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من خالل االكتشافات الجديدة وأنشطة الحفر 
التحديدي والمراجعة الدائمة للتقديرات 
المتعلقة بإنتاج الحقول والمكامن الحالية.

وواصلت الشركة، خالل عام 2017 وفاءها 
بالتزاماتها المتعلقة باكتشاف موارد 

هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية جديدة في 
جميع أنحاء المملكة، ساعدها في ذلك نجاحها 
في تطوير التقنيات المعتمدة في قطاع الطاقة 

في مجال استنباط البيانات ومعالجتها.
وفيما يتعلق ببرنامج التنقيب عن موارد الغاز 

غير التقليدية، تستهدف الشركة بأعمالها 
في هذا المجال ثالثًا من مناطق المملكة هي 

المنطقة الشمالية ومنطقة جنوب الغوار وحوض 
الجافورة الواقع إلى الشرق من حقل الغوار.

وفي البحر األحمر، ومن خالل استخدام نظام 
ذاتي التوجيه يعمل على نشر العقد السيزمية 

زة بأسالك معدنية،  في قاع البحر عبر حبال معزَّ
نجحت الشركة في خفض التكاليف المتعلقة 

باستنباط البيانات السيزمية ثالثية األبعاد 
في أعمال المسح التي قامت بها في منطقتين 

استكشافيتين تبلغ مساحتهما 800 كيلومتر مربع 
و900 كيلومتر مربع. أما فيما يتعلق باختيار 

المواقع التي تجري فيها أعمال المسح السيزمي 
ثالثي األبعاد، فقد تم اختيارها من خالل إجراء 

مسح هيدروغرافي شامل وواسع النطاق، وهو 
األول من نوعه الذي يتم تطبيقه في مياه البحر 

األحمر. وتتوقع أن تساعد النتائج التي تم 

على مدى 85 عاًما كُلِّفت أرامكو السعودية بإدارة 
احتياطيات المملكة من النفط والغاز.

وخالل هذه الحقبة شهدت أعمال الشركة نمًوا 
مطرًدا ومتزايًدا لتصبح المنتج الرئيس للنفط 

الخام والمكثفات في العالم.
نت الشركة من فهم طبيعة  وعلى مرِّ العقود تمكَّ
الخصائص الجيولوجية ألرض المملكة، األمر 
نها من بناء شبكة متكاملة من مرافق  الذي مكَّ

إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما. كما تعمل، من 
خالل الجمع بين التقنيات التي تطّورها داخليًا 
والممارسات المطبقة في قطاع الطاقة، على 

تحسين قاعدة احتياطياتها وتطوير أعمال 
اإلنتاج في مكامن المملكة.

 التنقيب: اإلضافة إلى قاعدة
موارد الشركة

كانت أعمال التنقيب وال تزال تمثِّل حجر الزاوية 
في أعمال أرامكو السعودية منذ أن منحت 

المملكة امتياز التنقيب لسلفنا، ستاندرد أويل 
أوف كاليفورنيا، في عام 1933. وقد أسفرت 
جهود التنقيب في المناطق البرية والبحرية 
في المملكة على مدى عقود من الزمن عن 

إيجاد منظومة واسعة من حقول النفط والغاز، 
التي تضم أكبر حقول النفط البرية والبحرية 
انية، على  في العالم، وهما حقال الغوار والسفَّ
التوالي. وقد أسهمت معارف وخبرات الشركة 

المتراكمة في تمكينها، من تعويض االحتياطيات  

إستراتيجية التنقيب واإلنتاج:
اإلفادة من مكامن القوة 
 لتحقيق أقصى قدر ممكن 

من القيمة

احتياطيات جديدة عن طريق مشاريع 
جديدة لزيادة اإلنتاج. وفي إطار جهود 

الشركة الرامية إلى المحافظة على 
مكانتها في قطاع التنقيب واإلنتاج فإنها 

ستسعى إلى تحقيق ما يلي:

احملافظة على مكانتها كأكبر منتج  •
للنفط اخلام يف العالم من حيث حجم 

اإلنتاج، وتوفير إمدادات نفط خام 
ثابتة وموثوقة وتنافسية للعمالء

زيادة تنويع األعمال لتحقيق القيمة من  •
التكامل اإلستراتيجي

توسيع أنشطة الغاز الطبيعي لتزويد  •
سوق الغاز الطبيعي باململكة

تركِّز إستراتيجية التنقيب واإلنتاج في 
الشركة، التي تم تصميمها لتحقيق أقصى 
قدر ممكن من القيمة على المدى البعيد، 

على االستفادة من الميزات التنافسية 
التي تتمتع بها الشركة في مجال اإلنتاج. 

وتعتزم الشركة تحقيق أقصى قيمة ممكنة 
والعمل على استدامتها لألجيال القادمة 

من خالل تقليل أعمال اإلنتاج من الحقول 
المتقادمة، وتسريع وتيرة اإلنتاج من اآلبار 

الحديثة والمكامن الثانوية، وتطوير 

ب واإلنتاج
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استقاؤها من أعمال المسح في تحسين أنشطة 
الحقول والمرافق المتعلقة بها، مثل األعمال 
المتعلقة بتنقالت أبراج الحفر، ومد خطوط 

األنابيب، وتحديد مسارات سفن اإلمداد.
وقد أنهت المملكة عام 2017 وهي تملك 

احتياطيات مثبتة تديرها الشركة تبلغ 332.9 
مليار برميل من النفط المكافىء. 

االكتشافات اجلديدة
أسفرت أنشطة التنقيب عن النفط الخام والغاز 

خالل عام 2017 عن اكتشاف حقلين نفطيين 
جديدين ومكمن غاز جديد. وحقال النفط 

الجديدان المكتشفان هما: السكب، جنوب شرق 
حرض، والُزمول، في الربع الخالي. أما مكمن 
الغاز الجديد المكتشف في 2017، فهو مكمن 

الجوف في حقل السهباء. 

 إنتاج النفط: االستثمار من
أجل تلبية الطلب

تشير تقديرات تقرير "تصورات السياسات 
الجديدة في توقعات الطاقة العالمية 2017"، 

الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، إلى أن 
الطلب العالمي للطاقة سيزيد بنسبة تصل إلى 

30% بحلول عام 2040. وفي الوقت الذي 
يُتوقع فيه أن تشكِّل الموارد البترولية عنصًرا 

رئيًسا في مزيج الطاقة العالمي في المستقبل 

هذا الجهاز المعتمد على تقنية الليزر، والذي تم تطويره 
في الشركة، ُصمم ليكون متعدد الوظائف — قادًرا 

على حفر اآلبار وتكسيرها وثقب صخور المكمن.

 نعمُل على تطوير تقنيات الليزر التي تم تصميمها 
 لتنفيذ أعمال التثقيب، وأعمال التكسير بدون ماء، والتخلص 

من الترسبات، إضافة لمهمات أخرى، لمواجهة تحديات اإلنتاج.
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المنظور، تواصل الشركة االستثمار في قدراتها 
المتعلقة بهذا المجال من أجل تلبية الطلب 

الحالي والمستقبلي.
وقد دأبت الشركة، بصورة مستمرة، على 

إنتاج خمسة أنواع من النفط الخام العربي. 
وتتوافق هذه األنواع الخمسة، جنبًا إلى جنب 

مع المجموعة الواسعة النطاق من األنواع 
األخرى التي يتم إنتاجها منها، مع المواصفات 

التي تشترطها معظم المصافي العاملة في 
جميع أنحاء العالم. ومن شأن هذه الميزة، 

مقرونة بالطاقة اإلنتاجية المرنة من النفط 
الخام في أرامكو السعودية، أن تمكِّن الشركة 

من االستجابة سريًعا للزيادات التي تطرأ على 
الطلب في األسواق بصورة عامة، وعلى التقلبات 

التي تطرأ على الطلب على أنواع محددة من 
النفط بصورة خاصة.

وفي عام 2017، أنتجنا ما معدله 10.2 مليون 
برميل من النفط الخام يوميًا، بما في ذلك 

المكثفات الممزوجة.
وتسترشد الشركة فيما يتعلق بإستراتيجيتها 

 اإلنتاجية بأربعة اعتبارات متداخلة على 
النحو التالي:

أنواع النفط اخلام املتوافرة •
 القيمة بعيدة املدى ملختلف أنواع •

النفط اخلام 
قدرة الشركة على بيع أنواع النفط اخلام يف  •

األسواق اإلستراتيجية 
املتطلبات قريبة املدى التي تستند إلى التقييمات  •

بعيدة املدى لألداء املستقبلي للشركة
ن الشركة من تنفيذ إستراتيجيتها  وحتى تتمكَّ

اإلنتاجية فإنها تركِّز على إكمال التقييمات 
الفنية إلنتاج الحقول وتحقيق الفائدة القصوى 

المحتملة من خالل دمج النماذج الحاسوبية 
للطبقات الجوفية مع شبكات المرافق 

السطحية. وألن الحقول الرئيسة في أرامكو 
السعودية مرتبطة بشبكة ضخمة من المرافق 

المتكاملة، فإن الشركة تتمتع بالمرونة التي 
دة  نها من نقل النفط الخام إلى معامل متعدِّ تمكِّ

ألغراض المعالجة والتركيز والنقل البحري.

دعًما لجهود الشركة في مجال تعزيز القيمة من قاعدة 
موارد المملكة لألجيال القادمة، فإننا نعمل على زيادة 

الطاقة اإلنتاجية في مرفق اإلنتاج في خريص.

إنتاج النفط اخلام
(مليون برميل يومًيا)
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وعند أخذ حجم احتياطيات الشركة ونطاقها في 
االعتبار فإن أيَّ زيادة في معدالت االستخالص 
وكفاءة اإلنتاج، حتى لو كان ذلك بنسب ضئيلة، 

يمكـن أن تحـقِّق زيادة هائلة في اإلمدادات 
على المدى البعيد. وفي عام 2017 عملت 

الشركة على تنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق 
أقصى قدر ممكن من معدالت استخالص 

النفط، مثل المبادرة الخاصة بتقنيات اإلنجاز 
المتطور لآلبار، ومبادرة تحسين أساليب الرفع 

 االصطناعي وتقنياته، ومبادرة أنظمة
زيادة اإلنتاج.

كما واصلت الشركة خالل هذا العام جهودها 
في مجال تطوير المكامن الثانوية مثل عين دار 

والفاضلي األدنى، كما واصلت جهودها لتحسين 
المرافق السطحية. فعلى سبيل المثال، قامت 

الشركة بتحديث منصات الحقول البحرية، 
وتركيب منصات ربط جديدة، واستبدال خطوط 

رئيسة مهمة في حقل السفانية. كما واصلت 
جهودها، أيًضا، لزيادة الطاقة االستيعابية 

لمرفق خريص بمقدار 300 ألف برميل يوميًا 
في عام 2018.

كما نجحت في االنتهاء من مشروع مهم يتعلق 
بإعادة العمل في واحد من معامل فرز الغاز 

عن الزيت في حقل الظلوف البحري. وتجدر 
اإلشارة هنا إلى أنه قد تم تعليق اإلنتاج في 
معمل فرز الغاز عن الزيت - 3 التابع لهذا 

الحقل في عام 1995. وخالل برنامج استغرق 
ستة أشهر نجحت الشركة في تنفيذ أعمال 

تفتيش وإصالح وتركيب معدات ومرافق جديدة 
من أجل إعادة العمل في هذا المعمل بصورة 

آمنة، للمحافظة على قدرة الحقل اإلنتاجية عند 
800 ألف برميل يوميًا من النفط الخام.

معاجلة الغاز: التمكني ملسيرة النمو
األنشطة الصناعية المتزايدة التي تشهدها 

المملكة، وزيادة أنشطة الحرق النظيف للغاز 
الطبيعي ألغراض توليد الطاقة الكهربائية 
وتحلية مياه البحر، واستخدام النفط الخام 

لقيًما في قطاع البتروكيميائيات، تُسهم مجتمعًة 
في توفير فرص عديدة ألرامكو السعودية إليجاد 

ى قطاع النفط الخام. قيمة إضافية هائلة تتعدَّ
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وقد وضعت الشركة لنفسها عدًدا من االلتزامات 
المهمة فيما يتعلق بتحسين اإلنتاج من حقول 
الغاز الحالية وزيادة طاقة معالجة الغاز فيها، 

ومن بين هذه االلتزامات ما يلي:
زيادة طاقة معاجلة الغاز يف معمل الغاز يف  •

احلوية مبقدار 1.1 مليار قدم مكعبة قياسية 
يف اليوم. ومن املتوقع أن تعمل مرافق معاجلة 
الغاز اجلديدة، التي ينتظر أن يتم تشغيلها يف 

عام 2021، على زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
يف املعمل إلى 3.6 مليار قدم مكعبة قياسية يف 

اليوم تقريبًا، ليكون بذلك واحًدا من أكبر معامل 
معاجلة الغاز يف العالم.

بدء أعمال الهندسة واملشتريات وإنشاء سلسلة  •
وحدات االستخالص العميق لسوائل الغاز 

الطبيعي يف معمل الغاز يف العثمانية بغرض 
استخالص غاز اإليثان وسوائل الغاز الطبيعي 
األخرى من الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه يف 
 معمل العثمانية ويف مشروع توسعة معمل الغاز 

يف احلوية.
قنا المنجزات التالية في  وفي عام 2017 حقَّ

ثالث من المناطق المستهدفة للتنقيب عن الغاز 
غير التقليدي في المملكة:

يف املنطقة الشمالية أنتجت الشركة الغاز اخلام،  •
يف حني انخفضت تكاليف احلفر من خالل 

حتسني تصميم البئر وممارسات احلفر وضّخت 
55 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا من الغاز 
الطبيعي إلى مجمع وعد الشمال الصناعي.

يف جنوب الغوار استكملنا عدًدا من اآلبار التي  •
أظهرت تدفُّقات عالية من الغاز واملكثفات، مع 

خفض تكاليف احلفر من خالل حتسني تصميم 
البئر وتطبيق التقنيات التي تفي بالغرض.

يف حوض اجلافورة استكملنا عدًدا من اآلبار  •
وخفَّضنا تكاليف احلفر من خالل حتسني 

عمليات البئر تصميًما وتنفيًذا.

وقد حقَّقت الشركة خالل هذا العام تقدًما 
ملموًسا في عدٍد من المعامل الجديدة لمعالجة 

الغاز. وهذه المعامل، التي ُصمِّمت لزيادة 
إمدادات الغاز الطبيعي، يتوقع أن تمّكن الشركة 

من زيادة صادراتها من السوائل عالية القيمة، 
وتوفير اللقيم لقطاع البتروكيميائيات، وتقليل 

االعتماد المحلي على أنواع الوقود السائل 
ألغراض توليد الطاقة الكهربائية. وإلى جانب 

ذلك، فإن زيادة استخدام الغاز يتوقع أن 
تؤدي إلى خفض االنبعاثات المسبّبة لظاهرة 

االحتباس الحراري وتحسين جودة الهواء.
وفي عام 2017، قمنا بمعالجة ما معدله 12.4 

مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز 
الخام، وتوريد 8.7 مليار قدم مكعبة قياسية في 
اليوم من الغاز الطبيعي مع محتوى من الطاقة 

يصل إلى 1080 وحدة حرارية بريطانية لكل قدم 
مكعبة قياسية.

حتسني اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية

نت الشركة من إنتاج الغاز  في عام 2017 تمكَّ
غير المصاحب من حقل مدين الواقع شمال 

غرب المملكة. وقد ُصمِّمت مرافق هذا الحقل 
إلنتاج 75 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم 

من الغاز الطبيعي و4500 برميل في اليوم من 
المكثفات. وسوف يُستخدم هذا الغاز ليحل 

محل الوقود السائل لتوليد الطاقة الكهربائية.
كما انتهت الشركة من تطوير عدد من اآلبار 

التابعة لمشروع زيادة اإلنتاج في حقلي الحصباة 
والخرسانية، وقد ُصمِّمت تلك الزيادة لتغذية 

م بدوره  معمل الغاز في الفاضلي الذي ُصمِّ
لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم 

من الغاز. ومن المزمع استخدام الغاز المنتج 
من حقل الخرسانية في تغذية معمل التوليد 

المشترك المصمم خصيًصا للتعامل مع الغاز 
ذي المحتوى المنخفض.

أرامكو السعودية هي املورِّد الوحيد للغاز 
، بدورها، سابع  الطبيعي في اململكة، والتي ُتَعدُّ

أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم.
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معاجلة الغاز اخلام
(مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا)
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تُسهم وحدة التجفيف العمالقة، التي تبدو في طريقها إلى معمل 
الغاز في الفاضلي، في تحسين كفاءة عملية معالجة الغاز، وتساعد 

في ضمان نقاء الغاز ليكون مالئًما لتوزيعه على العمالء.
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جهود البحث والتطوير يف قطاع 
التنقيب واإلنتاج: حتسني أعمال 

االستكشاف وزيادة معدالت 
االستخالص

تكرِّس أرامكو السعودية جهودها لتحقيق 
نها من تلبية  طفرات تقنية عديدة في األداء تمكِّ
احتياجات عمالئها بصورة أكثر كفاءة وفاعلية 

وبأقل التكاليف الممكنة، وتعمل في الوقت 
نفسه، على تقليل اآلثار البيئية الناجمة عن 

أعمالها. كما تقوم بتسخير قوة الثورة الصناعية 
الرابعة من خالل استخدامها للبيانات الضخمة 

مة، ومن خالل بحوثها  والحوسبة المتقدِّ
المتواصلة في تطبيقات تقنية النانو.

ويهدف البحث والتطوير في قطاع التنقيب 
واإلنتاج إلى مواجهة عدد من التحديات المهمة 
في قطاعي النفط والغاز مثل تحسين عمليات 

المعالجة والتحليالت السيزمية بغرض زيادة 
كفاءة أنشطة التنقيب عن الغاز وفاعليتها، 
وتحسين أساليب استخالص النفط الخام، 

الت استخالصه، وتحسين إنتاجية  وزيادة معدَّ
آبار النفط، وخفض تكاليف اإلنتاج.

ويتم تنفيذ أنشطتنا البحثية في قطاع التنقيب 
واإلنتاج في المقام األول داخل الشركة، بدعم 

من مراكز أبحاث شبكة األبحاث العالمية التابعة 
ألرامكو السعودية في هيوستن وبوسطن وبكين، 

ومن مكاتبنا التقنية في أبردين في أسكتلندا، 
ودلفت في هولندا.

مة في أداء دور محوري في مساعدة  "ستستمر التقنية املتقدِّ
الت  أرامكو السعودية على تحسين إنتاجية آبار النفط، وزيادة معدَّ

االستخالص، وتحقيق نتائج أفضل في مجال خفض التكاليف".
محمد يحيى القحطاني، النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج

ن أهم النقاط المتعلقة ببرنامج أبحاث  وتتضمَّ
التنقيب واإلنتاج التي أجرتها الشركة في عام 

2017 ما يلي:

حتسني أعمال االستكشاف

لقد واصلنا تطوير وزيادة قوة وسرعة تقنيتي 
الشركة: غيغاباورز، وهي التقنية التي تُعنى 
بنظام المحاكاة المتوازية للنفط والماء في 

المكامن؛ وتيراباورز، وهي تقنية تُعنى بالجيل 
القادم من أجهزة محاكاة المكامن واألحواض، 
وذلك لرفع كفاءة نماذجنا الحاسوبية، وتوفير 

فهم أوضح آللية عمل المكامن لمهندسي 
البترول في الشركة، عبر تحسين دقة النماذج، 
لتُسهم، بالتالي، في تحقيق أقصى قدر ممكن 

من معدالت االستخالص واإلنتاج المستدام على 
المدى البعيد.

كما نجحت الشركة في تطوير تقنية التوجيه 
الجيولوجي الذاتي جيودرايف، وهي عبارة 
عن منصة من منصات الجيل القادم تُعنى 
بالتصوير السيزمي المتكامل وتعمل على 

إنتاج خرائط وتحديد خصائص فائقة الدقة 
للطبقات الجوفية، وقد تم اختبارها بالتعاون 

مع جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية. كما 
نجحت الشركة، عبر االستفادة من خبراتها 

الجيوفيزيائية، وبالتكامل مع قوة شاهين 2، وهو 
جهاز كمبيوتر فائق تابع لجامعة الملك عبداهلل 

للعلوم والتقنية، في إنتاج صور ثالثية األبعاد 
للطبقات الجيولوجية الجوفية بدقة قياسية 

وصلت إلى سبعة أمتار ونصف المتر. وستساعد 
هذه التقنية الشركة في تحسين مستوى فهمها 

لطبيعة البيئات الجوفية الحافلة بالتحديات، 
ومن ثَّم اإلسهام في تحسين أعمال الحفر 

هة ألغراض التنقيب واإلنتاج. الموجَّ

الت االستخالص زيادة معدَّ

وواصلت الشركة مراقبة أداء مشروعها على 

عدٍد من اآلبار في العثمانية بهدف عزل غاز 
ثاني أكسيد الكربون وتطوير التقنيات ذات 

الصلة، وتحسين معدالت استخالص النفط. 
ومن أجل تقييم فاعلية هذا المشروع الميداني 

التجريبي، تقوم الشركة بتتبع أعمدة الدخان في 
الطبقات الجوفية الناجمة عن حقن غاز ثاني 

أكسيد الكربون عبر أجهزة مراقبة جيوفيزيائية 
رباعية األبعاد، وإجراء اختبارات داخل اآلبار 
باستخدام مواد كاشفة القتفاء أثر السوائل، 

ودراسة العيِّنات الجيوكيميائية، وتسجيل 
الفترات الزمنية. وقد استمرت استجابة أعمال 

إنتاج النفط الخام لعمليات حقن غاز ثاني 
أكسيد الكربون في إظهار نتائج إيجابية.

ويعمل مركز التوجيه الجيولوجي المتقدم 
التابع للشركة في الظهران، الذي يَُعدُّ أحدث 

ما تم التوصل إليه من تقنية في هذا المجال، 
على تمكين الشركة من المراقبة اآلنية ألبراج 

الحفر الواقعة على بعد مئات الكيلومترات، 
وذلك من أجل تحديد مواقع فوهات اآلبار على 

ن أنشطة هذا  الوجه األمثل وبدقة عالية. وتتضمَّ
المركز نقل البيانات المتعلقة بأعمال الحفر 
اآلنية وفوهات اآلبار عبر األقمار الصناعية 

من مواقع أبراج الحفر إلى المركز، حيث يتلقى 
فريق من الخبراء هذه البيانات ويعملون على 
تحليلها من أجل اتخاذ قرارات آنية بشأنها. 

وتُمّكن تقنية التوجيه الجيولوجي الشركة من 
تحديد المواقع المثلى لفوهات اآلبار من أجل 

تحقيق أقصى درجات التّماس مع المكامن، وهو 
األمر الذي يؤدي إلى تحسين إنتاجية اآلبار 
وخفض التكاليف المتعلقة بتطويرها. وفي 

عام 2017 تمكن برنامج التوجيه الجيولوجي 
في الشركة من تحقيق نسبة 93% فيما يتعلق 

بكفاءة تحديد نقاط التّماس مع المكامن.
أما تقنية الغمر بالسائل الذكي فتستخدم حقن 

مياه البحر بعدما يتم تحسين تركيبها األيوني 
لتعزيز "جرف" النفط الموجود في مكامن 

الباحثون في مركزنا للبحث والتطوير في هيوستن يستكشفون استخدام مياه البحر كسائل 
تكسير لتقليل استخدام المياه العذبة، والتي تَُعدُّ من الموارد الشحيحة في المملكة.

توريد الغاز الطبيعي
(مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا)
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عام 2018.
وفي سبيل تحسين ممارسات السالمة في 

مواقع اآلبار وتحقيق خفض كبير في التكاليف 
التشغيلية للحقول وفي أوقات توقف العمل فيها، 

استمرت الشركة في إجراء تجاربها الميدانية 
باستخدام المضخات الكهربائية الغاطسة 

المزودة بكابالت. وهذه التقنية تساعد على 
النشر السريع للمضخات الكهربائية الغاطسة 

التي تستخدم الكابالت الكهربائية الملحقة بها، 

األبحاث في التقنيات المتناهية الصغر 
)النانوية(. وتنطوي هذه التقنية على إمكانية 

المساعدة في مراقبة أداء المكامن وتحليل 
سلوكها - وربما التدخل في أعمالها - وكل ذلك 
يتم مباشرة من داخل المكمن. وفي عام 2017 
تمكـنّا من التعرف على صياغات قابلة للقياس 

من الجسيمات النانوية السطحية، ونخطط 
الستخدامها في اختبار ميداني لتتبع البئر 

الواحدة في عام 2018.

الصخور الجيرية وتحسين معدالت االستخالص 
نت الشركة من إكمال  منها. وفي عام 2017 تمكَّ

دة  ادات متعدِّ أعمال الربط وبدأت تشغيل عدَّ
المراحل لقياس تدفق السوائل في مشروعها 
الميداني للغمر بالسائل الذكي في العثمانية.

كما تعكف الشركة على دراسة استخدام مياه 
البحر في أعمال التكسير من أجل تقليل 

استخدام موارد المياه العذبة، وانتهت في هذا 
الشأن من إجراء تجربة ميدانية في حرض، 

وتعتزم إجراء ثالث تجارب ميدانية أخرى في 

وذلك بداًل من استخدام أبراج الحفر المخصصة 
لصيانة اآلبار. وفي عام 2017 أكملت الشركة 

تركيب اثنتين من هذه المضخات، وتعتزم تركيب 
مضخة ثالثة في عام 2018. كما حققت الشركة 

أيًضا تقدًما ملموًسا بشأن اإلعداد لتجربة 
 ميدانية تتعلق بتطبيق جيل أحدث من

هذه التقنية.
ومن أجل تحسين معدالت االستخالص وإدارة 

المكامن على المدى البعيد، تعكف الشركة 
حاليًا على إجراء مجموعة متكاملة من مشاريع 

نظرة عامة على: 
املشاريع العمالقة في 

قطاعي النفط والغاز

حقل خريص: زيادة الطاقة  •
اإلنتاجية للنفط اخلام 

مبقدار 300 ألف برميل 
يف اليوم يف عام 2018

حقل فزران: زيادة مخطط لها  •
يف الطاقة اإلنتاجية للنفط 

اخلام مبقدار 75 ألف برميل 
يف اليوم يف عام 2020

حقل الدمام: يتوقع بدء إنتاجه  •
بـ 25 ألف برميل يومًيا يف عام 

2021، ليرتفع إلى 75 ألف 
برميل يف اليوم يف عام 2026

معمل الغاز يف الفاضلي: مصمم  •
ملعاجلة 2.5 مليار قدم مكعبة 

قياسية من الغاز، مع بدء 
التشغيل املزمع يف عام 2019

معمل الغاز يف احلوية:  •
زيادة مخطط لها يف طاقة 
املعاجلة مبقدار 1.1 مليار 

قدم مكعبة قياسية يف اليوم

تسعى الشركة للمحافظة على 
ًدا موثوًقا  سمعتها باعتبارها مورِّ

للنفط الخام وأحد المنتجين 
الرئيسين للغاز الطبيعي، مما يتطلَّب 
مواصلة تنفيذ االستثمارات المتعلقة 

بطاقتها اإلنتاجية. وفي عام 2017 
واصلت الشركة بذل جهودها في 

التخطيط لمجموعة من المشاريع 
العمالقة في هذا الشأن وتنفيذها 

وذلك على النحو التالي:

تعمل تقنية )الجيودرون( على تحسين 
السالمة ودقة جمع المعلومات مع خفض 

التكاليف، وذلك باستخدام الكاميرات 
وأجهزة االستشعار لتوثيق الخصائص 

الجيولوجية، ويرجع ذلك إلى قدرة 
الجيولوجيين على القيام برحالت ميدانية 

افتراضية دون مغادرة مكاتبهم.

اج
إلنت

وا
ب 

قي
لتن

ل ا
ما

أع
 | 

٢٠
١٧ 

ية
ود

سع
 ال

كو
ام

ألر
ي 

نو
س

 ال
رير

تق
ال




