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الطاقة فرص واعدة
نحن نحقق اإلمكانات الكاملة ملواردنا, من خالل منظومة متناغمة قوامها 
املوظفون واألفكار والطاقة, ونعظم القيمة الكامنة في كل جزيء ننتجه 
ا للرخاء. ا ملسيرة التقدم اإلنساني وتعزيزًـ من املواد الهيدروكربونية دفعًـ

الطاقة
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أرامكو السعودية شركة عاملية متكاملة 
للطاقة والكيميائيات, تدفعها قناعة راسخة 

بأن الطاقة فرص واعدة للتنمية والتقدم. 
من هنا, فإن فريقنا العاملي يكرس جهوده 

ا  إلحداث أثر ملموس في كل ما يقوم به, بدءًـ
بإنتاج واحد من كل ثمانية براميل نفط من 

ا, وانتهاءًـ بتطوير  اإلمدادات العاملية تقريبًـ
تقنيات جديدة في مجال الطاقة. كما تركز 
على جعل مواردها أكثر موثوقية واستدامة 

وفائدة, مبا يسهم في تعزيز رفاهية اإلنسان 
وتطوره على املدى البعيد في أنحاء العالم.

فرص واعدة
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احتياطيات الغاز: 
294 تريليون قدم 

مكعبة قياسية

متوسط اإلنتاج اليومي 
من الغاز: 

11.3 بليون قدم 
مكعبة قياسية

اإلنتاج السنوي من الغاز: 
4.1 تريليون قدم 

مكعبة قياسية

احتياطيات النفط اخلام 
واملكثفات القابلة لالستخالص:

261.1 بليون برميل

متوسط اإلنتاج اليومي من 
النفط اخلام: 

9.5 مليون برميل

اإلنتاج السنوي من النفط اخلام: 
3.5 بليون برميل

هيوسنت
موتيفا إنتربرايزز إل إل سي

اإلسكندرية
الشركة العربية ألنابيب البترول (سوميد)

فوجيان
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات احملدودة
شركة سينوبك سنماي بتروليم كومباني ليمتد

سيئول
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طوكيو
شوا شل

املشاريع املشتركة مسارات شحن الصادرات

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني
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 إيجاد قيمة متبادلة مع شركائنا 
وعمالئنا ومجتمعنا

مقر أرامكو السعودية

مصفاة أرامكو السعودية

فرضة

مستودع منتجات البترول

مركز بحوث وتطوير / مكتب تقني

مشروع مصفاة التكرير املشترك

لوبريف

مرافق
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1 من كل 8 براميل
ا من كل ثمانية براميل   تنتج أرامكو السعودية برميالًـ واحدًـ

نفط ينتجها العالم
تساعد جهودنا في مجال البحوث والتطوير في 

منو مجتمع املعرفة, وإعداد الكوادر السعودية 
البارزة من مهندسي وعلماء الغد

الطاقة هي أحد أهم عوامل التمكني للحياة في العالم 
احلديث, حيث متدنا بالوسائل التي جتعل حياتنا 

أكثر حيويةًـ وإنتاجية ومغزى, وتساعدنا في متكني 
البشر حول العالم من العيش الكرمي, من خالل حتويل 

تطلعاتنا إلى مشاريع يكسب الناس قوتهم من خالل 
عملهم بها. كما تدفع الطاقة عجلة التجارة العاملية 

ومتنحنا القدرة على استكشاف الكون وتطوير األدوية 
والتقنيات واملواد اجلديدة.

وفي العقود القادمة, ستكون هناك حاجة لتوفير املزيد 
من الطاقة من مصادر متعددة لتلبية احتياجات العالم 

الذي يتقدم بخطى متسارعة, حيث يتوقع أن يرتفع 
الطلب العاملي على النفط وحده من نحو 93 مليون 

برميل في اليوم حاليًـا إلى 111 مليون برميل في اليوم 
في عام 2040.

وملا كان إتاحة خيارات أكثر ذكاء فيما يتعلق بطريقة 
ا  إنتاجنا للطاقة واستخدامها واالستفادة منها أمرًـ

ا, فإننا نعمل بدأب على صعيد  حيويًـا بالنسبة لنا جميعًـ
الطاقة واالبتكار لفتح األبواب التي تتيح لنا الوقوف 

على اإلمكانات الكاملة ملواردنا. وحيثما نعمل, تساعد 
أرامكو السعودية من خالل مكانتها العلمية واإلبداعية 

الرائدة في جلب األفكار التي جتعل الطاقة أكثر 
فائدة واستدامة.

وتُـنفِّـذ أرامكو السعودية حاليًـا عملية حتوّـل تهدف إلى 
ا بطريقة توازن بني جناحها التجاري  دفع أعمالها قدمًـ

وقدرتها على توفير املزيد من الفرص للبشر الذين 
تتأثر حياتهم بتلك األعمال. ومن هذا املنطلق, تقوم 
استراتيجينا في العمل على مبدأ أساس مهم يتمثل 

في تعظيم اآلثار اإليجابية ألنشطتنا التجارية مبا يعود 
بالنفع على أكبر عدد ممكن من الناس.

ومع منو سكان العالم وتوسع االقتصادات وارتفاع 
مستويات املعيشة, ستظل الطاقة أحد العوامل األساس 

في إتاحة الفرص. وتنفذ الشركة استراتيجية واسعة 
النطاق لضمان صدارتها في مجال توفير الطاقة 

الالزمة لليوم والغد. وبدءًـا بإنتاج نحو ثُـمن إمدادات 
النفط اخلام العاملية وانتهاءًـ بتطوير تقنيات جديدة في 

مجال الطاقة, حتدونا قناعتنا الراسخة بأن الطاقة 
فرص واعدة.

 الطاقة 
فرص واعدة
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 أكثر من 
5 باليين
قدم مكعبة يوميًـا من طاقة 
املعاجلة اجلديدة للغاز غير 

املرافق بحلول العام 2019

من اخلليج العربي إلى الربع اخلالي, شهد عام 
2014 تعظيم أثر مواردنا بعدة طرق. وتعد برامجنا 

االستثمارية الرأسمالية في الطاقة اإلنتاجية للنفط 
والغاز مؤشرات قوية على التزامنا باإلسهام في التنمية 
االقتصادية املستدامة في اململكة ودعم استقرار السوق 

وتلبية الطلب احمللي على الطاقة بكفاءة مع تلبية 
الطلب العاملي على منتجاتنا.

التنقيب: متكنت أرامكو السعودية, من خالل برنامجها 
التنقيبي, من اكتشاف ثمانية حقول جديدة للنفط 
والغاز, وهو أكبر عدد من احلقول تكتشفه الشركة 

خالل عام واحد في تاريخها. وبذا يصبح إجمالي عدد 
احلقول التي اكتشفتها أرامكو السعودية 129 حقالًـ.

منيفة: كان مشروع منيفة لزيادة اإلنتاج, الذي بدأ 
إنتاجه األولي في أبريل من عام 2013, يقترب من 

طاقته اإلنتاجية الكاملة البالغة 900 ألف برميل في 
اليوم من الزيت العربي الثقيل في نهاية عام 2014. 

وفي العام نفسه بدأ توليد الكهرباء ألول مرة باستخدام 
تقنية الدورة املركبة للوقود في منيفة, األمر الذي أدى 

إلى اكتفاء هذا املرفق ذاتيًـا من الكهرباء.

الشيبة: نقوم بزيادة طاقة إنتاج النفط مبقدار 
250 ألف برميل في اليوم للمرة الثانية, ليصل إجمالي 

الطاقة اإلنتاجية للنفط إلى مليون برميل في اليوم 
ا بحلول شهر أبريل من  من الزيت العربي اخلفيف جدًـ
عام 2016. كما أجنزنا في عام 2014 ما يعادل %96 
من أعمال البناء الرئيسة للمعمل اجلديد الستخالص 

سوائل الغاز الطبيعي, ويتوقع أن يبدأ املعمل إنتاجه في 
الربع الثاني من عام 2015.

واسط: في نهاية عام 2014 مت إجناز 91% من أعمال 
اإلنشاء في معمل واسط للغاز غير املرافق, واملقرر 

تشغيله في 2015. وسيعالج هذا املعمل, عندما يبلغ 
طاقته القصوى, 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم 
من الغاز غير املرافق املنتج من حقول املناطق املغمورة. 

كما يشمل املعمل وحدة جتزئة مصممة ملعاجلة 240 
ألف برميل في اليوم من سوائل الغاز الطبيعي.

مدين: معمل الغاز في مدين مبنطقة تبوك, يُـعدّـ باكورة 
هذا النوع من املشاريع في شمال غرب اململكة. وقد 

بدأ العمل في املعمل في عام 2013, ومن املقرر أن يبلغ 
مرحلة التشغيل الكامل بنهاية عام 2016. ومعمل الغاز 

في مدين مصمم إلنتاج ومعاجلة 75 مليون قدم قياسية 
مكعبة في اليوم من الغاز غير املرافق و 4500 برميل 

في اليوم من املكثفات.

الفاضلي: سيعالج معمل الغاز في الفاضلي, في 
مرحلته األولى, 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم 

من الغاز من إنتاج حقولٍ على اليابسة وفي املناطق 
املغمورة. ويسير العمل في املعمل وفق اخلطة املوضوعة 

ليبدأ تشغيله بحلول عام 2019. كما بدأت في عام 
2014 أنشطة احلفر للتنقيب عن الغاز غير املرافق 

إلمداد املعمل, وقد أصدرت الشركة الصيغة النهائية 
ا النطالق مرحلة  املقترحة اخلاصة بهذا املشروع متهيدًـ

التصميم التفصيلي في عام 2015.

تعظيم أثر مواردنا
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34,000+
فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سوف توفرها 
مشروعات صدارة, وساتورب, وياسرف, وجازان

ستأتي أعظم فرصنا للنمو والتنويع من اخلطوات التي 
نتخذها لتحقيق ما لم يتحقق من القيمة وجلب قيمة 
مضافة من كل جزيء هيدروكربوني ننتجه. وسيبرز 

األثر التراكمي جلهودنا من خالل إيجاد شبكة عاملية 
رائدة ومتكاملة للتكرير واملعاجلة والتسويق ومحفظة 

أعمال تكون أكثر قوة ومرونة في مواجهة تقلبات 
السوق. وسيؤدي اتباعنا لهذه االستراتيجية إلى توفير 
فرص جديدة للنمو الذاتي إلى جانب إقامة شراكات 

استراتيجية مع شركات عاملية رائدة أخرى في الداخل 
واخلارج, وإيجاد املزيد من األعمال ملقدمي اخلدمات 

وموردي املواد في منظومات اإلمداد احمللية وتوفير 
فرص عمل جديدة.

ساتورب: تعدُّـ شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيماويات (ساتورب), مشروعنا املشترك مع 

شركة توتال الفرنسية في اجلبيل, من أكبر املصافي 
وأكثرها تطورًـا في العالم. وقد وصلت الكميات املكررة 

في مصفاة ساتورب في شهر أغسطس 2014 إلى 
مستوى الطاقة التصميمية القصوى للمصفاة البالغة 

400 ألف برميل في اليوم. وميثل هذا املشروع اجلديد 

خطوة كبرى على طريق حتقيق رؤيتنا املتمثلة في أن 

نصبح ضمن أكبر ثالث شركات تكرير عاملية وشركة 
عاملية رائدة في مجال تصنيع الكيميائيات.

ياسرف: شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف), 
مشروعنا املشترك مع سينوبك, أكبر شركات التكرير 

في قارة آسيا, هي مصفاة للتحويل الكامل تقع في 
مدينة ينبع الصناعية على الساحل الغربي من اململكة, 
وتصل طاقتها إلى 400 ألف برميل في اليوم. وقد بدأ 
تشغيلها في أواخر عام 2014, وسلمت أول شحنة من 

وقود الديزل النظيف في منتصف يناير 2015.

مصفاة وفرضة جازان: بدأت الشركة في عام 2014 
مشروعاًـ إلنشاء مصفاةٍ بطاقة 400 ألف برميل في 

اليوم, وفرضةٍ في جازان في اجلنوب الغربي من 
اململكة, وسيتم دمج هذه املصفاة, املقرر بدء تشغيلها 

في عام 2017, مع أكبر مجمع لتوليد الكهرباء في 
العالم يستخدم تقنيتي حتويل الغاز إلى سوائل, والدورة 

املركبة للوقود.

صدارة: مشروعنا املشترك مع داو كيميكال, الذي 
يجري إنشاؤه حاليًـا في مدينة اجلبيل الصناعية, والذي 

سيكون أكبر مجمع متكامل للكيميائيات يتم إنشاؤه 

خالل مرحلة واحدة في العالم. ومن املقرر أن يبدأ 
تشغيله األولي في الربع الثالث من عام 2015, وسيوفر 

مشروع صدارة اآلالف من فرص العمل من خالل 
املجمع نفسه ومن خالل مجمع الصناعات التحويلية 

(بالس كيم) املدمج معه.

إس – أويل: في 2 يوليو 2014, أعلنت شركة أرامكو 
فيما وراء البحار التابعة ألرامكو السعودية عن أضخم 

استثماراتها اخلارجية حتى اآلن, حيث وافقت على 
شراء كامل حصة هاجنني قروب في شركة إس – أويل 
ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا اجلنوبية. وقد زادت 
هذه الصفقة من حصة ملكية شركة أرامكو فيما وراء 

البحار في إس - أويل من 34.99% إلى %63.4, 
ا على تطور استراتيجية أرامكو  كما تُـعدّـ دليالًـ واضحًـ

السعودية في مجاالت التكرير واملعاجلة والتسويق 
لتحويل أصولها التكريرية اخلارجية إلى شبكة عاملية 

موحدة تتكامل بشكل أوثق مع شبكاتها اخلاصة 
بالتكرير والكيميائيات وزيوت التشحيم والتوزيع 

والبيع بالتجزئة.

طاقة التكرير اإلجمالية، بآالف البراميل في اليوم

 حصة أرامكو 
السعودية

3104

املشاريع في 
جميع أنحاء 

العالم

5375

املشاريع الدولية 
املشتركة

2464

املشاريع املشتركة 
احمللية

1905

املشاريع احمللية 
اململوكة بالكامل 

للشركة

1006

سهم مشروع مصفاة (ياسرف) املشترك في  يُـ
االقتصاد احمللي مبا يتجاوز اإليرادات إلى توفير 

الفرص للمصنعني ومقدمي اخلدمات احملليني
من اإلنتاج إلى األداء
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بوسطن
ديترويت

هيوسنت

دلفت

بكني

دايجون 
(املعهد الكوري 
املتقدم للعلوم 

ثول والتقنية)
(جامعة امللك 

عبداهلل للعلوم 
والتقنية)

الظهران
(مركز البحوث 

والتطوير, ومركز 
البحوث املتقدمة 

التابع ملركز التنقيب 
وهندسة البترول)

باريس

أبردين

براءة اختراع حصلنا عليها 
في 2014

99

تركز أنشطتنا في مجال البحوث والتطوير على 
استغالل ما منتلكه من خبرات وكفاءات في توليد 

أفكار مبتكرة جتعل مواردنا أكثر وفرة وفائدة واستدامة 
وقدرة على املنافسة. وال شك أن حتقيق إجنازات تدفع 

الشركة وصناعة الطاقة إلى األمام يتطلب الوصول 
إلى أفضل األفكار واملوظفني والشركاء من أنحاء 

العالم. وعلى مدى السنوات القليلة املاضية أنشأنا 

شبكة أبحاث عاملية من خالل إقامة مرافق بحثية 
في مناطق متثل محاور لالبتكار في الواليات املتحدة 
وأوروبا وآسيا. وفضالًـ عن اإلسهام في إيجاد حلول 

لتحديات الطاقة العاملية وحتفيز تطوير اقتصاد معرفي 
في اململكة, تسهم جهودنا في مجال البحث والتطوير 

ا في تطوير مهندسني وعلماء سعوديني بارزين للغد  أيضًـ
وتغذية تطوير بيئة االبتكار في اململكة.

عد تعزيز معدالت االستخالص لضمان  يُـ
استدامة الطاقة أحد املجاالت األساس ملركز 
البحوث املتقدمة العائد للشركة في الظهران

 حتقيق موقع ريادي فيما يتعلق بتقنيات الطاقة, 
ومساندة خلق اقتصاد معرفي في اململكة

شبكة بحوث وتطوير عالمية

مركز بحوث

مكتب تقنية

تحقيق اإلنجازات 
في مختلف مراحل 

سلسلة القيمة

حقائق وأرقام 2014 11 / 10



لدينا في أرامكو السعودية مهمة من شقني هما تعزيز 
االستدامة التجارية لشركتنا بفاعلية, والبحث من خالل 

عملنا عن فرص اإلسهام في دعم ازدهار اململكة التي 
نعمل خلدمتها وازدهار العالم الذي نعيش فيه جميعا.

ا في حتقيق رؤيتنا جلذب  ا كبيرًـ وقد حققنا تقدمًـ
االستثمارات احمللية واألجنبية في أعمال من شأنها 

تنويع اقتصاد اململكة, وذلك من خالل تصنيع منتجات 
من املواد الكيميائية التي ننتجها. وقد مت في نهاية عام 

2014 التوصل إلى اتفاقيات مع مستأجرين لثالثني 

ا في مجمع رابغ  موقعا من أصل أربعة وثالثني موقعًـ
التقني, ومن املتوقع أن تصل االستثمارات التي تتم في 
هذا املجمع بحلول عام 2015 إلى 1.2 بليون دوالر, وأن 
يصل عدد فرص العمل اجلديدة التي يتم توفيرها من 

خالله إلى 2000 فرصة عمل مباشرة.

أما صدارة ومجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية 
(بالس كيم) املجاور لها فسيوفران مجموعة كبيرة 

من املنتجات املتخصصة التي حتقق القيمة املضافة 
وتستهدف األسواق الناشئة في منطقة آسيا والباسيفيك, 

والشرق األوسط, وشرق أوروبا, وأفريقيا, في حني 
سيوفر مجمع بالس كيم وحده أكثر من 20 ألف وظيفة 

متميزة مباشرة وغير مباشرة للمواطنني السعوديني.

كما عهدت الدولة إلى الشركة مبسؤولية تطوير مدينة 
ُـتوقع لهذا املشروع أن يزيد  جازان االقتصادية, ويـ
بصورة كبيرة من الناجت االقتصادي لهذه املنطقة, 

وأن يوفر 15 ألف فرصة عمل خالل سنواته اخلمس 
األولى, ثم ينمو بسرعة ليوفر أكثر من 70 ألف فرصة 

ا. عمل جديدة على مدى 15 عامًـ

أما حوض السفن في رأس اخلير فيعد مثاالًـ بارزًـا على 
خطط تفعيل عملية توطني الصناعات الداخلة في قطاع 

الطاقة من خالل إقامة «مشاريع محورية» ميكن أن 
تنمو حولها منظومات توريد كاملة. ونحن بصدد تقييم 

قطاعات محتملة أخرى للتوطني, وسوف تسهم هذه 
األعمال اجلديدة, مدعومة باملراكز التقنية التي حتفز 

االبتكار و تساعد في تطوير املواد وأعمال التصنيع 
املتقدمة, في زيادة التنوع االقتصادي وتوفير فرص العمل.

وتلتزم أرامكو السعودية مببادرة رفع كفاءة استهالك 
الطاقة التي يقوم بالدور الرائد فيها البرنامج السعودي 

لكفاءة استهالك الطاقة, وهو جلنة فرعية منبثقة عن 
املركز السعودي لكفاءة الطاقة. وهناك العديد من 

األنشطة, منها اختبار خيارات الطاقة املتجددة وتعزيز 
ثقافة الترشيد وكفاءة االستهالك, التي تهدف للتمكني 

القتصاد وطني يتسم بالكفاءة في استهالك الطاقة 
ا. ويتمتع مبزيج للطاقة أكثر تنوعًـ

األثر االقتصادي املحلي

قيمة مشتريات املواد التي 
متت ترسيتها على موردين من 

السوق احمللية (بالباليني)

$6.3 :2013

$4.5 :2012

$4.0 :2011

$2.9 :2010

$4.3
%75 :2013

%89 :2012

%87 :2011

%86 :2010

%85

النسبة املئوية ملشتريات 
املواد التي متت ترسيتها على 

موردين من السوق احمللية

قيمة العقود التي متت 
ترسيتها على شركات 

محلية (بالباليني)

$30.4 :2013

$21.7 :2012

$19.5 :2011

$12.0 :2010

%92 :2013

%85 :2012

%75 :2011

%77 :2010

%87

النسبة املئوية للعقود 
التي متت ترسيتها على 

شركات محلية 

$37.4

عد ملعب اجلوهرة في مدينة امللك عبداهلل الرياضية بجدة والذي  يُـ
ا على التزامنا باملساعدة في تطوير  مت إجنازه في عام 2014, شاهدًـ

مجتمعات صحية وحيوية في اململكة

التمكين ملستقبل 
مستدام للمملكة
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إجمالي األيدي العاملة  61,907
السعوديون  51,653

األجانب  10,254

التدريب على رأس العمل مع شركات الهندسة العاملية 
يساعد في بناء قدرة موظفينا ويحفز منو اقتصاد املعرفة

معدل اإلصابات املهدرة للوقت
(إصابة لكل 200 ألف ساعة عمل)

0.140.120.110.090.05
20102011201220132014

ولتحقيق تطلعاتنا للمستقبل نعمل على تنفيذ أعمال 
أكثر تطورًـا في مجال التنقيب واإلنتاج ونوسع أعمالنا 

في مجال التكرير واملعاجلة والتسويق, ونواصل 
ابتكاراتنا التقنية الطموحة, حيث إن ترجمة اآلمال 

العظيمة إلى واقع يتطلب قدرات عظيمة أيضا. وقد 
ا كبيرة لضمان حصول  بذلنا في عام 2014 جهودًـ
موظفينا على املساندة الالزمة الكتساب املهارات 

والقدرات اجلديدة.

يعد مشروع مصفاة وفرضة جازان مثاالًـ على جهودنا 
ملضاعفة الفوائد املتحققة من أنشطة أعمالنا لصالح 

املجتمعات احمللية, فقد قمنا بالتعاون مع مقاولينا 
احملليني والدوليني في مجاالت الهندسة وشراء املواد 

واإلنشاء بإقامة مؤسسة غير ربحية باسم حتالف 
مقاولي جازان للتدريب والتوظيف (مهارات), بغرض 

تدريب خريجي املدارس الثانوية والكليات الفنية 
والصناعية املؤهلني في منطقة جازان على مهن البناء, 
على أن يقوم التحالف بعد ذلك بتوظيف هؤالء الشباب 

ملساندة أنشطة اإلنشاء في مرافق جازان, وإتاحة 
الفرصة لهم لبدء مشوارهم الوظيفي واإلسهام بشكل 

ملموس في التنمية االقتصادية ملجتمعاتهم.

كما تشهد قوتنا العاملة املستقبلية زيادة في نسب 
الشباب, ففي عام 2009, كان ما يقرب من 70% من 
موظفينا فوق سن اخلامسة والثالثني, أما اليوم فنحو 

نصف موظفينا هم في سن اخلامسة والثالثني أو 
دونها. ويقوم املجلس االستشاري للقادة الشباب التابع 
للشركة, أو ما يعرف بـ )YLAB(, الذي يضم مجموعة 

ا من الشباب, بتقدمي املشورة واألفكار إلى  من 16 موظفًـ
اإلدارة العليا, كما يشرك املوظفني الشباب اآلخرين في 

التغيرات التي تشهدها الشركة.

في أرامكو السعودية, تعد الصحة والسالمة وجهني 
ا  لعملة واحدة, فكالهما يدعم اآلخر, ونحن ندعمهما معًـ

لتحقيق ما من شأنه صالح الشركة واململكة على املدى 
البعيد. وقد سجلنا في عام 2014 معدل إصابات مهدرة 
للوقت بلغ 0.05 إصابة لكل 200 ألف ساعة عمل, وهو 

ما يقل بنسبة 44% عن معدل عام 2013. وحظي أداؤنا 
في مجال السالمة بالتكرمي من قبل جمعية معاجلي 

الغاز الدولية في الواليات املتحدة, التي كرّـمت العديد من 
معامل الغاز لدينا شملت مرفق سوائل الغاز الطبيعي في 

اجلعيمة الذي حقق 6.5 مليون ساعة عمل دون إصابة 
مهدرة للوقت, ومعملي اخلرسانية والبري اللذين حقق كل 
منهما 3.5 مليون ساعة عمل دون إصابات مهدرة للوقت.

ا هو األول  ا مشتركًـ وقد أطلقنا في عام 2014 مشروعًـ
من نوعه في مجال الرعاية الصحية في الظهران مع 

شريكنا شركة جونز هوبكنز ميديسني. وميثل تأسيس 
الشركة اجلديدة التي حتمل اسم مركز جونز هوبكنز 
ا في التطوير الشامل للعالج  ا مهمًـ أرامكو الطبي معلمًـ

والرعاية الصحية في اململكة. وسيعمل مركز جونز 
هوبكنز أرامكو الطبي على حتفيز االبتكار الطبي 

ويقدم خدماته كنموذج للرعاية الصحية في اململكة 
ويسهم في تطويرها متشيًـا مع التزامنا بدعم النمو 

والفرص والتنوع في اقتصاد اململكة.

تحفيز البشر واألفكار
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 أكثر من 
2 مليون

عدد زوار برنامج «إثراء املعرفة» 
خالل عامي 2013 و 2014

13,000
كمبيوتر لوحي (تابلت) مت توزيعها على 
طالب املدارس في حملة هدية املعرفة

من خالل بناء الطرق والسكك احلديدية واملدارس 
واملستشفيات وإنشاء محميات احلياة الفطرية وتنمية 
اقتصاد املعرفة, كان لنا إسهام دائم في حتسني نوعية 
احلياة ملواطني اململكة. وعلى مر السنني قمنا بتعديل 

استراتيجية املواطنة لدينا لتركز على االستفادة من 
قدراتنا األساس في تنمية الفوائد والفرص التي 

نوفرها. كما نسعى جاهدين لتحسني صحة وسالمة 
البيئة املجتمعات التي نعمل فيها واالرتقاء بالفرص 

التعليمية وزيادة اجلدوى االقتصادية وتعزيز استدامة 
الطاقة من خالل جهود ترشيد االستهالك ورفع كفاءته.

وقد استثمرنا في عام 2014 الكثير من الطاقة واملوارد 
في سبيل إيجاد بيئة اقتصادية في اململكة تتسم بدرجة 
أكبر من التنوع واحليوية واالستدامة. كما شجعنا إنشاء 
مجمعات صناعية ومناطق صناعات حتويلية, يستطيع 

فيها املصنعون احملليون واألجانب إنتاج منتجات 
استهالكية نهائية من الكيميائيات التي ننتجها وإضافة 

القيمة إلى مواردنا الهيدروكربونية وتنويع االقتصاد 
بصورة أكبر.

تعد املجتمعات التي تتسم بالسالمة والصحة واحليوية 
أساس التقدم والنمو في املستقبل. ففي عام 2014 

أجنزنا مشاريع عديدة جلعل املدارس العامة التي بنتها 
ا وكفاءة في استهالك  أرامكو السعودية أكثر أمنًـا وتطورًـ

ا لرؤية امللك عبداهلل بن عبدالعزيز,  الطاقة. وجتسيدًـ
رحمه اهلل, في أن الرياضة والنشاط الرياضي من 

أساسيات النسيج االجتماعي السعودي في املستقبل, 
قامت أرامكو السعودية في عام 2014 ببناء امللعب 

الرئيس ملدينة امللك عبداهلل الرياضية في جدة (ملعب 
اجلوهرة) وإطالق برنامج لبناء مالعب رئيسة إضافية 

في أنحاء اململكة.

كما دعمت العديد من أنشطتنا في مجال املواطنة 
في عام 2014 تطوير اقتصاد املعرفة في اململكة, 
وقدمنا من خالل مركز امللك عبدالعزيز الثقافي 

العاملي مجموعة من البرامج التي تدعم التعلم في 
مجاالت مختلفة مثل الفنون والعلوم والتقنية والهندسة 

والرياضيات واالبتكار وريادة األعمال. كما إننا 

ندعم حواضن االبتكار في اململكة من خالل التمويل 
والتوجيه اللذين تقدمهما شركة مركز أرامكو السعودية 

لريادة األعمال.

وتستثمر الشركة الكثير من اجلهد واملوارد في األنشطة 
التي تساعد على حماية البيئة الطبيعية وجتديدها 
وحتسني كفاءة استخدام الطاقة في األعمال وفي 

ا في احلد  ا كبيرًـ املجتمع. وفي عام 2014 حققنا تقدمًـ
من كثافة استهالك الطاقة في أعمالنا وأنتجنا املزيد 
من الغاز الطبيعي األنظف الستخدامه في الصناعة 

احمللية. وفي أحيائنا السكنية ومكاتبنا التجارية قمنا 
باستبدال نصف مليون مصباح من مصابيح اإلضاءة 

الوهاجة بأخرى ثنائية الصمام )LED( لتوفير 30 مليون 
ا في  ا كبيرًـ كيلوواط ساعة من الطاقة. كما أحرزنا تقدمًـ
مجاالت مثل احلد من حرق الغاز في املداخن وترشيد 

استهالك املياه وإعادة التدوير. نعمل على تطوير جهودنا في مجال املواطنة في اململكة لتعظيم 
الفوائد والفرص التي نوفرها, ال سيما لألجيال القادمة

املواطنة
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 فرص توفير الطاقة 
في اإلنارة

 فرص توفير الطاقة 
في أجهزة التكييف

 توفر املصابيح ثنائية الصمام ما 
 يصل إلى 80% من الطاقة التي 

تستهلكها املصابيح التقليدية

 تستهلك أنظمة التبريد والتدفئة 
 70% من إجمالي استهالك الطاقة 

الكهربائية في املنازل واملباني

اإلجراءاتاإلجراءات

18,000
 في عام 2014, مت تزويد 

 18 ألف منزل بنحو 500 ألف 
مصباح ثنائي الصمام

250+
 يتم سنويًـا تزويد ما يربو على 

250 منزالًـ بأنظمة عزل خارجية

60,000
 في عام 2016, سيتم استبدال 60 ألف 
 مصباح من املصابيح الضوئية املتوهجة 

(فلورسنت) مبصابيح ثنائية الصمام

8000
 بحلول عام 2016, سيتم تركيب 
عدادات ذكية لثمانية آالف منزل

200
 في عام 2014, مت تزويد مائتي 

 مبنى من مباني املكاتب في الشركة 
بنحو 25 ألف مصباح ثنائي الصمام

600+
 يتم سنويًـا تزويد ما يربو 

 على 600 منزل بأنظمة تكييف 
عالية الكفاءة

14,500
 في عام 2016, ستتم إنارة الشوارع 

بـ 14,500 مصباح ثنائي الصمام

450
 بحلول 2016, سيتم تركيب 
عدادات ذكية لـ 450 مكتبًـا

ا من  عد تأمني واستعادة بيئات املنغروف الساحلية جزءًـ  يُـ
ا حلماية التنوع البيولوجي في اململكة جهودنا األوسع نطاقًـ

بحلول 2020: نهدف خلفض االستهالك اإلجمالي من الطاقة في مباني 
الشركة ووسائل النقل التابعة لها وأحيائها السكنية بنسبة %35

تعزيز كفاءة الطاقة

فرص التوفير

440 مليون كيلوواط/

ساعة – وهو ما يكفي 
لتوفير الطاقة الكهربائية 

ملدينة تتكون من 
4400 منزل لعام كامل

330 ألف طن متري من ثاني 

أكسيد الكربون في العام – 
أي ما يعادل اختفاء 60 ألف 

سيارة من الطرق في العام

2700 برميل من الزيت 

املكافئ يوميًـا – أي ما 
يقرب من مليون برميل 

في العام
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عام 2014 باألرقام

الزيت اخلام واملنتجات املكررة
20132014(ماليني البراميل)

3,4333,480إنتاج الزيت اخلام باستثناء البنزين الطبيعي املمزوج

2,6772,544صادرات الزيت اخلام

494561إنتاج املنتجات املكررة

121168صادرات املنتجات املكررة

20132014الغاز الطبيعي

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

8.18.4غاز البيع (امليثان) (تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم)

1.41.4اإليثان (تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم)

 إجمالي الغاز املسلم 
9.59.8(بتريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم)

20132014سوائل الغاز الطبيعي – اإلنتاج

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

176.7181.0البروبان

114.2119.8البوتان

86.883.5املكثفات

78.286.9البنزين الطبيعي

455.9471.3إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20132014سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع

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

163.2167.5البروبان

94.697.8البوتان

5.71.8املكثفات

57.262.9البنزين الطبيعي

 إجمالي صادرات سوائل الغاز الطبيعي 
320.7329.9(باستثناء املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف)

الكميات القابلة لالستخالص من الزيت اخلام واملكثفات
(باليني البراميل)

2014261.1

2013260.2

2012260.2

2011259.7

2010260.1

إنتاج الزيت اخلام
(باليني البراميل في السنة)

20143.5

20133.4

20123.5

20113.3

20102.9

(ماليني البراميل في اليوم)

20149.5

20139.4

20129.5

20119.1

20107.9

الغاز اخلام املسلم إلى معامل الغاز
(باليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم)

201411.3

201311.0

201210.7

20119.9

20109.4

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

2014294.0

2013288.4

2012284.8

2011282.6

2010279.0

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

20148.4

20138.1

20128.0

20117.4

20107.2

غاز اإليثان
20141.4

20131.4

20121.5

20111.4

20101.3

سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة من الغازات الهيدروكربونية
(ماليني البراميل)

2014471.3

2013455.9

2012482.0

2011461.4

2010445.0
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (مباليني البراميل)

2014
 غاز البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

زيت الوقودالديزلكيروسني

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
4.99314.96743.8847.75376.13532.4867.155187.373رأس تنورة

77.018—0.35429.34330.873)(2.3743.24611.537ينبع

10.9262.68219.2130.0326.52141.157—1.784الرياض

0.0392.3989.2176.38825.780)(0.9402.8923.983جدة

10.09121.10570.32910.042127.08972.60820.064331.328إجمالي املنتجات احمللية

حصة أرامكو السعودية (ماليني البراميل)

2014
 غاز البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

زيت الوقودالديزلكيروسني

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
68.207—25.02711.10918.78214.380—1.091)(سامرف

52.151—1.33011.6932.2169.41114.22113.280ساسرف

45.507—1.3197.3036.8684.89411.70913.414بترورابغ

63.673—1.3033.94111.1308.23831.5767.485ساتورب

229.538—2.86122.93745.24133.65276.28848.559إجمالي املشاريع املشتركة

12.95244.042115.57043.694203.377121.16720.064560.866املجموع الكلي

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

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (مباليني البراميل)

2013
 غاز البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

زيت الوقودالديزلكيروسني

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
5.48614.58643.1877.01776.84632.8578.037188.017رأس تنورة

85.767—0.54333.72934.393)(1.83417.003)(3.019ينبع

11.2252.93221.6940.0476.70344.423—1.822الرياض

0.024.0013.6814.86419.590)(0.7752.8433.446جدة

11.10315.59574.8619.386136.2770.97719.604337.796إجمالي املنتجات احمللية

حصة أرامكو السعودية (ماليني البراميل)

2013
 غاز البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

زيت الوقودالديزلكيروسني

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
57.267—20.2269.40212.92215.472—0.755)(سامرف

46.216—1.29210.9721.7779.11310.76812.294ساسرف

41.035—0.6157.0895.5934.18611.27412.278بترورابغ

11.275—0.0291.3820.5681.1733.7834.340ساتورب

155.793—1.18119.44328.16423.87438.74744.384إجمالي املشاريع املشتركة

12.28435.038103.02533.26175.017115.36119.604493.589املجموع الكلي

طاقة التكرير احمللية
(بآالف البراميل في اليوم)

رأس تنورة550

الرياض126

جدة90

ينبع240

اإلجمالي1006

الطاقة التكريرية للمشاريع املشتركة الدولية
(بآالف البراميل في اليوم)

1070
موتيفا

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %50

669
إس – أويل

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %63.4

445
شوا شل سكيو ك. ك. (شوا شل)

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %15

280
فوجيان ريفايننق بتروكيمكل كومباني ليمتد

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %25

طاقات تكريراملشاريع احمللية املشتركة
(بآالف البراميل في اليوم)

400
بترورابغ

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %37.5

400
سامرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ياسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

305
ساسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ساتورب

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

إجمالي الطاقة التكريرية
(بآالف البراميل في اليوم)

املشاريع  املشتركة احمللية اململوكة للشركة بالكامل1006

املشاريع  املشتركة احمللية 1905

املشاريع  املشتركة الدولية2464

على مستوى العالم5375

حصة أرامكو السعودية3104.25

 املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة 
(مباليني البراميل)

2014
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.7857.3775.34614.509غاز البترول املسال

70.35938.91983.018192.296البنزين

 وقود الطائرات / 
8.8203.14115.83727.798كيروسني

83.41661.588121.111266.115الديزل

0.3931.614127.899129.906زيت الوقود

 األسفلت 
6.81010.42211.35928.591ومنتجات متنوعة

171.584123.061364.570659.215اإلجمالي

2013
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.8196.2236.13814.180غاز البترول املسال

67.53836.78579.814184.137البنزين

 وقود الطائرات / 
8.1852.83214.54425.561كيروسني

82.07959.561117.806259.446الديزل

0.8512.118110.412113.381زيت الوقود

 األسفلت 
6.6819.0597.99423.734ومنتجات متنوعة

167.153116.578336.708620.438اإلجمالي

استخالص الكبريت
(ماليني األطنان املترية)

20144.4

20133.9

صادرات الكبريت*
(ماليني األطنان املترية)

20143.0

20132.5

*  باستثناء املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف

 عدد زيارات السفن 
20142013201220112010حسب نوع املنتج

19592018206819591756الزيت اخلام

567858965967816منتجات

182198232234308غاز البترول املسال

27083074326531602880إجمالي عدد زيارات السفن
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مركز تنسيق األعمال في الظهران يراقب شبكة التوزيع 
في الشركة لضمان سرعة االستجابة واملوثوقية

إخالء مسؤولية: كل شركة من الشركات املنتسبة لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية», وعلى وجه اخلصوص كل شركة 
ُـعدُّـ كيانًـا منفصالًـ يدير شؤونه اخلاصة. أما استخدام كلمات مثل «الشركة» و  تابعة لها وما ميثلها من مشروعات ومراكز أبحاث, تـ

«أرامكو السعودية» والضمائر املتصلة واملنفصلة التي تشير إلى الشركة أو موظفيها فهي تستخدم من أجل تسهيل اإلشارة فقط وال 
ا للوضع املستقل لكل شركة وعالقتها بأرامكو السعودية, أو تفيد بأن أرامكو السعودية متارس أنشطة  ا دقيقًـ ُـقصد بها أن تقدم وصفًـ يـ

جتارية خارج اململكة العربية السعودية.

حقوق النشر 2015, أرامكو السعودية. جميع احلقوق محفوظة

صادرات عام 2013 حسب املنطقة (نسبة مئوية)صادرات عام 2014 حسب املنطقة (نسبة مئوية)
الشرق األقصى

الزيت اخلام62.3

املنتجات املكررة46.4

سوائل الغاز الطبيعي*25.5

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة3.3

سوائل الغاز الطبيعي*3.6

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.0

املنتجات املكررة39.1

سوائل الغاز الطبيعي*70.9

* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة10.7

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام17.3

املنتجات املكررة0.5

سوائل الغاز الطبيعي*0

الشرق األقصى

الزيت اخلام60.7

املنتجات املكررة46.6

سوائل الغاز الطبيعي*27.9

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.6

املنتجات املكررة2.1

سوائل الغاز الطبيعي*4.9

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.3

املنتجات املكررة44.5

سوائل الغاز الطبيعي*67.2

* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام6.1

املنتجات املكررة6.8

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام19.3

املنتجات املكررة0

سوائل الغاز الطبيعي*0
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