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عام 2014 باألرقام

الكميات القابلة لالستخالص من الزيت اخلام واملكثفات
(باليني البراميل)

2014261.1

2013260.2

2012260.2

2011259.7

2010260.1

إنتاج الزيت اخلام
(باليني البراميل في السنة)

20143.5

20133.4

20123.5

20113.3

20102.9

(ماليني البراميل في اليوم)

20149.5

20139.4

20129.5

20119.1

20107.9

الغاز اخلام املسلم إلى معامل الغاز
(باليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم)

201411.3

201311.0

201210.7

20119.9

20109.4

الغاز القابل لالستخالص (مرافق وغير مرافق)
(تريليونات األقدام املكعبة القياسية)

2014294.0

2013288.4

2012284.8

2011282.6

2010279.0

الكميات املسلمة من غاز البيع وغاز اإليثان
غاز البيع(تريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم)

20148.4

20138.1

20128.0

20117.4

20107.2

غاز اإليثان
20141.4

20131.4

20121.5

20111.4

20101.3

سوائل الغاز الطبيعي املستخرجة من الغازات الهيدروكربونية
(ماليني البراميل)

2014471.3

2013455.9

2012482.0

2011461.4

2010445.0
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الزيت اخلام واملنتجات املكررة
20132014(ماليني البراميل)

3,4333,480إنتاج الزيت اخلام باستثناء البنزين الطبيعي املمزوج

2,6772,544صادرات الزيت اخلام

494561إنتاج املنتجات املكررة

121168صادرات املنتجات املكررة

20132014الغاز الطبيعي

 الغاز املسلم ملعامل الغاز 
11.011.3(بباليني األقدام املكعبة القياسية في اليوم)

8.18.4غاز البيع (امليثان) (تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم)

1.41.4اإليثان (تريليون وحدة حرارية بريطانية في اليوم)

 إجمالي الغاز املسلم 
9.59.8(بتريليونات الوحدات احلرارية البريطانية في اليوم)

20132014سوائل الغاز الطبيعي – اإلنتاج

 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية (مباليني البراميل)

176.7181.0البروبان

114.2119.8البوتان

86.883.5املكثفات

78.286.9البنزين الطبيعي

455.9471.3إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

20132014سوائل الغاز الطبيعي – املنتجة للبيع

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي املستخلصة 
من الغازات الهيدروكربونية (مباليني البراميل)

163.2167.5البروبان

94.697.8البوتان

5.71.8املكثفات

57.262.9البنزين الطبيعي

 إجمالي صادرات سوائل الغاز الطبيعي 
320.7329.9(باستثناء املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف)
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (مباليني البراميل)

2014

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
4.99314.96743.8847.75376.13532.4867.155187.373رأس تنورة

77.018—0.35429.34330.873)(2.3743.24611.537ينبع

10.9262.68219.2130.0326.52141.157—1.784الرياض

0.0392.3989.2176.38825.780)(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/

الديزلكيروسني
 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

63.673—1.3033.94111.1308.23831.5767.485ساتورب

229.538—2.86122.93745.24133.65276.28848.559إجمالي املشاريع املشتركة

12.95244.042115.57043.694203.377121.16720.064560.866املجموع الكلي

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

طاقة التكرير احمللية
(بآالف البراميل في اليوم)

رأس تنورة550

الرياض126

جدة90

ينبع240

اإلجمالي1006

الطاقة التكريرية للمشاريع املشتركة الدولية
(بآالف البراميل في اليوم)

1070
موتيفا

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %50

669
إس – أويل

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %63.4

445
شوا شل سكيو ك. ك. (شوا شل)

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %15

280
فوجيان ريفايننق بتروكيمكل كومباني ليمتد

حصة الشركة التابعة ألرامكو السعودية في امللكية: %25

طاقات تكريراملشاريع احمللية املشتركة
(بآالف البراميل في اليوم)

400
بترورابغ

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %37.5

400
سامرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ياسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

305
ساسرف

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %50

400
ساتورب

حصة أرامكو السعودية في امللكية: %62.5

إجمالي الطاقة التكريرية
(بآالف البراميل في اليوم)

املشاريع  املشتركة احمللية اململوكة للشركة بالكامل1006

املشاريع  املشتركة احمللية 1905

املشاريع  املشتركة الدولية2464

على مستوى العالم5375

حصة أرامكو السعودية3104.25
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املنتجات الرئيسة املصنعة في املصافي املحلية (مباليني البراميل)

2013

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
5.48614.58643.1877.01776.84632.8578.037188.017رأس تنورة

85.767—0.54333.72934.393)(1.83417.003)(3.019ينبع

11.2252.93221.6940.0476.70344.423—1.822الرياض

0.024.0013.6814.86419.590)(0.7752.8433.446جدة

11.10315.59574.8619.386136.2770.97719.604337.796إجمالي املنتجات احمللية

حصة أرامكو السعودية (ماليني البراميل)

2013

 غاز
 البترول

البنزينالنفتااملسال

 وقود
الطائرات/

الديزلكيروسني
 زيت

الوقود

 األسفلت
 ومنتجات

اإلجماليمتنوعة
57.267—20.2269.40212.92215.472—0.755)(سامرف

46.216—1.29210.9721.7779.11310.76812.294ساسرف

41.035—0.6157.0895.5934.18611.27412.278بترورابغ

11.275—0.0291.3820.5681.1733.7834.340ساتورب

155.793—1.18119.44328.16423.87438.74744.384إجمالي املشاريع املشتركة

12.28435.038103.02533.26175.017115.36119.604493.589املجموع الكلي

 املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة 
(مباليني البراميل)

2014
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.7857.3775.34614.509غاز البترول املسال

70.35938.91983.018192.296البنزين

 وقود الطائرات / 
8.8203.14115.83727.798كيروسني

83.41661.588121.111266.115الديزل

0.3931.614127.899129.906زيت الوقود

 األسفلت 
6.81010.42211.35928.591ومنتجات متنوعة

171.584123.061364.570659.215اإلجمالي

2013
 املنطقة

الوسطى
 املنطقة

الشرقية
املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.8196.2236.13814.180غاز البترول املسال

67.53836.78579.814184.137البنزين

 وقود الطائرات / 
8.1852.83214.54425.561كيروسني

82.07959.561117.806259.446الديزل

0.8512.118110.412113.381زيت الوقود

 األسفلت 
6.6819.0597.99423.734ومنتجات متنوعة

167.153116.578336.708620.438اإلجمالي

استخالص الكبريت
(ماليني األطنان املترية)

20144.4

20133.9

صادرات الكبريت*
(ماليني األطنان املترية)

20143.0

20132.5

*  باستثناء املبيعات التي متت حلساب 
سامرف وساسرف

 عدد زيارات السفن 
20142013201220112010حسب نوع املنتج

19592018206819591756الزيت اخلام

567858965967816منتجات

182198232234308غاز البترول املسال

27083074326531602880إجمالي عدد زيارات السفن
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صادرات عام 2014 حسب املنطقة (نسبة مئوية)
الشرق األقصى

الزيت اخلام62.3

املنتجات املكررة46.4

سوائل الغاز الطبيعي*25.5

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة3.3

سوائل الغاز الطبيعي*3.6

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.0

املنتجات املكررة39.1

سوائل الغاز الطبيعي*70.9
* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام7.2

املنتجات املكررة10.7

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام17.3

املنتجات املكررة0.5

سوائل الغاز الطبيعي*0
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مركز تنسيق األعمال في الظهران يراقب شبكة التوزيع 
في الشركة لضمان سرعة االستجابة واملوثوقية

صادرات عام 2013 حسب املنطقة (نسبة مئوية)
الشرق األقصى

الزيت اخلام60.7

املنتجات املكررة46.6

سوائل الغاز الطبيعي*27.9

منطقة البحر األبيض املتوسط

الزيت اخلام7.6

املنتجات املكررة2.1

سوائل الغاز الطبيعي*4.9

مناطق أخرى

الزيت اخلام6.3

املنتجات املكررة44.5

سوائل الغاز الطبيعي*67.2
* مبا في ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

أوروبا

الزيت اخلام6.1

املنتجات املكررة6.8

سوائل الغاز الطبيعي*0

الواليات املتحدة

الزيت اخلام19.3

املنتجات املكررة0

سوائل الغاز الطبيعي*0


