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التقرير السنوي لعام 42016

إخالء مسؤولية: تُستخدم الكلمات مثل »الشركة« و»أرامكو السعودية« والضمائر املنفصلة »هي« و»نحن« و»هم« والضمائر املتصلة »ـها« و»ـنا« و»ـهم«، واأللقاب املختصرة، 
من أجل تسهيل اإلشارة فقط، وال يُقصد بها أن تقدم وصًفا دقيًقا حلالة أي كيان قانوني أو وضعه أو لوصف عالقة بني شركات، كما أنها ال تفيد أن أرامكو السعودية 

متارس أنشطة جتارية خارج اململكة العربية السعودية.

ل بأيِّ حال من األحوال عرًضا لبيع سندات مالية يف أرامكو السعودية يف أيِّ دولة أو يشّكل دعوة لتقدمي عرٍض لشرائها، واملعلومات الواردة  وهذا التقرير السنوي ال يشكِّ
يف هذا التقرير السنوي تُعرض اعتباًرا من تاريخ إصداره، وهي خاضعة وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. كما أن تقدمي هذا التقرير ال يعني، بأيِّ حال من األحوال، أنه 

لم يطرأ أيُّ تغيير على املواضيع التي قّدمت فيه، وال يعني، أيًضا، أن هذا التقرير يقدم وصًفا شاماًل ألرامكو السعودية.

كما أن املعلومات الواردة يف هذا التقرير السنوي لم تخضع للتدقيق، وعليه، فإنها قابلة للتغيير. ولذا ال ينبغي التعويل بصورة غير مناسبة على املعلومات الواردة فيه. 
كما أن املعلومات املتعلقة بالفترات السابقة وأي معلومات أخرى واردة هنا ال تشير بالضرورة إلى النتائج املتوقعة ألرامكو السعودية يف املستقبل.

كما أن جميع املعلومات الواردة يف هذا التقرير، فيما عدا املعلومات املتعلقة بأمور سابقة، هي معلومات استشرافية للمستقبل، ويف بعض احلاالت، ميكن للقارئ متييز 
املعلومات االستشرافية من خالل كلمات مثل »سوف«، و»نترقب«، و»نتوقع«، و»نخطط«، و»نعتقد«، و»نعتزم«، سواء وردت باإليجاب أو النفي، أو غيرها من املصطلحات 

املشابهة. وتتعلق هذه املعلومات بأحداث مستقبلية، أو باألداء املستقبلي ألرامكو السعودية، وتعكس التصورات والتوقعات احلالية إلدارة الشركة، وترتبط بها مخاطر 
وأوجه غموض وعوامل أخرى معلومة وغير معلومة ميكن أن تتسبب يف إحداث فروق جوهرية يف األداء أو النتائج أو اإلجنازات الفعلية ألرامكو السعودية. 

© 2017، أرامكو السعودية.
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السيد أندرو ف. ج. قولد
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لشركة بي جي قروب بي إل 
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مجلس اإلدارة
احلوكمة

إن ما ميّيز أرامكو السعودية عن غيرها وميّيز موظفيها، 
هو السلوك، فكل ما نقوم به يخضع لقيم الشركة، وهي: 

التمّيز، والسالمة، واملسؤولية، والنزاهة، واملواطنة. كما 
أننا نلزم أنفسنا باتباع أرقى املعايير العملية واألخالقية، 

 ونحرص على بناء عالقات قائمة على الثقة 
واحملافظة عليها.

ويحدد هيكل احلوكمة يف الشركة توجهنا االستراتيجي 
ويضمن حتقيقنا قصب السبق والريادة يف قطاع الطاقة، 
كما يساعد يف تشكيل هويتنا وبلورة صورتنا حول العالم، 

مبا يف ذلك لدى عمالئنا وموردينا وشركاء األعمال 

احلاليني واجلدد. ويتولى مجلس إدارة الشركة )املجلس(، 
الذي يضم يف عضويته مجموعة من اخلبرات املتنوعة 

ذات التوجهات املستقبلية، وضع معايير النزاهة والسلوك 
األخالقي التي تسير عليها الشركة. 

 ويشرف املجلس على ما نُِعّده من التقارير الدورية 
وممارسات وإجراءات التدقيق املستقل، التي تتم مبصادقة 
املجلس وحتت مراقبته وتهدف إلى ضمان إجراء مراجعة 

مستقلة وسرية وشاملة ألعمال الشركة وتوفر قناة تتيح 
للمدققني تقدمي تقارير واضحة وشفافة إلى مجلس إدارة 
الشركة واملجلس األعلى لشركة الزيت العربية السعودية 

)أرامكو السعودية(.

 معالي الدكتور خالد بن 
صالح السلطان

 مدير جامعة امللك فهد 
للبترول واملعادن

السير مارك مودي-ستيوارت

رئيس مجلس اإلدارة السابق 
لشركة رويال داتش شل وشركة 

أنغلو أمريكان بي إل سي

السيد بيتر وويكي

عضو منتدب سابق يف البنك 
الدولي والنائب السابق لرئيس 

مؤسسة التمويل الدولية
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ً

ً

 رسالة معالي 
رئيس مجلس 

اإلدارة
كان عام 2016 حافاًل بالتحديات يف قطاع النفط 

والغاز على الصعيد العاملي، غير أننا ننظر إلى 
هذه التحديَّات باعتبارها فرًصا تُسهم يف إطالق 

قدرات جديدة وحتقيق قيمة أفضل. وسيتضح 
للعيان يف املستقبل القريب، إن شاء اهلل، أنه على 

الرغم مما حفلت به بيئة األعمال من معوقات، 
فإن عام 2016 كان مبثابة نقطة حتول، ليس 

للشركة واململكة فحسب، وإمنا لصناعة النفط 
والغاز العاملية.

لقد عملت أرامكو السعودية خالل عام 2016 
على استغالل ما متلكه من قدرات وانضباط 

مالي وإمكانات ابتكارية لضمان التحلي بالقوة 
واملرونة، ويف الوقت ذاته حتقيق إجنازات متثل 

عالمات فارقة، مبا فيها بلوغ مستويات غير 
مسبوقة إلنتاج النفط اخلام، ومعاجلة الغاز 

اخلام، وإنتاج غاز البيع، إلى جانب حتقيق درجة 
أكبر من التكامل عبر مجمل مراحل سلسلة 

القيمة البترولية. وكل هذه اإلجنازات مت حتقيقها 
يف ظل أسعار نفط منخفضة مستمرة لفترة 

طويلة، واقتصاد عاملي ضعيف.
وللمساعدة يف ضمان إمدادات موثوقة من 

الطاقة البترولية لتلبية الطلب يف املستقبل، 
أجنزت أرامكو السعودية التوسعة الثانية ملرفق 

النفط اخلام يف الشيبة وبدأت تشغيل معمل 
الغاز العمالق يف واسط، وهو ما زاد من قدراتها 
اإلجمالية يف مجال إنتاج النفط اخلام ومعاجلة 

الغاز. كما بدأت أنشطة التشغيل أيًضا يف 
 »صدارة«، وهي أكبر مجمع كيميائي يف العالم 

يتم بناؤه يف مرحلة واحدة. 

وستساعد هذه املشاريع العمالقة، هي وغيرها 
من املشاريع اجلاري إنشاؤها حالًيا، يف تلبية 

الطلب احمللي املتنامي على الطاقة، وحتقيق زيادة 
كبيرة يف إنتاج الغاز باعتباره مصدر طاقة نظيًفا 
عالي الكفاءة للمنافع والصناعات، وتوفير اللقيم 

للقاعدة الصناعية. ويف خضم ذلك بقي تركيز 
الشركة منصّبًا على األفق بعيد املدى، فواصلت 

االستثمار يف األبحاث والتطوير سعًيا منها إليجاد 
طرق جديدة لتسهيل استخدام البترول وجعله 

أكثر فائدة واستدامة وأكبر قدرة على املنافسة. 
ومما يثير اإلعجاب أيًضا أن هذه اإلجنازات 
تتحّقق يف وقت تنمو فيه أرامكو السعودية يف 

اجتاهات جديدة، منها بناء محفظة أعمال أقوى 
يف املجاالت الالحقة ملراحل اإلنتاج؛ من خالل 
اغتنام فرص تنفيذ أعمال عاملية يف مجاالت 

التكرير والكيميائيات والتسويق. 
ومن خالل البحث عن مناطق واعدة جديدة 
وبلوغ أقصى اإلمكانات وبناء قدرات جديدة، 
فقد متّكنت الشركة من حتقيق قيمة أكبر لها 

ولعمالئها وجلميع األطراف ذات املصلحة فيها، 
لتثبت مرًة أخرى أن الطاقة يف أرامكو السعودية 

متثل فرًصا واعدة. 
من جانب آخر مهم فقد أطلقت اململكة العربية 

السعودية خالل هذا العام برنامًجا تاريخّيا 
وطموًحا هو رؤية اململكة 2030، التي تهدف، من 

بني ما تهدف إليه، إلى إحداث حتوُّل اقتصادي 
واجتماعي شامل، وتنويع االقتصاد الوطني، وبناء 
قطاع خاص مزدهر. وستتيح هذه الرؤية ألرامكو 

السعودية توسيع نطاق تواجدها على الساحة 
العاملية، حيث ستطور الشركة، توافًقا مع الرؤية، 

منظومة التوريد التابعة لها، وتعّزز املوثوقية يف 
أعمالها من خالل شبكة محلية من املوّردين 

واملصنِّعني، ويف الوقت ذاته ستزيد من القدرة 
التنافسية لقطاع الطاقة السعودي، مبا ينطوي 

عليه ذلك من حتقيق تنمية مستدامة وخلق فرص 
عمل متمّيزة للمواطنني. 

وبالنسبة ألرامكو السعودية، فإن أهم جانب يف 
التحوُّل الذي تنفذه اململكة يتمثل يف إدراج جزء 
من أسهمها مستقباًل يف أسواق األسهم احمللية 
والعاملية. وسيسهم هذا اإلجراء يف زيادة تنويع 

االقتصاد الوطني وتنميته، يف الوقت الذي سيُبرز 
فيه بصورة أكبر على الصعيد العاملي إجراءات 

صنع القرار واحلوكمة يف الشركة ويعّضد الثقة 
يف استراتيجيتها بعيدة املدى. 

وعلى الصعيد العاملي، فقد كان عام 2016 نقطة 
حتول يف سوق النفط، حيث وصل التراجع الذي 

بدأ يف عام 2014 إلى أدنى مستوى له وبدأ 

التوازن يجد طريقه إلى األسواق، علًما بأن االتفاق 
الذي مت التوصل إليه بني الدول املنتجة يف أواخر 

العام، إلى جانب التحسن الذي شهدته العوامل 
االقتصادية األساس، كل ذلك قد مّهد لتحسن بيئة 

األعمال يف عام 2017. 
ويف عام 2016، صادقت اململكة على اتفاق باريس 

بشأن تغير املناخ، الذي بُنَي على اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، والذي يقود 
العالم بأسره إلى عهد جديد يف مجال الطاقة. 

ونعتقد أن هذا التحول سيتم بصورة تدريجية، وأن 
النفط والغاز سيحتفظان بدور بالغ األهمية يف 

مزيج الطاقة العاملي لعشرات السنني.
وغني عن القول إن النجاح الذي حققته أرامكو 

السعودية ما كان ليتحقق لوال املساندة التي تتلقاها 
الشركة من لدن خادم احلرمني الشريفني، امللك 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه اهلل، وسمو 
ولي العهد، صاحب السمو امللكي األمير محمد بن 

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. 
وقد حظيت الشركة يف ديسمبر بشرف استقبال 
خادم احلرمني الشريفني أثناء زيارته، أيده اهلل، 

إلى الظهران وافتتاحه خمسة مشاريع للنفط 
والغاز، إلى جانب تدشني مركز امللك عبدالعزيز 
الثقايف العاملي، ومشروع »صدارة« املشترك يف 

اجلبيل، وكلها مبادرات تهدف إلى حتقيق الوعد 
الذي قطعته اململكة على نفسها بإيجاد غد أفضل 

من خالل بناء قدرات جديدة يف مجال الطاقة 
واغتنام الفرص اجلديدة إليجاد القيمة، فعام 
2016 لم يكن - باختصار - مجرد عام ناجح 

فحسب، بل وجسًرا لغد أفضل، بإذن اهلل.
ومبناسبة صدور هذا التقرير فإنني، نيابًة عن 

مجلس إدارة أرامكو السعودية، أتقدم بجزيل 
 الشكر إلى موظفي الشركة الذين كان أداؤهم 
 رائًعا على الرغم من الظروف بالغة الصعوبة، 
 وإلى عمالئنا وشركائنا واملجتمعات التي نعمل 

 فيها ملا قدموه من جهود أسهمت يف حتقيق 
جناحنا املشترك. 

خالد بن عبدالعزيز الفالح
 وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية

رئيس مجلس اإلدارة
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 كلمة 
الرئيس

منذ أيامها األولى وضعت أرامكو السعودية نصب 
عينيها أن تصبح أكبر شركة موثوقة يف العالم يف 
مجال إنتاج الطاقة. وقد أسهمت منهجية أرامكو 

السعودية بعيدة املدى فيما يتعلق بإدارة املوارد 
الهيدروكربونية للمملكة يف حتقيق مستويات عالية 

ومتمّيزة جًدا من األداء والنمو.
ويف اآلونة األخيرة أصبحت رؤيتنا يف الشركة تتمثل 

يف أن تصبح أرامكو السعودية الشركة الرائدة يف 
العالم يف قطاعي الطاقة والكيميائيات، مع تعزيز 

تركيزنا على املدى البعيد. ويف الوقت الذي يظل فيه 
توجهنا االستراتيجي ثابًتا دون تغيير، إال أن هناك 
ثالثة تطورات كبيرة يجدر بي هنا تسليط الضوء 

عليها؛ نظًرا لألثر الكبير الذي أحدثته يف أعمالنا 
خالل عام 2016.

أواًل، بقيت السوق النفطية حافلة بالتحديات، مما 
تسبب يف تأجيل عدة مشاريع يف قطاع الطاقة أو 

إلغائها. وقد استطعنا التصدي لهذا التحدي بزيادة 
تركيز الشركة على التمّيز وخفض التكاليف، يف 
كل منحى من مناحي أعمالنا. لقد حرصنا على 

تعزيز البرامج التي تبنتها الشركة يف مجاالت التمّيز 
التشغيلي وكفاءة رأس املال، مع التركيز على تعزيز 
أنظمتنا القوية يف مجاالت القيادة وإدارة األداء.   

ثانًيا، يؤكد برنامج التحول الوطني الذي وضع من 
أجل بناء الطاقات والقدرات املؤسسية املطلوبة 
لتحقيق األهداف الطموحة التي تضمنتها رؤية 

اململكة 2030، على دور أرامكو السعودية، 
باعتبارها واحدة من أهم محركات التنمية يف 
اململكة، كما يعمل، يف الوقت ذاته، على متكني 
الشركة من توسعة رقعة بيئتها التجارية. لقد 

حققت الشركة تقدًما مشجًعا فيما يتعلق بتنفيذ 
برنامج تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع 

التوريد )اكتفاء(، وذلك من خالل التركيز الكبير 
للبرنامج على تطوير التوريد احمللي املوثوق، 

والصادرات، وخلق الفرص الوظيفية.
وقد ارتفعت قيمة املشتريات املباشرة من املواد 

التي متت ترسيتها على مصنعني يف السوق احمللية 
مبقدار 800 مليون دوالر، لتصل إلى 2.9 مليار 

دوالر يف عام 2016. وهو ماميّثل 43.5% من إنفاق 
الشركة على توريد املواد، كما أنه يَُعدُّ األعلى يف 

تاريخ أرامكو السعودية على اإلطالق.
كما قطعت الشركة مراحل مهمة يف جهودها 
نحو تعزيز التنمية يف اململكة من خالل وضع 

حجر األساس إلنشاء مجمع امللك سلمان العاملي 
للصناعات واخلدمات البحرية يف رأس اخلير. 
ويُنتظر أن يكون أكبر مجمع للصناعات البحرية 
يف اململكة. كما يُتوقع أن يكون مركًزا لألنشطة 

البحرية الهندسية واإلنشائية يف املنطقة واخلبرات 
املتعلقة بهذه األنشطة.

ثالًثا، أكدت اتفاقية باريس بشأن تغير املناخ على 
وجهة النظر التي تتبناها الشركة، وهي أن رسم 

مالمح املنظومة املستقبلية لقطاع الطاقة، يف 
عالم يفرض قيوًدا على الغازات املسببة لظاهرة 

االحتباس احلراري، يتطلب نهًجا يقوده قطاع 
الطاقة، بينما يعتمد هذا النهج على التقنيات 
احلديثة ويتسم بدرجة عالية من التعاون بني 

األطراف املعنية به. 
وعلى هذا الصعيد فإننا نشعر بالفخر مبشاركتنا 

يف إطار املبادرة البيئية لشركات النفط والغاز، 
وذلك يف االستثمار يف إنتاج تقنيات مبتكرة خلفض 

االنبعاثات، الذي تبلغ قيمته مليار دوالر، لتتمكن 

 هذه التقنيات، بعد بلوغها مرحلة االستغالل 
التجاري، من خفض انبعاثات الغازات املسببة 
لظاهرة االحتباس احلراري يف العالم بأسره.

وقد أسهمت كل هذه التحديات، سواًء القائمة 
حالًيا أو املتوقعة، يف تقوية عزمنا وإصرارنا على 
حتقيق مزيد من القيمة للشركة والتمكني ملسيرة 

تنمية واقتصاد اململكة. ويف املقابل فإن هذا 
 اإلصرار ساعدنا على حتديد أولوياتنا بصورة 

أكثر دقًة وفاعلية.
ففي هذا الصدد تعتزم الشركة تنفيذ مشاريع 

ومبادرات جريئة تتضمن إنتاج مزيج من الوقود 
الفائق النظافة، ومشاريع تُعنى باستدامة النفط، 
ومضاعفة إمدادات الغاز احمللية، وحتقيق قصب 

السبق والريادة يف مجال مصادر الطاقة املتجددة، 
والتحول إلى قوة عاملية يف مجاالت التكرير 

والكيميائيات والتسويق، مستعينة يف ذلك بتطبيق 
عدد من أفضل التقنيات وأمهر األيدي العاملة 

وأكثرها موهبة يف العالم.
لقد كان عام 2016م عاًما حافاًل باملتغيرات 
والتحديات واملنجزات. ويطيب لي، مبناسبة 

صدور تقرير هذا العام السنوي، أن أتقدم بوافر 
الشكر والتقدير إلى جميع موظفي الشركة على 

اإلسهامات العديدة واإلجنازات التي حققوها، فمرة 
أخرى أثبت هؤالء املوظفون من خالل حماسهم 

وتفانيهم أن الشركة، على الرغم من الضغوط التي 
تواجهها على املدى القريب، احتفظت بقدرتها على 

حتويل اإلمكانات إلى فرص، وإضافة مزيد من 
القيمة من قاعدة املوارد التي حبا اهلل بها اململكة.

أمني بن حسن الناصر
الرئيس وكبير اإلداريني التنفيذيني



التقرير السنوي لعام 122016

املدينةالوسيع

اململكة العربية السعودية

أبها
جدة

جازان
جنران

اجلوف

الظهران

اجلعيمة رأس تنورة
القطيف

اجلبيل
السفانية

القصيم
الرياض

السليل

رابغ

ينبع األحساء

ضبا

تبوك

هيوسنت

واشنطن

بوسطن
لندن

ميالنو
نيودلهي

سنغافورة

شامن
فوجيان

شانغهاي

سيئول
دايجون

بكنيطوكيو

باريس

اإلسكندرية

أبردين

الهاي، ماستريخت،
دلفت

ديترويت

مدينة نيويورك

طريف

ثول
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املدينةالوسيع

اململكة العربية السعودية
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اجلبيل
السفانية

القصيم
الرياض

السليل

رابغ

ينبع األحساء

ضبا

تبوك

هيوسنت

واشنطن

بوسطن
لندن

ميالنو
نيودلهي

سنغافورة

شامن
فوجيان

شانغهاي

سيئول
دايجون

بكنيطوكيو

باريس

اإلسكندرية

أبردين

الهاي، ماستريخت،
دلفت

ديترويت

مدينة نيويورك

طريف

ثول

األعمال املحلية والعاملية
املقر الرئيس ألرامكو السعودية

مصفاة أرامكو السعودية )4(
فرضة )9(

مستودع منتجات بترولية )24(
مصفاة مشروع مشترك

شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية )لوبريف(
شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق(

مركز بحوث وتطوير/ مكتب تقنية
مكتب عاملي

املشاريع العاملية املشتركة والشركات التابعة التي 
متتلك أرامكو السعودية فيها حصة األغلبية

هيوسنت
شركة موتيفا إنتربرايزز إل إل سي

ماستريخت
أرالنكسيو القابضة بي يف

اإلسكندرية
الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(

فوجيان
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات احملدودة

شركة سينوبك سنماي بتروليم كومباني ليمتد
سيئول

شركة إس أويل
طوكيو

شوا شل سكيو ك. ك.
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أرقام مهمة

إجمالي إنتاج املواد 
الهيدروكربونية ببراميل 

املكافئ النفطي: 

 
مليون برميل في اليوم

إنتاج النفط الخام: 

 
 مليون برميل في اليوم

إجمالي كميات الغاز 
الخام املعالجة: 

 
  مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم

إنتاج غاز البيع: 

 
  مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم

 احتياطيات النفط 
الخام واملكثفات: 

 
 مليار برميل

احتياطيات الغاز: 

 
 تريليون قدم مكعبة قياسية

13.510.5

260.812.0

298.78.3



15

إنتاج اإليثان: 

 
 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم

الطاقة التكريرية العاملية: 

 
 مليون برميل في اليوم

إنتاج سوائل الغاز 
الطبيعي: 

 
مليون برميل في اليوم

الطاقة التكريرية اململوكة 
بالكامل واململوكة باملشاركة 

ألرامكو السعودية:

 
مليون برميل في اليوم

9205.4

1.43.1
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تتطلب االستفادة من ثروة املوارد 
الهيدروكربونية الهائلة باململكة توافر 

أفضل التقنيات، مثل جهاز احلفر املوضح 
م بالشركة. وستضمن  بالصورة واملُصمَّ

مشاريع احلفر البري والبحري املشتركة 
اجلديدة توفير األدوات والكوادر البشرية 
التي ستحّول الطاقة الكامنة للبترول إلى 

فرص هائلة لأليدي العاملة السعودية 
ولنشاطنا التجاري ومستهلكي الطاقة 

حول العالم.
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التنقيب واإلنتاج: 
تحويل اإلمكانات 

إلى فرص

ُتقق أرامكو السعودية أقصى قيمة ممكنة من املوارد 
التي تتمتع بها اململكة عبر تعزيز املكانة الرائدة 

التي تتلها يف مجالي التنقيب واإلنتاج، ومن خالل 
تعويض كميات النفط املنتجة، وزيادة احتياطيات 

الغاز، وزيادة إنتاج النفط والغاز مع ترشيد التكاليف. 

ففي عام 2016، حققنا رقًما قياسّيا جديًدا إلنتاج 
النفط اخلام، بلغ معدله 10.5 مليون برميل يومًيا. 
كما حققنا مستوًى قياسّيا يف إنتاج غاز البيع بلغ 

معدله 8.3 مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا.
وحيث إن احتياطيات املواد الهيدروكربونية يف اململكة 

متثل بحّد ذاتها طاقة تنطوي على إمكانات كبيرة 
لالستغالل، فإن حتويل تلك اإلمكانات إلى فرص 

يتطلب استقطاب أفضل األيدي العاملة واملمارسات 
والتقنيات، وهي السمات التي تشكل أساًسا لتحقيق 

هدف أرامكو السعودية يف أن تصبح أكبر شركة 
متكاملة يف العالم يف مجالي الطاقة والكيميائيات. 

وعلى مدى ما يزيد على ثمانني عاًما، جنحت أرامكو 
السعودية يف إدارة احتياطيات النفط والغاز يف 

اململكة إدارة حكيمة ومسؤولة، وذلك من أجل 
حتقيق أكبر قيمة ممكنة على املدى البعيد، وكذلك 

من أجل التمكني لنمو االقتصادات األخرى يف 
جميع أنحاء العالم. 

وميثل البترول املورد األصيل الزدهار اململكة 
العربية السعودية ورقّيها، كما يَُعدُّ أساًسا للتنمية 

املستمرة فيها. وعليه، فإن مساعي أرامكو 
السعودية الرامية إلى حتقيق مزيد من القيمة من 

قاعدة املوارد التي تتمتع بها اململكة تنطلق، يف 
األساس، من اخلبرات والقدرات التي يتمتع بها 
موظفو الشركة وموظفاتها، ومن تركيزها الدائم 

على أفضل املمارسات يف مجالها، وعلى كفاءة 
أعمال التشغيل، واستغالل التقنيات املبتكرة، 
وإجراء األبحاث التي تفضي إلى االستغالل 

املستدام للموارد الهيدروكربونية. وتساعد هذه 
القدرات مجتمعة يف تنويع مصادر االقتصاد 

الوطني بصورة أكبر وأشمل، وإيجاد فرص أعمال 
جديدة للشركات العاملة يف مجال تقدمي خدمات 
حقول النفط والتوريد والتصنيع وتطوير التقنيات.

ً

ً
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متكننا النمذجة املتطورة للمكامن 
من حتقيق التطوير األمثل حلقول 

النفط، كما أنها لعبت دوًرا مهًما يف 
مضاعفة الطاقة اإلنتاجية للنفط يف 
مرفق الشيبة لتصل إلى مليون برميل 

يف اليوم.

التنقيب: إضافة احتياطيات 
جديدة إلى قاعدة املوارد 

يف نهاية عام 2016، بلغت احتياطيات النفط اخلام 
واملكثفات القابلة لالستخراج 260.8 مليار برميل، 
فيما ارتفعت احتياطيات الغاز إلى 298.7 تريليون 

قدم مكعبة قياسية. 
ويف عام 2016، اكتشفنا حقلي نفط جديدين هما 

جبة، الذي يقع على بعد 300 كم شمال الدمام، 
وسحبان، الذي يقع على بعد 280 كم جنوب الدمام، 

باإلضافة إلى حقل غاز جديد هو احلديدة، الذي 
يقع على بعد 470 كم جنوب الدمام. ومع نهاية العام، 

مّتت إعادة تصنيف العدد الكلي حلقولنا إلى 130 
حقاًل. ويعكس هذا الرقم تصنيف بعض املناطق 

بوصفها أجزاء أصغر ضمن حقول أكبر، حيث تشكل 
هذه املناطق أجزاًء من مكونات جيولوجية متصلة.

وواصلت الشركة تقدمها يف تنفيذ برنامجها اخلاص 
بالغاز غير التقليدي، حيث متكنت خالل العام 

من إجناز عدد من اآلبار يف شمال اململكة للوفاء 
بالتزامها بتوفير 55 مليون قدم مكعبة قياسية يف 

اليوم من الغاز بحلول نهاية عام 2017 للمرافق 
الصناعية ومرافق توليد الكهرباء يف مشروع مدينة 

وعد الشمال الصناعية، يُضاف إلى ذلك أن الشركة 
أجنزت آباًرا يف جنوب الغوار وحوض اجلافورة.
ومتنح جناحاتنا املستمرة يف إضافة مزيد من 

احتياطيات الغاز، وخاصة الغاز غير املصاحب، 
االقتصاد احمللي مزيًدا من مصادر الطاقة اإلضافية 
النظيفة املتوقعة، وإمدادات أكثر وأنظف من الوقود 
واللقيم، التي ميكن تسخيرها القتناص فرص أكبر.
كما أن متّيزنا يف مجال اكتشاف احتياطيات النفط 

والغاز اجلديدة يتيح للشركة مواصلة منّوها الذي 
تعمل على احملافظة عليه من خالل تنمية خبرات 

موظفيها، وتطوير أحدث التقنيات وتطبيقها، 
ومواصلة حتسني كفاءة أعمالها؛ من أجل احملافظة 

على أداء الشركة املتمّيز على املستوى العاملي.

لالطالع على مزيد عن 
أبحاثنا يف مجال تقنية 

 التنقيب واإلنتاج، 
انظر ص 34

زيادة احتياطيات 
الغاز  

)تريليون قدم مكعبة 
قياسية(

298.7
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10.5

 إنتاج النفط: االستثمار يف 
مرافق اإلنتاج 

تهدف استثماراتنا يف مجاالت التنقيب واإلنتاج 
إلى مرونة إمداداتنا واحملافظة على ريادتنا العاملية 
ن  يف مجال الطاقة اإلنتاجية، وهو األمر الذي مُيكِّ

الشركة من أداء دورها املتعلق باحملافظة على توازن 
إمدادات النفط يف املستقبل. لقد حافظنا على 

طاقتنا اإلنتاجية للنفط عبر حتسني مزيج النفط 
اخلام من محفظة متوازنة من املكامن القدمية 

واجلديدة.
ويف عام 2016 جنحت الشركة يف تنفيذ برنامج كبير 

ومعقد من أعمال احلفر وصيانة اآلبار، وحققت 
تقدًما كبيًرا يف املشاريع الكبرى التالية:

بدأ تشغيل املرحلة الثانية من مشروع زيادة إنتاج  •
حقل الشيبة يف منطقة الربع اخلالي مبقدار 250 

ألف برميل يف اليوم يف عام 2016، ليرتفع بذلك 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية لهذا احلقل إلى مليون 
برميل يف اليوم من الزيت العربي اخلام اخلفيف 

جدّا، وهو ما ميثل ضعف الطاقة اإلنتاجية 
األصلية للحقل.

استمرت الشركة يف أعمال حفر اآلبار من أجل  •
زيادة الطاقة اإلنتاجية حلقل خريص، الواقع على 
مسافة 150 كيلومتًرا جنوب شرق الرياض، مبقدار 
300 ألف برميل يف اليوم، لترتفع طاقته اإلنتاجية 

من 1.2 مليون برميل يف اليوم إلى 1.5 مليون 
برميل يف اليوم مع منتصف عام 2018.

 وتستمر الشركة يف بذل جهودها الرامية إلى تطوير 
مجموعة أنواع النفط اخلام التي تنتجها، مسترشدة 
يف ذلك بتوقعاتها وتقييمها لألداء املستقبلي للسوق 
النفطية. ويف خطوة تهدف إلى حتقيق أقصى قدر 

 من القيمة على املدى البعيد، وخفض التكاليف، 
 ورفع معدالت االستخالص، انتهت الشركة من 
 تنفيذ التقييمات الفنية للحقول املنتجة، ودمج 

النماذج احلاسوبية للطبقات اجلوفية مع شبكات 
املرافق السطحية، وذلك من أجل حتديد أوجه 

االستفادة املشتركة واستغاللها. كما قامت الشركة 
أيًضا بحفر آبار جديدة حلقن املياه من أجل تعزيز 
بت مضخات كهربائية غاطسة  ضغط املكامن، وركَّ

 لزيادة معدالت إنتاج اآلبار، وخفض التكاليف 
املرتبطة باملرافق السطحية.

التنقيب واإلنتاج: تويل اإلمكانات إلى فرص
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إنتاج النفط اخلام 

)مليون برميل يف اليوم(



التقرير السنوي لعام 202016

معاجلة الغاز: تفيز النمو
تُسهم زيادة إمدادات الغاز الطبيعي األقل تلويًثا للبيئة 
يف تقليل االعتماد احمللي على أنواع الوقود السائل يف 
توليد الكهرباء، مما يزيد من صادرات هذا النوع من 

الوقود، ويوفر اللقيم للصناعات البتروكيميائية، األمر 
الذي يحفز التنمية يف مختلف مناطق اململكة ويوفر 
فرص العمل. ويزيد الطلب على الغاز. وقد حققت 
الشركة يف عام 2016 معداًل غير مسبوق إلجمالي 

معاجلة الغاز اخلام بلغ 12 مليار قدم مكعبة قياسية 

لتغذية معمل الغاز يف واسط، بدأت الشركة إنتاج  •
الغاز من آبار الغاز غير املصاحب ذات الثقوب 
الواسعة يف حقلي العربية واحلصباة البحريني 

الواقعني يف اخلليج العربي على مسافة 150 
كيلومتًرا إلى الشمال الشرقي من مدينة اجلبيل 
الصناعية. ويضم حقل احلصباة بعًضا من أغزر 
 منصات الغاز إنتاًجا يف العالم. ومع بدء اإلنتاج 

من هذين احلقلني، أصبح أكثر من 40% من 
إنتاجنا من الغاز غير املصاحب يأتي اآلن من 

احلقول البحرية.

أكثر من 40% من إنتاجنا من الغاز 
غير املصاحب يأتي اآلن من احلقول 
البحرية مثل احلصباة، الذي يغذي 
معمل الغاز يف واسط. وقد حققت 
الشركة يف عام 2016 معداًل غير 

مسبوق إلجمالي معاجلة الغاز 
اخلام، مما يُسهم يف تقليل االعتماد 
احمللي على أنواع الوقود السائل يف 

توليد الكهرباء، ويوفر مزيًدا من 
النفط للتصدير وكذلك املنتجات 

ذات القيمة املضافة.

12.0

يف اليوم. ومن أبرز إجنازات الشركة األخرى يف عام 
2016 ما يلي:

بدأت الشركة تشغيل وحدة ثانية ملعاجلة سوائل  •
الغاز الطبيعي يف الشيبة.

وصل معمل الغاز يف واسط، الواقع إلى الشمال  •
من مدينة اجلبيل الصناعية، إلى طاقته التشغيلية 

 الكاملة البالغة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية 
يف اليوم.

وصلت نسبة اكتمال مرافق معمل الغاز اجلديد  •
يف مدين يف منطقة تبوك يف شمال غرب اململكة 

إلى 97%، وسيوفر املعمل إمدادات الغاز غير 
املصاحب واملكثفات حملطة الكهرباء اجلديدة 

التابعة للشركة السعودية للكهرباء يف مدينة ضبا 
يف شمال غرب اململكة، مما يسهم يف إتاحة فرص 

النمو االقتصادي يف تلك املنطقة.

تواصل الشركة التزامها ملضاعفة 
إنتاجها من الغاز.

معاجلة الغاز اخلام 

)مليار قدم مكعبة 
قياسية يف اليوم(
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بدأنا العمل يف تشييد معمل الغاز اجلديد يف  •
الفاضلي، الواقع على بعد 30 كم غرب مدينة 
اجلبيل الصناعية، وذلك يف أواخر عام 2016. 

ويَُعدُّ هذا املرفق، مثااًل على تأثير الشركة واسع 
النطاق ليس لزيادة إمدادات الغاز فحسب، بل 

أيًضا لدفع عجلة النمو االقتصادي وتطوير األيدي 
العاملة الوطنية وتخفيض االنبعاثات.

م معمل الغاز يف الفاضلي ملعاجلة 2.5  « ُصمِّ
مليار قدم مكعبة قياسية يف اليوم وإمداد 

شبكة الغاز الرئيسة بـ 1.7 مليار قدم مكعبة 
قياسية يف اليوم من غاز البيع، وسيكون أول 

ويف سابقة أخرى هي األولى من نوعها، مت  «
تصميم هذا املعمل منذ البداية ليستخدم 

عملية معاجلة بقايا الغاز لرفع معدل 
استخالص الكبريت إلى 99.9% للمساعدة 

يف حماية الهواء من التلوث.

ال تقتصر قيمة معمل الغاز يف الفاضلي على  «
املوارد التي سيعاجلها، بل سيضيف تطوير 
املعمل مليارات الدوالرات لالقتصاد احمللي 

مع توقع توريد وتصنيع 40% من مواد 
وخدمات املعمل يف اململكة.

إنتاج غاز البيع 

)مليار قدم مكعبة 
قياسية يف اليوم(

التنقيب واإلنتاج: تويل اإلمكانات إلى فرص

8.3

معمل يف الشركة يعالج الغاز غير املصاحب 
املستخرج من احلقول البرية والبحرية مًعا.

كما سيكون أول معمل يستخدم الغاز ذا  «
احملتوى احلراري املنخفض كوقود حملطة 
كهرباء مستقلة، مع إمكانية التحول إلى 

 استخدام غاز البيع حسب احلاجة. 
ومتكننا هذه املرونة من االعتماد على الغاز 

منخفض القيمة يف توليد الكهرباء وزيادة 
اإلمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة إلى 

أقصى حدٍّ ممكن.

وتساعد استثمارات الشركة الكبيرة يف مرافق 
معاجلة الغاز اجلديدة يف تلبية الطلب احمللي على 

الطاقة، واحلدِّ من استخدام الوقود السائل يف توليد 
الكهرباء، وتوفير الفرص يف عدد من القطاعات 
الصناعية مثل الصناعات املستهلكة للطاقة مثل 

احلديد واأللومنيوم وقطاعات الصناعات التحويلية 
األخرى ذات القيمة املضافة.
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باإلضافة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية 
للنفط يف الشيبة، جنحت الشركة 

أيًضا يف تشغيل وحدة أخرى ملعاجلة 
سوائل الغاز الطبيعي، وستستخدم 
الكميات اإلضافية من سوائل الغاز 

الطبيعي لتلبية احتياجات املدن 
الصناعية من اللقيم، مبا يساعد على 

تلبية الطلب املتزايد.  

تسني األداء
واصلت الشركة يف عام 2016 التركيز على حتقيق 
أكبر قيمة ممكنة من موارد اململكة الهيدروكربونية 

على املدى البعيد، بالتوازي مع إجراء تعديالت 
ممنهجة ملواجهة التحديات الناشئة عن تراجع السوق، 
بهدف تقليل التكاليف وحتسني األداء وتعزيز الكفاءة. 
وعلى سبيل املثال، حققت الشركة إجنازات كبيرة يف 
أعمال احلفر من خالل عدد من البرامج واملبادرات: 

تضمنت مبادراتنا لترشيد التكاليف التفاوض  •
بشأن تخفيض تكاليف أجهزة احلفر واملواد 

واخلدمات. وقد نفذت الشركة برنامًجا إلصالح 
املعدات واملواد، أدى إلى حتقيق وفورات كبيرة، 

وشّغلت مركًزا بحرّيا عائًما لتوفير األدوات واملواد. 
وأثمرت هذه اجلهود عن تخفيض التكاليف العامة 

لآلبار مقارنة بعام 2015.

شملت التدابير الرامية إلى حتسني األداء إدخال  •
 ريش احلفر وآليات توجيه جديدة، وتطبيق 

معايير احلفر لزيادة معدالت االختراق خالل 
احلفر وتقليل التكاليف لكل قدم. كما ُخفضت 

ساعات العمل املهدرة لدى املقاولني مقارنة 
باألعوام السابقة.

اشتملت مبادرات تعزيز الكفاءة على حتسني  •
تصميم اآلبار واستخدام تقنيات ساعدت على 
تقليل الوقت املستغرق يف احلفر وإجناز اآلبار 
وجتهيزها لإلنتاج. كما حققنا أرقاًما قياسية 

 عاملية يف إصالح األنابيب، واحلفر املائل 
 لآلبار، واستخدام نظام اجلر السلكي يف 
 اآلبار، وتساعد جميعها على إسراع وتيرة 

إجناز األعمال وحتسني كفاءتها.

حفرت الشركة في عام 2016 
عدًدا أكبر من اآلبار وحققت 

مستويات قياسية في إنتاج النفط 
وغاز البيع، مع تحسين مستويات 

اإلنفاق وإعداد األيدي العاملة. 
وساعدت البرامج واملبادرات املطبقة بالشركة مثل 

»التمّيز التشغيلي« و»إدارة املوثوقية الكلية للمعامل« 
على تعزيز جهود الشركة لتحسني الكفاءة يف أعمال 

التنقيب واإلنتاج.

إمدادات موثوقة من الطاقة 
للمملكة والعالم

تسهم استثمارات ومساعي أرامكو السعودية 
املتواصلة الحتواء التكاليف يف احتفاظها مبكانتها 

البارزة باعتبارها منتج النفط اخلام األكثر موثوقية 
يف العالم. ويوازي ذلك يف أهميته اجلهود املنسقة 

التي تبذلها الشركة لتوفير مزيد من الغاز الطبيعي 
واستخدامه، نحو تنويع مزيج الطاقة وتنمية 

االقتصاد، مبا يضاعف قيمة ثرواتنا الهيدروكربونية 
عدة مرات.

لالطالع على مزيد عن مركز 
التطوير املهني يف قطاع 

 التنقيب واإلنتاج، 
انظر ص 60

ً
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توّفر مرافق التكرير والكيميائيات العائدة 
للشركة، سواء كانت مملوكة بالكامل لها 

أو كانت مشاريع مشتركة مع شركات 
عاملية على أرض اململكة، فرًصا كبيرة 

للصناعات التحويلية وشركات التصنيع 
ومقدمي اخلدمات باململكة، كما توفر 

 القيمة املضافة لقاعدة املوارد 
املوجودة باململكة.
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التكرير واملعالجة والتسويق: 
 إضافة القيمة من 

خالل التكامل

بفضل تنوع وتكامل وقوة مجموعة أعمالها، سيحدُّ 
منوذج اإلمداد واملعامالت التجارية والتسويق التابع 
للشركة من اآلثار املترتبة على تقلبات أسعار النفط، 
ويحقق إيرادات إضافية، ويزيد الفرص املتاحة أمام 
عني احملليني ومقدمي  الصناعات التحويلية وامُلصنِّ

اخلدمات، حيث ُتَعدُّ هذه كلها عوامل تفز منو فرص 
العمل وتقيق القيمة.

 واستمراًرا ملسيرة حتول أرامكو السعودية إلى 
أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات يف العالم، 

 حققت الشركة يف عام 2016 مزيًدا من العوائد 
 من قاعدة مواردها من خالل مواصلة تنفيذ 

مجموعة من املشاريع الكبيرة يف مجال التكرير 
واملعاجلة والتسويق.

ففي مجال التكرير، أحرزت الشركة تقدًما مطرًدا 
يف تنفيذ مشروع مصفاة جازان اململوكة لها بالكامل 
يف جنوب غرب اململكة، حيث تضم مجمًعا متكاماًل 
إلنتاج املواد العطرية. ويف مجال الكيميائيات، بدأت 

الشركة تشغيل وحدة التكسير البخاري مختلطة 
اللقيم مع إمكانية تكسير 85 مليون قدم مكعبة 

قياسية من اإليثان يف مشروع صدارة املشترك مع 
شركة داو كيميكال يف مدينة اجلبيل الصناعية، 

وأوشكت على إجناز توسعة مجمع بترورابغ املتكامل 
للتكرير والكيميائيات على ساحل البحر األحمر 
بالتعاون مع شريكها الياباني شركة سوميتومو، 

وأطلقت مشروع أرالنكسيو املشترك للكيميائيات 
املتخصصة يف هولندا.

ويحتل إطالق كامل اإلمكانات التي تنطوي 
عليها املوارد الهيدروكربونية مكان الصدارة يف 
استراتيجية أرامكو السعودية يف مجال التكرير 

واملعاجلة والتسويق، حيث تخطط الشركة 
لالستفادة من األوجه املشتركة وحتقيق التكامل 
على الصعيدين التشغيلي واجلغرايف، وذلك من 

خالل الربط بني إمدادات النفط والغاز والتكرير 
والكيميائيات وزيوت األساس يف املناطق التي تتمتع 

ن هذا النموذج املتكامل  بإمكانات منو عالية. ومُيكِّ
للعمل الشركة من حتقيق قيمة أعلى من كل جزيء 

من املواد الهيدروكربونية التي تنتجها، فضال عن 
زيادة حصتها يف السوق العاملية.
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ملعرفة مزيد عن أبحاثنا 
يف مجال تقنية التكرير 

 واملعاجلة والتسويق، 
انظر صفحة 38

ً

أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق 
احمللية: تفيز النمو

تتضافر عوامل عديدة إليجاد ظروف مواتية 
لالستثمار والنمو، بل وملزيد من الطلب، تتمثل يف 
ثروات اململكة من النفط والغاز، والشبكة املتنامية 

التي متلكها من مرافق التكرير والكيميائيات املتكاملة 
مع املجمعات الصناعية، وقربها اجلغرايف من 

األسواق الرئيسـة يف أوروبا وآسيا.
وقد جنحت أرامكو السعودية يف عام 2016 يف إمداد 
قطاع النقل يف البالد بشكل آمن وموثوق باحتياجاته 

من املنتجات املكررة والوقود للمحافظة على حركة 
النقل يف اململكة، وزودت قطاع الطاقة الكهربائية 
يف اململكة بالوقود واللقيم، وأحرزت تقدًما كبيًرا 

يف مشاريع التكرير والكيميائيات املتكاملة، وتطوير 
 أعمال الزيوت األساس. كما واصلت استكشاف 

فرص التكامل التي مت تعزيزها داخل شبكة التكرير 
احمللية، والتركيز يف الوقت نفسه على األداء لرفع 

الكفاءة التشغيلية.
ووصلت نسبة إجناز أعمال إنشاء مصفاة جازان التي 

تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يف اليوم إلى %55، 
ويشمل املشروع ككل فرضة بحرية ومحطة كهرباء 

تعمل بتقنيتي حتويل السوائل إلى غاز والدورة املركبة 
للوقود، وتصل قدرتها إلى 3.7 غيغاواط. ومن املقرر 
أن تنطلق أعمال التشغيل التمهيدي ملجمع جازان يف 

منتصف عام 2018، عقب إجناز الفرضة البحرية.

تلتزم الشركة بزيادة طاقتها 
التكريرية العاملية.

صدارة: إطالق القيمة الكامنة
مع أن صناعة الكيميائيات العاملية يصل حجمها إلى 

4 تريليونات دوالر، فإن حصة دول مجلس التعاون 
اخلليجي يف السوق العاملية للكيميائيات املتخصصة -  
على سبيل املثال - تقل عن 2%، ولذلك ترى الشركة 

أن هناك فرًصا كبيرة لتنمية مجموعة منتجاتها يف 
مجال التكرير واملعاجلة والتسويق مبا يحقق قيمة 

مستدامة لشركائها وعمالئها واململكة ككل.
 جاءت فكرة مشروع صدارة املشترك الذي تبلغ 

طاقته اإلنتاجية ثالثة ماليني طن من اللدائن عالية 
األداء والكيميائيات عالية القيمة سنوّيا انطالًقا من 
احلاجة إلى تلبية الطلب املتزايد يف كل من منطقتنا 

وقارة آسيا. 
وقد حققت شركة صدارة يف عام 2016 إجناًزا 

تاريخّيا ببدء تشغيل وحدة التكسير البخاري مختلطة 
اللقيم، لتصبح بذلك أول مرفق للكيميائيات يف دول 

مجلس التعاون اخلليجي يستطيع تكسير النفتا. 
وتتيح هذه الوحدة، التي يتم فيها تكسير اإليثان 

والنفتا لتكوين مواد جديدة كاإلثيلني والبروبيلني، 
إمكانية إنتاج مجموعة منوعة من اللدائن واملنتجات 

ً
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الكيميائية املصممة لتلبية املعايير الصارمة لقطاعات 
مثل مواد التعبئة والتغليف املتطورة، واإلنشاء، 

واإللكترونيات، واألثاث، وصناعة السيارات.

مجمع الصناعات البالستيكية 
والكيميائية )بالس كيم( ومجمع 

بترورابغ لتقنيات البالستيك: 
مضاعفة القيمة

هناك إمكانات كبيرة إليجاد وظائف جديدة يف اململكة 
يف قطاع الكيميائيات بوجه خاص، حيث ميثل عدد 

الوظائف احلالي يف صناعة الكيميائيات على املستوى 
اإلقليمي أقل من 1% إذا ما قورن مع نظيره يف قطاع 
الكيميائيات العاملي والصناعات املتصلة به، وسيؤدي 

توسع أرامكو السعودية يف هذه الصناعة إلى زيادة 
هذه النسبة، إذ من املتوقع أن يوفر مجمع الصناعات 
البالستيكية والكيميائية )بالس كيم( املجاور ملشروع 

صدارة - على سبيل املثال - 1500 فرصة عمل 
مباشرة وآالًفا من فرص العمل غير املباشرة، حيث 
اجتذب املجمع بالفعل عدًدا من أكبر املستثمرين يف 

مجال الكيميائيات وخدمات النفط يف العالم. وتشمل 
مساندة الشركة االستثمار يف خط أنابيب لنقل 

أكسيد اإلثيلني وأكسيد البروبيلني، وتنسيق جهودنا 
مع فريق العمل يف مجمع الصناعات البالستيكية 

والكيميائية )بالس كيم( والهيئة امللكية للجبيل وينبع 
جلذب املستثمرين، وعمالء املستقبل.

أما مجمع بترو رابغ لتقنيات البالستيك، وهو 
املجمع املتكامل مع مشروع بترورابغ، فمن املتوقع أن 

يوفر أكثر من ألفي فرصة عمل ويجتذب أكثر من 
مليار دوالر من استثمارات القطاع اخلاص. وبالنظر 
إلى ما يتمتع به املجمع من إمكانية الجتذاب عمالء 
جدد، فقد أسهمت الشركة بنسبة 50% من تكاليف 

تطوير املجمع، ومتتلك حالّيا حصة نسبتها %50 
من أصوله وبنيته األساس. والدور األساس الذي 
تضطلع به الشركة هو الترويج والتسويق للمجمع 

الجتذاب الصناعات التحويلية التي ستستهلك الوقود 
السائل واللقيم الذي ننتجه. وقد وّقعت حتى اآلن 

ثالثون شركة محلية ودولية متخصصة يف الصناعات 
التحويلية القائمة على البالستيك اتفاقيات للعمل يف 

املجمع، وبدأت 14 شركة منها اإلنتاج بالفعل.
وأوشكت أرامكو السعودية أيًضا على االنتهاء من 

تنفيذ املرحلة الثانية من مشروع بترورابغ لتوسعة 
مرفق التكسير التابع له، لتكسير 30 مليون قدم 

مكعبة قياسية إضافية من اإليثان وإلضافة مجمع 
للمواد العطرية إلنتاج منتجات جديدة مختلفة، وقد 

مت تشغيل مرفق التكسير بشكل كامل خالل عام 
2016، ومن املقرر البدء يف تشغيل بقية املرافق يف 

منتصف عام 2017.
نشأ خالد الفيفي وترعرع وسط 

جبال جازان، وهو يشغل حالًيا وظيفة 
مهندس ميكانيكي يف مصفاة جازان 

العائدة للشركة التي ال تزال قيد 
اإلنشاء يف اجلزء اجلنوبي الغربي 

من اململكة. ويساعد الفيفي وآالف 
من زمالئه على حتويل املنطقة إلى 

منطقة جاذبة للفرص واالستثمارات. 
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بفضل إقامة مشاريع مشتركة مع 
كبرى شركات الطاقة العاملية مثل 
ساتورب يف اجلبيل، وإس أويل يف 
كوريا اجلنوبية، وياسرف يف ينبع، 

 تستطيع الشركة حتقيق أقصى 
قيمة من املوارد الهيدروكربونية التي 
تتمتع بها اململكة وإنتاج اللقيم الذي 

حتتاجه الصناعة وتوفير أنواع الوقود 
 الذي يلّبي احتياجات املستهلكني 

حول العالم.

شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير 
والبتروكيميائيات )ساتورب(

شركة إس-أويل

 شركة ينبع أرامكو سينوبك 
للتكرير )ياسرف(
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أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق 
العاملية: فتح آفاق جديدة 

متكننا مشاريعنا املشتركة يف الصني واليابان وكوريا 
اجلنوبية والواليات املتحدة األمريكية يف مجالي 
التكرير والتسويق من حتقيق االستفادة القصوى 

يف سلسلة القيمة بدًءا من فوهة البئر وصوال إلى 
املستهلك، مضيفة القيمة إلى مواردنا يف كل خطوة 

نخطوها، وقد استمرت أرامكو السعودية خالل 
عام 2016 يف تقييمها وسعيها الغتنام الفرص 

املتاحة خارج اململكة لرفع طاقتها يف مجالي التكرير 
والكيميائيات لتحقيق مزيد من التكامل يف أعمال 
التكرير واملعاجلة والتسويق إليجاد قيمة إضافية.

 ففي كوريا اجلنوبية، متلك أرامكو السـعـودية  •
حصة أغلبية يف شركة إس-أويل التي تَُعدُّ واحدة 

من شركات التكرير الرائدة يف تلك الدولة. ويجري 
حالّيا تنفيذ مشروعني لتعزيز القدرة التنافسية 
ملصفاتها وزيادة وتيرة تنويع مجموعة األعمال 
وحتسني الربحية. ويتضمن املشروع األول من 

هذين املشروعني حتويل الرجيع منخفض القيمة 
إلى منتجات أوليفينات وبنزين ذات قيمة عالية، 

فيما يشمل الثاني مرافق جديدة إلنتاج البولي 
بروبيلني وأكسيد البروبيلني، واستخالص اإلثيلني.

 ويف إندونيسيا، وقع االختيار على أرامكو  •
السعودية لتكون الشريك االستراتيجي يف مشروع 

اخلطة الرئيسة لتطوير مصايف شركة النفط 
الوطنية اإلندونيسية، برتامينا. ويف عام 2016، 
وقعت أرامكو السعودية اتفاقية تطوير مشروع 

مشترك غير ملزمة إلحراز مزيد من التقدم 
يف مشروع يتضمن املشاركة يف ملكية مصفاة 
تشيالتشاب التابعة لشركة برتامينا يف جاوة 

الوسطى وحتسينها وتشغيلها. وسيتم مبوجب هذه 
االتفاقية رفع طاقة املصفاة إلى 400 ألف برميل 
يف اليوم وتصميمها ملعاجلة النفط اخلام العربي 

بهدف إنتاج منتجات مكررة تلبي مواصفات املعيار 
يورو V، باإلضافة إلى إنتاج البتروكيميائيات 

األساس وزيوت األساس من الفئة الثانية 
لالستخدام يف صناعة مواد التشحيم. وستمتلك 
أرامكو السعودية حصة نسبتها 45% يف املشروع 
الذي أجُِنزت أعمال التصميم الهندسي األساس 

اخلاصة به يف أوائل عام 2017.
وباإلضافة إلى التوسع يف آسيا، أحرزت الشركة 

أيًضا تقدًما على صعيد التكامل يف الواليات املتحدة 
األمريكية وأوروبا:

 ففي الواليات املتحدة األمريكية، وقعت كل من  •
شركة التكرير السعودية، وهي شركة تابعة ألرامكو 

السعودية بصورة غير مباشرة ومقرها مدينة 
هيوسنت، مع إحدى الشركات التابعة لشركة شل 

أويل، خطاب نّيات غير ملزم إلنهاء شركة موتيفا 

إنتربرايزيز إل إل سي، وهي مشروع التكرير 
والتسويق املشترك الذي أسسه الطرفان يف عام 

1998 )»موتيفا«(، وتقسيم أصول هذه الشركة 
فيما بينهما. ورهًنا باستكمال االتفاقيات النهائية 

واحلصول على املوافقات النظامية عليها، ستمتلك 
شركة التكرير السعودية وشركة أرامكو للخدمات 

املالية التابعة لها 100% من موتيفا واألصول 
التابعة لها، مبا يف ذلك امللكية الكاملة ملصفاة 

موتيفا يف مدينة بورت آرثر بوالية تكساس وبعض 
نقاط التوزيع. وتتضمن االتفاقيات النهائية أيًضا 
ترخيًصا حصرّيا الستخدام عالمة شل التجارية 

لبيع منتجات معينة يف أجزاء كبيرة من والية 
تكساس وجنوب شرق الواليات املتحدة األمريكية. 

 ويف هولندا، أطلقت الشركة رسمّيا مشروع  •
أرالنكسيو املشترك مع شركة النكسيس األملانية 

للكيميائيات املتخصصة، يف خطوة مهمة على 
طريق زيادة مشاركة أرامكو السعودية يف قطاع 
الكيميائيات، حيث تَُعدُّ أرالنكسيو شركة رائدة 

على مستوى العالم يف تطوير وإنتاج وتسويق وبيع 
وتوزيع املطاط الصناعي واإليالستومر املستخدم 

يف صناعة إطارات وقطع غيار السيارات على 
مستوى العالم، وكذلك يف قطاعات اإلنشاء 

والنفط والغاز. ويساعد هذا املشروع املشترك 
على إطالق اإلمكانات االقتصادية الكاملة للموارد 
الهيدروكربونية يف اململكة، وميكن أن يتيح فرًصا 
ملزيد من التنوع االقتصادي وتوفير فرص العمل.

منو املبيعات والتسويق 
ميثل التوسع يف أنشطة املبيعات والتسويق مكوًنا 

أساًسا يف استراتيجية أرامكو السعودية نحو تعزيز 
التكامل يف قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق يف 

الشركة وإيجاد القيمة املضافة وتنويع االستثمارات 
على مستويات عدة من املخاطر. واسترشاًدا بهذه 
املنهجية، أضافت الشركة ثمانية عمالء جدد إلى 
قاعدة عمالئها خالل عام 2016 وبحثت عديًدا 

من فرص املبيعات يف منطقة البلطيق، وإفريقيا، 
وأستراليا، ونيوزيلندا. وجددت الشركة االتفاقية 
املبرمة بشأن مرفق التخزين يف أوكيناوا من أجل 

تعزيز أعمال اإلمداد والتوزيع يف آسيا، وتسعى 
الشركة يف الوقت احلالي لزيادة السعة التخزينية 
بنحو مليوني برميل لتصل إلى 8.3 مليون برميل 

بحلول منتصف عام 2017.
يف عام 2016، وقعت الشركة مبادئ العمل األساس 

مع مجموعة جدوى لالستثمار الصناعي وشركة 
لوبريف، وهي إحدى الشركات املنتسبة ألرامكو 

السعودية وتضطلع بتشغيل مصفاتني لتكرير زيت 
 األساس يف جدة وينبع على ساحل اململكة املطل 

 على البحر األحمر، من أجل منحها احلق يف 
نقل هذا الزيت الذي تنتجه لوبريف وتسويقه. 

ً

ً

ً

ً
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الشحنات املصدرة 
يف عام 2016 

حسب املنطقة: 
النفط اخلام

  آسيا
   شمال غرب 

أوروبا
   دول حوض البحر 

األبيض املتوسط
   الواليات املتحدة 

األمريكية
  أخرى

66.7 5.9

5.4

15.8

6.2 وتستخَدم زيوت األساس يف إنتاج مواد التشحيم 
التي تدخل يف تطبيقات قطاع السيارات والقطاعني 

الصناعي والبحري.
وتعتزم الشركة حتقيق التكامل بني شركات إنتاج 

زيوت األساس املنتسبة ألرامكو السعودية، واستحداث 
منتجات عاملية من زيوت األساس من الفئات األولى 

والثانية والثالثة حتمل جميعها العالمة التجارية 
ألرامكو السعودية، مع إمكانية إنتاج 4.7 مليون طن 
سنوّيا، وهو ما يشّكل 14% من الطلب العاملي على 

الزيوت األساس. ويف أواخر عام 2016، دشنت شركة 
أرامكو لتجارة املنتجات البترولية، وهي شركة تابعة 
ألرامكو السعودية وتزاول أعمالها يف قطاع املبيعات 

 والتسويق، تصدير كميات كبيرة من زيت األساس 
من الفئة األولى وحتمل العالمة التجارية اجلديدة 

أرامكو ديورا®. 
باإلضافة إلى تدشني صادرات املنتجات التي حتمل 
العالمة التجارية اجلديدة أرامكو ديورا®، ظل تركيز 

شركة أرامكو لتجارة املنتجات البترولية، التي احتفلت 
مبرور خمسة أعوام من أعمالها الناجحة، ُمنصّبا 
على إيجاد مزيد من القيمة من األعمال التجارية 

واحملافظة على مستوى املوثوقية والربحية من 

مجموعة املنتجات املكررة للشركة. وسعت الشركة 
أيًضا إلى حتقيق مكاسب الكفاءة من خالل االستفادة 

القصوى املمكنة من عقود الشحن، وتعيني شركة 
جديدة رائدة يف قطاع اخلدمات اللوجستية، وزيادة 
عدد املراكز احمللية والدولية لتوسيع قاعدة خيارات 

التخزين وزيادة مرونة أعمال الشحن. 

تلبية احتياجات العمالء على 
املستوى احمللي

تسعى أرامكو السعودية إلى تلبية احتياجات عمالئها 
احملليني بسالمة وكفاءة وموثوقية عن طريق حتسني 

منظومة التوريد لديها واتباع نهج متوازن يف استغالل 
أصولها. وحتقيًقا لهذه األهداف، استمرت الشركة يف 

العمل على حتسني شبكة التوزيع خالل عام 2016. 
ويف إطار تعزيز موثوقية اإلمدادات، أجنزت الشركة 

مشروًعا لزيادة السعة االستيعابية خلط أنابيب 
الرياض/ القصيم من 125 ألف برميل إلى 160 ألف 

برميل يف اليوم، لتعزيز موثوقية إمدادات املنتجات 
املكررة إلى املنطقة الوسطى باململكة.

ً

ً
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الشحنات 
املصدرة يف عام 

2016 حسب 
املنطقة: املنتجات 

املكررة

  آسيا
   شمال غرب 

أوروبا
  دول حوض البحر  
     األبيض املتوسط

  أخرى

32.5
46.1

9.5
11.9

كما واصلت الشركة يف عام 2016 تنفيذ مشروع 
إعادة تشغيل الفرضة اجلنوبية يف ينبع ودمجها مع 

فرضة ينبع للنفط اخلام، وأوشكت األعمال اإلنشائية 
على االنتهاء بنسبة 64%. وسيحقق دمج الفرضتني 

حتسًنا يف املرونة التشغيلية ويؤدي إلى تعزيز السالمة 
عبر شبكة التكرير واملعاجلة والتسويق التابعة للشركة 

لتلبية الطلب يف اململكة العربية السعودية. ومن 
ل الفرضة اجلنوبية وصول إمدادات  املقرر أن تسهِّ

النفط اخلام إلى مصفاتي جدة وجازان باإلضافة إلى 
مصفاة ياسرف املشتركة، مع احملافظة يف الوقت ذاته 

على إمكانات تصدير النفط اخلام.

تدعم الشركة نمو قطاع املنافع 
والقطاع الصناعي اللذين يتمتعان 

بعلو الطلب في املنطقتين 
الوسطى والغربية في اململكة، 

من خالل توسعة شبكة الغاز 
الرئيسة التابعة لها.

وتهدف املرحلة األولى من مشروع توسعة شبكة الغاز 
الرئيسة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية من 8.6 إلى 9.6 

مليار قدم مكعبة قياسية يف اليوم، وتوصيل الغاز 
إلى مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، تلك املدينة 

الصناعية والتجارية اجلديدة الواقعة على بعد 120 
كيلو متًرا شمال جدة، فضاًل عن توصيل الغاز إلى 

منطقة رابغ. وبلغت نسبة اكتمال األعمال اإلنشائية 
يف املرحلة األولى 72% بنهاية العام، فيما بلغت نسبة 

اكتمال أعمال الهندسة 73% ونسبة اكتمال أعمال 
توريد املواد 83% خالل املرحلة الثانية التي سترفع 
الطاقة اإلنتاجية إلى 12.5 مليار قدم مكعبة قياسية 

يف اليوم يف نهاية العام. وستساعد الكميات اإلضافية 
من الوقود واللقيم عمالءنا على حتفيز التنوع 

االقتصادي وتوفير فرص العمل.

انتهاج املسار الصحيح نحو النمو
عّززت اإلجنازات يف قطاع التكرير واملعاجلة 

والتسويق يف أرامكو السعودية املتانة واملرونة يف 
منوذج أعمال الشركة، بفضل استراتيجيتها الرامية 

إلى حتقيق التكامل عبر مختلف مراحل سلسلة 
القيمة الهيدروكربونية، مبا يضع الشركة على املسار 

الصحيح نحو توسيع آفاق منوها.

معامل الغاز اجلديدة، مثل معمل 
الغاز يف واسط، هي مقومات أساس 

لتوسيع شبكة الغاز الرئيسة. وستؤدي 
زيادة سعة شبكة الغاز الرئيسة  إلى 

إنتاج مزيٍد من الغاز بطريقة آمنة، 
وستمّكن لتوفير فرٍص جديدة.  
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يبحث فريق العمل يف مركز األبحاث 
والتطوير العائد للشركة يف مدينة 

هيوسنت إمكانية التوصل إلى مواد مانعة 
للتسرب إلصالح التشققات يف الطبقات 
اإلسمنتية املبطنة آلبار النفط واستعادة 

اإلنتاج من اآلبار املتضررة. ومعمل 
هيوسنت هو أحد املعامل ضمن شبكة 
البحوث العائدة للشركة على مستوى 
العالم التي تكّرس جهودها لتحقيق 

ابتكارات وإجنازات فارقة للتغلب على 
التحديات يف مجال الطاقة.
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التقنية: 
تحفيز االبتكار 

تستحدث أرامكو السعودية حلواًل مبتكرة وفاعلة 
جلعل مواردها أكثر موثوقية واستدامة وذات قيمة 

أكبر، وذلك حرًصا منها على تعزيز مصالح الشركة 
واململكة ومستهلكي الطاقة يف مختلف أرجاء العالم.

وتَُعدُّ التقنية واالبتكار الركيزتني األساس يف 
استراتيجية الشركة الرامية لرفع قيمة قاعدة املوارد 
إلى أعلى مستوى ممكن، واملساعدة على إيجاد سوق 

محلية ملنتجاتنا أكثر تنوًعا وقدرًة على املنافسة 
على الصعيد العاملي، والتأسيس لقوى عمل محلية 

تتمتع بقاعدة معرفية ذات مستوًى عاملي. وقد 
كان مدار حتقيق هذه األهداف، هو تطوير تقنيات 
جديدة وتسويقها، وبناء حتالفات استراتيجية مع 
الشركاء يف قطاع الطاقة، وتوطيد العالقات مع 

املؤسسات البحثية واألكادميية الرائدة على مستوى 

العالم، والسعي إلبرام صفقات استحواذ واستثمار 
استراتيجية لتحقيق قيمة إضافية.

وتركز جهود البحث والتطوير يف أرامكو السعودية 
على مجاالت التنقيب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة 

والتسويق واالستدامة، والسيما يف مجال التقنيات 
املؤثرة التي تستطيع إيجاد ميزة تنافسية كبيرة 
ألعمالها واملساعدة على منو األعمال اجلديدة. 

ويف عام 2016، أحرزت الشركة تقدًما يف عدد من 
املبادرات يف مراحل ومجاالت مختلفة ضمن سلسلة 
القيمة الهيدروكربونية، بدًءا من استخدام الروبوتات 
يف جمع املعلومات السيزمية حتت املاء وإعداد مناذج 

املكامن بوتيرة سريعة، ووصواًل إلى زيادة منتجات 
املصايف ووضع تركيبات وقود جديدة.
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احملافظة على املوارد
تدير أرامكو السعودية موارد النفط والغاز يف اململكة 

منذ أكثر من 80 عاًما. وقد مثََّل االبتكار التقني 
املستمر خالل هذه السنوات القوة الدافعة ألعمال 
التنقيب واإلنتاج يف الشركة، وما زال ميثل عنصًرا 

أساًسا لنجاحها يف املستقبل. وبفضل اإلجنازات 
التقنية التي حققتها الشركة، أصبحت أعمال التنقيب 

أكثر فاعلية وأقل تكلفة، وأوجدت مصادر جديدة 
لإلمدادات، وعززت قدرتها على استخالص كميات 

أكبر من النفط والغاز لضمان النمو املستدام.

تسني قدرات اكتشاف املوارد
يف عام 2016، استطاعت الشركة ألول مرة يف 

مجال تاريخ صناعة النفط والغاز إعداد خوارزمية 
بتريليونات اخلاليا حملاكاة انتقال الهيدروكربونات، 

وهي تعمل باستخدام أحدث إصدار من تقنية باورز 
التابعة للشركة )نظام قادر على إجراء محاكاة آنية 

نة ملقاطع مكامن النفط واملياه(، وقد طورت  ُمحسَّ
الشركة هذه التقنية بسواعد أبنائها، واستطاعت ألول 

مرة يف عام 2000 إنتاج مناذج محاكاة تضم مليون 
خلية معلومات. ويف عام 2010، كشفت الشركة عن 
تقنية غيغاباورز القادرة على إنتاج مناذج تضم مليار 
خلية معلومات. أما اآلن، فسوف يكون ممكًنا بتقنية 
تيراباورز إعداد مناذج للخصائص الفيزيائية ملكامن 

املواد الهيدروكربونية منذ تكوينها حتى اإلنتاج النهائي 
منها، بدًءا من مستوى مسام الصخور املجهرية 

 وصواًل إلى مستوى احلقل العمالق ومستوى 
احلوض أيًضا. 

وميثَّل هذا النموذج املبتكر ثمرة التعاون مع جامعة 
امللك عبداهلل للعلوم والتقنية، الواقعة يف ثول، شمال 

مدينة جدة على ساحل البحر األحمر. وستساعد 
تقنية تيراباورز على ترتيب أولويات املناطق الواعدة، 

واحلّد من مخاطر التنقيب وتكاليفه، كما ستمّكن 
الشركة من إدارة ثروة اململكة من النفط والغاز بشكل 

مستدام ملصلحة األجيال القادمة. 
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حتت قيادة وإشراف الدكتور علي 
دوقرو )الصورة يف الصفحة املقابلة(
يدير فريق تقنية تيراباورز أول نظام 

مؤلف من تريليون خلية حملاكاة 
هجرة النفط. وتساعد املعلومات 
التي كشفت عنها تقنية تيراباورز 

والبيانات التي تسّنى احلصول عليها 
من العّينات على حتقيق قدر أكبر من 

الدقة يف أعمال احلفر، مبا يساعد 
على احملافظة على استدامة املوارد 
البترولية باململكة لألجيال القادمة.

وواصلت الشركة استخدام التقنيات اجليوكيميائية 
التي ابتكرتها داخلًيا بعقول أبنائها، واستخدام 

الكاشفات اجليولوجية وهي تلك املركبات العضوية 
املوجودة يف النفط اخلام للمساعدة على تقييم 

توزيع السوائل اجلوفية وهجرتها وتراكمها، إذ تسهم 
البيانات التي يتسنى احلصول عليها بواسطة هذه 
األساليب يف احلد من املخاطر املرتبطة باملناطق 

الواعدة اجلديدة وتتيح فرًصا جديدة للتنقيب. 
وصنعت الشركة أيًضا واختبرت غواصتني ذاتيتي 
التوجيه مصممتني جلمع املعلومات السيزمية يف 

املناطق البحرية الضحلة، وتستطيع هاتان الغواصتان 
املبتكرتان خفض تكاليف جمع املعلومات بنسبة %30 
واختصار الزمن املستغرق جلمع هذه املعلومات بنسبة 

50%، مبا يساعد على توفير بيانات عالية اجلودة 
بتكلفة أقل.

تسني استخالص النفط
واصلت الشركة يف عام 2016 تطوير مجموعة 

ن للنفط وجتربتها  من تقنيات االستخالص احمُلسَّ
للمحافظة على قدرتها على املساعدة يف تلبية الطلب 

املتزايد على الطاقة.
وما زال برنامج أبحاث الغمر باملاء الذكي يحقق 

نتائج واعدة لتحسني معدالت استخالص النفط من 
مكامن الصخور اجليرية بنسبة تتراوح ما بني %4 

إلى 8%، وأظهرت نتائج برنامج الشركة البحثي 
وجتاربها على احلقول أحادية البئر أن حقن مياه 
البحر ذات التركيبة األيونية احملسنة يحقق أداًء 

أفضل من حقن مياه البحر العادية. ويف عام 2016، 
أجنزت الشركة أعمال التصميم الهندسي التفصيلي 
للمنشآت السطحية الرئيسة ملشروع جتريبي يشمل 
آباًرا متعددة يف العثمانية، وقطعت شوطا طويال يف 

تصميم مشروع جتريبي آخر يف خريص. 

التقنية: تفيز االبتكار 
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بالتعاون مع الصناعات احمللية يف 
األحساء، يتم حتويل مخلفات النخيل 

إلى مسحوق ثم تُضاف إلى سوائل 
احلفر للحيلولة دون فقد طني 

احلفر. وقد يسفر هذا األسلوب 
املبتكر اجلاري دراسته من ِقبل مركز 

البحوث والتطوير يف الظهران عن 
 خفض التكاليف وتوفير فرص 

أعمال جديدة. 

ويف إطار السعي للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد 
الكربون وزيادة استخالص النفط بطريقة تتسم 

بالكفاءة يف الوقت نفسه، واصلت الشركة رصد أداء 
املشروع التجريبي الستخدام ثاني أكسيد الكربون 

يف تسني استخالص النفط، وهو أكبر مشروع من 
نوعه يف منطقة الشرق األوسط. ومنذ عملية احلقن 
األولي لغاز ثاني أكسيد الكربون يف شمال العثمانية 

يف عام 2015، جاءت النتائج من اآلبار االختبارية 
إيجابية، حيث ارتفعت معدالت إنتاج النفط بنسب 

تتراوح بني ثالثة إلى أربعة أضعاف.
وواصلت الشركة إحراز التقدم يف عديدٍ من 

الدراسات التي جترى يف معامل الشركة يف مجال 
حتسني معدالت استخالص النفط باستخدام املواد 

الكيميائية، مبا يف ذلك التوصيف األفضل للتكوينات 
الكيميائية التي يتم اختيارها مسبًقا يف أمناط 

مختلفة من الصخور، وتقييم إمكانية التضافر مع 
تقنية الغمر باملاء الذكي التابعة لنا. وتخطط الشركة 
إلجراء اختبار بكاشف التتبع يف بئر فردية خالل عام 

2017 إلثبات فاعلية التركيبات الكيميائية.
أما خافضات التوتر السطحي فهي عبارة عن مواد 
كيميائية تقلل من التوتر السطحي للسوائل وميكن 

استخدامها للمساعدة يف تخفيف لزوجة النفط 
لسهولة استخراجه من الصخور، وقد طورنا يف 

معامل الشركة خافضات توتر سطحي مكونة من 
جسيمات متناهية الصغر تعمل على استمرارية 

انسياب النفط من الصخور كوسيلة يحتمل أن تكون 
ذات فاعلية يف تعزيز استخالص النفط. وأجنزت 
الشركة يف عام 2016 وضع صيغ كيميائية جديدة 

وأجرت اختبارات لتحديد خصائص املكامن ودرجة 
استقرارها لدعم اختبار كاشف التتبع يف اآلبار 

الفردية املزمع إجراؤه يف عام 2017.
كما أجنزنا دراسات املكامن املتكاملة يف 31 حقاًل 

ومكمًنا، تتضمن البيانات اإلستاتيكية )اجليولوجية 
والبترو فيزيائية(، والبيانات الديناميكية )اختبار 

اآلبار واإلنتاج( إلنشاء مناذج تفصيلية ثالثية األبعاد. 
ومع تطبيق أفضل استراتيجيات تطوير املكامن 

وحتديد معدل نضوبها، مبا يف ذلك أحدث التقنيات 
املتقدمة لتحديد التركيبة البنائية لآلبار وإجنازها 

ميكننا حتليل أداء استخالص النفط يف املكامن 
وإدارتها على املدى البعيد.

ومن خالل استخدام تقنيات احلفر باألنابيب امللفوفة 
ميكن للشركة حتسني أداء احلفر وتعظيم معدالت 
االستخالص من آبار الغاز وهو ما يسهم يف تلبية 
الطلب املتزايد. وقد ساعدت هذه التقنية يف عام 
2016 على تخفيف األضرار التي تلحق بالتكوين 

وحتقيق معدل إنتاج بلغ 60 مليون قدم مكعبة قياسية 
من إحدى آبار الغاز. وتسعى الشركة إلى تخصيص 

مزيد من اآلبار ملشروع هذه التقنية يف عام 2017 مبا 
يتيح تنفيذ أعمال احلفر يف املناطق التي يكون ضغط 

املكامن فيها منخفًضا دون اإلضرار بتلك املكامن.
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تسني الكفاءة واألداء
واصلت الشركة دراسة أنظمة املضخات الكهربائية 

الغاطسة التي ميكن تركيبها وتشغيلها واسترجاعها 
يف يوم واحد باستخدام كابالتها الكهربائية، مما 

يؤدي إلى انتفاء احلاجة الستخدام جهاز حفر خاص 
بصيانة اآلبار، وحتقيق وفٍر كبيٍر يف التكاليف، وتعزيز 

استخالص النفط. وشملت أبرز اإلجنازات املهمة 
التي حتققت خالل عام 2016 اختبار املضخات 

الكهربائية الغاطسة يف حقلي خريص وأبو حدرية. 
أما احملاور األساس األخرى التي تتضمنها برامج 

األبحاث يف الشركة فتتمثل فيما يلي:

نظام سوائل تكسير عالية احلرارة باستخدام مياه  •
البحر غير املعاجلة بهدف احملافظة على املياه 
العذبة ومياه البحر املعاجلة، ومن املقرر إجراء 

جتربة ميدانية على هذا النظام خالل عام 2017.

سوائل تكسير خالية من املاء باستخدام ثاني  •
أكسيد الكربون. وتعتمد هذه التقنية على 

استخدام ثاني أكسيد الكربون حتت مستويات 
ضغط وحرارة فائقة االرتفاع )ثاني أكسيد 

الكربون يف احلالة السائلة( حتى تظل الفتحات 
املسامية الناجتة عن أعمال التكسير الهيدروليكي 

مفتوحة. كما جنحت الشركة يف تصنيع قرابة 
100 من طالءات البوليمر والبوليمرات املشتركة، 

ومن املرتقب اختبارها باستخدام غاز ثاني أكسيد 
الكربون املوضوع حتت ضغط وحرارة فائقة 

االرتفاع خالل عام 2017. 

أجَرت الشركة خالل عام 2016 جتربة ناجحة  •
باستخدام الرمل احمللي املطلي بالراتنجات 

يف إجراء أعمال التكسير يف إحدى آبار الغاز، 
وستعقبها جتارب الحقة، لنفس الغرض، خالل 

عام 2017. وتتسم هذه املبادرة بقدرتها على 
خفض تكاليف إنتاج الغاز، وتعزيز عملية التنمية 

االقتصادية للمملكة من خالل االستفادة من 
املوارد احمللية. كما تتجه الشركة أيًضا إلى حتديد 

املواد الكيميائية املصنعة محلًيا واملستخدمة يف 
حفر وتنشيط اآلبار من أجل االستغناء بها عن 

الكيميائيات املستوردة.

يف طريقة جديدة للتغلب على التحدي املتعلق  •
 باملواد املستخدمة يف عالج فقدان سوائل 

وطني احلفر خالل أعمال احلفر، تبحث الشركة 
إمكانية استخدام نوى النخيل احمللي وأليافه يف 

صناعة هذه املواد. وقدمت الشركة خالل عام 
2016 طلبات للحصول على براءات اختراع لثالث 

مواد مستخدمة يف عالج فقدان طني احلفر، 
وأجرت جتارَب ميدانية على املادة املصنعة من 

نوى النخيل. وميكن إحالل هذه املنتجات اجلديدة 
محل املواد املستوردة باهظة التكلفة املستخدمة يف 
معاجلة فقدان طني احلفر، لتقليل تكاليف احلفر 

بشكل كبير وإيجاد فرص عمل يف املناطق التي 
جترى فيها أعمال احلفر. 

على نطاق أوسع، أجرت الشركة أيًضا تقييًما 
ملجموعة من املواد والكيميائيات احمللية لبحث جدوى 

إحاللها محل املنتجات املستوردة الباهظة التكلفة 
واملشاركة يف تطوير قاعدة موردين محلية تتسم 

بالقوة واملوثوقية. 

التقنية: تفيز االبتكار 
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يعمل روبوت الفحص واملراقبة يف 
املياه الضحلة الذي مت تصميمه 

وتطويره واختباره يف أقل من 
عامني على حتسني سرعة عمليات 

فحص خطوط األنابيب وكفاءتها 
وسالمتها. ويأتي إيجاد حلول مبتكرة 

يف جميع أعمال الشركة ترسيًخا 
الستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز 

القيمة املُضافة.

 االستفادة من التقنية يف 
إضافة القيمة

تتناغم جهود البحث يف الشركة مع استراتيجيتها 
يف مجال التكرير واملعاجلة والتسويق الرامية إلى 
حتقيق التكامل بني مرافق التكرير والكيميائيات 

التابعة لها، وهو تضافر وتكامل يؤدي إلى مضاعفة 
القيمة وتعظيمها. 

ويف عام 2016، جنحت فرق األبحاث والتطوير يف 
تطوير عدة مبادرات الستخالص قيمة إضافية من 
عدد من التقنيات اجلديدة، وشملت هذه املبادرات 

ما يلي: 

نت  • إنتاج الكيميائيات من النفط اخلام. حسَّ
الشركة عملية التكسير بالتحليل احلراري للنفط 

اخلام باستخدام نظام جديد من الوسائط 
الكيميائية. ويجري العمل على قدم وساق لتأكيد 

جدوى هذه العملية، وكانت النتائج األولية قد 
أثمرت عن إنتاج منتجات كيميائية أكثر مقارنة 
ح وجود إمكانية أكبر  بالنتائج املتوقعة، مبا يرجِّ

الستخالص قيمة إضافية. 

تويل املنتجات منخفضة القيمة إلى كيميائيات  •
مرتفعة القيمة. حيث درست فرق األبحاث 

بت بنجاح أربعة خيارات تتعلق  والتطوير وجرَّ
بأعمال املعاجلة واستخدام الوسائط الكيميائية 

لتحسني جودة املهذبات )معاجلة النفط اخلام 
للحصول على النفتا الثقيلة( إلنتاج البنزول، 

والتولوين والزايلني.

تطوير وسائط كيميائية جديدة لزيادة إنتاج  •
املنتجات ذات القيمة املضافة مثل الديزل 

والبروبيلني. استخدمت الشركة عام 2014 
وسيًطا كيميائّيا جديًدا لتحفيز عملية التكسير 
الهيدروجيني يف مصفاة الرياض من أجل زيادة 

حجم إنتاج املقطرات الوسيطة بنسبة %2. 
وستكون اخلطوة التالية استخداَم ذلك الوسيط 

الكيميائي يف مصفاة رأس تنورة. كما طورت 
الشركة وسيًطا كيميائّيا جديًدا لعملية التكسير 

بالوسيط الكيميائي السائل. واستطاع هذا املنتج، 
الذي يتمّيز بقدرته على إنتاج كمية إضافية 

من البروبيلني تتراوح من 4% إلى 7% مقارنة 
بالوسائط الكيميائية األخرى املتوفرة يف األسواق، 

اجتياز املرحلة التجريبية يف أحد املعامل التجريبية 
للتكسير بالوسيط الكيميائي املميأ.

ًً
ً

ً
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احملافظة على القيمة من خالل 
احملافظة على سالمة الشبكات 

تعتمد قدرة الشركة على توصيل منتجاتها إلى 
عمالئها داخل اململكة وإلى فرض التصدير التابعة 
لها بأمان وموثوقية على صيانة بُناها التحتية وفًقا 
ألعلى مستوى من اجلودة، وهو نهٌج يسهم أيًضا يف 
حتسني الكفاءة التشغيلية ألعمال الشركة. ويف عام 

2016، واصلت الشركة حتسني قدرات الصيانة لديها 
باستخدام عديد من التقنيات املبتكرة، مثل:

روبوت الفحص الذي متلك أرامكو السعودية  •
براءة اختراعه، وهو تقنية فريدة من نوعها 
الستخدام روبوت قادر على القيام بأعمال 

الفحص البصري لألسطح الفوالذية التي يتعذر 
الوصول إليها يف احلاالت العادية، وقياس ُسمِكها 
باملوجات فوق الصوتية، باإلضافة إلى دورها يف 

استشعار وجود الغاز. وساعدت الشركة على 
تأسيس شركة جديدة ناشئة بفضل منح ترخيص 
استخدام هذه التقنية للشركة العربية للروبوتات 
»آرابيان روبوتيكس كومباني«، األمر الذي يعكس 

التزام أرامكو السعودية مبساندة الشركات التقنية 

احلديثة على أرض اململكة. ومن املنتظر البدء 
باستخدام الروبوت يف فحص أصول الشركة يف 

منتصف عام 2017. 

 روبوت الفحص واملراقبة يف املياه الضحلة  •
)سومي-آر™(، وهو أداة ميكن التحكم فيها عن 

بعد مصممة للقيام بأعمال الفحص حتت سطح 
املاء، ففي بيئات املياه الضحلة، تواجه سفن الدعم 

البحري ألعمال الغوص حتديات تتعلق بإمكانية 
الوصول إلى املوقع املطلوب والتمركز فيه، مما 

يجعل من فحص خطوط األنابيب يف املياه الضحلة 
مهمة صعبة. وعلى النقيض متاًما، ميكن إطالق 

روبوت الفحص واملراقبة يف املياه الضحلة من 
الشاطئ أو باستخدام قارب قابل للنفخ ومنخفض 

التكلفة، مما يساعد على تقليل الوقت املستغرق يف 
الفحص والتكاليف املرتبطة به، كما أن باستطاعته 
إمتام أعمال الفحص بسرعة تفوق معدل الفحص 

بت  الذي يجريه الغواصون بأربع مرات. وجرَّ
الشركة هذا الروبوت يف منطقتي البحر األحمر 
واخلليج العربي، علًما أن هذه التقنية محفوظة 

 بسبع براءات اختراع مت طلبها، ذات عالقة 
بهذه التقنية. 

التقنية: تفيز االبتكار 

ً
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ن مركز األبحاث التابع للشركة يف  مُيكِّ
مدينة ديترويت األمريكية الباحثني 
من التعاون مع مصممي احملركات 

وكبار مصنِّعي السيارات لبحث 
ودراسة تقنيات الوقود اجلديدة يف 
احملركات وأنظمة املركبات الكاملة 

- للخروج بأفكارٍ ميكن حتويلها إلى 
تقنياتٍ قابلة للتطوير واالستفادة منها 

 يف احلد من االنبعاثات وحتسني 
اقتصاد الوقود.

تأمني الطاقة على املدى البعيد 
استمرت الشركة يف جهودها خالل عام 2016 

الستكشاف تقنيات جديدة ميكنها تعزيز الكفاءة 
واألداء البيئي ملختلف أنواع الوقود املشتقة من النفط 

لكي تنعم األجيال القادمة بالفوائد االقتصادية 
املرتبطة بوجود إمدادات سهلة املنال وموثوقة 

ومستدامة من البترول، مع احلرص يف الوقت ذاته 
على حماية البيئة الطبيعية. 

تتعاون الشركة مع شركات 
تصنيع السيارات في ابتكار أنظمة 
وقود محركات متطورة ومتكاملة 

في املستقبل.
وواصلت الشركة مضاعفة جهودها خالل عام 2016 
لتطوير تركيبات وقود ومحركات جديدة، إذ تخطط 
الشركة البتكار تقنيات جديدة يف قطاع السيارات 

وأنواع وقود جديدة قادرة على إحداث فارق كبير يف 
خفض االنبعاثات، وحتسني الكفاءة، واحملافظة على 

أداء السيارة. 
وخاضت التطورات التقنية التابعة للشركة اختبارات 

مكثفة يف عديد من املرافق البحثية احلديثة حول 

العالم ومعامل املؤسسات التي نتعاون معها؛ تتقدمها 
كبرى شركات تصنيع السيارات، وتصميم احملركات، 
ومؤسسات البحوث والتطوير، واحتادات الشركات. 

ودشنت الشركة خمسة معامل الختبار احملركات 
وأطلقت باكورة تقنياتها من أجهزة قياس قوة أداء 

هياكل السيارات يف مركز األبحاث التابع للشركة يف 
مدينة ديترويت األمريكية. ويستطيع فريق أبحاث 
ديترويت تطبيق تقنية الوقود اجلديدة يف احملركات 

وأنظمة التحكم يف السيارة بالكامل. 
ومن أبرز اإلجنازات التي توصلت إليها أبحاث 

الشركة يف مجال أنظمة احملركات العاملة بالوقود 
ما يلي:

من خالل التعاون مع مصنِّعي السيارات األوربيني  •
واألمريكيني، حققنا تطورات ملحوظة يف كفاءة 

الوقود وانبعاث امللوثات من خالل استخدام تقنية 
 االشتعال بضغط البنزين. وقد مت حتقيق ذلك 

 يف عدد من السيارات اخلفيفة والثقيلة 
باستخدام مزيج الوقود السائل )مثل النافتا( 

عوًضا عن الديزل.

بالتعاون مع مركز الطاقات اجلديدة التابع للمعهد  •
الفرنسي للبترول أظهرنا إمكانية تطبيق األوكتان 

حسب الطلب على إحدى السيارات اخلفيفة، 
كخطوة أولى نحو التسويق التجاري للمنتج. 

وتعتمد هذه الطريقة على استخدام نوعي وقود 
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للحصول على اجلودة الالزمة ملنع قرقعة احملرك 
بناًء على متطلبات احملرك مع تطوير كفاءة الوقود 

يف الوقت ذاته. 

جنحت الشركة يف ابتكار أداتني جديدتني لتكوين  •
الوقود اجلديد بالتعاون مع مركز أبحاث االحتراق 
النظيف يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية؛ 
أوالهما هي أرامكوميك 2.0 التي تتيح للباحثني 
إمكانية تفحص التغيرات التي تطرأ على عملية 

االحتراق ألنواع مختلفة من الوقود يف ظروف 
مختلفة، وذلك على مستوى اجلزيئات. وكان هذا 
اإلصدار من هذه األداة قد نُِشَر يف أكثر من 380 

مجلة علمية صادرة عن مؤسسات بحثية عاملية 
وحصلت عليه كبرى شركات النقل الرائدة بغرض 

تطوير املنتج وإجراء بحوث إضافية عليه. أما 
األداة الثانية فهي أداة تصميم الوقود، التي تَُعدُّ 

أداة تكميلية لتقنية أرامكوميك، وميكن استخدامها 
يف تطوير أنواع وقود بديل يضاهي معظم اخلواص 
الفيزيائية والكيميائية ألنواع الوقود احلقيقي. كما 
تهدف هذه األداة إلى مساندة املؤسسات البحثية 
يف إجراء األبحاث املوسعة حول عملية االحتراق، 

وميكن االطالع عليها ومعرفة اخلصائص التي 
تتمّيز بها على شبكة اإلنترنت. 

مواجهة تديات الطاقة من خالل 
تسخير شبكة األبحاث العاملية 

التابعة للشركة
يهدف منوذج »االبتكار املفتوح« الذي تتبناه أرامكو 
السعودية، مع حرصها على مواصلة االستثمار يف 

مجال األبحاث والتطوير، إلى االحتفاظ بامليزة 
التنافسية اخلاصة بها وحتقيق القيمة على املدى 

البعيد. وواصلت شبكة األبحاث العاملية التابعة 
للشركة، املؤلفة من ثالثة مراكز بحثية يف اململكة 

وثمانية مراكز أبحاث ومكاتب تقنية خارجية، بذل 
جهودها لإلسراع يف وتيرة تطوير التقنيات ملواجهة 
حتديات الطاقة على الصعيد العاملي واإلسهام يف 

تطوير منظومة تقنيات حيوية وفاعلة على هذا 
الصعيد يف اململكة. 

ويف عام 2016، عمدت أرامكو السعودية إلى 
توسيع نطاق التعاون بني مراكزها البحثية يف كل 

من ديترويت وهيوسنت وبوسطن مع مبادرة الطاقة 
التي أطلقها معهد ماساتشوستس للتقنية بهدف 
دعم اجلهود البحثية التي يجريها مركزان للطاقة 

منخفضة الكربون ملواجهة حتديات تغير املناخ. 
ويضم هذان املركزان نخبة من الباحثني من مختلف 

التخصصات من معهد ماساتشوستس للتقنية للتعاون 

التقنية: تفيز االبتكار 
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مع الشركات واجلهات احلكومية واجلهات املعنية 
األخرى بهدف تعزيز البحوث وتشجيع ابتكار تقنيات 

 الطاقة النظيفة للحّد من اآلثار املسببة لظاهرة 
تغير املناخ.

وقد شهد عام 2016 إطالق مشروع تطويري رئيس 
يف مقر الشركة يف الظهران لبدء أعمال التوسعة يف 

مركز األبحاث املتقدمة التابع ملركز التنقيب وهندسة 
البترول، ويتضمن هذا املشروع إنشاء مركز أبحاث 

ومختبر جديدين ملساندة األبحاث املتكاملة حول 
تقنيات االستدامة. ومن املقرر أن يعمل يف املرفقني 

مبجرد اكتمالهما 850 مختًصا وموظًفا مسانًدا.
وأعطت الشركة أيًضا الضوء األخضر إلنشاء 

مركز أبحاث جديد يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم 
والتقنية ليكون نواة التعاون املتكامل مع فريق ومرافق 

األبحاث يف اجلامعة بهدف االستفادة من شبكة 
املؤسسات األكادميية الدولية املنتسبة للجامعة. 

وسيضم املركز، الذي يُتوقع افتتاحه يف عام 2019، 
مختبرات ومكاتب لدعم اجلهود البحثية يف مجاالت 

الكيميائيات، واألنظمة الذكية، والطاقة الشمسية، 

 وهندسة املكامن، والنمذجة احلاسوبية، 
وحماية البيئة. 

 توسيع نطاق املعرفة من 
خالل التعاون

تتمثل ثمرة التعاون مع رواد التقنية يف األوساط 
األكادميية وقطاع الطاقة يف زيادة القدرة التنافسية 

للشركة وتعزيز الدور الذي تضطلع به يف مجال 
التقنية على الساحة الدولية. وقد تعهدت الشركة 
بتنفيذ مجموعة كبيرة من األنشطة يف عام 2016 
لترجمة األفكار إلى حلول مستدامة، حيث شملت 

هذه األنشطة توقيع مذكرة مبدئية مع الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك(، وهي إحدى 

الشركات السعودية الرائدة يف قطاع الصناعات 
البتروكيميائية، إلجراء دراسة جدوى حول تطوير 

مجمع متكامل لتحويل النفط اخلام إلى كيميائيات 
باململكة العربية السعودية. 

ويهدف املشروع إلى زيادة إنتاج الكيميائيات، وحتويل 
املنتجات الثانوية وإعادة تدويرها، وحتقيق الكفاءة 

لالطالع على مزيد عن 
كونفيرج® انظر ص 52
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شراء الشركة تقنية ُمَركبات البوليول، 
كونفيرج®، سيمّكنها من حتويل 

االنبعاثات إلى مواد ميكن االستفادة 
منها، حيث تدمج هذه التقنية ثاني 

أكسيد الكربون املُهدر مع لقيم 
هيدروكربوني إلنتاج مرّكبات بوليول 

عالية األداء ميكن استخدامها يف 
 طائفة كبيرة من تطبيقات 

احلياة اليومية.

على نطاق كبير، واالستفادة املثلى من املوارد، 
وتنويع مزيج من اللقيم البتروكيميائي إليجاد فرص 

اقتصادية جديدة ولتطوير قوى عمل ذات مستوًى 
عاملي. وقد انتهت املرحلة األولى من الدراسة 

املشتركة خالل عام 2016. 

االستثمار يف الطاقة
حترص شركة أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة، 
إحدى الشركات املنتسبة ألرامكو السعودية التي 

تزاول أعمالها يف مجال رأس املال اجلريء والتي 
يقع مقرها الرئيس يف مدينة الظهران وحتظى 

بحضور جيد يف أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، 
على االستثمار عاملّيا يف الشركات الناشئة والشركات 

سريعة النمو التي تطور تقنيات حتظى بأهمية 
استراتيجية للشركة. ويف عام 2016، ضخت شركة 
أرامكو السعودية ملشاريع الطاقة ثمانية استثمارات 

 مباشرة جديدة ودشنت مجموعة من املشاريع 
التقنية التجريبية. 

وكان االستحواذ على خط إنتاج بوليولز كربونات 
البولي بروبلني بتقنية كونفيرج® يف شركة نوفومر 

أحد أبرز اإلجنازات يف عام 2016. وستساعد صفقة 
االستحواذ على هذه التقنية، مدعومة باستراتيجية 

الشركة املتكاملة لتوسيع أعمال التكرير واملعاجلة 
والتسويق، على حتويل مخلفات ثاني أكسيد الكربون 
إلى مواد أنظف وذات قيمة عالية وأفضل من ناحية 

األداء والتكلفة واألثر الكربوني. 
وتعتزم أرامكو السعودية تصنيع وتسويق تقنية 

كونفيرج® واملنتجات املرتبطة بها من خالل شركة 
أرامكو للمواد عالية األداء املنتسبة لها. وسيساعد 

تطوير مرافق ذات طاقة إنتاجية كبرى يف اململكة على 
دفع عجلة االبتكار التقني باململكة، وإيجاد وظائف 
جديدة، وتعزيز الطلب احمللي ملنتجاتنا من خالل 

النمو يف قطاع الصناعات التحويلية للبتروكيميائيات.

التقنية: تفيز االبتكار 

ً
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من خالل الربط بني الطاقة واملوارد 
البشرية واألفكار، تزيد الشركة من 

الفرص التي تنتجها أعمالها لتعزيز النمو 
االقتصادي املستدام، إذ يسعى برنامج 
تعزيز القيمة املُضافة اإلجمالية لقطاع 

التوريد )اكتفاء( الذي أطلقته الشركة إلى 
زيادة حجم إنفاقنا على سلع وخدمات 
الطاقة املنتجة محلّيا إلى 70% بحلول 

عام 2021.
ً
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 تعزيز البيئة 
التجارية للشركة

سيؤدي استغالل الثروة الهائلة من املوارد الطبيعية 
التي تتمتع بها اململكة إلى متكني بيئة جتارية 
 مزدهرة تعود بالنفع على أعمال الشركة وعلى 

اقتصاد اململكة ككل. 

وتَُعدُّ رؤيُة اململكة 2030 مبثابة برنامج عمل 
نحو حتقيق مستويات مرتفعة من النمو والتنويع 
االقتصادي املستدام، وإيجاد فرص عمل جديدة 
للمواطنني. ويف هذا اإلطار، تتماشى األهداف 

االستراتيجية التي تتبناها الشركة مع عديد من 
جوانب رؤية 2030، إضافة إلى أن الدعم القائم على 
التعاون الذي تقدمه الشركة لهذه الرؤية سيمكن من 
حتقيق األهداف املشتركة بطريقة تؤدي إلى حتقيق 

نتائج أكثر تأثيًرا.

إن املبادرة التي طرحتها الشركة، حتت اسم برنامج 
تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع التوريد 

)اكتفاء( بهدف إمناء قطاع خدمات الطاقة وزيادة 
حجم البضائع واخلدمات التي يتم توفيرها من 

داخل اململكة، ستسهم يف متكني الشركة من مزاولة 
أعمالها بشكل أكثر فاعلية، باإلضافة إلى تعزيز 

االقتصاد احمللي وتنويعه ومد قاعدة اإلمداد احمللية 
بالدعم. وتتسع دائرة اجلهود التي تبذلها الشركة 
لتوسيع نطاق األثر الذي حتققه بيئتها التجارية 
لتشمل التصدي لظاهرة تغير املناخ، مبا يف ذلك 
اجلهود الرامية إلى احلّد من انبعاثات الغازات 

املسببة لظاهرة االحتباس احلراري، وتعزيز كفاءة 
استهالك الطاقة على مستوى الشركة ولدى 

 املستخدمني النهائيني، ودفع عجلة 
النمو االقتصادي.
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إقامة قطاع للطاقة قادر على 
املنافسة عاملّياً

ميثل برنامج »اكتفاء« خارطة الطريق التي تسترشد 
بها الشركة لتطوير عملية توفير البضائع واخلدمات، 
إذ يسعى البرنامج، ضمن ما يهدف إليه، إلى توطني 

70% من حجم اإلنفاق على السلع واخلدمات بحلول 
عام 2021، ويساعد يف تأسيس قطاع طاقة وطني 

مؤهل للمنافسة عاملّيا وقادر على تصدير 25% إلى 
30% من إنتاجه يف العام. 

وقد أحرزت الشركة تقدًما كبيًرا نحو حتقيق هذا 
الهدف، ففي عام 2016 رفعت أرامكو السعودية حجم 

إنفاقها على مشتريات املواد من الشركات املصنعة 
احمللية ليصل إلى 2.9 مليار دوالر - بزيادة قدرها 

800 مليون دوالر مقارنة بعام 2015، لتسجل بذلك 
املستوى األعلى الذي حتققه الشركة من احملتوى 
احمللي يف تاريخها. كما جنحت الشركة أيًضا يف 
اعتماد أفضل 100 مورد خدمات لها وفق معايير 
 »اكتفاء« من خالل جهة خارجية متخصصة، مبا 

ميثل 80% من حجم مشتريات الشركة. 
 ومن أبرز ما ميّيز التزام كبرى الشركات الدولية 

جتاه برنامج اكتفاء كانت توسعة مركز جنرال 
إلكتريك للتصنيع والتقنية )جيمتيك( ليضم 
مرفًقا لتصنيع التوربينات الغازية فائقة األداء. 
وتعزيًزا ملشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة، مت 

جتميع 4 وحدات عالية الكفاءة لضغط الغاز ألول 
مرة يف اململكة العربية السعودية. ويف إطار هذا 
البرنامج، اعتمدت شركة جنرال إلكتريك للنفط 

والغاز مجموعة من املوردين يف اململكة ألسواق جنرال 
إلكتريك على املستويني احمللي والعاملي، مبا يساعد 
على توسيع قاعدة املصنعني املتواجدين يف اململكة 

ودفع عجلة النمو.
وكمثال آخر بارز على مدى توفير برنامج اكتفاء 
للفرص اجلديدة التي تعزز أيًضا شبكة موردي 
اخلدمات اخلاصة يف الشركة، ساعدت أرامكو 

السعودية يف تدشني مركز شلمبرجير للموثوقية 
والكفاءة يف منطقة الشرق األوسط يف املدينة 

الصناعية الثانية بالدمام. ومن املهم يف هذا الشأن 
اإلشارة إلى أن هذا املركز املتطور هو األكبر من نوعه 

على مستوى العالم ويكرس أعماله لتطوير أعمال 
الصيانة واخلدمات لتقنيات النفط والغاز. 

كذلك، وقعت الشركة اتفاقيتني إلنشاء مشروعني 

مشتركني بهدف املساعدة يف حفز جهود التوطني 
يف سلسلة القيمة يف قطاع الطاقة وتعزيز القدرات 

الصناعية باململكة، وهما: 

 اتفاقية مع شركة نابورس للصناعات  •
احملدودة، وهي شركة رائدة يف مجال أجهزة 
 احلفر، إلدارة أجهزة احلفر البرية وتشغيلها 

 وضخ استثمارات رأسمالية لتصنيع أجهزة 
احلفر باململكة يف املستقبل.

 اتفاقية مع شركة روان كومبانيز بي إل سي،  •
 وهي شركة حفر بحرية عاملية، المتالك أجهزة 
حفر بحرية وتشغيلها وإدارتها. وتلتزم الشركة 
اجلديدة مبقتضى هذه االتفاقية بشراء أجهزة 
 احلفر اجلديدة التي سيجرى تصنيعها باململكة 

يف املستقبل. 

ملعرفة مزيد عن إجنازاتنا 
 يف مجال احلفر، 

انظر ص 22

ً
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توّفر استثماراتنا االستراتيجية 
املناخ املالئم لنمو قطاعات تصنيعية 

وخدمية متنوعة مرتبطة بأعمالنا 
ودافعة إلقامة صناعات جديدة وخلق 

فرص عمل جديدة.

ويَُعدُّ هذان املشروعان املشتركان جتسيًدا واضًحا 
الستراتيجية الشركة التي ترتكز على تكوين حلقة 
ربط بني قطاع الطاقة والكوادر البشرية واألفكار 
إليجاد فرص عمل جديدة وإيجاد قيمة إضافية 

للشركة واململكة على حّد سواء، ومن املتوقع أن يوفر 
هذان املشروعان خمسة آالف وظيفة جديدة.

 صناعات جديدة وفرص 
منو جديدة

حققت أرامكو السعودية تقدًما كبيًرا يف جهودها 
نحو تعزيز أهداف التنمية يف اململكة من خالل 

تفضل خادم احلرمني الشريفني بوضع حجر األساس 
ملجمع امللك سلمان العاملي للصناعات واخلدمات 

البحرية يف مدينة رأس اخلير. ويهدف املشروع إلى 

تعزيز النمو يف الصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة 
ويتناغم مع أهداف التوطني والتنوع االقتصادي التي 

حددتها رؤية اململكة 2030.
وتقود أرامكو السعودية حتالًفا مؤلًفا من كبرى 

شركات الشحن والشركات الصناعية الرائدة إلنشاء 
املجمع الذي سيصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية 
يف اململكة بعد بلوغ طاقته اإلنتاجية القصوى يف عام 
2022 وسيصبح ِقبلًة لألعمال الهندسية واإلنشائية 

واخلبرات البحرية على املستوى اإلقليمي. وتتوقع 
الشركة أن يضخ هذا املشروع 3 مليارات دوالر 

أمريكي تقريًبا يف الناجت احمللي اإلجمالي للمملكة 
سنويا، ويزيد بشكل ملحوظ حجم اإلنتاج احمللي. 

واستطاعت الشركة خالل عام 2016 املضي قدًما يف 

هذا املشروع بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركتي جنرال 
إلكتريك وسيفيدال سبا اإليطالية لبناء مرفق لصب 

وتشكيل املعادن بقيمة 400 مليون دوالر أمريكي على 
مقربة من املجمع - ليكون األول من نوعه يف إفريقيا 

ومنطقة الشرق األوسط.

بحلول عام 2030، سيوفر مجمع 
امللك سلمان العاملي للصناعات 

والخدمات البحرية - بمشيئة اهلل 
تعالى - أكثر من 80 ألف فرصة 

عمل داخل اململكة.

 متكنُي أيدٍ عاملة قادرة 
على املنافسة

يتطلب النمو والتنويع املستدام لالقتصاد السعودي، 
وهو أمر ذو أهمية قصوى ملصاحلنا التجارية بعيدة 
املدى، وجود أيدٍ عاملةٍ مسلحةٍ باملهارات املطلوبة، 
ومن هنا جاءت مؤازرتنا للجهود الرامية من خالل 

مجموعة واسعة من مبادرات املواطنة التي أطلقتها 
الشركة. فعلى سبيل املثال، مكننا إطالق مبادرة 

الشراكة يف قطاع الطاقة خالل عام 2016 من إقامة 
عالقات تعاونية مع أكثر من 20 مؤسسة تضمنت 

شركات متعددة اجلنسيات وأخرى إقليمية وجمعيات 
غير ربحية، لدعم تقدم املرأة يف قطاع النفط من 

تعزيز البيئة التجارية للشركة

ً

ًّ
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عبدالرحمن حقوي واحد من 
مئات الشباب من منطقة جازان 

الذين يتلقون التدريب يف أكادميية 
التدريب التابعة لبرنامج ''مهارات'' 
لشغل وظيفة كهربائي وميكانيكي 
وفني، حيث يساعد الدعم الذي 

تقدمه الشركة ألكادمييات التدريب 
يف مجاالٍت متخصصة على بناء 

القدرات الضرورية ملصاحلنا 
التجارية بعيدة املدى. 

خالل مراجعة السياسات وتبادل أفضل املمارسات، 
واملقارنة باملعايير املرجعية. 

وافتتحت الشركة، بالتعاون مع شركة ويبرو وجامعة 
األميرة نورة بنت عبدالرحمن، أول مجمع نسائي 

خلدمات تسيير األعمال وتطوير التقنيات يف 
الرياض. ويستهدف هذا املجمع، الذي من املنتظر 
أن يصبح أكبر مركز إلعداد الرسومات الهندسية 

وتسيير األعمال التجارية وتقدمي خدمات تقنية 
املعلومات يف املنطقة، توفير فرص عمل ملا يصل إلى 

20 ألف مواطنة.
وبالتعاون مع وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات، 

وهيئة االتصاالت وتقنية املعلومات، واملؤسسة العامة 
للتدريب التقني واملهني، وقعت أرامكو السعودية 

مذكرة تفاهم لتأسيس األكادميية الوطنية لتقنية 
املعلومات. وتهدف هذه األكادميية إلى االستفادة من 

إمكانات إيجاد فرص عمل، ال سيما للكوادر النسائية، 
يف االقتصاد الرقمي اآلخذ يف التوسع. وتخطط 

األكادميية لبلوغ طاقتها االستيعابية التي تُقدر 
بحوالي 700 طالٍب وطالبة مع نهاية عام 2017.
ويف إطار دعم عملية تطوير مجمع امللك سلمان 

العاملي للصناعات واخلدمات البحرية، وقعت الشركة 
مذكرة تفاهم مع كبرى اجلهات املعنية لتأسيس 

األكادميية الوطنية البحرية التي تستهدف استقطاب 
1100 طالٍب. كذلك وقعت الشركة على مذكرة تفاهم 

أخرى إلنشاء األكادميية الوطنية للطيران، بهدف 
تلبية احتياجات قطاع الطيران اآلخذ يف النمو بوتيرة 

سريعة على املستوى اإلقليمي، ومن املتوقع أن تبلغ 
طاقتها االستيعابية 1450 طالًبا.

وشاركت الشركة يف تدشني أكادميية احلفر العربية 
السعودية )صدى(، أول مشروع من نوعه على مستوى 

العالم، وقد تلقت هذه األكادميية الدعم والتمويل 
من شركات احلفر اخلاصة، وهي تهدف إلى إكساب 

السعوديني املهارات الالزمة يف مجال حفر اآلبار 
وصيانتها. وتتوافر فرص عمل هائلة للمتدربني لسد 

حاجة قطاع حفر وصيانة اآلبار املتواصلة للفنيني، 
حيث تبلغ 4 آالف فني حفر كل عام. 

ساعدت الشركة في تأسيس 12 
أكاديمية تدريب متخصصة في 

مختلف التخصصات تتجاوز طاقتها 
 االستيعابية أكثر من 11 ألف 

متدرٍب سعودي.

متكني رواد األعمال
يتطلب تعزيز االقتصاد السعودي وتنويعه تطوير 

بيئة مواتية من املشاريع الصغيرة واملتوسطة احلجم 
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لالستفادة من االبتكارات والفرص املتاحة. وقد 
اضطلعت الشركة بدور محوري يف توفير هذه البيئة 

من خالل: شركة مركز أرامكو السعودية لريادة 
األعمال احملدودة )واعد(، الواقعة يف وادي الظهران 
للتقنية يف حرم جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، 

علًما أننا شركاء استراتيجيون يف وادي الظهران 
للتقنية. ويَُعدُّ مركز واعد حاضنة األعمال التجارية 
التي توفر برامج تدريبية وتوجيهية يف مجال ريادة 
األعمال، أو قروًضا بدون ضمانات، أو املشاركة يف 
مشاريع رأس املال اجلريء، أو املساعدة يف تكوين 
حتالفات مع اجلهات املعنية الرئيسة لتعزيز تنمية 

الثروة البشرية والتمويل والوصول إلى األسواق. 
ويف عام 2016، مّول مركز واعد 12 مشروًعا، 

ومتت املوافقة على خمسة مقترحات لعقد صفقات 
استثمارية. وقد قام املركز منذ تأسيسه بتخصيص 

74 مليون دوالر حلوالي 75 شركة، مبا يف ذلك عدد 
من املشاريع يف القطاع الطبي، وتسويق التقنيات، 
وتوطني سلسلة القيمة يف قطاع التنقيب واإلنتاج 
يف الشركة، واحللول املبتكرة مثل املدفوعات عبر 

اإلنترنت. ويضطلع واعد بدور محوري يف اقتصادنا 
القائم على املعرفة، وسط توقعات تشير إلى أن 

الشركات الناشئة التي يساندها ستسهم يف إيجاد 
قرابة ثالثة آالف فرصة عمل جديدة.

التصدي لظاهرة تغير املناخ
من أجل التحقق من كفاءة استهالك الطاقة، ال 

تخلو األنشطة واألعمال التي تزاولها الشركة من 
البحث عن الطرق التي جتعل الطاقة النفطية أكثر 
استدامة، إذ تسعى أرامكو السعودية باستمرار إلى 

حتسني املمارسات والتقنيات املستخدمة يف اكتشاف 
موارد الطاقة واستخالصها ومعاجلتها وتوزيعها 

واستخدامها يف صورتها النهائية. ويحقق هذا النهج 
فوائد أكثر من مجرد توفير التكاليف: تتمثل يف احلد 

من التلوُّث على الصعيد احمللي وتقليل انبعاثات 
الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري على 

املستوى العاملي، وتقليل األثر البيئي لقطاع الطاقة، 
ومتكني النمو االقتصادي املستدام. 

استراتيجية الشركة إلدارة الكربون
كيف تُسهم الشركة يف تلبية احتياجات العالم من 

الطاقة مع السيطرة على انبعاثات الغازات املسببة 
لظاهرة االحتباس احلراري؟ ولإلجابة عن هذا 

السؤال، فإن الشركة تطرح استراتيجية شاملة مؤلفة 
من أربع ركائز أساس للسيطرة على االنبعاثات 

الكربونية، وهي: تقليل االنبعاثات الكربونية ألعمالنا، 
وتسخير طاقة األبحاث والتطوير، وحتويل االنبعاثات 

إلى قيمة، واملشاركة يف املبادرات التعاونية الفاعلة.

تعزيز البيئة التجارية للشركة

 ملعرفة مزيد عن جهودنا 
 يف حتفيز االبتكار، 

انظر ص 65
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ألواح الطاقة الشمسية املثّبتة على 
هياكل مظالت مواقف السيارات يف 
منطقة برج املدرا يف الظهران تقوم 

بتخزين الطاقة خالل ساعات النهار. 

وبدورها، تقوم محطات الطاقة 
الفرعية بإيصال تدفق الطاقة من 

تلك األلواح وتتحكم بها، مسهمًة يف 
توفير الطاقة الالزمة لتشغيل مبنى 

زيادة كفاءة استهالك الطاقة 
وخفض االنبعاثات

تدرك الشركة أن جودة احلياة التي ستنعم بها 
األجيال القادمة تعتمد بشكل جوهري على مستوى 

استهالكنا للطاقة يف الوقت احلالي. وبناًء عليه، 
تتألف الركيزة األولى من استراتيجية الشركة 

إلدارة الكربون من تسخير اجلهود امللموسة لتقليل 
االنبعاثات الكربونية الناجتة عن أعمالنا، ويضم ذلك 
التعاون عن كثب مع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، 

وزيادة حصة مصادر الطاقة املتجددة يف مزيج 
الطاقة، وتوسيع قاعدة إمدادات الغاز تخطيطا لزيادة 

حصة الغاز النظيف يف إنتاج الطاقة.
ويتمثل أحد العناصر األساس اللتزامنا بتلبية الطلب 
املتزايد على الطاقة يف مبادرة الطاقة للمملكة التي 

أطلقتها الشركة. وقد حتسنت كفاءة استهالك الطاقة 
يف قطاع املنافع باململكة من 32% يف عام 2013 إلى 

36% يف عام 2016، ويُعزى ذلك يف جزٍء منه إلى 
هذه املبادرة. 

وسعًيا لتقليل استخدام أنواع الوقود السائل مرتفعة 
القيمة يف توليد الكهرباء، وفرت الشركة 67 مليار 

قدم مكعبة قياسية من الغاز غير املصاحب من خالل 
برنامج زيادة الطاقة اإلنتاجية خالل فترات الذروة 

املوسمية، وهو األمر الذي ساعد على توفير تسعة 
ماليني برميل مكافئ نفطي. ومع بدء االستفادة من 

مصادر الطاقة املتجددة واملصادر األخرى للطاقة، من 
املتوقع أن يرتفع مستوى كفاءة االستهالك يف قطاع 

املنافع إلى 45% بحلول عام 2030.
وواصلت الشركة احملافظة على معدل حرق الغاز 
يف الشعالت مقابل إجمالي إنتاج الغاز اخلام عند 

مستوى أقل من 1%، ومن املقرر أن يستمر االنخفاض 
بفضل خطة احلّد من حرق الغاز وتركيب أنظمة 
استخالص الغاز من الشعالت. وجنحت الشركة 

يف استخالص أكثر من تسعة مليارات قدم مكعبة 
قياسية باستخدام تقنية املنع الكامل لالنبعاثات، 
 التي تستخدمها الشركة بصورة أساس يف أعمالها 

يف مواقع اآلبار. 

 طاقة جديدة من مصادر 
الطاقة املتجددة

متكنت الشركة على مدى السنوات الثالث املاضية 
من بناء قدرات تقنية وتخطيطية وجتارية يف مجال 
الطاقة املتجددة، تضمنت تقييم أكثر من 380 موقع 

مشروع؛ وإجراء دراسات استقصائية شملت 75 
 شركة تصنيع محلية و131 شركة دولية، باإلضافة 

 إلى تشكيل فريق دولي يضم نخبة من خبراء 

املكاتب، وهذا املشروع هو جتسيد 
جلهودنا يف استحداث موارد طاقة 

متجددة يف مزيج وقود املنافع. 

ملعرفة مزيد عن شبكة 
األبحاث العاملية التابعة 

للشركة، انظر ص 41

ً
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مت تنقيح البيانات وفًقا 
ملنهجية جديدة

123

الطاقة املتجددة. 
كذلك، واصلت الشركة مشاركتها يف برنامج الطاقة 
املتجددة يف اململكة، من خالل دعم اجلهود الرامية 

إلى إضافة أنواع جديدة من الوقود ومصادر الطاقة 
املتجددة إلى مزيج الوقود املستخدم يف قطاع املنافع 
يف اململكة. وقد شملت هذه اجلهود مبادرة الشركة 

لتقدمي الدعم لتوجه اململكة لتصبح مركًزا عاملّيا 
للطاقة الشمسية:

اتفاقية جديدة إلجراء دراسة جدوى مشتركة  •
)حتت رعاية البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 

الصناعية( بالتعاون مع شركتي شوا شل، وهي 
شركة مساهمة عامة، وأرامكو السعودية أحد 

املساهمني غير املباشرين فيها، وسوالر فرونتير 
املنتسبة لها لتطوير مصنع إلنتاج األلواح 

الكهروضوئية يف اململكة.

ابتكرت الشركة تقنية منخفضة التكلفة للتخفيف  •
من اآلثار السلبية للغبار على إنتاجية األلواح 

الشمسية. فمن املعروف أن أي عاصفة ترابية 
قد تؤدي إلى تقليل كفاءة األلواح الشمسية بنسبة 

40%، كما يؤدي تراكم الغبار إلى انخفاض 
مستويات الكفاءة بنسبة تبلغ 2% يف األسبوع أو 

أكثر. وبعد عامني من البحث واختبار النماذج، 
جتسد احلل الذي قدمته هذه التقنية يف نظام 

روبوتي للتنظيف اجلاف يعمل بصورة آلية بالكامل 
حيث يتم تشغيله وفق جدول زمني محدد أو عند 

الطلب. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه التقنية تتضمن 
عديًدا من براءات االختراع التي ما زالت قيد 

الدراسة والتقييم، وثمة مباحثات جارية لتسويق 
هذه التقنية وطرحها يف السوق.

وأبرمت أرامكو السعودية اتفاقية شراكة مع شركة 
جنرال إلكتريك لرفع أول توربني لتوليد الكهرباء من 
الرياح يف اململكة مبستودع املنتجات البترولية العائد 

للشركة يف مدينة طريف. ويف إطار هذا املشروع 
التجريبي الذي يهدف إلى تسليط الضوء على جدوى 

طاقة الرياح، يستطيع هذا التوربني الذي مت تركيبه 
يف يناير 2017، توليد 2.75 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية وسيسهم يف تقليل استخدام السوائل 
لتوليد الكهرباء يف مستودع املنتجات البترولية، 

محقًقا وفًرا يقدر بحوالي 19 ألف برميل مكافئ 
نفطي سنوًيا.

وتتمثل الركيزة الثانية الستراتيجية إدارة الكربون يف 
تسخير قوة األبحاث والتطوير إلحداث تقدم جذري 

من شأنه أن يغير مجريات األمور يف أنواع الوقود 
القدمية وتقنيات وسائل النقل اجلديدة. وملزيد من 

التفاصيل حول جهود الشركة يف هذا املجال، يرجى 
الرجوع إلى الصفحة رقم 40.

تعزيز البيئة التجارية للشركة

ً

كثافة استهالك 
الطاقة املطلوبة 

إلنتاج برميل واحد 
من املكافئ النفطي 

)بآالف الوحدات 
احلرارية البريطانية(
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يُستخلص ثاني أكسيد الكربون 
يف معمل سوائل الغاز الطبيعي يف 

احلوية ويُضغط وينقل عبر خطوط 
األنابيب إلى حقل العثمانية، حيث 

يُحقن يف مكمن النفط لفصل الغاز، 
ويف الوقت نفسه يساعد يف احملافظة 

على الضغط يف املكمن الستخالص 
كميات أكبر من النفط. 

إيجاد قيمة مضافة من االنبعاثات
أما الركيزة الثالثة فتتمثل يف حتويل االنبعاثات 

إلى قيمة من خالل حتويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
منتجات مفيدة، ويف هذا اإلطار برهن حصولنا على 
تقنية كونفيرج® إلنتاج البوليوالت من شركة نوفومير 

يف الواليات املتحدة األمريكية على جدية الشركة 
يف هذا املجال. وجتمع هذه التقنية بني مركبات من 
ثاني أكسيد الكربون واللقيم الهيدروكربوني إلنتاج 
البوليوالت شديدة التحمل لالستخدامات اليومية، 
مثل املواد الالصقة واملواد املانعة للتسرب واملطاط 
الصناعي، وهي مواد لها الكثير من االستخدامات، 

بدًءا من صناعة مقاعد السيارات، ووصواًل إلى 
األلواح العازلة.

وتترك البوليوالت املنتجة باستخدام تقنية كونفيرج 
بصمة كربونية تعادل حوالي ثلث البصمة الكربونية 

للبوليوالت التقليدية، وذلك باإلضافة إلى أدائها 

الفائق، حيث تتمّيز مبتانتها الشديدة وقدرتها على 
مقاومة التآكل واملواد الكيميائية وعوامل التعرية 

بشكل أفضل، ولها قوة تالصق أكبر، كما أنها أكثر 
 صالدة ومقاومة للتمزق وقدرة على حتمل 

األوزان الثقيلة.

 التعاون خلفض انبعاثات 
الغازات الدفيئة

تتمثل الركيزة الرابعة من استراتيجية الشركة إلدارة 
الكربون يف املشاركة يف جهود تعاونية مؤثرة، مثل 

مبادرة شركات النفط والغاز بشأن املناخ، وهي 
مبادرة يقودها الرؤساء وكبار املسؤولني التنفيذيني 

يف 10 شركات للنفط والغاز التزمت بخفض انبعاثات 
الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري من خالل 

استخدام التقنية.
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عضويتنا في مبادرة شركات النفط 
والغاز بشأن املناخ تضعنا في 
طليعة الجهات الساعية إليجاد 

حلول لظاهرة تغير املناخ.
وتَُعدُّ أرامكو السعودية عضًوا مؤسًسا يف مبادرة 

شركات النفط والغاز بشأن املناخ، التي تشكل 
الشركات املشاركة فيها ُخمس ما ينتجه العالم من 

النفط والغاز. وتلتزم هذه املبادرة بإنتاج تقنيات 
تكون ذات تأثير ملموس للحد من انبعاثات الغاز، مع 

احملافظة على تلبية ما يحتاجه العالم من الطاقة. 
وقد تعهد غالبية األعضاء األصليني يف املبادرة بتنفيذ 

كلٍّ منهم استثمارات بقيمة 100 مليون دوالر لتطوير 
تقنيات مبتكرة منخفضة االنبعاثات وتسريع وتيرة 
استخدامها جتارّيا على مدى العقد املقبل. كذلك 
ستحدد مبادرة االستثمارات املناخية املنبثقة عن 

مبادرة شركات النفط والغاز بشأن املناخ سبل خفض 
كثافة استهالك الطاقة يف قطاع النقل والقطاع 

الصناعي، باإلضافة إلى أنها ستعمل مع مبادرات 
أخرى مماثلة عبر مختلف اجلهات والقطاعات املعنية 
ملضاعفة مردود اجلهود التي تبذلها على صعيد احلد 

من االنبعاثات.

تقيق االكتفاء الذاتي يف مجال 
توليد الكهرباء

يَُعدُّ حتقيق االكتفاء الذاتي يف مجال توليد الكهرباء 
ملعامل الشركة من خالل اإلنتاج املزدوج أحد العناصر 

األساس يف إطار اجلهود التي تبذلها الشركة يف 
مجال إدارة الطاقة، حيث تستغل الشركة احلرارة 

الناجتة عن مرافقها لتوليد الطاقة الكهربائية الالزمة 
لتشغيل أعمالها وخفض االنبعاثات الناجتة عنها 

وتقليل تأثيرها على شبكة الكهرباء الوطنية.

تعزيز البيئة التجارية للشركة

ً
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وخالل عام 2016، مت تشغيل مرافق جديدة لتوليد 
الطاقة الكهربائية بطاقة 984 ميغاواط من خالل 

إجناز مجموعة مشاريع لإلنتاج املزدوج، منها مشاريع 
توسعة املرافق يف الشيبة، وإكمال املرافق يف معمل 

الغاز يف واسط، وإنشاء عدد من املرافق ضمن 
مشاريع مشتركة بالتعاون مع شركة مشاريع اإلنتاج 

املزدوج يف احلوية وبقيق ورأس تنورة.

احملافظة على البيئة: التزام على 
الصعيدين احمللي والعاملي

وباإلضافة إلى استخدام التقنيات وأفضل املمارسات 
يف كافة أعمال الشركة للحد من اآلثار البيئية، تدعم 
الشركة التوجهات اإليجابية للمحافظة على البيئة يف 

اململكة. وتشمل أبرز إجنازات عام 2016 ما يلي: 

مت توسيع نطاق برنامج التثقيف البيئي الذي  •
وضعته الشركة لغرس قيم احملافظة على البيئة 

وحمايتها بني شباب اململكة، وحتى اآلن مت تقدمي 
أنشطة البرنامج يف 1830 مدرسة وتأسيس 1146 

نادًيا ألصدقاء البيئة يف عموم اململكة.

استطاعت الشركة من خالل حملتها لترشيد  •
 استهالك املياه الوصول إلى 29 ألف أسرة 

وطالب وطالبة يف 167 مدرسة يف ثالث مدن، 
وتوعيتهم بضرورة خفض استهالك املياه وطرق 

حتقيق ذلك. 

تشكل حماية البيئة واستدامتها 
أهمية كبيرة في ظل استمرار 

الشركة في دعم النمو االقتصادي 
للمملكة؛ لذلك، تولي الشركة 

أهمية قصوى لحماية موارد 
اململكة من الهواء واملاء 

واألرض.

احملافظة على املوارد املائية
سعت الشركة دوًما إلى حماية موارد اململكة املائية، 

ومن اجلهود التي بذلتها على هذا الصعيد زيادة 
معدالت إعادة استخدام مياه الصرف، وتشجيع 

الزيادة يف هذا العام  

  املرحل من السنوات 
املاضية

2016: 195.1

2015: 176.7

2014: 150

2013: 132.1

2012: 122.9

13.3

208.4

18.4

26.7

17.9

9.2

الوفورات الناجمة 
عن ترشيد استهالك 

الطاقة يف أعمال 
الشركة 

)بآالف البراميل من 
املكافئ النفطي يف اليوم(
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محمية احلياة البرية العائدة للشركة 
يف الشيبة حتمي األنواع احمللية 

املُعادة إلى مواطنها، مثل املها العربي 
وغزال الرمل العربي والنعام، وتأتي 

يف إطار جهودنا حلماية املناطق 
املعرضة للمخاطر البيئية والنهوض 

باملسؤولية البيئية يف اململكة.

البدائل املستدامة للمياه اجلوفية. واليوم، تقوم 
الشركة بإعادة استخدام أكثر من 75% من مياه 
 الصرف الصحي الناجتة من مرافقها وما يزيد 
 على 80% من مياه احلفر )املياه التي تنتج عن 
 أعمال حفر اآلبار يف الشركة مختلطًة بالنفط(، 

وهو ما يَُعدُّ من بني أعلى معدالت إعادة استخدام 
املياه يف املنطقة. 

حماية األنظمة البيئية
تعمل أرامكو السعودية على احملافظة على احملاضن 

الطبيعية وإعادة إحيائها سعًيا منها حلماية التنوع 
البيولوجي واملناطق احلساسة بيئًيا وتعزيز الوعي 
البيئي. وعلى سبيل املثال، جنحت الشركة يف عام 

2016، بدعم من آالف املتطوعني من موظفي الشركة 
واملواطنني وطالب املدارس، يف زراعة 800 ألف شتلة 

من نبات القرم على ساحل اخلليج العربي، ليرتفع 
بذلك عدد الشتالت املزروعة إلى 1.7 مليون شتلة. 
ودّشنت الشركة محمية مسورة للحياة البرية على 

مساحة 637 كيلو متًرا مربًعا يف الشيبة حلماية 
عشرات األنواع من النباتات واحليوانات املستوطنة 

يف املنطقة، باإلضافة إلى إعادة توطني مجموعات من 
املها العربي وغزال الرمل العربي والنعام يف احملمية. 
وعلى الصعيد الدولي، تدعم الشركة التابعة ألرامكو 

السعودية يف مدينة هيوسنت األمريكية جهود إعادة 
التشجير التي تقوم بها وكالة تريز فور هيوسنت غير 
الربحية من خالل املساعدة يف إعادة زراعة األشجار 

يف املناطق احلساسة بيئّيا، وكذلك برنامج إعادة 
تدوير أصداف احملار الذي أطلقته مؤسسة غلفستون 

باي الرامي إلى إقامة موائل جديدة للمحار إلعادة 
التوازن البيئي يف املستنقعات احليوية. ويف إطار 

الدعم املتواصل الذي تقدمه الشركة التابعة ألرامكو 
السعودية يف طوكيو ملبادرة احملافظة على احلياة 

البحرية يف أوكيناوا، دعمت الشركة »أسبوع الشعاب 
املرجانية«، وهو عبارة عن حملة ينظمها مرصد 

أوكيناوا لسواحل احمليطات على مدى أسبوع بهدف 
تعزيز حماية الشعاب املرجانية.

يتمحور التوجه بعيد املدى 
للشركة حول الجمع بين زيادة 

كفاءة استهالك الطاقة، وإنتاج 
كميات أكبر من الغاز وأنواع وقود 

فائقة النظافة، وتطوير تقنيات 
 متقدمة واستغالل مصادر 

الطاقة املتجددة.

تعزيز البيئة التجارية للشركة

ً
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تتولى أكادميية احلفر العربية السعودية، 
التي متّولها وتساندها شركات احلفر 
اخلاصة، غرس مبادئ التدريب القائم 

على السالمة واملهارات املتخصصة لدى 
اجليل القادم من العاملني يف مجال 
 احلفر، ممن تقتضي احلاجة توافر 

اآلالف منهم خالل السنوات املقبلة.  
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املوارد البشرية والسالمة:  
إطالق الطاقات الكامنة

تعمل الشركة على مساعدة موظفيها لبلوغ كامل 
طاقتهم وإطالق العنان للوفاء بوعود تقيق مستوى 

 أكبر من القيمة والفرص الكامنة يف موارد الطاقة 
يف اململكة. 

ل االستثمار املستدام ضرورة قصوى لتمكني  ويشكِّ
املوظفني املناسبني من اكتساب املهارات الالزمة يف 
بيئة عمل آخذة يف التطور ومليئة بالتحديات، وترى 

الشركة أن العائد لهذا االستثمار يفوق التكلفة بكثير، 
وأن برامج التطوير والتدريب التي توفرها الشركة 
ملوظفيها متكنها من تخطي األزمات ومتنحها سبل 

االستفادة من الفرص اجلديدة. 

ويف عام 2016، استمرت الشركة يف جهودها لتطوير 
قوة عاملة تتمّيز بروح املبادرة واملرونة والقدرة على 
التكيف وتتمتع بقدرة على تلبية االحتياجات املتغيرة 
وإدارة املخاطر. ويف هذا اإلطار، استطاعت مبادرة 
التمّيز التشغيلي التي أطلقتها الشركة الدمج بني 

النظم اإلدارية احلالية وأفضل املمارسات لإلسهام يف 
رفع معايير األداء ومتكني مختلف اجلهات يف الشركة 

من حتقيق مستويات أداء عالية ومستدامة على 
صعيد الكفاءة واملوثوقية والسالمة بطريقة فاعلة من 

حيث التكلفة، كما أسهم االستمرار يف تنفيذ إطار 
إدارة املخاطر يف الشركة يف تزويد قادة قطاعاتها 

باألدوات الالزمة لتوجيه استراتيجيات وأنشطة إدارة 
املخاطر يف الشركة واإلشراف على تنفيذها. 
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يتخذ نقل املعرفة من املوظفني 
املخضرمني إلى الكوادر اجلديدة 

بالشركة أشكاًل عدة. وميكن أن تنتج 
عن املناقشات غير الرسمية أفكار 
جديدة وطرق جديدة للتفكير، يف 
حني تُسهم كلٌّ من برامج التوجيه، 

والتدريبات الداخلية، والدورات 
 املكثفة، والتدريب التفاعلي يف 
ضمان متتع موظفينا باملهارات 

الالزمة ملواجهة حتديات املستقبل.

ترسيخ ثقافة األداء املتمّيز
أكملت أرامكو السعودية 42 عملية تقييم لبرنامج 

التمّيز التشغيلي يف الشركة يف عام 2016، وقدمت 
8 دورات لتأهيل واعتماد املسؤولني عن تقييم التمّيز 

التشغيلي شارك فيها 178 شخًصا، كما قدمت 11 
دورة للمسؤولني عن تنفيذ برنامج التمّيز التشغيلي، 

وتخرج فيها 229 شخًصا مت تدريبهم حديًثا على 
تنفيذ أساليب التمّيز التشغيلي وآلياته التنفيذية. 

ويوجد يف الشركة مؤشرا أداء رئيسان للتمّيز 
التشغيلي، هما ضبط اجلداول الزمنية للمشاريع، 

واللتزام بتكلفة املشاريع. ومما يجدر ذكره يف هذا 
السياق أن الشركة حققت يف عام 2016 نتائج 

إيجابية يف مجال ضبط اجلداول الزمنية للمشاريع 
مقارنة بالهدف احملدد يف خطة العمل، كما حققت 

نتائج أفضل مما كان مقرًرا على صعيد اللتزام 
بتكلفة املشاريع.

وتَُعدُّ سلوكيات النجاح األساسية األربعة، ممثلة يف 
احلوار الهادف مع املوظفني والتمكني والتعاون وصنع 

القرار، العمود الفقري لثقافة بيئة العمل يف أرامكو 
 السعودية، حيث تسهم هذه السلوكيات مجتمعة 
 يف تعزيز ثقافة األداء ودعم قدرة الشركة على 

تنفيذ استراتيجيتها.
ويف عام 2016، أجرت الشركة استبانات عن مستوى 
رضا املوظفني عن الشركة، وقدمت 125 ورشة عمل 

وفعالية أخرى إلى 10 آلف موظف لترسيخ هذه 
السلوكيات يف األعمال اليومية ملوظفي الشركة على 

كافة املستويات. وإضافة إلى ما سبق، أطلقت الشركة 
التطبيق اآلني »عالمة الرضا« على اإلنترنت تقديًرا 

لتمّيز املوظفني يف سلوكيات النجاح األساسية األربعة 
ويف مجال السالمة، حيث يساعد هذا التطبيق 

على ترسيخ ثقافة العتماد على النتائج كأداة تعاون 
ميكن من خاللها تقدير املوظف املتمّيز بصورة فورية 

وهادفة على مرأى ومسمع من زمالئه.

تعزيز املهارات 
تتطلب مواجهة التحديات املستقبلية يف قطاع الطاقة 

الستثمار الفوري يف موظفي الشركة، وتتضح رؤية 
الشركة على املدى البعيد إلدارة موارد الطاقة يف 
اململكة مبا فيه صالح األجيال القادمة يف التزام 

أرامكو السعودية بتطوير إمكانات موظفيها يف كل 
مرحلة من مراحل حياتهم املهنية. 

وتعمل أرامكو السعودية على توفير التدريب الفني 
العملي وتقدمي مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية 

على الشبكة اإللكترونية، باإلضافة إلى مهام العمل 
التطويرية، وفرص التدرج واإلرشاد، وبرامج احلصول 
على الشهادة اجلامعية حتت رعاية الشركة، ودورات 

التطوير القيادي، مبا يكفل امتالك الشركة قاعدة 
كبيرة من الكوادر املاهرة القادرة على التغلب على 

التحديات املستقبلية.

األيدي العاملة

65,282
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 55,466

بناء كوادر الغد
يف عام 2016، أطلقت الشركة برنامج رعاية طالب 

الكليات الصناعية لدعم املتفوقني من طلبة وطالبات 
الكليات واملعاهد املتوسطة يف التخصصات العلمية 
التي تلبي احتياجات الشركة من املهارات. وحولت 

الشركة أيًضا جميع الفصول الدراسية وورش العمل 
التي تضّمها يف مراكز التدريب الصناعي التابعة 
للشركة إلى بيئات تعلم ذكية، كما بّسطت برنامج 

التدريب املهني على الصيانة. ويف عام 2016، تخرج 
3952 طالًبا وطالبة من املشاركني يف برنامج التدرج 

الذي تقدمه الشركة والتحقوا للعمل فيها.
وتسعى الشركة إلى توفير مرافق تدريب وبرامج 

أكادميية ذات مستوًى عاملي ملوظفيها. ودعًما لهذا 
الطموح، أثمرت جهود الشركة يف عام 2016 عن 
 حصول 28 مركًزا من مراكز التدريب التابعة لها 
على االعتماد القياسي العاملي من مجلس اعتماد 

التعليم املستمر والتدريب. وحصل برنامج اإلعداد 
اجلامعي الذي تقدمه الشركة على اعتماد وزارة 

التعليم السعودية، وسبع جامعات أسترالية، وجامعة 
دلفت يف هولندا، وهو األمر الذي سيسهم يف تعزيز 

قدرات الشركة فيما يتعلق بإحلاق طالبها بكبرى 
اجلامعات العاملية.

وتعمل الشركة على إكساب موظفيها األساس 
املعريف القوي من خالل إحلاق املشاركني يف برنامج 

الدراسات العليا وبرنامج الشهادة اجلامعية لغير 
املوظفني بأفضل اجلامعات يف العالم. ويف عام 

2016، ابتعثت الشركة 2009 طالب التحقوا بالكليات 
واجلامعات يف أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والتحق 

373 خريًجا ضمن برنامج الشهادة اجلامعية لغير 
املوظفني للعمل فيها.

خير استثمار للمستقبل هو 
االستثمار في تطوير قدرات أبناء 

وبنات هذا الوطن.

املوارد البشرية والسالمة:إطالق الطاقات الكامنة

األيدي العاملة 
السعودية
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يوّفر مركز التطوير املهني للتنقيب 
واإلنتاج التابع للشركة تقنيات تدريب 
بالغة التطور لتزويد املهنيني الشباب 
مبعرفة متكاملة األبعاد فيما يخص 

مبادئ التنقيب واإلنتاج.

الوفاء بوعد التقنية
يحظى تطوير كفاءات الشركة يف قطاع التنقيب 

واإلنتاج بأهمية بالغة للوصول مبستقبل الطاقة الذي 
يشاركنا فيه العالم إلى بر األمان. ويتطلب االستثماُر 

يف التقنيات والبحوث ملواجهة التحديات يف قطاع 
التنقيب واإلنتاج االستثماَر يف الكوادر التي ستعمل 

على تطوير هذه األدوات واستخدامها. 
ويعمل مركز التطوير املهني للتنقيب واإلنتاج 
من خالل ما يقدمه من برامج تفاعلية كثيرة 

على اختصار الوقت الذي يحتاجه املهندسون 
واجليولوجيون اجلدد لبدء إسهامهم احلقيقي يف 

العمل، مع اكتساب املعرفة واخلبرة من املهنيني 
الذين سبقوهم يف العمل يف هذا القطاع. ويف عام 

2016 قدم املركز 430 دورة تدريبية ألكثر من 
6800 مشارك، كما قدم برامج يف مجال التنمية 

املهنية الهندسية، باإلضافة إلى سلسلة من الدورات 
املتخصصة يف الهندسة والتفتيش والشهادات املهنية 

ألكثر من 6000 مشارك.

تعزيز املهارات القيادية وصقلها
من أجل زيادة القيمة املتحققة من توجه أرامكو 
السعودية نحو أعمال جتارية ومناطق جغرافية 
جديدة، يحتاج اجليل اجلديد من موظفينا إلى 

مجموعة جديدة من املهارات القيادية. ويف هذا 

الصدد توفر سلسلة التدريب القيادي التي تقدمها 
الشركة هذه املهارات من خالل البرامج التي تتعامل 
مع التحديات احلرجة يف كل مستوى من مستويات 

 املسؤولية، مبا يضمن تطوير مهارات القيادة 
 األساس بصورة استباقية وصقلها يف جميع 

املستويات املتتالية. 
وقد قدمت الشركة برنامجني جديدين للتدريب 

القيادي إلى ما يقرب من 1000 مشرف مباشر، يف 
حني شارك أكثر من 90 مديًرا و100 رئيس قسم يف 

جلسات سلسلة التدريب القيادي، وشارك أكثر من 
60 شخًصا يف برنامج املدير املتطور. 

ضمان سالمة موظفي الشركة
يستند أداء كافة أعضاء القوى العاملة بالشركة، 

سواء يف اململكة أو يف جميع أنحاء العالم، على مبدأ 
تأصيل ثقافة السالمة، الذي يَُعدُّ الركيزة األساس 
الستدامة هذا األداء. وتطمح أرامكو السعودية يف 

املقام األول إلى أن تصبح الشركة الرائدة يف مجال 
السالمة على مستوى اململكة ويف قطاع الطاقة، وذلك 

من خالل سعيها جلعل السالمة جزًءا ال يتجزأ من 
ثقافة العمل وليست مجرد معيار فيها.

متثل السالمة منط احلياة يف أرامكو السعودية يف 
جميع األوقات ويف جميع إداراتها ومرافقها وأحيائها 

السكنية أثناء العمل وخارجه، ويف املقابل تعمل 
قيادات الشركة بصورة فاعلة على جعل السالمة 

ملعرفة مزيد عن 
برامج األبحاث 

والتطوير التابعة 
للشركة، انظر ص 33
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واحدًة من استراتيجيات العمل وإجراءاته ومقاييس 
 أدائه لترسيخ ثقافة السالمة احلقيقية على 

مستوى الشركة. 

تركز الشركة بشكل دؤوب 
ودون هوادة على سالمة جميع 

موظفيها وسالمة املجتمعات 
التي تعمل فيها.

أداء الشركة يف مجال السالمة
أظهر أداء السالمة يف الشركة اجتاهات إيجابية، إذ 
لم يتعّد مؤشر حوادث العمل املهدرة للوقت مستواه 

املنخفض البالغ 0.05 ساعة يف كل 200 ألف ساعة 
عمل، وهو ما يُبنيِّ أثر جهود الشركة يف ترسيخ 

ثقافة السالمة وتيسير عملية اإلبالغ عن احلوادث. 
وأدرجت الشركة عنصر تقييم سالمة العمل إلى 

مؤشرات األداء الرئيسة متشًيا مع أفضل املمارسات 
املطبقة يف قطاع الطاقة، وأطلقت نظام اإلبالغ 

عن احلوادث لتعزيز عملية اإلبالغ عن احلوادث يف 
الشركة وتبسيطها.

ومع ذلك، وعلى الرغم من أن اإلصابات املسببة 
للوفاة تَُعدُّ غير مقبولة نهائّيًا يف أرامكو السعودية، 
إال أننا ومع األسف فقدنا ثالثة من موظفينا جراء 

تعرضهم حلادثتي سير على رأس العمل يف عام 
2016، وقد حققت الشركة يف تلك احلوادث وقدمت 

نتائج التحقيق والدروس املستفادة منها عبر حملة 
مكثفة استهدفت جميع مسؤولي اإلدارة وكبار 

املوظفني يف جميع مناطق أعمال الشركة للتأكد من 
فهم العوامل املسببة لتلك احلوادث فهًما واضًحا 

والتعامل معها بصورة فاعلة ومؤثرة. 

االرتقاء مبستويات السالمة 
املرورية 

ما زالت سياقة السيارات خارج العمل متثل أكبر 
املخاطر التي تواجه موظفي الشركة، وللحّد من 

هذه املخاطر، رّكبت الشركة أجهزة ملراقبة قائدي 
السيارات يف نحو 80% من سيارات الشركة، و2100 

جهاز يف السيارات اخلاصة اململوكة للمتدرجني 
الشباب ضمن برنامج التحديد التلقائي ملواقع 

السيارات، حيث تتيح هذه األجهزة تتبع سلوكيات 
قيادة السيارات وحتسينها بني املوظفني واحلّد من 

مخاطر احلوادث املرورية.
كما مت إعداد برنامج السالمة املرورية يف أرامكو 

السعودية من خالل جهد تعاوني مع الوزارات 
احلكومية، والهيئات املنوطة بإنفاذ قوانني املرور، 

 واملؤسسات املدنية لتحفيز عملية التحول السلوكي 
 يف السالمة املرورية والتخلص من مسببات 

احلوادث املرورية. 

املوارد البشرية والسالمة: إطالق الطاقات الكامنة

0.05

معدل اإلصابات 
املهدرة للوقت 

 لكل 200 ألف 
ساعة عمل
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وتشمل أبرز األنشطة التي نّفذتها الشركة يف عام 
2016 إطالق حملة السالمة املرورية يف جامعة 

 الدمام التي استهدفت أكثر من 1000 طالب، 
وقدمت خاللها عروًضا ألكثر من 7400 طالب يف 

77 مدرسة يف املنطقة الشرقية. وجتدر اإلشارة إلى 
أن هذه الفعاليات متكن الشباب من أن يكونوا قدوة 

للقيادة اآلمنة ومناذج يُقتدى بها للسالمة ملا فيه 
صالح مجتمعاتهم.

 االهتمام بسالمة 
موظفي املقاولني

يف عام 2016، واصلت أرامكو السعودية جهودها 
لتعزيز أداء السالمة بني مقاوليها، حيث أجرت نحو 

3500 عملية تدقيق وتفتيش يف املواقع السكنية 
اإلنشائية التابعة للمقاولني، وقدمت باإلضافة إلى 
ذلك نشرات إلكترونية أعدتها بالوسائط املتعددة 

حول السالمة من أجل حتسني عملية تأهيل املقاولني 
وضمان معرفتهم مبتطلبات السالمة املطبقة يف 

أرامكو السعودية.

إنشاء أحياء سكنية مستدامة
 تبنت أرامكو السعودية على مدى عقود عديدة 

 رسالة توجيهية متثلت يف توفير حياة أفضل 
ملوظفيها وتشجيع منو أحياء سكنية صحية وآمنة 

ونابضة باحلياة. 

ل برنامج تملك  منذ عام 1951، موَّ
 البيوت في أرامكو السعودية 

 أكثر من 67 ألف بيت جديد 
لألسر السعودية. 

ويف عام 2016، استمر العمل يف بناء أكثر من 10 
آالف وحدة سكنية، مبا يف ذلك مشروع جنوب 

الظهران الذي سيوفر 8500 وحدة سكنية للموظفني 
السعوديني وأسرهم. وقد أكملت الشركة خمس 

وحدات منوذجية ومن املتوقع االنتهاء من الدفعة 
األولى املكونة من 249 وحدة يف عام 2017. 

كما أكملت الشركة املرحلة األولى من مشروع متلك 
البيوت شرق الدمام 1، حيث وفرت 104 وحدات 

سكنية ممتازة للموظفني، ووزعت 270 قطعة أرض 
ضمن برنامج شرق الدمام 2. وجتدر اإلشارة إلى أن 

هذه املشاريع السكنية توفر ملوظفي الشركة منازل 
، منوذًجا يحتذى به يف معايير  آمنة ومريحة تَُعدُّ

التخطيط والكفاءة والبناء، لتكون مبثابة خطة ميكن 
لقطاع اإلسكان تطبيقها يف جميع أنحاء اململكة.

 أخالقيات العمل 
وااللتزام باملعايير

تَُعدُّ قيم الشركة هي األساس الذي تقوم عليه 
مجموعة اخلطط والضوابط واملبادئ التوجيهية 

التي يسترشد بها موظفو أرامكو السعودية يف 
تنفيذ استراتيجية العمل يف الشركة. وتشكل هذه 

العناصر ذاتها برنامج االلتزام يف الشركة، الذي يَُعدُّ 
املعيار الضابط ألدائنا وأداء شركائنا من املقاولني 
واملستشارين واملوردين والشركات التابعة واملشاريع 

املشتركة داخل اململكة وخارجها. 
وتشمل عناصر دعم برنامج االلتزام باملعايير ما يلي:

مكتب االلتزام باملعايير يف الشركة املسؤول عن  •
مواصلة التطوير واملساندة ومراقبة البرنامج وما 

يتبع من تطورات قانونية وتنظيمية خارجية.

أعمال أرامكو السعودية والشركات التابعة لها،  •
التي تنفذ السياسات واإلجراءات الالزمة، بدعم 

من ممثلي االلتزام باملعايير الذي يتولون أيًضا 
مراقبة مدى االلتزام بالبرنامج.

وباإلضافة إلى ذلك، تعزز مدونة القواعد السلوكية 
للموردين منظومة القيم يف الشركة وتساعد على 

تعزيز املعايير األخالقية واحملافظة عليها لدى شبكة 
موردي الشركة، مما يتيح فرص تأسيس شراكات 

طويلة األمد قائمة على املنفعة املتبادلة.

إتاحة الفرص
تهدف الشركة إلى استغالل كامل طاقتها لتحقيق 
أكبر قدر من الفائدة للشركة وللمملكة وملستهلكي 
الطاقة يف جميع أنحاء العالم، وهو ما يقتضي من 

الشركة احملافظة على أهم مواردها وتطويرها، ونعني 
بذلك مواردها البشرية، وميكن للشركة من خالل 

استمرار التركيز على دعم املوظفني - سواء من خالل 
حتسني مجاالت السالمة أو تعزيز مهاراتهم - حتقيق 

مزيد من الفرص للتوصل إلى أفكار جديدة وطرق 
مبتكرة لتنفيذ األعمال وحتقيق االزدهار. 
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تهتم أرامكو السعودية بسالمة 
موظفيها وموظفي املقاولني وجيل 

الشباب من املتدربني الذي ينضمون 
اآلن لأليدي العاملة يف الشركة. ومن 

خالل إجراءات التفتيش والتدقيق 

والتدريب على التقيد باتباع أصول 
السالمة التي جتريها الشركة يف مقر 

العمل، تضمن الشركة توفير حياة 
ساملة وآمنة للجميع كل يوم.

املوارد البشرية والسالمة: إطالق الطاقات الكامنة
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يضم مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي، املستوحى من الطبيعة 

اجليولوجية للمملكة، عديًدا من األقسام 
مثل مختبر األفكار وبرج املعرفة لتعزيز 

ثقافة الفضول الفكري وحب التعلم، 
تشجيًعا ملبتكري املستقبل.    
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املواطنة:  
شحذ اقتصاد املعرفة

تزخر اململكة باملوارد الطبيعية، والسيما النفط 
والغاز، إال أن ثروتها احلقيقية تكمن يف مواهب 

شعبها وإمكانات شبابها. 

ولذلك تسعى الشركة إلى إطالق العنان لهذه 
اإلمكانات من خالل طرح مبادرات مواطنة مجتمعية 

تابعة للشركة توفر للمواطنني األدوات الالزمة الغتنام 
الفرص يف املستقبل.

واليوم تواصل الشركة تركيزها، تناغًما مع رؤية 
اململكة 2030، على متكني املواطنني، وال سيما 

 الشباب، من أجل حتقيق طموحاتهم وضمان 
مستقبل مشرق لهم وملجتمعاتهم وللمملكة ككل.

وقد أسهمت جهود الشركة يف مجال املواطنة على 
مدار عام 2016 يف تطوير ثالثة مجاالت أساس مبا 

يتناغم مع طموحات رؤية اململكة 2030 لتأسيس 
مجتمع مفعم بالقوة ومرتبط بجذوره العريقة، وتهدف 
إلى حتقيق األثر اإليجابي ألبناء اململكة، كما جنحت 
يف تعزيز روح االطالع واإلبداع لدى األطفال لترسيخ 
ثقافة التعلم املستمر، ودعمت كذلك برامج الشباب 

التي تركز على تخصصات العلوم والتقنية والهندسة 
والرياضيات، والفنون، وريادة األعمال، واملهارات 

الالزمة للتوظيف، كما ساعدت األسر ذات الظروف 
اخلاصة على االنخراط يف املجتمع بصورة كاملة.
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14,000

عدد النماذج األولية التي 
مت إنتاجها يف مختبر 

فاب-الب الظهران: 

5900
عدد املدارس 

احلكومية املجهزة 
بفصول ذكية: 

77

متكني املجتمع القائم على املعرفة
ويتم ذلك من خالل توفير الدعم الالزم للطلبة 
واملدرسني املنخرطني ضمن منظومة التعليم يف 

اململكة، بدًءا من تنظيم الندوات وورش العمل الرامية 
إلى تنمية املهارات حتى جتهيز القاعات الدراسية 

بأحدث التقنيات، وذلك من أجل بناء القدرات 
واملساعدة يف ضمان استعداد شباب اململكة ملواجهة 

حتديات الغد داخل شركتنا وخارجها. 
ويف عام 2016، واصلت الشركة تنفيذ برنامجها 

لتطوير وحتديث 141 مدرسة من املدارس التي بنتها 
الشركة. وجّهزت 77 مدرسة بقاعات دراسية ذكية، 

ومختبرات كمبيوتر، ومختبرات علوم حديثة. ولضمان 
توفير أفضل بيئات تعلم ممكنة، نّفذت الشركة قواعد 
االرتقاء مبستوى السالمة لتحسني حركة املرور حول 

املدارس ويف مواقف السيارات يف 54 مدرسة، كما 

مت تركيب معدات مالعب جديدة يف ثماني مدارس، 
وتركيب أجهزة تكييف هواء أكثر كفاءة يف استهالك 

 الطاقة بدالً من وحدات تكييف الهواء القدمية يف 
11 مدرسة.

كما نفذت الشركة برنامج حتفيز الشغف بدراسة 
العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات )ستمانيا( 
الذي يعمل على زيادة عدد اإلناث امللتحقات بتلك 

احلقول العلمية يف املنطقة الشرقية إلى 300 طالبة. 
ويف مضمار دعم التعليم العالي، عقدت الشركة 10 

حلقات دراسية يف جامعات للبنات بالرياض والدمام 
بحضور 3000 طالبة. وساعدت هذه الندوات على 

إعداد طالبات السنوات النهائية للدخول يف صفوف 
القوى العاملة.

عدد املتقدمني 
ملسابقة »أقرأ« 
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سيُسهم املركز يف إلهام اخليال 
واملساعدة على حتفيز االبتكار  
بفضل ما يضم من مكتبة القرن 

احلادي والعشرين، واملتحف املكون 
من أربعة معارض، ومعرض الطاقة، 

واملسرح واملساحات املخصصة 
لألنشطة التعاونية.

مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي: إثراء العقل وإلهام اخليال

ف خادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان  شرَّ
بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه اهلل - يف شهر 

ديسمبر عام 2016 حفل االفتتاح الرسمي ملركز امللك 
عبدالعزيز الثقايف العاملي، الذي ميثل أبرز مبادرات 

 الشركة الرامية إلى متكني االقتصاد املعريف من خالل 
اإلبداع والثقافة. 

واملركز هو أول مؤسسة من نوعها يف اململكة جتمع 
بني العروض التعليمية والثقافية املتعددة يف مكاٍن 

واحد، وهو يهدف إلى حتفيز حب االستطالع، 
وتوفير الفرص، وتطوير القدرات العقلية من خالل 

موارد تقليدية وأخرى غير مألوفة يف مجاالت الفنون 
والعلوم، وذلك من أجل متكني املبدعني ورواد األعمال 

والقادة وتشجيعهم على تشرُّب االقتصاد القائم على 
املعرفة واالبتكار. ومن املتوقع أن تستقطب املعارض 
والبرامج وورش العمل التي سينظمها املركز مليون 

ونصف املليون زائر سنوّيا.
وباإلضافة إلى إطالق فعاليات االفتتاح الرسمي، 

ما انفك موظفو املركز يقدمون برامج تعليمية خارج 
مبنى املركز، وتشمل ما يلي:

برنامج )أقرأ( الذي يهدف إلى تشجيع القراءة،  •
واألداء املسرحي، والفنون التصويرية بني شباب 
اململكة، وشهد عام 2016 السنة الرابعة له منذ 
إطالقه. وبلغت عدد زيارات املوقع اإللكتروني 
لبرنامج )أقرأ( ما يربو على مليوني زيارة، ومت 
اختيار 36 قارئا شاّبا من أصل 14 ألف متقدم 

للمشاركة يف مخيم البرنامج وورشة العمل 

املواطنة: شحذ اقتصاد املعرفة

ً

ً ً
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 عدد شتالت أشجار الزيتون 
التي متت زراعتها: 

2 مليون

عدد أجهزة الكمبيوتر 
 اللوحية التعليمية التي 

مت توزيعها: 

19,551

اخلاصة به. وحضر أكثر من ألف شخص حفل 
»قارئ العام« لتكرمي الفائزين الثمانية.

مختبر فاب-الب الظهران، وهو مختبر تصنيع  •
رقمي مقره يف حرم جامعة امللك فهد للبترول 

واملعادن، وقد دشن هذا البرنامج أول مشاريعه 
املجتمعية فاب-هاوس الذي كان عبارة عن منزل 

يتمتع بكفاءة استهالك الطاقة من تصنيع الشباب 
السعودي. ويف عام 2016، مت إنتاج 5900 منوذج 

أولي يف مختبر فاب-الب الظهران - أي ثالثة 
أضعاف متوسط ما أُنتج خالل العامني املنصرمني 

- فيما تلقى برنامج »أسبوع إعداد النماذج 
األولية« 115 طلًبا من جميع مناطق اململكة.

إسهاًما يف رعاية بيئة الثقافة والفنون احمللية،  •
استضاف املركز 1000 زائر يف حفل توزيع جوائز 

مهرجان أفالم السعودية يف دورته الثالثة بالدمام، 
وتولت اجلمعية العربية السعودية للثقافة والفنون 

تنظيم تلك الفعالية، حيث شارك 70 فيلًما يف 
املهرجان الذي كان مبثابة منبٍر لتشجيع صناعة 

األفالم الوليدة يف اململكة.

برنامج جسور إلى السعودية، وهي مبادرة تواصل  •
عاملية، مت حتت مظلتها تنفيذ ثالثة برامج، هي 

»مهرجانات األفالم السعودية« و»جولة الكوميديا 
السعودية« و»سفراء التأثير« يف 14 مدينة أمريكية. 

وقد حظيت هذه النشاطات التي ضمت 27 فناًنا 
سعودًيا شاّبا، و20 حواًرا، و7 أفالم، و4 معارض، 

بزيارة أكثر من 18 ألف زائر.

افتتح معرض »طرق التجارة يف اجلزيرة العربية:  •
روائع آثار اململكة«، وهو مبادرة مشتركة بني مركز 

امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي والهيئة العامة 
للسياحة والتراث الوطني، يف ديسمبر املاضي ملدة 
ثالثة أشهر يف املتحف الوطني الصيني يف بكني. 

كما سيحط املعرض رحاله فى سيئول عاصمة 
كوريا اجلنوبية، وطوكيو عاصمة اليابان. وتأتي 
رعاية الشركة جلولة املعرض اآلسيوية مدفوعة 

 بالتزامها باملساعدة يف احملافظة على تراث 
اململكة وتعزيزه.

ً
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عدد األطفال الذين 
مت تزويدهم بأجهزة 

املساعدة على السمع: 

1300

عدد مزارعي 
القهوة الذين متت 

مساعدتهم: أكثر من 

560

يلتقي شباب املبتكرين من ذوي 
الكفاءات يف مختبر فاب-الب 

الظهران، وهو مركز تصنيع رقمي 
داخل حرم جامعة امللك فهد للبترول 
واملعادن يوفر خبرة عملية يف مجال 

الطباعة ثالثية األبعاد والبرمجة 
والروبوتات. ومن خالل دعم البرامج 
يف مجاالت العلوم والتقنية والهندسة 

والرياضيات، فإننا مندُّ يد العون 
 للمشاركة يف منو اقتصاد قائم 

على املعرفة. 

متكني املجتمعات 
يف عام 2016، أشركت أرامكو السعودية املجتمعات 

احمللية مبختلف أنحاء اململكة يف مجموعة كبيرة من 
البرامج التي تقوم على التقاليد الثقافية واالجتماعية 

للمملكة إلتاحة فرص اقتصادية أكبر مع ترسيخ 
املمارسات البيئية املستدامة. وتسعى الشركة من 
نة  خالل توفير مهارات وممارسات وأدوات محسَّ
ملجموعة كبيرة من العمال احلرفيني واملزارعني 

والشركات الصغيرة إلى إحداث فرق حقيقي يف قدرة 
املواطنني على حتقيق النجاح يف املستقبل ألنفسهم 

وألسرهم وملجتمعاتهم احمللية. 
وتبذل الشركة قصارى جهدها لتقدمي إسهامات 

إيجابية للمجتمعات الدولية التي تعمل فيها. ويعمل 
موظفونا على دعم مجتمعاتهم احمللية من خالل 
التطوع بأوقاتهم ومهاراتهم ومواردهم ملساعدة 
اآلخرين. فعلى سبيل املثال، قدمت الشركة يف 

اململكة املتحدة الدعم ملسابقة »حتدي كيمبريدج يف 
مجال الكيمياء« الذي ساعد أكثر من 8500 طالبٍ 

يف املرحلة الثانوية ممن يرغبون يف تطوير معرفتهم 

بالكيمياء التي تَُعدُّ حقاًل ذا أهمية استراتيجية 
لنا. وتنظم هذا البرنامج جلنة من األكادمييني من 
جامعتي كيمبريدج وأكسفورد، وهو مفتوح للطالب 
الذين يدرسون يف اململكة املتحدة من جميع أنحاء 

العالم، وكان من بني الفائزين طالب من اململكة 
العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.

تطوع أكثر من 650 متطوًعا من 
املكاتب التابعة لنا في هيوستن 

وبوسطن وديترويت لدعم 11 
منظمة محلية غير ربحية بإجمالي 

 3525 ساعة من الخدمة 
في عام 2016.

املواطنة: شحذ اقتصاد املعرفة
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يستفيد النَّحالون يف الباحة، ومزارعو 
القهوة يف جازان، وزارعو الزيتون يف 
اجلوف، وصيادو السمك يف ينبع من 

الدعم العلمي والتقني والتجاري الذي 
نوفره لهم - وهي كلها أمثلة جتّسد 

اآللية التي نعمل من خاللها على 
متكني األفراد واملجتمعات خللق قيمة 

إضافية من املوارد التقليدية.
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تطوير املمارسات املستدامة
وضعت الشركة عدًدا من البرامج بهدف متكني 

 املواطنني من رسم مالمح مستقبلهم االقتصادي 
من خالل إيجاد قيمة إضافية من احلرف واملوارد 

 التقليدية، ومساعدة املجتمعات احمللية على 
تأمني مستقبل مستدام ألنفسهم ولبيئة اململكة 

العربية السعودية. 

 قدمت الشركة املساعدة لألسر يف الباحة،  •
جنوب غربي اململكة من خالل بناء مركز تدريب 

على تربية النحل وتطوير الدورات التدريبية 
باملشاركة مع جمعية النحالني التعاونية. كما 

تضمن املشروع زراعة 50 ألف شتلة للمساعدة 
يف زيادة أعداد النحل. وتُعرف املنطقة منذ زمنٍ 

بعيد بإنتاج العسل، وتأتي مساعدتنا يف إطار رفع 
مستوى املعايير، وتوسيع نطاق صناعة العسل، 

وزيادة إنتاجه.

باملشاركة مع جمعية املستودعات اخليرية، أنشأت  •
الشركة مشاتل لزراعة شتالت أشجار الزيتون يف 
اجلوف، شمالي اململكة إليجاد فرص دخل جديدة 

لألسر. ويف إطار هذا املشروع، مّت إنشاء عشرة 
مشاتل، وزراعة ما يقرب من مليوني شتلة ألشجار 

الزيتون، وتدريب عشر أسر، من إجمالي 100 
أسرة يستهدفها برنامج التدريب الذي وضعته 

الشركة يف هذا الشأن.

كما عملت الشركة مع جمعية الداير اخليرية لرفع  •
مستوى املعرفة وحتسني معايير إنتاج القهوة لدى 

أكثر من 560 مزارًعا يف جبال جازان، جنوب 
غربي اململكة، حيث وّفرنا التدريب واألدوات، 

وزرعنا أشجار بُن جديدة، وأّمنا متعهد شراء لرفع 
مستوى معايير املنتج ودعم منو قطاع إنتاج القهوة 

يف اململكة.

بالتعاون مع خفر السواحل ووزارة البيئة واملياه  •
والزراعة يف منطقة ينبع، ساعدت الشركة يف 
رفع قدرة 50 صياًدا لدعم أسرهم من خالل 

إثراء معارفهم يف هذا املجال، وحتسني املعايير، 
 وتزويدهم مبراكب صيد جديدة وما يلزم 

من معدات.

أطلقت الشركة التابعة ألرامكو السعودية يف  •
بكني - بالتعاون مع منظمة دولية غير ربحية - 
مسابقة لالبتكار يف خمس دول تقع يف منطقة 

آسيا واحمليط الهادئ. وتهدف »مسابقة االبتكار 
يف استدامة الطاقة والبيئة واملناخ« إلى إلهام 

طالب اجلامعات ليتمكنوا من تطوير حلول مبتكرة 
ملشكالت تغير املناخ واالستدامة وكفاءة الطاقة. 

وسيصعد الفائزون من املسابقات احمللية إلى 
الدور النهائي لكأس أرامكو يف آسيا يف بكني يف 

أواخر عام 2017.

وفرت الشركة املعدات والتدريب لرفع مستوى  •
وجودة املنتجات الصوفية واملنسوجات يف حفر 

الباطن من أجل زيادة قدرة األعمال احمللية 
على املنافسة وتعزيز استدامتها. ويف إطار 

هذا املسعى، عملت الشركة مع جلنة التنمية 
املدنية واالجتماعية لتجديد مركز محلي إلنتاج 
املنسوجات، ووفرت التدريب واخلبرة التسويقية 
ملائتي مستفيد بغية زيادة حجم االقتصاد احمللي.

يف سبيل دعم قطاع احلرف اليدوية والهدايا  •
التذكارية يف مكة املكرمة، عقدت الشركة شراكة 

مع جمعية أم القرى اخليرية النسائية لتوفير 
فرص دخل لأليدي العاملة احمللية، كما وفرت 

املعدات احلديثة ودّربت 23 مرشًحا، من إجمالي 
100 شخص مستهدف تدريبهم، وبنت عالقات مع 
خبراء يف التعبئة والتغليف والتسويق والتوزيع من 

أجل توطني إنتاج الهدايا والتذكارات.

نحن نعمل بحماس ونسّخر جزًءا 
من أوقاتنا وخبراتنا ومواردنا إليجاد 

فرص جديدة للمجتمعات املحلية.

املواطنة: شحذ اقتصاد املعرفة
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تعزيز الفرص
يجب أن تتوفر جلميع املواطنني، بغض النظر عن 
ظروفهم، الفرصة ليعيشوا حياة كرمية، ومن هذا 
املنطلق، تساعد الشركة الفئات ذات االحتياجات 

اخلاصة من خالل برامج مؤثرة قادرة على حتقيق 
ما يُستهدف منها من موارد وتدريب ودعم، وعادًة ما 

تتضمن احلمالت التي تنظمها الشركة مساعدات 
وإسهامات تطوعية من املوظفني. 

فيما يلي مقتطفات من أنشطتنا يف عام 2016: 

 أطلقت الشركة حملة حتت شعار أريد أن أسمع •
على مستوى اململكة خالل شهر رمضان املبارك 
من عام 1437هـ إلحداث فرق جوهري يف حياة 

األطفال السعوديني ذوي اإلعاقة السمعية. وحظي 
البرنامج بحماس ودعم موظفي الشركة الذين 

قدموا إسهاماٍت من أموالهم اخلاصة، بينما قّدمت 
الشركة مبلًغا مماثاًل ملا أسهموا به من أجل إجراء 
تقييم لقدرة السمع وتصنيع وتركيب أجهزة سمع 

متطورة ألكثر من 1300 طفل.

يف منطقة القصيم، تعاونت الشركة مع جمعية  •
امللك عبدالعزيز اخليرية النسائية ملساعدة 70 

امرأة من ذوات االحتياجات اخلاصة لزيادة دخلهن 
من خالل إنشاء مركز خياطة جديد وتسويق 

خطوط اإلنتاج املختلفة. ويف هذا اإلطار، ساعدت 
الشركة يف متويل إنشاء مرفق مناسب، ووفرت 
املعدات احلديثة، وقدمت التدريب املتخصص.

يف الدمام، أكملت الشركة إنشاء مركز خياطة  •
جديد لذوات اإلعاقة السمعية. ومن خالل 

شراكتها مع شركة نسما القابضة وجمعية الرحمة 
الطبية اخليرية، تعاقدت مع مدربني متخصصني 
لتأهيل دفعة أولى من 30 امرأة من إجمالي 100 
امرأة يُستهدف تدريبهن باملهارات املطلوبة لبدء 

العمل يف املركز.

بالتعاون مع جمعية رؤية اخليرية للمكفوفني،  •
أسست الشركة مركز صيانة لطابعات احلروف 
البارزة املعروفة بطريقة برايل يف املدينة املنورة، 

ودّربت مائة رجل وامرأة من ذوي اإلعاقة البصرية 
من أجل توفير فرص دخل جديدة لهم.

نظمت الشركة حملة هدية املعرفة التي وزعت  •
ما يقرب من 20 ألف جهاز كمبيوتر لوحي على 

التالميذ يف األحياء السكنية على طول احلّد 
اجلنوبي للمملكة، وذلك يف العام الثاني منذ 
إطالق احلملة التي مت تنفيذها بالشراكة مع 
مؤسسة تكافل اخليرية وبدعم من إسهامات 

موظفي الشركة والشركات احمللية األخرى. ومت 
حتميل أجهزة الكمبيوتر املوزعة بتطبيقات تعليمية 
ملساعدة الطالب على تطوير املهارات املطلوبة يف 

ظل اقتصاد قائم على املعرفة.

تطوير الرعاية الصحية املجتمعية
باإلضافة إلى رعاية موظفي الشركة وأسرهم، يسهم 

مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي - وهو مشروع 
مشترك بني أرامكو السعودية وشركة جونز هوبكنز 
مديسن - يف تعزيز صحة ورفاهية مواطني اململكة 

من خالل التعاون يف مجالي األبحاث والتثقيف 
الصحي، كما يساعد يف تطوير قطاع الرعاية 

الصحية يف اململكة. وخالل عام 2016، نظم املركز 
45 فعالية توعوية يف الشركة واملجتمعات احمللية 
بهدف املساعدة يف زيادة الوعي باملسائل الصحية 

املهمة آلالف املواطنني.
وشهد مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، يف العام 

نفسه، إجناًزا كبيًرا يف مسيرته لتعزيز قدرات مهنيي 
الرعاية الصحية يف اململكة، وذلك بتأسيس برنامج 

التدريب الطبي لألطباء السعوديني املرخصني 
الراغبني يف احلصول على تدريب متقدم يف مجاالت 
تخصصاتهم، واستقبل البرنامج أول دفعة من األطباء 

املتدربني يف شهر أكتوبر من عام 2016.

إطالق اإلمكانات
تتسم برامج املشاركة يف أنشطة املواطنة التي 

تقدمها الشركة بتناغمها مع أهداف رؤية اململكة 
2030 املتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية، إذ 

سيساعد أثرها التراكمي على تسريع تطوير إمكانات 
املواطنني يف جميع أنحاء اململكة من أجل بناء 

مجتمعات نابضة باحليوية والنشاط، وحفز التقدم 
نحو اقتصاد قائم على االبتكار والتنوع واالستدامة، 

وهو ما يدعم رؤيتنا بعيدة املدى لألعمال.
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تدعم الشركة توطني قطاع تصنيع 
الهدايا يف مكة املكرمة، بهدف إتاحة 

الفرصة أمام النساء لتحقيق كسب 
مشروع لهن، كذلك يوفر إنشاء 

مركز صيانة طابعات برايل فرًصا 

اقتصادية للمكفوفني. كما استفاد 
أكثر من ألف طفل من كل أرجاء 

اململكة من حملة »أريد أن أسمع«  
التي نظمتها الشركة.  

املواطنة: شحذ اقتصاد املعرفة
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احتياطيات الزيت اخلام واملكثفات 
)مليارات البراميل(

 إنتاج غاز البيع
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 الغاز اخلام املعالج
)مليارات األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

احتياطيات الغاز )املرافق وغير املرافق( 
)تريليونات األقدام املكعبة القياسية(

 إنتاج غاز اإليثان
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 إنتاج الزيت اخلام اليومي
)ماليني البراميل(
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:2012

:2012

260.2

7,349

10.7

284.8

851

9.5

:2013:2013

:2013

:2013

:2013

:2013

260.2

7,488

11.0

288.4

796

9.4

:2014:2014
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11.3
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:2015:2015

:2015
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261.1

7,979

11.6

297.6
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10.2

:2016

:2016

:2016

:2016

:2016

:2016

260.8

8,280

12.0

298.7

920

10.5

أداء الشركة في عام 2016
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إنتاج وتصدير الزيت اخلام 
)ماليني البراميل(

سوائل الغاز الطبيعي املنتجة من الغازات 
الهيدروكربونية )ماليني البراميل(

إنتاج وتصدير املنتجات املكررة
)ماليني البراميل(

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي 

استخالص الكبريت )ماليني األطنان املترية(
صادرات الكبريت )ماليني األطنان املترية(

20152016

 إنتاج الزيت اخلام باستثناء 
3,7083,828املكثفات املمزوجة

2,6032,799صادرات الزيت اخلام

20152016

181.3195.7البروبان

119.5127.0البوتان

83.183.4املكثفات

90.591.4البنزين الطبيعي

474.4497.5إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20152016

641665إنتاج املنتجات املكررة

232296صادرات املنتجات املكررة

20152016

165.5183.3البروبان

96.9107.9البوتان

1.31.3املكثفات

67.573.0البنزين الطبيعي

331.2365.5إجمالي مبيعات سوائل الغاز الطبيعي

20166.0

20154.9

20164.0

20153.8

أداء الشركة

)ماليني البراميل(
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طاقة التكرير )آالف البراميل يومًيا(

الطاقة اإلنتاجية للكيميائيات )كيلوطن سنوًيا(

 حصة أرامكو السعودية الطاقة اإلجمالية
 أو الشركة التابعة لها 

يف امللكية

حصة أرامكو السعودية 
من الطاقة التكريرية

اململكة العربية السعودية
100550%550رأس تنورة

100126%126الرياض

10077%77جدة

100243%243ينبع

37.5150%400بترورابغ

50200%400سامرف - ينبع

62.5250%400ياسرف - ينبع

50153%305ساسرف - اجلبيل

62.5250%400ساتورب - اجلبيل

2,9011,999إجمالي الطاقة التكريرية يف  اململكة

الطاقة التكريرية للمشاريع املشتركة الدولية
50535%1,070موتيفا - الواليات املتحدة األمريكية

63.4424%669إس - أويل - كوريا اجلنوبية 

14.9667%445شوا شل  - اليابان

2570%280شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات - الصني

5,3653,095اإلجمالي

إجمالي الطاقة خارج اململكةداخل اململكةمجموعات املنتجات
اإلنتاجية

حصة أرامكو السعودية*

2,7141,1003,8141,682اإلثيلني

1,4712,5654,0361,775البروبيلني

7003,8814,5812,194البارازيلني )مبا يف ذلك الزيلينات(

7321,2181,950925مادة البنزول

2,7001,5034,2031,691البولي أوليفينات

1,7081,708854—املطاط الصناعي واللدائن

6,0671,6657,7324,164املواد الوسيطة، واملشتقات، ومنتجات أخرى

14,38413,64028,02413,285املجموع

 *يتم حتديد حصة أرامكو السعودية من الطاقة اإلنتاجية بناًء على النسب املئوية لهيكل ملكية املشاريع ذات الصلة. وتعكس أرقام الطاقة اإلنتاجية 
لعام 2016 بدء العمليات التجارية يف صدارة وإطالق مشروع أرالنكسيو.
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املنتجات الرئيسة املصنعة يف املصايف احمللية )ماليني البراميل(

املنتجات الرئيسة املصنعة يف املصايف احمللية )ماليني البراميل(

غاز البترول 2016
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

4.74317.57846.11211.85865.89331.2605.344182.788رأس تنورة

89.575—35.15436.955(0.521)3.6013.36811.018ينبع

7.37548.317(0.047)12.5694.90421.054—2.462الرياض

0.8042.3624.0630.1592.3976.8375.52722.149جدة

11.61023.30873.76216.400124.49875.00518.246342.829إجمالي املنتجات داخل اململكة

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(
غاز البترول 2016

املسال
وقود البنزينالنفتا

الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

68.087—24.07910.48119.81414.384—(0.671)سامرف

55.295—1.38711.7872.21910.98316.58012.339ساسرف

44.413—0.8108.4825.3575.01610.82913.919بترورابغ

79.009—0.2543.91916.62710.49645.9971.716ساتورب

74.980——53.038—21.942——ياسرف

321.784—1.78024.18870.22436.976146.25842.358إجمالي املشاريع املشتركة

13.39047.496143.98653.376270.756117.36318.246664.613املجموع الكلي

األرقام السالبة متثل يف معظمها منتجات أُعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.

غاز البترول 2015
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

5.48719.22742.3048.49571.82834.3858.029189.755رأس تنورة

86.436 — 34.03735.110 (0.457)3.4613.810.485ينبع

11.3793.9521.2490.0267.18445.898 — 2.11الرياض

2.9227.7906.38324.040 (0.047)0.7142.543.738جدة

11.77225.56767.90611.941130.03677.31121.596346.129إجمالي املنتجات داخل اململكة

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(
غاز البترول 2015

املسال
وقود البنزينالنفتا

الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

68.534 — 23.7669.88221.14714.310 — (0.571)سامرف

49.817 — 1.26910.5402.2558.96314.11212.678ساسرف

36.536 — 0.9696.1814.5664.2049.05111.565بترورابغ

0.6293.52515.63910.07043.7320.64312.07986.317ساتورب

4.68454.411 — 35.505 — 14.222 — —ياسرف

2.29620.24660.44833.119123.54739.19616.763295.615إجمالي املشاريع املشتركة

14.06845.813128.35445.060253.583116.50738.359641.744املجموع الكلي

األرقام السالبة متثل يف معظمها منتجات أُعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.
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2016
املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

2.3968.2306.00616.632غاز البترول املسال

73.05540.59793.721207.373البنزين

 وقود الطائرات / 
10.3863.56120.10734.054الكيروسني

68.84459.133121.194249.171الديزل

1.6531.769151.827155.249زيت الوقود

6.9806.6388.69022.308األسفلت 

1.811—1.811—النفتا

163.314121.739401.545686.598اإلجمالي

2015
املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

2.0957.5135.80615.414غاز البترول املسال

71.87341.01493.511206.398البنزين

 وقود الطائرات / 
9.6323.01118.72331.366الكيروسني

81.24864.540130.756276.544الديزل

0.322.273132.879135.472زيت الوقود

األسفلت
7.5912.40111.12631.117ومنتجات متنوعة

172.759130.753392.801696.313اإلجمالي

املبيعات احمللية من املنتجات حسب املنطقة )مباليني البراميل(

صادرات عام 2016 حسب املنطقة )نسبة مئوية(

سوائل الغاز الطبيعي*املنتجات املكررةالزيت اخلام

20162015201420132012عدد زيارات السفن حسب نوع املنتج

2,0132,2101,9362,0181,998الزيت اخلام

1,0076491,0288241,027منتجات

259250200198229غاز البترول املسال

3,2793,1093,1643,0403,254إجمالي عدد زيارات السفن

    الصادرات من رأس تنورة واجلعيمة وينبع، والتحويالت يف جدة ورابغ وينبع، ومستودعات املنتجات البترولية الساحلية.
    مت تعديل األرقام يف هذا اجلدول بناء على بيانات محدثة.

عدد زيارات السفن لفرض أرامكو السعودية 

 آسيا
 شمال غرب أوروبا

 منطقة البحر األبيض املتوسط
 الواليات املتحدة األمريكية

 مناطق أخرى

32.5
46.1

9.5
11.9

31.1

63.8
5.1

66.7 5.9

5.4

15.8

6.2

*مبا يف ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف.
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املوظفون

65,282
 السعوديون 55,466

غير السعوديني 9,816

املوارد البشرية

 برامج التطوير املنتظمة

605
برامج الشهادة اجلامعية لغير املوظفني

1441
 برامج الشهادة اجلامعية

1967
 برنامج التدرج

5055

خريجو برامج الشهادة اجلامعية 
لغير املوظفني امللتحقني بالشركة 

373
خريجو برنامج التدرج امللتحقني 

بالشركة

3952

برامج التطوير املنتظمة 
عدد املشاركني امللتحقني يف نهاية عام 2016

أداء الشركة
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ُ

الجـوائـز

حصل مركز األبحاث املتقدمة التابع ملركز التنقيب 
وهندسة البترول يف أرامكو السعودية، إلى جانب 

شركة شلمبرجير، على جائزة فئة األنظمة واملكونات 
الذكية من مؤسسة هارت إنيرجي للنشر وجائزة 

أفضل تقنية لعمليات إجناز اآلبار يف مؤمتر جوائز 
النفط العاملية عن نظام منارة إلدارة اإلنتاج واملكامن، 

وهو أول نظام »أفقي ذكي« من نوعه يف العالم 
 لتحسني إنتاجية اآلبار من خالل حتسني 

عملية التصريف.
وحصل مركز األبحاث املتقدمة أيًضا، يف مؤمتر 

ومعرض أبوظبي الدولي للبترول »أديبك« على أرفع 
جائزة ألفضل مشروع للصحة والسالمة والبيئة يف 

قطاع النفط والغاز عن مشروع أرامكو السعودية 
ن  الستخالص واحتجاز الكربون واالستخالص احملسَّ

للنفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون، كما حصد 
املشروع أيًضا جائزة معهد الطاقة للبيئة.

كما حصلت إدارة أبحاث وتطوير معاجلة النفط 
والغاز يف الشركة على جائزة الريادة يف تصنيع 

م  تقنيات الهندسة واإلنتاج املرموقة عاملًيا. ويُكرَّ
الفائزون يف هذه الفئة على تطبيق أساليب جديدة 
يف التصميم واإلنتاج لتطوير حتسينات يف األعمال 

 حُتدث طفرة كبيرة يف قطاع الطاقة من خالل 
 تبني تقنيات مثل النمذجة واحملاكاة املتطورة 

ثالثية األبعاد.
وباإلضافة إلى ذلك، حصل معمل الغاز يف البري على 
اجلائزة الوطنية السعودية من )إنرجي غلوب(، وذلك 

عن تطوير مبّدل حراري جديد إلسالة اإليثان وذلك 
بغرض حتسني الكفاءة، وخفض تكاليف التشغيل 
والصيانة، ورفع القدرة على إسالة اإليثان بنسبة 

 25%. كما حصلت املبادرة أيًضا على جائزة 
استدامة القيادة من جوائز القيادة للتصنيع.

ومت تكرمي مشروع مصفاة وفرضة جازان من مجلة 
هايدروكربون بروسيسينغ يف هيوسنت ضمن أفضل 
مشاريع قطاع معاجلة املواد الهيدروكربونية يف عام 
2016. وتبرز هذه املجلة املتخصصة أهم مشاريع 
التكرير والبتروكيميائيات التي يتوقع أن يكون لها 

تأثير إيجابي على صناعة التكرير واملعاجلة والتسويق 
العاملية واإلقليمية، علًما أن مشروعي الشركة 

 املشتركني ساتورب وصدارة كانا من بني املشاريع 

التي نالت هذا التكرمي يف عام 2014.
وحصلت أرامكو السعودية - مع شريكتها يف التعاون 

البحثي والتطويري جيه جي سي كتاليستس آند 
 كيميكالز - على جائزة التبادل التقني الدولي 

التي يقدمها معهد البترول الياباني عن تطوير املادة 
احملفزة للتكسير الهيدروجيني CAN-15 التي حتقق 

الكفاءة يف استهالك الوقود وخفض االنبعاثات.
ويف املؤمتر الفني السنوي واملعرض املُقام على 

هامشه، وهو أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها 
جمعية مهندسي البترول، حصل الفرع السعودي 

للجمعية على جائزة الرئيس لتمّيز القسم لعام 
2016. وكرمت اجلمعية يف عدٍد من الفعاليات 

موظفي الشركة الذين فازوا بجوائز عن اخلدمة 
املتميزة لألعضاء الشباب، وجائزة رائد االستخالص 

ن للنفط، والعضوية املتميزة، والعضوية  احمُلسَّ
 الشرفية - وهو أرفع تكرمي متنحه جمعية 

مهندسي البترول لألفراد.
كما ُمنحت جائزة واحدة للعضوية الشرفية وجائزتان 
للخدمة املتميزة لثالثة علماء جيولوجيني من أرامكو 

السعودية يف املؤمتر واملعرض السنوي لعام 2016 
الذي نظمته اجلمعية األمريكية جليولوجيي البترول 

مبدينة كالغري يف كندا.
أيًضا، حصلت أرامكو السعودية على جائزة أفضل 

جهة عمل مرموقة يف القطاع اخلاص ضمن جوائز 
 »لينكد-إن للمواهب يف منطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا«.
كما حصلت مجلة أرامكو وورلد التي تصدرها الشركة 

على 12 جائزة يف مجال إصدار املجالت - وهو أكبر 
عدد من اجلوائز حتصل عليه املجلة - يف املسابقة 
الدولية التي تشرف عليها جلنة حتكيم حتت رعاية 

مجلة »فوليو«. كما حصلت مجلة األيام اجلميلة التي 
تصدرها الشركة أيًضا للموظفني األجانب املتقاعدين 

على أول جائزة لها يف نفس املسابقة.
وأخيًرا، فاز الفلم الذي أنتجته أرامكو السعودية 

حتت اسم »حيث الطاقة فرص واعدة« على ميدالية 
برونزية يف مهرجان نيويورك لعام 2016 لـ »أفضل 

البرامج التلفزيونية واألفالم يف العالم«.
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