
Saudi Aramco:
80 Years in Photographs



The story of Saudi Aramco tells of the discovery and development of 
the greatest energy reserves the world has ever known and the rapid 
transformation of Saudi Arabia from desert kingdom to modern nation-
state. In 1933, King 'Abd al-'Aziz, the founder of modern Saudi Arabia, 
granted a concession to Standard Oil of California. After five years of 
exploration, oil was discovered in March 1938 at Dammam Well No. 7. 

From our beginnings, we have grown from an oil-producing company to a 
fully integrated, global energy and chemicals enterprise with partnerships 
in North America, Europe and Asia. Over the course of our history, we 
have built an unmatched record of reliability, and we remain committed to 
providing energy to the world and to maximizing the value of the country's 
petroleum reserves for the benefit of the Kingdom's citizens. 

دار  بالقرب من عني  بالكامل  اكت�سفها طاقم �سعودي  للزيت  بئر  اأول 

عام 1953
The first oil well brought in by an all-Saudi crew, near Ain 
Dar, 1953

تروي لنا ق�سة اأرامكو ال�سعودية اكت�ساف وتطوير اأ�سخم احتياطيات 
الطاقة التي مل يعرف العامل نظريًا لها، كما تو�سح التحول ال�رسيع 
الذي �سهدته اململكة العربية ال�سعودية من بلد �سحراوي اإىل دولة 
اآل  العزيز  عبد  امللك  منح جاللة   ،1933 عام  ففي  معا�رسة.  حديثة 
اهلل،  رحمه  احلديثة،  ال�سعودية  العربية  اململكة  موؤ�س�س   �سعود، 
امتيازاً ل�رسكة �ستاندرد اأويل اأوف كاليفورنيا. وبعد خم�س �سنوات من 
التنقيب، اكت�سف الزيت يف �سهر مار�س عام 1938 يف "بئر الدمام 

 . رقم 7"، التي اأ�سميت الحقاً "بئر اخلري" 

منتجة  �رسكة  جمرد  من  ال�سعودية  اأرامكو  تطورت  بداياتها،  ومنذ 
للنفط اإىل �رسكة عاملية متكاملة للطاقة والكيميائيات لها �رساكاتها 
يف اأمريكا ال�سمالية واأوروبا واآ�سيا. وعلى مدى تاريخ ال�رسكة، متكنت 
من تقدمي �سجّل ال ي�ساهى من املوثوقية مع التزامها بتوفري الطاقة 
للعامل وتعظيم قيمة االحتياطيات النفطية يف اململكة خلري اأبناء 

الوطن. 



1930s

Dhahran, 1936

الظهران، 1936



1930s

His Excellency Shaykh ‘Abd 
Allah as-Sulayman, Saudi 
Finance Minister, and Mr. 
Lloyd N. Hamilton, lawyer and 
negotiator for Standard Oil of 
California, sign the concession 
agreement, May 29, 1933, in 
Jiddah.

ال�سليمان،  عبداهلل  ال�سيخ  �سعادة 
وزير املالية، وال�سيد لويد ن. هاميلتون، 
�ستاندرد  �رشكة  ومفاو�ض  حمامي 
اأويل اأوف كاليفورنيا، يوقعان اتفاقية 
االمتياز يف 29 مايو 1933 مبدينة جدة.



Geologists relax in camp 
with their newly arrived Ford 
touring cars, October 1933. 
The first personnel arrived in 
Saudi Arabia in September 
and quickly began exploring 
the low hills south of the 
village of Dammam.  

1930s

جمموعة من اجليولوجيني ي�سرتيحون 
يف اإحدى اخليام التي ن�سبت اإىل جوار 
�سياراتهم الفورد التي و�سلت حديثًا 
يف  ال�سورة  والتقطت  اململكة،  اإىل 
من  دفعة  اأول  وكانت   .1933 اأكتوبر 
اململكة  اإىل  و�سلت  قد  املوظفني 
�سبتمرب  يف  ال�سعودية  العربية 
التالل  ا�ستك�ساف  بداأ  ما  و�رشعان 

املنخف�سة يف جنوب وادي الدمام. 



The drilling crew of Dammam 
Well No. 7 pose on the steps of 
the rig in 1937 or 1938. Drilling 
for oil began in 1935. Three 
years later, oil was struck in 
commercial quantities by Well 
No. 7 on March 4. 

1930s

)بئر   ،7 رقم  الدمام  بئر  حفر  طاقم 
يف لقطة على درج جهاز احلفر  اخلري( 
عام 1937 اأو 1938. وقد بداأت اأعمال 
احلفر ال�ستخراج الزيت يف عام 1935. 
 4 يف  اأي  �سنوات،  ثالث  مرور  وبعد 
جتارية  بكميات  الزيت  اإنتاج  مت  مار�ض 

من البئر رقم 7. 



An exploration party prepares 
to leave Dhahran for the Rub’ 
al-Khali, or Empty Quarter, in 
1938. Early exploration trips 
often ventured into areas 
seldom before visited by 
foreigners.

1930s

ملغادرة  تتاأهب  التنقيب  فرق  اإحدى 
الربع  اإىل  متجهًة  الظهران  مدينة 
رحالت  وكانت   .1938 عام  اخلايل 
التنقيب املبكرة تتجه يف الغالب اإىل 

مناطق قلما زارها االأجانب.



The oil tanker D.G. Scofield 
rides at anchor offshore Ras 
Tanura, May 1, 1939. King 
‘Abd al-’Aziz opened the 
valve that loaded the first 
export shipment of crude oil 
from Saudi Arabia.

1930s

الناقلة د.جي. �سكوفيلد اأثناء ر�سّوها 
اأمام بلدة راأ�ض تنورة يف 1 مايو 1939. 
اآل  العزيز  عبد  امللك  جاللة  اأدار  وقد 
�سعود، رحمه اهلل، ال�سمام لتحميل 
اأول �سحنة ت�سديرية من الزيت اخلام 

من اململكة اإىل اخلارج.



1940s

Drilling in the Abqaiq field, 1949

تعود  لقطة  يف  بقيق  حقل  يف  احلفر  اأعمال 
اإىل عام 1949



1940s

Men and boys eager to learn 
pose in front of the Saudi 
Camp School, which opened 
in July 1940 in a barasti, or 
palm-frond building. The next 
year, the Jabal School opened, 
providing lessons in Arabic, 
English and mathematics. 

للتعلم  متحم�سون  و�سبية  رجال 
ال�سعودي   احلي  مدر�سة  اأمام  يقفون 
يف  افتتحت  التي  كامب(  )�سعودي 
يوليه 1940 وبنيت من جذوع و�سعف 
افتتحت  التايل،  العام  ويف  النخيل. 
مناهجها  كانت  التي  اجلبل  مدر�سة 
واالإنكليزية  العربية  اللغتني  ت�سمل 

باالإ�سافة اإىل الريا�سيات. 



The company’s first refinery 
was this 3,000 barrel-per-day 
“tea kettle” facility built in 
Ras Tanura. A new refinery 
was built at the end of World 
War II and by the end of 1949, 
capacity had increased to 
127,000 barrels per day. 

1940s

هي  ال�رشكة  يف  م�سفاة  اأول  كانت 
اأن�سئت  التي  االأّولية  امل�سفاة  تلك 
بلغت  اإنتاجية  بطاقة  تنورة  راأ�ض  يف 
نهاية  ويف  اليوم.  يف  برميل   3000
عام  وبحلول  الثانية  العاملية  احلرب 
1949، مت بناء م�سفاة جديدة لرتتفع 
الطاقة االإنتاجية اإىل 127 األف برميل 

يف اليوم. 



Company malaria control 
personnel examine stagnant 
water in Dammam for 
mosquito larvae in 1948. 
Malaria was endemic in the 
Eastern Province until it was 
eradicated in large part by 
Saudi Aramco.

1940s

اأثناء  بال�رشكة  املالريا  فريق مكافحة 
يف  الراكدة  املياه  بفح�ض  قيامه 
الدمام للق�ساء على يرقات البعو�ض 
املالريا  مر�ض  اأن  ويعرف   .1948 عام 
كان م�ستوطناً يف املنطقة ال�رشقية 
اأن مت الق�ساء عليه بدرجة كبرية  اإىل 

من قبل اأرامكو ال�سعودية.



A load of railroad ties is 
transported to the end of 
the new rail line in 1949. In 
the company’s rapid post-
war expansion, the delivery 
of materials from port was 
improved by the construction 
of the first railroad in the 
Kingdom. 

1940s

احلديدية  ال�سكك  لوازم  من  حمولة 
ال�سكك  خط  نهاية  اإىل  نقلها  يتم 
وخالل   .1949 عام  اجلديد  احلديدية 
فرتة التو�سع ال�رشيعة التي �سهدتها 
احلرب  بعد  ما  مرحلة  يف  ال�رشكة 
العاملية الثانية، حت�سن ت�سليم املواد 
�سكة حديد يف  اأول  اإن�ساء  من خالل 

اململكة. 



New houses are evidence of 
the company’s growing pains 
in this aerial view of Dhahran 
from 1949. Five years earlier, 
there were roughly 2,800 
employees. By the time of this 
photo, the population had 
grown by a factor of 10 and 
oil production had surged 
from 20,000 barrels per day to 
half a million. 

1940s
التي  اجلوية  ال�سورة  هذه  تظهر 
 1949 الظهران عام  التقطت ملدينة 
التي  املتزايدة  ال�سعوبات  حجم 
ت�سييد  �سبيل  يف  ال�رشكة  واجهتها 
املنازل اجلديدة. وقبل التقاط ال�سورة 
هناك  يكن  مل  �سنوات،  بخم�ض 
وقت  اأما  موظف،  800ر2  من  اأكرث 
املوظفني  عدد  قفز  فقد  التقاطها، 
الزيت  اإنتاج  وزاد  اأ�سعاف   10 مبعدل 
ن�سف  اإىل  يومياً  برميل  األف   20 من 

مليون برميل. 



1950s

A supply convoy in the Rub’ al-Khali, 1952

اإحدى قوافل االإمدادات يف منطقة الربع اخلايل كما تظهر 
عام 1952



1950s

Aided by an aerial survey, a 
work crew inspects the Trans-
Arabian Pipeline in 1951. The 
pipeline, nearly 1,100 miles 
(1,800 km) long, connected oil 
facilities in Saudi Arabia to a 
terminal near Sidon, Lebanon. 

اأحد طواقم العمل، مدعوًما بامل�سح 
االأنابيب  خط  مبعاينة  يقوم  اجلوي، 
عام  )التابالين( يف  العربية  البالد  عرب 
1951. ويربط هذا اخلط البالغ طوله 
نحو 100ر1 ميل )800ر1 كلم( مرافق 
الفر�ض  باإحدى  اململكة  يف  الزيت 

القريبة من مدينة �سيدا اللبنانية. 



A drilling rig stands sentinel in 
the world’s largest offshore oil 
field, Safaniya, discovered in 
1951. The decade of the 1950s 
also saw the confirmation of 
Ghawar as the world’s largest 
oil field.

1950s

حقل  يف  العاملة  احلفر  اأجهزة  اأحد 
حقل  اأكرب  يعترب  الذي  ال�سفانية، 
والذي  العامل  يف  للنفط  بحري 
�سهد  وقد   .1951 عام  يف  اكت�سف 
عقد اخلم�سينيات من القرن املا�سي 
التاأكيد على اأن حقل الغوار هو اأكرب 

حقل نفطي يف العامل.



The first all-Saudi crew to 
operate a gas-oil separation 
plant poses next to a spheroid 
in the Ain Dar facility, 1950. 
Training of Saudi employees 
grew exponentially in the 
1950s and by 1953, 60 percent 
of all Saudi workers, some 
8,200 people, were enrolled 
in training programs. 

1950s

يقوم  بالكامل  �سعودي  طاقم  اأول 
بت�سغيل معمل لفرز الغاز من الزيت 
يقف بالقرب من خزان �سبه كروي يف 
زادت  وقد   .1950 عام  دار  عني  مرفق 
اأن�سطة تدريب املوظفني ال�سعوديني 
خم�سينيات  خالل  كبري  ب�سكل 
القرن املا�سي، فبحلول عام 1953 مت 
املوظفني  جميع  من   60% ت�سجيل 
ال�سعوديني، الذين يقدر عددهم بنحو 

200ر8 موظف، يف برامج تدريبية. 



Suliman Olayan, seen here 
with his new LPG truck in 
1953, is just one of the many 
entrepreneurs supported by 
Saudi Aramco to start their 
own businesses. Olayan 
and many other aspiring 
businessmen passed along 
the benefits of company 
training as the Kingdom’s 
economy grew.  

1950s

جوار  اإىل  يقف  العليان  �سليمان 
البرتول  غاز  لنقل  اجلديدة  �ساحنته 
امل�سال عام 1953، وهو اأحد اأ�سحاب 
دعمتهم  الذين  العديدين  امل�ساريع 
م�ساريعهم  لبدء  ال�سعودية  اأرامكو 
اخلا�سة. وقد ا�ستفاد العليان وكثريون 
الطاحمني  االأعمال  رجال  من  غريه 
الربامج  وفرتها  التي  املميزات  من 
مع  ال�رشكة  من  املقدمة  التدريبية 
النمو الذي �سهده اقت�ساد اململكة. 



Runners are poised to race 
on the new track as part of 
the inauguration ceremonies 
to mark the first company-
built government school in 
Dammam, 1954. Saudi Aramco 
financed the construction and 
maintenance of more than 
135 schools for boys and girls 
during the program. 

1950s

ال�سغار  العدائني  من  جمموعة 
امل�سمار  يف  ال�سباق  لبدء  يتاأهبون 
التي  االحتفاالت  من  كجزء  اجلديد 
اأول  تد�سني  مبنا�سبة  اآنذاك  اأقيمت 
مدر�سة حكومية تبنيها ال�رشكة يف 
مدينة الدمام عام 1954. وقد مولت 
اأكرث  و�سيانة  بناء  ال�سعودية  اأرامكو 
من 135 مدر�سة للبنني والبنات خالل 

الربنامج. 



1960s

Exploration camp, Rub’ al-Khali, 1966

منطقة  يف  اأقيمت  التي  اال�ستك�سافية  املخيمات  اأحد 
الربع اخلايل عام 1966.



1960s

Students stroll on the campus 
of the College of Petroleum 
and Minerals in 1967. 
Now known as King Fahd 
University of Petroleum and 
Minerals, the college, located 
near company headquarters 
in Dhahran, was founded in 
1963 with support from Saudi 
Aramco. 

حرم  داخل  الطالب  من  جمموعة 
 .1967 عام  واملعادن يف  البرتول  كلية 
التي  الكلية،  هذه  تاأ�س�ست  وقد 
جامعة  با�سم  الحقاً  تعرف  باتت 
بالقرب  واملعادن،  للبرتول  فهد  امللك 
مدينة  يف  الرئي�ض  ال�رشكة  مقر  من 
الظهران عام 1963 بدعم من اأرامكو 

ال�سعودية. 



“Baba” Hattab tapes an episode 
of his children’s television show 
in 1960. Saudi Aramco launched 
the first television station in Saudi 
Arabia in 1957. Programming 
included science, mathematics 
and entertainment and reached 
an audience of 350,000 viewers 
by 1965.

1960s

من  حلقة  ي�سجل  حطاب"  "بابا 
عام  لالأطفال  التلفزيوين  برناجمه 
ال�سعودية  اأرامكو  وكانت   .1960
تلفزيونية  حمطة  اأول  اأطلقت  قد 
وت�سمنت   ،1957 عام  اململكة  يف 
والريا�سيات  العلوم  تدري�ض  براجمها 
األف   350 م�ساهديها  عدد  وبلغ 

م�ساهد بحلول عام 1965.



Two colleagues discuss the 
day’s work at the Berri No. 1 
wildcat well campsite in 1964. 
Two months later, the well 
came in, establishing the Berri 
field, which proved to lie both 
onshore and offshore. 

1960s

موظفان يناق�سان �سري العمل اليومي 
اال�ستك�سافية،  البئر  خميم  مبقر 
)الربي - 1( يف عام 1964. وبعد مرور 
موؤ�س�ًسا  البئر  اإنتاج  بداأ  �سهرين، 
حتت  ميتد  اأنه  ثبت  الذي  الربي  حلقل 

الياب�سة واملنطقة البحرية. 



The oil dispatching center in 
Abqaiq marks the moment 
the company reaches 6 billion 
barrels of oil produced. In 
2011, Saudi Aramco produced 
more than 3 billion barrels of 
oil, roughly one of every 10 
barrels consumed in the world 
each day. 

1960s

يحتفل  بقيق  يف  الزيت  توزيع  مركز 
بلحظة بلوغ اإنتاج ال�رشكة من الزيت 
عام  ويف  اليوم.  يف  برميل  باليني   6
ال�سعودية  اأرامكو  اإنتاج  بلغ   ،2011
اأكرث من 3 باليني برميل يف اليوم من 
اأ�سهمت  قد  تكون  وبذلك  الزيت، 
ع�رشة  كل  من  واحد  برميل  بنحو 

براميل ي�ستهلكها العامل كل يوم. 



A consultant from Saudi Aramco 
works with a poultry farmer in 
1965. The company provided 
financial and advisory assistance 
for a wide variety of industrial 
development projects including 
agriculture, civic infrastructure, 
manufacturing and health. 

1960s

ال�سعودية  اأرامكو  من  ا�ست�ساري 
يف  العاملني  اأحد  مع  يعمل 
 .1965 عام  يف  الدواجن  حظائر 
مالية  م�ساعدات  ال�رشكة  وقدمت 
من  كبرية  ملجموعة  وا�ست�سارية 
يف  مبا  ال�سناعية  التنمية  م�ساريع 
ذلك الزراعة والبنية التحتية املدنية 

والت�سنيع وال�سحة. 



1970s

Ras Tanura Sea Island Terminal, 1974

فر�سة اجلزر اال�سطناعية براأ�ض تنورة كما تظهر 
عام 1974



1970s

The creation of a unified 
electrical power grid in the 
Eastern Province is one of Saudi 
Aramco’s major initiatives 
in the 1970s. This facility, 
located near Ju’aymah, began 
operations in 1979.

للطاقة  موحدة  �سبكة  اإن�ساء  كان 
الكهربائية يف املنطقة ال�رشقية اأحد 
اأطلقتها  التي  الرئي�سية  املبادرات 
�سبعينيات  يف  ال�سعودية  اأرامكو 
اأعمال  بداأت  وقد  املا�سي.  القرن 
بالقرب من  تقع  التي  ال�سبكة،  هذه 

اجلعيمة، عام 1979.



1970s

A cross section of the people 
of Saudi Aramco pose in 
Ras Tanura for the cover of 
the company’s 1973 Annual 
Review. At the end of 1973, 
there were 13,001 employees, 
of whom 79 percent were 
Saudi nationals. 

�سورة ملجموعة من موظفي اأرامكو 
غالف  تزين  تنورة  راأ�ض  يف  ال�سعودية 
لعام  لل�رشكة  ال�سنوي  التقرير 
1973. ويف نهاية ذلك العام، بلغ عدد 
موظف،   001ر13  ال�رشكة  موظفي 

منهم %79 �سعوديون. 



Construction of the East-West 
natural gas liquids pipeline 
reaches Banban, near Riyadh, 
in 1979. The pipeline was a key 
component of the Master Gas 
System, designed to provide 
fuel or feedstock for domestic 
electrical power, desalination, 
petrochemical and other 
industries.

1970s

و�سلت اأعمال مد خط االأنابيب �رشق-
الطبيعي  الغاز  �سوائل  لنقل  غرب 
عام  الريا�ض  قرب  بنبان،  موقع  اإىل 
اأحد  هو  اخلط  هذا  وكان   .1979
الغاز  ل�سبكة  االأ�سا�سية  املكونات 
اأو  الوقود  لتوفري  امل�سممة  الرئي�سة، 
الطاقة  توليد  يف  امل�ستخدم  اللقيم 
املياه،  وحتلية  املحلية،  الكهربائية 
من  وغريها  البرتوكيماويات  واإنتاج 

ال�سناعات.



This “floating hotel,” used to 
house construction workers, 
is evidence of the company’s 
massive expansion in 1977. 
Saudi Aramco had three of 
the world’s largest projects 
under way at the same time: 
the Master Gas System, a 
seawater treatment plant 
and an offshore oil processing 
platform. 

1970s

�سكناً  العائم"  "الفندق  هذا  كان 
التو�سع  يوؤكد  وهو  البناء،  لعمال 
اأعمال  �سهدته  الذي  ال�سخم 
اأرامكو  ونفذت   .1977 عام  ال�رشكة 
يف  م�ساريع  ثالثة  اأكرب  ال�سعودية 
العامل يف اآن واحد وهي �سبكة الغاز 
الرئي�سة، وحمطة ملعاجلة مياه البحر، 

ومن�سة بحرية ملعاجلة الزيت. 



A young visitor enjoys the 
company’s final showing of 
the Mobile Oil Exhibit in 1972. 
The traveling exhibit toured 
the Kingdom 50 times over 
14 years, hosting some 1.5 
million Saudis.

1970s

اأحد الزوار ال�سباب ي�ستمتع بالعر�ض 
عام  املتنقل  الزيت  ملعر�ض  اخلتامي 
اأرجاء  املعر�ض  هذا  جاب  وقد   .1972
اململكة 50 مرة على مدى 14 عاًما، 

وارتاده 1.5 مليون �سعودي.



1980s

Field geologist, 1989

جيولوجي ميداين عام 1989



1980s

An employee uses an early 
generation seismic imaging 
system in the Exploration 
and Petroleum Engineering 
Center (EXPEC) in 1983. 
EXPEC opened in 1982, the 
first such facility in the Middle 
East, and served to develop 
exploration technology and 
better manage hydrocarbon 
reservoirs.

االأول  اجليل  ي�ستخدم  املوظفني  اأحد 
مبركز  ال�سيزمي  الت�سوير  نظام  من 
التنقيب وهند�سة البرتول عام 1983. 
وهند�سة  التنقيب  مركز  وافتتح 
من  مركز  كاأول   1982 عام  البرتول 
االأو�سط  ال�رشق  منطقة  يف  نوعه 
بهدف تطوير تقنيات التنقيب واإدارة 
مكامن املواد الهيدروكربونية ب�سكل 

اأف�سل.



Molten steel provides the 
fireworks in a steel plant in 
Jubail in the 1980s. The plant, 
and many other industries 
in Saudi Arabia, was made 
possible by the completion 
of the Master Gas System in 
1982.

1980s

لل�سلب  م�سنع  يف  املن�سهر  احلديد 
يف مدينة اجلبيل يف ثمانينيات القرن 
املا�سي. وقد �ساعد اإجناز �سبكة الغاز 
هذا  اإقامة  يف   1982 عام  الرئي�سة 
امل�سنع وغريه من ال�سناعات العديدة 

االأخرى يف اململكة.



A drilling crew works in the 
offshore Safaniya field in 
1982. Even though world 
demand for oil was dropping, 
Saudi Aramco kept building 
production capacity in 
anticipation of future demand 
— a strategy proved prescient 
at the end of the decade. 

1980s

عمله  ممار�سة  اأثناء  حفر  طاقم 
عام  البحري  ال�سفانية  حقل  يف 
العاملي  الطلب  تراجع  ورغم   .1982
اأرامكو  وا�سلت  الزيت،  على  اآنذاك 
االإنتاجية  طاقتها  تعزيز  ال�سعودية 
امل�ستقبلي،  الطلب  الرتفاع  حت�سباً 
واأثبتت هذه اال�سرتاتيجية بعد النظر 
نهاية  يف  ال�رشكة  به  تتمتع  الذي 

العقد. 



Avid young readers have 
their imagination fueled 
during a visit to one of Saudi 
Aramco’s mobile libraries in 
the mid-1980s. The program 
was launched in 1982 and has 
since distributed more than 1 
million books to hundreds of 
thousands of students. 

1980s

يرثون  ال�سباب  القراء  من  جمموعة 
الإحدى  زيارتهم  خالل  من  معارفهم 
املتنقلة  ال�سعودية  اأرامكو  مكتبات 
املا�سي.  القرن  ثمانينيات  منت�سف 
يف  اأطلق  التثقيفي  الربنامج  وهذا 
التاريخ  ذلك  منذ  وقام   ،1982 عام 
على  كتاب  مليون  من  اأكرث  بتوزيع 

مئات االآالف من الطالب. 



Company biologists check 
a seine net in Tarut Bay to 
determine the potential of 
commercial fishing, 1986. 
Other ongoing projects 
included ecosystem surveys 
in Manifa and Tanajib bays 
and greenbelt construction, 
all part of the company’s 
commitment to protecting 
the environment. 

1980s

يف  االأحياء  علماء  من  جمموعة 
�سيد  �سبكة  يفح�سون  ال�رشكة 
لتحديد  تاروت  خليج  يف  �سخمة 
عام  هناك  التجاري  ال�سيد  اإمكانية 
اجلارية  امل�ساريع  و�سملت   .1986
االأخرى م�سوحات للبيئة البحرية يف 
خليجي منيفة وراأ�ض تناقيب واإقامة 
يف  تاأتي  وكلها  هناك،  اأخ�رش  حزام 

اإطار التزام ال�رشكة بحماية البيئة. 



1990s

Shaybah

ال�سيبة



1990s

The supertanker Suhail Star 
takes shape in a Denmark 
shipyard, 1994. The shipbuilding 
program added 15 very large 
crude oil carriers to the fleet 
of Vela International Marine 
Limited, Saudi Aramco’s shipping 
subsidiary. 

"�سهيل  العمالقة  الناقلة  بناء 
ال�سفن  بناء  اأحوا�ض  اأحد  يف  �ستار" 
واأ�ساف   .1994 عام  الدامنركية 
زيت  ناقلة   15 ال�سفن  بناء  برنامج 
فيال  �رشكة  الأ�سطول  �سخمة  خام 
التابعة  املحدودة  العاملية  البحرية 

الأرامكو ال�سعودية. 



1990s

Personnel inspect a company 
Boeing 737 in 1996. Saudi 
Aramco, then as now, 
maintains one of the world’s 
largest corporate aviation 
fleets. 

عام  يف  يعاينون،  املوظفني  من  عدد 
 737 بوينغ  طراز  من  طائرة   ،1996
احلني  ذلك  ومنذ  لل�رشكة.  عائدة 
ال�سعودية  اأرامكو  االآن، متتلك  وحتى 
يف  الطريان  اأ�ساطيل  اأكرب  من  واحًدا 

العامل. 



1990s

A bulldozer cuts a swath 
through the Rub’ al-Khali in 
1993, part of the 30 million 
cubic meters of sand moved 
during the Shaybah project. 
First discovered in 1968, the 
Shaybah field was held in 
inventory until economic 
conditions and technology 
made production feasible. 

اأر�ض  رقعة  بتجريف  يقوم  بلدوزر 
 ،1993 عام  اخلايل  الربع  منطقة  يف 
كجزء من 30 مليون مرت مكعب من 
م�رشوع  خالل  نقلها  مت  التي  الرمال 
الذي  ال�سيبة،  حقل  وظل  ال�سيبة. 
 ،1968 عام  يف  مرة  الأول  اكت�سف 
�سمحت  اأن  اإىل  احتياطي  كمخزون 
والتطورات  االقت�سادية  الظروف 
االإنتاج  يف  منه  باال�ستفادة  التقنية 

ب�سورة اقت�سادية. 



The S-Oil refinery and harbor 
complex in Onsan, Korea, 
Saudi Aramco’s first foray 
into refining and marketing 
ventures in Asia, is seen here 
in 1993. The S-Oil venture 
was followed by others in the 
Philippines, Japan and China. 

1990s

العائدة  والفر�سة  امل�سفاة  جممع 
اأون�سان  اأويل يف مدينة  اإ�ض-  ل�رشكة 
اأرامكو  م�ساريع  اأول  الكورية، 
يف  والت�سويق  للتكرير  ال�سعودية 
م�رشوع  تبع  وقد   .1993 عام  اآ�سيا 
اإ�ض- اأويل اإقامة م�ساريع اأخرى يف كل 

من الفلبني واليابان وال�سني. 



The Land of Khuzama, an 
animated film produced by 
Saudi Aramco, is released to 
coincide with Earth Week in 
1999. The film, named after 
a type of local wildflower, 
stressed the importance of 
preserving the environment 
and underscored the need 
to respect the Kingdom’s 
wildlife.

1990s

املتحركة  الر�سوم  فيلم  عر�ض  مت 
اأرامكو  اأنتجته  الذي  اخلزامى"  "اأر�ض 
االأر�ض  اأ�سبوع  مبنا�سبة  ال�سعودية 
الفيلم،  هذا  اأكد  وقد   .1999 لعام 
الزهور  اإحدى  با�سم  �سمى  الذى 
الربية املحلية، على اأهمية املحافظة 
على البيئة، و�سدد على �رشورة احرتام 

احلياة الربية يف اململكة.



2000s

Haradh Gas Plant

معمل الغاز يف حر�ض



2000s

The “big board” in the 
Operations Coordination 
Center provides a real-time 
snapshot of Saudi Aramco’s 
operations, from wellheads 
to company terminals. 
Renovated in 2005, the 
biggest video display wall 
in the hydrocarbon industry 
allows operators to monitor 
operations across the 
Kingdom. 

تن�سيق  مركز  يف  الكربى  ال�سا�سة 
الأعمال  حية  �سورة  تعر�ض  االأعمال 
فوهات  من  بدءًا  ال�سعودية،  اأرامكو 
ال�رشكة.  فر�ض  اإىل  و�سوالً  االآبار 
وت�سمح هذه ال�سا�سة التي تعد اأكرب 
ال�سناعة  يف  املرئي  للعر�ض  لوحة 
 2005 عام  جتديدها  بعد  النفطية 
للم�سغلني مبراقبة االأعمال يف اأنحاء 

اململكة. 



2000s

Company scientists discuss an 
experiment in the Research 
& Development Center in 
Dhahran. The Center opened 
in 2000 and studies the 
desulfurization of crude 
oil, clean fuels, onboard 
carbon capture and other 
technologies. 

يناق�سون  ال�رشكة  علماء  من  عدد 
البحوث  مبركز  التجارب  اإحدى 
املركز  وافتتح  والتطوير يف الظهران. 
باإجراء  يقوم  حيث   2000 عام  يف 
درا�سات على اإزالة الكربيت من الزيت 
وا�ستخال�ض  النظيف،  والوقود  اخلام، 

الكربون وغريها من التقنيات. 



Students head to class on the 
campus of the King Abdullah 
University of Science and 
Technology, located on 
the Red Sea. The graduate 
research university, developed 
and built by Saudi Aramco, 
opened its doors in the fall of 
2009.

2000s

جمموعة من الطالب اأثناء توّجههم 
امللك  جامعة  يف  الدرا�سة  غرف  اإىل 
املطلة  والتقنية  للعلوم  عبداهلل 
على البحر االأحمر. وقد قامت اأرامكو 
هذه  واإن�ساء  بتطوير  ال�سعودية 
البحوث  يف  املتخ�س�سة  اجلامعة 
اأبوابها  لتفتح  العليا  والدرا�سات 

للطالب يف خريف 2009.



The Khurais crude oil 
processing facility comes 
online in 2009, adding 1.2 
million barrels per day of 
capacity. The Khurais project 
was one component of an 
effort to expand significantly 
the production and processing 
capacity of oil, gas, natural 
gas liquids, refining and 
petrochemicals. 

2000s

بداأ ت�سغيل مرفق معاجلة الزيت اخلام 
يف خري�ض عام 2009 بطاقة اإنتاجية 
اليوم.  يف  برميل  مليون   1.2 بلغت 
جهود  �سمن  خري�ض  م�رشوع  وجاء 
االإنتاجية  الطاقة  لزيادة  ال�رشكة 
الغاز  والغاز و�سوائل  واملعاجلة للزيت 
والبرتوكيماويات  والتكرير  الطبيعي 

ب�سكل كبري. 



2000s

A company employee and local 
students join together to plant 
mangrove seedlings in 2004 
as part of an effort to restore 
Tarut Bay. Saudi Aramco 
has sponsored mangrove 
research and restoration since 
the 1980s and its volunteer 
planting campaigns are an 
annual tradition.  

ي�سارك  ال�رشكة  موظفي  اأحد 
يف  املدار�ض  طالب  من  جمموعة 
 2004 عام  املانغروف  �ستالت  زراعة 
الإعادة  الرامية  اجلهود  من  كجزء 
تاروت  خليج  اإىل  االأ�سجار  هذه 
ال�سعودية  اأرامكو  ورعت  وتنميتها. 
زراعته  وا�ستعادة  املانغروف  بحوث 
وباتت  املا�سي  القرن  ثمانينات  منذ 
تقليًدا  التطوعية  الزراعية  حمالتها 

�سنويًا يف هذا ال�سياق. 



2010s

3-D reservoir simulation, Upstream Center, Dhahran

حماكاة املكامن ثالثية االأبعاد، مركز التنقيب واالإنتاج، الظهران



2010s

The Petro Rabigh joint 
venture integrates a refinery 
with chemicals production. 
Additional ventures in the 
Kingdom and abroad follow 
this integrated approach, 
marking the company’s 
transformation from an oil 
production powerhouse to 
a world leading integrated 
energy and chemicals 
company. 

يدمج  امل�سرتك  برتورابغ  م�رشوع 
املواد  اإنتاج  مرافق  مع  رابغ  م�سفاة 
م�ساريع  وتتبع  هناك.  الكيميائية 
هذا  وخارجها  اململكة  داخل  اأخرى 
اأ�سهم  الذي  االأمر  التكاملي،  النهج 
يف حتول اأرامكو ال�سعودية من �رشكة 
عاملية  �رشكة  اإىل  للنفط  منتجة 
الطاقة  جمال  يف  ورائدة  متكاملة 

واملواد الكيميائية. 



2010s

Geologists and petroleum 
engineers remotely direct well 
drilling from the Geosteering 
Center in Dhahran. Real-time 
information is transmitted 
from sensors near the drill bits 
to the center, which operates 
24 hours a day, seven days a 
week.

اجليولوجيني  من  جمموعة 
بتوجيه  يقومون  البرتول  ومهند�سي 
مركز  من  بعد  عن  االآبار  حفر  اأعمال 
ويتم  الظهران.  يف  االأر�سي  التوجيه 
اأجهزة  من  االآنية  املعلومات  بث 
ا�ست�سعار بالقرب من لقم احلفر اإىل 
املركز الذي يعمل على مدار ال�ساعة 

طيلة اأيام االأ�سبوع.



2010s

A green sea turtle swims 
through the blue waters of 
the Gulf, photographed for 
the Marine Atlas, published 
in 2011 and the result of 40 
years of research. The film 
Desert Seas, produced by 
Saudi Aramco, is broadcast 
on the National Geographic 
WILD channel. 

اخل�رشاء  البحرية  ال�سالحف  اإحدى 
وقد  الزرقاء  اخلليج  مياه  يف  ت�سبح 
"االأطل�ض  يف  الإدراجها  ت�سويرها  مت 
 2011 عام  يف  ن�رش  الذي  البحري"، 
وكان ثمرة 40 عاًما من البحوث. وقد 
جيوغرافيك  نا�سيونال  قناة  عر�ست 
 National Geographic" وايلد 
"بحار  فيلم  املرموقة   "WILD
اأرامكو  اأنتجته  الذي  ال�سحراء"، 

ال�سعودية. 



An artist’s rendering of 
the King Abdulaziz Center 
for World Culture captures 
the facility’s iconic style. 
The Center, which will be a 
catalyst for cultural and social 
progress, is a key component 
in the drive to build a 
knowledge-based economy.  

2010s

�سورة ملركز امللك عبدالعزيز الثقايف 
الفريد  املعماري  الطراز  تربز  العاملي 
الذي  املركز،  هذا  ويعد  للمركز. 
الثقايف  للتطور  حافزاً  �سيكون 
اأ�سا�سياً يف بناء  واالجتماعي، عن�رشاً 
يف  املعرفة  على  القائم  االقت�ساد 

اململكة.  



Our scientists and engineers 
work together — and with 
outside organizations — to 
develop new technologies 
and adapt existing tools. This 
innovative spirit is driving our 
goal to become by 2020 a fully 
integrated, truly global energy 
and chemicals enterprise with 
extensive operations across 
the globe.

2010s

ال�رشكة  ومهند�سي  علماء  يعمل 
موؤ�س�سات  مع  وبالتعاون  مًعا 
تقنيات  تطوير  اأجل  من  خارجية 
ومن  املتاحة.  االأدوات  واأقلمة  جديدة 
اأن تقودنا  الروح االبتكارية  �ساأن هذه 
اإىل هدفنا لن�سبح بحلول عام 2020 
�رشكة عاملية متكاملة بحق يف جمال 
الطاقة والكيميائيات تنت�رش اأعمالها 

على نطاق وا�سع يف اأنحاء العامل. 
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