
التقرير السنوي لعام 142016

أرقام مهمة

إجمالي إنتاج املواد 
الهيدروكربونية ببراميل 

املكافئ النفطي: 

 
مليون برميل في اليوم

إنتاج النفط الخام: 

 
 مليون برميل في اليوم

إجمالي كميات الغاز 
الخام املعالجة: 

 
  مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم

إنتاج غاز البيع: 

 
  مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم

 احتياطيات النفط 
الخام واملكثفات: 

 
 مليار برميل

احتياطيات الغاز: 

 
 تريليون قدم مكعبة قياسية

13.510.5

260.812.0

298.78.3
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احتياطيات الزيت اخلام واملكثفات 
)مليارات البراميل(

 إنتاج غاز البيع
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 الغاز اخلام املعالج
)مليارات األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

احتياطيات الغاز )املرافق وغير املرافق( 
)تريليونات األقدام املكعبة القياسية(

 إنتاج غاز اإليثان
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 إنتاج الزيت اخلام اليومي
)ماليني البراميل(
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أداء الشركة في عام 2016
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إنتاج وتصدير الزيت اخلام 
)ماليني البراميل(

سوائل الغاز الطبيعي املنتجة من الغازات 
الهيدروكربونية )ماليني البراميل(

إنتاج وتصدير املنتجات املكررة
)ماليني البراميل(

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي 

استخالص الكبريت )ماليني األطنان املترية(
صادرات الكبريت )ماليني األطنان املترية(

20152016

 إنتاج الزيت اخلام باستثناء 
3,7083,828املكثفات املمزوجة

2,6032,799صادرات الزيت اخلام

20152016

181.3195.7البروبان

119.5127.0البوتان

83.183.4املكثفات

90.591.4البنزين الطبيعي

474.4497.5إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20152016

641665إنتاج املنتجات املكررة

232296صادرات املنتجات املكررة

20152016

165.5183.3البروبان

96.9107.9البوتان

1.31.3املكثفات

67.573.0البنزين الطبيعي

331.2365.5إجمالي مبيعات سوائل الغاز الطبيعي

20166.0

20154.9

20164.0

20153.8

أداء الشركة

)ماليني البراميل(



التقرير السنوي لعام 762016

طاقة التكرير )آالف البراميل يومًيا(

الطاقة اإلنتاجية للكيميائيات )كيلوطن سنوًيا(

 حصة أرامكو السعودية الطاقة اإلجمالية
 أو الشركة التابعة لها 

يف امللكية

حصة أرامكو السعودية 
من الطاقة التكريرية

اململكة العربية السعودية
100550%550رأس تنورة

100126%126الرياض

10077%77جدة

100243%243ينبع

37.5150%400بترورابغ

50200%400سامرف - ينبع

62.5250%400ياسرف - ينبع

50153%305ساسرف - اجلبيل

62.5250%400ساتورب - اجلبيل

2,9011,999إجمالي الطاقة التكريرية يف  اململكة

الطاقة التكريرية للمشاريع املشتركة الدولية
50535%1,070موتيفا - الواليات املتحدة األمريكية

63.4424%669إس - أويل - كوريا اجلنوبية 

14.9667%445شوا شل  - اليابان

2570%280شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات - الصني

5,3653,095اإلجمالي

إجمالي الطاقة خارج اململكةداخل اململكةمجموعات املنتجات
اإلنتاجية

حصة أرامكو السعودية*

2,7141,1003,8141,682اإلثيلني

1,4712,5654,0361,775البروبيلني

7003,8814,5812,194البارازيلني )مبا يف ذلك الزيلينات(

7321,2181,950925مادة البنزول

2,7001,5034,2031,691البولي أوليفينات

1,7081,708854—املطاط الصناعي واللدائن

6,0671,6657,7324,164املواد الوسيطة، واملشتقات، ومنتجات أخرى

14,38413,64028,02413,285املجموع

 *يتم حتديد حصة أرامكو السعودية من الطاقة اإلنتاجية بناًء على النسب املئوية لهيكل ملكية املشاريع ذات الصلة. وتعكس أرقام الطاقة اإلنتاجية 
لعام 2016 بدء العمليات التجارية يف صدارة وإطالق مشروع أرالنكسيو.
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املنتجات الرئيسة املصنعة يف املصايف احمللية )ماليني البراميل(

املنتجات الرئيسة املصنعة يف املصايف احمللية )ماليني البراميل(

غاز البترول 2016
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

4.74317.57846.11211.85865.89331.2605.344182.788رأس تنورة

89.575—35.15436.955(0.521)3.6013.36811.018ينبع

7.37548.317(0.047)12.5694.90421.054—2.462الرياض

0.8042.3624.0630.1592.3976.8375.52722.149جدة

11.61023.30873.76216.400124.49875.00518.246342.829إجمالي املنتجات داخل اململكة

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(
غاز البترول 2016

املسال
وقود البنزينالنفتا

الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

68.087—24.07910.48119.81414.384—(0.671)سامرف

55.295—1.38711.7872.21910.98316.58012.339ساسرف

44.413—0.8108.4825.3575.01610.82913.919بترورابغ

79.009—0.2543.91916.62710.49645.9971.716ساتورب

74.980——53.038—21.942——ياسرف

321.784—1.78024.18870.22436.976146.25842.358إجمالي املشاريع املشتركة

13.39047.496143.98653.376270.756117.36318.246664.613املجموع الكلي

األرقام السالبة متثل يف معظمها منتجات أُعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.

غاز البترول 2015
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

5.48719.22742.3048.49571.82834.3858.029189.755رأس تنورة

86.436 — 34.03735.110 (0.457)3.4613.810.485ينبع

11.3793.9521.2490.0267.18445.898 — 2.11الرياض

2.9227.7906.38324.040 (0.047)0.7142.543.738جدة

11.77225.56767.90611.941130.03677.31121.596346.129إجمالي املنتجات داخل اململكة

حصة أرامكو السعودية )ماليني البراميل(
غاز البترول 2015

املسال
وقود البنزينالنفتا

الطائرات/
الكيروسني

األسفلت زيت الوقودالديزل
ومنتجات 

متنوعة

اإلجمالي

68.534 — 23.7669.88221.14714.310 — (0.571)سامرف

49.817 — 1.26910.5402.2558.96314.11212.678ساسرف

36.536 — 0.9696.1814.5664.2049.05111.565بترورابغ

0.6293.52515.63910.07043.7320.64312.07986.317ساتورب

4.68454.411 — 35.505 — 14.222 — —ياسرف

2.29620.24660.44833.119123.54739.19616.763295.615إجمالي املشاريع املشتركة

14.06845.813128.35445.060253.583116.50738.359641.744املجموع الكلي

األرقام السالبة متثل يف معظمها منتجات أُعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى.
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2016
املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

2.3968.2306.00616.632غاز البترول املسال

73.05540.59793.721207.373البنزين

 وقود الطائرات / 
10.3863.56120.10734.054الكيروسني

68.84459.133121.194249.171الديزل

1.6531.769151.827155.249زيت الوقود

6.9806.6388.69022.308األسفلت 

1.811—1.811—النفتا

163.314121.739401.545686.598اإلجمالي

2015
املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

2.0957.5135.80615.414غاز البترول املسال

71.87341.01493.511206.398البنزين

 وقود الطائرات / 
9.6323.01118.72331.366الكيروسني

81.24864.540130.756276.544الديزل

0.322.273132.879135.472زيت الوقود

األسفلت
7.5912.40111.12631.117ومنتجات متنوعة

172.759130.753392.801696.313اإلجمالي

املبيعات احمللية من املنتجات حسب املنطقة )مباليني البراميل(

صادرات عام 2016 حسب املنطقة )نسبة مئوية(

سوائل الغاز الطبيعي*املنتجات املكررةالزيت اخلام

20162015201420132012عدد زيارات السفن حسب نوع املنتج

2,0132,2101,9362,0181,998الزيت اخلام

1,0076491,0288241,027منتجات

259250200198229غاز البترول املسال

3,2793,1093,1643,0403,254إجمالي عدد زيارات السفن

    الصادرات من رأس تنورة واجلعيمة وينبع، والتحويالت يف جدة ورابغ وينبع، ومستودعات املنتجات البترولية الساحلية.
    مت تعديل األرقام يف هذا اجلدول بناء على بيانات محدثة.

عدد زيارات السفن لفرض أرامكو السعودية 

 آسيا
 شمال غرب أوروبا

 منطقة البحر األبيض املتوسط
 الواليات املتحدة األمريكية

 مناطق أخرى

32.5
46.1

9.5
11.9

31.1

63.8
5.1

66.7 5.9

5.4

15.8

6.2

*مبا يف ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف.
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املوظفون

65,282
 السعوديون 55,466

غير السعوديني 9,816

املوارد البشرية

 برامج التطوير املنتظمة

605
برامج الشهادة اجلامعية لغير املوظفني

1441
 برامج الشهادة اجلامعية

1967
 برنامج التدرج

5055

خريجو برامج الشهادة اجلامعية 
لغير املوظفني امللتحقني بالشركة 

373
خريجو برنامج التدرج امللتحقني 

بالشركة

3952

برامج التطوير املنتظمة 
عدد املشاركني امللتحقني يف نهاية عام 2016

أداء الشركة
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املدينةالوسيع

اململكة العربية السعودية

أبها
جدة

جازان
جنران

اجلوف

الظهران

اجلعيمة رأس تنورة
القطيف

اجلبيل
السفانية

القصيم
الرياض

السليل

رابغ

ينبع األحساء

ضبا

تبوك

هيوسنت

واشنطن

بوسطن
لندن

ميالنو
نيودلهي

سنغافورة

شامن
فوجيان

شانغهاي

سيئول
دايجون

بكنيطوكيو

باريس

اإلسكندرية

أبردين

الهاي، ماستريخت،
دلفت

ديترويت

مدينة نيويورك

طريف

ثول
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املدينةالوسيع

اململكة العربية السعودية

أبها
جدة

جازان
جنران

اجلوف

الظهران

اجلعيمة رأس تنورة
القطيف

اجلبيل
السفانية

القصيم
الرياض

السليل

رابغ

ينبع األحساء

ضبا

تبوك

هيوسنت

واشنطن

بوسطن
لندن

ميالنو
نيودلهي

سنغافورة

شامن
فوجيان

شانغهاي

سيئول
دايجون

بكنيطوكيو

باريس

اإلسكندرية

أبردين

الهاي، ماستريخت،
دلفت

ديترويت

مدينة نيويورك

طريف

ثول

األعمال املحلية والعاملية
املقر الرئيس ألرامكو السعودية

مصفاة أرامكو السعودية )4(
فرضة )9(

مستودع منتجات بترولية )24(
مصفاة مشروع مشترك

شركة أرامكو السعودية للزيوت األساسية )لوبريف(
شركة مرافق الكهرباء واملياه باجلبيل وينبع )مرافق(

مركز بحوث وتطوير/ مكتب تقنية
مكتب عاملي

املشاريع العاملية املشتركة والشركات التابعة التي 
متتلك أرامكو السعودية فيها حصة األغلبية

هيوسنت
شركة موتيفا إنتربرايزز إل إل سي

ماستريخت
أرالنكسيو القابضة بي يف

اإلسكندرية
الشركة العربية ألنابيب البترول )سوميد(

فوجيان
شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات احملدودة

شركة سينوبك سنماي بتروليم كومباني ليمتد
سيئول

شركة إس أويل
طوكيو

شوا شل سكيو ك. ك.




