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من	حنن	وماذا	نفعل؟ أرقام	مهمة

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

برتول وكيميائيات عاملية متكاملة متلكها حكومة  اململكة العربية 

ال�سعودية، . وقد اأ�سبحت اأرامكو ال�سعودية خالل تاريخها املمتد 

لثمانني عاماً �رشكة رائدة يف جمال التنقيب عن املوارد الهيدروكربونية 

واإنتاجها وتكريرها وتوزيعها و�سحنها وت�سويقها ، وحتتل مرتبة ال�سدارة 

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

وتتبع �ل�رشكة �ملجل�س �لأعلى ل�س�ؤون �لبرتول و�ملعادن �لذي ير�أ�سه خادم �حلرمني 

�ل�رشيفني �مللك عبد �لله بن عبد�لعزيز �آل �سع�د، حفظه �لله.

ويقع �ملقر �لرئي�س لأر�مك� �ل�سع�دية يف مدينة �لظهر�ن باململكة �لعربية 

�ل�سع�دية ومتلك مكاتب و�أعمالً يف �أنحاء �ململكة، ولدى �ل�رشكة �أي�ساً مكاتب 

يف �أمريكا �ل�سمالية و�أوروبا و�آ�سيا، حيث ت�جد �ل�رشكات �لتابعة و�ملنت�سبة 

لأر�مك� �ل�سع�دية يف كل من �ململكة �لعربية �ل�سع�دية و�ل�سني و�ل�ليات 

�ملتحدة �لأمريكية و�ليابان وجمه�رية ك�ريا و�لهند و�ململكة �ملتحدة وه�لند� 

و�سنغاف�رة و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة وم�رش.

 مليون برميل يوميًا يف املتو�سط 

من اإنتاج الزيت اخلام

بليون برميل من اإنتاج الزيت اخلام على مدى العام

 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف املتو�سط 
يوميًا من اإنتاج الغاز

 تريليون قدم مكعبة قيا�سية من اإنتاج الغاز 
على مدى العام.

بئراً تنقيبية وتطويرية للزيت

بئر تنقيبية وتطويرية للغاز

9.506
3.479
10.72

3.924
199
100

اأبرز الإجنازات الت�سغيلية لل�سركة يف عام 2012

بليون برميل من احتياطيات الزيت اخلام واملكثفات 
القابلة لال�ستخال�ص

تريليون قدم مكعبة من احتياطيات الغاز.

260.2
284.8

احتياطياتنا

مليون برميل يوميًا من الزيت اخلام

بليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز التابعة

12.0
13.23

our production/processing capacity

تسعى	أرامكو	السعودية	ألن	تصبح	بحلول	عام	2020	أكبر	شركة	
متكاملة	في	العالم	في	مجال	الطاقة	والكيميائيات،	تركز	على	
زيادة	الدخل	وتسهيل	تنمية	االقتصاد	الوطني	وتنويعه	بصورة	
مستدامة	والمساعدة	في	إنشاء	قطاع	طاقة	حيوي	قادر	على	

المنافسة	العالمية.

هدفنا	االسرتاتيجي
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وتنت�رش �أعمال �ل�رشكة يف �أنحاء �ململكة مبا يف ذلك مياهها �لإقليمية يف 

�خلليج �لعربي و�لبحر �لأحمر، ولديها مر�فق �إنتاج وت�زيع تربطها بجميع �لأ�س��ق 

�لعاملية، وت�سمل هذه �لأعمال �لأ�سا�سية ما يلي: 

التنقيب والإنتاج:  •
  تتحمل �ل�رشكة م�س�ؤولية �لتنقيب عن �لزيت �خلام و�لغاز �لطبيعي على 

�لياب�سة ويف �ملناطق �ملغم�رة، و�إد�رة تط�ير �حلق�ل لتحقيق �لإنتاج �لأمثل 

على �ملدى �لط�يل،  و��ستخال�س �لزيت �خلام و�ملكثفات و�لغاز �لطبيعي 

بكفاءة.

التكرير واملعاجلة والت�سويق:  •
  وي�سمل ذلك تكرير �لزيت �خلام و�ملكثفات وجتزئة �لغاز �لطبيعي وبيع وت�زيع 

�لغاز �لطبيعي و�س��ئل �لغاز �لطبيعي و�لبرتوكيميائيات و�ل�ق�د �لبرتويل 

. ويعنى قطاع �لتكرير و�ملعاجلة و�لت�س�يق يف �ل�رشكة بت�سغيل م�سايف 

�لزيت ومر�فق جتزئة �لغاز �لطبيعي ومعامل �لبرتوكيميائيات �إىل جانب 

ت�سغيل مر�فق ت�زيع �ملنتجات �لبرتولية ومنتجات �لغاز �لطبيعي.

من	حنن	وماذا	نفعل؟من	حنن	وماذا	نفعل؟
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وتعد قيم �ل�رشكة - ممثلة يف التميز وال�سالمة وامل�سوؤولية والنزاهة 

واملواطنة - نرب��ساً تهتدي به يف �إد�رة �أعمالها و�أ�سا�ساً ترتكز عليه جميع 

هذه �لأعمال، ويت�قع من م�ظفي �ل�رشكة �أن يج�سدو� هذه �لقيم ويعززوها يف 

جميع �إد�ر�ت �ل�رشكة و�أق�سامها. 

تدير �ل�رشكة �حتياطيات تقليدية من �لزيت �خلام تبلغ 260.2 بلي�ن برميل 

�إىل جانب 284.8 تريلي�ن قدم مكعبة قيا�سية من �حتياطيات �لغاز. ويف عام 

2012، �أنتجت �ل�رشكة 3.479 بلي�ن برميل من �لزيت، �أي ما يعادل برميل و�حد 
من كل ثمانية بر�ميل من �إجمايل �لإنتاج �لعاملي من �لزيت �خلام وتعد �أكرب 

كمية �إنتاج �سن�ي لل�رشكة على مدى تاريخها. وفيما يتعلق باإنتاج �ل�رشكة 

من �لغاز يف عام 2012، بلغ �إنتاج �لغاز �خلام �مل�سلم �إىل معامل �لغاز 3.924  

تريلي�ن قدم مكعبة قيا�سية، بزيادة قدرها 8.3 % مقارنة بعام 2011، وه� 

كذلك �أعلى �إنتاج خالل �سنة و�حدة يف تاريخ �أعمال  �ل�رشكة، كما �أنتجنا 482 

ملي�ن برميل من �س��ئل �لغاز �لطبيعي منها 82 ملي�ن برميل من �ملكثفات.

من	حنن	وماذا	نفعل؟من	حنن	وماذا	نفعل؟

ومتلك �أر�مك� �ل�سع�دية، و�ل�رشكات �لتابعة لها، �أو ت�سارك يف ملكية م�ساٍف 

حملية ودولية يف خمتلف �أنحاء �لعامل تبلغ طاقتها �لتكريرية �لإجمالية نح� 

4.5 ملي�ن برميل يف �لي�م، وتبلغ ح�سة �ل�رشكة من هذه �لطاقة �لتكريرية 
2.4 ملي�ن برميل يف �لي�م، �لأمر �لذي يجعلها �ساد�س �أكرب �رشكة يف جمال 

�لتكرير يف �لعامل. ويف عام 2012، قمنا بزيادة �إنتاجنا من �ملنتجات �ملكررة من 

495 ملي�ن برميل يف عام 2011 �إىل 507 ماليني برميل. كما ز�دت �سادر�تنا من 
�ملنتجات �ملكررة بن�سبة 2.4 % لت�سل �إىل 126 ملي�ن برميل. وز�دت �سادر�تنا 

من �لزيت �خلام مبقد�ر 100 ملي�ن برميل لت�سل �إىل 2.521 بلي�ن برميل يف عام 

2012، يتم ت�سدير ن�سبة 53.2 % منها �إىل �ل�رشق �لأق�سى. 
ومن خالل هذه �لإجناز�ت جمتمعة ��ستمر وفاوؤنا بالتز�ماتنا جتاه عمالئنا. وت�سري 

�لتنب�ؤ�ت �إىل من� �لطلب على منتجات �لزيت و�لغاز ب�ترية معق�لة ميكن تلبيتها 

مب�سادرنا �ل�فرية، ول تز�ل �أر�مك� �ل�سع�دية تقدم �إ�سهامات كبرية يف �حلفاظ 

على وفرة هذه �مل��رد على �ل�سعيد �لعاملي. وتلعب �ل�رشكة دور�ً رئي�ساً يف 

�لقت�ساد �لعاملي من خالل �لحتفاظ بطاقة �إنتاجية �حتياطية كبرية من �لزيت 

�خلام ت�سهم بها يف ��ستقر�ر �أ�سعار �لزيت �لعاملية. 

قيم	الشركة
التميز

السالمة
املسؤولية

النزاهة
املواطنة
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ولال�ستفادة من �أق�سى �لإمكانات �ملت�فرة يف �ل�رشكة، �أطلقت �أر�مك� 

�ل�سع�دية برناجماً طم�حاً للتح�ل �ل�سرت�تيجي، وقد �أحرز هذ� �لربنامج تقدماً 

ملح�ظاً يف عام 2012، حيث يهدف �إىل تن�يع �أعمالنا ودعم تن�يع �مل�سادر 

�لقت�سادية للمملكة و�إك�ساب �ل�رشكة ما حتتاجه من مرونة وديناميكية 

وكفاءة ل�سمان ��ستمر�ر جناحها يف �مل�ستقبل. 

من	حنن	وماذا	نفعل؟من	حنن	وماذا	نفعل؟
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جهود	الشركة	يف	جمال	املواطنة
تتمثل روؤية �أر�مك� �ل�سع�دية للم��طنة يف �أن تق�م �ل�رشكة بدور ر�ئد وم�ؤثر يف 

ت�فري �لفر�س �لجتماعية و�لقت�سادية للمملكة و�ملناطق �لأخرى �لتي تعمل 

فيها �رشكاتها �لتابعة، فنحن نحمل على عاتقنا م�س�ؤولية �إحد�ث �أثر �إيجابي 

يف �ملجتمع، ويف �س�ء هذه �لروؤية، فاإننا ن�سعى جاهدين للعب دور ريادي يف كل 

ركيزة من �لركائز �لأربع ل�سرت�تيجية �مل��طنة  وت�سمل هذه �لركائز ما يلي: 

االقتصاد
املحافظة على ا�ستمرارية النمو والتطور

تُ�سخر �أر�مك� �ل�سع�دية مكت�سياتها �لق�ية ومكانتها �لعاملية �لر�ئدة يف 

دفع عجلة �لتنمية �لقت�سادية �مل�ستد�مة لقت�ساد �ململكة، وينطلق نهجنا 

�ل�سامل من نظرة بعيدة �ملدى ت�سمح لنا بال�ستفادة من �أعمالنا �لأ�سا�سية 

وتط�ير �ملحت�ى �ل�طني ومتكني رو�د �لأعمال وبناء ق�ة عاملة قادرة على 

�ملناف�سة. 

اجملتمع
الإ�سهام يف ازدهار املجتمعات

تلتزم �أر�مك� �ل�سع�دية بالقيام بدور حم�ري يف دعم �ملجتمعات �ملحلية �لتي 

تعمل فيها، ويركز نهجنا يف م�ساعدة �ملجتمعات يف بناء ثقافة �ل�سالمة 

وتعزيز �سحة �ملجتمع ورفاهيته من خالل ما نقدمه من م�ساهمات خريية.

املعرفة
بناء القاعدة املعرفية للمملكة

تلتزم �أر�مك� �ل�سع�دية برفع معايري �لتعليم وتط�ير قاعدة معرفية من �أجل 

م�ستقبل �أجيال �ململكة. وتكر�س �ل�رشكة م��رد كبرية - �إىل جانب ما تتمتع به 

من قدر�ت يف جمال �إد�رة �مل�ساريع - لدعم جه�د �لدولة يف تط�ير منظ�مة 

و��سعة من �لرب�مج و�مل�ؤ�س�سات �لتي تهدف �إىل حتقيق طم�حات قطاع �لتعليم 

يف �ململكة ، كما ت�ساعد يف بناء �لقاعدة �ملعرفية �مل�ستقبلية للمملكة من 

ز �ل�سباب، وتدعم عملية �لتعليم  خالل تط�ير �لرب�مج �لتي تغذي �لبتكار وحتفِّ

خ�س��ساً يف جمال �لعل�م و�لتكن�ل�جيا و�لهند�سة و�لريا�سيات.

البيئة
تعزيز احللول البيئية

تهدف �أر�مك� �ل�سع�دية �إىل �إمد�د �ل�س�ق بالزيت و�ملنتجات �لهيدروكرب�نية 

لتحقيق �لنم� �لقت�سادي و�لرخاء مع حت�سني �لأد�ء �لبيئي من خالل �أن�سطة 

�لبحث و�لتط�ير �لتي تركز على جانب �ل�ستد�مة، كما تدير �ل�رشكة �أعمالها 

بطريقة م�ستد�مة للحد من �لآثار �لبيئية وتلبية �حتياجات �لعامل من �لطاقة 

بكفاءة، �إىل جانب حماية �لتن�ع �لبي�ل�جي.

من	حنن	وماذا	نفعل؟من	حنن	وماذا	نفعل؟
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نظرة عامة على أعمالنا

التنقيب عن
وتطوير النفط والغاز

املناطق املغمورة

اليابسة

الرموز:
طرح املالحة لتصدير الغاز

طرح املالحة لتصدير الزيت

العمالء

مصفاة

البرتوكيميائيات

مبيعات الغاز

معمل الغاز

معمل فرز الغاز من الزيت

جتزئة سوائل الغاز الطبيعي

تصدير سوائل الغاز الطبيعي

تصدير النفط اخلام

املنتجات املكررة

العمالء

معاجلة وانتاج النفط والغاز

حقل نفط

حقل للغاز
غري املصاحب

نظرة عامة على أعمالنا

التنقيب عن
وتطوير النفط والغاز

املناطق املغمورة

اليابسة

الرموز:
طرح املالحة لتصدير الغاز

طرح املالحة لتصدير الزيت

العمالء

مصفاة

البرتوكيميائيات

مبيعات الغاز

معمل الغاز

معمل فرز الغاز من الزيت

جتزئة سوائل الغاز الطبيعي

تصدير سوائل الغاز الطبيعي

تصدير النفط اخلام

املنتجات املكررة

العمالء

معاجلة وانتاج النفط والغاز

حقل نفط

حقل للغاز
غري املصاحب

من	حنن	وماذا	نفعل؟من	حنن	وماذا	نفعل؟
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نتائج	عام	2012	باألرقام	

18 أرامكو	السعودية	حقائق و�أرقام 2012

مستودعات منتجات البرتول
شركة مرافق )منافع الكهرباء واملياه(

لوبريف )شركة أرامكو السعودية لتكرير زيوت التشحيم(
الشيبة

التكرير والكيميائيات
مصايف املشاريع املشرتكة

الفرض
املصايف اململوكة ألرامكو 

السعودية

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

284.8  2012

282.6  2011

279.0  2010

275.2  2009

263.0  2008

بباليني الكميات	القابلة	لالستخالص	
الرباميل من	الزيت	اخلام	واملكثفات	

260.2  2012

259.7  2011

260.1  2010

260.1  2009

259.9  2008

اململكة العربية
السعودية

طريف

تبوك
اجلوف

 القصيم
 ضبا

ينبع

رابغ
الرياض

ا لشيبة

السفانية

اجلعيمة
رأس تنورة

القطيف

 األحساء
الظهران

اجلبيل

جّدة

 أبها

 جنران

 السليل

جازان

األعمال	احمللية
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نتائج	عام	2012	باألرقام	نتائج	عام	2012	باألرقام	

مليون	برميل بليون	برميل	 إنتاج	الزيت	
يف	اليوم يف	السنة	 اخلام	

9.506  3.479  2012

9.067  3.310  2011

 7.910  2.887  2010

 7.913  2.888  2009

 8.924  3.266  2008

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

10.72  2012

9.882  2011

9.388  2010

8.556  2009

8.336  2008

غاز	اإليثان غاز	البيع	 املبيعات	على	أساس	التسليم		
	من	غاز	البيع	واإليثان،	

 برتيليونات الوحدات احلرارية 
	 	 الربيطانية يف اليوم

1.509  7.980  2012

1.399  7.369  2011

1.334  7.236  2010

1.114  6.313  2009

1.022  6.588  2008

مليون استخالص  مليون  سوائل	الغاز	الطبيعي 
طن	مرتي الكربيت	 برميل	 	املستخرجة	من	الغازات	

اهليدروكربونية
4.092  2012  482.0  2012

4.579  2011  461.4  2011

3.200  2010  445.0  2010

3.214  2009  410.2  2009

3.163  2008  402.2  2008
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نتائج	عام	2012	باألرقام	نتائج	عام	2012	باألرقام	

رأس	تنورة

الرياض

جدة

ينبع

550
120
90

240

	طاقة	التكرير	احمللية
بآالف الرباميل يف اليوم

املشاريع	املشرتكة	احمللية	اململوكة	للشركة	بالكامل

املشاريع	املشرتكة	احمللية

املشاريع	املشرتكة	الدولية

على	مستوى	العامل	)حصة أرامكو السعودية 2400(

1,000
1,100
2,395
4,495

	إمجايل	الطاقة	التكريرية
بآالف الرباميل يف اليوم

موتيفا	حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف امللكية: 
% 50

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

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

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

1,105

650

400

240

	الطاقة	التكريرية	للمشاريع	املشرتكة	الدولية،	
بآالف الرباميل يف اليوم

برتورابغ	)حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 38 %(

سامرف	)حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 50 %(

ساسرف	)حصة أرامكو السعودية يف امللكية: 50 %(

400
400
300

	طاقات	تكرير	املشاريع	احمللية	املشرتكة
بآالف الرباميل يف اليوم
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نتائج	عام	2012	باألرقام	نتائج	عام	2012	باألرقام	

* مبا يف ذلك �ملبيعات �لتي متت حل�ساب �سامرف و�سا�رشف* مبا يف ذلك �ملبيعات �لتي متت حل�ساب �سامرف و�سا�رشف

الزيت	اخلام

املنتجات	املكررة

سوائل	الغاز	الطبيعي*

53.2
50.2
26.5

آسيا	)٪(
الزيت	اخلام

املنتجات	املكررة

سوائل	الغاز	الطبيعي*

16.5
0.2
0.0

الواليات	املتحدة	)٪(

الزيت	اخلام

املنتجات	املكررة

سوائل	الغاز	الطبيعي*

17.8
38.2
67.1

أخرى	)٪(

الزيت	اخلام

املنتجات	املكررة

سوائل	الغاز	الطبيعي*

7.4
1.8
5.6

منطقة	البحر	األبيض	املتوسط	)٪(
الزيت	اخلام

املنتجات	املكررة

سوائل	الغاز	الطبيعي*

5.0
9.5
0.9

أوروبا	)٪(

صادرات	عام	2012	حسب	املنطقةصادرات	عام	2012	حسب	املنطقة



27 أرامكو	السعودية	حقائق و�أرقام 262012 أرامكو	السعودية	حقائق و�أرقام 2012

نتائج	عام	2012	باألرقام	نتائج	عام	2012	باألرقام	

	الزيت	اخلام	والغاز	الطبيعي	واملنتجات	املكررة
اإلنتاج/ الصادرات

2012  2011 الزيت اخلام واملنتجات املكررة )بلي�ن برميل( 

3.479  3.310 �إنتاج �لزيت �خلام با�ستثناء �لبنزين �لطبيعي �ملمزوج  

2.521  2.421 �سادر�ت �لزيت �خلام 

0.625  0.556 �لزيت �خلام �ملنق�ل با�ستخد�م �سفن �ل�رشكة �أو �سفن م�ستاأجرة 

0.507  0.0.495 �إنتاج �ملنتجات �ملكررة 

0.126  0.123 �سادر�ت �ملنتجات �ملكررة 

2012  2011 �سوائل الغاز الطبيعي - �لإنتاج  

�س��ئل �لغاز �لطبيعي �مل�ستخل�سة من �لغاز�ت �لهيدروكرب�نية )مباليني �لرب�ميل(  

188.6  175.8 �لربوبان  

122.6  113.9 �لب�تان  

81.91  93.15 �ملكثفات  

88.87  78.47 �لبنزين �لطبيعي  

482.0  461.4 اإجمايل اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي  

2012  2011 �سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع   

�س��ئل �لغاز �لطبيعي �مل�ستخل�سة من �لغاز�ت �لهيدروكرب�نية )مباليني �لرب�ميل(  

170.6  164.8 �لربوبان  

97.33  96.21 �لب�تان  

8.661  12.95 �ملكثفات  

56.72  58.04 �لبنزين �لطبيعي  

 اإجمايل �سادرات �سوائل الغاز الطبيعي 

333.3  332.0 )با�ستثناء �ملبيعات �لتي متت حل�ساب �سامرف و�سا�رشف( 

2012  2011 الغاز الطبيعي  

 �لغاز �مل�سلم �إىل معامل �لغاز 

10.72  9.882 )بباليني �لأقد�م �ملكعبة �لقيا�سية يف �لي�م(  

7.980  7.369 غاز �لبيع )�مليثان( )تريلي�ن وحدة حر�رية بريطانية يف �لي�م( 

1.509  1.399 �لإيثان )تريلي�ن وحدة حر�رية بريطانية يف �لي�م( 

 اإجمايل الغاز امل�سلم 

9.489  8.768 )برتيلي�نات �ل�حد�ت �حلر�رية �لربيطانية يف �لي�م( 
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نتائج	عام	2012	باألرقام	نتائج	عام	2012	باألرقام	

*�لأرقام �ل�سالبة متثل يف معظمها منتجات �أعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة �أخرى.

	املنتجات	الرئيسة	املصنعة	يف	املصايف	احمللية	
)مباليني الرباميل(

	املبيعات	احمللية	من	املنتجات	حسب	املنطقة	
)مباليني الرباميل(

	حصة	أرامكو	السعودية	
)مباليني الرباميل(

اإجمايل املنتجات  جدة  �لريا�س  ينبع  ر�أ�س تن�رة   2012 
املحلية      

9.737  1.029  1.820  2.814  4.075 غاز البرتول امل�ساللنفتا 

17.79  4.797  –  )1.536(  14.53 النفتا 

74.29  5.118  11.95  17.62  39.60 البنزين 

8.326  )0776.(  2.776  )1.030(  6.658 وقود الطائرات/ الكريو�سني 

135.4  7.017  22.49  34.57  71.33 الديزل 

76.23  7.070  0688.  34.29  34.80 زيت الوقود 

17.69  3.162  6.737  –  7.790 الأ�سفلت ومنتجات متنوعة 

339.5  28.12  45.84  86.72  178.8 الإجمايل 

الإجمايل �ملنطقة  �ملنطقة  �ملنطقة    2012 
�لغربية  �ل�رشقية  �ل��سطى   

13.75  5.537  6.285  1.932 غاز البرتول امل�ساللنفتا 

175.9  76.33  35.22  64.37 البنزين 

24.76  14.17  2.846  7.742 وقود الطائرات/ الكريو�سني 

253.4  114.4  58.98  80.05 الديزل 

97.50  94.97  2.293  2419 زيت الوقود 

22.98  6.966  8.702  7.314 الأ�سفلت ومنتجات متنوعة 

588.4  312.4  114.3  161.6 الإجمايل 

املجموع اإجمايل امل�ساريع  برتور�بغ  �سا�رشف  �سامرف   2012 
الكلي امل�سرتكة      

10.49  7565.  –  1.429  )0.672( غاز البرتول امل�ساللنفتا 

38.28  20.48  8.132  12.35  – النفتا 

107.7  33.41  7.186  2.178  24.04 البنزين 

34.39  26.07  5.006  10.00  11.06 وقود الطائرات/ الكريو�سني 

180.3  44.92  13.31  12.43  19.17 الديزل 

118.4  42.13  11.86  14.20  16.06 زيت الوقود 

17.69  –  –  –  – الأ�سفلت ومنتجات متنوعة 

507.2  167.8  45.50  52.60  69.66 الإجمايل 

2012  2011 الكربيت 

4.092  4.579 ��ستخال�س �لكربيت )ملي�ن طن مرتي( 

 2.513  2.899  �س��ئل �لغاز �لطبيعي �مل�ستخرجة من �لغاز�ت �لهيدروكرب�نية 

)ملي�ن برميل( 
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االقتصاد
وت�سمل اأهم اإجنازاتنا يف عام 2012 ما يلي:

•  زيادة بن�سبة 29 % مقارنة بعام 2011 يف عدد �ل�سع�ديني �لذين مت 
ت�ظيفهم.

•  تر�سية مقاولت ل�رش�ء م��د وخدمات حمليا بقيمة تزيد على 26 بليون دولر.

•  تدريب 5590 خريجاً من �ملد�ر�س �لثان�ية �ل�سع�دية و�لكليات �ملهنية يف 
برنامج �لتدرج �لتابع لأر�مك� �ل�سع�دية.

•  �أكملت 190 �سيدة برنامج �ملر�أة يف قطاع �لأعمال �لتابع لأر�مك� �ل�سع�دية. 

•  م�ساركة 284 متدرباً يف مبادرة و�عد لتط�ير ريادة �لأعمال.

اجملتمع
وت�سمل اأهم اإجنازاتنا يف عام 2012 ما يلي: 

•  ت�عية �أكرث من مليون معلم وطالب على �ل�سالمة من �حلر�ئق ومتارين 
�لإخالء د�خل �ملد�ر�س..

•  م�ساركة 9000 م�ظف يف برنامج �ل�سحة بزيادة قدرها 517 % مقارنة 
بعام 2011.

•  م�ساركة 23,490 م�ظفاً وع�س��ً يف �ملجتمع مبعر�س وعيادة �أر�مك� 
�ل�سع�دية لأ�سل�ب �حلياة �ل�سحي ثالثي �لأبعاد.

•  م�ساركة 42,879 ز�ئر�ً يف فعاليات حتدي �لقيادة �لآمنة �لتي نظمتها 
�ل�رشكة.

•  حتديث �أنظمة 14 مركز�ً ل�رشطة �ملرور وقيادة �أمن �لطرق.

•  منع �لتدخني بن�سبة 100 % يف جميع مر�فق �لرعاية �ل�سحية �لتابعة 
لأر�مك� �ل�سع�دية و�ملناطق �ملحيطة بها .

اإلمجايل
سعوديون

غري	سعوديني

54,041
46,259
7,782

القوى	العاملة		كما يف 31 ديسمرب 2012

موظف	شاركوا	يف	برنامج	الصحة	بزيادة	قدرها	
517	٪	مقارنة	بعام	2011

موظفًا	وعضوًا	يف	اجملتمع	شاركوا	مبعرض	
وعيادة	أرامكو	السعودية	ألسلوب	احلياة	الصحي	

ثالثي	األبعاد

مركزًا	لشرطة	املرور	وقيادة	أمن	الطرق	مت	
حتديث	أنظمتها

9,000

23,490

14
زيادة	عن	عام	2011	يف	عدد	السعوديني	الذين	مت	

توظيفهم

قيمة	ما	مت	ترسيته	من	مقاوالت	لشراء	مواد	
وخدمات	حمليًا

متدربًا	شاركوا	يف	مبادرة	واعد	لتطوير	ريادة	
األعمال

% 29

26 بليون دولر

284

أبرز	اإلجنازات	للمواطنةأبرز	اإلجنازات	للمواطنة
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املعرفة
وت�سمل اأهم اإجنازاتنا يف عام 2012 ما يلي: 

•  �ل��س�ل �إىل 10 األف �ساب �سع�دي و�إجناز 100 األف �ساعة تعلم عرب �أن�سطة 
»�أتاألق« �ملتنقلة

•  زيادة ن�سبة بر�ء�ت �لخرت�ع �ملمن�حة لأر�مك� �ل�سع�دية من قبل مكتب بر�ء�ت 
�لخرت�ع و�لعالمات �لتجارية �لأمريكي بن�سبة 87 % مقارنة بعام 2011 . 

•  تدريب 595 معلماً يف �ملد�ر�س �لثان�ية يف �لعل�م و�لريا�سيات، بزيادة قدرها 
27 % مقارنة بالعام �ملا�سي. 

•  ��ستعانة 4200 طالب يف 100 مدر�سة بربنامج ماثليتيك�س، �أد�تنا �لتعليمية 
عرب �لإنرتنت.

•  م�ساركة 2.2 ملي�ن ز�ئر يف بر�مج �أر�مك� �ل�سع�دية �لثقافية يف �لظهر�ن 
و�لريا�س وجدة و�لأح�ساء.

•  قيام 29,643 طالباً بزيارة مكتبة �أر�مك� �ل�سع�دية �ملتنقلة.

•  تنظيم �أكرث من 50 فعالية للت�عية بالبتكار على م�ست�ى �ل�رشكة.

•  جتديد 28 مدر�سة بنتها �أر�مك� �ل�سع�دية.

البيئة
وت�سمل اأهم اإجنازاتنا يف عام 2012 ما يلي: 

•  �نخفا�س كثافة ��ستهالك �لطاقة يف �ملر�فق بن�سبة 8.87 %.

•  خف�س �ل�ستهالك �لإجمايل للطاقة بن�سبة 3.07 %. 

•  �نخفا�س �نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربيت من مر�فق �لتنقيب و�لإنتاج بن�سبة 
.% 7

•   �إجر�ء 91 تقييماً للتقيد باملعايري �لبيئية يف مر�فق �أر�مك� �ل�سع�دية.

•  جمع 972 طن من �ل�رق و�لكرت�ن و�لبال�ستيك و�لزجاج و�لأملني�م و 11,263 
من حاويات �أحبار �لطباعة لإعادة تدويرها.

•  خ�س�ع 30 األف منزل ل�ستطالع �أد�ء كفاءة ��ستهالك �لطاقة.

•  زر�عة 100 ألف �ستلة من �أ�سجار �ملنغروف بط�ل �ساحل �خلليج �لعربي، بزيادة 
بلغت ن�سبتها 100 % عن �لعام �ملا�سي.

•  جتنب حرق 68,100 برميل من �لزيت �خلام نتيجة تقدمي برنامج تقنية 
�ل�سعالت �لنظيفة يف بر�مج �لتعامل مع �لآبار يف �ملناطق �ملغم�رة.

الوصول	إىل	10	آالف	شاب	سعودي	وإجناز	100	ألف	ساعة	
تعلم	عرب	أنشطة	»أتألق«	املتنقلة

تدريب	595	معلمًا	يف	املدارس	الثانوية	يف	العلوم	
والرياضيات،	بزيادة	قدرها	27	٪	مقارنة	بالعام	املاضي

استعانة	4200	طالب	يف	100	مدرسة	بربنامج	
ماثليتيكس،	أداتنا	التعليمية	عرب	اإلنرتنت

10,000

595

4,200

اخنفاض	كثافة	استهالك	الطاقة	يف	املرافق	بنسبة	8.87 %

اخنفاض	بنسبة	3.07 %	من	إمجايل	استهالك	الطاقة

مجع	972	طن	من	الورق	والكرتون	والبالستيك	والزجاج	
واألملنيوم	إلعادة	تدويرها

% 8.87
% 3.07

972

أبرز	اإلجنازات	للمواطنةأبرز	اإلجنازات	للمواطنة
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�سهدت �أر�مك� �ل�سع�دية من��ً هائال خالل تاريخها �لذي ميتد لثمانني عاماً، ففي 

حني كانت قبل ذلك �رشكة يقت�رش ن�ساطها على �إنتاج �لزيت و�لغاز، فقد ط�رنا 

�أعمالنا يف جمال �لتكرير ودخلنا يف جمال �لبرتوكيميائيات و�لبحث يف �ل�قت 

ذ�ته يف جمال م�سادر �لطاقة �ملتجددة. ومع هذ� �لنم� �أ�سبحت �لقر�ر�ت �لتي 

يتعني على �ل�رشكة �تخاذها �أكرث تعقيد�ً، كما تز�يدت - يف مقابل هذ� �لنم� - 

�لتذبذبات وخماطر �لأ�س��ق �ملالية، و�أ�سبحت �لأهد�ف �لتنم�ية �ملحلية بدورها 

�أكرث تعقيد�ً.

وحيث �إن �لنم� �سيتطلب تغيري�ت يف كيفية تط�ير ��سرت�تيجية �ل�رشكة على 

�ملدى �لقريب و�لبعيد، فاإن مبادرة و�سع �ل�سرت�تيجيات و�سنع �لقر�ر�ت يف 

�ل�رشكة تهدف �إىل �سمان وج�د �إجر�ء�ت تت�سم باملرونة و�لفعالية وتتيح لنا 

�ل�ستمر�ر يف �ملناف�سة بكفاءة يف ظل ت��سعنا �ملت���سل يف �أعمالنا �ملتعددة 

ويف ظل م��جهة �لتحديات.

ولتحقيق �لهدف �ل�سرت�تيجي لعام 2020 وم���سلة �أعمالنا وتنفيذها ب�سالمة 

ومتيز وم�ث�قية عالية و�س��بط حمكمة، ينبغي �أن نرتقي باأد�ئنا �إىل م�ست�يات 

�أعلى حتى مما بلغناه بالفعل. 

ولن تك�ن ��ستثمار�تنا �لتي تبلغ قيمتها عدة باليني من �لدولر�ت جمدية �إذ� 

مل ن�ستثمر يف رفع كفاءة �لأيدي �لعاملة لإد�رة هذه �ل�ستثمار�ت وت�سغيلها. 

ول يز�ل هدفنا ه� حتقيق �ملزيد من �لتط�ير مل�ظفينا - �س��ء �أكان�� قادة �أم 

فنيني �أم م�سغلني �أم مهنيني - ليبلغ�� �أعلى م�ست�ى ميكنهم بل�غه، ول�س�ف 

ن���سل تزويد م�ظفينا مبا يالئمهم من �لفر�س �لتط�يرية و�ملهام �لتي تنط�ي 

على حتديات وت�سمح لهم بامل�ساركة �لفعالة وت�سمن حتفيزهم وت�سجعيهم 

كما ت�سمن لنا �لحتفاظ بهم. 

كما �أننا نلتزم بال�ستمر�ر يف ��ستقطاب �أف�سل �لكفاء�ت �ل�ظيفية �لتي تت�فر 

لديها �حل��فز يف �ل�سناعة و�أن نك�ن جهة �لت�ظيف �ملف�سلة عامليا مبا نعر�سه 

من فر�س �لعمل �حلافلة بالتحدي، تلك �لفر�س �لتي ترثي معارف �مل�ظفني 

وت�سمح لهم بالتط�ر وروؤية �لآثار و�لنتائج �حلقيقية لعملهم على �أنف�سهم 

وعلى �ل�رشكة و�ململكة و�لعامل �أجمع.

نحن يف �أر�مك� �ل�سع�دية، باخت�سار �سديد، نحقق �إجناز�ت �أكرب لأن ما نق�م 

به ميكن �لآخرين يف خمتلف �أنحاء �لعامل من �أن يحقق�� بدورهم �إجناز�ت �أكرب 

ويعي�س�� حياة �أف�سل و�أرقى. هذ� ما ينطبق على و�قعنا �لي�م، ونحن ما�س�ن 

يف �لعمل ل�سمان ��ستمر�ر ذلك يف �لغد �لذي ن�سعى مع �لآخرين لبنائه. 

التزامناالتزامنا
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