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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)
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 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

2014*3.6
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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%669اس أويل - كوريا اجلنوبية

14.9666.65%445شوا شل - اليابان

2570%280شركة فوجيان للتكرير والبتروكيميائيات - الصني

53633094.65مجموع الطاقة التكريرية
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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

0.6293.52515.63910.07043.7320.64312.07986.317ساتورب

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

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

* مت تعديل هذا الرقم بناء على بيانات محدثة.

*

*



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

■ الزيت اخلام ■ منتجات ■ غاز البترول املسال
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املبيعات املحلية من املنتجات حسب املنطقة (ماليني البراميل)
2015

املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
2014اإلجماليالغربية

املنطقة 
الوسطى

املنطقة 
الشرقية

املنطقة 
اإلجماليالغربية

1.7857.3775.34614.509غاز البترول املسال2.0957.5135.80615.414غاز البترول املسال

70.35938.91983.018192.296البنزين71.87341.01493.511206.398البنزين

 وقود الطائرات / 
9.6323.01118.72331.366الكيروسني

 وقود الطائرات / 
8.8203.14115.83727.798الكيروسني

83.41661.588121.111266.115الديزل81.24864.540130.756276.544الديزل

0.3931.614127.899129.906زيت الوقود0.322.273132.879135.472زيت الوقود

 األسفلت ومنتجات 
7.5912.40111.12631.117متنوعة

 األسفلت ومنتجات 
6.81010.42211.35928.591متنوعة

171.584123.061364.570659.215اإلجمالي172.759130.753392.801696.313اإلجمالي

* مبا يف ذلك املبيعات التي متت حلساب سامرف وساسرف

صادرات عام 2015 حسب املنطقة
(نسبه مئوية)

عدد زيارات السفن حسب نوع املنتج
(باليني البراميل سنوًيا)

سوائل الغاز الطبيعي*املنتجات املكررةالزيت اخلام

إجمالي عدد 
زيارات السفن:

* مت تعديل هذا الرقم بناء على بيانات محدثة.
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املوظفون

65,266
السعوديون 54,666

غير السعوديين 10,600

املوارد البشرية

برامج التطوير املنتظمة

704
برامج الشهادة اجلامعية لغير املوظفني

1407
برامج الشهادة اجلامعية

2000
برنامج التدرج

7818

 معدل ترك اخلدمة بني موظفي 
جيل األلفية

%1.5
 نسبة االحتفاظ باملوظفني 

األعلى أداًء

%98

إجمالي عدد خريجي برنامج التطوير 
اجلامعي الذين التحقوا بالشركة

383
 إجمالي عدد خريجي برنامج التدرج 

الوظيفي الذين التحقوا بالشركة

3774

برامج تطوير السعوديني
عدد املشاركني امللتحقني يف نهاية عام 2015



اجلوائز100

فاز مركز األبحاث املتقدمة يف مبنى التنقيب 
وهندسة البترول بجائزتني تقديريتني يف 

حفل توزيع جوائز النفط العاملية الذي أقيم 
يف شهر أكتوبر يف هيوسنت، حيث حصل 

على جائزة أفضل تقنية يف مجال التنقيب 
تقديًرا للجهود التعاونية للشركة مع شريك 

صناعي رائد يف التطبيق امليداني الناجح 
لتقنية رسم خرائط ثالثية األبعاد لتشبع 

املكامن بواسطة املسوحات الكهرومغناطيسية 
البينية اخلاصة باآلبار األفقية. كما حصل 
فريق تقنية اإلنتاج على جائزة أفضل املواد 

الكيميائية املستخدمة يف اإلنتاج عن 
التكسير بالنبضات املستحثة كيميائًيا يف 

املكامن غير التقليدية.
وقد حاز مشروع ياسرف املشترك جائزة 

أفضل مشروع إنشائي خالل العام يف حفل 
جوائز نشرة بالتس العاملية للطاقة.

وفاز فريقا اإلنتاج واملعاجلة يف مرافق 
خريص وبقيق التابعة للشركة يف شهر يونيو 

بجائزتني من مجلس الريادة يف التصنيع 
التابع ملؤسسة فروست آند سوليفان، حيث 

حصد فريق اإلنتاج واملعاجلة يف مرافق 
خريص جائزتني هما جائزة الريادة يف 
مجال االستدامة تقديًرا ملا بذلوه من 

جهود يف حتقيق االستغالل األمثل للموارد 
والطاقة، وجائزة الريادة يف تقنيات الهندسة 

واإلنتاج عن ابتكار أداة حتليلية متكاملة 
ملراقبة أداء األعمال الهندسية، بينما حصد 

فريق اإلنتاج واملعاجلة يف مرافق بقيق جائزة 
يف فئة الريادة يف معاجلة كميات البيانات 
الضخمة والتحليل املتطور للمرة الثالثة، 

وذلك عن نظام ابتكره الفريق لتحسني 
أداء الطاقة.

ويف حفل توزيع جوائز مجلتي النفط 
والغاز يف الشرق األوسط والتكرير 

والبتروكيميائيات لعام 2015، فاز الفريق 
املكلف بالتركيز على مجال حتسني 

استخالص النفط الذي يتبع إلدارة تقنيات 
هندسة املكامن يف مركز األبحاث املتقدمة 

مببنى التنقيب وهندسة البترول بجائزة 
أفضل مشروع لتحسني استخالص النفط 
خالل العام عن أول مشروع تنفذه اململكة 

حلجز وفصل الكربون وحتسني استخالص 
النفط باستخدام ثاني أكسيد الكربون. 

كما حصلنا على جائزة يف مجال السالمة 
يف فئة املرافق الدولية خالل املؤمتر السنوي 

الرابع والتسعني جلمعية مصنِّعي الغاز، 
وحازت ثمانية مرافق منفصلة للغاز وسوائل 

الغاز الطبيعي على جوائز يف مجال السالمة 
يف املرافق.

أما مصفاة رأس تنورة فقد فازت بجائزة 
إمرسون العاملية للموثوقية عن أفضل برنامج 
للموثوقية خالل العام، وتَُعّد هذه هي املرة 

األولى التي حتصل فيها شركة يف الشرق 
األوسط على هذا التكرمي. 

ويف املؤمتر الفني السنوي واملعرض املُقام 
على هامشه، الذي يُعدُّ أبرز فعاليات جمعية 

مهندسي البترول، نال عدد من موظفي 
الشركة جوائز متيز. وُمنحت جائزة الرئيس 
لتميز الفروع لفرع جمعية مهندسي البترول 

باململكة العربية السعودية الذي نظم 160 
فعالية حضرها نحو عشرين ألف مشارك 

يف سنة واحدة.
وحصل برنامج السالمة املرورية التابع 

للشركة على جائزة أفضل حملة توعية عامة، 
وهي جائزة مينحها منتدى نظم النقل الذكية 

وسالمة الطرق للمرة الثانية على التوالي. 
كما حصل برنامج التثقيف البيئي، الذي 

أطلقته أرامكو السعودية، على جائزة أفضل 
مبادرة يف مجال املسؤولية االجتماعية 

للشركات وأنظمة الصحة والسالمة 
والبيئة يف قطاع النفط والغاز، وذلك يف 

حفل توزيع جوائز معرض ومؤمتر أبوظبي 
الدولي للبترول.

م االحتاد الدولي للمؤسسات العاملة  وكرَّ
يف مجال التدريب والتطوير مبادرة التبادل 

املعريف التي أطلقتها الشركة حتت اسم 
«مجتمعات االلتزام واملمارسة» مبنحها شهادة 

التقدير يف مجال املوارد البشرية العاملية. كما 
حصلنا على جائزة أفضل مجموعة عروض 

ومزايا مقدمة للموظفني من شركتي لنكدإن 
وتالنت مينا. ووقع اختيار أبرز شركة أوروبية 

يف مجال االستقصاءات على مكتب أرامكو 
يف مدينة الهاي باعتباره أفضل جهة عمل يف 

جنوب هولندا.

ويف شهر أكتوبر حصلت مجلة «أرامكو 
وورلد» التي تصدرها الشركة على 10 

جوائز يف مجال إصدار املجالت يف مسابقة 
تشرف عليها هيئة حتكيم دولية برعاية 

مجلة «فوليو».

األخالقيات والنزاهة
إن ما مييزنا، كشركة وموظفني، هو سلوكنا. 
وفيما نواصل سعينا لتحقيق مرتبة الصدارة 

بني شركات الطاقة والكيميائيات املتكاملة 
يف العالم، فإن كل ما نقوم به يرتكز إلى قيم 
أرامكو السعودية، وهي: النزاهة، والسالمة، 

واملسؤولية، والتميّز، واملواطنة. حيث يتيح لنا 
تطبيق هذه القيم التزام أعلى املعايير املهنية 
واألخالقية، ومواصلة تكريس اجلهود لبناء 
عالقات تقوم على أسس متينة من الثقة، 

واحملافظة عليها.
وميثل هيكل احلوكمة العام يف الشركة اآللية 

التي تساعدنا يف حتديد توجهنا االستراتيجي 
وتضمن لنا الريادة يف مجال الصناعة. كما 
يساعد يف حتديد صورتنا يف أنظار العالم 

مبا يف ذلك أنظار عمالئنا وموردينا وشركاء 
األعمال احلاليني واجلدد. ومنبع املعايير 

والنزاهة لدينا هو مجلس إدارة الشركة، الذي 
يتمتع أعضاؤه بثروة من اخلبرات املتنوعة 

والعقليات ذات الرؤية املستقبلية، حيث 
يفرض هذا املجلس على إدارة الشركة التزام 
أعلى املعايير األخالقية الشخصية واملهنية، 
ويضمن االنتظام يف تقدمي التقارير وتطبيق 

أفضل املمارسات يف مجال التدقيق املستقل. 
أما إجراءات التدقيق املستقل، التي تتم 

مبصادقة املجلس وحتت مراقبته، فتضمن 
إجراء مراجعة مستقلة وسرية وشاملة ألعمال 

الشركة وتوفر قناة تتيح للمدققني املستقلني 
تقدمي تقارير واضحة وشفافة إلى املجلس. 

وتطبق الشركة مجموعة من السياسات 
واألنظمة واإلرشادات التي تدعم املوظفني 

وتزودهم بالتوجيه واإلرشاد يف غمار 
انخراطهم يف تعقيدات األعمال العاملية. 

وتَُعّد هذه السياسات مبثابة بوصلة أو 
معيار مرجعي نقيس عليه أداءنا وأداء 

شركائنا من املقاولني واملستشارين واملوردين 
والشركات املنتسبة واملشاريع املشتركة داخل 

اململكة وخارجها.
كما تضمن مدونة سلوك املوردين وبرنامج 

تعزيز القيمة املضافة اإلجمالية لقطاع 
التوريد قيام جميع املوردين يف منظومة 

التوريد اخلاصة بنا بتطبيق قيمنا ومعاييرنا 
األخالقية، مبا يتيح لنا إقامة شراكات 

مفيدة طويلة األجل تدعم جهودنا للوفاء 
بالتزاماتنا جتاه جميع األطراف املعنية 

بأعمالنا وأنشطتنا. 

الجوائز




