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أعمال التكرير 
واملعالجة والتسويق
ُيَعدُّ قطاع التكرير واملعالجة والتسويق 
ع  في الشركة أحد محركات النمو والتنوُّ
في أرامكو السعودية.

أرقام
مهمة
صادرات النفط 
الخام املنقولة بحًرا

6879
ألف برميل يومًيا   

سوائل الغاز الطبيعي 
املنتجة ألغراض البيع 

993
ألف برميل يومًيا

 إنتاج املنتجات
املكررة 

657
مليون برميل 

شبكة خطوط
األنابيب 

21,000+
كيلو متر
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أنحاء المملكة. ويُسهم التكامل الوثيق القائم 
بين منظومة التنقيب واإلنتاج ومنظومة التكرير 

والمعالجة والتسويق في تمكين الشركة من 
االستجابة لتلبية احتياجات قاعدة عمالئها 
المتنامية على الصعيدين المحلي والعالمي 

بصورة مأمونة وموثوقة وفاعلة. 
فشبكة التكرير والمعالجة والتسويق العالمية 
التابعة للشركة توفر إمدادات متنوعة وواسعة 

ن  النطاق من المنتجات، وهو األمر الذي مكَّ
الشركة من احتالل مرتبة مهمة في مجال 

التكرير، وجعلها في مصاف الشركات المتقدمة 
في مجال إنتاج زيوت األساس. كما أن قطاع 
الكيميائيات يَُعدُّ أسرع قطاعات النفط الخام 
نمًوا من حيث الطلب، وتُسهم المشاريع التي 

تنفذها الشركة في هذا القطاع في تحقيق هذا 
النمو وإيجاد القيمة على المدى البعيد.

كما تسعى الشركة كذلك إلى تبني مبادرات 
جديدة تهدف إلى تحقيق القيمة، فعلى سبيل 

المثال تعمل تقنية كونفيرج® التي تملكها الشركة 
على نقل االنبعاثات من خالل استغالل غاز ثاني 

أكسيد الكربون المستخلص لصناعة مجموعة 
من البوليوالت عالية األداء ذات التطبيقات 

الواسعة النطاق.

يَُعدُّ قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في 
 الشركة أحد محركات النمو والتنوُّع في 

أرامكو السعودية.
فقد بدأت الشركة بناء أول خطوط األنابيب 

ومرافق النقل البحري في عام 1938 ليتم تحميل 
أول شحنة من النفط الخام المنتج في المملكة 

في عام 1939، وبدأت أعمال التكرير في مصفاة 
رأس تنورة التابعة لها في عام 1941.

ومنذ ذلك الحين بنت الشركة شبكة ضخمة 
عالمية تابعة لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

ن منظومة متنوِّعة من  تّم تصميمها لتتضمَّ
مصادر اإليرادات من القطاع غير النفطي. 

وتوفر هذه الشبكة المرونة والقوة للشركة خالل 
الفترات التي تشهد تقلبات في أسعار النفط 
الخام، وتؤمِّن منافذ مضمونة لتسويق النفط 
الخام في األسواق اإلستراتيجية، وتمكِّن من 

تعظيم القيمة في جميع مراحل سلسلة القيمة، 
من فوهة البئر إلى العمالء.

إضافة القيمة عبر حتقيق التكامل يف 
أعمال الشركة

تضم أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق في المملكة العربية السعودية مصافي 

ومعامل إلنتاج الكيميائيات تملك أرامكو 
السعودية بعضها ملكية كاملة وتشارك في 

ملكية بعضها اآلخر من خالل مشاريع مشتركة، 
كما تضم أيًضا شبكة توزيع تمتد إلى جميع 

إستراتيجيات الشركة في 
قطاع التكرير واملعالجة 

والتسويق: 
 التكامل من أجل

تحقيق القيمة املضافة

تشمل منظومة أعمالنا العالمية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق سلسلة القيمة الهيدروكربونية، كما تشمل 
تصنيع المواد الكيميائية، والتجارة، والتكرير، والتسويق، مما يؤدي إلى إيجاد قيمة أكبر من قاعدة مواردنا.

الهيدروكربونية التي ننتجها، 
باإلضافة إلى تكوين منظومة أعمال 

أكثر صالبة ومرونة تتوافر لها القدرة 
على التصدي لتقلبات السوق.

ولتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية في 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، 
واصلت الشركة العمل على تحقيق 

األهداف الرئيسة التالية:
تلبية احتياجات اململكة من  •

رة على النحو  املنتجات املكرَّ
األمثل، مع بناء نظام تكرير 

دولي عاملي املستوى

إنشاء أعمال جتارية متكاملة  •
دولية للمواد الكيميائية 

على أعلى مستوى

زيادة تكامل مرافق قطاع  •
التكرير واملعاجلة والتسويق

تنفيذ إستراتيجية الشركة  •
الستخدام النفط اخلام

تعظيم إيجاد القيمة من  •
فرص التكامل بني الطاقة 

والتوليد املشترك للطاقة

تهدف إستراتيجية أرامكو السعودية 
في قطاع التكرير والمعالجة 

والتسويق إلى تحسين قيمة قاعدة 
الموارد في الشركة من خالل العمل 

على تحقيق التكامل األفقي والرأسي 
في جميع مراحل سلسلة القيمة 
الهيدروكربونية. وسيُسهم نجاح 
الشركة في تنفيذ إستراتيجيتها 
في هذا المجال في إيجاد شبكة 
صناعات تحويلية عالمية رائدة 

ومتكاملة إستراتيجًيا، بحيث تعمل 
على تحقيق أقصى قيمة ممكنة 
من كل مكوِّن من مكونات المواد 

سويق
ملعالجة والت
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حتسني منظومة التوريد والتوزيع

تمتد منظومة التوزيع التابعة للشركة إلى 
جميع أنحاء المملكة، وتربط بكفاءة بين مرافق 

النفط والغاز من جهة والمصافي وفرض 
التصدير من جهة أخرى، وتضطلع بتسليم 

الوقود واللقيم بأنواعهما إلى عمالء القطاعات 
الصناعية. ومن مركز تنسيق األعمال التشغيلية 

التابع للشركة في الظهران، يمكن للمشغلين 
العاملين في المركز مراقبة عملية إنتاج المواد 
الهيدروكربونية وشبكة التوزيع والتحكم فيهما 
بالكامل، لتضمن الشركة بذلك تسليم مصادر 

الطاقة إلى عمالئها محليًا وعالميًا بصورة 
مأمونة وموثوقة وفاعلة.

كما تملك الشركة شبكة الغاز الرئيسة وتشغلها، 
وهي عبارة عن شبكة ضخمة من خطوط 
األنابيب، ومعامل لمعالجة الغاز، ومعامل 

الستخالص سوائل الغاز الطبيعي وتجزئته.  
وتتمثل مهمة شبكة الغاز الرئيسة في تجميع 

كميات الغاز المصاحب وغير المصاحب التي 
يتم إنتاجها داخل المملكة وربط أهم مواقع 

إنتاج الغاز بمراكز الطلب في المملكة.
ومن أجل تلبية الطلب المتزايد على الغاز على 

الصعيد المحلي، تعكف الشركة حاليًا على زيادة 
الطاقة االستيعابية لهذه الشبكة. وينبغي أن 

تؤدي هذه الزيادة إلى تحقيق فائدتين مزدوجتين 
للشبكة، تتمثل إحداهما في تقليل استخدام 
أنواع الوقود السائل ألغراض توليد الطاقة 
الكهربائية، فيما تتمثل الفائدة األخرى في 

إتاحة عديد من الفرص للقطاعات الصناعية 
المستهلكة للطاقة. وقد أنجزت المرحلة األولى 

من هذا المشروع في يناير 2018، حيث تمت 

أنشطة قطاع التكرير واملعاجلة 
 والتسويق داخل اململكة:

زيادة الفرص
تدير أرامكو السعودية في المملكة شبكة في 

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق تضم مرافق 
للتجزئة والتكرير والتوزيع وتوليد الطاقة 

أما المصفاة الرابعة التي تملكها أرامكو 
السعودية ملكية كاملة، والتي يتوقع أن يبدأ 

تشغيلها في 2018، فتقع في منطقة جازان في 
الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، وقد تّم 

تصميمها إلضافة 400 ألف برميل في اليوم 
من الطاقة التكريرية إلى شبكة التكرير المحلية 

التابعة للشركة.

إضافة طاقة استيعابية إلى الشبكة بمقدار مليار 
قدم مكعبة قياسية في اليوم، ليرتفع إجمالي 

الطاقة االستيعابية للشبكة إلى 9.6 مليار قدم 
مكعبة قياسية في اليوم. وستُسهم هذه الزيادة 

في توريد مزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى 
مدينة الملك عبداهلل االقتصادية وإلى منطقة 

رابغ في المنطقة الغربية. 

الكهربائية التي تدعم أعمالها بكفاءة. وفي 
القلب من هذه الشبكة تقع كلٌّ من مشاريع 

صدارة، وهي شركة كيميائيات مشتركة، 
وبترورابغ، وهي شركة متكاملة للتكرير 

والكيميائيات، وثماني مصاف )ثالث منها تملكها 
الشركة ملكية كاملة(، وثالثة وعشرين مستودًعا 
لتوزيع المنتجات البترولية، وموقعين لتعبئة وقود 
الطائرات في مطارين دوليين، باإلضافة إلى ما 

يزيد على 21 ألف كيلو متر من خطوط األنابيب، 
و20 مرسى مخصًصا للتصدير في ستة موانئ 

بحرية، بما فيها ميناء رأس تنورة، الذي يَُعدُّ 
أكبر ميناء في العالم من حيث عدد فرض 

تصدير النفط الخام.
وتعقد أرامكو السعودية شراكات داخل المملكة 

مع أفضل الشركات وأعرقها في قطاعات 
التكرير وإنتاج الكيميائيات من أجل إنتاج 

مجموعة من المنتجات التي يحتاجها عمالء 
الشركة على الصعيدين المحلي والعالمي، 

وهو األمر الذي يُسهم في تحقيق مزيد من 
القيمة من قاعدة مواردها وزيادة فرص تسويق 
منتجاتها لدى القطاعات الصناعية والمصنِّعين 
العاملين في قطاع الصناعات التحويلية. وتَُعدُّ 

الشركة المورِّد الوحيد للمنتجات المكررة 
للسوق المحلية الكبيرة والمتعاظمة في المملكة. 

ونظًرا ألن أعمال التنقيب واإلنتاج في أرامكو 
السعودية تعمل على توريد النفط الخام بصورة 
مباشرة إلى منظومة التكرير التابعة لها محليًا 
عبر شبكتها الضخمة من خطوط األنابيب فإن 
الشركة ال تألو جهًدا في العمل بصورة مستمرة 

 ومطردة على تحسين التكاليف المتعلقة
بعمليات اإلمداد.

أما المرحلة الثانية من هذا المشروع - الذي 
ُصمم لزيادة الطاقة االستيعابية للشبكة إلى 
 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم - 

فال يزال في مرحلة أعمال الهندسة والتوريد، 
ومن المتوقع أن تكتمل في أواخر عام 2019. 

ومن المخطط أن تُسهم المرحلتان األولى 
والثانية، عند اكتمالهما، في إضافة أكثر من 

1600 كيلو متر من خطوط األنابيب إلى الشبكة، 
وذلك لتحقيق نمو قطاع المنافع والقطاعات 

الصناعية األخرى ذات الطلب العالي على 
المنتجات في المنطقتين الوسطى والغربية.

كما واصلت الشركة العمل على مشروع إعادة 
تشغيل فرضة جنوب ينبع وتكاملها مع فرضة 

تصدير النفط الخام في ينبع، ومن المتوقع أن 
يبدأ تشغيل المرفق في عام 2019.

 وستُسهم الطاقة اإلضافية للشبكة أيًضا في 
تسليم شحنات النفط الخام إلى مصفاتي 

ياسرف )شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير( 
وجازان، مع المحافظة على قدراتنا التصديرية 

من الساحل الغربي للمملكة.
وفي معرض جهودها الرامية إلى مساندة 

إستراتيجيتها في مجال تحسين عمليات توريد 
المنتجات البترولية وتوزيعها في المنطقة 

الغربية، شرعت أرامكو السعودية في تنفيذ 
مشروع يرمي إلى تحويل المجمع الصناعي الذي 

يضم مصفاة جدة، التي تملكها الشركة ملكية 
كاملة، إلى مركز لتوزيع المنتجات البترولية، مع 

استثناء أعمال التكرير. ويهدف هذا المشروع 
إلى تحسين أداء الشركة المتعلق بالسالمة 

وحماية البيئة. أما توقف إنتاج مصفاة جدة، 
التي أُنشئت منذ 50 عاًما وتتسم بانخفاض 

طاقتها التكريرية نسبيًا - 77 ألف برميل في 
اليوم - فسيتم تعويضه، بل وتجاوزه، من قبل 
المشروعين المشتركين المشغلين لمصفاتي 

ياسرف وساتورب )شركة أرامكو السعودية توتال 
للتكرير والبتروكيماويات( في ينبع والجبيل على 
التوالي، وكذلك من قبل مصفاة جازان بعد بدء 

األعمال التشغيلية فيها.

نحو إنشاء قطاع كيميائيات من الطراز األول

تمتد أعمال الشركة في قطاع الكيميائيات 
من إنتاج الكيميائيات األساس مثل المنتجات 

العطرية واألوليفينات والبولي أوليفينات 
إلى المنتجات األكثر تعقيًدا، مثل البوليوالت 

 واإلالستومرز والمنتجات المطاطية 
الصناعية المتقدمة.

وتقوم أعمال أرامكو السعودية في المملكة 
بتوريد جميع أنواع اللقيم الذي تحتاجه 

مرافقها التابعة لقطاع الكيميائيات، كما أن 
جميع المشاريع المشتركة المحلية ومعظم 

المشاريع المشتركة العالمية التي تملك الشركة 
حصة فيها ترتبط بأعمال وأنشطة تكاملية مع 

مصافيها، وهو األمر الذي يسمح بمرونة أعمال 
 اإلنتاج ويوفر فرًصا لزيادة التنافسية في

مجال التكلفة. 
وتتطلع الشركة في هذا الشأن إلى إنشاء 

قطاع كيميائيات من الطراز األول على الصعيد 
العالمي يتمكن من تحقيق التكامل التام بين 
مكوناته. وفي سبيل تحقيق هذه التطلعات 

تتبنى الشركة سباًل تنموية ثالثة هي: االستفادة 
من األصول القائمة، وتطوير منصة األعمال 

العالمية، والسعي إلى تحقيق نمو عضوي وغير 
عضوي انتقائي. وفي 2017 بدأنا العمل على 
إطالق شركة تابعة ومملوكة بالكامل ألرامكو 

السعودية هي شركة أرامكو للكيميائيات وذلك 
لتعزيز وإدارة تسويق منتجات كيميائية معيّنة.
ومن المهم اإلشارة هنا إلى أن اإلستراتيجية 

التي تدعمها الشركة فيما يتعلق بتوسعة قطاع 
الكيميائيات ترتكز على توقعاتنا التي تؤكد أن 

طاقة التكرير احمللية
(آالف البراميل 

يف اليوم)

إجمالي الطاقة االستيعابية
حصة أرامكو السعودية

19
24

2826

طاقة التكرير الدولية
(آالف البراميل 

يف اليوم)

إجمالي الطاقة االستيعابية
حصة أرامكو السعودية

11
96

2029

ترصد الشركة وتراقب إنتاجها بالكامل 
من المواد الهيدروكربونية ونظام 

توزيعها من مركز تنسيق األعمال في 
الظهران التابع للشركة لضمان تسليم 
منتجات الطاقة بصورة آمنة وموثوقة 

لعمالئها في المملكة والعالم. 

سويق
ملعالجة والت
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أعمال التشغيل الكامل لجميع الوحدات في هذا 
المشروع في عام 2018.

نقل الطاقة الكهربائية

إن استثماراتنا في قطاع الطاقة الكهربائية، 
التي تهدف في المقام األول لدعم أعمالنا في 

قطاع التنقيب واإلنتاج وكذلك في قطاع التكرير 
والمعالجة والتسويق، تسعى لتحقيق وفورات 

كبيرة في النفقات والتكاليف، وذلك من خالل 
النظر إلى متطلبات مراكز الطلب المجاورة من 

الطاقة الكهربائية، ومن أجل اقتناص الفرص 
التي تُمكِّن الشركة من استغالل أنواع الوقود 
ذات الميزة األعلى. وباإلضافة إلى ذلك، فإن 

إستراتيجية الشركة في هذا الشأن تهدف 
 لتحديد فرص النمو في سوق الطاقة 

الكهربائية المحلي.
وقد استمرت الشركة في تحويل قطاع الطاقة 

الكهربائية فيها من االعتماد على أطراف 
خارجية إلى تحقيق االكتفاء الذاتي من الكهرباء 

والتوليد المشترك باستخدام البخار، مع 
المحافظة في الوقت نفسه على تركيزها الثابت 
والراسخ على أصول السالمة والموثوقية وكفاءة 

استهالك الطاقة. وفي عام 2017 حافظت 
الشركة على اكتفائها الذاتي في مجال توليد 

الطاقة الكهربائية، مع تحقيق فائض تم تصديره 
إلى الشبكة الوطنية بموجب اتفاقية تجارية. 

وقد بلغت كفاءة الطاقة الكهربائية في الشركة 
67% بحلول نهاية العام، أي بزيادة قدرها %1 

عن العام السابق.

وفي 2017، أسسنا شركة أرامكو للطاقة، حيث 
سيُسهم تأسيس هذه الشركة في تحول أعمال 
الطاقة في أرامكو السعودية إلى أعمال تجارية 

مستدامة من خالل ما يتيحه ذلك من تحقيق 
عوائد من الخدمات والتجارة.

وخالل عام 2017 بدأ تشغيل مرافق المشروع 
المشترك المتعلق بالتوليد المشترك للطاقة 

الكهربائية في معمل الغاز في الحوية، ومعامل 
بقيق، ومصفاة رأس تنورة، بينما حققت الشركة 

تقدًما في أعمال اإلنشاء الخاصة بمرفق التوليد 
المشترك في معمل الغاز في الفاضلي بنسبة 

بلغت 51% في نهاية العام.

أنشطة قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق 
على الصعيد العاملي: زيادة أنشطة التكامل

على الصعيد العالمي، تشارك أرامكو السعودية 
في ملكية عدد من مشاريع التكرير والتسويق في 
كلٍّ من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، كما أن 
أرامكو السعودية هي المالك الوحيد والحصري 

لشركة موتيفا للتكرير والتسويق في الواليات 
المتحدة األمريكية، وتشترك في ملكية شركة 

أرالنكسيو إلنتاج الكيميائيات التخصصية، التي 
تتخذ من هولندا مقًرا لها.

وفي عام 2017 واصلت الشركة عملية تقييم 
الفرص المتعلقة بزيادة طاقتنا التكريرية وطاقة 

إنتاج الكيميائيات والسعي إلى تنفيذها في 
األسواق اإلستراتيجية المهمة. وفي هذا الصدد 
عكفت أيًضا على البحث عن فرص تُعنى بتكامل 

قطاع تصنيع الكيميائيات مع مصاٍف محتملة 
من خالل مشاريع مشتركة، وكذلك تطوير 

مرافق إنتاج الكيميائيات وتوسعتها في المشاريع 
المشتركة الحالية.

أما في ماليزيا، فقد نّفذت الشركة اتفاقية 
شراء أسهم مع شركة بتروناس للمشاركة في 

واصلنا في 2017 السعي وراء الفرص لزيادة قدراتنا في التكرير 
والكيميائيات في األسواق اإلستراتيجية الرئيسة

قطاع البتروكيميائيات سيكون أسرع القطاعات 
نمًوا فيما يتعلق بالطلب على النفط الخام، حيث 

سيبلغ حجم طلب هذا القطاع 15% بحلول 
عام 2040. وعليه، فإن الشركة تسعى، من 

خالل زيادة مشاركتها وحصتها في السوق في 
هذا المجال، إلى إيجاد مزيد من القيمة على 

المدى البعيد من قاعدة مواردها وتحسين درجة 
مرونتها في مواجهة التقلبات التي تطرأ على 

األسواق النفطية.

 إجناز املشاريع الضخمة التابعة لقطاع
الكيميائيات: صدارة وبترورابغ

بدأت صدارة، المشروع المشترك الذي تنفذه 
أرامكو السعودية مع شركة داو كيميكال، في 
مدينة الجبيل الصناعية، األعمال التشغيلية 
الكاملة آلخر معمل من معاملها الـ26 خالل 

العام 2017. وحققت المنشأة عمليات موثوقة 
بكامل الطاقة التشغيلية بحسب التصميم تبلغ 

 85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم من
 غاز اإليثان و53 ألف برميل في اليوم

من النفتا.
أما ما يخص مشروع بترورابغ المشترك، 

الواقع على ساحل البحر األحمر، الذي تشترك 
أرامكو السعودية في ملكيته مع شركة سوميتومو 

كيميكال، فقد أنجزت الشركة المرحلة العملية 
الثانية من مشروع رابغ التابع له، والذي يضم 
مجمًعا جديًدا إلنتاج المنتجات العطرية، وهو 
مرفق موسع ألعمال التكسير ووحدات بوليمر 

مشتقة. ويُتوقع أن يتم التشغيل األولي وبدء 

إنشاء مصفاة تحويلية كاملة جديدة ووحدة 
متكاملة للتكسير الكيميائي في مدينة جوهور 

باهرو. ويتضمن هذا المشروع، الذي يُعرف 
باسم رابيد، مشروع التكرير والكيميائيات 

المتكامل. والمصفاة التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية 
300 ألف برميل يوميًا، وثالثة ماليين طن 

سنويًا من األوليفينات، ووحدات تصنيع المواد 
الكيميائية لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق. 
وتقع هذه المنشآت بالقرب من سنغافورة التي 
تَُعدُّ مركًزا لتجارة المنتجات المكررة في آسيا. 
ومن المتوقع أن يُسهم المشروع المشترك في 

زيادة مبيعات النفط الخام الذي تنتجه الشركة 
إلى هذه المنطقة، وزيادة الطاقة التكريرية 

وطاقة تصنيع الكيميائيات وأنشطة التسويق في 
األسواق اإلستراتيجية.

وفي الصين، أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع 
شركة تشاينا نورث إندستريز قروب كورب 

)نورينكو( للمشاركة في أعمال التوسعة التي 
تعتزم الشركة الصينية تنفيذها في المصفاة 

التابعة لها، باإلضافة إلى إنشاء مصفاة جديدة 
بالكامل بطاقة تكريرية قدرها 300 ألف 

برميل في اليوم في مدينة بانجين في مقاطعة 
لياونينق. وفي الصين أيًضا احتفلت الشركة 

بمرور عشرة أعوام على تأسيس المشروع 
المشترك المعروف باسم شركة فوجيان 

ريفايننق آند بتروكيميكال كومبني. وعلى مدى 
األعوام العشرة الماضية، وبالتعاون مع شركاء 

أرامكو السعودية المتمثلين في حكومة مقاطعة 
فوجيان وشركة ساينوبك وشركة إكسون موبيل، 

تمكنت الشركة من زيادة الطاقة اإلنتاجية 
للمشروع من النفط الخام إلى ثالثة أضعاف، 

وزيادة طاقته اإلنتاجية في مجال تكسير 
اإليثيلين، وإضافة وحدة جديدة إلنتاج أكسيد 

اإليثيلين / جاليكول اإليثيلين.

يجري تحميل إحدى ناقالت النفط 
العمالقة بالنفط الخام من مرسى 
برصيٍف عائم في فرضة الجعيمة 
البحرية في الخليج العربي، حيث 

يتطلب العالم الحصول على الطاقة.
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"تسعى أرامكو السعودية إلى تحقيق القيمة عبر تكامل أعمالها على 
املستويين التشغيلي والجغرافي، وذلك من خالل ربط األنشطة املتعلقة 

بتوفير إمدادات النفط والغاز وأنشطة التكرير والكيميائيات وزيوت األساس 
في املناطق التي تنطوي على إمكانات نمو مرتفعة في الطلب".

عبدالعزيز محمد القدميي، النائب األعلى للرئيس للتكرير واملعاجلة والتسويق

وفي إندونيسيا، وبعد إبرام اتفاقية تطوير 
المشروع المشترك مع شركة بيرتامينا في 

عام 2016، أكملت الشركة األعمال الهندسية 
األساس المتعلقة بتطوير مصفاة تشيالتشاب 

وتوسعتها في جاوة الوسطى.
وفي الهند، افتتحت الشركة مكتبًا جديًدا في 

نيودلهي، يتبع لشركة أرامكو آسيا-الهند، وهي 
إحدى الشركات التابعة ألرامكو السعودية.

وسيُسهم هذا المكتب في تعزيز وجود الشركة 
ح أن يُسهم هذا المكتب  في الهند، ومن المرجَّ

 في توفير المزيد من فرص التعاون بين 
 أرامكو السعودية وكبريات المؤسسات 

والشركات الهندية.
وفي الواليات المتحدة األمريكية، انتهت 

الشركة من تصفية مشروع موتيفا المشترك 
بعد 18 عاًما من العمل، وذلك خالل النصف 

األول من العام. وقد احتفظت أرامكو السعودية 
باالسم التجاري لهذا المشروع، موتيفا، وتملكت 
بصورة حصرية أكبر مصفاة في موقع واحد في 

أمريكا الشمالية، وهي المصفاة التي تقع في 
ميناء بورت آرثر في والية تكساس األمريكية. 
كما احتفظت أرامكو السعودية بـ 24 فرضة 
وترخيًصا حصريًا لبيع الوقود باسم العالمة 
التجارية لشركة شل في والية تكساس وكثير 

من واليات غرب وسط وجنوب شرق الواليات 
المتحدة األمريكية.

وفي هولندا، يوجد مشروع أرالنكسيو، 
وهو مشروعنا المشترك للمواد الكيميائية 

المتخصصة التي تنتج وتسوق وتوزع المطاط 
الصناعي واإلالستومرز. وفي عام 2017، 

بدأنا في تصميم مشروع لالستفادة من سي 4 
الخام، وهو مزيج من المواد الهيدروكربونية، 
من صدارة إلنتاج البوتادين والمنتجات ذات 

 ،)MTBE( الصلة مثل: ميثيل تيرت بيوتيل اإليثر
واآليزوبيوتيلين عالي النقاء كمادة وسيطة 

ألرالنكسيو لمعمل اإلالستومرز المزمع إقامته 
في المملكة.

زيادة املبيعات وأنشطة التسويق
وفي معرض مساعيها الرامية إلى تنمية 

قطاع زيوت األساس، أنجزت الشركة في عام 
2017 مراحل مهمة في هذا المجال، حيث 

نجحت في تأسيس مجموعة عالمية من زيوت 
األساس التي تحمل العالمة التجارية ألرامكو 

السعودية قابلة للتبادل بين شركات لوبريف 
وإس-أويل وموتيفا، وهي شركات تابعة ألرامكو 
السعودية، كما نجحت في إطالق هذه الزيوت 

بعالمتها التجارية في ثالثة مؤتمرات كبرى 
تُعنى بزيوت األساس وزيوت التشحيم. كما 

بدأ إطالق المبيعات المحلية لزيوت األساس 
من أرامكودورا® وأرامكوبريما®. ومع اكتمال 

مشروع توسعة لوبريف في ينبع، فإننا نسعى 
لنصبح أحد الموردين الرئيسين للزيوت األساس 

 العالمية، بطاقة إنتاجية قدرها 4.7 مليون
طن سنويًا.

الجدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية لتجارة 
المنتجات البترولية )شركة أرامكو السعودية 

للتجارة(، هي شركة مملوكة بالكامل ألرامكو 
السعودية وتقع مكاتبها في الظهران ولها فرع 
في سنغافورة، وتَُعدُّّ الذراع التجارية ألرامكو 
السعودية وتقوم بنشاطات تسويق المنتجات 

المكررة والكيميائيات السائلة والبوليمرات. 
وتشارك هذه الشركة في أنشطة النقل البحري 

للمنتجات المكررة وتَُعدُّ أكبر ناقل بحري 
للمنتجات المكررة في منطقة الشرق األوسط. 
وفي عام 2017 واصلت شركة أرامكو السعودية 

للتجارة توسعة رقعة وجودها في األسواق 
العالمية، بدخول عديد من األسواق الجديدة.

جهود البحث والتطوير يف قطاع 
التكرير واملعاجلة والتسويق: اإلفادة 

من التقنية إلضافة القيمة
تسعى االستثمارات التي تنفذها الشركة في 

قطاع التكرير والمعالجة والتسويق إلى تحقيق 
أقصى قيمة ممكنة من قاعدة موارد الشركة 

عبر تحسين العمليات وتحسين كفاءة اإلنتاج مع 
مساندة أنشطة التكامل في جميع مراحل سلسلة 

القيمة الهيدروكربونية. وتتضمن األبحاث التي 
تتبناها الشركة األولويات األساس التالية:

معاجلة النفط والغاز: تقنيات فصل النفط  •
اخلام وفصل الغاز

حتسني جودة النفط وتكريره: حتسني نوعية  •
النفط الثقيل، وإنتاج محفزات جديدة لتكسير 

املنتجات ذات القيمة
املواد الكيميائية: حتويل أنواع اللقيم ذات القيمة  •

املنخفضة وزيادة حصة النفط اخلام يف إنتاج 
املواد الكيميائية

سالمة شبكة توزيع النفط والغاز: تقنيات  •
االستشعار والتوقع واملراقبة املتقدمة

حتسني الكفاءة واألداء: معاجلة النفط والغاز

تظهر التقنيات الخاصة بتحسين وتعزيز معالجة 
النفط والغاز إمكانية تحسين أداء اإلنتاج، وزيادة 

قيمة الغاز منخفض الجودة، وتوفير المياه.

كما أن استخدام التقنيات القائمة على األغشية 
يتيح نهًجا منخفض التكاليف لتحسين جودة 
الغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض نظًرا 

إلمكانية استخدامه في عمليات اإلنتاج المزدوج 
في محطات الطاقة الكهربائية، وهو األمر 

الذي من شأنه أن يُسهم في تقليل استخدام 
الوقود السائل بأنواعه في أنشطة توليد الطاقة 

الكهربائية. وفي عام 2017 أحرزنا تقدًما 
في إزالة الغازات الحمضية من خالل أغشية 

خاصة بتطبيقات توليد الطاقة. كما أّكدنا قدرة 
األغشية على استخالص معدالت عالية من غاز 

الهيليوم مع عوامل تخصيب عالية، وهو األمر 
الذي قد ينطوي على فرصة تجارية محتملة.

حتسني نوعية النفط وحتسني أعمال التكرير

تعكف الشركة على دراسة الجدوى الخاصة 
بتقنية تحسين نوعية النفط الثقيل من أجل 

تطبيقها في أعمال التكرير وإنتاج المواد 
البتروكيميائية وتوليد الطاقة. ويمكن أن تؤدي 

هذه المبادرة البحثية إلى مزيد من المرونة في 
معالجة أنواع النفط الخام الثقيل والكميّات 

المتخلفة منه، لتحقيق مزيد من القيمة. ويتمثل 
أحد مجاالت التركيز في تطوير تقنية خاصة 

بالسوائل تحت ظروف فائقة االرتفاع من 
الضغط ودرجة الحرارة لتحسين المنتجات 

ذات القيمة المنخفضة إلى نواتج تقطير ومواد 
كيميائية. وباإلضافة إلى ذلك، تم االنتهاء في 
عام 2017 من عدد من الدراسات التقييمية، 

منها دراسة تُعنى بالجدوى االقتصادية لمعالجة 
زيوت التشحيم وزيت الوقود ذي المحتوى 

المنخفض من الكبريت، المستخدم من قبل 
قطاع النقل البحري.

وتُصمم المحفزات الكيميائية المستخدمة في 
أعمال التكرير والمتوافرة للتسويق التجاري 

 لتكون مناسبة لجميع أنواع اللقيم، ولكن 

سعيًا من الشركة لتحقيق هدفها بأن تصبح مورًدا رئيًسا للزيوت األساس عالميًا، فقد أطلقت 
مجموعة زيوت أساس تحمل عالمة أرامكو السعودية وهي أرامكوديورا® وأرامكوبريما®.
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نظرة عامة: 
مشاريع قطاع التكرير 
واملعالجة والتسويق

إلى غاز والدورة املركبة للوقود، 
وقد اكتمل بناء املصفاة بنسبة 

90% تقريًبا مع نهاية العام

مشروع صدارة، اجلبيل: مت  •
تشغيل جميع املشاريع املتبقية 

التابعة لهذا املشروع يف 
النصف األول من عام 2017

 مشروع موتيفا، الواليات املتحدة  •
األمريكية: متكنت أرامكو 

ُّك أكبر مصفاة  السعودية من متل
لتكرير النفط اخلام يف أمريكا 

الشمالية بصورة حصرية، 

واحتفظت بذلك بعدد 24 فرضة 
للتصدير، باإلضافة إلى ترخيص 

حصري ببيع الوقود يف أكثر 
من 5000 محطة للمحروقات

إس-أويل، كوريا اجلنوبية:  •
مت إجناز ثالث مقاوالت يف 
مصفاة أولسان بهدف رفع 

كفاءة املصفاة وإنتاجيتها

مشروع رابيد، جوهور، ماليزيا:  •
وهو عبارة عن مشاريع مشتركة 
للتكرير والكيميائيات مت االتفاق 

عليها مع شركة بتروناس

في عام 2017 واصلت أرامكو 
السعودية تحقيق التقدم في عدة 
مشاريع في جميع مراحل سلسلة 

القيمة الهيدروكربونية، وذلك بهدف 
تحسين أداء الشركة في هذا القطاع. 

وتتضمن هذه المشاريع ما يلي:
مصفاة جازان، جنوب غرب  •

اململكة: مواصلة التقدم يف إنشاء 
مصفاة تبلغ طاقتها 400 ألف 

برميل يف اليوم، ويشمل املشروع 
فرضة بحرية، ومحطة كهرباء 
تعمل بتقنيتي حتويل السوائل 

العمليات التحويلية التي يتم تنفيذها في هذا 
الشأن يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على 

كميّات المنتجات وجودتها. ولذلك تعكف 
الشركة على إجراء أبحاث حول صيغ وعمليات 

محفزات كيميائية محددة من أجل تحسين أداء 
عمليات التحويل المندرجة ضمن إطار أعمال 

التكرير مثل عمليات التكسير المائي، وعمليات 
التكسير باستخدام المحفزات الكيميائية 

السائلة، واالختبارات الهيدروجينية. وتشتمل 
أهم األهداف التي ترمي الشركة إلى تحقيقها 

من هذه األبحاث على زيادة إنتاج كميّات المنتج 
وإنتاج أنواع لقيم عالية الجودة الستخدامها 

في إنتاج البروبيلين أو زيوت األساس من أنواع 
اللقيم األثقل. وفي عام 2017 اختبرنا استخدام 
المنتجات المؤكسدة كمواد تشحيم، وطورنا 15 
محفًزا جديًدا من معادن الزيواليت، إضافة إلى 
قيام معمل تجريبي آخر بإتمام اختبار 16 نظاًما 

من أنظمة المحفزات الكيميائية.

حتويل قاعدة املوارد

إن تحويل أنواع اللقيم السائل التي تحظى بميزة 
أعلى إلى كتل بناء كيميائية وتعزيز المنتجات 

ذات القيمة المنخفضة من المصافي والمصادر 
البتروكيميائية يمكن أن يحقق قيمة أكبر من 

قاعدة مواردنا ويعزز تنوع المصادر والقدرة على 
الصمود في األعمال التجارية.

وقد قمنا مع شريكنا الياباني سوميتومو 
كيميكال، بزيادة إنتاجية معمل بوتان-1 في 

بترورابغ من خالل تطوير تقنية إضافة مضادات 
.)AFA( الترسب الجديدة

 أما المحفز كان-إف سي سي
(CAN-FCC) فيوفر قدرة عالية على تحمل 

تيارات النفط الثقيل في عمليات تحفيز تكسير 
السائل، ويزيد من عوائد مختلف نواتج التقطير 

والمواد الكيميائية. وفي عام 2017، حققنا 
تقدًما إضافيًا في إنتاج البروبلين باستخدام 

هذ المحفز مع المحفز المستخدم في إحدى 
مصافي مشاريعنا المشتركة.

أما تقنية الشركة سوبربيوتول فتهدف إلى 
تحويل البوتانات المختلطة ذات القيمة 

المنخفضة الستخدامها كعنصر مزج مع البنزين 
لتحسين عملية احتراق الوقود وزيادة األوكتان. 

وفي عام 2017، تم توسيع نطاق هذه التقنية 
وإبرازها بنجاح، واستكملت حزمة الدراسات 

الهندسية األساس للتسويق التجاري المحتمل.

احملافظة على املوثوقية من خالل 
احملافظة على سالمة شبكة التوزيع

يَُعدُّ تسليم المنتجات التي تنتجها الشركة إلى 
عمالئها بصورة مأمونة وموثوقة واحًدا من أهم 

أولوياتها. وتسعى جهود البحث والتطوير التي 
تجريها الشركة في هذا المجال، والتي تركز 
بصورة أكبر على ظاهرة التآكل والمواد، إلى 

حماية شبكة توزيع النفط والغاز التابعة للشركة 
والمحافظة على سالمتها وسالمة أدائها. 

وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى خفض التكلفة 
السنوية لعمليات التفتيش والرصد بشكل كبير، 
وبالتالي خفض تكاليف التآكل، وذلك من خالل 

استخدام الروبوتات ذاتية التحكم ووسائل 
االستشعار والتنبؤ المتقدمة.

ومن أجل تحقيق أهدافنا، نعكف حاليًا على 
تطوير أدوات استشعار ومعاينة روبوتية منخفضة 

التكلفة من أجل مراقبة خطوط األنابيب 
الموجودة في المياه الضحلة وعلى اليابسة. 

وإضافة إلى ذلك، طّورت الشركة وأطلقت 
روبوت معايرة الخزان، وتحسين جودة التفتيش 
وتقليص وقت المعايرة من 16 ساعة إلى أربع 

ساعات. وفي سبيل إيجاد مزيد من القيمة 
وإتاحة مزيد من الفرص لقطاعات األعمال 

المحلية في المملكة تقوم الشركة بتسويق 
عدد من هذه التقنيات تجاريًا على المستويات 

المحلية واإلقليمية والعالمية.

تستخدم إحدى الباحثات في المواد المتقدمة في مركز البحوث والتطوير في 
بوسطن التابع للشركة تقنية انكسار األشعة السينية لتحديد الخواص المهمة لبرامج 

األبحاث، والتي تغطي مجاالت تتراوح بين التآكل والمحفزات الكيميائية. 
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