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إخالء مسؤولية: كل شركة من الشركات املنتسبة لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية»، وعلى وجه 
اخلصوص كل شركة تابعة لها، مبا يف ذلك مراكز البحوث املرتبطة بتلك الشركة، تَُعدُّ كياًنا منفصًال يدير شؤونه 

اخلاصة به وينظمها. أما كلمات مثل «الشركة» و «أرامكو السعودية» والضمائر املنفصلة «هي» و «نحن» و «هم» 
والضمائر املتصلة «ـها» و «ـنا» و «ـهم»، واأللقاب املختصرة، فقد استُخدمت من أجل تسهيل اإلشارة فقط وال يُقصد 
بها أن تقدم وصًفا دقيًقا حلالة أو وضع أي كيان قانوني أو أي عالقة خاصة بشركات، وال تفيد أن أرامكو السعودية 

متارس أنشطة جتارية خارج اململكة العربية السعودية.

حقوق النشر 2016، أرامكو السعودية. جميع احلقوق محفوظة.
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 التنقيب واإلنتاج: 
املحافظة على التمّيز

يجسد معمل الغاز يف واسط تركيزنا الدائم على 
احملافظة على مكانتنا الرائدة يف التنقيب واإلنتاج.

هدفنا االستراتيجي هو حتفيز فرص 
جديدة يف اململكة وجميع أنحاء العالم من 
خالل إمداد آمن ومستدام، وموثوق به من 

الطاقة. وقد أنتجنا يف عام 2015، يف املتوسط 
10.2 مليون برميل يومًيا من النفط اخلام، ويعد 
ذلك رقًما قياسًيا جديًدا، كما قمنا مبعاجلة ما 
معدله 11.6 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز 

اخلام، وهو رقم قياسي غير مسبوق أيًضا.
وكان من بني أولوياتنا يف عام 2015 التركيز 
على رفع مستوى الكفاءة الرأسمالية. وقد 

استفدنا من حالة الركود السائدة يف السوق 
إلعادة التفاوض على بنود املقاوالت لتحقيق 
وفورات كبيرة يف تكاليف اإلنشاء واملعدات، 

وكذلك يف تكاليف اخلدمات ذات الصلة بأعمال 
احلفر، وتنشيط اآلبار، واالختبار، وتسجيل 

خصائص اآلبار، وذلك على الرغم مما يشهده 
قطاع الطاقة العاملي من تراجع يف أعداد أجهزة 

احلفر املستخدمة.
وقد اكتشفنا من خالل برنامجنا اخلاص 

بالتنقيب، خمسة حقول نفط وغاز جديدة، 
ليصبح إجمالي حقول النفط والغاز املكتشفة يف 

اململكة 134 حقًال.
وقطعت الشركة خطوات واسعة نحو إجناز 

توسعة حقل الشيبة لزيادة إنتاجه من النفط 
اخلام العربي اخلفيف جًدا مبقدار 250 ألف 

برميل يف اليوم، ليصل إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
للحقل إلى مليون برميل يف اليوم. ويسير العمل 
يف هذا املشروع وفق اخلطة املرسومة له ليبدأ 

تشغيله يف النصف األول من عام 2016. وقد مت 
تشغيل معمل استخالص سوائل الغاز الطبيعي 

يف الشيبة وبدأ يف إنتاج سوائل الغاز الطبيعي يف 
م هذا املعمل ملعاجلة ما  شهر ديسمبر. وقد ُصمِّ
يصل إلى 2.4 بليون قدم مكعبة قياسية يف اليوم 
من الغاز املصاحب واستخالص 275 ألف برميل 
يف اليوم من سوائل الغاز الطبيعي احملتوية على 

اإليثان واملكونات األكثر ثقًال.

ويَُعدُّ معمل الغاز يف واسط من أكبر معامل 
الغاز غير املصاحب التي أنشأتها الشركة طوال 

تاريخها، وقد بدأ تشغيله يف شهر أكتوبر، وستبلغ 
طاقة اإلنتاج القصوى ملعمل الغاز يف واسط من 

غاز البيع 1.7 بليون قدم مكعبة قياسية يف اليوم، 
فيما ستبلغ طاقة جتزئة سوائل الغاز الطبيعي 

فيه 240 ألف برميل يف اليوم. ويكتسب هذا 
املعمل صفة االكتفاء الذاتي يف توليد الكهرباء 

بفضل محطة اإلنتاج املشترك املوجودة فيه، 
بينما سيتم توريد فائض الطاقة إلى معامل 

الشركة األخرى.

نخطط لزيادة إمدادات 
الغاز إلى ما يقرب 
من الضعف خالل 

العقد القادم.

وبلغت أعمال إنشاء مرافق معاجلة الغاز يف 
معمل الغاز يف مدين مبنطقة تبوك يف شمال 
غرب اململكة يف نهاية عام 2015 نسبة %50 
تقريًبا، ونتوقع بدء تشغيل هذا املعمل بحلول 

نهاية عام 2016. وستبلغ طاقة اإلنتاج واملعاجلة 
فيه 75 مليون قدم مكعبة قياسية يف اليوم من 

الغاز غير املصاحب و 4500 برميل يف اليوم 
من املكثفات.



ستجلب شركة صدارة للكيميائيات منتجات وفرص عمل 
ومعارف جديدة إلى اململكة.
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 التكرير والمعالجة والتسويق: 
تحقيق أقصى قيمة ممكنة

إننا نستفيد من كل خطوة يف سلسلة األعمال 
الهيدروكربونية بدًءا من فوهات اآلبار 

ووصوًال إلى السوق إليجاد فرص لتحقيق 
االستفادة املشتركة لشركائنا وعمالئنا 

واملستهلكني يف اململكة وحول العالم. 
ويسهم التكامل بني مرافق التكرير واملعاجلة 
والتسويق احمللية والدولية يف حتقيق احلد 

األقصى من الوفورات املرتبطة بكبر حجم اإلنتاج، 
ويحافظ على حصة الشركة يف أسواق وقطاعات 

محددة تتسم بالقيمة العالية ومعدل النمو املرتفع. 
وشهد عام 2015 حتقيق إجنازات تاريخية يف 

مسيرة أرامكو السعودية نحو حتقيق هدفها يف أن 
تصبح أبرز شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات 

على مستوى العالم.

نحن نعمل على تطوير 
شبكة متكاملة ألعمال 

التكرير والتسويق 
والبتروكيميائيات.

وتعّد شركة صدارة للكيميائيات أكبر مصنع 
متكامل للكيميائيات يتم بناؤه يف مرحلة واحدة، 

وهي مشروع مشترك بني أرامكو السعودية 
وشركة داو كيميكال كومباني، وقد بدأت اإلنتاج 
يف ديسمبر 2015، ويسير املشروع وفق اجلدول 
الزمني املوضوع له للوصول إلى مرحلة اإلنتاج 

الكامل مع بداية عام 2017.
ا شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير  أمَّ

والبتروكيماويات (ساتورب) يف اجلبيل، وهي 
مشروعنا املشترك مع شركة توتال الفرنسية، 

فقد حققت عاًما كامًال من التشغيل دون إصابات 
مهدرة للوقت، بينما بدأت شركة ينبع أرامكو 

سينوبك للتكرير (ياسرف)، وهي مشروعنا 
املشترك مع شركة سينوبك الصينية، أعمالها 

التجارية يف شهر أبريل.

ويسير مشروع توسعة بترورابغ املشترك املتكامل 
للتكرير والبتروكيميائيات مع شركة سوميتومو 
كيميكال اليابانية وفق اجلدول الزمني املرسوم 

ليبدأ التشغيل يف منتصف عام 2016. وقد 
بدأت 11 شركة بالستيك محلية ودولية كانت 

قد وقعت اتفاقيات للعمل يف مجمع رابغ لتقنيات 
البالستيك، يف عملية اإلنتاج بنهاية العام 2015.

أما مصفاة وفرضة جازان اململوكتان بالكامل 
للشركة يف جنوب غرب اململكة، فتعّدان القاعدة 

الصناعية ملشروع أكبر ترعاه الدولة هو مدينة 
ان جزًءا من خطة  جازان االقتصادية، كما تَُعدَّ

شاملة لدفع عجلة التنمية االقتصادية املستدامة 
يف هذه املنطقة، ومن املقرر بدء التشغيل 

التجريبي للمصفاة وإجناز محطة توليد الكهرباء 
العاملة بتقنيتي حتويل السوائل إلى غاز والدورة 

املركبة يف عام 2018.
عت أرامكو السعودية اتفاًقا  ويف شهر نوفمبر، وقَّ
مبدئًيا مع شركة بي تي بيرتامينا، شركة النفط 

الوطنية اإلندونيسية، لوضع الصيغة الرسمية 
للمبادئ التجارية األساس التي سيتم مبوجبها 

إقرار امللكية املشتركة والتشغيل والتطوير ملصفاة 
تشيالتشاب الواقعة يف وسط جزيرة جاوة 

اإلندونيسية، ومن املتوقع االنتهاء من دراسة 
التصميم الهندسي لتطوير املصفاة يف عام 2016.

عت شركة أرامكو فيما وراء البحار بي  كما وقَّ
يف، الشركة األوروبية التابعة ألرامكو السعودية، 

يف شهر سبتمبر مع شركة النكسيس، وهي 
شركة أملانية للكيميائيات املتخصصة، اتفاقية 
ملزمة لتأسيس شركة آرالنكسيو وهي مشروع 
مشترك جديد مملوك مناصفة. وسيقوم هذا 

املشروع املشترك املقترح بتطوير وإنتاج، وتسويق، 
وبيع، وتوزيع البوليمرات عالية األداء. وستسهم 

هذه الشراكة مع النكسيس يف تعزيز التنوع 
يف مجموعة أعمالنا، وتعزز مركزنا التنافسي، 

وتزيد حضورنا العاملي، وتوجد مزيًدا من الفرص 
التجارية لتحقيق النمو املستدام يف اململكة 

العربية السعودية.
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يبحث مركز أبحاث أرامكو يف ديترويت يف أنظمة 
وقود احملركات لزيادة الكفاءة وخفض االنبعاثات. 

ويحتل موقًعا استراتيجًيا يف قلب صناعة السيارات.

 التقنية: 
خطوات رائدة

 مركز بحوث   مكتب تقنية
شبكة مراكز البحوث العاملية

تَُعدُّ مواصلة االستثمار يف التقنيات، ال 
سيما يف مناخ األعمال احلالي احلافل 

بالتحديات، عامل متكني رئيس يتيح للشركة 
اجلمع بني املرونة والقوة على املدى البعيد. 
وتسعى الشركة من خالل االستثمار يف التقنيات 

اجلديدة إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وخفض 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري، وإيجاد 

املزيد من الفرص االقتصادية ملواطني اململكة.
وقد تعاونت الشركة داخل اململكة مع اجلامعات 

البحثية لدعم أنشطتها اخلاصة بالتقنيات 
اجلديدة يف مجاالت التنقيب واإلنتاج والتكرير 

واملعاجلة والتسويق، كما ترعى الشركة التحالفات 
بني األوساط األكادميية والصناعة من خالل 

التعاون مع شركات خدمات الطاقة الرائدة يف 
مجمعات البحوث واالبتكار.

وعلى الصعيد الدولي، أسسنا حتالفات ناجحة 
يف مجال البحوث والتعليم مع جامعات تقنية 

ذات شهرة عاملية، كما أننا نستثمر على الصعيد 
العاملي يف الشركات الناشئة وسريعة النمو التي 

تطور تقنيات تنسجم مع رؤية الشركة.
وبفضل موقع الشركة االستراتيجي يف املراكز 

التقنية يف أسواق الطاقة الرئيسة – متتلك 
الشركة شبكة مراكز أبحاث عاملية توفر بيئة 

مشجعة لالبتكار واالزدهار. وقد حصلت الشركة 
خالل عام 2015 على عدد قياسي من براءات 

االختراع بلغ 123 براءة اختراع من مكتب براءات 
االختراع والعالمات التجارية األمريكي، محرزة 

بذلك تقدًما ملموًسا باجتاه حتقيق رؤيتها يف 
تبّوء مكانة رائدة يف مجال تطوير التقنيات.
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 الصحة والسالمة والبيئة: 
حماية الموارد

عالم الشركة الدكتور تيجاني نياس يشرح لـلوران فابيوس، 
رئيس مؤمتر األطراف احلادي والعشرين يف باريس، اجلهاز 

املُتنقل الذي طورته الشركة الستخالص الكربون.

متثل التطلعات لتحقيق مستقبل واعد 
دافًعا ملواصلة االرتقاء بصحة وسالمة 

موظفينا وحتسني أدائنا البيئي من خالل 
التفكير اإلبداعي، والتطبيق املبتكر للتقنيات 

احلديثة، ووضع معايير جديدة للتمّيز.
م مركز جونز هوبكنز أرامكو  ويف عام 2015 قدَّ
الطبي، وهو مشروع الرعاية الصحية املشترك 

بني أرامكو السعودية وشركة جونز هوبكنز 
مديسن، تقنيات وبرامج جديدة تهدف إلى 

حتسني الرعاية والعالج املقدَمْني للمرضى. كما 
انتهينا أيًضا من بناء مركز شمعة للتوحد يف 

مدينة الدمام، وهو أول مركز متعدد التخصصات 
لعالج حاالت التوحد بني األطفال السعوديني يف 

املنطقة الشرقية.
وواصلنا جهودنا لتطوير برامج السالمة املرورية 
يف اململكة، ومتكّنا من اجتذاب أكثر من 80 ألف 
زائر لقرية السالمة املرورية التابعة لنا يف مدينة 

اخلبر وافتتحنا قرية جديدة للسالمة املرورية 
يف مدينة الدمام. كما وزع برنامج السالمة 

املرورية التابع ألرامكو السعودية نسًخا من مواده 
التثقيفية على أكثر من 4900 مدرسة، ليوصل 

بذلك رسالته إلى أكثر من 850 ألف طالب.
وترى الشركة أّن احللول التقنية هي مفتاح 

حماية البيئة واحملافظة عليها، ويف الوقت ذاته 
احملافظة على استمرارية الفوائد التي جتنيها من 

املوارد الهيدروكربونية. ويف هذا اإلطار، أطلقت 
الشركة البرنامج التجريبي الستخالص ثاني 

أكسيد الكربون وحقنه يف باطن األرض لتحسني 
استخالص النفط، وترتبط جهودنا يف مجال 

استخالص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالعمل 
الذي تقوم على تنفيذه شبكة البحوث العاملية 

التابعة للشركة بهدف احلد من االنبعاثات، 
ضمن النهج األشمل الذي تتبعه الشركة لتحقيق 

استدامة الطاقة.
وبالتعاون مع األطراف األخرى الرائدة يف قطاع 

الطاقة فإننا ندعم جهود املبادرة املناخية لشركات 

النفط والغاز، وهي مبادرة تعاونية تهدف إلى 
تشجيع اتخاذ إجراءات عملية يف مجاالت مثل 
دور الغاز الطبيعي، واحلد من انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري، وحلول الطاقة املستدامة.

وتعمل الشركة على حتسني جودة الهواء من 
خالل عدد من املبادرات التي تهدف إلى 

احلد من االنبعاثات، من بينها تركيب أنظمة 
الستخالص الغاز من الشعالت، عالوة على 
خارطة الطريق للحّد من حرق الغاز التي 

وضعتها الشركة. ونتيجة لهذه املبادرات تراجعت 
مستويات حرق الغاز يف الشركة إلى ما دون %1 

من إجمالي إنتاج الشركة من الغاز سنوًيا.
وقد واصلت الشركة إحراز التقدم فيما يتعلق 
ببناء محمية احلياة الفطرية يف الشيبة. كما 

أجنزت تصميم حديقة املانغروف البيئية يف خليج 
رحيمة املطل على ساحل اخلليج العربي، وقامت 
بوضع 728 قطعة شعاب مرجانية اصطناعية يف 
25 موقًعا يف اخلليج العربي كجزء من البرنامج 

الشامل لترميم الشعاب املرجانية.

معدل اإلصابات املهدرة للوقت
2015–2011

إصابة لكل 200 ألف ساعة عمل
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ويف عام 2015، كّنا منارس قناعتنا بأن 
الطاقة فرص واعدة ملواصلة توسيع 

نطاق اآلثار اإليجابية ألعمالنا مبا يعود 
بالنفع على أكبر عدد ممكن من الناس، 

حيث واصلنا اإلسهام يف تنمية اململكة، وتعزيز 
النمو والتنويع االقتصادي، ونهضنا بدورنا 
القيادي بتشجيع االرتقاء مبستويات كفاءة 

استهالك الطاقة.
ويف شهر ديسمبر أطلقنا برنامج أرامكو 

السعودية لتعزيز القيمة املضافة اإلجمالية 
لقطاع التوريد (اكتفاء)، بهدف مضاعفة نسبة 

السلع واخلدمات املنتجة محلًيا يف مجال الطاقة 
ضمن تعاقدات أرامكو السعودية لتصل إلى %70 

يف عام 2021. ويف عام 2015 أرست الشركة 
37% من إنفاقها على املواد، أي ما قيمته 2.1 
بليون دوالر، على مصّنعني يف السوق احمللية، 

فيما بلغت قيمة العقود التي أرستها الشركة على 
مقاولني يف السوق احمللية 26 بليون دوالر، أي ما 

ميثل 80% من إجمالي عقود الشركة.
واستمرت الشركة يف تطوير مشروع حوض 

السفن يف رأس اخلير بالقرب من مدينة اجلبيل 
الصناعية على ساحل اخلليج العربي، وهو 
حوض على مستوى عاملي إلصالح وتصنيع 
السفن سيشتمل على أحدث املرافق لبناء 

وإصالح وصيانة السفن وأجهزة احلفر البحرية 
واملنصات البحرية.

ويف عام 2015 أكملنا برنامًجا الستبدال أكثر من 
550 ألف مصباح متوهج مبصابيح موفرة للطاقة 
 ،)LED( تعمل بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء

كما قمنا بتركيب 8 آالف مصباح صمامات ثنائية 
يف شوارع األحياء السكنية اململوكة للشركة، 

وواصلنا حتقيق التقدم يف بلوغ أهدافنا املتمثلة 
يف تركيب عدادات كهرباء ذكية يف املنازل واملباني 
التجارية. ومن شأن الوفورات املتحققة يف كفاءة 

استهالك الطاقة يف املنازل واملباني التجارية 

العائدة للشركة أن توفر أكثر من مليون برميل 
من املكافئ النفطي يف السنة، مبا يعادل جتنب 
أكثر من 330 ألف طن متري من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون سنوًيا، وهو ما يوازي حجم 
االنبعاثات الصادرة من أكثر من 60 ألف سيارة 

يف عام واحد.
ومن خالل حتسني كفاءة استهالك الطاقة يف 
الشركة فإننا نكون قد وضعنا منوذًجا يحتذي 

به اآلخرون. ويأتي التحول إلى ثقافة الكفاءة يف 
استهالك الطاقة يف الشركة واململكة يف صميم 

التزامنا بناء اقتصاد مستدام للطاقة.
 إتاحة الفرص: 

التزامنا تجاه اململكة

برنامجنا لتعزيز القيمة املُضافة اإلجمالية (اكتفاء) يضع 
املشاركة احمللية يف قلب عملياتنا للتوريد وسيحفز منو 

وظائف جديدة.

 الطاقة الالزمة إلنتاج برميل 
واحد من املكافئ النفطي

2015–2011

(آالف الوحدات احلرارية البريطانية)
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الموارد البشرية: االرتقاء باألداء

يف عام 2015، منت القوى العاملة لدينا إلى أعلى 
مستوياتها على اإلطالق حيث بلغت 65,266

إننا نؤكد على استمرار التطوير وبناء 
املهارات لتعزيز األداء من خالل مجموعة 

كبيرة من الدورات، ومراكز التدريب، وبرامج 
التوظيف املصاحبة للتدريب، إلى جانب 

برامج اإلرشاد الوظيفي من أجل نقل املعرفة 
إلى اجليل القادم.

وقد بدأنا يف تنفيذ مبادرة لالستغناء عن التعليم 
التقليدي القائم على التدريس بالنصوص املكتوبة 

يف برنامج التدرج لغير املوظفني لتُستخدم 
بدًال عنه بيئات متكاملة للتعلم الذكي تركز على 

املشاركة التفاعلية. ومتكّنا خالل العام 2015 
من إطالق خمس دورات تعلم ذكي لنحو 3 آالف 

متدرج من أصل نحو أكثر من 7800 متدرج 
ملتحق بالبرنامج.

ويف عام 2015 قّدم مركز التطوير املهني 
للتنقيب واإلنتاج التابع للشركة، أكثر من 430 

دورة تدريبية لـ 7200 مشارك وساند 280 
مهندس بترول يف احلصول على شهادات معتمدة 

من جمعية مهندسي البترول. كما أطلق املركز 
م  برنامًجا لتهيئة ودمج املوظفني اجلدد، قدَّ

من خالله التوجيه لـ 170 من املوظفني اجلدد 
مقسمني على ثالث مجموعات من خالل ثالث 

دورات تدريبية مدة كل منها أحد عشر أسبوًعا. 
وقد شارك يف هذا البرنامج أكثر من 1000 

موظف حتى اآلن.
وعلى وجه اإلجمال كان هناك أكثر من ألفي 

طالب وطالبة سعوديني مبتعثني من قبل الشركة 
يف عام 2015 للدراسة يف أفضل جامعات 

الواليات املتحدة وأوروبا وآسيا، لتسهم املهارات 
واخلبرات التي يكتسبونها يف تزويد اجليل 

القادم من القادة يف الشركة مبا يحتاجونه من 
قدرات وإمكانات.

وباإلضافة إلى ابتعاث املوظفني للدراسة يف 
م أيًضا مجموعة  جامعات خارج اململكة، فإننا نقدِّ
من البرامج األكادميية املصممة خصيًصا لتلبية 

احتياجاتنا واملقدمة من جامعات ومؤسسات 
تدريبية بارزة من خالل برنامج استضافة 

اجلامعات الذي تقدمه الشركة. وقد أطلقنا يف 
عام 2015 برنامجني جديدين للحصول على 

درجة املاجستير.

القوى العاملة
2015–2011
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لدى الشركة اعتقاد راسخ أن بإمكانها، 
انطالًقا من القيم املتعددة املشتركة 

بينها وبني املجتمعات احمللية، أن تساعد 
يف تنمية مجتمعات حيوية قادرة على 

االستمرار. ويعزز هذا االعتقاد ما تقدمه 
الشركة من مساندة لبرامج ومبادرات املواطنة 
الهادفة وما يبذله موظفوها من جهود تطوعية 
تبشر مبستقبل مشرق على أرض اململكة ويف 

أرجاء العالم.
ويف عام 2015 أجنزنا أهم املراحل اإلنشائية يف 

مركز امللك عبدالعزيز الثقايف العاملي، لتبلغ نسبة 
اكتمال أعمال اإلنشاء 95% مع نهاية العام. وقد 

واصلت الشركة التحضير خالل العام الفتتاح 
املركز يف الوقت الذي تنظم فيه برامج التواصل 

املجتمعي يف أرجاء اململكة.
وساعدت مجموعة برامج إثراء الشباب اجليل 

القادم على إتقان ما يحتاجه من مهارات لالبتكار 
واإلسهام يف تنمية اململكة علمًيا واقتصادًيا. 

ومتكن برنامج (أتألق) الذي يتضمن ورش 
عمل حول التقنيات املتطورة والعلوم والوسائط 
املتعددة من الوصول إلى أكثر من عشرة آالف 

طالب وطالبة.
ودشنت الشركة اإلصدار الثالث من برنامج 

(أقرأ) يف معرض الكتاب بالرياض، حيث 
استقطبت مسابقات «قارئ العام» والتصوير 

الفوتوغرايف أكثر من 6700 متسابق، وُعقدت 
ثالثة منتديات يف إطار (مختبر إثراء) و 

(إثراء الشباب) شارك فيها ما إجماليه 180 
ألف مشارك.

أما برنامج (فاب - الب الظهران)، املوجود يف 
حرم جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، فقد 

جذب 4200 زائٍر و1400 مشارك يف 252 
ورشة عمل حول موضوعات مثل الطباعة ثالثية 
األبعاد، والتقطيع بتقنية الليزر، واإللكترونيات، 

وتصميم الروبوتات.
وواصلت الشركة دعم التحسينات يف املدارس 

احلكومية التي بنتها أرامكو السعودية من خالل 
تزويدها بالتقنيات احلديثة، واالرتقاء بنواحي 

السالمة، وحتسني كفاءة استهالك الطاقة. ويف 
عام 2015 استطعنا تطوير أكثر من 800 قاعة 

دراسية تقليدية يف 77 مدرسة ابتدائية، وحتويلها 
إلى قاعات دراسية «ذكية» مزودة بأحدث 

التقنيات، وتركيب 258 وحدة تكييف هواء عالية 
الكفاءة يف 57 مدرسة، وتركيب أجهزة حديثة 

لإلنذار باحلريق يف 25 مدرسة.

 املواطنة: 
من أجل غٍد مشرق

يعد مركز امللك عبد اهللا للدراسات والبحوث البترولية، 
الذي اكتمل بناؤه يف عام 2015، حجر أساس للبحوث 

واالبتكارات يف اململكة.

مدينة

12
معلم

2000
طالب

15,500
ساعات التعلم

أكثر من 500,000

نتائج برنامج (أكتشف)



:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

:2015

:2013

:2012

:2011

:2014

:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

:2015

:2013

:2012

:2011

:2014

:2015

:2014

:2013

:2012

:2011

3.7

3.3

3.5

3.4

3.5

11.6

9.9

10.7

11.0

11.3

261.1
261.1

259.7

260.2

260.2

10.2

9.1

9.5

9.4

9.5

7979

6823

7349

7488

7783

474.4

461.4

482.0

455.9

471.3

297.6

282.6

284.8

288.4

294.0

794

792

851

796

809

أرامكو السعودية20
حقائق وأرقام 2015

21

عام 2015 باألرقام
 احتياطيات الزيت 
الخام واملكثفات

(باليني البراميل)

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

إنتاج الزيت الخام
(باليني البراميل يف السنة)

إنتاج غاز البيع وغاز اإليثان
غاز البيع (ماليني األقدام املكعبة القياسية)

غاز اإليثان (ماليني األقدام املكعبة القياسية)(ماليني البراميل يف اليوم)

 الغاز الخام 
املعالج

(باليني األقدام املكعبة القياسية)

 سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة 
من الغازات الهيدروكربونية

(ماليني البراميل)

 الزيت الخام واملنتجات املكررة: 
اإلنتاج والصادرات (ماليني البراميل)

20142015

34803708إنتاج الزيت اخلام باستثناء املكثفات املمزوجة

25442603صادرات الزيت اخلام

566641*إنتاج املنتجات املكررة

168232صادرات املنتجات املكررة

 سوائل الغاز الطبيعي - اإلنتاج املستخلص من الغازات الهيدروكربونية 
(ماليني البراميل)

20142015

181.0181.3البروبان

119.8119.5البوتان

83.583.1املكثفات

86.990.5البنزين الطبيعي

471.3474.4إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع (ماليني البراميل)

20142015
167.5165.5البروبان

97.896.9البوتان

1.81.3املكثفات

62.967.5البنزين الطبيعي

329.9331.2إجمالي صادرات سوائل الغاز الطبيعي

استخالص الكبريت
(ماليني األطنان املترية)

20154.9

20144.4

* مت تعديل هذا الرقم بناء على بيانات محدثة.

صادرات الكبريت
(ماليني األطنان املترية)

20153.8

20143.6*
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الطاقة اإلنتاجية للكيميائيات (كيلو طن سنوًيا)

داخل اململكةمجموعات املنتجات
خارج 
اململكة

إجمالي الطاقة 
اإلنتاجية

حصة أرامكو 
السعودية *

130011002400763اإلثيلني

1100182329231162البروبيلني

700355142512081البارازيلني (مبا يف ذلك الزيلينات)

60012681868912مادة البنزول

161415033117981البولي أوليفينات

1316177530911117منتجات أخرى

663011,02017,6507016املجموع

* يتم حتديد حصة أرامكو السعودية من الطاقة اإلنتاجية بناء على النسب املئوية لهيكل ملكية املشاريع ذات الصلة. ولم يتم 
تضمني حصة أرامكو السعودية يف صدارة هنا، علًما بأن صدارة بدأت اإلنتاج يف 5 ديسمبر 2015 ولكنها لم تنتج كميات 

جتارية من املواد الكيميائية حتى نهاية العام.

طاقة التكرير (آالف البرميل يف اليوم)

املرفق
إجمالي طاقة 
التكرير

حصة أرامكو 
السعودية أو الشركة 
التابعة لها يف امللكية

حصة أرامكو 
السعودية من 
الطاقة التكريرية

100550%550رأس تنورة

100126%126الرياض

10078%78جدة

100245%245ينبع

37.5150%400بترورابغ

50200%400سامرف - ينبع

62.5250%400ياسرف - ينبع

50150%300ساسرف - اجلبيل

62.5250%400ساتورب - اجلبيل

28991999مجموع طاقة التكرير احمللية

50535%1070موتيفا - الواليات املتحدة األمريكية

63.4424%669إس أويل - كوريا اجلنوبية

14.9666.65%445شوا شل - اليابان

2570%280شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات - الصني

53633094.65مجموع الطاقة التكريرية

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (ماليني البراميل)

2015

غاز 
البترول 

البنزينالنفتااملسال

وقود 
الطائرات / 
الديزلالكيروسني

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجماليمتنوعة
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 احمللية

                 
حصة أرامكو السعودية 

(ماليني البراميل)
2015

غاز 
البترول 

البنزينالنفتااملسال

وقود 
الطائرات / 
الديزلالكيروسني

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجماليمتنوعة
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
0.6293.52515.63910.07043.7320.64312.07984.317ساتورب
4.68454.411—35.505—14.222——ياسرف

2.29620.24660.44833.119123.54739.19616.763295.615إجمالي حصة أرامكو السعودية
14.06845.813128.35445.060253.583116.50738.359641.744املجموع الكلي

* األرقام السالبة متثل يف معظمها منتجات أعيدت معاجلتها إلنتاج منتجات مكررة أخرى

املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (ماليني البراميل)

2014

غاز 
البترول 

البنزينالنفتااملسال

وقود 
الطائرات / 
الديزلالكيروسني

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجماليمتنوعة
4.99314.96743.8847.75376.13532.4867.155187.373رأس تنورة

77.018—29.34330.873)0.354(2.3743.24611.537ينبع
10.9262.68219.2130.0326.52141.157—1.784الرياض

2.3989.2176.38825.780)0.039(0.9402.8923.983جدة
10.09121.10570.32910.042127.08972.60820.064331.328إجمالي املنتجات احمللية

 
حصة أرامكو السعودية 

(ماليني البراميل)
2014

غاز 
البترول 

البنزينالنفتااملسال

وقود 
الطائرات / 
الديزلالكيروسني

زيت 
الوقود

األسفلت 
ومنتجات 

اإلجماليمتنوعة
68.207—25.02711.10918.78214.380—1.091()سامرف
52.151—1.33011.6932.2169.41114.22113.280ساسرف
45.507—1.3197.3036.8684.89411.70913.414بترورابغ
69.027*—1.3033.94111.1308.23831.5767.485ساتورب

234.892—2.86122.93745.24133.65276.28848.559إجمالي حصة أرامكو السعودية
12.95244.042115.57043.694203.377121.16720.064566.220املجموع الكلي

* مت تعديل هذا الرقم بناء على بيانات محدثة.

*

*
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* مبا يف ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

صادرات عام 2015 حسب املنطقة
(نسبه مئوية)

سوائل الغاز الطبيعي*املنتجات املكررةالزيت اخلام

 ■ الشرق األقصى ■ شمال غرب أوروبا 
■ منطقة البحر األبيض املتوسط ■ الواليات املتحدة ■ مناطق أخرى

املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة (ماليني البراميل)
2015

املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

2.0957.5135.80615.414غاز البترول املسال

71.87341.01493.511206.398البنزين

9.6323.01118.72331.366وقود الطائرات / الكيروسني

81.24864.540130.756276.544الديزل

0.322.273132.879135.472زيت الوقود

7.5912.40111.12631.117األسفلت ومنتجات متنوعة

172.759130.753392.801696.313اإلجمالي

2014
املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.7857.3775.34614.509غاز البترول املسال

70.35938.91983.018192.296البنزين

8.8203.14115.83727.798وقود الطائرات / الكيروسني

83.41661.588121.111266.115الديزل

0.3931.614127.899129.906زيت الوقود

6.81010.42211.35928.591األسفلت ومنتجات متنوعة

171.584123.061364.570659.215اإلجمالي




