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إخالء مسؤولية: تُستخدم الكلمات مثل »الشركة« و»أرامكو السعودية« والضمائر املنفصلة »هي« و»نحن« و»هم« 
والضمائر املتصلة »ـها« و»ـنا« و»ـهم«، واأللقاب املختصرة من أجل تسهيل اإلشارة فقط، وال يُقصد بها أن تقدم وصًفا 

دقيًقا حلالة أي كيان قانوني أو وضعه أو لوصف عالقة بني شركات، كما أنها ال تفيد أن أرامكو السعودية متارس 
أنشطة جتارية خارج اململكة العربية السعودية.

ل بأيِّ حال من األحوال عرًضا لبيع سندات مالية يف أرامكو السعودية يف أيِّ  وهذا الكتيب )حقائق وأرقام( ال يشكِّ
دولة أو يشّكل دعوة لتقدمي عرٍض لشرائها، واملعلومات الواردة يف هذا الكتيب السنوي تُعرض اعتباًرا من تاريخ 

 إصداره، وهي خاضعة وقابلة للتغيير دون إشعار مسبق. كما أن تقدمي هذا الكتيب ال يعني، بأيِّ حال من األحوال، 
 أنه لم يطرأ أيُّ تغيير على املواضيع التي قّدمت فيه، وال يعني، أيًضا، أن هذا الكتيب يقدم وصًفا شاماًل 

ألرامكو السعودية.

كما أن املعلومات الواردة يف هذا الكتيب لم تخضع للتدقيق، وعليه، فإنها قابلة للتغيير. ولذا ال ينبغي التعويل بصورة 
غير مناسبة على املعلومات الواردة فيه. كما أن املعلومات املتعلقة بالفترات السابقة وأي معلومات أخرى واردة هنا ال 

تشير بالضرورة إلى النتائج املتوقعة ألرامكو السعودية يف املستقبل.

كما أن جميع املعلومات الواردة يف هذا الكتيب، فيما عدا املعلومات املتعلقة بأمور سابقة، هي معلومات استشرافية 
للمستقبل، ويف بعض احلاالت، ميكن للقارئ متييز املعلومات االستشرافية من خالل كلمات مثل »سوف«، و»نترقب«، 

و»نتوقع«، و»نخطط«، و»نعتقد«، و»نعتزم«، سواء وردت باإليجاب أو النفي، أو غيرها من املصطلحات املشابهة. وتتعلق 
هذه املعلومات بأحداث مستقبلية، أو باألداء املستقبلي ألرامكو السعودية، وتعكس التصورات والتوقعات احلالية إلدارة 

الشركة، وترتبط بها مخاطر وأوجه غموض وعوامل أخرى معلومة وغير معلومة ميكن أن تتسبب يف إحداث فروق 
جوهرية يف األداء أو النتائج أو اإلجنازات الفعلية ألرامكو السعودية. 

© 2017، أرامكو السعودية.



5 حقائق وأرقام 2016

11 

صفحة

التنقيب واإلنتاج: تحويل 
اإلمكانات إلى فرص

13 

صفحة

التكرير واملعالجة والتسويق: 
إضافة القيمة من خالل التكامل

15 

صفحة

التقنية: تحفيز االبتكار

17  

صفحة

تعزيز البيئة التجارية للشركة

19 

صفحة

املوارد البشرية والسالمة: 
إطالق الطاقات الكامنة

21 

صفحة

 املواطنة: شحذ 
اقتصاد املعرفة

22 

صفحة

 أداء الشركة في 
عام 2016



أرامكو السعودية6

إن ما ميّيز أرامكو السعودية عن غيرها وميّيز موظفيها، هو 
السلوك، فكل ما نقوم به يخضع لقيم الشركة، وهي: التمّيز، 

والسالمة، واملسؤولية، والنزاهة، واملواطنة. كما أننا نلزم 
أنفسنا باتباع أرقى املعايير العملية واألخالقية، ونحرص على 

بناء عالقات قائمة على الثقة واحملافظة عليها.

ويحدد هيكل احلوكمة يف الشركة توجهنا االستراتيجي 
ويضمن حتقيقنا قصب السبق والريادة يف قطاع الطاقة، 
كما يساعد يف تشكيل هويتنا وبلورة صورتنا حول العالم، 

مبا يف ذلك لدى عمالئنا وموردينا وشركاء األعمال 
احلاليني واجلدد. ويتولى مجلس إدارة الشركة )املجلس(، 

الذي يضم يف عضويته مجموعة من اخلبرات املتنوعة 
ذات التوجهات املستقبلية، وضع معايير النزاهة والسلوك 

األخالقي التي تسير عليها الشركة. 

ويشرف املجلس على ما نُّعده من التقارير الدورية 
وممارسات وإجراءات التدقيق املستقل، التي تتم 

مبصادقة املجلس وحتت مراقبته وتهدف إلى ضمان 

إجراء مراجعة مستقلة وسرية وشاملة ألعمال الشركة 
وتوفر قناة تتيح للمدققني تقدمي تقارير واضحة وشفافة 
إلى مجلس إدارة الشركة واملجلس األعلى لشركة الزيت 

العربية السعودية )أرامكو السعودية(.

الحوكمة
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إجمالي إنتاج املواد الهيدروكربونية 
ببراميل املكافئ النفطي: 

مليون برميل في اليوم

 احتياطيات النفط 
الخام واملكثفات: 

مليار برميل

احتياطيات الغاز:  

 تريليون قدم مكعبة قياسية

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

إنتاج اإليثان: 

 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم

الطاقة التكريرية العاملية: 

مليون برميل في اليوم 

إنتاج سوائل الغاز الطبيعي: 

مليون برميل في اليوم

الطاقة التكريرية اململوكة 
بالكامل واململوكة باملشاركة 

ألرامكو السعودية: 

مليون برميل في اليوم

13.5

260.8

298.7

920

5.4

1.4

3.1

10.5

12.0

8.3

أرقام مهمة
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اململكة العربية السعودية

املدينةالوسيع

أبها
جدة

جازان جنران

اجلوف

الظهران

اجلعيمة رأس تنورة

رأس تنورة
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
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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.
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تتطلب االستفادة من ثروة املوارد 
الهيدروكربونية الهائلة باململكة توافر 

أفضل التقنيات، مثل جهاز احلفر املوضح 
م بالشركة. وستضمن  بالصورة واملُصمَّ

مشاريع احلفر البري والبحري املشتركة 
اجلديدة توفير األدوات والكوادر البشرية 
التي ستحّول الطاقة الكامنة للبترول إلى 

فرص هائلة لأليدي العاملة السعودية 
ولنشاطنا التجاري ومستهلكي الطاقة 

حول العالم.
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قق أرامكو السعودية أقصى قيمة ممكنة من املوارد التي  تحُ
تتمتع بها اململكة عبر تعزيز املكانة الرائدة التي تتلها يف 

مجالي التنقيب واإلنتاج، ومن خالل تعويض كميات النفط 
املنتجة، وزيادة احتياطيات الغاز، وزيادة إنتاج النفط والغاز 

مع ترشيد التكاليف.

ففي عام 2016، حققنا رقًما قياسّيًا جديًدا إلنتاج النفط 
اخلام، بلغ معدله 10.5 مليون برميل يومًيا. كما حققنا مستوًى 

قياسّيًا يف إنتاج غاز البيع بلغ معدله 8.3 بليون قدم مكعبة 
قياسية يومّيًا، وصواًل إلى معدل غير مسبوق إلجمالي معاجلة 

الغاز اخلام بلغ 12 بليون قدم مكعبة قياسية يف اليوم.

وقد اكتشف برنامج التنقيب الذي تنفذه الشركة حقلي نفط 
جديدين وحقل غاز جديد أيًضا.

كما بدأ تشغيل املرحلة الثانية من مشروع زيادة إنتاج حقل 
الشيبة مبقدار 250 ألف برميل يف اليوم يف عام 2016، ليرتفع 

بذلك إجمالي الطاقة اإلنتاجية لهذا احلقل إلى مليون برميل 
يف اليوم. واستمرت الشركة يف أعمال حفر اآلبار من أجل زيادة 
الطاقة اإلنتاجية حلقل خريص، من 1.2 مليون برميل يف اليوم 

إلى 1.5 مليون برميل يف اليوم مع منتصف عام 2018.

وقد وصل معمل الغاز يف واسط إلى طاقته التشغيلية الكاملة 
البالغة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية يف اليوم، كما بدأت 

الشركة تشغيل وحدة ثانية ملعاجلة سوائل الغاز الطبيعي يف 
الشيبة، بينما وصلت نسبة اكتمال مرافق معمل الغاز اجلديد 

يف مدين إلى %97.

وقد بدأت الشركة العمل يف تشييد معمل الغاز اجلديد يف 
م ملعاجلة 2.5 بليون قدم مكعبة قياسية  الفاضلي، الذي ُصمِّ
يف اليوم وإمداد شبكة الغاز الرئيسة بـ 1.7 بليون قدم مكعبة 

قياسية يف اليوم من غاز البيع، وسيكون أول معمل يف الشركة 
يعالج الغاز غير املصاحب املستخرج من احلقول البرية 

والبحرية مًعا.

التنقيب واإلنتاج: 
تحويل اإلمكانات إلى فرص

10.5

إنتاج النفط اخلام 
)مليون برميل يف اليوم(
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توّفر مرافق التكرير والكيميائيات 
العائدة للشركة، سواء كانت مملوكة 

بالكامل لها أو كانت مشاريع مشتركة 
مع شركات عاملية على أرض اململكة، 

فرًصا كبيرة للصناعات التحويلية 
وشركات التصنيع ومقدمي اخلدمات 

باململكة، كما توفر القيمة املضافة 
لقاعدة املوارد املتوافرة باململكة.
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عّززت اإلجنازات يف قطاع التكرير واملعاجلة والتسويق يف أرامكو 
السعودية املتانة واملرونة يف منوذج أعمال الشركة، بفضل 

استراتيجيتها الرامية إلى تقيق التكامل عبر مختلف مراحل 
 سلسلة القيمة، مبا يضع الشركة على املسار الصحيح نحو 

توسيع آفاق منوها. 

ووصلت نسبة إجناز أعمال إنشاء مصفاة جازان التي تبلغ 
طاقتها 400 ألف برميل يف اليوم إلى 55%، ويشمل املشروع 

ككل فرضة بحرية ومحطة كهرباء تعمل بتقنيتي حتويل السوائل 
إلى غاز والدورة املركبة للوقود، وتصل قدرتها اإلنتاجية 

للكهرباء إلى 3.7 غيغاواط. 

وقد حققت شركة صدارة، وهي مشروعنا املشترك مع شركة 
داو كيميكال، إجناًزا تاريخًيا ببدء تشغيل وحدة التكسير 

البخاري مختلطة اللقيم، لتصبح بذلك أول مرفق للكيميائيات 
يف دول مجلس التعاون اخلليجي يستطيع تكسير النفتا.

ومتكننا شراكتنا يف مشاريع التكرير والتسويق املشتركة يف 
الصني واليابان وكوريا اجلنوبية والواليات املتحدة األمريكية 

من حتقيق االستفادة القصوى يف سلسلة القيمة بدًءا من فوهة 
البئر وصواًل إلى املستهلك، مضيفة القيمة إلى مواردنا يف كل 
خطوة نخطوها، وقد استمرت أرامكو السعودية يف عام 2016 
يف تقييمها وسعيها الغتنام الفرص املتاحة عاملًيا، لرفع طاقتها 
يف مجالي التكرير والكيميائيات لتحقيق مزيد من التكامل يف 

أعمال التكرير واملعاجلة والتسويق إليجاد قيمة إضافية.

ويف إندونيسيا، وقع االختيار على أرامكو السعودية لتكون 
الشريك االستراتيجي يف مشروع اخلطة الرئيسة لتطوير 

مصايف شركة النفط الوطنية اإلندونيسية، برتامينا. وقد وقعت 
أرامكو السعودية اتفاقية تطوير مشروع مشترك غير ملزمة 

إلحراز مزيد من التقدم يف مشروع يتضمن املشاركة يف ملكية 
مصفاة تشيالتشاب التابعة لشركة برتامينا يف جاوة الوسطى 

وحتسينها وتشغيلها. 

ويف هولندا، أطلقت الشركة رسمّيًا مشروع أرالنكسيو املشترك 
مع شركة النكسيس األملانية للكيميائيات املتخصصة، التي تَُعدُّ 
شركة رائدة على مستوى العالم يف تطوير وإنتاج وتسويق وبيع 

وتوزيع املطاط الصناعي واإليالستومر املستخدم يف صناعة 
إطارات وقطع غيار السيارات على مستوى العالم، وكذلك يف 

قطاعات اإلنشاء والنفط والغاز.

وتعتزم الشركة حتقيق التكامل بني شركات إنتاج زيوت األساس 
املنتسبة ألرامكو السعودية، واستحداث منتجات عاملية من 

زيوت األساس حتمل العالمة التجارية ألرامكو السعودية. وقد 
بدأت شركة أرامكو لتجارة املنتجات البترولية، وهي شركة تابعة 

ألرامكو السعودية، تصدير كميات كبيرة من زيت األساس من 
الفئة األولى وحتمل العالمة التجارية اجلديدة أرامكو ديورا®.

تلتزم الشركة بزيادة طاقتها 
التكريرية العاملية.

التكرير واملعالجة والتسويق: 
إضافة القيمة من خالل التكامل
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يبحث فريق العمل يف مركز األبحاث 
والتطوير العائد للشركة يف مدينة 
هيوسنت إمكانية التوصل إلى مواد 
مانعة للتسرب إلصالح التشققات 

يف الطبقات اإلسمنتية املبطنة آلبار 
النفط واستعادة اإلنتاج من اآلبار 

املتضررة. ومعمل هيوسنت هو أحد 
املعامل ضمن شبكة البحوث العائدة 

للشركة على مستوى العالم التي 
تكّرس جهودها لتحقيق ابتكارات 

وإجنازات فارقة للتغلب على 
التحديات يف مجال الطاقة.
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التقنية: 
تحفيز االبتكار

تستحدث أرامكو السعودية حلولاً مبتكرة وفاعلة جلعل 
ا  مواردها أكثر موثوقية واستدامة وذات قيمة أكبر، وذلك حرصاً

منها على تعزيز مصالح الشركة واململكة ومستهلكي الطاقة يف 
مختلف أرجاء العالم.

وتَُعدُّ التقنية واالبتكار الركيزتني األساس يف استراتيجية 
الشركة الرامية لرفع قيمة قاعدة املوارد إلى أعلى مستوى 

ممكن، واملساعدة على إيجاد سوق محلية ملنتجاتنا أكثر تنوًعا 
وقدرًة على املنافسة على الصعيد العاملي، والتأسيس لسوق 

عمل محلية تتمتع بقاعدة معرفية ذات مستوًى عاملي.

وقد كان مدار حتقيق هذه األهداف، هو تطوير تقنيات جديدة 
وتسويقها، وبناء حتالفات استراتيجية مع الشركاء يف قطاع 

الطاقة، وتوطيد العالقات مع املؤسسات البحثية واألكادميية 
الرائدة على مستوى العالم، والسعي إلبرام صفقات استحواذ 

واستثمار استراتيجية لتحقيق قيمة إضافية.

وتركز جهود البحث والتطوير يف أرامكو السعودية على مجاالت 
التنقيب واإلنتاج والتكرير واملعاجلة والتسويق واالستدامة، 

والسيما يف مجال التقنيات املؤثرة التي تستطيع إيجاد ميزة 
تنافسية كبيرة ألعمالها واملساعدة على منو األعمال اجلديدة.

وواصلت شبكة األبحاث العاملية التابعة للشركة املؤلفة من 
ثالثة مراكز بحثية يف اململكة وثمانية مراكز أبحاث ومكاتب 

تقنية خارجية بذل جهودها لإلسراع يف وتيرة تطوير التقنيات 

ملواجهة حتديات الطاقة على الصعيد العاملي واإلسهام يف 
 تطوير منظومة تقنيات حيوية وفاعلة على هذا الصعيد 

يف اململكة. 

ويف مقر الشركة يف الظهران بدأت أعمال التوسعة يف مركز 
األبحاث املتقدمة التابع ملركز التنقيب وهندسة البترول.

وأعطت الشركة أيًضا الضوء األخضر إلنشاء مركز أبحاث 
جديد يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية. وسيضم 

املركز مختبرات ومكاتب لدعم اجلهود البحثية يف مجاالت 
الكيميائيات، واألنظمة الذكية، والطاقة الشمسية، وهندسة 

املكامن، والنمذجة احلاسوبية، وحماية البيئة. 
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مة واملمنوحة املقدَّ
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من خالل الربط بني الطاقة واملوارد 
البشرية واألفكار، تزيد الشركة من 
الفرص التي تتيحها أعمالها لتعزيز 

النمو االقتصادي املستدام، إذ يسعى 
برنامج تعزيز القيمة املُضافة اإلجمالية 

لقطاع التوريد )اكتفاء( الذي أطلقته 
الشركة إلى زيادة حجم إنفاقنا على 

سلع وخدمات الطاقة املنتجة محلًيا إلى 
70% بحلول عام 2021.
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 تعزيز البيئة 
التجارية للشركة

سيؤدي استغالل الثروة الهائلة من املوارد الطبيعية التي تتمتع 
بها اململكة إلى متكني بيئة جتارية مزدهرة تعود بالنفع على 

أعمال الشركة وعلى اقتصاد اململكة ككل.

وتقود أرامكو السعودية حتالًفا مؤلًفا من كبرى شركات الشحن 
والشركات الصناعية الرائدة إلنشاء مجمع امللك سلمان العاملي 

للصناعات واخلدمات البحرية يف مدينة رأس اخلير، الذي 
سيصبح أكبر مجمع للصناعات البحرية يف اململكة وسيصبح 
ِقبلًة لألعمال الهندسية واإلنشائية واخلبرات البحرية على 

املستوى اإلقليمي. 

وشاركت الشركة يف تدشني أكادميية احلفر العربية السعودية 
)صدى(، أول مشروع من نوعه على مستوى العالم، وقد تلقت 
هذه األكادميية الدعم والتمويل من شركات احلفر اخلاصة، 

وهي تهدف إلى إكساب السعوديني املهارات الالزمة يف مجال 
حفر اآلبار وصيانتها.

وإجمااًل، فقد ساعدت الشركة يف تأسيس 12 أكادميية تدريب 
متخصصة يف مختلف التخصصات تتجاوز طاقتها االستيعابية 

أكثر من 11 ألف متدرب سعودي. حيث يساعد الدعم الذي 
تقدمه الشركة يف مجاالٍت متخصصة، على بناء القدرات 

الضرورية ملصاحلنا التجارية بعيدة املدى.

كيف تُسهم الشركة يف تلبية احتياجات العالم من الطاقة مع 
السيطرة على انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس 

احلراري؟ ولإلجابة عن هذا السؤال، فإن الشركة تطرح 
استراتيجية إدارة الكربون الشاملة املؤلفة من أربع ركائز 

أساس، وهي: تقليل االنبعاثات الكربونية ألعمالنا، وتسخير 
طاقة األبحاث والتطوير، وحتويل االنبعاثات إلى قيمة، 

واملشاركة يف املبادرات التعاونية الفاعلة.

ومن أجل التحقق من كفاءة استهالك الطاقة، ال تخلو 
األنشطة واألعمال التي تزاولها الشركة من البحث عن 

الطرق التي جتعل الطاقة النفطية أكثر استدامة، إذ تسعى 
أرامكو السعودية باستمرار إلى حتسني املمارسات والتقنيات 

املستخدمة يف اكتشاف موارد الطاقة واستخالصها ومعاجلتها 
وتوزيعها واستخدامها يف صورتها النهائية.

 يتمحور التوجه بعيد املدى 
للشركة حول الجمع بين زيادة 

كفاءة استهالك الطاقة، وإنتاج 
 كميات أكبر من الغاز وأنواع 
وقود فائقة النظافة، وتطوير 

تقنيات متقدمة واستغالل مصادر 
الطاقة املتجددة.
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تتولى أكادميية احلفر العربية 
السعودية، التي متّولها وتساندها 

شركات احلفر اخلاصة، غرس مبادئ 
التدريب القائم على السالمة واملهارات 

املتخصصة لدى اجليل القادم من 
العاملني يف مجال احلفر، ممن تقتضي 

احلاجة توافر اآلالف منهم خالل 
السنوات املقبلة.  
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املوارد البشرية والسالمة: 
إطالق الطاقات الكامنة

تعمل الشركة على مساعدة موظفيها لبلوغ كامل طاقتهم 
وإطالق العنان للوفاء بوعود تقيق مستوى أكبر من القيمة 

والفرص الكامنة يف موارد الطاقة يف اململكة.

ل االستثمار املستدام ضرورة قصوى لتمكني املوظفني  ويشكِّ
املناسبني من اكتساب املهارات الالزمة يف بيئة عمل آخذة يف 

التطور ومليئة بالتحديات، وترى الشركة أن العائد من هذا 
االستثمار يفوق التكلفة بكثير، وأن برامج التطوير والتدريب 

التي توفرها الشركة ملوظفيها متكنها من تخطي األزمات 
ومتنحها سبل االستفادة من الفرص اجلديدة.

وأطلقت الشركة برنامج رعاية طالب الكليات الصناعية لدعم 
املتفوقني من طلبة وطالبات الكليات واملعاهد املتوسطة يف 

التخصصات العلمية التي تلبي احتياجات الشركة من املهارات. 
وحولت الشركة أيًضا جميع الفصول الدراسية وورش العمل 
التي تضّمها يف مراكز التدريب الصناعي التابعة للشركة إلى 

بيئات تعلم ذكية.

وتعمل الشركة على إكساب موظفيها األساس املعريف القوي 
من خالل إحلاق املشاركني يف برنامج الدراسات العليا وبرنامج 
الشهادة اجلامعية لغير املوظفني بأفضل اجلامعات يف العالم. 
ويف عام 2016، ابتعثت الشركة 2009 طالب التحقوا بالكليات 

واجلامعات يف أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.

ويعمل مركز التطوير املهني للتنقيب واإلنتاج من خالل ما 
يقدمه من برامج تفاعلية كثيرة على اختصار الوقت الذي 

يحتاجه املهندسون واجليولوجيون اجلدد لبدء إسهامهم 
احلقيقي يف العمل مع اكتساب املعرفة واخلبرة من املهنيني 

الذين سبقوهم يف العمل يف هذا القطاع. ويف عام 2016 قدم 
املركز 430 دورة تدريبية حضرها أكثر من 6800 مشارك.

0.05

معدل اإلصابات 
املهدرة للوقت 
 لكل 200 ألف 

ساعة عمل
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يضم مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي، املستوحى من الطبيعة 

اجليولوجية للمملكة، عدًدا من األقسام 
مثل مختبر األفكار وبرج املعرفة لتعزيز 

ثقافة الفضول الفكري وحب التعلم، 
تشجيًعا ملبتكري املستقبل.    
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املواطنة: 
شحذ اقتصاد املعرفة

تزخر اململكة باملوارد الطبيعية، ول سيما النفط والغاز، إل أن 
ثروتها احلقيقية تكمن يف مواهب شعبها وإمكانات شبابها.

ولذلك تسعى الشركة إلى إطالق العنان لهذه اإلمكانات من 
خالل طرح مبادرات مواطنة مجتمعية تابعة للشركة توفر 
للمواطنني األدوات الالزمة الغتنام الفرص يف املستقبل.

كما نفذت الشركة برنامج )ستمانيا( لتحفيز الشغف 
بدراسة العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، الذي يعمل 
على زيادة عدد اإلناث امللتحقات بتلك احلقول العلمية يف 

املنطقة الشرقية إلى 300 طالبة. ويف مضمار دعم التعليم 
العالي، عقدت الشركة 10 حلقات دراسية يف جامعات للبنات 

بالرياض والدمام بحضور 3000 طالبة.

وقد افتتحت الشركة مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
العاملي، الذي ميثل أبرز مبادرات الشركة الرامية إلى متكني 
االقتصاد املعريف من خالل اإلبداع والثقافة. وباإلضافة إلى 

إطالق فعاليات االفتتاح الرسمي، واصل موظفو املركز تقدمي 
برامج تعليمية خارج مبنى املركز، مبا يف ذلك برنامج جسور 
إلى السعودية، وهي مبادرة تواصل عاملية، تضمنت حضور 

 27 فناًنا سعودًيا شاّبًا، وتنظيم 20 حواًرا، وعرض 7 أفالم، 
 وإقامة 4 معارض، وقد حظيت هذه النشاطات بزيارة أكثر 

من 18 ألف زائر.

كما افتتح معرض »طرق التجارة يف اجلزيرة العربية: روائع آثار 
اململكة«، وهو مبادرة مشتركة بني مركز امللك عبدالعزيز الثقايف 

العاملي والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، يف املتحف 
الوطني الصيني يف بكني. كما سيحط املعرض رحاله يف سيئول 

عاصمة كوريا اجلنوبية، وطوكيو عاصمة اليابان.

ويف عام 2016، أشركت أرامكو السعودية املجتمعات احمللية 
 مبختلف أنحاء اململكة يف مجموعة كبيرة من البرامج التي 

 تقوم على التقاليد الثقافية واالجتماعية للمملكة إلتاحة 
فرص اقتصادية أكبر مع ترسيخ املمارسات البيئية املستدامة. 

وتسعى الشركة من خالل توفير مهارات وممارسات وأدوات 
نة ملجموعة كبيرة من العمال احلرفيني واملزارعني  محسَّ

 والشركات الصغيرة إلى إحداث فرق حقيقي يف قدرة 
املواطنني على حتقيق النجاح يف املستقبل ألنفسهم وألسرهم 

وملجتمعاتهم احمللية. 

عدد النماذج األولية التي 
مت إنتاجها يف مختبر 

فاب-الب الظهران: 

5900
عدد أجهزة الكمبيوتر 

 اللوحية التعليمية التي 
مت توزيعها: 

19,551
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احتياطيات الزيت اخلام واملكثفات 
)مليارات البراميل(

 الغاز اخلام املعالج
)مليارات األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

 إنتاج الزيت اخلام اليومي
)ماليني البراميل(

:2012

:2012

:2012

260.2

10.7

9.5

:2013

:2013

:2013

260.2

11.0

9.4

:2014

:2014

:2014

261.1

11.3

9.5

:2015

:2015

:2015

261.1

11.6

10.2

:2016

:2016

:2016

260.8

12.0

10.5

 إنتاج غاز البيع
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

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

 إنتاج غاز اإليثان
)ماليني األقدام املكعبة القياسية يومًيا(

:2012

:2012

:2012

7,349

284.8

851

:2013

:2013

:2013

7,488

288.4

796

:2014

:2014

:2014

7,783

294.0

809

:2015

:2015

:2015

7,979

297.6

794

:2016

:2016

:2016

8,280

298.7

920

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

سوائل الغاز الطبيعي املنتجة 
من الغازات الهيدروكربونية 

)ماليني البراميل(

استخالص 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

20166.0

20154.9

إنتاج وتصدير املنتجات املكررة
)ماليني البراميل(

 مبيعات سوائل الغاز الطبيعي 

صادرات الكبريت )ماليني األطنان املترية(

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

20164.0

20153.8

)ماليني البراميل(
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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 بناء 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 2016
البترول 

املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

زيت الديزل
الوقود

األسفلت 
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 2016

البترول 
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

زيت الديزل
الوقود

األسفلت 
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 2015
البترول 

املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

زيت الديزل
الوقود

األسفلت 
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 2015

البترول 
املسال

وقود البنزينالنفتا
الطائرات/
الكيروسني

زيت الديزل
الوقود

األسفلت 
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

غاز البترول 
2.3968.2306.00616.632املسال

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

غاز البترول 
2.0957.5135.80615.414املسال

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

 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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