراكات استراتيجية مع شركات 
عاملية رائدة أخرى في الداخل واخلارج، وإيجاد 

املزيد من األعمال ملقدمي اخلدمات وموردي 
املواد في منظومات اإلمداد احمللية وتوفير فرص 

عمل جديدة.

وحتى في الوقت الذي تقلص شركات البترول 
األخرى أعمالها نتقدم نحن بخطى ثابتة لبناء 
املزيد من املصافي. كما نقوم بتنمية أعمالنا 
الكيميائية العاملية وكذلك أعمالنا في مجال 

التجارة والتسويق.

وسوف يزيد توسعنا في أعمال التكرير واملعاجلة 
والتسويق من حضورنا العاملي بصورة كبيرة 

ويخلق ميزة تنافسية مستدامة أكبر من خالل 
زيادة مساحة تواجدنا. كما أن هذا التوسع 

يهيئنا بصورة أفضل لالستفادة من النفط اخلام 
إلحداث نوعٍ من التوازن املثالي في تواجدنا 

اجلغرافي بني آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

واسترشاًدا بهذه الغاية فإن استراتيجية العمل لدينا تشمل خمسة 
مجاالت رئيسة واضحة. ونحن عازمون، في كل مجال من هذه املجاالت 
على تحسين أدائنا التجاري لتوفير أكبر فرص ممكنة لكافة األطراف ذات 

العالقة بأعمالنا ومشاريعنا.
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التمكين للتنمية املستدامة 
في اململكة

رغم أن أرامكو السعودية تعد الداعم األساس 
لالقتصاد السعودي فقد استفدنا دائًما من مجمل 
مهاراتنا وقدراتنا في توسيع نطاق نوعية الفرص 
التي نوفرها. كما أننا نواصل االضطالع بتنفيذ 
مشاريع مهمة في مجال البنية التحتية واملرافق 

العامة، ونسعى بجدية للحصول على الفرص التي 
تخدم كًال من أنشطة أعمالنا واحتياجات اململكة. 
تلك الفرص التي ميكن من خاللها حتقيق املزيد 
من التنمية والتنوع االقتصادي. كما أننا نخضع 

أنشطة شركتنا للدراسة من حيث إمكانيات اتساع 
نطاقها وتأثيرها، ومن ثم نعمل على االستفادة من 

هذه اجلوانب حيثما أمكن إليجاد فرص تتجاوز 
نطاق األهداف املباشرة ألعمالنا.

وسواء من خالل سعينا لتمكني القطاع اخلاص 
من توفير الوظائف والتدريب، أو من خالل العمل 

كمحفز على توطني خدمات الطاقة في اململكة، 
أو تعظيم القيمة ملنتجاتنا النهائية، أو الريادة 

في كفاءة استهالك الطاقة، فإننا نسخر طاقة 
موظفينا وخبراتنا املميزة ومواردنا إليجاد املزيد 

من الفرص ملواطني اململكة.

الريادة في ابتكار وتطوير التقنيات
من البديهي أن تتغير حياة الناس نحو األفضل من 
خالل حتقيق إجنازات مهمة في املجاالت البحثية 

مثل توفير املزيد من الطاقة بأسعار معقولة 
واحلد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والعمل 

على ابتكار سيارات أكثر كفاءة في استهالك 
الوقود، وبناء اجليل القادم من املواد التي جتعل 

املنتجات االستهالكية أكثر خفة وقوة، واحملافظة 
على موارد املياه. ونحن في أرامكو السعودية 

نعمل جلعل هذه األفكار حقيقة واقعة.

وبطبيعة احلال فإن هذه األهداف التقنية تتجاوز 
قدرات أفضل املختبرات البحثية واجلهات التي 
تسهم في الصناعة. ولهذا السبب تبنينا منوذج 

الشبكة املفتوحة لالبتكار الذي يجمع املوهبة 
إلى القدرات واألفكار من أنحاء العالم من خالل 

حتالفات بحثية استراتيجية ومراكز ومكاتب 
بحثية عاملية.

وفيما يتعلق باالبتكار نعرف أن الفكرة اجليدة 
ميكن أن تأتي من أي مكان، ولذا نتعاون في 

أرامكو السعودية ونتشارك لتحويل األفكار إلى 
حلول مستدامة حتقق الفائدة ألكبر عدد من 

األطراف املعنية على املدى البعيد.

تعزيز مكانتنا كجهة توظيف مفضلة
تتطلب التطلعات ذات املستوى العاملي مواهب 

بذات املستوى. ونحن في أرامكو السعودية 
جنتذب املوظفني الذي يبحثون عن فرصة لتقدمي 
أفضل ما لديهم، من خالل دافعنا الذاتي القوي 
لتقدمي أكبر قدر من الفرص إلى أكبر عدد من 
البشر، هذا الدافع يضمن لنا مشاركة موظفينا 

في مشاريع مفيدة تتوفر لها إمكانية إحداث األثر 
على نطاق عاملي.

كما تعد قدرتنا على جذب وتطوير واستبقاء 
أفضل الكفاءات ضرورية لتحقيق تطلعاتنا، ومن 
هنا فإننا نعمل على تنمية ثقافة متنح األفراد ما 
يحتاجونه من قدرات وتشجع على التعاون وإدارة 

املخاطر وتعزز املسؤولية وتكافئ األداء املتميز. 
وكل هذه العناصر تغري املهنيني الباحثني عن 
مكان ميكنهم العمل فيه ضمن فرق تتمتع بعلو 

الهمة واألداء. وتتيح لهم إمكانية التميز استناًدا 
إلى ما يقدمونه من إسهامات. ويتم اجتذاب 

املهنيني الشبان حتديًدا من خالل تطبيق ثقافة 
املرونة في التنقل الداخلي والتطوير املستمر 
لدينا، مما يؤدي إلى زيادة ملحوظة في عدد 

الكفاءات الشابة ضمن قوتنا العاملة، فاليوم، نحو 
نصف موظفينا هم في سن اخلامسة والثالثني 

أو دونها.

ومع منو سكان العالم وتوسع االقتصادات وارتفاع 
مستويات املعيشة، ستظل الطاقة أحد العوامل 

األساس في إتاحة الفرص. وتنفذ الشركة 
استراتيجية واسعة النطاق لضمان احملافظة 

على مكانة الصدارة التي حتتلها في مجال توفير 
الطاقة الالزمة اليوم وغًدا، بدًءا من إنتاج نحو 

ثمن إمدادات النفط اخلام العاملية وانتهاًء بتطوير 
تقنيات جديدة في مجال الطاقة، وتنطلق دائًما 

من قناعة راسخة بأن الطاقة فرص واعدة.



عزى قدرتنا على إنتاج نحو برميل واحد من كل ثمانية براميل  تُـ
ينتجها العالم إلى تفاني موظفي الشركة وخبرتهم



 تعظيم 
أثر مواردنا

حني ينظر الناس إلى احتياطياتنا الهيدروكربونية 
الكبيرة فمن الطبيعي أنهم يرون فيها مجرد 

أرقام للنفط والغاز. أما نحن فنرى فيها شيًئا 
مختلًفا، نرى جزيئات لديها القدرة – من خالل 

العلم واخليال – على توفير الطاقة جلميع 
األنشطة البشرية وإيجاد مواد متطورة جديدة 

حتسن نوعية حياتنا.
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إدارة مواردنا 
بفاعلية

ولهذا السبب تعد احملافظة على 
مواردنا البترولية بفاعلية في مقدمة 

أولوياتنا، حيث نسعى باستمرار إليجاد 
طرق جديدة للتنقيب عن هذه املوارد 

وإنتاجها بكفاءة، بدًءا من حتسني 
فهمنا لديناميّـات باطن األرض وانتهاًء 
باستخدام أحدث ما توصل إليه العلم 

من أساليب في مجال إجناز اآلبار.
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التقرير السنوي لعام 2014 : : تعظيم أثر مواردنا

1 من كل 8 براميل
تنتج أرامكو السعودية برميًال واحًدا من كل ثمانية براميل نفط ينتجها العالم

كما نستجمع معرفتنا وخبرتنا الكبيرة لتطوير 
بعض أكثر التقنيات تطوًرا في العالم ملساعدتنا 

في العثور على املزيد من االحتياطيات 
البترولية ورفع معدالت استخالص هذه املوارد 

إلى أقصى حد ممكن لفائدة اجليل احلاضر 
وأجيال املستقبل.

وعلى مر السنني كانت خبرتنا في إدارة مواردنا 
محل ثقة العالم. وللمحافظة على هذه الثقة 

فإننا سوف نسخر الكثير من االستثمارات خالل 
العقد املقبل في جميع مجاالت عملنا. وسيكرس 

اجلزء األكبر من اإلنفاق ألنشطة التنقيب واإلنتاج 
لضمان احتفاظنا بطاقة إنتاجية كافية من النفط 

اخلام تساعد في حتقيق االستقرار في سوق 
النفط العاملية عند احلاجة. كما أننا ملتزمون 

بتحقيق تقدم كبير في مجاالت مثل إدارة املكامن 
لدعم قدرتنا على تلبية احتياجات عمالئنا 

مبوثوقية مع تعزيز كفاءة واستدامة أعمالنا على 
املدى البعيد.

ومن اخلليج العربي إلى الربع اخلالي، فقد 
شهد عام 2014 تعظيم أثر مواردنا بعدة طرق. 

وساعدت استثماراتنا الكبيرة في مجال التنقيب 
واإلنتاج، إلى جانب توسعة البنية التحتية لإلنتاج، 

في احملافظة على دورنا كأكبر مصدر للنفط 
اخلام في العالم، علًما بأن متوسط إنتاجنا 
اليومي من النفط اخلام في عام 2014 بلغ 

9.5 مليون برميل في اليوم وصدرنا ما إجماليه 

2.5 بليون برميل للعمالء حول العالم.

كما نسعى لتحقيق هدف زيادة كبيرة في إنتاجنا 
من الغاز، حيث زدنا خالل عام 2014 من كميات 

الغاز التي متت معاجلتها مبقدار 11.3 بليون قدم 
مكعبة قياسية من الغاز اخلام يومًيا، أي بزيادة 
تقارب 3% مقارنة بعام 2013. وجاءت الزيادة 

في إنتاجنا من الغاز من مكامن الغاز غير املرافق. 
وسوف يضمن منو طاقة إنتاج الغاز لدينا تلبية 
الطلب املتنامي على الطاقة في اململكة بكفاءة 
واستخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعة، 
فيما نلبي، في الوقت ذاته، الطلب العاملي على 

إنتاجنا من النفط اخلام.

حقول النفط 
والغاز املكتشفة 

في عام 2014

حقل غازحقل نفط



25 / 24

متكنت أرامكو السعودية، من خالل برنامج 
التنقيب الذي تنفذه، من اكتشاف ثمانية حقول 

جديدة، وهو أكبر عدد من احلقول تكتشفه 
الشركة خالل عام واحد في تاريخها: وتتكون 

هذه احلقول من خمسة حقول للغاز، هي حقل أبو 
علي، وحقل فرس، وحقل أمجد، وحقل البديع، 
وحقل فارس، وحقلني اثنني للنفط، هما حقل 
السعداوي، وحقل الناقة، وحقل واحد للنفط 

والغاز، هو حقل القدقاد. وبهذا، يصبح إجمالي 
عدد احلقول التي اكتشفتها أرامكو السعودية 

129 حقًال. وأجنزنا حفر عددٍ من اآلبار في مياه 

البحر األحمر مما أكسبنا فهًما أعمق لألنظمة 
الهيدروكربونية واملوارد احملتملة في هذه املنطقة، 

حيث يعد احلصول على فهم أفضل لقاعدة 
املوارد في اململكة ضرورًيا لتمكيننا من تسجيل 
احتياطيات جديدة قابلة لالستخالص لتعويض 

جميع إنتاجنا من النفط اخلام مع حتقيق الهدف 
بعيد املدى املتمثل في تنمية قاعدة موارد اململكة، 
وهو هدف أحرزنا تقدًما جيًدا في حتقيقه خالل 

العقد املاضي.

أما احتياطيات الزيت اخلام واملكثفات لدينا 
فقد بلغت في نهاية عام 2014 ما مقداره 

261.1 بليون برميل، فيما سجلت احتياطيات 

الغاز الطبيعي 294 تريليون قدم مكعبة في 
أعلى مستويات قياسية وصلنا إليها حتى اآلن. 

وتعد هذه املوارد، مبا متنحنا من فرص إلحداث 
أثر إيجابي في داخل اململكة وحول العالم، هي 

األساس في كل ما نفعله.

االكتشاف واالستخراج
نحن في أرامكو السعودية، مستكشفون بطبعنا، 

ونبحث باستمرار عن آفاق جديدة، وميكن أن 
يتمثل األفق اجلديد في استكشاف منطقة 

جغرافية جديدة أو إيجاد تقنية جديدة أو الدخول 

في شراكة جديدة أو توفير فرص جديدة ملواطني 
اململكة، وأساس كل هذه اجلهود هو التنقيب 

عن البترول.

ويعد املسح السيزمي وحتديًدا املسح السيزمي 
البري أحد عوامل التميز في أرامكو السعودية. 

وقد قمنا بتطوير واستخدام طرق أكثر ذكاًء 
في جمع ومعاجلة البيانات لتحسني درجة 

وضوح املعلومات السيزمية ودقتها. ويجري 
تعزيز معلوماتنا وحتليالتنا السيزمية مبجسات 
كهرومغناطيسية عالية الدقة للجاذبية وخاصة 

ِـلحية في املناطق  في تصوير ما حتت الطبقات املْـ
ذات اجليولوجيا املعقدة. ولدينا برامج لتحقيق 

هدفنا بعيد املدى في حتسني الوضوح السيزمي 
العمودي إلى 5 أقدام على عمق 15 ألف قدم في 

غضون أربع إلى خمس سنوات.

وقد واصلنا االستكشاف في املياه العميقة في 
البحر األحمر الذي يعرف بأنه صدع متددي، 
وهو بيئة جيولوجية جديدة بالنسبة لنا. كما 
أكملنا جمع املعلومات السيزمية األساس في 

املناطق املغمورة وعلى اليابسة لالسترشاد بها في 
أعمال االستكشاف املستقبلية.

وواصلنا أبحاثنا في مجال استخدام الغواصات 
ذاتية التوجيه جلمع املعلومات السيزمية في 
املناطق املغمورة، ومت تقييم واختبار عناصر 

برمجيات املالحة وحتديد املواقع اخلاصة بها 
ن  في أوروبا في ظروف بحرية حقيقية. وتضمّـ

العمل اإلضافي، في هذا الشأن، تصميم وتقييم 
الشكل األمثل لهذه الغواصات، علًما بأن استخدام 

هذه الغواصات ذاتية التوجيه في أعمال املسح 
السيزمي البحرية يوفر إمكانية حتقيق خفض 

كبير في التكاليف والوقت وحتسني الصور 
اخلاصة بباطن األرض. وعلى املدى البعيد 
نعتزم خفض تكلفة أعمال املسح السيزمي 

يمثل اكتشاف املزيد من 
املوارد الهيدروكربونية 
واستخراج املزيد منها 

األهداف الرئيسة 
الستراتيجيتنا التقنية في 

مجال التنقيب واإلنتاج.

خالد بن عبداهلل البريك
نائب الرئيس لهندسة البترول والتطوير

إدارة املكامن
استخدام أكثر تقنيات منذجة املكامن تطوًرا في العالم.

تكرس الشركة، بوصفها الراعي ملوارد اململكة البترولية، جهودها لتعظيم قيمة هذه 
املوارد على املدى البعيد. ولتحقيق هذا الهدف نقوم بتطوير تقنيات ذات آثار بالغة 

األهمية توفر لعلماء اجليولوجيا واملهندسني في الشركة فهًما أفضل للجيولوجيا 
املعقدة للمكامن الهيدروكربونية بهدف حتسني معدالت استخالص النفط والغاز 

واحملافظة على اإلنتاج لألجيال القادمة.

أما أهم هذه التقنيات فهي تقنية غيغاباورز، وهي تقنية للنمذجة احلاسوبية 
حتاكي حركة النفط واملاء والغاز في أعماق األرض وتساعدنا في استشراف 

السلوك املستقبلي للمكامن على مدى عقود من اإلنتاج. ومع أن هذه التقنية التي 
طورت داخل الشركة في عام 2010 تعد أكثر تقنيات منذجة املكامن تطوًرا في 

ة باليني من شبكات اخلاليا، فإننا نعمل على تطوير  العالم، حيث تتيح معاجلة عدّـ
اجليل القادم من تقنية غيغاباورز الذي سيكون قادًرا على جمع 500 مليون سنة 
من التاريخ حملاكاة حركة النفط والتكوينات احلاملة له عن طريق منوذج محاكاة 

مكون من 10 باليني خلية معلومات ميثل شبه اجلزيرة العربية بالكامل.
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بنسبة 50% والوقت املستغرق في احلصول 
على املعلومات إلى الربع مع حتسني دقة ووضوح 

التصوير حتت األرض.

ومع توسع برنامجنا التنقيبي وما تبعه من أنشطة 
مثل جمع وحتليل وتخزين وحفظ املعلومات، 

نشأت احلاجة إلى إيجاد نظام كمبيوتر ملتابعة 
القرارات دعًما حلفر اآلبار االستكشافية 

والتحديدية وترتيب أولوياتها استناًدا إلى مزاياها 
وقيمة املعلومات املستمدة منها.

وجاء نظام املستكشف للتنقيب اجلديد الذي 
أطلق في عام 2014، ليطور الطريقة التي نتعامل 
بها مع املناطق الواعدة بالنفط والغاز، حيث يوفر 

لنا طريقة متطورة ملتابعة مراحل اتخاذ القرار. 
كما يعرض هذا النظام املوارد احملتملة وأنواعها 
وكمياتها ومواقعها وأعماقها بطريقة متنح فرق 

التنقيب لدينا رؤية موحدة للمشروع. ويوفر 
استخدام هذا النظام الوقت واجلهد واملوارد، 

فيما يتيح للجيولوجيني واجليوفيزيائيني وغيرهم 
من موظفي مساندة التنقيب تنفيذ أدوارهم 

بطريقة أسرع وأكثر دقة.

وقد أحدث الغاز غير التقليدي حتواًل شامًال 
في مشهد صناعة النفط، وفي ضوء ذلك، 

واصل برنامجنا للغاز غير التقليدي اكتساب 
املزيد من الزخم في عام 2014، حيث أُـنفقت 

استثمارات كبيرة في هذا املورد البديل من شأنها 

أن تساعدنا في تقييم وتطوير إنتاج الغاز من 
تكوينات صخور السجيل والتكوينات الرملية قليلة 

املسامية والنفاذية في ثالث مناطق مستهدفة 
هي املنطقة الشمالية من اململكة ومنطقة الغوار 

الكبرى وحوض اجلافورة الشرقي. وسيسلم 
الغاز املستخرج في املنطقة الشمالية من اململكة 
إلى املرافق التابعة لشركة معادن في مدينة وعد 

الشمال بحلول عام 2016، فيما سيتم بحلول 
عام 2018 توفير املزيد من الغاز الالزم لتوليد 
الكهرباء محلًيا. أما في منطقة الغوار الكبرى 
فيتواصل حتقيق التقدم في املشروع التجريبي 

في احلرملية الذي يهدف للحصول على معلومات 
فنية وتشغيلية. ويستمر العمل التنقيبي والتقييمي 

لتوسيع قاعدة املكمن. وقد أكدت نتائج حتفيز 
التكسير في حوض اجلافورة وجود مورد للمواد 

الهيدروكربونية غير التقليدية.

وتنطوي مصادر الغاز غير التقليدي هذه على 
إمكانات لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي احمللية 

مستقبًال ومساندة جهود االستغناء عن استخدام 
املواد الهيدروكربونية السائلة في توليد الكهرباء 

وزيادة اللقيم املتوفر لصناعات توليد الكهرباء 
والكيميائيات املتنامية.

وباعتبارنا بلًدا صحراوًيا، ندرك دائًما أهمية 
املياه وقيمتها، ونسعى بصورة مستمرة الستكشاف 

إمكانيات احلد من استخدامها في أعمالنا، 

مبا في ذلك استخدام مياه البحر املعاجلة بداًل 
من املياه العذبة. وقد قمنا بتنفيذ أول جتربة 

ناجحة في الشرق األوسط الستخدام ثاني 
أكسيد الكربون بديالًـ عن التكسير املائي في آبار 

الغاز، وهو التطور الذي ميكن أن يساعدنا في 
حتقيق هدفنا في احملافظة على املياه اجلوفية 

في اململكة لألجيال القادمة من خالل تقليل 
كميات املياه املستخدمة في عملية تنشيط اآلبار 

وخفض درجة احلموضة بنسبة 30%. وباإلضافة 
إلى ذلك، لدينا خطط حملاكاة الغاز الصخري 
على املستوى اجلزيئي، مبا يتضمنه ذلك من 

وضع مناذج رقمية للمكمن ودرجة نفاذيته 
ومساميته، وسوف يقود ذلك إلى املزيد من 

التكسير الفعال ومن ثم تقليل التكاليف وحتسني 
معدالت االستخالص.

ويعد الغاز غير التقليدي عنصًرا رئيًسا في 
أهدافنا الرامية للمساعدة في تلبية احتياجات 

اململكة من الطاقة من خالل استخدام الغاز 
الطبيعي كوقود أنظف وتوفير فرص عمل 

للمواطنني السعوديني. كما سيمكننا استخدام 
الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء من احملافظة 
على الوقود السائل املستخدم وفي نفس الوقت 
تلبية الطلب املتنامي على الكهرباء في اململكة 

بكفاءة، أو إلنتاج املواد الكيميائية اخلام، ومن ثم 
احلصول على قيمة مضافة.

مجموعة من اجليولوجيني الشباب 
يتدارسون عينات جوفية بهدف حتقيق 
أعلى معدالت استخالص الزيت والغاز
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ا عبر كثبان الرمال في الربع اخلالي  ا ملونًـ أضواء السيارات تشكل شريطًـ
بالقرب من الشيبة, حيث يقع املعمل اجلديد الستخالص سوائل الغاز 

الطبيعي والذي سيساعد في تغذية الصناعات في اململكة
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تتجسد خبرتنا في مجال التنقيب واإلنتاج 
من خالل بعض املرافق كمرافق خريص. 

املنِتج املستدام
حتتل البنية التحتية إلنتاج النفط والغاز في 

أرامكو السعودية مرتبة الصدارة في الصناعة 
النفطية من حيث حجم اإلنتاج واملوثوقية 

التشغيلية والتقدم التقني. وجتعل هذه البنية من 
معاملنا وموظفينا الذين يديرونها، من الشركة 

أكبر مصدر للنفط اخلام في العالم بإنتاجنا 
البالغ نحو ثمن إمدادات النفط العاملية، كما 
نحتفظ بأكبر طاقة إنتاجية احتياطية عاملية 

جاهزة لتحقيق االستقرار في سوق النفط العاملية 
عند احلاجة.

ويدرك اجلميع في أرامكو السعودية أن املهم 
ليس مقدار ما ننتجه فحسب، بل كيف ننتجه، 
وماذا نفعله به، وذلك هو األهم. فمواردنا من 

الطاقة تنطوي على إمكانية إخراج منتجات 
وصناعات تتيح تنويع اقتصاد اململكة وتوجد 

فرص عمل متميزة باعتبار أن الطاقة في أيدينا 
فرًصا واعدة.

أما مشروع منيفة لزيادة اإلنتاج، الذي بدأ 
إنتاجه األولي في أبريل من عام 2013، فقد بلغ 
طاقته اإلنتاجية الكاملة البالغة 900 ألف برميل 

في اليوم من الزيت العربي الثقيل في نهاية 
عام 2014. وسينتج مشروع منيفة الغاز املرافق 

كلقيم للمدن الصناعية للمساعدة في دعم التنوع 
االقتصادي. وفي عام 2014 بدأ توليد الكهرباء 

ألول مرة باستخدام تقنية الدورة املركبة للوقود 
في منيفة، األمر الذي أدى إلى اكتفاء هذا املرفق 

ذاتًيا من الكهرباء، بينما يستخدم نظام التوليد 
مولًدا توربينًيا يعمل بقوة البخار الذي ينتجه 

جهاز إنتاج بخار يعمل بحرارة غاز العادم.

ع التصميم املبتكر ملشروع منيفة، الذي  وقد وُـضِـ
رُـشِّـح جلائزة اليونسكو للمسؤولية البيئية، بحيث 

يحقق الطاقة اإلنتاجية املثلى للحقل مع احملافظة 
على البيئة، وبنت الشركة جسوًرا يبلغ إجمالي 

أطوالها 3 كيلومترات فوق ممرات هجرة العديد 
من الكائنات البحرية بهدف احملافظة على 

التدفق الطبيعي للماء وحماية احملاضن البحرية. 
واستطعنا بذلك حماية البيئة البحرية وفي الوقت 
نفسه استخالص النفط بصورة مأمونة وموثوقة، 

لنحافظ، تبعا لذلك، على هذين املوردين 
احليويني لألجيال القادمة.

أما حقل الدمام التاريخي فقد كان أول حقل نبدأ 
تطويره في شهر مارس من عام 1938، عندما 
تدفقت بئر الدمام رقم 7 )بئر اخلير( بكميات 

جتارية من النفط اخلام، ثم مت إخراج هذا احلقل 
من اخلدمة في الثمانينيات من القرن املاضي في 
وقت انخفض فيه الطلب العاملي على النفط. وفي 
ظل توقعات الطاقة احلالية التي تشير إلى زيادة 

الطلب على النفط على املدى البعيد، قمنا باحلفر 
العميق لثالث آبار كجزء من خطتنا إلعادة اإلنتاج 

من هذا احلقل على مراحل.

الشيبة
استدامة اإلنتاج على املدى البعيد

250 ألف برميل في اليوم زيادة في 	 
الطاقة اإلنتاجية عام 2016

إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في عام 2015	 
حتسني نظام التوليد املشترك	 
محمية حياة فطرية على مساحة 	 

637 كيلومتًرا مربًعا
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قدم مكعبة يومًيا من طاقة املعاجلة اجلديدة 
للغاز غير املرافق بحلول العام 2019

أكثر من 5 باليين 

كما واصلت الشركة العمل على تنفيذ مشروعني 
كبيرين في حقل الشيبة في عام 2014، نقوم في 

املشروع األول منهما بزيادة طاقة إنتاج النفط 
مبقدار 250 ألف برميل في اليوم للمرة الثانية، 

ليصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية للنفط إلى مليون 
برميل في اليوم من الزيت العربي اخلفيف جًدا 
بحلول شهر أبريل من عام 2016 أي ما يوازي 
ضعف الطاقة اإلنتاجية األساس لهذا احلقل 

عندما بدأ اإلنتاج في عام 1998. ونقوم كذلك 
بتحسني تصميم اآلبار لزيادة معدالت التماس 

مع املكمن إلى 10 كيلومترات، مما يزيد اإلنتاج 
واالستخالص من األجزاء األعمق واألقل نفاذية 

في املكامن.

وفيما يتعلق باملشروع اآلخر فقد أُـجنز في عام 
2014 ما يعادل 96% من أعمال البناء الرئيسة 

للمعمل اجلديد الستخالص سوائل الغاز الطبيعي 
الذي يُـتوقع أن يساعدنا في تلبية الطلب املتزايد 
على اللقيم البتروكيميائي عن طريق استخالص 

سوائل الغاز الطبيعي عالية القيمة من الغاز 
املنتج، ويتوقع أن يبدأ إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

في الربع الثاني من عام 2015.

ويشمل هذا املشروع كذلك تطويًرا كبيًرا يهدف 
إلى زيادة طاقة توليد الكهرباء في املعمل ألكثر 

من 1 غيغاواط من خالل تركيب 4 وحدات 
للتوليد املشترك وسبع وحدات بسيطة الدورة 

وخط لنقل الكهرباء بطول 50 كيلومتًرا وبقدرة 
230 كيلوفولت. وبحلول شهر يوليو من عام 

2017، وبعد إدخال اثنني من املولدات التوربينية 

البخارية، سيتجاوز إجمالي طاقة توليد الكهرباء 
في الشيبة 1.3 غيغاواط.

ويعد الغاز الطبيعي عنصًرا حيوًيا في 
استراتيجياتنا الرامية إلى التقليل من اعتماد 
اململكة على الوقود السائل في توليد الكهرباء 

وإرساء األساس ملزيد من التنمية والتنوع 
االقتصادي. وقد شهد عام 2014 تقدماً كبيراً في 

توسع قدرتنا على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي مع 
إنشاء معمل الغاز في واسط، الذي يعد واحًدا من 

أكبر معامل الغاز غير املرافق التي بنتها الشركة 
في تاريخها. وفي عام 2014 مت إجناز %91 

من أعمال اإلنشاء في هذا املعمل املقرر تشغيله 
في 2015.

وسيعالج معمل الغاز في واسط، عندما يبلغ 
طاقته القصوى، 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية 
في اليوم من الغاز غير املرافق املنتج من حقول 
املناطق املغمورة. كما يشمل املعمل وحدة جتزئة 
مصممة ملعاجلة 240 ألف برميل في اليوم من 

سوائل الغاز الطبيعي. أما مرفق اإلنتاج املشترك 
في هذا املعمل، الذي سيبدأ تشغيله في عام 
2015، فسينتج 750 ميغاواط من الكهرباء، 

ليحقق من خاللها املعمل اكتفاءه الذاتي من 
الكهرباء فيما يتم نقل فائض الكهرباء إلى مرافق 

الشركة األخرى.

وقد تطلب معظم برنامج واسط استراتيجيات 
مبتكرة في تنفيذ املشاريع، حيث استخدمنا 
مركز احللول التابع للشركة في تسريع دورة 

تطوير املشاريع من خالل اجلمع بني خبراء في 
تخصصات متعددة، في إطار منوذج متكامل 
يتضمن إجراءات وتقنيات عمل جديدة لعمل 

تقييمات توفر للمديرين درجة أعلى من الوضوح 
ومتكنهم من حتقيق وفر كبير في التكلفة 

واختصار اجلداول الزمنية. وكان من نتائج هذا 
األسلوب استخدام طريقة «الفوهة الكبيرة» في 
إجناز آبار ذات طاقة عالية قادرة على اإلنتاج 
مبعدالت كبيرة للغاية، مع خفض تكلفة اإلنتاج 

بدرجة كبيرة وحتقيق درجة أعلى من مرونة 
اإلنتاج لتلبية الطلب.

أما معمل الغاز في مدين مبنطقة تبوك، فيُـعدّـ 
باكورة هذا النوع من املشاريع في شمال غرب 

اململكة، حيث أُـجريت دراسات بهدف حتديد سبل 
االنتاج االقتصادي األمثل من حقل مدين الذي 

اكتُـشف في أوائل التسعينيات من القرن املاضي 
خالل أعمال التنقيب في السهل الساحلي للبحر 

األحمر. وقد بدأ العمل في املعمل في عام 2013. 
ومن املقرر أن يبلغ مرحلة التشغيل الكامل بنهاية 
عام 2016. ومعمل الغاز في مدين مصمم إلنتاج 
ومعاجلة 75 مليون قدم قياسية مكعبة في اليوم 

من الغاز غير املرافق و 4500 برميل في اليوم 
من املكثفات. وقد مت بنهاية العام إجناز األعمال 
الهندسية ملرفق معاجلة الغاز بنسبة 93%، فيما 

أجنزت 62% من أعمال شراء املواد و8% من 
أعمال اإلنشاء.

معمل الغاز 
في واسط

التمكني للنمو االقتصادي
طاقة معاجلة غاز تبلغ 2.5 بليون قدم 	 

مكعبة قياسية في اليوم 
طاقة جتزئة سوائل الغاز الطبيعي تبلغ 	 

240 ألف برميل في اليوم

سيبدأ تشغيله في عام 2015	 
أكبر معمل ملعاجلة الغاز غير املرافق 	 

في الشركة



التقرير السنوي لعام 2014 : : تعظيم أثر مواردنا

وسوف يتضمن مشروع مدين إنشاء خطي أنابيب 
بطول 98 كيلومتًرا لنقل غاز البيع والسوائل 

الهيدروكربونية إلى محطة توليد الطاقة 
احلرارية الشمسية عالية الكفاءة التابعة للشركة 
السعودية للكهرباء، بالقرب من ضبا الستخدامها 

في توليد الكهرباء، حيث ستحل اإلمدادات 
القادمة من مدين للمحطة محل الديزل 

عالي القيمة.

وفيما يختص مبعمل الغاز في الفاضلي في 
مرحلته األول، فسيعالج 2.5 بليون قدم قياسية 
مكعبة في اليوم من الغاز من إنتاج حقول على 

اليابسة وفي املناطق املغمورة. ويسير العمل 
في هذا املعمل وفق اخلطة املوضوعة ليبدأ 

تشغيله بحلول عام 2019. كما بدأت أنشطة 
احلفر للتنقيب عن الغاز غير املرافق لتزويد 

املعمل الذي بدأ في عام 2014، وقد أصدرت 
الشركة املقترح النهائي اخلاص بهذا املشروع 

متهيًدا النطالق مرحلة التصميم التفصيلي في 
عام 2015.

وستزيد معامل الغاز في واسط ومدين والفاضلي 
مجتمعة من طاقة معاجلة الغاز غير املرافق بأكثر 

من 5 باليني قدم قياسية مكعبة في اليوم، مما 
يتيح املزيد من الفرص في الصناعات السعودية 
مثل مصانع احلديد واألملنيوم والبتروكيميائيات 

ومحطات التحلية والكهرباء، إلى جانب 
الصناعات ذات القيمة املضافة في أعمال 

التكرير واملعاجلة والتسويق التي تنتج مضادات 
التجمد واملذيبات وأنواع الوقود وغيرها من 

املواد املتطورة.

وتتضمن أعمالنا مجموعة كبيرة من بيئات 
التشغيل ومتتد عبر مسافات طويلة. وللمساعدة 

في إدارة مواردنا خالل املراحل املختلفة التي 
متر بها، بدًءا من إنتاجها عند فوهة البئر وحتى 

وصولها إلى املستهلك، تعتمد الشركة على 
مجموعة واسعة من اخلدمات املساندة التي 

تقدمها دوائر أرامكو السعودية املختلفة. وعلى 
سبيل املثال، أدى النموذج التشغيلي اجلديد 

اخلاص باللوجستيات البحرية في الشركة إلى 
اختصار فترات صيانة أجهزة احلفر بنسبة %65، 

مما أدى إلى خفض التكاليف ورفع الكفاءة. كما 
استخدمت دائرة األعمال البحرية 16 سفينة 

جديدة ملساندة املنصات البحرية مما أدى إلى 
حتسني تدفق املواد واإلمدادات إلى منصات 

احلفر في املناطق املغمورة في حقل منيفة.

عد مرافق اجلعيمة عناصر رئيسة ضمن شبكة جتميع  تُـ
ومعاجلة الغاز في الشركة, وقد ساعدتنا هذه املرافق على 
ب في عام 2014  تسجيل رقم قياسي في إنتاج الغاز الرَّـطْـ

مبقدار 11.3 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم



مشروعنا املشترك مع شركة توتال الفرنسية, 
ساتورب, شاهد على عزمنا على تعظيم قيمة املوارد 

الهيدروكربونية للمملكة وتوفير فرص العمل

من اإلنتاج إلى األداء
من الطبيعي أن يعدّـ السير في ركب املجموعة عني احلكمة، أما في مجال األعمال، فغالًبا ما 

يكون الفوز من نصيب أصحاب الرؤية الواضحة الذين يقودهم ذكاؤهم إلى حيث ال يذهب 
اآلخرون. ويُـفهم من احلكمة التقليدية في ظل بيئة األعمال احلالية أن فرص النمو املتاحة 
للشركات في قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق حالًيا محدودة. ويعتقد البعض، أيًضا، أن 
حجم الشركة ميكن أن يعوق قدرتها على األداء اجليد وحتقيق العوائد املالية املنشودة في 
هذه األسواق. ونحن في أرامكو السعودية نختلف مع كل ذلك، ونعتقد أن شركات الطاقة 

والكيميائيات الكبيرة واملتكاملة ميكنها أن تبني وحتافظ على أعمال دينامية ومربحة تتمتع 
بدرجة عالية من االزدهار وجتلب عائدات في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، 

وقد حققنا في عام 2014 قفزات كبيرة باجتاه حتقيق هذا الهدف.
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ز بالسعي الدؤوب لتحقيق النجاح من خالل  نتميّـ
تعزيز ما نحدثه من آثار إيجابية على املدى البعيد, 

باإلضافة إلى مواردنا الهيدروكربونية وبنيتنا 
األساس الالزمة لنقل تلك املوارد الهيدروكربونية 

من مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة حتسني األداء.

رغبتنا الحثيثة 
في النجاح



التقرير السنوي لعام 2014 : : من اإلنتاج إلى األداء

وهذا مينحنا القدرة على اإلسهام بفاعلية 
في كل جوانب األعمال من التنقيب واإلنتاج 
والتكرير إلى إنتاج وتسويق املواد الكيميائية 

وزيوت األساس وحتى توليد الكهرباء، حيث يكمن 
الفرق في كيفية استفادتنا من مواردنا وشراكاتنا 

االستراتيجية وأصولنا.

من املتوقع، في ظل النمو السكاني العاملي 
وارتفاع مستويات املعيشة في العالم النامي، 

أن يزيد إجمالي الطلب على النفط بنحو الربع 
خالل السنوات اخلمس والعشرين القادمة، 

وأن يشكل النفط ثلث االستهالك اإلجمالي من 
الطاقة خالل الفترة نفسها، وأن يذهب معظمه 
إلى قطاعات النقل والبتروكيميائيات، مما يؤكد 
أهمية الدور الذي ستلعبه املنتجات النفطية في 
تلبية احتياجات البشر حول العالم في املستقبل 

املنظور. واستناًدا إلى قناعتنا باستمرارية الطلب 
على النفط على املدى البعيد، فإننا عازمون على 

احملافظة على خططنا االستثمارية الرأسمالية 
في شبكة التكرير العاملية ألرامكو السعودية.

فاملواد الهيدروكربونية اخلام تظل محدودة النفع 
إلى أن يتم تكريرها وحتويلها إلى منتجات قابلة 

لالستخدام من قبل املستهلكني، ونحن نعطي 
أولوية في كل خطوة ضمن هذه العملية للتعرف 

على فرص حتقيق القيمة املضافة واغتنامها. 

وجللب تلك القيمة وتنمية أعمالنا، شهد عام 
2014 تقدًما ملحوًظا في اجلوانب التالية:

التكامل والدمج بأثر رجعي في توليد الطاقة 	 
لكي حتقق درجة أكبر من املوثوقية واالكتفاء 

الذاتي والكفاءة.

حتقيق التكامل باالنطالق من أعمال التكرير 	 
إلى الكيميائيات وتسويق املنتجات والتوزيع، مبا 

يحقق قيمة مضافة من خالل حتسني املواقع 
الصناعية واملنتجات وتكامل األعمال.

تغيير منوذج العمل لدينا لتعزيز تأثيرنا وزيادة 	 
مشاركتنا في جميع أعمال التكرير واملعاجلة 

والتسويق مع إبقاء التركيز على األداء والربحية 
واالبتكار التقني.

التوسع عاملًيا واستهداف األسواق والقطاعات 	 
عالية القيمة والنمو.

دعم تطوير مراكز التصنيع الكبرى 	 
ومناطق الصناعات التحويلية املرتبطة 

مبعاملنا الكيميائية.

جعل اململكة قاعدتنا الصناعية والتكريرية 	 
األساس مع تلبية االحتياجات احمللية من 

املنتجات املكررة والتصدير إلى مراكز الطلب 
العاملية األخرى.

طاقة التكرير اإلجمالية، بآالف البراميل في اليوم
املشاريع احمللية 
اململوكة بالكامل 

للشركة

املشاريع املشتركة 
احمللية

املشاريع الدولية 
املشتركة

 املشاريع جميع 
أنحاء العالم

 حصة أرامكو 
السعودية

10061905246453753104
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وسيبرز األثر التراكمي جلهودنا من خالل إيجاد 
شبكة تكرير ومعاجلة وتسويق عاملية رائدة 

ومتكاملة تعزز من قيمة كل جزيء ننتجه، كما 
سيتمثل هذا األثر في بلورة مجموعة أعمال تكون 

أكثر قوة ومرونة في مواجهة تقلبات السوق. 
وسيساعد التطبيق الناجح الستراتيجيتنا في 

حتقيق مزيد من التوازن بني أعمالنا في مجال 
التنقيب واإلنتاج من جهة وأعمال التكرير 

واملعاجلة والتسويق من جهة أخرى.

وألننا نرى الطاقة فرًصا واعدة، فإننا ندير 
أعمالنا بطرق تعود بأكبر قدر من النفع على 

أكبر عدد من البشر. وهذه االستراتيجية الرامية 
إلى حتقيق مزيد من التكامل في مختلف مراحل 
سلسلة القيمة الهيدروكربونية ساعدت – وستظل 

تساعد – في توفير فرص هائلة للمواطنني في 
اململكة وخارجها. وفيما يلي نستعرض أهم معالم 

تنفيذ استراتيجيتنا خالل عام 2014 في مجال 
التكرير واملعاجلة والتسويق.

التكامل من أجل تحقيق 
القيمة املضافة

ثمة عنصر أساس في استراتيجيتنا في مجال 
التكرير واملعاجلة والتسويق يتمثل في دمج إنتاج 

الكيميائيات في أصول التكرير التابعة للشركة 
في اململكة واملناطق املهمة حول العالم. ويتطلب 

ذلك رؤية بعيدة املدى وتخطيًطا دقيًقا وخبرة 
في إدارة املشاريع واستثمارات كبيرة في املوارد. 
وقد نختار أن نتشارك مع شركات عاملية إليجاد 
أعمال عاملية املستوى، كما فعلنا في املاضي وال 
نزال نفعل، أو نعتمد بالكامل، في أحيان أخرى، 

على خبراتنا اخلاصة عندما تكون هناك مبررات 
عملية لذلك.

وبصرف النظر عن الطريقة التي ننفذ بها 
استراتيجيتنا فإن جناحنا في توسيع أعمالنا 
في مجالي التكرير والكيميائيات ستكون له 

آثار تتجاوز في مداها مجرد حتقيق املزيد من 
اإليرادات. وسيمهد هذا النجاح الطريق ملزيد من 
التنويع االقتصادي وتوفير الوظائف في اململكة، 

وسيساعدنا في تلبية الطلب احمللي على املنتجات 
املكررة. كما أننا نتجه بالتكامل إلى مستويات 

جديدة، حيث يدرس الباحثون لدينا إمكانية إنتاج 
الكيميائيات من النفط اخلام مباشرة واالستغناء 

عن اخلطوات التقليدية املكثفة في عملية التكرير 
إلجراء تلك العملية.

وبنهاية عام 2013 كان لدينا مرافق مدمجة 
لت  إلنتاج الكيميائيات في ست مصاف شكّـ

مجمعات عاملية كيميائية متكاملة. وباإلضافة إلى 
ذلك، نقوم حالياً بتوسعة بترورابغ مع الشريك 

في املشروع شركة سوميتومو كيميكال اليابانية، 
وبناء مشروع شركة صدارة للكيميائيات مع 
شريك املشروع ، شركة داو كيميكال، بهدف 

زيادة الطاقة اإلنتاجية التي منلكها باملشاركة في 

مجال الكيميائيات إلى أكثر من 15 مليون طن 
في السنة.

وينعكس التزامنا بتنمية أعمالنا في مجال التكرير 
واملعاجلة والتسويق في أننا سنكون خالل فترة 

قصيرة قد بنينا مصافي بطاقة 1.2 مليون برميل 
في اليوم في اململكة، ممثلة في مشروع ساتورب 

املشترك )في عام 2014(، ومشروع ياسرف 
املشترك )في عام 2014( ومصفاة جازان )في 
عام 2017(. وتعد هذه املشاريع معالم رئيسة 

على طريق زيادة طاقتنا التكريرية، اململوكة 
باملشاركة، إلى ما يتراوح بني 8 و10 ماليني برميل 

في اليوم معظمها في الشرق األقصى والشرق 
األوسط وغيرها من األسواق التي يسود فيها 

الطلب املرتفع.

وتعدُّـ شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات (ساتورب)، مشروعنا املشترك 

مع شركة توتال الفرنسية في اجلبيل على 
الساحل الشرقي من اململكة، من أكبر املصافي 

وأكثرها تطوًرا في العالم، فهي قادرة على 
التحويل الكامل لنحو 400 ألف برميل في اليوم 
من الزيت العربي الثقيل إلى بنزين وديزل ووقود 
طائرات مبحتوى منخفض من الكبريت وفق أرفع 

املعايير واملقاييس في الواليات املتحدة وأوروبا 
واليابان. وإلى جانب إنتاج بعض أنظف أنواع 

النفتا والبنزين في العالم، ينتج املجمع كذلك أكثر 
من مليون طن سنوًيا من البارازيلني ومادة البنزول 

والبروبيلني عالي النقاء، فيما تشمل املنتجات 
األخرى الفحم البترولي، وهو أحد مصادر الوقود 

ملصانع األسمنت ومحطات الكهرباء، والكبريت.

وقد وصلت الكميات املكررة في مصفاة ساتورب 
في شهر أغسطس 2014 إلى مستوى الطاقة 

التصميمية القصوى للمصفاة البالغة 400 ألف 
برميل في اليوم. وميثل هذا املشروع اجلديد، 
الذي سيوفر نحو 5700 فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة، خطوة كبرى على طريق حتقيق 

رؤيتنا املتمثلة في أن نصبح من ضمن أكبر ثالث 
شركات تكرير عاملية وشركة عاملية رائدة في 

مجال تصنيع الكيميائيات.

من جهة أخرى فإننا نقوم بتنفيذ استراتيجيتنا 
اخلاصة بالتكامل على العديد من األصعدة 

داخل اململكة. ويتضح ذلك جلًيا من خالل أحدث 
مصافينا التي تصل طاقتها إلى 400 ألف برميل 

في اليوم، وهي شركة ينبع أرامكو سينوبك 
للتكرير (ياسرف) التي بدأ تشغيلها أواخر عام 

2014 وسلمت أول شحنة من وقود الديزل 

النظيف في منتصف يناير 2015، وهي مصفاة 
حتويل كامل تقع في مدينة ينبع الصناعية على 

الساحل الغربي من اململكة، أقيمت من خالل 
مشروع مشترك مع سينوبك، أكبر شركات 
التكرير في قارة آسيا، وبتصميم يتيح لها 

معاجلة الزيت العربي الثقيل من إنتاج حقل 
منيفة العمالق.

أعتقد أن أفضل طريقة 
للحصول على القيمة الحقيقية 

ألنشطة التكرير واملعالجة 
والتسويق في منطقتنا هي 

من خالل االستفادة من آثارها 
الالحقة األوسع التي تتاح 

من خالل التجمعات الصناعية 
ومناطق الصناعات التحويلية، 

باإلضافة إلى تنمية أنشطة 
البحث والتطوير القائمة 

على املعرفة، والهندسة، 
وشركات الخدمات ملساندة 

هذه التجمعات واملناطق 
الصناعية. ومن شأن كل ذلك 

أن يساعد في تحقيق ثالثة 
أهداف تنموية إقليمية بالغة 
األهمية، هي إتاحة درجة أكبر 

من التنويع للقاعدة الصناعية 
وتحقيق نمو اقتصادي أقوى 

والتوفير املستدام لفرص 
عمل عالية الجودة.

خالد الفالح
الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني
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وتستخدم هذه املصفاة تقنيات خاضعة حلقوق 
ملكية لضمان جودة وكمية اإلنتاج من أنواع وقود 

النقل املمتازة مثل البنزين والديزل ذي احملتوى 
الكبريتي فائق االنخفاض. كما تنتج غاز البترول 

املسال ومنتجات أخرى تشمل مادة البنزول 
والكبريت والفحم البترولي للتصدير، وتستهدف 

منتجاتها األسواق اإلفريقية واألوروبية.

ويُـتوقع لهذه املصفاة، كما هو احلال في مصفاة 
ساتورب، أن توفر في غضون أعوام قليلة 

من بدء التشغيل نحو ستة آالف فرصة عمل 
مباشرة وغير مباشرة للمواطنني. وقد مت في 
هذا املشروع املشترك إدراج نحو 700 موظف 

سعودي في برنامج التدرج اخلاص به إلعدادهم 
لتولي وظائف بدوام كامل في التشغيل والصيانة 
والعالقات الصناعية والهندسة. ويوفر مشروع 
ياسرف، كما هو حال جميع مشاريعنا املشتركة 
في مجاالت التكرير واملعاجلة والتسويق، فوائد 
عديدة للمملكة واألسواق املهمة، حيث ستعالج 

هذه املصفاة الزيت العربي الثقيل وتساعد 
في تلبية الطلب احمللي على املنتجات املكررة 

وتصدير منتجات عالية القيمة، إضافة إلى توفير 
اللقيم للصناعات وإيجاد فرص عمل مباشرة 

وغير مباشرة وتوفير فرص ملقاولي توريد املواد 
ومقدمي اخلدمات.

كما شرعت الشركة في عام 2014 في مشروع 
إلنشاء مصفاة وفرضة في جازان في اجلنوب 

الغربي من اململكة، حيث سيصبح مشروع مصفاة 
وفرضة جازان، الذي متلكه وتشغله أرامكو 

السعودية بالكامل، جزًءا ال يتجزأ من شبكة 
التكرير والتوزيع التابعة للشركة. وسيساعد هذا 

املجمع، الذي سيشتمل أيًضا على مدينة صناعية، 
في تلبية الطلب على الطاقة في اململكة وتصدير 

أنواع وقود عالية القيمة لألسواق العاملية.

وستبلغ طاقة مصفاة جازان، املقرر الشروع في 
تشغيلها في عام 2017، ما يفوق 400 ألف برميل 
في اليوم من الزيت، وستنتج البنزين والديزل ذي 
احملتوى الكبريتي فائق االنخفاض إلى جانب مادة 

البنزول والبارازايلني.

وتوفر الشركة أكثر من ألف وظيفة مباشرة 
وأربعة آالف وظيفة غير مباشرة للمواطنني من 
خالل هذا املشروع، الذي سيحقق فائدة أخرى 

لعموم املنطقة اجلنوبية الغربية، حيث سيتم دمج 
املصفاة مع أكبر مجمع لتوليد الكهرباء في العالم 
يستخدم تقنيتي حتويل الغاز إلى سوائل والدورة 

املركبة للوقود، مبا يتيح للمصفاة أن تنتج من 
خالل أعمالها اخلاصة وبصورة تتسم باالقتصاد 

والكفاءة 4 آالف ميغاواط من الكهرباء، أي ما 
يكفي لتغطية احتياجاتها ويتيح تطوير الصناعات 

في مدينة جازان االقتصادية، ويوفر الكهرباء 
للمجتمعات احمللية في املنطقة.

أما مشروع صدارة املشترك مع داو كيميكال فمن 
املقرر أن يبدأ تشغيله األولي في الربع الثالث 

من عام 2015، وستدخل جميع وحدات املعاجلة 
مرحلة اإلنتاج في غضون سنةٍ من بدء التشغيل. 

وسيكون أول مجمع كيميائيات في دول مجلس 
التعاون اخلليجي يستخدم النفتا كجزء من اللقيم. 

وسيؤدي التقدم على صعيد هذا املشروع إلى 
إنشاء معامل ومشاريع كيميائيات متخصصة في 
اململكة ويفتح املجال ملجموعة جديدة من الفرص 

تتمثل رؤية مشروع صدارة املشترك للكيميائيات في توفير 
فرص النمو االقتصادي

ساتورب
تلبية الطلب على الوقود

مصفاة مشروع مشترك للتحويل الكامل 	 
بطاقة 400 ألف برميل في اليوم

مدمج بها مرافق إلنتاج الكيميائيات	 
توفر نحو 5700 فرصة عمل مباشرة 	 

وغير مباشرة
بلوغ الطاقة التشغيلية الكاملة في 	 

عام 2014
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إضافة قيمة للموارد الهيدروكربونية

مصفاة مشروع مشترك للتحويل الكامل 	 
بطاقة 400 ألف برميل في اليوم

أنواع من الوقود النظيف ذي احملتوى 	 
الكبريتي فائق االنخفاض

نحو 6000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة	 
بدأ التشغيل في عام 2014	 

في مجال الصناعات التحويلية ستساعد بدورها 
في توفير فرص عالية اجلودة للمواطنني.

وسيكون مجمع صدارة الذي يجري إنشاؤه 
حالًيا في مدينة اجلبيل الصناعية أكبر مجمع 
متكامل للكيميائيات يتم إنشاؤه خالل مرحلة 
واحدة في العالم وبطاقة إنتاجية تزيد على 

3 ماليني طن في السنة من الكيميائيات واللدائن 
املتنوعة. وتُـعدُّـ أربع عشرة وحدة من الوحدات 

الست والعشرين عاملية املستوى العائدة لصدارة 
وحدات جديدة على اململكة، حيث متثل مجموعة 

املنتجات املتميزة التي ستنتجها هذه الوحدات 
أساًسا إلنتاج مواد التغليف املرنة عالية األداء، 

واملواد املستخدمة في املجاالت الصحية والطبية، 
والكيميائيات واملواد املضافة املستخدمة في 

صناعة النفط والغاز، والكيميائيات واألغشية 
املستخدمة في معاجلة املياه والصابون واملنظفات 

ومواد التجميل وغيرها من منتجات العناية 
الشخصية، إضافة إلى املواد الالصقة وسوائل 

املكابح ومقاعد السيارات ملصانع السيارات.

وستتيح التقنيات العلمية عالية التخصص التي 
متلكها صدارة والتي سوف تستخدمها في 

إنتاج هذه املنتجات حتقيق املزيد من فرص 
االستفادة من مواردنا الهيدروكربونية. وسيتمثل 
أثر ذلك على اقتصاد اململكة في حتقيق املزيد 

من إمكانيات التنويع الصناعي القائم على منو 
شركات قادرة على استخدام هذه املنتجات 

الكيميائية اجلديدة في تصنيع منتجات للمستهلك 
النهائي. كما سيوفر مشروع صدارة اآلالف من 
فرص العمل سواء من خالل املجمع نفسه ومن 
خالل مجمع الصناعات التحويلية )بالس كيم( 

املدمج معه.

وبالرغم من عدم اكتمال مشروع صدارة بعد، 
إال أنه حقق بالفعل دخًال كبيًرا للمنطقة وفرًصا 
للعمالة املاهرة. ومع الزيادة الكبيرة التي شهدتها 

صدارة في عدد موظفيها خالل العام املاضي، 
فإنها تضم حالًيا نحو 2500 موظف )مقارنة 
بـ 1500 موظف في عام 2013(. كما يوجد 
في صدارة أكثر من 250 متدرًجا وأكثر من 

700 متدرب على رأس العمل يشاركون حالًيا في 

برامج تدريبية شاملة في مجال التصنيع والهندسة 
تقدمها مجموعة من أحدث املراكز داخل اململكة 

وخارجها. وتخطط صدارة ألن يبلغ عدد موظفيها 
أكثر من 3500 موظف وأن تسهم بصورة غير 
مباشرة في إيجاد 15 ألف فرصة عمل أخرى.

أما شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
(بترورابغ) فتعد جتسيًدا آخر الستراتيجيتنا 

الرامية لزيادة قيمة املوارد الهيدروكربونية من 
خالل دمج مرافق إنتاج الكيميائيات في أصول 
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التكرير، حيث ستضيف املرحلة الثانية من مشروع 
رابغ منتجات متخصصة مشتقة من اإلثيلني 

والبروبيلني من خالل زيادة إنتاج وحدة جتزئة 
البخار القائمة.

وباإلضافة إلى ذلك سيتيح املشروع القدرة 
على حتويل 4 ماليني طن سنوًيا من النفتا، إلى 

منتجات أروماتية ذات قيمة أعلى، وهذه النفتا كان 
سيتم تصديرها لوال هذا املشروع، حيث ستعالج 
مرافق املرحلة الثانية من مشروع رابغ اجلديدة 

هذه الكميات من النفتا لتوفير لقيم يستخدم 
في وحدات الصناعات التحويلية في تصنيع 

بتروكيميائيات متخصصة أو يتم توصيله كلقيم 
ملشاريع األطراف األخرى. وقد اكتمل العمل في 
املرحلة الثانية من املشروع بنسبة 68% تقريًبا 
مع نهاية العام، ومن املقرر االنتهاء من األعمال 

اإلنشائية في عام 2015 فيما يتوقع بدء التشغيل 
في النصف األول من عام 2016.

كما سيقوم املصنعون في مجمع رابغ التقني 
املدمج مع بترورابغ، بتحويل املواد الكيميائية 

إلى منتجات استهالكية، مما سيؤدي إلى 
إنشاء صناعات جديدة، واملساعدة في توفير 

فرص عمل.

وقد بدأت أرامكو السعودية في شهر أبريل من 
عام 2014 في تسويق منتجات بترورابغ من خالل 

شركة جتارة مملوكة ألرامكو السعودية بالكامل 
هي شركة أرامكو السعودية لتجارة املنتجات 

البترولية. ويؤكد هذا التطور على عزمنا على 
حتقيق أكبر استفادة ممكنة من مواردنا لتوفير 

الفرص لألفراد والشركات في اململكة وعلى 
الصعيد الدولي.

توفير الطاقة لشركائنا
لتعزيز تعاوننا مع شركاء األعمال في منطقتي 
آسيا والباسيفيك، أنشأنا مقًرا إقليمًيا لنا في 

بكني بالصني ومت تشغيل مكاتب إقليمية متكاملة 
في اليابان وكوريا اجلنوبية وسنغافورة، يوفر كل 
مكتب من هذه املكاتب، في إطار االستراتيجية 

اإلقليمية، خدمات تسويقية وخدمات إدارة 
أعمال وغيرها من أعمال املساندة لنا 

ولشركائنا. ويُـعدّـ مقرنا اإلقليمي في الصني 
مركًزا ملبيعاتنا الكيميائية ويلعب دوًرا مهما في 
تطوير أعمال جديدة في املنطقة واململكة، فيما 

يُـعدّـ مكتبنا في اليابان مركًزا ألنشطة توريد 
املواد والتفتيش. أما مكتبنا في كوريا اجلنوبية 

فيركز على مساندة السوق الكورية ومشاريع 
الهندسة والشراء واإلنشاء العائدة ألرامكو 
السعودية، في حني يغطي مكتب سنغافورة 

منطقة جنوب شرق آسيا، التي تعدّـ سوقاً مهمًة 
ووجهة استثمارية محتملة.

ا  إلى اليمني: في بترورابغ يتكامل إنتاج الكيميائيات مع التكرير محققًـ
قيمة مضافة من قاعدة املوارد في الشركة.

في األسفل: شراء حصة األغلبية في إس – أويل بكوريا اجلنوبية يحقق 
تكامالًـ أقوى ألصول الشركة العاملية في مجال التكرير واملعاجلة والتوزيع
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34,000+
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 
سوف توفرها مشروعات صدارة، 

وساتورب، وياسرف، وجازان

ومتتلك أرامكو السعودية، من خالل إحدى 
الشركات التابعة لها، حصة تبلغ 14.96% في 

شركة شوا شل، إحدى أكبر شركات التكرير في 
اليابان. ومع أن أرامكو السعودية تُـعدُّـ املورد األول 

للنفط إلى اليابان، فإن عالقتنا تتجاوز مجرد 
توفير إمدادات موثوقة من الطاقة البترولية، 
فنحن نعمل مع كبرى الشركات اليابانية في 
مجموعة متنوعة من القطاعات، ونسهم في 

النمو االقتصادي هناك ونتيح فرًصا للتوسع في 
األعمال في اململكة، مبا في ذلك تطوير قطاع 

طاقة سعودي مزدهر.

وبوصفنا أكبر مورد للنفط اخلام إلى كوريا 
اجلنوبية، نلتزم بعالقات طويلة األمد مع عمالئنا 

هناك، وقد قمنا بتطوير شراكات حتقق النفع 
املشترك مع شركات كورية رائدة في مجاالت مثل 

الهندسة واإلنشاء وبحوث الطاقة.

وفي 2 يوليو 2014 أعلنت شركة أرامكو فيما 
وراء البحار التابعة ألرامكو السعودية عن أضخم 

استثماراتها اخلارجية حتى اآلن، حيث وافقت 
على شراء كامل حصة هاجنني قروب البالغة 

31.9 مليون سهم في شركة إس - أويل، ثالث أكبر 

شركة تكرير في كوريا اجلنوبية. وقد زادت هذه 
الصفقة من حصة ملكية شركة أرامكو فيما وراء 

البحار في إس - أويل من 34.99% إلى %63.4، 
وقد مت إجنازها بعد احلصول على املوافقات 

النظامية الضرورية.

ويعدّـ شرواؤنا لهذه احلصة في شركة إس - أويل 
دليًال واضحا على تطور استراتيجية أرامكو 

السعودية في مجاالت التكرير واملعاجلة والتسويق 
لتحويل أصولنا التكريرية اخلارجية إلى شبكة 
عاملية موحدة حتقق تكامًال أوثق بني شبكات 

التكرير والكيميائيات والزيوت والتوزيع والبيع 
بالتجزئة التابعة للشركة.

أما شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات، 
املشهود لها منذ فترة طويلة باألداء البيئي املتميز 

من قبل املجتمع احمللي واحلكومة احمللية، 
فهي مشروعنا املشترك مع شركات فوجيان 
بتروكيميكال كومباني ليمتد، وإكسون موبيل، 
وتشاينا بتروليم بتروكيميكال كومباني ليمتد 

)سينوبك( إلى جانب حكومة مقاطعة فوجيان. 
وتعد شركة فوجيان للتكرير وإنتاج اإلثيلني أحد 

العناصر املهمة في استراتيجيتنا الكيميائية 
في آسيا.

وفي عام 2014 زادت شركة فوجيان للتكرير 
وإنتاج اإلثيلني من طاقة وحدة التجزئة البخارية 

القائمة من 800 إلى 1100 طن متري سنوًيا، 

موتيفا, املشروع املشترك مع شل, يوفر الوقود 
ملاليني العمالء في الواليات املتحدة
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صدارة
تعظيم القيمة املستمدة من كل جزيء 

من املوارد الهيدروكربونية
مشروع مشترك للكيميائيات مع 	 

داو كيميكال 
يضم منطقة صناعات حتويلية تنتج 	 

3.2 مليون طن سنوًيا من الكيميائيات 

املتنوعة
يوفر نحو 18,500 وظيفة مباشرة 	 

وغير مباشرة
بدء تشغيل املرحلة األولى في عام 2015	 

كما زادت من طاقة املصفاة من 240 ألف 
إلى 280 ألف برميل في اليوم وقد زاد ذلك 

أيًضا من إنتاج البولي إيثلني والبولي بروبيلني 
والبوتادين، كما مت إجناز وحدتني جديدتني إلنتاج 

أوكسيد اإلثيلني وجاليكول اإلثيلني، من الناحية 
اآللية، في عام 2014، أما بداية إنتاجهما ففي 

فبراير 2015.

كما مت إجناز مشروع الستخالص ما يصل إلى 
80% من املواد الهيدروكربونية من العوادم 

الغازية للمصفاة. وتقوم شركة فوجيان للتكرير 
وإنتاج اإلثيلني حالًيا ببناء مرفق بحري لتصدير 

األسفلت بهدف تطوير قنوات لبيع األسفلت خارج 
سوق فوجيان، في خطوة ميكن أن تزيد بصورة 

كبيرة من مبيعات األسفلت في املنطقة، من خالل 
االستفادة من سوق األسفلت الصينية ذات النمو 

املرتفع، وأن تسهم في حتسني شبكة الطرق وعلى 
األخص الطرق السريعة.

وحيث إن منطقة آسيا متثل منطقة منو مهمة 
ملستقبل استثماراتنا، فقد وقعنا في 10 ديسمبر 

من عام 2014 مذكرة تفاهم مع شركة بي تي 
بيرتامينا، شركة النفط والغاز اململوكة للدولة 

في إندونيسيا، لدراسة جدوى حتسني ثالث 
مصاف في إندونيسيا هي: مصفاة سيالكاب 
في وسط جاوة، ومصفاة بالونغان في غرب 
جاوة، ومصفاة دوماي في سومطرة. وسوف 

تزيد مشاريع التحسني هذه من طاقة املصافي 
وتسمح مبعاجلة النفط اخلام السعودي وحتسن 
نوعية الوقود مبا يلبي مواصفات يورو 4 وتتيح 
إنتاج الكيميائيات وزيوت األساس. وتشمل هذه 

املذكرة، أيضا، دراسة تسويق الوقود والكيميائيات 
وزيوت األساس.

وفي عام 2014 واصلت أرامكو السعودية جهودها 
لرفع أداء مشروع موتيفا إنتربرايزز في هيوسنت، 

وهو املشروع املشترك للتكرير والتسويق بني 
شركة التكرير السعودية التابعة ألرامكو السعودية 

وإحدى الشركات التابعة لشركة شل أويل، وقد 
متت هذه اجلهود بالتعاون مع شركة شل أويل، 

شريكنا في هذا املشروع، لتحسني طرق املعاجلة 
في مصفاتها بهدف تطوير أدائها وتهيئتها بشكل 

أفضل لالستفادة مما تنطوي عليه السوق من 
فرص. ونتيجة لذلك، شهدت موتيفا في عام 

2014 أعلى األعوام ربًحا.

الثقة في قدرتنا على التسليم
تعتمد استجابتنا الحتياجات عمالئنا على قدرتنا 

على نقل منتجاتنا إلى مكان احتياجها في كل 
األوقات. وقد أجنزنا في عام 2014 العديد من 

املشاريع التي زادت من طاقة وفاعلية شبكة 
التوزيع لدينا لضمان حصول عمالئنا في اململكة 

وخارجها على املنتجات التي يحتاجونها في 
الوقت الذي يحتاجونها فيه.

فبعد أربعة شهور من العمل مت إجناز مشروع 
حتسني كامل لرصيف اإلرساء رقم 4 في فرضة 
اجلزيرة االصطناعية في رأس تنورة، في إطار 
مشروع كان ثلث فريقه من الشباب السعوديني. 
وقد استطاع هذا الفريق إكمال املشروع بنجاح 

لتحسني سالمة األنابيب والهياكل واملعدات 
خالل 750 ألف ساعة عمل خالية من احلوادث 

واإلصابات، لتعود اجلزيرة االصطناعية رقم 
4 للخدمة بعد اكتمال مشروع التحسني كحلقة 

وصل مهمة ومتطورة بني منتجاتنا وعمالئنا.

وتشمل جميع مبادراتنا الهندسية واإلنشائية 
الرئيسة في مجاالت التوزيع أو النفط أو الغاز أو 

الكيميائيات نسبة كبيرة من الكفاءات السعودية 
الشابة لضمان امتالك األيدي العاملة لدينا 
للمهارات الالزمة ملواجهة حتديات املشاريع 

املستقبلية الضخمة.

وقد أجنزنا 90% من األعمال التصميمية 
اخلاصة بإعادة فرضة املعجز إلى اخلدمة 

ودمجها مع فرضة الزيت اخلام في ينبع. وسوف 
تستوعب الطاقة االستيعابية التي يضيفها 

هذا املشروع الزيادة التي تشهدها إمدادات 
زيت الوقود والزيت العربي الثقيل إلى مصافي 

ياسرف وجازان وجدة. كما سيدعم هذا 
املشروع قدرتنا لتلبية التزاماتنا جتاه عمالئنا 

واحملافظة على قدرتنا التصديرية من الساحل 
الغربي للمملكة.

وعلى اجلانب اللوجستي يتم بصورة مستمرة 
تطوير شبكة التوزيع الكبيرة العائدة لنا خلدمة 

العمالء، فمن منظور التكلفة واملوثوقية والكفاءة، 
تعد خطوط األنابيب وسيلة مفضلة لنقل الطاقة 

إلى معامل املعاجلة واملصافي ونقاط التوزيع 
الرئيسة. ونهتم بشكل كبير بصيانة شبكة خطوط 
األنابيب وزيادة طاقتها بشكل مأمون حسبما يلزم 

لتلبية احتياجات عمالئنا التي ظلت تتزايد منذ 
عقود. واستناًدا إلى تقديرات الطلب املستقبلي، 

نتوقع أن يبلغ إجمالي أطوال شبكة خطوط 
األنابيب العائدة للشركة 28610 كيلومترات 

بحلول عام 2020، بزيادة قدرها 31% مقارنة 
بالشبكة احلالية.

وقد مت إجناز مشروعني رئيسني خلطوط أنابيب 
في عام 2014 من شأنهما أن يساعدا في 

تلبية الطلب على املنتجات املكررة في اململكة. 
ومت في إطار املشروع األول إنشاء خط أنابيب 

جديد مقاس 30 بوصة بطول 400 كيلومتر 
وبطاقة 310 آالف برميل في اليوم يربط 

مستودع املنتجات البترولية في الظهران بنظيره 
في شمال الرياض. وسيساعد هذا اخلط 
في تلبية الطلب في املنطقة الوسطى على 

الديزل والكيروسني.
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عد فرضة اجلزر االصطناعية في رأس تنورة حلقة وصل رئيسة في شبكة التوزيع في الشركة, حيث يتم من خاللها  تُـ
تسليم باليني البراميل من الزيت إلى عمالئنا حول العالم
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وفي إطار املشروع الثاني، وتلبية للطلب في 
منطقة القصيم، قمنا بزيادة طاقة خط أنابيب 

الرياض / القصيم-1 مبقدار 15 ألف برميل في 
اليوم لتصل إلى 125 ألف برميل في اليوم. وتقلل 

هذه الزيادة في طاقة اخلط من كمية املنتجات 
البترولية املنقولة بالشاحنات من املنطقة الغربية 

مما يؤدي إلى جتنب تكلفة سنوية تقدر بنحو 
20 مليون دوالر.

كما أطلقنا مشروع زيادة طاقة خط أنابيب 
النفط اخلام شرق - غرب إلى 7 ماليني برميل 

في اليوم. وقد مت إجناز 90% من التفاصيل 
الهندسية مع نهاية عام 2014.

ودعًما لشبكة خطوط األنابيب املتنامية العائدة 
للشركة توفر األبحاث التي تتم الستخدام تقنيات 

الروبوت والتقنيات متناهية الصغر )النانو( في 
مجال مواد طالء األنابيب القدرة على إدخال 
حتسينات كبيرة على سالمة خطوط األنابيب 
وعمرها التشغيلي. أما توسيع شبكة خطوط 

األنابيب العائدة للشركة وتطويرها فإنهما يحققان 
باإلضافة إلى فوائدهما االقتصادية فوائد أخرى، 

من بينها انخفاض عدد الشاحنات التي تسير 
على الطرق ما يعني توفير مزيد من السالمة على 

تلك الطرق واحلد من االنبعاثات.

توفير الفرص في مجال التكرير 
واملعالجة والتسويق

أُـسست شركة أرامكو لتجارة املنتجات البترولية، 
الشركة اململوكة بالكامل ألرامكو السعودية، 

خصيًصا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل 
في مجال التكرير واملعاجلة والتسويق، وحتقيق 

املزيد من القيمة من خالل زيادة مساحة تواجدنا 
على ساحة التكرير واملعاجلة والتسويق العاملية. 
وتركز شركة أرامكو لتجارة املنتجات البترولية 

بالكامل على استيراد وتصدير املنتجات البترولية 
املكررة ومتثيل مصالح الشركة األم في بيع وشراء 

املنتجات البترولية املكررة مثل املكثفات والنفتا 
والبنزين واملقطرات الوسيطة وزيت الوقود 

ومنتجات الرجيع البترولي والكبريت.

وفي عام 2014 زادت شركة أرامكو لتجارة 
املنتجات البترولية من حضورها في السوق من 

خالل التسويق املباشر إلى األطراف األخرى 
لبيع وشراء املنتجات، وحتسني أعمال مرفق 
التخزين واملزج العائد لها، والشروع في بيع 
وتسويق املنتجات الكيميائية، وزيادة أنشطة 

الشحن استجابة للزيادة في كميات املواد التي يتم 
االجتار بها.

وقد حققت شركة أرامكو لتجارة املنتجات 
البترولية إجناًزا جديًدا في عام 2014 عندما 
بدأت رسمًيا في تسويق البارازيلني من إنتاج 

ساتورب والبولي أوليفينات والبوليمرات 
وجاليكول اإلثيلني األحادي من إنتاج بترورابغ. 

ويعد منو شركة أرامكو لتجارة املنتجات البترولية 
أحد العناصر الرئيسة في استراتيجيتنا 
لبناء أعمال متكاملة في مجال التكرير 

واملعاجلة والتسويق.

ومن األماكن التي شهدت تكامل أعمالنا من 
اإلنتاج إلى املستهلك مقاطعة فوجيان واجلزء 

الشرقي من مقاطعة غوانغدونغ في الصني، حيث 
يوجد هناك مشروعنا التسويقي املشترك، شركة 

سينوبك سني مي (فوجيان) بتروليم كومباني 
ليمتد، التي تبيع بنزين السيارات والديزل 

وكيروسني اإلضاءة باجلملة والتجزئة من خالل 
شبكتها التي تضم 942 منفًذا للبيع بالتجزئة 

و14 مستودع توزيع.

وقد أنشأت هذه الشركة 15 محطة بنزين 
جديدة خالل عام 2014 ضمن خطتها الرامية 

لتطوير 30 منفًذا جديًدا للبيع بالتجزئة. وقامت 
بتطوير 12 موقًعا جديًدا للغاز الطبيعي املسال 

واملضغوط. وحتوز سينوبك سني مي تقديرا عاليا 
منذ عام 2013 لتفوقها في األداء على جميع 
الشركات اإلقليمية األخرى التابعة لسينوبك 

وعلى مشاريعها األجنبية األخرى للبيع بالتجزئة 
في الصني. 

ولذلك نحن نعمل باستمرار، من خالل استثمار 
طاقة موظفينا وخبرتنا الفريدة ومواردنا لتحقيق 

التكامل عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية، 
لتوفير فرصٍ جديدة في اململكة والعالم.

شبكة التوزيع
تسليم اإلمدادات لعمالئنا بصورة آمنة وموثوقة

تقوم الشركة بتشغيل شبكة لوجستية عاملية املستوى في اململكة توفر النفط اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات 
املكررة للعمالء داخل اململكة، فيما توفر فرض تصدير النفط اخلام وسوائل الغاز الطبيعي لدينا الطاقة 
لعمالئنا حول العالم. ويقوم مركز تنسيق األعمال في الظهران مبراقبة هذه الشبكة املترابطة من معامل 

معاجلة النفط والغاز واملصافي وخطوط األنابيب ومستودعات املنتجات البترولية ووحدات تزويد الطائرات 
بالوقود والفرض والتحكم فيها بصورة تضمن سرعة االستجابة واملوثوقية.

وتعد اللوحة الكبيرة في هذا املركز أكبر شاشة عرض بالفيديو على مستوى صناعة النفط، حيث يستطيع 
املشغلون من خالل نظرة سريعة للشاشة رؤية شبكة اإلنتاج والتوزيع بكاملها. كما يستطيعون بضغطة زر فحص 

حالة كل صمام من صمامات خطوط األنابيب، ومعرفة معدل تغذية مصفاة معينة، وكمية املخزون في أحد 
الصهاريج، وحالة التحميل إلحدى الناقالت العمالقة.

ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن إجمالي أطوال شبكة خطوط األنابيب التابعة للشركة داخل اململكة بلغ 
12,100 كيلومتر في عام 1990، أما اآلن فيبلغ إجمالي أطوال هذه الشبكة حوالي 20 ألف كيلومتر، أي ما 

يعادل املسافة بني الرياض ونيويورك ذهاًبا وإياًبا. وحتمِّـل الفرض البحرية اخلمس، ماليني البراميل من النفط 
واملنتجات املكررة يومًيا على منت السفن املتجهة إلى موانئ أسواق النفط الرئيسة الثالثة في العالم في آسيا 

وأمريكا الشمالية وأوروبا.



نعزز استدامة الطاقة والفرص االقتصادية من خالل التركيز 
على التقنية لتحسني استكشاف واستخالص مواردنا

تركز أنشطتنا في مجال البحوث والتطوير على استغالل ما 
منتلكه من خبرات وكفاءات في توليد أفكار مبتكرة جتعل 
مواردنا أكثر وفرة واستدامة وفائدة وقدرة على املنافسة. 
ولتحقيق هذا الهدف، ندعم ثقافة االبتكار واالستكشاف.



تحقيق اإلنجازات في 
مختلف مراحل 

سلسلة القيمة 
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ونحن في أرامكو السعودية ننظر إلى الريادة في مجال التقنيات باعتبارها عنواًنا على 
استمرار النجاح احلاضر واملستقبلي في قطاع الطاقة، وأمًرا مهًما لتحقيق طموحات 

الشركة في اإلسهام في مواجهة التحديات العاملية في مجال الطاقة، وحتفيز منو اقتصاد 
املعرفة في اململكة.

ندعم ثقافة االبتكار
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براءة اختراع حصلنا 
عليها في 2014

99

WORKFORCE

ENTREPRENEURS ICON

SMOKE DETECTOR

VOLUNTEERS

لقد أرسينا األسس الالزمة المتالك ميزة 
تنافسية دائمة من خالل طرح مجموعة متوازنة 

من اخليارات التقنية التي جتمع بني اجلدوى 
الفنية والتجارية، فعلى صعيد التنقيب واإلنتاج، 

تبذل الشركة جهوًدا حثيثة في تطوير تقنيات 
حتقق مستويات أعلى من الكفاءة في اكتشاف 
املوارد واستخالصها، فيما تهدف األنشطة في 

مجال التكرير واملعاجلة والتسويق إلى تطوير 
وتنفيذ حتسينات في أساليب املعاجلة وفي كفاءة 
اإلنتاج في إطار مساندة أعمال البتروكيميائيات 

املتنامية العائدة للشركة، باإلضافة إلى تطوير 
وتنفيذ حتسينات جديدة في كفاءة أعمال اإلنتاج 

والتكرير بهدف احلد من التكاليف ومساندة 
إنتاج منتجات أعلى قيمة. وباإلضافة إلى ذلك، 
تهدف جهودنا في مجالني من مجاالت األبحاث 

االستراتيجية، وهما: إدارة الكربون، وتقنيات 
الوقود واحملركات، إلى احملافظة على استمرارية 
الزيت اخلام كمصدر الطاقة املفضل في السوق 

العاملية على املدى البعيد.

ويتطلب حتقيق اإلجنازات التي حتقق تقدًما فعلًيا 
للشركة وصناعة الطاقة القدرة على احلصول 

على أفضل األفكار واملوظفني والشركاء من 
أنحاء العالم، فأنشأنا على مدى السنوات القليلة 

املاضية شبكة أبحاث عاملية من خالل إقامة 
مرافق بحثية في مناطق متثل محاور لالبتكار 

في الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا، وهذه املرافق 
تتكامل وتعمل في تناغم تام مع دوائر البحث 

والتطوير املركزية العائدة للشركة ومع أعمالنا 
األساس في اململكة، لتتواصل أبحاثنا العلمية على 

مدار الساعة من خالل هذه الشبكة التي متتد 
عبر العالم.

كما نواصل السعي لالستفادة من مجموعة 
ممتلكاتنا الفكرية وممارساتنا وإجراءات عملنا 

للوصول بأرامكو السعودية إلى مرتبة ريادة 
عاملية في مجال التقنيات، حيث نسعى للحصول 

على براءات اختراع في املجاالت التي متثل 
فيها احلماية، التي توفرها هذه البراءات، ميزة 

تنافسية ومتنحنا تقديًرا عاملًيا وموقًفا استراتيجًيا 
قوًيا وميزة تتفوق بها منتجاتنا على غيرها. وقد 

حققت استراتيجية املمتلكات الفكرية في الشركة 
خالل عام 2014 نتائج كبيرة، حيث حصلنا على 

99 براءة اختراع من مكتب براءات االختراع 

والعالمات التجارية األمريكي، وهو أكبر عدد من 
براءات االختراع حتصل عليه الشركة في عام 

واحد على مدى تاريخها، كما مت التقدم بطلبات 
للحصول على 154 براءة اختراع أخرى.

مركز البحوث التابع للشركة في هيوسنت واحد من 
11 مركز ابتكار ضمن شبكة مراكزنا البحثية 

العاملية الستحضار أفكار جديدة في مجال الطاقة
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وإلى جانب اإلسهام في إيجاد حلول لتحديات 
الطاقة العاملية وحتفيز تطوير اقتصاد معرفي في 
اململكة، تسهم جهودنا في مجال البحث والتطوير 

أيًضا في تطوير مهندسني وعلماء سعوديني 
بارزين من أجل الغد ورعاية تطور بيئة االبتكار 

في اململكة. 

تطويع أفضل التقنيات
تُـدير أرامكو السعودية بعض أكبر االحتياطيات 
النفطية على وجه األرض، ويتطلب حتقيق أكبر 
األثر على الناس، الذين يعتمدون على مواردنا 

هذه، تخطيًطا بعيد املدى لكيفية زيادة معدالت 
االستخالص إلى أقصى حد مع احملافظة على 
هذه املوارد لألجيال القادمة، وفي سبيل ذلك، 
ننتج ونستخدم بعض أفضل التقنيات وأكثرها 

تطوًرا في الصناعة. 

تقنيات التنقيب واإلنتاج
فيما يلي عرض لبعض أبرز النقاط في جانب 
تقنيات التنقيب واإلنتاج من واقع العمل الذي 

قمنا به في عام 2014 لزيادة معدالت استخالص 
النفط في إطار استراتيجيتنا التي تهدف إلى 

ضمان استدامة املوارد الطبيعية في اململكة على 
املدى البعيد:

هناك تقنية حقن وتخزين ثاني أكسيد الكربون 	 
في مكامننا والتي ميكن أن تؤدي إلى تعزيز 
استخالص الزيت وخفض االنبعاثات. وفي 

مشروع جتريبي واسع النطاق من املقرر 
تنفيذه في عام 2015، سنستخدم غاز ثاني 
أكسيد الكربون في حقن اآلبار في منطقة 

العثمانية، حيث يبشر إجراء هذه التجرية في 
منطقة مكمنية ناضجة بدعم معرفتنا بسبل 
االستخالص املدعم للنفط باستخدام ثاني 

أكسيد الكربون. 

ميكن أن يساعد استخدام خلطات من املواد 	 
اخلافضة للتوتر السطحي مع البوليمرات في 

املاء احملقون في استخالص نفط الطبقات 
املنتمية إلى العصر الثالثي )الذي ال يتسنى 

إنتاجه حتت الضغط الطبيعي للمكامن أو 
من خالل حقن املياه( بصورة أكثر كفاءة. وقد 

أجرينا دراسات مستفيضة إلجناز تصنيع 
خلطات املواد اخلافضة للتوتر السطحي 

والبوليمرات وقمنا بتصميم برنامج جتريبي، 
وأجريت اختبارات للكشف بالصبغات على 

آبار فردية ومت حفر أول بئر خاصة بهذا 
البرنامج التجريبي.

ميكن أن يؤدي الغمر مبا يُـعرف باملاء الذكي إلى 	 
حتسني خصائص املياه في مكامننا الكربونية 
لزيادة معدالت االستخالص، وقد مت في عام 

2014 تنفيذ مشروع جتريبي للغمر باملاء الذكي 

في شمال العثمانية أدى إلى تقييم التكوين 
بشكل ناجح وشامل في أول بئر مراقبة في 

احلقل التجريبي.

هناك رقاقة حفر دقيقة تنتمي إلى تقنيات 	 
اجليل القادم ميكن أن توفر لنا نظاًما أقل تكلفة 

ومخاطر جلمع املعلومات من قاع البئر مبا 
يساعد في حتسني أعمال احلفر، وقد درسنا 

حتى نهاية العام إمكانية تصنيع اآلالف من تلك 
الرقاقات الستخدامها في احلقول.

تؤكد أنشطة البحوث والتطوير 
واالبتكار عزمنا على أن نصبح 
بحٍق شركًة عامليًة متكاملًة 
للطاقِة والكيميائياِت بنهاية 

هذا العقد.

أمني بن حسن الناصر
 النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج، 

أرامكو السعودية

فريق األنظمة الذكية
حلول إبداعية ملشكالت عاملية حقيقية

عندما يتعلق األمر بتشغيل مصافي ومعامل النفط 
والغاز املعقدة، فإن السالمة تأتي أواًل في كل ما نقوم 

به من أعمال. وعندما واجهنا حتدي ابتكار طريقة 
أفضل لفحص معدات التشغيل والتأكد من سالمتها 
دون حتمل تكلفة ومخاطرة السقاالت استطاع فريق 

األنظمة الذكية املؤلف من 11 عضًوا في مركز 
البحوث والتطوير بجامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية 

فتح آفاق جديدة.
ففي إطار السعي للتطوير السريع للتقنيات حقق فريق 

يتسم بالتنوع، مكون بالكامل من حديثي التخرج في 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، تصوراً مبدئًيا 

لروبوت تفتيش زاحف قادر على إجراء فحص باملعاينة 
وباملوجات فوق الصوتية إلى جانب استشعار وجود 

الغاز. وقام أعضاء هذا الفريق بتطوير هذا التصور إلى منوذج أولي عامل بالكامل في غضون 14 شهًرا فقط. ويُـعدّـ هذا الروبوت، الذي يتسم بصغر احلجم والتكامل 
والقدرة على املناورة على األسطح املنحنية وإمكانية تشغيلها السلكًيا، األول من نوعه في مجال الصناعة النفطية. كما ميكن اعتباره نظاًما ذكًيا ميكنه اكتشاف ترقق 

احلديد الناجت عن الصدأ في األنابيب واخلزانات واألوعية وغيرها من أصول الهياكل املعدنية التي يصعب الوصول إليها.
وقد فاز هذا االختراع مبيدالية فخر الصناعة التي مينحها االحتاد الدولي جلمعيات املخترعني، وحيث إن الروبوت قد مت تطويره داخل اجلامعة فهناك إمكانية لتسويقه 

باعتباره تقنية جديدة متقدمة.
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قدم مكعبة من الغاز، 
وأكثر من 415 ألف برميل 

من الزيت، استخلصت 
باستخدام تقنية انعدام 

االنبعاث في مواقع اآلبار، 
في عامي 2013 و 2014

7.6 بليون

ميكن أن تستخدم التفاعالت الكيميائية 	 
احلرارية في توليد نبضات ضغط كافية 

إلحداث كسور حول ثقب البئر، وتعزيز انتشار 
تلك الكسور. وقد جنحت التجارب املعملية في 

إثبات جدوى هذه الطريقة اجلديدة إلحداث 
الكسور، وسيتم تطبيقها في تكوينات غير 

تقليدية في عام 2015.

مِّـمت جسيمات ذكية متناهية الصغر )نانو( 	  صُـ
يبلغ حجمها جزًءا من األلف من حجم شعرة 

اإلنسان حلقنها في املكمن ألغراض االستشعار 
أو التدخل. وفي عام 2014، قمنا بحقن 

جسيمات نانوية سلبية )A-Dots( مع جهاز 
تتبع جزيئي فلوروسنتي صغير في البئر. ومت 
رصد هذه اجلسيمات بعد وصولها إلى بئرين 

منتجني مجاورين يبعدان نحو 500 متر من 
نقطة احلقن.

ميكن استخدام اجلسيمات املغناطيسية 	 
املتناهية الصغر )النانوية( لرسم خرائط 
حتركات السوائل احملقونة داخل املكامن 

الهيدروكربونية. وقد مت تصميم مجموعة من 
اآلبار الضحلة ومنذجتها وتخطيطها في عام 

2014، ومن املتوقع البدء في أعمال احلفر 

واالختبار األولي للحقل في عام 2015.

رى دراسة فئة جديدة من الكيميائيات 	  جتُـ
ميكنها احلد من لزوجة النفط الثقيل بصورة 
ميكن أن تؤدي إلى زيادة معدالت استخالصه 

مقارنة باالكتفاء بحقن املياه.

اكتملت أعمال الهندسة والتصميم األولية 	 
اخلاصة باملضخات الكهربائية الغاطسة التي 

يتم تركيبها وتشغيلها عن طريق الكابالت، ومن 
املقرر إجناز التصميم امليداني للنموذج األولي 
وتصنيعه واختباره في عام 2015، وتستخدم 

هذه املضخات لزيادة معدالت اإلنتاج في 
احلقول البحرية مثل السفانية.

وتضيف كل زيادة بنسبة 1% في معدالت 
االستخالص ماليني البراميل من النفط القابل 

لالستخالص إلى قاعدة االحتياطيات في 
الشركة، وكل مكسب في كفاءة التشغيل يزيد 

من قدرتنا على توفير املزيد من الطاقة بتكلفة 
أقل، أما زيادة االحتياطيات وإطالة عمر اإلنتاج 
فيعنيان مزيًدا من الطاقة والفرص املتاحة في 

اململكة ولعمالئنا حول العالم. 

ويساعد تركيزنا الذي ال يكل على التقنية لزيادة 
الفوائد املتحققة في جميع مراحل أعمالنا، بدًءا 

من االكتشاف واالستخالص إلى املعاجلة والتسليم، 
لضمان استقرار الطاقة وتوفر الفرص االقتصادية.

تقنيات التكرير واملعالجة والتسويق
تشمل أهم حقول البحث في مجاالت التكرير 

واملعاجلة والتسويق معاجلة النفط والغاز; 
وحتسني نوعية النفط; واملواد والكيميائيات 

املتطورة، ويتم التركيز في هذه األنشطة على 
تطوير وتنفيذ حتسينات في أساليب املعاجلة 

وكفاءة اإلنتاج في إطار مساندة أعمال 
البتروكيميائيات املتنامية، وفي كفاءة أعمال 

عد تعزيز معدالت االستخالص لضمان استدامة الطاقة أحد املجاالت  يُـ
األساس ملركز البحوث املتقدمة العائد للشركة في الظهران



بوسطن
ديترويت

هيوسنت

دلفت

بكني

دايجون 
(املعهد الكوري 
املتقدم للعلوم 

ثول والتقنية)
(جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم 
والتقنية)

الظهران
(مركز البحوث 

والتطوير, ومركز 
البحوث املتقدمة 

التابع ملركز التنقيب 
وهندسة البترول)

باريس

أبردين
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مركز بحوث

مكتب تقنية

 حتقيق موقع ريادي فيما يتعلق بتقنيات الطاقة، 
ومساندة خلق اقتصاد معرفي في اململكة

استراتيجية البحث

األهدافاملجاالت األساسقطاعات األعمال

هندسة املكامن	 التنقيب واإلنتاج
النمذجة احلاسوبية	 
اإلنتاج	 

احلفر	 
اجليوفيزياء	 
اجليولوجيا	 

زيادة اكتشاف واستخراج النفط

 التكرير واملعاجلة 
والتسويق

معاجلة النفط والغاز	 
ترقية النفط	 
املواد املتقدمة	 

الكيميائيات	 
سالمة شبكة األعمال	 

 تطوير وتطبيق التحسينات في األعمال 
 والكفاءات في اإلنتاج والتكرير لرفع قيمة 

املصادر الهيدروكربونية 

تقنيات الوقود/احملركات	 االستراتيجي
إدارة الكربون	 

 مساندة احملافظة على النفط على 
املدى البعيد

شبكة بحوث وتطوير عاملية
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اإلنتاج والتكرير بهدف احلد من التكاليف 
ومساندة إنتاج املنتجات ذات القيمة األعلى. 

وفيما يلي عرض لبعض أبرز النقاط في جانب 
تقنيات التكرير واملعاجلة والتسويق من واقع 

العمل الذي قمنا به في عام 2014:

انطالًقا من الفرصة املتاحة لتطوير تقنيات 	 
ترفع قيمة املنتجات ذات القيمة األقل وحتقق 

االستفادة من تكامل املصافي مع مرافق 
البتروكيميائيات، قام علماء من مركز البحوث 

والتطوير لدينا بتطوير طريقة من خطوة 
واحدة )حتمل العالمة التجارية سوبربيوتول( 

لتحويل خليط من مركبات البيوتني إلى سوائل 
بيوتانول مخلوطة، وهو منتج ثبتت قيمته 

كمادة ممتازة تضاف إلى البنزين لرفع مستوى 
األكسجني واألوكتان فيه، وميكن لتقنية سوبر 

بيوتول أن تقدم إسهامات مهمة في مبادرة 
الوقود النظيف التي تنفذها أرامكو السعودية.

مت حتقيق تقدم في تقنية ذات سمات مستقبلية 	 
ال تزال قيد التطوير، وهي تقنية إنتاج 

الكيميائيات من النفط اخلام مباشرة أو ما 
يُـسمَّـى بتحويل النفط اخلام إلى كيميائيات، 

حيث بلغت هذه التقنية مرحلة العرض، وسيتم 
إنشاء مختبر جتريبي متكامل في الواليات 
املتحدة في عام 2015 إلثبات جدوى هذه 

التقنية، ويهدف هذا املشروع إلى دراسة جدوى 
إنتاج األوليفينات واملواد األروماتية مباشرة 

من النفط اخلام، حيث توفر هذه التقنية 
مساًرا لتوجيه النفط اخلام مباشرة إلى سوق 

البتروكيميائيات. 

تبحث الشركة وبصورة مستمرة عن طرق 	 
جلعل أعمالنا أكثر كفاءة، وبهذه الروح، قمنا 

بتطوير وسيط كيميائي جديد خاص بالتكسير 
الهيدروجيني يحسن األداء في معاجلة النفط 

الثقيل اخلالي من املعادن )أي النفط الذي أزيلت 
منه املعادن مثل الفناديوم(، ويظهر هذا الوسيط 

الكيميائي اجلديد، الذي أطلق عليه اسم 
CAN-15، نشاًطا أعلى من الوسائط الكيميائية 

املتوفرة حالًيا مع االحتفاظ بكل اخلصائص 
املطلوبة في الوسائط الكيميائية السابقة. وقد 

بدأ اختبار هذا الوسيط الكيميائي اجلديد 
في عام 2014 في مصفاة الرياض العائدة 

للشركة، وفي ظل زيادة نسبة األنواع األثقل في 
إمدادات النفط اخلام احلالية في األسواق، فإن 

هذا الوسيط الكميائي اجلديد ميكن أن يفيد 
شركات التكرير حول العالم.

في عام 2014، وبعد عامني من التجارب 	 
امليدانية الناجحة على تقنية جديدة تستخدم 

األغشية لزيادة إنتاج سوائل الغاز الطبيعي، مت 
جتهيز هذه التقنية لالستخدام في معامل الغاز 

العائدة للشركة. حيث ميكن لهذه األغشية، 
بفضل خاصية النفاذية، احتجاز النيتروجني 

وتركيز املواد الهيدروكربونية الثقيلة في لقيم 
وحدة استخالص سوائل الغاز الطبيعي عن 

طريق التبريد، مما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج في 
ظل اقتصاديات منافسة. 

التقنيات االستراتيجية
تهدف جهودنا في مجالي إدارة الكربون وتقنيات 
الوقود واحملركات إلى ضمان استمرارية النفط 

اخلام كمصدر الطاقة املفضل في السوق العاملية 
على املدى البعيد. وتشمل أبرز النقاط في هذا 

اجلانب من واقع العمل الذي قمنا به في عام 
2014 ما يلي:

قمنا بزيادة استثماراتنا العاملية في أبحاث 	 
الوقود واحملركات بدرجة كبيرة من أجل حتسني 

كفاءة محركات االحتراق الداخلي، وواصل 
باحثونا في باريس تطوير أنظمة وقود/محركات 

مبتكرة، فيما واصل املركز العائد للشركة في 
ديترويت عمله لدمج التقنيات والدراسات 

االستراتيجية في مجال النقل. وقد أطلق كال 
هذين املركزين مشاريع تعاونية مع كبريات 
شركات تصنيع السيارات والشركات التي 

تغذيها باملكونات وتلك التي تطور التقنيات. 

أجنزنا دراسة رئيسة حول أثر مواد تنظيف 	 
الوقود في اململكة، وتُـعرف املواد املضافة املنظفة 

للوقود من قبل صناعتي الوقود واملركبات 
باعتبارها وسيلة لتحقيق كفاءة الوقود، 

كما أجرينا جتربتني رئيستني على أسطول 
املركبات، ويتوقع أن تشير النتائج إلى خفض 

في استهالك الوقود بنسبة 1.6% للبنزين 
وأكثر من 3% للديزل، ووفًقا لهذه النتائج يتوقع 

حتقيق خفض في االستهالك السنوي للوقود 
على مستوى اململكة يبلغ أكثر من 5.6 مليون 

برميل من الديزل وأكثر من 3 ماليني برميل من 
البنزين، وستستخدم نتائج هذه الدراسة في 

إثبات جدوى استخدام املواد املضافة املنظفة 
للبنزين والديزل على مستوى اململكة دعًما 
جلهود الشركة في مجال الوقود النظيف.

ا في تطوير تقنية الطاقة, وقد أسفرت جهودنا في عام 2014 عن  ا عامليًـ نسعى ألن نصبح رائدًـ
99 براءة اختراع, وهو أكبر عدد من البراءات يتم احلصول عليه في عام واحد في تاريخ الشركة
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أجنز فريق إدارة الكربون في الشركة جتربة 	 
لالحتراق األكسجيني للرجيع الثقيل باستخدام 
األكسجني الثقيل والهواء املخصب، وتبشر هذه 

التقنية بنتائج واعدة تتيح التوسع في استخدامها 
كوسيلة لالستفادة من أنواع الرجيع الثقيلة التي 
يصعب حرقها واالستفادة منها بكفاءة في توليد 

الكهرباء مع إمكانية الستخالص ما نسبته %90 
من ثاني أكسيد الكربون.

شبكة بحوث وتطوير عاملية
الوجود العاملي القوي في مجال األبحاث 

افظة عليه عامل متكني أساس  والتقنيات واحملُـ
في جهودنا لتحقيق الريادة في جميع مجاالتنا 
التقنية، وباإلضافة إلى ذلك، فإن التعاون على 
مستوى عاملي مع شركاء عامليني في املجاالت 

البحثية ذات األهمية االستراتيجية للشركة 
يحسن وبدرجة كبيرة من جودة ونطاق أنشطتنا 

البحثية ويؤدي إلى تأكيد صحة توجهاتنا في هذا 
الصدد. ويتيح لنا هذا النهج إمكانية الوصول إلى 
مصادر متنوعة من الكفاءات البحثية حول العالم 

والبناء على خبرات ومعارف اآلخرين، كما أن 
تطويع هذا التنوع الفكري واملهني ميثل واحًدا من 

أهم مصادر االبتكار والقدرة على املنافسة.

ومتثل مراكز األبحاث ومكاتب التقنيات العائدة 
للشركة حول العالم محاور استراتيجية للكفاءات 
االبتكارية والبحثية في مناطق مواتية في العالم، 

فباإلضافة إلى املركز العائد للشركة داخل اململكة 
في جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، استمرت 
خمسة مراكز بحثية عاملية وثالثة مكاتب للتقنية 

في النمو من حيث احلجم والنطاق خالل عام 
2014، حيث تقدم املساندة واخلدمات ملشاريع 

البحث والتقنية، وتتيح إجراء أبحاث مبتكرة 
في مجاالت تتسم بتأثيرها القوي وبعيد املدى 

وحتقيق القيمة املضافة، وكل ذلك بهدف توفير 
ميزة تنافسية كبيرة للشركة.

ففي مركز األبحاث والتطوير العائد للشركة 
في جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، تكمِّـل 

األبحاث التي جنريها اإلمكانات القوية التي 
توفرها اجلامعة في مجاالت التكرير واملعاجلة 

مثل تقنيات الوقود، ويعزز من هذه العالقة 
التعاونية برنامج التعاون الذي تبلغ مدته عشر 
سنوات مع مركز أبحاث االحتراق النظيف في 

اجلامعة. وتشمل مجاالت البحث األخرى تطوير 
الوسائط الكيميائية وعلم املواد وتقنية اجلسيمات 

متناهية الصغر )النانو( ومواد الطاقة الشمسية، 
وقد بدأ تطوير مرفق بحثي مستقل في عام 

2014، وسيتسع هذا املركز اجلديد ملائة وخمسني 

باحًثا من أرامكو السعودية في مجاالت التنقيب 
واإلنتاج، والتكرير واملعاجلة والتسويق.

أما مركز األبحاث العائد للشركة في بوسطن 
فيقع بالقرب من معهد ماساتشوستس للتقنية، 
ومت افتتاحه في شهر ديسمبر 2013. ويُـساند 
العمل الذي يتم هناك أعمال التنقيب واإلنتاج، 

والتكرير واملعاجلة والتسويق في مجاالت النمذجة 
احلاسوبية واملواد املتقدمة وتقنيات اجلسيمات 
متناهية الصغر )النانو(، وقد دخل فريق املواد 

املتطورة في عام 2014 في تعاون مع مبادرة 

الطاقة في معهد ماساتشوستس للتقنية إلجراء 
أبحاث حول تقنيات الستخدام األغشية في فصل 

الغاز وحتليته )إزالة كبريتيد الهيدروجني منه(، 
ومواد تستخدم في إزالة املواد الهيدروكربونية 
الثقيلة، واستخدام مركبات الزيوليت متوسطة 

املسامية في حتسني نوعية النفط اخلام.

في شهر سبتمبر 2014 افتتحنا أكبر مركز 
أبحاث تابع للشركة خارج اململكة. ويركز مركز 

األبحاث العائد للشركة في هيوسنت على تقنيات 
التنقيب واإلنتاج للموارد التقليدية وغير التقليدية 

ملساندة أهداف حتسني معدالت االكتشاف 
واالستخالص. كما تشمل مجاالت البحث احملددة 

في املركز أعمال التصوير السيزمي املتقدم 
وزيادة اإلنتاجية غير التقليدية، واستخدام ما 

يُـعرف بالسوائل الذكية في حتسني إنتاجية اآلبار، 
والبوليمرات املعتمدة على تقنيات اجلسيمات 

املتناهية الصغر )النانو(، واملواد اخلافضة للتوتر 
السطحي، وتقنيات األسمنت ذات الصلة بأعمال 
احلفر، واجليولوجيا الكمية، وأجهزة االستشعار 

املتطورة التي تستخدم في قيعان اآلبار.

أما فريقنا املعني بالبحث والتطوير في مركز 
األبحاث العائد للشركة في ديترويت فيركز على 

احللول القادرة على املنافسة في مجال النقل، 
وحتسني كفاءة احملركات احلالية واملستقبلية، 

بهدف احلد من األثر البيئي العام والتكلفة 
والتعقيد في أنظمة احملركات، ويتعاون هذا 

الفريق مع الشركات األصلية املصنعة للمعدات 
وموردي التقنيات في حتقيق التواؤم بني األفكار 

في األعلى: االبتكار ضروري لتحقيق الفوائد التي تنطوي عليها موارد الطاقة.
إلى اليسار: يوجد أحد املراكز البحثية العائدة للشركة داخل احلرم اجلامعي جلامعة 

امللك عبداهلل للعلوم والتقنية, ويساعد هذا املركز في تعزيز بيئة االبتكار احمللية
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برميل من وقود الديزل والبنزين، من املتوقع أن يتم توفيرها 
في اململكة سنوًيا باستخدام املواد املضافة املنظفة للوقود

5.6 و 3.1 مليون

املبتكرة وواقع أعمال اإلنتاج، حيث تشمل مجاالت 
التعاون الدراسات املتعلقة باحتراق الوقود 

واالنبعاثات ودمج التقنيات إلى جانب الدراسات 
االستراتيجية في مجال النقل.

أما مركز أبحاث الوقود العائد للشركة في 
باريس فيوجد داخل مركز الطاقات اجلديدة 

التابع للمعهد الفرنسي للبترول، وهو أحد موردي 
التقنيات، ويتيح لنا هذا املوقع املهم في مجال 

التقنيات االستفادة من مرافق هذا املركز وصالته 
مبختلف شركات صناعة السيارات األوروبية في 
رفع وتيرة ابتكار تقنيات الوقود املختلفة، وتركز 

مجاالت األبحاث على تطوير وحتسني أنظمة 
وقود ومحركات مبتكرة.

كما تستضيف جامعة دلفت في هولندا مكتب 
أبحاث دلفت العاملي العائد للشركة، الذي يركز 

بصورة أساسية على معاجلة املعلومات السيزمية 
ورسم الصور ملا في باطن األرض بهدف مساعدة 

الشركة في احلصول على فهم أفضل للطبيعة 
اجليولوجية ألعماق األرض في اململكة. 

أما مكتب التقنيات العائد للشركة في مدينة 
أبردين في أسكتلندا فيركز على تقنيات احلفر 
واإلنتاج. ومن اإلضافات احلديثة لهذا املكتب، 

إنشاؤه حديثاً فرعاً لشركة أرامكو السعودية 
ملشاريع الطاقة في أوروبا، مهمته إنشاء وتطوير 

عالقات مع شركات التقنيات االبتكارية ذات 
األهمية االستراتيجية في مجال الطاقة.

وبالنسبة لبرنامج التعاون في مجال إدارة ثاني 
أكسيد الكربون في املعهد الكوري املتقدم للعلوم 

والتقنية في مدينة دايجون في كوريا اجلنوبية فهو 
مكرس ملعاجلة املسائل املتعلقة بإدارة الكربون، ويتبع 
هذا البرنامج التعاوني نهًجا يعتمد على تخصصات 
متعددة من أجل ابتكار أساليب اقتصادية الحتجاز 
وتخزين ثاني أكسيد الكربون املنبعث من املصادر 

الثابتة واملتحركة وحتويله إلى مواد مفيدة. 
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أما آخر إضافة إلى شبكتنا البحثية العاملية فتتمثل 
في مركز بكني العاملي لألبحاث، املقرر افتتاحه 
في أوائل عام 2015. وسيركز هذا املركز في 

البداية على ثالثة مجاالت بحثية هي اجليولوجيا 
واجليوفيزياء وكيميائيات اإلنتاج بغرض حتسني 

معدالت استخالص النفط، وقد حقق هذا املركز 
بالفعل إجنازات مهمة في بحوثه في مجالي 
استخدام الكيميائيات في حتسني معدالت 

استخالص النفط والتصوير السيزمي املتطور.

وبالنسبة لشركة أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة، 
فقد عملت خالل عام 2014 على اإلضافة إلى 
ما يتم داخل الشركة من أنشطة بحثية وتعزيز 

الفوائد املتحققة من شبكتنا البحثية العاملية من 
خالل مواصلة االستثمار على الصعيد العاملي في 

الشركات اجلديدة ذات معدالت النمو املرتفعة التي 
متتلك تقنيات ذات أهمية استراتيجية للشركة. وقد 

قدمنا مساندة كبيرة للشركات الواعدة من خالل 
التوجيه االستراتيجي، والسماح لتلك الشركات 

بالدخول إلى شبكتنا العاملية، إلى جانب رأس املال 
املطلوب لتسريع تطوير واستخدام التقنيات التي 

تنطوي على إمكانيات منو في اململكة.

وفي ظل التدفق املتواصل لالستثمارات اجلديدة، 
انصب التركيز على إدارة مجموعة املشاريع 

الرأسمالية االستثمارية اجلريئة العائدة للشركة 
وحتسني استراتيجيتنا في مجال التقنيات وتعزيز 

أعمال شركة أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة 
وبناء هويتها وشخصيتها املميزة. وقد قُـدم للجنة 
االستثمارات في شركة أرامكو السعودية ملشاريع 

الطاقة حتى نهاية العام 11 استثماًرا لالعتماد 
في مجاالت التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما 
وأعمال التكرير واملعاجلة والتسويق والكيميائيات 

ورفع كفاءة استهالك الطاقة، علًما بأن هذه 
الشركة قد أنفقت منذ نشأتها في عام 2012 ما 

مجموعه 13 استثماًرا رأسمالًيا.

ونحن ندرك أن الفكرة اجليدة ميكن أن تأتي 
من أي مكان، ونحن مهتمون على وجه التحديد 
باألفكار التي تنطوي على إمكانية التطور إلى 

تقنيات قابلة لالستخدام على نطاق واسع وميكننا 
أن نستفيد منها في حل حتديات الطاقة التي 

نواجهها جميًعا. وقد استثمرنا – من خالل شركة 
أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة – في شركة 

سيلوريا تكنولوجيز التي يوجد مقرها في سان 
فرانسيسكو، والتي تستخدم طريقة بيولوجية لصنع 

وسائط كيميائية حتول الغاز الطبيعي إلى إيثيلني 
أسفرت عن تصنيع اإليثيلني بتكلفة تنافسية مع 
احلد من االنبعاثات مقارنة بالتقنيات التقليدية.

وقد أسست شركة أرامكو السعودية ملشاريع 
الطاقة، باإلضافة إلى مقرها الرئيس في 

الظهران، فرًقا لشركات املشاريع االستثمارية 
في مدن محورية للطاقة هي هيوسنت وأبردين 

وأوسلو، كما يوجد لها ممثلون آخرون في سيئول 
وطوكيو، وتتطور هذه الشركة إلى شركة استثمارية 

عاملية املستوى توفر ملجتمعاتنا استثمارات ومنًوا 
اقتصادًيا إلى جانب املزيد من الفرص.

التعاون االستراتيجي
إلى جانب شبكة مراكز األبحاث املوجودة داخل 

الشركة، فإن عالقات الشراكة والتعاون توفر 
مجاالت متيُّـز وتعزز جهودنا لتحقيق أهدافنا في 

مجال التقنيات. 

وإلى جانب بناء قدرات البحث والتطوير، فإن 
هذه العالقات متكننا من:

االستفادة من اخلبرات العلمية.	 

الوصول إلى مصادر الكفاءات املؤهلة واحلصول 	 
على فرص لتدريب وتطوير الكفاءات.

تعزيز اجلهود التعاونية على الصعيدين 	 
احمللي والدولي.

وقد أنشأنا مجموعة واسعة من العالقات التعاونية 
مع أبرز اجلامعات البحثية السعودية والعاملية، كما 

أننا نواصل إقامة املزيد من الشراكات.

فنحن نتعاون مع جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن في خمس مجاالت بحثية تتعلق بأعمال 

التنقيب واإلنتاج، منها رفع معدل استخالص 

من بني الفوائد الرئيسة جلهودنا في 
مجال البحث والتطوير, إعداد العلماء 

واملهندسني السعوديني املستقبليني
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براءات االختراع
بناء ثقافة االبتكار

احلصول على 99 براءة اختراع في 	 
عام 2014

احلصول على 57 براءة اختراع في 	 
عام 2013

احلصول على 58 براءة اختراع في 	 
عام 2012

وجود 11 مركًزا ومكتبا دولًيا عامًال 	 
للبحوث والتقنية في عام 2014

النفط ووضع تقديرات جودة املكامن والسمات 
الزلزالية للطبقات القريبة من سطح األرض 
وحتسني أعمال احلفر ورفع اإلنتاجية. أما 

العالقات التعاونية في مجاالت التكرير واملعاجلة 
والتسويق فتشمل الكيميائيات ومعاجلة الغاز ذي 
اجلودة املتدنية واستخالص ثاني أكسيد الكربون 

واالستفادة منه وحتسني نوعية النفط اخلام. 
وقد اجتمع مجلس التعاون بني أرامكو السعودية 

وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن في عام 2014 
الستعراض ما حتقق من تقدم في األنشطة 

املشتركة في مجاالت البحث والتطوير والتعليم 
والتدريب ونقل التقنيات واملشاركات املجتمعية. 

وترتبط جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 
مع أرامكو السعودية بشراكة راسخة ومتعددة 
اجلوانب في مجال التعليم والبحث. وفي عام 
2014، وضع الطرفان اللمسات األخيرة على 

خططهما إلنشاء كلية جديدة لهندسة البترول 
وعلوم األرض بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، 

تضطلع مبهمة توفير نوعية عاملية املستوى 
من التعليم البحثي للطالب اجلامعيني وطالب 

الدراسات العليا مع دعم البحوث في مجال العلوم 
والتقنية الكتشاف واستخالص املوارد البترولية. 

وستكون هذه الكلية، التي تستفيد من اإلسهامات 
الفكرية واملالية لكل من أرامكو السعودية وجامعة 

امللك فهد للبترول واملعادن، منوذجاً للطرق املبتكرة 
واملرنة في إنشاء مراكز التميز في مجال البحث 

والتعليم بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن، حيث 
ستتبنى مناذج تعليمية جديدة تتضافر من خاللها 
جهود هيئة التدريس والطالب والصناعة ملعاجلة 
املشكالت العملية والتقنية ذات األهمية لصناعة 

النفط في اململكة والعالم. كما ستوفر بيئة تعاونية 
متعددة التخصصات جتمع بني التعليم والبحث في 

برامج متكاملة واسعة النطاق.

أما مجلس التعاون بني أرامكو السعودية وجامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية فاجتمع في عام 
2014 ملراجعة اجلهود التعاونية اجلارية، حيث 

نعمل مًعا على تنفيذ أنشطة في مجاالت أبحاث 
التنقيب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة والتسويق، 

وتشمل هذه األنشطة اجليوفيزياء وهندسة 
املكامن وتقنيات احلفر واإلنتاج واألبحاث البيئية 
اخلاصة بالبحر األحمر واحتراق الوقود وحتلية 

املياه وإعادة استخدامها والطاقة الشمسية.

كما جتمعنا مبعهد ماساتشوستس للتقنية 
عالقة بحثية وتعليمية جارية تشمل قطاع التنقيب 
واإلنتاج، وقطاع التكرير واملعاجلة والتسويق، علًما 
بأن مركزنا البحثي في بوسطن قد اختير له موقع 

استراتيجي بالقرب من معهد ماساتشوستس 
للتقنية من أجل تنمية هذه العالقة االستراتيجية. 

وتركز املشاريع البحثية التعاونية مع هيئة 
التدريس في هذا املعهد على مجاالت النمذجة 
ورسم الصور واحملاكاة واملواد املتطورة، إضافة 

إلى أن دائرة الشبكات الكهربائية في الشركة 
تستفيد من هذه العالقة من خالل رعاية مشروع 
تعاوني متعدد السنوات بعنوان «منافع املستقبل» 
يركز على التقييم الفني واالقتصادي الستخدام 

النماذج الالمركزية في توليد الكهرباء مقارنة 
بالنماذج املركزية. 

كما أنشأنا عالقات تعاون فعالة ومثمرة مع أبرز 
األطراف في الصناعة العاملية بهدف التمكني 

لالبتكار وتعزيز قدراتنا عن طريق:

تنمية فهم مشترك للفرص احملتملة.	 

استخدام نهج جماعي في تطوير حلول 	 
للتحديات الناشئة عن أوضاع السوق وتداول 

املصالح املشتركة في األعمال.

إيجاد التناغم حول مناذج األعمال التي متكن 	 
الطرفني من تقاسم املخاطر وحتقيق القيمة 

املضافة من أنشطة التطوير الناجحة.

ومن األمثلة على ما تقدمه الشركة من تشجيع 
للتعاون بني اجلهات األكادميية والصناعة تعاوننا 
مع شركة وادي التقنية في الظهران، وهو مجمع 
أبحاث وابتكار على مقربة من جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن واملقر الرئيس ألرامكو السعودية 
في الظهران.

حيث نعمل في هذا املركز بالتعاون مع جامعة 
امللك فهد للبترول واملعادن وشركات طاقة بارزة، 

على التغلب على عدد من التحديات املشتركة 
في مجاالت مثل املواد املتطورة واجليوفيزياء 

وهندسة البترول والتكرير وعمليات تصنيع 
البتروكيميائيات وإدارة املياه وكفاءة استهالك 
الطاقة والطاقة املتجددة واحلوسبة املتقدمة.

ويُـعدّـ تسويق املمتلكات الفكرية حجر األساس 
إليجاد املشاريع املستقبلية الرائدة، وتعد اململكة، 

التي حتتل املرتبة األولى بني الدول العربية في 
عدد براءات االختراع العاملية املسجلة باسمها 

بنسبة 45% من إجمالي هذه البراءات، مهيأة ألن 
تصبح مركًزا للتميز في مجال البحوث والتطوير. 

وميثل دورنا في تأسيس التحالف السعودي 
للبحوث املتقدمة نقطة حتول محورية في هذه 

التطلعات، ويضم هذا التحالف ستة كيانات 
هي: أرامكو السعودية، وجامعة امللك عبداهلل 

للعلوم والتقنية، وجامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن، والشركة السعودية للتنمية واالستثمار 
التقني )تقنية(، ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم 

والتقنية، ومعهد املثلث البحثي في كارولينا 
الشمالية بالواليات املتحدة، بهدف التعاون 

في حتويل األفكار العديدة التي تتولد داخل 
اململكة إلى تقنيات ومنتجات جتارية وتطبيقات 
ميكن للصناعة استغاللها، ونتيجة إلنشاء هذا 

التحالف ستؤسس شركة جديدة باسم «تكنوفيا» 
جلسر الهوة بني اكتشاف األفكار واستخدامها 

العملي وتسويقها.



في صناعتي النفط والكيميائيات نستخدم الوسائط 
ُـعرف أحياًنا باحملفزات، لزيادة  الكيميائية أو ما يـ

فائدة وقيمة مواردنا الهيدروكربونية. واحملفز ال يغير 
املادة وإمنا يُـنشط ويُـسرع ويُـضخم نوًعا من التفاعل 

يؤدي إلى التغيير املنشود.

التمكين ملستقبل 
مستدام للمملكة



عد ملعب اجلوهرة في مدينة امللك عبداهلل الرياضية بجدة  يُـ
ا على التزامنا  والذي مت إجنازه في عام 2014, شاهدًـ

باملساعدة في تطوير مجتمعات صحية وحيوية في اململكة
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وهذا هو ما ميثل توجه أرامكو السعودية في أعمالها، حيث ال 
يكفيها أن تكون واحدة من شركات الطاقة والكيميائيات العاملية 

الرائدة، فعلى قدر املكانة تكون املسؤولية. 

ز لفرص جديدة محفِّ
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مصباح ثنائي الصمام )LED( مت تركيبها في عام 2014

نحو 500 ألف

ونحن نتحمل مسؤولية أن نستفيد من كفاءاتنا 
وخبراتنا في تعظيم اآلثار اإليجابية ألنشطة 

أعمالنا حيثما أمكن. وعندما نفعل ذلك نكون 
مبثابة محفز لتنشيط فرص جديدة في اململكة 

والعالم، حيث نعمل، من خالل اجلمع بني األفراد 
واملؤسسات، على تسريع عملية تطوير األفكار 
اجلديدة ونحقِّـق قيمة مضافة من كل ما نفعل.

وهذا طموح بعيد املدى يكاد ميس جميع جوانب 
عملنا، فنمو أعمالنا الكيميائية العاملية، على 

سبيل املثال، من شأنه أن يوفر منتجات جديدة 
تتولد منها القدرة على تصنيع منتجات جديدة 

جتلب فرًصا لنشوء مجموعة واسعة من األعمال، 
مما يجعل اقتصاد اململكة أكثر تنوًعا ويتيح فرًصا 

جديدة للعمل وإقامة املشاريع للسعوديني.

ومن خالل كونها محفًزا لتطوير قطاع خدمات 
طاقة سعودي متقدم، فإن الشركة تضع األساس 

لتحقيق فوائد أكبر لصناعتنا وللمملكة ككل، 
إذ نساند تطوير شركات محلية تصنِّـع املواد 

ذات الصلة بصناعة الطاقة وتقدم اخلدمات 
الهندسية وخدمات حقول النفط. وستساعد كل 

هذه املبادرات في جعل اململكة مركًزا استراتيجًيا 
لالستثمارات في قطاع خدمات الطاقة على 

الصعيدين احمللي والعاملي.

كما أن بناء مستقبل مستدام يعني تعزيز بيئة 
سليمة للطاقة احمللية في اململكة، حيث أن العديد 
من األنشطة، من اختبار خيارات الطاقة املتجددة 

إلى تعزيز ثقافة الترشيد وكفاءة االستهالك، 
ه للتمكني القتصاد يتسم بالكفاءة في  توجّـ

استهالك الطاقة ويتمتع مبزيج طاقة أكثر تنوًعا.

ولدينا في أرامكو السعودية مهمة من شقني 
هما تعزيز االستدامة التجارية لشركتنا بفاعلية، 
والسعي من خالل عملنا الغتنام فرص اإلسهام 

في زيادة ازدهار اململكة التي نعمل خلدمتها 
وازدهار العالم الذي يستفيد من تقدم أعمالنا.

وفي عام 2014 استطعنا أن منكن ملستقبل أكثر 
استدامة بالعديد من الطرق، فنحن نواصل 
البحث عن سبل زيادة الفوائد املتحققة من 

أنشطة أعمالنا. وفي إطار عالقة تعاون رائدة 
مع شركتي جنرال إليكتريك وتاتا كونسالتانسي 

سيرفيسز، قمنا بتأسيس مركز مساندة إجراءات 
األعمال اجلديد، الذي يهدف إلى توفير نحو 

3 آالف فرصة عمل للمرأة السعودية في غضون 
السنوات الثالث املقبلة، وستتولى شركة تاتا 
كونسالتانسي سيرفيسز، الرائدة عاملًيا في 

خدمات إجراءات األعمال، تشغيل هذا املركز.

مركز مساندة 
إجراءات األعمال

تعزيز توفير فرص العمل
أول مركز نسائي بالكامل خلدمات 	 

األعمال في اململكة
التعاون مع شركتي جنرال إليكتريك 	 

وتاتا كونسالتانسي سيرفيسز
مساندة األعمال في مجاالت املالية 	 

واحملاسبة وإدارة منظومة التوريد 
واملوارد البشرية

يهدف إلى توفير نحو 3000 فرصة 	 
عمل للمرأة السعودية في غضون 

السنوات الثالث املقبلة
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ويُـعدّـ هذا املركز، الذي يوجد مقره في الرياض، 
أول مركز نسائي بالكامل خلدمات األعمال في 

اململكة. ويعمل به حالًيا أكثر من 400 موظفة 
بدوام كامل، ملساندة إجراءات األعمال للعديد 

من إدارات أرامكو السعودية ولشركة جنرال 
إليكتريك في مجاالت املالية واحملاسبة وإدارة 

منظومة التوريد واملوارد البشرية. كما يقدم املركز 
خدمات مساندة األعمال لعمالء جنرال إليكتريك 

في 39 دولة في الشرق األوسط وأفريقيا 
وأوروبا. ومن خالل إسناد هذه اخلدمات إلى 

املركز تتمكن الشركات من التركيز على أنشطتها 
األساس واملساعدة في توفير فرص عمل مجزية 

ومستدامة للمرأة السعودية.

وفي شراكة مع جامعة األميرة نورة بنت 
عبدالرحمن في الرياض لتطوير تصور إلنشاء 
مجمع أعمال نسوي داخل حرم اجلامعة، مت 

توقيع مذكرة تفاهم إلجراء دراسة جدوى ووضع 
املخطط األساس لهذا املجمع. وخصصت 
اجلامعة عدًدا من مباني املدينة اجلامعية 

الستخدامها إلجراء اختبار مبكر لهذا املفهوم. 
ويتضمن هذا املخطط أن يكون املجمع مبثابة 

جسر يربط بني اجلهات األكادميية وأماكن 
العمل. وستمنح طالبات اجلامعة وخريجاتها 

األولوية في التدريب والعمل في شركات خدمات 
نسائية بالكامل في هذا املجمع، بينما سيتم نقل 

مركز تاتا خلدمات مساندة إجراءات األعمال 
إليه كمستأجر رئيس. ويُـتوقع لهذا املجمع أن 

يوفر ما بني 10 آالف إلى 15 ألف فرصة عمل 
للنساء السعوديات.

ومن خالل شركتنا األوروبية للمبيعات والتسويق، 
وهي شركة البترول السعودي فيما وراء البحار 

احملدودة، وبالتعاون مع شركائنا في الهيئة 
العامة لالستثمار وشركة يورومني، قمنا برعاية 

أول منتدى استثماري سعودي بريطاني في 
تاريخ اململكة. وقد عرض هذا املنتدى فرص 

االستثمار األجنبي املباشرة التي تلبي أهداف 
اململكة في تعزيز اإلنتاجية احمللية وإيجاد 

وظائف عالية اجلودة وتعزيز االزدهار من خالل 
اقتصاد قوي ومتنوع. وشملت املوضوعات التي 
تناولها املنتدى مناخ االستثمار وفرص األعمال 
املتاحة للمستثمرين في مجال الرعاية الصحية 

واخلدمات اللوجستية والتقنية واالبتكار.

التمكين للتنويع االقتصادي
يعد التنويع االقتصادي أحد عوامل النجاح 

املهمة ألي اقتصاد يبحث عن االستدامة بعيدة 
املدى. ونحن بدورنا نقوم بإنشاء أعمال تعزز 

هذا التوجه. وتتيح املجمعات الصناعية العديدة 
وغيرها من املبادرات املرتبطة بدمج مرافق 

التكرير والكيميائيات فرصا للمستثمرين احملليني 
واألجانب لالستفادة مما تتمتع به اململكة من 

ميزات في التكاليف، املمثلة في تكاليف العمالة 
التنافسية والقدرات اللوجستية وانخفاض تكلفة 
الطاقة والقرب من األسواق النامية في الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا. وتهيئ هذه املشاريع 

أوضاًعا مثالية إليجاد الوظائف للسعوديني في 
صناعات تساعد على تنويع االقتصاد.

كما حققنا تقدًما كبيًرا في حتقيق رؤيتنا في 
جذب االستثمارات احمللية واألجنبية في أعمال 

من شأنها حتقيق هدف تنوع اقتصاد اململكة. 

وذلك من خالل استخدام منتجاتنا الكيميائية 
في تصنيع منتجات أخرى. وقد مت في نهاية 

عام 2014 التوصل إلى اتفاقيات مع مستأجرين 
لثالثني موقعا من أصل أربعة وثالثني موقًعا 

في مجمع رابغ التقني. ومت حتديد مستأجرين 
محتملني للمواقع املتبقية. ومن املقرر تخصيص 

نحو 30% من إنتاج بترورابغ من البوليمرات 
ملستأجري هذا املجمع.

ومن املتوقع أن تصل االستثمارات التي تتم في 
هذا املجمع بحلول عام 2015 إلى 1.2 بليون 

دوالر، وأن يصل عدد فرص العمل اجلديدة التي 
يتم توفيرها من خالله إلى 2000 فرصة عمل 

مباشرة. وتتشارك أرامكو السعودية وسوميتومو 
كيميكال املسؤولية عن أنشطة إنشاء مجمع 
رابغ التقني والترويج له وتسويقه. وستظل 

هذه األنشطة مستمرة إلى حني شروع جميع 
مستأجري املجمع الـ 34 في إنشاء مرافق إنتاج 
البالستيك اخلاصة بهم، في الوقت الذي سيتم 

فيه نقل هذه األنشطة إلى بترورابغ.

أما صدارة ومجمع الصناعات الكيميائية 
والتحويلية (بالس كيم) املجاور لها فسيقدمان 

مجموعة كبيرة من املنتجات املتخصصة التي 
حتقق القيمة املضافة وتستهدف األسواق الناشئة 
في منطقة آسيا، والباسيفيك، والشرق األوسط، 
وشرق أوروبا، وأفريقيا. وبحلول النصف الثاني 

من عام 2015 يتوقع أن تبدأ صدارة إنتاج 
منتجات اللدائن والكيميائيات التي ميكن أن 

تستخدمها الشركات إلنتاج املنتجات البالستيكية 
واملنظفات واملواد الرغوية لألسواق احمللية 
والدولية. ويعد التكامل بني صدارة ومجمع 

قوة التوليد املشترك
نعتمد تقنية ابتكارية لتحسني كفاءة استهالك الطاقة

يتم في عملية التوليد املشترك، أو أنظمة احلرارة والكهرباء املجمعة، استخالص 
حرارة عادم معامل اإلنتاج وحتويلها إلى طاقة حرارية مفيدة. وتعد فوائد أنظمة 

التوليد املشتركة كثيرة حيث حتتاج إلى وقود أقل إلنتاج الطاقة. وألن الطاقة 
منتجة في املعمل فإنه لن يكون هناك فاقد فيها أثناء النقل عبر خطوط الكهرباء، 
فضًال عن أن كمية الوقود احملروق األقل تؤدي، كنتيجة طبيعية، إلى انبعاثات أقل.

وتعد أنظمة التوليد املشترك عنصًرا رئيًسا في استراتيجيتنا لتحقيق االكتفاء 
الذاتي الكامل في توليد الكهرباء الالزمة لتشغيل معاملنا، كما ميكننا التوليد 
املشترك من إنتاج الكهرباء كمنتج طبيعي ثانوي ألعمالنا ويقلل من استهالكنا 

للطاقة املستمدة من شبكة الكهرباء الوطنية.
وتشمل مرافق التشغيل اجلديدة أنظمة مستقلة للتوليد املشترك. كما نقوم بتزويد 

املعامل القائمة مبثل هذه األنظمة. ففي مرفق الشيبة، على سبيل املثال، نقوم 
بتحسني قدرة توليد الكهرباء في املعمل لتصل إلى أكثر من 1 غيغاواط من خالل 

تركيب أربع وحدات للتوليد املشترك.
ويساعد تبني تقنية التوليد املشترك في رفع كفاءة استهالك الطاقة وخفض كثافة هذا االستهالك في معاملنا العاملة وإضافة الفائدة إلى مواردنا الهيدروكربونية، 

عدا عن دورها في حماية البيئة.
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الصناعات الكيميائية والتحويلية )بالس كيم( 
مثااًل رائًعا على جهود الشركة لدعم استراتيجية 

اململكة اخلاصة بالتحول إلى مركز للتنمية 
الصناعية املستقبلية في مجالي الكيميائيات 

واللدائن، حيث سيوفر هذا املجمع أكثر من 20 
ألف وظيفة متميزة للمواطنني السعوديني سواء 

بشكل مباشر أو غير مباشر.

كما عهدت الدولة إلى الشركة مبسؤولية تطوير 
مدينة جازان االقتصادية، التي ستكون، مبوقعها 

الذي يغطي مساحة 106 كيلومتر مربع على 
ساحل منطقة اشتهرت بوفرة مواردها الطبيعية، 

مركًزا لقاعدة متنوعة من الصناعات الثقيلة 
واملتوسطة واخلفيفة.

وتركز املرحلة األولى من هذا املشروع، التي 
ستكتمل في عام 2017، على بناء بنية حتتية ذكية 

توفر ملجموعة كبيرة من الصناعات احتياجاتها 
في مجاالت الطاقة واملنافع والنقل. ومن املقرر 
أن توازي هذه االستثمارات في البنية التحتية 

مجموعة متعددة من املشاريع الوطنية الضخمة، 
منها مطار جديد في جازان وسكة حديد ساحلية 
تربط بني جازان وجدة بطول 660 كيلومتًرا. ومن 
اجلدير بالذكر في هذا الصدد أن البنية التحتية 

للمدينة صممت بحيث متكن املستثمرين من 
إطالق أعمالهم في أسرع وقت ممكن.

ويُـتوقع لهذا املشروع أن يزيد بصورة كبيرة من 
الناجت االقتصادي لهذه املنطقة، بينما سيوفر 

15 ألف فرصة عمل خالل سنواته اخلمس 

األولى. ومن املتوقع، خالل عملية منوه أن يوفر 
أكثر من 70 ألف فرصة عمل جديدة على مدى 
15 عاًما. وستتمتع هذه املدينة مبستوى معيشة 

مرتفع يعمل على جذب قوة عمل بشرية تتسم 
بالنشاط واحليوية واحملافظة عليها، إلى جانب 

جذبه لشركات قادرة على املنافسة. وستحدد 
الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، في هذا 
املشروع، املعيار للتنمية االقتصادية احمللية، كما 

أنها ستمثل منوذجا إلقامة املدن االقتصادية 
في اململكة.

التمكين لقطاع الطاقة املحلي
وعلى غرار الطرق املتبعة لزيادة احملتوى احمللي 
في مراكز الطاقة العاملية مثل الواليات املتحدة 

والنرويج والبرازيل، نعمل على إيجاد موردين 
محليني جلميع السلع واخلدمات التي يحتاجها 

قطاع الطاقة في اململكة العربية السعودية. 
وتتمثل أهدافنا، التي نبذل موارد مالية كبيرة 
لتحقيقها في توفير الوظائف وتنمية قدرات 

التصنيع احمللية واخلدمات. كما نهدف إلى زيادة 
نسبة إنفاق الشركة داخل اململكة في هذا القطاع 

من 35% إلى 70% خالل العقد القادم. ونرى 
أن هذا التطور ميكن أن يؤدي إلى توفير ما 

يتضمن إطار العمل الخاص 
بإنشاء قطاع تنافسي 

للطاقة في اململكة تصوًرا 
لقطاع طاقة محلي ذي 

قدرة كبيرة على املنافسة 
تسانده منظومة توريد 

محلية. وستدعم املبادرات 
املختلفة الجاري تنفيذها في 

هذا اإلطار تنمية صناعات 
جديدة في اململكة وتنويع 

االقتصاد وتوفير عدد كبير 
من فرص العمل املستدامة 

ملواطني اململكة.

معتصم املعشوق
نائب الرئيس لتطوير األعمال اجلديدة

قيمة مشتريات املواد التي 
متت ترسيتها على موردين من 

السوق احمللية )بالباليني(

$6.3 :2013

$4.5 :2012

$4.0 :2011

$2.9 :2010

$4.3
%75 :2013

%89 :2012

%87 :2011

%86 :2010

%85

النسبة املئوية ملشتريات 
املواد التي متت ترسيتها على 

موردين من السوق احمللية

قيمة العقود التي متت 
ترسيتها على شركات 

محلية )بالباليني(

$30.4 :2013

$21.7 :2012

$19.5 :2011

$12.0 :2010

%92 :2013

%85 :2012

%75 :2011

%77 :2010

%87

النسبة املئوية للعقود 
التي متت ترسيتها على 

شركات محلية 

$37.4

املحلي االقتصادي  األثر 
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بني 400 ألف و 500 ألف وظيفة مباشرة وغير 
مباشرة في اململكة.

في عام 2014، أكملنا نقل ملكية كامل أسطول 
شركة فيال املكوّـن من عشرين ناقلة، شركة 

النقل البحري التابعة ألرامكو السعودية سابًقا، 
إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

«البحري». كما مت دمج جميع أطقم السفن 
واملوظفني العاملني على اليابسة وأنظمة التشغيل 

التابعة لفيال في الهيكل التنظيمي اجلديد 
لـ «البحري».

وقد أدى نقل ملكية أسطول فيال إلى امتالك 
شركة أرامكو السعودية للتنمية )وهي شركة تابعة 
ومملوكة بالكامل ألرامكو السعودية( حصة نسبتها 

20% في البحري. وأسفرت هذه الصفقة عن 

بروز شركة البحري كثالث أكبر مالك لناقالت 
النفط اخلام العمالقة في العالم، وأصبحت 

البحري اآلن صاحبة احلق احلصري في تقدمي 
خدمات النقل البحري بالناقالت العمالقة ملبيعات 

أرامكو السعودية من النفط اخلام التي تتم 
على أساس التسليم. ومن خالل إسناد أعمالنا 

البحرية لشركة البحري، نعزز قدرات قطاع 

كِّـن لالستفادة من اقتصاديات  الطاقة احمللي ومنُـ
النطاق الواسع ونتيح فرًصا جديدة للنمو في 

صناعة النقل البحري.

أما حوض السفن في رأس اخلير فيعدّـ مثااًل 
بارًزا على خطط تفعيل عملية توطني الصناعات 

الداخلة في قطاع الطاقة من خالل إقامة 
«مشاريع محورية» ميكن أن تنمو وتتطور حولها 

منظومات توريد كاملة.

وستؤدي مبادرتنا اخلاصة بإنشاء حوض سفن 
إلى إقامة حوض سفن عاملي املستوى وبيئة 
مساندة في اململكة. ولذلك فإننا نتوقع أن 

نستفيد من إنفاقنا الضخم على البنود اخلاصة 
بالهندسة والشراء والبناء في اجتذاب شركاء 

مؤهلني مع منظومات التوريد اخلاصة بهم مبا 
يشمله ذلك من موردين ومصنِّـعني.

وفي عام 2014، وقعنا مذكرة تفاهم بني جامعة 
امللك عبدالعزيز وأرامكو السعودية بغرض تنسيق 

جهودنا الرامية إلى تعزيز تعليم الطالب في 
التخصصات ذات الصلة بالصناعة البحرية 

في اململكة.

ونحن بصدد تقييم قطاعات محتملة أخرى، مبا 
فيها قطاعات خدمات احلفر وحقول النفط 

سعياً إلى توطني خدمات اإلنتاج النفطي وإيجاد 
سالسل مساندة محلية. وسوف تسهم هذه 

األعمال اجلديدة، مدعومة باملراكز التقنية التي 
حتفز االبتكار و تساعد في تطوير املواد وأعمال 

التصنيع املتقدمة، في زيادة التنوع االقتصادي 
وتوفير فرص العمل.

التمكين لألعمال الجديدة
لتلبية احتياجات التوظيف لألعداد املتزايدة من 
سكان اململكة تشير التوقعات إلى أننا سنحتاج 
إلى توفير 5.2 مليون وظيفة تقريًبا بحلول عام 

2040. وسيكون القطاع اخلاص هو املعني 

بتوفير اجلزء األكبر من هذه الوظائف اجلديدة. 
وتساعد استراتيجيتنا اخلاصة بتوسيع أعمال 

التكرير واملعاجلة والتسويق في مجابهة هذا 
التحدي من خالل حتفيز إيجاد اآلالف من 

فرص العمل املباشرة. أما الوظائف غير املباشرة 
التي ستقدم املساندة لهذه األعمال فتقدر 

بعشرات اآلالف.

توظيف املهنيني الشباب في املكاتب احمللية لشركات الهندسة 
العاملية يبني اخلبرة والكفاءة الوظيفية داخل اململكة
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1200+
شاب وشابة مت تدريبهم في مجال 

ريادة األعمال وتطويرها

ولتحقيق مزيد من حتفيز النمو في القطاع 
اخلاص، نسعى للتمكني لريادة األعمال في 
اململكة، فاملشاريع الصغيرة واملتوسطة توفر 
فرص عمل جديدة وتؤدي إلى إحداث توسع 

اقتصادي. ولهذا نركز على دعم هذا القطاع، 
سيما املشاريع احمللية التي تدعم أعمالنا. كما 

نشارك برؤوس األموال في املشاريع الناشئة 
الطموحة ونقدم الدعم الفني لشركات الطاقة 
والكيميائيات الناشئة التي تنسجم مع سعينا 

لتحقيق أهداف أعمالنا.

وقد واصلت شركة مركز أرامكو لريادة األعمال 
احملدودة تركيزها على أن توفر لرواد ورائدات 
األعمال السعوديني اجلدد ما حتتاجه األفكار 

النوعية من موارد وخبرات تضمن جناحها.

وقامت الشركة خالل عام 2014 بفرز 719 طلب 
مقدم من رواد ورائدات أعمال جدد. وأجرت 
230 مقابلة مع أصحاب أهم هذه املقترحات. 

كما مت تقدمي جلسات تدريبية حول تطوير 
األعمال اجلديدة ووضع خطط العمل ألكثر من 
500 متدرب في الظهران والرياض وجدة. ومت 

اعتماد ثمانية عشر قرًضا وأربعة استثمارات في 
ملكية املشاريع اجلريئة.

وقد قدمت الشركة منذ إنشائها 38 قرًضا 
و14 استثماًرا في ملكية مشاريع رأسمال جريء، 

كما مت تدريب وتوجيه أكثر من 1200 شاب وشابة 
في مجال تطوير األعمال الرائدة.

وتعمل الشركة على تشجيع النمو االقتصادي 
القوي في مجتمعاتنا من خالل إيجاد الفرص 
لرواد ورائدات األعمال اجلدد لبناء الشركات 

التي ستتولى الريادة في املستقبل. ويتوقع أن توفر 
املشاريع التي مولتها شركة مركز أرامكو لريادة 
األعمال احملدودة مئات الفرص الوظيفية عالية 
اجلودة في السوق السعودية. وإلى جانب إيجاد 

فرص العمل وحتقيق اإليرادات فستوفر هذه 
املشاريع فوائد اجتماعية واقتصادية طويلة األجل 

تتمثل في إيجاد ثقافة تتمتع بعقليات جتارية 
تقدِّـر وتفهم قيمة ريادة األعمال وما يكتنفها من 

مخاطر مدروسة.

التمكين الستدامة الطاقة
حترص أرامكو السعودية كل احلرص على إدارة 

موارد اململكة بطريقة مستدامة، فإدارة هذه 
املوارد بحكمة ملصلحة األجيال القادمة وزيادة 

االستفادة املتحققة منها هي في صميم التزامنا 
طويل األمد لبناء اقتصاد طاقة يتسم باالستدامة 

وتوفير األساس لغد مزدهر.

وعندما نتحدث عن التمكني الستدامة الطاقة 
فإننا نقصد حتسني جميع املمارسات والتقنيات 

املستخدمة في اكتشاف واستخالص ومعاجلة 
وتوزيع واستخدام مواردنا من الطاقة. ويعني 

ذلك تعزيز ودعم التحول إلى ثقافة الكفاءة 
في استهالك الطاقة سواء داخل الشركة أو 

على مستوى اململكة. وقد أحرزنا تقدًما كبيًرا 
خالل عام 2014 في حتقيق مستويات أعلى من 
استدامة الطاقة، وهناك املزيد مما نعتزم القيام 

به لنكون قدوة لآلخرين.

وتتضمن اخلطة الوطنية املتكاملة للكهرباء 
واملياه وضع تقييم شامل للبنية التحتية للمياه 
والكهرباء في اململكة وتوقعات الطلب عليهما 
على املدى البعيد، من أجل حتسني التخطيط 

املستقبلي في قطاع املياه والكهرباء. ويوجه هذه 
اخلطة حتالف متكامل من عدد من الوزارات 

احلكومية والشركات الرائدة في اململكة التي ميثل 
ترشيد استهالك الطاقة واملياه أهمية قصوى 
بالنسبة لها. وستشمل الدراسة املختصة في 

هذا املجال، التي جترى للمرة األولى في اململكة، 
حتليًال للسلوك البشري في االستهالك املنزلي 

للكهرباء واملياه.

فمعدل استهالك الفرد للطاقة في اململكة يبلغ 
نحو ضعف املتوسط العاملي. وميكن لهذا الطلب 
املتنامي على الطاقة إن تُـرك على حاله أن يؤثر 

مجمع »بالس كيم« 
ومجمع رابغ التقني

بناء أعمال كيميائيات متكاملة
منطقة صناعات حتويلية مرتبطة بصدارة 	 

وأخرى مرتبطة ببترورابغ
نحو 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير 	 

مباشرة يوفرها مجمع «بالس كيم»
1.2 بليون دوالر استثمارات متوقعة في 	 

مجمع رابغ التقني بحلول عام 2015
2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة 	 

يوفرها مجمع رابغ التقني بحلول 
عام 2015
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300
ميغاواط من مشاريع 

الطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح قيد الدراسة

سلًبا على التنمية االقتصادية احمللية. وتلتزم 
أرامكو السعودية مببادرة رفع كفاءة استهالك 
الطاقة التي يقوم بالدور الرائد فيها البرنامج 
السعودي لكفاءة استهالك الطاقة، وهو جلنة 

فرعية منبثقة عن املركز السعودي لكفاءة الطاقة 
هد إليها مبهمة وضع برنامج وطني شامل  عُـ

لترشيد استهالك الطاقة.

ونتبع نهًجا شامًال في الدعوة للتغيير ونتعاون 
مع القطاعني العام واخلاص على حتسني كفاءة 

استهالك الطاقة في اململكة لنتمكن مجتمعني من 
تغيير أسلوبنا في استهالك الطاقة للمساعدة في 

ضمان استمرار الرخاء لألجيال القادمة.

وفي أرامكو السعودية نواصل العمل لرفع كفاءة 
استهالك الطاقة، وجنري قياسات ومعايرة 

مستمرة الستخدامات الطاقة وندخل تقنيات 
موفرة لها ونعزز التثقيف والتوعية في هذا املجال 

ونبحث عن حلول مبتكرة.

وقد كان منتدى العزل احلراري، الذي نظمه 
املركز السعودي لكفاءة الطاقة في الرياض في 

شهر أكتوبر 2014، من أبرز الفعاليات التي تنظم 
في إطار جهود اململكة لرفع كفاءة استهالك 
الطاقة. وقد شهد هذا املنتدى تفعيل معايير 
جديدة للعزل احلراري للمباني السكنية في 

23 مدينة رئيسة في اململكة. كما أعلنت أرامكو 

السعودية، خالل هذا املنتدى، الذي كانت أحد 
رعاته الرئيسني عن هدفها املتمثل في حتقيق 

وفرٍ بنسبة 35% في إجمالي استهالكها من 
الطاقة في املباني ووسائل النقل وأحياء السكن 

بحلول عام 2020.

وتهدف الشركة إلى خفض استهالكها من 
الكهرباء للمتر املربع في املباني من 500 إلى 
310 وحدة كثافة استهالك طاقة في مبانيها 

القائمة. ومن 425 إلى 250 وحدة كثافة 
استهالك طاقة في جميع املباني اجلديدة. 

أما فيما يخص املنازل في أحياء السكن فإننا 
نخطط خلفض استهالك الطاقة للمتر املربع من 
300 إلى 160 وحدة كثافة استهالك في املنازل 

القائمة ومن 240 إلى 120 وحدة كثافة استهالك 
طاقة في املنازل اجلديدة. وتشمل خطتنا لتحقيق 
أهداف كفاءة استهالك الطاقة استبدال اإلضاءة 

التقليدية بأخرى تستخدم مصابيح الصمامات 
الثنائية الباعثة للضوء )LED( والتي تتسم بكفاءة 

عالية في استهالك الطاقة إلى جانب تركيب 
عدادات ذكية في املنازل والتحول إلى استخدام 

أنظمة تكييف هواء أعلى كفاءة وحتسني 
العزل اخلارجي.

نقدم املساندة لرواد األعمال 
السعوديني الذين يحتاجون 

ملن يساعدهم في نقل أفكارهم 
إلى السوق, كما هو احلال مع 

الطالب اجلامعيني
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التقرير السنوي لعام 2014 : : التمكين ملستقبل مستدام للمملكة

ويعد احلد من الطلب على الطاقة العنصر 
األساس في أية جهود تتم لرفع كفاءة استهالكها. 

وفي اململكة يستهلك تكييف الهواء نسبة عالية من 
الكهرباء. وسيؤدي خفض الطلب في هذا املجال 

وحده إلى حتقيق وفر كبير في استهالك الطاقة. 
ومن بني ما يتضمنه نهجنا تشجيع التغيير في 
االستهالك اليومي للطاقة من خالل مساعدة 

املواطنني على إدراك األثر اإليجابي الذي ميكنهم 
حتقيقه في هذا الصدد.

وعلى سبيل املثال، جاب معرض كفاءة الطاقة، 
وهو جزء من برنامج إثراء املعرفة، خالل عام 

2014 أنحاء اململكة لالرتقاء بالوعي بشأن كفاءة 

استهالك الطاقة وتبني خيارات تتسم باحلكمة 
في االستهالك. وهذا املعرض هو عبارة عن 
مبادرة مشتركة بني أرامكو السعودية واملركز 

السعودي لكفاءة الطاقة. ومن بني أكثر من مليوني 
شخص زاروا برنامج إثراء املعرفة في أربع مدن، 
في عامي 2013-2014 استفاد 70% منهم على 

األقل من زيارتهم ملعرض كفاءة الطاقة الذي 
اشتمل عليه البرنامج. وجتري في الوقت احلالي 

دراسة مدى فاعلية وسائل التوعية في هذا 
املعرض وأثرها على تغيير سلوكيات االستهالك.

من جانب آخر أدى حتويل مخصصات غاز البيع 
من احملطات القدمية التي تفتقر إلى الكفاءة 

إلى أخرى أحدث وأعلى كفاءة إلى حتقيق وفر 
كبير في قطاع منافع املاء والكهرباء. ومن خالل 
ذلك، إلى جانب الشروع في استخدام ما يُـعرف 

بـ «وقود الفرصة»، وهي نواجت ثانوية لعمليات 
املعاجلة قابلة لالحتراق ال تدخل ضمن أنواع 

الوقود التقليدية وتنطوي على فرصة اقتصادية 
لالستخدام كوقود، مثل الغاز ذي احملتوى 

احلراري املنخفض والفحم البترولي، نعتزم رفع 
كفاءة االستهالك في قطاع املياه والكهرباء من 

32% في عام 2014 إلى 45% واالستغناء عن 

استخدام الديزل في توليد الكهرباء متاًما بحلول 
عام 2030.

وهناك تعاون مع اجلهات الرئيسة املعنية بقطاع 
املياه والكهرباء في اململكة لوضع وإصدار خطة 

متكاملة للتوسع في هذا القطاع تغطي فترة عشر 
سنوات، في إطار مشروع حتسني مزيج الوقود في 

قطاع املياه والكهرباء، الذي أقرته وزارة البترول 
والثروة املعدنية، والذي ينص على إنشاء محطات 
تعمل بتقنية الدورة املركبة للوقود تستخدم الغاز 

الطبيعي بطاقة 30 غيغاواط من الكهرباء. 
ومن شأن هذا اإلجراء وحده أن يرفع من كفاءة 

استخدام الوقود في هذا القطاع من 33.5% إلى 
40% بحلول عام 2023.

وفي مثال واحد فقط على جهودنا لرفع كفاءة 
استهالك الطاقة في أعمالنا، قمنا بخفض كثافة 

االستهالك في مجال التكرير بنسبة 3% في عام 
2014. ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى ما حققته 

مبادرات ترشيد استهالك الطاقة.

كما يعد االكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء 
لتشغيل معاملنا من خالل التوليد املشترك 
عنصًرا مهًما آخر في استراتيجية الطاقة 
لدينا، حيث يسمح التوليد املشترك بإنتاج 

الكهرباء كمنتج ثانوي طبيعي ألعمالنا، وميكننا 
من العمل دون االعتماد على الشبكة الوطنية، 

ويضمن استمرارية األعمال في حال تعطل 
شبكة الكهرباء.

وحققنا، أيضا، إجناًزا مهما في تطلعاتنا اخلاصة 
بالتوليد املشترك للكهرباء في عام 2014 حيث 

بلغت نسبة االكتفاء الذاتي في توليد الكهرباء ما 
يقارب 90%. وأدى بدء تشغيل محطة التوليد 

املشترك بقدرة 420 ميغاواط في منيفة إلى 
حتقيق االكتفاء الذاتي من الكهرباء في هذا 

املرفق. وبدأت في إطار مشروعنا املشترك مع 

وفورات ترشيد استهالك الطاقة التي 
ُحققت في أعمال الشركة )2002 – 2014(

بآالف البراميل من الزيت املكافئ في اليوم
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شركة مشاريع التوليد املشترك للكهرباء أعمال 
التمهيد إلنشاء محطات جديدة للتوليد املشترك 

في مرافقنا في بقيق واحلوية ورأس تنورة.

وسعًيا منا لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة في 
استخدام الطاقة في اململكة، فإننا نتعاون 

مع الشركة السعودية للكهرباء في عدد من 
املشاريع املهمة.

فقد وقعنا في 21 يوليو 2014 اتفاقية الستخدام 
شبكة النقل مع الشركة السعودية للكهرباء. وتعد 

هذه االتفاقية إحدى اخلطوات الرئيسة إلعادة 
هيكلة قطاع الكهرباء في اململكة وتعزيز توليد 
الكهرباء بكفاءة على النحو املتوخى في نظام 
الكهرباء في اململكة. كما تتيح هذه االتفاقية 

إمكانية نقل فائض الكهرباء من مرافق التوليد 
املشترك عالية الكفاءة لدينا إلى مراكز الطلب 

األخرى لدينا من خالل شبكة نقل الكهرباء 
التابعة للشركة السعودية للكهرباء.

وترى الشركة أن مصادر الطاقة املتجددة 
تنطوي على إمكانيات لتحقيق استفادة كبيرة 

واملساعدة في تلبية الطلب املتنامي على الكهرباء 
في اململكة. ولذا فإننا ندرس ونختبر العديد 

من تقنيات الطاقة املتجددة املختارة للمساعدة 
في حتقيق األهداف الوطنية في مجال مصادر 

الطاقة املتجددة مع التركيز على الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح. وفي 2014 وقعنا مذكرة تفاهم 
مع الشركة السعودية للكهرباء إلنشاء مشروع 

مشترك إلقامة هذه املشاريع وغيرها من مشاريع 
الطاقة املتجددة لتحل محل استخدام السوائل 

عالية القيمة.

وندرس إمكانية تنفيذ مشاريع لتوليد 
300 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة 

الشمسية الضوئية وطاقة الرياح في عشرة مواقع 
نائية في اململكة تتيح لنا االستغناء عن استهالك 

3300 برميل من الديزل في توليد الكهرباء.

ونحن نبحث في حتديث حقل اختبار الطاقة 
الشمسية التابع لنا في الظهران، لتحسني أنظمة 

جمع املعلومات. كما نخطط، أيًضا، إلجراء 
اختبارات تسارع تردي األداء ودرجة احلرارة، 

في مختبرات أطراف أخرى، والتعاون مع جامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية في اختبارات 
الوحدات واإللكترونيات. وواصلت دراسة 

اجلدوى التي جنريها حول تطوير طاقة الرياح 
تقدمها في عام 2014، ونخطط لتثبيت توربينات 

رياح بقوة 3.3 ميغاواط في مستودع املنتجات 
النفطية في طريف. ويهدف هذا املشروع للحد 

من استهالك الوقود في مستودع املنتجات 
البترولية وبناء قدرات تشغيلية استعداًدا 

لتوربينات رياح إضافية.

برنامج إثراء املعرفة يعزز ثقافة احملافظة على 
الطاقة وكفاءة استهالكها, مما يساعد في 

التمكني ملستقبل مزدهر للمواطنني في اململكة.
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 فرص توفير الطاقة 
في اإلنارة

 فرص توفير الطاقة 
في أجهزة التكييف

 توفر املصابيح ثنائية الصمام ما 
 يصل إلى 80% من الطاقة التي 

تستهلكها املصابيح التقليدية

 تستهلك أنظمة التبريد والتدفئة 
 70% من إجمالي استهالك الطاقة 

الكهربائية في املنازل واملباني

اإلجراءاتاإلجراءات

18,000
 في عام 2014، مت تزويد 

 18 ألف منزل بنحو 500 ألف 
مصباح ثنائي الصمام

250+
 يتم سنوًيا تزويد ما يربو على 

250 منزاًل بأنظمة عزل خارجية

60,000
 في عام 2016، سيتم استبدال 60 ألف 
 مصباح من املصابيح الضوئية املتوهجة 

)فلورسنت( مبصابيح ثنائية الصمام

8000
 بحلول عام 2016، سيتم تركيب 
عدادات ذكية لثمانية آالف منزل

200
 في عام 2014، مت تزويد مائتي 

 مبنى من مباني املكاتب في الشركة 
بنحو 25 ألف مصباح ثنائي الصمام

600+
 يتم سنوًيا تزويد ما يربو 

 على 600 منزل بأنظمة تكييف 
عالية الكفاءة

14,500
 في عام 2016، ستتم إنارة الشوارع 

بـ 14,500 مصباح ثنائي الصمام

450
 بحلول 2016، سيتم تركيب 
عدادات ذكية لـ 450 مكتًبا

فرص التوفير

بحلول 2020: نهدف خلفض االستهالك اإلجمالي من الطاقة في مباني 
الشركة ووسائل النقل التابعة لها وأحيائها السكنية بنسبة %35

تعزيز كفاءة الطاقة

440 مليون كيلوواط/

ساعة – وهو ما يكفي 
لتوفير الطاقة الكهربائية 

ملدينة تتكون من 
4400 منزل لعام كامل

330 ألف طن متري من 

ثاني أكسيد الكربون 
في العام – أي ما يعادل 

اختفاء 60 ألف سيارة من 
الطرق في العام

2700 برميل من الزيت 

املكافئ يومًيا – أي ما يقرب 
من مليون برميل في العام



تحفيز البشر واألفكار



ثالثة متدرجني في مركز التدريب الصناعي التابع للشركة 
في الظهران, وهو ما يعكس الطبيعة الفتية للقوة العاملة في 

ا الشركة والتي تقل أعمار نصفها عن 35 سنة تقريبًـ

دائًما ما تكون لدى املوظفني طموحات تدفعهم 
لإلبداع واإلجناز.

ونحن في أرامكو السعودية نقدر هذه السمات 
اإلنسانية األساس وننميها، فهي تؤكد على قناعتنا 

الراسخة بأن الطاقة فرص واعدة، وتدفعنا 
باستمرار لتحقيق املزيد من االستفادة من مواردنا 

ملصلحة الناس في جميع أنحاء العالم.
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إنتاج الطاقة 
اإلبداعية 
والفكرية

ولتحقيق تطلعاتنا للمستقبل نعمل 
على تنفيذ أعمال أكثر تطوًرا في 

مجال التنقيب واإلنتاج ونوسع 
أعمالنا في مجال التكرير واملعاجلة 
والتسويق، ونواصل ابتكاراتنا التقنية 

األكثر طموًحا من أي وقت مضى.
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إجمالي األيدي العاملة61,907

السعوديون51,653

األجانب10,254

WORKFORCE

ENTREPRENEURS ICON

SMOKE DETECTOR

VOLUNTEERS

 ويتطلب هذا التحول طاقات إبداعية وفكرية 
هائلة يقدمها أكثر من 61 ألف موظف في 

أرامكو السعودية يدركون أن ما يفعلونه اليوم 
ال بد وأن يكون له أثر إيجابي في الغد داخل 

اململكة وخارجها.

ويتطلب حتويل التطلعات الكبيرة إلى واقع 
قدرات كبيرة كذلك. ولذا فقد بذلنا في عام 
2014 جهوًدا كبيرة لضمان حصول موظفينا 

على ما يحتاجونه من فرص ومساندة الكتساب 
املهارات والقدرات اجلديدة الالزمة، فمن 

البرامج التعليمية والتطويرية لألعداد املتزايدة 
من موظفينا الشباب والبرامج الفنية املتخصصة 
للمهنيني املتمرسني إلى الدورات التدريبية للقادة 
احلاليني واملستقبليني املعتمدة في محتواها على 

اخلبرات والتجارب الشخصية، نقوم ببناء قدرات 
موظفينا ليكونوا على استعداد ملواجهة ما يحمله 

املستقبل من حتديات.

وال يتعلق األمر بقوتنا العاملة فحسب، بل إننا من 
خالل أنشطتنا ومبادراتنا العملية املوسعة لدفع 
عجلة اقتصاد اململكة، منهِّـد إليجاد اآلالف من 
الوظائف اجلديدة في سوق العمل احمللية التي 
يتطلب العديد منها مهارات متخصصة. ولتلبية 

هذه االحتياجات نقيم شراكات مع مؤسسات 
تدريبية محلية إلنشاء معاهد تدريب إلعداد 
قوة العمل الشابة في اململكة لالستفادة من 

الفرص القادمة.

وأساس املنافسة الناجحة في بيئة العمل العاملية 
الديناميكية التي نشهدها اليوم هو القدرة 

على توظيف أفضل الكفاءات، فموظفو اليوم 
ال يبحثون عن الوظائف وحسب وإمنا يبحثون 

عن الهدف والفرصة إلحداث تغيير إيجابي من 
خالل أعمالهم. وقد شهد عام 2014 ارتفاع 

عدد األيدي العاملة في الشركة إلى 61,907، 
وهو أعلى مستوى في تاريخ الشركة، حيث يتم 

اجتذاب موظفينا اجلدد من خالل ما نقدمه لهم 
من فرص مهنية حافلة بالتحديات، إلى جانب 
فرص العمل التي تتاح لهم في مشاريع مهمة 
تعزز من دورنا كمحفِّـز إليجاد مستقبل تنموي 

واقتصادي مستدام.

كما نقوم بتحفيز قوتنا العاملة من خالل ترسيخ 
ثقافة تقدر األفكار واألداء القائم على اجلدارة. 

وهذه العناصر، إلى جانب معاييرنا األخالقية 
الرفيعة، أكسبتنا ثقة موظفينا واحترام نظرائنا 
ومنافسينا وجعلت شركتنا مكاًنا مفضًال للعمل 

واملستقبل الوظيفي.

ومع زيادة أعداد املوظفني تأتي مسؤولية توفير 
الرعاية املادية واالجتماعية لهم وألسرهم. 

ولذا فقد سعينا في عام 2014 لتوفير أحياء 
سكن ملوظفينا تتسم بدرجة أعلى من الصحة 

واألمان واالستدامة.

فنحن في أرامكو السعودية نستوحي أفكارنا من 
واقع األهداف التي نصبو إلى حتقيقها ونسعى 
جادين لضمان امتالك موظفينا للمهارات التي 

توصلنا إلى حتقيق تلك األهداف.
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6 من 
كل 10

من موظفي أرامكو السعودية 
ستكون أعمارهم 35 سنة أو 

أقل بحلول 2018

التمكين لأليدي العاملة املستقبلية
تشهد قوتنا العاملة املستقبلية زيادة في نسب 

الشباب، ففي عام 2009، كان ما يقرب من %70 
من موظفينا فوق سن اخلامسة والثالثني، أما 

اليوم فنحو نصف موظفينا هم في سن اخلامسة 
والثالثني أو دونها. وبحلول عام 2018 سنكون قد 
عكسنا النسبة التي كنا عليها قبل خمس سنوات، 
حيث سيكون ستة من بني كل عشرة موظفني في 

سن اخلامسة والثالثني أو دونها.

وقد وظفنا 1713 موظًفا سعودًيا في عام 2014، 
بزيادة قدرها 3% عن مستويات عام 2013، 
وهذا الرقم يعادل أكثر من ثالثة أضعاف من 

مستويات توظيف عام 2010.

وفيما يشكل السعوديون نحو 84% من األيدي 
العاملة في الشركة أصبح العدد القليل والقيم 

من األيدي العاملة األجنبية لدينا أيًضا أكثر 
شباًبا وتنوًعا. ولتلبية االحتياجات املتزايدة 

ألعمالنا ومشاريعنا من األيدي العاملة شاركنا 
في 11 فعالية كبرى وعقدنا 117 ورش عمل 

حول العالم. وقد زاد في عام 2014 عدد 
اجلنسيات التي ينتمي إليها املوظفون ممن هم 

في سن اخلامسة والثالثني فما دون من 37 إلى 
61 جنسية.

وتدعم الشركة التعلم املستمر والتطوير الذاتي 
من خالل إدارة واحد من أكبر برامج التدريب 

التابعة للشركات في العالم، كما ننسق بني 

املوظفني األصغر سًنا ومن يوجهونهم مهنًيا 
من املوظفني األكثر خبرة من أجل تعزيز عملية 

اكتسابهم للكفاءة الفنية.

وفي إطار تعزيز ثقافة العمل القائمة على األداء 
واجلدارة استحدثنا في عام 2014 برنامج 

حوافز يهدف إلى مكافأة كل موظف على ما 
يقدمه من إسهامات تساعد الشركة على حتقيق 

أهداف أعمالها.

ويعد مشروع مصفاة وفرضة جازان مثااًل على 
جهودنا ملضاعفة الفوائد املتحققة من أنشطة 
أعمالنا لصالح املجتمعات احمللية، حيث قمنا 

بالتعاون مع مقاولينا احملليني والدوليني في 
مجاالت الهندسة وشراء املواد واإلنشاء بتأسيس 

منظمة غير ربحية هي حتالف مقاولي جازان 
للتدريب والتوظيف (مهارات)، بغرض تدريب 

خريجي املدارس الثانوية والكليات الفنية 
والصناعية املؤهلني في منطقة جازان على مهن 
البناء، على أن يقوم التحالف بعد ذلك بتوظيف 

هؤالء الشباب ملساندة أنشطة اإلنشاء في مرافق 
جازان، وإتاحة الفرصة لهم لبدء مشوارهم 

الوظيفي واإلسهام بشكل ملموس في التنمية 
االقتصادية ملجتمعاتهم.

وميثل حتالف مقاولي جازان منوذًجا يتسم 
باالستدامة. ونعتزم تكراره وإضفاء الصبغة 

املؤسسية عليه في جميع مشاريعنا العمالقة 
في املستقبل.

توفر الفعاليات, على غرار هذا املنتدى 
اخلاص باملشغلني, الفرص للموظفني 

الشباب في الشركة لتعزيز معارفهم
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وفيما ننفذ استراتيجيتنا الرامية ألن نصبح 
واحدة من أكبر شركات الكيميائيات العاملية، نقوم 
ببناء األيدي العاملة الالزمة لتحقيق هذا الهدف 

بنجاح، حيث أطلقنا حملة توظيف طموحة ووظفنا 
مجموعة من املهنيني املؤهلني تشمل مهندسني 

كيميائيني ومسوقني وخبراء في مجال منظومات 
التوريد ومهندسني صناعيني وخبراء ماليني. كما 
وظفنا أكثر من 120 من السعوديني من اجلنسني 
ممن تخرجوا في جامعات العالم في مناصب في 

دائرة الكيميائيات في الشركة. ولتمكني هؤالء 
الشباب السعوديني من تبوّـء مناصب قيادية في 
السنوات القادمة وضعنا برامج لتطوير قدراتهم 

من خالل تكليفهم مبهمات عمل وإحلاقهم 
كمتدربني داخل الشركة وخارجها.

وتعد األيدي العاملة املاهرة ضرورية لنجاح 
مشروع صدارة، وهو مجمع كيميائي متكامل يُـقام 

ضمن مشروع مشترك مع شركة داو كيميكال. 
ولتسريع جاهزية املئات من موظفي التصنيع في 
صدارة أنشأنا برنامًجا للتدريب على رأس العمل 
ميكنهم من اكتساب القدرات من خالل العمل إلى 

جانب األيدي العاملة اخلبيرة من داو كيميكال.

ومت في ذروة هذا البرنامج إحلاق نحو 50 متدرًبا 
مبرافق شركة داو في هولندا، فيما عمل 

عدد مشابه في مواقع أخرى عائدة لشركة 
داو في أملانيا والبرتغال وتايلند. وبنهاية العام 
كان أكثر من 200 متدرب قد أكملوا مهماتهم 

التدريبية بنجاح وعادوا إلى اململكة. ومن املهم 
اإلشارة في هذا السياق إلى أن متدربي صدارة 
شاركوا كذلك في مشاريع خاصة باملواطنة في 

املجتمعات احمللية.

ومن خالل حتسني منهج التدريب في مجال 
الصيانة اختصرنا الوقت الالزم للمشاركني في 
برنامج التدرج لغير املوظفني ومتكنا من رفع 

معدالت النجاح في هذا البرنامج.

وتستخدم برامج التدريب احملسنة في مجال 
الصيانة اآلن منهًجا ذكًيا يعتمد على األداء 

وعلى طرق تعليم تركز على املتدرب مما يحد 
بشكل كبير من الوقت الالزم الكتساب الكفاءة. 
وقد مت إجمااًل تدريب أكثر من 600 متدرج في 

تخصصات الصيانة املختلفة في عام 2014 
باستخدام املنهج اجلديد، مما أدى إلى اختصار 
عدد ساعات التدريس في البرنامج مبا يتراوح 

بني 10% و20%، علًما بأن إعادة تصميم 
منهج الصيانة لدينا يضمن نوًعا من التوافق 

االستراتيجي بني كفاءة خريجينا املتدرجني ألداء 
وظائفهم من جهة واحتياجات قطاعات األعمال 

من املهارات األساس.

وفي تطور هو األول من نوعه في املنطقة قمنا 
بإضافة جهاز متطور حملاكاة أنظمة املالحة في 

السفن ويوفر خاصية التعلم االستغراقي -أو 
التعلم عن طريق االنغماس في املمارسة- من أجل 

دعم التدريب البحري في الشركة. ويستخدم هذا 
اجلهاز نسخة طبق األصل من كابينة قيادة إحدى 
السفن العائدة ألرامكو السعودية ويتمتع بخاصية 

عرض افتراضية ملا يحيط باملتدرب من جميع 
االجتاهات. ويوفر للمتدربني االنغماس الكامل 
في محاكاة دقيقة لسيناريوهات التشغيل، مبا 

في ذلك عمليات اإلرساء في الفرض واالقتراب 
من صنادل الرفع وأجهزة احلفر ومعامل فرز 

الغاز من الزيت. كما تتم محاكاة العوامل 
املناخية والبيئية بصورة أمينة مبا ميكن من 

وضع برامج تدريب متخصصة تساعد في تعزيز 
السالمة والكفاءة.

ويوفر جهاز احملاكاة املوجود في أكادمييتنا 
البحرية في رأس تنورة محاكاة واقعية وآنية 

تساعد في إعداد املتدربني من القباطنة 
واملهندسني للمواقف احلقيقية التي قد يتعرضون 
لها حتى قبل أن يبحروا فعًال ولو ملرة واحدة. كما 

يُـستخدم لتوفير التدريب على إجراءات العمل 
ومواجهة الطوارئ ملوظفينا من أطقم السفن 

والعاملني على اليابسة.

بناء مهنيينا
يحتم علينا حتسني قدرات الشركة االرتقاء 

بقدرات مهنيينا، ولذا فقد وضعنا في عام 2014 
برامج مبتكرة إلعداد املهنيني لدينا لإلسهام 

بصورة أكبر في حتقيق أهداف أعمالنا. ودخلنا 
في شراكات استراتيجية مع شركات وهيئات 
وجامعات محلية ودولية لتوسيع نطاق فوائد 

برامجنا التدريبية ليشمل السعوديني الشباب 
والشابات من غير املوظفني.

ويقضي جميع خريجي اجلامعات السعوديني 
حديثي التوظيف السنوات الثالث األولى مع 

الشركة في برنامج التطوير املهني. وقد قمنا 
خالل عام 2010 بتجريب برنامج أكادميية أرامكو 

السعودية للتطوير املهني. وهو برنامج جديد 
الستقبال وتهيئة املوظفني اجلدد يهدف إلى بناء 

القدرات الفردية واجلماعية. ويركز هذا البرنامج 
التفاعلي، الذي ينظم على مدى ستة أسابيع، 
على الصحة والسالمة والقيادة واالتصاالت 

وخدمة املجتمع. ويشتمل على ورش عمل 
وزيارات ميدانية وخبرات تعاونية ومحاضرات 

يقدمها متحدثون تتم استضافتهم لهذا الغرض. 
ومن املجموعة األولى البالغة 29 مشارًكا تطور 

البرنامج ليصبح عنصًرا دائًما يتم تقدميه ضمن 
برنامج التطوير املهني. وبنهاية عام 2014 كان 

أكثر من 1600 مهنًيا من الشباب السعوديني، من 
بينهم 180 من اإلناث، قد شاركوا في 22 دورة 

من دورات هذه األكادميية.

أما املجلس االستشاري للقادة الشباب التابع 
للشركة، أو ما يعرف بـ )YLAB(، فهو مجموعة 
من 16 موظًفا من الشباب الذين يقضون فترة 

18 شهًرا، يجرون فيها دراسات حول موضوعات 

ذات أهمية كبيرة لكل من الشركة والشباب، 

نحن ندير أكبر برنامج تدريبي 
خاص بشركة في العالم، 

وقد تخرج أكثر من 28 ألف 
متدرج و خمسة آالف طالب 

جامعي من برامجنا منذ 
بدأناها، وساعدنا ذلك عبر 

السنين على تنمية الكفاءات 
القيادية واملهنية املطلوبة 
من داخل الشركة ومن ثم 

تجاوز ما تشهده الصناعة 
من تقلبات وحاالت نقص 

في املهارات.

هدى الغصن
املدير التنفيذي للموارد البشرية
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ا في القادة املستقبليني للشركة عدّـ استثمارًـ ترعى الشركة نحو 2000 طالب وطالبة سعوديني في عدد من اجلامعات في مختلف أنحاء العالم, وهو ما يُـ
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63,000+
بيت جديد مت متويلها منذ تأسيس برنامج 

متلك البيوت

وتقدم املجموعة املشورة واألفكار إلى اإلدارة 
العليا، وتبقي املوظفني الشباب على اطالع 

مستمر بالتحوالت الذي مترُّـ بها الشركة. ونحن 
اآلن في الدورة الثالثة لهذا املجلس، وقد أثّـر هذا 

البرنامج إيجابًيا في املوظفني الشباب اآلخرين 
إلنشاء مجموعاتهم اخلاصة «للشباب فقط»، 

ملعاجلة القضايا املهمة اخلاصة بهم.

كما قمنا بتعزيز املهارات التسويقية ألكثر من 
500 امرأة سعودية من خالل شراكة مع جهات 

محلية لتأسيس برنامج «مهارة»، حيث سيتم من 
خالل هذا البرنامج ومدته ثالث سنوات تدريب 
750 متدربة حتصل كل منهن على 724 ساعة 

تدريب، وفق منهج دراسي يركز بصورة أساس 
على جوانب مطلوبة بدرجة كبيرة وهي تقنيات 

املعلومات واللغة اإلجنليزية ومهارات التواصل في 
األعمال. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة فرص 
توظيف املرأة السعودية. وقد وظفت الشركات 

احمللية نحو 250 خريجة من اخلريجات الالئي 
درسن خالل الفترة من 2012 إلى 2014، 

من بينهن 32 خريجة وجدن فرص عمل في 
أرامكو السعودية.

وعلى إثر مالحظة وجود نوع من عدم التوافق بني 
املهارات التي متتلكها اإلناث من خريجات تقنية 
املعلومات وتلك التي يتطلبها سوق العمل، وجدنا 

أن هناك فرصة جلسر تلك الهوة. وقد قمنا 
بالتعاون مع 14 جامعة بعقد حلقات دراسية ألكثر 

من 1175 من احلضور ووضعنا خطًطا تدريبية 
متخصصة للخريجات السعوديات تركز على أمن 
املعلومات والتصميم الهندسي وأعمال الشبكات 

لتعزيز قدرتهن على احلصول على الوظائف.

وبوصفنا شركة تقدر وتعطي األولوية للتعلم 
املستمر والتطوير الذاتي نتشارك بصورة منتظمة 
مع أبرز املؤسسات التعليمية جللب أحدث املعارف 

والتقنيات إلى اململكة. وفي عام 2014 تعاونا 
مع ثالث جامعات دولية مرموقة لتقدمي برامج 

مختارة متخصصة ومصممة بصورة خاصة 
لدرجة املاجستير، بنظام الدوام الدراسي اجلزئي 

ملهنيينا، وذلك من خالل برنامجنا اخلاص 

باالستضافة اجلامعية، ليصبح إجمالي البرامج 
املستضافة أحد عشر برنامجاً.

م معهد جنيف للدراسات العليا برنامج درجة  وقدّـ
املاجستير في حتليل االستثمار املتقدم، في 

حني متّـ اختيار معهد جورجيا للتقنية بالواليات 
املتحدة كشريك استراتيجي لتقدمي برنامج درجة 
املاجستير املهنية في مجال أمن املعلومات. ومن 

خالل هذا البرنامج، الذي تستضيفه الشركة 
ويشارك فيه خمسة وثالثون طالًبا، يطور 

موظفونا املهارات التي ستساعدهم في احملافظة 
على أمن البنية األساس اإللكترونية للشركة 

واململكة وتعلم استراتيجيات فعالة للتخفيف من 
آثار الهجمات واالختراقات واحتوائها في هذا 

املجال املهم.

كما يتضمن برنامج اجلامعة املستضاف في 
الشركة درجة املاجستير في إدارة املوارد البشرية، 

ويهدف إلى رفع الكفاءة في مجاالت مثل 
التوظيف واختيار املوظفني واستبقائهم والسلوك 
التنظيمي وتوفير األيدي العاملة واألجور وطرق 
البحث ونظم املعلومات. وقد اختيرت جامعة آيه 

آند أم األمريكية لتقدمي هذا البرنامج في اململكة. 
وبلغ عدد املشاركني فيه في نهاية العام 27 موظًفا 

من مختلف إدارات الشركة وأقسامها.

كما نتعاون مع جامعات عاملية املستوى لتقدمي 
برامج متقدمة لبناء املهارات، حيث أطلقنا 

بدًءا من عام 2012 برنامًجا بالتعاون مع كلية 
االتصاالت في جامعة والية ميتشيغان لتقدمي 

التدريب املتقدم في مجال العالقات العامة 
واالتصاالت في اململكة. ولدينا اآلن نحو 

200 مهنًيا أجنزوا هذا البرنامج الذي يستغرق 

22 أسبوًعا.

كما واصلنا شراكتنا مع معهد ماساتشوستس 
للتقنية لتعزيز املهارات البحثية لعضوات 

هيئة التدريس في اجلامعات السعودية في 
التخصصات العلمية والهندسية، من خالل 
برنامجنا املرموق )زمالة ابن خلدون للمرأة 

السعودية(، وهو برنامج بحثي يقوم على اجلدارة 
ويستغرق سنة واحدة يتم تقدميه في حرم 

جنوب الظهران
)املرحلة األولى والثانية(

التمكني ملجتمعات مستدامة
حي سكني رئيس مصمم الستخدامات 	 

متعددة يضم نحو 8500 وحدة سكنية 
معايير مرتفعة لكفاءة استهالك الطاقة	 
يضم مساجد ومدارس وعيادة صحية 	 

ومساحات خضراء مفتوحة وممرات للمشي 
وركوب الدراجات ومراكز ترفيه
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املعهد ويتيح للسعوديات من احلاصالت على 
درجة الدكتوراه الفرصة إلجراء أبحاث متقدمة 

حتت إشراف عضو أعلى في هيئة التدريس 
باملعهد. وقد شاركت في هذا البرنامج خالل عام 

2014 عشر من عضوات هيئات التدريس في 

اجلامعات احمللية.

وهذا البرنامج ما هو إال مثالٌ على استثماراتنا 
االستراتيجية ليس فقط في موظفي أرامكو 

السعودية بل ومواطني اململكة عموًما، من باب 
تهيئة الفرص للكفاءات الطموحة ضمن هدفنا 

األكبر املتمثل في بناء اقتصاد املعرفة في اململكة 
لضمان ازدهار حياة األجيال السعودية القادمة.

ومن املهم اإلشارة هنا إلى أن دائرة التدريب 
لدينا ليست هي فقط املسؤولة عن برامج تطوير 

املوارد البشرية في الشركة، فهناك بعض من 
أكثر األساليب التدريبية ابتكاًرا تنبع من داخل 
قطاعات وإدارات أرامكو السعودية. ومن أمثلة 
ذلك برنامج «قدوة» الذي يتمثل في مجموعة 

تطوعية مكرسة لتشجيع احلوار من خالل 
التواصل وتبادل املعرفة وبناء املهارات في مكان 
العمل. وتبرز الفعاليات اخلاصة بهذه املجموعة، 
التي يُـستضاف فيها متحدثون وتتضمن جلسات 

أسئلة وأجوبة، مدى احلاجة إلى الوعي والتطوير 
الذاتيني. وقد جنح هذا البرنامج اإلرشادي، 

الذي يطبق على مستوى الشركة بوجه خاص، 
في مساعدة موظفاتنا السعوديات اجلديدات 

على حتقيق املزيد من اإلجناز. ويبلغ عدد أعضاء 
مجموعة قدوة نحو 2800 عضو، بينما مت من 

خالل أنشطة هذه املجموعة التواصل مع أكثر من 
4300 موظف.

وقد قمنا في عام 2014 بزيادة عدد أفراد الفريق 
املسؤول عن تنسيق األنشطة التي تقوم بها إدارات 
الشركة وأقسامها، وأدى ذلك إلى تأسيس برنامج 

جديد حتت اسم برنامج تنمية املرأة.

ويدعم هذا البرنامج تطوير موظفات الشركة 
ويقدم للفرق في مختلف إدارات أرامكو السعودية 

وأقسامها تدريًبا حول التقبل التام للجنسني 
في مكان العمل. كما يتضمن هذا البرنامج 
فعاليات للتواصل مع املجتمع في اجلامعات 

النسائية ويتعاون مع الشركات احمللية والهيئات 
احلكومية إلعداد الطالبات السعوديات للنجاح 

في مستقبلهن الوظيفي وجسر الهوة بني التعليم 
واملهارات الالزمة في سوق العمل احمللية.

قدت في إطار هذا البرنامج خالل عام 2014  وعُـ
أكثر من مائة ورشة عمل وندوات وملتقيات 

شارك فيها أكثر من 2500 من املوظفات 
والطالبات ومهنيات أخريات. وتناولت هذه 

الورش موضوعات مثل االنسجام مع ضغط العمل 
وأساليب التخاطب وتكوين الهوية الفردية املميزة 

وبناء الشخصية. ويشجع هذا البرنامج النساء 
في قوة العمل في أرامكو السعودية واملجتمعات 

احمللية ومينحهن قدرات مميزة ويزيد من 
كفاءاتهن في إطار رؤية بعيدة املدى تهدف إلى 
حتفيز السعوديات الشابات الطموحات وإيجاد 

الفرص املناسبة لهن.

القيادة الرائدة
تختلف طبيعة العمل في أرامكو السعودية عما 
سواها ففي كل يوم هناك فرص جديدة يتعني 
االستفادة منها وحتديات جديدة يتعني التغلب 

عليها. ويتطلب توجيه الشركة بنجاح، على طريق 
التحول إلى شركة طاقة وكيميائيات متكاملة، 

وجود قادة قادرين على دعم حتفيز فرقهم 
وإكسابها القدرات املطلوبة واملناسبة، حيث 

يساعد ذلك على حتقيق استراتيجيتنا اخلاصة 
بتنويع األعمال لنتائج مهمة ميكن البناء عليها، 

ويتطلب قادة رواًدا قادرين على إيجاد حلول 
فريدة تؤدي إلى نتائج مميزة مع االلتزام بإرث 

التميز في الشركة.

وألن تطوير القيادة يعد من أهم املجاالت التي 
تؤدي إلى جناح العمل فقد استخدمنا في عام 
2014 أنظمة تدريبية متعددة لضمان امتالك 

قادتنا للمهارات الضرورية إلحداث التحوالت 
وحتقيق هدفنا االستراتيجي لعام 2020.

ومن أجل التحول من قوة إلنتاج النفط إلى شركة 
طاقة وكيميائيات عاملية متكاملة، يتعني علينا بناء 

قدر كبير من املهارات داخل اململكة وخارجها. 
ففي عام 2014 عمل أكثر من 100 مهني سعودي 
كمتدربني على رأس العمل في شركات في أمريكا 
الشمالية، وشاركوا في مهمات تدريبية في مرافق 

التصنيع والنفط والغاز والكهرباء، وفي مكاتب 
تقوم بأنشطة مالية ومحاسبية، وفي الصناعات 
األمنية واملرافق الطبية ومجموعة كبيرة أخرى 

من التخصصات. وباإلضافة إلى ذلك يكلف 
الكثير من قادتنا مبهمات عمل دورية متتد لعدة 

سنوات في الشركات التابعة لنا في الواليات 
املتحدة وأوروبا وآسيا الكتساب خبرات ومهارات 

األعمال العاملية.

وتعد التطورات املهمة في مجال التقنية واالبتكار 
ضرورية لتحقيق مستوى االستدامة الذي ننشده 

في أعمالنا. ولضمان دعم أنشطتنا في مجال 
البحث وحتقيق أهداف الشركة واألثر الذي 

ا لرؤساء  ا تطويريًـ نسعى إليه، وضعنا برنامجًـ
األقسام، أي املشرفني املباشرين، في مركز 
البحوث والتطوير في الظهران. وقد توصل 
قادة املركز من خالل جلسات توجيه فردية 

وأنشطة جماعية إلى حلول للتحديات احملددة 
التي يواجهونها واستطاعوا حتسني مهاراتهم 

القيادية وحتقيق املزيد من التوافق مع أهداف 
الشركة االستراتيجية.

وثمة برنامج آخر للتطوير القيادي يستهدف 
هذا املستوى من القادة هو برنامج شراكة 

املوارد البشرية لرؤساء األقسام. وفي إطار هذا 

مركز التطوير املهني للتنقيب واإلنتاج
إعداد املوظفني للتحديات املستقبلية

مع دخول الشركة إلى حقول أكثر تعقيًدا مثل تكوينات الغاز الصخري، ومع تبنيها 
ألحدث التقنيات، يعمل مركز التطوير املهني للتنقيب واإلنتاج التابع للشركة على 

ضمان قدرة موظفي الشركة على تطوير الكفاءات املطلوبة.
وباستخدام أحدث مرافق التصوير ثالثي األبعاد تعد مناهج هذا املركز أساًسا 

خلطط التطوير املهني للموظفني اجلدد وكبار املوظفني في تسعة مجاالت 
تدخل ضمن أعمال التنقيب واإلنتاج وهي احلفر وهندسة املرافق واجليولوجيا 

واجليوفيزياء والبتروفيزياء وهندسة اإلنتاج وهندسة املكامن واملوارد غير 
التقليدية واحلاسبات اآللية. وقد مت تطوير العديد من الدورات التدريبية في هذه 

املجاالت داخل الشركة.
ومنذ افتتاح املركز في عام 2010 أسهم في تهيئة أكثر من 1000 مهني حديث 

التوظيف للعمل في الشركة وقدم أكثر من 450 جلسة تدريبية ألكثر من ستة آالف 
مشارك. ويعد هذا املركز أساساً لتحقيق رؤيتنا االستراتيجية في تطوير واستبقاء 

الكفاءات الوظيفية وإعدادها ملواجهة التحديات املستقبلية.
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البرنامج الذي هو اآلن في سنته الثانية، يتعرف 
املشاركون على الدور املهم للموارد البشرية في 
حتسني نتائج األعمال ويتعاملون مع مجموعة 
متنوعة من األدوات والنماذج النظرية وأفضل 
املمارسات ودراسات احلالة. ويستفيد رؤساء 
األقسام من التفاعل مع اخلبراء في مجموعة 
متنوعة من التخصصات. كما يستفيد مهنيونا 
من هذا البرنامج من خالل حصولهم على فهم 
أفضل لقضايا املوارد البشرية امللحة التي تؤثر 

في قيادات قطاعات األعمال، حيث يجد رؤساء 
األقسام وموظفو املوارد البشرية من خالل العمل 
مًعا سبًال ملعاجلة هذه التحديات بصورة أفضل. 
وقد شارك في هذا البرنامج حتى اآلن أكثر من 

800 رئيس قسم.

كما أطلقنا برنامج سلسلة القيادة للمديرين. 
وهو برنامج معد خصيًصا إلعداد رؤساء األقسام 

لالنتقال إلى وظائف املديرين. وقد مت تصميمه 
باالستعانة مبدخالت قدمها املسؤولون التنفيذيون 

في الشركة، بينما يقوم بتنسيق أعماله خبراء 
في مجال التطوير القيادي. ويطبق هذا البرنامج 

أسلوب التعلم من خالل اخلبرات والتجارب 
ويستخدم أعمال املشاريع والتوجيه الشخصي 

لغرس مهارات وسلوكيات جديدة ميكن للمشاركني 
تطبيقها بصورة مباشرة في أعمالهم احلالية وفي 
املواقف األكثر تعقيًدا التي مير بها املديرون عادة.

أما منتدى القيادة في أرامكو السعودية فيعد 
ملتقى مميًزا لذوي اإلمكانات العالية من 

رؤساء الوحدات ورؤساء األقسام وكبار املهنيني 
للمشاركة في مناقشات منسقة مع كبار املسؤولني 

التنفيذيني. ويشجع هذا املنتدى احلوار املفتوح 
حول مجموعة متنوعة من املوضوعات املتعلقة 
بالقيادة مبا في ذلك تطوير املوظفني والتفكير 

االستراتيجي واملمارسات األخالقية املتعلقة 
بالعمل. وفيما يستفيد املهنيون ذوو اإلمكانات 

املرتفعة كثيًرا من هذه املناقشات الصريحة 
يكتسب أعضاء اإلدارة العليا خبرات قيِّـمة تتعلق 
بالتحديات احلالية التي تواجه القادة الصاعدين.

وقد لعب هذا املنتدى دوًرا محورًيا منذ عام 
1999 في إعداد 1360 من القادة الواعدين 

ملسؤوليات أكبر.

وحيث أننا نصدر أكثر من 60% من إنتاجنا 
من النفط اخلام ونحو نصف منتجاتنا املكررة 

إلى بلدان الشرق األقصى، ومع منو أعمالنا 
الكيميائية في هذه املنطقة، ننفذ برنامجنا 

اآلسيوي لألعمال والثقافة الذي يغطي احتياجا 
استراتيجًيا يتعلق بنظام تطوير القيادة، حيث 
يعمل هذا البرنامج على بناء جسور التفاهم 

بني الثقافات والنطاقات اجليوسياسية املختلفة 
ويساعد في إعداد القادة في الشركة ليكونوا 

محاورين ومديرين ومفاوضني أكفاء في بيئات 
العمل احليوية. ويهدف هذا البرنامج في األساس 

إلى إنتاج قادة ميتلكون حوافز قوية ودراية واسعة 
بالثقافات وممارسات العمل اآلسيوية، باإلضافة 

إلى امتالكهم القدرة على تقدمي إسهامات 
جوهرية في مشاريعنا املشتركة وحصص امللكية، 

واألعمال اجلديدة التي نطورها في اليابان وكوريا 
اجلنوبية والصني. وقد شارك في هذا البرنامج 

الذي يعقد مرة كل سنتني 85 من كبار قادة 
الشركة منذ إطالقه في عام 2001.

إيجاد مجتمعات مستدامة
ثمة طريقة لتحفيز املوظفني وتنشيط األفكار 

التي جتعل من الشركة حاضنة متقدمة لالبتكار 
والفرص. وتتمثل هذه الطريقة في إيجاد 

مجتمعات يعتز موظفونا بالعيش فيها، حيث 
تسهم املجتمعات الصحية واحليوية في رفاهية 

املوظفني. كما أن تطوير مجتمعات مستدامة 
ملوظفينا ميكننا أيًضا من أن نقدم منوذجا يحتذى 

به في تطوير مناطق سكنية تتميز بالكفاءة في 
استهالك الطاقة في اململكة.

وقد شهد عام 2014 بدء أكبر توسعة حلي 
السكن في الظهران منذ ثالثة عقود. كما شهد 

تقدًما في خططنا لبناء حي سكن جديد بالكامل 
يكون منوذًجا لالستدامة بالقرب من الظهران. 

وواصلنا تنفيذ برنامج مهم ميثل جزًءا من تراث 
الشركة ويساعد موظفيها السعوديني على حتقيق 

حلمهم في امتالك بيوتهم اخلاصة.

املشاركون في أكادميية التطوير املهني 
في الشركة يبنون مهاراتهم في مجال 

القيادة والتواصل
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نحن نوفر مكاتب عمل آمنة ومحفزة إلى جانب تخفيفها لآلثار البيئية: حصل مبنى مجمع 
املدرا على الشهادة البالتينية لألبنية الصديقة للبيئة من مجلس املباني الصديقة للبيئة.
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تطوير الكفاءات 
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ربط الطموح بالفرصة
إجمالي املتدرجني 8911	 
إجمالي املدرجني ببرامج الدراسة 	 

اجلامعية 2018
إجمالي املدرجني بالبرامج التعاونية 71	 

ومن املزايا الفريدة التي تقدمها الشركة ملوظفيها 
السعوديني منذ فترة طويلة ، املساعدةُـ في تأمني 

قروض لهم لبناء مساكنهم في أحياء سكنية 
تتولى أرامكو السعودية جتهيزها. وهناك مشاريع 

عديدة قيد التنفيذ لتطوير األراضي والبنية 
التحتية في مواقع متعددة تشمل الدمام واجلبيل 

واألحساء، كما توجد مشاريع أخرى للبنية التحتية 
في بقيق وينبع والدمام والظهران جاهزة للترسية 

على مقاولني.

وفي عام 2014 مت منح 1037 قرًضا جديًدا لبناء 
مساكن. وخالل عمر هذا البرنامج مت متويل 

أكثر من 63 ألف بيت جديًدا من خالل برنامج 
متلك البيوت، مما ساعد أجيااًل من املوظفني 

على حتسني نوعية حياتهم وأسهم في منو 
مجتمعات حيوية.

وتهدف مبادرتنا لتميز أحيائنا السكنية إلى 
تنفيذ أفضل املمارسات االجتماعية والبيئية 
واالقتصادية في األحياء السكنية التي تنفذ 

فيها برامج متلك البيوت في أرامكو السعودية. 
ومن بني التطورات التي تتماشى مع هذه 

املبادرة مشروع حي جنوب الظهران، حيث 
أكملنا في شهر مايو من عام 2014 اخلطة 

التجارية الرئيسة والتقييم املالي لهذا املشروع. 
وحي جنوب الظهران هو حي سكني مخطط 

متعدد االستخدامات يشمل مساكن ومتنزهات 
ومدارس ومساجد ومراكز ترفيه وعيادة صحية 

ومناطق جتارية.

ويهدف هذا احلي إلى حتقيق التوازن بني 
متطلبات العمل وشؤون حياة موظفينا. وخالل 
بنائه على مراحل، سوف يضم نحو 8500 من 

الفلل والشقق جاهزة البناء. كما سيضم مجموعة 
كبيرة من اخلدمات التجارية.

ويتميز هذا املشروع بحجمه وميزاته وخدماته 
العصرية الشاملة. وباإلمكان تعميم منوذج 

األعمال في هذا احلي في أنحاء اململكة كمرجع 
ملبادرات اإلسكان املستقبلية في حال ثبت جناحه 

في جنوب الظهران.

الصحة والسالمة
في أرامكو السعودية، تعد الصحة والسالمة 

وجهني لعملة واحدة، فكالهما يدعم اآلخر ونحن 
ندعمهما مًعا لتحقيق ما من شأنه صالح الشركة 

واململكة على املدى البعيد.

وتعد السالمة إحدى القيم األساس في الشركة. 
وقد سعينا في كل عام، على مدى 80 عاًما، 
لغرس ثقافة الصحة والسالمة في الشركة 

واألحياء السكنية التابعة لها. وكذلك احلال في 
عام 2014، فقد أطلقنا العديد من املبادرات 

اجلديدة لتعزيز ثقافة السالمة وحتسني صحة 
املوظفني وأسرهم.

وفي حني نسعى إلحداث تغيير إيجابي في العالم 
فإن اهتمامنا بصحة وسالمة موظفينا يعد أكثر 

األعمال أهمية على اإلطالق.

وقد أطلقنا في عام 2014 مشروًعا مشترًكا 
هو األول من نوعه في مجال الرعاية الصحية 
في الظهران مع شريكنا شركة جونز هوبكنز 

ميديسني. وميثل تأسيس الشركة اجلديدة التي 
حتمل اسم مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي 

معلًما مهما في التطوير الشامل للعالج والرعاية 
الصحية في اململكة. ومبوجب اتفاقية مدتها 

عشر سنوات ستمتلك أرامكو السعودية وجونز 
هوبكنز ميديسني حصة ملكية غير مباشرة 

في هذه الشركة اجلديدة التي سيتم تسجيلها 
كشركة سعودية.

وجتمع هذه الشركة بني نظام تقدمي الرعاية 
الصحية الراسخ في أرامكو السعودية وما متتلكه 

جونز هوبكنز من خبرة طبية وتعليمية وبحثية 
مرموقة على مستوى العالم، بينما سيعمل 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي على حتفيز 
االبتكار الطبي ويقدم خدماته كنموذج للرعاية 

الصحية في اململكة ويسهم في تطويرها متشًيا 
مع التزامنا بدعم النمو والفرص والتنوع في 

اقتصاد اململكة.

أما السالمة فهي إحدى قيمنا األساس. ونحن 
نعمل لترسيخ ثقافة السالمة أثناء العمل وخارجه 

لدى املوظفني وأسرهم وعلى املستوى العام من 
خالل برامجنا وحمالتنا للتواصل مع املجتمع. 

وقد نفذنا في عام 2014 عدًدا من مبادرات 
السالمة الرئيسة لتعزيز ثقافة السالمة لدينا 
ودعم ممارسات السالمة في مختلف أعمالنا.

ومن هذا املبادرات تنفيذ ورش العمل القيادية 
حول السالمة التي تزود أعضاء فرق اإلدارة 
باملهارات التي متكنهم من القيام بدور واضح 
قد في إطار  وملموس كقادة للسالمة. وقد عُـ

هذا البرنامج 93 ورشة عمل شارك فيها أكثر 
من 1100 مدير ورئيس قسم منذ بدء البرنامج 
في عام 2005. كما أجرت إدارة منع اخلسائر 
في الشركة 18 مراجعة لفحص مدى االلتزام 
بقواعد السالمة، وشاركت في ندوتني فنيتني 

تعاونيتني مع شركتي داو وسينوبك، وهما 
شريكتان ألرامكو السعودية في مشاريع مشتركة. 
وقد وفرت هاتان الندوتان منبًرا للتواصل وتبادل 

أفضل املمارسات ملعاجلة اجلوانب التي توجد 
عليها بعض املالحظات في مجاالت الصحة 

والسالمة والبيئة.

وتعد برامج وممارسات التدريب على السالمة 
هذه عامًال مهًما في جناحنا في حتسني األداء 

العام للسالمة في الشركة. وقد سجلنا في 
عام 2014 معدل إصابات مهدرة للوقت بلغ 

0.05 إصابة لكل 200 ألف ساعة عمل، وهو ما 

يقل بنسبة 44% عن معدل عام 2013.
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يسهم مشروعنا املشترك في مركز جونز هوبكنز 
أرامكو الطبي في رعاية موظفي الشركة واملجتمع

وحظي أداؤنا في مجال السالمة بالتكرمي من 
قبل جمعية معاجلي الغاز الدولية في الواليات 

املتحدة. كما حقق العديد من معامل الغاز 
لدينا إجنازات مهمة في مجال السالمة شملت 
مرفق سوائل الغاز الطبيعي في اجلعيمة الذي 
حقق 6.5 مليون ساعة عمل دون إصابة مهدرة 
للوقت ومعملي اخلرسانية والبري اللذين حقق 
كل منهما 3.5 مليون ساعة عمل دون إصابات 

مهدرة للوقت.

كما أننا نقوم بتكرمي ومكافأة املوظفني الذين 
يحققون األرقام القياسية في مجال السالمة 
للمساعدة في ترسيخ هذه الثقافة في جميع 
قطاعات وأحياءالشركة، حيث قمنا في عام 

2014 بتكرمي 397 موظًفا أكملوا 35 سنة من 

اخلدمة دون حوادث. وهو أكبر عدد من املوظفني 
يحقق هذا اإلجناز في سنة واحدة.

وتظل اإلصابات املقعدة خارج العمل، ال سيما 
الناجمة عن احلوادث املرورية، مصدر قلق كبير 

بالنسبة لنا وللمملكة عموماً. وفي عام 2014، بلغ 
معدل هذه اإلصابات 0.42 إصابة لكل 200 ألف 

ساعة، وهو ما يقل بنسبة 29% عن معدل 
عام 2013.

واستجابة لتزايد أعداد احلوادث املرورية كثفنا 
جهودنا جلعل الطرق أكثر أماًنا من خالل تشكيل 
فريق عمل للسالمة املرورية يضم موظفني على 
مستوى إدارة الشركة ومديري اإلدارات. ويقوم 

هذا الفريق حالًيا بوضع مجموعة من املبادرات 
في خمسة مجاالت تغطي العوامل الثقافية 

والهندسية والتعليمية.

ومتثل السالمة املرورية هاجًسا بالنسبة لنا على 
مدار الساعة، حيث يقود اآلالف من موظفي 

الشركة في كل يوم سيارات الشركة إلى مناطق 
أعمالها، وغالبا ما يكون ذلك في مناطق نائية. 
ولذا فقد أطلقنا في عام 2014 حملة لتركيب 
أجهزة للتحديد اآللي ملواقع سيارات الشركة 

وتوعية املوظفني مبا ستقدمه هذه األجهزة، بعد 
عناية اهلل، في إنقاذ األرواح من خالل تشجيع 
عادات السياقة اآلمنة. ويستخدم هذا النظام 

إمكانات نظام حتديد املواقع العاملي بصورة آنية، 
إلى جانب أجهزة استشعار أخرى لرصد مواقع 

السيارات وسالمة اإلطارات واستخدام حزام 
األمان والسرعة وغيرها من عوامل السالمة.

وقد جنحنا في تركيب هذا النظام في %47 
من سيارات الشركة، مبا في ذلك سيارات األمن 

الصناعي. وتسير جهود إكمال برنامج تركيب 
هذا النظام حسب اجلدول املوضوع، بحيث يتم 
إجنازها مع نهاية 2015، ويجري التنسيق عبر 

دائرة تقنية املعلومات من أجل تشغيل هذا النظام 
بصورة آلية كاملة وإدخال حتسينات أخرى عليه.

كما نظمنا خالل العام العديد من حمالت 
السالمة وعقدنا العديد من ورش العمل في 

مجال السالمة في مواقع الشركة عبر اململكة. 

وتعددت هذه احلمالت وورش العمل من حيث 
املوضوع ما بني السالمة املرورية واملنزلية 

والسالمة عند استخدام الدراجات إلى السالمة 
من غاز كبريتيد الهيدروجني ومترينات التعامل 

مع احلرائق.

ومبا أن أرامكو السعودية تتعاقد مع العديد من 
الشركات لتقدمي خدمات في مختلف قطاعات 
أعمالها فإننا نتوقع من هذه الشركات أن تولي 

السالمة نفس األهمية التي نوليها نحن لها. 
وأن تلتزم مبعاييرنا الصارمة في مجال السالمة 
في جميع األوقات. وقد ساعدنا في رفع كفاءة 

مقاولينا احملليني في مجال السالمة، حيث 
شهد عام 2014 إطالق سلسلة من ورش عمل 
االشتراطات اإلدارية للسالمة لدى املقاولني.

وتعد ورش العمل هذه مبثابة تدريب للمدربني 
يركز على منح دوائر الشركة، التي تتعامل بانتظام 
مع شركات املقاولني، القدرة على تدريب موظفي 
هذه الشركات على معايير وبروتوكوالت السالمة 
في أرامكو السعودية. وقد عقدنا نحو 75 ورشة 

في عام 2014، مما عزز من التدريب على 
السالمة في الشركة وساعد على رفع معاييرها 

في قطاع املقاوالت عموًما.

األخالق والنزاهة
فيما تنمو أنشطتنا وأعمالنا على صعيد نطاقاتها 

وتعقيداتها نواصل التقيد باملعايير األخالقية 
والقانونية التي تعد حجر األساس للسمعة التي 
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معدل اإلصابات املهدرة للوقت
)إصابة لكل 200 ألف ساعة عمل(

0.140.120.110.090.05
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أكثر من 25 ألف طفل زاروا قرى 
السالمة املرورية في عام 2014

نتمتع بها، فنحن في أرامكو السعودية نذهب إلى 
ما هو أبعد من مجرد االلتزام من خالل وضع 
معايير رفيعة لسلوك موظفينا وشركائنا الذين 
نرغب في حتفيزهم في مجتمعاتنا. ونرى أن 

نزاهة الشركة هي نتاج لنزاهة موظفيها. وتبدأ 
معايير ومناذج النزاهة مبشاركة كاملة من مجلس 
إدارة الشركة، الذي يتمتع أعضاؤه بثروة متنوعة 

من اخلبرات التي تتمتع بنظرة مستقبلية متقدمة. 
ويضع املجلس إدارة الشركة أمام مسؤولياتها في 

التقيد بأعلى املعايير الشخصية واملهنية ومن ذلك 
إجراءات الشركة للتدقيق، احملددة واخلاضعة 
للمراقبة من قبل مجلس اإلدارة، لضمان توفر 

عملية مراجعة وقنوات مراقبة وإبالغ تتسم بالقوة 
والسرية واالستقاللية.

ويلخص دليل سلوكيات العمل التابع للشركة 
املعايير التي متكن موظفيها من صيانة التراث 

الذي تفتخر به في مجال أخالقيات العمل 
والبناء عليه، وذلك من خالل حتديد سياسات 
الشركة بشأن تعارض املصالح والنزاهة املالية 

وإدارة امللكية الفكرية والتحرش في مكان العمل 
واملمارسات العادلة والسالمة والصحة والبيئة، 
باإلضافة إلى التشديد على املبادئ التوجيهية 

التي تقف وراء جناح الشركة.

ويراجع كل موظف سياسات تعارض املصالح في 
الشركة بصورة منتظمة مبا يضمن التعزيز الدائم 

ألخالقيات العمل الستخدامها في تطبيقات 
احلياة الفعلية. وميكن التعامل مع أي مالحظات 

أخالقية لدى موظفينا أو أي أشخاص آخرين 
من خالل قنوات االتصال واإلبالغ التي أسستها 
الشركة. كما يوجد – باإلضافة إلى ذلك – خط 

هاتفي مباشر لالتصال باملدقق العام يوفر 
وسيلة آمنة وسرية ملوظفي الشركة وغيرهم 

من األشخاص الإلبالغ عن حاالت االشتباه 
في االحتيال أو السلوكيات غير األخالقية أو 
املخالفات، فنحن نلزم موظفينا مبستوى رفيع 

من السلوك األخالقي ونتوقع الشيء نفسه 
من موردينا.

وتتضمن مدونة القواعد السلوكية للموردين 
سياسات إلزامية فيما يتعلق مبسائل البيئة 

والصحة والسالمة; واملمارسات التجارية العادلة 
واألخالقية ملصادر السلع 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. 
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ومن خالل بناء الطرق والسكك احلديدية 
واملدارس واملستشفيات وإنشاء محميات احلياة 
الفطرية وتنمية اقتصاد املعرفة، شاركنا دائًما 

في حتسني نوعية احلياة ملواطني اململكة.

وعلى مر السنني قمنا بتغيير التوجه 
املتعلق باستراتيجية املواطنة لدينا لتركز 

هذه االستراتيجية على االستفادة من 
قدراتنا األساس في تنمية الفوائد والفرص 

التي نوفرها.

ويخدم كل ما نقوم به حتقيق هدفني رئيسني هما 
زيادة جناحنا التجاري واالستفادة من أنشطة 

أعمالنا في توفير أقصى قدر ممكن من الفوائد 
والفرص ألكبر عدد ممكن من الناس. وسواء 

أكان ذلك داخل اململكة أم حول العالم فإن واجبنا 
يتمثل في املساعدة على إيجاد بيئة فضلى للعيش 

والعمل. كما أننا نسعى جاهدين لتحسني صحة 
وسالمة البيئة في هذه املجتمعات واالرتقاء 

بالفرص التعليمية وزيادة اجلدوى االقتصادية 
وتعزيز استدامة الطاقة من خالل جهود ترشيد 

االستهالك ورفع كفاءته.

وإلى جانب األنشطة التي سنذكرها فيما يلي، 
تشمل إسهاماتنا على الصعيد العاملي تبرعات 

للمؤسسات األكادميية والثقافية املرموقة 
ومنظمات العمل اإلنساني والدفاع عن البيئة 

وغيرها من اجلهات التي نكن لها احتراًما كبيًرا 
والتي تساعدنا في الدفاع عن القضايا التي 

تهمنا أكثر من غيرها.

االقتصاد
استثمرنا في عام 2014 الكثير من الطاقة 
واملوارد في سبيل إيجاد بيئة اقتصادية في 

اململكة تتسم بدرجة أكبر من التنوع والديناميكية 
واالستدامة. واعتمدنا على أعمالنا األساس في 

دفع عجلة تطوير قطاع خدمات طاقة سعودي 
إلنتاج املواد وتقدمي اخلدمات املتعلقة بالطاقة. 

وقد حققنا، من خالل بناء منشآت كيميائية 
وحوض سفن وتنفيذ مبادرات أخرى مختلفة، 

تقدًما في عملية تنويع االقتصاد احمللي وإيجاد 
فرص عمل للعمال املهرة.

كما شجعنا إنشاء مجمعات صناعية ومناطق 
صناعات حتويلية، يستطيع فيها املصنعون 

احملليون واألجانب إنتاج منتجات استهالكية 
نهائية من الكيميائيات التي ننتجها وإضافة 

القيمة إلى مواردنا الهيدروكربونية وتنويع 
االقتصاد بصورة أكبر.

وللمساعدة في إعداد األيدي العاملة احمللية 
لفرص العمل التي ستسفر عنها هذه اجلهود 
أقمنا شراكات مع هيئات ومؤسسات محلية 

ودولية إليجاد برامج تدريب متخصصة تساعد 
في إعداد الشباب السعودي لشغل الوظائف في 

تلك األعمال اجلديدة.

املجتمع
تعد املجتمعات التي تتسم بالسالمة والصحة 
واحليوية أساس التقدم والنمو في املستقبل. 

ونحن نسهم في رفاهية مجتمعاتنا بطرق عدة، 
حيث دخلت الشركة في عام 2014 في شراكة 

مع شركة جونز هوبكنز ميديسني لتحسني نوعية 

الرعاية الصحية ملئات اآلالف من األشخاص في 
املنطقة الشرقية من اململكة. وقدمنا املساندة 

لوزارة الصحة من خالل بناء مركز للتحكم 
والسيطرة وتزويد العيادات الطبية في مختلف 

أنحاء اململكة مبا حتتاجه الحتواء وإيقاف انتشار 
متالزمة الشرق األوسط التنفسية )فيروس 

نوفل كورونا(. كما أجنزنا مشاريع عديدة جلعل 
املدارس احلكومية التي بنتها أرامكو السعودية 
أكثر أمًنا وتطوًرا وكفاءة في استهالك الطاقة.

وفي رؤية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، رحمه 
اهلل، أن الرياضة والنشاط الرياضي من 

أساسيات النسيج االجتماعي السعودي في 
املستقبل، ال سيما الدور الذي تلعبه الرياضة 

في تعزيز رفاهية ورخاء الشباب السعودي. وقد 
أسهمت أرامكو السعودية في عام 2014 في إبراز 
هذه الرؤية إلى حيز الوجود عن طريق بناء امللعب 

الرئيس ملدينة امللك عبداهلل الرياضية في جدة 
)ملعب اجلوهرة( وإطالق برنامج لبناء مالعب 

إضافية في أنحاء اململكة.

كما نفذت الشركة العديد من حمالت التوعية 
والبرامج املجتمعية في مجال السالمة في أنحاء 

اململكة استفاد منها مئات اآلالف من املواطنني 
واملقيمني في املدارس ومعاهد التدريب واملراكز 
التجارية واملهرجانات الثقافية. وواصلنا العمل 
على حتسني عادات السياقة اآلمنة من خالل 

غرس املعرفة واالرتقاء بالوعي وبناء القدرات في 
مجال االستجابة للطوارئ وتطبيق حلول تقنية 

حتد من أساليب السياقة اخلطرة.

واستهدفت تبرعاتنا اخليرية في عام 2014 
الفئات األكثر احتياًجا للعون، حيث تبرعنا 

املواطنة
حتتفظ أرامكو السعودية بتراث 
عريق في مجال املواطنة ويعزى 

ذلك جزئًيا إلى الدور الوطني 
الفريد الذي تنهض به في 

اململكة، فمنذ بداياتها سعت 
الشركة للقيام بأنشطة تضيف 
قيمة حقيقية ملواطني اململكة.
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للجهات واملؤسسات التي تتعامل مع الفئات 
احملتاجة في مجتمعاتنا.

املعرفة
دعمت العديد من أنشطتنا في مجال املواطنة 

في عام 2014 تطوير اقتصاد املعرفة في اململكة، 
فقد وفرنا التدريب ملعلمي العلوم والرياضيات 

على أحدث األفكار في تطوير املناهج الدراسية 
وتطوير قدرات الطالب. وقدمنا من خالل 

مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي والشركاء 
االستراتيجيني برامج صيفية للطالب املوهوبني 

إلى جانب مجموعة من البرامج األخرى التي 
تدعم التعلم في مجاالت مختلفة مثل الفنون 

والعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات واالبتكار 
وريادة األعمال لنساعد، من خالل هذه األنشطة، 

في نشر حب املعرفة والفضول الفكري لدى 
اآلالف من الشباب الذين ميثلون اجليل القادم من 

قادة املجتمع الذين سيسهمون في قيادة التنمية 
واالقتصاد الوطني في املستقبل.

وتعد قدرة أي دولة على إجراء البحوث والتطوير 
عامًال حاسًما في جدارتها على حتقيق املنافسة 
االقتصادية وحتقيق االستدامة. ولذلك نساعد 

في التمكني لثقافة االبتكار في اململكة من 
خالل التعاون مع اجلامعات واملؤسسات البحثية 

فيها. ويوجد أحد مراكزنا البحثية العاملية في 
جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. كما أن 

أرامكو السعودية شريك استراتيجي في شركة 
وادي الظهران للتقنية، وهو مجمع أبحاث تابع 

جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن. وحتفز 

مثل هذه اجلهود النظام التعليمي في اململكة 
وتدعم تنمية األجيال القادمة من املهندسني 

والعلماء السعوديني.

كما أننا ندعم حواضن االبتكار في اململكة من 
خالل التمويل والتوجيه اللذين تقدمهما شركة 
مركز أرامكو السعودية لريادة األعمال، التابعة 

لنا وحاضنة أعمالها، حيث يوفران الفرص 
لرواد األعمال السعوديني لبناء الشركات 

املستقبلية الرائدة.

البيئة
من الربع اخلالي إلى اخلليج العربي والبحر 

األحمر حتتضن اململكة مواردنا ومرافقنا، كما 
حتتضن الغالبية العظمى من موظفينا وأفراد 

أسرهم. وتنتشر أعمالنا عبر النطاقات البيئية 
في اململكة، ومن ثم فإن حماية البيئة الطبيعية 
واحملافظة عليها لألجيال القادمة يعدان أمرين 

حيويني لنجاحنا.

كما أننا نواصل حتقيق قفزات كبيرة في حماية 
التنوع األحيائي بالقرب من مناطق عملنا، حيث 
ننشئ محمية للحياة الفطرية في الربع اخلالي 
بالقرب من مرفق الشيبة، ونزرع مئات اآلالف 
من شتالت املنغروف في مناطق مختارة على 
طول سواحل اخلليج العربي وننشئ الشعاب 

االصطناعية إلى جانب إجراءات أخرى تساعدنا 
في حتقيق أهدافنا في هذا املجال.

وقد تواصلت في عام 2014 جهودنا إلظهار 
التزامنا باحلد من اآلثار البيئية ألعمالنا، حيث 

حققنا تقدًما كبيًرا في احلد من كثافة استهالك 
الطاقة في أعمالنا وأنتجنا املزيد من الغاز 
الطبيعي األنظف الستخدامه في الصناعة 

احمللية. وقدمنا ملاليني السعوديني نصائح بشأن 
كفاءة استهالك الطاقة من خالل برامجنا للتوعية 

العامة. كما أحرزنا تقدًما كبيرا في مجاالت 
مثل احلد من حرق الغاز في املداخن وترشيد 

استهالك املياه وإعادة التدوير. وفي أحيائنا 
السكنية ومكاتبنا التجارية قمنا باستبدال نصف 

مليون مصباح من مصابيح اإلضاءة الوهاجة 
بأخرى تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء 

)LED( لتوفير 30 مليون كيلوواط ساعة من 

الطاقة سنوًيا.

أما استثماراتنا االستراتيجية في دراسة استخدام 
ما منلكه من مصادر طاقة متجددة – ال سيما 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح – على النطاق 

التجاري فستساعد في تنمية قطاع الطاقة 
النظيفة في اململكة. ونبذل قصارى جهدنا للحد 

من استهالك الطاقة في اململكة من خالل املناداة 
بتطبيق سياسات مسؤولة وممارسة التثقيف 

اجلماهيري واالبتكار في مجال الطاقة. ولدينا، 
كذلك، تعاون وثيق مع أجهزة الدولة يتعلق بعدد 
من مبادرات كفاءة استهالك الطاقة الهادفة إلى 
ضمان استمرار االزدهار ملواطني اململكة وضمان 

استدامة إمدادات الطاقة لعمالئنا حول العالم.

لمزيد من التفاصيل حول 
مبادرات الشركة في مجال 
المواطنة يرجى الرجوع إلى 
تقرير المواطنة لعام 2014.



83 / 82

عام 2014 باألرقام

الكميات القابلة لالستخالص من الزيت اخلام واملكثفات
)باليني البراميل(

2014261.1

2013260.2

2012260.2

2011259.7

2010260.1

إنتاج الزيت اخلام
)باليني البراميل في السنة(

20143.5

20133.4

20123.5

20113.3

20102.9

)ماليني البراميل في اليوم(

20149.5

20139.4

20129.5

20119.1

20107.9

الغاز اخلام املسلم إلى معامل الغاز
)باليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم(

201411.3

201311.0

201210.7

20119.9

20109.4

الغاز القابل لالستخالص )مرافق وغير مرافق(
)تريليونات األقدام املكعبة القياسية(

2014294.0

2013288.4

2012284.8

2011282.6

2010279.0

الكميات املسلمة من غاز البيع وغاز اإليثان
غاز البيع)تريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20148.4

20138.1

20128.0

20117.4

20107.2

غاز اإليثان
20141.4

20131.4

20121.5

20111.4

20101.3

سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة من الغازات الهيدروكربونية
)ماليني البراميل(

2014471.3

2013455.9

2012482.0

2011461.4

2010445.0



التقرير السنوي لعام 2014 : : عام 2014 باألرقام

الزيت اخلام واملنتجات املكررة
20132014)ماليني البراميل(

3,4333,480إنتاج الزيت اخلام باستثناء البنزين الطبيعي املمزوج

2,6772,544صادرات الزيت اخلام

494561إنتاج املنتجات املكررة

121168صادرات املنتجات املكررة

20132014الغاز الطبيعي

 الغاز املسلم ملعامل الغاز 
11.011.3)بباليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم(

8.18.4غاز البيع )امليثان( )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

1.41.4اإليثان )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

 إجمالي الغاز املسلم 
9.59.8)بتريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20132014سوائل الغاز الطبيعي – اإلنتاج

 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(

176.7181.0البروبان

114.2119.8البوتان

86.883.5املكثفات

78.286.9البنزين الطبيعي

455.9471.3إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20132014سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(

163.2167.5البروبان

94.697.8البوتان

5.71.8املكثفات

57.262.9البنزين الطبيعي

 إجمالي صادرات سوائل الغاز الطبيعي 
320.7329.9(باستثناء املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف)
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية )مباليني البراميل(

2014

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
4.99314.96743.8847.75376.13532.4867.155187.373رأس تنورة

77.018—0.35429.34330.873)(2.3743.24611.537ينبع

10.9262.68219.2130.0326.52141.157—1.784الرياض

0.0392.3989.2176.38825.780)(0.9402.8923.983جدة

10.09121.10570.32910.042127.08972.60820.064331.328إجمالي املنتجات احمللية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2014

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
68.207—25.02711.10918.78214.380—1.091)(سامرف

52.151—1.33011.6932.2169.41114.22113.280ساسرف

45.507—1.3197.3036.8684.89411.70913.414بترورابغ

63.673—1.3033.94111.1308.23831.5767.485ساتورب

229.538—2.86122.93745.24133.65276.28848.559إجمالي املشاريع املشتركة

12.95244.042115.57043.694203.377121.16720.064560.866املجموع الكلي

* األرقام السالبة متثل في معظمها منتجات أعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى 

طاقة التكرير احمللية
)بآالف البراميل في اليوم(

رأس تنورة550

الرياض126

جدة90

ينبع240

اإلجمالي1006

الطاقة التكريرية للمشاريع املشتركة الدولية
)بآالف البراميل في اليوم(

1070
موتيفا

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %50

669
إس – أويل

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %63.4

445
شوا شل سكيو ك. ك. )شوا شل(

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %15

280
فوجيان ريفايننق بتروكيمكل كومباني ليمتد

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %25

طاقات تكريراملشاريع احمللية املشتركة
)بآالف البراميل في اليوم(

400
بترورابغ

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %37.5

400
سامرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ياسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

305
ساسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ساتورب

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

إجمالي الطاقة التكريرية
)بآالف البراميل في اليوم(

املشاريع  املشتركة احمللية اململوكة للشركة بالكامل1006

املشاريع  املشتركة احمللية 1905

املشاريع  املشتركة الدولية2464

على مستوى العالم5375

حصة أرامكو السعودية3104.25
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية )مباليني البراميل(

2013

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
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

11.10315.59574.8619.386136.2770.97719.604337.796إجمالي املنتجات احمللية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2013

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
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

12.28435.038103.02533.26175.017115.36119.604493.589املجموع الكلي

 املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة 
)مباليني البراميل(

2014
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.7857.3775.34614.509غاز البترول املسال

70.35938.91983.018192.296البنزين

 وقود الطائرات / 
8.8203.14115.83727.798كيروسني

83.41661.588121.111266.115الديزل

0.3931.614127.899129.906زيت الوقود

 األسفلت 
6.81010.42211.35928.591ومنتجات متنوعة

171.584123.061364.570659.215اإلجمالي

2013
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.8196.2236.13814.180غاز البترول املسال

67.53836.78579.814184.137البنزين

 وقود الطائرات / 
8.1852.83214.54425.561كيروسني

82.07959.561117.806259.446الديزل

0.8512.118110.412113.381زيت الوقود

 األسفلت 
6.6819.0597.99423.734ومنتجات متنوعة

167.153116.578336.708620.438اإلجمالي

استخالص الكبريت
)ماليني األطنان املترية(

20144.4

20133.9

صادرات الكبريت*
)ماليني األطنان املترية(

20143.0

20132.5

*  باستثناء املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف

 عدد زيارات السفن 
20142013201220112010حسب نوع املنتج

19592018206819591756الزيت اخلام

567858965967816منتجات

182198232234308غاز البترول املسال

27083074326531602880إجمالي عدد زيارات السفن
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صادرات عام 2014 حسب املنطقة )نسبة مئوية(
الشرق األقصى

الزيت اخلام62.3

املنتجات املكررة46.4

سوائل الغاز الطبيعي*25.5

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة3.3

سوائل الغاز الطبيعي*3.6

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.0

املنتجات املكررة39.1

سوائل الغاز الطبيعي*70.9
* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة10.7

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام17.3

املنتجات املكررة0.5

سوائل الغاز الطبيعي*0



التقرير السنوي لعام 2014 : : عام 2014 باألرقام

مركز تنسيق األعمال في الظهران يراقب شبكة التوزيع 
في الشركة لضمان سرعة االستجابة واملوثوقية

صادرات عام 2013 حسب املنطقة )نسبة مئوية(
الشرق األقصى

الزيت اخلام60.7

املنتجات املكررة46.6

سوائل الغاز الطبيعي*27.9

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.6

املنتجات املكررة2.1

سوائل الغاز الطبيعي*4.9

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.3

املنتجات املكررة44.5

سوائل الغاز الطبيعي*67.2
* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام6.1

املنتجات املكررة6.8

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام19.3

املنتجات املكررة0

سوائل الغاز الطبيعي*0
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زادت حصة الشركة من الطاقة التكريرية في أنحاء العالم إلى 3.1 مليون 
برميل في اليوم, وهو ما يساعدنا في حتقيق قيمة إضافية من مواردنا

التقنية واالبتكار
حصل مشروع «مكمن عرب-د دوتس» املعروف 

بـ «أيه-دوتس»، الذي يستخدم التقنيات متناهية 
الصغر )النانو( على جائزة االبتكار التقني للعام 

ضمن جوائز النفط والغاز في الشرق األوسط 
التي أعلنت نتائجها في شهر أكتوبر. ويعد هذا 

املشروع أحد عناصر برنامجنا لتطوير اجلسيمات 
متناهية الصغر التي تستخدم في حتسني 

االستشعار املوضعي داخل املكامن. وتقنية «نقاط 
املكمن» هي عبارة عن جسيمات فلورسنتية كاشفة 

مصممة لالستخدام في تتبع حركة املياه التي 
حتقن في اآلبار. كما حصل عدنان الكنعان من 

إدارة املكامن على جائزة أفضل مدير إنتاج للعام 
ومت تكرميه في نفس الفعالية.

وحصل فريق األنظمة الذكية في مركز البحوث 
والتطوير التابع للشركة بجامعة امللك عبداهلل 
للعلوم والتقنية على وسام فخر الصناعة من 
االحتاد الدولي لروابط املخترعني في شهر 

ديسمبر من عام 2013. وذلك لقاء تطويره روبوت 
التفتيش الزاحف القادر على إجراء الفحوصات 

باملعاينة البصرية وباملوجات فوق الصوتية 
واستشعار وجود الغاز. وهذا الروبوت هو األول 
من نوعه في مجال الصناعة النفطية. وبإمكان 
نظام هذا الروبوت الذكي اكتشاف التآكل في 

األنابيب واخلزانات واألوعية وغيرها من األصول 
الفوالذية التي يصعب الوصول إليها.

وقد منحت جمعية التقنيات التدخلية واألنابيب 
امللفوفة مركز البحوث املتقدمة التابع ملركز 

التنقيب وهندسة البترول )إكسبك( جائزة التقنية 
التدخلية، تقديًرا لغواصة التدخل القابلة للتوجيه 

التي طورها املركز، بالتعاون مع إحدى شركات 
اخلدمات، كعنصر من العناصر الرئيسة ألداة 

تدخلية في اآلبار األفقية.

السالمة واألداء
منحت جمعية معاجلي الغاز الدولية في الواليات 

املتحدة ضمن جوائزها املعلنة في عام 2014 
عشرين موظًفا في معامل الغاز في أرامكو 
السعودية جائزة التميز في السالمة لعام 

2013، تقديًرا منها إلجناز ساعات العمل دون 

حوادث مهدرة للوقت. ومن بني املعامل التي مت 
تكرميها معمل اجلعيمة )6.5 مليون ساعة عمل(، 
واخلرسانية والبري )3.5 مليون ساعة عمل لكل 

منهما(، والعثمانية )2.5 مليون ساعة عمل(، 
 ومعمال سوائل الغاز الطبيعي في حرض واحلوية 

 )2 مليون ساعة عمل لكل منهما(، وشدقم 
)1.5 مليون ساعة عمل(، ومعمل سوائل الغاز 

الطبيعي في ينبع )مليون ساعة عمل(.

واختارت مجلة معاجلة الهيدروكربونات 
)هيدروكربون بروسيسنغ(، وهي مجلة جتارة 

الصناعة ومقرها في هيوستون، مشروعني من 
مشاريع أرامكو السعودية بني «املشاريع األهم في فئة 
صناعة معاجلة الهيدروكربونات في عام 2014». 

وقد صوّـت قراء املجلة في استطالع على اإلنترنت، 
على النتائج التي أعلنت في يناير 2015، حيث اختير 

مشروعنا املشترك، شركة صدارة للكيميائيات، 
املشروع األكبر، فيما نالت ساتورب، املصفاة 

املشتركة، املركز األول في مجال التكرير.

وفي شهر يوليو من 2014 منحت وكالة خدمات 
احلوكمة الكورية شركة إس- أويل جائزتها 

الكبرى (جراندبريكس كومباني) من بني 
1790 شركة مدرجة في البورصة الكورية 

تقديًرا لألداء املتميز للشركة في مجال إدارة 
البيئة واملسؤولية االجتماعية واحلوكمة. وهذه 

الوكالة هي عبارة عن منظمة غير ربحية أنشأتها 
البورصة الكورية في عام 2002 لتعزيز إدارة 

االستدامة لدى الشركات الكورية.

القيادة واملوارد البشرية
مت تكرمي أرامكو السعودية في شهر فبراير 
من عام 2014 خالل حفل اجلوائز العاملية 

إلدارة املخاطر الذي مت تنظيمه من قبل معهد 
إدارة املخاطر، حيث منحت الشركة جائزة 

«االلتزام بالتعلم والتطوير» التي متنح للشركات 
لقاء التزامها بتحسني ممارساتها في مجال 

إدارة املخاطر.

كما حصل حسني العتيبي، مدير إدارة تقييم 
موارد التنقيب واإلنتاج، على جائزة اخلدمة 

املتميزة من اجلمعية االمريكية جليولوجيي 
البترول لقاء خدمته الطويلة في الشركة.

وحصل كل من برنامجينا «املرأة في مجال العمل» 
و «أكادميية التطوير املهني في أرامكو السعودية» 

على شهادات جدارة في فئة أفضل املمارسات 
في مجال املوارد البشرية من املؤمتر واملعرض 

الدولي الثالث واألربعني لالحتاد الدولي ملنظمات 
التدريب والتطوير. وهو احتاد يتمتع باعتراف 
دولي. ويسرع برنامج «املرأة في العمل»، الذي 

أطلق في عام 2010، عملية تطوير السعوديات 
ضمن قوة العمل في الشركة، كما يوفر لهن 

أدوات التميز في العمل في مختلف قطاعاتها. 
أما برنامج «أكادميية التطوير املهني في أرامكو 

السعودية» فهو برنامج تفاعلي مكثف مدته ستة 
أسابيع يهدف إلى تهيئة املهنيني السعوديني 

املوظفني حديثًا ويتضمن ورش عمل ومحاضرات 
يلقيها متحدثون ضيوف وزيارات ميدانية 

وخبرات تعاونية.

كما حصل قسم توظيف األجانب على جائزة 
أفضل فيديو توظيف على اإلنترنت في مسابقة 
اإلعالن عبر اإلنترنت لعام 2014 التي نظمتها 

جمعية التسويق اإللكتروني.

الجوائز التي حصلت عليها الشركة في عام 2014



التقرير السنوي لعام 2014

حقوق النشر 2015، أرامكو السعودية. جميع احلقوق محفوظة

 التصميم املعماري املعتمد على 
 نظام األدوار املفتوحة في مركز امللك 

فر   عبداهلل للدراسات والبحوث البترولية, يوّـ
 مساحات ملهمة للتفكير تشجع على التعاون 

وتبادل األفكار لتعزيز فهم حتديات الطاقة وفرصها.






