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أسٌس قوية

العربية لألنابيب

www.arabian-pipes.com
سنة التأسيس: 1991 
عدد الموظفين: 340

القيمة السوقية: 717.6 مليون ريال سعودي

تأسست الشركة العربية لألنابيب في عام 1991 
وتشّغل مصنعين في الرياض والجبيل، حيث توفر 

أنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة للعمالء الذين 
يعمل العديد منهم في منطقة الخليج وشمال 

إفريقيا )بشكل رئيسي أرامكو السعودية(. وسّلمت 
الشركة، حتى اآلن، أكثر من مليوني طن من أنابيب 

الصلب للعديد من العمالء والمشاريع المرموقة.

ُيعد توطين السلع والخدمات أحد األهداف الرئيسية لرؤية 
المملكة 2030 وقد أثبتت شركة العربية لألنابيب أنها رائدة على 

هذا الصعيد، حيث كانت أول شركة مصنعة لألنابيب تحصل 
على جائزة “األعلى في توطين السلع والخدمات” ضمن جوائز 

التميز لبرنامج اكتفاء في عام 2016 من قبل أرامكو السعودية 
)أكبر منتج للنفط في العالم وأكبر عمالء الشركة العربية 

لألنابيب(. وتواكب الشركة العربية لألنابيب تحقيق األهداف 
الوطنية من خالل التركيز على توفير الوظائف وتدريب وتأهيل 

الكفاءات السعودية.

وتقوم الشركة العربية لألنابيب بالتصدير لمنطقة الشرق 
األوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها. وساهمت الشركة من 
خالل عملها بشكل وثيق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية 

في تعزيز العالقات العالمية على هذا الصعيد. واستفادت 
الشركة بشكل كبير من إدراجها في تداول السعودية، األمر الذي 
ساهم في تمّيزها كشركة مهمة في الصناعة السعودية وكفل 

الشفافية الكاملة ألعمالها - يمكن االطالع على المعلومات 
المالية وغيرها على موقع تداول السعودية.

تحــت إشــراف مجلــس إدارة الشــركة واإلدارة التنفيذيــة، صاغــت 
الشــركة هويــة فريــدة فــي ســوق عالــي المنافســة. كمــا ان 

تكاليــف الشــحن المرتفعــة والتبايــن الهائــل فــي أســعار الســوق 
العالميــة للصلــب ليســت ســوى بعــض التحديــات التــي واجهتهــا 

العربيــة لألنابيــب.

ورغم ذلك، توفر مشاريع في المملكة العربية السعودية، 
مشاريع شركة أرامكو السعودية، ومشاريع إعادة التأهيل والبناء 
في البلدان المجاورة فرصًا مستقبلية مهمة للشركة في وقت 

تسعى فيه إلى اعتماد ابتكارات جديدة والتعاون مع عدد من 
مزودي التكنولوجيا المشهورين العتماد التقنيات الجديدة التي 

تسهم في تطوير الشركة.

تأسست الشركة العربية لألنابيب، وهي شركة مساهمة 
سعودية، من قبل مجموعة األعمال الرائدة في المملكة العربية 
السعودية وتهدف إلى أن تكون مركزًا صناعيًا رائدًا في المنطقة 

قامت شركة العربية لألنابيب بإنتاج 
أكثر من مليوني طن من أنابيب 

الصلب منذ عام 1991 

يختص بتوريد مجموعة واسعة من أنابيب الصلب الفوالذية 
المغلفة وغير المغلفة المالئمة لالستخدام في كل من 

قطاعات النفط، والغاز، والكيماويات والبتروكيماويات، والبناء 
والتشييد، والزراعة.

تلتزم شركة العربية لألنابيب بأعلى معايير الجودة وتسعى 
جاهدة العتماد أحدث حلول وتقنيات صناعة األنابيب من خالل 

أصولها ذات القيمة األكبر وهي: الموارد البشرية. وتسعى 
الشركة لتكون رائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

في مجال توفير حلول األنابيب عالية الجودة باإلضافة لتعزيز 
الشراكة مع عمالئها المهمين من أجل تلبية احتياجاتهم. 

حافظت شركة العربية لألنابيب على شهادة نظام إدارة الجودة 
“آيزو 9001”منذ يونيو عام 1996 ولديها حاليًا أحدث شهادة 

“آيزو 9001” وهي: “آيزو 9001”عام 2015. باإلضافة إلى ذلك، 
تحتفظ العربية لألنابيب بالحق في استخدام العالمة الرسمية 

للمعهد األمريكي للبترول على المنتجات المصنعة وفقًا 
للشروط الواردة في واجهة النشر الرسمية بعنوان API 5L و 

API 5CT وفقًا ألحكام اتفاقية الترخيص منذ يونيو 1996.

ويتّضح التزام الشركة بـمعيار “إدارة الجودة الشاملة” من 
خالل األعتماد الذي نالته العربية لألنابيب من شركات النفط 

والغاز الرائدة - مثل أرامكو السعودية، وشل غلوبال سولوشنز 
انترناشيونال، وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية 
الكويتية، وشركة تنمية نفط عمان، وشركة أبوظبي لتكرير 
النفط )تكرير(. وكانت الشركة العربية لألنابيب أول شركة 

مصنعة لألنابيب تحصل على جائزة “األعلى في توطين السلع 
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والخدمات” ضمن جوائز التميز لبرنامج اكتفاء في عام 2016 
من قبل شركة أرامكو السعودية. وفي عام 2018، وّقعت 
شركة العربية لألنابيب اتفاقيات طويلة األجل )لمدة خمس 

سنوات( مع شركة أرامكو السعودية باعتبارها أحد موردي أرامكو 
الرئيسيين، حيث توفر لها أنابيب الصلب التي تستخدم في حفر 

اآلبار النفطية.

واســتجابًة منهــا لألهميــة المتزايــدة لممارســات العمــل مثــل معاييــر 
البيئــة والمجتمــع والحوكمــة، تقــدم شــركة العربيــة لألنابيــب 

دورات تدريبيــة داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل 
منتظــم مــن أجــل رفــع كفــاءة موظفيهــا، كمــا تقــدم منحــًا دراســية 

للطــالب الســعوديين.

وبصفتها شركة رائدة في مجال تصنيع األنابيب عالية الجودة، 
تستخدم الشركة العربية لألنابيب تقنيات اللحام بالمقاومة 

الكهربائية وتقنية اللحام القوسي المغمور الطولي حيث انها 
تشارك في المشاريع الدولية باستمرار، خاصة في منطقة 

الخليج وشمال إفريقيا. وأنتجت الشركة العربية لألنابيب أكثر من 
مليونين ونصف المليون طن من األنابيب عالية الجودة والتي 
تم توريدها للعديد من العمالء والمشاريع المرموقة في جميع 

أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

وبفضل تاريخنا الحافل باإلنجازات، نثق تمامًا بقدرتنا على تحقيق 
المزيد من النمو وتعزيز اإلنتاج باإلضافة إلى مواصلة إنجازاتنا 

بما يرضي تطلعات المساهمين.

2.5 مليون
شحنة أنابيب فوالذ عالية الجودة 
إلى مختلف المشاريع و العمالء 

في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا 

قطاع المواد األساسية


