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أمين الناصر
رئيس شركة أرامكو السعودية

ورئيسها التنفيذي

قال المهندس أمين الناصر، رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير 
إدارييها التنفيذيين:

“خضنا واحدة هي أشّد السنوات صعوبة وتحدًيا في هذا العصر، 
غير أن أرامكو السعودية أثبتت بحمد هللا قيمتها الفريدة وقدرتها 

االستثنائية من خالل ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية. 
ز ذلك األداء اإليجابي بروح بطولية جسدها موظفو  وقد َتعزَّ

وموظفات الشركة الذين حققوا نتائج تشغيلية قياسية، وواصلوا 
تلبية االحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية”.

وتؤدي الشركة وقطاع الطاقة عمومًا دورًا بالغ األهمية في 
تنمية االقتصاد العالمي، فبدون هذا القطاع لن يتمكن العديد 

من الناس والمؤسسات من الوصول إلى ما يكفي من موارد 
الطاقة التي تتسم بالوفرة واألمن والموثوقية والتكلفة 

المعقولة. وبهذا الخصوص قال المهندس الناصر: “كانت هذه 
السمات الرئيسية األربع أبرز ما يميز قدراتنا التنافسية على مدار 
تاريخ شركتنا، وال تزال بالغة األهمية في تعزيز سمعتنا العالمية 

مع تواصل الحاجة لموارد الطاقة خالل العقود المقبلة”.
ولتحقيق تلك الغاية، أكد المهندس الناصر أن تلبية توقعات 
العمالء من موارد الطاقة المستدامة تستلزم إضافة سمة 
رئيسية خامسة تتمّثل في توفير منتجات نظيفة أكثر، وهذا 

مكّون جوهري في إطار مهمة أرامكو السعودية لتحقيق النمو 
طويل المدى وخلق القيمة المضافة.

وأضاف المهندس الناصر: “تتمتع أرامكو السعودية بتاريخ 
طويل من السعي إلى خفض االنبعاثات بما فيها الغازات 

المسببة لظاهرة االحتباس الحراري، وذلك قبل أن تبرز قضايا 

أرامكو السعودية

www.saudiaramco.com
سنة التأسيس: 1933

عدد الموظفين: 66,800
القيمة السوقية: 7 تريليون 

منذ تأسيسها، وعلى مدار تسعة عقود، حققت أرامكو
السعودية رؤيتها في أن تصبح واحدة من أكبر شركات
الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم. 

وتسعى
أرامكو السعودية إلى مواصلة مسيرتها الحافلة

التي تمتد على مدار عقود أسهمت الشركة خاللها
في تعزيز مكانتها ومكانة مساهميها في العديد من
المجاالت، مع الحفاظ على سمعتها كمورد موثوق 

للطاقة المستدامة على المستوى العالمي.

ُتعد أرامكو السعودية إحدى أكبر 
شركات الطاقة والكيميائيات 
المتكاملة على مستوى العالم

ستبقى أرامكو السعودية في
صميم قطاع الطاقة العالمي على

مدار العقود القادمة
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الشركة الرائدة في انخفاض كثافة 
االنبعاثات الكربونية الناتجة عن 
عمليات التنقيب واإلنتاج، مع 

تسجيلها لواحدة من أكثر البصمات 
الكربونية انخفاضًا لكل وحدة من 

الهيدروكربونات يتم إنتاجها.

وتدرس الشركة االستخدامات المفيدة للكربون وتستكشف 
إمكانية استخدام الهيدروجين النظيف المستخرج من النفط 

كمصدر رئيسي للطاقة لدعم االقتصاد الذي يعتمد على 
الهيدروجين في المستقبل، وجميع التدابير التي من شأنها توفير 

العديد من وسائل االستفادة من برميل النفط.
وفي ظل التقلبات االقتصادية وغيرها من التحديات على المستوى 

العالمي، يثق المهندس الناصر بأن مكامن القوة الرئيسية لدى 
أرامكو السعودية ستساعدها في مواجهة جميع الظروف المحتملة.

واختتم المهندس الناصر بقوله: “تشتهر شركتنا بمكامن القوة 
الرئيسية لديها والتي تتمّثل بالتمّيز والمرونة والمتانة، ولهذا فأنا 
على يقين تام بأن أرامكو السعودية ستبقى في صميم قطاع 

الطاقة العالمي على مدار العقود القادمة”.
تمكنت أرامكو السعودية من اجتياز هذه األوقات االستثنائية 

بسرعة ونجاح بفضل قاعدة تكلفتها المنخفضة ومرونة هيكلها 
التشغيلي وحققت أرباًحا قوية لعام 2020

التغير المناخي كتحديات تواجه العالم، وسنواصل االستثمار 
في عملياتنا في قطاع التنقيب واالنتاج والتي تعتبر من أقل 

العمليات حول العالم من حيث كثافة االنبعاثات الكربونية.
يواجه العالم بأسره قضية التغّير المناخي، وينبغي علينا 

االستجابة لها بكل حزم، بتضافر جهود القطاع بأكمله وأال نكتفي 
بمجرد تصنيع منتجات غاز ونفط أكثر نظافة، بل التركيز على 

كامل نطاق التطبيقات المعدة لالستخدام النهائي”.
ومن هذا المنطلق، تعمل أرامكو السعودية على توظيف 

مجموعة من أحدث التقنيات التي تتميز بانبعاثات منخفضة 
من الكربون. ووفقًا للسيد الناصر فإن هذه التقنيات تتراوح 

بين “األنظمة المستقبلية لمحركات الوقود المدمجة التي توفر 
مسافة كبيرة وتحد من انبعاثات الكربون “ وغيرها من التقنيات 

مثل “تقنيات استخالص الكربون واستغالله وتخزينه”.

قطاع الطاقة
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• مرونة تشغيلية فريدة قادرة على االستجابة للتغيرات التي 
تطرأ على العرض والطلب

• تعدد أنواع النفط الخام المنتج ومنافذ تسليمه على مستوى 
العالم 

• احتياطيات ضخمة من الغاز عالي الجودة وحق حصري في 
توفير إمدادات الغاز للسوق المحلية الكبيرة والمتنامية 

• متوسط كثافة منخفض لالنبعاثات الكربونية الناتجة عن 
أعمال استخراج النفط الخام

• تكاليف إنتاج فيما بعد الحفر ونفقات رأسمالية أقل لكل 
برميل مكافئ نفطي

• القدرة على تنفيذ مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية في 
قطاع التنقيب واإلنتاج على مستوى العالم

التكرير والمعالجة والتسويق
تمتلــك الشــركة قطاعــًا إســتراتيجيًا ضخمــًا ومتكامــاًل للتكريــر 

والمعالجــة والتســويق علــى الصعيــد العالمــي، وتتألــف أعمــال 
القطــاع بصــورة أســاس مــن التكريــر وصناعــة البتروكيماويــات، 

والتوريــد والتجــارة، والتوزيــع، وتوليــد الكهربــاء. وتتضمــن أنشــطة 
األعمــال األخــرى لقطــاع التكريــر والمعالجــة والتســويق زيــوت 
األســاس، وزيــوت التشــحيم، وأعمــال البيــع بالتجزئــة. وتهــدف 
اســتثمارات أرامكــو الســعودية فــي قطــاع التكريــر والمعالجــة 

والتســويق إلــى تنويــع مصــادر إيراداتهــا مــن خــالل تكامــل أعمالهــا 
فــي مجــال النفــط والغــاز لتحقيــق أفضــل قيمــة عبــر جميــع مراحــل 

سلســلة القيمــة الهيدروكربونيــة.
مواطن القوة التنافسية في مجال التكرير والمعالجة والتسويق:

• القدرة على االستفادة من إنتاج الشركة في قطاع التنقيب 
واإلنتاج لرفع الدخل بفضل امتالك قاعدة متميزة من العمالء 
العالميين وشبكة مساندة ألعمال التكرير والمعالجة والتسويق

• سجل حافل بموثوقية اإلمدادات
• أكبر عميل لقطاع التنقيب واإلنتاج في أرامكو السعودية

• شبكة تكرير عالمية وعمالقة متكاملة من الموجودات 
المتطورة والجديرة بالثقة في أهم األسواق والمراكز اإلقليمية

• االستفادة من اتساع وتعدد النطاق في واحدة من أكبر 
محافظ أعمال التكرير على مستوى العالم

• شركاء عالميون يتيحون إمكانية الوصول إلى مناطق جغرافية 
جديدة، ويوفرون الخبرات التقنية والمعرفة التشغيلية، 

والقدرات التسويقية
• أحد أكبر منتجي البتروكيماويات على مستوى العالم

• القدرة على تنفيذ مجموعة من أكبر المشاريع الرأسمالية في 
قطاع التكرير والمعالجة والتسويق على مستوى العالم.

تركز أرامكو السعودية على التقنيات المبتكرة التي تتيح الوصول 
بسهولة إلى مواردها ومنتجاتها وتعزز فائدتها واستدامتها 

وقدرتها التنافسية. ومن خالل تطوير حلول مبتكرة وفعالة، 
تسعى أرامكو السعودية إلى تقديم مساهمات مهمة إلى 

قطاع الطاقة على المستوى العالمي بما يحقق الفائدة لها 
ولمستهلكي الطاقة في جميع أنحاء العالم.

ُتعد أرامكو السعودية إحدى أكبر شركات الطاقة والكيماويات 
المتكاملة على مستوى العالم، وفي تاريخ إدراجها كانت واحدة 

من الشركات األكثر قيمة وأهمية في العالم. وتتركز عمليات 
التنقيب واإلنتاج التي تنفذها الشركة في المملكة العربية 

السعودية، كما تدير الشركة أعمالها المتنامية في تكرير وتسويق 
النفط في جميع أنحاء العالم.

تتمثل رؤية الشركة في أن تصبح رائدة شركات الطاقة 
والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم وأن تزاول أعمالها 
بصورة آمنة ومستدامة وموثوقة. وتسعى الشركة جاهدة إلى 

أن توفر لمساهميها القدرة على تحقيق القيمة عبر مختلف 
دورات أسعار النفط الخام من خالل الحفاظ على ريادتها في 

مجال إنتاج النفط والغاز وتحقيق قيمة أكبر عبر مراحل سلسلة 
القيمة الهيدروكربونية وتنمية محفظتها بصورة مربحة.

ينصب تركيزنا على جعل مواردنا في الطاقة أكثر موثوقية، 
واستدامة، وتحقيقًا للفائدة، بما ُيسهم في ضمان االستقرار 

والنمو طويل األمد حول العالم.
تعود بدايات أرامكو السعودية إلى عام 1933 عندما تم توقيع 
اتفاقية امتياز بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد 
أويل أوف كاليفورنيا، حيث تم إنشاء شركة تابعة لها سميت 

بكاليفورنيا أرابيان ستاندارد أويل كومباني إلدارة هذه االتفاقية.
وبدأت أعمال التنقيب في عام 1935 بعد مرحلة استكشاف 

النفط في الصحراء السعودية.
وفي عام 1938، تم إرساء أسس االزدهار المستقبلي في 

المملكة العربية السعودية وأسس نجاح أرامكو السعودية مع 
بدء إنتاج النفط التجاري من بئر الدمام رقم 7 والذي أصبح 

ُيعرف الحقًا باسم “بئر الخير”.
التنقيب واإلنتاج

تتولى شركة أرامكو السعودية إدارة قاعدة االحتياطيات والموارد 
الفريدة في المملكة لتحسين اإلنتاج وتحقيق أقصى قيمة على 

المدى البعيد.
وتشمل أنشطة أرامكو السعودية في قطاع التنقيب واإلنتاج 
على استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والمكثفات والغاز 

الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. 
مواطن القوة التنافسية في قطاع التنقيب واإلنتاج:

• مستوى منقطع النظير من إنتاج النفط الخام والمكثفات 
واالحتياطيات التقليدية الثابت وجودها 

• احتياطيات طويلة األجل، يعززها سجل حافل على مدى فترة 
طويلة من تعويض االحتياطيات بتكلفة منخفضة 

• قدرة فريدة على تحقيق القيمة من خالل اإلدارة الفاعلة ألكبر 
قاعدة احتياطيات هيدروكربونية تقليدية على مستوى العالم

في 11 ديسمبر 2019، أدرجت الشركة رسمًيا في تداول السعودية، لتقدم أكبر 
طرح أولي عام يشهده التاريخ، وتصبح الشركة األعلى قيمة في العالم المدرجة 

للتداول العام.

يعتمد العالم على الطاقة، والطلب عليها في تزايد مستمر. ولنحقق التوقعات 
ونلبي االحتياجات، نجحنا في رفع سقف التزامنا بمواعيد التسليم لتصل حتى 

%99.9. لذا، يستطيع العالم االعتماد علينا. سواًء تعلق األمر بدفع عجلة 
االقتصادات، أو تمكين المجتمعات، أو بكل بساطلة؛ طباعة هذا اإلعالن.

1 من كل 8
براميل نفط يتم إنتاجها عالميًا تقوم 

أرامكو السعودية بإنتاجه
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في 11 ديسمبر 2019، أدرجت الشركة رسمًيا في تداول السعودية، لتقدم أكبر 
طرح أولي عام يشهده التاريخ، وتصبح الشركة األعلى قيمة في العالم المدرجة 

للتداول العام.

يعتمد العالم على الطاقة، والطلب عليها في تزايد مستمر. ولنحقق التوقعات 
ونلبي االحتياجات، نجحنا في رفع سقف التزامنا بمواعيد التسليم لتصل حتى 

%99.9. لذا، يستطيع العالم االعتماد علينا. سواًء تعلق األمر بدفع عجلة 
االقتصادات، أو تمكين المجتمعات، أو بكل بساطلة؛ طباعة هذا اإلعالن.


