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أداء الشركة في عام ٢01٧
 إنتاج وتصدير املنتجات املكررة

20162017

إنتاج المنتجات المكررة ، ماليين البراميل
 يشمل إنتاج المصافي المملوكة بالكامل

وحصة أرامكو السعودية من اإلنتاج من 
المشاريع المشتركة المحلية

664.6657.4

صادرات المنتجات المكررة، آالف البراميل يومًيا
يشمل الصادرات من المصافي المملوكة 

بالكامل وحصة أرامكو السعودية من الصادرات 
من المشاريع المشتركة المحلية

809818

 صادرات الكبريت
)آالف األطنان املترية يومًيا(

20169728

20178175

باستثناء املبيعات نيابة عن ساسرف وسامرف

 استخالص الكبريت
)آالف األطنان املترية يومًيا(

201616,356

201717,984

يشمل الكبريت من املشاريع املشتركة

 إنتاج وتصدير الزيت الخام

20162017

إنتاج الزيت الخام، ماليين البراميل
يشمل المكثفات وحصة مملكة البحرين من حقل أبو سعفة

39213735

صادرات الزيت الخام عن طريق 
البحر، آالف البراميل يومًيا
يشمل المكثفات الممزوجة

72536879

مبيعات سوائل الغاز الطبيعي 
)آالف البراميل يومًيا(

20162017

501491البروبان

295291البوتان

820المكثفات

195192البنزين الطبيعي

999993إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

باستثناء املبيعات نيابة عن ساسرف وسامرف

إنتاج سوائل الغاز الطبيعي من الغازات 
الهيدروكربونية )آالف البراميل يومًيا(

20162017

535524البروبان

347349البوتان

228216المكثفات

250248البنزين الطبيعي

13591337إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

 الغاز الخام املعالج
)ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

:2013

:2014

:2015

:2016

:2017

11,013

11,277

11,434

12,033

12,442

 توريد الغاز الطبيعي
)ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

:2013

:2014

:2015

:2016

:2017

7488

7783

7979

8280

8733

 إنتاج غاز اإليثان
)ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 إنتاج الزيت الخام اليومي
)ماليين البراميل يومًيا(

:2013

:2014

:2015

:2016

:2017

9.7

9.7

10.2

10.7

10.2

يشمل املكثفات املمزوجة وحصة 
مملكة البحرين من حقل أبو سعفة

قامت الشركة بتعديل منهجيتها لحساب مقاييس أدائها في عام 2017 لتتماشى بشكل 
أفضل مع إدارة أعمالها. تم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي لجميع السنوات املاضية.
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2013796

2014809

2015794

2016920

2017936

تقديرات احتياطيات النفط الخام واملكثفات 
والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي املثبتة

2017

256,737النفط الخام، ماليين البراميل

4124المكثفات، ماليين البراميل

36,939الغاز الطبيعي، ماليين البراميل من النفط المكافئ

35,097سوائل الغاز الطبيعي، ماليين البراميل

332,897اإلجمالي، ماليين البراميل من النفط المكافئ

تمثل أرقام االحتياطي الواردة احتياطيات اململكة في الحقول التي تديرها الشركة
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي داخل اململكة )آالف البراميل يومًيا(الطاقة التكريرية )آالف البراميل يومًيا(

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي داخل اململكة )آالف البراميل يومًيا(
الطاقة اإلنتاجية للكيميائيات في مواقع أرامكو السعودية واملشاريع املشتركة  )كيلوطن سنوًيا(

حصة أرامكو السعودية أو الطاقة اإلجمالية
الشركة التابعة لها في الملكية

حصة أرامكو السعودية 
من الطاقة التكريرية

المملكة العربية السعودية 

100550%550رأس تنورة

100126%126الرياض

100245%245ينبع

37.5150%400بترورابغ

50200%400سامرف - ينبع

62.5250%400ياسرف - ينبع

50153%305ساسرف - الجبيل

62.5250%400ساتورب - الجبيل

28261924إجمالي الطاقة التكريرية في المملكة

الطاقة التكريرية الدولية 

100635%635موتيفا - الواليات المتحدة األمريكية

63.4424%669إس-أويل - كوريا الجنوبية

14.967%445شوا شل - اليابان 

2570%280شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات - الصين

20291196إجمالي الطاقة التكريرية الدولية

48553120إجمالي الطاقة التكريرية المحلية والدولية

غاز البترول 2017
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلجمالي

 475 17 87 175 27 117 42 10رأس تنورة

 247  — 100 96(1) 33 9 10ينبع

 99 16   — 44 10 26  — 4الرياض

 49 12 20 5  — 7 5 1جدة

 870 45 206 319 36 183 55 24إجمالي المنتجات داخل المملكة

حصة أرامكو السعودية )آالف البراميل يومًيا(

غاز البترول 2017
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلجمالي

 195  — 39 58 29 70  —(2)سامرف

 156  — 38 46 28 6 34 4ساسرف

 126  — 38 31 13 16 24 3بترورابغ

 221  — 1 121 37 47 10 4ساتورب

 234  —  — 168  — 66  —  —ياسرف 

 931  — 116 426 108 204 68 9إجمالي المشاريع المشتركة

 1801 45 323 745 145 387 123 33المجموع الكلي

األرقام السالبة تمثل في معظمها منتجات ُأعيدت معالجتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.

غاز البترول 2016
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلجمالي

 499 15 85 180 32 126 48 13رأس تنورة

 245  — 101 96(1) 30 9 10ينبع

 132 20  — 58 13 34  — 7الرياض

 61 15 19 7   — 11 6 2جدة

 937 50 205 340 45 202 64 32إجمالي المنتجات داخل المملكة

حصة أرامكو السعودية  )آالف البراميل يومًيا(

غاز البترول 2016
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات متنوعة

اإلجمالي

 186  — 39 54 29 66  —(2)سامرف

 151  — 34 45 30 6 32 4ساسرف

 121  — 38 30 14 15 23 2بترورابغ

 216  — 5 126 29 45 11 1ساتورب

 205  —  — 145  — 60  —  —ياسرف 

 879  — 116 400 101 192 66 5إجمالي المشاريع المشتركة

 1816 50 321 740 146 393 130 37المجموع الكلي

األرقام السالبة تمثل في معظمها منتجات ُأعيدت معالجتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.

حصة أرامكو السعودية*إجمالي الطاقة اإلنتاجيةخارج المملكةداخل المملكةمجموعات المنتجات

2998110140991788اإلثيلين

1766152132871561البروبيلين

2040391059502713البارازيلين )بما في ذلك الزيلينات(

1176115023261091مادة البنزول

2800155343531741البولي أوليفينات

295174420391043المطاط الصناعي واإلالستومرز

7435167591104646المواد الوسيطة، والمشتقات، ومنتجات أخرى

18,51012,65431,16414,583المجموع

* يتم تحديد حصة أرامكو السعودية من الطاقة اإلنتاجية بناًء على النسب املئوية لهيكل ملكية املشاريع ذات الصلة. وتعكس أرقام الطاقة اإلنتاجية 
لعام 2017 بدء العمليات التجارية في بترورابع )املرحلة الثانية( إضافة إلى إعادة هيكلة ملكية املشروع املشترك السابق موتيفا.
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المنطقة 2017
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجماليالغربية

 45 20 21 4غاز البترول المسال

 599 280 111 208البنزين

 99 61 9 29وقود الطائرات / الكيروسين

 570 244 140 185الديزل

 478 469 6 3زيت الوقود

 56 22 19 15األسفلت

 31  — 31  —النفتا

 1877 1096 337 444اإلجمالي

المنطقة 2016
الوسطى

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
اإلجماليالغربية

 45 16 22 7غاز البترول المسال

 567 256 111 200البنزين

 93 55 10 28وقود الطائرات / الكيروسين

 681 331 162 188الديزل

 424 415 5 5زيت الوقود

 61 24 18 19األسفلت

 5  — 5  —النفتا

 1876 1097 333 446اإلجمالي

املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة )بآالف البراميل في اليوم( 

صادرات النفط الخام حسب السوق )نسبة مئوية(
الزيت الخام

20172016201520142013عدد زيارات السفن حسب نوع المنتج

221019362018 20232013الزيت الخام

48910076491028824منتجات

309259250200198غاز البترول المسال

28213279310931643040إجمالي عدد زيارات السفن

الصادرات من رأس تنورة والجعيمة وينبع، والتحويالت في جدة ورابغ وينبع، ومستودعات املنتجات البترولية الساحلية

عدد زيارات السفن لفرض أرامكو السعودية

 آسيا
 شمال غرب أوروبا

 منطقة البحر األبيض المتوسط
 الواليات المتحدة األمريكية

 مناطق أخرى

املوظفون: أرامكو 
السعودية والشركات التابعة 

اململوكة لها بالكامل

70,762

املوارد البشرية

برنامج التدرج

٣61٧
برامج الشهادة الجامعية 

1945
برنامج الشهادة الجامعية لغير املوظفين

149٣

برامج تطوير السعوديين
عدد املشاركين امللتحقين في نهاية عام 2017

 صادرات النفط الخام تشمل صادرات النفط الخام املنقولة بحًرا )بما في ذلك املكثفات املمزوجة(، 
والصادرات إلى شركة نفط البحرين )بابكو(.
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متت طباعة هذا التقرير السنوي على ورق معتمد من مجلس
اإلشراف على الغابات ومصنوع من عجينة خشب خالية من الكلور.


