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حجر الزاوية
حقائق واأرقام 2007 م



حجر الزاوية

على  تظهر  التي  الذهبية،  النسبة 
الغالف  هي مبدأ من مبادئ التناسق 
وطوره  اكتشفه  واجلمالي  الرياضي 
عاملا الرياضيات اليونانيان فيثاغورس 
أرامكو  اختارت  وقد  وإقليدس.  
املرتبطة  املعادلة  هذه  السعودية 
التوازن  مع  والتناسق  بالتناسب 
فكرة  مع  يتكامل  كرمز  والثبات 
حولها  يدور  التي  الزاوية”  “حجر 

في  الستمرارها  تأكيداً  التقرير، 
العمل على تأمني مستقبل الطاقة.  
فالنسبة الذهبية تتجلى في التزام 
وموازنة  بالتميز  السعودية  أرامكو 
موثوقية  يضمن  بشكل  اجلهود 
البشر  حلياة  الالزمة  الطاقة  توفير 
في جميع أرجاء املعمورة، ومواجهة 
الطلب العاملي املتزايد على الطاقة، 
أو  ألعمال  يكون  ال  أن  على  والعمل 
منتجات الشركة أي أثر غير مرغوب 
فيه على البيئة، واملساعدة في تنويع 

موارد االقتصاد الوطني.
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�أرقام مهمة

احتياطيات الزيت واإنتاجه

259.9 بليون برميل احتياطيات الزيت اخلام واملَُكّثفات  

8.5 مليون برميل متو�سط الإنتاج اليومي من الزيت اخلام  

3.11 بليون برميل اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من الزيت اخلام  

احتياطيات الغاز واإنتاجه

253.8 تريليون قدم مكعبة قيا�سية احتياطيات الغاز 

7.998 بليون قدم مكعبة قيا�سية   متو�سط الإنتاج اليومي من الغاز 

)غاز خام موجه اإىل معامل الغاز( 

2.919 تريليون قدم مكعبة قيا�سية  اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من الغاز  

)غاز خام موجه اإىل معامل الغاز( 

 

�سوائل الغاز الطبيعي

متو�سط الإنتاج اليومي من �سوائل الغاز الطبيعي  1.1 مليون برميل

اإجمايل الإنتاج ال�سنوي من �سوائل الغاز الطبيعي  394.6 مليون برميل
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الكت�سافات الجديدة

مربوك ودروازة حقول الزيت  

َجنا رقم 6 )حقل مغمور( حقول الغاز  

الآبار الُمنَجزة

على الياب�سة  مغمورة  

ل يوجد  8 اآبار ا�ستك�سافية )للزيت( 

2  5 اآبار ا�ستك�سافية )للغاز( 

56  384 اآبار تطويرية )للزيت( 

1  65 اآبار تطويرية )للغاز( 

�سيانة الآبار

57  175 اأعمال ال�سيانة واإعادة فتح البئر )للزيت( 

ل يوجد   16 اأعمال ال�سيانة واإعادة فتح البئر )للغاز( 



Key Figures   Saudi Aramco P 4
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حجر الزاوية

كما اأن حجر الزاوية ميثل عن�سرًا جوهريًا يف و�سع اأ�سا�س را�سخ 

�سناعة  بناء  حيويًا يف  دورًا  ال�سعودية  اأرامكو  تلعب  �سامخ،  لبنيان 

تقوم  متكاملة،  عاملية  نفط  �سركة  فنحن  م�ستقرة.   عاملية  طاقة 

البحري.   والنقل  والتوزيع،  والتكرير،  والإنتاج،  التنقيب،  باأعمال 

كما اأننا القّيمون على اأكرب احتياطي نفطي موؤكد يف العامل، ورابع 

اأكرب احتياطي من الغاز، ف�ساًل عن اأننا يف طليعة منتجي وم�سدري 

الزيت، وقد وا�سلنا مبوثوقية متميزة، لعقوٍد عديدة، توفري اإمدادات 

يف  باحلياة  ويرتقي  القت�سادي،  التقدم  عجلة  يدفع  الذي  الزيت 

�سائر اأنحاء العامل.

وبالإ�سافة اإىل كل هذا، تبواأت اأرامكو ال�سعودية مكان ال�سدارة بني 

عامًا متتالية، بح�سب ت�سنيف  �سركات النفط العاملية على مدى 19 

ن�سرة “برتوليوم انتلجن�س ويكلي” املتخ�س�سة يف �سناعة النفط.  

جهودنا  هي  بالفعل،  غرينا،  عن  ال�سعودية  اأرامكو  يف  مييزنا  وما 

وال�ستعداد  امل�ستقبل  يف  الطاقة  من  العامل  حاجات  ا�ستطالع  يف 

ُبناة �سناعة  واحدة من  ال�سعودية  اأرامكو  يجعل  ما  وهذا  لتلبيتها؛ 

الطاقة العاملية. 

 



اأرامكو ال�سعودية  �ص 6 الزيت اخلام    

ووفقًا لتقرير وكالة الطاقة الدولية، فاإن من املتوقع اأن يزداد الطلب 

العاملي على الزيت باأكرث من 50 باملائة على مدى ال�سنوات اخلم�س 

�سمن  ال�سعودية،  اأرامكو  �سارعت  ولذلك،  القادمة.   والع�سرين 

جهودها يف قيادة الأن�سطة الرامية ل�سمان توفري اإمدادات موثوقة 

تنفيذ  يف  ال�سروع  اإىل  امل�ستقبل،  ويف  احلا�سر  الوقت  يف  للعامل 

خطط تطويرية ا�سرتاتيجية لكت�ساف موارد جديدة للزيت، وزيادة 

نحو  من  املنتجة  اخلام  الزيت  اأنواع  من  لديها  ما  واإدارة  الإنتاج، 

الزيت من باطن  ا�ستخراج  اأعلى ن�سب يف  100 حقل ب�سكل يحقق 
الأر�س، وتطوير تقنيات اأكرث كفاءة يف ا�ستخراج الزيت.

انطلقت اأرامكو 

ال�سعودية يف تنفيذ 

اأكرث الربامج 

التنقيبية طموحًا 

يف تاريخ �سناعة 

النفط العاملية.
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الزيت  اإنتاج  اإىل  �ست�سيف  الإنتاج  لزيادة  الرئي�سة  م�سروعاتنا  اإن 

اخلام يف اأرامكو ال�سعودية 1.2 مليون برميل يف اليوم من تطوير حقل 

خري�س، و900 األف برميل يف اليوم من حقل منيفة، و500 األف برميل 

يف اليوم من م�سروع اخلر�سانية، و250 األف برميل اإ�سافية يف اليوم 

عِيّم. وتلك  من حقل ال�سيبة،  و 100 األف برميل يف اليوم من حقل الُنّ

اإ�سافات كبرية لطاقتنا الإنتاجية على طريق الإجناز؛   فاخلر�سانية 

على و�سك النتهاء، والعمل جاٍر، على قدم و�ساق، يف من�ساآت ال�سيبة 

وخري�س والنعيم ومنيفة. 

 

ومن املقرر اأن يبداأ ت�سغيل مرافق اإنتاج الزيت يف اخلر�سانية يف عام 

2008م، و�سيكون ملعمل معاجلة الزيت يف امل�سروع القدرة على معاجلة 
وتركيز 500 األف برميل من الزيت العربي اخلفيف يف اليوم.   

حجر الزاوية

�لزيت �خلام
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اأما م�سروع خري�س، وهو اأ�سخم م�سروع متكامل يف تاريخ ال�سركة، 

ف�سيتم اإجنازه مب�سيئة اهلل يف عام 2009م، ح�سب اجلدول الزمني 

املقرر له.  و�سيتم تطوير حقل منيفة، املقرر اإجنازه يف عام 2011م، 

وي�سمل اآبارًا على الياب�سة ويف املناطق املغمورة، ويتطلب تطوير احلقل 

 27 لدعم  كيلومرتات،   3 واآخر طوله  كيلومرتًا   41 بناء ج�سر طوله 

11 من�سة  اإىل  بالإ�سافة  ال�سحلة،  املياه  باآبار  جزيرة حفر خا�سة 

للمياه  والآبار احلاقنة  للمياه  املنتجة  العميقة  بالآبار  بحرية خا�سة 

اأي�سًا.  وت�سمل املن�ساآت الرئي�سة يف برنامج زيادة اإنتاج الزيت اخلام 

من حقل ال�سيبة معماًل لفرز الغاز من الزيت، ومرافق ل�سغط الغاز 

وحقنه، لريتفع اإنتاج حقل ال�سيبة من الزيت العربي اخلفيف جدًا اإىل 

750 األف برميل يف اليوم.

تهدف قائمة 

امل�سروعات 

العمالقة التي 

ننفذها اإىل تعزيز 

قدراتنا الإنتاجية 

يف مواجهة تزايد 

الطلب العاملي 

على الطاقة.



التقرير ال�سنوي2007   �ص 9  حقائق واأرقام 2007     

حجر �لز�وية:  �لغاز

اإن “�سبكة الغاز الرئي�سة” يف ال�سركة هي اأكرب �سبكة متكاملة من نوعها 

جلمع الغاز ومعاجلته وتوزيعه.  وهي متكن ال�سركة من ال�ستفادة من 

اأغلب الغاز املرافق املنتج مع الزيت اخلام، بالإ�سافة اإىل الغاز غري 

املرافق الذي ي�ستخرج من مكامن الغاز العميقة، لإنتاج الوقود النظيف 

والبوتان  والربوبان  والإيثان  )امليثان  واللقيم  البيع(  غاز  اأو  )امليثان 

والبنزين الطبيعي(. فالإنتاج من غاز البيع والإيثان ي�ستهلك داخل 

اململكة لت�سغيل املرافق وامل�سانع.  بينما ت�سدر الكميات الفائ�سة من 

الربوبان والبوتان والبنزين الطبيعي )التي تعرف با�سم �سوائل الغاز 

العاملية.   الأ�سواق  اإىل  املحلية،  امل�سانع  ت�ستهلكها  ل  التي  الطبيعي( 

الوقود واللقيم توفر  ل�سّد الحتياجات املحلية من  الغاز  وبا�ستخدام 

اإنتاجها من الزيت  ال�سركة ما يزيد على مليون برميل يف اليوم من 

اخلام لتكون متاحة للت�سدير اإىل دول العامل.

و�سيتم من خالل م�سروع تطوير حقل الغاز يف كران توفري املن�سات 

البحرية والأنابيب الالزمة لإنتاج 1.5 بليون قدم مكعبة قيا�سية يف اليوم 

من الغاز بحلول عام 2012م. اأما معمل الغاز اجلديد يف اخلر�سانية، 
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اأما معمل  ف�سوف يعالج بليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز املرافق. 

ملعاجلة  م�سمم  فهو  احلوية،  يف  الطبيعي  الغاز  �سوائل   ا�ستخال�س 

نحو 4 باليني قدم مكعبة قيا�سية من غاز البيع يف اليوم لإنتاج 310 

اآلف برميل من �سوائل الغاز الطبيعي، التي �سوف ت�ستخدم كلقيم يف 

ال�سناعات البرتوكيميائية يف اململكة.  ومن �سمن م�سروعاتنا يف هذا 

املجال، تو�سعة معمل الغاز يف اجُلعيمة، التي �ستمكن املعمل من جتزئة 

منتجات اإ�سافية من �سوائل الغاز الطبيعي.  اأما تو�سعة معمل الغاز يف 

احلوية، فهي �ستمكن املعمل من معاجلة 800 مليون قدم مكعبة قيا�سية 

اإ�سافية من الغاز غري املرافق يف اليوم.

اأما م�سروع خري�س املتكامل ف�سوف يجفف وي�سغط 450 مليون قدم 

مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم، كما �سينتج م�سروع حقل الزيت يف 

منيفة 120 مليون قدم مكعبة قيا�سية من الغاز يف اليوم بحلول الربع 

الثالث من عام 2011م.  و�ستوؤدي تو�سعة معمل الغاز يف ينبع اإىل رفع 

طاقة معاجلة الإيثان و�سوائل الغاز الطبيعي هناك مبعدل 185 األف 

برميل يف اليوم، معززة بذلك الهدف ال�سرتاتيجي املتمثل يف زيادة 

اإمدادات اللقيم امل�ستخدم يف جممعات ال�سناعات البرتوكيميائية يف 

ينبع ورابغ.  اأما م�سروع تو�سعة مرافق �سبكة الغاز الرئي�سة يف املنطقة 

ال�سرقية، الذي ر�سدت ميزانيته يف �سهر يوليو من عام 2007م، والذي 

ينتظر اأن يكتمل يف عام 2010م، فهو يهدف اإىل زيادة طاقة ال�سبكة 

بن�سبة 30 يف املائة.   
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تقوم اأرامكو 

ال�سعودية حاليًا 

باإجناز عدٍد 

من امل�سروعات 

العمالقة 

الرامية اإىل 

تعزيز قدرة 

اململكة على 

معاجلة الغاز.
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يعك�س م�سروع برتو 

رابغ، وهو م�سروع 

م�سرتك بني 

اأرامكو ال�سعودية 

و�سركة �سوميتومو 

كيميكال اليابانية، 

التزامنا بزيادة 

الطاقة التكريرية 

وزيادة اإنتاج 

منتجات نفطية 

وبرتوكيميائية 

عالية القيمة 

لأ�سواق العامل.
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اأرامكو  تعتزم  التي  اجلديدة  التكرير  طاقة  من  كبريًا  جزءًا  اإن 

ال�سعودية تنفيذها، مبا يف ذلك زيادة طاقة من�ساأت التكرير القائمة، 

�سين�سب على تكرير الزيوت الثقيلة التي حتتوي على كميات كبرية 

من الكربيت.  وت�سعى ال�سركة، عرب م�ساريعها امل�سرتكة، اإىل تنفيذ 

مبادرات رئي�سة يف جمال التكرير من �ساأنها اأن ت�سيف 1.6 مليون 

برميل يف اليوم اإىل طاقتها التكريرية يف اململكة وحول العامل.

كيميكال يف  داو  و�سركة  ال�سعودية  اأرامكو  بداأت  2007م،  ويف عام 

ومتلك  لبناء  م�سرتك  م�سروع  اإن�ساء  اقرتاح  حول  درا�سات  اإجراء 

املواد  لإنتاج  تنورة،  راأ�س  يف  عاملي،  م�ستوى  على  جممع،  وت�سغيل 

من  اأكرث  امل�سروع  ينتج  اأن  املتوقع  ومن  والكيميائية.   البال�ستيكية 

8.5 مليون طن من املواد الكيميائية يف اليوم.  و�سوف ي�سمل املجمع 
واأك�سيد  اإثيلني،  البويل  لإنتاج  وحدات كيميائية على م�ستوى عاملي 

الإثيلني واجلليكول، واأك�سيد الربوبيلني واجلليكول، والكلور القلوي، 

وراتنجات  يوريثني،  البويل  ومركبات  الفينيل،  كلوريد  ومونومر 

الإيبوك�سي، والبويل كربونات، والأمينات واإيرثات اجلليكول.

حجر الزاوية  

�لتكرير و�لبرتوكيميائيات
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اإنطلقة ال�سركة 

نحو حتقيق 

زيادة كبرية 

يف الطاقة 

التكريرية

امل�ساريع 

العمالقة 

اجلديدة، 

مثل م�سروع 

اخلر�سانية، 

�سيكون لها 

اأثر فعال على 

املنتجات املحلية 

وجودتها
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اليابانية،  كيميكال  �سوميتومو  مع  امل�سرتك  رابغ  برتو  م�سروع  اأما 

ف�سيكون من اأ�سخم املن�ساآت املتكاملة للتكرير والبرتوكيميائيات يف 

املنتجات  18.4 مليون طن من  �سنويًا  ينتج  اأن  املتوقع  العامل. ومن 

وم�ستقات  الإثيلني  من  طن  مليون  و2.4  القيمة،  عالية  النفطية 

الربوبيلني البرتوكيميائية. و�سيبداأ اإنتاج هذا  امل�سروع يف نهاية عام 

2008م.

اأحدث  على  جديدتني،  م�سفاتني  اإقامة  درا�سة  حاليًا  وجتري 

األف   400 منهما  كل  طاقة  تبلغ  الثقيلة،  الزيوت  لتكرير  م�ستوى، 

برميل يف اليوم من الزيت العربي الثقيل.  وجتري الدرا�سة لإقامة 

ينبع،  يف  فيليب�س  كونوكو  �سركة  مع  بال�سراكة  امل�سفاتني  هاتني 

و�سركة توتال يف اجلبيل.  وبهذين امل�سروعني �سيتم بناء م�سفاتني 

من اأرقى امل�سايف لتقدمي اخلدمات اإىل الأ�سواق املختلفة للمنتجات 

املكررة واإمدادها باملنتجات البرتولية اخلفيفة عالية اجلودة.

و�سل  ال�سعودية  اأرامكو  من  م�سوؤولون  قام  2007م،  دي�سمرب  ويف 

التكرير  �سركة  و  �سل  بني  م�سرتك  م�سروع  �سركة  وهي  وموتيفا، 

الأ�سا�س  حجر  بو�سع  اأرامكو،  خدمات  ل�سركة  املنت�سبة  ال�سعودية، 

تك�سا�س،  ولية  يف  اأرثر،  بورت  م�سفاة  وحت�سني  تو�سعة  مل�سروع 

بالوليات املتحدة الأمريكية.  و�ستوؤدي هذه التو�سعة اإىل م�ساعفة 

اإجمايل الطاقة التكريرية للم�سفاة تقريبًا، اأي من 325 األف برميل 

يف اليوم حاليًا اإىل 600 األف برميل يف اليوم، بحيث ت�سبح م�سفاة 

بورت اآرثر اأكرب م�سفاة يف الوليات املتحدة.
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�لأعمال �لدولية

هيو�سنت  .1
�سركة خدمات اأرامكو

�سركة التكرير ال�سعودية

�سركة اأرامكو اأ�سو�سيتد

�سركة موتيفا اإنرتبرايزز  اإل.اإل.�سي.

وا�سنطن  دي. �سي.  .2
�سركة خدمات اأرامكو

نيو يورك  .3
�سركة البرتول ال�سعودي العاملية

كوراكاو  .4
بولنرت كورب اإن. يف.

باندلوود كورب اإن. يف.

برمودا  .5
�ستيالر اإن�سوران�س ليميتد

لندن  .6
�سركة البرتول ال�سعودي فيما وراء البحار 

املحدودة

�لأعمال �لدولية

روتردام  .7
 تك�ساكو  اإ�سو  اإي. اأو. �سي. مات�ست�ساب 

تيم ترمينال بي. يف.

تك�ساكو  اإي. اأو. �سي. مبب�ستاي�سن 

مات�ست�ساب

ليدن  .8
�سركة اأرامكو  فيما وراء البحار بي. يف. 

م�سر  .9
ال�سركة العربية لأنابيب  البرتول )�سوميد(

ينبع  .10
�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية موبيل 

املحدودة

رابغ  .11
برتو رابغ

جدة  .12
�سركة اأرامكو ال�سعودية لتكرير زيوت 

الت�سحيم )لوبريف(



خارطة الأعمال الدولية    �ص 19  حقائق واأرقام 2007     

اخلفجي  .13
�سركة اأرامكو لأعمال اخلليج املحدودة

اجلبيل  .14
�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية �سل 

املحدودة

دبي  .15
�سركة فيال البحرية العاملية املحدودة

�سانقهاي  .16
�سركة اأرامكو  فيما وراء البحار بي. يف. 

بكني  .17
�سركة البرتول ال�سعودي املحدودة

هونغ كونغ  .18
�سركة اأرامكو  فيما وراء البحار بي. يف. 

مانيال  .19
�سركة برتون

كواال ملبور  .20
�سركة اأرامكو  فيما وراء البحار بي. يف. 

�سنغافورة  .21
�سركة البرتول ال�سعودي املحدودة

طوكيو  .22
�سركة البرتول ال�سعودي املحدودة

�سركة اأرامكو  فيما وراء البحار بي. يف. 

�سوا �سل �سكيو ك. ك.

�سيوؤول  .23
�سركة اإ�س-اأويل

فوجيان  .24
فوجيان ريفايننق اآند برتوكيميكال كومباين 

ليمتد

�سينوبك �سينمي )فوجيان( برتوليوم 

كومباين ليمتد

 مقر اأرامكو ال�سعودية الرئي�س، 

الظهران
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�أر�مكو �ل�شعودية 
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اأرامكو ال�سعودية  �ص 30 بالأرقام    

طاقات الم�سافي المحلية

 )باآلف الرباميل يف اليوم(

�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية موبيل املحدودة )�سامرف( 

)ن�سبة متلك اأرامكو ال�سعودية: %50) 

�سركة م�سفاة اأرامكو ال�سعودية �سل )�سا�سرف( 

)ن�سبة متلك اأرامكو ال�سعودية: %50) 

طاقة التكرير املحلية الإجمالية لعام 2007م )مبا يف ذلك امتالك اأرامكو ال�سعودي

"50% من م�سفاتي �سا�سرف و�سامرف(: 1.731.500 برميل يف اليوم.

 550  IQƒæJ ¢SCGQ
122  ¢VÉjôdG

 85  IóL
237  ™Ñæj
385  ≠HGQ

  400    ™Ñæj – ±ôeÉ°S
305    π«Ñ÷G – ±ô°SÉ°S



بالأرقام   �ص 31  حقائق واأرقام 2007     

اإجمايل الطاقة التكريرية يف امل�ساريع التي متتلك ال�سركة ح�سة فيها وامل�ساريع 

2.000.000 برميل يف اليوم امل�سرتكة الدولية لعام 2007:  

اإجمايل الطاقة التكريرية يف العامل لعام 2007م )يف م�ساف متتلكها ال�سركة 

وت�سغلها اأو ت�سرتك يف ملكّيتها اأو متلك ح�س�سًا فيها(:  3.731.500 برميل

 

يف اليوم.

 الطاقة التكريرية في الم�سافي التي تمتلكها 

 اأرامكو ال�سعودية والم�ساريع الم�ستركة حول العالم 

)باآلف الرباميل يف اليوم(

50  740  ÉØ«Jƒe
35  565  πjhCG-¢SEG
40  180  ¿hÎH

14.96  515  π°T Gƒ°T

(%) á«µ∏ŸG áÑ°ùf

 Ownership (%)

Motiva  740 50

S-Oil   565 35

Petron   180 40

Showa Shell  515 14.96



اأرامكو ال�سعودية  �ص 32 بالأرقام    

مجموع ال�سفن التي زارت فر�س اأرامكو ال�سعودية 

)ال�سادرات من راأ�س تنورة واجلعيمة وينبع وال�سحن بني جدة وينبع 

وحمطات توزيع املنتجات على ال�سواحل( 

1,925  ΩÉÿG âjõdG
1,068  äÉéàæŸG

 382   ∫É°ùŸG ∫hÎÑdG RÉZ
3,375  øØ°ùdG äGQÉjR ‹ÉªLEG

 :èàæŸG ´ƒf Ö°ùM øØ°ùdG äGQÉjR
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1,925  ΩÉÿG âjõdG
1,068  äÉéàæŸG

 382   ∫É°ùŸG ∫hÎÑdG RÉZ
3,375  øØ°ùdG äGQÉjR ‹ÉªLEG

 :èàæŸG ´ƒf Ö°ùM øØ°ùdG äGQÉjR

�سادرات اأرامكو ال�سعودية 

)مباليني الرباميل(

* تتكون �سوائل الغاز الطبيعي من الربوبان والبوتان واملكثفات والبنزين الطبيعي

2,408  ΩÉÿG âjõdG
136  IQôµŸG äÉéàæŸG
287  *»©«Ñ£dG RÉ¨dG πFGƒ°S
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المنتجات المكررة 

�سوائل الغاز الطبيعي*

ال�سادرات ح�سب المنطقة

الزيت الخام

* ت�سمل املبيعات ال�سادرة عن �سامرف و�سا�سرف
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تقديرات احتياطيات الزيت الخام والغاز في العالم 

)كما هي يف 1 يناير 2008م)

احتياطيات الزيت اخلام التقليدية )بباليني الرباميل(

*امل�سدر: اأرامكو ال�سعودية

امل�سدر: اأويل اآند قاز جورنال
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اأنواع  الزيت العربي الخام 

الزيت العربي املمتاز – اأكرث من 40 درجة ح�سب ت�سنيف معهد البرتول الأمريكي

الزيت العربي اخلفيف جدًا – من 36 اإىل 40 درجة ح�سب معهد البرتول الأمريكي

الزيت العربي اخلفيف – من 32 اإىل 36 درجة ح�سب معهد البرتول الأمريكي

الزيت العربي املتو�سط – من 29 اإىل 32 درجة ح�سب معهد البرتول الأمريكي

الزيت العربي الثقيل – اأقل من 29 درجة ح�سب معهد البرتول الأمريكي

45,464    ¿ƒjOƒ©°ùdG
6,629  ÖfÉLC’G

52,093  ́ƒªéŸG

القوى العاملة )في 31 دي�سمبر2007م)



أرامكو ال�سعوديةاأرامكو ال�سعوديةأرامكو ال�سعودية بالأرقام   �ص 38

1.256 طالبًا من املرحلة الثانوية  يفيةسيفيةسيفية سالربامج ال�سالربامج ال�

49و49و49 طالبًا جامعيًا.
30 و30 و30 طالبة 40 طالبًاً برنامج الطالب املوهوبني

برنامج خريجي الكليات التقنية 

210 طالب لغري املوظفني

5.230 برنامج التدرج لغري املوظفني

برنامج الدرا�سة اجلامعية

1.057  لغري املوظفني

)169 ماج�ستري،   225 الدرا�سات العليا

ة(سة(سة( س برامج خا�س برامج خا� 4دكتوراة، و4دكتوراة، و4 52
برنامج الدرا�سات العليا يف الطب

27  وطب الأ�سنان

36 ريةسريةسرية سدورات الدرا�سة الفنية الق�سدورات الدرا�سة الفنية الق�

55 و55 و55 طالبة( )226 طالبًاً  281 برنامج الإعداد اجلامعي

63 برنامج الدرجات الفنية ملدة �سنتني

برامج تطوير الكفاءات ال�سعودية
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�لعناوين

اأرامكو ال�سعودية

المقر  الرئي�س

 صندوق بريد رقم 5000،

 الظهران 31311،

 اململكة العربية السعودية

هاتف رقم: 0115 872 3 966+  

فاكس رقم: 8190 873 3 966+ 

البريد اإللكتروني:

webmaster@aramco.com

www.saudiaramco.com

ال�سركات المنت�سبة اإلى 

اأرامكو ال�سعودية

Aramco Overseas Company B.V.,  

Fujian

Xiamen Representative Office 

27/F Zhongmin Building 

No. 72 Hubin North Road, Siming District

Xiamen, Fujian 361012,

 People’s Republic of China

Tel: +86 592 560 5888  

Fax: +86 592 535 0757
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Aramco Overseas Company B.V.,  

Hong Kong

Hong Kong Liaison Office

Suite 2501, 25th Floor Convention Plaza,  

Office Tower, 1 Harbour Road 

Wanchai, Hong Kong

Tel: +852 2802 0100  

Fax: +852 2802 3600

Aramco Overseas Company B.V., 

Kuala Lumpur

49, Tower 2, Petronas Twin Towers 

Kuala Lumpur City Center 

50088 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: +603 2162 2626  

Fax: +603 2162 1819

Aramco Overseas Company B.V., Leiden

Schuttersveld 14, 2316 ZB  

Leiden, The Netherlands

Tel: +31 71 516 0611  

Fax: +31 71 522 7026

Aramco Overseas Company B.V., 

Shanghai

27F HSBC Tower, No. 1000 Luiazui Ring 

Road، Pudong New Area 

Shanghai 200120,  

People’s Republic of China

Tel: +86 21 6841 3088  

Fax: +86 21 6841 3288

Aramco Overseas Company B.V., Tokyo

Ark Mori Building, No. 1-12-32, Akasaka 

Minato-Ku, Tokyo 107-6016, Japan

Tel: +81 3 5563 0552  

Fax: +81 3 5563 0543

Saudi Petroleum Overseas Ltd. (SPOL)

6th Floor East, Lansdowne House, 

Berkeley Square

London W1J 6ER, England

Tel: +44 20 7629 0800  

Fax: +44 20 7409 0602

Saudi Petroleum International, Inc. 

(SPII)

527 Madison Avenue, 

22nd & 23rd Floors  

New York, NY 10022, USA

Tel: +1 212 832 4044  

Fax +1 212 446 9200

Saudi Petroleum Ltd., Beijing

Room 3019, China World Tower 1
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No. 1 Jianguo MenWai Avenue 

Beijing 100004, 

People’s Republic of China

Tel: +86 10 6505 5850  

Fax: +86 10 6505 5841

Saudi Petroleum Ltd., Singapore

6 Battery Road, #26-01/02

Singapore 049909

Tel: +65 6224 2228 

Fax: +65 6225 5388

Saudi Refining Inc.

9009 West Loop South 

Suite 11081

 Houston, Texas 77096 USA

Tel: +1 713 432 4078 

Fax: +1 713 432 8809

Aramco Gulf Operations Co. Ltd. 

(AGOC)

P.O. Box 688 

Al-Khafji 31971, Saudi Arabia

Tel: +3 767 2124 

Fax: +03 766 2539

Aramco Services Company

9009 West Loop South 

Houston, Texas 77096 USA

Tel: +1 713 432 8800  

Fax: +1 713 432 8803

www.aramcoservices.com

Aramco Services Company

1667 K St. NW, Suite 1200

Washington, D.C. 20006 USA

Tel: +1 201 223 7767

Vela International Marine Limited

P.O. Box 26373, City Tower II,  

Sheikh Zayed Road

Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971 4 3123 200

  

المشاريع المشتركة
Motiva Enterprises LLC  

(www.motivaenterprises.com)

Petron Corporation  

(www.petron.com)

Showa Shell Sekyu K.K. 

(www.showa-shell.co.jp)

S-Oil Corporation

 (www.s-oil.com) 



www.saudiaramco.com




