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�أرقام مهمة

اجتماع مجل�س الإدارة في ال�شين 
لأول مرة

للمرة الأوىل يف تاريخه، اجتمع جمل�س اإدارة اأرامكو 

ال�شعودية يف عام 2010م يف جمهورية ال�شني 

ال�شعبية. وكان اجتماع الربيع العادي ن�شف ال�شنوي 

الذي عقد يف بكني يومي 22 و23 جمادى الأوىل 

1431هـ، املوافق 6 و7 مايو 2010م، منا�شبة جيدة 

لالحتفاء بعالقة ال�شركة املثمرة، متعددة اجلوانب 

وذات النفع املتبادل مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

ال�شينية. ف�ِشجل جناحات اأرامكو ال�شعودية و�شمعتها 

يف املوثوقية اإمنا يعتمد يف جزء كبري منه على 

�شركائها وعمالئها وجتارها الدوليني وغريهم من 

مقدمي اخلدمات لها، اإ�شافة اإىل خمتلف املوؤ�ش�شات 

والهيئات التي تتعامل معها للوفاء مب�شوؤولياتها كمورد 

رئي�س للطاقة يف العامل. ويعقد جمل�س اإدارة اأرامكو 

ال�شعودية دائمًا اجتماعه العادي ال�شنوي يف ف�شل 

ال�شتاء يف مقر ال�شركة الرئي�س يف الظهران باململكة 

العربية ال�شعودية.

 جمل�س

�لإد�رة
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Chairman’s 
Mesage

 كلمة معايل

رئي�س جمل�س �لإد�رة

يف عام 2010م، بدا وا�شحًا اأن كثريًا من الأمور 

يف جمال ال�شناعة النفطية تغريت  اأي�شًا، ومل 

تبَق على حالها. ففي العام املا�شي راأينا مرة اأخرى 

اأن الطلب على الطاقة يحذو يف معظم الأحوال حذو 

الأنظمة القت�شادية، فينمو مع منوها وينخف�س مع 

انخفا�شها.

وقد �شهدنا خالل عام 2010م انتعا�شًا موؤقتًا 

لالقت�شاد العاملي بعد الرتاجع الذي بداأ عام 

2008م، وقاد ذلك النتعا�ُس القت�شادات الآ�شيوية 

النامية على وجه اخل�شو�س، وكانت هناك حاجة 

لإمدادات ثابتة وموثوقة من الطاقة لتكون وقودًا 

لذلك النمو، ل�شيما البرتول واملنتجات البرتولية 

الالزمة لإقامة بنية اأ�شا�شية جديدة، وتزويد و�شائل 

النقل بالوقود، وت�شغيل حمطات توليد الكهرباء، 

ودعم اإنتاج الغذاء، واملحافظة على ال�شناعات التي 

تقوم بت�شنيع املنتجات املعتمدة يف معظم الأحيان 

على املواد الهيدروكربونية والتي توفر حياة اأف�شل 

للم�شتهلكني يف اأنحاء العامل.

وا�شت�شرافًا للم�شتقبل، يبدو اأن النتعا�س القت�شادي 

يكت�شب زخمًا، ومن ثم �شيزداد الطلب على اإمدادات 

اأكرب من الطاقة البرتولية، بل اإن من املتوقع اأن 

يزداد معدل الطلب العاملي على الطاقة بنحو %40 

خالل العقدين القادمني مع تزايد اأعداد النا�س 

الذين يحققون م�شتوى اأعلى من الرخاء ويحتاجون 

اإىل مزيٍد من الطاقة لت�شيري اأمناط حياتهم الأكرث 

رفاهية. ومن املتوقع اأن تبلغ ح�شة اآ�شيا وحدها يف 

هذه الزيادة على الطلب 60%، الأمر الذي يوؤذن 

مبزيد من التحولت يف امل�شهد العاملي للطاقة.

لكنني اأعود فاأوؤكد اأنه مع تغري كثري من الأ�شياء 

�شتظل اأ�شياء اأخرى على حالها. فعلى �شبيل 

املثال �شيظل البرتول يف امل�شتقبل املنظور اأ�شا�شًا 

لزدهار العامل ورخائه و�شعادته. ولذا علينا، ونحن 

نوا�شل جهودنا لإيجاد واإنتاج املزيد من الطاقة 

الهيدروكربونية على نحو موثوق وم�شوؤول، اأن 

نتوخى درجة اأعلى من الكفاءة يف ا�شتغاللنا جلميع 

مواردنا، وذلك للمحافظة عليها لالأجيال القادمة 

وحلماية كوكب الأر�س عن طريق احلد من اآثارنا 

ال�شلبية على البيئة.

 ول يزال خادم احلرمني ال�شريفني، امللك 

عبد اهلل بن عبد العزيز اآل �شعود، وويل عهده 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلطان بن عبد العزيز 

اآل �شعود، يحفظهما اهلل، يقدمان الدعم القيم 

لأرامكو ال�شعودية يف �شعيها للنهو�س مبهمتها 

باعتبارها �شركة النفط الوطنية يف اململكة. واإىل 

جانب القيادة احلكيمة للمملكة، اأ�شهمت جهود 

موظفي وموظفات اأرامكو ال�شعودية خالل ال�شنة 

املا�شية يف تر�شيخ �شمعة ال�شركة امل�شتحقة عن 

جدارة يف موثوقية الإمدادات والإدارة الر�شيدة ملا 

متلكه اململكة من موارد طبيعية ثمينة. واأود هنا 

اأن اأنتهز الفر�شة لأتقدم بال�شكر لهم جميعًا على 

اإ�شهاماتهم القيمة واإخال�شهم املتوا�شل.

علي بن اإبراهيم النعيمي

وزير البرتول والرثوة املعدنية

ورئي�س جمل�س اإدارة

اأرامكو ال�شعودية
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ا�شتطاعت الأيدي العاملة املوهوبة والهادفة 

اأن جتعل من عام 2010م عامًا للنجاح الهائل، 

يف الوقت الذي مرت فيه �شناعة النفط والقت�شاد 

العاملي باأوقات ع�شيبة. وبف�شل العمل اجلاد وال�شرب 

واللتزام امل�شتمر بتحقيق التميز الت�شغيلي بالإ�شافة 

اإىل ا�شرتاتيجية ا�شتثمارية بعيدة النظر والأمد - 

ا�شتطاعت ال�شركة مرة اأخرى اأن حتدث فارقًا اإيجابّيًا 

يف بالدنا ويف العامل باأ�شره.

لقد حافظنا على ن�شاطنا التقليدي الذي نفخر به يف 

جمال التنقيب والإنتاج فاكت�شفنا اأربعة حقول نفط 

جديدة وحقل غاز جديد، واأ�شفنا �شتة مكامن زيت 

وثالثة مكامن غاز جديدة اإىل احلقول احلالية.

وحافظت اأرامكو ال�شعودية على مكانتها كقوة يعتمد 

عليها ا�شتقرار اأ�شواق الطاقة العاملية، كما حافظت 

على طاقتها الإنتاجية الحتياطية من النفط، وهي 

طاقة هائلة يعتمد عليها العامل باأ�شره، وزادت يف 

الوقت نف�شه من طاقة ومعدل اإنتاج الغاز اإىل اأعلى 

م�شتوياته على الإطالق.

كما اأ�شافت �شركة فيال البحرية العاملية، وهي �شركة 

النقل البحري التابعة لأرامكو ال�شعودية، اأربع ناقالت 

جديدة مزدوجة الهيكل خالل هذا العام مبا ي�شمن 

تو�شيل الزيت اخلام اإىل الأ�شواق العاملية على نحو 

يت�شم باملوثوقية وامل�شوؤولية البيئية.

وبلغت الأعمال وال�شتثمارات يف جمايل التكرير 

والبرتوكيميائيات اآفاقًا جديدة تعد مب�شتقبل من 

املنتجات النافعة والعائدات املربحة من املرافق 

العائدة لأرامكو ال�شعودية يف اململكة والوليات املتحدة 

الأمريكية واآ�شيا.

وحتتل اأرامكو ال�شعودية منذ عهد بعيد مكانها بني رواد 

التقنية يف العامل بامتالكها اثنني من اأ�شرع احلا�شبات 

الفائقة القدرة يف العامل يف مقرها الرئي�س، كما 

عززت مكانتها يف عام 2010م باإطالقها تقنية 

قيقاباورز ملحاكاة املكامن، وهي التقنية التي حازت 

جوائز عاملية.

ومع ابتكار ال�شركة و�شائل جديدة حلماية البيئة اأنتجت 

للعامل مزيدًا من الطاقة، ولعل خري مثال على ذلك 

هذا اجل�شر املتطور املبتكر مب�شروع منيفة، والذي يتيح 

تنفيذ اأعمال احلفر يف املياه ال�شحلة ويحمي يف الوقت 

نف�شه النظام البيئي الثمني هناك والذي ي�شم اأ�شجار 

املانغروف، والطيور، واملحار وغريها من الأحياء 

البحرية.

ويف اإطار جهود ال�شركة يف جمال املواطنة اتخذت 

اأرامكو ال�شعودية، العام املا�شي، خطوة عمالقة بالبدء 

يف اإن�شاء م�شروع �شيحدث حتول حقيقّيًا، األ وهو مركز 

امللك عبد العزيز الثقايف العاملي.

و مبنا�شبة �شدور تقرير ال�شركة ال�شنوي، ل يفوتني 

اأن اأ�شكر جمل�س اإدارة ال�شركة لقيادته احلكيمة 

وم�شورته ال�شديدة طوال هذا العام، كما اأ�شكر 

موظفي وموظفات اأرامكو ال�شعودية، ابتداًء من اأ�شغر 

املتدرجني �شّنًا وانتهاًء باأكرث املوظفني خدمة وخربة، 

فقد �شنعوا معًا فارقًا هائاًل يف عام 2010م، وحققوا 

النفع للوطن وللعامل باأ�شره.

خالد بن عبد العزيز الفالح

رئي�س ال�شركة وكبري الإداريني التنفيذيني

اأرامكو ال�شعودية

 كلمة رئي�س

�ل�رشكة
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بالرغم من ا�شتمرار اآثار الأزمة املالية 

العاملية التي بداأت يف عام 2008م، وا�شلت 

اأرامكو ال�شعودية جناحها يف عام 2010م لتحقق 

فرقًا اإيجابيًا يف حياة املواطنني ال�شعوديني وعمالء 

ال�شركة يف �شائر اأنحاء العامل. وكانت ا�شرتاتيجية 

ال�شركة طوال فرتة الركود القت�شادي تقوم على 

تعزيز روؤيتها املعتادة بعيدة املدى اخلا�شة بالعر�س 

والطلب على البرتول لل�شري قدمًا والنتهاء ر�شميًا 

من اأكرب برنامج لزيادة الطاقة الإنتاجية من الزيت 

يف تاريخها، بالإ�شافة اإىل التقدم بخطى ثابتة نحو 

اإجناز جمموعة من امل�شاريع الأخرى التي تهدف اإىل 

املحافظة على ما تتمتع به ال�شركة من ثقة وقدرة 

تناف�شية من اأجل �شمان ا�شتقرار اأ�شواق الزيت 

العاملية يف الوقت الراهن ولعقود مقبلة.

اإن التقلبات التي يتعر�س لها القت�شاد العاملي 

و�شناعة البرتول والغاز متكررة وحتمية احلدوث 

اإىل اأبعد احلدود. لذا فاإن �شيا�شة ال�شركة الرا�شخة 

منذ زمن طويل تعتمد على موا�شلة البناء من اأجل 

امل�شتقبل بح�شب توقعات حمللي الطاقة على م�شتوى 

العامل التي توؤكد على اأنه م�شتقبل �شوف ي�شتمر فيه 

العتماد على الزيت اخلام كم�شدر رئي�س للطاقة.

كانت اأرامكو ال�شعودية ثاين اأكرب منتج واأول م�شدر 

للزيت اخلام يف العامل خالل عام 2010م، كما كانت 

املورد الرئي�س الوحيد اإىل مناطق الأ�شواق الثالثة 

الكربى، وهي اأمريكا ال�شمالية واأوروبا واآ�شيا. فقد 

كانت ال�شركة اأكرب موردي الزيت اخلام اإىل اآ�شيا 

وال�شني اإذ تزودها بنحو مليون برميل من الزيت يف 

اليوم، اأي بربع اإجمايل وارداتها من الزيت، و هذا 

ينطبق اأي�شًا على اليابان وكوريا اجلنوبية وتايوان. 

وت�شمن امل�شاريع امل�شاهمة وامل�شرتكة الدولية لل�شركة 

يف اأمريكا ال�شمالية واآ�شيا منافذ مكر�شة ل�شادرات 

الزيت اخلام، وت�شاعد على توفري اإمدادات ُيعتمد 

عليها من منتجات مكررة ولقيم برتوكيميائي 

للعمالء وال�شناعات يف هذه الأقاليم.

وتت�شمن روؤيتنا على املدى البعيد ال�شعَي نحو تو�شيع 

رقعة ا�شتثماراتنا يف م�شاريع التكرير والت�شويق يف 

الأ�شواق الكبرية واملتنامية حيث ميكن اأن تتحقق 

اقت�شاديات الإنتاج ال�شخم والنمو الكمي وتتكامل 

عمليات التكرير مع اإنتاج البرتوكيميائيات.

بناء الحتياطيات وزيادة 
الطاقة الإنتاجية

خالل هذا العام، اأبقت ال�شركة على احتياطيات 

الزيت اخلام التقليدية التي تت�شدر بها العامل عند 

م�شتوى 260.1 بليون برميل م�شتبدلة اإنتاج عام 

2010م بالزيت املكت�شب من زيادة احلقول املكت�شفة 

وتو�شعة احلقول املوجودة وحت�شني اإنتاجها والو�شول 

به اإىل احلدود الق�شوى.

وخالل العام مت اكت�شاف اأربعة حقول زيت جديدة 

وحقل غاز جديد كما اأ�شيفت �شتة مكامن زيت و 

ثالثة مكامن غاز جديدة اإىل احلقول املوجودة. 

هذا بالإ�شافة اإىل النتهاء من تو�شعة حقلي خري�س 

واخلر�شانية خالل عام 2010م وزيادة الطاقة 

الإنتاجية من الزيت مبقدار 1.7 مليون برميل يف 

اليوم. وقد حافظت ال�شركة اأي�شًا على طاقتها 

الإنتاجية الق�شوى الدائمة التي بلغت 12 مليون 

برميل يف اليوم خالل عام 2009م، وعلى الطاقة 

الإنتاجية الحتياطية الكبرية للم�شاعدة على 

ا�شتقرار اأ�شواق الزيت العاملية عند حدوث اأية اأزمة 

حمتملة.

وبالرغم من مكانتنا الرائدة عامليًا يف الحتياطيات 

والإنتاج، فاإننا نوا�شل العمل على اكت�شاف 

احتياطيات جديدة وبناء القدرة الإنتاجية لأننا نعلم 

اأن الطلب على الزيت �شوف ي�شتمر يف الزدياد خالل 

ال�شنوات املقبلة. وهذا ما يتوقعه عمالوؤنا بناًء على 

تاريخنا يف م�شاندتهم دائمًا والتزامنا باأن نظل مورد 

النفط الأكرث موثوقية على م�شتوى العامل.

ويف عام 2010م، ا�شتمرت اأرامكو ال�شعودية يف تزويد 

عمالئها القدامى واجلدد، �شواء على امل�شتوى املحلي 

اأو العاملي، بالزيت اخلام واملنتجات البرتولية واإنتاج 

7.9 مليون برميل يف اليوم من الزيت اخلام و 9.4 

مقدمة

كانت اأرامكو ال�شعودية ثاين 

اأكرب منتج واأكرب م�شدر للزيت 

اخلام يف العامل خالل عام 

2010م
مقدمة

يف الأ�شفل: معمل الغاز يف اجلعيمة التابع لأرامكو 

ال�شعوديةويظهر يف الأفق دخان طائرة نفاثة. يف الأعلى 

اإىل الي�شار: جهاز حفر يف حقل ال�شيبة للزيت. 
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بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم من الغاز الطبيعي 

وت�شدير ما يزيد على نحو بليوين برميل من الزيت 

و 316.4 مليون برميل من �شوائل الغاز الطبيعي. من 

جهة اأخرى جنحت ال�شركة خالل عام 2010م يف 

حت�شني قدرتها على تلبية الطلب املحلي على الغاز 

الطبيعي، وب�شكل رئي�شي على اللقيم البرتوكيميائي، 

وتوليد الطاقة، وحتلية املياه، والوقود ال�شناعي، 

كما جنحت يف رفع الإنتاج ملواجهة الزيادات احلادة 

املتوقعة يف الطلب خالل العقود القليلة املقبلة. 

وتدرك ال�شركة اأن الرخاء القت�شادي والنمو 

ال�شكاين يف اململكة �شي�شكالن حتديًا للطلب املحلي 

على الطاقة يف امل�شتقبل.

يف عام 2010م انتهت اأعمال احلفر بح�شب اجلدول 

الزمني املو�شوع يف ثالثة حقول �شبق اكت�شافها، من 

�شمنها حقل كران، وهو اأول حقل بحري للغاز غري 

املرافق يف ال�شركة الذي ينتج يف معزل عن الزيت، 

هذا بالإ�شافة اإىل النتهاء من تطوير حقل رابع 

وهو حقل مدين. كما بداأت ال�شركة اأعمال احلفر 

لختبارات الغاز قليل امل�شامية بغر�س تطوير مكامن 

الغاز غري النفاذة ن�شبيًا يف املناطق ال�شمالية الغربية 

من اململكة، الأمر الذي كان فر�شة �شعبة ومهمة يف 

الوقت نف�شه لزيادة اإنتاج الغاز مع التطبيقات يف كل 

اأرجاء اململكة.

وبالتعاون مع اأربعة �شركاء يف ال�شناعة من اأوروبا 

واآ�شيا، توا�شل امل�شاريع امل�شرتكة للتنقيب عن الغاز 

واإنتاجه البحث عن احتياطيات جديدة للغاز يف 

�شحراء الربع اخلايل.

لقد اأتاحت القدرات املتنامية يف اإنتاج الغاز لل�شركة 

رفع اإنتاجها من الغاز بدرجة ملحوظة يف عام 

2010م اإىل اأعلى م�شتوى يف تاريخه بنحو 8 بليون 

قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم خالل اأ�شهر ال�شيف 

التي ت�شهد طلبًا مرتفعًا على الطاقة اإذ متت معاجلة 

300 مليون قدم مكعب قيا�شية من الغاز غري املرافق 

لتلبية الطلب يف م�شتوى الذروة وتقليل حرق الزيت 

اخلام املطلوب لتوليد الطاقة.

التخطيط للم�شتقبل
ا�شتجابًة للتوقعات بعيدة املدى با�شتمرار النمو 

القوي يف ا�شتهالك الطاقة على م�شتوى العامل، فاإن 

اإعدادات اأرامكو ال�شعودية جادة و�شخمة ومتوا�شلة.

ويتوقع معظم املحللني باأن تظل ح�شة الوقود 

الأحفوري يف مزيج الطاقة العاملي بني 80 و 84 

باملائة خالل العقدين القادمني، واأن يحافظ الزيت 

اخلام على �شدارته يف هذا املزيج. وت�شري التقديرات 

اإىل اأن الزيت والغاز يلبيان معًا اأكرث من 50% من 

احتياجات الطاقة العاملية لربع القرن املقبل على 

الأقل. وف�شاًل عن الطلب الن�شط يف الدول املتقدمة، 

فاإن من املتوقع اأن ي�شهد ا�شتهالك الطاقة قفزة 

كبرية يف الدول النامية، ل�شيما يف اآ�شيا وال�شني 

على وجه التحديد.

التو�شع في طاقة التكرير 
والبتروكيميائيات

اإىل جانب برامج زيادة اإنتاج املواد الهيدروكربونية، 

زادت ال�شركة اأي�شًا ا�شتثماراتها خالل عام 2010م 

يف طاقة التكرير واإنتاج البرتوكيميائيات. ومن 

املوؤثرات الرئي�شة الأخرى اإ�شافة طاقة حملية 

لتكرير الزيت الثقيل مما يعني تخ�شي�س ح�شة 

اأكرب من اإنتاج ال�شركة مع مرور الوقت، والرغبة 

يف دمج امل�شايف مع مرافق اإنتاج البرتوكيميائيات 

لتحقيق ا�شتفادة اأكرب من الزيت اخلام وتوفري فر�س 

العمل يف مناطق ال�شناعات التحويلية املتعلقة بها. 

ويف ال�شنوات القادمة �شوف نزيد ونح�شن اأ�شولنا 

اخلا�شة بالتكرير والت�شويق الدويل من خالل ال�شعي 

اإىل ك�شب فر�س ا�شتثمارية جديدة مالئمة يف 

الأ�شواق الواعدة.

خالل هذا العام، حققت اأرامكو ال�شعودية تقدمًا 

كبريًا يف تطوير م�شفاتني جديدتني خم�ش�شتني 

للت�شدير بطاقة 400000 برميل يف اليوم، 

وهما م�شفاة اأرامكو ال�شعودية توتال للتكرير 

والبرتوكيماويات )�شاتورب( يف اجلبيل، وم�شفاة 

التحويل الكامل التابعة ل�شركة البحر الأحمر للتكرير 

يف ينبع. و�شوف ترفع �شاتورب من اإنتاج الديزل 

ووقود الطائرات اإىل احلد الأق�شى وتنتج البارازيلني 

والبنزين والبويل بروبلني والبوليمرات. و�شتكون 

م�شفاة ينبع قادرة على تكرير معظم اأنواع الزيت 

اخلام، مبا يف ذلك الثقيل، لإنتاج اأية جمموعة من 

املنتجات القّيمة مثل البنزين و�شوائل الغاز الطبيعي 

التي تفي باملعايري واملوا�شفات الدولية.

وا�شتمر العمل خالل عام 2010م بداأب يف و�شع 

درا�شات اجلدوى والأعمال الهند�شية الأولية 

للم�شروع امل�شرتك املقرتح مع �شركة داو كيميكال يف 

مدينة اجلبيل ال�شناعية الثانية. وبعد بدء الإنتاج 

من وحدة تك�شري الإيثان التابعة لبرتورابغ والوحدات 

املرتبطة بها على ال�شاحل الغربي يف عام 2009م، 

ا�شتمر العمل يف عام 2010م على اإ�شافة مرحلة 

ثانية اإىل هذا املعمل املتكامل من معامل اأرامكو 

ال�شعودية للتكرير والبرتوكيميائيات بامل�شاركة مع 

�شركة �شوميتومو كيميكال اليابانية بهدف رفع طاقة 

اإنتاج البرتوكيميائيات يف املعمل وزيادة جمموعة 

منتجاته.

ونظرا للتزام اأرامكو ال�شعودية بزيادة اأن�شطتها يف 

التكرير والت�شويق، ل�شيما يف البرتوكيميائيات، فقد 

اأ�ش�شت ر�شميًا دائرة للم�شاريع الكيميائية يف عام 

2010م ملراقبة م�شروعات البرتوكيميائيات املتنامية.

ويجري العمل حاليًا على رفع اإنتاج م�شفاة موتيفا يف 

بورت اآرثر بالوليات املتحدة مبقدار 325000 برميل 

يف اليوم، وهو م�شروع م�شرتك بني �شركة �شل و�شركة 

التكرير ال�شعودية التابعة لأرامكو ال�شعودية يف 

هيو�شنت، وذلك بح�شب جدول العمل لتحقيق زيادة 

اإنتاجية ت�شل اإىل 600000 برميل يف اليوم، مما 

يجعلها اأكرب م�شفاة للزيت يف الوليات املتحدة.

ويتم يف الوقت احلا�شر تطوير م�شفاة �شبه حتويلية 

بطاقة 400000 برميل يف اليوم ميكنها تكرير معظم 

درجات الزيت اخلام، وفر�شة بحرية يف جازان يف 

جنوب غرب اململكة لتوفري املتطلبات املحلية من 

املنتجات املكررة، ولتلبية طلب املنافع يف املنطقة 

الغربية. وبالإ�شافة اإىل ذلك، فاإننا �شن�شع اأ�شا�شات 

تطوير مدينة جازان القت�شادية مما �شي�شجع على 

مزيد من التطوير يف املدينة واملنطقة.

من جانب اآخر، �شهدت �شركة فوجيان للتكرير 

والبرتوكيميائيات، وهي م�شروع ت�شهم فيه اأرامكو 

ال�شعودية يف ال�شني، عامًا ناجحًا حيث زادت 

اأرباح اأعمال التكرير بف�شل اإنتاج اأكرث من 11 

مليون طن من املنتجات املكررة و3 ماليني طن من 

البرتوكيميائيات.

ويف كوريا اجلنوبية، حققت �شركة اإ�س اأويل التي 

ت�شهم فيها اأرامكو ال�شعودية تقدمًا كبريًا يف 

 

م�شروع تو�شعة م�شفاة اأون�شان الذي يتوقع النتهاء 

منه يف 2011م، كما فتحت اأ�شواقًا جديدة يف منطقة 

اآ�شيا.

الت�شجيع على البتكار
توؤمن اأرامكو ال�شعودية باأن البتكار يف �شناعة الزيت 

والغاز يقود اإىل النجاح يف القرن احلادي والع�شرين. 

لذا، فقد جعلت ت�شجيع البتكار والقدرة على الإبداع 

بني املوظفني يف مقدمة اأولوياتها حمافظة على 

ميزتها التناف�شية يف ال�شنوات القادمة، وحتقيقًا 

لأعلى معدلت ال�شتخال�س، و�شعيًا اإىل زيادة 

مقدمة مقدمة

قناعة اأرامكو 

ال�شعودية هي 

اأن البتكار 

هو ما �شيقود 

اإىل النجاح يف 

�شناعة الزيت 

والغاز يف 

القرن احلادي 

والع�شرين

جهاز حفر تابع لأرامكو 

ال�شعودية يرتفع على 

جزيرة حفر يف حقل 

منيفة للزيت يف اخلليج 

العربي. 
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كفاءة اأعمالها واحلد من الآثار ال�شلبية للطاقة 

الهيدروكربونية على البيئة.

وب�شكل عام، فقد كر�شت ال�شركة جانبًا كبريًا من 

متويلها لربامج التقنية البتكارية بهدف جني 

الثمار. فقد مت ت�شجيل 34 براءة اخرتاع يف عام 

2010م لدى مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف 

الوليات املتحدة، ومتت حماية 104 تقنيات جديدة 

واخرتاعات من خالل طلبات احل�شول على براءات 

الخرتاع املقدمة يف العام ذاته.

ويتجلى الدليل على اإقدام اأرامكو ال�شعودية باطراد 

على التقنية يف العر�س الذي قدم يف عام 2010م 

للجيل الثاين من نظام حماكاة املكامن العائد 

لل�شركة، “قيقاباورز” احلائز على اجلوائز، الذي 

طوره مركز الأبحاث املتقدمة التابع ملركز التنقيب 

وهند�شة البرتول. وكان النظام الأول ي�شمى نظام 

“نظام  الإنكليزي  ل�شمه  اخت�شار  وهو  “باورز”، 
نة للزيت واملاء والغاز”. وهي  املحاكاة املتوازية املح�َشّ

التقنية الأوىل من نوعها يف ال�شناعة التي ت�شمح 

مبحاكاة احلقول ال�شخمة بدقة عالية للغاية وتزيد 

من قدرة علماء اجليولوجيا بدرجة كبرية على متييز 

اخل�شائ�س املهمة للمكامن بدقة.

كما بلغ مفهوم “روبوتات املكامن”، احلائز على 

جوائز عدة، مرحلة جديدة خالل ال�شيف املا�شي 

مع اإجراء اأول اختبار حقلي حي ت�شهده ال�شناعة 

حلقن ج�شيمات متناهية ال�شغر )حجمها ي�شل 

اإىل جزء من ع�شرة اآلف جزء من �شمك ال�شعرة( 

خا�شة باملكامن يف بئر مراقبة. وبف�شل هذه التجربة 

الناجحة اقرتبنا اأكرث من تطوير روبوتات �شوف 

حتدث تغيريًا هائاًل، لأنها م�شممة للمرور خالل 

م�شام متناهية ال�شغر يف �شخور املكامن لتحديد 

 خ�شائ�س املكمن وتزويدنا مبعلومات عنها 

والتفاعل معها.

ويف اإطار تطبيق تقنية جديدة واعدة جدًا، اأجرى 

مركز الأبحاث والتطوير يف اأرامكو ال�شعودية اختبارًا 

جتريبيًا على تقنية متقدمة للف�شل الغ�شائي لأول 

مرة يف عام 2010م بهدف درا�شة قدرتها على 

اإزالة النيرتوجني وملوثات الغاز احلام�س من املواد 

الهيدروكربونية. كما خطا مركز الأبحاث والتطوير 

خطوة مهمة على طريق حت�شني ت�شميم معامل 

ف�شل الغاز من الزيت والتدفق الثالثي التي �شُتقام 

م�شتقباًل من خالل اأول حماكاة حا�شوبية ثالثية 

الأبعاد لتدفقات خليط الزيت واملاء والغاز داخل 

وعاء باحلجم الكامل من الأوعية امل�شتخدمة يف 

معامل ف�شل الزيت عن الغاز با�شتخدام ديناميكيات 

ال�شوائل احل�شابية.

حماية البيئة
منذ عام 2001م زادت اأرامكو ال�شعودية ب�شكل كبري 

من اإنفاقها على الربامج البيئية، واأجنزت ثمانية 

برامج بيئية حتت رعاية ال�شركة يف عام 2010م 

مبا يف ذلك تركيب اأنظمة لدخانية للحرق يف 29 

�شعلة للغاز الطبيعي، وتطوير �شبكات مياه ال�شرف 

يف مرافق ال�شركة على م�شتوى اململكة. وتت�شمن 

هذه امل�شاريع تطوير اأنظمة الإ�شعال املتنوعة، 

وتطوير مرافق معاجلة مياه ال�شرف ال�شحي يف 

الظهران والريا�س ورابغ ومناطق اأخرى، وا�شتبدال 

نظام التربيد يف الريا�س، واإ�شافة جممع للمعاجلة 

 الهيدروجينية للديزل يف م�شفاة 

راأ�س تنورة.

ويندرج �شمن الأولويات الأخرى لدى اأرامكو 

ال�شعودية يف عام 2010م حت�شني الأداء البيئي 

لوقود النقل؛ حيث ا�شتمرت ال�شركة يف اهتمامها 

بتطوير اأنواع وقود اأعلى كفاءة واأقل تلويثًا عند 

الحرتاق لال�شتخدام يف حمركات الحرتاق الداخلي 

امل�شتقبلية، اإىل جانب اجلهود الأخرى الهادفة اإىل 

احلد من الآثار البيئية، مثل اإزالة الكربيت من 

الزيت اخلام الكامل قبل التكرير واحتجاز الكربون. 

كما تقرر متويل م�شروع جتريبي ل�شتخدام الكربون 

يف حت�شني ا�شتخراج الزيت بهدف رفع اإنتاج املكامن 

عن طريق حقنها بالكربون.

مقدمة مقدمة

يف ال�شفحة املقابلة: 

برجا التنقيب وهند�شة 

البرتول ومركز الهند�شة 

يف الظهران. يف الأعلى: 

اإحدى طائرات ال�شركة 

اأثناء اإقالعها
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وقد حققت ا�شرتاتيجية اأرامكو ال�شعودية يف جمال 

الطاقة املتجددة والأبحاث اخلا�شة بالطاقة 

املتجددة وتنفيذ امل�شاريع التجريبية املرتبطة بها 

وا�شتغاللها جتاريًا واإنتاجها يف اململكة تقدمًا 

كبريًا خالل عام 2010م. ويف اإطار امل�شاريع 

اجلديدة ا�شتثمرت ال�شركة يف اإقامة مرفق للطاقة 

ال�شم�شية بقدرة 10 ميقاواط يف مبنى املكاتب يف 

املجمع ال�شمايل، و�شهلت اإن�شاء مرفق اآخر للطاقة 

ال�شم�شية يف جزيرة فر�شان ملنع حرق الديزل يف 

هذه اجلزيرة. وقامت �شولر فرنتري ك. ك.، وهي 

�شركة تابعة ل�شركة �شوا �شل امل�شاهمة املخت�شة 

بالطاقة ال�شم�شية يف اليابان، ببناء مرافق جتريبية 

�شغرية للطاقة ال�شم�شية يف ال�شعودية ب�شعة 2-1 

ميقاواط وو�شعت خططًا لبناء مرافق ت�شنيع عاملية 

يف اململكة.

وقد اأن�شئت وحدة اإدارية جديدة يف ال�شركة حتت 

ا�شم “اأنظمة الكهرباء” مهمتها مراقبة اجلهود 

املتعلقة بكفاءة الطاقة وتنفيذها، مبا يف ذلك و�شع 

ا�شرتاتيجية الطاقة املتجددة.

تقدير الموارد الب�شرية
�شعيًا اإىل رفع اإنتاجية ال�شركة وقدراتها حا�شرًا 

وم�شتقباًل، فقد ر�شخنا التزامنا بتنمية املوارد 

الب�شرية يف عام 2010م من خالل زيادة م�شتوى 

اللتحاق بربامج التدريب والتنمية املهمة بالفعل 

وبناء ثالثة مراكز رئي�شية جديدة للقيادة والتدريب. 

ويف اأواخر عام 2010م، و�شل عدد موظفي ال�شركة 

اإىل 54798 موظفًا، منهم 47741 من ال�شعوديني 

وت�شل ن�شبتهم 87% من جمموع القوى العاملة، فيما 

بلغ عدد الأجانب 7057 موظفًا.

ويف عام 2010م، ارتفع عدد امل�شجلني يف برنامج 

الدرا�شة اجلامعية لغري املوظفني اإىل 1781، منهم 

1293 يف موؤ�ش�شات تعليمية خارج اململكة. كما بلغ 

عدد امل�شجلني يف برامج التدرج، مبن فيهم الذين 

يعملون يف امل�شاريع امل�شرتكة، 5442 �شخ�شًا بحلول 

نهاية العام. وتهدف هذه الربامج وغريها من 

الربامج امل�شابهة اإىل تزويد �شباب اململكة باملهارات 

ال�شرورية ملجابهة التحديات الكثرية التي تواجه 

ال�شركة واململكة يف ال�شنوات املقبلة.

ووا�شل املوظفون خالل هذا العام ح�شد مراتب 

ال�شرف والألقاب الرفيعة �شواًء على امل�شتوى 

الإقليمي اأو الدويل وهو ما يعترب �شهادة اأخرى على 

فاعلية �شيا�شات تنمية املوارد الب�شرية التي ننتهجها.

تنويع القت�شاد
خالل هذا العام، وا�شلت ال�شركة جهودها لتنويع 

القت�شاد املحلي؛ فقد مت �شراء وتوفري نحو 80% من 

الب�شائع واخلدمات التي يحتاجها العمل يف اأرامكو 

ال�شعودية من جتار حمليني، كما ارتفع م�شتوى 

التخزين املحلي يف امل�شتودعات بدرجة كبرية، 

وزادت قائمة املوردين وامل�شنعني املحليني املعتمدين.

التوا�شل مع المجتمع
ا�شتمرت ال�شركة يف حتمل م�شوؤوليتها كع�شو فاعل يف 

املجتمع واإحداث التغيري الإيجابي يف الوطن وحيثما 

تعمل. وكان الرتكيز الرئي�س على برنامج ال�شالمة 

املرورية يف اأرامكو ال�شعودية الذي اأحدث تقدمًا 

كبريًا يف توعية املواطنني وم�شاعدتهم على ممار�شة 

ال�شالمة املرورية – مثل ال�شائقني والركاب – من 

خالل برنامج متعدد اجلوانب لتح�شني ال�شالمة 

والهند�شة والتوعية والتطبيق وال�شتجابة للطوارئ 

على الطريق. والهدف الرئي�شي من هذه اجلهود 

هو تقليل الإ�شابات والوفيات وحماية املمتلكات على 

الطرق يف اململكة.

وخالل عام 2010م طرحت اأي�شًا عدة مبادرات 

على �شعيد املواطنة تت�شمن برناجمًا مل�شاندة 

احلاجة امللحة على املدى البعيد يف اأن ت�شبح اململكة 

اقت�شادًا يعتمد على املعرفة. ووا�شلت ال�شركة العمل 

على تطوير املوؤ�ش�شة الثقافية البارزة لها وهي مركز 

امللك عبد العزيز الثقايف العاملي يف الظهران، ونحن 

فخورون باإ�شهامنا يف مزيد من التطوير ملركز امللك 

عبداهلل للدرا�شات والبحوث البرتولية يف الريا�س، 

وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية على ال�شاحل 

الغربي، ونعتزم تنفيذ عدد من الربامج التي تهدف 

اإىل الرتقاء مب�شتوى موؤ�ش�شات التعليم العام يف 

اململكة من خالل توفري اأن�شطة لمنهجية يف جمالت 

مثل حل امل�شائل والريا�شيات والعلوم.

لقد اأ�شهم موظفو اأرامكو ال�شعودية وذووهم وقاطنو 

اأحياء ال�شكن التابعة لها مبا لديهم من وقت وجهد 

ومال لنفع الآخرين يف عام 2010م، حيث رغبت 

ال�شركة يف جت�شيد قيمها من خالل جهود اإن�شانية. 

عالوة على ذلك، فقد ق�شى مئات من ال�شباب 

املتطوع ما يربو على 82000 �شاعة عمل كي تتوج 

برامج ال�شركة خالل فرتة ال�شيف و�شهر رم�شان 

املبارك والعيدين بالنجاح وح�شور اأكرث من 250000 

�شخ�س لهذه املنا�شبات.

ا�شت�شراف الم�شتقبل
بالرغم من عدم و�شوح معامل بيئة العمل العاملية 

خالل عام 2010م، فاإن اأرامكو ال�شعودية ا�شتطاعت 

التغلب على حتديات كثرية والوفاء بالتزاماتها 

وال�شتعداد للم�شتقبل ومالم�شة حياة باليني من 

الب�شر حول العامل. 

ومهما كان جناح ال�شركة يف اإدارة مكامن الزيت 

اخلام ال�شخمة وتطويرها يف اململكة، ويف تو�شيع 

نطاق عمليات الغاز الطبيعي، واكت�شاف اآفاق جديدة 

يف قطاع التكرير والت�شويق، وتعزيز رعايتها للبيئة، 

وال�شتفادة من التقنيات واملواهب، فاإن اأهم ما تعتز 

به اأرامكو ال�شعودية هو اأنها حولت مرة اأخرى �شعار 

تغيريًا  اأحدثت  للعامل” اإىل حقيقة ملمو�شة  “الطاقة 
يف عام 2010م.

اأرامكو ال�شعودية 

توؤثر يف حياة باليني 

الب�شر حول العامل

مقدمة مقدمة

التقنية املتقدمة جزء 

ل يتجزاأ من الأعمال 

اليومية ملوظفي اأرامكو 

ال�ضعودية. 

توظف اأرامكو ال�شعودية 

يف مرافقها ال�شخمة 

اأحدث التقنيات يف جمال 

اإنتاج ومعاجلة الزيت 

اخلام والغاز الطبيعي 

خلدمة عمالئها يف اأنحاء 

العامل.



اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

18

اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

19

�لتنقيب

زادت ال�شركة من وترية برناجمها التنقيبي 

يف اأنحاء اململكة يف عام 2010م ا�شتعدادًا 

لتزايد الطلب على املواد الهيدروكربونية يف 

امل�شتقبل. وقد تكللت هذه اجلهود بالنجاح مع 

اكت�شاف اأربعة حقول جديدة للزيت وحقل واحد 

جديد للغاز، ليزيد العدد الإجمايل للحقول املكت�شفة 

يف اأرامكو ال�شعودية اإىل 112 حقاًل، ف�شاًل عن 

اإ�شافة �شتة مكامن جديدة للنفط وثالثة اأخرى للغاز 

اإىل احلقول القائمة. وت�شتخدم اأرامكو ال�شعودية 

اأحدث التقنيات للبحث با�شتمرار عن احتياطيات 

برتولية جديدة، ويركز برناجمها التنقيبي ب�شورة 

اأكرب على املناطق احلدودية واجلديدة مثل البحر 

الأحمر، كما تقوم ال�شركة اأي�شًا با�شتك�شاف اإمكانات 

املكامن التقليدية وغري التقليدية واملناطق البحرية 

مع ا�شتهداف املياه العميقة.

برنامج البحر الأحمر - يف عام 2010م،   •
زادت اأرامكو ال�شعودية من ن�شاطها ال�شيزمي يف 

املناطق غري امل�شتك�شفة ن�شبيًا والتي ميكن اأن ت�شيف 

احتياطيات كبرية. وكان اأحد امل�شاريع الرئي�شة يف 

هذا ال�شدد التو�شع الكبري يف عمليات التنقيب يف 

البحر الأحمر، مع ا�شتخدام طاقم ثان من اأطقم 

امل�شح ال�شيزمي. ووا�شل طاقم امل�شح ال�شيزمي ثنائي 

البعد الذي بداأ عمله يف املنطقة النتقالية يف نوفمرب 

2009م جمعه للبيانات ال�شيزمية على طول ال�شاحل 

ال�شمايل للبحر الأحمر التي تتكامل مع كافة البيانات 

ال�شيزمية املتاحة وبيانات الآبار من اأجل فهم اأف�شل 

لإمكانات احلو�س. وقد بداأ طاقم امل�شح ال�شيزمي 

البحري ثالثي الأبعاد اأعماله يف اأكتوبر 2010م 

يف �شمال البحر الأحمر جلمع البيانات ال�شيزمية 

يف املياه العميقة، حيث تزيد اأرامكو ال�شعودية من 

خربتها يف جمال التنقيب يف هذه املياه العميقة.

الربامج ال�شيزمية يف اخلليج العربي   •
- ا�شتمر العمل يف امل�شح ال�شيزمي البحري ثالثي 

الأبعاد وكذلك برنامج جمع البيانات ال�شيزمية يف 

املنطقة النتقالية مل�شاندة تطوير حقل منيفة الذي بداأ 

يف �شهر نوفمرب 2009م، كما بداأ طاقمان اإ�شافيان 

من طواقم امل�شح ال�شيزمي البحري ثالثي الأبعاد 

اأعمالهما يف اخلليج العربي. ويقوم اأحد الطاقمني 

بجمع بيانات اأكرث عن حقل احل�شباة مل�شاندة زيادة 

الإنتاج املقررة هناك مبقدار 2.5 بليون قدم مكعبة 

قيا�شية من الغاز ملعمل الغاز اجلديد يف وا�شط. 

ويركز الطاقم الثاين على اأهداف تنقيبية اأعمق مع 

حت�شني اإنتاج ال�شور ال�شيزمية وتو�شيف املكامن 

ال�شحلة املنتجة للنفط.

اختبار جمع البيانات ال�شيزمية   •
الكثيفة - دعمًا لتح�شني نوعية ال�شور امل�شتمدة 

من امل�شوحات ال�شيزمية، مت ن�شر اجليل الثاين من 

طواقم امل�شح ال�شيزمي لإكمال اختبار جمع البيانات 

ال�شيزمية الكثيفة حول حقل مرزوق النفطي.

املخترب اجليولوجي النقال – يف عام   •
2010م، ا�شتخدمت ال�شركة خمتربًا جيولوجيًا نقاًل 

حمموًل على مقطورة لتقييم موقع احلفر من حيث 

ال�شجل الأحفوري يف �شخور املكمن. وت�شتخرج 

الأحافري املجهرية ذات ال�شبغة الع�شوية النباتية 

واحليوانية، التي تعد �شرورية لتحديد التكوينات 

ال�شخرية حتت �شطح الأر�س، من كميات �شغرية 

من قطع ال�شخور والعينات ال�شخرية اجلوفية 

لدرا�شتها خالل احلفر واتخاذ القرارات املثلى يف 

الوقت املنا�شب.

مبادرة اإنتاج الغاز من مكامن قليلة   •
امل�شامية والنفاذية - بداأت اأرامكو ال�شعودية 

مبادرة ا�شرتاتيجية لدرا�شة اإمكانية ا�شتخراج الغاز 

من ال�شخور قليلة امل�شامية والنفاذية وغاز ال�شجيل 

يف اململكة. وين�شب الرتكيز املبدئي يف �شمال غرب 

البالد ويف منطقة الغوار، حيث البنية التحتية للغاز. 

ويجري حاليًا ا�شتكمال بناء معريف اأويل من مناطق 

مماثلة يف اأمريكا ال�شمالية مع درا�شات تقنية داخلية 

وبرامج بحثية للم�شاعدة يف مواجهة التحديات 

اجليولوجية والهند�شية الفريدة من نوعها يف اململكة 

التنقيب

يف الأ�شفل: مهنيو العلوم اجليولوجية يجوبون احلقل 

بحثًا عن دليل يقود اإىل املكامن الهيدروكربونية 

املحتملة. يف الأعلى: �شورة مقطعية عر�شية لنموذج 

اأحد مكامن الزيت. 

خمت�شون يحللون 

املعلومات على �شا�شة كبرية 

يف مركز التوجيه الأر�شي 

يف ال�ضركة. 
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العربية ال�شعودية ولتحديد مواقع اآبار حمددة من 

املقرر حفرها يف عام 2011م. وجتمع ال�شركة على 

نحو مبتكر بني املعرفة والبحث لتعظيم احتياطيات 

الغاز وم�شادره التقليدية وغري التقليدية من اأجل 

تلبية الطلب املحلي املتنامي.

 

برنامج التنقيب عن الغاز واإنتاجه -    •
وا�شلت �شركات م�شاريع التنقيب والإنتاج امل�شرتكة 

الأربع، برامَج التنقيب عن الغاز يف �شحراء الربع 

اخلايل، وهي امل�شاريع امل�شرتكة التي  متخ�شت 

عن مبادرة الغاز الطبيعي التي طرحها املجل�س 

الأعلى ل�شوؤون البرتول واملعادن بهدف زيادة الفوائد 

القت�شادية والجتماعية يف اململكة اإىل اأعلى حد 

من خالل الدخول يف م�شاريع م�شرتكة مع �شركات 

الطاقة العاملية للتنقيب عن حقول الغاز الطبيعي 

يف مناطق معينة من �شحراء الربع اخلايل. ويجري 

تنفيذ اأن�شطة م�شاريع التنقيب والإنتاج امل�شرتكة 

بالتوازي مع برنامج اأرامكو ال�شعودية للتنقيب عن 

الزيت والغاز واإنتاجه يف اأنحاء اململكة. وت�شمل هذه 

ال�شركات ما يلي :

 

اإيني ريب�شا للغاز املحدودة - )مملوكة    ••
بن�شبة 50% لإيني و30% لريب�شول و20% لأرامكو 

ال�شعودية(: قامت وزارة البرتول والرثوة املعدنية 

بتمديد الفرتة التنقيبية الأوىل ل�شركة اإيني ريب�شا 

للغاز املحدودة حتى 25 رجب 1432هـ )27 يونيو 

2011م(، بغر�س اإعادة معاجلة بيانات امل�شح 

ال�شيزمي ثالثي الأبعاد بنظام اأنباك، وبعدها �شتقرر 

ما اإذا كانت �شتقدم على حفر البئر الرابعة املتبقية 

�شمن التزامها التنقيبي.

 

�شاينو ال�شعودية للغاز املحدودة -    ••
)مملوكة بن�شبة 80% ل�شاينوبك، و20% لأرامكو 

ال�شعودية(: قررت �شاينو ال�شعودية للغاز املحدودة 

الدخول يف املرحلة التنقيبية الثانية، وقد وافقت 

وزارة البرتول والرثوة املعدنية على خططها.

 

لوك اأويل العربية ال�شعودية للطاقة    ••
املحدودة )لوك�شار(- )مملوكة بن�شبة 80% للوك 

اأويل و 20% لأرامكو ال�شعودية(: قررت الدخول يف 

مرحلة التقييم وعدم الدخول يف الفرتة التنقيبية 

الثانية، والإبقاء على منطقة التقييم يف طخمان 

وامل�شيب. وقد قامت لوك�شار بحفر اأول بئر تقييمية 

)طخمان - 4( حيث واجهت مكمنًا م�شاميته 

ونفاذيته قليلة للغاية يف عنيزة. وجتري لوك�شار 

املزيد من الدرا�شات من اأجل حت�شني معدلت اإنتاج 

الآبار عن طريق التحفيز التك�شريي.

 

�شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة    ••
)�شراك( - )مملوكة بن�شبة 50% ل�شل و%50 

لأرامكو ال�شعودية): حفرت �شراك اآخر بئر يف 

التزامها التنقيبي الأول، وهي البئر كدن  - 7، 

يف الطرف اجلنوبي حلقل كدن ال�شمايل. وقد 

تدفقت البئر مبعدلت عالية من الغاز بلغت 44.5 

مليون قدم مكعبة قيا�شية يف التكوين العربي – ج. 

وي�شري اختبار اأجري يف التكوين العربي – د اإىل 

اأن املنطقة العليا هي احلاملة للغاز يف حني اأن 

املنطقة ال�شفلى متر مبرحلة انتقالية بني الغاز 

التنقيب

 اكت�شاف حقول جديدة 
للزيت والغاز

خالل عام 2010م، اكت�شفت اأرامكو ال�شعودية 

اأربعة حقول جديدة للزيت وحقاًل للغاز، لريتفع 

بذلك اإجمايل عدد احلقول التي اكت�شفتها ال�شركة 

اإىل 112 حقاًل.

كما اكت�شفت ال�شركة 

اأي�شًا �شتة مكامن جديدة 

للزيت وثالثة للغاز يف 

احلقول املوجودة، وقامت 

بتو�شيع وتاأكيد وحتديد 

الحتياطيات يف حقول 

مدين وجالدي وربيب 

و�شبله ومنيفة وجنيمان 

واحلباري وال�شادن 

وخري�س واجلالميد واحل�شباة وكران والتينات.

وفيما يلي نتناول احلقول املكت�شفة حديثًا:

منالن -1 

مت اختبار بئر منالن -1 ال�شتك�شافية )بند 

ميزانية- 33(، التي تقع على بعد 166 كيلومرتًا 

�شمال غرب مدينة اجلبيل، لتتدفق مبقدار 566 

برميل من الزيت يف اليوم و 0.22 مليون قدم 

قيا�شية مكعبة من الغاز يف اليوم من مكمن هيث 

�شرتينجرز.

• ال�شيد -1	

تدفقت بئر ال�شيد ال�شتك�شافية )بند ميزانية-

33(، التي تقع على بعد 400 كيلومرت �شمال 

الريا�س، مبقدار 500 برميل يف اليوم من مكمن 

هيث �شرتينجرز و 185 برمياًل يف اليوم من مكمن 

رميثان. وقد اأكدت هذه البئر وجود ممر هيث 

املهم على جانبي حو�س قوتنيا.

  • اأر�شان -1	

تدفقت بئر اأر�شان ال�شتك�شافية، التي تبعد 120 

كيلومرتًا جنوب �شرق الريا�س، مبقدار 125 

برمياًل يف اليوم من عنيزة-اأ، وتتوا�شل اأعمال 

احلفر الناجحة يف منطقة دعيبان �شريان يف 

املنطقة الو�شطى.

• قمران -1    	

تدفقت بئر قمران - 1 ال�شتك�شافية )بند 

ميزانية33-(، والواقعة يف منطقة الربع اخلايل 

على بعد 180 كيلومرتًا غرب حقل ال�شيبة، 

مبقدار 630 برمياًل يف اليوم من مكمن م�شرف. 

ومن املتوقع اأن يرتفع معدل تدفق البئر اإذا مت 

تن�شيطها. ويعد هذا الكت�شاف الأول حلقل زيت 

يف منطقة الربع اخلايل منذ بدء اأعمال التقيب 

الأخرية يف املنطقة.

• جالميد - 3	

مت اختبار بئر جالميد- 3 ال�شتك�شافية )بند 

ميزانية - 33(، التي تبعد 95 كيلومرتًا جنوب 

�شرق طريف، وتدفقت مبقدار 12.1 مليون قدم 

قيا�شية مكعبة يف اليوم من مكن �شارة.

واملياه. وقد اأدت نتائج حفر البئرين كدن -6 و7 اإىل 

زيادة الحتياطيات يف حقل كدن ال�شمايل مقارنة 

بتلك التي �شبق ت�شجيلها من قبل �شركة اأرامكو 

ال�شعودية. وقد قررت �شراك اأي�شًا الدخول اإىل 

املرحلة التنقيبية الثانية.

ت�شتخدم اأرامكو 

ال�شعودية اأحدث 

ما تو�شلت اإليه 

التقنية ملوا�شلة 

البحث عن مكامن 

برتولية جديدة 

التنقيب

اإىل الي�شار: اإحدى �شفن 

اأرامكو ال�شعودية تنزل 

عواماتها اأثناء اإجراء 

اختبار �شيزمي يف املنطقة 

البحرية. يف ال�ضفحة 

املقابلة: قافلة من �شيارات 

امل�شح ال�شيزمي جتوب 

ال�شحراء.
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 �أعمال

�لزيت

اأعمال 

الزيت

جهودنا لزيادة الطاقة 

الإنتاجية خري دليل على التزام 

ال�شركة املتوا�شل باإحداث فرق 

يف حياة م�شتهلكي الطاقة حول 

العامل

يف عام 2010م، و�شعت اأرامكو ال�شعودية اللم�شات 

الأخرية على اأجزاء كبرية من اأ�شخم برنامج 

راأ�شمايل يف تاريخها، وهو الربنامج الذي بداأ يف 

عام 2009م ورفع طاقة اإنتاج الزيت الق�شوى الثابتة 

لل�شركة مبقدار 1.7 مليون برميل يف اليوم لي�شل اإىل 

12 مليون برميل يف اليوم. لكننا مل نتوقف عند هذا 

احلد، بل حققنا زيادة كبرية اأخرى يف اإنتاج الزيت يف 

حقل منيفة، وهو حقل للخام العربي الثقيل، بلغت 900 

األف برميل يف اليوم كما اأ�شفنا اأكرث من 200 األف 

برميل اأخرى يف اليوم من خالل برنامج املحافظة على 

الطاقة الإنتاجية، و�شرعنا يف تطوير حقل ال�شفانية 

وهو اأكرب حقل نفطي بحري يف العامل. ومع اأن العامل 

حظي باإمدادات جيدة من النفط حتى نهاية عام 

2010م، فاإن من املتوقع اأن يزيد الطلب العاملي واملحلي 

يف امل�شتقبل. وتوؤكد جهودنا الرامية اإىل زيادة الطاقة 

الإنتاجية التزام ال�شركة املتوا�شل باإحداث فرق يف 

حياة م�شتهلكي الطاقة يف جميع اأنحاء العامل، مبا يف 

ذلك العمل على اإنتاج الزيت الثقيل، وبناء م�شاف 

جمهزة خ�شي�شًا ملعاجلة هذا الزيت.

يف �شهر �شبتمرب، خاطب الأ�شتاذ خالد الفالح، 

رئي�س اأرامكو ال�شعودية وكبري اإدارييها التنفيذيني 

موؤمتر الطاقة العاملي يف مونرتيال بكندا، م�شددًا 

على ا�شتمرار تزايد احلاجة لطاقة اآمنة ووفرية 

باأ�شعار معقولة مبعدل كبري يف ظل ا�شتمرار الرخاء 

القت�شادي العاملي والزيادة املتوقعة يف �شكان العامل 

بنحو بليوين ن�شمة بحلول عام 2050م. و�شدد الفالح 

على حاجة زعماء العامل لإيجاد التوازن الأمثل 

للم�شاعدة يف تلبية الطلب العاملي. وقد ح�شر موؤمتر 

الطاقة العاملي، الذي ينعقد مرة كل ثالث �شنوات، 

اأكرث من 5500 من اأع�شاء الوفود من اأكرث من 50 بلدًا 

يف عام 2010م، مبن فيهم كبار الإداريني التنفيذيني 

لبع�س كربيات �شركات اإنتاج الطاقة يف العامل، ووزراء 

حكوميون واأكادمييون وو�شائل اإعالم.

كما خاطب الفالح، باعتباره اأحد املتحدثني الرئي�شني، 

اأ�شبوع موؤ�ش�شة كامربيدج اإنرجي ر�شري�س اأ�شو�شيت�س 

لعام 2010م يف هيو�شنت، تك�شا�س، وهو املوؤمتر 

ال�شنوي املرموق الذي يح�شره قادة عامليون يف جمال 

الطاقة. واأكد رئي�س اأرامكو ال�شعودية وكبري اإدارييها 

التنفيذيني يف كلمته اأن الطاقة �شرورية جلميع 

الأن�شطة القت�شادية العاملية تقريبًا، واأن القت�شاد 

العاملي القوي يعتمد ب�شكل كبري على اإمدادات الطاقة 

املوثوقة باأ�شعار معقولة. وبالنظر اإىل امل�شتقبل، 

�شرح الفالح لأع�شاء الوفود باأن قادة �شناعة الطاقة 

يحتاجون اإىل الرتكيز على احلتميات الرئي�شة الثالث 

وهي: كفاية العر�س، ومعقولية التكلفة، واملقبولية 

البيئية. وقد ح�شر موؤمتر موؤ�ش�شة كامربيدج اإنرجي 

ر�شري�س اأ�شو�شيت�س 2,200 من اأع�شاء الوفود من 

اأكرث من 55 بلدًا، و�شجعهم املوؤمتر على النتقال من 

فرتة التحديات القت�شادية اإىل مرحلة جديدة من 

ال�شتثمار يف الطاقة والنمو.

وخالل عام 2010م، كانت م�شاريع اأرامكو ال�شعودية 

الكبرية التالية يف جمال اأعمال الزيت متر مبراحل 

خمتلفة من التطوير والإجناز:

الم�شاريع 
•  م�شاريع مت اجنازها

••  م�شروع زيادة الإنتاج يف خري�س: 
يعد امل�شروع العمالق لزيادة اإنتاج الزيت اخلام يف 

خري�س الأ�شخم بني م�شاريع عدة لأرامكو ال�شعودية 

تهدف اإىل تعزيز الطاقة الإنتاجية حلقول الزيت 

يف اململكة العربية ال�شعودية وتلبية الطلب العاملي 

احلايل وامل�شتقبلي. وقد �شممت مرافق خري�س لإنتاج 

1.2 مليون برميل يف اليوم من الزيت اخلام العربي 

اخلفيف. وي�شم م�شروع خري�س ثالثة حقول نفطية 

هي خري�س واأبو جفان ومزاليج. وبالإ�شافة اإىل 

اإنتاجه نوعية عالية من الزيت اخلام العربي اخلفيف، 

ميكن حلقل خري�س اإنتاج ما يقرب من 450 مليون 

قدم مكعبة قيا�شية من الغاز امل�شاحب و80 األف برميل 

يف اليوم من مكثفات �شوائل الغاز الطبيعي. وقد بداأ 

ت�شغيل امل�شروع يف �شهر يونيو 2009م، ومتكن من بلوغ 

طاقته الق�شوى الثابتة يف عام 2010م. وي�شم امل�شروع 

اأف�شل التطبيقات احلقلية الذكية مقارنة باأي حقل تابع 

لل�شركة، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة ا�شتخال�س الزيت 

وحماية املكمن.

يف الأ�شفل: و�شعت اأرامكو ال�شعودية يف عام 2010م 

اللم�شات الأخرية مل�شروعني مهمني لزيادة اإنتاج الزيت 

ي�شيفان 1.7 مليون برميل يف اليوم اإىل الطاقة 

الإنتاجية لل�شركة. يف الأعلى اإىل الي�شار/يف ال�شفحة 

املقابلة: رئي�س وحدة يف ال�شركة اأثناء العمل.
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برنامج اخلر�شانية: بلغت الطاقة الإنتاجية   ••
ملجمع اخلر�شانية الذي ي�شم مرفقًا ملعاجلة الزيت 

ومعماًل للغاز 500 األف برميل يف اليوم من الزيت 

اخلام بعد بدء ت�شغيل معمل الغاز يف اخلر�شانية الذي 

تبلغ طاقته بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم يف �شهر 

اأبريل. ويقوم برنامج اخلر�شانية مبزج الزيت اخلام 

العربي اخلفيف من حقل اخلر�شانية، وحقلي اأبو 

حدرية والفا�شلي، ويولد 300 ميقاواط من الكهرباء 

من حمطة الإنتاج املزدوج للكهرباء والبخار يف املوقع، 

حيث يوفر الكهرباء للمعمل ويتم ت�شدير الفائ�س اإىل 

�شبكة الكهرباء الوطنية مل�شاندة الطلب على الكهرباء 

يف اململكة.

امل�شاريع اجلارية  •
م�شروع تطوير حقل منيفة لزيادة اإنتاج   ••

الزيت اخلام: يف عام 2010م، مت حتقيق تقدم كبري 

يف حقل منيفة وهو حقل بحري عمالق يف اخلليج 

العربي قيد التطوير وخام�س اأكرب حقل نفطي يف 

العامل، و�شيتم ا�شتخدام اإنتاجه كلقيم لتغذية امل�شايف 

املقرر اإقامتها يف اململكة.

وقد اكتملت عنا�شر امل�شروع خالل العام و�شملت 

جميع جزر احلفر وكذلك اجل�شور الرئي�شة واجلانبية. 

وبداأت اأعمال الإن�شاء ملجمع املعاجلة املركزية يف 

منيفة، مع اكتمال اجلزء الرئي�س وحمالت الأنابيب. 

ويهدف م�شروع منيفة اإىل زيادة اإنتاج الزيت على 

مراحل تنتج املرحلة الأوىل 500 األف برميل يف اليوم 

من الزيت العربي الثقيل بحلول عام 2013م و900 األف 

برميل يف اليوم بحلول عام 2014م. ويقع حقل منيفة 

يف املياه ال�شحلة واحل�شا�شة بيئيًا، مما ي�شتلزم زيادة 

اأعمال احلفر يف املواقع الربية مع احلد من املن�شات 

البحرية. وحلماية البيئة، مت حفر بع�س الآبار لإعادة 

حقن قطع احلفر على كل من�شة من من�شات احلفر 

تالفيًا للحاجة لنقل هذه القطع بوا�شطة ال�شنادل. 

وتوؤدي اإعادة حقن قطع احلفر اإىل التخل�س من 

نفايات احلفر بطريقة اقت�شادية و�شديقة للبيئة.

و�شي�شمل تطوير حقل منيفة اإن�شاء مرفق للمعاجلة 

املركزية مع معمل لفرز الغاز من الزيت ومرافق 

ملناولة اخلام الرطب وتركيز الزيت اخلام وجمع 

الغاز و�شغطه والتخل�س من املياه املنتجة وحقن املياه 

وغريها من املرافق ذات ال�شلة. وي�شمل تطوير احلقل 

اإن�شاء ج�شر بطول 41 كيلومرتًا وج�شور علوية بطول 

ثالثة كيلومرتات لدعم 27 جزيرة حفر لآبار املياه 

ال�شحلة، و13 من�شة بحرية لآبار اإنتاج املياه العميقة 

وحقن املياه. وت�شمل مرافق الياب�شة 15 موقع حفر 

ومرفقًا مركزيًا ملعاجلة الزيت والغاز وعددًا من الآبار 

لإمداد املياه ومرافق للحقن وخطوط اأنابيب للتجميع 

املتعدد وحقن املياه ونقل املنتجات. و�شي�شم املعمل 

جميع املنافع الالزمة وحمطة توليد م�شرتك تنتج 420 

ميقاواط من الكهرباء.

املرحلة الأوىل لتطوير حقل ال�شفانية:   ••
بداأت املرحلة الأوىل من مرحلتي الربنامج برتكيب 

امل�شخات الكهربائية الغاط�شة وتطوير مرافق جتميع 

اخلام وتوفري اإمدادات الكهرباء لو�شط و�شمال 

ال�شفانية �شمن خطة التطوير الرئي�شة حلقل ال�شفانية. 

ويتمثل الهدف ال�شرتاتيجي للتطوير يف امل�شاعدة على 

الو�شول اإىل الطاقة الإنتاجية الق�شوى حلقل ال�شفانية 

من اخلام العربي الثقيل. و�شيوفر امل�شروع الطاقة 

الكهربائية كما �شيعمل على تطوير املن�شات احلالية 

عند فوهة الآبار بحيث تت�شع للمعدات الكهربائية 

العلوية اخلا�شة بامل�شخات الكهربائية الغاط�شة. كما 

يت�شمن امل�شروع توفري ر�شيف تو�شيل جديد وخط 

اأنابيب رئي�س قطره 42 بو�شة لنقل اخلام من الو�شلة 

اجلديدة اإىل معمل فرز الغاز من الزيت على الياب�شة. 

ومير امل�شروع حاليًا مبرحلة الت�شميم التف�شيلي. 

ويتوقع اأن يتم النتهاء منه اأواخر العام 2013م.

دعم القت�شاد المحلي

من بني الطرق الأ�شا�شية التي تدعم بها اأرامكو 

ال�شعودية التنمية القت�شادية املحلية تف�شيلها 

�شراء �شلع وخدمات م�شنعة حمليًا ل�شتخدامها 

يف م�شاريع ال�شركة. ويف عام 2010م، ا�شرتت 

اأرامكو ال�شعودية مواد بقيمة 3.6 بليون دولر من 

خالل مقاولت مت اإر�شاء اأكرث من 3 باليني دولر 

منها، اأو ما يوازي 85% من قيمتها، على موردين 

و�شناع حمليني.

كما اأر�شت ال�شركة 2,157 مقاولة خدمات 

وتعدياًل ملقاولة خالل العام نف�شه، باإجمايل 16.4 

بليون دولر، 77% منها 

مت اإر�شاوؤه على �شركات 

ومقاولني حمليني.

وحولت اأرامكو ال�شعودية 

اأي�شًا موادًا بقيمة 40 

مليون دولر لل�شوق 

املحلية �شمن خمزون 

امل�شتودعات يف عام 

2010م، لت�شل القيمة الرتاكمية للمواد املخزنة 

يف م�شتودعات حملية اإىل 240 مليون دولر. 

عالوة على ذلك، اأهلت ال�شركة واعتمدت 

151 موردًا حمليًا و 32 م�شّنعًا يف عام 2010م 

كم�شادر حمتملة للتوريد، لريتفع بذلك اإجمايل 

عدد امل�شّنعني امل�شجلني يف اأرامكو ال�شعودية من 

677 يف عام 2001م اإىل 961 يف عام 2010م.

كما �شاركت اأرامكو ال�شعودية يف برنامج 

ي�شتهدف اإبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل 

كحافز للم�شّنعني اجلدد الذي يقدمون اأ�شعارًا 

تناف�شية لإقامة مرافق جديدة يف اململكة لإنتاج 

�شلع معينة مرتبطة ب�شناعة الزيت.

اأعمال 

الزيت

اأعمال 

الزيت

يف الأ�شفل: اأوعية كبرية 

ترتفع يف اأحد معامل 

معاجلة الزيت اخلام 

املنتج من حقل خري�س 

ال�شخم. يف الأعلى: اأحد 

اأجهز احلفر يرتفع يف مياه 

اخلليج العربي.
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برنامج املحافظة على الطاقة   •
الإنتاجية:

وفر برناجمان للمحافظة على الطاقة الإنتاجية مرافق 

للتنقيب والإنتاج للمحافظة على اإنتاج الزيت والغاز من 

احلقول املطورة حديثًا وتلك القائمة بالفعل. ويت�شمن 

نطاق العمل ربط اآبار جديدة وتركيب اأنظمة ملراقبة 

واختبار الآبار وخطوط اأنابيب لنقل الزيت اخلام 

والغاز اإىل مرافق املعاجلة ومن�شاآت مل�شاندة 

اأعمال احلفر.

برنامج املحافظة على الطاقة الإنتاجية    ••
اأربعة وثمانني بئرًا جديدة  على الياب�شة – مت ربط 

للزيت واملاء يف عام 2010م واأ�شهمت يف زيادة 

الطاقة الإنتاجية للزيت بنحو 232 األف برميل يف 

اليوم، كما مت اإجناز 66 بئر غاز جديدة زادت اإنتاج 

الغاز بنحو 1.14 مليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم.

برنامج املحافظة على الطاقة الإنتاجية   ••
يف املنطقة البحرية- خالل العام 2010م، كان 

هناك تركيز �شديد على تركيب ودمج معدات قاع البئر 

وعدادات التدفق متعددة املراحل والوحدات الطرفية 

البعيدة على 60 ر�شيفًا قائمًا لالإنتاج يف املنطقة 

البحرية مل�شاندة مبادرة الآبار الذكية يف ال�شركة 

وامل�شاعدة يف مراقبة اأداء املكامن ب�شورة اآنية. كما 

مت اإجناز �شبكة خطوط الأنابيب الرئي�شة اخلا�شة 

باخلام يف ال�شفانية مل�شاندة خطة احلقل الرئي�شة. ويف 

اإطار امل�شروع اأن�شئ ممر �شحب بطول 5 كيلومرتات 

على الياب�شة خلطوط الأنابيب املزدوجة، ومت تركيب 

خطوط الأنابيب بطريقة احلفر التوجيهي الأفقي 

الأكرث دقة والأقل اإ�شرارًا بالبيئة بدًل من جتريف 

قاع البحر. 

نظام اإدارة الأرا�شي

متتلك اأرامكو ال�شعودية امتيازات وم�شاحات �شخمة 

من الأرا�شي املحجوزة يف الواقع، حيث اإنها ت�شمل 

ما يربو على ُع�شر اأرا�شي اململكة، وهي مرتكزة 

بالأ�شا�س يف املنطقتني ال�شرقية والو�شطى. وتنت�شر 

اأعمال ال�شركة يف عموم اململكة وهي مرتبطة ب�شبكة 

وا�شعة من حرم ممر خطوط اأنابيب، ومنافع بطول 

5000 كيلومرت. وقد اأدى تو�شع ال�شركة يف حمجوزات 

الأرا�شي، والذي ت�شاعف ثالث مرات منذ عام 

1980م، اإىل توقع منو كبري يف اكت�شافات الزيت 

والغاز اجلديدة يف امل�شتقبل. 

ولتحقيق اإدارة اأف�شل لهذه امل�شاحة ال�شا�شعة من 

الأرا�شي، التي ل تقل كثريًا يف م�شاحتها عن م�شاحة 

بريطانيا، اأطلقت اأرامكو ال�شعودية اأحد اأحدث 

الأنظمة، وهو نظام اإدارة 

الأرا�شي، الذي يعد جزءًا 

ل يتجزاأ من نظام �شاب، 

باكورة اأنظمة م�شاريع 

الأعمال يف ال�شركة. ويقوم 

النظام اجلديد باإدخال 

معلومات جغرافية �شمن 

اآلف ال�شجالت اخلا�شة 

باأرا�شي ال�شركة من خالل 

الدمج الكامل بني )نظام 

املعلومات اجلغرافية( 

ومعلومات نظام �شاب.

كانت ال�شركة فيما م�شى 

تعتمد يف اإدارة الأعمال 

املرتبطة بالأرا�شي على حزمة من املعلومات 

املجزاأة وغري املتكاملة مع واجهات متعددة. وكان 

النظام ال�شابق غري مدمج مع نظام �شاب لالأعمال 

الأ�شا�شية يف ال�شركة مما ا�شتلزم زيادة النفقات 

املبا�شرة وغري املبا�شرة لأعمال ال�شيانة اخلا�شة 

به وزيادة التدريبات للموظفني لإتقان قواعد 

البيانات املنف�شلة ومهارات اإدارة النظام ذات 

ال�شلة.

وقد قام نظام اإدارة الأرا�شي اجلديد بتنظيم 

17 عملية اأعمال متعلقة بالأرا�شي وت�شغيلها اآليًا، 

بالإ�شافة اإىل دمج اأنظمة اأعمال اأخرى ب�شكل 

كامل من خالل نافذة م�شتقلة. والآن ي�شتطيع 

امل�شتخدمون امل�شرح لهم بالدخول على النظام 

القيام بالأن�شطة املرتبطة باإدارة الأرا�شي، مبا 

يف ذلك ت�شاريح ا�شتخدام الأرا�شي واعتمادات 

الآبار وطلبات وتعديات الأرا�شي.

ومن بني املزايا الرئي�شة الأخرى للنظام اجلديد 

القدرة على متابعة الأرا�شي عن بعد من خالل 

حل يتبع منهج ر�شد التغيري الذي ي�شتعني ب�شور 

الأقمار ال�شناعية لر�شد اأية تغيريات يف ا�شتخدام 

الأرا�شي. وبالإ�شافة اإىل عمليات املعاينة امليدانية 

يف املوقع، توفر هذه الطرق ال�شتباقية حلماية 

موارد الأر�س اأداة قيمة يف منع ال�شتخدامات غري 

امل�شرح بها لالأرا�شي. 

ويعترب نظام �شاب حاًل عاملي امل�شتوى غري 

م�شبوق لإدارة الأرا�شي وا�شعة النطاق بطريقة 

متكن اأرامكو ال�شعودية من اإدارة احتياجاتها من 

الأرا�شي بطريقة اأف�شل يف امل�شتقبل.

التجمعات الآ�شيوية  •
منتدى التنمية ال�شيني لعام 2010م :   ••

�شارك الأ�شتاذ خالد الفالح رئي�س اأرامكو ال�شعودية 

وكبري اإدارييها التنفيذيني يف منتدى التنمية ال�شيني 

لعام 2010م الذي اأقيم لثالثة اأيام يف الفرتة من 20 

-  22 مار�س وا�شت�شافه مركز بحوث التنمية مبجل�س 

الدولة. ويوفر هذا املنتدى ال�شنوي ركيزة للحوار 

املبا�شر بني قادة الأعمال الدوليني وروؤ�شاء الهيئات 

الدولية والعلماء العامليني وكبار امل�شوؤولني احلكوميني 

حول املو�شوعات املتعلقة بتنمية ال�شني، وانعقد 

املنتدى حتت �شعار “ال�شني والقت�شاد العاملي: 

ما بعد الأزمة”.

قمة قادة الطاقة الآ�شيويني لعام   ••
2010م: ح�شر الأ�شتاذ خالد البوعينني، النائب 

الأعلى للرئي�س للتكرير والت�شويق قمة قادة الطاقة 

الآ�شيويني لعام 2010م يف بكني، ال�شني، مطلع �شهر 

يونيو. وكان من بني اأهم املو�شوعات التي ناق�شتها 

القمة �شيا�شات الطاقة امل�شتدامة واإ�شرتاتيجياتها، مع 

الرتكيز على الطاقة النووية، وطاقة الفحم والزيت 

والغاز، والطرق التي ميكن اأن ي�شهم بها ال�شتخدام 

الكفء للطاقة، بالإ�شافة اإىل م�شادر الطاقة املتجددة 

يف خف�س معدلت انبعاث الكربون، وفقر الطاقة، 

والتمويل.

�شاركت اأرامكو ال�شعودية 

يف منتدى بعنوان “ال�شني 

والقت�شاد العاملي: ما بعد 

الأزمة” الذي عقد يف ال�شني

اأعمال 

الزيت

ممثلو اأرامكو ال�شعودية و�شركاء �شينيون يتبادلون 

الهدايا توطيدًا للروابط بينهم �شمن اإحدى 

فعاليات ال�شركة يف ال�شني. 
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 �أعمال

�لغاز

اأعمال 
الغاز

احتلت م�شاريع الغاز مكانة 

بارزة يف اأرامكو ال�شعودية عام 

2010

دخلت اأعمال الزيت مرحلة حمورية يف اأرامكو 

ال�شعودية عام 2010م، فقد �شددت ال�شركة 

على �شمان زيادة مطردة يف اإمدادات الغاز الطبيعي 

ومنتجات �شوائل الغاز الطبيعي عرب �شبكة الغاز 

الرئي�شة يف ال�شركة لتلبية الطلب املتنامي يف القطاع 

ال�شناعي يف اململكة، مبا يف ذلك توفري الوقود الالزم 

لتوليد الكهرباء وحتلية املياه واللقيم الالزم ل�شناعة 

البرتوكيميائيات املحلية املزدهرة. ويعد الإيثان 

و�شوائل الغاز الطبيعي من اأنواع اللقيم املهمة ل�شناعة 

البرتوكيميائيات يف اململكة لت�شنيع منتجات ذات قيمة 

م�شافة للم�شتهلك وتوفري الوظائف.

وللم�شاعدة على حتقيق هذه الأهداف قطعنا اأ�شواطًا 

مهمة يف تطوير ثالثة حقول للغاز غري املرافق يف 

املنطقة البحرية هي حقل كران، وهو اأول حقل لل�شركة 

يف منطقة الأعمال ال�شمالية، يليه حقال احل�شباة 

وعربية. كما قامت ال�شركة بت�شغيل معمل الغاز يف 

اخلر�شانية والو�شول به اإىل طاقته الإنتاجية الكاملة، 

وقدرها بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم، مع اإنتاج 

3.8 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم من معمل �شوائل 

الغاز الطبيعي يف احلوية يف عام 2010م. وجتري 

الأعمال الإن�شائية ملعاجلة الغاز غري املرافق من حقل 

كران يف معمل الغاز يف اخلر�شانية. كما بداأ تطوير 

معمل الغاز يف وا�شط ومتت تر�شية مقاولة اإعداد موقع 

م�شروع �شوائل الغاز الطبيعي يف ال�شيبة.

م�شاريع معامل الغاز  •
معمل الغاز يف اخلر�شانية: مت بناء هذا  ••		

املعمل لزيادة اإنتاج جمموعة املنتجات البرتوكيميائية 

يف اململكة، وقد بداأ ت�شغيله يف عام 2010م، �شمال 

الظهران، وهو م�شمم ملعاجلة بليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من الغاز املرافق و80 األف برميل يف 

اليوم من املكثفات من حقول اأبوحدرية والفا�شلي 

واخلر�شانية واملرجان وال�شفانية والظلوف. وميكن 

لهذا املعمل اأن ينتج 560 مليون قدم مكعبة قيا�شية من 

غاز البيع ل�شبكة الغاز الرئي�شة و260 األف برميل يف 

اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي املحتوية على الإيثان 

والعنا�شر الأثقل، و1800 طن مرتي يف اليوم من 

الكربيت و 300 ميقاواط من الكهرباء. وي�شتخدم 

املعمل تقنية املو�شع التوربيني لزيادة ا�شتخال�س 

الإيثان القيم اإىل اأق�شى درجة. ويتكامل املعمل مع 

مرافق معاجلة الزيت املركزية يف اخلر�شانية للحد 

من املنافع املطلوبة وال�شتفادة من تكامل اخلدمات. 

و�شي�شهد معمل الغاز يف اخلر�شانية يف عام 2012م 

تو�شعة ملعاجلة الغاز غري املرافق من حقل كران. ومع 

تو�شعة حقل كران، �شتزيد اإنتاجية معمل الغاز يف 

اخلر�شانية اإىل 1.8 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم 

من غاز البيع و 280 األف برميل يف اليوم من �شوائل 

الغاز الطبيعي.

ت�شغيل معمل �شوائل الغاز الطبيعي يف    ••
احلوية: يف �شهر يناير 2010م، بداأ ت�شغيل معمل 

ا�شتخال�س �شوائل الغاز الطبيعي يف احلوية، الذي 

كان قد بداأ اإنتاجه يف عام 2009م، لتوفري منتجات 

الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي الإ�شافية ل�شناعة 

البرتوكيميائيات يف اململكة. و�شيوفر هذا العمل املزيد 

من �شوائل الغاز الطبيعي اإىل �شبكة الغاز الرئي�شة. 

وكان املعمل قد �شمم ملعاجلة 3.8 بليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من الغاز احللو مع ا�شتخال�س �شوائل 

الغاز الطبيعي بن�شبة 95% من معملي الغاز يف احلوية 

وحر�س القريبني. وينتج املعمل 290 األف برميل يف 

اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي املحتوية على الإيثان 

والعنا�شر الأثقل، وميد �شبكة الغاز الرئي�شة مبقدار 

3.4 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم من غاز البيع. 

وي�شتخدم هذا املعمل تقنية املو�شع التوربيني لزيادة 

ا�شتخال�س الإيثان القيم. 

�شوائل الغاز الطبيعي يف ال�شيبة: �شيزيد    ••
برنامج ا�شتخال�س �شوائل الغاز الطبيعي يف ال�شيبة من 

اإنتاج �شوائل الغاز الطبيعي وي�شاعد على تلبية الطلب 

املتزايد يف اململكة على اللقيم البرتوكيميائي و�شمان 

كفاية وا�شتدامة اإمدادات �شوائل الغاز الطبيعي. 

و�شيقام مبوجب الربنامج مرفق جديد ل�شوائل الغاز 

الطبيعي ممثاًل يف معمل ا�شتخال�س �شوائل الغاز 

الطبيعي بطاقة معاجلة قدرها 2.4 بليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من الغاز واإنتاج 190 األف برميل يف 

يف الأ�شفل: معامل الغاز يف اأرامكو ال�شعودية توفر الغاز 

الطبيعي وقودًا ل�شناعة اململكة واقت�شادها.

 

 يف ال�شفحة املقابلة: يقوم على ت�شغيل معامل الغاز يف 

ال�شركة موظفون على قدر عال من التدريب. 
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اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي املحتوية على الإيثان 

والعنا�شر الأثقل، كما �شيزيد كذلك من طاقات 

مناولة الغاز يف املعامل الأربعة لفرز الغاز من الزيت 

يف ال�شيبة مبا ي�شمح باإنتاج معدلت اأعلى من الزيت 

والغاز. و�شوف ت�شتخدم معمل �شوائل الغاز الطبيعي 

يف ال�شيبة تقنية املو�شع التوربيني لزيادة ا�شتخال�س 

الإيثان. و�شوف تركب مرافق جتزئة جديدة ملناولة 

الكميات الإ�شافية من �شوائل الغاز الطبيعي الواردة 

من ال�شيبة يف معمل الغاز يف وا�شط لال�شتفادة من 

املنافع وتكامل اخلدمات يف تنفيذ امل�شروع. ومل�شاندة 

البداية املبكرة مل�شروع �شوائل الغاز الطبيعي يف 

ال�شيبة، متت تر�شية مقاولة اإعداد املوقع يف �شهر 

نوفمرب والنتهاء من العرو�س اخلا�شة بامل�شروع. ومن 

املقرر اكتمال الربنامج يف عام 2014م.

تطوير معمل الغاز يف وا�شط: لتلبية الطلب    ••
على الطاقة يف اململكة بعد عام 2014م، �شيجري العمل 

على تطوير حقلي عربية واحل�شباة البحريني للغاز 

غري املرافق، و�شوف يعالج الغاز املنتج فيهما يف معمل 

جديد م�شتقل هو معمل الغاز يف وا�شط الذي يبعد 8 

كيلومرتات عن معمل الغاز يف اخلر�شانية. وقد �شمم 

معمل الغاز يف وا�شط ملعاجلة 2.5 بليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من الغاز غري املرافق حلقلي عربية 

واحل�شباة من خالل 13 ر�شيفًا بحريًا للغاز يف اخلليج 

العربي. وعند اكتماله يف منت�شف عام 2014م، 

�شينتج املعمل 1.8 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم 

من غاز البيع. و�شوف ي�شاند هذا الوقود توليد الطاقة 

الكهربائية يف �شائر اأنحاء اململكة والتو�شع ال�شريع 

لل�شناعة البرتوكيميائية وغريها من ال�شناعات.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، ي�شم املعمل مرفقًا جديدًا 

لتجزئة �شوائل الغاز امل�شتخل�شة من حقل ال�شيبة 

ل�شتخدامها كلقيم لل�شناعة البرتوكيميائية. و�شتقوم 

وحدة جتزئة �شوائل الغاز الطبيعي اجلديدة مبعاجلة 

240 األف برميل يف اليوم من الإيثان و�شوائل الغاز 

الطبيعي لتلبية الطلب املتزايد من قبل العمالء 

املحليني على الإيثان، والربوبان، والبوتان، والبنزين 

الطبيعي. وقد متت تر�شية مقاولت اإعداد املوقع 

والت�شالت املوؤقتة، ويجري العمل حاليًا يف املوقع. 

كما متت تر�شية جميع اأوامر ال�شراء الرئي�شة واختيار 

مقاول امليكنة الرئي�س. ويهدف امل�شروع للحيلولة دون 

حرق الزيت اخلام يف ال�شناعة وتوليد الكهرباء، الأمر 

الذي يزيد من �شادرات اخلام. و�شي�شتخدم معمل 

الغاز تقنية �شلفينول احلديثة ن�شبيًا يف معاجلة الغاز 

مما يزيد من كفاءة وحدات ا�شتخال�س الكربيت من 

نحو 95% اإىل %99.3.

حقل كران
 تطوير اأول حقل بحري للغاز غري املرافق 

يف اأرامكو ال�ضعودية

ُيعد حقل كران للغاز، الذي اكت�شفته اأرامكو ال�شعودية 

يف اأبريل 2006م، اأول حقل للغاز غري املرافق يقع يف 

املياه الإقليمية ال�شعودية يف اخلليج العربي، على بعد 

160 كيلومرتًا �شمال املقر الرئي�س لل�شركة يف مدينة 

الظهران. ول ت�شمل حقول الغاز غري املرافق اإنتاج 

الزيت، وبالتايل ميكنها اأن تبداأ باإنتاج الغاز دون 

احلاجة اإىل انتظار ن�شوب احتياطيات الزيت قبل 

اإنتاج غاز املكمن املرافق حلقل الزيت .

وقد اكُت�شف احلقل حني 

حفر بئر كران  - 6 يف 

تكوينات اأعمق وعرث على 

الغاز يف املكامن الكربونية 

امل�شتقرة يف تكوين خف 

منذ 200 اإىل 299 مليون 

�شنة يف الع�شرين الربمي 

والرتيا�شي. ويعترب حقل 

كران اأكرث قطاعات 

املكامن �شمكًا يف اململكة 

على الإطالق، اإذ يبلغ �شمك تكوين خف 1000 

قدم. ويرتاوح عمق تكوين خف ما بني 10.500 اإىل 

13.700 قدم، ويقع حقل كران يف املياه متو�شطة 

العمق على بعد 40  - 60 مرتًا. 

ومن املقرر اأن ينتج حقل كران 1.8 بليون قدم قيا�شية 

مكعبة يف اليوم من الغاز اخلام اجلاف لدعم �شبكة 

الغاز الرئي�شة يف ال�شركة، من 21 بئرًا من اآبار زيادة 

الإنتاج املوزعة على خم�س من�شات بحرية. و�شيتم 

اإنتاج الغاز على مراحل مع اإجناز وحفر خم�س اآبار 

وربطها ببع�س لتبداأ اإنتاجها بواقع 400 مليون قدم 

قيا�شية مكعبة يف اليوم كمرحلة اأوىل وفق ما هو مقرر 

ملدة اأربعة �شهور خالل فرتات ذروة الطلب يف ف�شل 

ال�شيف يف عام 2011م. وهناك ثالث من�شات 

اأخرى ت�شم 14 بئرًا �شيتم حفرها واإجنازها وربطها 

ببع�س على اأن تبداأ اإنتاجها يف �شهر يونيو 2012م. 

اأما البئران الآخران، ب�شرف النظر عن املن�شة، 

ف�شتكون جاهزة يف �شهر اأبريل 2013م لي�شل احلقل 

بذلك اإىل كامل طاقته الإنتاجية. وبنهاية 2010م ، 

بلغت ن�شبة ما مت حفره واإجنازه ب�شكل عام %78.

ويخلط الغاز املنتج يف من�شة ربط بحرية واحدة عرب 

خطوط تدفق يف قاع البحر يبلغ قطرها 20 بو�شة. 

بعد ذلك، ينقل عرب خط اأنابيب قطره 38 بو�شة 

حتت البحر ميتد يف جزء منه على الياب�شة و�شوًل اإىل 

معمل الغاز يف اخلر�شانية حيث يجري اإن�شاء مرافق 

جديدة ملعاجلة الغاز. وميثل هذا امل�شروع اإجنازًا 

بارزًا يف اإطار برنامج ال�شركة للتو�شع يف اأعمال الغاز. 

وبالإ�شافة اإىل حقول الغاز البحرية يف خف، وعلى 

غرار حقل كران، مت اكت�شاف حقل عربية )بطاقة 

1.2 بليون قدم قيا�شية مكعبة يف اليوم( وحقل 

احل�شباة )بطاقة 1.3 بليون قدم قيا�شية مكعبة 

يف اليوم( واملوافقة على تطويرهما ومن املقرر بدء 

اأعمال احلفر يف �شهر يونيو 2011م. وميثل هذان 

احلقالن، بالإ�شافة اإىل اكت�شافات بحرية اأخرى 

لإنتاج الغاز، جزءًا حيويًا من اإنتاج اململكة من الغاز 

يف امل�شتقبل املنظور.

اأعمال 
مرافق التكرير واملعاجلة يف النعيم: اإن الغاز   ••

اكتمال مرافق التكرير واملعاجلة يف النعيم يف �شهر 

يناير 2010م اأ�شاف مرافق جديدة ملناولة الغاز 

ونزعه من اخلام يف حمطة ال�شخ رقم 3 بخط 

الأنابيب �شرق/ غرب ومد خط اأنابيب للغاز بطول 

138 كيلومرتًا من معمل فرز الغاز من الزيت يف 

النعيم اإىل الأنبوب الرئي�س النائي حلقل غزال. وكان 

قد مت اإن�شاء و�شلة خط الأنابيب من اأجل غاز النعيم 

الالزمة معاجلته يف معمل الغاز يف حر�س، وتطوير 

حمطة ال�شخ لنزع الغاز وتركيز الزيت اخلام املنتج 

من احلقل قبل نقله اإىل ال�شاحل الغربي للمملكة. 

وينتج حقل النعيم 100 األف برميل يف اليوم من الزيت 

العربي اخلفيف املمتاز، و100 مليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من الغاز الطبيعي. ويقع احلقل على 

بعد 250 كيلومرتًا جنوب الريا�س، وعلى بعد نحو 50 

كيلومرتًا �شمال �شرق معمل احلوطة احلايل، والذي 

يعد اأول مرفق اإنتاج لل�شركة يف املنطقة الو�شطى.

امل�شروع التجريبي ل�شتعادة ثاين اأوك�شيد    ••
الكربون: ُطرح م�شروع جتريبي ل�شتعادة ثاين 

اأوك�شيد الكربون كجزء من خارطة الطريق يف �شركة 

اأرامكو ال�شعودية لتقييم و�شائل تخفي�س انبعاثات هذا 

الغاز ومت�شيًا مع مبادرات ال�شركة الرامية اإىل تعزيز 

ا�شتعادة الزيت. ويهدف امل�شروع اإىل ا�شتعادة 40 

مليون قدم مكعبة قيا�شية من ثاين اأوك�شيد الكربون 

من دفق الغاز احلم�شي يف معمل احلوية ل�شوائل الغاز 

الطبيعي حلقنها يف حقل العثمانية. وي�شمل امل�شروع 

التجريبي �شبعة اآبار مع برنامج تقومي �شامل مبا يف 

اأعمال 
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ذلك �شجالت انتقائية للعينات والإ�شباع لتحديد 

خ�شائ�س املكمن بدقة ومتابعة في�شان املاء وثاين 

اأوك�شيد الكربون.

زيادة الإنتاج يف معمل الغاز يف حر�س:    ••
ارتفعت طاقة معمل الغاز يف حر�س لت�شل اإىل 1.8 

بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم من الغاز اخلام، 

بحيث تنتج نحو 1.7 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم 

من غاز البيع تذهب اإىل �شبكة الغاز الرئي�شة مما 

يوؤدي اإىل حت�شني الكفاءة والإنتاجية وزيادة الإمدادات 

اإىل �شبكة الغاز. وقد مت اإكمال م�شروع زيادة طاقة 

�شبكة املكثفات يف �شهر �شبتمرب 2010م فزادت طاقة 

مناولة املكثفات يف املعمل بن�شبة 64% اأي من 140 

األف اإىل 230 األف برميل يف اليوم.

م�شاريع حقول الغاز  •
املرحلة الأوىل لتطوير حقل كران:   ••

يجري حاليًا تطوير حقل للغاز غري املرافق يف كران 

الذي مت اكت�شافه يف عام 2006م لتلبية الطلب املتزايد 

يف اململكة على غاز البيع والوقود ال�شناعي واللقيم 

وحتلية املياه وتوليد الكهرباء. وهو اأول حقل بحري 

للغاز غري املرافق يف اأرامكو ال�شعودية. و�شينتج احلقل 

من 21 بئرًا موزعة على خم�شة اأر�شفة بحرية لروؤو�س 

الآبار، و�شينقل الغاز اخلام عرب خط اأنابيب حتت 

البحر بطول 110 كيلومرتات اإىل معمل الغاز يف 

اخلر�شانية ملعاجلته. و�شينتج احلقل حني يعمل بكامل 

طاقته يف عام 2012م، 1.8 بليون قدم مكعبة قيا�شية 

يف اليوم من الغاز اجلاف اخلام مل�شاندة �شبكة الغاز 

الرئي�شة يف ال�شركة. وقد انتهت معظم اأعمال الهند�شة 

وال�شراء من م�شروع كران، واقرتبت اأعمال الإن�شاء من 

اأعلى م�شتوياتها يف عام 2010م. واأجنزت 18 مليون 

�شاعة عمل للمقاول دون اأية اإ�شابة مهدرة للوقت مع 

نهاية العام. كما اكتمل حفر اآبار الر�شيف املركزي 

اإذ اأن من املقرر اإنتاج 400 مليون قدم مكعبة قيا�شية 

ب�شورة مبدئية خالل ذروة الطلب يف ف�شل ال�شيف 

بدءًا من عام 2011م، ويتوقع اأن يبلغ اإنتاج احلقل من 

الغاز اخلام 5.1 بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم 

بحلول عام 2012م.

م�شروع تطوير حقل مدين: اأجنز بنجاح   ••
حفر ع�شرة اآبار جديدة يف حقل مدين كما اأجنزت 

اأعمال ال�شيانة لالآبار �شمن م�شروع تطوير الغاز 

�شمال غرب اململكة ليحل حمل الزيت اخلام والديزل 

يف املنطقة ) يحرق اخلام لتوليد الكهرباء خالل ذروة 

الطلب يف ف�شل ال�شيف(. وكانت احل�شيلة الإجمالية 

حلفر الآبار التحديدية والتطويرية مواتية، كما �شحح 

الرقم امل�شتهدف لإنتاج الغاز من 50 مليون اإىل 75 

مليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم ملدة 20 عامًا. 

تطوير حقلي احل�شباة / عربية:   ••
�شيحتوى حقل احل�شباة على �شبعة اآبار منفردة، كما 

�شيحتوي حقل عربية على �شتة اآبار منفردة. ويقع كال 

احلقلني �شمال �شرق مدينة الظهران، ويبلغ معدل 

اإنتاج كل بئر من هذه الآبار 200 مليون قدم مكعبة 

قيا�شية من الغاز يف اليوم، وتلتقي جميع هذه احلقول 

يف من�شة تو�شيل واحدة لكل حقل. وت�شتطيع هذه 

ال�شبكة ت�شليم ما ي�شل اإىل 1.2 بليون قدم مكعبة 

قيا�شية من الغاز يف اليوم من حقل عربية و1.3 بليون 

قدم مكعبة قيا�شية من الغاز يف اليوم من احل�شباة 

اإىل معمل الغاز يف وا�شط �شمن ا�شرتاتيجية اأرامكو 

ال�شعودية لتلبية الطلب على الطاقة يف اململكة بدءًا من 

عام 2014م وما بعده. و�شيبداأ احلفر يف الربع الأول 

من عام 2011م بالن�شبة اإىل حقل عربية ويف الربع 

الثاين بالن�شبة اإىل حقل احل�شباة.

تو�شعة �شبكة توزيع الغاز – �شيوؤدي هذا   •
امل�شروع اإىل تو�شعة �شبكة توزيع الغاز التابعة ل�شبكة 

الغاز الرئي�شة حيث �شي�شيف 215 كيلومرتًا من 

خطوط الأنابيب بقطر 56 بو�شة مبحاذاة اخلطوط 

احلالية، مما يزيد من طاقة توزيع غاز البيع من 6,5 

بليون قدم مكعبة قيا�شية يف اليوم اإىل 7,2 بليون قدم 

مكعبة قيا�شية يف اليوم اإىل عمالء اأرامكو ال�شعودية 

ومرافق ال�شركة يف املنطقة ال�شرقية. ومن املقرر بدء 

الإنتاج من هذه التو�شعة يف عام 2011م.
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تر�شل مرافق الغاز يف ال�شركة 

املزيد من الغاز الطبيعي 

اإىل �شبكة الغاز الرئي�شة يف 

اململكة. يف املقابل: مهند�س 

يفح�س اأحد ال�شمامات يف 

معمل الغاز يف اجلعيمة.
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 �لتكرير

و�لبرتوكيميائيات

تن�شئ اأرامكو ال�شعودية 

جممعات �شناعية مرتبطة 

مبرافق البرتوكيميائيات 

لتوفري فر�س العمل وحتفيز 

القت�شاد الوطني

ت�شعى اأرامكو ال�شعودية لزيادة طاقة 

تكريرها املحلية تلبية للطلب املتنامي حمليًا 

وعامليًا على املنتجات املكررة، م�شتفيدة من قرب 

اللقيم عن طريق دمج مرافق البرتوكيميائيات يف 

م�شاف بعينها. وتنتج م�شايف ال�شركة اأنواعًا كثرية 

من البرتوكيميائيات مبا يف ذلك الربوبيلن والبويل 

بروبيلن والبويل اإثلني عايل الكثافة ومنخف�س 

الكثافة والبنزين، والبارازيلني، والبوتادين. وتن�شئ 

ال�شركة مناطق �شناعية ذات �شلة لتحويل ال�شلع 

البرتوكيميائية اإىل �شلع ا�شتهالكية ولتوفري فر�س 

العمل وحتفيز الن�شاط القت�شادي. وقد اأحرزت 

ال�شركة تقدمًا يف عام 2010م يف م�شروعني رئي�شني 

لإن�شاء امل�شايف هما م�شروع �شركة البحر الأحمر 

للتكرير وم�شروع م�شفاة جازان، كما حققت جناحًا 

كبريًا فيما يتعلق بالوقود منخف�س الكربيت.

امل�ضاريع  •
امل�شفاة اجلديدة اخلا�شة ب�شركة  •		
م�شفاة اأرامكو ال�شعودية توتال للتكرير 

والبرتوكيماويات )�شاتورب(: �شركة م�شفاة 

اأرامكو ال�شعودية توتال للتكرير والبرتوكيماويات 

م�شروع م�شرتك �شخم بني اأرامكو ال�شعودية و�شركة 

توتال اأويل الفرن�شية لبناء م�شفاة جديدة كاملة 

التحويل بطاقة 400 األف برميل يف اليوم يف املنطقة 

ال�شناعية الثانية يف اجلبيل على ال�شاحل ال�شرقي 

للمملكة. وبنهاية عام 2010م، كان التقدم يف اأعمال 

الهند�شة وال�شراء والإن�شاء اخلا�شة بامل�شفاة قد 

مت كما هو مر�شوم يف اخلطة. وعند اكتمال هذه 

امل�شفاة، �شتلبي منتجاتها الطلب العاملي املتزايد 

على الوقود ال�شديق للبيئة. كما �شتكون من بني 

اأوائل امل�شايف يف ال�شرق الأو�شط لإنتاج الكوك 

البرتويل.

م�شفاة �شركة البحر الأحمر للتكرير  •			
: يف �شهر يوليو 2010م، اأ�شدر جمل�س اإدارة اأرامكو 

ال�شعودية موافقته النهائية على اإن�شاء م�شفاة 

حتويلية جديدة بالكامل يف مدينة ينبع ال�شناعية، 

بطاقة اإنتاجية قدرها 400 األف برميل يوميًا، �شتقوم 

مبعاجلة الزيت اخلام العربي الثقيل، و�شتنتج 

امل�شفاة التحويلية م�شتقات برتولية لتلبي حاجة 

اململكة من املنتجات البرتولية وت�شدر منتجات عالية 

اجلودة اإىل ال�شوق العاملية. ويف �شهر يوليو وقعت 

اأرامكو ال�شعودية عقودًا مع مقاولني حمليني ودوليني 

لإجناز الأعمال الهند�شية التف�شيلية واأعمال ال�شراء 

والإن�شاء. وجتري اأرامكو ال�شعودية الآن مناق�شات 

مع �شريك اأجنبي بهدف اإن�شاء �شركة البحر الأحمر 

للتكرير كم�شروع م�شرتك.

م�شفاة وفر�شة جازان: �شتعمل امل�شفاة  •		
�شبه التحويلية بطاقة 400 األف برميل يف اليوم 

)تنتج مواد خفيفة بالإ�شافة اإىل زيت الوقود( 

والفر�شة البحرية على تلبية الطلب املحلي على 

املنتجات املكررة مع تلبية طلب املنافع يف املنطقة 

الغربية بكفاءة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، �شتوؤ�ش�س 

هذه امل�شفاة لقاعدة �شناعية رئي�شة لتطوير مدينة 

جازان القت�شادية وهو ما �شي�شجع على تطوير 

مدينة جازان واملنطقة باأكملها. و�شتكون امل�شفاة 

قادرة على معاجلة الزيت اخلام العربي املتو�شط اأو 

خليط من اخلامني الثقيل واملتو�شط بن�شبة 50/50 

لكل منهما. و�شتبنى امل�شفاة يف مدينة جازان 

القت�شادية و�شيتم يف نهاية املطاف دجمها مع 

حمطة الكهرباء وحمطة حتلية املياه. اأما الفر�شة 

البحرية اجلديدة ف�شتكون قادرة على ا�شتالم الزيت 

اخلام واملنتجات املكررة وت�شدير املنتجات املكررة. 

و�شيقام ر�شيف اإر�شاء منفرد لتفريغ ناقالت اخلام 

التكرير 

والبرتوكيميائيات

�شيتم دمج املزيد من م�شايف اأرامكو ال�شعودية ومرافق 

 امل�شاندة مع مرافق اإنتاج البرتوكيميائيات. 

يف الأ�شفل: فر�شة ينبع التابعة لأرامكو ال�شعودية على 

البحر الأحمر. يف ال�شفحة  املقابلة: م�شروع تو�شعة 

م�شفاة موتيفا يف هيو�شنت. 
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الكبرية جدًا، وخط اأنابيب حتت البحر يحمل الزيت 

من الر�شيف اإىل �شاحة اخلزانات. كما �شتن�شئ 

ال�شركة ر�شيفي اإر�شاء ثابتني لناقالت املنتجات من 

فئة اأفراماك�س. وقد بداأ العمل يف امل�شروع يف عام 

2011م، ومن املتوقع اإجنازه يف الربع الأول من عام 

2017م.

برتو رابغ – بالن�شبة اإىل برتورابغ كان   •
عام 2010م عامًا مميزًا، حيث بلغ املجمع كامل 

طاقته الت�شغيلية وحقق اأول عام كامل له من 

الربحية، متجاوزًا طاقاته يف عام 2009م من حيث 

الت�شغيل والإنتاج واملبيعات. وقد قام جممع التكرير 

والبرتوكيميائيات املتكامل الواقع على البحر الأحمر 

باإنتاج وت�شويق ما يزيد على 112 مليون برميل من 

املنتجات املكررة يف اأ�شواق اململكة والعامل خالل 

العام، ومت ت�شدير ما ن�شبته 29% منها. وبالإ�شافة 

اإىل اإنتاج وت�شويق نحو مليوين طن مرتي من 

البرتوكيميائيات، مت ت�شدير 94% منها. كما قامت 

برتورابغ خالل العام بتوقيع اتفاقية لتوفري اأك�شيد 

الربوبيلن والبويل اإيثري بوليول ل�شركة ال�شناعات 

املتقدمة ال�شعودية، و�شركة الت�شنيع الوطنية 

لت�شنيع مادة البويل يوريثان امل�شتخدمة يف اإنتاج 

الأثاث وال�شيارات ومواد الإن�شاء والعزل احلراري.

تو�شعة موتيفا - ت�شري الأعمال الإن�شائية يف   •
م�شروع زيادة اإنتاج الزيت اخلام يف م�شفاة بورت 

اآرثر التابعة ملوتيفا يف تك�شا�س على ما يرام وفقًا 

اأنواع الوقود النظيف

نفذت اأرامكو ال�شعودية م�شروع وقود النقل 

النظيف الذي �شيعمد اإىل تركيب معدات جديدة 

يف م�شايف ال�شركة املحلية بحلول عام 2015م 

للوفاء باملتطلبات اجلديدة ملنتجات الديزل 

والبنزين. 

و�شتوؤهل هذه املعدات اجلديدة امل�شايف 

لإنتاج ديزل وبنزين مبحتوى كربيتي 

منخف�س جدًا ل يزيد على 10 اأجزاء يف 

املليون من الكربيت، وهي جودة تكافئ 

اأنواع الوقود التي يتم توزيعها يف اأمريكا 

ال�شمالية واأوروبا اأو تتفوق عليها. و�شيتيح 

هذا التح�شني ا�شتخدام تقنيات متقدمة 

ملكافحة انبعاثات املركبات اخلفيفة 

والثقيلة للق�شاء على انبعاثات اأكا�شيد 

النيرتوجني والكربيت واجل�شيمات امل�شببة 

للم�شاكل ال�شحية. وعالوة على اإنتاج بنزين 

وديزل مبحتوى كربيتي منخف�س جدًا، �شت�شهم 

املعدات اجلديدة يف تقليل حمتوى البنزول واملواد 

الأروماتية عن م�شتوياتها احلالية.

و�شتنتج جميع امل�شايف املحلية اململوكة بالكامل 

لأرامكو ال�شعودية بنزينًا ذا حمتوى كربيتي 

منخف�س جدًا. عالوة على ذلك، �شينتج الديزل 

ذي املحتوى الكربيتي املنخف�س جدًا يف م�شفاة 

الريا�س ومعمل التكرير يف راأ�س تنورة. اأما م�شفاة 

ينبع ف�شوف توا�شل اإنتاجها احلايل من ديزل 

املنافع ذي املحتوى الكربيتي املنخف�س )500 جزء 

يف املليون( امل�شتخدم لغري اأغرا�س النقل على 

الطرق لتلبية الطلب املحلي على وقود الديزل.

و�شتنتج م�شفاتا الريا�س وينبع البنزين اجلديد 

با�شتخدام املعاجلة التقليدية. اأما معمل التكرير 

يف راأ�س تنورة ف�شيحول اإىل معمل لإنتاج لقيم 

البرتوكيميائيات. ومن املقرر اأن يت�شمن 

امل�شروع املزمع تنفيذه يف راأ�س تنورة تركيب 

وحدات جديدة ل�شتخال�س املواد الأروماتية من 

البنزين وا�شتخدامها يف اإنتاج البنزول والتولوين 

والبارازيلني. و�شي�شتخدم البنزول والتولوين، 

اللذان ي�شتعمالن كمذيبات اأو كلقيم �شناعي، 

لدعم م�شروعات البرتوكيميائيات اجلديدة يف 

اململكة. اأما بالن�شبة لإنتاج البارازيلني، ف�شوف 

ي�شدر ل�شتخدامه يف �شناعة اأقم�شة البولي�شرت 

الآخذة يف النمو يف جمع اأنحاء العامل.

وتقوم كذلك م�شفاتا امل�شروعني امل�شرتكني 

املحليني يف كل من اجلبيل وينبع بالإ�شافة اإىل 

م�شفاة جازان امل�شتقبلية برتكيب معدات لإنتاج 

البنزين والديزل مبحتوى كربيتي منخف�س جدًا 

من هذه املرافق اأي�شًا.

لتوقعات موتيفا. ومن املقرر اأن يبداأ ت�شليم الأعمال 

يف اأواخر عام 2011م مع توفر املنتجات يف اخلزانات 

يف الربع الأول من عام 2012م. وقد مت ت�شنيع 

322 وحدة معاجلة يف الوليات املتحدة واملك�شيك 

�شلمت اإىل املوقع يف عام 2010م. كما مت تركيب 

جميع الوحدات تقريبًا بنهاية العام وهو ما ميثل 

اأكرب عملية تركيب لوحدات على الإطالق يف م�شروع 

ينفذ على الياب�شة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، كانت جميع 

التخ�ش�شات قد اكتملت يف املوقع بنهاية العام، كما 

ت�شري خطط ما قبل الت�شغيل على قدم و�شاق. وعند 

النتهاء من امل�شروع �شت�شيف هذه التو�شعة 325 األف 

برميل يف اليوم من طاقة الزيت اخلام )وهي طاقة 

معاجلة جلميع اأنواع الزيت اخلام تقريبًا(، لتكون 

طاقة م�شفاة بورت اآرثر هي الأكرب يف الوليات 

املتحدة وواحدة من اأكرب امل�شايف يف العامل حيث 

تبلغ طاقتها الإجمالية 600 األف برميل يف اليوم. 

و�شتعالج التو�شعة اجلديدة اخلامات الثقيلة املرة 

واملحتوية على ن�شبة عالية من الأحما�س، مما يوؤدي 

اإىل حت�شني هام�س الربح. و�شيتم خالل امل�شروع 

كذلك تركيب وحدة للتك�شري الهيدروجيني بطاقة 75 

األف برميل يف اليوم لإنتاج 55 األف برميل يف اليوم 

من البنزين/ الديزل لتحقيق اأق�شى ربح ممكن. 

و�شوف يعزز تو�شع امل�شفاة قدرة ال�شركة على تلبية 

الطلب املتزايد يف اأمريكا ال�شمالية. ويذكر اأن موتيفا 

اإنرتبرايزز اإل اإل �شي هي م�شروع م�شرتك بني �شركة 

 التكرير ال�شعودية، املنت�شبة لأرامكو ال�شعودية يف 

هيو�شنت، و�شل. 

م�شفاة فوجيان – حت�شن الدخل ال�شايف   •
للم�شفاة مع حت�شن اأرباح التكرير يف عام 2010م 

يف فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكل كمبني ليمتد، 

التي قامت مبعاجلة 230 األف برميل و�شطيًا يف 

اليوم من الزيت اخلام خالل العام. وقد اأنتجت 

فوجيان ما يزيد على 11 مليون طن من املنتجات 

املكررة يف عام 2010م واأكرث من 3 ماليني طن من 

البرتوكيميائيات، كما قامت بت�شدير 7.1 مليون طن 

من املنتجات و2.5 مليون طن من البرتوكيميائيات 

مبا فيها الأوليفينات واملواد الأروماتية والبويل 

اإيثيلني والبويل بروبيلن. وقامت كذلك ببيع نحو 

4.2 مليون طن من املنتجات و 2.9 مليون طن من 

البرتوكيميائيات يف ال�شني. وقد وافق جمل�س الإدارة 

خالل العام على درا�شة مل�شروع تو�شعة وحدة تك�شري 

الإيثيلني.

�شتجعل التو�شعة عند اكتمالها 

من م�شفاة بورت اآرثر اإحدى 

اأكرب امل�شايف يف العامل 

التكرير 

والبرتوكيميائيات

اأحد مكونات تو�شعة 

م�شفاة موتيفا يف الوليات 

املتحدة ينقل اإىل املعمل.
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�شوا �شل: تابعت ال�شركة التي ت�شهم فيها   •
اأرامكو ال�شعودية التو�شع يف اأعمال الطاقة ال�شم�شية 

فاأ�ش�شت �شركة فرعية ا�شمها �شولر فرنتري لتتوىل 

اإدارة ن�شاطاتها ال�شم�شية. و�شعيًا منها لتو�شعة 

وجودها على ال�شاحة الدولية افتتحت �شولر فرنتري 

مكتبني لها يف الوليات املتحدة. ويف عام 2010م 

اأكملت ال�شركة الأعمال الهيكلية اخلا�شة مبعمل 

قدرته ال�شنوية 900 ميغا واط يف مقاطعة ميازاكي 

اليابانية، وبداأت يف اختبار املنتجات يف موقع العمل. 

و�شيكون املعمل حني يعمل بكامل طاقته من اأكرب 

املعامل التي تعتمد التقنية ال�شم�شية ذات ال�شرائح 

الرقيقة.

اإ�س- اأويل – من املتوقع اأن يكتمل م�شروع   •
تو�شعة م�شفاة اأون�شان اخلا�س باإ�س -اأويل خالل 

الن�شف الأول من عام 2011م، بعد ثالث �شنوات 

من التخطيط والأعمال الهند�شية والإن�شائية. 

ويف عام 2010م، قامت اإ�س- اأويل بو�شع اإطار 

عملها ال�شرتاتيجي والذي �شمل ثالثة توجهات 

ا�شرتاتيجية تتمثل يف تو�شعة اأعمال التكرير، ودمج 

مرافق البرتوكيميائيات، والدخول يف جمال الطاقة 

اجلديدة واملتجددة، لتحقيق النمو املربح وامل�شتدام. 

وخالل عام 2010م، وا�شلت اإ�س- اأويل زيادة قنوات 

بيع املنتجات يف اآ�شيا مبا يف ذلك الهند واليابان 

واأ�شرتاليا، �شمن ا�شرتاتيجيتها لتنويع الت�شويق. 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، بلغت احل�شة ال�شوقية املحلية 

لل�شركة يف جمال املنتجات النفطية اخلفيفة اأعلى 

م�شتوى لها على الإطالق يف �شهر دي�شمرب من عام 

2010م.

الديزل منخف�س الكربيت – للم�شاعدة   •
يف حت�شني نوعية وقود النقل املحلي، اأجنزت اأرامكو 

ال�شعودية يف عام 2010م الأعمال الإن�شائية يف معمل 

جديد للمعاجلة الهيدروجينية للديزل يف راأ�س تنورة. 

و�شيمكن هذا امل�شروع ال�شركة من تنفيذ املرحلة 

الثانية من خارطة الطريق التي تتبناها واخلا�شة 

بنوعية الوقود، والتي تهدف بحلول عام 2016م اإىل 

 توفري وقود الديزل �شديد انخفا�س الكربيت 

)10 اأجزاء للمليون( لو�شائل النقل والديزل املحتوي 

على 500 جزء يف املليون من الكربيت لوقود املنافع 

يف اأنحاء اململكة الأمر الذي �شي�شاعد يف حت�شني 

جودة الهواء. وقد بداأت املرحلة الأوىل من خارطة 

الطريق هذه يف عام 2007م بعد ت�شغيل معملي 

املعاجلة الهيدروجينية يف كل من م�شفاتي ينبع 

والريا�س. ومع تنفيذ املرحلة الثانية، �شينخف�س 

حمتوى الكربيت يف الديزل بن�شبة %95.

الوقود النظيف يف �شامرف و�شا�شرف   •
خالل عام 2010م، د�شنت م�شفاة اأرامكو ال�شعودية 

�شل )�شا�شرف(، وهي امل�شروع امل�شرتك بني اأرامكو 

ال�شعودية و�شل، م�شروعها للوقود النظيف مربهنة 

على التزامها امل�شتمر بحماية البيئة يف اململكة. وقد 

اأنتج امل�شروع 100 األف برميل يف اليوم من الديزل 

املحتوي على ن�شبة فائقة النخفا�س من الكربيت 

)10 اأجزاء يف املليون( يف ال�شهر الأول. وتظهر 

الدرا�شات امل�شتقلة يف ال�شناعة ب�شورة م�شتمرة 

اأن �شامرف تاأتي بني اأف�شل اأربع م�شاف للوقود يف 

العامل. وبداأت �شركة م�شفاة اأرامكو ال�شعودية موبيل 

يف ينبع، وهي م�شروع م�شرتك بني اأرامكو ال�شعودية 

واإك�شون موبيل، يف تنفيذ م�شروعها. وتعتزم �شامرف 

حتقيق ما تتطلبه موا�شفات الوقود يف اململكة من 

خالل خف�س ن�شبة الكربيت يف البنزين والديزل اإىل 

10 اأجزاء يف املليون بحلول دي�شمرب 2013م. 

م�شروع مرافق – بداأت �شركة مرافق التي   •
متتلك اأرامكو ال�شعودية ح�شة فيها من خالل 

�شركة “توريد” التابعة لها اأعمالها التجارية من 

خالل حمطة حتلية املياه وتوليد الكهرباء ال�شخمة 

يف اجلبيل يف عام 2010م. وقد �شممت املحطة 

لإنتاج 800 األف مرت مكعب يف اليوم من املياه 

و2.750 ميقاواط من الكهرباء. وتعد اأكرب حمطة 

مدجمة لتحلية املياه وتوليد الكهرباء يف العامل اإذ 

ميثل اإنتاجها حوايل 10% من طاقة توليد الكهرباء 

احلالية يف اململكة. وتقوم مرافق بتطوير م�شروع 

اآخر يف ينبع على ال�شاحل الغربي لإنتاج 60 األف مرت 

مكعب من املياه املحالة يف اليوم اإىل جانب 750 

ميقاواط من الكهرباء تقريبًا بحلول العام 2015م.

اجلعيمة/ برتوكيميا للمواد الكاوية   •
املن�شبة – مت حتقيق وفر اإجمايل يف التكلفة بلغ 

1.5 مليون دولر من خالل اتفاقية وقعت بني معمل 

جتزئة �شوائل الغاز الطبيعي يف اجلعيمة ومعامل 

�شركة برتوكيميا للبرتوكيميائيات يف اجلبيل يقوم 

مبقت�شاها معمل اجلمعيمة مبعاجلة 400 األف غالون 

يف ال�شنة من املواد الكاوية املن�شبة يف املعمل يف 

مرافق برتوكيميا. وقد اأدت التفاقية اإىل توطني 

عملية معاجلة املواد الكاوية وتوفري الوقت واخت�شار 

تكاليف املعاجلة مبا ن�شبته 79.2% مما اأدى اإىل 

ت�شهيل املتطلبات الإدارية يف هذا ال�شاأن. 

التكرير 

والبرتوكيميائيات

التكرير 

والبرتوكيميائيات اإىل اليمني: �شعار ال�شالمة 

يف مواجهة اأحد املوظفني 

يف جممع فر�شة معمل 

التكرير يف راأ�س تنورة 
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البحوث 
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بداأ العمل اأثناء العام يف مركز 

املعلومات اجلديد العائد 

لل�شركة يف الظهران

اآتت جهود اأرامكو ال�شعودية يف جمال البحث 

والتطوير اأكلها ب�شخاء يف عام 2010م، مع 

رفع ال�شتار عن تقنية قيقاباورز، وهي ن�شخة من 

اجليل الثاين من تقنية اأرامكو ال�شعودية املتطورة يف 

جمال حماكاة املكامن احلائزة على اجلوائز. وحقق 

علماء ال�شركة مكا�شب باهرة يف تقنية النانو مع 

جناحهم يف حقن ج�شيمات النانو يف بئر مراقبة يف 

الظروف احلقلية املبا�شرة. وتهدف اأبحاث اأرامكو 

ال�شعودية يف جمال التنقيب والإنتاج اإىل تن�شيط 

معدلت ال�شتخال�س وحت�شني اإدارة املكامن على 

املدى البعيد والتخفيف من الآثار البيئية لأعمال 

ال�شركة وزيادة املحافظة على املوارد. وت�شتخدم 

ال�شركة تقنية متطورة وحديثة لزيادة الإنتاج اإىل 

م�شتويات اأف�شل وحت�شني كفاءة الأعمال وامل�شاعدة 

يف �شيانة املوارد واملحافظة عليها ب�شورة اأف�شل. 

ولتوفري امل�شاندة املعلوماتية لالأعمال املتطورة يف 

جمال التنقيب والإنتاج والتوزيع واإدارة املكامن، بداأ 

العمل خالل العام يف اإن�شاء مركز معلومات ال�شركة 

اجلديد يف الظهران.

قيقاباورز - ك�شفت اأرامكو ال�شعودية عن   •
تقنيتها الفريدة ملحاكاة املكامن با�شتخدام بليون 

خلية واملعروفة با�شم قيقاباورز يف �شهر يناير. وتعد 

هذه التقنية اجليل الثاين من تقنية حماكاة املكامن 

الرائدة يف ال�شركة املعروفة با�شم باورز )نظام 

املحاكاة املتوازية املح�شن للزيت واملاء والغاز( الذي 

يقوم مبحاكاة حركة ال�شوائل يف املكامن لتح�شني 

الإنتاج واحلقن واإدارة املكامن. وميثل قيقاباورز 

اإجنازًا جديدًا يف ال�شناعة يجعلها قادرة على 

حماكاة احلقول العمالقة بدقة عالية للغاية، مما 

يتيح حتلياًل اأكرث دقة بكثري خل�شائ�س املكمن عما 

كان ممكنًا يف ال�شابق. وقد ح�شلت تقنية قيقاباروز 

على جائزتني مهمتني هما “جائزة املفكر املبتكر” 

من قبل “وورلد اأويل” وجائزة “اأف�شل تقنية للعام” 

يف موؤمتر اأبوظبي الدويل لهند�شة البرتول. 

الرزبوتات – يف عام 2010م، اأجنزت   •
اأرامكو ال�شعودية اأول اختبار للحقول يف ال�شناعة 

با�شتخدام ج�شيمات النانو – وهو اأحد املنعطفات 

املهمة يف برناجمها اخلا�س بالرزبوتات )ربوتات 

املكامن(. ويف �شهر يونيو برهن مهند�شو مركز 

الأبحاث املتقدمة التابع لدائرة التنقيب والإنتاج لأول 

مرة من خالل بئر مراقبة اأن اجل�شيمات النانوية 

ميكن حقنها وا�شتعادتها يف ظل الظروف احلقلية 

املبا�شرة. وقبل ثالثة اأعوام تولدت لدى التقنيني 

يف ال�شركة فكرة اإر�شال كوا�شف نانوية احلجم 

يف الأ�شفل: تقدم تقني رائع يف اإجنازات البحوث والتطوير يف 

 اأرامكو ال�شعودية لعام 2010. 

يف ال�شفحة املقابلة اإىل الأعلى: �شورة جوية ثالثية الأبعاد 

ملركز امللك عبد اهلل للدرا�شات والبحوث البرتولية
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البحوث 

والتقنية

تقنية جديدة ت�شمح بت�شوير 

معامل ال�شركة �شورًا 

 

ثالثية الأبعاد

قيقاباورز: ال�شتعانة بقوة 
العقل لإدارة الموارد الثمينة

متثل املحاكاة املف�شلة حلقول الزيت والغاز يف 

اململكة اأداة حيوية يف اإدارة اأثمن موارد البالد. 

وكانت املعادلُت احل�شابية والفيزيائية والكيميائية 

والديناميكية احلرارية املعقدة الالزمة لو�شف 

حقل هيدروكربوين بدقٍة، حمدودًة يف ال�شابق 

ب�شبب قوة املعاجلة 

لأجهزة حماكاة املكامن 

القيا�شية يف ال�شناعة. اإل 

اأن فريق تقنية املحاكاة 

بالكمبيوتر يف اأرامكو 

ال�شعودية ا�شتطاع تغيري 

كل ذلك من خالل 

تطوير نظام قيقاباورز 

.)GigaPOWERS(

تعود رحلة قيقاباورز اإىل عام 1994م حني بداأها 

فريق من ثمانية اأفراد، ثالثة منهم فقط كانوا 

مطوري اأجهزة حماكاة املكامن. وكان معدل 

التقدم املحرز بطيئًا يف ال�شنوات الأربع الأوىل، 

لكن يف عام 1998م �ُشِكل فريق موثوق ومنظم، 

حيث مت تعيني خمت�شني جدد، و�شرعان ما متكن 

الفريق من اإ�شدار اأول ن�شخة من جهاز املحاكاة 

“باورز”.

عادة، كان يتم تنفيذ هذا النوع من العمل التقليدي 

من جانب املوردين الرئي�شني واجلامعات، اإل اأن 

فريق تقنية املحاكاة بالكمبيوتر كان على قناعة 

باإمكانية القيام بذلك يف ال�شركة. ويف عام 

2002م، جنح الفريق يف حماكاة مكمن الغوار 

باأكمله يف اأمنوذج واحد. 

ومل يتغري الفريق الأ�شا�س منذ عام 1998م فقد 

زادت الفر�س التي تقدمها اأرامكو ال�شعودية يف 

هذا املجال بالإ�شافة اإىل الطبيعة املتما�شكة 

للفريق القائمة على اإ�شراك �شغار املخت�شني 

من ذوي اخلربة املحدودة ل�شمان انتقال معرفة 

الفريق وخربته وحافزه ومهنيته اإىل الآخرين. 

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن نظام قيقاباورز نتاج جمهود 

هائل قام به فريق باأكمله، ويتطلب العمل فيه وجود 

اأخ�شائيني ميلكون مهارات فريدة، كما اأن كل فرد 

يعمل يف هذا املجال ينحدر من نف�س اخللفية – 

املمثلة يف اإعداد النماذج الريا�شية الكمبيوترية 

لهند�شة البرتول، لأنه جمتمع دويل �شغري يعرف 

فيه اجلميع بع�شهم بع�شًا، الأمر الذي يجعل 

الن�شمام للفريق عملية نزيهة متامًا تتيح للفريق 

اختيار الأ�شخا�س املنا�شبني للعمل �شمن �شفوفه.

وقد و�شع الفريق معيارًا جديدًا واأمامه نطاق رحب 

للم�شي يف تعزيز نظام قيقاباورز الذي هو بالفعل 

قوة حا�شوبية رائدة على م�شتوى العامل.

خالل املكمن جلمع بيانات من داخله لر�شم خارطة 

حم�شنة للمكمن وحتديد خ�شائ�شه. وقد مكنت هذه 

الروؤية اأرامكو ال�شعودية من احل�شول على جائزة 

وورلد اأويل لعام 2008م. واأ�شبحت اأرامكو ال�شعودية 

رائدة يف هذه ال�شناعة منذ ذلك احلني حيث مت 

تطوير هذه اجل�شيمات وجتربتها حتى يت�شنى حقنها 

وا�شتعادتها من ال�شخور الكربونية للمكمن فيما 

بعد. وقد راأى املطورون اأن الرزبوتات �شتكون قادرة 

على قيا�س وت�شجيل خ�شائ�س املكمن والتفاعل مع 

بيئته، وعلى ر�شد وتغيري هذه اخل�شائ�س املكمنية 

مبا يحقق اأق�شى معدلت ا�شتخال�س الزيت اخلام.

الن�شمام اإىل معهد ما�شات�شو�شت�س   •
للتقنية – تنفيذًا ل�شرتاتيجية اأرامكو ال�شعودية 

الهادفة للتعاون مع املوؤ�ش�شات الرائدة يف العامل، 

وتطوير املزيد من اأنواع الوقود ال�شديقة للبيئة، فقد 

ان�شمت ال�شركة يف عام 2010م اإىل مبادرة معهد 

ما�شات�شو�شت�س للتقنية كع�شو دائم. و�شتدعم هذه 

امل�شاركة التي متتد اإىل خم�س �شنوات اأعمال البحث 

والتطوير اخلا�شة مببادرة املعهد لتطوير تقنيات 

جديدة يف جمال الطاقة وحت�شني اأ�شاليب املعاجلة 

للح�شول على اأنظف اأنواع الوقود.

ق�شايا الأرا�شي – ي�شمل نظام حجز   •
الأرا�شي يف اأرامكو ال�شعودية اأكرث من 85 األف 

كيلومرت مربع معظمها يف املنطقتني ال�شرقية 

والو�شطى، كما ت�شكل اإدارة وحماية هذه امل�شاحة 

ال�شا�شعة التي ت�شم اأكرث من 5000 كم من حرم 

خطوط الأنابيب حتديًا كبريًا. ويف عام 2010م 

و�شعت اأرامكو ال�شعودية نظامًا لإدارة الأرا�شي على 

م�شتوى عاملي ي�شتفيد من خربة ال�شركة يف تنفيذ 

العمل بربنامج �شاب من خالل الدمج الكامل لهذا 

الربنامج يف اآلف ال�شجالت اجلغرافية لالأرا�شي. 

وي�شمح النظام اجلديد مبراقبة الأرا�شي املحجوزة، 

عن بعد، عن طريق �شور الأقمار ال�شناعية، وميّكن 

ال�شركة من مراقبة واإدارة ملكية ال�شركة لهذه 

الأرا�شي ب�شورة اأكرث كفاءة وفاعلية حيث اإنها ت�شكل 

اأحد الأ�شول املهمة مل�شتقبل اململكة وال�شركة.

مركز املعلومات - تقوم اأرامكو ال�شعودية   •
باإن�شاء مركز بيانات ال�شركة لتلبية النمو ال�شريع 

ملتطلبات احلو�شبة احلديثة من تقنية املعلومات 

املتقدمة، واإيجاد احللول يف جمال التنقيب وهند�شة 

البرتول. و�شيتم خالل امل�شروع بناء نحو 23 األف 

مرت مربع من الهياكل الإن�شائية ت�شمل 6 اآلف مرت 

مربع ملنطقة احلا�شبات متعددة الطوابق و 4,500 

طن من طاقة التربيد و 12 ميقاواط من مولدات 

الطاقة الحتياطية، و8 ميغاوط من التيار الكهربائي 

امل�شتمر. كما �شيتم بناء حمطات كهربائية فرعية 

جديدة با�شتطاعة 115 كيلوفولط/ 30 ميغافولت 

اأمبري مع خطوط النقل املرتبطة بها. ومن املقرر 

النتهاء من هذا امل�شروع يف عام 2011م.

حت�شني كفاءة تقنية املعلومات – تبنت   •
دائرة تقنية املعلومات اأمنوذجًا جديدًا لبناء واإجناز 

خدماتها التطبيقية وجتهيزاتها الأ�شا�شية يف اأرامكو 

ال�شعودية تقوم على خدمات احلو�شبة ال�شحابية 

وي�شتخدم   .”private cloud computing“ اخلا�شة

النموذج اجلديد تقنيات مثل املحاكاة الفرتا�شية 

التي تتيح ال�شتخدام الكفء ملوارد احلو�شبة مع 

زيادة �شرعة ن�شر تطبيقات احللول مل�شتخدمي 

الأعمال. وتتمثل بع�س الفوائد مبا يلي:

زيادة قدرة احلو�شبة مبقدار ثالثة اأ�شعاف   ••
 اإىل جانب تخفي�س عدد اخلوادم املادية 

بن�شبة %26.

بعد عملية الدمج والتحول اإىل تقنية املحاكاة   ••
الفرتا�شية اجلديدة، حت�شن متو�شط زمن 

ال�شتجابة ملوارد احلو�شبة يف الأعمال بن�شبة ت�شل 

اإىل %50.

زيادة �شعة تخزين املعلومات باأكرث من   •• 
20% �شنويًا.

حتويل اأكرث من 500 تريابايت من القدرات   ••
الحتياطية لالأ�شرطة الفرتا�شية با�شتخدام تقنيات 

التخزين الفرتا�شية مما قلل من زمن امل�شاندة 

للتطبيقات املهمة بن�شبة %30. 

ت�شورات املعامل ثالثية الأبعاد - اأعلنت   •
ال�شركة، يف بحثها عن اأحدث احللول خلدمة 

عمالئها، عن اإطالق ت�شورات ثالثية الأبعاد 

للمعامل يف �شهر يوليو، �شمن نظام اإدارة الر�شومات 

الهند�شية يف ال�شركة. ومتّكن هذه الآلية اجلديدة 

امل�شتخدمني يف ال�شركة من ت�شور معامل اأرامكو 

ال�شعودية يف اأبعاد ثالثة مع اإمكانية الو�شول ال�شهل 

والفعال وال�شريع اإىل املعلومات املتعلقة بالر�شومات 

الهند�شية من خالل اأمنوذج ثالثي الأبعاد للمعمل. 

و�شيمكن هذا من حتليل الأعمال وامل�شائل املتعلقة 

بال�شالمة ب�شورة اأ�شرع واأكرث فاعلية.

البحوث 

والتقنية

اأطلقت ال�شركة يف عام 2010م ن�شخة متقدمة من 

نظام قيقاباورز، وهو اإحدى التقنيات الرائدة لتو�شيف 

املكامن. 
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زيادة قدرات مركز كمبيوتر التنقيب   •
والإنتاج )الإك�شبك( – حر�شًا من اأرامكو 

ال�شعودية على تلبية الطلب املتزايد ملوظفي التنقيب 

والإنتاج على املزيد من املوارد احلا�شوبية، فقد 

نفذ مركز كمبيوتر التنقيب والإنتاج العديد من 

احللول يف عام 2010م، حيث زاد املركز من قدراته 

احلا�شوبية بن�شبة 47%، وزادت �شعة الأقرا�س 

الإلكرتونية بن�شبة 27%. وزاد املركز من قدراته 

احلا�شوبية يف جمال حماكاة املكامن ل�شتيعاب 

م�شتخدمي نظام قيقاباورز. كما مت تنفيذ اأكرب 

من�شاأة تخزينية منفردة يف تاريخ اأرامكو ال�شعودية 

بقدرة 1.5 بيتابايت )1,500,000 قيقابايت( من 

التخزين عايل الأداء يف عام 2010م دعمًا لأن�شطة 

ال�شتك�شاف.

النجاح يف جمال عملية تك�شري ال�شوائل   •
عالية الق�شاوة بالو�شائط الكيميائية – اإن 

التعاون مع قادة ال�شناعة هو اأحد جمالت الهتمام 

الرئي�شة لأرامكو ال�شعودية، مبا يف ذلك ا�شت�شافة 

طرق اأكثر �شالبة مع الأ�شفلت 
الممزوج بالكبريت

بالتعاون مع وزارة البرتول والرثوة املعدنية، ووزارة 

النقل، وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن تقود 

اأرامكو ال�شعودية جهودًا يف اململكة لتوفري طرق 

اأجود واأطول عمرًا من خالل تنفيذ تقنية الأ�شفلت 

املمزوج بالكربيت.

و�شتوفر هذه التقنية �شمات حم�شنة ملادة الربط 

البرتولية )يف العادة تتكون الطرق من 5% مادة 

رابطة والباقي من �شخور مفتتة(، كما اأنها �شتزيد 

كمية الأ�شفلت املتاحة )ب�شبب الكمية الإ�شافية 

من الكربيت التي متزج يف املادة الرابطة( لتلبية 

الطلب املتزايد يف ظل النمو الذي ي�شهده اقت�شاد 

اململكة.

والكربيت هو منتج ثانوي يدخل يف معاجلة الغاز 

الطبيعي اأو تكرير الزيت 

اخلام، ويتم ا�شتخال�س 

75% من الكربيت املنتج يف 

اململكة من الغاز، و25% من 

الزيت.

يذكر اأن تقنية الأ�شفلت 

املمزوج بالكربيت طبقت 

لأول مرة على امل�شتوى 

الدويل يف ال�شبعينيات حني كانت اأ�شعار الكربيت 

منخف�شة ن�شبيًا واأ�شعار الزيت مرتفعة ن�شبيًا. 

وعلى م�شتوى العامل، مت ت�شييد عدد كبري من 

الطرق واملطارات والهياكل الأخرى وتطبيق وتنفيذ 

م�شاريع تنموية ا�شتخدمت فيها تقنية الأ�شفلت 

املمزوج بالكربيت خالل تلك الفرتة.

ويف اأواخر ال�شبعينيات، بداأت البحوث يف اململكة 

)جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن وقلف كندا( 

و�شيدت ثالثة طرق جتريبية يف املنطقة ال�شرقية 

)حتويلة الكويت، وطريق اأبوحدرية ال�شريع، 

والطريق التجريبي 3 جلامعة امللك فهد للبرتول 

واملعادن(. وعلى الرغم من اأن اأداء هذه الطرق مل 

يكن على النحو املرجو، توا�شلت البحوث حتى مع 

تراجع الهتمام على م�شتوى العامل نتيجة ارتفاع 

اأ�شعار الكربيت.

ويف العقد املا�شي، عاد الهتمام الدويل با�شتخدام 

تقنية الأ�شفلت املمزوج بالكربيت من جديد، وكانت 

العرو�س التي قدمها موظفو اأرامكو ال�شعودية 

وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ملجموعة 

ائتالف الكربيت، معهد الكربيت، قد اأكدت وجود 

نتائج م�شجعة. ويعمل حاليًا معهد الكربيت بن�شاط 

على نقل تقنية الأ�شفلت املمزوج بالكربيت اإىل 

اإدارة الطرق الفيدرالية الأمريكية وغريها من 

القنوات.

ويف منت�شف الألفية الثانية، دخلت اأرامكو 

ال�شعودية يف م�شاورات مع وزارة النقل ب�شاأن تطبيق 

تقنية الأ�شفلت املمزوج بالكربيت يف اململكة. يف 

ذلك الوقت، كان خمزون اململكة من الكربيت 

يزداد، وكانت ال�شركة تبحث عن طرق ل�شتخدام 

الكربيت بفاعلية. وبعد التجربة الناجحة للطرق 

التجريبية على مدى اأربع �شنوات )2005م-

2009م( انت�شرت التقنية بقوة اأكرث.

ويف عام 2009م، بداأت وزارة النقل التفكري يف 

تطبيق تقنية الأ�شفلت املمزوج بالكربيت، وهي 

ت�شعى الآن اإىل و�شع ا�شرتاتيجية للتنفيذ وتقييم 

القت�شاديات على م�شتوى اململكة. و�شي�شاعد 

تطبيق هذه التقنية على تلبية الطلب على الأ�شفلت 

يف اململكة وذلك عن طريق زيادة كميات الأ�شفلت 

من 15 األف اإىل 20 األف برميل يف اليوم ب�شبب 

كميات الكربيت امل�شافة اإليه.

هناك مئات الطرق التي اأن�شئت با�شتخدام تقنية 

الأ�شفلت املمزوج بالكربيت منذ ال�شبعينيات يف 

دول مثل الوليات املتحدة وكندا وال�شني، مبا يف 

ذلك مناطق �شديدة احلرارة اأو الربودة. وجتدر 

الإ�شارة اإىل اأن هذه التقنية تتجاوز م�شتويات الأداء 

التقليدية لالأ�شفلت ف�شاًل عن اأنها اقت�شادية.

وموؤخرًا، ا�شرتطت اأرامكو ال�شعودية اأن ُتن�شاأ جميع 

الطريق الأ�شفلتية التي تنفذها ال�شركة با�شتخدام 

هذه التقنية. و�شتقوم ال�شركة هذه ال�شنة باإن�شاء 

اأول طريق ت�شتخدم فيها هذه التقنية – وهي 

طريق الأحمال الثقيلة مب�شتودع منتجات البرتول 

يف الو�شيع بطول 8.4 كيلومرت واملكون من اأربع 

م�شارات – كما �شكلت فريقًا من اإدارات متعددة 

مل�شاعدة وزارة النقل على ن�شر هذه التقنية على 

م�شتوى اململكة.

منتدى تطوير الأعمال اجلديدة على مدى يومني 

بح�شور املديرين التنفيذيني والفنيني الدوليني 

امل�شوؤولني عن تطوير تقنية عملية تك�شري ال�شوائل 

عالية الق�شاوة بالو�شائط الكيميائية، وممثلني ل�شركة 

النفط اليابانية نيبون، و�شركة اأك�شنز الفرن�شية، 

و�شاو قروب ومقرها الوليات املتحدة، وجامعة امللك 

فهد للبرتول واملعادن يف اململكة العربية ال�شعودية. 

وقد �شكلت هذه الكيانات مع اأرامكو ال�شعودية 

احتادًا للعمل على هذه التقنية. وتعد تقنية عملية 

تك�شري ال�شوائل عالية الق�شاوة بالو�شائط الكيميائية 

طفرة يف �شناعة التكرير والبرتوكيميائيات بف�شل 

الطبيعة املتفردة لهذه التقنية اإذ ت�شمح للم�شايف 

باإنتاج البرتوكيميائيات من الزيوت الثقيلة من خالل 

حتويل زيوت الغاز يف امل�شايف اإىل منتجات مالئمة 

للعمليات البرتوكيميائية املتكاملة وت�شمح باإنتاج وقود 

البنزين بكميات اأكرب من املفاعالت ذات الت�شميم 

التقليدي حتى مع ا�شتخدام نف�س كمية الأوليفينات 

اخلفيفة. وقد مت من خالل درا�شات جتريبية يف اأحد 

املعامل اإنتاج الربوبيلني بكمية تزيد اأربع مرات عنها 

يف العمليات التقليدية لتك�شري ال�شوائل بالو�شائط 

الكيميائية.

التطبيقات اجلديدة يف جمال الكربيت:   •
يف عام 2010م، حددت اأرامكو ال�شعودية عدة 

تطبيقات اأ�شا�شية للكربيت يف مواد الإن�شاء خلف�س 

الطلب على الإ�شفلت. وكان التطبيق الأول هو تطوير 

مزيج معدل لالإ�شفلت مبتكر حديثًا يف ال�شركة 

يقوم على ا�شتخدام الكربيت. وقد فاق اأداء مزيج 

الإ�شفلت اجلديد، من حيث مقاومته للت�شوه، 

اخلالئط احلالية املعدلة التي يتم ت�شويقها دوليًا. 

وبالإ�شافة اإىل ذلك، وخلف�س الطلب على الإ�شفلت 

واإطالة عمر الر�شف، قامت اأرامكو ال�شعودية 

بالتعاون مع وزارة النقل بو�شع برنامج يف عام 

2010م مدته خم�شة اأعوام لدرا�شة اأداء الإ�شفلت 

الكربيتي، واأظهر الربنامج اأن اأداء الإ�شفلت 

الكربيتي الأويل يعادل الإ�شفلت املعدل بالبوليمر. 

كما طورت ال�شركة مزيجًا لالأ�شمنت الكربيتي يقلل 

من ا�شتهالك املياه وانبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون 

والطلب على الأ�شمنت التقليدي. وعند التطبيق 

�شتحد نتائج هذه الأفكار املبتكرة من الطلب على 

الإ�شفلت، كما �شتوؤجل ال�شتثمارات الراأ�شمالية 

وت�شيف قيمة للكربيت. وقد ا�شرتطت اأرامكو 

ال�شعودية اأن يتم تعبيد جميع الطرق الإ�شفلتية فيها 

با�شتخدام تطبيقات الكربيت، و�شيتم اإن�شاء اأول 

 طريق ي�شتخدم فيه هذا التطبيق وجتربته يف 

عام 2011م. 

بلغ اإنتاج الربوبيلني با�شتخدام 

تقنية التك�شري فائقة ال�شرعة 

اأربعة اأ�شعاف اإنتاجه 

با�شتخدام التك�شري بالو�شيط 

الكيميائي املمياأ

البحوث 

والتقنية

البحوث 
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تقنية الف�شل الغ�شائي – تاأكيدا للتزام   •
ال�شركة بال�شتثمار من اأجل امل�شتقبل، فقد �شهد عام 

2010م اأكرب عملية متويل يف تاريخ ال�شركة يف برامج 

مركز البحوث والتطوير. ولتطوير حقول الغاز �شيئ 

النوعية، جتري ال�شركة جتارب يف معمل الغاز يف 

�شدقم م�شتخدمة تقنية الف�شل الغ�شائي لأول مرة 

وذلك لدرا�شة ال�شبل القت�شادية لتح�شني جودة غاز 

البيع عن طريق اإزالة النيرتوجني وامللوثات احلم�شية 

من الغاز با�شتخدام تقنية الف�شل الغ�شائي املتطورة. 

ومبجرد اأن تثبت التجارب جناحها ويتم التحقق من 

�شحتها ف�شوف ت�شتخدم هذه التقنية بغر�س حتقيق 

توفري كبري يف التكاليف التي تتكبدها ال�شركة.

فرز الغاز من الزيت يف معامل ثالثية   •
الأبعاد - يف عام 2010م خطا مركز البحوث 

والتطوير يف ال�شركة خطوة مهمة جدا نحو حت�شني 

ت�شميم معامل فرز الغاز من الزيت يف امل�شتقبل، 

والو�شول اإىل فهم اأف�شل لعملية التدفق ثالثي 

املراحل بعد جناح اأول حماكاة حا�شوبية ثالثية 

الأبعاد يف العامل لتدفق خليط الزيت واملاء والغاز 

داخل وعاء بكامل حجم الأوعية امل�شتخدمة يف 

معامل فرز الغاز من الزيت با�شتخدام ديناميكيات 

املوائع احل�شابية. كما حقق املركز تقدما كبريا 

اآخر من خالل تركيب حملل اإلكرتوين للملح يف 

اخلام، وهي تقنية مت ت�شميمها يف داخل ال�شركة 

لأول مرة يف ال�شناعة مبا ي�شمح بالتحليل امل�شتمر 

للملح اإلكرتونيًا دون تدخل ب�شري. وي�شاعد امل�شروع 

الذي بداأ يف عام 2009م واكتمل يف عام 2010م 

على �شمان مطابقة منتجات ال�شركة للموا�شفات 

اخلا�شة مبحتوى امللح.

تقنية املفاعل البيولوجي الغ�شائي   •
اجلديدة )اإكورايت( - يتم ت�شويق تقنية جديدة 

ملعاجلة مياه ال�شرف الزيتية وال�شناعية ب�شورة 

اقت�شادية طورتها اإدارة حماية البيئة يف ال�شركة 

با�شتخدام تقنية املفاعل البيولوجي الغ�شائي 

حتت ا�شم اإكورايت. وي�شتخدم البتكار الكربون 

املن�شط املحبب يف اأحد املفاعالت البيولوجية 

الغ�شائية املعدلة. وقد و�شعت اأرامكو ال�شعودية 

الفكرة الأ�شا�شية ثم تعاونت مع �شركة �شيمنز ووتر 

تكنولوجيز لتحويل الفكرة اإىل منتج جتاري. ومت 

تقدمي خم�س براءات اخرتاع هي الآن قيد الدر�س، 

بخ�شو�س الفكرة الرئي�شة والتقنيات املرتبطة 

بها. وتعمل تقنية اإكورايت املطبقة يف اأنحاء اأرامكو 

ال�شعودية على اإزالة الرتكيزات العالية للمواد 

الع�شوية من مياه ال�شرف ال�شحي بكلفة اأقل 

باملقارنة مع التقنيات احلالية. ويف املناطق التي ت�شح 

فيها املياه، يتيح هذا النظام اإمكانية اإعادة ا�شتخدام 

مياه ال�شرف ال�شحي، وبالتايل املحافظة على 

املياه اجلوفية وخف�س العتماد على املياه املحالة 

املكلفة. ويف املناطق التي يجب اأن ت�شتوفى فيها 

عمليات الت�شريف متطلبات بيئية �شارمة، ميكن 

لهذا النظام توفري املعاجلة املطلوبة ل�شتيفاء هذه 

املتطلبات. وبالنظر اإىل اأن هذه التقنية تتمتع بنف�س 

قدرة الإزالة التي تتمتع بها تقنيات اأخرى كثيفة 

العتماد على الطاقة بدرجة اأكرب بكثري، فاإنها تعد 

من التقنيات ال�شديقة للبيئة.

حتديد ب�شمة الزيت: قام مركز   •
الأبحاث والتطوير برتكيب اأداة فريدة للتعرف 

على النفط با�شتخدام الليزر، واإتاحة اإمكانية 

التحليل الفوري ملعرفة نوع الزيت اخلام، والتلوث 

باملنتجات البرتولية، والتعرف على ان�شكابات 

الزيت، وتدهور حالة الزيوت )مثل زيوت املحولت 

اأو زيوت الت�شحيم( والك�شف الفوري على ال�شادرات 

ملنع عمليات التهريب غري امل�شروعة عرب احلدود. 

وي�شتخدم الليزر لإثارة اأطياف الوم�شية الزيتية 

�شمن اأطر زمنية ق�شرية للغاية تبلغ 2 اإىل 5 نانو 

ثانية. ويتم جمع كل البيانات الوم�شية واإنتاج ر�شوم 

بيانية ثنائية الأبعاد تكون مبثابة ب�شمات طيفية 

نفطية لتحديد اأنواع الزيت.

البحوث 

والتقنية

البحوث 

والتقنية

اإىل اليمني: ممر يف مركز البحوث والتطوير يف ال�شركة. 

يف الأ�شفل: تدر�س ال�شركة اإمكانيات توليد الكهرباء من 

الرياح وال�شم�س. 



اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

48

اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

49

�لنقل و�لتوزيع

النقل 

والتوزيع

احتفلت فيال، �شركة ال�شحن 

التابعة لأرامكو ال�شعودية، 

مبرور 25 عامًا على تاأ�شي�شها 

يف عام 2010م

حتتفل �شركة فيال البحرية العاملية التابعة 

لأرامكو ال�شعودية مبرور 25 عامًا على 

تاأ�شي�شها يف عام 2010م، حيث اأم�شت ربع قرن 

من النجاح يف جمال التوزيع املوثوق للزيت اخلام 

واملنتجات البرتولية لعمالئها يف جميع اأنحاء العامل. 

وقد و�شعت اأرامكو ال�شعودية انت�شارها العاملي حيث 

افتتحت ر�شميًا مكتبًا لها يف العام قبل املا�شي يف 

نيودلهي بالهند، وقامت بتحديث اأ�شطول طائراتها 

وزيادة اأطوال وموثوقية �شبكة خطوط الأنابيب وا�شعة 

النطاق لديها.

التخزين يف اأوكيناوا  •
يف 14 دي�شمرب، مت التوقيع يف الظهران على اتفاقية 

ا�شتئجار خزان واتفاقية اإنتاجية بني �شركة اأرامكو 

ال�شعودية و�شركة البرتول والغاز واملعامل الوطنية 

اليابانية بهدف تخزين الزيت العربي اخلام يف 

من�شاآت التخزين اليابانية يف اأوكيناوا. وياأتي توقيع 

هاتني التفاقيتني يف اأعقاب اتفاقية �شابقة بني 

�شركة اأرامكو ال�شعودية مع وكالة اليابان للموارد 

الطبيعية والطاقة مل�شروع م�شرتك ل�شتعمال 

م�شتودعات تخزين الزيت اخلام يف اأوكيناوا. 

و�شيوفر امل�شروع القدرة على تخزين الزيت العربي 

اخلام يف اليابان، ويدعم التزام ال�شركة يف ال�شوق 

الآ�شيوية التي ت�شهد منوًا مت�شارعًا من خالل توفري 

كميات من الزيت اخلام لتكون جاهزة لعمالئها يف 

ال�شرق. ويقول داود الداود، نائب الرئي�س للت�شويق 

والإمداد وتن�شيق امل�شاريع امل�شرتكة: “اإن هذه 

التفاقية توؤكد عالقتنا التاريخية والتزامنا باأن نكون 

مو�شع ثقة عمالئنا يف اآ�شيا كلها. وت�شمح التفاقية 

بتخزين 3.8 مليون برميل تقريبًا من الزيت العربي 

اخلام يف املن�شاآت، مع خيار زيادة كمية التخزين يف 

امل�شتقبل. وقد مت ت�شليم ال�شحنة الأوىل يف 23 فرباير 

2011م، ومت ت�شدير اأول �شحنة منها من اأوكيناوا، 

وهي 700 األف برميل اإىل اأحد العمالء الكوريني يف 

8 مار�س.

الت�شويق يف ال�شني  •
متتلك �شركة �شاينوبك �شينمي املحدودة احلقوق 

احل�شرية لت�شويق كل ما ينتج من البنزين والديزل 

يف مقاطعة فوجيان، وحقوقًا اإ�شافية لت�شويق 

البنزين والديزل خارج املقاطعة. وقد بداأت 

�شاينوبك يف ت�شويق منتجات الزيت قبل اكتمال 

م�شروع فوجيان ريفاننق اآند برتوكيميكال كومباين 

)FRPC( . وبحلول عام 2010م كانت �شركة �شاينوبك 

ت�شوق 110,000 برميل يوميًا من البنزين والديزل 

يف �شوق فوجيان الذي ي�شكل 72% من اإجمايل 

ال�شوق يف منطقة ي�شكنها 36 مليون ن�شمة من خالل 

�شبكة ت�شمل 777 حمطة جتزئة و14 فر�شة لت�شدير 

املنتجات البرتولية.

جوًا وبرًا وبحرًا  •
الذكرى اخلام�شة والع�شرون لتاأ�شي�س   ••
فيال: يف عام 2010م، احتفلت فيال مبرور خم�شة 

وع�شرين �شنة على بدئها العمل من خالل ت�شلمها 

الناقالت الأربع الأخرية من 14 ناقلة جديدة 

مزدوجة الهيكل التي مت بناوؤها يف العقد املا�شي 

لتحل حمل اأ�شطولها اأحادي الهيكل. والناقالت 

الأربع هي اأنتار�س �شتار، وفريغو �شتار، ومطر �شتار، 

وهمام �شتار. وت�شّغل �شركة فيال، التي تاأ�ش�شت يف 

�شهر �شبتمرب من عام 1984م لتوفري النقل البحري 

للزيت اخلام يف اأرامكو ال�شعودية، 19 �شفينة تبحر 

يف جميع اأنحاء العامل. كما تخل�شت فيال من اأقدم 

خم�س ناقالت اأحادية الهيكل خالل عام 2010م 

واثنتني اأخريني اأوائل عام 2011م، لتبقى ناقلة 

واحدة فقط من الناقالت اأحادية الهيكل. وعلى 

ال�شعيد املحلي، تنقل فيال حوايل 220 مليون برميل 

من املنتجات ونحو 600 األف برميل يف اليوم من 

خالل 693 رحلة تقوم بها 34 �شفينة خمتلفة. اأما 

على ال�شعيد الدويل فتنقل فيال حوايل 500 مليون 

برميل من الزيت اخلام، اأو نحو 1.4 مليون برميل يف 

اليوم من خالل 243 رحلة تقوم بها 80 �شفينة.

3: مت  �شندل الرفع الثقيل – اأيه اآر بي -  ••
بناء �شندل الرفع الثقيل القائم على اأربع والذي 

3 يف  يحتوي على رافعة ثقيلة من طراز اأيه اآر بي -

حو�س جورونغ لبناء ال�شفن يف �شنغافورة، وهو 

�شندل نادر من نوعه، وقد مت ت�شليمه اإىل اأرامكو 

يف الأ�شفل: يف عام 2010م، قامت ال�شركة بتحديث 

 اأ�شطولها من الطائرات ثابتة اجلناح والعامودية. 

يف الأعلى: اأحد موظفي اأرامكو ال�شعودية يتابع توزيع 

الزيت اخلام واملنتجات. 
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و�شلت اآخر ثالث طائرات 

مروحية )من اأ�شل ت�شع( من 

طراز اأغ�شتا اأ دبليو 139 يف 

�شهر مايو اإىل مهبط الطائرات 

يف راأ�س تنورة

فيال تدعم   اأ�شطولها باأربعة 
ناقالت مزدوجة الهيكل

يف عام 2010م ت�شلمت �شركة فيال البحرية العاملية 

املحدودة، وهي �شركة ال�شحن التابعة لأرامكو 

ال�شعودية، اأربع ناقالت للزيت اخلام هائلة احلجم 

مزدوجة الهيكل من �شركة دايو لبناء ال�شفن 

والهند�شة البحرية يف كوريا اجلنوبية، ليزيد بذلك 

اأ�شطولها من ناقالت الزيت اخلام ال�شخمة مزدوجة 

الهيكل اإىل 14 ناقلة.

وبو�شول تلك الناقالت، 

يكتمل برنامج �شركة فيال 

الذي ا�شتمر ملدة عقد كامل 

ل�شتبدال ناقالت الزيت 

اخلام الكبرية جدًا اأحادية 

الهيكل العائدة لها، والتي 

مت ت�شييدها يف الت�شعينيات، 

باأربعة ع�شر ناقلة زيت خام 

كبرية جدًا مزدوجة الهيكل. 

وبالإ�شافة اإىل الناقالت اجلديدة التي مت ت�شليمها 

يف عام 2010م، ت�شلمت �شركة فيال اأربع ناقالت 

للزيت اخلام كبرية جدًا يف الفرتة من 2001م حتى 

2003م بنتها �شركة هيونداي لل�شناعات الثقيلة 

يف مدينة اأول�شان بكوريا اجلنوبية، اإىل جانب �شت 

ناقالت اأخرى �شيدتها �شركة دايو وت�شلمتها ال�شركة 

يف الفرتة من 2007م حتى 2009م. وجاءت هذه 

اخلطوة ال�شتباقية مت�شيًا مع الأنظمة البيئية الدولية 

التي ت�شرتط التخل�س التدريجي من الناقالت اأحادية 

الهيكل بحلول عام 2015م، حيث اإنها اأكرث عر�شة 

حلوادث ان�شكاب الزيت. وتتجاوز تكلفة ت�شميم 

وت�شييد ناقلة الزيت الكبرية جدًا – التي يزيد طولها 

على 300 مرت اأي ما يعادل طول ثالثة مالعب كرة 

قدم وتزن نحو 45 األف طن، 100 مليون دولر، وهي 

قادرة على نقل الزيت الثمني الذي تنتجه اأرامكو 

ال�شعودية من اململكة العربية ال�شعودية اإىل البلدان 

الأخرى يف جميع اأنحاء العامل دون توقف ملدة ت�شل 

اإىل ربع قرن.

وبالإ�شافة اإىل قيام �شركة فيال ب�شحن زيت اأرامكو 

ال�شعودية اإىل عمالء دوليني حول العامل، تربم ال�شركة 

اأي�شًا عقودًا ل�شتئجار �شفن لأجل وا�شتئجار �شفن 

اأخرى ب�شكل فوري، مبا يجعلها قادرة على املناف�شة 

بنجاح يف هذه ال�شوق العاملية، ل�شيما يف اآ�شيا والهند.

وعالوة على اأ�شطول ال�شركة من ناقالت الزيت اخلام 

الكبرية جدًا، متتلك �شركة فيال وتدير خم�س ناقالت 

منتجات )اأربع ناقالت متو�شطة احلجم وواحدة من 

طراز اأفرامك�س وهي عبارة عن ناقلة �شغرية تقل 

حمولتها الق�شوى عن 120 األف طن مرتي(.

ال�شعودية يف �شهر اأكتوبر. ويبلغ هيكل ال�شندل 110 

اأمتار طوًل و42.5 مرتًا عر�شًا و 9 اأمتار عمقًا، وهو 

م�شمم للعمل يف منطقة اخلليج العربي لأعماق 

ترتاوح بني 5 – 60 مرتًا. وي�شم ال�شندل ترتيبات 

�شكن يف بيئة بحرية مكيفة الهواء م�شممة ل�شتيعاب 

واإعا�شة 124 موظفًا يف بنية فوقية من خم�شة طوابق 

على ال�شطح الرئي�س. ومن مهمات ال�شندل ا�شرتداد 

واإ�شالح خطوط الأنابيب والكابالت حتت �شطح 

البحر، وم�شاندة اأعمال 

ال�شيانة، واختبارات املعامل، والتفتي�س، وم�شاندة 

اأعمال الغو�س والإ�شالحات الهيكلية ومن�شاآت 

الأر�شفة البحرية. 

حتديث املعدات الثقيلة: يف اإطار خطة   ••
اأرامكو ال�شعودية لتحديث اأ�شطول املعدات الثقيلة 

املتقادمة، ح�شلت اإدارة خدمات املعدات على 

28 رافعة موؤجرة حمليًا مالئمة للعمل يف جميع 

الت�شاري�س مبوجب عقد تاأجري طويل الأجل بدًل 

من امتالكها. و�شتحل هذه الرافعات احلديثة ذات 

اخللو�س الأر�شي لزيادة اإمكانية احلركة على 

الأ�شطح الوعرة واملناطق املعبدة حمل الرافعات التي 

 ظلت تعمل يف الت�شاري�س الوعرة منذ اأكرث من

25 عامًا.

ا�شتبدال اأ�شطول الطائرات: و�شلت اآخر   ••
ثالث طائرات مروحية )من ت�شع( من طراز اأغ�شتا 

اأ دبليو 139 �شمن املرحلة الثانية لربنامج ال�شتبدال 

يف �شهر مايو اإىل مهبط الطائرات يف راأ�س تنورة. 

وحتل هذه الطائرات حمل الطائرات املروحية من 

 طراز بل )Bell(. وكانت ال�شركة قد ح�شلت يف 

 عام 2010م على ثالث طائرات من طراز اإمرباير 

اإي ر ج 170 املزودة مبحركني لتحل حمل الطائرات 

من طراز دا�س - 8، كما ح�شلت على طائرتني 

جديدتني من طراز بيت�شكراف كينغ اإير 350 �شي اإي 

اآر لتحل حمل الطائرات من طراز توين اأوتر )دي 

اإت�س �شي - 6(. وتعد هذه ال�شتبدالت جزءًا من 

الربنامج الذي بداأ يف عام 2010م لتحديث طائرات 

ال�شركة وجعلها اأكرث كفاءة وفاعلية واأمنًا. 

نظام اإدارة الأ�شطول: �شمن اجلهود   ••
املبذولة لر�شد ومراقبة حركة �شاحنات توزيع الوقود 

واملنتجات، نفذت اأرامكو ال�شعودية ا�شرتاتيجية 

لتفعيل نظام اإدارة الأ�شطول على كل �شاحنة تعزيزًا 

لل�شالمة. وتق�شي ال�شرتاتيجية مبدئيًا باأن تلتزم 

�شاحنات التوزيع املتعاقد معها باأنظمة اأرامكو 

ال�شعودية والأنظمة احلكومية التي تفر�س رقابة 

�شارمة على نقل املنتجات النفطية. وقد مت تركيب 

اأجهزة نظام اإدارة الأ�شطول طواعية من قبل 

�شائقي ال�شاحنات ذات ال�شلة يف عام 2010م. وقد 

و�شعت ال�شركة موا�شفات فنية جديدة لنظام اإدارة 

الأ�شطول ومل�شاعدة �شائقي ال�شاحنات على معايرة 

اأجهزتهم اجلديدة.

معايري ال�ضاحنات: �شعيًا اإىل حتقيق   ••
الأمان لأعمال �شاحنات النقل داخل مرافق ال�شركة 

وخارجها، عملت اأرامكو ال�شعودية مع الهيئة 

ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س على اإعادة اإقرار 

معايري ت�شميم ال�شاحنات ال�شهريجية وتطوير 

معايري املعاينة وال�شيانة الدورية واعتمادها لهذه 

ال�شاحنات. و�شوف تنفذ هذه املعايري من خالل 

برنامج �شالمة ال�شاحنات اجلديد الذي يجري 

تطويره بالتعاون مع اإدارة التفتي�س. 

ميكانيكيون ي�شلحون اإحدى 

طائرات الهليكوبرت يف اأرامكو 

ال�شعودية، والتي تقوم بنقل 

املوظفني اإىل مواقع عملهم 

بجانب مهام اأخرى مهمة. 

النقل 

والتوزيع

النقل 

والتوزيع
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برنامج حماكاة ال�شياقة: و�شعت وزارة   ••
النقل برنامج حماكاة ال�شياقة يف الربع الأول من 

عام 2010م بهدف تقييم �شائقي املركبات الثقيلة 

)ال�شاحنات واحلافالت( وتدريبهم على �شلوكيات 

ال�شياقة الوقائية وتعزيز وعيهم ب�شكل عام. ويف عام 

2010م، اأكمل هذا الربنامج 180 �شائقًا. وي�شم 

برنامج حماكاة ال�شياقة �شيناريوهات لل�شياقة 

باللغات العربية والإنكليزية والأوردية يف خمتلف 

الظروف، مع اإمكانية ت�شجيل اأ�شا�شيات ال�شياقة 

والأخطاء وتقدمي تقارير يف هذا ال�شاأن.

م�شتودعات منتجات البرتول  •
درا�شة مرجعية ب�شاأن م�شتودعات   ••

منتجات البرتول: �شعيًا اإىل قيا�س كفاءة 

التوزيع والأداء وحت�شينها، تعاونت ال�شركة مع اأحد 

امل�شت�شارين الدوليني لإجراء درا�شة مرجعية جلميع 

م�شتودعاتها الإحدى والع�شرين وتقدمي حتليل مقارن 

لها مع 70 م�شتودعًا م�شابهًا يف اأنحاء العامل. وقد 

اكتملت الدرا�شة يف �شهر اأكتوبر 2010م و�شت�شتخدم 

يف درا�شة حت�شني م�شتوى الأيدي العاملة وتب�شيط 

الأعمال وخف�س التكاليف.

اجلديدة:  الكريو�شني  اإ�شافات  اأنظمة  •		
اأجنزت ال�شركة ت�شغيل اأنظمة الإ�شافات الكيميائية 

للكريو�شني يف م�شتودعي منتجات البرتول يف املدينة  

املنورة واأبها عام 2010م لإنتاج وقود الطائرات 

جت اأ-1 للطائرات التجارية و ج بي 8 للطائرات 

الع�شكرية. وقد �شمحت هذه املبادرة بتنويع اإمدادات 

�شبكة وقود الطائرات يف املنطقة الغربية من خالل 

ال�شتفادة من اأحد الأ�شول احلالية الذي ي�شاند 

اإجمايل حركة خمزون الكريو�شني يف موقعي اخلزن 

ال�شرتاتيجي ال�شعودي 6 و7، كما عززت الدعم 

اللوج�شتي، وحدت من جتمع ال�شاحنات يف نقاط 

توريد معنية، وح�شنت من مراقبة حركة املرور 

وال�شالمة، ووفرت دعمًا احتياطيًا ي�شهل ال�شتجابة 

لزيادة الطلب عند احلاجة.

ت�شغيل ر�شيفي اإر�شاء منفردين يف   ••
فر�شة جازان: للتغلب على زيادة الطلب يف 

م�شتودعات منتجات البرتول العائدة لل�شركة يف 

املنطقة اجلنوبية الغربية وجتنب ا�شتنزاف املنتجات 

يف مواقع اخلزن ال�شرتاتيجي ال�شعودي، مت ت�شغيل 

ر�شيفي اإر�شاء منفردين يف وقت واحد يف فر�شة 

جازان. وقد خ�ش�س اأحد الر�شيفني لتفريغ البنزين 

والآخر لتفريغ زيت الديزل، وهو ما ي�شمح با�شتيعاب 

املزيد من ال�شفن. و�شاعدت عمليات الإر�شاء 

املتزامنة يف حت�شني الأعمال و�شمان اإمدادات 

م�شتمرة من املنتجات املكررة.

خطوط الأنابيب  •
برنامج املواد غري املعدنية: لتح�شني   ••

مراقبة التاآكل، وت�شجيع حتويل الزيت اإىل 

برتوكيميائيات، وحت�شني �شل�شلة التوريد اأطلقت 

اأرامكو ال�شعودية يف عام 2010م برناجمًا 

ا�شرتاتيجيًا لزيادة ا�شتخدام املواد غري املعدنية 

يف خطوط اأنابيبها، ويف جتهيزاتها الأ�شا�شية 

وغريها من التطبيقات يف مرافق الت�شغيل. وخالل 

العام، طبقت ال�شركة برنامج املواد غري املعدنية 

على اأكرث من 4 كيلومرتات من خطوط الأنابيب 

الهيدروكربونية، و 2.17 كم من اأنابيب مياه ال�شغط 

العايل، و 9.49 كم من خطوط الأنابيب الكربونية 

 الفولذية املبطنة بالبال�شتيك احلراري 

و 24 كم من خطوط الأنابيب البحرية، و 57 كم من 

اأنابيب ال�شتبدال يف مرافق املياه يف الأحياء ال�شكنية 

لل�شركة، واأنابيب قاع البئر والأنابيب الداخلية يف 

املعامل وال�شمامات. وقد اأثبتت املنتجات غري 

املعدنية انخفا�شًا يف تكاليف دورة احلياة باأكرث من 

25% مقارنة بالفولذ الكربوين، اإىل جانب حت�شني 

مقاومة التاآكل و�شهولة التمديد. وقادت اأرامكو 

ال�شعودية عملية تطوير برنامج ملنح ال�شهادات 

الدولية/ التاأهيل ملركبي الأنابيب غري املعدنية. 

زيادة معدلت التدفق يف خطوط   ••
الأنابيب: �شعيًا اإىل تلبية الزيادة يف الطلب املتوقع 

على املنتجات يف املنطقتني ال�شرقية والو�شطى واإىل 

خف�س التكاليف املحتملة لأعمال النقل )وخماطر 

احلوادث املرورية(، واملحافظة على اأف�شل خمزون 

للمنتجات البرتولية يف موقعي اخلزن الإ�شرتاتيجي 

ال�شعودي 1 و3، متت زيادة معدلت التدفق خلطي 

الأنابيب من راأ�س تنورة اإىل م�شتودع املنتجات 

البرتولية يف الظهران ومن الظهران اإىل الريا�س 

من خالل الت�شغيل املتوازي مل�شخات ال�شحن. وقد 

زادت هذه اخلطوة معدلت التدفق الق�شوى اإىل 

الظهران بنحو 11% اأي 260 األف برميل يف اليوم 

 واإىل الريا�س بن�شبة 30% اأي 260 األف برميل 

يف اليوم.

املرحلة الثانية خلط اأنابيب �شدقم-   ••
�شمن جهود اأرامكو ال�شعودية امل�شتمرة لتلبية 

الطلب املتزايد على الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي 

يف ال�شاحل الغربي، يجري العمل الآن على زيادة 

الطاقة الق�شوى الثابتة خلط الأنابيب �شرق – 

غرب اخلا�س ب�شوائل الغاز الطبيعي من 425 األف 

برميل يف اليوم اإىل 585 األف برميل يف اليوم. 

و�شوف يتحقق ذلك من خالل تركيب م�شخة �شحن 

خام�شة ل�شوائل الغاز الطبيعي وو�شلة خلط الأنابيب. 

وت�شمل املرافق التي ل تزال حتت الإن�شاء خطوط 

اأنابيب تركيز اخلام، و�شوائل الغاز الطبيعي، والغاز 

املر، وغاز الوقود مل�شاندة زيادة الطاقة الإنتاجية 

امل�شتهدفة. وجتري الأعمال الإن�شائية على قدم 

و�شاق، ومن املتوقع النتهاء منها يف عام 2011م.

النقل 

والتوزيع

النقل 

والتوزيع

تد�شني اإحدى الناقالت 

العمالقة التابعة ل�شركة 

فيال يف �شيئول بكوريا. 

اإىل اليمني:تتابع ال�شركة 

عرب ال�شا�شة العمالقة 

حركة اإنتاج الزيت والغاز 

 يف عموم ال�شركة. 

اإىل الأعلى: مد خط 

اأنابيب جديد يف 

ال�شحراء.
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 �ملو�رد

�لب�رشية

املوارد 

الب�شرية

توا�شل اأرامكو ال�شعودية تطبيق 

واحد من اأكرب برامج التدريب 

 ال�شناعي وتطوير املوارد الب�شرية 

يف العامل

يف اإطار الرتكيز بعيد املدى والأهمية الكربى 

التي توليها اأرامكو ال�شعودية لتطوير املوارد 

الب�شرية، افتتحت ال�شركة يف عام 2010م ثالثة 

جممعات رئي�شة للموارد الب�شرية هي مركز التطوير 

املهني للتنقيب والإنتاج يف الظهران، ومركز خدمات 

املوارد الب�شرية يف الظهران ومركز التطوير القيادي 

يف راأ�س تنورة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، �شيتم ا�شتيعاب 

3,500 موظف يف جممع املكاتب ال�شمايل املوؤلف من 

13 طابقًا عند افتتاحه يف الظهران عام 2011م. 

وتوا�شل اأرامكو ال�شعودية ت�شغيل واحد من اأكرب 

برامج التدريب ال�شناعي وتطوير املوارد الب�شرية 

يف العامل، ك�شاهد على قناعة ال�شركة الرا�شخة باأن 

املوظفني هم اأثمن املوارد.

امل�ضاريع  •
مركز التطوير املهني للتنقيب والإنتاج:   ••

يهدف هذا املركز الذي تبلغ م�شاحته 12,980 مرتًا 

مربعًا والذي اكتمل يف �شهر نوفمرب 

 

اإىل اإعداد القوى العاملة يف جمايل التنقيب 

والتطوير التابعني لأرامكو ال�شعودية للنجاح يف عامل 

متغري وبيئة مليئة بالتحديات، واإىل العمل بفاعلية 

وكفاءة على �شد فجوة املعرفة بني مهنيي التنقيب 

والإنتاج املتقاعدين والأعداد الكبرية من املوظفني 

اجلدد يف هذا املجال. وميكن للمركز تدريب 550 

من مهنيي التنقيب والإنتاج يف اليوم. وي�شم املركز 

18 قاعة عالية التقنية للربامج وللمحا�شرات، 

وثماين غرف للمجموعات، وغرفتي عر�س، ومكتبة، 

ومرافق اأخرى.

مركز التطوير القيادي يف راأ�س تنورة:   ••
يعد تر�شيخ قيم ال�شركة املهمة الأ�شا�س ملركز تطوير 

املوارد الب�شرية اجلديد يف ال�شركة املوؤلف من ثالثة 

طوابق واملعروف با�شم مركز التطوير القيادي الذي 

افتتح يف راأ�س تنورة بتاريخ 29 �شبتمرب 2010م لتلبية 

الطلب امل�شتقبلي لل�شركة على التدريب القيادي 

والإ�شرايف واملهني. فمع التحديات التي تواجهها 

ال�شركة، تظهر احلاجة اإىل اإعداد القادة اجلدد 

والقدامى وم�شاندتهم من خالل التخطيط التعاقبي 

للقادة، وا�شتبقاء املوظفني، وزيادة الرتابط العاملي، 

وتكوين قاعدة عاملية وديناميكية من املوظفني، 

وتغيري متطلبات مكان العمل، والتطوير امل�شتمر 

ملجموعة املهارات. وقد اأقيم مركز التطوير القيادي 

لال�شتجابة لهذه التحديات مبا�شرة. وي�شم املبنى، 

املقام على م�شاحة 7500 مرت مربع، 22 غرفة 

درا�شة، وغرفتني متعددتي الأغرا�س �شعة مائة 

�شخ�س، وخمتربي حا�شوب مل�شاندة ا�شتخدام 

التقنيات احلديثة يف التطوير القيادي واملهني، 

وقاعة اجتماعات فيها 400 مقعد، وقاعة متعددة 

الأغرا�س ت�شم 250 مقعدًا. ويركز التدريب يف 

هذا املرافق على اأربعة جمالت اأ�شا�س هي: التعلم، 

 وال�شلوك، والتغيري التنظيمي، وحت�شني اأداء 

قطاعات العمل.

جممع املكاتب ال�شمايل: �شي�شم هذا املجمع   ••
املعروف با�شم برج املدرا 3,500 مكتب وموقع عمل، 

و�شيحل حمل مبنيي الإدارة ال�شرقي وال�شمايل 

يف املنطقة املركزية يف الظهران. وي�شم امل�شروع 

جممع مكاتب من 13 طابقًا، وقاعًة فيها 500 

مقعد، ومركزًا للمجتمع، وطرقًا مو�شلة، ومنافع، 

وات�شالت. ومن املقرر اأن يتم �شغل املجمع يف عام 

2011م. وتخطط ال�شركة لطلب “ال�شهادة الف�شية” 

للم�شروع من هيئة الت�شاميم القيادية والبيئية، وهي 

هيئة معروفة دوليًا تعنى مبنح ال�شهادات للمباين 

ال�شديقة للبيئة. و�شري�شد املبنى نوعية الهواء 

داخله بحيث تكون كمية الهواء الداخل على قدر 

احتياجات املبنى، كما يوؤدي زجاج النوافذ العاك�س 

منخف�س النبعاثات مع عزل املبنى اإىل �شبط حرارة 

املبنى، و�شتت�شاعف اأعداد املظالت املقامة على 

م�شاحات انتظار ال�شيارات اخلا�شة باملجمع التي 

ت�شتوعب 4,500 �شيارة لتولد الألواح ال�شم�شية 10 

ميقاواط من الكهرباء للمباين. وبالإ�شافة اإىل ذلك 

يقوم نظام الرتحيل املن�شبط حمدد الوجهة ب�شمان 

اأقل توقف ممكن مل�شاعد برج املدرا ال�شتة ع�شر مما 

يوفر الطاقة.

يف الأ�شفل: ي�شهم برنامج التطوير اجلامعي يف تطوير 

 الفتيات ال�شعوديات ل�شغل وظائف يف ال�شركة. 

فـي ال�شفحة  املقابلة اإىل الي�شار: مركز التطوير املهني 

للتنقيب والإنتاج اجلديد. 
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مركز التدريب يف الأح�شاء: �شيتعلم   ••
اآلف ال�شبان ال�شعوديني املهارات التي يحتاجونها 

ل�شغل الوظائف يف �شناعات النفط والغاز 

والبرتوكيميائيات يف مركز التدريب الوطني اجلديد 

يف الأح�شاء الذي يجري تطويره يف الأح�شاء يف 

املنطقة ال�شرقية والذي تلعب اأرامكو ال�شعودية دورًا 

اأ�شا�شيًا يف اإن�شائه وتطويره. ومن املتوقع اأن ي�شبح 

املركز جاهزًا للعمل عام 2014م. وقد وقعت ال�شركة 

موؤخرًا مذكرة تفاهم لإن�شاء املعهد الوطني للتدريب 

ال�شناعي، وهو م�شروع م�شرتك بني اأرامكو ال�شعودية 

واملوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني. و�شيكون 

هذا املعهد كيانًا م�شتقاًل من الناحية القانونية وغري 

هادف للربح، ول يخ�شع اإل لرقابة جمل�س اأمنائه 

وتراأ�شه اأرامكو ال�شعودية. و�شتلبي ال�شراكة اجلديدة 

للقطاعني العام واخلا�س حاجة املجتمع اإىل برنامج 

تدريب �شناعي عاملي امل�شتوى لتطوير اأيد عاملة 

�شعودية مدربة وماهرة واحلد من البطالة ودعم 

اأهداف ال�شعودة يف اململكة. 

ازدهار الخطابة في اأرامكو 
ال�ضعودية

قلما جند اأن�شطة ب�شرية تبعث الرهبة بالنفو�س 

مثلما تفعل اخلطابة اأو التحدث اأمام النا�س، لهذا 

ال�شبب تفخر منظمة التو�شتما�شرتز الدولية بوجود 

12,800 ناد ت�شم اأكرث من 260 األف ع�شو يف 

جميع اأنحاء العامل. وهناك حاليًا 15 ناديًا من تلك 

الأندية، ت�شم يف جمملها 500 ع�شو، يف اأرامكو 

ال�شعودية التي كانت القوة املحركة 

وراء تطوير الأندية التابعة ملنظمة 

التو�شتما�شرتز يف عموم اململكة 

ومنطقة اخلليج العربي.

وقد مت تاأ�شي�س اأول ناد للخطابة 

يف اململكة، وهو جمموعة من 

املتحدثني باللغة الإجنليزية، من 

موظفي اأرامكو ال�شعودية يف عام 

1978م، بينما ت�شكل اأول ناد للخطابة العربية 

يد  – على  للخطابة  عكاظ  نادي  م�شمى  – حتت 
جمموعة من موظفي اأرامكو ال�شعودية يف عام 

2007م. وكان جناح ال�شركة يف تد�شني نواد فاعلة 

للخطابة واملحافظة عليها على مدى �شنوات عديدة 

حافزًا فاعاًل لإقامة اأندية اأخرى ل تنت�شب لأرامكو 

ال�شعودية يف جميع اأنحاء املنطقة. وت�شنع هذه 

الأندية فرقًا كبريًا يف حياة اأع�شائها عن طريق 

م�شاعدتهم على حت�شني توا�شلهم مع الغري ب�شكل 

وا�شح، ف�شاًل عن تعزيز مهارات اخلطابة والقيادة 

لديهم وهي مهارات قيمة داخل العمل وخارجه.

يقول عبد اهلل احلارثي، مدير ق�شم اخلطابة 

الدويل وامل�شرف الأعلى على وحدة ال�شيانة 

بق�شم �شيانة فر�شة الزيت اخلام يف ينبع العائدة 

لأرامكو ال�شعودية: “هذه �شركة كبرية، وهي مليئة 

بالأذكياء من خمتلف الثقافات واخللفيات، من 

ال�شباب والكبار، ممن ميلكون اأفكارًا مهمة، لكن 

الثقافة ال�شائدة وال�شمات ال�شخ�شية جتعلهم 

عاجزين عن نقل اأفكارهم اإىل الآخرين”، واأكد 

احلارثي اأن “اخلطابة متنحهم الأدوات التي جتعل 

�شوتهم م�شموعًا ب�شكل فاعل واإيجابي”.

ويوفر نادي اخلطابة يف اجتماعاته املناخ العادل 

وتكافوؤ الفر�س لكل ع�شو للتقدم بقدر ما يريد. 

وعالوة على حت�شني جمموعة مهارات العمل، فقد 

ا�شتخدم العديد من موظفي اأرامكو ال�شعودية 

املهارات التي تعلموها يف اجتماعات النادي بغر�س 

املناف�شة يف م�شابقات اخلطابة املحلية والدولية 

وحتقيق الفوز فيها.

بالإ�شافة اإىل ذلك، ترعى اأندية اخلطابة املحلية 

برامج تعليم اخلطابة لطالب املرحلتني املتو�شطة 

والثانوية خالل العطالت الدرا�شية، كما يدير 

كبار اأع�شاء النادي برامج مل�شاعدة الأطفال على 

اكت�شاب املهارات التي �شتنفعهم يف خمتلف مراحل 

حياتهم.

راأ�س املال الفكري واإعداد قوة عمل   •
عاملية امل�شتوى

راأ�س املال الفكري: تركز ال�شركة على   ••
احل�شول على معارف وخربات املوظفني )راأ�س املال 

الفكري( قبل اأن يرتكوا ال�شركة، وحت�شني ا�شتخدام 

املعرفة احلالية يف ال�شركة، وجعل املعرفة املكت�شبة 

من اخلربة �شهلة املنال للموظفني الذي يحتاجون 

اإليها يف اأداء عملهم. و�شت�شهم هذه اجلهود وغريها 

يف تطوير كفاءات املوظفني وتزويدهم باملعرفة التي 

يحتاجون اإليها.

طريقة توجيه جديدة: يف عام 2010م،   ••
اأطلقت ال�شركة نهجًا جديدًا لتوجيه املوظفني 

املهنيني وهو برنامج التوجيه التجريبي يف اإدارة 

امل�شاريع. وي�شعى املوِجهون واملوَجهون معًا يف هذا 

الربنامج اإىل و�شع الأهداف الالزمة للمتلقني 

لتطوير منوهم املهني يف اأرامكو ال�شعودية. و�شيزود 

الربنامج املوِجهني واملوَجهني باملهارات الأ�شا�شية 

لتطوير عالقة توجيه مثمرة.

حمالت التوظيف: يف عام 2010م، اأ�شهمت   ••
ال�شركة يف عدد من حمالت التوظيف داخل اململكة 

وخارجها مبا يف ذلك م�شاركتها يف الفعاليات 

الرئي�شة لدعم برامج رعاية التعليم يف ال�شركة.

التدريب والتطوير – تدير اأرامكو   •
ال�شعودية جمموعة وا�شعة من الربامج لتدريب 

املوظفني يف بداية حياتهم املهنية ويف منت�شفها 

وحني ي�شبحون متخ�ش�شني متمر�شني. ومن بني 

هذه الربامج الأ�شا�شية برنامج الدرا�شة اجلامعية 

لغري املوظفني، وبرنامج التدرج لغري املوظفني، 

وبرنامج تطوير املوظفني النظاميني. وبالإ�شافة 

اإىل هذه الربامج، قامت ال�شركة بتنفيذ عدد من 

املبادرات يف عام 2010م لتح�شني نوعية تدريب 

املوظفني.

برنامج الدرا�شة اجلامعية لغري   ••
املوظفني: على مدى خم�شة عقود ونيف، درجت 

اأرامكو ال�شعودية على كفالة طالب خمتارين من 

خالل برنامج الدرا�شة اجلامعية لغري املوظفني 

للدرا�شة يف اأكرث من 500 جامعة داخل اململكة ويف 

دول �شناعية كربى يف جميع اأنحاء العامل. ويف هذا 

العام �شارك 1,757 طالبًا يف الربنامج يدر�س منهم 

1,296 خارج اململكة وهي اأكرب جمموعة ت�شارك 

يف برنامج الدرا�شة اجلامعية لغري املوظفني خالل 

ال�شنوات اخلم�س املا�شية. ول يكتفي امل�شاركون 

اعتمدت ال�شركة نهجًا 

جديدًا لتوجيه 

املوظفني املهنيني

املوارد 

الب�شرية

املوارد 

الب�شرية
اإىل الي�شار: مركز 

التطوير املهني للتنقيب 

والإنتاج اجلديد يف 

الظهران. يف ال�ضفحة 

املقابلة: جمموعة من 

املوظفات الفنيات اأثناء 

ممار�شتهن للعمل يف اأحد 

معامل البحوث العائدة 

لل�شركة. 
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الذين يدر�شون خارج اململكة بتنمية معارفهم 

ومهاراتهم، بل يعززون عالقات العمل الدولية 

لل�شركة وي�شهمون يف زيادة م�شتوى التفاهم بني 

الثقافات.

برنامج تطوير املوظفني النظاميني:   ••
اأ�شهمت ال�شركة يف تطوير املوظفني املهنيني 

النظاميني من خالل برامج الدرجات العليا، 

والربامج املتخ�ش�شة، ومهمات العمل ق�شرية 

وطويلة املدى داخل اململكة وخارجها. وبنهاية العام، 

كان قد مت ت�شجيل 453 موظفًا يف هذه الربامج، وهو 

اأعلى رقم يف ال�شنوات اخلم�س املا�شية.

برنامج التدرج لغري املوظفني: داأبت اأرامكو   ••
ال�شعودية على تدريب خريجي املدار�س الثانوية يف 

برنامج التدرج لغري املوظفني. ويف عام 2010م، بلغ 

م�شتوى نهاية العام يف جميع مراكز التدريب نحو 

4,460 متدربًا. واأعيدت هيكلة الربنامج لتخريج 

متدربني جيدين مزودين باملهارات الالزمة لتلبية 

مطالب العمل يف امل�شتقبل. وي�شمل الربنامج الآن 

برناجمًا للمناهج غري الأكادميية من �شت وحدات 

ت�شمل املهارات الأ�شا�شية يف جمالت احلياة، 

والت�شالت، والدرا�شة، والتفكري، وخدمة املجتمع، 

والتعلم امل�شتمر.

نقل املعرفة: يف عام 2010م و�شعت ال�شركة   ••
برناجمها اخلا�س بنقل املعرفة الذي ي�شتهدف 

�شبع وظائف �شناعية مهمة هي: فنيو نظم مراقبة 

الت�شنيع، وكهربائيو ال�شيانة، وميكانيكيو املعادن، 

وم�شغلو الزيت والغاز، وفنيو املختربات، وم�شغلو 

خدمات احلقول. وبنهاية العام، كان 122 من 

املتخ�ش�شني يف جمال نقل املعرفة يعملون بدوام 

كامل يف نطاق دوائرهم خلدمة ما يقرب من 5200 

موظف يف 20 اإدارة.

اأكادميية اأرامكو ال�شعودية للتطوير   ••
املهني: يف عام 2010م، بداأ برنامج جديد يف 

ال�شركة للطالب يف برنامج التطوير املهني. ويت�شمن 

هذا الربنامج الذي ميتد ل�شبعة اأ�شابيع ور�س عمل، 

وحما�شرات ملتحدثني �شيوف، وزيارات ميدانية، 

واأن�شطة اأخرى تهدف اإىل تطوير قدرات امل�شاركني 

وحثهم على اأن يكونوا جزءًا من النجاح امل�شتمر 

لأرامكو ال�شعودية واملجتمع ككل. وتعد ور�س العمل 

حول ال�شالمة والقيادة وات�شالت الأعمال والعمل 

التطوعي اأ�شا�شيات الربنامج. وقد �شهد عام 2010م 

الموظفون يد�شنون 
نادي تقنية المعلومات الوطني

يف بداية عام 2004م، بداأ عو�س مهدي القفيلي 

وجمموعة من اأ�شدقائه يف اأرامكو ال�شعودية بتنظيم 

تدريبات تطوعية يف جمال تقنية املعلومات يف 

الظهران والأحياء القريبة مبدينة اخلرب وذلك �شعيًا 

اإىل ن�شر املعرفة بتقنية املعلومات واملهارات العملية 

بني عامة املجتمع.

يقول القفيلي، وهو موظف 

ات�شالت �شلكية ول�شلكية يف اإدارة 

اأعمال الت�شالت، “يف العام 

التايل كان تزايد الطلب الهائل من 

جانب املجتمع على خربة الفريق 

وما يقدمه من تدريبات عملية 

موؤ�شرًا على حاجة هذا الكيان اإىل 

هوية ر�شمية واإىل مزيد من املوارد 

املالية ملوا�شلة اأن�شطته يف ن�شر تقنية املعلومات، 

ناهيك عن التو�شع فيما يقدمه من اأن�شطة”.

وبعد عامني من حماولت تاأمني الدعم، حاز الفريق 

يف عام 2007م على رعاية برنامج �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري حممد بن فهد بن عبد العزيز لتنمية 

ال�شباب الذي اأعجب بروؤية الفريق لإن�شاء هيئة غري 

ربحية لن�شر تقنية املعلومات واملهارات  يف املجتمع 

ال�شعودي يف عموم اململكة. 

ومنذ ذلك الوقت، قام نادي تقنية املعلومات )وهو 

ال�شم الذي يطلقه على نف�شه( مبا يلي:

اإن�شاء مع�شكر �شيفي لل�شباب )برنامج جيل  •	
التقنية(، الذي عقد للعام الثالث يف �شيف 

2010م.

•تطوير برنامج اخلدمات احلكومية الإلكرتونية  •	
املعروف با�شم “طّور” با�شتخدام برنامج 

مايكرو�شوفت اأوفي�س، والذي تدرب فيه 480 

عاماًل �شعوديًا بالقطاع احلكومي بدعم من موظفي 

تقنية املعلومات يف اأرامكو ال�شعودية، بالإ�شافة 

اإىل توقيع مذكرة تعاون مع �شركة مايكرو�شوفت 

وجرنال اإلكرتيك لدعم تطوير تقنية املعلومات يف 

املجتمع ال�شعودي با�شتخدام تطبيقات مايكرو�شوفت 

املختلفة.

•تد�شني اليوم املفتوح لربنامج امل�شادر  •	
املفتوحة بغر�س ن�شر ا�شتخدام وتطوير تطبيقات 

امل�شادر املفتوحة )قامت ثالث جامعات �شعودية 

با�شت�شافة فعاليات اليوم داخل حرمها اجلامعي يف 

الظهران والريا�س وجدة(. ويقدم برنامج امل�شادر 

املفتوحة جمانًا للجميع، دون قيود حقوق للطبع 

والن�شر، مبا ي�شمح مل�شتخدميه بدرا�شته وتغيريه 

وحت�شينه.

كما جنح النادي يف اعتماد اململكة العربية  •	
ال�شعودية ر�شميًا كمبادرة تو�شع جلمعية تنمية 

مهارات ال�شباب القيادية )اآي�شيك(، التي تعترب 

اأكرب منظمة طالبية يف العامل والتي تهدف اإىل 

ت�شجيع ال�شباب على اكت�شاف وتطوير قدراتهم حتى 

يتمكنوا من التاأثري الإيجابي يف املجتمع. وت�شم 

جمعية اآي�شيك حاليًا 50 األف ع�شو يف اأكرث من 

1,600 جامعة.

120 دورة تدريبية  اأكرث من  وعقد النادي  •	
وور�شة عمل.

ويقول القفيلي، موؤ�ش�س النادي ورئي�س جمل�س اإدارته، 

اإن لديه ولدى املجل�س خططًا طموحة معربًا عن 

اأمله يف تو�شيع الأن�شطة يف اململكة واإبرام مزيد من 

ال�شراكات مع عدد اأكرب من ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

التقنية، ليكون النادي من اأكرث املنظمات غري 

الربحية متيزًا ومهنية يف العامل. كما اأعرب عن 

رغبته يف تعيني املزيد من الأع�شاء املحرتفني لدعم 

ر�شالة النادي وامل�شاعدة على تنفيذها.

وتن�شط حاليًا الكيانات التابعة لنادي تقنية املعلومات 

يف املناطق ال�شاحلية باململكة )الظهران وجدة( ويف 

قلب اململكة بالريا�س.

واأكد القفيلي اأن “فكرة نادي تقنية املعلومات جديدة 

وت�شتقطب النا�س من خمتلف الأعمار من حمبي 

التقنية”، م�شريًا اإىل اأن بيئة العمل التطوعي وكفاءة 

التنظيم يف عمل الفريق �شاعدت يف جذب اأع�شاء 

جدد للم�شاركة يف اأن�شطة النادي”.

وي�شم هيكل اإدارة النادي جمموعات خمتلفة حتت 

مظلة جمل�س الإدارة م�شوؤولة عن الن�شاطات املختلفة 

التي يقوم بها النادي. ويتم اعتماد التخطيط من 

جانب رئي�س املجل�س، على اأن تتوىل كل جمموعة 

عمليات التن�شيق وفقًا لحتياجاتها.

بنهاية عام 2010م، مت اإدراج 

نحو 4,460 متدربًا يف مراكز 

التدريب العائدة لأرامكو 

ال�شعودية

املوارد 

الب�شرية

املوارد 

الب�شرية

تدعم ال�شركة بقوة 

وبا�شتمرار التطوير 

الذاتي يف اإطار �شعيها 

لتطوير ثقافية معرفية
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تخريج 89 طالبًا وطالبًة من اأكادميية اأرامكو 

ال�شعودية للتطوير املهني يف اأول دورتني لها. 

الن�شاء العامالت: يف عام 2010م اأي�شًا،   ••
مت بنجاح اإطالق برنامج جديد للن�شاء العامالت. 

وتركز ور�شة العمل هذه على الطريقة التي ميكن 

من خاللها للمراأة ال�شعودية اأن تنجح يف العمل يف 

ال�شركات، وي�شمل طائفة متنوعة من املناق�شات، 

وتبادل الأفكار والأن�شطة الأخرى لإعطاء املراأة 

الدافع والأدوات الالزمة لتتفوق يف مكان العمل 

يف اأرامكو ال�شعودية. ويف عام 2010م، اأكملت هذا 

الربنامج نحو 50 امراأة.

100 براءة اخرتاع: احتفلت ال�شركة يوم 24   •
نوفمرب بح�شولها يف �شهر مار�س على براءة الخرتاع 

رقم 100، على الرغم من اأنها ح�شلت يف وقت لحق 

على من اأكرث من 25 براءة اخرتاع اإ�شافية، مب�شرة 

بع�شر غري م�شبوق من البتكارات يف ال�شركة. وعلى 

الرغم من اأن موظفي ال�شركة يح�شلون على براءات 

اخرتاع منذ عام 1950م حني منحت اأول براءة 

لإدوارد فان دورنيك يف جمال فرز الغاز من الزيت، 

اإل اأنه مل تتخذ اأية اإجراءات لدعم هذا اجلهد حتى 

عام 2000م. والواقع اأن 110 من 125 براءة ح�شلت 

عليها اأرامكو ال�شعودية جاءت بعد تطبيق نظام 

اإدارة الأ�شول الفكرية، مما ي�شري اإىل اأن كل فكرة 

مهمة ميكن اأن توؤتي اأكلها. وقد ح�شلت ال�شركة 

على براءات اخرتاع يف عام 2010م لقاء جمموعة 

وا�شعة من البتكارات، مبا يف ذلك نظام حتويل 

مياه ال�شرف التي كانت تعترب �شابقًا غري �شاحلة 

لال�شتعمال اإىل مياه �شاحلة لال�شتعمال، وتقنية 

حتليل مكامن الزيت للتنبوؤ بالإنتاج امل�شتقبلي، 

وحت�شني التقنية التي ت�شمح بتو�شيف املكامن 

النفطية باأعلى درجات الو�شوح يف ال�شناعة. 

التطوير الفني – يف عام 2010م ح�شل   •
اأكرث من 1,000 من موظفي اأرامكو ال�شعودية يف 56 

فئة مهنية على �شهادات دولية. وخالل العام اأي�شًا 

اأدخلت عدة �شهادات مهنية هند�شية جديدة يف 

اململكة، وهو تطور مهم. وح�شل ما يقرب من 100 

مهني يف ال�شركة على �شهادات مبوجب اأ�شا�شيات 

اختبار التاأهيل الهند�شي املعروف با�شم “مهند�س 

متدرب” ومت اعتماد 35 مهنيًا اآخرين من قبل 

اجلمعية الأمريكية للمواد وح�شلوا على �شهادة 

حتليل اأ�شباب الق�شور، وال�شهادة املهنية لعتمادية 

ال�شيانة وال�شهادة املهنية يف احلماية من احلرائق. 

برنامج الأعمال والثقافة الآ�شيوي:   •
�شارك عدد من اأع�شاء الإدارة العليا يف اأرامكو 

ال�شعودية وغريهم من التنفيذيني خالل �شهر اأكتوبر 

يف جولة ا�شتغرقت اأ�شبوعًا كاماًل يف اآ�شيا �شمن 

ف الربنامج  برنامج الأعمال والثقافة الآ�شيوي. وُيَعِرّ

قادة اأرامكو ال�شعودية على الثقافة الآ�شيوية وطريقة 

اأداء الأعمال يف املنطقة. وقد �شملت جولة اأكتوبر 

زيارات اإىل اأربع مدن رئي�شة هي �شيئول، و�شنغهاي، 

وبكني، وطوكيو. وقد ح�شر امل�شاركون عرو�شًا حول 

خمتلف املو�شوعات الثقافية والعملية، والتقوا مع 

العمالء ملعرفة املزيد عن اأعمالهم وتبادل الآراء 

معهم.

التدريب الطبي – �شوف يحظى التدريب   •
الطبي واملهمات الفنية لدائرة اخلدمات الطبية 

يف اأرامكو ال�شعودية والكادر الطبي والتمري�شي 

بامل�شاندة يف كربى اجلامعات الطبية وامل�شت�شفيات 

التعليمية يف اأ�شرتاليا من خالل جمموعة من 

التفاقيات واملذكرات التي وقعها فرع �شركة اأرامكو 

ال�شعودية بي. يف. فقد وقعت اأرامكو ال�شعودية 

مذكرات تفاهم مع موؤ�ش�شات �شحية يف اأ�شرتاليا 

ونيوزيلندا اعتمادًا على العالقات القائمة. وهناك 

برامج تعاونية مقررة يف جامعة غرب �شيدين 

باأ�شرتاليا لتدريب موظفي التمري�س يف دائرة 

اخلدمات الطبية املعينني من املدار�س الثانوية 

ال�شعودية، كما تتعاون جامعة مونا�س يف ملبورن 

باأ�شرتاليا يف تطوير وتدريب الأطباء واملمر�شني 

وامل�شاعدين الطبيني يف دائرة اخلدمات الطبية، 

وتقوم اإي�شرتن هيلث غروب يف ملبورن بتدريب 

الأطباء يف طب الطوارئ ل�شتيفاء طلب دائرة 

اخلدمات الطبية املتوقع على املهنيني املوؤهلني يف 

ال�شنوات الع�شر اإىل اخلم�س ع�شرة القادمة.

اعتماد مركز كمبيوتر التنقيب   •
وهند�شة البرتول )الإك�شبك( من معهد هلب 

د�شك - ح�شل مركز كمبيوتر التنقيب وهند�شة 

البرتول يف اأرامكو ال�شعودية على ال�شهادة الرابعة 

كمركز م�شاندة من معهد هلب د�شك. وبح�شب 

الدائرة فاإن املركز يعد اأول مركز م�شاندة يف العامل 

يعاد اعتماده من قبل معهد هلب د�شك لثالث مرات 

متتالية. وميثل املعهد املذكور رابطة عاملية ملهنيي 

خدمات تقنية املعلومات وامل�شاندة الفنية، وهو هيئة 

ملنح �شهادات التميز يف ال�شناعة.

حاز اأكرث من األف موظف يف 

ال�شركة �شهادات دولية يف عام 

2010م

املوارد 

الب�شرية
ت�شم قوة العمل العاملية 

امل�شتوى يف اأرامكو 

ال�ضعودية نحو 70 

جن�شية خمتلفة
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�ل�صالمة و�ل�صحة

ال�ضحة
 وال�شالمة

تراجع متو�شط التنومي باملرافق 

الطبية العائدة لل�شركة من 5.7 اإىل 

4.9 اأيام مما وفر عددًا اأكرب من 
الأ�شّرة

اأ�شبحت الرعاية ال�شحية للموظفني يف اأرامكو 

ال�شعودية اأف�شل من اأي وقت م�شى. فمع حت�شن 

اخلدمات وات�شاع نطاقها، حت�شنت خدمات احلماية 

من احلرائق ب�شكل كبري يف عام 2010م للموظفني 

وعائالتهم ومرافق ال�شركة، كما �شهدت برامج 

ال�شالمة وال�شحة زيادة كبرية.

اخلدمات الطبية – وا�شلت دائرة   •
اخلدمات الطبية يف اأرامكو ال�شعودية تقدمي رعاية 

�شحية عاملية امل�شتوى للموظفني وعائالتهم يف 

عام2010م مع حتديث النظم واخلدمات. ول 

تزال مرافق الرعاية ال�شحية يف دائرة اخلدمات 

الطبية حتظى باعتماد كامل من قبل هيئة اعتماد 

امل�شت�شفيات يف اللجنة الدولية امل�شرتكة. 

الفح�س الأويل لل�شرطان: على مدى   ••
�شنوات من ال�شعي نحو حتقيق اأف�شل معايري 

املمار�شة، قمنا بزيادة معدلت فح�س �شرطان 

الثدي وعنق الرحم للم�شاعدة يف الكت�شاف املبكر 

للمر�س وعالجه ب�شورة اأكرث فاعلية، فاملري�شة التي 

تاأتي نتائج اختباراتها �شلبية ت�شعر براحة كبرية حني 

تعرف اأنها �شليمة من ال�شرطان. 

زيادة جراحات عالج البدانة: تعد   ••
ال�شمنة حالة خطرية تزيد من احتمال الإ�شابة 

باأمرا�س مثل اأمرا�س القلب والأوعية الدموية، 

وال�شكري، وال�شرطان وغريها. لذلك و�شعت دائرة 

اخلدمات الطبية برناجمها اخلا�س بجراحة عالج 

البدانة املفرطة التي ل جتدي معها البدائل الأخرى 

كاحلمية الغذائية وممار�شة الريا�شة. وقد مت اإجراء 

هذه اجلراحة املنقذة للحياة اأو الداعمة لها يف 

 م�شت�شفيات ال�شركة لنحو 125 مري�شًا يف 

عام 2010م.

تقليل فرتات الإقامة يف امل�شت�شفى: حقق   ••
فرق الأطباء والتمري�س لدينا تقدمًا كبريًا يف جمال 

اإدارة التنومي والفرتات املثلى للبقاء يف امل�شت�شفى، 

حيث متكنا من تخفي�س معدل البقاء يف امل�شت�شفى 

من 5.7 اأيام اإىل 4.9 اأيام. وقد كان لهذا اأثره يف 

توفري املزيد من الأ�شرة واحلد بدرجة كبرية من 

عدد املر�شى الذين يحولون من دائرة اخلدمات 

الطبية اإىل م�شت�شفيات اأخرى �شمن �شبكة تقدمي 

اخلدمات الطبية وهو ما قلل النفقات وزيادة درجة 

الر�شا لدى كل من املر�شى واملوظفني. 

ي�شاعد مرفق التدريب 

ال�شامل على مكافحة 

احلريق يف حماية 

املوظفني واملرافق من 

خماطر احلريق.

ثقافة ال�شالمة متاأ�شلة يف 

اأرامكو ال�شعودية ومرافقها 

الطبية املتقدمة. 
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ال�شتجابة للحالت الطارئة – يعد دعم   ••
التو�شع يف قطاع الزيت والغاز بتح�شني ال�شتجابة 

للكوارث الطارئة اأولوية عليا من اأولويات ال�شالمة، 

ونتيجة لذلك مت اإن�شاء وحدات اإ�شعافية جديدة 

يف عيادات طرفية يف منطقتي احلوية وحر�س 

النائيتني.

ور�س عمل ال�شالمة – قدمت ال�شركة   •
ور�شة عمل عاملية امل�شتوى يف جمال ال�شالمة لأكرث 

من 700 من م�شريف الأعمال يف عام2010م، حيث 

مت تزويدهم بالأدوات الالزمة لرفع م�شتوى اأداء 

ال�شالمة يف جمالت عملهم. ومنذ بدء تقدمي 

الدورات لأول مرة يف عام 2007م، خ�شع نحو 2800 

موظف اإ�شرايف اإىل 252 دورة. وبالإ�شافة اإىل ذلك، 

مت تنظيم عدد من الدورات املتخ�ش�شة للموظفني 

من خالل قاعات التدريب والتعليم الإلكرتوين يف 

جمالت التحقيق يف احلوادث، وحتليل الأ�شباب 

اجلذرية، واإجراءات حتليل املخاطر، ودرا�شات 

املخاطر، وقابلية الت�شغيل. كما اأعدت دورات للور�س 

القيادية يف جمال ال�شالمة لع�شرين من املديرين 

اجلدد و42 من روؤ�شاء الأق�شام مل�شاعدتهم يف تنفيذ 

نظام اإدارة ال�شالمة يف ال�شركة ب�شكل �شحيح.

ال�شالمة يف جمال التنقيب والإنتاج – ل   •
تزال دائرة التنقيب والإنتاج يف ال�شركة حترز تقدمًا 

كبريًا يف اهتمامها بال�شالمة. فقد انخف�شت معدلت 

احلوادث ب�شكل كبري عن م�شتوياتها يف عام 2009م 

والنعمة  الرفيع  “ال�شرف 
الكبرى”

يف يوم من اأيام عام 1980م، كانت و�شيمة نواب 

تقوم بزيارة ابنة �شديقتها املري�شة بق�شم الأطفال 

يف م�شت�شفى اأرامكو ال�شعودية يف الظهران 

ولحظت اأن كثريًا من �شواين الطعام مل يوؤكل منها 

�شيء.

تقول و�شيمة وهي زوجة ملوظف �شابق يف اأرامكو 

ال�شعودية: “ات�شلت باملمر�شة امل�شوؤولة واأخربتها 

اأنني اأريد اأن اأزور بع�س هوؤلء الأطفال املر�شى كل 

يوم قبل الغداء كي اأطعمهم واأق�س عليهم بع�س 

الق�ش�س ال�شيقة، وبداأت بالفعل القيام بذلك. 

وبعد فرتة من الوقت، بداأت اأزور كذلك بع�س 

املري�شات امل�شنات املنّومات الالتي يحتجن ملن 

يخدمهن وي�شمعهن بع�س الكلمات التي تبعث على 

الراحة والطماأنينة.”

وبعد عامني، بداأت اإدارة اخلدمات الطبية )التي 

ت�شمى الآن بدائرة اخلدمات الطبية يف اأرامكو 

ال�شعودية( بتنفيذ برنامج التطوع. وقد تطوعت 

و�شيمة بالعمل �شمن الربنامج منذ ذلك الوقت – 

على مدى 30 عامًا – لتكون �شاحبة اأطول فرتة 

خدمة يف الربنامج ب�شكل مت�شل، وهي ل تزال 

متطوعة فاعلة يف الربنامج.

تقول و�شيمة “ل اأعتزم التوقف عن العمل التطوعي 

طاملا اأ�شتطيع القيام بذلك، فكلما عملت ازدادت 

�شعادتي اأكرث واأكرث.” وتقول و�شيمة اإن �شعارها 

يف خدمة اجلميع هو حديث الر�شول، �شلى اهلل 

عليه و�شلم: “خري النا�س اأنفعهم للنا�س”، بالرغم 

من اأنها كثريًا ما ت�شعر باأنها تاأخذ اأكرث مما 

تعطي.

وت�شيف و�شيمة: “اعتدت، يوميًا، زيارة �شيدة 

م�شنة فقدت ب�شرها مل�شاعدتها على تناول 

الطعام، وقراءة اآيات من القراآن الكرمي لها، بناء 

على طلبها، وكم كانت �شعادتي حني كنت اأراها 

ترفع يديها بالدعاء يل، كانت دائمًا تناديني 

اجلنة”. يف  وكاأين  اأ�شعر  كنت  و�شيمة”،  “بابنتي 

وت�شتطرد و�شيمة قائلة: “من بني امل�شروعات 

التطوعية التي كان لها تاأثري بالغ، ذلك امل�شروع 

الذي عملت فيه مع طفلة ل يتعدى عمرها 9 

�شنوات وكانت م�شابة بحروق من الدرجة الثالثة، 

حيث كنت اأقراأ لها الق�ش�س واأطعمها اأثناء فرتة 

عالجها”. تقول و�شيمة: “كانت حالتها ماأ�شاوية 

حقًا”، م�شرية اإىل اأن الفتاة كانت ترف�س يف 

البداية تناول اأية اأدوية، لكن يف النهاية، وب�شيء 

من الرفق واملثابرة، جنحت و�شيمة فيما عجزت 

عنه املمر�شات، وبداأت الطفلة تتناول الأدوية، 

وقالت و�شيمة: “اإن املمر�شات اأخربنني باأن حالتها 

ال�شحية بداأت تتح�شن 

ب�شكل ملحوظ، عندها 

متلكني �شعور عارم 

بالبهجة والمتنان”.

وحاليًا، ي�شم برنامج 

دائرة اخلدمات الطبية 

يف اأرامكو ال�شعودية اأكرث 

من 100 متطوع ومتطوعة 

من 70 جن�شية ممثلة 

يف ال�شركة، وهم قليل 

مقارنة باملئات الذين 

�شبق لهم امل�شاركة يف 

الربنامج التطوعي على 

مر ال�شنني. تقول و�شيمة: “لقد و�شع الربنامج 

التطوعي لدائرة اخلدمات الطبية يف اأرامكو 

ال�شعودية معيارًا ذهبيًا يف اململكة ملثل هذه 

امل�شاريع. ففي عام 1982م، كانت الدائرة رائدة يف 

تطبيق هذا الربنامج يف اأرامكو ال�شعودية، ثم ات�شع 

نطاقه ليمتد بعد ذلك اإىل املجتمعات ال�شعودية 

الأخرى يف املنطقة ال�شرقية ويف مناطق اأخرى 

من اململكة، ومن حق اأرامكو ال�شعودية اأن تفخر 

باإجنازاتها يف هذا املجال”.

وت�شمل اأن�شطة الربنامج حجرات األعاب لالأطفال 

داخل امل�شت�شفيات، وتقدمي كتب و�شحف وجمالت 

وهدايا للمر�شى، وتنظيم حمالت �شنوية للتوعية 

ب�شرطان الثدي، ورعاية مر�شى ال�شرطان يف 

امل�شت�شفى، ودعم برامج التوعية بامل�شت�شفيات 

ال�شعودية يف املجتمعات املحلية.

التدريب على مكافحة احلرائق يبداأ منذ ال�شغر يف 

اأرامكو ال�ضعودية

حيث انخف�شت احلوادث املهدرة للوقت بن�شبة 

16% والإ�شابات املعطلة خارج العمل بن�شبة %40، 

وحوادث ال�شيارات بن�شبة 13% كما انخف�س اإجمايل 

الإ�شابات القابلة للت�شجيل بن�شبة 27%. وقد حتققت 

هذه النتائج عن طريق عقد عدة ور�س عمل تدريبية 

وا�شعة النطاق يف الدائرة لدعم الوعي واملعرفة 

بال�شالمة. كما زاد الوعي بال�شالمة اأي�شًا من خالل 

عملية املراقبة ال�شهرية ملوؤ�شرات ال�شالمة، �شواء 

تلك التي تقي�س الأداء امل�شتقبلي اأو التي تقي�س الأداء 

ال�شابق واحلايل، على م�شتوى الإدارات من خالل 

لوحة ال�شالمة اخلا�شة بالتنقيب والإنتاج. وت�شم 

لوحة املعلومات متو�شطات متحركة ملدة 12 �شهرًا 

ملعدلت احلوادث الطبيعية. وتزيل هذه الطريقة 

الت�شوي�س الذي يت�شل باملعلومات الآنية، وتاأخذ بعني 

العتبار التغريات يف �شاعات العمل والأيدي العاملة 

يف الوقت الذي ت�شمح فيه باملراقبة امل�شتمرة.

التدريب على الإطفاء / الطوارئ –   •
بلغت التدريبات على الإطفاء والطوارئ يف اأرامكو 

ال�شعودية م�شتوى جديدًا حني مت اعتماد اإدارة 

الوقاية من احلرائق يف ال�شركة من قبل املجل�س 

الدويل للموؤهالت املهنية يف خدمة الإطفاء. ويعد 

التدريب املعتمد الذي تقدمه اإدارة الوقاية من 

احلرائق لزمًا ل�شتيفاء املعايري الدولية اخلا�شة 

بالكفاءة وتخريج اإطفائيني اأف�شل تعليمًا واأكرث 

مهارة. وهذا يرتجم اإىل �شركة وجمتمع اأكرث اأمنًا.

برنامج منع 

احلرائق يف 

اأرامكو ال�شعودية 

معتمد من قبل 

املجل�س الدويل 

للموؤهالت 

املهنية يف 

مكافحة 

احلرائق

ال�ضحة
 وال�شالمة

ال�ضحة
 وال�شالمة
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منع اخل�شائر – يف عام 2010م، �شاركت   •
اإدارة منع اخل�شائر يف عدد من برامج ومبادرات 

ال�شالمة لالإ�شهام يف اإيجاد مكان عمل خال من 

الإ�شابات واحلوادث، ويف تعزيز ثقافة ال�شالمة يف 

اأرامكو ال�شعودية.

تقييم املخاطر : �شاندت اإدارة منع اخل�شائر   •
جمموعة حديثة متنوعة من درا�شات تقييم اخل�شائر 

لكثري من مرافق ال�شركة اجلديدة والقائمة 

وكذلك م�شاريع التو�شعة، كما قامت بتن�شيق اأف�شل 

ممار�شات تقييم املخاطر ومتطلباتها وتبادلها مع 

امل�شاريع امل�شرتكة واإدارتها.

اإثبات اأهلية املقاولني ب�شاأن ال�شالمة:   •
�شمانًا ل�شتيفاء �شركات املقاولت التي تتعامل مع 

اأرامكو ال�شعودية توقعات اأرامكو ال�شعودية املتعلقة 

بال�شالمة، جنحت الفرق املعنية يف تقييم الإدارات 

55 األف �شبب لل�شعور بالأمان

اأ�شارت تقديرات روؤ�شاء حممد الهزازي، املوظف 

يف اأرامكو ال�شعودية، اإىل اأنه “حفز اأكرث من 55 

األف �شخ�س على م�شتوى اململكة بعر�شه املوؤثر 

حتت عنوان ‘ال�شياقة املتهورة،” والذي �شمل  زلف     

55 األف �شخ�س �شمن الربنامج ال�شيفي لل�شركة 

وحده.

وقد تطوع الهزازي، الذي ي�شف نف�شه “بال�شائق 

املتهور �شابقًا”، لتقدمي عرو�س عن ال�شياقة الآمنة 

باللغتني العربية والإنكليزية كجزء من برنامج 

�شالمة املركبات الذي 

ترعاه اإدارة تقنية 

املعلومات يف منطقته. 

ويف البداية، كان 

الغر�س زيادة الوعي 

بال�شياقة الآمنة بني 

موظفي اإدارة تقنية 

املعلومات يف املنطقة، 

لكن �شرعان ما �شمل 

الربنامج اإدارات وموؤ�ش�شات اأخرى يف اململكة.

وكان من بني العوامل املحفزة لربنامج ال�شياقة 

الآمنة امل�شح الذي اأجري على موظفي اإدارة 

تقنية املعلومات يف املنطقة والذي اأظهرت نتائجه 

اأن 54% ممن ا�شتطلعت اآراوؤهم يعتقدون اأنه 

ميكن و�شفهم باأنهم �شائقون متهورون، و%85 

ي�شعرون بالغ�شب من ال�شائقني الذي ي�شريون 

ب�شرعة اأو ببطء ومن الختناقات املرورية اأو 

الذين يالحقون �شياراتهم عن قرب ب�شكل يهدد 

ال�شالمة، فيما قال 40% ممن �شملهم ال�شتطالع 

اإنهم يتجاوزون ال�شرعات املقررة، وقال 44% اإنهم 

يقودون �شياراتهم ب�شكل عدواين وغري اآمن لتاأديب 

ال�شائقني املتهورين. يذكر اأن الهزازي التحق 

بالعمل يف ال�شركة منذ نحو �شنة فقط، لكنه خالل 

هذه الفرتة �شجل اأكرث من 80 عر�شًا حول ال�شياقة 

الآمنة يف املدار�س والقواعد اجلوية واأماكن اأخرى 

يف اأنحاء اململكة.

وكان الهزازي يهدف من وراء ذلك اإىل نقل 

ر�شالتني. الأوىل، “حياتك ثمينة” والثانية 

باأمان” �شيارتك  �شق  بانتظارك،  “عائلتك 

وقال الهزازي يف بع�س الأحيان ت�شجل ال�شالمة 

انت�شارات وا�شحة، واأ�شاف اأنه يف اإحدى املرات 

وبعد مرور �شهر على اإلقائه عرو�س قدمه يف 

مدر�شة �شعودية، ات�شل به اأحد الطالب الذي 

�شمعوا العر�س قائاًل: “اإنني اأت�شل بك لأ�شلم 

عليك واأ�شكرك على اإ�شهامك يف تغيري �شلوكي اإىل 

الأف�شل، وهناك �شيء اآخر اأود اأن اأخربك به وهو 

اأنني بداأت اأ�شتخدم حزام الأمان”.

يقول الهزازي “اإن هذا يعني الكثري بالن�شبة يل، 

كما اأنه يجعلني اأكرث حما�شة لن�شر ثقافة ال�شالمة 

يف املجتمع ال�شعودي”.

يعود الهزازي بذاكرته اإىل الأيام التي كان يقود 

فيها بتهور ويقول اإنه قطع امل�شافة من املنطقة 

ال�شرقية اإىل الريا�س يف �شاعتني ون�شف، يف حني 

اأنك لو التزمت بال�شرعة املحددة، ف�شت�شتغرق 

الرحلة اأكرث من اأربع �شاعات. ومنذ ذلك الوقت، 

يقول اإنه راأى اأ�شدقاء واأحباء له اأ�شيبوا اأو ق�شوا 

نحبهم يف حوادث مرورية، وعندما ان�شم اإىل 

اأرامكو ال�شعودية تاأثر بثقافة ال�شالمة املتاأ�شلة 

فيها، واأ�شاف: “ي�شتطيع كل منا الآن اأن يفعل �شيئًا 

لنقل ر�شالة توعية بجوانب ال�شالمة ب�شكل فاعل، 

فهذه م�شوؤولية م�شرتكة”.

ويقول الهزازي اإنه منذ ان�شمامه اإىل اأرامكو 

ال�شعودية “اأطلعته ال�شركة على خماطر وتبعات 

ال�شياقة املتهورة، واأقنعته باتباع اأ�شلوب �شياقة اأكرث 

اأمانًا”. واأ�شاف اأنه ملتزم بنقل ر�شالة ال�شياقة 

الآمنة اإىل جميع النا�س، ل�شيما جيل ال�شباب، 

الذين يتورطون ب�شكل كبري يف العديد من احلوادث 

املرورية اخلطرية واملميتة يف اململكة.

يف عام 2010م، مت اإن�شاء مركز 

جديد لالأمن ال�شناعي يف الظهران 

ومن املقرر افتتاحه يف �شهر مايو

يف اإثبات اأهلية اأكرث من 140 �شركة مقاولت 

با�شتخدام طريقة النجاح/ الف�شل املدرجة يف 

دليل اإثبات اأهلية املقاولني ب�شاأن ال�شالمة، كما هو 

مطلوب يف دليل عقد املقاولت يف اأرامكو ال�شعودية. 

وبالتزامن مع ن�شر الدليل، مت تدريب املئات من 

اأع�شاء فريق التقييم من قبل اإدارة منع اخل�شائر 

على اأعمال اإثبات الأهلية.

تقييم املعامل: لتعزيز �شالمة الأعمال   •
يف مرافق الت�شغيل والإنتاج، اأ�ش�شت اإدارة منع 

اخل�شائر برنامج تقييم �شالمة املعامل. ويهدف هذا 

الربنامج اإىل اإجراء م�شوحات للمواقع دون اإعالن 

م�شبق وتوفري املعلومات الالزمة عن حالة الأنظمة 

الأ�شا�شية لل�شالمة ومنع احلرائق يف املرافق. وقد 

�شمل امل�شح 15 اإدارة لأعمال الغاز واأعمال الزيت يف 

منطقة الأعمال ال�شمالية واأعمال الزيت يف منطقة 

الأعمال اجلنوبية وا�شتمر �شبعة اأ�شهر.

الأمن ال�شناعي – بني مركز تدريب جديد   •
لالأمن ال�شناعي يف الظهران، وافتتح يف �شهر مايو 

لت�شهيل احل�شول على الحتياجات التدريبية املهمة 

لالأيدي العاملة يف جمال الأمن ال�شناعي و�شمان 

توفر التدابري الأمنية املادية املنا�شبة يف جميع 

مرافق ال�شركة، مبا يف ذلك الأحياء ال�شكنية. ويقوم 

هذا املركز بدمج كافة وظائف التدريب املحددة 

ويوفر حلوًل منا�شبة وم�شتدامة لتدري�س املعارف 

واملهارات وال�شرتاتيجيات املطبقة التي ل غنى عنها 

لأعمال الأمن.

اإىل اليمني: يتم اإجراء 

تدريبات على مكافحة 

احلريق وال�شتجابة 

حلالت الطوارئ ب�شكل 

منتظم على م�شتوى 

ال�ضركة. يف الأ�شفل: اأحد 

رجال الإطفاء بال�شركة 

ي�شحذ قدراته وطاقاته 

اأثناء اإحدى مناف�شات 

اللياقة البدنية.

ال�ضحة
 وال�شالمة

ال�ضحة
 وال�شالمة
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�لأحياء �ل�صكنية

الأحياء 

ال�شكنية

يف عام 2010م، رممت ال�شركة 35 

مدر�شة حكومية �شبق اأن بنتها

ل يزال موظفو اأرامكو ال�شعودية وعائالتهم 

يتمتعون باملزايا الكثرية التي ت�شجع على الإقامة 

يف اأحياء �شكن ال�شركة املنت�شرة يف اأنحاء اململكة 

خالل العام 2010م، ممثلة يف املرافق الرتفيهية 

املحلية واملدار�س وجمموعة وا�شعة من اخلدمات 

املجتمعية املتميزة على الدوام. وقد بلغ عدد الذين 

اختاروا بناء منازل لهم خارج الأحياء ال�شكنية 

لأرامكو ال�شعودية �شمن برنامج متلك البيوت يف 

عام 2010م نحو 1,103 موظفني �شعوديني. وت�شتفيد 

الأحياء ال�شعودية املحلية كذلك من برامج ال�شركة، 

مبا يف ذلك جتديد 139 مدر�شة من املدار�س 

احلكومية التي بنتها اأرامكو ال�شعودية.

والتعليم  ال�شعودية  اأرامكو  مدار�س  •	
يف الأحياء ال�شكنية – وا�شلت اأرامكو ال�شعودية 

حت�شني نظامها املدر�شي الوا�شع اخلا�س باأبناء 

الأجانب من ريا�س الأطفال اإىل ال�شف التا�شع، 

حيث توفر املعايري الدولية والف�شول الدرا�شية ذات 

الأحجام ال�شغرية، واملرافق املمتازة، والفر�س 

التعليمية الفريدة. وقد مت تنفيذ برنامج جديد 

ملرحلة ما قبل الرو�شة لالأطفال يف �شن الرابعة، 

وهي مرحلة اأقرب اإىل مرحلة التمهيدي، يف اأحياء 

اأرامكو ال�شعودية يف بقيق، والع�شيلية، وراأ�س تنورة 

مع تو�شعات اأخرى مقررة يف الظهران خالل العام 

الدرا�شي 2011م - 2012م. وبالرتكيز على الكفاءة 

يتم تنظيم الفعاليات الثقافية ب�شكل دائم يف الأحياء 

ال�شكنية وت�شهد هذه الفعاليات ح�شورًا كبريًا، وحتتل 

مدار�س ال�شركة املرتبة الأوىل  يف ذلك.

 ردهة رائعة تزين

  مبنى مركز املجمع 

يف الظهران.
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المدار�س الحكومية التي بنتها 
اأرامكو ال�ضعودية

يف عام 2010م، �شهدت املدار�س احلكومية اخلم�س 

والثالثون التي بنتها اأرامكو ال�شعودية اأعمال 

ترميم �شملت اإعادة الطالء بالكامل، واإ�شافة 

م�شاحات خ�شراء، وا�شتبدال ال�شجاد، والأر�شيات 

واأعمال �شيانة �شاملة كجزء من برنامج رفع 

م�شتوى ال�شالمة الهيكلية والت�شغيلية بجميع 

 املدار�س التي بنيت يف اإطار الربنامج وعددها 

139 مدر�شة.

وتاأتي هذه التجديدات ا�شتمرارًا للربنامج الذي 

انطلق يف 22 جمادى 

الأوىل 1372هـ املوافق 

7 فرباير 1953م بتوقيع 

اتفاقية بني ال�شركة 

وحكومة اململكة  وما 

حلقها من تعديالت، 

حيث تعهدت ال�شركة 

باإن�شاء مدار�س ابتدائية 

حكومية للبنني و�شيانتها 

ودعمها حتت اإ�شراف وزارة الرتبية والتعليم. 

وارتبطت التفاقية يف ذلك الوقت بنظام العمل 

ال�شعودي، الذي ن�س على اأن يكون لأي �شركة يعمل 

بها اأكرث من 500 موظف، مدار�س لأبناء موظفيها.

ويف عام 1959م، كانت هناك اتفاقية اأخرى 

التزمت اأرامكو مبوجبها ببناء و�شيانة مدار�س 

حكومية متو�شطة للبنني. ويف عام 1961م، وافقت 

اأرامكو على اإن�شاء مدار�س ابتدائية ومتو�شطة 

للبنات بعد موافقة احلكومة على اإحلاق الفتيات 

بالتعليم العام. كما اتفقت اأرامكو ال�شعودية 

واملدراء العموميون لالإدارات التعليمية للبنني 

والبنات يف املنطقة ال�شرقية يف عام 1981م على 

خطة �شاملة اأ�شيفت مبوجبها مدار�س ثانوية 

للمدار�س احلكومية التي تبنيها اأرامكو ال�شعودية.

وعلى مدى �شنوات الربنامج، �شيدت ال�شركة 

139 مدر�شة، 74 منها للبنني )42 ابتدائية، 28 

متو�شطة، 4 ثانوية( و69 للبنات )37 ابتدائية، و23 

متو�شطة و5 ثانوية( بطاقة اإجمالية بلغت 2,895 

ف�شاًل درا�شيا ت�شتوعب 85,852 طالبًا وطالبة. 

وت�شغل هذه املدار�س م�شاحة وا�شعة يف املنطقة 

ال�شرقية. وعالوة على ذلك، تدير اأرامكو ال�شعودية 

مدار�س داخل اأحيائها ال�شكنية خم�ش�شة لأبناء 

املوظفني الأجانب.

برنامج تملك البيوت
تت�شكل الغالبية العظمى من موظفي اأرامكو 

ال�شعودية من املواطنني ال�شعوديني الذين يعي�شون 

خارج اأحياء �شكن ال�شركة. وقد داأبت ال�شركة على 

مدى اأكرث من خم�شة عقود على ت�شهيل متلكهم 

لبيوتهم اخلا�شة من خالل برنامج متلك البيوت. 

وخالل عام 2010م، قدمت ال�شركة 1299 قر�شًا 

جديدًا من قرو�س متلك 

البيوت، ومنحت 245 

قطعة اأر�س جمانية 

للموظفني الذين تتوفر 

فيهم ال�شروط، ليبلغ عدد 

البيوت التي مت متويلها 

طوال فرتة عمر هذا 

الربنامج اأكرث من 59,000 

بيت جديد. عالوة على 

ذلك، بداأت ال�شركة م�شروعًا جتريبيًا بالتعاون مع 

اإحدى �شركات التطوير العقاري لبناء بيوت جديدة 

للموظفني الذين تتوافر فيهم ال�شروط.

ومن خالل الربنامج، �شاعدت اأرامكو ال�شعودية 

على اإن�شاء اأحياء �شكنية حملية حيوية بالقرب 

من مناطق اأعمالها يف خمتلف اأرجاء اململكة، 

وجعلت من موظفيها �شركاء يف عملية التنمية 

املحلية والوطنية املتوا�شلة. وجتدر الإ�شارة اإىل اأن 

اأحياء ال�شكن املحلية توفر بيئة اآمنة لن�شاأة الأ�شر، 

وتتيح قنوات ات�شال مهمة بني الأفراد واملجتمع 

من حولهم. وت�شم اأحياء ال�شكن يف برنامج متلك 

البيوت م�شاحات طبيعية خ�شراء، ومرافق ترفيهية 

ومالعب لالأطفال، بالإ�شافة اإىل البنية الأ�شا�شية 

ال�شرورية من طرق ومرافق.

وقد قام الربنامج باإن�شاء اأحياء �شكنية يف كل 

من الظهران، ورحيمة، وبقيق، واخلرب، و�شفوى، 

والأح�شاء يف املنطقة ال�شرقية ومدينة ينبع املطلة 

على ال�شاحل الغربي.

اللغوية، ومهارات القراءة والكتابة، واحل�شاب، 

والتفاعالت الجتماعية الإيجابية، �شيح�شل 

الأطفال على برنامج تدري�شي ثري من �شاأنه اأن 

يوفر كل املهارات الالزمة لالنتقال بنجاح اإىل 

ف�شول ريا�س الأطفال يف �شن اخلام�شة. وميكن 

لالأطفال الت�شجيل يف ريا�س الأطفال العادية يف 

�شن اخلام�شة. وهناك حاليًا 94 طفاًل م�شجلني يف 

برنامج ريا�س الأطفال اجلديد يف �شن الرابعة يف 

الأحياء ال�شكنية لل�شركة.

خدمات اأحياء ال�شكن – توا�شل خدمات   •
اأحياء ال�شكن جهودها يف عام 2010م لإحداث 

تغيري يف اإدارة هذه الأحياء وخدمات املكاتب 

بطريقة موثوقة ومبتكرة تت�شم باجلودة والفاعلية 

القت�شادية. وقد اأكملت خدمات اأحياء ال�شكن عددًا 

من م�شاريع التجديد وال�شيانة لتح�شني اأو�شاع 

مرافق ال�شكن والرتفيه واملكاتب وكذلك اإ�شالح 

مرافق ال�شركة واملحافظة على �شالمتها و�شمان 

�شالمة املوظفني واملقيمني يف الأحياء ال�شكنية. 

وهناك اإجنازات كبرية ت�شمل ترميم 1240 وحدة 

�شكنية وبناء مبنى جديد للمكاتب يف الع�شيلية.

الأحياء

ال�شكنية

يف ال�شفحة املقابلة: هناك جمموعة من ال�شواطئ 

الرتفيهية الرائعة بالقرب من عدد من اأحياء ال�شكن 

 العائدة لل�شركة. اإىل الأ�شفل ميني: جمموعة من طالب 

اأرامكو ال�شعودية يعزفون على اآلت مو�شيقية.
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 �ملو�طنة

املواطنة 

يركز برنامج اأرامكو ال�شعودية يف 

جمال املواطنة على اأربعة حماور: 

القت�شاد واملجتمع واملعرفة والبيئة

نحن نرى اأن املواطنة م�شوؤولية و�شرورة 

عملية يف اآن معًا. وقد اأتاح لنا التو�شع يف 

اأعمال الت�شغيل اخلا�شة باأرامكو ال�شعودية يف 

اأنحاء اململكة، ومكانتها، باعتبارها املحرك الرئي�س 

للنمو القت�شادي الوطني، وعالقات العمل القوية 

التي تربطها مع جمموعة متنوعة من املهتمني، اأن 

نتحمل م�شتوى من امل�شوؤولية الجتماعية يفوق نطاق 

امل�شوؤولية الجتماعية التي تتولها معظم ال�شركات 

الأخرى.

وقد اهتمت اأرامكو ال�شعودية باأربعة جمالت 

تلخ�س اأن�شطة املواطنة واأهدافها امل�شتقبلية: وهي 

القت�شاد، واملجتمع، واملعرفة، والبيئة. وفيما يلي 

و�شف موجز لهذه الركائز الأربع. وللمزيد من 

املعلومات حول هذه الأن�شطة، ميكن الرجوع اإىل 

تقرير املواطنة لأرامكو ال�شعودية لعام 2010م.

تدعم مبادئ املواطنة نهج ال�شركة ال�شرتاتيجي عرب 

املجموعة الكاملة ملهمات الأعمال، منها على �شبيل 

املثال:

نهج هادف للم�شاركة يف جمال ال�شراء ن�شعى   ••
من خالله اإىل دعم القت�شاد املحلي وتوفري فر�س 

العمل.

التعليم والتدريب ملوظفينا وللمجتمع ككل،   ••
من اأجل زيادة املهارات وتوظيف الأيدي العاملة 

ال�شعودية.

البحث والتطوير، حيث ن�شعى جاهدين ل�شمان   ••
ا�شتمرار مكانتنا ك�شركة عاملية رائدة يف تكنولوجيا 

الطاقة، ولت�شجيع زيادة تنويع القت�شاد الوطني.

هناك الكثري مما ميكن ت�شليط ال�شوء عليه يف عام 

2010م. فقد اكتملت الأعمال الهند�شية التف�شيلية 

واأعمال اإن�شاء املبنى الرئي�س التي بداأت يف عام 

2010م ملركز امللك عبد العزيز الثقايف العاملي الذي 

تتمثل مهمته يف ن�شر الوعي بني املواطنني ال�شعوديني، 

وغر�س حب التعليم والهتمام به، والرتكيز على 

الإبداع، ل�شيما بني الأطفال، اإىل جانب التعرف 

على الثقافات الأخرى. وبداأ العمل اأي�شًا يف امل�شروع 

امل�شتقبلي الذي ُكِلّفت اأرامكو ال�شعودية باإن�شائه وهو 

مركز امللك عبد اهلل للبحوث والدرا�شات البرتولية 

يف الريا�س، اأول مركز عاملي يف اململكة يعنى ب�شوؤون 

م�شتقبل الطاقة والبحوث البيئية ودرا�شة ال�شيا�شات. 

بالإ�شافة اإىل ذلك، نفذت ال�شركة جمموعة وا�شعة 

من برامج التوعية على ال�شعيدين املحلي والعاملي 

يف عام 2010م، ومنها م�شاندة ال�شناعة ال�شعودية 

من خالل زيادة املحتوى املحلي يف م�شاريع اأرامكو 

ال�شعودية الراأ�شمالية، ودعوة املئات من الأيتام يف 

الحتفالت ال�شنوية بالعيد التي تقيمها ال�شركة، 

واإجناز جمموعة كبرية من الأعمال اخلريية.

المواطنة: 
القت�شاد

اإن القت�شاد املبني على البتكار والتناف�س والتنوع 

هو يف اعتقادنا اأ�شا�س حلياة املجتمعات املحلية، 

والإدارة الفاعلة للبيئة الطبيعية، وتوفر فر�س 

تعليمية ذات م�شتوى عاملي، وما حتققه اأعمالنا من 

اإىل الأ�شفل: �شيكون مركز امللك عبد العزيز الثقايف 

العاملي، مبجرد اكتماله، مركزًا ثقافيًا على ال�شعيدين 

الإقليمي والدويل. ي�ضار اإىل الأعلى: اإحدى طالبات 

اأرامكو ال�شعودية من اأفراد عائالت املوظفني يف جولة 

ميدانية يف اإفريقيا.
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جناح. ونحن نهدف اإىل اإحراز تقدم من خالل خلق 

روح اللتزام واملبادرة والبتكار، وتطوير �شال�شل 

التوريد املحلية، والتوظيف، وتقدمي منتجات ذات 

جودة عالية ب�شكل اآمن وم�شتمر.

ت�شجيع روح اللتزام واملبادرة   • 
والبتكار – تعتقد اأرامكو ال�شعودية اعتقادًا جازمًا 

باأن النجاح القت�شادي يتطلب الإبداع والتفكري 

املبتكر والطموح العملي.

نظامنا لإدارة الأفكار، ي�شمح للموظفني بتقدمي   ••
الأفكار اإىل اأي دائرة يف ال�شركة، وقد مت ت�شجيل نحو 

13,118 فكرة من اأفكار املوظفني.

تعد م�شابقة البتكار الداخلية اخلا�شة   ••
بال�شركة، والتي جلبت اأكرث من 1800 فكرة مبتكرة 

متثل وفرًا اأ كبريًا لل�شركة يف  جمال املحافظة على 

الطاقة.

ح�شلت اأرامكو ال�شعودية على 30 براءة   ••
اخرتاع من مكتب براءات الخرتاع والعالمات 

التجارية الأمريكي، كما مت التقدم للح�شول على 

104 براءات اأخرى.

مت عر�س اأف�شل الخرتاعات من جميع اأنحاء   ••
ال�شركة، مبا يف ذلك 11 اخرتاعًا من موظفي اأرامكو 

ال�شعودية يف معر�س البتكار والإبداع ال�شعودي الذي 

اأقيم اأواخر �شهر مايو 2010م يف جدة على ال�شاحل 

الغربي للمملكة.

ومتتد هذه امل�شاندة اإىل خارج ال�شركة كذلك، حيث 

قامت اأرامكو ال�شعودية حديثًا بتاأ�شي�س مركز لريادة 

الأعمال يهدف لأن يكون م�شدرًا لتغيري قواعد 

التمويل وحا�شنًا لالأعمال اجلديدة يف اململكة، 

وقد قام املركز بتمويل ثالثة م�شاريع يف مرحلته 

التجريبية، ويطمح لتمويل اأكرث من 150 م�شروعًا يف 

ال�شنوات الع�شر املقبلة.

تطوير جمموعات التوريد املحلية   •
والتوظيف – من بني الو�شائل الأ�شا�س مل�شاندة 

تطوير القت�شاد املحلي، وخلق فر�س عمل جديدة، 

�شراء ال�شلع امل�شنعة حمليًا واحل�شول على 

اخلدمات املحلية. ويف عام 2010م، قامت اأرامكو 

ال�شعودية مبا يلي:

••  تر�شية 2157 مقاولة خدمات بقيمة 16,4 
بليون دولر، 77% منها على �شركات ومقاولني 

حمليني.

••  �شراء مواد بقيمة 3.1 بليون دولر من اإجمايل 
3.6 بليون دولر اأو 85% من ال�شوق املحلية.

••  تخزين مواد بقيمة 240 مليون دولر حمليًا 
منها 40 مليون دولر اأ�شيفت خالل ذلك العام.

اعتماد 151 موردًا و32 م�شنعًا حمليًا كم�شادر   ••
حمتملة لالإمدادات. وزاد اإجمايل عدد امل�شنعني 

املحليني امل�شجلني يف اأرامكو ال�شعودية من 677 

م�شنعًا يف 2001م اإىل 961 م�شنعًا يف عام 2010م.

ومن خالل التعاون مع دائرة تطوير الأعمال   ••
اجلديدة �شيوا�شل امل�شتثمرون الأجانب وامل�شنعون 

املحليون تعزيز قدرات امل�شنعني واملوردين املحليني.

توفري منتجات جيدة النوعية باأمان   •
وا�شتمرار – اإن �شمان قيام القوى العاملة املاهرة 

يف ال�شركة بتوفري منتجات وخدمات قادرة على 

املناف�شة عامليًا يعد اأمرًا �شروريًا لتحقيق الأهداف 

القت�شادية للمملكة والنجاح التجاري لل�شركة. 

فال�شركة حري�شة على متابعة مكان حدوث 

الإ�شابات و�شببها، وعلى اإ�شافة املعلومات يف برامج 

الوقاية امل�شتقبلية بهدف حت�شني الأداء وتقليل 

احتمالت وقوع احلوادث. وتعزز اأرامكو ال�شعودية 

كذلك معايريها التي تعترب م�شدرًا لأ�شولها الفكرية 

الهند�شية. وتهدف هذه اجلهود اإىل تعزيز اقت�شاد 

املنطقة، ف�شاًل عن جذب ال�شتثمارات الأجنبية. 

اأر�شت اأرامكو 

ال�شعودية %77 

من اإجمايل 

مقاولت 

اخلدمات، بقيمة 

16.4 بليون 
دولر، على 

�شركات حملية

املواطنة املواطنة 

من الأهداف املهمة �شمن 

برامج اأرامكو ال�شعودية 

يف جمال املواطنة تعليم 

وتطوير الأطفال.



اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

76

اأرامكو 

ال�سعودية

التقرير ال�سنوي 

2010

77

ومع مرور الوقت، �شيعزز هذا من هدف 

اململكة يف تنويع فر�س العمل وخلق املزيد 

منها. ويف عام 2010م، قدمت ال�شركة اأحد 

املعايري اإىل املنظمة الدولية للمعايري )اآيزو(، 

كما اقرتحت 55 معيارًا لهيئة املعايري لدول 

جمل�س التعاون اخلليجي.

المواطنة: المجتمع المحلي
على مدى ال�شنوات ال�شبع وال�شبعني املا�شية، 

لعبت اأرامكو ال�شعودية دورًا فريدًا يف م�شاندة 

املجتمعات املحلية يف اململكة العربية ال�شعودية 

من النواحي ال�شحية والإنتاجية واحليوية. 

ونحن ما�شون قدمًا يف هذا التقليد من خالل 

تعزيز �شحة املجتمع و�شالمته، وت�شجيع العمل 

التطوعي، وا�شتهداف الإ�شهامات اخلريية 

الهادفة.

تعزيز �شحة املجتمع و�شالمته   •
– اإن من اأولويات ال�شركة احلد من حوادث 

الطرق يف اململكة. ويهدف برنامج اأرامكو 

ال�شعودية لل�شالمة املرورية اإىل ال�شراكة مع 

اجلهات املعنية لتعزيز ال�شياقة الآمنة للحد 

من الوفيات والإ�شابات الناجمة عن احلوادث 

املرورية ب�شورة م�شتدامة. وترعى اأرامكو 

ال�شعودية مقطورة حماكاة ال�شياقة الآمنة 

لتوعية ال�شباب بالقيادة الوقائية. ويف عام 

2010م، قام 43,874 �شابًا فوق �شن اخلام�شة 

ع�شر بزيارة هذه املقطورة يف اأثناء جولتها 

يف املنطقة ال�شرقية. وميتد عملنا املجتمعي 

اأي�شًا اإىل جمالت ال�شحة العامة والرعاية اإذ يركز 

برنامج ال�شالمة والعافية يف اأرامكو ال�شعودية على 

تاأ�شي�س الثقافة ال�شحية من خالل منع الإ�شابة 

بالأمرا�س، وم�شاعدة املوظفني من خالل برنامج 

الإقالع عن التدخني مب�شاعدة اأقرانهم املدربني يف 

جمال ت�شهيل عملية الإقالع عن هذه العادة. ومنذ 

عام 2007م، التحق 1899 موظفًا بعيادات الربنامج 

يف 29 موقعًا.

بناء ثقافة العمل التطوعي – يف عام   •
2010م، �شجل املتطوعون اأكرث من 82 األف �شاعة 

عمل يف براجمنا املختلفة، حيث �شارك اأكرث من 600 

متطوع يف الربنامج ال�شيفي لعام 2010م، و�شارك 

كثريون منهم يف م�شروع جتريبي لالإدارة بالعتماد 

على ال�شبكة العنكبوتية وهو خم�ش�س للمتطوعني. 

وتعتمد دائرة اخلدمات الطبية يف اأرامكو ال�شعودية 

التي حتتفظ بربناجمها التطوعي منذ عام 1982م 

على اأكرث من 100 متطوع يف القيام ببع�س الأعمال 

الت�شغيلية املهمة، ويتوىل مركز امللك عبد العزيز 

الثقايف العاملي ت�شجيل متطوعني بدوام جزئي 

على مدى ال�شبعة و�شبعني عامًا 

املا�شية، دعمت اأرامكو ال�شعودية 

وبقوة اأحياء �شكنية ن�شطة و�شحية 

ومنتجة يف اململكة

ودوام كامل مع توقع املزيد يف امل�شتقبل للم�شاعدة 

على ت�شميم برامج املركز والإ�شهام يف تطويره مع 

اقرتاب موعد افتتاحه.

العطاء اخلريي – تهدف م�شاعي اأرامكو   •
ال�شعودية للعطاء اخلريي اإىل تعظيم اأثر العمل 

اخلريي بالن�شبة اإىل املحتاجني. ففي عام 2010م، 

ا�شتطاعت حملة احلقيبة املدر�شية لالأ�شر املحتاجة 

جمع ما يزيد على 346 األف دولر من التربعات 

مكنت من �شراء 15,400 حقيبة مدر�شية وزعت 

على 65 مركزًا خرييًا. وتربعت اأرامكو ال�شعودية 

مببلغ 1.3 مليون دولر وهو ما ي�شاوي املبلغ الذي 

تربع به نحو 10 اآلف موظف يف ال�شركة جلهود 

الإغاثة اخلا�شة بفي�شانات باك�شتان. وترعى اأرامكو 

ال�شعودية اأي�شًا جمموعة متنوعة من املنا�شبات 

 واملبادرات اخلريية يف جميع اأنحاء العامل . 

فعلى �شبيل املثال، قامت ال�شركة برعاية مهرجان 

العلوم الربيطاين لعام 2010م، وهو اأكرب مهرجان 

عام للعلوم يف اأوروبا، ح�شره اأكرث من 80 األف زائر. 

ونعمل حاليًا على تطوير ا�شرتاتيجية من �شاأنها 

 توجيه عملية اختيارنا للربامج واملنح ب�شورة 

اأكرث فاعلية ومتابعة التقدم املتحقق والآثار املرتتبة 

مبرور الوقت.

 المواطنة: 
المعرفة

 يعد تطوير اقت�شاد املعرفة اأمرًا مهمًا لزيادة 

قدرتنا التناف�شية التجارية وم�شتويات التح�شيل 

العملي وتطوير املوظفني يف اأنحاء اململكة. ونحن 

ن�شجع التطور امل�شتمر لل�شركة يف جمال البتكار، 

ون�شاند جهود تطوير اململكة لت�شبح مركزًا للمعرفة 

من خالل تطوير قدرات الأفراد بتزويدهم بفر�س 

تعليمية عاملية امل�شتوى.

ال�شتثمار يف التعليم والتدريب – يف عام   •
2010م، عززنا التزامنا بتطوير التعليم، فاأن�شاأنا 

اأكادميية اأرامكو ال�شعودية للتطوير املهني لتدريب 

امل�شاركني على ال�شالمة، والقيادة، والت�شالت 

التجارية، والعمل التطوعي. وقد و�شع برنامج تطوير 

املوظفني املنتظمني لدينا 450 موظفًا يف برامج 

الدرجات املتقدمة وبرامج متخ�ش�شة ومهمات عمل 

ق�شرية وطويلة الأجل، كما مت ت�شجيل 1750 طالبًا 

يف برنامج الدرا�شة اجلامعية لغري املوظفني الذي 

يزود الطالب ال�شعوديني بفر�شة احل�شول على 

تعليم جامعي مدفوع التكاليف يف جمالت الدرا�شة 

املطلوبة من قبل اأرامكو ال�شعودية مع اإمكانية 

اإتاحة فر�س العمل لهم بعد التخرج. ونحن نرعى 

10 كرا�شي جامعية ونتعاون بفاعلية مع العديد من 

اجلامعات يف اململكة وحول العامل:

جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية:   ••
تعمل ال�شركة حاليًا مع اجلامعة يف عدد من 

امل�شاريع البحثية ذات املنفعة امل�شرتكة، منها م�شروع 

الثوابت  خالل  من  اجلديدة  ال�شيزمية  “ال�شمات 
املتكاملة”، الذي ي�شع �شمات �شيزمية جديدة اأقل 

ح�شا�شية لعيوب البيانات ال�شيزمية الدخيلة املعروفة 

با�شم “ال�شجيج”. و�شوف يوؤدي امل�شروع اإىل حت�شن 

الدقة يف تف�شري اأمناط ال�شتك�شاف والتطوير، 

ل�شيما يف املناطق اجليولوجية الأكرث تعقيدًا، واحلد 

من املخاطر وعدم اليقني.

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن:   ••
وا�شلت اأرامكو ال�شعودية دعمها للربامج الأ�شا�شية 

يف جمال علوم الأر�س وهند�شة البرتول التي 

تديرها جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. وهذا 

اجلهد التعاوين مع اجلامعة يزود املهنيني ال�شباب 

مبهارات العمل املطلوبة وي�شرع منحنى التعلم. ووفقًا 

ل�شرتاتيجية اأرامكو ال�شعودية للتنقيب والإنتاج، 

بداأت يف 2010م �شراكة بحثية وا�شرتاتيجية طويلة 

الأمد مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، والعديد 

املواطنة املواطنة 

ت�شجع مكتبات اأرامكو 

ال�شعودية املتنقلة، 

وتلك املوجودة يف اأحياء 

ال�شكن، بالإ�شافة اإىل 

برامج التوا�شل املجتمعي 

الدولية الأطفال على 

تعلم حب القراءة.

احتفالية خالل يوم 

التوعية باجلوانب البيئية 

يف اأحياء ال�شكن الذي 

رعته اأرامكو ال�شعودية يف 

راأ�س تنورة.
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من الربامج البحثية طويلة الأجل لدرا�شة ا�شتخراج 

النفط والأن�شطة ال�شيزمية القريبة من ال�شطح 

والتوقعات اخلا�شة بجودة املكمن.

ال�شراكات التعليمية: تو�شعت ال�شركة   ••
يف م�شاعدتها ملوؤ�ش�شات التعليم العايل من خالل 

التعاون مع جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية، 

وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، وجامعة امللك 

في�شل، وجامعة الأمري حممد بن فهد، وغريها 

من املوؤ�ش�شات للم�شاعدة يف تدريب املعلمني وزيادة 

معرفة الطالب واهتمامهم بالريا�شيات والعلوم.

••  الأبحاث اجلامعية: �شاركت اأرامكو 
ال�شعودية بن�شاط يف البحوث التعاونية التي تغطي 

جميع التخ�ش�شات الهند�شية مع اجلامعات الرائدة 

يف اأنحاء العامل خالل عام 2010م، مبا يف ذلك 

معهد ما�شات�شو�شت�س للتقنية، وجامعة �شتانفورد 

)كاليفورنيا(، وجامعة كورنيل )نيويورك(، وكلية 

كولورادو للمناجم، وجامعة تك�شا�س اإيه اآند اإم، 

وجامعة تك�شا�س، وجميعها يف الوليات املتحدة اإىل 

جانب جامعة دلفت للتقنية يف هولندا، وغريها.

ت�شجيع ال�شباب ال�شعوديني – ملا كان   • 
 ما يقرب من 40% من �شكان اململكة حتت �شن 

15 �شنة، فاإن من ال�شروري لنجاحنا يف امل�شتقبل 

اأن ُنعِلّم الأجيال اجلديدة من القادة لدينا ونوجهها 

ونلهمها. وقد �شملت بع�س جهودنا يف 2010م ما يلي:

و�شع خطة رئي�شة لل�شباب توفر مدخاًل   ••
للو�شول اإىل جمموعة وا�شعة من املوارد الفكرية 

والثقافية التي تهدف اإىل تعزيز الوعي الثقايف 

لل�شباب ال�شعودي وت�شجيع جيل جديد من املواطنني 

الفاعلني والواعني. وتهدف اخلطة اإىل اإثراء حياة 

مليوين �شاب يف اململكة بحلول العام 2020م.

ال�شتمرار يف دعم مبادرة الكت�شاف بني   ••
اأرامكو ال�شعودية و�شيمنز واملحافظة عليها، وهي 

مبادرة تهدف اإىل اإيقاظ روح حب التعلم لدى 

الأطفال. وقد قدمت املبادرة تدريبًا لنحو 

 

190 معلمًا يف املنطقة ال�شرقية ي�شمل تاأثريهم 5700 

طالب.

دعم الربنامج ال�شيفي ال�شنوي التا�شع   ••
للطالب املوهوبني مع الرتكيز ب�شكل خا�س على و�شع 

تفا�شيل الربنامج والإ�شراف على الأن�شطة الطالبية 

كموجهني خالل برنامج ال�شهر الواحد.

 

نحو 40% من 

�شكان اململكة 

دون �شن 15 

عامًا

مبادرات الطاقة 
المتجددة

حققت اأرامكو ال�شعودية اإجنازات ملحوظة خالل 

عام 2010م يف جمال تطوير وتنفيذ م�شاريع 

م�شادر الطاقة املتجددة.

وا�شتهدفت اجلهود 

املبذولة دعم اململكة 

لت�شبح رائدة على 

امل�شتوى العاملي يف 

جمال الطاقة املتجددة 

واملحافظة على املوارد 

الطبيعية من اأجل 

الأجيال املقبلة. ولتحقيق 

طلقت 
ُ
هذا الهدف، اأ

املبادرات لإجراء البحوث على تقنيات الطاقة 

املتجددة وجتربتها وت�شنيعها وتاأهيل اأنظمة 

الدمج.

ونظرًا لأن �شناعة الألواح الكهرو�شوئية تعد الآن 

�شناعة �شريعة ومعقدة، فقد اأ�ش�شت ال�شركة 

م�شاريع تعاونية مع م�شنعني رائدين يف جمال 

الطاقة ال�شم�شية، ومراكز للتدريب وجامعات لدعم 

الأن�شطة الأ�شا�شية يف هذا املجال. وقد مت تركيب 

العديد من حقول الختبار لتقييم اأداء خمتلف 

اأنواع تقنيات الطاقة ال�شم�شية حتت ظروف 

مناخية متباينة وذلك لتحديد اأف�شل م�شتويات 

التناغم التقني وحتقيق معدلت الأداء وال�شتثمار 

املثلى. عالوة على ذلك، ت�شتثمر ال�شركة يف بناء 

اأكرب موقف لل�شيارات يف العامل يعمل بالطاقة 

ال�شم�شية الكهرو�شوئية لتزويد جممع املكاتب 

القريب منه يف الظهران بـ 10 ميقاواط من الطاقة 

الكهربائية.

كما ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية كبديل عن اإحراق 

وقود الديزل لتوليد الطاقة الكهربائية يف املناطق 

النائية. ومثال ذلك جزيرة فر�شان البحرية، التي 

مت حتديدها كمنطقة حمتملة لإحالل الديزل، 

ويوجد حاليًا م�شروع لتوليد 500 كيلوواط من 

الطاقة الكهربائية حتت الإن�شاء. وبالإ�شافة اإىل 

الطاقة ال�شم�شية، هناك العديد من الدرا�شات 

اجلاري تنفيذها لدرا�شة توليد الطاقة من الرياح 

والطاقة احلرارية الأر�شية يف مواقع خمتلفة.

املواطنة 

الت�شميم املميز ملركز امللك 

عبد العزيز الثقايف العاملي 

لي�س له مثيل يف العامل.
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بدء برنامج �شيانة ملدة ثالث �شنوات لإجراء   ••
ترميم رئي�س جلميع املدار�س احلكومية التي بنتها 

اأرامكو ال�شعودية والبالغ عددها 139 مدر�شة.

تعزيز التفاهم الثقايف – بداأت اأعمال   •
الإن�شاء يف عام 2010م يف مركز امللك عبدالعزيز 

الثقايف العاملي. وتبلغ م�شاحة هذا املركز 80 األف 

مرت مربع وهو جممع متميز متعدد الطوابق يف 

الظهران بالقرب من معر�س اأرامكو ال�شعودية 

ي�شم مكتبة عامة، ومركزًا للتعلم امل�شتمر، ومركزًا 

لال�شتك�شاف خم�ش�شًا لالأطفال، وقاعات عر�س 

وقاعة اجتماعات، ومتحفًا، واأر�شيفًا. ومن املقرر 

افتتاح املركز يف عام 2012م. ويف عام 2010م، بداأت 

جملة �شعودي اأرامكو وورلد، وهي اإحدى املطبوعات 

الإنكليزية ال�شهرية يف ال�شركة، عقدها ال�شاد�س 

حيث ت�شعى اإىل تعزيز التفاهم الثقايف مع �شعوب 

العامل.

الخطة الرئي�شة 
لحماية البيئة

بالرغم من اأن مبادرات اأرامكو ال�شعودية يف جمال 

حماية البيئة تعود اإىل �شنوات عديدة م�شت، 

اإل اأن ال�شركة اأطلقت خطتها الرئي�شة للبيئة يف 

�شهر مايو 2001م، وكان الغر�س منها جعل جميع 

امل�شاريع البيئية حتت مظلة واحدة لتاأكيد اأهمية 

الربامج البيئية واإتاحة قدر اأكرب من الهتمام، 

وقد اعتمدها جمل�س الإدارة يف �شهر مايو 2001م 

على اأن ُينفذ مبوجبها 38 م�شروعًا. واعتبارًا من 

عام 2010م، بلغ اإجمايل امل�شاريع التي تت�شمنها 

اخلطة 52 م�شروعًا.

وقد �شنفت م�شروعات اخلطة الرئي�شة للبيئة 

ب�شكل مبدئي بح�شب اأثرها املحتمل على �شحة 

الإن�شان والبيئة. ويدعو الت�شنيف اإىل اأن يتم اأوًل 

متويل امل�شروعات الداخلة يف 

جمال احلد من انبعاثات ثاين 

اأك�شيد الكربون واملركبات 

الع�شوية املتطايرة. وبعد 

اإجناز هذه امل�شاريع، مت 

متويل املجالت الأقل خطورة 

اأو امل�شاريع الالزمة لتقيد 

ال�شركة باللوائح احلكومية. 

وقد اهتمت الن�شخة املحدثة 

من اخلطة الرئي�شة حلماية البيئة التي عر�شت 

على جمل�س الإدارة يف عام 2007م ب�شكل اأكرب 

باإدخال برنامج وقود النقل النظيف الذي ا�شتهدف 

احلد من انبعاثات ال�شيارات عن طريق خف�س 

م�شتويات الكربيت يف الوقود اإىل 10 اأجزاء يف 

املليون وخف�س ن�شبة البنزول واملواد الأروماتية يف 

البنزين.

وتركز اخلطة الرئي�شة حاليًا على �شمان تقيد 

جميع مرافق ال�شركة بالأنظمة البيئية املعمول 

بها حاليًا يف اململكة، وتعزيز املحافظة على بيئة 

اململكة يف اأماكن عمل ال�شركة، كما ت�شعى ال�شركة 

من خالل هذه اخلطة اإىل دعم اأحيائها ال�شكنية 

من خالل حماية البيئة يف تلك الأحياء وجعلها 

اأمنوذجًا يحتذى.

وقد اأ�شيفت م�شاريع جديدة للخطة كجزء من 

دورات خطة العمل العادية اخلا�شة بال�شركة، وهي 

م�شاريع تدار يف اإطار اأعمال الربنامج الراأ�شمايل، 

بالإ�شافة اإىل اأن ال�شركة كانت قد تعهدت بتمويل 

�شركائها يف امل�شاريع امل�شرتكة لتنفيذ برامج بيئية.

ومن املقرر النتهاء من 79% من م�شاريع اخلطة 

الرئي�شة للبيئة بحلول عام 2013م، على اأن تنجز 

جميع امل�شاريع بحلول عام 2015م. ومبجرد 

النتهاء من ذلك، �شيكون هناك 37 مليون جالون 

يف اليوم من مياه ال�شرف ال�شحي و29 مليون 

جالون يف اليوم من مياه ال�شرف ال�شناعي 

متوافقة مع معايري حماية البيئة، وهو ما ميثل 

100% تقريبًا من املياه امل�شتخدمة يف اأرامكو 

ال�شعودية. ويف ذات الإطار الزمني، �شتكون اأرامكو 

ال�شعودية قد خف�شت معدل انبعاثات املركبات 

الع�شوية املتطايرة يف الهواء بن�شبة 80% مقارنة 

املركبات  )هذه  باملعدلت امل�شجلة يف عام 2001م 

هي يف الأ�شا�س مواد هيدروكربونية خفيفة تلوث 

الهواء وت�شهم يف تكوين تركيزات منخف�شة 

امل�شتوى من الأوزون، واإحداث �شباب يف الغالف 

اجلوي(، و�شتكون اأرامكو ال�شعودية اأي�شًا قد 

خف�شت انبعاثات اأك�شيد الكربيت يف الهواء بن�شبة 

80% مقارنة بامل�شتويات امل�شجلة يف عام 2001م 

)ت�شبب هذه املركبات عند ارتفاع م�شتوياتها رائحة 

كريهة وقد حتدث تهيجًا للعينني والأنف واحلنجرة 

والرئتني(.

وت�شمل م�شروعات اخلطة الرئي�شة للبيئة املنجزة 

يف عام 2010م: حتويل 29 �شعلة غاز تقليدية 

اإىل اأنظمة حرق هوائية لدخانية عالية ال�شغط 

تتما�شى مع معايري الرئا�شة العامة لالأر�شاد 

وحماية البيئة، ورفع طاقة �شبكة مياه ال�شرف 

ال�شحي يف حمطات معاجلة مياه ال�شرف يف 

الظهران من 10 ماليني جالون يف اليوم اإىل 14 

مليون جالون يف اليوم، وتركيب 13,800 مرت من 

خطوط ال�شرف ال�شحي واأربع حمطات رفع يف 

م�شتودع منتجات البرتول يف جنوب الريا�س، 

والنتهاء من حتديث اأنظمة جمع املياه الزيتية 

وت�شريفها يف ت�شعة م�شتودعات ملنتجات البرتول 

يف املنطقة الغربية، واإن�شاء حمطة ملعاجلة مياه 

ال�شرف يف رابغ. كما ت�شمنت امل�شاريع اأي�شًا 

اإن�شاء جممع للمعاجلة الهيدروجينية للديزل يف 

راأ�س تنورة خلف�س م�شتويات الكربيت يف وقود 

الديزل الذي يباع يف ال�شوق.

المواطنة: 
البيئة

تعترب املحافظة ال�شحيحة على البيئة جزءًا ل يتجزاأ 

من عملنا، وتنعك�س اآثارها على منتجاتنا والطريقة 

التي نعمل بها. وتعد املحافظة على املوارد الطبيعية 

لالأر�س مهمة جميع موظفينا وجزءًا اأ�شا�شيًا من 

فل�شفة اأعمالنا وبراجمنا البحثية. فجهودنا البيئية 

تركز على تعزيز كفاءة الطاقة وحماية البيئة 

الطبيعية وتطوير تقنيات الطاقة النظيفة.

تعزيز كفاءة الطاقة: يعتمد توجيه جهود   •
اأرامكو ال�شعودية يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة على 

برنامج اإدارة الطاقة يف ال�شركة الذي بداأ يف عام 

2000م بعد و�شع �شيا�شة وا�شعة يف ال�شركة تق�شي 

باللتزام “بكفاءة اإنتاج وا�شتخدام الطاقة”، 

وتقليل تكاليف الطاقة الإجمالية، واملحافظة على 

املوارد امل�شتخدمة يف اإنتاج الطاقة. وتتكون العنا�شر 

ال�شرتاتيجية لربنامج اإدارة الطاقة مما يلي:

خف�س ا�شتهالك الطاقة يف املرافق القائمة   ••
بن�شبة 2% �شنويًا.

ت�شميم مرافق اأرامكو ال�شعودية مبا يحقق   ••
الكفاءة يف ا�شتخدام الطاقة.

التاأثري على كفاءة ا�شتخدام الطاقة على   ••
م�شتوى اململكة وتعزيزها.

يف عام 2010م، اأكملت اأرامكو ال�شعودية اإر�شاداتها 

ب�شاأن تخ�شي�س الوقود للمنافع املحلية للم�شاعدة 

على تخفي�س الطلب املحلي املتزايد على الوقود، 

وحت�شني الكفاءة الكلية لإنتاج الكهرباء واملياه يف 

اململكة. ومن املتوقع اأن يحقق التنفيذ خف�شًا ن�شبته 

20% يف طلب املنافع بحلول عام 2030م، مع حتقيق 

املزيد من الوفورات فيما بعد. 

وتدعم اأرامكو ال�شعودية مركز امللك عبداهلل لبحوث 

البرتول ودرا�شاته، وهو مركز اأبحاث و�شيا�شة جديد 

م�شتقبلي التوجه ملتزم با�شتك�شاف وحتليل الطاقة 

والبيئة. و�شيكون حمور هذا املرفق جممع مركز 

البحوث واملكاتب املقام على م�شاحة 69 األف مرت 

مربع واملتوقع اإجنازه يف عام 2012م.

حماية البيئة الطبيعية: متتلك ال�شركة   •
خطة حلماية البيئة منذ عام 1963م، وقد كانت 

هذه اخلطة هي الأوىل يف املنطقة التي ت�شتخدم 

ا�شتثمرت اأرامكو 

ال�شعودية يف 

بناء واحد من 

اأكرب مواقف 

ال�شيارات يف 

العامل يعمل 

بالطاقة 

ال�شم�شية 

الكهرو�شوئية يف 

مدينة الظهران

املواطنة املواطنة 

الأ�شتاذ خالد الفالح، 

الرئي�س وكبري الإداريني 

التنفيذيني، يزرع اإحدى 

اأ�شجار املنغروف خالل 

اأحد امل�شاريع التي ترعاها 

ال�ضركة.
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القت�شاد في ا�شتخدام 
الكهرباء

تتحمل اأرامكو ال�شعودية، بو�شفها م�شاهمًا رئي�شًا 

يف قطاع الطاقة الكهربائية يف اململكة، م�شوؤولية 

�شخمة، فال�شركة هي املوّرد الوحيد للوقود لتوليد 

الكهرباء يف اململكة العربية ال�شعودية، لكنها يف 

الوقت نف�شه منتج وم�شتهلك رئي�س للكهرباء.

وقد اأن�شاأت اأرامكو ال�شعودية منطقة اإدارية جديدة 

لل�شبكات الكهربائية للم�شاعدة  يف احلد من 

التحديات الكبرية التي يواجهها هذا القطاع، مبا 

يف ذلك النمو الكبري يف الطلب، وعدم الكفاءة 

يف ا�شتهالك الطاقة الكهربائية، واحلاجة اإىل 

ا�شتثمارات راأ�شمالية �شخمة لتلبية متطلبات التو�شع 

احلالية وامل�شتقبلية.

والهدف من اإن�شاء 

هذه الدائرة اجلديدة 

�شمان حتقيق ال�شتفادة 

الكاملة يف ال�شركة من 

التدابري والفر�س املتاحة 

الرامية اإىل خف�س 

معدلت ا�شتهالك الطاقة 

الكهربائية، وتقلي�س 

الطلب على الوقود 

الهيدروكربوين، واحلد من انبعاثات الكربون، 

وخف�س التكاليف الإجمالية للمرافق واملحافظة على 

الوقود والطاقة يف احلا�شر و امل�شتقبل.

وعليه، اأطلقت اأرامكو ال�شعودية عددًا من املبادرات 

على م�شتوى ال�شركة التي ميكن اأن توؤكد على وجود 

اأمنوذج وطني ي�شعى اإىل حتقيق الكفاءة يف توليد 

الطاقة وال�شتغالل الأمثل للكهرباء. وميكن تلخي�س 

هذه املبادرات فيما يلي:

الطاقة ال�شم�شية: ي�شم مبنى املكاتب يف  ••	
املجمع ال�شمايل- 4 يف الظهران 120 األف لوحة 

�شم�شية كهرو�شوئية ح�شلت عليها اأرامكو ال�شعودية 

من �شركة تابعة مل�شروع اأرامكو ال�شعودية الياباين 

امل�شرتك )�شوا �شل( لتوليد 10 ميقاواط من 

الكهرباء للمبنى. و�شتو�شع هذه الألواح فوق املظالت 

التي تغطي مواقف ال�شيارات، لتكون بذلك اأحد اأكرب 

مواقف ال�شيارات التي تعمل بالطاقة ال�شم�شية يف 

العامل والأكرب على الإطالق يف املنطقة. عالوة على 

ذلك، �شتقوم ال�شركة باختبار تقنيات اأخرى للطاقة 

ال�شم�شية من 25 موردًا خمتلفًا لالألواح الكهرو�شوئية 

وتطوير م�شاريع جتارية جتريبية.

الرياح: �شتقوم ال�شركة اأي�شًا  بتقييم درا�شة  ••	
اجلدوى اجلارية اخلا�شة بالطاقة الكهربائية 

املولدة من الرياح يف مواقع خمتلفة من اململكة. 

و�شتت�شمن هذه املبادرة و�شع معايري فنية، واإجراء 

تقييم هند�شي ودرا�شات اقت�شادية، وحتديد 

خ�شائ�س املواد للتطبيقات املختلفة، عالوة على 

ا�شت�شافة وح�شور منتديات فنية، وزيارة مواقع 

امل�شاريع لتبادل املعرفة ون�شر اأحدث التقنيات.

برنامج التو�شع يف الإنتاج املزدوج للكهرباء  ••	
والبخار )التوليد امل�شرتك(: ال�شركة ب�شدد تو�شيع 

طاقة مرافقها للتوليد امل�شرتك عايل الكفاءة، 

لإعادة ا�شتخدام البخار والكهرباء لتنفيذ اأعمال 

خمتلفة يف مرافقها ال�شناعية، لت�شل اإىل األفي 

ميقاواط خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة.

اإدارة فرتات ذروة الطلب على الطاقة  ••	
الكهربائية: من املقرر ت�شكيل فريق متعدد 

التخ�ش�شات من خمتلف الدوائر املعنية بال�شركة 

لتحديد الأحمال املتقطعة للكهرباء بحيث ميكن 

حتويل �شاعات الت�شغيل يف خمتلف املرافق من 

�شاعات ذروة وارتفاع يف الطلب اإىل �شاعات عادية. 

و�شيتم تطبيق �شيا�شات وتعرفات للت�شجيع على 

ا�شتخدام الطاقة الكهربائية يف غري اأوقات الذروة، 

وزيادة هوام�س متو�شطة للمحافظة على الكهرباء.

تقييم الأثر البيئي للم�شاعدة يف حتديد جدوى 

امل�شاريع الراأ�شمالية. ويف عام 2010م، وا�شلت 

اأرامكو ال�شعودية بذل ق�شارى جهدها ل�شمان اتخاذ 

جميع التدابري ملنع الت�شربات النفطية، حيث يحتفظ 

بجميع املوارد يف حالة ا�شتعداد لال�شتجابة ب�شكل 

فاعل لأي ت�شرب عر�شي حمتمل. وبالإ�شافة اإىل 

ذلك، وكجزء من خارطة الطريق البيئية يف اأرامكو 

ال�شعودية لتقييم و�شائل خف�س انبعاثات ثاين اأك�شيد 

الكربون متا�شيًا مع ا�شتخال�س النفط املعزز، هناك 

م�شروع جتريبي ل�شتخال�س 40 مليون قدم مكعبة 

قيا�شية يف اليوم من ثاين اأك�شيد الكربون من الغاز 

احلام�س يف معمل �شوائل الغاز الطبيعي يف احلوية 

حلقنه يف حقل العثمانية.

تطوير تقنيات الطاقة النظيفة:   • 
ت�شتطيع اأرامكو ال�شعودية التاأثري على تطوير 

التقنيات امل�شتقبلية. وي�شمل ذلك اإدخال حت�شينات 

على ا�شتخراج الوقود الأحفوري وا�شتخدامه ف�شاًل 

عن الطاقات املتجددة. ويف عام 2010م، اأن�شاأت 

اأرامكو ال�شعودية دائرة جديدة ل�شبكات الكهرباء 

يف ال�شركة لتخطيط م�شاريع الطاقة املتجددة 

وتنفيذها. وبالإ�شافة اإىل ذلك، بداأت ال�شركة 

م�شاريع تعاونية مع جهات رائدة يف جمال الطاقة 

ال�شم�شية الكهرو�شوئية، ومت تركيب عدة حقول 

اختبار �شم�شية لتقييم اأداء اأنواع خمتلفة من تقنيات 

ا�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف ظل الظروف املناخية 

املختلفة. كما ا�شتثمرت ال�شركة يف بناء اأكرب م�شروع 

للطاقة ال�شم�شية يف مواقف �شيارات يف العامل يف 

الظهران، لتوفري 10 ميقاواط من الكهرباء ملجمع 

املكاتب ال�شمايل اجلديد رقم 4. كما وا�شلت 

تركيزها على احلرق الأنظف، وتركيبات الوقود 

الأكرث كفاءة ملحركات الحرتاق من اجليل التايل 

يف عام 2010م بال�شتفادة من اخلربات املتوفرة يف 

دوائر ال�شركة وبالتعاون مع ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

الأخرى يف اململكة والعامل.

املواطنة املواطنة 
اإىل الي�شار: طالب 

الربنامج ال�شيفي اأثناء 

م�شاركتهم يف عر�س 

ثالثي الأبعاد يف 

اأرامكو ال�ضعودية. يف 

ال�شفحة املقابلة: ابنة 

اأحد موظفي ال�ضركة 

تروج لإعادة التدوير.
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�جلو�ئز

اجلوائز

�شركة النفط الأوىل عامليًا : �شنفت جملة   •
برتوليوم اإنتليجن�س ويكلي املعروفة يف ال�شناعة، 

اأرامكو ال�شعودية على راأ�س �شركات النفط اخلم�شني 

الأكرب عامليًا، وذلك للمرة الثانية والع�شرين على 

التوايل يف عام 2010م. وقد جاءت ال�شركة يف 

املرتبة الأوىل من حيث احتياطيات النفط واإنتاج 

املواد ال�شائلة م�شتوفية معيارين من املعايري ال�شتة 

للت�شنيف العاملي. وت�شمل املعايري الأخرى اإنتاج الغاز 

واحتياطياته، ومبيعات املنتجات، وطاقة التقطري. 

كما اأعلن عن اأكرب ع�شر �شركات نفطية عمومًا، وهي 

�شركة النفط الوطنية الإيرانية، واإك�شون موبيل، 

و�شركة النفط الفنزويلية، و�شركة البرتول الوطنية 

ال�شينية، و�شركة بريتي�س برتوليم الربيطانية، و�شركة 

�شل الهولندية امللكية، و�شركتا �شيفرون وكونوكوفيليب�س 

الأمريكيتان، وتوتال الفرن�شية. وت�شتحوذ ال�شركات 

املائة الكربى يف قائمة انتليجن�س برتوليوم ويكلي على 

 ما ن�شبته 87% من احتياطيات العامل النفطية 

و 72% من احتياطياته من الغاز.

تكرمي اإ�س- اأويل: مت اختيار �شركة امل�شروع   •
امل�شرتك لأرامكو ال�شعودية يف جمهورية كوريا اإ�س- 

اأويل باعتبارها واحدة من اأكرب 250 �شركة طاقة 

يف العامل يف ت�شنيف بالت�س )رقم 11 يف التكرير 

والت�شويق يف اآ�شيا ورقم 15 عامليًا(، وهي اأكرب �شركة 

ملعلومات الطاقة يف العامل، كما مت اختيار اإ�س- اأويل 

من قبل موؤ�شر داو جونز العاملي لال�شتدامة بني اأعلى 

10% من بني 2,500 �شركة عاملية رائدة. وكانت هذه 

هي املرة الأوىل التي تدرج فيها �شركة تكرير كورية 

�شمن هذه القائمة، كما اأن اإ�س- اأويل هي �شركة 

التكرير الوحيدة حاليًا يف منطقة اآ�شيا والبا�شيفيك 

املدرجة �شمن قائمة ال�شركات العاملية الكربى. وقد 

نالت اإ�س-اأويل لقب �شركة مب�شتوى عاملي للعام الثاين 

على التوايل من الرابطة الكورية لكبار املديرين 

التنفيذيني كما اختريت كواحدة من ال�شركات املتميزة 

فيما يتعلق باإدارة ال�شتدامة من قبل هيئات حملية 

رائدة مثل رابطة املعايري الكورية ومعهد هانكيوريه 

للبحوث القت�شادية.

جائزة هارت للطاقة : تقديرًا لتميزها   •
يف جمال الطاقة العاملية، مت تكرمي اأرامكو ال�شعودية 

مبنحها “جائزة �شركة الطاقة العاملية للعام” يف عام 

2010م من قبل هارت اإنرجي ببل�شنق، اإحدى اأكرب 

موؤ�ش�شات الن�شر العاملي يف جمال �شناعة الطاقة. وقد 

قدمت اجلائزة بتاريخ 24 مار�س يف فينيك�س باأريزونا 

يف الوليات املتحدة. ومتنح هذه اجلائزة منذ 23 �شنة 

لتكرمي ال�شركات التي تثبت متيزًا يف الت�شغيل والقيادة 

يف �شناعة النفط.

جائزة م�شغل الناقالت: نالت �شركة فيال   •
البحرية العاملية جائزة اأف�شل م�شغل للناقالت، يف 

حفل توزيع اجلوائز البحرية التجارية الذي اأقيم يف 

26 اأكتوبر يف دبي. وتاأتي اجلائزة تقديرًا ملا قامت 

احتلت اأرامكو ال�شعودية املرتبة الأوىل 

بني ال�شركات النفطية على م�شتوى العامل 

لل�شنة الثانية والع�شرين على التوايل

Awards

اإىل الأ�شفل: ح�شدت �شركة فيال البحرية العاملية املحدودة، وهي �شركة ال�شحن 

التابعة لأرامكو ال�شعودية، اجلائزة الدولية لأف�شل م�شغل ناقالت يف عام 2010م. يف 

الأعلى اإىل الي�شار: منوذج لأحد مكامن الزيت التي ت�شتخدم تقنية قيقاباورز احلائزة 

على جمموعةجوائز.

داود حممد الداود،  

نائب الرئي�س للت�شويق 

والإمداد وتن�شيق 

امل�شاريع امل�شرتكة، اإىل 

الي�شار، اأثناء ت�شلمه 

جائزة �شركة العام يف 

جمال الطاقة الدولية 

من فريدريك بوتر من 

موؤ�ش�شة هارت اإنرجي. 
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به من تغيريات مهمة يف ال�شركة يف عام 2010م مع 

ال�شتمرار يف ت�شليم اأكرث من 1.5 مليون برميل من 

الزيت اخلام واملنتجات يف اليوم لعمالء حول العامل 

بطريقة ماأمونة و�شديقة للبيئة. كما رعت فيال كذلك 

جائزة البتكارات التقنية التي ح�شلت عليها �شركة 

وارت�شيال، تقديرًا ملنتجها اأو م�شروعها الهادف اإىل 

حت�شني الكفاءة يف جميع جوانب عمليات ال�شفن و/اأو 

ال�شحنات.

جائزة دفلني : يف �شهر يونيو، ح�شلت فيال   •
على جائزة جونز دفلني لل�شنة الثالثة على التوايل. 

وقد منحت هذه اجلائزة، التي ت�شدرها غرفة ال�شحن 

البحري الأمريكية، ل�شركة لفيال لقاء ت�شغليها ل�شفنها 

عامني كاملني اأو اأكرث دومنا اإ�شابة مهنية. وبالإ�شافة 

اإىل ذلك، منحت جميع ال�شفن املوؤهلة يف فيال 

جائزة البيئة التي ت�شدرها الغرفة الأمريكية لل�شحن 

البحري، وهي اجلائزة التي متنح لل�شفن التي مل ت�شهد 

حوادث ان�شكاب نفطي خالل العامني ال�شابقني.

جائزة التميز يف املحافظة على البيئة:    •
مت تكرمي اأرامكو ال�شعودية بح�شولها على “جائزة 

التميز يف املحافظة على البيئة” يف �شهر يونيو 2010م 

يف دبي. وت�شمنت هذه اجلائزة اإ�شادة باإجنازات 

اأرامكو ال�شعودية، وريادتها، واإ�شهاماتها يف حماية 

البيئة الطبيعية يف اململكة واملنطقة. وت�شمن خطة 

اأرامكو ال�شعودية حلماية البيئة املدعومة بالعديد من 

املعايري الهند�شية والإجراءات والإر�شادات العامة 

والربامج البيئية حماية جودة الهواء، والغذاء، واملياه، 

والبيئة البحرية، وموارد املياه اجلوفية، وال�شحة 

العامة. وقد مت تنظيم هذه الفعالية لتكرمي اجلهات 

التي حققت متيزًا يف دوائرها اأو جمتمعاتها اأو بلدانها 

اأو مناطقها من خالل قيادتها واإجنازاتها مبا يف ذلك 

املحافظة على البيئة وال�شتدامة. 

جائزة املوؤمتر الدويل لهند�شة البرتول   •
يف اأبوظبي )اأديبيك( : ح�شلت اأرامكو ال�شعودية 

على جائزة اأف�شل �شركة طاقة لعام 2010م، كما 

ح�شل رئي�س ال�شركة وكبري اإدارييها التنفيذيني، 

الأ�شتاذ خالد الفالح، على جائزة ال�شخ�شية التنفيذية 

للعام خالل املوؤمتر الدويل الرابع ع�شر لهند�شة 

البرتول يف اأبو ظبي الذي اأقيم يف �شهر نوفمرب. وقد 

متت ت�شمية تقنية قيقاباورز كاأف�شل ابتكار اأو تقنية 

للعام يف هذا املوؤمتر. 

جائزة النجوم الثالث : ح�شل مركز   •
البحوث والتطوير يف ال�شركة موؤخرًا على جائزة 

النجوم الثالث للتميز من املوؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة 

اجلودة، ليكون اأول جهة �شعودية حت�شل على هذه 

اجلائزة. وكان مركز البحوث والتطوير قد تبنى 

منوذج التميز ال�شادر عن املوؤ�ش�شة الأوروبية لإدارة 

اجلودة �شمن التزامه يف هذا ال�شدد. ويعد اأمنوذج 

التميز اإطار عمل غري مكتوب يقوم على ت�شعة معايري 

لتقييم الإدارة وممار�شات العمل يف املوؤ�ش�شات 

الرائدة.

جائزة معاجلي الغاز : يف �شهر مايو، قامت   •
�شركة خدمات اأرامكو يف هيو�شنت بالتن�شيق لقبول 

اأرامكو ال�شعودية جلائزة رئي�س جمعية معاجلي الغاز 

لتح�شني ال�شالمة يف الوليات املتحدة ف�شاًل عن ت�شع 

جوائز ل�شالمة املرافق احتفاء مبعامل معاجلة الغاز 

الفردية التي حققت 500 األف �شاعة عمل دون حادث 

مهدر للوقت.

جائزة فوجيان لل�شداقة : ح�شل   • 
عبد اهلل ال�شبيل، نائب رئي�س �شركة فوجيان للتكرير 

والبرتوكيميائيات املحدودة على “جائزة فوجيان 

لل�شداقة” من قبل حكومة مقاطعة فوجيان بتاريخ 

6 فرباير 2010م. وهذه هي املرة الثانية التي يح�شل 

فيها عبد اهلل ال�شبيل على هذه اجلائزة، حيث ت�شلم 

جائزته الأوىل وهي “جائزة ال�شداقة ال�شينية” 

من رئي�س الوزراء ال�شيني ت�شانغ دي جيانغ يف قاعة 

ال�شعب الكربى يف بكني العام املا�شي. وهذه اجلائزة 

هي اأرفع جائزة متنحها حكومة الولية للخرباء 

الأجانب الذين يعملون يف ال�شني. كما اأن ال�شبيل 

هو اأول عربي يح�شل على هذه اجلائزة. وكانت 

اإ�شهامات ال�شبيل املمتازة يف التنمية القت�شادية 

ملقاطعة فوجيان، ف�شاًل عن مهنيته املعروفة يف م�شروع 

فوجيان، من بني الإجنازات التي اأهلته للح�شول على 

اجلائزة. ويعد ال�شبيل عاماًل رئي�شًا يف توطيد اأوا�شر 

ال�شداقة بني اململكة وال�شني، ل�شيما يف مقاطعة 

فوجيان منذ تاأ�شي�س هذا امل�شروع يف عام 2007م.

جائزة بولوك : تقديرًا لإجنازات ال�شركة   •
يف جمال تاأهيل املهنيني املاليني لديها، ح�شلت اأرامكو 

ال�شعودية على جائزة جيم�س بولوك يف الجتماع 

ال�شنوي ملعهد املحا�شبني الإداريني. وتعد اأرامكو 

ال�شعودية اأول �شركة خارج الوليات املتحدة حت�شل 

على هذه اجلائزة التي تقدم للموؤ�ش�شات التي توفر 

“الدعم املميز والرعاية والت�شجيع لربنامج تاأهيل 
املهنيني املاليني”. ويف الوقت الراهن، يحمل 24% من 

املوظفني املاليني واحدة اأو اأكرث من هذه ال�شهادات. 

وتهدف املالية خالل ال�شنوات اخلم�س القادمة 

لزيادة هذه الن�شبة اإىل 36%. ويعد املراقب املايل 

املن�شق لثنتني من هذه ال�شهادات املهنية وهما �شهادة 

)املحا�شب العام املعتمد( و�شهادة )املحا�شب الإداري 

املعتمد(.

اجلوائز

جائزة ال�شداقة 

ال�شينية، اأحد اأرقى 

الأو�شمة ال�شينية، ح�شل 

عليها عبد اهلل ال�شبيل من 

اأرامكو ال�شعودية يف عام 

2010م.
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 �أر�مكو �ل�صعودية

يف �أرقام 

اأرامكو ال�ضعودية 

يف اأرقام

اإىل الأ�شفل: مركز تن�شيق الأعمال يف اأرامكو ال�شعودية 

يتابع توزيع جميع منتجات ال�شركة من الزيت اخلام 

والغاز و�شوائل الغاز الطبيعي واملنتجات املكررة.
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اأنواع الزيت اخلام ال�شعودي*
 

الزيت العربي املمتاز: ....................... اأكرث من 40 درجة

..................... 36-40 درجة  ا: الزيت العربي اخلفيف جدًّ

.........................  32-36 درجة  الزيت العربي اخلفيف:

.......................... 29-32 درجة  الزيت العربي املتو�شط:

الزيت العربي الثقيل:......................... اأقل من 29 درجة 

*ح�شب درجات معهد البرتول الأمريكي

عدد زيارات ال�شفن للفر�س 

ح�شب نوع املنتج: 

عدد زيارات ال�شفن لفر�س اأرامكو 

ال�شعودية )ال�شادرات من راأ�س 

تنورة واجلعيمة وينبع وال�شحنات 

املنقولة فيما بني موانئ جدة ورابغ 

وينبع وم�شتودعات املنتجات البرتولية 

ال�شاحلية(

  الزيت اخلام:............  1,756

816 .....................   املنتجات: 

308  ......   غاز البرتول امل�شال: 

2,880  ............. الإجمايل

الزيت اخلام

ال�شرق الأق�شى....... %55.5  

%4.1 ..................... اأوروبا   

منطقة البحر  

الأبي�س املتو�شط ........ %5.8  

الوليات املتحدة......  %15.8  

مناطق اأخرى ......... %18.8   

املنتجات املكررة

ال�شرق الأق�شى.......  %52.7  

%5.4..................... اأوروبا   

منطقة البحر  

الأبي�س املتو�شط ........%3.1  

%1.7........ الوليات املتحدة   

مناطق اأخرى ......... %37.1   

�شوائل الغاز الطبيعي*

ال�شرق الأق�شى....... %31.1  

%0.7..................... اأوروبا   

منطقة البحر  

الأبي�س املتو�شط ........%5.4  

%0.3........ الوليات املتحدة   

مناطق اأخرى ......... %62.5   

*ت�شمل املبيعات املنفذة 
حل�شاب �شامرف و�شا�شرف

ال�شادرات ح�شب املنطقة
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احل�ش�س وامل�شاريع امل�شرتكة 

الدولية يف جمال التكرير: 
باآلف الرباميل يف اليوم 

 *ح�شة ال�شركة التابعة لأرامكو 

ال�شعودية يف امللكية
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الأيدي العاملة يف 

اأرامكو ال�ضعودية

اإجمايل عدد املوظفني  54,798

ال�شعوديون................. %87   

%13 ..........   غري ال�شعوديني 

برامج تطوير املوظفني ال�شعوديني 

الأرقام م�شجلة يف نهاية عام 2010

برامج التدرج املهني )امل�شجلون(:

2,258  ......................................... برنامج التدرج املهني )اأرامكو ال�شعودية(

521 ....................................... برنامج التدرج املهني )يف امل�شاريع امل�شرتكة(

اإجمايل املتدرجني.................................................................. 2,779

برنامج ال�شهادة اجلامعية لغري املوظفني وبرنامج الدبلومات لغري 

املوظفني )امل�شجلون(

برنامج موا�شلة الدرا�شة اجلامعية..................................................... 112

 321  ..................................................... برنامج الإعداد للدرا�شة اجلامعية

)ي�شمل 19 طالًبا يف برنامج الدبلومات لغري املوظفني(

 اإجمايل املنت�شبني يف برنامج ال�شهادة اجلامعية لغري املوظفني

/برنامج الدبلومات لغري املوظفني..............................................  433

الربنامج التعاوين )امل�شجلون(

420  .................................................................. طلبة الربنامج التعاوين

برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني )امل�شجلون(

برنامج الدرا�شات العليا.................................................................. 143

برنامج الدرا�شات العليا يف جمال الطب وطب الأ�شنان................................  7

الدبلوما الفنية ملدة �شنتني................................................................  32

برنامج التدريب الفني ق�شري الأجل..................................................... 25

4 ................................................. مهمات عمل يف �شركات الوليات املتحدة

اإجمايل امل�شاركني يف برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني...... 210

الأرقام م�شجلة يف نهاية عام 2010

برامج التدرج املهني 

4,460  ......................................... برنامج التدرج املهني )اأرامكو ال�شعودية(

برنامج التدرج املهني )يف امل�شاريع امل�شرتكة وم�شاريع ح�ش�س امللكية(.........  573

اإجمايل املتدرجني.................................................................  5,033

برامج ال�شهادة اجلامعية والدبلومات لغري املوظفني 

برنامج ال�شهادة اجلامعية لغري املوظفني...........................................  1,419

316  ..................................................... برنامج الإعداد للدرا�شة اجلامعية

45  ........................................................ برنامج الدبلومات لغري املوظفني

اإجمايل امل�شاركني يف برنامج ال�شهادة اجلامعية وبرنامج

1,780  .......................................................  الدبلومات لغري املوظفني

الربنامج التعاوين 

104 .................................................................. طلبة الربنامج التعاوين

برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني

برنامج الدرا�شات العليا.................................................................. 330

15 ............................. برنامج الدرا�شات العليا يف جمايل الطب وطب الأ�شنان

الدبلوما الفنية ملدة �شنتني................................................................  71

برنامج التدريب الفني ق�شري الأجل:.................................................... 19

4 ................................................. مهمات عمل يف �شركات الوليات املتحدة

اإجمايل امل�شاركني يف برامج تطوير كفاءات املوظفني املنتظمني...... 439

اأرامكو ال�ضعودية 

يف اأرقام

اأرامكو ال�ضعودية 

يف اأرقام
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اأرامكو ال�ضعودية 

الزيت اخلام والغاز الطبيعي واملنتجات املكررة يف اأرقام

 2010  2009 الزيت اخلام واملنتجات املكررة )بالرباميل( 

2,887,223,698  2,888,082,578 ................. اإنتاج الزيت اخلام با�شتثناء البنزين الطبيعي املمزوج 

 2,020,345,893 �شادرات الزيت اخلام................................................................ 2,060,741,025 

471,324,000  487,631,000 ... الزيت اخلام املنقول با�شتخدام �شفن ال�شركة اأو �شفن م�شتاأجرة

499,777,459  496,197,789 ................................................... اإنتاج املنتجات النفطية املكررة

133,423,868  �شادرات املنتجات املكرر............................................................ 149,367,259 

2010  2009 الغاز الطبيعي 

9.388  امل�شلم اإىل معامل الغاز )بباليني الأقدام القيا�شية املكعبة يف اليوم(.... 8.556 

 6.985  غاز البيع )امليثان( )تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(........ 6.313 

 1.334  1.114 ......................  الإيثان )تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(

 8.319  اإجمايل الغاز امل�شلم............................................................... 7.427 

 0.251  0 .......  ال�شوائل بدل امليثان )تريليون وحدة حرارية بريطانية يف اليوم(

 2010  2009  �شوائل الغاز الطبيعي - الإنتاج 

�شوائل الغاز الطبيعي امل�شتخرجة من الغازات الهيدروكربونية )بالرباميل(

 168,512,868  الربوبان.................................................................................... 152,261,722 

 106,639,505  البوتان...................................................................................... 100,679,040 

 93,969,126  املكثفات.................................................................................... 82,839,545 

 75,924,401  74,467,706 .......................................................................  البنزين الطبيعي

 445,045,900  410,248,013 .............................................  اإجمايل اإنتاج �شوائل الغاز الطبيعي

 2010  2009  �شوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع  

مبيعات �شوائل الغاز الطبيعي امل�شتخرجة من الغازات الهيدروكربونية )بالرباميل(

 157,086,648  الربوبان.................................................................................... 137,503,460 

 90,267,407  البوتان...................................................................................... 79,748,080 

 11,454,420  املكثفات.................................................................................... 8,881,499 

 57,611,673  51,438,402 .......................................................................  البنزين الطبيعي

 اإجمايل �شادرات �شوائل الغاز الطبيعي )مع ا�شتبعاد 

 316,420,148 املبيعات التي متت حل�شاب �شامرف و�شا�شرف(.................... 277,571,441 

الكربيت

 2010  2009 الكربيت 

 3,200,012  ا�شتخال�س الكربيت )بالأطنان املرتية(...................................... 3,213,678 

 �شادرات الكربيت )مع ا�شتبعاد املبيعات التي 

 3,040,964  متت حل�شاب �شامرف و�شا�شرف، )بالأطنان املرتية(............... 2,809,711 

املنتجات الرئي�شية امل�شنعة يف م�شايف اململكة )بالرباميل( 

الإجمايل الأ�شفلت    زيت  الديزل  وقود النفاثات  البنزين  النفتا  غاز البرتول   2010
الوقود  ومنتجات   والكريو�شني   امل�شال      

اأخرى         

178,490,339  7,702,833  29,202,323  75,092,484  4,743,839  41,408,333  16,994,770  3,345,757  راأ�س تنورة 

83,079,841   -   33,627,814  32,774,339  )1,017,258(  16,317,699  )1,480,268(  2,857,515 ينبع 

 48,350,253   6,899,455  18,797   22,509,231  3,444,229   13,404,769  -   2,073,772 الريا�س 

30,461,526  3,610,168  7,397,927  8,714,680  )630,798(  5,432,264  4,963,888  973,397  جدة 

اإجمايل
 املنتجات

 340,381,959  18,212,456  70,246,861  139,090,734  6,540,012  76,563,065  20,478,390  9,250,441   املحلية 

       *الأرقام ال�شالبة متثل منتجات اأعيدت معاجلتها لإنتاج منتجات مكررة اأخرى.

ح�ضة اأرامكو ال�ضعودية

الإجمايل الأ�شفلت  زيت الوقود  وقود النفاثات الديزل  البنزين  النفتا  غاز البرتول   2010
ومنتجات   والكريو�شني    امل�شال       

اأخرى         

57,543,500  -   12,669,000  16,494,000  9,118,500  19,571,000  -   )309,000(  �شامرف 

53,947,000  -   13,560,000  12,187,000  10,590,000  2,362,000  13,450,000  1,798,000  �شا�شرف 

اإجمايل 

امل�ضاريع 

111,490,500  -   26,229,000  28,681,000  19,708,500  21,933,000  13,450,000  1,489,000  امل�شرتكة 

املجموع 

 451,872,459  18,212,456  96,475,861  167,771,734  26,248,512  98,496,065  33,928,390  10,739,441  الكلي** 

      ** مل تدرج ح�شة برتورابغ يف الإجمايل.

مبيعات املنتجات املحلية ح�شب املنطقة )بالرباميل(

الإجمايل  املنطقة الغربية  املنطقة ال�شرقية  املنطقة الو�شطى   2010

13,599,464  5,891,548  5,336,401  غاز البرتول امل�شال............................................................. 2,371,515 

154,852,136  67,146,511  30,548,103  57,157,522 ............................................................................  البنزين

23,638,377  13,422,290  2,776,572  وقود النفاثات والكريو�شني................................................... 7,439,515 

224,235,165  104,086,103  49,922,704  70,226,358 .............................................................................  الديزل

83,262,384  80,177,681  3,509,012  زيت الوقود....................................................................... )424,309( 

22,764,456  6,919,849  8,418,610  الأ�شفلت ومنتجات اأخرى..................................................... 7,425,997 

522,351,982  277,643,982  100,511,402 الإجمايل....................................................................... 144,196,598 

الإجمايل  املنطقة الغربية  املنطقة ال�شرقية  املنطقة الو�شطى   2010

13,207,950  5,622,197  5,915,059  غاز البرتول امل�شال............................................................. 1,670,694 

145,123,056  62,849,932  29,079,722  53,193,402 ............................................................................  البنزين

22,241,435  11,917,907  2,801,279  وقود النفاثات والكريو�شني................................................... 7,522,249 

214,847,485  104,712,051  47,171,946  62,963,488 .............................................................................  الديزل

83,017,247  74,540,643  7,878,260  زيت الوقود........................................................................ 598,344 

21,680,069  6,780,043  8,021,318  الأ�شفلت ومنتجات اأخرى..................................................... 6,878,708 

 500,117,242  266,422,773  100,867,584  الإجمايل....................................................................... 132,826,885 

      **ي�شمل الإجمايل منتجات برتورابغ
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الأعمال
 المحلية

الأعمال
 الدولية

الأعمال

املحلية

الأعمال

الدولية

l اأبها: 

l اجلوف: 

l الأح�شاء: 

l ال�شليل: 

l الظهران: 

ll �شباء: 

ll جازان: 

lllll جدة: 

l اجلعيمة: 

lll اجلبيل: 

l جنران: 

l الق�شيم: 

ll القطيف: 

ll رابغ: 

ll راأ�س تنورة: 

lll الريا�س: 

 l ال�شفانية: 

l تبوك: 

l طريف: 

llllll ينبع 

امل�شايف اململوكة لأرامكو ال�شعودية   l

م�شايف امل�شاريع امل�شرتكة   l

الفر�س   l

م�شتودعات منتجات البرتول   l

معمل متكامل للتكرير والبرتوكيميائيات   l

�شركة مرافق )منافع الكهرباء واملياه(   l

لوبريف )�شركة اأرامكو ال�شعودية لتكرير زيوت الت�شحيم(   l

هيو�شنت:�شركة خدمات اأرامكو  | �شركـة التكرير ال�شعودية املحدودة |
�شركة اأرامكو اأ�شو�شييتد | �شركة موتيفا انتـــربرايزز ل. ل. �شي

وا�شنطن العا�شمة: �شركة خدمات اأرامكو

مدينة نيويورك: �شركة البرتول ال�شعودي العاملية

برمودا: �شتيللر اإن�شورن�س ليمتد

كوراكـاو: بولنرت كوربوري�شن اإن. يف. | باندلوود كوربوري�شن اإن. يف.

لندن: �شركة البرتول ال�شعودي فيمـــا وراء البحار املحدودة | �شركة اأرامكو فيما وراء البحار بي. يف.

روتردام: تيم ترمينال بي. فـــي. | بي بي اأي اأو �شي اإ�شو مات�شت�شاب 

| بي بي اأي اأو �شي مبب�شتي�شن مات�شت�شاب

لهاي: �شركة اأرامكو فيما وراء البحار بي.يف.

الإ�شكندرية: �شركة خطوط اأنابيب البرتول العربية )�شوميد(

الظهران: املقر الرئي�س لأرامكو ال�شعودية

الـخفجي: �شركة اأرامكو لأعمال اخلليج املحدودة
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