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 من نحن؟

استراتيجيتنا

المحتويات

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

أنحاء اململكة بشكل عام.

الطاقة فرص واعدة – يف المملكة وكافة أنحاء العالم.

استكشاف الفرص الجديدة

التوسع يف مجموعة األعمال والمشاريع

زيادة إمكاناتنا

المواطنة

عام 2013 باألرقام

مستقبلنا
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صورة الغالف
 الماضية، واصلت 

ً
على مدى الثمانين عاما

ها لتصبح شركة  أرامكو السعودية نموَّ
نفط وكيميائيات عالمية متكاملة.
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حول هذا الكتيب
هذا الكتيب عبارة عن خالصة إحصائية لتقرير أرامكو السعودية السنوي لعام 2013 

ويشمل احتياطيات النفط والغاز وأرقام اإلنتاج حتى نهاية العام 2013، إضافة إلى أرقام 
أخرى مهمة، وملخص موجز للتطورات الرئيسة.
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تُعرف شركة الزيت 
العربية السعودية )أرامكو 

السعودية( باعتبارها شركة 
عاملية متكاملة للنفط 

والكيميائيات. وهي شركة 
النفط الوطنية اململوكة 

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

السعودية شركة عاملية 
رائدة في مجال التنقيب 
عن املوارد الهيدروكربونية 

وإنتاجها وتكريرها وتوزيعها 
وشحنها وتسويقها.

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

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

العاملية الرائدة، وتتوسع 
أعمالها حالياً لتشمل إنتاج 

املواد الكيميائية.

على مدى السنوات الثمانني املاضية، حققت أرامكو 
السعودية ريادة مشهودة على مستوى صناعة الطاقة في 
العالم. وتدير الشركة احتياطيات تقليدية من الزيت اخلام 

تبلغ 260.2 بليون برميل إلى جانب 288.4 تريليون قدم 
مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز.

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

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

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

برميل من املكثفات.
متتلك أرامكو السعودية والشركات التابعة لها أو 
تشارك في ملكية مصاف محلية ودولية تبلغ طاقتها 

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

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

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

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

التوزيع. وتركز أعمال التنقيب واإلنتاج بشكل رئيس على 
االستكشاف واإلنتاج. وتشمل هذه املرحلة البحث عن 

مكامن النفط اخلام والغاز الطبيعي في اليابسة واملنطقة 
املغمورة، وتطوير احلقول من أجل حتقيق اإلنتاج األمثل على 

املدى البعيد، وحتقيق هدف االستخالص الفاعل للنفط اخلام 
واملكثفات والغاز الطبيعي.

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

وتوزيع الغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، وأنواع 
الوقود البترولي.

ماذا نفعل؟من نحن؟

أرقام رئيسة

احتياطيات النفط اخلام واملكثفات القابلة 	¢
لالستخالص: 260.2 بليون برميل

 متوسط اإلنتاج اليومي للنفط اخلام: 	¢
9.4 مليون برميل

اإلنتاج السنوي للنفط اخلام: 3.4 بليون برميل	¢

احتياطيات الغاز: 288.4 تريليون قدم 	¢
مكعبة قياسية

إنتاج الغاز )الغاز اخلام املسلم إلى معامل 	¢
الغاز - املتوسط في اليوم(: 11.0 بليون 

قدم مكعبة قياسية
إنتاج الغاز )سنوياً(: 4.0 تريليون قدم 	¢

مكعبة قياسية

48,385
سعوديون

57,283
اإلجمايل

8898
أجانب

احتياطيات وإنتاج النفط

احتياطيات وإنتاج الغاز

األيدي العاملة كما في 31 ديسمبر 2013

قيم الشركة
النزاهة السالمة المسؤولية

التميز المواطنة
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األعمال الدولية / 
طرق المالحة للتصدير

هيوستن  1  
شركة خدمات أرامكو

شركة أرامكو أسوشييتد
شركة التكرير السعودية

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

مدينة نيويورك  3  
شركة البترول السعودي العاملية

برمودا  4  
ستيللر إنشورنس ليمتد

كوراكاو  5  
بوالنتر كوربوريشن إن. في.

باندلوود كوربوريشن إن. في.
لندن  6  

شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في. 
يو. كي. احملدودة

شركة البترول السعودي فيما وراء 
البحار احملدودة

روتردام  7  
تيم ترمينال بي. في.

الهاي  8  
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في.

ميالن  9  
شركة أرامكو فيما وراء البحار بي. في.

 10 اإلسكندرية
شركة خطوط  أنابيب البترول العربية 

)سوميد(

 11 دبي
شركة فيال البحرية العاملية 

احملدودة
 12 نيودلهي

شركة أرامكو فيما وراء 
البحار بي. في.
 13 سنغافورة

شركة أرامكو فيما وراء 
البحار بي. في.

 14 زيامن
أرامكو آسيا - زيامن

 15 بكين
أرامكو آسيا

 16 فوجيان
شركة فوجيان ريفايننق آند 

بتروكيمكل احملدودة
شركة ساينوبك سنماي 

بتروليم احملدودة
 17 شنغهاي

أرامكو آسيا - شنغهاي
 18 سيئول

أرامكو آسيا - كوريا
إس- أويل

 19 طوكيو
أرامكو آسيا - اليابان

3074شوا شل سكيو ك. ك.
عدد زيارات السفن لفرض 

أرامكو السعودية

 برميل من الزيت 
تم تصديرها

2.5 بليون
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استراتيجيتناإلى أين نتجه؟

هدفنا االستراتيجي

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

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

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

ويتطلب حتقيق هذه الرؤية التزاماً وإصراراً وتركيزاً على اإلجناز، وخالل هذا التحول، سيقاس 
جناح استراتيجيتنا من خالل أربعة أهداف هي: تشكيل أعمالنا، و تمكين المملكة، 

و تحسين إجراءات أعمالنا، و بناء قدراتنا. وسيتم إجناز كل هدف من هذه األهداف من 
خالل سلسلة من املبادرات الرامية إلى فتح آفاق االبتكار والقيمة اللذين تتمتع أرامكو 

السعودية بقدرة فريدة على حتقيقهما.

بإنتاجها ملا متوسطه 9.4 مليون برميل في اليوم من النفط 
اخلام، فإن أرامكو السعودية تضطلع بدور مهم في إمداد 
أسواق النفط العاملية، حيث تعد أعمال التنقيب واإلنتاج 

في الشركة اليوم من األعمال الرائدة في العالم، ويعرفها 
عمالؤنا باعتبارها املصدر األكثر موثوقية في العالم.

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

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

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

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

جعل اململكة مركزاً للتميز في مجال تقنية وخدمات 
الطاقة العاملية.

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

قطاع مزدهر للطاقة في اململكة، من شأنه أن يلبي معظم 
احتياجات أرامكو السعودية بحلول العام 2020، وأن يكون 

قادراً على املنافسة العاملية. أما استثماراتنا فنتوقع أن 
توفر، بشكل مباشر وغير مباشر، نحو 500 ألف فرصة 

عمل، لتفتح بذلك األبواب لألجيال القادمة من املواطنني 
السعوديني للحصول على وظائف في قطاع الطاقة.

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

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

الرائدة لسنوات قادمة.

األول: تشكيل أعمالنا:
السعي لتنفيذ األنشطة التجارية التي تساعدنا على 

تحقيق أهدافنا االستراتيجية

على مر العقود ومنذ أن تأسست أرامكو السعودية، 
أصبحت أعمالها أكثر تعقيداً، األمر الذي دعا إلى 
تنقيح استراتيجيتنا العامة لتعكس النمو الكبير 

في بعض اجملاالت وتقليص النشاط في بعض األعمال 
أو تصفيتها. وجتري إعادة تشكيل أعمالنا لتلبية 
االحتياجات املتطورة للتنقيب واإلنتاج واملعاجلة 
والتكرير باإلضافة إلى احتياجات اململكة، كما 

نتوسع من حيث النطاق والتقدم التقني مبا ميكننا 
من االستمرار في تنويع مجموعة متكاملة من 

األعمال املتعددة.

الثاني: تمكين المملكة:
البناء على تاريخنا يف توفير الفرص ألبناء المملكة

يتعلق الهدف االستراتيجي لعام 2020 في جوهره 
مبستقبل اململكة بقدر تعلقه بتوجه الشركة. 

ومن خالل احلوار والشراكات مع األجهزة احلكومية 
ومجموعات العمل األخرى، تشجع أرامكو السعودية 
على تبني التقنيات واملمارسات التي تتسم بالكفاءة 
في استهالك الطاقة فيما تعمل على تسريع تطوير 

مصادر بديلة وغير تقليدية للطاقة.

الثالث: تحسين إجراءات أعمالنا:
توفير المرونة باتجاه أعمال وأسواق جديدة

لتحقيق تطلعات الشركة وغايتها االستراتيجية لعام 
2020، تقتضي الضرورة حتسني وتبسيط العديد من 

إجراءات الشركة من خالل تقييم املهام األساسية 
داخلها وتطبيق أفضل السبل لتنسيق هذه األنشطة 

وحتقيق التكامل فيما بينها. ومن شأن املبادرات الرامية 
ن الشركة من االستجابة  إلى حتسني اإلجراءات أن متكِّ

بسرعة ومرونة أكبر للظروف التجارية والتشغيلية 
املتغيرة، وأن تكون أكثر كفاءة في استخدامها للمواد 
واملوارد البشرية مع دخولها إلى أعمال جديدة وتوسيع 

قاعدة تواجدها على املستوى العاملي.

الرابع: بناء قدراتنا:
تطوير كفاءاتنا وتعميق قاعدة المعرفة 

التقنية لدينا

فيما تواصل أرامكو السعودية حتولها إلى شركة 
عاملية رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات، يتعني 

عليها، دعماً لهذا الهدف، أن تطور كفاءاتها وأن تعمق 
معرفتها التقنية. ومن خالل التركيز على االبتكار، 

تهيئ أرامكو السعودية نفسها ألن تكون رائدة في 
مجال اإلبداع التقني، بينما تكون قوة دافعة لتعزيز 
االقتصاد الوطني من خالل التعليم، وبناء القدرات 

وريادة األعمال.
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استكشاف 
الفرص الجديدة

نظرة عامة على أعمال التنقيب واإلنتاج
نسعى جميعاً في أرامكو السعودية لتحقيق هدف واحد، يتمثل في أن نظل مصدر الطاقة األكثر موثوقية في 

العالم، فيما نتحول إلى شركة طاقة وكيميائيات عاملية رائدة ومتكاملة. وبينما تواصل أرامكو السعودية تشكيل 
أعمالها وتوسيعها، تبقى املنتج املوازن الرئيس في اقتصاد الطاقة العاملي من خالل االحتفاظ بطاقة إنتاجية 

احتياطية كبيرة من النفط اخلام للمساعدة في توفير االستقرار للسوق النفطية في أنحاء العالم في حال حدوث 
انقطاع في اإلمدادات، علماً أّن الشركة تُنتج نحو ثمن اإلنتاج العاملي من النفط.

أعمال التنقيب في البحر األحمر: في عام 2013، واصلنا أعمال 
التنقيب واحلفر في املياه العميقة للبحر األحمر، حيث حققنا اكتشافاً 
جديداً للنفط في احلريد. كما أشارت االختبارات التي أجريت إلى وجود 

مكامن قليلة املسامية والنفاذية ميكن تطويرها في املستقبل.

خريص: أطلقت أرامكو السعودية في عام 2013 مشروعاً لزيادة طاقة 
إنتاج النفط اخلام من هذا احلقل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم من 

الزيت اخلام العربي اخلفيف بحلول عام 2017. ويستفيد مشروع التوسعة 
من التصميم الناجح ملرفق املعاجلة املركزي في خريص الستيعاب إنتاج 
إضافي يبلغ 300 ألف برميل في اليوم وطاقة إضافية حلقن املياه تبلغ 

500 ألف برميل في اليوم.

الشيبة: كان هناك مشروعان رئيسان قيد التنفيذ في حقل الشيبة 
في عام 2013. أولهما هو مشروع زيادة إنتاج النفط بطاقة 250 ألف 

برميل في اليوم والذي سيتم إجنازه بنهاية عام 2015، وسوف يرفع 
الطاقة اإلنتاجية للحقل لتبلغ مليون برميل في اليوم من الزيت اخلام 

العربي اخلفيف جداً. أما املشروع الرئيس الثاني فهو إنشاء معمل جديد 
الستخالص سوائل الغاز الطبيعي، الذي سيكتمل مع نهاية عام 2014 

بطاقة إنتاجية تبلغ 275 ألف برميل في اليوم.

واسط: عندما يكتمل معمل الغاز في واسط في عام 2014، سيكون 
أحد أكبر معامل الغاز غير املرافق التي بنتها أرامكو السعودية في 

تاريخها. وستقوم املرافق املتكاملة لهذا املعمل مبعاجلة 2.66 بليون قدم 
مكعبة قياسية في اليوم من الغاز غير املرافق. وفي الظروف الطبيعية 

يتوقع أن يوفر املعمل 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية من غاز البيع 
لشبكة الغاز الرئيسة.

الغاز غير التقليدي: يلعب الغاز غير التقليدي دوراً مهماً في 
استراتيجية أرامكو السعودية في مجال التنقيب واإلنتاج، كما يعد مجال 

منو محتمل لتلبية الطلب على الطاقة في اململكة. كما تقوم الشركة 
بالتنقيب بفاعلية عن موارد الغاز غير التقليدي في ثالث مناطق في 
اململكة، وهي: املنطقة الشمالية الغربية، وجنوب الغوار، والربع اخلالي.

الطاقة الكاملة:

900,000 برميل في اليوم من الزيت اخلام 	•
العربي الثقيل

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

41 كيلومتراً من اجلسور العلوية، و 3 كيلومترات من 
الكباري، و 27 جزيرة حفر، و 13 منصة حفر بحرية، 
و 15 موقع حفر على اليابسة، ومحطة إلنتاج 

الكهرباء والبخار بطاقة 420 ميغاواط، وأجُنز املشروع قبل 
املوعد احملدد بـ 3 أشهر، ومرشح جلائزة من 

اليونسكو، وحقق إجنازين عامليني غير مسبوقني.

حقل منيفة باألرقام:

%+17
2013

الحد من حرق الغاز
في عام 2013 وحده، مت خفض حرق 

الغاز في جميع مرافق أرامكو 
السعودية بنسبة تزيد على %17

صيانة اآلبار اكتشافات جديدة

121  مجموع حقول 
الزيت والغاز

)الطريقاء، واحملواز(

آبار منجزة

التقليدي

غير التقليدي

202

24

آبار الزيت

آبار الغاز

آبار الماء50

29

21

التنقيب عن الزيت

التنقيب عن الغاز

التنقيب عن الغاز29

66

تطوير الزيت216

تطوير الغاز

3

2

حقول الزيت

حقول الغاز

)احلريد، والّدحل، وصلصال(
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التوسع يف مجموعة 
األعمال والمشاريع

نظرة عامة على أعمال التكرير والمعالجة والتسويق
ليست أرامكو السعودية مجرد شركة بترول، بل هي الشركة املؤمتنة على املوارد الهيدروكربونية الكبيرة للمملكة. 
وفيما كان تركيزنا في املاضي ينصب على النفط اخلام والغاز، حتقق الشركة اآلن تقدماً سريعاً باجتاه احتالل مرتبة 

شركة الطاقة والكيميائيات املتكاملة األبرز على مستوى العالم. وبوصفنا شركة ذات رؤية استشرافية توفر 
منتجات في جميع مراحل سلسلة القيمة النفطية، من النفط اخلام إلى الكيميائيات وأنواع البالستيك، فإننا 

نتطلع إلى حتسني مكانتنا بالتوسع من خالل املشاريع املشتركة الناجحة وتطوير أحدث التقنيات واستخدامها. 
ونتوقع أن تؤدي أعمالنا إلى دعم االقتصاد بصورة أكبر من خالل إيجاد نحو نصف مليون فرصة عمل بصورة 

مباشرة أو غير مباشرة في أنحاء اململكة خالل السنوات العديدة القادمة.

1200 فرصة وظيفية مباشرة يف ساتورب
يوفر مشروعنا املشترك ساتورب 1200 فرصة عمل 

مباشرة في اململكة، وستساعد كل وظيفة منها في 
توفير خمس وظائف أخرى غير مباشرة.

94%•القوى العاملة السعودية يف سامرف
تبلغ نسبة القوى العاملة السعودية في مشروعنا 

املشترك سامرف %94

8.8 مليون ساعة عمل
حقق مشروعنا املشترك فوجيان في الصني 8.8 مليون 
ساعة عمل دون إصابات مهدرة للوقت في عام 2013.

 

ساتورب: شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات )ساتورب( هي مصفاة للتحويل الكامل 

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

مرافق إلنتاج البتروكيميائيات. وقد اكتملت أعمال إنشاء هذه 
املصفاة في عام 2013، ومن املتوقع أن تدخل جميع وحداتها 

مرحلة التشغيل الكامل بنهاية الربع األول من عام 2014.

صدارة: عندما تكتمل معامل تصنيع املواد الكيميائية 
الستة والعشرين التابعة لشركة صدارة في عام 2016، 

يتوقع أن تبلغ عائداتها 10 باليني دوالر خالل عشر سنوات 
من بدء التشغيل. وستوظف صدارة أكثر من 3 آالف موظف، 

وتُسهم في توفير 15 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

ياسرف: مشروع شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير أو 
ياسرف املقرر بدء تشغيله في عام 2014، سيوفر إيرادات 

سنوية كبيرة كما ستوفر نحو 6 آالف فرصة عمل مباشرة 
وغير مباشرة للسعوديني.

مشروع مصفاة وفرضة جازان: عند اكتمالها في 
أواخر عام 2016، ستكون قادرة على معاجلة 400 ألف 

برميل في اليوم من الزيت اخلام العربي الثقيل واملتوسط، 
وإنتاج 80 ألف برميل في اليوم من البنزين، و 250 
ألف برميل في اليوم من الديزل ذي احملتوى الكبريتي 

فائق االنخفاض وأكثر من مليون طن سنوياً من منتج 
البارازيلني ومادة البنزول. ويتوقع أن تزيد األيدي العاملة 
الالزمة لتنفيذ األعمال اإلنشائية لبرنامج جازان على 

40,000 موظف خالل السنوات األربع القادمة.

إجمايل الطاقة التكريرية
)بآالف البراميل يومياً(

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

1505

2374

4879

1000
%46.6
%27.9

%53.8
المنتجات المكررة

سوائل الغاز 
الطبيعي*

الزيت الخام

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

المشاريع المحلية المشتركة

المشاريع المشتركة الدولية

على مستوى العالم

المشاريع المحلية المملوكة 
بالكامل

 وفورات ترشيد استهالك الطاقة التي ُحققت 
خالل األعوام )2000 – 2013(

بآالف البراميل من الزيت املكافئ في اليوم
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زيادة 
إمكاناتنا

 قيمة مشتريات المواد التي 
 تمت ترسيتها على موردين من 
السوق المحلية )مباليني الدوالرات(

4522 :2012

4032 :2011

2932 :2010

2771 :2009

6262
2013

النسبة المئوية لمشتريات 
المواد التي تمت ترسيتها على 

موردين من السوق المحلية

%89 :2012

%87 :2011

%86 :2010

%87 :2009

%75
2013

النسبة المئوية لمقاوالت 
الخدمات التي تمت ترسيتها 

على شركات محلية

%85 :2012

%75 :2011

%77 :2010

%83 :2009

%92
2013

قيمة مقاوالت الخدمات التي 
تمت ترسيتها على شركات محلية 

)مباليني الدوالرات(

21,667 :2012

19,500 :2011

12,012 :2010

12,723 :2009

30,432
2013

 على القيادة
ً

 تلقوا تدريبا
ً

6546•موظفا

6201•فكرة قدمت عبر نظام 
إدارة األفكار

445•دورات التأهيل المسبق للمقاولين 
يف مجال السالمة منذ عام 2010

57•عدد براءات االختراع التي منحها 
مكتب براءات االختراع والعالمات التجارية 

يف الواليات المتحدة األمريكية

25% من أفراد القوة العاملة يف أرامكو 
السعودية ولدوا بعد العام 1980 

 

خريجو أكاديمية أرامكو السعودية 
للتطوير المهني

379 :2012

322 :2011

46 :2010

395
2013

نسبة اإلصابات المهدرة للوقت
)اإلصابات املهدرة للوقت لكل 200 ألف ساعة عمل(

فيما نبني األصول ونوسع مجموعة أعمالنا ومشاريعنا، فإننا نعد مسألة بناء القدرات أمراً ال غنى عنه، لنجاح 
التحول الذي تنفذه الشركة. ومع متدد أعمال الشركة واتساع رقعتها اجلغرافية، تبدو احلاجة ملحة أكثر من أي 

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

املعرفة بني أجيال املوظفني.

وهناك برامج يجري تنفيذها لتعزيز إجراءات التخطيط املرتبطة 
باأليدي العاملة وإجراءات التوظيف واحملافظة على األيدي العاملة. 

ونواصل في الوقت نفسه بناء مبادراتنا في مجالي التدريب والتطوير 
لتزويد موظفينا بفرص التعلم املناسبة. وباإلضافة إلى ذلك، 

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

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

التوظيف المباشر لأليدي 
العاملة السعودية الجديدة

1428

2009

2010

2011

2012

2013

0.19
0.14
0.12
0.11
0.09
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المواطنة

تضطلع أرامكو السعودية بدور مهم في توفير فرص التنمية للمملكة العربية السعودية. وتسعى دائماً لتعزيز تأثيرها 
اإليجابي على اقتصاد اململكة ومجتمعها وشبابها وبيئتها الطبيعية. وفيما ميثل تزويد العالم بالطاقة الهدف األساس 
ألرامكو السعودية، فإن إحساسها بواجبها ورسالتها ال يقف عند مجرد إدارة أعمال ناجحة، حيث سعت الشركة على 

مدى تاريخها إلى العمل وفق مبادئ راسخة ومتناغمة، تتمثل في العناية مبوظفيها ومجتمعها احمللي ومعاجلة اآلثار 
البيئية وتقاسم ثمار النجاح. وكل ذلك بقصد اإلسهام في حتقيق مستقبٍل مزدهرٍ للمملكة والعالم أجمع.

وكان النهج في مجال املواطنة مبثابة احملرك، ليس فقط لنجاح أرامكو السعودية، بل ولتحقيق تقدم اململكة أيضاً، 
فاستراتيجية األعمال في أرامكو السعودية تعد - في جوانب كثيرة منها - استراتيجية مواطنة تتضمن طموحات 

بعيدة املدى ترتبط بشكل مباشر بتحقيق نتائج إيجابية للشركة واململكة واجملتمعات التي تعمل فيها. وقد حققنا في 
عام 2013 تقدماً كبيراً في تنفيذ استراتيجية املواطنة من خالل دعم معدالت النمو والتنمية االقتصادية، ومساندة 

اجملتمعات املنتجة القادرة على التكيف، والتهيئة القتصاد املعرفة، وتعزيز االستدامة البيئية ألعمالنا.

االقتصاد
االقتصاد: من شأن وجود قطاع طاقة سعودي حيوي وتنافسي أن يلعب دوراً مهماً في جناح أرامكو السعودية على املدى البعيد. كما 

يُسهم توطني قطاع الطاقة السعودي في زيادة إجمالي الناجت احمللي في اململكة ورفع مستوى املعيشة من خالل التوظيف واالستثمار 
األجنبي املباشر. كما ميكنه التأثير بشكل مباشر على أعمال الشركة من خالل حتسني الكفاءة واجلودة، مما ميكننا من إدارة صناعة 

متطورة تتمتع مبزيد من املرونة.

65%•الزيادة يف التوظيف المباشر للسعوديين بين عامي 2012 و 2013

216•عدد الموظفات الالتي أكملن برنامج المرأة العاملة

5.2•مليون•ساعة تدريب أكملها موظفونا يف عام 2013

المجتمع
أدركت أرامكو السعودية، منذ تأسيسها قبل 80 عاماً، أهمية اجملتمعات املزدهرة، ولذا فقد جعلت من أولوياتها دعم مجتمعات صحية 
وآمنة ونابضة باحلياة. ولذلك يأتي على رأس أولوياتها خفض معدالت التدخني، وزيادة الوعي بفوائد أساليب احلياة الصحية، وجعل طرق 
اململكة أكثر أمناً، فهذه ليست مجرد قضايا اجتماعية وحسب، بل هي اقتصادية أيضاً - حيث سيكون النجاح االقتصادي للمملكة 

في املستقبل رهناً بقدرة شعبها على أن يحيا حياة صحية ومنتجة.

27%•زيادة يف عدد المشاركين يف برنامج أرامكو السعودية للصحة والسالمة

 تم تدريبهم على أساسيات إنقاذ الحياة
ً

6431•موظفا

118,400•طالب تلقوا التدريب يف برنامج الشركة للتعليم على السياقة اآلمنة

المعرفة
تعمل أرامكو السعودية من خالل مركز امللك عبدالعزيز الثقافي العاملي، على دعم جهود اململكة، في التحول إلى مجتمع املعرفة من 
خالل تشجيع الفنون، واإلبداع، واالبتكار، وزيادة وتيرة التفاعل بني الثقافات. كما تقوم الشركة بتطوير قدرات اجليل القادم من املوظفني 
ذوي املهارات العالية والشباب السعودي الشغوف باملعرفة ليتمكنوا من املنافسة على الصعيد العاملي، وذلك من خالل توفير التدريب، 

ومبادرات التعلم امللهمة التي تركز على الفنون، والعلوم، والتقنية، والهندسة، واملهارات احلسابية، واالبتكار، وريادة األعمال.

359,354•عدد ساعات التطوع لمساندة برامج الصيف وشهر رمضان واألعياد وبرنامج 
إثراء المعرفة

128,657•عدد مستخدمي موقع ماثليتيكس يف عام 2013

15,500•عدد المشاركين يف برنامج »أتألق«

البيئة
تُدرك أرامكو السعودية بأن ازدهار أعمالها على املدى الطويل يتكامل مع سالمة البيئة التي تعمل فيها، وأن مصداقيتها االجتماعية 
رهن بتبنيها ممارسات مسؤولة للمحافظة على البيئة، ولذا، فإن الشركة تلتزم بخفض األثر البيئي ألعمالها ومنتجاتها، وال تألو جهداً 

في إيجاد حلول مستدامة للصناعة التي من شأنها توفير منط ممارسات موثوق ومسؤول في مجال الطاقة.

49%•نسبة تغطية احتياجاتنا من مياه الري عبر استخدام مياه الصرف المعالجة التي تنتجها مرافق 
الشركة وأحياؤها السكنية

960•طن من الورق والكرتون والبالستيك والزجاج واأللمنيوم أعيد تدويرها عبر برامج إعادة التدوير 
الخاصة بالمكاتب واألحياء السكنية

400,000•شتلة منغروف تمت زراعتها على امتداد سواحل المملكة منذ عام 2011
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الزيت الخام والمنتجات المكررة
20122013)باليني البراميل(

3.4793.433إنتاج الزيت اخلام باستثناء البنزين الطبيعي املمزوج

2.5212.489صادرات الزيت اخلام

0.6250.578الزيت اخلام املنقول باستخدام سفن الشركة أو سفن مستأجرة

0.5070.494إنتاج املنتجات املكررة

0.1260.121صادرات املنتجات املكررة

20122013الغاز الطبيعي

 الغاز املسلم ملعامل الغاز 
10.7211.01)بباليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم(

7.9808.087غاز البيع )امليثان( )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

1.5091.408اإليثان )تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم(

 إجمايل الغاز المسلم 
9.4899.495)بتريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20122013سوائل الغاز الطبيعي – اإلنتاج

 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(

188.6176.7البروبان

122.6114.2البوتان

81.986.8املكثفات

88.878.2البنزين الطبيعي

482.0455.9إجمايل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20122013سوائل الغاز الطبيعي – المنتجة للبيع

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية )مباليني البراميل(

170.6163.2البروبان

97.394.6البوتان

8.75.7املكثفات

56.757.2البنزين الطبيعي

إجمايل صادرات سوائل الغاز الطبيعي )باستثناء 
333.3320.7المبيعات التي تمت لحساب سامرف وساسرف(

الكميات القابلة لالستخالص من الزيت الخام والمكثفات
)باليني البراميل(

2013260.2

2012260.2

2011259.7

2010260.1

2009260.1

إنتاج الزيت الخام
)باليني البراميل في السنة(

20133.433

20123.479

20113.310

20102.887

20092.888

)ماليني البراميل في اليوم(

20139.406

20129.506

20119.067

20107.910

20097.913

الغاز الخام المسلم إلى معامل الغاز
)باليني األقدام املكعبة القياسية(

201311.01

201210.72

20119.882

20109.388

20098.556

الغاز القابل لالستخالص )مرافق وغير مرافق(
)تريليونات األقدام املكعبة القياسية(

2013288.4

2012284.8

2011282.6

2010279.0

2009275.2

الكميات المسلمة من غاز البيع وغاز اإليثان
غاز البيع)تريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم(

20138.087

20127.980

20117.369

20107.236

20096.313

غاز اإليثان

20131.408

20121.509

20111.399

20101.334

20091.114

سوائل الغاز الطبيعي المستخرجة من الغازات الهيدروكربونية
)ماليني البراميل(

2013455.9

2012482.0

2011461.4

2010445.0

2009410.2

عام 2013 باألرقام

 عدد زيارات السفن 
20092010201120122013حسب نوع المنتج

1,7551,7561,9592,0682,018الزيت اخلام

936816967965858منتجات

234308234232198غاز البترول املسال

2,9252,8803,1603,2653,074إجمايل عدد زيارات السفن

استخالص الكبريت
)ماليني األطنان املترية(

صادرات الكبريت*
)ماليني األطنان املترية(

20133.90020132.482

20124.09220122.513

20114.57920112.899

20103.20020103.040

20093.21420092.809

*  باستثناء املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف
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عام 2013 باألرقام
البراميل( )مباليني  المحلية  المصايف  يف  المصنعة  الرئيسة  المنتجات 

2013

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 
اإلجمايلمتنوعة

5.48614.58643.1877.01776.84632.8578.037188.017رأس تنورة

85.767—0.54333.72934.393()1.83417.003()3.019ينبع

11.2252.93221.6940.0476.70344.423—1.822الرياض

0.024.0013.6814.86419.590()0.7752.8433.446جدة

11.10315.59574.8619.386136.2770.97719.604337.796إجمايل المنتجات المحلية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2013

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 
اإلجمايلمتنوعة

57.267—20.2269.40212.92215.472—0.755()سامرف

46.216—1.29210.9721.7779.11310.76812.294ساسرف

41.035—0.6157.0895.5934.18611.27412.278بترورابغ

11.275—0.0291.3820.5681.1733.7834.340ساتورب

155.793—1.18119.44328.16423.87438.74744.384إجمالي املشاريع املشتركة

12.28435.038103.02533.26175.017115.36119.604493.589المجموع الكلي

البراميل( )مباليني  المحلية  المصايف  يف  المصنعة  الرئيسة  المنتجات 

2012

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 
اإلجمايلمتنوعة

4.07514.5339.606.65871.3334.807.790178.8رأس تنورة

86.72—1.03034.5734.29)(1.53617.62)(2.814ينبع

11.952.77622.49.06886.73745.84—1.820الرياض

07767.0177.0703.16228.12.)(1.0294.7975.118جدة

9.73717.7974.298.326135.476.2317.69339.5إجمايل المنتجات المحلية

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(

2012

غاز 
البترول 
البنزينالنفتاالمسال

وقود 
الطائرات/
الديزلكيروسين

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 
اإلجمايلمتنوعة

69.66—24.0411.0619.1716.06—0.672)(سامرف

52.60—1.42912.352.17810.0012.4314.20ساسرف

45.50—8.1327.1865.00613.3111.86—بترورابغ

167.8—756520.4833.4126.0744.9242.13.إجمالي املشاريع املشتركة

10.4938.28107.734.39180.3118.317.69507.2المجموع الكلي

* األرقام السالبة متثل في معظمها منتجات أعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى

2013
المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجمايلالغربية

غاز البترول 
1.8196.2236.13814.180املسال

67.53836.78579.814184.137البنزين

وقود الطائرات / 
8.1852.83214.54425.561كيروسني

82.07959.561117.806259.446الديزل

0.8512.118110.412113.381زيت الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

6.6819.0597.99423.734متنوعة

167.153116.578336.708620.438اإلجمايل

2012
المنطقة 
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجمايلالغربية

غاز البترول 
1.9326.2855.53713.75املسال

64.3735.2276.33175.9البنزين

وقود الطائرات / 
7.7422.84614.1724.76كيروسني

80.0558.98114.4253.4الديزل

24192.29394.9797.50.زيت الوقود

األسفلت 
 ومنتجات 

7.3148.7026.96622.98متنوعة

161.6114.3312.4588.4اإلجمايل

المنطقة  حسب  المنتجات  من  المحلية  المبيعات 
البراميل( )مباليني 

550

120

90

240400

305

400

400

2374

1505

1000

4879

2640

240

395

1070

669

رأس تنورة

الرياض

جدة

ساتورب – الجبيلينبع
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %62.5

ساسرف – الجبيل
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %50

بترورابع
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %37.5

سامرف – ينبع
حصة أرامكو السعودية يف الملكية: %50

المشاريع المشتركة الدولية

المشاريع المشتركة المحلية

المشاريع المشتركة المحلية المملوكة للشركة بالكامل

على مستوى العالم

حصة أرامكو السعودية

فوجيان ريفايننق بتروكيمكل كومباني ليمتد
حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف الملكية: %25

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

موتيفا
حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف الملكية: %50

إس – أويل
حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف الملكية: %35

طاقة التكرير المحلية
)بآالف البراميل في اليوم(

طاقات تكريرالمشاريع المحلية المشتركة
)بآالف البراميل في اليوم(

إجمايل الطاقة التكريرية
)بآالف البراميل في اليوم(

الطاقة التكريرية للمشاريع المشتركة الدولية
)بآالف البراميل في اليوم(
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مستقبلنا
مئوية( )نسبة  المنطقة  حسب   2013 عام  صادرات 

أوروباآسيا

* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

حقوق النشر 2014. أرامكو السعودية. جميع احلقوق محفوظة.

تُدرك أرامكو السعودية احلاجة 
إلى ضمان إمدادات كافية 

ومستدامة من الطاقة لعقود 
قادمة، حيث يكافح العالم 

اليوم للتغلب على شح 
الطاقة في كثير من املناطق.

وتنعكس، هنا في اململكة، املسائل 
العاملية املتعلقة بالطاقة مثل خلق 
فرص وظيفية جديدة للشباب، واحلد 
من استهالك الطاقة، وحماية البيئة 

الطبيعية، واالبتعاد عن النمط االقتصادي 
املعتمد على التسييل النقدي للموارد 

الطبيعية الوفيرة، ولكن غير املتجددة في 
نهاية املطاف. إن هذه املسائل تكتسب 
أهمية أكبر عندما نلمس عزم اململكة 
على التحول من اقتصاد يعتمد بشكل 

كثيف على الطاقة، إلى اقتصاد قائم على 
املعرفة، بل ومجتمع قائم على املعرفة.

وكما أن اململكة تبدأ فصالً جديداً في 
تاريخها، فإن أرامكو السعودية تسير على 

نفس املنوال بطبيعة احلال. والشركة 
اليوم هي أكبر مصدر للزيت اخلام 

وسوائل الغاز الطبيعي، كما أنها أكبر 
شركة نفطية في العالم استناداً إلى 

احتياطياتها وإنتاجها وطاقتها التكريرية، 
غير أنه يتعني على املؤسسات الناجحة 

أن تواكب التغير، فمع تغير العالم أجمع، 
يطالب اجملتمع الدولي الشركات الرائدة 

بإيجاد حلول للتحديات الكبرى التي 
نواجهها جميعاً.

وقد قادنا ذلك إلى إعداد وتنفيذ مراجعات 
شاملة ألعمالنا، وحتى للطريقة التي 
منارس بها هذه األعمال، حيث تعمل 
الشركة اآلن على توسيع مجموعة 

أعمالها ومشاريعها وقاعدة أصولها، 
وتُعيد تصميم إجراءاتها وضبط أخالقيات 
العمل بها. كما أنها تزيد مشاركاتها في 

أكثر املسائل امللحة في اململكة، مبا في 
ذلك كثافة استهالك الطاقة والتنويع 
االقتصادي وإيجاد فرص ألعمال جديدة 

للقطاع اخلاص.
غير أن كل هذه اجلهود هي في نهاية 

املطاف مجرد وسيلة للوصول إلى الهدف، 
فالهدف احلقيقي ألرامكو السعودية هو 

بلوغ أقصى إمكاناتنا كشركة واملساعدة 
في عملية التنمية في اململكة على نطاق 

واسع، من خالل حتقيق توجهنا »الطاقة 
فرص واعدة« للجميع. ويعنى ذلك أن 

نتحول إلى شركة ال تواكب التغير في 
املشهد العاملي للطاقة فحسب، بل تقود 

هذا التغيير. وأرامكو السعودية عازمة 
على أن تكون شركة ابتكارية للمستقبل، 

وتعمل دون كلل على حتقيق هذه الرؤية 
في املستقبل.

عام 2013 باألرقام

53.8

46.6

27.9

5.4

6.8

0.0

6.7

2.1

4.9

17.1

0.0

0.0

17.0

44.5

67.2

الواليات المتحدةمنطقة البحر األبيض المتوسط

مناطق أخرى

الزيت الخام

المنتجات المكررة

سوائل الغاز الطبيعي*

الزيت الخام

المنتجات المكررة

سوائل الغاز الطبيعي*

الزيت الخام

المنتجات المكررة

سوائل الغاز الطبيعي*

الزيت الخام

المنتجات المكررة

سوائل الغاز الطبيعي*

الزيت الخام

المنتجات المكررة

سوائل الغاز الطبيعي*



http://www.saudiaramco.com/ar_sa/home.html

