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 بيان �حفي مش��ك  
 

جديد للمواد الالمعدنية  مركز تمّ��  يطلقانأرامكو ومعهد ا�خرسانة األمر��ي 

 �� قطاع البناء واإل�شاء 
 

�� الواليات املتحدة  املواد الالمعدنية  �  ت�ن عضًوا مؤسًسا ملركز تم�ّ أصبحت شركة أرامكو األمر�ك •

 األمر�كية

م ��  ا�جديد لتحقيق حلول أك�� استدامة لقطاع البناء باستخدام ما تحقق من تقد��دف املركز   •

 معدنية  الال تقنيات املواد 

 
 م) 2021 مارس28 هـ (1442 شعبان 15 -الظهران 

وهو   ) NEx( � للمواد الال معدنية إطالق مركز التم�ّ اليوم،  ومعهد ا�خرسانة األمر��ي    السعودية   أعلنت أرام�و 

 . المعدنية ��دف إ�� تطو�ر و�عز�ز استخدامها �� قطاع البناء واإل�شاءال� ملواد البناء مركز تم�ّ 

والية  باملركز الذي يتخذ من املقر العاملي ملعهد ا�خرسانة األمر��ي مقًرا لھ �� مدينة فارمنجتون هيلز    ويعمل

معدنية �� اإل�شاء،  الال �سريع وت��ة استخدام املواد واملنتجات  ع��  ،  األمر�كية  ميتشيغن �� الواليات املتحدة

باعتباره هيئة رائدة عاملًيا ومصدرً املمما �عزز دور   ُم عهد  جمع عل��ا و�عميمها واعتمادها فيما  ا لوضع معاي�� 

 . يخص تصميم ا�خرسانة واإل�شاءات واملواد

، األستاذ أحمد السعدي: "لقد  أرام�و ل�خدمات الفنية  قال النائب األع�� لرئيس �عليًقا ع�� إطالق هذا املركز،  و 

 قائمة ع�� املواد الالمعدنية وطبق��ا ضمن نطاق
ً

ألك�� من عقدين من الزمان،    ها أعمال  وضعت الشركة حلوال

�� الوقت نفسھ،  يات البيئة واالستدامة. و��ا �� الوقت نفسھ لتحّد وتفوق مزاياها البدائل املعدنية، مع تصّد 

 ". فرص استخدامها �� القطاعات األخرى قطاع النفط والغاز بكث�� تتجاوز  

مهمة املركز التعاون عاملًيا �� استخدام املواد    رئيس معهد ا�خرسانة األمر��ي، جيفري �وملان: "ست�ون   لوقا

ي التقنية. وسوف يؤدي توسيع نطاق  الالمعدنية �� املبا�ي من خالل دفع �جلة البحوث والتثقيف والتوعية وتب�ّ 

سهام �� تخفيض االنبعاثات الكر�ونية،  �ن االستدامة واإل إدخال املواد واملنتجات الالمعدنية �� املبا�ي إ�� تحس 

 ".زز متانة املنشآت وعمرها االف��ا��يو�ع
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  ، رام�و ع�� تنسيق جهودها مع رؤ�تنا لتلبية متطلبات هذا العالم املتغ�� بفاعليةأف �وملان:"�عمل شركة  اضأو 

املواد   واستخدام  لتطو�ر  معاي��  وضع  طر�ق  عن  واإل�شاء،  الال وذلك  البناء   �� ��معدنية  معهد    ويسعدنا 

 ". �� التواصل مع األطراف املعنية �� هذا القطاع حول العالم دعم أرام�و ي ا�خرسانة األمر��ي تلّق 

السبق �� ر�ادة استخدام املواد الالمعدنية �� مرافق النفط والغاز ل�حّد من تأث�� التآ�ل وتقليل وزن    ألرام�و و 

و   ،املواد والتشغيل.  اإل�شاء  ت�لفة  ل  وتخفيض 
ّ
املتمث جزءً هذه  األمر��ي  ا�خرسانة  معهد  مع  من    ا بادرة 

حلول   إليجاد  وتقنيا��ا  الهيدروكر�ونية  مواردها  و�عز�ز  جديدة،  أسواق  لدخول  للشركة  أوسع  إس��اتيجية 

 . للمواد البوليمر�ة املتقدمة �� مختلف القطاعات

النفط ف��ا  بما  متعددة،  قطاعات   �� الالمعدنية  املواد  استخدام  تزايد  وصناعة    ا�خام  وقد  والبناء،  والغاز، 

السيارات، والتعبئة والتغليف، والطاقة املتجددة  بما لها من مم��ات تفوق املواد املعدنية، مثل مقاومة التآ�ل،  

 .وانخفاض الوزن، وز�ادة قدرة التحمل، وانخفاض الت�لفة، والكفاءة البيئية

ة املاضية، ع�� جمع أفضل العقول �� هذا القطاع  العقود األر�ع  و�ان معهد ا�خرسانة األمر��ي قد دأب ع�� مّر 

عاًما لتسريع وت��ة    40ز لدمج خ��ات تصل إ��  ركز بمثابة محّف امللتعز�ز تقنيات املواد الالمعدنية. و سيعمل  

املنشورة  ا�جهود املبذولة �� املواد الالمعدنية وتقنيا��ا �� ظل وجود عدد من اإلرشادات والتقار�ر واملواصفات 

 .عن استخدام املواد الالمعدنية �� ا�خرسانة بما ف��ا البوليمر املعزز باأللياف وا�خرسانة املعززة باأللياف

 عن مواد اإل�شاء األخرى، مثل مواد  
ً

و�خطط املركز لتوسيع نطاقھ ليشمل استخدام املواد الالمعدنية بديال

لشر�اء من مؤسسات أ�اديمية  تطلع املركز �جذب مز�د من ايكما  ات املبا�ي، واإلسفلت، وال��بة.  تكسية واجه

 .، وجهات صناعية ، وهيئات فنية، وا�جهات ا�ختصة بوضع املعاي��، وا�جهات املصنعة، واملهني�نرائدة

 

 nonmetallic.org  ملعرفة املز�د عن مركز (نكس) للمواد الالمعدنية وللمشاركة، ُير�� ز�ارة املوقع:
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 أرامكو السعودية: عن  

 واحًدا من �ل ثمانية  
ً

أرام�و السعودية �� الشركة املت�املة والرائدة عاملًيا �� مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميال

صب 
ُ
براميل من إمدادات النفط �� العالم، �� الوقت الذي تواصل فيھ تطو�ر تقنيات جديدة للطاقة. تضع أرام�و السعودية ن
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العالم.  أعي�� أنحاء  جميع   �� الطو�ل  املدى  ع��  والنمو  االستقرار  �عز�ز  ع��  �ساعد  ما  واستدام��ا،  مواردها  موثوقية  ا 

www.saudiaramco.com .    

 aramco.comdomestic.media@  l   @Saudi_Aramcoالعالقات اإلعالمية: 
 

 :األمر�كت�ن شركة أرامكو 

رائدة   عاملية  شركة  األمر�كية، و��  املتحدة  الواليات   �� السعودية  تا�عة ألرام�و  شركة   �� السعودية  أرام�و  شركة خدمات 

   60والكيميائيات، و�متد وجودها �� الواليات املتحدة ألك�� من  ومت�املة �� مجال الطاقة  
ُ
سهم شركة أرام�و األمر�كت�ن  عاًما. و�

�� قطاع الطاقة األمر��ي من خالل األبحاث والتطو�ر، وأ�شطة دعم املشاريع، وملكية األصول، والتقنية والتحول الرق�ي.  يقع  

ولها م�اتب �� نيو�ورك، وواشنطن العاصمة، و�وسطن ودي��و�ت. وتل��م شركة أرام�و األمر�كت�ن    ،مقر الشركة �� هيوس�ن

يجا�ي من خالل التواصل الذي يخدم  إباملساهمة اإليجابية �� ا�جتمعات ال�ي �عيش ويعمل ف��ا موظفوها، و�إحداث �غي��  

 americas.aramco.com   الفنون، وعلوم األرض، والتعليم والبيئة.
 

 :معهد ا�خرسانة األمر��ي 

وارده التقنية، و�رامجھ  معهد ا�خرسانة األمر��ي هو هيئة عاملية رائدة لوضع و�عميم وتطبيق معاي��ه القائمة ع�� اإلجماع ، وم

�� فارمنجتون هيلز �� والية  م  1904األمر��ي الذي تأسس �� عام    التثقيفية والتدر�بية و�رامج االعتماد. يقع معهد ا�خرسانة 

املتحدة الواليات   �� املتحدةاألمر�كية  ميتشيغن  العر�ية  اإلمارات   �� د�ي   �� إقلي�ي  مكتب  ولھ  جنوب   ،،   �� للموارد  ومركز 

 concrete.org �اليفورنيا.
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