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هذا  غالف  على  تظهر  التي  الذهبية،  الن�سبة 

الريا�سي  التنا�سق  مبادئ  من  مبداأ  هي  التقرير، 

الريا�سيات  عاملا  وطوره  اكت�سفه   واجلمايل 

التعبري  وميكن  واإقليد�س.   فيثاغور�س  اليونانيان 

م�ستطيل  خالل  من  الن�سبة  هذه  عن  هند�سًيا 

1.618 وحدة.   نحو  واحدة وطوله  عر�سه وحدة 

كان  اإذا  اأنه  واإقليد�س  فيثاغور�س  الحظ  وقد 

)التي  الذهبية  الن�سبة  ميثالن  امل�ستطيل  �سلعا 

حروف  من   “phi” فاي  باحلرف  اإليها  ي�سار 

اأكرب مربع ممكن  االأبجدية اليونانية(، فاإن حذف 

ُتطاِبق  �سغرًيا  م�ستطيال  �سُيبقي  امل�ستطيل  من 

االأ�سلي،  امل�ستطيل  اأبعاد  الن�سبة،  حيث  من  اأبعاده، 

االإ�سافة.   حال  يف  ذاتها  النتيجة  على  و�سنح�سل 

اإىل ما ال نهاية.  هذه  و ميكن تكرار هذه العملية 

التوازن  مع  والتنا�سق  بالتنا�سب  املرتبطة  املعادلة 

والثبات م�ساهدة يف الطبيعة، وقد اأثرت يف جماالت 

اختارت  وقد  العمارة.   هند�سة  بينها  من  عديدة 

اأرامكو ال�سعودية، يف تقريرها ال�سنوي هذا، الن�سبة 

الزاوية“  ”حجر  فكرة  مع  يتكامل  كرمز  الذهبية 

ال�ستمرارها  تاأكيداً  التقرير،  حولها  يدور  التي 

فالن�سبة  الطاقة.   م�ستقبل  تاأمني  على  العمل  يف 

التي  ال�سعودية -  اأرامكو  التزام  الذهبية تتجلى يف 

ال�سعودي  الوطني  لالقت�ساد  الزاوية  حجر  متثل 

وموازنة  بالتميز   - العاملية  البرتول  ول�سناعة 

الطاقة  توفري  موثوقية  ي�سمن  ب�سكل  اجلهود 

املعمورة،  اأرجاء  جميع  يف  الب�سر  حلياة  الالزمة 

الطاقة،  على  املتزايد  العاملي  الطلب  ومواجهة 

والعمل على اأن ال يكون الأعمال اأو منتجات ال�سركة 

اأي اأثر غري مرغوب فيه على البيئة، وامل�ساعدة يف 

تنويع موارد االقت�ساد الوطني.
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خادم �حلرمني �ل�سريفني؛ �مللك عبد �هلل بن عبد �لعزيز �آل �سعود،

ملك اململكة العربية ال�سعودية

�ساحب �ل�سمو �مللكي؛ �لأمري �سلطان بن عبد �لعزيز �آل �سعود،

ويل العهد، نائب رئي�س جمل�س الوزراء، وزير الدفاع والطريان

واملفت�س العام



اأرقام مهمة

اأرامكو ال�سعودية

�ص  4

جمل�س اإدارة ال�سركة

التقرير ال�سنوي

�ص 5

259.9 بليون برميل  الزيت اخلام واملُكَثّفات القابلة لال�ستخراج 

8.5 مليون برميل متو�سط الإنتاج اليومي من الزيت اخلام  

3.11 بليون برميل اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من الزيت اخلام  

IójóédG äÉaÉ°ûàc’G

مربوك، دروازة حقول الزيت   

َجنا رقم 6 )حقل مغمور( حقول الغاز  

Iõ néæ oªdG QÉHB’G

مغمورة على �لياب�سة     

ل يوجد  8 اآبار ا�ستك�سافية )للزيت( 

 2  5 اآبار ا�ستك�سافية )للغاز( 

56  384 اآبار تطويرية )للزيت( 

1  65 اآبار تطويرية )للغاز( 

QÉHB’G áfÉ«°U

 57  175 اأعمال ال�سيانة واإعادة فتح البئر )للزيت( 

ل يوجد   16 اأعمال ال�سيانة واإعادة فتح البئر )للغاز( 

القوى العاملة )يف 31 دي�سمرب2007م(

253.8 تريليون قدم مكعبة قيا�سية احتياطيات الغاز 

7.998 بليون قدم مكعبة قيا�سية )غاز خام موجه اإىل معامل الغاز( متو�سط الإنتاج اليومي من الغاز  

2.919 تريليون قدم مكعبة قيا�سية )غاز خام موجه اإىل معامل الغاز(  اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من الغاز  

 

�سوائل الغاز الطبيعي

1.1 مليون برميل متو�سط الإنتاج اليومي من �سوائل الغاز الطبيعي  

394.6 مليون برميل اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من �سوائل الغاز الطبيعي  

¬LÉàfEGh âjõdG äÉ«WÉ«àMG

احتياطيات الغاز واإنتاجه

�أرقام مهمة

45,464    ¿ƒjOƒ©°ùdG
6,629  ÖfÉLC’G

52,093  ́ƒªéŸG

ال�سري مارك مودي 

�ستيوارت

ال�سيد جيم�س دبليو. 

كينري

ال�سيد بيرت اإل. وويكي

جمل�س �إد�رة �ل�رشكة

الأ�ستاذ �سامل بن �سعيد 

اآل عائ�س

الأ�ستاذ خالد بن عبد 

العزيز الفالح

الأ�ستاذ عبد العزيز ابن 

فهد اخليال

معايل الدكتور خالد 

ال�سلطان

معايل الدكتور حممد 

ابن اإبراهيم ال�سويل

الأ�ستاذ عبد اهلل ابن 

�سالح بن جمعة

 معايل الدكتور 

 عبد الرحمن ابن 

عبد العزيز التويجري

معايل الدكتور اإبراهيم 

ابن عبد العزيز 

الع�ساف

معايل الأ�ستاذ علي 

ابن اإبراهيم النعيمي، 

رئي�س املجل�س

الأع�ساء اجلدد الذين مت تعيينهم يف املجل�س هذا العام هم معايل الدكتور خالدال�سلطان، وال�سري مارك مودي �ستيورات، وال�سيد بيرت اإل. وويكي، 

والأ�ستاذ �سامل بن �سعيد اآل عائ�س.



كلمة رئي�س ال�سركة

التقرير ال�سنوي

�ص 7

كلمة معايل رئي�س جمل�س الإدارة

اأرامكو ال�سعودية

�ص  6

ما من �سك يف اأن املـواد الهيدروكربونية اأ�سبحت، اليوم، �سلعة �سرورية ي�سعب اأن تفوقها �سلعة اأخرى من حيث 

الأهمية، فقد اأ�سبح الزيت اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات البرتولية املكررة ع�سب احلياة املعا�سرة، كما 

اأ�سحى ا�ستمرار انتعا�س اقت�سادات العامل مرتبطًا باحل�سول على اإمدادات موثوقة ومعقولة التكلفة من الطاقة.  

ولقد تطلع العامل، يف عام 2007م، كما كانت احلال عليه يف الأعوام التي �سبقته، اإىل اململكة، وبالتايل اإىل 

اأرامكو ال�سعودية، للح�سول على اإمدادات الطاقة الالزمة جلميع جمالت احلياة.  وكما هو داأبها دائمًا، مل تتاأخر 

ال�سركة، التي متثل �سناعة البرتول الوطنية ال�سعودية، عن ال�ستجابة لالآمال املعقودة عليها. 

فلطاملا اعتزت اأرامكو ال�سعودية، على مر العقود، ب�سجل موثوقيتها الت�سغيلية املتميز.  ويف هذا العام، مل تخرج 

ال�سركة عن تلك القاعدة، بل اأوفت، كالعادة، بجميع التزاماتها موفرًة اإمدادات موثوقة من الطاقة لعمالئها 

يف اململكة وحول العامل، و�ساعية، بذلك، لتحقيق التوازن وال�ستقرار يف ال�سوق البرتولية ومل�ساندة تنويع وتعزيز 

القت�ساد الوطني ال�سعودي.

وخالل العام، وا�سلت اأرامكو ال�سعودية دورها الرائد يف ال�سناعة البرتولية عرب �سل�سلة مل ي�سبق لها مثيل من 

ال�ستثمارات يف جمايل التنقيب عن الزيت والغاز الطبيعي واإنتاجهما، بغية توفري اإمداداٍت ثابتة وم�ستمرة من 

الطاقة البرتولية، مع ا�ستمرار تنامي الطلب العاملي على هذه الطاقة.  وا�ستمرت ال�سركة، كذلك، يف الإ�سهام 

بدوٍر فاعٍل يف تخفيف وطاأة التبعات الناجمة عن عدم كفاية طاقة التكرير العاملية، كما ا�سطلعت مب�سروعات 

�سخمة اأخرى �سملت مزيًدا من اأعمال التو�سع يف جمال  ال�سناعات البرتوكيميائية. 

وحافظت ال�سركة على متيزها وبروزها كحجر زاويٍة ُي�ستند اإليه، يف �سناعٍة تواجه زخمًا متنوعًا من التحديات، 

باأن �سر  اأوؤمن  اأزال  اأنني كنت، وما  العامل.  غري  الهيدروكربونية يف  للطاقة  اأكرب منتج ومورد  وذلك لكونها 

ال�سركة  العاملني يف  فاإميان  بها.   تزخر  التي  املتميزة  الب�سرية  الكفاءات  يكمن يف  ال�سعودية  اأرامكو  جناح 

باملهمات اجل�سام املنوطة بهم، ر�ّسخ فيهم، من جيل اإىل جيل، ثقافًة موؤ�س�سية  جوهرها الإبداع والأخذ بزمام 

اأن التزامهم امل�ستمر باملهمة املنوطة ب�سركتهم ينعك�س اطمئنانًا وثقة يف نفو�س عمالئها  املبادرة. ول �سك 

 

اأينما كانوا. 

و يف هذا املقام، ل ي�سعني اإل اأن اأعرب عن خال�س �سكري وتقديري اإىل خادم احلرمني ال�سريفني؛ امللك عبد 

اهلل، واإىل �سمو ويل عهده الأمني؛ الأمري �سلطان، حفظهما اهلل، على ثقتهما الغالية يف قدرة اأرامكو ال�سعودية 

على حتقيق ال�ستفادة املثلى من موارد البالد النفطية.  كما اأود اأن اأتقدم 

بال�سكر لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة ملا يولونه ال�سركة من ن�سح وتوجيه 

�سديدين.   وال�سكر مو�سول اإىل موظفي ال�سركة، الذين هم عمودها الفقري، 

على اإخال�سهم وتفانيهم يف العمل. 

على بن �إبر�هيم �لنعيمي

وزير �لبرتول و�لرثوة �ملعدنية، 

رئي�ص جمل�ص �لإد�رة 

ع“.  بهذه الكلمات الي�سرية، و�سع جاللة امللك املوؤ�س�س، عبدالعزيز بن عبد الرحمن   ”توّكل على اهلل ووِقّ

اآل �سعود، يرحمه اهلل، يف الرابع من �سفر 1352هـ املوافق للتا�سع والع�سرين من مايو عام 1933م، حجر 

على اهلل“ ويوقع  ”يتوكل  اأن  اإىل  اآنذاك،  ماليته،  وزير  وّجه  عندما  ال�سعودية،  البرتولية  ال�سناعة  زاوية 

اتفاقية امتياز التنقيب عن الزيت يف �سرقي اململكة، التي كانت بحًقّ حجر الزاوية ل�سركٍة اأ�سحت، فيما 

بعد، ال�سركة الرائدة يف �سناعة النفط العاملية. 

اأحجار  اإر�ساء  عن  نف�سها،  ال�سعودية،  اأرامكو  تكف  مل  عقود،  �سبعة  من  ولأكرث  املبارك،  اليوم  ذلك  منذ 

الزاوية، واحدًا تلو الآخر، �سواء اأكان ذلك يف ال�سناعة البرتولية اأم يف م�ساندة التنمية، مبعانيها الوا�سعة، 

يف اململكة.  وتتجلى جهود ال�سركة الريادية املتواترة يف ميادين عدة خا�سة ونحن نوا�سل ال�سعي،دون كلل، 

لال�ستفادة من كفاءتنا وقدراتنا ملوا�سلة تزويد العامل باإمداداٍت موثوقة من الطاقة التي يحتاجها يف جميع 

جمالت احلياة، �ساعني يف هذا لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة، وتقليل الآثار البيئية املحتملة 

لأعمالنا ومنتجاتنا، وامل�ساعدة يف تنويع م�سادر اقت�سادنا الوطني.   

ويف هذا التقرير ال�سنوي، ن�سلط ال�سوء على العديد من اأحجار الزاوية التي 

توا�سل ال�سركة اإر�ساءها.  فنحن، على �سبيل املثال، نوا�سل �سجلنا املتميز يف 

املوثوقية باإعداد العدة ملواجهة التطورات امل�ستقبلية لل�سوق النفطية.  ويف هذا 

الإطار تاأتي مبادراتنا احلالية الرامية اإىل ا�ستك�ساف املزيد من احتياطيات 

التي  ال�سخمة  والإنتاج  التنقيب  وم�سروعات  وجودها،  الثابت  اخلام  الزيت 

ننفذها والتي تهدف اإىل زيادة طاقتنا الإنتاجية الثابتة اإىل 12 مليون برميل 

الحتفاظ  على  امل�ستمر  حر�سنا  من  كجزٍء  2009م،  عام  بحلول  اليوم  يف 

ومليوين  املليون  ون�سف  مليون  بني  ترتاوح  فائ�سة  احتياطية  اإنتاجية  بطاقة 

برميل يف اليوم، والذي ميثل التزامًا ا�سرتاتيجيًا على املدى البعيد.  >

 كلمة معايل رئي�س
جمل�س �لإد�رة

كلمة رئي�س �ل�رشكة

كلمة رئي�س ال�سركة



كلمة رئي�س ال�سركة

اأرامكو ال�سعودية

�ص  8

ومل يقت�سر الأمر على قطاع التنقيب والإنتاج، فقد اأر�ست ال�سركة حجر زاوية يف قطاع التكرير والت�سويق 

اأي�سًا، اإذ وا�سلت جهودها لزيادة طاقة التكرير يف امل�سروعات امل�سرتكة داخل اململكة وخارجها.  وتركز هذه 

اجلهود على �سياغة اإمكاناتنا وطاقاتنا التكريرية بحيث تفي باحتياجات عمالئنا املتزايدة على امل�ستويني 

املحلي والعاملي.   كما اأننا، من خالل املزاوجة بني من�ساآت التكرير واملن�ساآت البرتوكيميائية، ن�سعى لإيجاد 

لن�ساأة  الفر�سة  اإتاحة  عرب  الوطني  القت�ساد  موارد  تنويع  فر�س  زيادة  يف  ون�سهم  جديدة،  عمل  فر�س 

�سناعات حتويلية تنتج ال�سلع ال�ستهالكية من منتجات م�سروعاتنا من املواد البرتوكيميائية.

اأرامكو  واإجنازات  اأعمال  �سرح  يف  مهمة  لبنة  يزال  ما  البتكار  اأن  2007م  عام  اأثبت  اآخر،  جانب  ومن 

ال�سعودية، فقد توا�سل تركيز اجلهود على البحوث والتطوير والو�سائل البتكارية الرامية اإىل تعزيز القيمة 

اإر�سائها يف هذا املجال؛  اأحجار الزاوية التي ن�سعى اإىل  امل�سافة لأعمالنا بالن�سبة جلميع عمالئنا.  ومن 

اأيده اهلل، املتمثلة يف  اإ�سهامنا يف حتقيق روؤية خادم احلرمني ال�سريفني؛ امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، 

تاأ�سي�س جامعة جديدة عاملية امل�ستوى، على �ساحل البحر الأحمر، هي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية 

العلمية  الكت�سافات  من  زاهر  بع�سر  ذلك،  يف  مب�سرًة،  العلمية  والبحوث  العليا  بالدرا�سات  �ستعنى  التي 

 

والتقنية العاملية. 

بها �سركتنا.  فموظفو  تتمتع  التي  الب�سرية  الكفاءات  الزاوية يف نظرنا هو  اأحجار  اأهم حجر من  اأن  غري 

يف  الهائلة،  اإجنازاتنا  وما  تقدمنا.   اأ�سا�س  هم  موظف،  األف   52 على  يزيد  وعددهم  ال�سعودية،  اأرامكو 

احلقيقة، اإل نتيجة متيزهم وتفانيهم يف اأعمالهم. 

ومن خالل برامج زيادة طاقتنا الإنتاجية ذات امل�ستوى العاملي، واأعمال التنقيب الدوؤوب عن الزيت والغاز، 

واخلطط الرامية اإىل رفع طاقة التكرير، متد اأرامكو ال�سعودية الأ�سواق العاملية بالطاقة التي تدفع عجلة 

احلياة الع�سرية اإىل الأمام.  ويف الوقت ذاته، ت�ستجيب ال�سركة اإىل تزايد احلاجة اإىل الطاقة يف اململكة، 

وت�سهم يف بناء اقت�ساد البالد وتوفري اأ�سباب احلياة الكرمية ل�سعبها.

وبينما حتتفل اأرامكو ال�سعودية باإجنازاتها خالل عام 2007م، وتتطلع ب�سوٍق اإىل الذكرى املا�سية لتاأ�سي�سها، 

عام 2008م، توا�سل �سركتنا م�سرية جهودها الباهرة حمافظة على مكانتها كواحٍد من اأهم اأحجار الزاوية 

لتنمية الوطن ول�سناعة الطاقة العاملية.

عبد �هلل بن �سالح بن جمعة

رئي�س اأرامكو ال�سعودية، كبري اإدارييها التنفيذيني.
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حتقيق اأمن اإمدادات 

اإن�ساء  ي�سبه  الطاقة 

بيت ل تتوقف اأعمال 

البناء فيه اأبدًا.

ُترى، ما هي العالقة بني التعبري الهند�سي ”حجر الزاوية“ وبني �سركٍة نفطية؟  حني يتعلق الأمر باأرامكو 

ال�سعودية يتجلى لنا كم هي وطيدة هذه العالقة!

اأرامكو  تلعب  �سامخ،  لبنيان  را�سخ  اأ�سا�س  و�سع  يف  جوهريًا  عن�سرًا  ميثل  الزاوية  حجر  اأن  فكما 

تقوم  متكاملة،  عاملية  نفٍط  �سركة  فنحن  م�ستقرة.  عامليٍة  طاقٍة  �سناعة  بناء  يف  حيويًا  دورًا  ال�سعودية 

احتياطي  اأكرب  القّيمون على  اأننا  كما  البحري.   والنقل  والتوزيع،  والتكرير،  والإنتاج،  التنقيب،  باأعمال 

نفطي موؤكد يف العامل، ورابع اأكرب احتياطي من الغاز، ف�ساًل عن اأننا ناأتي يف طليعة منتجي وم�سدري 

التقدم  عجلة  يدفع  الذي  الزيت  اإمدادات  توفري  عديدة،  لعقوٍد  متميزة،  مبوثوقية  وا�سلنا  وقد  الزيت، 

القت�سادي، ويرتقي باحلياة يف �سائر اأنحاء العامل.

ميتلك  الذي  العامل  يف  الوحيد  الطاقة  مورد  هي  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  فاإن  هذا،  كل  اإىل  وبالإ�سافة 

اإليها اإذا ما انقطعت الإمدادات من مكان اآخر، وهذه، بال �سك،  اإنتاجية احتياطية ميكن اللجوء  طاقة 

ميزة ذات اأهمية جوهرية ل�سمان ا�ستقرار ال�سوق؛ مل�سلحة امل�ستهلكني واملنتجني على حد �سواء.

مدى  على  العاملية  النفط  �سركات  بني  ال�سدارة  مكان  ال�سعودية  اأرامكو  تبواأت  اإن  اإذن،  عجب،   فال 

”برتوليوم انتلجن�س ويكلي“ املتخ�س�سة يف �سناعة النفط. 19 عامًا متتالية، بح�سب ت�سنيف ن�سرة 

فاإن ما مييزنا يف  الطاقة،  الرئي�س يف �سناعة  توؤكد مكانتنا ودورنا  املزايا  اأن كل هذه  الرغم من  وعلى 

اأرامكو ال�سعودية عن غرينا، بالفعل، هو ت�سميمنا على عدم الركون اإىل ما حققناه حتى الآن، وعقدنا 

العزم على امل�سي قدمًا يف ا�ستطالع حاجات العامل من الطاقة يف امل�ستقبل وال�ستعداد لتلبيتها؛ وهذا 

ما يجعل اأرامكو ال�سعودية واحدة من ُبناة �سناعة الطاقة العاملية. 
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اإن الطاقة دافع رئي�س 

للنماء القت�سادي واحلياة 

الجتماعية الكرمية.  ويف 

هذا ال�سدد، يتمثل التزامنا، 

يف اأرامكو ال�سعودية، يف 

الإ�سهام يف تلبية حاجة 

العامل من الطاقة، ويف 

قائمة امل�سروعات النفطية 

العمالقة التي مل ي�سبق لها 

مثيل يف تاريخ ال�سناعة، ويف 

ا�ستثماراتنا ال�سرتاتيجية يف 

البنية الأ�سا�س ملراحل �سل�سلة 

القيمة القت�سادية، ويف 

ثقافتنا املوؤ�س�سية القائمة على 

البتكار والبحث، ويف عزمنا 

الأكيد على اأن نقلل من الآثار 

املحتملة لأعمالنا على البيئة.  

كل هذه املبادرات والتوجهات 

الريادية جتعل منا مورد 

 الطاقة الأكرث موثوقية 

يف العامل.

ول  يوم.   كل  اأف�سل  بحياة  والأطفال  والن�ساء  الرجال  من  الب�سر  باليني  متتع  يف  ت�سهم  منتجاتنا  اإن 

يقت�سر هذا على من ي�ستفيدون من زيتنا اخلام وغازنا الطبيعي ومنتجاتنا املكررة يف اأنحاء املعمورة، 

بل ي�سمل، كذلك، مواطني اململكة الذين ي�ستفيدون من برامج اأرامكو ال�سعودية لدعم القت�ساد الوطني 

الوا�سعة  الإيجابية  الآثار  هذه  البالد.   يف  الجتماعية  التنمية  وتعزيز  تنويعه  اإىل  الرامية  وجهودها 

لأعمالنا هي ما يدفعنا اإىل امل�سي قدما يف بناء م�ستقبل اآمن وم�ستدام للطاقة. 

و�ستقروؤون، يف التقرير الذي بني اأيديكم، عن اأحجار الزاوية التي ن�سعها ونحن ن�سق طريقنا نحو ذلك 

وو�سوًل  والت�سويق،  والتكرير  واملعاجلة  والإنتاج  التنقيب  جمالت  يف  للتو�سع  بخططنا  بدءًا  امل�ستقبل، 

طموحاتهم.   اأق�سى  حتقيق  على  موظفينا  مل�ساعدة  تهدف  التي  الب�سرية  ثرواتنا  تطوير  برامج  اإىل 

اجلديدة  البتكارات  وعن  الزيت،  ا�ستخراج  تعزيز  يف  التقني  التقدم  جمالت  عن  كذلك،  و�ستقروؤون، 

التي ت�ساعد على حماية البيئة.

العاملية،  الطاقة  اإمدادات  اأمن  �سرح  بناء  يف  الرئي�سني  امل�ساركني  اأحد  بو�سفها  ال�سعودية،  اأرامكو  اإن 

ملتزمة، دائمًا، بالإ�سهام يف  توفري اإمداداٍت كافية من الطاقة للعامل.  وملا كان البناء من اأجل امل�ستقبل 

يتطلب نظرة م�ستقبلية ثاقبة، فاإنكم �سرتون كيف يتجلى هذا التفكري ال�سرتاتيجي من خالل ما �ستقروؤونه 

عن برنامج التنقيب املكثف عن الزيت والغاز، وعن م�سروعاتنا العمالقة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وعن 

بهدف  البرتوكيميائيات  �سناعة  ميدان  لدخول  توجهنا  وعن  والتكرير،  للت�سويق  امل�سرتكة  م�سروعاتنا 

والبال�ستيكية  الكيميائية  املواد  من  ومتنوعة  وا�سعة  جمموعة  اإنتاج  خالل  من  امل�سافة،  القيمة  حتقيق 

ت�سهم، بدورها، يف �سياغة �سل�سلة قيمٍة اقت�ساديٍة جديدة يف اململكة. 



النفط:

حجر الزاوية يف �سرح الطاقة

اأرامكو ال�سعودية

�ص  12

ل �سبيل لإنكار الدور 

الأ�سا�س الذي يلعبه 

النفط يف احلياة 

الع�سرية، كما اأن 

تزايد الطلب على 

النفط وم�ستقاته ل 

يخفى على اأحد.

هل تتخيل يومًا يف حياتنا بدون نفط؟  اإنه لأمر ع�سري التخيل .

ول  ال�سيارات  وقود  يف  تنح�سر  ل  النفط  من  ال�ستفادة  اأوجه  اإن 

واملنتجات  والبنزين  الوقود  زيت  لأن  للتدفئة.   امل�ستخدم  الوقود  يف 

النفطية الأخرى باتت جزءًا ل يتجزاأ من ن�سيج احلياة اليومية لدرجٍة 

اأ�سبحت معها من امل�سلمات التي ل ميكن اأن نت�سور احلياة بدونها.   

النفط هو الطاقة التي حترك و�سائل النقل فتنقل النا�س والب�سائع، 

الزراعية  املنتجات  من  اأوفر  كميات  زراعة  على  ي�ساعد  الذي  وهو 

الغنية باملواد الغذائية، ويعني على حت�سري اأدوية اأف�سل، والتو�سل اإىل 

اأ�ساليب وتقنيات جديدة يف العالج والرعاية ال�سحية.  اإنه جزء من 

واأغزر  و�سهولة،  اأمنًا  اأكرث  احلياة  جتعل  التي  اليومية  ال�ستخدامات 

اإنتاجًا، واأ�سد حيوية، واأكرث متعة.

وعلى هذا، فال غنى عن النفط لدفع عجلة التطور القت�سادي ودعمها؛ 

وهو ما يوؤدي، بدوره، اإىل الرتقاء مب�ستويات املعي�سة.  

وهكذا، فاإنه ل �سبيل لإنكار الدور الأ�سا�س الذي يلعبه النفط يف احلياة الع�سرية، كما اأن تزايد الطلب على 

النفط وم�ستقاته ل يخفى على اأحد.

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فاإن من املتوقع اأن يزداد الطلب العاملي على الزيت باأكرث من 50 باملائة 

على مدى ال�سنوات اخلم�س والع�سرين القادمة، اأي بزيادة تتجاوز ما يعادل 325 مليون برميل يف اليوم. 

ولكن ملاذا هذه التنبوؤات بالزيادة؟ لقد اأثبتت الأيام اأن النفط �سلعة ا�سرتاتيجية ل ميكن ال�ستغناء عنها.  

ومن املتوقع اأن يظل الوقود الأحفوري، على مدى عقود عديدٍة مقبلة، م�سدر 85 باملائة تقريًبا من اإجمايل 

النفط، حيث  اإىل  النقل  و�سائل  اإىل حاجة  الطلب  الكثري من ذلك  ويعزى  العامل.   ي�ستهلكها  التي  الطاقة 

خل�ست درا�سة حديثة، اأجراها جمل�س الطاقة العاملي، اإىل اأن ال�سيارات �ست�ستمر يف العتماد، ب�سكل رئي�س، 

على الوقود امل�ستخل�س من النفط وعلى حمركات الحرتاق الداخلي حتى عام 2050م، ف�سالً عن تزايد 

عدد ال�سيارات على الطرق، ل�سيما يف البلدان ذات القت�سادات املتنامية؛ مثل ال�سني والهند، التي بات 

�سكانها اأكرث اإقباًل على التنقل ب�سبب ارتفاع م�ستويات املعي�سة فيها ب�سكل مطرد. 

و ماذا عن اأنواع  الطاقة الأخرى؛ مثل الرياح، والطاقة ال�سم�سية، والنووية، وم�سادر الطاقة املتجددة؟ 

اإذا ما اأخذنا يف اعتبارنا الطلب املتزايد على الطاقة، فاإننا �سندرك اأن العامل �سيكون بحاجة اإىل جميع اأنواع 

الطاقة بال ا�ستثناء.  ولكن، بالرغم من اعتقادنا ب�سرورة تطوير امل�سادر البديلة واملتجددة لتكون جزءًا من 

جمموعة اأنواع الطاقة املتوفرة م�ستقباًل، فاإن علينا اأن ندرك اأن هناك عقبات تقنية وجتارية وبيئية ومالية 

معقدة، تقف حجر عرثة اأمام كثري من هذه البدائل، وحتول بينها وبني اأن تكون جمدية اقت�ساديًا وعمليـًا. 

للطاقة؛  ثابتًا  بات م�سدرًا  قد  ن�سبيًا،  كلفته  واعتدال  وموثوقيته  توفره  بف�سل  فاإنه،  الأحفوري  الوقود  اأما 

اأربعة  اأكرث من  الأحفوري  الوقود  يلبي  اأن  املتوقع  وتوزيعه.  ومن  ونقله  اإنتاجه  تتوىل  التي  الهائلة  ب�سبكاته 

اأخما�س الطلب العاملي على الطاقة، على مدى ال�سنوات اخلم�س والع�سرين القادمة، كما ل ُيتوقع ال�ستغناء 

عنه يف امل�ستقبل املنظور.

ولقد اأدت بع�س املفاهيم اخلاطئة، التي مت تداولها موؤخرًا، اإىل اأن يتخوف البع�س  من نق�س  اإمدادات النفط 

يف امل�ستقبل.  لكننا نرى اأن هذه املخاوف ل مربر لها يف واقع الأمر؛ فموارد العامل، بح�سب معدلت ال�ستهالك 

احلالية، كافية، يف اعتقاد اأرامكو ال�سعودية، ملواجهة الطلب العاملي لأكرث من قرن من الزمن، باملقايي�س 

املتحفظة، وملا يقرب من 200 عام اإذا ما اأخذنا التقدم التقني يف احل�سبان.  وبالرغم من اعتقادنا هذا، 
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ت�سرب الزراعة مثاًل رائعًا 

للتح�سني اجلذري الذي يحدثه 

النفط واملنتجات النفطية على 

ما يكاد ي�سمل جميع جوانب 

احلياة اليومية لالإن�سان.  

فبدءًا بالأ�سمدة التي تعني 

على اإنتاج حما�سيل اأوفر 

واأجود، ومرورًا بالبال�ستك 

الذي ت�سنع منه اأنابيب الري 

وكثري من م�ستلزمات الزراعة 

الأخرى، وو�سوًل اإىل الوقود 

الذي ي�سرّي الآلت الزراعية، 

يلعب النفط دورا حيويا يف 

اإنتاج وتوزيع الغذاء.

تعطي ا�ستخدامات النفط 

يف جمال الرعاية ال�سحية 

مثاًل اآخر على اأهمية م�سدر 

الطاقة هذا لتح�سني حياة 

النا�س وحمايتها واحلفاظ 

عليها.  فاملنتجات البرتولية 

لي�ست مكونات يف بع�س الأدوية 

فح�سب، واإمنا هي ت�ستخدم 

اأي�سًا كاأغ�سية لتغليف اأنواع من 

احلبوب لتي�سري بلعها.   كما 

اأن املواد البال�ستيكية، ذات 

الأ�سا�س النفطي، تدخل يف 

 العديد من ال�ستخدامات 

والتجهيزات الطبية، وما 

احلقن والقفازات والأنابيب، اإل 

اأمثلًة قليلة على ذلك. 
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وبالرغم من ثقتنا مبواردنا احلالية الهائلة، فاإننا ما�سون يف جهودنا الهادفة اإىل زيادة حجم احتياطياتنا، 

التي تبلغ حاليًا نحو 260 بليون برميل.  ولكي نبقى على ا�ستعداد ملواجهة الطلب العاملي املتزايد على الطاقة 

اأو  املكت�سفة،  الزيت  م�سادر  زيادة  يف  يتمثل  طموحًا  هدفًا  لها  وو�سعنا  التنقيبية،  ن�ساطاتنا  وترية  رفعنا 

ما ن�سفه باأنه ”الزيت املوجود فعاًل“، مبا يف ذلك الحتياطيات املوؤكدة، واملمكنة، واملحتملة، وامل�ستبقاة 

للطوارئ.  وتهدف ن�ساطات التنقيب هذه اإىل زيادة جمموع م�سادر ”الزيت املوجود فعاًل“ من 716 بليون 

برميل حاليًا اإىل 900 بليون برميل على الأقل خالل 20 عامًا.  كما اأننا نبذل جهودًا حثيثة لتح�سني اأداء 

النفط كوقود وجعله اأكرث كفاءة واأقل تاأثريًا على البيئة. 

والطائرات،  وال�ساحنات،  لل�سيارات،  كوقود  ن�ستخدمه  فنحن  اليومية؛  دورًا حيويًا يف حياتنا  النفط  يلعب 

ون�ستخرج منه جميع املواد البرتوكيميائية امل�ستخدمة يف معظم املنتجات امل�سنعة، فهو يف املالب�س والأحذية، 

ال�سمع،  ومعينات  القلب،  و�سمامات  ال�سطناعية،  الأطراف  ويف  والنظارات،  الال�سقة  العد�سات  ويف 

والأ�سربين، ومواد التخدير، واملطهرات، وهياكل ال�سيارات، والإطارات، ولوحات العدادات، وزجاج الأمان، 

والبنزين، والديزل، ووقود املحركات النفاثة، واأجهزة الكمبيوتر، والأ�سطوانات املدجمة، واأجهزة التلفزيون، 

الرتفيه،  ومعدات  الريا�سية،  والأجهزة  احلالقة،  ومعجون  التجميل،  وم�ستح�سرات  الأ�سنان،  ومعجون 

والأثاث، والطالء، ومواد عزل الأ�سقف، ومواد التنجيد.  واملزيد الذي ل ميكن ح�سره من ال�ستخدامات 

العملية املفيدة.

ل ريب يف اأن النفط هو حجر الزاوية يف �سرح الطاقة.  واأن اأرامكو ال�سعودية، بو�سفها اأكرب منتٍج وم�سدٍر 

لهذا املورد الطبيعي احليوي، هي حجر الزاوية يف �سرح موثوقية وا�ستمرارية اإمداداته.  

اإدارييها  اأرامكو ال�سعودية، كبري  منذ مدة لي�ست ببعيدة راأى الأ�ستاذ عبد اهلل بن �سالح بن جمعة، رئي�س 

برميل  تريليون  اإ�سافة  يتمثل يف �سرورة  كبريًا  باأكملها حتديًا  العاملية  الزيت  �سناعة  اأمام  اأن  التنفيذيني، 

من الزيت اخلام اإىل الحتياطي العاملي خالل ال�سنوات اخلم�س والع�سرين القادمة.  ولأن اأرامكو ال�سعودية 

تفعل ما تقول، فقد انطلقت ال�ستجابة لهذا التحدي من اململكة نف�سها، حيث تقود اأرامكو ال�سعودية جهود 

التطوير ال�سرتاتيجي الهادفة لتاأمني اإمدادات موثوقة من الطاقة للعامل على املدى البعيد.  فنحن ل ناألوا 

جهًدا يف موا�سلة البحث عن م�سادر جديدة للزيت ويف زيادة الإنتاج )مبا يف ذلك اأ�سخم كميتني منف�سلتني 

تتم اإ�سافتهما اإىل الطاقة الإنتاجية لل�سركة يف تاريخها وهما نتاج م�سروعي تطوير حقلي خري�س ومنيفة(، 

وا�ستخدام خربتنا يف اإدارة حقولنا احلالية، التي جاوزت املائة، لتعمل بطاقتها الق�سوى املثالية.  ومع ازدياد 

التحدي الذي يواجهه اإنتاج كميات الزيت املطلوبة عامليًا، فاإننا ن�سطلع بدور ريادي يف تطوير التقنيات الالزمة 

لإنتاج احتياطيات الزيت التقليدية بكفاءة اأكرث. 

وي�سمل هذا الربنامج ال�ستثماري، الذي يغطي اململكة باأ�سرها وميتد لفرتة ع�سر �سنوات، ا�سرتاتيجية تنقيب 

ت�ستهدف اكت�ساف احتياطيات تعو�س الكميات املنتجة �سنويًا من الزيت اخلام، مع اإ�سافة خم�سة تريليونات 

قدم مكعبة قيا�سية على الأقل من الغاز غري املرافق كل عام.  وي�سمل الربنامج، كذلك، اأعمال حفر وم�سح 

�سزموغرايف لكت�ساف مكامن حمتملٍة جديدة ولتح�سني تقنية ت�سور املكامن لتعزيز فر�س العثور على الزيت 

والغاز غري املرافق.  و�سي�ستخدم جزء من هذه الزيادات الكبرية التي ن�سيفها اإىل اإنتاج الزيت اخلام لتعوي�س 

التناق�س الطبيعي يف الكميات املنتجة يف اأماكن معينة، يف حني �سي�ستخدم املتبقي يف زيادة طاقتنا الإنتاجية 

الق�سوى الثابتة لت�سل، بنهاية عام 2009م، اإىل 12 مليون برميل يف اليوم. 

ومع كل هذا، فاإن �سعينا احلثيث نحو اكت�ساف م�سادر جديدة للزيت اخلام تعزز احتياطياتنا الهائلة على 

مدى ال�سنوات القادمة، لي�س �سوى اأحد الأ�سباب التي جتعل اأرامكو ال�سعودية حجر الزاوية يف �سرح �سناعة 

الزيت اخلام يف العامل اأجمع. 

اكت�ساف حقلي زيت جديدين في يومين 

يف  يقعان  ال�سرقية  املنطقة  يف  للزيت  جديدين  حقلني  اكت�ساف  ق�سة  حتققت،  التي  النجاح  ق�س�س  من 

اجلنوب ال�سرقي من حقل الغوار؛ اأكرب حقول الزيت يف العامل. 

ربيع الثاين 1428هـ املوافق 26 اأبريل 2007م،  كان الكت�ساف الأول هو حقل مربوك الذي اكت�سف يف 8 

وهو اأول اكت�ساف يف مكمن حدرية جنوبي الغوار، وقد فا�ست بئر مربوك رقم 1 مبعدل 5600 برميل يف 

اليوم من الزيت العربي الثقيل، ومليوين قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم.  ومن املتوقع اأن تزداد كمية 

اإنتاجه يف ظل ظروف الإنتاج العادية. 

 اأما الثاين فكان حقل دروازة الذي مت اكت�سافه يف مكمن عنيزة يف اليوم التايل لكت�ساف حقل مربوك، اأي يف

 9  ربيع الثاين 1428هـ املوافق 27 اأبريل 2007م.  وقد فا�ست بئر درو�زة رقم 1 مبعدل 5569 برمياًل من 

الزيت العربي اخلفيف يف اليوم، و 2.8 مليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم. 

�لزيت �خلام 

ميثل مركز تن�سيق الأعمال

يف اأرامكو ال�سعودية العقل 

املدبر لأعمال اإنتاج ونقل 

وتوزيع الزيت اخلام 

والغاز واملنتجات املكررة. 

يف هذا املركز، ي�ستخدم 

العاملون معلومات اآنية 

دقيقة ليتمكنوا من اإي�سال 

املنتج ال�سحيح اإىل العميل 

يف الوقت واملكان 

ال�سحيحني. 
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تهدف جمموعة امل�سروعات 

العمالقة التي ننفذها

 اإىل تعزيز قدراتنا االإنتاجية 

يف مواجهة  تزايد الطلب 

العاملي على الطاقة. 

وت�ساوي الطاقة االإنتاجية 

لهذه امل�سروعات  وحدها، لو 

ُجمعت، الطاقة االإنتاجية 

اليومية لبع�س الدول 

امل�سدرة للزيت.

الم�سروعات العمالقة؛  ق�س�س نجاح في قطاع الإنتاج

يف عام 2007م قطع برنامج م�سروعات ال�سركة الطموح كثريًا من املراحل املهمة يف اإن�ساء مرافق زيادة 

اإنتاج الزيت اخلام.  فمنذ عام 2001م وحتى اكتمال حقل منيفة يف موعده املقرر عام 2011م، باإذن اهلل، 

�سنكون قد بنينا مرافق اإنتاجية تتجاوز طاقتها 4 ماليني برميل من الزيت اخلام يف اليوم، و 3.3 بليون قدم 

مكعبة قيا�سية من الغاز الطبيعي املعالج يف اليوم.

ول ت�ستمد هذه امل�سروعات العمالقة، التي عادًة ما تتجاوز قيمة اأٍيّ منها بليون دولر، اأهميتها الكبرية من 

�سخامة حجمها اأو ارتفاع كلفتها، واإمنا من عظم اأثرها اأي�سًا.  فم�سروعاتنا العمالقة القائمة �ست�سيف اإىل 

اإنتاج الزيت اخلام يف اأرامكو ال�سعودية 1.2 مليون برميل يف اليوم من حقل خري�س، و900 األف برميل يف اليوم 

من حقل منيفة، و500 األف برميل يف اليوم من م�سروع اخلر�سانية، و250 األف برميل اإ�سافية يف اليوم من 

عِيّم، فمع اأن م�سروع تطويره ل يعد ”م�سروعًا عمالقًا“، اإذ ل يتجاوز اإنتاجه 100  حقل ال�سيبة.  اأما حقل الُنّ

األف برميل يف اليوم، اإل اإنه �سيزيد اإنتاجنا من اأف�سل خاماتنا بن�سبة كبرية. 

وقد �سهد عام 2007م، تقدما متميزً� يف �أعمال �إن�ساء مر�فق زيادة �إنتاج �لزيت �خلام، فاخلر�سانية 

على و�سك النتهاء، والعمل جاٍر، على قدم و�ساق، يف من�ساآت ال�سيبة وخري�س والنعيم ومنيفة. 

 

ولكي نت�سور �سخامة واأهمية م�سروعات زيادة الإنتاج هذه، يكفي اأن نعلم اأن الطاقة الإنتاجية لهذه امل�سروعات، 

جمتمعة، ت�ساوي الطاقة الإنتاجية اليومية لبع�س الدول امل�سدرة للزيت.

 

�خلر�سانية:  اأو�سكت مرافق اإنتاج الزيت يف اخلر�سانية على الكتمال مع نهاية عام 2007م، ومن املقرر اأن يبداأ 

ت�سغيلها يف عام 2008م.  و�سيكون ملعمل معاجلة الزيت يف امل�سروع القدرة على معاجلة وتركيز 500 األف برميل 

من الزيت العربي اخلفيف يف اليوم.  ويذكر اأن جميع اأنابيب التجميع والتوزيع، ومرافق الت�سالت وامل�ساندة 

ال�سناعية قد مت ت�سغيلها مبدئيًا يف عام 2007م.  اأما معمل الغاز املتكامل، الذي �سمم ملعاجلة الغاز املرافق، 

ف�سيتم ت�سغيله مبدئيـًا باأيد �سعودية 100 باملائة لأول مرة. 

خري�ص:  من املتوقع اأن تكتمل مرافق م�سروع خري�س، وهو اأ�سخم م�سروع متكامل يف تاريخ ال�سركة، واأ�سخم 

م�سروع �سناعي يف العامل،  يف عام 2009م، ح�سب اجلدول الزمني املقرر له. و�سوف يزيد الربنامج اإنتاج الزيت 

 العربي اخلفيف مبقدار 1.2 مليون برميل يف اليوم من خالل مرفق جديد للمعاجلة املركزية هو الأ�سخم من 

نوعه يف اململكة.  
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منيفة:  �سيتم تطوير حقل منيفة با�ستخدام م�سخات كهربائية غاط�سة، يف اآبار على الياب�سة ويف املناطق 

املغمورة، لإنتاج 900 األف برميل من الزيت العربي الثقيل يف اليوم، بدءًا من الربع الثالث من عام 2011م.  

و�سوف يتطلب تطوير احلقل بناء ج�سر طوله 41 كيلومرتًا واآخر طوله 3 كيلومرتات، لدعم 27 جزيرة حفر 

والآبار  للمياه  املنتجة  العميقة  بالآبار  11 من�سة بحرية خا�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحلة،  املياه  باآبار  خا�سة 

احلاقنة للمياه اأي�سًا.

وت�سمل مرافق امل�سروع على الياب�سة ت�سعة مواقع حفر، ومرفقًا مركزيًا ملعاجلة الزيت والغاز، واآبارًا لإمدادات 

اأما جزر  املنتجات.   لتوزيع  واأنابيب  املياه،  واأنابيب حلقن  واأنابيب جتميع مت�سعبة،  للحقن،  املياه ومن�ساآت 

احلفر، التي يتوقع النتهاء منها يف �سهر نوفمرب من عام 2009م، فاإن اأعمال اإن�سائها ت�سري الآن بوترية �سريعة 

با�ستخدام اأكرب احلفارات البحرية يف العامل.  كما بداأ العمل يف �سنع املن�سات املطلوبة على اأن يبداأ تركيبها 

يف عام 2008م. 

�ل�سيبة:  ت�سمل املن�ساآت الرئي�سة يف برنامج زيادة اإنتاج الزيت اخلام من حقل ال�سيبة معماًل لفرز الغاز من 

الزيت، ومرافق ل�سغط الغاز وحقنه.  كما يتيح خمطط املعمل فر�سة التو�سع م�ستقباًل.  وي�سمل امل�سروع اأي�سـًا 

خط اأنابيب طوله 211 كيلومرتًا وقطره 76 �سنتيمرتًا )30 بو�سة(.  وقد بداأت مرحلة الإن�ساء بعد اكتمال 

الدرا�سات الهند�سية، كما مت الإجناز امليكانيكي لأربع مراحل رئي�سة من خط الكهرباء العلوي، ولأحد املبنيني 

ال�سكنيني، ولالت�سالت اخلا�سة باملباين ال�سكنية.  ولدى اكتمال املرافق يف �سهر دي�سمرب من عام 2008م، 

باإذن اهلل، �سريتفع اإنتاج حقل ال�سيبة من الزيت العربي اخلفيف جدًا من 500 األف برميل يف اليوم اإىل 750 

األف برميل يف اليوم.

التقدم التقني والبتكارات

متيز عام 2007م باإجناز العديد من البتكارات التقنية اأي�سًا.

كما كانت الر�سالة الأ�سا�س التي اأكدت عليها اأرامكو ال�سعودية، خالل عام 2007م، هي احلر�س على �سمان 

موارد وفرية من الزيت لل�سنوات القادمة.  وقد تعززت هذه الر�سالة باكت�ساف الفريق املتخ�س�س الذي يعرف 

�لغو�ر“،  ملمرات يف قاعدة ال�سخور  حلقل  �جلديدة  و�لتقنيات  �ملتكامل  �لتقومي  ”فريق  با�سم 

اجلريية يف احلقل حتتوي على كميات كبرية من الزيت مل يتم ا�ستخراجها بعد.  وي�سري هذا الكت�ساف اإىل 

اأن كمية الزيت املتبقية يف اأية حقل، يف اأي مكان يف العامل، بعد ا�ستنفاد الإنتاج منه، قد تعادل �سعف الكمية 

امل�ستخرجة.  ول �سك اأن فهم �سلوك نظام امل�سامات الر�سوبية الدقيقة �سي�ساعد على حتقيق الفائدة املثلى 

من ا�ستغالل مكامن الزيت احلالية.  ولتحقيق هذه ال�ستفادة املثلى ، طورت اأرامكو ال�سعودية اأ�سلوًبا جديًدا 

لت�سنيف ال�سخور، ومناذج جديدة مل�ستويات الت�سبع بال�سوائل، وو�سائل جديدة لرفع م�ستوى ال�ستفادة املثلى 

من احلقول. 

لالآبار“  الأبعاد  ثالثي  ”الت�سور  اأ�سموه  الأبعاد،  ثالثي  نظام  بتطوير  ال�سركة  يف  املتخ�س�سون  قام  كما 

”3DWellview“ لفح�س جودة البيانات احلقلية بكفاءة.  وقد ا�ستخدم النظام اجلديد يف فح�س ثالثة 
ع�سر حقاًل جتاوز جمموع اآبارها 4700 بئر.  كما اأنه ي�ستخدم يف اإعداد مناذج ملواقع الآبار املعتزم حفرها، ويف 

ك�سف تعار�س م�سارات احلفر، واملتابعة احلية الآنية لتقدم اأعماله.  

���س��ي��ك��ون جم��م��ع م�����س��روع اخل��ر���س��ان��ي��ة املرتامي 

االأطراف، الذي يقع اإىل ال�سمال الغربي من مدينة 

مرافق  فيه  تتقا�سم  متكاماًل،  م�سروعاً  اجلبيل، 

اإنتاج الزيت والغاز املوقع نف�سه، مع وجود مرافق 

املراقبة ومرافق اخلدمات داخل نف�س املوقع.

 هذا امل�سروع املهم �سمن برنامج م�سروعات اأرامكو 

من  ال�سركة  اإن��ت��اج  زي����ادة  اإىل  ال��رام��ي  ال�سعودية 

الزيت ملواجهة الطلب العاملي، يت�سمن 154 بئًرا 

للزيت واملاء، واأكرث من 500 كيلومرت من خطوط 

االأن��اب��ي��ب الرئي�سة لنقل ال��غ��از وال��زي��ت وامل���اء من 

املعامل واإليها، و250 كيلومرتاً تقريباً من خطوط 

الكهرباء  خطوط  من  كيلومرت  و300  اجل��ري��ان، 

بقوة 8^13 كيلوفولط.

حقل �خلر�سانية 

kينه�س �ساخمـــا

وي��ع��ك�����س م�����س��روع اخل��ر���س��ان��ي��ة اخل����ربة واملعرفة 

يف  ال�سعودية  اأرام��ك��و  حازتهما  اللتني  املتميزتني 

النطاق  ووا�سعة  معقدة  م�سروعات  تنفيذ  جم��ال 

على نحو مل يكن، قبل اأعوام قليلة، ليخطر الأحد 

على بال.

ولرفع الكفاءة وزي��ادة معدالت االأم��ان واملوثوقية 

التقنيات  اأح����دث  تطبيق  مت  امل��ع��ام��ل،  ت�سغيل  يف 

املوجودة، حيث �ستزود جميع مواقع االآبار باأحدث 

ربطها  �سيتم  التي  البيانات  وجمع  التحكم  نظم 

بخطوط اجلريان.  كما �ست�ستخدم اأحدث تقنيات 

م��راق��ب��ة ف���وه���ات االآب������ار وال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا ومعاجلة 

املثلى  اال�ستفادة  لتحقيق  منها  ال���واردة  املعلومات 

من تقنية احلقول الذكية مبا يتما�سى وتوجهات 

اإن�ساء خم�سة  ذل��ك، يجري  ال�سركة.  وف�ساًل عن 

وت�����س��ري��ف��ه، وثالثة  امل���اء  خ��ط��وط رئي�سة حل��ق��ن 

خطوط رئي�سة للزيت، واأربعة خطوط اأنابيب للغاز 

بطول اإجمايل يبلغ 540 كيلومرًتا.  وقد ُجهزت 

اأنابيب املواد الهيدروكربونية باأكرث من 40 �سمام 

عزل واأمان مزودة بوحدات تعمل بالتحكم عن بعد 

ومت�سلة باملركز الرئي�س لتنظيم وتخطيط توريد 

الزيت اخلا�س بال�سركة يف الظهران.   

متثل اخلر�سانية حلقة مهمة 

يف �سل�سلة ترتبط مب�سروعاٍت 

�سابقة مثل احلوية وحر�س 

والقطيف، و�سرتتبط 

مب�سروعات قادمة مثل 

م�سروعي اإنتاج الزيت

 يف خري�س ومنيفة وم�سروع 

اإنتاج الغاز يف كران، يف 

املنطقة املغمورة، وم�سروعات 

اأخرى قادمة باإذن اهلل.
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ل �سك اأن فهم 

�سلوك نظام 

امل�سامات الر�سوبية 

الدقيقة �سي�ساعد 

على حتقيق الفائدة 

املثلى من ا�ستغالل 

مكامن الزيت 

احلالية. 
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كما وا�سلت اأرامكو ال�سعودية جهودها يف تطوير اجليل �لثاين من نظام حماكاة �ملكامن، الذي ي�ستعمل 

بليون خلية ح�سابية يف حماكاة مكامن الزيت والغاز العمالقة يف اململكة ب�سكل اأكرث دقة.  و�سي�ستخدم نظام 

املحاكاة هذا �سبكات غري منتظمة يف متثيل التكوينات اجليولوجية، وال�سدوع، والنك�سارات، والآبار املعقدة.  

وي�ستهدف اجليل الثاين من النظام مكامن الزيت والغاز، واملكثفات،  وحت�سني عمليات ا�ستخال�س الزيت 

اإمكانات  بوا�سطة �سبكات عالية الدقة.  ويقوم النظام اجلديد بدمج تقنية الواقع الفرتا�سي املتطورة مع 

جديدة يتم تفعيلها بال�سوت.  ويف هذا ال�سدد، �سيتم جتهيز قاعة جديدة، ذات اإمكانات كمبيوترية هائلة، 

لتحليل نتائج عمليات املحاكاة. 

كما اأدخلت اأرامكو ال�سعودية تقنية جديدة لإجناز الآبار تدعى تك�سري �لطبقة �ملنتجة للزيت ب�سغط 

�ل�سو�ئل �ل�سديد جًد�، وقد اأدت هذه التقنية اإىل حت�سني اإنتاجية الآبار التي طبقت فيها.  وت�ستهدف هذه 

التقنية، ب�سكل اأ�سا�س، الطبقات اجلريية غري املتجان�سة يف املقاطع الأفقية التي يتعذر حتفيزها بكفاءة، حيث اأدى 

تطبيقها اإىل حت�سني حتفيز مناطق التجمعات املنفردة للمواد الهيدروكربونية ب�سكل كبري.  ومن املتوقع اأن تتيح 

هذه التقنية الفر�سة لإلغاء التفريعات اجلانبية للبئر ذاتها بف�سل تقنيات التك�سري الفعالة، مما يوفر الوقت واملال 

ب�سكل اأكرب اإذا ما قورنت بطرق التحفيز التقليدية.  وت�سري بيانات اختبار الإنتاج اإىل حدوث زيادة يف الإنتاج، 

ت�سل اإىل ثالثة اأ�سعاف معدلت اإنتاج اآبار الزيت اجلريية التي تنجز عرب الفوهات وحتّفز بالطرق التقليدية. 

اإنجازات رائدة في ال�سناعة 

م�سروعات  تنفيذ  عند  �لآبار  بني  م�سافة  لأق�سى  عاملًيا  قيا�سًيا  رقًما  ال�سعودية  اأرامكو  �سجلت 

�لختبار�ت �لكهرومغناطي�سية على جمموعة من �لآبار.  حيث غطى اختبار، اأجري يف حقل حر�س، 

م�سافة 860 مرًتا، ومتت خالله مراقبة حترك م�ستوى املاء املحقون، ور�سم خارطة لنت�سار ال�سائل يف املكمن. 

كما اأقامت اأرامكو ال�سعودية مركز �ملتابعة �حلية لأعمال �حلفر، وهو مركز قيادة وحتكم يحتوي على اأحدث 

التجهيزات ملراقبة اأعمال احلفر، يف جميع مراحلها، وقت حدوثها.  وت�ستخدم تقنيات املتابعة احلية يف ال�سركة، 

الآن، على مدار ال�ساعة طوال اأيام الأ�سبوع، بهدف الو�سول اإىل الطاقة املثلى لأعمال احلفر، والإقالل ما اأمكن من 

م�سكالت ق�سبة البئر، وحت�سني م�ستوى ال�سالمة.  ومن املمكن، عرب هذا النظام، بث البيانات احلية من مواقع 

احلفر التابعة لأرامكو ال�سعودية، با�ستخدام اأنواع خمتلفة من �سيغ البث، وا�ستقبالها يف �ستى املواقع الداخلية، 

ملراقبة وتقومي تطورات احلفر.  وقد بداأ العمل باملركز، بطاقته الكاملة، يف الربع الأخري من عام 2007م، وهو 

مزود باأحدث املعدات والربجميات التي توؤمن م�ساحة عمل م�سرتكة بني املتخ�س�سني يف املجالت كافة. 

كذلك، اأكملت اأرامكو ال�سعودية تنفيذ �لنموذج �ملتكامل للزيت و�لغاز بهدف حتقيق الإنتاج الأمثل للمواد 

الهيدروكربونية على م�ستوى ال�سركة، من خالل تنفيذ تطبيقات التخطيط املتقدم لالإنتاج.  ول �سك اأن هذا 

اأرامكو ال�سعودية التي يوجد بها 55  اإذا ما اأخذنا بعني العتبار �سخامة حجم اأعمال  يعد اإجنازًا كبريًا، 

معماًل لفرز الغاز من الزيت، وت�سعة معامل لرتكيز الزيت اخلام، وخم�سة معامل للغاز، وثالثة مرافق ل�سوائل 

الغاز الطبيعي. 

اأن ت�سل  ال�سعودية الآن على  اأرامكو  الآبار متعددة امل�سارات، تعمل  ويف قفزة نوعية كبرية يف جمال حفر 

امل�سارات املتعددة للبئر الواحدة اإىل اأغوار مل ي�سلها مثقب حفر من قبل يف مكامن الزيت وذلك عن طريق 

تطبيق تقنية ”�لآبار �لتي حتقق �أق�سى متا�ص مع �ملكمن“.  فالآبار متعددة امل�سارات متكن ال�سركة من 

الجتاه يف عدد من امل�سارات اجلانبية انطالقًا من البئر الواحدة؛ �سواء اأكانت تلك البئر عمودية اأم اأفقية، الأمر 

الذي يزيد الطاقة الإنتاجية للبئر، وي�سهم كثرًيا يف ا�ستخال�س املزيد من املواد الهيدروكربونية  احلبي�سة يف 

باطن الأر�س.  وعلى الرغم من اأن العدد احلايل للم�سارات اجلانبية ملثل هذه الآبار ل يتعدى اأربعة اأو خم�سة 

فروع لكل بئر ب�سبب خطوط التحكم امليكانيكية املطلوبة لكل فرع، اإل اأن هذا العدد قد يت�ساعف، عما قريب، ع�سر 

مرات اأو اأكرث.  ومن املتوقع اأن توؤدي تقنية الو�سول اإىل اأق�سى متا�س مع املكمن اإىل جعل عدٍد غري حمدود من 

امل�سارات ”الذكية“، امل�سممة ب�سكل �سحيح، ي�سهم يف ارتفاع مطرد يف معدل الإنتاج،  ويف الو�سول اإىل مناطق 

يف املكامن كان من ال�سعب الو�سول اإليها من قبل.  ولن تقت�سر فوائد هذه التقنية على اأرامكو ال�سعودية وح�سب، 

بل ميكن اأن تعم �سناعة الزيت باأكملها.

ويف اإجناٍز متميٍز اآخر، كانت اأرامكو ال�سعودية اأول �سركة تفوز بجائزة �لتطبيقات �ملوؤ�س�سية يف جمال نظم 

�ملعلومات �جلغر�فية التي مينحها املعهد العاملي لبحوث النظم البيئية، وهو املعهد الرائد يف هذا املجال.  وجاء 

فوز ال�سركة باجلائزة تقديًرا  ل�سجلها املتميز يف جمال تطبيقات نظم املعلومات اجلغرافية املتكاملة والدقيقة، 

التي توفر معلومات جيولوجية وجغرافية حيوية ل�سل�سلة العمليات املتنوعة يف ال�سركة؛ ل�سيما التنقيب عن املواد 

الهيدروكربونية وا�ستخراجها.   

لن تقت�سر فوائد 

الآبار التي حتقق 

اأق�سى متا�س مع 

املكمن على اأرامكو 

ال�سعودية فح�سب، 

بل �ستعم �سناعة 

الزيت كلها.

انطلقت اأرامكو ال�سعودية 

يف تنفيذ اأكرث الربامج 

التنقيبية طموحًا يف تاريخ 

�سناعة النفط العاملية، وذلك 

ا�ستجابة منها حلاجة العامل 

اإىل اإمدادات موثوقة ومعقولة 

الكلفة من الطاقة.
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يعد الغاز الطبيعي، وهو ثاين اأنواع الوقود الأحفوري الرئي�سة يف اململكة، اأ�سرع م�سادر الطاقة منوًا يف العامل.  

وقد اأ�سبحت اململكة حجر زاوية لهذا امل�سدر املهم يف ال�سبعينيات، من القرن امليالدي املا�سي، عندما كانت 

اأول دولة يف ال�سرق الأو�سط تدرك قيمة الغاز كوقود وكلقيم.  ففي الوقت الذي كانت فيه ال�سناعة يف املنطقة  

تتخل�س من الغاز املرافق )اأي الذي ينتج مع الزيت اخلام( باإحراقه، قامت اأرامكو ال�سعودية  باإن�ساء مرافق 

متكاملٍة لال�ستفادة من طاقته وخف�س التلوث الناجم عن حرقه.

هذه املرافق، �سكلت يف جمملها م�سروع ”�سبكة الغاز الرئي�سة“ الذي مل ي�سبق له مثيل، والذي ُيعد اأكرب �سبكة 

متكاملة جلمع الغاز ومعاجلته وتوزيعه.  وبف�سل هذه ال�سبكة، ا�ستطاعت اململكة ال�ستفادة من اأغلب الغاز 

املرافق املنتج مع الزيت اخلام، بالإ�سافة اإىل الغاز غري املرافق الذي ي�ستخرج من مكامن الغاز العميقة.  يف 

هذه ال�سبكة يجمع الغاز الطبيعي ويعالج لإنتاج الوقود النظيف )امليثان اأو غاز البيع( واللقيم )امليثان والإيثان 

والربوبان والبوتان والبنزين الطبيعي(.  حيث ي�ستهلك الإنتاج من غاز البيع )امليثان( والإيثان باأكمله داخل 

اململكة لت�سغيل معامل الكهرباء وحتلية املياه وامل�سانع.  بينما ت�سدر الكميات الفائ�سة من الربوبان والبوتان 

والبنزين الطبيعي )التي تعرف با�سم �سوائل الغاز الطبيعي( التي ل ت�ستهلكها م�سانع البرتوكيميائيات املحلية 

اإىل الأ�سواق العاملية. 

وبا�ستخدام الغاز ملواجهة الحتياجات املحلية من الوقود واللقيم توفر ال�سركة ما يزيد على مليون برميل يف 

اليوم من اإنتاجها من الزيت اخلام لتكون متاحة للت�سدير اإىل دول العامل.

”الفار�س الأخ�سر“، نظرًا لتنوع ا�ستخداماته، وكفاءته، وميزاته البيئية  لقد حاز الغاز، عن جدارة، لقب 

كم�سدر نظيف للطاقة.  كما اأن له دورًا حيويًا يف م�ستقبل الطاقة امل�سرق.

الكت�سافات واأعمال التو�سع

الغاز  من  البالد  احتياطيات  على  كبريًا  اعتمادًا  ال�سناعية  وم�سروعاتها  املتنامي  اململكة  اقت�ساد  يعتمد 

الطبيعي.  وقد و�سل ال�ستخدام احلايل للغاز اأعلى م�ستوياته منذ اأن بداأت ال�سركة يف برنامج الغاز.  وملواجهة 

هذا القدر من الطلب، فاإننا نبذل ق�سارى جهدنا للعثور على احتياطيات اإ�سافية من الغاز، وبناء املرافق 

لزيادة طاقة اإنتاجه وتوزيعه.  وقد بلغ متو�سط اإنتاج الغاز بنهاية العام 8 باليني قدم مكعبة قيا�سية، ونحن 

نخطط لزيادته، مب�سيئة اهلل، اإىل 13 بليون قدم مكعبة قيا�سية بنهاية عام 2011م.

ويف جمال التنقيب، توجت جهودنا، يف عام 2007م، باكت�ساف مكمني غاز كبريين يف حقول زيت اكت�سفت 

اأ�ساًل عام 1967م.  اإذ اكت�سفنا الغاز يف كران رقم 7،  الذي يقع على م�سافة 6 كيلومرتات جنوبي كران رقم6 

ا يف بئر  الذي اكت�سف عام 2006م، وهو امتداد حلقل كران، اأكرب حقول الغاز لدينا.  كما اكت�سف الغاز اأي�سً

جنا رقم 6 يف املناطق املغمورة.  و�سيتم من خالل م�سروع تطوير حقل الغاز يف كران توفري املن�سات البحرية 

والأنابيب الالزمة لإنتاج 1.5 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم من الغاز بحلول عام 2012م. 

اأما الغاز املرافق املنتج من اخلر�سانية، ف�ستتم معاجلته يف معمل الغاز يف الربي، ريثما يكتمل اإن�ساء معمل الغاز 

اجلديد يف اخلر�سانية نف�سها.  و�سوف يتمكن املعمل اجلديد، املقرر انتهاء العمل فيه بنهاية عام 2008م، 

من معاجلة بليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز املرافق الذي تنتجه حقول اخلر�سانية واأبو حدرية والفا�سلي 

واحلقول املجاورة. 

اأما معمل ا�ستخال�س �سوائل الغاز الطبيعي يف احلوية، الذي ي�سري العمل فيه ح�سب اجلدول الزمني املقرر له، 

ف�سيبداأ ت�سغيله، باإذن اهلل، يف الربع الثالث من عام 2008م، و�سيكون قادًرا على معاجلة نحو 4 باليني قدم 

مكعبة قيا�سية من غاز البيع يف اليوم لإنتاج 310 اآلف برميل من �سوائل الغاز الطبيعي، التي �سوف ت�ستخدم 

كلقيم يف ال�سناعات البرتوكيميائية املتنامية يف اململكة، مما يوفر اآلف الوظائف للمواطنني ال�سعوديني.

كذلك مت، بحلول �سهر نوفمرب من عام 2007م، اإجناز 379 كيلومرتًا من خطوط الأنابيب املطلوبة وتطوير 

حمطتي �سخ، وباتت هذه املرافق جاهزة لنقل �سوائل الغاز الطبيعي اإىل امل�ستهلكني.  

  

ومن �سمن م�سروعاتنا يف هذا املجال، تو�سعة معمل الغاز يف اجُلعيمة، التي يتوقع اأن تكتمل وتبداأ الإنتاج 

 

يف الربع الثاين من عام 2008م. حيث �ستمكن هذه التو�سعة املعمل من جتزئة منتجات اإ�سافية من �سوائل 

الغاز الطبيعي. اأما تو�سعة معمل الغاز يف احلوية، فهي �ستمكن املعمل من معاجلة 800 مليون قدم مكعبة 

قيا�سية اإ�سافية من الغاز غري املرافق يف اليوم.

اأما م�سروع خري�س املتكامل ف�سوف يجفف وي�سغط 450 مليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم، كما 

�سينتج م�سروع حقل الزيت يف منيفة  120 مليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم بحلول الربع الثالث 

من عام 2011م.

الغاز  و�سوائل  الإيثان  اإىل رفع طاقة معاجلة  ينبع  الغاز يف  تو�سعة معمل  �ستوؤدي  تقدم،  اإىل ما  وبالإ�سافة 

الطبيعي هناك مبعدل 185 األف برميل يف اليوم، معززة بذلك الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل يف زيادة اإمدادات 

اللقيم امل�ستخدم يف جممعات ال�سناعات البرتوكيميائية يف ينبع ورابغ.

اأما م�سروع تو�سعة مرافق �سبكة الغاز الرئي�سة يف املنطقة ال�سرقية، الذي ر�سدت ميزانيته يف �سهر يوليو من 

عام 2007م، والذي ينتظر اأن يكتمل يف عام 2010م، فهو يهدف اإىل اإ�سافة 215 كيلومرًتا من خطوط 

الأنابيب البالغ قطرها 142�سنتيمرتًا  )56 بو�سة( متتد مبحاذاة اخلطوط احلالية لتزيد طاقة ال�سبكة 

بن�سبة 30 يف املائة. 

RÉ¨dG

اأثمرت جهودنا 

التنقيبية، 

خالل عام 

2007م،
عن اكت�ساف 

مكمنني 

مهمني للغاز.
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ابتكارات واكت�سافات علمية

طورت اأرامكو ال�سعودية �أ�سلوب �حلفر يف �ل�سخور العلوية احلاجزة، وهو اأ�سلوب حفر جديد اأدى اإىل 

حفر اآبار اأفقية للو�سول اإىل طبقات �سخرية منف�سلة، وبالتايل اإىل حت�سني الو�سول اإىل مكامن الغاز.  كما 

عت، خالل عام 2007م، ت�ساميم ل�سوائل حفر نظيفة كجزء من هذه العملية.   ويعد خف�س التكلفة  ُو�سِ

بن�سبة كبرية من الفوائد الإ�سافية  الناجمة عن عملية تطوير ال�سوائل هذه. 

اإىل  توؤدي  اأكالة  �مل�سحوق �لأ�سود، وهو مادة  لغز  ال�سعودية من حل  اأرامكو  اأخرى، متكنت  ناحية  ومن 

واأ�سل  م�سدر  ظل  وقد  الأنابيب،  ل�سبكات  الأخرى  واملكونات  والأنابيب  التحكم  �سمامات  وتلف  ان�سداد 

يف  والتطوير  البحوث  مركز  يف  والإنتاج،  التنقيب  برنامج  قام  حتى  طويلة  ل�سنوات  جمهولني  املادة  هذه 

اأرامكو ال�سعودية، باإجناز درا�سة حوله ا�ستمرت عامني، وقام بعر�س نتائجها يف الرنويج يف عام 2007م.  

وقد ك�سفت الدرا�سة اأن امل�سحوق الأ�سود ينتج عن الأوك�سجني والرطوبة املوجودين يف الغاز، كما بينت اأن 

العوامل التي ت�سهم يف ال�سرر الذي يحدثه ذلك امل�سحوق تتمثل يف اجلزيئات الدقيقة من املعدن والرمل 

اإدارة  موظفي  مع  بالتعاون  ال�سركة  علماء  فريق  عمل  وقد  والكربيت.   الهيدروكربونية  واملواد  والأو�ساخ 

الأعمال  منطقة  خمتربات  اأ�سهمت  كما  تركيبه،  ومعرفة  الأ�سود  امل�سحوق  من�ساأ  وعزل  لتحديد  الأنابيب 

اجلنوبية يف ال�سركة يف التو�سل اإىل هذا الكت�ساف العلمي من خالل حتليل الغاز.   
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يف خدمة جليلة لل�سناعة 

كلها، متكن علماء اأرامكو 

ال�سعودية،هذا العام، من حل 

لغز امل�سحوق الأ�سود، وهو 

مادة �سارة تت�سبب يف ان�سداد 

وتاآكل خطوط اأنابيب الغاز.

الغاز هو اأ�سرع موارد الطاقة 

منوًا يف العامل كله. 

وُيعزى معظم الطلب العاملي 

عليه اإىل القطاع ال�سناعي

ومرافق توليد الكهرباء، وذلك 

ملا له من اأثر حمدوٍد على 

البيئة، مقارنة بغريه من اأنواع 

الوقود الأحفوري، الأمر 

الذي اأك�سبه لقب ”الفار�س 

الأخ�سر“. وتقوم اأرامكو 

ال�سعودية حاليًا باإجناز عدٍد 

من امل�سروعات العمالقة 

الرامية اإىل تعزيز قدرة 

اململكة على معاجلة الغاز.
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يعك�س م�سروع برتو رابغ، وهو 

م�سروع م�سرتك بني اأرامكو 

ال�سعودية و�سركة �سوميتومو 

كيميكال اليابانية، التزامنا 

زيادة الطاقة التكريرية 

وزيادة اإنتاج منتجات نفطية 

وبرتوكيميائية عالية القيمة 

لأ�سواق العامل.   كما اأن هذا 

امل�سروع ميثل اأول جتربة 

تخو�سها اململكة يف جمال 

�سناعة البرتوكيميائيات 

املعتمدة على الزيت اخلام.  

 وعالوة على هذا، تقف 

برتو رابغ، الآن، رمزًا للفر�س 

القت�سادية، وذلك لأنها، 

اأول م�سروع لل�سركة ُيطرح 

جزٌء منه لالكتتاب العام، 

معطيًا الفر�سة للم�ستثمرين 

ال�سعوديني، لأول مرة، لتملك 

ح�س�س يف م�سروع عمالق 

بهذا احلجم وهذا النطاق.  

)ال�سورة اإىل الي�سار( �ستعتمد 

م�سروعاتنا العمالقة، مثل 

م�سروع اخلر�سانية، اعتمادًا 

كبرياً على ال�سوق املحلية 

لتوفري ما حتتاجه من مواد 

وخدمات ودعم. 
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كما اأن مواجهة الطلب العاملي على الزيت اخلام، الذي ُيتوقع اأن ي�سل اإىل 116 مليون برميل يف اليوم بحلول 

عام 2030م )اأي بزيادة 37 يف املائة عما كان متوقًعا خالل عام 2006م(، ت�ستوجب زيادة اإنتاج الزيت 

اخلام، فالبد اأن توازيها زيادٌة يف طاقة التكرير يف العامل بنف�س امل�ستوى؛ على اعتبار اأن معظم الزيت اخلام 

املنتج يتحول، يف النهاية، اإىل منتجات مكررة.  ومع اأن عددًا كبريًا من دول العامل كان يعتمد فيما م�سى على 

الزيت اخلفيف احللو الذي ي�سهل تكريره، فاإن ال�سرورة ت�ستوجب، الآن، تخ�سي�س جزء كبري من الطاقة 

التكريرية يف امل�سايف  اجلديدة واملطورة، لتكرير الزيت الثقيل املر. 

وتلبية للطلب املتزايد على املنتجات املكررة، ت�سعى اأرامكو ال�سعودية اإىل زيادة طاقتها التكريرية داخل اململكة 

وخارجها، اإذ تقوم بالتعاون مع �سركائها يف امل�سروعات امل�سرتكة، بتنفيذ م�سروعات تكرير من �ساأنها اأن تزيد 

طاقتها التكريرية املحلية والعاملية بنحو 1.6 مليون برميل يف اليوم.  وهذا يعني اأن نحو ربع اخلطط املعلنة 

الرامية اإىل زيادة طاقة التكرير، على م�ستوى العامل، تاأتي من اأرامكو ال�سعودية.

فدورنا الريادي يف عالج اخللل بني بنية امل�سايف واأنواع الزيت اخلام املوجودة يف الأ�سواق )وما ينتج عنه 

من نق�س يف الطاقة التكريرية(، ويف الدخول يف حتالفات ا�سرتاتيجية على م�ستوى عاملي لإيجاد �سل�سلة من 

القيمة الإ�سافية واملنتجات عالية اجلودة، يجعل من اأرامكو ال�سعودية حجر زاوية رئي�سًا يف �سناعة التكرير 

وال�سناعات البرتوكيميائية العاملية. 

اأرامكو ال�سعودية وداو:  م�سروع راأ�س تنورة المتكامل 

يف 24 ربيع الثاين 1428هـ، املوافق 12 مايو 2007م، وقعت اأرامكو ال�سعودية و�سركة داو كيميكال مذكرة 

تفاهم لإجراء درا�سات حول اإن�ساء م�سروع م�سرتك لبناء ومتلك وت�سغيل جممع، على م�ستوى عاملي، لإنتاج 

املواد البال�ستيكية والكيميائية، يخدم الأ�سواق العاملية.  ومن املتوقع اأن ينتج م�سروع ر�أ�ص تنورة املتكامل 

اأكرث من 8.5 مليون طن من املواد الكيميائية يف اليوم.  و�سوف ي�سمل املجمع، املتوقع اإن�ساوؤه يف منطقة املرافق 

ال�سناعية الواقعة بني معمل التكرير يف راأ�س تنورة ومعمل الغاز يف اجلعيمة، وحدات كيميائية على م�ستوى 

عاملي لإنتاج البويل اإثيلني، واأك�سيد الإثيلني واجلليكول، واأك�سيد الربوبيلني واجلليكول، والكلور القلوي، ومونومر 

واإيرثات  والأمينات  كربونات،  والبويل  الإيبوك�سي،  وراتنجات  يوريثني،  البويل  ومركبات  الفينيل،  كلوريد 

اجلليكول، بالإ�سافة اإىل العديد من وحدات املعاجلة يف معمل التكرير مثل وحدة تك�سري البنزين بالو�سيط 

الكيميائي امل�سال، ووحدات املعاجلة الهيدروجينية ووحدات ا�ستخال�س الكربيت املرتبطة بها.

ول�ستكمال الفائدة من هذا امل�سروع، �ستقام منطقة لل�سناعات التحويلية بجواره، لتحقيق القيمة امل�سافة من 

امل�سروع التي ميكن جنيها بتوفري فر�س لإقامة �سناعات �سغرية ومتو�سطة تقدم بدورها خدمات للم�سروع اأو 

ت�ستهلك منتجاته كمواد اأولية لت�سنيع منتجات ا�ستهالكية ذات قيمة م�سافة.  و�سوف تتم اإقامة هذه املنطقة 

بالتزامن والتن�سيق مع الربنامج الوطني لتطوير املجمعات ال�سناعية الذي يدعم اإنتاج املواد الإ�سرتاتيجية. 

و اإذا ما متت املوافقة عليه، فاإنه من املتوقع اأن يبداأ ت�سغيل امل�سروع مع نهاية عام 2012م، وعندها �ستكون جميع 

املواد الت�سنيعية التخ�س�سية التي ينتجها متوفرة لال�ستخدام يف ال�سناعات التحويلية يف منطقة ال�سناعات 

التحويلية املجاورة.  وتتوقع ال�سركة اأن يوفر هذا امل�سروع اأكرث من 25 األف وظيفة مبا�سرة وغري مبا�سرة يف 

جمالت الت�سنيع وال�سناعات التحويلية واخلدمات. 

م�سروع بترو رابغ على و�سك الإنجاز

عام  رجب  �سهر  يف  فيه  العمل  بداأ  الذي  اليابانية،  كيميكال  �سوميتومو  مع  امل�سرتك  رابغ  برتو  م�سروع  اأما 

1426هـ، املوافق ل�سهر اأغ�سط�س 2005م، فاإنه ي�سارع اخلطى نحو اإجناز مراحله الأخرية.  وامل�سروع �سيكون 
اأ�سخم املن�ساآت املتكاملة للتكرير والبرتوكيميائيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ينتج �سنوًيا 18.4 مليون طن من 

املنتجات النفطية عالية القيمة، و2.4 مليون طن من الإثيلني وم�ستقات الربوبيلني البرتوكيميائية.  ومع اكتماله 

 بحلول نهاية عام 2008م، �ستتحول مدينة رابغ يف املنطقة الغربية من اململكة اإىل مركز �سناعي رئي�س يف 

ال�سرق الأو�سط. 

�لتكرير و�لبرتوكيميائيات 

نحو ربع اخلطط 

املعلنة الرامية 

اإىل زيادة طاقة 

التكرير، على 

م�ستوى العامل، 

تاأتي من اأرامكو 

ال�سعودية
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م�سروعات م�سافي الت�سدير الجديدة

الثقيلة،  الزيوت  لتكرير  م�ستوى،  اأحدث  على  جديدتني،  م�سفاتني  �إقامة  در��سة  حاليًا  جتري 

تبلغ طاقة كل منهما 400 األف برميل من الزيت العربي الثقيل يف اليوم.  وجتري الدرا�سة لإقامة هاتني 

هذان  يجمع  و�سوف  اجلبيل.   يف  توتال  و�سركة  ينبع،  يف  فيليب�س  كونوكو  �سركة  مع  بال�سراكة  امل�سفاتني 

امل�سروعان بني اأكرب منتج للمواد الهيدروكربونية يف العامل وبني �سركتي زيت عامليتني رئي�ستني، يف �سراكة 

واإمدادها  املكررة  للمنتجات  املختلفة  الأ�سواق  اإىل  اخلدمات  لتقدمي  امل�سايف  اأرقى  من  م�سفاتني  لبناء 

بامل�ستقات اخلفيفة ”البي�ساء“ عالية اجلودة.

وقد بداأت درا�سات الأعمال الهند�سية والت�ساميم الأولية ال�ساملة على نحو م�ستقل، للوقوف ب�سكل نهائي 

اإىل  2008م.  وبعد ذلك �سي�سار  اإجنازها يف عام  اأن يتم  املتوقع  املال والت�سغيل، ومن  راأ�س  على تكلفة 

اإن�ساء م�سروع م�سرتك مع كل �سريك على حدة.  كما اأن ح�سة من الأ�سهم يف كل م�سروع قد تطرح لالكتتاب 

العام، اإذا ما مت احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. 

وبالإ�سافة اإىل الآثار القت�سادية املتعددة لهذين امل�سروعني، فاإن هاتني امل�سفاتني �ست�سهمان يف مواجهة 

الطلب املحلي املتزايد على البنزين والديزل من خالل تكرير الزيت العربي الثقيل.  وبالنظر اإىل اأن الزيت 

الذي تنتجه اأرامكو ال�سعودية �سيميل مع مرور الوقت باجتاه اإنتاج املزيد من الزيوت الثقيلة، فاإن التو�سع يف 

تكرير الزيت الثقيل حملًيا �سي�سكل حاًل ممتازًا ي�ساعد على توفري الزيوت اخلفيفة للت�سدير. 

تكرير الزيت العربي الثقيل :

تو�سعة م�سفاة  راأ�س تنورة 

تك�سا�س  بولية  هيو�ستون  يف  ال�سعودية  لأرامكو  التابعة  ال�سركة  وهي  اأرامكو،  خدمات  �سركة  �سرعت 

�لعربي  �لزيت  بتكرير  �لتو�سعة �خلا�سة  مل�سروع  الأولية  الهند�سية  الأعمال  اإعداد  الأمريكية، يف 

�لثقيل يف معمل �لتكرير يف ر�أ�ص تنورة، والتي يعتزم اأن تقام يف موقع جماور ملعمل التكرير احلايل 

لرتفع الطاقة التكريرية يف راأ�س تنورة من 550 األف برميل يف اليوم اإىل 950 األف برميل يف اليوم، بحلول 

عام 2012م، ملواجهة الطلب املحلي املتزايد.  و�سوف توفر هذه التو�سعة اإمدادات الديزل والبنزين وزيت 

الوقود املطلوبة لل�سوق املحلية، وكذلك زيت الغاز الذي �سي�ستخدم كلقيم يف امل�سروع املتكامل املقرتح اإقامته 

يف راأ�س تنورة. 
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يف جمايل التكرير والتوزيع، 

انطلقنا نحو حتقيق زيادة 

كبرية يف الطاقة التكريرية، 

وهو جهٌد لن يقت�سر اأثره على 

فك االختناق الذي يعاين منه 

العامل فيما يتعلق بطاقاته 

التكريرية، بل �سيتجاوز هذا 

ليعالج حال عدم التوافق 

بني قدرات امل�سايف القائمة 

واأنواع الزيت اخلام املتوفرة يف 

االأ�سواق.
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م�سروعات فوجيان الم�ستركة في ال�سين

يف 7 �سفر 1428هـ، املوافق 25 فرباير 2007م، قامت �سركة تابعة لأرامكو ال�سعودية، مقرها اململكة، 

فوجيان،  اإقليم  وحكومة  ال�سيني،  ال�سريك  كوربوري�سن،  و�ساينوبك  موبيل  اإك�سون  مع  اتفاقيات  بتوقيع 

�ملو�د  – �لأجنبية �ملتكاملة �لتي ت�سمل �لتكرير، و�إنتاج  �أول �مل�سروعات �ل�سينية  لإقامة 

�لبرتوكيميائية، وت�سويق �لوقود و�ملو�د �لكيميائية.  وقد �سهد حفل التد�سني الذي اأقيم يف قاعة 

ال�سعب الكربى، يف بكني، منح املوافقة احلكومية الر�سمية على الرتاخي�س التجارية للم�سروعني امل�سرتكني 

امل�سروع  وهي  ليمتد،  كومباين  برتوكيميكال  اآند  ريفايننق  فوجيان  �سركة  بداأت  وقد  فوجيان.   اإقليم  يف 

امل�سرتك لأعمال التكرير والبرتوكيميائيات الذي جنم عن هذه التفاقات، اأعمالها يف 26 جمادى الأوىل 

1428هـ، املوافق 12 يونيو 2007م، يف حني بداأت �سركة �ساينوبك �سنمي )فوجيان( برتوليم كومباين 
ملتد، وهي امل�سروع امل�سرتك للت�سويق، عملها يف 8 رجب 1428هـ، املوافق 23 يوليو 2007م.

وترفع �سركة �ساينوبك �سنمي �سعار اأرامكو ال�سعودية وعالماتها التجارية على حمطات اخلدمة البرتولية 

اململكة  البرتولية خارج  ت�ستخدم فيها حمطات اخلدمة  التي  الأوىل  املرة  لها، وهذه هي  التابعة  الرئي�سة 

�سعارنا وعالمتنا التجارية.  وقد اكتمل و�سع العالمات التجارية على املحطات يف �سهر يونيو، وبلغ عدد 

املحطات الرئي�سة التي ترفع �سعار اأرامكو ال�سعودية، الذي يرمز اإىل انبثاق الطاقة وتدفقها، 31 حمطة 

بنهاية العام.

�سريك ا�ستراتيجي جديد في اإ�س-اأويل

كوريا،  جمهورية  يف  امل�سرتك  ال�سعودية  اأرامكو  م�سروع  وهي  كوربوري�سن،  �إ�ص-�أويل  �سركة  يف  دخل 

�سريك ا�سرتاتيجي جديد. فبموجب �سفقة بلغت قيمتها 2.3 بليون دولر ا�ستحوذت جمموعة هاجنني على 

ح�سة يف اإ�س-اأويل ب�سرائها 31.9 مليون من اأ�سهم اخلزينة التي كانت مملوكة ل�سركة �سانق يونق �سمنت 

ملتد.  وبهذا ال�ستثمار �ستتمكن اإ�س-اأويل من زيادة قدراتها الت�سويقية من خالل �سمان اتفاقيات طويلة 

الكورية وهاجنني  الأع�ساء يف جمموعة هاجنني، مبا يف ذلك اخلطوط اجلوية  ال�سركات  لإمداد  الأجل 

للنقل البحري، مبنتجات الوقود.  كما �ست�ستطيع اإ�س-اأويل بدورها تطوير ترتيبات النقل البحري للزيت 

اخلام واملنتجات البرتولية من خالل �سركة هاجنني للنقل البحري. 

�سريك جديد لأرامكو ال�سعودية في لوبريف 

ا�سرتت �سركة جدوى لال�ستثمارات ال�سناعية، يف 25 �سوال 1428هـ، املوافق 6 نوفمرب 2007م،  ح�سة 

اإك�سون موبيل، البالغة 30 باملائة، يف �ل�سركة �لعربية �ل�سعودية لتكرير زيوت �لت�سحيم �ملحدودة 

)لوبريف(، وهي م�سروع م�سرتك ناجٌح، اأ�س�سته اأرامكو عام 1976م )بن�سبة 70 باملائة( و�سركة موبيل، 

ويهدف اإىل متلك وت�سغيل م�سايف تكرير الزيوت الأ�سا�س يف جدة وينبع.  وتعك�س هذه ال�سفقة القدرة املتزايدة 

للقطاع اخلا�س يف اململكة على امل�ساركة يف جمالت اقت�سادية معقدة وا�سرتاتيجية.  حري بالذكر اأن عالقة 

اأرامكو ال�سعودية مع اإك�سون موبيل يف لوبريف كانت ممتازة ومثمرة.

تو�سعة م�سفاة موتيفا

الوليات  ت�سهدها  التي  امل�سايف  م�سروعات  اأهم  من  هو  اآرثر  بورت  مدينة  يف  موتيفا  م�سفاة  م�سروع 

املتحدة الأمريكية على مدى العقود الثالثة الأخرية.  ويف ذي احلجة من عام 1428هـ، املوافق دي�سمرب 

من عام 2007م، قام م�سوؤولون من اأرامكو ال�سعودية و�سل وموتيفا، ومعهم م�سوؤولون حكوميون من ولية 

تك�سا�س، بو�سع حجر الأ�سا�س مل�سروع تو�سعة وحت�سني م�سفاة بورت �أرثر.  و�ستوؤدي هذه التو�سعة 

األف   600 اإىل  األف برميل حالًيا   325 اأي من  تقريًبا  للم�سفاة  التكريرية  الطاقة  اإجمايل  اإىل م�ساعفة 

اآرثر اأكرب م�سفاة يف الوليات املتحدة.  كما  برميل يف اليوم حال اإجنازها، بحيث ت�سبح م�سفاة بورت 

اأن �سركة موتيفا، وهي امل�سروع امل�سرتك بني ال�سركة ال�سعودية للتكرير )التابعة ل�سركة خدمات اأرامكو(، 

و�سركة �سل، �ستتمكن من خالل هذا امل�سروع من اإجناز تو�سعة مبقايي�س عاملية لتكرير الزيت الثقيل املر 

 بهدف اإمداد ال�سوق الأمريكية بالبنزين والديزل.  ومن املتوقع اأن يبداأ ت�سغيل امل�سروع يف الربع الثالث من 

عام 2010م.

ويف �سهر ربيع الثاين من عام 1428هـ، املوافق ملايو من عام 2007م، فاز علماء اأرامكو ال�سعودية بجائزة 

نوقوت�سي التذكارية التي منحها اإياهم معهد البرتول الياباين تقديًرا ”لتميزهم يف دفع عجلة التقدم التقني 

يف �سناعة الزيت“ الذي حتقق باإجناز تك�سري �ملقطر�ت بالو�سيط �لكيميائي.  و حتول هذه العملية 

اللقيم  واأنواع  الربوبيلني،  الأوىل  بالدرجة  اأولفينات خفيفة، هي  اإىل  امل�سفاة،  ُينتج يف  الذي  الغاز،  زيت 

على  بقدرتها  العملية  هذه  ومتتاز  املتكاملة.   البرتوكيميائية  العمليات  لال�ستخدام يف  املالئمة  الأروماتي 

رفع خوا�س زيت الغاز الثقيل منخف�س القيمة لي�سبح لقيمًا برتوكيميائيًا وم�ستقات بنزين عايل القيمة.  

ول �سك اأن من اجلدير بالتنويه هنا، اأن هذه هي املرة الأوىل التي متنح فيها هذه  اجلائزة املرموقة جلهة  

خارج اليابان. 

من  نوعني  طرح  يف  2007م،  عام  يف  الوقود،  حمطات  بداأت  عاًما،   25 منذ  اململكة،  يف  الأوىل  وللمرة 

البنزين، لتوفري باليني الريالت لأ�سحاب ال�سيارات يف اململكة.  وجاءت تلك اخلطوة التي بداأتها ال�سركة 

يف �سهر ذي احلجة من عام 1427هـ، املوافق ملطلع �سهر يناير عام 2007م، بطرح البنزين املمتاز 91، 

بالإ�سافة اإىل البنزين املمتاز 95، لال�ستهالك املحلي، وذلك بعد اأن وجدت اأرامكو ال�سعودية اأن 85 باملائة 

من ال�سيارات يف اململكة م�سممة ل�ستخدام البنزين �ملمتاز 91، ومن ثم فاإن ا�ستخدام البنزين املمتاز 95 

يف مثل هذه ال�سيارات، يعد هدرًا للمال بالن�سبة لل�سركة وامل�ستهلكني نظًرا لرتفاع كلفته. 

 �سيوؤدي هذا امل�سروع

 اإىل م�ساعفة

 اإجمايل الطاقة

 التكريرية للم�سفاة

 تقريبًا؛ بحيث

 ت�سبح م�سفاة

 بورت اآرثر اأكرب

 م�سفاة يف الوليات

املتحدة.
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خالفًا ملا يعتقده البع�س، متثل الكفاءات الب�سرية، ولي�س الحتياطيات الهيدروكربونية، اأثمن ثروات اأرامكو 

ال�سعودية. هناك، اليوم، اأكرث من 52 األًفا من الكفاءات الب�سرية التي تنتمي اإىل 65 جن�سية، يعملون يف ال�سركة 

�سواء يف اململكة اأو يف مكاتبنا املنت�سرة يف 11 بلًدا حول العامل.  ومن اأجل هوؤلء، توفر ال�سركة واحدًا من اأ�سخم 

برامج التدريب الإداري والتطوير املهني يف العامل.   فالتدريب والتطوير اأمران حيويان يف عامل تت�سارع فيه 

وترية املعرفة والتقنية ب�سكل يومي.   لأنه اإذا ما متكن الفرد من حتقيق ال�ستفادة املثلى من املعارف واملهارات 

والفر�س املتاحة له، فاإنه يكون اأكرث اإنتاجية وعطاًء وقدرة على حتقيق الذات.

ول يقت�سر اأثر التدريب على جمالت العمل اليومي، بل يتعداه لي�سمل تعزيز ال�سرتاتيجيات الأ�سمل لل�سركة، 

وحتقيق الفائدة للمجتمع يف بالدنا.  فالرتكيبة ال�سكانية للمملكة �سابة جدًا، اإذ ي�سكل من هم دون �سن الثالثني 

ن�سبة تبلغ 54 باملائة من �سكان اململكة، واأرامكو ال�سعودية ملتزمة امل�ساعدة على تطوير قدرات �سباب البالد 

واإعدادهم ليكونوا القوى العاملة يف امل�ستقبل. 

التدريب وتطوير الكفاءات 

ا متنوعة للتطوير املهني ت�سمل برامج التعلم الإلكرتوين عرب الإنرتنت، ومزيجًا  توفر اأرامكو ال�سعودية فر�سً

متنوعًا من الفر�س التعليمية والتدريبية داخل اململكة وخارجها؛ مبا يف ذلك الدرا�سات العليا، ومهمات العمل 

خارج اململكة، والدرجات الفنية التي ت�ستغرق عامني درا�سيني، والتدريب الفني ق�سري الأجل، والدرا�سة العليا 

يف الطب وطب الأ�سنان.

وعلى مدى الع�سرين عامًا املا�سية، �سمت اأرامكو ال�سعودية اإىل براجمها التعليمية جمموعة خمتارة من طالب 

اجلامعات يف خمتلف املراحل، وعددًا من خريجي املرحلة الثانوية الذين اأمتوا برنامج الإعداد اجلامعي ملدة 

عام يف ال�سركة، حيث اأتاحت لكل هوؤلء فر�سة الدرا�سة يف اأكرث من 500 جامعة يف اأنحاء العامل من خالل 

برنامج ال�سركة للدرا�سة اجلامعية لغري املوظفني.  وقد اأثنى تقرير �سدر يف �سهر فرباير من عام 2007م 

عن جمل�س اجلامعات يف الوليات املتحدة الأمريكية على برنامج الإعداد اجلامعي لل�سركة لأنه �سم اأعلى 

 ن�سبة من املتفوقني يف ح�ساب التفا�سل والتكامل، والكيمياء، والفيزياء بني جميع الربامج املماثلة املقدمة خارج 

الوليات املتحدة. 

ولدى ال�سركة برامج تدريب اأخرى �سممت بالتن�سيق مع �سركائنا من القطاعني العام واخلا�س يف اململكة، 

بحيث تربط خمرجات التدريب مبا نحتاجه اأو يحتاجه مقاولونا.  وقد و�سعت اأرامكو ال�سعودية هذا العام 

برنامج الكليات الفنية لغري املوظفني الذي يهدف اإىل التوفيق بني التدريب يف الكليات الفنية ومعاهد التدريب 

املهني داخل اململكة من جهة وحاجات ال�سناعة النفطية من جهة اأخرى.  اأما برنامج التدرج لغري املوظفني 

فيتيح خلريجي املرحلة الثانوية والكليات التقنية ال�سعودية، الذين تنطبق عليهم ال�سروط، فر�سة التدرب يف 

املجالت الفنية واحلرفية والت�سغيلية واخلدمية واملكتبية يف ال�سركة، ويعد اأكرب مورد ميد ال�سركة بالأيدي 

العاملة ال�سناعية واملوظفني الإداريني.  

  :ájhGõdG ôéM

�لكفاء�ت �لب�رشية

�لطاقــات 
�لب�رشيـــة

بارتقائهم مكان ال�سدارة يف اخت�سا�ساتهم، واإحرازهم اأرفع 

اجلوائز تثمين�ًا البتكاراتهم، اأكد موظفو اأرامكو ال�سعودية، 

ت�ستند  التي  الزاوية“  ”اأحجار  اأهم  اأنهم  2007م،  عام  يف 

اإليها هذه ال�سناعة احليوية، وذلك من خالل اأدائهم املتميز 

وقدراتهم القيادية امللهمة.  وفيما يلي بع�س  مّما اأجنزته 

”الطاقة الب�سرية“ يف اأرامكو ال�سعودية:

فيال  �سركـــة  عـينتــه  ع�ســــري:  عـا�ســـم  •
قبطــان  �أول  �ملحـدودة  �لعـامليـــة  �لبحـريـــة 

�ستار(  )الطري  الزيت  ناقلة  قيادة  ليتوىل   �سعـــودي 

التي متلكها. 

مطلق �ملطريي:  وهو اأحد اأخ�سائيي املعاينة الهند�سية،  •
�جلمعية  من  له  مهنية  �إجازة  �سهادة  اآخر  على  ح�سل 

�لأمريكية للفح�ص �لال�إتال يف يف �سهر مايو لي�سيفها اإىل 

ر�سيد ال�سهادات التي ح�سل عليها من قبل، ويكون بذلك اأكرث 

�سخ�ٍس يحمل اإجازاٍت مهنية من هذه اجلمعية بني اأقرانه من 

العرب يف منطقة ال�سرق االأو�سط.  وبهذه االإجازة املهنية ي�سل 

عدد االإجازات التي ح�سل عليها مطلق اإىل �سبع اإجازاٍت من 

امل�ستوى الثالث.  ومما ي�ستحق االإعجاب يف هذا االأمر اأن مطلق 

ح�سل على هذا العدد من االإجازات املهنية بجهوده الذاتية 

لتطوير نف�سه.
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والتخطيط  التنظيم  اإدارة  مديرة  �لغ�سن:  هدى  •
عينت ع�سًو� يف  اأرامكو ال�سعودية؛  للموارد الب�سرية يف 

�مر�أة  �أول  تكون  وبذلك  فيال  �سركة  �إد�رة  جمل�ص 

تعني يف جمل�س اإدارة الأرامكو ال�سعودية اأو الإحدى ال�سركات 

املنت�سبة لها على االإطالق. 

يف �سيف عام 2007م، قامت منظمة �ل�سحة �لعاملية  •
للمرة �لأوىل عرب د�ئرة �خلدمات �لطبية يف �أر�مكو 

�ل�سعودية، بدعوة �لدكتور جعفر توفيق الذي اأجرى 

اأبحاث�ًا حول مر�س الل�سمانيا، املر�س اجللدي الذي ينتقل 

بوا�سطة ذبابة الرمل، لال�سرتاك يف موؤمتر تدور اأبحاثه 

حول هذا املو�سوع. 

منحته  �إ�ص-�أويل،  �سركة  رئي�ص  �لطبِيّب:  �سمري  •
�سحيفة  عن  ال�سادرة  اإيكونومي“  بزن�س  ”مايل  جملة 

”مايل بزن�س ديلي“، لقب كبري �مل�سوؤولني �لتنفيذيني 
للعام عن القطاع املايل.  وتاأتي املجلة املذكورة يف مقدمة 

املطبوعات الكورية يف هذا املجال. 

�أر�مكو  رئي�ص  جمعة:   بن  �سالح  بن  �هلل  عبد  •
به  اأ�سادت  التنفيذيني،  اإدارييها  كبري   ,ájOƒ©°ùdG

االإدارية.   لرباعته  اللندنية  تاميز  الفاينان�سال  �سحيفة 

�سوال   28 يف  ال�سادر  ال�سحيفة  عدد  يف  ذلك  جاء  حيث 

بعنوان  مقالة  يف  2007م،  نوفمرب   9 املوافق  1428ه�، 
�جلديرة  �لكربى  �لع�سر  �لقوى  �لأعالم:  ”دليل 
بالهتمام“.  وقد جاء يف املقالة اأن اأرامكو ال�سعودية ” 

قد حققت الزيادة املقررة يف اإنتاج اململكة من الزيت اخلام، 

والتي ترى الدول امل�ستهلكة اأنها �ستكون اأهم اإ�سهام يف تلبية 

احتياجاتها املتنامية“.

يفخر العاملون يف اأرامكو 

ال�سعودية ويف �سركاتها 

وم�سروعاتها امل�سرتكة مبا 

يقدمه كل واحد منهم من 

اإ�سهام يف جناح اأعمال 

 اأكرب مورد للطاقة 

يف العامل.
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�لتعليم

وف�ساًل عما تقدم، تنظم اأرامكو ال�سعودية دور�ت �سيفية يف اللغات والريا�سيات والعلوم واحلا�سب 

�لطالب  برنامج  ال�سركة  ترعى  كما  واجلامعات،  الثانوية  املرحلة  لطالب  الأخرى  والعلوم  الآيل 

اأمام  الفر�سة  لإتاحة  والإبداع  للموهبة  ورجاله  العزيز  عبد  امللك  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  �ملوهوبني 

املتميزين من ال�سباب لتطوير مهاراتهم.

ويف عام 2007م وا�سل برنامج �لبتكار ��ستقطاب اأفكار املوظفني الإبداعية، حتى بلغ عدد ما ُقدم 

اإىل نظام اإدارة الأفكار يف ال�سركة 58 األف فكرة منذ بدء الربنامج يف عام 2002م.

م�سروع  وهي   ،)ShareKTM
( املعرفة  يف  للم�ساركة  الإلكرتونية  البوابة  ا  اأي�سً املهمة  البتكارات  ومن 

قيد الإعداد يهدف اإىل اإتاحة املعلومات للنا�س من خالل قواعد بيانات داخلية وخارجية خا�سة باأرامكو 

ال�سعودية. 

للتجارة  �لآ�سيوي  �لربنامج  املجال،  هذا  يف  2007م  عام  �سهدها  التي  الأخرى  امل�ستجدات  ومن 

هونغ  يف  مكثفة  تعليمية  فعاليات  يف  ال�سركة  قيادات  من  خمتارة  جمموعة  اأ�سهمت  حيث  و�لثقافة، 

 كونغ، وبكني، و�سيوؤول، وطوكيو بهدف تعزيز الفهم ال�سرتاتيجي والثقايف لهذه الأ�سواق احليوية ذات 

الأهمية املتزايدة.  

يفخر العاملون يف  اأرامكو 

ال�سعودية  ويف �سركاتها 

وم�سروعاتها امل�سرتكة مبا 

يقدمه كل واحد منهم من 

اإ�سهام يف جناح اأعمال اأكرب 

مورد للطاقة يف العامل.

متكن اأحمد النعيمي، وهو 

طالب يف املرحلة الثانوية 

يف الدمام، ترعاه اأرامكو 

ال�سعودية، من اإحراز ميدالية 

يف املهرجان الدويل للعلوم 

والهند�سة يف الوليات 

املتحدة الأمريكية، هذا 

العام، تثمينـًا لتطويره هذا 

”احلذاء الذكي“ املخ�س�س 
خلدمة من يعانون من 

اإعاقات ب�سرية. 

�ل�سفحة �ملقابلة:
التعلم امل�ستمر طوال احلياة 

كان وما يزال جزءًا ل يتجزاأ 

من ثقافتنا املوؤ�س�سية على 

مدى ال�سنوات اخلم�س 

وال�سبعني املا�سية.  وتاأكيدنا 

على هذه ال�سفة احلميدة 

يتجلى يف العديد من الربامج 

التي تقدمها ال�سركة يف 

اململكة ويف اأنحاء عديدة 

من العامل. ومن هذه برامج 

الدرا�سات العليا، ومهمات 

العمل خارج اململكة، 

والدرجات الفنية التي 

ت�ستغرق عامني درا�سيني، 

والدرا�سة العليا يف الطب 

وطب الأ�سنان، والتدريب 

الفني ق�سري الأجل.

�لرب�مج �ل�سيفية:  256^1 طالًبا من املرحلة الثانوية و49 طالًبا جامعًيا.

برنامج �لطالب �ملوهوبني:  40 طالًبا و30 طالبة

برنامج �لكليات �لتقنية لغري �ملوظفني:  210 طالب

برنامج �لتدرج لغري �ملوظفني:    230^5

برنامج �لدر��سة �جلامعية لغري �ملوظفني:    057^1

�لدر��سات �لعليا:  225 )169 ماج�ستري، 52 دكتوراة، و4 برامج خا�سة(

برنامج �لدر��سات �لعليا يف �لطب وطب �لأ�سنان:  27

دور�ت �لدر��سة �لفنية �لق�سرية:  36

برنامج �لإعد�د �جلامعي:  281 )226 طالًبا و55 طالبة(

برنامج �لدرجات �لفنية ملدة �سنتني:  63

انتظمت 55 طالبة، هن املجموعة الأوىل من 

امللتحقات بربنامج الدرا�سة اجلامعية لغري 

املوظفات، يف الدرا�سة يف جامعاٍت خارج اململكة، 

بعد اإكمالهن املرحلة الإعدادية من الربنامج يف 

�سهر يوليو 2007م.  ومنذ اإطالق هذا الربنامج 

عام 2006م، ارتفع عدد امللتحقات به بن�سبة 58 

باملائة، اأي من 60 اإىل 95 طالبة يف العام.  

وخالل عام 2007م، جتاوز عدد دورات التعليم 

الإلكرتوين التي �سارك فيها املوظفون 750^2 

دورة مقارنة مبا جمموعه 560^2 دورة يف عام 

2006م.  واأكمل نحو 36 األف موظف ما متو�سطه 
اأربع دورات درا�سية اإلكرتونية لكل منهم خالل 

عام 2007م. 

تدريب الم�سوؤولين 

التنفيذيين

يف �سهر اأغ�سط�س مت افتتاح مركز �لقيادة 

�لتنفيذية اجلديد يف راأ�س تنورة.  وقد خ�س�س 

هذا املرفق ح�سرًيا للتعامل مع حاجات التطوير 

الفريدة للم�سوؤولني التنفيذيني يف ال�سركة 

وللموظفني ذوي الكفاءات الواعدة.
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تبادر  اأن  العامة،  اإح�سا�سًا مب�سوؤولياتها  تبدي  التي  ال�سركات  من  يتوقع  بات اجلميع  احلا�سر،  الوقت  يف 

ال�سعودية  لأرامكو  بالن�سبة  اأما  العامة.   اخلدمة  لربامج  الدعم  بتقدمي  جمتمعاتها،  اإىل  اجلميل  رد  اإىل 

فاإن برامج دعم املجتمع والتوا�سل معه ب�سكل يكر�س املواطنة ال�ساحلة احلقة كانت دائمًا يف �سميم قيم 

”كربا معًا“ ولطاملا راأينا جهودهما تتعا�سد يف  ال�سركة منذ ن�ساأتها الأوىل.  فاململكة و�سركتها النفطية 

الربامج التنموية الرئي�سة يف اململكة، و�سجل اإ�سهامات ال�سركة يف برامج خدمة املجتمع جعلها، بحٍق، حجر 

زاوية يف هذا املجال منذ اأمد بعيد.  ونحن حري�سون دائمًا على تقدمي الأف�سل وحتقيق املزيد من التوا�سل 

مع املجتمع.  فرباجمنا التعليمية وال�سحية والثقافية ال�سرتاتيجية يف تو�سع مطرد، ول تقف عند حدود 

املناطق التي نعمل بها وح�سب، بل متتد لت�سمل جميع مناطق اململكة.

البالد،  اقت�ساد  موارد  تنويع  يف  ن�سهم  فنحن  الت�ساع،  يف  اآخذة  املجال  هذا  يف  م�ساعينا  اأن  كما 

ذلك  وما  اململكة،  يف  لال�ستثمار  الأموال  روؤو�س  اجتذاب  ويف  لأبنائها،  الوظيفية  الفر�س  خلق  ويف 

وتطمح  باحلياة  تنب�س  ناه�سة  ملجتمعات  الكرمية  احلياة  اأ�سباب  توفري  يف  ن�سهم  اأن  نريد  لأننا  اإل 

لأننا  موظفينا،  بني  التطوعي  العمل  ثقافة  لتعزيز  ن�سعى  فاإننا  اآخر،  جانب  ومن  اأف�سل.   مل�ستقبل 

به.  ننه�س  اجتماعي  عمل  اأي  �سرايني  يف  احلياة  دماء  من  املزيد  ي�سخ  التطوعي  العمل  باأن  نوؤمن 

برنامج تملك البيوت

يف  �لبيوت  متلك  برنامج  دور  ياأتي  وهنا  مل�سكنه،  الإن�سان  بتملك  الكرمية  احلياة  اأ�سباب  تتعزز 

عليهم  تنطبق  الذين  ال�سعوديني،  ال�سركة  ملوظفي  يقدم  الذي  الربنامج   فهذا  ال�سعودية.     اأرامكو 

الربنامج،  توىل  وقد  الوظيفية.   احلوافز  اأهم  من  تعد  مدعومة  �سكنية  وقرو�سًا  اأرا�سي  �سروطه، 

جديدًا.   بيتًا   55^785 من  اأكرث  متويل  اإطالقه،  منذ  م�ست  التي  واخلم�سني  الثالث  ال�سنوات  يف 

موظفًا.  1^085 لنحو  �سكنية  قرو�س  على  املوافقة  �سدرت  2007م،  عام  ويف 

مدار�س اأرامكو ال�سعودية:  تعليم المجتمع

عالًيا  م�ستوى  1945م،  عام  اأن�سئت  التي  ال�سعودية،  اأرامكو  مدار�س  فيه  تقدم  الذي  الوقت  يف 

التعليمية  املرافق  تلعب  ال�سروط،   فيهم  تتوفر  ممن  الأجانب،  املوظفني  لأطفال  التعليم  من 

لتطوير  فت�سجيعًا  املجتمع.   يف  التعليم  نظام  م�ساندة  يف  حيويًا  دورًا  املدار�س  هذه  ت�سغلها  التي 

ف�سل  كل  يف  �ملجتمع،  لتعليم  ال�سعودية  اأرامكو  برنامج  قدم  الثقايف،  الندماج  وت�سهيل  الذات 

الأجنبية( وكان ن�سف  اللغات  باملائة منها يف  100 دورة )60  اأكرث من  2007م،  درا�سي من عام 

الربنامج  اإىل  اأ�سيفت  وقد  ثانية.   كلغة  الإنكليزية  يتحدثون  طالًبا(   3^371 )وعددهم  امل�سجلني 

الكثري  ا�ستفاد  وقد  واليابانية،  وال�سينية،  والفار�سية،  والإيطالية،  الإ�سبانية،  مثل  جديدة  لغات 

لتحقيق  اللغات  درا�سة  من  دولية،  م�سروعات  اإىل  عمل  مهمات  يف  ابتعثوا  الذين  املوظفني،  من 

مهماتهم. يف  اأكرب  جناح 
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 احلياة يف اأحياء

 اأرامكو ال�سعودية،

 واملجتمعات املحيطة

 بها، غنية بتنوعها

 ون�ساطاتها الرتفيهية

 والثقافية والتعليمية

 واال�ستطالعية

والتطوعية
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المدار�س الحكومية التي بنتها اأرامكو ال�سعودية 

بناء مد�ر�ص حكومية يف  من خالل  ال�سعوديني  اأبناء موظفيها  بتعليم  ال�سعودية  اأرامكو  التزام  يعود 

139 مدر�سة )74  اأن�ساأنا  املا�سي.  فمنذ ذلك احلني  القرن  اإىل اخلم�سينيات من  التي يقطنونها  املدن 

لها  والتجديد  ال�سيانة  وتوفري  املدار�س، حر�سنا على جتهيزها  بناء  اإىل  واإ�سافة  للبنات(.  و65  لالأولد 

حفاًظا على املباين يف اأف�سل حال ممكنة.

حملة الحقائب المدر�سية

حملة �حلقائب �ملدر�سية التي نقوم بها يف ح�سول الطالب املحتاجني على اللوازم املدر�سية  ت�ساعد 

ل�سراء  اأمريكي(  دولر  األف   267( �سعودي  ريال  املليون  قارب  مبلغ  ُجمع  2007م  عام  ففي  الأ�سا�س.  

احلقائب وامل�ستلزمات املدر�سية وتوزيعها على الطالب املحتاجني يف جميع اأنحاء اململكة، بالتعاون مع نحو 

30 جمعية خريية �سعودية.

خدمات الرعاية ال�سحية

ال�سدارة  مكان  ال�سعودية  اأرامكو  يف  الطبية  اخلدمات  دائرة  حتتل 

الأ�سنان على  ال�سحية وطب  الرعاية  تقدمي خدمات  املنطقة يف  يف 

فيها  الطبية  اخلدمات  وت�سمل  وعائالتهم.   ملوظفينا  عاملي  م�ستوى 

والعمود  الأع�ساب  وجراحة  النووي،  الطب  مثل  دقيقًة  تخ�س�سات 

والتدخل  باملواليد،  اخلا�سة  املركزة  والعناية  والقلب،  الفقري، 

العالجي للقلب.

برامج  من  ال�سعودية  اأرامكو  يف  ال�سحية  الرعاية  موظفو  وي�ستفيد 

التدريب والتعليم التي تقدم لهم با�ستمرار، كما يجري با�ستمرار رفع 

م�ستوى ال�ستعداد لديهم ملواجهة الطوارئ، والعمل على تعزيز قدرة 

عامة النا�س على مواجهة خماطر احلياة اليومية واأخطار العمل، من 

خالل برامج الإر�ساد ال�سحي العامة.

وقد اأدى اهتمام مركز العناية مبر�سى ال�سكري بالت�سخي�س واملعاجلة املبكرين اإىل احلد من عدد املر�سى 

املنومني ومراجعي ق�سم الطوارئ.  ويف تطور اآخر، حقق امل�ساركون يف جل�سات الإقالع عن التدخني جناحًا 

بن�سبة 61 باملائة هذا العام.  ومن الربامج الطبية الأخرى برنامج الإر�ساد ال�سحي يف منطقة الظهران 

بتثقيف  تعنى  التي  ال�سحي  الطعام  وحملة  البدنية،  اللياقة  اأن�سطة جماعية وحما�سرات يف  ي�سمل  الذي 

الذي  ال�سكري  داء  من  الوقاية  وبرنامج  لتح�سريه،  املثلى  والطرق  الأف�سل  الطعام  اختيار  حول  الأفراد 

ي�ستفيد منه 12 األف موظف يف 25 موقعًا، وحملة رفع الوعي ال�سحي والوقاية من الأمرا�س التي ت�سمل 

كله،  هذا  عن  وف�ساًل  الظهر.   اإ�سابات  من  الوقاية  وحملة  ال�سحية،  حالتهم  وت�سخي�س  الأفراد  فح�س 

اأ�سهمنا، هذا العام، يف العمل على منع انت�سار احل�سبة يف اململكة من خالل تطعيم 14 األف طفل.

 تتوفر الرعاية الطبية عاملية

 امل�ستوى لكل موظف من

موظفي اأرامكو ال�سعودية

ال�سالمة

و�سون  الأرواح  حماية  اأجل  من  لل�سالمة  �سارمة  معايري  اتباع  على  ن�ساأتها  منذ  ال�سعودية  اأرامكو  داأبت 

ال�سحة واملمتلكات.  وا�ستمرارًا لهذا التوجه، تطلب ال�سركة دائمًا من موظفيها اللتزام باملحافظة على 

بيئٍة خاليٍة من الإ�سابات واحلوادث.  

وبالرغم من اإجنازاتنا املمتازة، فاإن احلاجة اإىل اليقظة امل�ستمرة والوعي الدائم بقيت وا�سحة لل�سركة 

على اأثر احلوادث ال�سناعية التي وقعت عام 2007م، والتي راح �سحيتها عدد من املوظفني.  و�سعيًا اإىل 

حت�سني �سجل الأمان يف ال�سركة، عقدنا العزم على التاأكيد من جديد على التزامنا باأخذ العربة من هذه 

احلوادث املحزنة. 

ونحن، يف هذا الإطار، ما�سون يف تطبيق نظام �إد�رة �ل�سالمة احلديث الذي ي�سم عمليات، وبرامج، 

فيها  مبا  بندًا   11 من  ومعايري  واإجراءات، 

والتعامل  املخاطر  وتقومي  وامل�سوؤولية  القيادة 

الآمن،  والت�سغيل  والتدريب،  والكفاءة  معها، 

والإبالغ عن احلوادث وحتليلها، وذلك بهدف 

اإعادة توجيه القرارات وال�سلوك للو�سول اإىل 

النتائج املثلى.

�سيار�ت  �سبع  ت�سلمنا  2007م،  عام  وخالل 

جمهزة  �حلر�ئق  ومكافحة  لالإنقاذ 

امل�سايف  يف  ل�ستخدامها  التقنيات  باأحدث 

ومعامل الغاز.  كما ح�سلنا على اأول �سيارتني، 

من خم�س، جمهزة ب�سالمل ومن�سات هوائية 

الإنقاذ  عمليات  يف  الدعم  تقدمي  ت�ستطيع 

ومكافحة احلرائق مبدى 36 مرًتا.  ومن املتوقع اأن ت�سل ال�سيارات الثالث الأخرى خالل عام 2008م.  

كما ت�سلمنا �سيارتني من اأحدث �سيار�ت �لإنقاذ ومكافحة حر�ئق �لطائر�ت. 

كما وا�سلت اأرامكو ال�سعودية تر�سيخ برنامج ال�سالمة املتميز واحلائز على جوائز ال�سالمة، على اأ�سطول 

�سركتها البحرية فيال وامل�سمى ”فيال فاليو“ )Vela Value).  ويف �سهر يونيو من عام 2007م منحت 

17 �سفينة من �سفن فيال جائزة جونز ف. دفلني عن عام 2006م، وهي اجلائزة التي متنحها غرفة النقل 
البحري الأمريكية، احتفاء بعمل الأ�سطول، جمتمعًا، ما يعادل 66 عامًا دون تعر�سه اإىل حوادث مهدرٍة 

للوقت.  كما فازت فيال يف �سهر نوفمرب بجائزة ال�سالمة واجلودة يف التجارة البحرية لعام 2007م. 

بالإ�سافة اإىل ال�سالمة يف 

موقع العمل، تلتزم ال�سركة 

بال�سالمة يف املجتمع. 
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ال�سالمة والمجتمع

بالإ�سافة اإىل ال�سالمة يف موقع العمل، تلتزم ال�سركة بال�سالمة يف املجتمع.

فقد �ساركت اأرامكو ال�سعودية يف �أ�سبوع �ملرور لدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي لعام 2007م من 

خالل معار�س ال�سالمة املرورية التي اأقيمت يف املدن الكبرية ويف املدار�س.  كما قامت بتنظيم ”�سهر 

�لوقاية من �حلر�ئق“ يف جميع مرافقها، وفتحت ”مركز الوقاية من احلرائق“ للجمهور.  وحر�سًا 

على تقدمي املزيد من ثقافة الوقاية من احلرائق اإىل املجتمع، قامت اأرامكو ال�سعودية بتدريب املدر�سات 

والإداريات على الوقاية من احلرائق. 

الأمن ال�سناعي

يف عام 2007م، تابعت دائرة اأعمال الأمن ال�سناعي برناجمها متعدد امل�ستويات لتوفري احلماية الأمنية 

والتدريب )عن طريق الك�سف والتعطيل والنت�سار واملنع( للحيلولة دون دخول من�ساآت اأرامكو ال�سعودية 

اأو اأحيائها ال�سكنية دون ت�سريح.  و�سملت الن�ساطات الرئي�سة الأخرى يف الدائرة تطوير املوارد الب�سرية 

التنوع الكبري ل�سريحة م�ستخدمي نظم  اإىل ذلك، وب�سبب  وحت�سني نظام تقنية املعلومات.  وبالإ�سافة 

احلا�سب الآيل اخلا�سة بالأمن ال�سناعي، اأجرت دائرة اأعمال الأمن ال�سناعي درا�سة رئي�سة خلطوات 

�سلبًا  التاأثري  ودون  النظم  تلك  ب�سالمة  امل�سا�س  دون  وتنظيمها،  الإجراءات  تي�سري  بغية  الأعمال  تنفيذ 

على مراقبة الأمن.  وكانت عمليات التحقق والتوثيق املتزايدة للم�ستخدمني ومدخالتهم من العنا�سر 

الرئي�سة يف اإعادة ت�سميم الربنامج.

يف تناغم تاٍم مع الت�سارع 

املتزايد لوترية تطور اأعمالنا، 

قمنا بتعزيز اإجراءات االأمن 

وال�سالمة للتاأكد من حماية 

موظفينا ومرافقنا.  واليوم 

يقوم على حماية اأعمال 

ال�سركة واأحيائها ال�سكنية 

نخبة من رجال االأمن 

املدربني تدريباً رفيعاً، والذين 

يطبقون جمموعة متنوعة 

من االإجراءات االأمنية.  ويف 

هذا االإطار، يتلقى جميع 

موظفي ال�سركة تدريبات 

ومعلومات عن ال�سالمة، 

مبا يف ذلك برامج تدريبية 

متخ�س�سة لبع�س املهن، 

كالتدريب على اأ�ساليب 

النجاة حتت املاء الذي يقدم 

لطياري الهليكوبرت،  كما 

يظهر يف ال�سورة ال�سفلى.
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امل�ستقبل.   يف  الأمل  برميل،  بليون   260 بنحو  يقدر  الذي  اخلام،  الزيت  من  اململكة  احتياطي  ميثل 

فطاقتنا هي عماد التطور القت�سادي واحلياة الكرمية يف جميع اأنحاء العامل.  وهذه الحتياطيات 

تذكرنا دائمًا بوجوب توخي احلكمة يف ا�ستغالل املوارد الطبيعية الثمينة. 

واأرامكو ال�سعودية ملتزمة منع اأي اأثر غري مرغوب فيه من اأعمالها على البيئة، ويف هذا املجال، نحن نركز 

بحوثنا وتطورنا على العمليات واملنتجات النظيفة عالية الكفاءة.  وينعك�س اإح�سا�سنا بامل�سوؤولية يف برامج 

التوعية البيئية التي تهدف اإىل ت�سجيع الرت�سيد والإجراءات الأخرى التي تت�سف بامل�سوؤولية جتاه البيئة، 

كما تنعك�س م�سوؤوليتنا يف �سجل عملنا.  وتعد �سركة فيال البحرية العاملية املحدودة التابعة لأرامكو ال�سعودية 

قدوة يف هذا املجال، فقد اأكملت، يف عام 2007م، اأكرث من األف رحلة بحرية، ونقلت نحو مليوين برميل 

من الزيت اخلام يوميًا اإىل عمالئنا يف الوليات املتحدة واأوروبا والهند وال�سرق الأق�سى دون اأية حوادث 

بيئية تذكر. 

البحث والتطوير

لنزع  التكرير  قبل  ما  مرحلة  يف  جديدة  عمليات  بتطوير  ال�سعودية  اأرامكو  تقوم  متميز،  تقني  تطور  يف 

توقع  �فرت��ص  اأ�سا�س  على  اخلطوة  هذه  وتقوم  احللو.   الزيت  واإنتاج  اخلام  الزيت  من  الكربيت 

النوع  اإىل هذا  امل�سايف  وازدياد حاجة  العاملية،  الأ�سواق  �لزيت �حللو يف  نق�ص يف كميات  حدوث 

من الزيت ملواجهة الطلب العاملي على الوقود النظيف منخف�س الكربيت.

اأما خارطة �لطريق �خلا�سة بجودة �لوقود، التي و�سعتها اأرامكو ال�سعودية بهدف احل�سول على 

وقود نظيف عايل اجلودة، والتي تغطي الفرتة حتى عام 2030م، فهي تر�سل ر�سالة وا�سحة اإىل جميع 

اأ�سقاع العامل، مفادها اأن الوقود الهيدروكربوين ميكن اأن ي�ستويف اأ�سد املعايري البيئية �سرامة.  وت�سع 

اخلطة برناجمًا زمنيًا لتوفري الوقود النظيف الذي يلتزم مبعايري جودة الهواء يف مدن اململكة.  فوقودنا 

الأروماتية  املواد  من  كبري  حد  اإىل  ويقلل  الكربيتية  املحتويات  من  �سيحد  النقل  يف  امل�ستخدم   النظيف 

يف البنزين. 

�ملعاجلة �لهيدروجينية للديزل يف معمل التكرير يف  ومن املنجزات البيئية الأخرى متويل م�سروع 

النبعاثات  �ستنخف�س  2010م  امل�سروع يف عام  ينتهي  الكربيت.  فحني  قليل  الديزل  لإنتاج  تنورة  راأ�س 

من وقود الديزل يف اململكة بن�سبة 95 باملائة.

ويف عام 2007م ك�سف علماء اأرامكو ال�سعودية النقاب عن مبتكرات بيئية مهمة.  فقد تراأ�ست الباحثة 

اأجريت  درا�سات  ال�سركة،  يف  والتطوير  البحوث  مركز  يف  البيولوجية  التقنية  فريق  من  احلبوبي؛  هناء 

على بكترييا معدلة ور�ثيًا ميكنها اأن حتقق اأغرا�سًا متعددة بدءًا من تخفي�س الكربيت يف املكامن 

اإىل ”اأكل“ الزيت يف الرتبة امللوثة. 

:ájhGõdG ôéM

�لبيئة

الريادة في اإثراء المجتمع

اأرامكو  تقوم  اهلل،  اأيده  ال�سريفني،  احلرمني  خادم  توجيهات  على  وبناء  م�سبوق،  غري  �سخم  عمل  يف 

ال�سعودية، الآن، باإن�ساء جامعة �مللك عبد �هلل للعلوم و�لتقنية، وهي جامعة بحثية عاملية امل�ستوى 

تِعد بولدة ع�سر جديد من الكت�سافات العلمية والتقنية.  فهذا املجمع البحثي التعاوين الفريد ل يهدف 

ا يف التقدم  اإىل دفع عجلة التقدم املعريف ودعم اقت�ساديات اململكة واملنطقة وح�سب، بل �سي�سهم اأي�سً

القت�سادي والجتماعي على النطاق العاملي من خالل اإعداد اأجيال من العلماء واملهند�سني والفنيني، 

وال�سعي نحو العثور على احللول والبتكارات التي تعود بالفائدة على الب�سرية جمعاء.  وقد مت يف �سهر 

 www.kaust.edu.sa يونيو افتتاح موقع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية على �سبكة الإنرتنت

والإعالن عن �سعارها الر�سمي، ويف 9 �سوال 1428هـ، املوافق 21 اأكتوبر 2007م، و�سع خادم احلرمني 

ال�سريفني، امللك عبد اهلل بن عبد العزيز، حفظه اهلل، حجر الزاوية ملن�ساآت اجلامعة يف موقعها، على 

1 �سخ�سية عاملية. �ساحل البحر الأحمر، اإىل ال�سمال من جدة، بح�سور 500 

لإن�ساء  وال�سبعني  اخلام�سة  بالذكرى  واحتفاًل  املعرفة،  جمتمع  لبناء  اهلل  عبد  امللك  لروؤية  وحتقيقًا 

عاملي  ثقايف  مركز  لإقامة  الأولية  الهند�سية  الأعمال  بداأنا  2008م،  عام  يف  �ستحل  التي  ال�سركة، 

تتبناه �أر�مكو �ل�سعودية، وهو جممع متعدد الأدوار ي�سم مكتبة، ومرافق تعليمية، ومركزًا اإعالميًا، 

وقاعة للمحا�سرات.  ومن املقرر اأن ي�ست�سيف املركز عدًدا من العرو�س والن�ساطات الثقافية املتنوعة.

القت�ساد  ودعم  الوظائف  لإيجاد كثري من  ال�سعودية خطوات عدة  اأرامكو  اتخذت  2007م،  ويف عام 

الغاز والزيت يف املناطق املغمورة.   65 من�سة ومن�ساأة لإنتاج  املحلي، مبا يف ذلك توقيع عقدين لبناء 

وللمرة  الدمام،  العزيز يف  املـلك عبـد  �حلو�ص �جلـديد فـي مينـاء  �سي�سمح  اإىل ذلك،  وبالإ�سافة 

الأوىل يف تاريخ اململكة، باإمتام اأعمال الت�سنيع يف املناطق املغمورة داخل اململكة، موفرًة بذلك الوظائف 

يف اأعمال البناء وال�سراء وال�سكن والنقل والأعمال الأخرى التي كانت تتم خارج اململكة.

ويف خطوة اأخرى هي الأوىل من نوعها اأي�سًا، اأعلنت اأرامكو ال�سعودية اأنها �ستطرح 219 مليون �سهم 

ال�سعودية و�سركة  اأرامكو  امل�سروع امل�سرتك بني  لالكتتاب �لعام.  وبرتو رابغ هو  اأ�سهم برتورابغ  من 

يف  البرتوكيميائيات  واإنتاج  الزيت  تكرير  م�سروعات  اأ�سخم  من   وهو  اليابانية،  كيميكال  �سوميتومو 

العامل.  ومن املقرر اأن يفتح باب الكتتاب يف الطرح املبدئي، الذي تبلغ قيمته 4.59  بليون ريال  )1.2 

يناير من  ل�سهر  املوافق  1429هـ  عام  �سهر حمرم من  وموؤ�س�سات يف  اأفرادًا  للمواطنني  دولر(  بليون 

 

عام  2008م.

العمل التطوعي

تي�سر برامج اأرامكو ال�سعودية التطوعية خلدمة الفقراء واملحتاجني وذوي الحتياجات اخلا�سة وامل�سنني 

الفر�سة للم�ساركني فيها للعطاء وحتقيق ذواتهم وال�سعور بالر�سا عن ما ي�سهمون به يف دعم من هم اأقل 

  . منهم حظًا.  ومن الأمثلة البارزة على هذا برنامج اأرامكو ال�سعودية لهد�يا �لأيتام يف عيد �لفطر

ففي عيد الفطر يف عام 1428هـ، الذي وافق �سهر اأكتوبر من عام 2007م، مت  جمع اأكرث من 1.16 

مليون ريال )310 اآلف دولر( ل�سراء الهدايا، وتوزيع اأكرث من 6 اآلف هدية على الأطفال. 

يتج�سد اهتمامنا 

املتميز بالبيئة يف 

براجمنا للتوعية 

البيئية التي ت�سجع 

على الرت�سيد وتدعو 

اإىل تطبيق اإجراءات 

تعك�س امل�سوؤولية 

جتاه البيئة.
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�لعملية �خل�رش�ء لإنتاج 

�لهيدروجني

)�لتهذيب باحلر�رة �ملحّيدة(

البرامج البيئية

يف عام 2007م، اأكملت اأرامكو ال�سعودية 12 م�سروعًا، بلغت قيمتها بليون دولر تقريبًا، كجزء من خطتها 

1.87 بليون دولر.  وت�سمل خطط  20 م�سروعًا اآخر بكلفة  �لبيئية �لرئي�سة.  كما متت املوافقة على 

ال�سركة امل�ستقبلية يف هذا املجال 10 م�سروعات اإ�سافية بقيمة 564 مليون دولر.

جمع  �جلوفية  �ملياه  حلماية  �ل�سامل  �ل�سعودية  �أر�مكو  برنامج  يت�سمن  اأخرى،  ناحية  ومن 

عينات ميدانية، واإجراء التحاليل املخربية ملراقبة جودة املياه اجلوفية، ف�ساًل عن اأ�ساليب اأخرى حلماية 

 

ال�سحة والبيئة.

كما طبقت اأرامكو ال�سعودية برامج لالإقالل من ا�ستهالك املياه اجلوفية وت�سجيع �إعادة ��ستخد�م �ملياه 

�ملعاجلة.  وتتم يف الوقت احلا�سر معاجلة 72 باملائة من مياه ال�سرف يف وحدات املعاجلة الثالثية ملياه 

ال�سرف يف املجمعات ال�سكنية الرئي�سة يف ال�سركة.  وبالإ�سافة اإىل ذلك، �سيوؤدي ا�ستخدام تقنية جديدة 

ا�ستخدامها،  يعاد  التي  املياه  كمية  زيادة  اإىل  �حلديث  �لغ�سائي  �لبيولوجي  �ملفاعل  با�سم  تعرف 

والناجتة من معاجلة مياه ال�سرف، بن�سبة تزيد على 90 باملائة يف ب�سع �سنني.

واإ�سافة اإىل ذلك، و�سعت اأرامكو ال�سعودية برناجمًا لرت�سيد ��ستخد�م �لطاقة يهدف اإىل حت�سني اأداء 

الطاقة بن�سبة 50 باملائة بنهاية عام 2010م.  وهناك تعاون بني ال�سركة واجلامعات ال�سعودية والعاملية يف 

ميدان التدريب على تر�سيد ا�ستخدام الطاقة والبحوث اخلا�سة بذلك.  ويف مبادرة اأخرى تتعلق برت�سيد 

الطاقة، تقوم اأرامكو ال�سعودية بتطوير خطة وطنية للطاقة بالتعاون مع عدد من الهيئات احلكومية 

الأخرى، وتنفيذ برنامج توعية يف جميع اأنحاء اململكة بهدف حت�سني م�ستوى تر�سيد ا�ستخدام الطاقة.  كما 

اأ�سهمت ال�سركة يف التعاون  القائم بني وزارة املياه والكهرباء واليابان بهدف تطوير خطة لرفع كفاءة  

��ستخد�م �لطاقة فى القطاعات ال�سكنية والتجارية وال�سناعية يف اململكة.

ويف اإطار اجلهود املبذولة حاليًا، قامت اأرامكو ال�سعودية بحملتها ال�سنوية للتوعية باأهمية �إعادة ت�سنيع 

�ملو�د فاأطلقت موقعًا خا�سًا بذلك على �سبكة الإنرتنت، وقدمت برامج عن اإعادة تدوير املواد يف اأحياء 

ال�سكن، وم�ست يف ترويج برنامج تر�سيد ا�ستهالك املياه من خالل و�سائل الإعالم املختلفة. 

وقد اأقرت ال�سركة 14 مبادرة لرت�سيد �لطاقة هذا العام ينتظر اأن توفر 27.5  مليون دولر �سنوًيا يف 

مرافق اأرامكو ال�سعودية، وهناك 15 مبادرة اأخرى قيد الدرا�سة والتقومي.

�سيوؤدي ا�ستخدام 

تقنية جديدة، 

تعرف با�سم املفاعل 

البيولوجي الغ�سائي 

احلديث، اإىل زيادة 

كمية املياه التي 

يعاد ا�ستخدامها، 

والناجتة من 

معاجلة مياه 

ال�سرف، بن�سبة 

 تزيد على 

90 باملائة.

بالنظر اإىل التغريات املناخية، والت�سدد يف 

قوانني حماية البيئة، تِعد دول كثرية العدة 

 لالنتقال اإىل اقت�سادات ”قليلة الكربون“. 

 ومن املنتظر اأن تعك�س م�ستويات العر�س 

والطلب يف امل�ستقبل التم�سك ب�سرورة خف�س 

م�ستوى الكربون.  

 لذلك يرجح اأن يكون للتقنيات التي تعتمد 

على الهيدروجني، يف النقل وم�سايف الزيت، 

قدرة كبرية على اقتحام ال�سوق النعدام اأية 

انبعاثاٍت لثاين اأك�سيد الكربون منها، ولعدم 

اإ�سرارها بالبيئة، ولكفاءتها التحويلية العالية 

للطاقة.  اأما اأنواع الوقود النفطي ال�سائل 

ف�سوف تلعب دوراً اأ�سا�ساً، على االأرجح، يف اإنتاج 

الهيدروجني على املدى القريب واملتو�سط 

الأنها غنية بالطاقة، ومتوفرة، ولوجود البنية 

التحتية التي ت�سهل توزيعها.  

ويعد نظام التهذيب باحلرارة املحّيدة جزءاً من 

ا�سرتاتيجية اأرامكو ال�سعودية التقنية يف هذا 

اخل�سو�س، اإذ اأنه نظام جديد لو�سيط التحفيز، 

يعكف العلماء يف مركز البحوث والتطوير يف 

ال�سركة على درا�سته بالتعاون مع جامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن.

اأما الهدف فهو تطوير طريقة الإنتاج 

الهيدروجني باأقل التكاليف وبكفاءة عالية 

با�ستخدام م�ستقات الزيت.  و�سوف تي�سر 

هذه الطريقة مواجهة الطلب املتنامي على 

الهيدروجني ال�ستعماله م�ستقباًل يف اإنتاج 

الوقود النظيف ويف التقنيات املتنقلة مبا فيها 

الهيدروجني الذي يباع يف حمطات الوقود. 

فنظام التهذيب باحلرارة املحايدة يعمل كو�سيط 

لت�سهيل تفاعالت االحرتاق وتفاعالت تهذيب 

البخار التي توازن احلرارة الداخلة واخلارجة، 

على عك�س العملية التقليدية التي حتتاج اإىل 

فرن خارجي.  اأما امليزة الرئي�سة لهذا النظام 

فهي الدمج احلراري املبا�سر على �سطح الو�سيط 

مما يجعل املهذب اأ�سغر حجم�اً، واأكرث ا�ستجابة 

ديناميكياً.  وقد اكتملت، يف عام 2007م، 

املرحلة الثانية من نظام التهذيب باحلرارة 

املحايدة حيث و�سعت �سيغة اجليل الثاين من 

و�سائط هذا النظام قبل تركيبها وعر�سها يف 

عمليات جتريبية با�ستخدام اأنواع متعددة من 

الوقود ال�سائل.  وقد اأظهرت و�سائط النظام 

اجلديد اأداء ممتازاً على النافتا الثقيلة، يف حني 

تبني اأن اأنواع الوقود االأثقل ما زالت بحاجة اإىل 

مزيد من التح�سينات.  

كما يجري التخطيط للمرحلة الثالثة لتنفيذ 

التو�سيات الرئي�سة، ال�سيما اختبار العمر 

على املدى الطويل الذي ميتد اآالف ال�ساعات، 

وت�سميم هند�سي اأويل لوحدة اأكرب لتجريبها 

على نطاق اأكرب داخل اململكة.

وهكذا جند اأن تاأثري النجاح يف تطوير نظام 

التهذيب باحلرارة املحايدة �سيجعل من الوقود 

النفطي ال�سائل م�سدراً متجدداً للهيدروجني 

بكلفة قليلة. 

حجر الزاوية:

البيئة

التقرير ال�سنوي 2007        

�ص 47



حجر الزاوية:

البيئة

التقرير ال�سنوي 2007        

�ص 49

حجر الزاوية:

البيئة

اأرامكو ال�سعودية

�ص  48

احلر�س على حماية 

الرثوات الطبيعية، 

وتقليل اأثر االأعمال 

على البيئة، يقعان 

يف �سدارة اهتمامات 

اأرامكو ال�سعودية.  

وكما يوؤكد رئي�س 

ال�سركة، فاإن 

البيئية  ”امل�سوؤولية 
تربز اليوم كواحدة 

من اأهم املعايري التي 

يتم بناء عليها تقومي 

اأية �سركة.  واإذا مل 

تكن اأية موؤ�س�سة 

نا�سطة يف جمال 

حماية البيئة، فاإن كل 

جهودها يف جماالت 

اأعمالها االأخرى، 

مهما كانت متميزة، 

�ستت�سرر كثرياً“

البتكارات والجوائز

يف عام 2007م، تبنت املنظمة العاملية للنقل البحري، التابعة لالأمم املتحدة، واملعنية ب�سالمة النقل البحري 

ومنع التلوث الناجت من ال�سفن، فكرة فيال املعروفة با�سم ”�لتدفق �لآيل ملياه �لتو�زن“. وكانت اأرامكو 

ال�سعودية قد نالت براءة اخرتاع هذه التقنية عام 2004م.  وت�سمح التقنية اجلديدة بتدفق مياه التوازن 

من مدخل ماء البحر يف ال�سفينة بدًل من اأن تطرح يف مناطق احلياة البحرية فتلحق اأفدح الأ�سرار بالنظم 

�لبحر“ الذي حاز  من  البيئية احل�سا�سة.  وقد كانت هذه التقنية حمل اإطراء يف الفيلم الدويل ”غز�ة 

على امليدالية الذهبية، متفوقًا بذلك على 200 فيلم اآخر، يف مهرجان الأفالم الوثائقية الذي اأقيم برعاية 

الأمم املتحدة يف �سهر ربيع الأول 1428هـ، املوافق اأبريل 2007م. 

كذلك حظيت جهود فيال يف هذا املجال بالتكرمي حني فازت 18 �سفينة من �سفنها بجائزة املنجزات البيئية 

لعام 2007م التي متنحها غرفة املالحة البحرية الأمريكية، يف جمال حماية البيئة البحرية. 

�لعملية  يف  �لطاقة  ل�ستخد�م  كفاءة  �أكرث  طريقة  ال�سعودية  اأرامكو  طورت  اأخرى،  جهة  ومن 

الأهداف  ُت�ستعمل  الطاقة،  على  العاملي  الطلب  فلمواجهة  امل�ستهلك.   اإىل  البئر  من  �لهيدروكربونية 

طاقتها.   بح�سب  املرافق  لختيار  ثم  ومن  احلياتية،  دورتها  بح�سب  املكامن  لختيار  ال�سهرية  الإنتاجية 

ويتمتع هذا الأ�سلوب املتوايل بالأمان والكفاءة.  وبف�سل التغيريات، اأ�سبح بالإمكان �سد الفجوة يف كفاءة 

ا�ستهالك الطاقة دون الإخالل بالإنتاج اأو التق�سري يف تلبية طلبات امل�ستهلكني.  وبعد جناح هذا الأ�سلوب 

عد اأ�ساًل ملواجهة النق�س يف توليد الطاقة يف ال�سيف، مت حتويله لي�سبح تعدياًل ثابًتا على 
ُ
اجلديد، الذي اأ

الطريقة ال�سابقة.

700 قيقا-واط يف  اأكرث من  اأرامكو ال�سعودية حلملة تر�سيد الطاقة الوطنية اإىل توفري  اأدى دعم  كذلك 

ال�ساعة من الطاقة خالل ف�سل ال�سيف وحده، ومن ناحية اأخرى، اأعيدت جدولة مواعيد املعاينة، التي 

كانت مقررة اأ�ساًل يف ال�سيف، بحيث يتم اإجراوؤها الآن قبل فرتات الذروة اأو بعدها يف اململكة.  
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اإن اأهم ما يواجه �سناعتنا من حتديات يكمن فيما يجري فوق �سطح الأر�س ل يف باطنها.  

ل �سك اأن الطاقة وق�ساياها، باتت اليوم، حديث كل النا�س وحمورًا من حماور اهتمامهم اجلوهرية.  وبات 

احلديث عن الكتفاء من الطاقة وا�ستقالل م�سادرها مو�سوعني �سائعني.  وبقدر �سيوعهما تنت�سر، كذلك، 

الوقود  اأنواع  منه  ت�ستق  الذي  فالزيت،  والقت�ساد.   احلياة  حلقائق  التام  ال�ستيعاب  ق�سور  من  جوانب 

املختلفة مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات، هو �سلعة اأ�سا�ٌس ُمتداولة على نطاق عاملي، وذات اأهمية 

كبرية تتعدى النطاقات اجلغرافية التي ُتنتج اأو ُت�ستهلك فيها.  ولهذا فاإن ا�ستناد دولة اأو اإقليم ما اإىل مبداأ 

الكتفاء الذاتي من الطاقة وال�ستغناء، بالتايل، عن م�سادرها التي تقع يف اأقاليم اأخرى ل ي�سلح اأ�سا�سًا 

ملحاولة احلد من احتمال ا�سطراب اإمدادات الطاقة اأو تقلبات اأ�سعارها يف هذه الدولة اأو ذلك الإقليم، ول 

يف منع انعكا�سات ذلك على �سناعة الطاقة نف�سها، اأو على احلياة بكل جمالتها.  

العاملية  ال�سوق  ولأن  ا�ستثناء.   الطاقة ق�سية عاملية تهم اجلميع، بال  اإمدادات  وا�ستقرار  اأمن  فاإن  لذلك 

من  جزء  يف  ال�سطراب  فاإن  وتوجهاته.   امل�ستهلك  ن�ساط  يف  بدورها  وتوؤثر  العاملية  بال�سيا�سات  تتاأثر 

العامل ل يحدث ب�سكٍل منعزل، بل ميتد اأثره اإىل الن�ساط القت�سادي يف املناطق الأخرى، ب�سرف النظر 

واحدة  عاملية  �سوقًا  باخت�سار،  هناك،  لأن  وذلك  كثرية؛  اأم  قليلة  امل�ستوردة  الزيت  كمية  كانت  اإذا  عما 

 

مرتابطة للطاقة. 

اأ�ساليب وكفاءة  البحث عن طرق حت�سني  تقدمًا كبريًا يف  اليوم،  ن�سهد،  اأننا  البدائل؟ ل �سك  وماذا عن 

ا�ستخدام م�سادر الطاقة التقليدية، ويف تطوير بدائل مقبولة وجمدية.  ومع ذلك، فما من اأحد ي�ستطيع، 

الآن، اأن يوؤكد اأن هذه الأفكار البديلة املبتكرة �ست�سبح حقيقة واقعة، اأو متى �ستكون قابلة للتطبيق على 

نطاق وا�سع وجمٍد من ناحية التكلفة، وكفاءة ال�ستخدام، واملحافظة على البيئة.

ونحن يف اأرامكو ال�سعودية نرى اأن اأف�سل اأ�ساليب التعامل مع الطاقة هو التعا�سد والرتابط، اللذان يعك�سان 

طبيعة �سوق الطاقة العاملية املرتابطة.  وكما اأن قول ال�ساعر العربي امل�سهور اأبي العالء املعري:

النا�س للنا�س من بدٍو وحا�سرٍة   بع�ٌس لبع�ٍس واإن مل ي�سعروا خدُم

يعك�س حقيقة اأن النا�س كلهم مرتابطون واإن مل ي�سعروا بذلك، واأن م�ساحلهم مرتابطٌة كذلك، فاإن هذه 

احلقيقة تنطبق على ميدان الطاقة بجالء، فالكتفاء الذاتي التام وال�ستقالل عن بقية الأطراف اأمٌر غري 

اختيارات  والتعاون  والتعا�سد  املتبادل  العتماد  ميثل  ذلك،  من  العك�س  وعلى  الطاقة.   جمال  يف  ممكن 

ممكنة وجمدية متامًا.

اإن التعا�سد بني املنتجني وامل�ستهلكني، والتعاون فيما بينهم بهدف تنويع م�سادر الطاقة والرفع من كفاءتها 

وتر�سيد ا�ستخدامها، يوفر حاًل واقعًيا يعني على حتقيق اأمن الطاقة، اأي اأنه، مبعنى اآخر، و�سيلة للح�سول 

على اإمدادات موثوقة من الطاقة بكلفة معتدلة. 

لتحقيق  ال�سعي  2007م، من خالل  الطاقة، بو�سوح، يف عام  باأمن  ال�سعودية  اأرامكو  ولقد جتلى اهتمام 

اأ�سخم امل�سروعات  اكت�سافات مهمة لحتياطيات جديدة موؤكدة من الزيت والغاز، واإطالق جمموعة من 

والغاز، وم�ساعفة  الزيت اخلام  الإنتاجية من  القدرة  زيادة  التاريخ بهدف  واأكرثها طموحًا يف  العمالقة 

لتنفيذ  متميزين  �سركاء  مع  والتعاون  وخارجها،  اململكة  داخل  التكريرية  الطاقة  لزيادة  احلثيثة  اجلهود 

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  هذا  �سخمة،  برتوكيميائية  م�سروعات  تنفيذ  ذلك  يف  مبا  عمالقة،  م�سروعات 

مبادرات البحث والتطوير الهادفة اإىل ابتكار وقود اأكرث نقاء وعمليات اأعلى كفاءة. 

ونحن  العاملية،  الطاقة  �سناعة  بنية  يف  رئي�سًا  زاوية  حجر  منثل  اأننا  ندرك  ال�سعودية،  اأرامكو  يف  نحن، 

ملتزمون امل�سي قدًما يف البناء على هذه ال�سمعة التي يهمنا احلفاظ عليها وتر�سيخها، مدركني، يف ذلك، 

دور الطاقة احليوي يف امل�ساعدة على دفع عجلة التقدم وتعزيز الأمل يف حتقيق حياة رغيدة للنا�س يف كل 

مكان.  و�سوف نوا�سل الإ�سهام يف حتقيق م�ستقبل م�سرق للطاقة يف العامل اأجمع، لأننا نوؤمن اأن النجاح 

احلقيقي ل يقا�س بالرباميل ول بالأقدام املكعبة واإمنا بالكلمة التي نلتزمها والوعد الذي نفي به. 

حجر �لز�وية: �لعتماد
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 اإن تاأمني الطاقة يتطلب

 تبني اأ�سلوب عملي يجمع بني

 اهتمامات واإ�سهامات املنتجني

 وامل�ستهلكني وجميع املوؤثرين يف

.�سيا�سة الطاقة
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الزيت اخلام واملكثفات

 اإجمايل الإنتاج ال�سنوي )بباليني الرباميل(

 اإجمايل الإنتاج اليومي )مباليني الرباميل(

الغاز )امل�ساحب وغري امل�ساحب( )تريليون قدم مكعبة قيا�سية(

غاز طبيعي رطب لمعامل الغاز )بباليين الأقدام المكعبة القيا�سية في اليوم(

غاز البيع والإيثان الذي تم ت�سليمه 

) تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(

 غاز الإيثان

 غاز البيع

ا�ستخال�س الكبريت

)مباليني الأطنان املرتية(

�سوائل الغاز الطبيعي من الغازات 

الهيدركربونية )مباليني الرباميل(
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طاقات الم�سافي المحلية

 )باآلف الرباميل يف اليوم(

زيارات ال�سفن لفر�س اأرامكو ال�سعودية 

 )ال�سادرات من راأ�س تنورة واجلعيمة وينبع والتحويل يف جدة وينبع وم�ستودعات التخزين 

على ال�سواحل(. 

�سادرات اأرامكو ال�سعودية 

)مباليني الرباميل(

�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة )�سامرف( )ن�سبة متلك اأرامكو ال�سعودية: 50%)

�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية �سل )�سا�سرف( )ن�سبة متلك اأرامكو ال�سعودية: 50%)

طاقة التكرير املحلية الإجمالية لعام 2007م )مبا يف ذلك امتالك اأرامكو ال�سعودية %50 من 

برميل يف اليوم. م�سفاتي �سا�سرف و�سامرف(: 500^731^1 

* تتكون �سوائل الغاز الطبيعي من الربوبان والبوتان واملكثفات والبنزين الطبيعي

اإجمايل الطاقات التكريرية يف امل�ساريع التي متتلك ال�سركة ح�سة فيها وامل�ساريع امل�سرتكة الدولية 

000^000^2 برميل يف اليوم. لعام 2007: 

اإجمايل الطاقة التكريرية يف العامل لعام 2007م ) يف امل�ساريع التي متتلكها/ت�سغلها ال�سركة والتي 

برميل يف اليوم. متتلك ح�س�سـًا فيها وامل�ساريع امل�سرتكة(: 500^731^3 

�أر�مكو �ل�سعودية

بالأرقام

1,925  ΩÉÿG âjõdG
1,068  äÉéàæŸG

 382   ∫É°ùŸG ∫hÎÑdG RÉZ
3,375  øØ°ùdG äGQÉjR ‹ÉªLEG

 :èàæŸG ´ƒf Ö°ùM øØ°ùdG äGQÉjR

 550  IQƒæJ ¢SCGQ
122  ¢VÉjôdG

 85  IóL
237  ™Ñæj
385  ≠HGQ

  400    ™Ñæj – ±ôeÉ°S
305    π«Ñ÷G – ±ô°SÉ°S

50  740  ÉØ«Jƒe
35  565  πjhCG-¢SEG
40  180  ¿hÎH

14.96  515  π°T Gƒ°T

(%) á«µ∏ŸG áÑ°ùf

2,408  ΩÉÿG âjõdG
136  IQôµŸG äÉéàæŸG
287  *»©«Ñ£dG RÉ¨dG πFGƒ°S

الطاقة التكريرية في الم�سافي التي تمتلكها اأرامكو 

 ال�سعودية والم�ساريع الم�ستركة حول العالم 

)باآلف الرباميل يف اليوم(
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20.50%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

14.20%   iôNCG

   

  53.40%   ≈°übC’G ¥ô°ûdG

6.00%   ÉHhQhCG

7.40%  §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

1.90%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

31.30%   iôNCG

   

  50.80%   ≈°übC’G ¥ô°ûdG

1.50%   ÉHhQhCG

6.50%  §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

2.00%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

39.20%   iôNCG

   

  52.10%   ≈°übC’G ¥ô°ûdG

5.10%   ÉHhQhCG

7.50%  §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

20.50%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

14.20%   iôNCG

   

  53.40%   ≈°übC’G ¥ô°ûdG

6.00%   ÉHhQhCG

7.40%  §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

1.90%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

31.30%   iôNCG

   

  50.80%   ≈°übC’G ¥ô°ûdG

1.50%   ÉHhQhCG

6.50%  §°SƒàŸG ¢†«HC’G ôëÑdG ¢VƒM ∫hO

2.00%   IóëàŸG äÉj’ƒdG

39.20%   iôNCG

   

اأنواع الزيت العربي الخام 

الزيت العربي املمتاز – �أكرث من 40 درجة ح�سب ت�سنيف معهد �لبرتول �لأمريكي

الزيت العربي اخلفيف جدًا – من 36 �إىل 40 درجة ح�سب معهد �لبرتول �لأمريكي

الزيت العربي اخلفيف – من 32 �إىل 36 درجة ح�سب معهد �لبرتول �لأمريكي

الزيت العربي املتو�سط – من 29 �إىل 32 درجة ح�سب معهد �لبرتول �لأمريكي

الزيت العربي الثقيل – �أقل من 29 درجة ح�سب معهد �لبرتول �لأمريكي

تقديرات احتياطيات الزيت الخام والغاز في العالم 

)كما هي يف 1 يناير 2008م)

احتياطيات الزيت اخلام التقليدية )بباليني الرباميل(

احتياطيات الغاز الطبيعي )تريليون قدم مكعبة قيا�سية(

امل�سدر: اأويل اآند قاز جورنال

*امل�سدر: اأرامكو ال�سعودية
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المنتجات 

المكررة

�سوائل الغاز الطبيعي*

ال�سادرات ح�سب 

المنطقة

الزيت الخام

* ت�سمل املبيعات بالإنابة عن �سامرف و�سا�سرف
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المنتجات الرئي�سة الم�سنعة في الم�سافي المحلية )بالرباميل(
�لزيت �خلام و�لغاز �لطبيعي 

و�ملنتجات �ملكررة

الإنتاج/ال�سادرات

2007  2006 �إنتاج �لزيت �خلام و�ملنتجات �ملكررة/�ل�سادر�ت )بالربميل( 

3^114^147^623  3^252^943^241 اإنتاج الزيت اخلام با�ستثناء الغاز الطبيعي املخلوط 

2^407^956^412  2^541^692^569 �سادرات الزيت اخلام 

599^906^000 648^969^000 الزيت اخلام املنقول با�ستخدام ناقالت عائدة لل�سركة اأو م�ستاأجرة

571^060^897  595^657^467 اإنتاج املنتجات املكررة 

136^010^203  183^985^356 �سادرات املنتجات املكررة 

2007  2006 �إنتاج/�سادر�ت �لغاز �لطبيعي 

7.998  8.224 الغاز اخلام اإىل معامل الغاز )بباليني الأقدام املكعبة القيا�سية يف اليوم( 

الغاز امل�سّلم )تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(

5.9908  5.8298 غاز البيع )امليثان( 

1.0331  1.0278 الإيثان 

7.0239  6.8576 �إجمايل �لغاز �مل�سّلم 

2007  2006 �إنتاج �سو�ئل �لغاز �لطبيعي 

اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي من الغازات الهيدركربونية )بالربميل(

143^681^301  149^320^199 الربوبان 

92^683^812  94^338^268 البوتان 

94^273^950  93^917^887 املكثفات 

63^925^885  61^456^003 البنزين الطبيعي 

394,564,948  399,032,357 �إجمايل �إنتاج �سو�ئل �لغاز �لطبيعي 

2007  2006 �سادر�ت �سو�ئل �لغاز �لطبيعي 

�سادرات �سوائل الغاز الطبيعي من الغازات الهيدروكربونية )بالربميل(

134^426^569  141^092^586 الربوبان 

79^642^853  80^170^054 البوتان 

20^009^344  11^263^534 املكثفات 

52^635^009  52^848^817 البنزين الطبيعي 

286,713,775  285,374,991 �إجمايل �سادر�ت �سو�ئل �لغاز �لطبيعي 

2007  2006 �لكربيت 

3^089^223  2^906^911 ا�ستخال�س الكربيت )بالأطنان املرتية( 

2^583^536  2^640^250 �سادرات الكربيت )با�ستثناء املبيعات بالنيابة عن �سامرف و�سا�سرف، بالأطنان املرتية( 

�لإجمايل �لأ�سفلت  زيت �لوقود  �لديزل  وقود�لطائر�ت/   �لبنزين  �لنفثا  غاز �لبرتول �مل�سال     2007
وغريها �لكريو�سني        

 174^910^000  6^035^000  34^377^000  74^210^000  5^658^000  38^198^000  13^040^000  3^392^000 راأ�س تنورة 

80^881^897  0  31^908^752  31^942^660  -215^846  15^387^757  -1^538^852  3^397^426 ينبع 

 44^895^000  6^520^000  120^000  19^435^000  4^777^000  11^856^000  0  2^187^000 الريا�س 

27^414^000  2^486^000  6^353^000  8^965^000  -238^000  5^633^000  3^202^000  1^013^000 جدة 

118^652^000  0  46^134^000  39^359^000  11^807^000  0  21^336^000  16^000 رابغ 

 446,752,897  15,041,000  118,892,752  173,911,660  21,788,154  71,074,757  36,039,148  10,005,426 �لإجمايل �ملحلي 

* ت�سري الأرقام ال�سالبة ب�سكل اأ�سا�س اإىل املنتجات التي متت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى

ح�سة اأرامكو ال�سعودية

�لإجمايل �لأ�سفلت  زيت �لوقود  �لديزل  وقود�لطائر�ت/   �لبنزين  �لنفثا  غاز �لبرتول �مل�سال     2007
وغريها �لكريو�سني        

 72^139^000  0  14^984^000  19^541^000  11^763^000  26^522^000  0  -671^000 �سامرف 

52^169^000  0  12^762^000  12^751^000  10^984^000  2^131^000.  12^112^000  1^429^000 �سا�سرف 

�إجمايل �مل�ساريع

 124,308,000  0  27,746,000  32,292,000  22,747,000  28,653,000  12,112,000  758,000  �مل�سرتكة 

571,060,897  15,041,000  146,638,752  206,203,660  44,535,154  99,727,757  48,151,148  10,763,426 �لإجمايل �لكلي 

مبيعات المنتجات المحلية ح�سب المنطقة )بالربميل(
 

�لإجمايل �لغربية   �ل�سرقية   �لو�سطى     2007

12^455^625  5^484^688  4^709^624  2^261^313 غاز البرتول امل�سال 

126^713^993  55^818^517  25^097^392  45^798^084  البنزين 

21^085^223  11^748^255  2^575^009  6^761^959 وقود الطائرات/الكريو�سني 

191^899^873  89^948^138  42^330^610  59^621^125  الديزل 

108^169^808  103^159^308  4^967^600  42^900  زيت الوقود 

18^774^883  5^432^372  6^168^659  7^173^852  الأ�سفلت، وغريها 

479,099,405  271,591,278  85,848,894  121,659,233 �لإجمايل 

�لإجمايل �لغربية   �ل�سرقية   �لو�سطى     2006

11^863^947  5^263^713  4^402^252  2^197^982 غاز البرتول امل�سال 

115^300^359  51^188^894  22^530^829  41^580^636  البنزين 

20^396^003  12^079^721  2^372^055  5^944^227 وقود الطائرات/الكريو�سني 

179^037^703  88^532^780  36^582^285  53^922^683  الديزل 

100^318^351  94^750^761  5^567^590  0  زيت الوقود 

17^889^853  3^805^834  6^350^338  7^733^681  الأ�سفلت، وغريها 

444,806,216  255,621,703  77,805,349  111,379,164 �لإجمايل 
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�لأعمال �لدولية 

و�مل�ساريع �مل�سرتكة
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�لأعمال �لد�خلية
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Saudi Petroleum Ltd., Singapore

6 Battery Road, #26-01/02

Singapore 049909

Tel: +65 6224 2228 Fax: +65 6225 5388

Saudi Refining Inc.

9009 West Loop South 

Suite 11081 

Houston, Texas 77096, USA

Tel: +1 713 432 4078 Fax: +1 713 432 8809

Aramco Gulf Operations Co. Ltd. (AGOC)

P.O. Box 688 

Al-Khafji 31971, Saudi Arabia

Tel: +3 767 2124 Fax: +03 766 2539

Aramco Services Company

9009 West Loop South 

Houston, Texas 77096, USA

Tel: +1 713 432 8800  

Fax: +1 713 432 8803

www.aramcoservices.com

Aramco Services Company

1667 K St. NW, Suite 1200

Washington, D.C. 20006, USA

Tel: +1 201 223 7767

Vela International Marine Limited

P.O. Box 26373, City Tower II, Sheikh Zayed Road

Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 3123 200  

الم�ساريع الم�ستركة

Motiva Enterprises LLC  

(www.motivaenterprises.com)

Petron Corporation  

(www.petron.com)

Showa Shell Sekyu K.K. 

(www.showa-shell.co.jp)

S-Oil Corporation

 (www.s-oil.com)

مقر

اأرامكو ال�سعودية الرئي�س

 �سندوق بريد رقم 5000، الظهران 31311، 

اململكة العربية ال�سعودية

 هاتف رقم: 0115 872 3 +966  

فاك�س رقم: 8190 873 3 +966 

الربيد االإلكرتوين:

 webmaster@aramco.com

www.saudiaramco.com

ال�سركات المنت�سبة اإلى 

اأرامكو ال�سعودية

Aramco Overseas Company B.V., Fujian

Xiamen Representative Office 

27/F Zhongmin Building 

No. 72 Hubin North Road, Siming District

Xiamen, Fujian 361012,

 People’s Republic of China

Tel: +86 592 560 5888 Fax: +86 592 535 0757

Aramco Overseas Company B.V., Hong Kong

Hong Kong Liaison Office

Suite 2501

25th Floor Convention Plaza, Office Tower 

1 Harbour Road 

Wanchai, Hong Kong

Tel: +852 2802 0100 Fax: +852 2802 3600

Aramco Overseas Company B.V., Kuala Lumpur

49, Tower 2, Petronas Twin Towers 

Kuala Lumpur City Center 

50088 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603 2162 2626 Fax: +603 2162 1819

Aramco Overseas Company B.V., Leiden

Schuttersveld 14, 2316 ZB  

Leiden, The Netherlands

Tel: +31 71 516 0611  Fax: +31 71 522 7026

Aramco Overseas Company B.V., Shanghai

27F HSBC Tower, No. 1000 Luiazui Ring Road

Pudong New Area 

Shanghai 200120, People's Republic of China

Tel: +86 21 6841 3088  Fax: +86 21 6841 3288

Aramco Overseas Company B.V., Tokyo

Ark Mori Building, No. 1-12-32, Akasaka 

Minato-Ku, Tokyo 107-6016, Japan

Tel: +81 3 5563 0552  Fax: +81 3 5563 0543

Saudi Petroleum Overseas Ltd. (SPOL)

6th Floor East, Lansdowne House,  

Berkeley Square، London W1J 6ER, England

Tel: +44 20 7629 0800  Fax: +44 20 7409 0602

Saudi Petroleum International, Inc. (SPII)

527 Madison Avenue, 22nd & 23rd Floors  

New York, NY 10022, USA

Tel: +1 212 832 4044  Fax +1 212 446 9200

Saudi Petroleum Ltd., Beijing

Room 3019, China World Tower 1

No. 1 Jianguo MenWai Avenue 

Beijing 100004, People’s Republic of China

Tel: +86 10 6505 5850  Fax: +86 10 6505 5841



www.saudiaramco.com




