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والمعالجة والتسويق، وخبراتها المتميّزة 
في سلسلة توريد المواد الهيدروكربونية، 

نها من اكتشاف الفرص والدخول  تمكِّ
إلى أسواق جديدة وتحقيق أقصى فائدة 
ممكنة منها. وإلى جانب إيالئها أهمية 

لقدراتها وخبراتها، فإنها تولي القدر 
نفسه من األهمية اللتزامها بأن تكون 

مورًِّدا مأمونًا ومسؤواًل وموثوًقا للبترول 
- الذي يَُعدُّ أحد أهم مصادر الطاقة في 

م الشعوب  العالم - كونه يسهم في تقدُّ
والمجتمعات والدول ويحقِّق ازدهارها 

في جميع أرجاء المعمورة.

أرامكو السعودية هي أكبر شركة متكاملة 
في قطاعي النفط والغاز في العالم.

وتتمثل رؤية الشركة في أن تصبح أكبر 
منتج متكامل في العالم في قطاعي 

الطاقة والكيميائيات، وأن تزاول أعمالها 
بطريقة مأمونة ومستدامة وموثوقة.

وفـي سبيل تحقيق رؤيتها، تواصل 
مها فيما يتعلق بتحقيق  الشركة تقدُّ

مزيد من القيمة المضافة وتعزيز مكامن 
قوتها ومرونتها في مواجهة التقلبات 

التي تشهدها أسواق النفط الخام، وذلك 
من خالل تحقيق التكامل اإلستراتيجي 

ألعمال قطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق، وتطوير أعمالنا الكيميائية.

ويُمثّل االلتزام بالبحث والتطوير حجر 
األساس في تحقيق رؤية الشركة، 

مة وانتشارها  فتطوير التقنيات المتقدِّ
أمر بالغ األهمية لتنفيذ إستراتيجيتنا 
وجزء ال يتجزأ من نموذجنا التشغيلي. 

فنحن نركِّز على األفكار والتقنيات 
ننا من  اإلبداعية واالبتكارية التي تمكِّ

االستفادة من مواردنا بصورة أكبر، 
وجعل هذه الموارد أكثر فائدة واستدامة 

وتنافسية، األمر الذي يؤدي، بدوره، 
إلى ضمان أمن الطاقة على الصعيد 

العالمي.

كما أن نطاق أعمال الشركة في كلٍّ من 
قطاع التنقيب واإلنتاج وقطاع التكرير 

شركتنا

تسترشد أرامكو السعودية في تخطيطها وقراراتها 
ومشاريعها بأهدافها اإلستراتيجية في مجال 

عملها، وتسعى سعًيا حثيًثا نحو تحقيقها.
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أعمال التنقيب 
واإلنتاج

و4500 ألف برميل في اليوم من 
المكثفات. كما انتهت الشركة من تطوير 

عدد من اآلبار التابعة لمشروع زيادة 
اإلنتاج في حقلي الحصباء والخرسانية، 

وقد ُصمِّمت تلك الزيادة لتغذية معمل 
الغاز في الفاضلي، الذي يهدف بدوره 
لمعالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية 

في اليوم من الغاز.

ويهدف البحث والتطوير في قطاع 
التنقيب واإلنتاج إلى مواجهة عدد من 

التحديات المهمة في قطاعي النفط 
والغاز مثل تحسين عمليات المعالجة 

والتحليالت السيزمية بغرض زيادة كفاءة 
أنشطة التنقيب عن الغاز وفاعليتها، 
وتحسين أساليب استخالص النفط 

الت استخالصه،  الخام، وزيادة معدَّ
وتحسين إنتاجية آبار النفط، وخفض 
تكاليف اإلنتاج. ويتم تنفيذ أنشطتنا 

البحثية في قطاع التنقيب واإلنتاج في 
المقام األول داخل الشركة، بدعم من 
مراكز أبحاث شبكة األبحاث العالمية 
التابعة ألرامكو السعودية في هيوستن 

وبوسطن وبكين، ومن مكاتبنا التقنية في 
أبردين في إسكتلندا، ودلفت في هولندا.

على مدى 85 عاًما كُلِّفت أرامكو 
السعودية بإدارة احتياطيات المملكة من 

نت  النفط والغاز. وعلى مرِّ العقود تمكَّ
الشركة من فهم طبيعة الخصائص 

الجيولوجية ألرض المملكة، األمر الذي 
نها من بناء شبكة متكاملة من مرافق  مكَّ

إنتاج النفط والغاز ومعالجتهما.

وقد أسفرت أنشطة التنقيب عن النفط 
الخام والغاز خالل عام 2017 عن 

اكتشاف حقلين نفطيين جديدين ومكمن 
غاز جديد.

وفي العام نفسه، أنتجنا ما معدله 10.2 
مليون برميل من النفط الخام يوميًا، 

بما في ذلك المكثفات الممزوجة، كما 
قمنا بمعالجة ما معدله 12.4 مليار قدم 
مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، 
وتوريد 8.7 مليار قدم مكعبة قياسية في 
اليوم من الغاز الطبيعي، مع محتوى من 

الطاقة يصل إلى 1080 وحدة حرارية 
بريطانية لكل قدم مكعبة قياسية.

وواصلنا تحقيق التقدم وفق الجدول 
الموضوع لزيادة الطاقة اإلنتاجية لحقل 
خريص بواقع 300 ألف برميل في اليوم 

في عام 2018.

نت الشركة من إنتاج الغاز غير  وتمكَّ
المصاحب من حقل مدين الواقع شمال 

غرب المملكة. وقد ُصمِّمت مرافق 
هذا الحقل إلنتاج 75 مليون قدم مكعبة 

قياسية في اليوم من الغاز الطبيعي 

دعًما لجهود الشركة في مجال 
تعزيز القيمة من قاعدة موارد 

المملكة لألجيال القادمة، فإننا 
نعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية 

في مرفق اإلنتاج في خريص.

أرامكو السعودية هي املورِّد الوحيد للغاز 
، بدورها، سابع  الطبيعي في اململكة، التي ُتَعدُّ

أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم.
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معاجلة الغاز اخلام
(مليار قدم مكعبة قياسية يومًيا)
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صادرات النفط اخلام يف 
2017، حسب السوق

(نسبة مئوية)

آسيا
شمال غرب أوروبا

منطقة البحر األبيض املتوسط
الواليات املتحدة األمريكية

مناطق أخرى

جديًدا إلنتاج المنتجات العطرية، وهو 
مرفق موسع ألعمال التكسير ووحدات 

بوليمر مشتقة.

وعلى الصعيد العالمي، واصلت 
الشركة عملية تقييم الفرص المتعلقة 
بزيادة طاقتها التكريرية وطاقة إنتاج 
الكيميائيات والسعي إلى تنفيذها في 

األسواق اإلستراتيجية المهمة.

ففي ماليزيا، نّفذت الشركة اتفاقية 
شراء أسهم مع شركة بتروناس للمشاركة 
في إنشاء مصفاة تحويلية كاملة جديدة 
ووحدة متكاملة للتكسير الكيميائي في 

مدينة جوهور باهرو بماليزيا.

وفي الصين، وقعت الشركة مذكرة 
تفاهم مع شركة تشاينا نورث إندستريز 

قروب كورب )نورينكو( للمشاركة في 
أعمال التوسعة التي تعتزم الشركة 

الصينية تنفيذها في المصفاة التابعة 
لها، باإلضافة إلى إنشاء مصفاة جديدة 

بالكامل بطاقة تكريرية قدرها 300 ألف 
برميل في اليوم في مدينة بانجين في 

مقاطعة لياونينق.

وفي الواليات المتحدة األمريكية، 
انتهت الشركة من تصفية مشروع 
موتيفا المشترك بعد 18 عاًما من 

العمل، وقد احتفظت أرامكو السعودية 
باالسم التجاري لهذا المشروع، موتيفا، 

وتملكت بصورة حصرية أكبر مصفاة 

للنفط الخام في موقع واحد في أمريكا 
الشمالية، وهي المصفاة التي تقع في 

ميناء بورت آرثر في والية تكساس.

وفي معرض مساعيها الرامية إلى تنمية 
قطاع زيوت األساس، نجحت الشركة في 
عام 2017 في تأسيس مجموعة عالمية 

من زيوت األساس التي تحمل العالمة 
التجارية ألرامكو السعودية قابلة للتبادل 
بين شركات لوبريف وإس-أويل وموتيفا، 

وهي شركات تابعة ألرامكو السعودية، 
كما بدأ إطالق المبيعات المحلية لزيوت 
األساس من أرامكودورا® وأرامكوبريما®.

يَُعدُّ قطاع التكرير والمعالجة والتسويق 
أحد محركات النمو والتنوُّع في أرامكو 

السعودية.

وقد بنت الشركة شبكة ضخمة عالمية 
تابعة لقطاع التكرير والمعالجة والتسويق 

ن منظومة متنوِّعة  تّم تصميمها لتتضمَّ
من مصادر اإليرادات من القطاع غير 
النفطي. وتوفر هذه الشبكة المرونة 

والقوة للشركة خالل الفترات التي تشهد 
تقلبات في أسعار النفط الخام، وتؤمِّن 

منافذ مضمونة لتسويق النفط الخام في 
األسواق اإلستراتيجية، وتمكِّن من تعظيم 

القيمة في جميع مراحل سلسلة القيمة.

وقد أنجزنا المرحلة األولى من مشروع 
توسعة شبكة الغاز الرئيسة في المملكة 

العربية السعودية، حيث تمت إضافة 
طاقة استيعابية إلى الشبكة بمقدار مليار 

قدم مكعبة قياسية في اليوم، ليرتفع 
إجمالي الطاقة االستيعابية للشبكة إلى 
9.6 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم. 

كما بدأت صدارة، مشروعنا المشترك 
مع شركة داو كيميكال، األعمال 

التشغيلية الكاملة آلخر معمل من 
معاملها الـستة والعشرين.

وفي بترورابغ، مشروعنا المشترك 
مع شركة سوميتومو كيميكال، أنجزت 

الشركة المرحلة العملية الثانية من 
مشروع رابغ التابع له، الذي يضم مجمًعا 

تشمل منظومة أعمالنا العالمية 
لقطاع التكرير والمعالجة 
والتسويق سلسلة القيمة 

الهيدروكربونية، كما تشمل 
تصنيع المواد الكيميائية، 

والتجارة، والتكرير، والتسويق، 
مما يؤدي إلى إيجاد قيمة 

أكبر من قاعدة مواردنا.

 أعمال التكرير 
واملعالجة والتسويق
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بعيًدا عن أي مخاطر. وواصلت الشركة 
توسيع نطاق استخدام المواد غير 

المعدنية المبتكرة، ومن بين ذلك تمديد 
أنابيب غير معدنية لمسافة تجاوزت 

2300 كيلومتر.

تطوير حلول مستدامة 
في قطاع النقل

تطور الشركة تقنيات محركات ووقود 
جديدة ومبتكرة بالتعاون مع كبريات 

شركات تطوير تقنية المحركات وصناعة 
السيارات من أجل تقليل انبعاثات عوادم 

السيارات وتحسين كفاءة استهالك 
الوقود. وسيساعد هذان الهدفان على 
التصدي للتحدي المتعلق بظاهرة تغير 
المناخ على الصعيد العالمي واإلسهام 
في التلبية المستمرة الحتياجات قطاع 

النقل ودفع عجلة النمو االقتصادي.

التمكين لتطوير حلول 
أكثر فاعلية

 تعكف أرامكو السعودية على تطوير 
تقنيات فاعلة اقتصاديًا لخفض اآلثار 
الناجمة عن االنبعاثات الكربونية، مثل 

تقنيات استخالص الكربون واستخدامه 
وتخزينه، وتقنية تحسين كفاءة استهالك 

الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة. وتُعنى 
تقنية كونفيرج® بوليول الخاصة بالشركة 

بتحويل غاز ثاني أكسيد الكربون إلى 

بوليوالت مستدامة وتنافسية اقتصاديًا 
يمكن استخدامها في نطاق واسع من 

تطبيقات عالية األداء، بدءًا من تصنيع 
مقاعد السيارات وانتهاء بتطبيقات 

العزل.

وعلى الصعيد المحلي للمملكة، تعزز 
الشركة جهودها وتتعاون مع ذوي العالقة 

البارزين في أعمالها من أجل إطالق 
مبادرات بحثية وتقنية أكبر أثًرا وذات 
أهمية إستراتيجية ألعمالها. أما على 

الصعيد الدولي، فإن الشركة تتعاون مع 
شبكة من شركاء البحوث على الصعيدين 

األكاديمي والصناعي، حول مواضيع 
تتعلق بالتحدي العالمي لتأمين مستقبل 

طاقة مستدام.

كما إن شبكة األبحاث العالمية التابعة 
لنا، والمؤلفة من ثالثة مراكز بحوث 
داخل المملكة وثمانية مراكز أخرى 
ومكاتب تقنية فرعية تقع في مواقع 
دولية إستراتيجية، مكرسة لمواجهة 

تحديات الطاقة واالستدامة على 
الصعيد العالمي وإيجاد مزايا تنافسية 

كبرى ألعمالنا.

نوقن في أرامكو السعودية أنَّ مواصلة 
ضخ االستثمارات التي تهدف إلى التقليل 

من كثافة غازات االحتباس الحراري 
المنبعثة من النفط الخام ومشتقاته 
ستؤتي ثمارها، وستعود بالنفع على 

منتجي الطاقة ومستهلكيها على حدٍّ 
سواء. وتعالج برامج البحث والتطوير 
في الشركة أربعة مجاالت ذات أهمية 

إستراتيجية:

استدامة النفط الخام األقل كثافة 
من حيث االنبعاثات الكربونية

 أجريت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر 
إنرجي" في مطلع عام 2018 تم خاللها 

فحص أنواع النفط الخام التي يتم 
توريدها إلى السوق الصينية، من أكثر 
من 100 حقل في 20 دولة، وخلصت 

إلى أن النفط الخام السعودي هو النفط 
الخام األقل كثافة من حيث االنبعاثات 

الكربونية.

تطوير تطبيقات الستخدام 
النفط الخام في غير إنتاج الوقود
 نجحت الشركة في تجربة تقنية تحويل 

النفط الخام إلى منتجات كيميائية 
بالتكسير الحراري. وعالوة على ذلك، 
أقمنا شراكة إستراتيجية مع شركات 

رائدة في مجال توفير التقنيات، بهدف 
تعزيز هذه التقنية وتنفيذها بشكل آمن، 

تُطور الشركة وتختبر محركات 
الجيل القادم لالحتراق الداخلي 
قليلة االنبعاثات باإلضافة ألنواع 
الوقود المستخدمة في تشغيلها، 
لضمان مستقبل مستدام للطاقة.

براءات االختراع اجلديدة 
املقدمة واملمنوحة من 

الواليات املتحدة 
املمنوحة
املقدمة

57
149

2
013

101
154

2
014

123
226

2
015

175
285

2
016

230
572

2
017

تأمين املستقبل
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مواردنا، وعملياتنا، ومنتجاتنا 

شركتنا



أعمالنا
مواردنا، وعملياتنا، ومنتجاتنا 
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سعودية | حقائق وأرقام ٢٠١٧
أرامكو ال

وتتجلى أهمية ذلك في المملكة العربية 
 السعودية أكثر من أي مكان آخر 

في العالم.

وفي عام 2017، قامت الشركة بتأسيس 
مشروعين مشتركين للمساعدة في 

ترشيد تكاليف الحفر هما: شركة أرامكو 
السعودية نابورس للحفر )سند(، مع 
شركة نابورس للصناعات المحدودة 

ألجهزة الحفر البرية، وشركة أرامكو روان 
للحفر البحري )أرو(، مع شركة روان 

بي إل سي ألجهزة الحفر البحرية. كما 
دخلنا في مشروع مشترك في المملكة 

مع جاكوبس إنجينيرينغ قروب، وأنشأنا 
مراكز التمّيز الهندسي في خمسة 

مكاتب مقاوالت محلية.

من جانب آخر، يستهدف مجمع 
الملك سلمان العالمي للصناعات 

والخدمات البحرية توطين الروابط 
األساس لسلسلة التوريد المتعلقة 

بأعمال الحفر والشحن البحري. وفي 
عام 2017 أسست أرامكو السعودية 
شركة الصناعات البحرية الدولية، 

وهي عبارة عن مشروع مشترك إلقامة 
حوض السفن البحري. ومن المتوقع أن 

تبدأ األعمال الرئيسة في عام 2019، 
والوصول إلى القدرة اإلنتاجية الكاملة 

للمرفق في عام 2022.

يُعدُّ مجمع الملك سلمان للطاقة أحد 
المكونات الرئيسة التي يرتكز عليها 

توسيع منظومة الطاقة في المملكة. وقد 
بدأت الشركة في عام 2017 التخطيط 

لتطوير المرحلة األولى من المجمع 
الواقع في المنطقة الشرقية. ويهدف 
هذا المجمع لجذب االستثمارات من 
قبل شركات التصنيع والخدمات ذات 

الصلة بالطاقة، وكثير منها في األصل 
شركاء ألرامكو السعودية في سلسلة 

التوريد.

يُعَزى النجاح الذي تحققه الشركة في 
مزاولة أعمالها إلى التزامها بأنظمة 

السالمة وتطوير كوادرها البشرية. كما 
تعزِّز الشركة مساعيها وجهودها الرامية 

إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة 
وتنويع االقتصاد الوطني.

وقد بلغ معدل اإلصابات المهدرة للوقت 
لموظفي أرامكو السعودية في نهاية هذا 
العام 0.02 لكل 200 ألف ساعة عمل، 
ويمثّل ذلك تحسنًا كبيًرا مقارنة بمعدل 

عام 2016 البالغ 0.05. كما أسهم 
برنامج السالمة المرورية في تخفيض 

حوادث السيارات بنسبة 30% لموظفي 
أرامكو السعودية.

وتتيح الشركة لكوادرها البشرية فرص 
التطوير المستمر وبناء المهارات، التي 

أعدتها خصيًصا لمساعدة كوادرها على 
االضطالع بالمسؤوليات المتزايدة التي 

تحفل بها أعمالها المتطورة. وفي 2017، 
قدمت الشركة مجموعة من برامج 

التدريب المهني، ألكثر من 22 ألف 
مشارك من مختلف مستويات الموظفين 

الفنيين واإلداريين.

وضمن منظور الشركة تجاه مستقبلها 
على المدى البعيد، فإنها تبحث دوًما 
نها من  عن السبل والوسائل التي تمكِّ
ترشيد التكاليف، وتحسين موثوقية 
سلسلة التوريد، واكتشاف مستويات 

أعلى من الكفاءة في مجاالت أعمالها. 

تدعم الشركة جهود تطوير 
قطاع الطاقة في المملكة 

ليتمتع بقدر أكبر من االستدامة 
والتنافسية، وذلك بالتعاون مع 

شركاء بارزين في مجال الطاقة.

 التمكين 
لتحقيق التمّيز

0.02
2
017

0.09
2
013

0.05
2
014

0.06
2
015

0.05
2
016

معدل اإلصابات املهدرة 
للوقت يف أرامكو السعودية

(لكل 200 ألف ساعة عمل)
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سعودية | حقائق وأرقام ٢٠١٧
أرامكو ال

جهودنا في مجال 
املواطنة في مجتمعاتنا

وصناعة العسل في الباحة، ومساعدة 
مزارعي البن في منطقة جازان، 

والصيادين في ينبع، وذوي اإلعاقة 
البصرية في المدينة المنورة.

وتَُعّد حماية البيئة الطبيعية والمحافظة 
عليها من أجل األجيال القادمة أمًرا 
حيويًا لنجاح الشركة واستمرار جودة 

الحياة ورفاهيتها للجميع. وتسير مبادرة 
زراعة أشجار القرم، التي أطلقتها 

الشركة الستعادة موائل القرم الطبيعية 
في المناطق الساحلية في المنطقة 
الشرقية من المملكة، على الطريق 

الصحيح لزراعة مليوني شتلة شجرة 
قرم بحلول نهاية عام 2018. وتساعد 

الشركة من خالل إنشاء محمية الحياة 
الفطرية في الشيبة على المحافظة 

على هذه المنظومة البيئية الفريدة، وفي 
عام 2017 أعادت الشركة، ثالثة أنواع 
من الحيوانات الفريدة التي اختفت من 

المنطقة، وهي: المها العربي والريم 
والنعام.

كما تسعى الشركة إلى تقديم مساعدات 
ملموسة إلى المجتمعات التي تستضيف 
مكاتبها وأعمالها حول العالم. وتتضمن 

جهودها في هذا المجال تقديم أوجه 
الدعم والمساندة لمجموعة واسعة 

النطاق من أنشطة المواطنة، التي تشمل 
أعمال اإلغاثة في حاالت الكوارث، 

والتعليم، وتطوير مهارات العلوم والتقنية 

والهندسة والرياضيات، وتعزيز العمل 
التطوعي لدى موظفي الشركة ألغراض 

خيرية.

تؤمن الشركة بقدرة الطاقة على االرتقاء 
بحياة البشر، وتعزيز قدرة المجتمعات، 
ودفع عجلة التقدم البشري، والمحافظة 

على كوكب األرض واستدامة موارده.

وفي النصف الثاني من عام 2017، فتح 
كل من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي 

العالمي، الذي يَُعدُّ أبرز مبادرات 
الشركة في مجال المواطنة العامة، 

ومعرض الطاقة بعد تجديده، أبوابهما 
للزوَّار واستقطبا أكثر من 44 ألف زائر 
للمعارض والبرامج الثقافية والتعليمية.

أما البرنامج الدولي المعروف باسم 
"جسور الثقافة"، فقد واصل تقديم 

فعاليات ثقافية الفتة في عام 2017. 
وقد شارك أكثر من 50 فنانًا سعوديًا 
في تسعة من المعارض التي أقيمت 
تحت مظلة هذا البرنامج، واشتملت 

على عروض في متحف مقاطعة لوس 
أنجلوس للفنون ومتحف بروكلين، 

واستقطبت 320 ألف زائر.

وتتطلع أرامكو السعودية إلى إحداث 
أثر إيجابي ودائم في هذه المجتمعات 

المحلية من خالل تزويد قاطنيها 
بالمهارات والموارد والخبرات الالزمة 

إليجاد مشاريع مستدامة تتمتع باالكتفاء 
الذاتي. فعلى سبيل المثال، واصلت 

الشركة دعمها بالتدريب والموارد وتنمية 
المهارات، لتطوير قطاع تربية النحل 

يتطوع موظفو الشركة بمهاراتهم وجهدهم 
ووقتهم من أجل دعم مجتمعاتهم المحلية 
مثل مساعدة مدينة هيوستن على التعافي 

من اإلعصار هارفي وبناء منازل مقاومة 
للرياح الموسمية في باتام بإندونيسيا.

برنامج أتألق

4792 
طالًبا استقطبوا

برنامج أكتشف

5869 
طالًبا استقطبوا
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أداء الشركة في عام 2017

استخالص الكبريت )آالف األطنان املترية يومًيا(

 11,013 :2013

 11,277 :2014

 11,434 :2015

 12,033 :2016

 12,442 :2017

 9.7 :2013

 9.7 :2014

 10.2 :2015

 10.7 :2016

 10.2 :2017

 7488 :2013

 7783 :2014

 7979 :2015

 8280 :2016

 8733 :2017

 إنتاج وتصدير الزيت الخام
إنتاج الزيت الخام اليومي

)ماليين البراميل يومًيا(

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 الماضية.

توريد الغاز الطبيعي
)ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

الغاز الخام املعالج
)ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

20162017

إنتاج الزيت الخام، ماليين البراميل
39213735يشمل المكثفات وحصة مملكة البحرين من حقل أبو سعفة

صادرات الزيت الخام عن طريق 
البحر، آالف البراميل يومًيا

يشمل المكثفات الممزوجة
72536879

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

20162017

535524البروبان

347349البوتان

228216المكثفات

250248البنزين الطبيعي

13591337إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

 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

مبيعات سوائل الغاز الطبيعي )آالف البراميل يومًيا(

20162017

501491البروبان

295291البوتان

820المكثفات

195192البنزين الطبيعي

999993إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 

201616,356

201717,984

يشمل الكبريت من المشاريع المشتركة

صادرات الكبريت )آالف األطنان املترية يومًيا(

20169728

20178175

باستثناء المبيعات نيابة عن ساسرف وسامرف

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 المكافئ النفطي

35,097سوائل الغاز الطبيعي، ماليين البراميل

332,897اإلجمالي، ماليين البراميل من المكافئ النفطي

تمثل أرقام االحتياطي الواردة احتياطيات المملكة في الحقول التي تديرها الشركة

باستثناء المبيعات نيابة عن ساسرف وسامرف

إنتاج غاز اإليثان )ماليين األقدام املكعبة القياسية يومًيا(
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غاز البترول 2017
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت ومنتجات زيت الوقودالديزل
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 ومنتجات زيت الوقودالديزل
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.

حصة أرامكو السعودية الطاقة اإلجمالية
أو 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

الطاقة التكريرية )آالف البراميل يومًيا(

الطاقة اإلنتاجية للكيميائيات في مواقع أرامكو السعودية واملشاريع املشتركة )كيلوطن سنوًيا(

إجمالي الطاقة خارج المملكةداخل المملكةمجموعات المنتجات
اإلنتاجية

حصة أرامكو السعودية*

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 المئوية لهيكل ملكية المشاريع ذات الصلة. وتعكس أرقام الطاقة اإلنتاجية 
لعام 2017 بدء العمليات التجارية في بترورابغ )المرحلة الثانية( إضافة إلى إعادة هيكلة ملكية المشروع المشترك السابق موتيفا.

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي داخل اململكة )آالف البراميل يومًيا(

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي داخل اململكة )آالف البراميل يومًيا(

غاز البترول 2016
المسال

وقود الطائرات/ البنزينالنفتا
الكيروسين 

األسفلت ومنتجات زيت الوقودالديزل
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 ومنتجات زيت الوقودالديزل
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.
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املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة )بآالف البراميل في اليوم(

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

20172016201520142013عدد زيارات السفن حسب نوع المنتج

221019362018 20232013الزيت الخام

48910076491028824منتجات

309259250200198غاز البترول المسال

28213279310931643040إجمالي عدد زيارات السفن

عدد زيارات السفن لفرض أرامكو السعودية

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

طبع هذا الكتيب على ورق معتمد من مجلس اإلشراف على الغابات ومصنوع من عجينة خشب خالية من الكلور.
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