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       مقدمة 

مقدمة  

مرموقة من  �سمعة  اكت�ساب  عاًما يف   30 من  لأكرث  املمتدة  م�سريتها  الر�سيد خالل  جنحت جمموعة 

خالل تقدمي جمموعة من املنتجات واخلدمات املتميزة لأكرث املجالت حتدًيا يف �سناعة النفط والغاز 

�سواء على امل�ستوى الإقليمي اأو العاملي. 

وباعتبارها �سركة رائدة يف جمال التكنولوجيا التطبيقية، واخلدمات املتخ�س�سة، فاإن جمموعة الر�سيد 

ت�سهم يف جميع عمليات �سناعة النفط بدًءا من العمليات املتو�سطة وحتى ال�سناعات التحويلية، كما 

املتطورة،  التكنولوجيا  اأحدث  لتقدمي  العاملية  املوؤ�س�سات  كربى  مع  �سراكات  يف  الدخول  على  حتر�ص 

واأف�سل املنتجات واخلدمات. 

وت�سعى جمموعة الر�سيد اإىل تعزيز مكانتها الطليعية يف جمال اخلدمات ال�سناعية والتجارية، وموا�سلة 

م�سرية التطور والتميز التي بداأتها منذ عام 1978، حيث تتميز بخربة وا�سعة يف جمال النفط والغاز 

ي�سمن  مبا  ت�ساهى،  ل  التي  والإن�سائية  والهند�سية،  والتكنولوجية،  الت�سنيعية،  قطاعاتها  خالل  من 

حتقيق النمو والتو�سع وتلبية احتياجات الهيدروكربون يف امل�ستقبل.  

Introduction 
Al-Rushaid Group has built its reputation over 30 years by providing advanced products 
and services for many of the most challenging applications in the oil and gas industry 
regionally and internationally.
 
A leader in the provision of applied technologies and specialist services, Al-Rushaid Group 
provides the whole process from upstream, midstream to downstream for the petroleum 
sector. Al-Rushaid Group has partnered with the world’s top companies to provide the 
best technology, products and services. 
 
Al-Rushaid Group is committed to building on its reputation for industrial and commercial 
services and its traditions of excellence established since its foundation in 1978. Providing 
unrivalled expertise in oil and gas development reinforced by its manufacturing, 
technological, engineering and construction sectors, Al-Rushaid Group is spearheading 
expansion and growth to serve the hydrocarbon requirements of the future.
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4 5       CHAIRMAN’S MESSAGE        كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة 

Since its inception in 1978, Al-Rushaid Group has focused on the development of its human and capital resources, in line with the strong social and economic policies and clear vision of the 
government of the Custodian of the Two Holy Mosques, as well as its continuous support provided to businessmen. These numerous achievements can be attributed to the blessings of Allah 
and the spirit of teamwork and co-operation that prevails within the group, as well as to the facilities provided to its partners.

 A clear future vision of partnership and the need to transfer state-of-the-art technology, manufacturing and achieve Saudization are at the heart of Al-Rushaid Group, which has grown through 
the development of unique and specialist joint ventures both locally and regionally, and through implementing key industrial and business projects that contribute to the economic life of the 
Kingdom of Saudi Arabia, as well as the direct and effective participation in supporting the community. 

Al-Rushaid is actively pursuing joint ventures with leading companies all around the world. The Group is also keen to encourage the development of a high-performance culture in order to 
equip a new generation of local employees with specialist knowledge and experience across a wide range of fields. Through this approach, Al-Rushaid Group is determined to create a model 
of excellence and to set an example for all companies in the Middle East.

Through our industrial, services and investment activities, Al-Rushaid Group will continue its outstanding efforts to enhance Saudi commerce and industry, as well as employing foresight and 
careful planning to ensure a bright future for the industry and transfer oil and gas technologies to the Kingdom of Saudi Arabia.

Abdullah Al-Rushaid

Chairman
Al-Rushaid Group

Chairman’s Message
كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة  

يف ظل ال�سيا�سات الإقت�سادية والإجتماعية احلكيمة والنظرة الثاقبة حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني حفظه اهلل ودعمها امل�ستمر لرجال الأعمال ا�ستطاعت جمموعة الر�سيد منذ ان�سائها عام 1978 اأن حتقق اأبرز اجنازاتها املتمثلة يف تطوير مواردها الذاتية 

وا�ستغاللها. وقد حتققت هذه الجنازات بف�سل اهلل ثم بروح التعاون التي تتمتع بها املجموعة والت�سهيالت التي وفرتها ل�سركائها يف تلك الجنازات.

وجاء تاأ�سي�ص جمموعة الر�سيد امتدادا لتلك ال�سيا�سات احلكيمة والتي تبنتها ال�سركة من خالل روؤيتها امل�ستقبلية لل�سراكة ونقل التقنية والت�سنيع وال�سعودة املتكاملة عرب تطوير م�ساريع م�سرتكة هادفة ومتميزة وعالية اجلودة على امل�ستويات املحلية والقليمية. 

كذلك من خالل ال�سعي لإجناز العمال التجارية وال�سناعية املثمرة واملفيدة للوفاء مبتطلبات النمو القت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية وامل�ساركة املبا�سرة يف الدعم الإجتماعي.

وتقوم جمموعة الر�سيد بتاأ�سي�ص م�ساريع م�سرتكة مع كربى املوؤ�س�سات وال�سركات الرائدة يف �سناعاتها يف العامل. وتعمل املجموعة يف نف�ص الوقت على ن�سر وتر�سيخ ثقافة الأداء املتميز من اأجل اعداد جيل جديد من الكوادر الوطنية املزودة باملعرفة واخلربة 

يف خمتلف املجالت. من خالل النهج الذي تتبناه ال�سركة يف ر�سالتها، يت�سح مدى ا�سرارنا على جعل جمموعة الر�سيد منوذجا للتميز حتتذي به بقية ال�سركات يف منطقة ال�سرق الأو�سط. 

ومن خالل اأن�سطتنا ال�سناعية، واخلدمية، وال�ستثمارية توا�سل جمموعة الر�سيد جهودها الرائدة يف تعزيز مكانة اململكة العربية ال�سعودية، والوفاء باحتياجات امل�ستقبل من خالل الروؤية ال�سائبة والتخطيط الدقيق مل�ستقبل م�سرق لل�سناعة ونقل تقنية 

خدمات الغاز والنفط يف اململكة العربية ال�سعودية .

عبداهلل الر�شيد

رئي�س جمل�س الإدارة

جمموعة الر�سيد

Abdullah Al-Rushaid and his son, Rasheed Al-Rushaid, inspect rockbits at the Dammam facility Abdullah Al-Rushaid, Chairman of Al-Rushaid Group
عبداهلل الر�سيد وابنه ر�سيد الر�سيد يتفقدان املثاقب يف م�سنع الدمام  عبداهلل الر�سيد رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة الر�سيد



6 7

 2004

م�شنع ال�شركة العربية ملثاقب واأدوات احلفر املحدودة 

يف هذا العام اأ�سبحت اأول �سركة توفر عمليات اإ�سالح 

اللقم متعددة الكري�ستالت املا�سية يف اململكة العربية 

ال�سعودية.  

 2000

جمموعة كليفالند بريدج

ا�ستحوذت جمموعة الر�سيد على جمموعة كليفالند بريدج 

مما �ساهم يف تعزيز قدرة كليفالند على الفوز باملزيد 

من امل�ساريع الهامة يف اململكة املتحدة، والوليات املتحدة 

الأمريكية، وال�سرق الأو�سط، وال�سرق الأق�سى. 

2002

اأويل فيلد �شنرت 

تاأ�س�ص اأويل فيلد �سنرت ليكون اأكرب مركز 

خلدمات حقول النفط يف اململكة.

1978
Al-Rushaid  Trading Company (ARTC) 
is established and provides specialist 
industry services to the petroleum sector.

1978

�شركة الر�شيد التجارية 

تاأ�س�ست ال�سركة لتقدمي خدمات 

�سناعية متخ�س�سة لقطاع النفط.

2007
NATCO and Al-Rushaid Group
sign a joint venture to manufacture and sell pressure vessels 
for the upstream, downstream and petrochemical markets.

2006
Abdullah Al-Rushaid Honoured 
HRH Prince Salman Bin Abdulaziz Al Saud, Governor of Riyadh 
and HRH Prince Mohammed Bin Fahd Al Saud, Governor of the  
Eastern Province, bestow an award on Abdullah Al-Rushaid.

 2006

تكرمي عبداهلل الر�شيد

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود اأمري منطقة 

الريا�ص، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن فهد اآل �سعود اأمري 

املنطقة ال�سرقية ي�سلمان جائزة تقدير اإىل عبداهلل الر�سيد. 

2000
Cleveland Bridge Group  
was acquired by Al Rushaid Group, strengthening 
Cleveland’s ability in winning further key major 
projects in the UK, US, Middle East and the Far East.

1978
جمموعة الر�سيد تبداأ عملياتها الت�سغيلية جللب اأف�سل 

خربات ال�سركات العاملية املتطورة مبا يلبي احتياجات 

النمو والتطور يف اململكة العربية ال�سعودية.

1978
Al-Rushaid Group start operations to 
facilitate the world’s most innovative 
companies in responding to the 
development needs of Saudi Arabia.

       MILESTONES

Oil and gas drilling contractor

30 years of service to the petroleum industry

       اأهم الإجنازات

2008
Al-Rushaid Group looks to the 
future with renewed ambition 
and remains dedicated to the 
prosperity of the Kingdom of 
Saudi Arabia.

2008
جمموعة الر�سيد تتطلع اإىل امل�ستقبل 

بروؤية طموحة، وتوا�سل جهودها 

لتعزيز م�سرية النمو والرفاهية يف 

اململكة العربية ال�سعودية. 

مقاول حفر للنفط والغاز

2004
Arabian Rockbits & Drilling Tools  
Manufacturing Ltd. 
In this year, the company became 
the first in Saudi to introduce 
Polycrystalline Diamond Bit Repair.

Largest manufacturer of rockbits in MENA
اأكرب م�سّنع للمثاقب يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا 

Dammam offshore construction and fabrication yard
من�ساأة بحرية وحو�ص لل�سفن يف الدمام 

Al-Rushaid Group global headquarters in the Kingdom of Saudi Arabia
املقر الرئي�سي العاملي ملجموعة الر�سيد يف اململكة العربية ال�سعودية 

Carquinez Bridge, California, U.S.A.
ج�سر كاركوينز، كاليفورنيا، اأمريكا

2007

ناتكو وجمموعة الر�شيد 

 يوقعان اتفاقية م�سروع م�سرتك لت�سنيع وبيع اأوعية 

ال�سغط لأ�سواق البرتوكيماويات وامل�ستلزمات ال�سناعية.

Al-Rushaid Group and NATCO in key partnership
�سراكة وطيدة بني جمموعة الر�سيد و ناتكو 

Their Royal Highnesses honour Abdullah Al-Rushaid
�ساحبا ال�سمو امللكي ي�سلمان جائزة تقدير اإىل عبداهلل الر�سيد

2002
Oil Field Centre
is established and is the largest oilfield 
service centre in the kingdom.

Abdullah and Rasheed Al-Rushaid at the Oil Field Centre

عبداهلل ور�سيد الر�سيد يف اأويل فيلد �سنرت 
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Dammam Well No.7, the site of the historic oil strike in 1938

8     INDUSTRIES

30 years of service to the petroleum industry

Al-Rushaid Group offers a diverse range of manufacturing and service related operations to facilitate 
the demands of the fast growing Saudi economy. 

Each company has been formed to take advantage of every process required to bring the raw 
materials to the end user. From seismic evaluation of potential and operational oil and gas fields, to 
the manufacture of rockbits, instrumentation and all well head related products. 

Company support services include, maintenance, manufacturing, exploration drilling both on and 
offshore, offshore construction and installation and related services.

Industries

9     ال�سناعات

ال�سناعات  

جمموعة الر�سيد توفر ت�سكيلة متنوعة من املنتجات واخلدمات التي تلبي الحتياجات املتزايدة لالإقت�ساد ال�سعودي املت�سارع النمو. 

اإن الهدف من اإن�ساء �سركات املجموعة املتنوعة الن�ساط هو توفري اخلدمات والعمليات الالزمة لتو�سيل املواد اخلام اإىل امل�ستخدم النهائي. بدًءا من طرق التقييم الزلزالية حلقول 

النفط والغاز املحتملة، حتى ت�سنيع املثاقب واأدوات احلفر، واملعدات ذات ال�سلة. 

ا جمموعة من خدمات الدعم الفني واللوجي�ستي ت�سمل �سيانة، حفر حقول النفط على الياب�سة و البحرية، بناء املن�ساآت، الرتكيب وغريها من اخلدمات.   تقدم ال�سركة اأي�سً
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Polycrystalline Diamond Bit Repair Strong local workforce

The largest manufacturer 
of fixed-cutter bits

         INDUSTRIES     /    ARABIAN ROCKBITS & DRILLING TOOLS MANUFACTURING          ال�سناعات     /     م�سنع ال�سركة العربية ملثاقب ومعدات احلفر املحدودة

Arabian Rockbits & Drilling Tools Manufacturing 
is a market leader in Saudi Arabia, continually growing to meet the needs of Saudi Aramco and the water-well industry with its drilling and seismic 
contractors. Dating back to 1981, the company was created as a joint venture between Al-Rushaid Group and Security DBS, a division of Halliburton.

Arabian Rockbits & Drilling Tools Manufacturing was the first and is now the largest manufacturer of tooth, insert and fixed-cutter bits in the Middle East 
from its location in Dammam’s second industrial city. In 2004, it became the first company to introduce Polycrystalline Diamond Bit Repair in Saudi Arabia. 
Further diversification of its service lines includes the repair of fixed-cutter products for all Security DBS service centres in the Middle East, Singapore  
and Australia.

Quality assurance is paramount with computerised manufacturing processes meeting APRI-7 and ISO 9001 standards backed by the latest research and 
development facilities. The latest innovations in drill-bit cutters, cutting structure, bearing technology are provided with software-bit design systems and  
in-Kingdom technical support.

A progressive approach is taken to human-resource investment and is committed to building a strong and talented local workforce with more than 50 
per cent Saudi nationals by implementing the Kingdom’s Saudisation programme.

 �سركة رائدة يف 
م�سنع ال�سركة العربية ملثاقب ومعدات احلفر املحدودة 

العربية ال�سعودية وتنمو با�ستمرار لتلبية احتياجات اأرامكو ال�سعودية ومقاويل احلفر والعمليات ال�سايزمية التابعني لهم بالإ�سافة اإىل جمال اآبار املاء. ومنذ 1981 تاأ�س�ست ال�سركة العربية ملثاقب 
 
اململكة

ومعدات احلفر كم�سروع �سراكة خمتلطة بني جمموعة الر�سيد و�سكيوريتي دي بي اإ�ص اإحدى اأق�سام �سركة هاليبورتون.

وتعترب هذه ال�سركة ومقرها يف املدينة ال�سناعية الثانية بالدمام اأول واأكرب م�سنع لـلقم احلفر امل�سننة والقنوية والقطع الثابتة يف ال�سرق الأو�سط. ويف عام 2004 اأ�سبحت ال�سركة  العربية ملثاقب ومعدات 

احلفر اأول �سركة توفر عمليات اإ�سالح اللقم متعددة الكري�ستالت املا�سية يف اململكة العربية ال�سعودية. وبالإ�سافة اإىل ذلك فاإن التعددية يف خطوط خدماتها ت�سمل اإ�سالح منتجات امل�سننات الثابتة جلميع 

مراكز اخلدمة التابعة ل�سكيوريتي دي بي اإ�ص يف ال�سرق الأو�سط ويف �سنغافورة واأ�سرتاليا. 

ويعد �سمان اجلودة من اأكرب اأولويات ال�سركة، لذلك ت�ستخدم ال�سركة عمليات انتاج وفق الأنظمة احلا�سوبية التي تلبي موا�سفات )اأيه بي اآر اآي 7( والآيزو 9001. وهذه الأنظمة مدعومة من قبل اأحدث 

من�ساآت البحث والتطوير. وتقدم اآخر التطورات يف تكنولوجيا لقم احلفر القاطعة واآلت القطع واملحمالت مع اأنظمة ت�سميم اللقم احلا�سوبية والدعم التقني يف اململكة. 

وتتبنى ال�سركة منهًجا طموًحا لال�ستثمار يف التنمية الب�سرية وهي ملتزمة ببناء قوى عاملة ماهرة ولديها حاليا ن�سبة �سعودة تفوق اخلم�سني باملائة بتطبيق برنامج ال�سعودة يف اململكة.
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Arabian Minerals and Chemicals Co. Ltd.  was established in 1976 as a joint venture 
with M-I SWACO, a highly reputable US drilling fluids giant. Arabian Minerals and Chemicals Co. Ltd. has an extensive drilling fluids manufacturing facility 
located in Dammam’s First Industrial City. Regular quality control testing takes place during the production process and the plant utilises modern dust collection 
equipment and employs a large skilled labour force. 

The company’s product range includes Barite, Bentonite, Calcium Carbonate, Hematite and Silica Flour. It is the leading drilling fluids supplier to Saudi Aramco 
and holds and excellent market share in Saudi Arabia’s drilling and exploration Industry. Arabian Minerals and Chemicals has earned an excellent reputation 
in the oil, gas and water well industry.

The leading drilling fluids 
supplier to Saudi Aramco

Arabian Minerals and Chemicals has an excellent reputation 
in the oil, gas and water well industry

Using modern dust collection equipment 
with the highest quality control

تاأ�س�ست ال�سركة العربية للمعادن والكيماويات املحدودة 
ال�سركة العربية للمعادن والكيماويات املحدودة 

يف عام 1976 بال�سراكة مع �سركة )اإم. اآي. �سواكو( الأمريكية التي تعد من عمالقة منتجي �سوائل احلفر يف العامل. ومتلك ال�سركة العربية للمعادن والكيماويات م�سنعًا لإنتاج ال�سوائل الكيميائية امل�سافة يف عمليات 

حفر اآبار النفط والغاز يف املدينة ال�سناعية الأوىل بالدمام. وتقوم ال�سركة باختبارات منتظمة ملراقبة اجلودة على خمتلف مراحل عملية الإنتاج كما ي�ستخدم امل�سنع اأحدث اأجهزة جمع الغبار وتقوم بتوظيف عدد 

كبري من العمالة املاهرة.

وتنتج ال�سركة كربيتات الباريوم والبنتونيت وكاربونات الكال�سيوم والهيماتيت ودقيق ال�سيليكا. وتعترب ال�سركة من اأكرب موردي �سوائل احلفر ل�سركة اأرامكو ال�سعودية وتتمتع بح�سة �سوق كبرية يف قطاع احلفر والتنقيب 

يف اململكة العربية ال�سعودية. كما تتمتع ال�سركة العربية للمعادن والكيماويات ب�سمعة ممتازة يف �سناعات النفط والغاز واآبار املاء.

         ال�سناعات     /     ال�سركة العربية للمعادن والكيماويات املحدودة
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Offshore jack-up rigs On-site gas drilling operation

ENSCO Arabia Ltd. has long-term contracts with Saudi Aramco 
for four offshore jack-up rigs with operations started in 2005. ENSCO Arabia has quickly become a 
preferred contractor for Saudi Aramco though its commitment to operating excellence and vision 
to be the ‘contractor of choice’ to the oil and gas industry.

ENSCO is a leading global offshore oil- and gas-drilling contractor, a service essential to oil 
companies in their worldwide exploration and development efforts. The ENSCO fleet of 49 rigs is 
strategically located in the most prolific oil and gas markets.

The company owns and operates one semi-submersible rig, the ENSCO 7500. In addition, ENSCO 
is constructing three additional ultra-deepwater semis. The first two rigs, ENSCO 8500 and ENSCO 
8501, being built against firm long-term contracts are scheduled for delivery by mid-2008 and 
early 2009, respectively. The third rig, ENSCO 8502, is scheduled for delivery in late 2009.

         INDUSTRIES     /    ENSCO ARABIA LTD.          ال�سناعات     /     �سركة ان�سكو العربية املحدودة

تعاقدت �سركة ان�سكو العربية 
�سركة ان�سكو العربية املحدودة 

املحدودة بعقود طويلة الأجل مع �سركة اأرامكو ال�سعودية لأربع حافرات بحرية ذات روافع وبداأ العمل يف هذه العقود عام 2005. تعترب 

�سركة ان�سكو العربية املحدودة من املقاولني املعتمدين لأرامكو ال�سعودية من خالل التزامها بالمتياز الت�سغيلي وروؤيتها الهادفة يف 

�سناعة النفط والغاز.

جهودها  يف  والغاز  النفط  ل�سركات  �سرورية  خدمة  وهذه  والغاز  للنفط  البحري  احلفر  جمال  يف  رائدة  �سركة  ان�سكو  تعترب  كما 

التنقيبية والتنموية العاملية. ي�سمل اأ�سطول ان�سكو 49 حافرة موجودة ب�سورة ا�سرتاتيجية يف اأكرب اأ�سواق النفط والغاز.

كما متلك وت�سغل ال�سركة حافرة �سبه قابلة للغمر وهي ان�سكو 7500. وبالإ�سافة اإىل ذلك تعمل ان�سكو على اإن�ساء ثالث حافرات �سبه 

قابلة للغمر للمياه �سديدة العمق. واأول حافرتني من هذا الطراز، ان�سكو 8500 وان�سكو 8501، يتم بناوؤهما على اأ�سا�ص عقود ثابتة 

وطويلة الأجل و�سيتم اإكمال اإن�سائها يف منت�سف عام 2008 واأوائل عام 2009. اأما احلافرة الثالثة، ان�سكو 8502، فمن املقرر اأن 

يتم ت�سليمها يف اأواخر عام 2009.

Offshore oil drilling 
Arabian Gulf
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Support vessel for production services

         INDUSTRIES     /    GLOBAL AL-RUSHAID CO. LTD.

Supply vessel for offshore construction

Global Al-Rushaid Co. Ltd. is one of the world’s leading offshore construction 
companies offering a wide range of offshore construction and support services to the international oil and gas industry.

In 1997, Al-Rushaid Group entered into a joint venture creating Global Al-Rushaid offering turnkey fabrication and installation 
of major offshore production facilities and pipelines. A wide range of support activities to the offshore oil and gas industry is 
provided including the provision of offshore support vessels, an extensive inventory of diving spreads and a range of highly 
specialised sub-sea engineering equipment.

Wide range of support vessels for 
offshore oil & gas production

         ال�سناعات     /     �سركة قلوبال الر�سيد اأوف �سور املحدودة

اإحدى ال�سركات القيادية يف 
�سركة قلوبال الر�سيد اأوف �سور املحدودة 

جمال الإن�ساء البحري وتوفر عددا كبريا من خدمات الإن�ساء والدعم البحري وخدمات الدعم لقطاع النفط والغاز. 

يف عام 1997 اتفقت �سركة قلوبال املحدودة وجمموعة الر�سيد على قيام م�سروع م�سرتك لتاأ�سي�ص �سركة قلوبال الر�سيد اأوف �سور املحدودة. 

وتقدم �سركة قلوبال الر�سيد اأوف �سور  املحدودة خدمات الت�سنيع والرتكيب الكامل للمن�ساآت الإنتاجية البحرية الكربى وخطوط الأنابيب. كما توفر عددا كبريا من اأن�سطة 

الدعم لقطاع النفط والغاز البحري وت�سمل هذه اخلدمات توفري مراكب دعم بحرية واأدوات الغط�ص باأنواعها وعدد من الأدوات الهند�سية املتخ�س�سة التي ت�ستخدم حتت 

�سطح البحر.
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15,000 sq m state-of-the-art  
shoe manufacturing plant

 A reputation for excellent, high-quality products ISO 9001 certified

Saudi Leather Industries (SLI) (previously known as Saudi Shoe 
Company Ltd.) was established in 1982 to meet the local and regional requirements of military and safety footwear.

SLI is a wholly Saudi-owned manufacturing plant on 15,000 square metre (sq m) in Dammam’s Second Industrial City 
utilising modern, state-of-the-art machinery according to the latest procedures and systems. Quality assurance is at 
the heart of SLI with its manufacturing facilities ISO 9001 certified since 1996 including a testing laboratory for raw 
materials and finished goods to monitor and meet the highest international standards and specifications.

SLI is a member of many international institutes specialising in shoe research and testing and a member of SATRA 
Technology Centre in the UK. 

SLI has a reputation for excellent, high-quality products across the GCC and the Middle East and is expanding its export 
markets on an international basis.

         INDUSTRIES     /    SAUDI LEATHER INDUSTRIES (SLI)          ال�سناعات     /     ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات اجللدية املحدودة 

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات اجللدية املحدودة 
)معروفة �سابقا با�سم �سركة الأحذية ال�سعودية املحدودة( اأ�س�ست يف عام 1982 لتلبية الحتياجات املحلية والإقليمية لالأحذية الع�سكرية واأحذية ال�سالمة. 

اأحدث  وت�ستخدم  بالدمام  الثانية  ال�سناعية  املدينة  يف  مربع  مرت   15000 م�ساحة  على  م�سنعها  ويقع  الر�سيد  جمموعة  قبل  من  بالكامل  مملوكة  وال�سركة 

الآلت وفقًا للمعايري والإجراءات الأكرث تطورا. وتعترب ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات اجللدية املحدودة �سمانات اجلودة التي تقدمها من اأهم اأولوياتها، فقد 

املعايري  اأعلى  ا�ستيفاء  من  والتاأكد  ملراقبة  ال�سنع  التامة  وال�سلع  اخلام  املواد  لفح�ص  خا�سا  خمتربا  ومتلك   1996 منذ  “اليزو 9001”   منحت �سهادة 

واملوا�سفات العاملية. 

اململكة  وان�سمت ال�سركة اإىل ع�سوية العديد من املعاهد الدولية املتخ�س�سة يف اأبحاث واختبارات الأحذية كما اأنها ع�سو يف مركز “�ساترا للتكنولوجيا” يف 

املتحدة، وع�سو يف املعهد الوطني للمقايي�ص )اآي اإن اإ�ص اآي(.  

وتتمتع ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات اجللدية ب�سمعة ل ت�ساهى يف �سناعة منتجات ممتازة وعالية اجلودة يف كل اأرجاء دول جمل�ص التعاون اخلليجي وال�سرق 

الأو�سط وهي تو�سع من نطاق �سادراتها اإىل اأ�سواق عاملية اأخرى.
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Crude oil is the product of compression and heating of 
organic matter (plants or fossils) trapped under mud and 
rock and formed over millions of years.

Forams are small unicellular marine animals

Forams from the Triassic period
Al-Rushaid Group has partnered with many of the world’s leading companies harnessing advanced technologies for petroleum 
applications in manufacturing, production and related services on a local and regional basis.
 
Al-Rushaid Group is expanding its technology platforms to meet the increasing oil and gas demands of the hydrocarbons 
sectors throughout the Middle East. The petroleum and petrochemical sectors demand world-class technologies, engineering, 
products and services and through Al-Rushaid Group the availability of sophisticated expertise and technical resources.
 
Through its purpose-built and fast expanding Oil Field Centre (OFC), Al-Rushaid has created a global resource with six key 
joint ventures to serve oil majors and support subcontractors and other petroleum industry players to explore, develop and 
produce energy reserves. Importantly, Al -Rushaid Group through the OFC is meeting increasing requirements on a local basis 
for sophisticated manufacturing, service and repair facilities to meet upstream, midstream and downstream activities.

Technologies

21     التكنولوجيا

التكنولوجيا  

حر�ست جمموعة الر�سيد على التعاون مع العديد من ال�سركات العاملية الرائدة لال�ستفادة من التكنولوجيا املتطورة يف تطبيقات النفط �سواء يف الت�سنيع اأو الإنتاج اأو اخلدمات ذات ال�سلة على امل�ستوى املحلي والإقليمي. 

وت�سعى املجموعة اإىل تطوير براجمها التكنولوجية للوفاء بالحتياجات املتزايدة للنفط والغاز يف قطاع الهيدروكربون يف جميع اأنحاء ال�سرق الأو�سط. فال�سناعات البرتولية والبرتوكيماوية حتتاج اإىل تكنولوجيا عاملية امل�ستوى، 

وم�ستوى راٍق من الهند�سة املتقدمة واخلدمات واملنتجات املتميزة، لذا توفر املجموعة اخلربة التكنولوجية واملوارد التقنية الالزمة لهذه القطاعات. 

ومن خالل مركز اأويل فيلد �سنرت املتعدد الأغرا�ص عمدت جمموعة الر�سيد اإىل اإقامة مرفق عاملي مع �ستة م�ساريع م�سرتكة بهدف خدمة قطاع النفط، ودعم املقاولني الفرعيني وغريهم من العاملني يف �سناعة النفط يف 

جهودهم لكت�ساف وتطوير واإنتاج احتياطيات الطاقة. والأهم من ذلك اأن من خالل مركز اأويل فيلد جنحت املجموعة يف تلبية املتطلبات املحلية املتزايدة ملن�ساآت الت�سنيع واخلدمات وال�سيانة مبا يفي باحتياجات العمليات 

وامل�ستلزمات ال�سناعية، وال�سناعات التحويلية.  
اإن النفط اخلام هو نتاج تعر�ص املواد الع�سوية )النباتات اأو احلفريات( 

مل�سادر  ال�سنني  ماليني  عرب  واملتكونة  وال�سخور  الطني  حتت  املوجودة 

احلرارة وال�سغط. 
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Al-Rushaid Parker Drilling

Oil Field Centre (OFC) is the largest oilfield service centre in Saudi Arabia. 
Covering an area of 280,000 sq m, the centre serves individually customised manufacturing and industrial units which 
service the oil and gas industry.

The centre offers on-site accommodation for 800 people, and the internal infrastructure includes roadways, industrial 
power supply, street lighting, state-of-the-art communications, environmentally friendly tertiary treatment facilities and 
24-hour security.

Oil Field Centre is located in close proximity to Saudi Aramco and the cities of Al-Khobar and Dammam.

The largest oilfield service 
centre in Saudi Arabia

Cameron Al-Rushaid centre

TECHNOLOGIES     /     OIL FIELD CENTRE (OFC)                  التكنولوجيا     /     اأويل فيلد �سنرت

يعترب اأويل فيلد �سنرت اأكرب مركز متكامل خلدمات حقول النفط يف اململكة العربية ال�سعودية. ويقع املركز على 
اأويل فيلد �سنرت 

اأر�ص تبلغ م�ساحتها 280 األف مرت مربع ويخدم وحدات ت�سنيع و�سناعات �سممت خ�سي�سا لتوفر خدماتها لقطاع النفط والغاز.

 ويقدم املركز البنية التحتية الداخلية التي ت�سمل ال�سوارع ومولدات الطاقة ال�سناعية واإ�ساءة الطرق واأحدث نظم الت�سالت ومرافق معاجلة حمافظة على البيئة من 

اجليل الثالث بالإ�سافة اإىل خدمات اأمنية على مدار ال�ساعة. 

ويقع اأويل فيلد �سنرت بالقرب من �سركة اأرامكو ال�سعودية ومدينتي اخلرب والدمام.
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Cameron Al-Rushaid Ltd. is the world’s leading 
provider of equipment used to control pressure and direct flows at or near the surface or well-head 
of oil & gas wells. Cameron and the Al-Rushaid Group initiated a joint venture in 2000 creating 
Cameron Al-Rushaid Ltd.
 
The activities of Cameron Al-Rushaid include manufacture and re-manufacture of land well-head 
equipment, gate valves and BOP equipment. Other activities include hydro testing, inspection, 
sandblasting, painting and nitrogen testing. The Cameron Al-Rushaid facility is located within the 
Al-Rushaid Oil Field Service Centre and covers over 42,000 sq ft.

Cameron provides the most cost-effective solutions for flow equipment 

Cameron Al-Rushaid is a world leader in providing well-head 
equipment such as blow-out preventers (BOPs)

         TECHNOLOGIES     /     CAMERON AL-RUSHAID LTD.          التكنولوجيا     /     �سركة كامريون الر�سيد املحدودة

�سركة كامريون هي 
�سركة كامريون الر�سيد املحدودة 

اآبار النفط  اأو راأ�ص البئر يف  �سركة عاملية رائدة يف توفري معدات التحكم يف ال�سغط والتدفق املبا�سر لل�سوائل عند اأو قرب ال�سطح 

والغاز. وقد دخلت �سركة كامريون وجمموعة الر�سيد يف م�سروع م�سرتك يف العام 2000 بتاأ�سي�ص �سركة كامريون الر�سيد املحدودة. 

وتت�سمن اأعمال �سركة كامريون الر�سيد ت�سنيع واإعادة ت�سنيع معدات راأ�ص البئر الأر�سية وال�سمامات البوابية ومعدات منع ثوران 

اأعمال اأخرى مثل الختبار ب�سغط املاء والتفتي�ص واملعاينة والتنظيف بنفث الرمل والدهان وفح�ص النيرتوجني.  اإ�سافة اإىل  البئر، 

ويوجد مرفق كامريون الر�سيد داخل مركز خدمة حقول اأويل فيلد التابع ملجموعة الر�سيد وم�ساحته 42000 قدم مربع. 
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NATCO Al-Rushaid is a joint venture comany between NATCO Inc. and Al-Rushaid Group 
to build, market and sell process equipment, technologies, systems and related services. NATCO Al-Rushaid is a leading provider of 
wellhead process equipment, systems and services used in the production of oil and gas. NATCO has designed, manufactured and 
marketed production equipment and services for over 80 years with its production equipment used in major oil and gas producing 
regions of the world. 

NATCO Al-Rushaid is recognised as a world leader in process technology and equipment manufacturing and the partnership with 
Al-Rushaid Group represents significant opportunities to apply technology to various industry sectors. The joint venture agreement 
includes the construction of dedicated vessel manufacturing facilities within Al-Rushaid’s new industrial complex.

The facility will have the capability to manufacture pressure vessels for the upstream, downstream and petrochemical markets 
and deliver skidded packages incorporating NATCO Al-Rushaid production processing technologies. The new facility will focus on 
debottlenecking opportunities and sales of crude oil desalting and dehydration equipment and later into proprietary solutions for 
produced water treatment systems, seawater injection and ultimately CO2 membranes for enhanced oil recovery. 

NATCO Al-Rushaid operates R&D facilities in the USA, Canada and the UK bringing the best available technology to the oil and gas 
market. This comprises one of the largest and most innovative portfolios of compact oil, gas and water treatment technologies 
available. In addition, via its laboratory test loops or via CFD analysis, the company is able to simulate field conditions in order to tailor 
unique solutions to difficult problems.

         TECHNOLOGIES     /     NATCO AL-RUSHAID          التكنولوجيا     /     جمموعة ناتكو الر�سيد

تعد جمموعة ناتكو الر�سيد �سركة خمتلطة ت�سم �سركة ناتكو وجمموعة الر�سيد لت�سنيع، وت�سويق، 
جمموعة ناتكو الر�سيد 

معدات الت�سغيل، والتقنيات، والأنظمة، واخلدمات ذات ال�سلة. وناتكو �سركة رائدة يف توفري معدات روؤو�ص الآبار والأنظمة واخلدمات امل�ستخدمة يف اإنتاج النفط والغاز. وقد 
 
وبيع

داأبت ناتكو على ت�سميم، وت�سنيع، وت�سويق معدات ومنتجات الإنتاج على مدى اأكرث من 80 عاًما حيث يتم ال�ستعانة مبعداتها البحرية والربية يف معظم مناطق العامل الرئي�سية 

املنتجة للنفط والغاز. 

ت�ستهر جمموعة ناتكو بكونها �سركة رائدة يف العامل يف جمال توفري التكنولوجيا واملعدات حيث متثل �سراكتها مع جمموعة الر�سيد فر�سة هائلة لتطبيق التكنولوجيا يف خمتلف 

قطاعات ال�سناعة. وتت�سمن اتفاقية ال�سراكة بناء مرافق خا�سة لت�سنيع اأوعية ال�سغط يف جممع الر�سيد ال�سناعي اجلديد يف املنطقة ال�سرقية. 

تتيح املن�ساآت اجلديدة ت�سنيع اأوعية ال�سغط الالزمة لأ�سواق البرتوكيماويات وال�سناعات التحويلية، ف�سال عن اإمكانية توفري معدات نقل �سمن تقنيات الت�سغيل ملجموعة ناتكو. 

يركز امل�سنع اجلديد على ال�ستفادة من الفر�ص املتاحة وبيع معدات اإزالة امللوحة واملياه من النفط اخلام، ثم تقدمي حلول لأنظمة معاجلة املياه، واحلقن مبياه البحر، اإىل جانب 

اأغ�سية ثاين اأك�سيد الكربون لتعزيز عمليات ا�ستخال�ص النفط. 

تدير جمموعة ناتكو مراكز اأبحاث وتطوير يف الوليات املتحدة الأمريكية، وكندا، واململكة املتحدة مبا يتيح لأ�سواق النفط والغاز ال�ستفادة من اأحدث التقنيات املتطورة. وتت�سمن 

تلك التقنيات اأكرب واأكرث املنتجات اإبداًعا وتطوًرا يف جمال النفط والغاز ومعاجلة املياه. عالوة على ذلك توفر املجموعة اختبارات معملية رائدة وحتاليل CFD التي تتيح حماكاة 

الظروف ال�سائدة يف حقول النفط مما ي�سّهل اإيجاد وت�سميم حلول متميزة لأ�سعب امل�سكالت.  

The design and supply of process equipment to separate the 
wellstream into its component phases is a key technology 
available through the NATCO Al-Rushaid partnership

Dehydrators and Desalters designed to treat a range of oil
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Designing & executing large scale offshore projects Designing & executing large scale offshore projects

Ashcrosft Al-Rushaid Instrument Co. Ltd. 
(AARICO) is a joint venture between Al Rushaid Petroleum Investment Co. and Ashcroft Inc. (USA). Ashcroft Al Rushaid 
Instrument is manufacturing pressure gauges, thermometers, pressure, temperature and differential pressure switches 
in Saudi Arabia . These products are distributedto energy and petrochemical facilities throughout the  facility is based 
Arabian Gulf.

The facility has been in operation since 1985, in the support industrial area of Jubail Industrial City and is a major 
supplier to Saudi Aramco, SABIC petrochemical plants and Saudi Electricity/SWCC power plants. 

AARICO is ISO 9002 approved facility hold ASME certification for the manufacture of safety relief valves as well as 
UL listing and Underwriters Laboratories certification for explosion-proof pressure and temperature switches. Other 
qualifications include the Saudi Arabian Standard Organization (SASO) Certificate of Conformance & Mark of Quality 
for the pressure gauges manufactured in this facility. This is the only manufacturer of pressure instruments in the 
Arabian Gulf region staffed with trained and experienced assemblers, testers, and calibrators that are annually re-
certified by our Training Managers.

Provides drilling services onshore and offshore worldwide

TECHNOLOGIES     /     ASHCROSFT AL-RUSHAID INSTRUMENT CO. LTD. (AARICO)                  التكنولوجيا     /     �سركة الر�سيد باركر حلفر الآبار املحدودة
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Saipem Taqa Al-Rushaid (STAR) Fabricators Co. Ltd. is a new company between 
Taqa Al-Rushaid for Maritime Works Co. Ltd. (60 per cent) and Saipem International BV (40 per cent). STAR has been awarded a long term contract with 

Saudi Aramco for the fabrication of offshore structures in Saudi Arabia.

In the frame of this contract, STAR will develop a first class fabrication yard in the King Abdul Aziz Port of Dammam, the first of its kind in the Kingdom. 
The yard phase 1 development encompasses the fabrication of seven offshore platforms per year, with the ability to develop in line with future Saudi 
Aramco requirements.

.TECHNOLOGIES     /     SAIPEM TAQA AL-RUSHAID (STAR) FABRICATORS CO. LTD                  التكنولوجيا     /     �سركة �سايبم طاقة الر�سيد للت�سنيع املحدودة)�ستار(

�سركة جديدة م�سرتكة 
�سركة �سايبم طاقة الر�سيد للت�سنيع املحدودة)�ستار( 

ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  مع  الأجل  على عقد طويل  ال�سركة يف احل�سول  وقد جنحت   .%40 بني �سركة طاقة الر�سيد لالأعمال البحرية املحدودة بن�سبة 60%، و�سركة “�سايبم اإنرتنا�سيونال بي يف” بن�سبة 

لت�سنيع هياكل بحرية يف اململكة العربية ال�سعودية. 

مبوجب هذا العقد تقوم �ستار باإن�ساء حو�ص ت�سنيع عايل امل�ستوى يف ميناء امللك عبد العزيز يف الدمام، ليكون الأول من نوعه يف اململكة. تت�سمن املرحلة الأوىل من امل�سروع ت�سنيع �سبع من�سات بحرية 

�سنوًيا، مع اإمكانية تطوير احلو�ص لكي يفي مبتطلبات اأرامكو  ال�سعودية يف امل�ستقبل. 

Designing & executing large scale offshore projects Detail fabrication of offshore structure

Offshore construction and fabrication yard
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Saudi nationals representing more than 50per cent of the total workforce 

Engineering expertise is provided by Weatherford Al-Rushaid 
for a complete range of specialist oil and gas industry 
equipment at the Oil Field Centre (OFC)

.TECHNOLOGIES     /     WEATHERFORD AL-RUSHAID (WAR) LTD                  التكنولوجيا     /     �سركة وذرفورد الر�سيد املحدودة

Weatherford Al-Rushaid (WAR) Ltd. is a joint venture between the Al-Rushaid Group and Weatherford 
International Inc. (USA). Since 1979, Weatherford Al-Rushaid remains the only manufacturer of cementation products in Saudi Arabia with an expanding product range in 
response to technological advancements in product design and the increasing complexities of modern drilling techniques. Products include float equipment, centralisers, stage 
tools, packers and other related equipment. Weatherford Al-Rushaid’s highly experienced and dedicated team from the engineering-to-customer interface to the machine  
shop-to-well-site installation, provides absolute confidence from working with the best.

Weatherford Al-Rushaid is firmly committed to the process of Saudisation, reflected in increasing positive trend well above the industry average. When combined with our other 
joint venture with Weatherford Saudi Arabia (WSA) the company employs more than 200 people with Saudi nationals representing more than 50 per cent of the total workforce. 
WSA/ Weatherford Al-Rushaid is certified by API (American Petroleum Institute) & ISO 9001-2000 for quality management system. In 2007, Integrated Management System 
certification has been achieved for ISO 14001 Environmental and ISO 18001 Safety.

Weatherford Al-Rushaid head office

م�سروع �سراكة خمتلطة بني جمموعة الر�سيد و�سركة وذرفورد الدولية الأمريكية. ومنذ عام 1979 حتى الآن تعترب �سركة  
�سركة وذرفورد الر�سيد املحدودة 

وذرفورد الر�سيد التي ت�سنع املنتجات الأ�سمنتية يف اململكة العربية ال�سعودية مع جمموعة من املنتجات يف تطور دائم ملجاراة التقدم التكنولوجي يف ت�سميم املنتج وا�ستخدام تقنيات احلفر احلديثة. وت�سمل املنتجات اأدوات عوم وممركزات 

والأدوات املرحلية وعوازل الإنتاج وعدد من الأدوات ذات ال�سلة. وفريق عمل وذرفورد الر�سيد يتمتع باخلربة العالية واللتزام بتقدمي اخلدمات الهند�سية اإىل العميل ومرحلة الور�سة اإىل الرتكيب يف موقع البئر،  ويوفر ذلك اإح�سا�ص بالثقة 

الكاملة لدى العمالء. 

وذرفورد الر�سيد ملتزمة متاما بعملية ال�سعودة وذلك ظاهر بجالء يف النمط الإيجابي لتطبيق ال�سعودة. واإذا جمعنا �سركة وذرفورد الر�سيد مع �سركة وذرفورد العربية ال�سعودية، ف�سنجد اأن ال�سركة توظف اأكرث من 200 مواطن �سعودي 

ميثلون اأكرث من 50 باملائة من اإجمايل القوى العاملة يف ال�سركتني. ومت منح �سركة وذرفورد الر�سيد من قبل معهد البرتول الأمريكي �سهادة الآيزو 9001-2000 لنظام اإدارة اجلودة. ويف عام 2007 حازت ال�سركة �سهادة الآيزو 14001 لنظام 

الإدارة البيئية والآيزو 18001 لنظام الإدارة الأمنية.
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Complete range of oil and 
gas industry equipment

Highly skilled Saudi technicians Provides a range of specialised oilfield services

Weatherford Saudi Arabia (WSA) Ltd. is a joint venture between  
Al-Rushaid Group and Weatherford International Inc. (USA).  The company provides a range of specialised oilfield services to the oil and gas industry 
operating from a purpose-built world-class facility at Al-Rushaid Oil Field Centre. WSA has a substantial inventory of drilling equipment including 
pressure-control equipment, drill-pipe and handling equipment, reamers, fishing and milling tools and other related equipment.  A complete range 
of casing and tubing handling and running equipment is also available and is complemented by a team of highly trained and experienced Tubular 
Running Services (TRS) technicians. This team of highly skilled technicians is 100 per cent Saudi and possesses a track record of excellence that is 
unmatched in Saudi Arabia.

Highly skilled down-hole service supervisors are available to assist customers with down-hole problems using drill-pipe or coiled-tubing conveyed 
tools to put wells back on line quickly and economically.  These specialists also provide the expertise to instal well-deviation equipment such as the 
QuickCut range of whipstocks and the internal expandable casing patch used for the fast and economical repair of casing leaks. Fully equipped to API 
specifications, seven machine shops operate around the clock in facilities providing complete inspection, repair and testing services for a wide range of 
drilling tools. WSA is firmly committed to Saudisation reflected by an increasingly positive trend well above the industry average with Saudi nationals 
representing more than 50 per cent of the total workforce.

WSA & Weatherford Al-Rushaid (WAR) is certified by API (American Petroleum Institute) & ISO 9001- 2000 for quality management system. In 2007, 
Integrated Management System certification has been achieved for ISO 14001 Environmental and ISO 18001 Safety.

هي م�سروع �سراكة خمتلطة بني جمموعة الر�سيد و�سركة 
�سركة وذرفورد العربية ال�سعودية املحدودة 

وذرفورد اإنرتنا�سونال. تقدم ال�سركة عددا من خدمات حقول النفط املتخ�س�سة ل�سناعة النفط والغاز. وتعمل ال�سركة من من�ساأة ُبنيت خ�سي�سا وبطراز عاملي يف مركز اأويل فيلد �سنرت. ومتلك �سركة 

وذرفورد العربية ال�سعودية خمزونات كبرية من اأدوات احلفر ت�سمل اأدوات التحكم يف ال�سغط، واأنابيب احلفر واأدوات املناولة، ومثاقب التقوير واأدوات التقاط ال�سقائط والتفريز وعدد من الأدوات ذات 

ال�سلة. كما توفر جمموعة متكاملة من اأدوات التغليف ومناولة الأنابيب واإنزالها يف البئر، كما اأنها مدعومة من قبل فريق عايل التدريب وفنيي خدمات الإنزال الأنبوبية. وهذا الفريق من الفنيني املهرة 

موؤلف بالكامل من العمالة ال�سعودية. 

يقدم م�سرفو خدمات الآبار حلول �سيانة الآبار با�ستخدام اأدوات اأنابيب احلفر واإ�سالح الأنابيب امللتفة لإعادة ت�سغيل الآبار بفعالية وبطريقة اقت�سادية. وهوؤلء اخلرباء يوفرون خربات واأدوات متييل 

الآبار مثل جمموعة )كويك كت( ورقعة التغليف الداخلية املتمددة لرتقيع اأنابيب التغليف التي ت�ستخدم يف اإ�سالح الت�سريبات ب�سورة �سريعة واقت�سادية. والور�سة جمهزة وفقًا ملوا�سفات املعهد الأمريكي 

للبرتول )ايه بي اآي( تعمل على مدار ال�ساعة لتوفر خدمات الفح�ص والإ�سالح والختبار ملجموعة كبرية من اأدوات احلفر. وذرفورد العربية ال�سعودية ملتزمة متاما بال�سعودة وذلك ظاهر بجالء يف 

النمط الإيجابي املتزايد الذي يفوق املعدل يف القطاع وميثلون اأكرث من 50 باملائة من اإجمايل القوى العاملة. 

ومت الت�سديق على �سركة وذرفورد العربية ال�سعودية ووذرفورد الر�سيد من قبل معهد البرتول الأمريكي )ايه بي اآي(، كما منحت �سهادة الآيزو 9001 - 2000 لنظام اإدارة اجلودة. ويف عام 2007 حازت 

ال�سركة �سهادة الآيزو 14001 لنظام الإدارة البيئية والآيزو 18001 لنظام الإدارة الأمنية.
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Baker Hughes is a technology leader 
in drilling, formation evaluation, 
completion and production

         TECHNOLOGIES     /     BAKER HUGHES          التكنولوجيا     /     بيكر هيوز

Baker Hughes received double awards at the World Oil 2007 Technology 
Awards for Best Fluid and Best Data Management Solutions

Baker Hughes is a leading provider to the global oil and natural gas industry with 
products and services for drilling, formation evaluation, completion and production. Baker Hughes creates value for 
oil and gas producers by providing practical and reliable technology to find, develop, produce and manage oil and 
gas reservoirs. Operating in more than 90 countries worldwide, Baker Hughes provides products and services to 
international oil companies, independent oil and gas companies and national oil companies.

Baker Hughes has built its leadership in exploration and production technology with a foundation of engineering, 
development, data processing and proprietary manufacturing capabilities. Baker Hughes is the leader on completion, 
work-over, liner hangers, sand control, inflatable systems, service tools, fishing services and intelligent wells 
multilaterals/expendables.

تعد بيكر هيوز �سركة رائدة يف جمال �سناعة النفط والغاز الطبيعي يف العامل، حيث توفر جمموعة متنوعة من املنتجات 
بيكر هيوز 

واخلدمات الالزمة للحفر، والتقييم، والإكمال، والإنتاج. وت�ساعد منتجات بيكر هيوز على خلق قيمة عاملية ملنتجي النفط والغاز من خالل تقدمي تكنولوجيا 

عملية ومعتمدة للتنقيب واإنتاج واإدارة مكامن النفط والغاز. تعمل ال�سركة يف اأكرث من 90 دولة يف العامل حيث تقدم منتجاتها وخدماتها اإىل �سركات النفط 

العاملية، و�سركات النفط الوطنية. 

َبنت بيكر هيوز ريادتها يف جمالت التنقيب وتكنولوجيا الإنتاج على اأ�سا�ص قدراتها الهند�سية والتنموية ومعاجلة البيانات والإنتاج اخلا�ص للمعدات. وبيكر 

هيوز هي �سركة قيادية يف اإجناز املهمات وال�سيانة ومقاومة �سفي الرمال والأنظمة القابلة للنفخ واأدوات ال�سيانة وخدمات التقاط الأدوات ال�ساقطة يف البئر 

والآبار الذكية )متعددة الأطراف والقابلة لال�ستهالك(.
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Hosting the largest pump test 
stand in the Middle East

         التكنولوجيا     /     �سركة فلو�سريف الر�سيد املحدودة

Flowserve Al-Rushaid Co. Ltd. is a joint venture agreement 
since 2006 between Flowserve and Al-Rushaid Investment Company to manufacture, repair, and service pumps, 
mechanical seals and other flow control machinery in Saudi Arabia. The facility in the Oil Field Centre occupies 
an area of about 28,000 sq m with an additional 7,000 sq m reserved for future expansion. The workshop, 
test stand, service area and offices occupy about 12,800 sq m of which 1,600 sq m are for the test stand and 
5,400 sq m for the shop. The facility houses the largest pump test stand in the Middle East with a capacity of 
about a million gallons. It is equipped with Variable Frequency Drive and the proper instrumentation to test 
pumps up to 8,000 HP. The Test Stand can be used to test not only the Flowserve Pumps in Saudi Arabia but 
also those of any in-Kingdom manufacturers and other GCC countries. Provisions have been made to test even 
larger pumps in the future. 

The shop is equipped with the necessary machine tools to repair, service, upgrade, manufacture and package 
all of the Flowserve Pump Division product lines. The facility can manufacture turned parts and carries parts 
to provide Quick Response Centre services to customers in Saudi Arabia. It repairs and replaces any OEM 
mechanical seals specially those of Flowserve manufacture. Adjacent to the Flowserve Al-Rushaid facility is a 
unique, 3,000 sq m training centre that provides both classroom and hands-on training (static & dynamic) on 
fluid handling equipment, pumps, mechanical seals and control valves.

Vernon Pump

يف يونيو 2006 وقعت كل من 
�سركة فلو�سريف الر�سيد املحدودة 

�سركة فلو�سريف و�سركة الر�سيد لال�ستثمار اتفاقية لت�سنيع واإ�سالح و�سيانة امل�سخات، ومواد منع الت�سرب امليكانيكية، وغريها من معدات التحكم 

يف التدفق يف اململكة العربية ال�سعودية. اأقيم امل�سنع اجلديد يف مركز اأويل فيلد �سنرت على م�ساحة 28000 مرت مربع، اإ�سافة اإىل 7000 مرت مربع 

لتلبية احتياجات التو�سع يف امل�ستقبل. وتقع ور�سة العمل، ووحدات الفح�ص والختبار ومنطقة اخلدمات واملكاتب على م�ساحة ت�سل اإىل 12800 مرت 

مربع، من بينها 1600 مرت مربع خم�س�سة للمعامل، و5400 مرت مربع لور�سة العمل. ي�سم امل�سنع اأكرب وحدة لختبار وفح�ص امل�سخات يف ال�سرق 

اأنه مزود باآلية للرتددات املتغرية، واأجهزة متطورة لختبار امل�سخات حتى قوة 8000 ح�سان.  الأو�سط ب�سعة ت�سل اإىل مليون جالون تقريًبا. كما 

ول تقت�سر خدمات وحدة الفح�ص والختبار على م�سخات فلو�سريف فقط يف اململكة العربية ال�سعودية، بل ت�سمل م�سخات اأي م�سّنعني يف اململكة 

ا. ويجرى ال�ستعداد لختبار امل�سخات الأكرب يف امل�ستقبل.  العربية ال�سعودية ودول جمل�ص التعاون اخلليجي اأي�سً

اأما ور�سة العمل فمجهزة مبعدات املاكينات الالزمة لإ�سالح و�سيانة وتطوير وت�سنيع كافة م�سخات فلو�سريف. وميلك امل�سنع اإمكانيات هائلة تتيح 

له ت�سنيع قطع الغيار املتنوعة ملركز اخلدمة ال�سريعة للزبائن يف اململكة العربية ال�سعودية. كما يقوم باإ�سالح واإبدال مواد منع الت�سرب امليكانيكية 

ا على اإقامة مركز للتدريب يقع بالقرب من م�سنع فلو�سريف الر�سيد على م�ساحة 3000 مرت  خا�سة ملنتجات فلو�سريف. كما حر�ست ال�سركة اأي�سً

مربع. يوفر املركز دورات تدريبية نظرية وعملية حول التدريب )ال�ستاتيكي والديناميكي( على معدات مناولة ال�سوائل، امل�سخات، مواد منع الت�سرب 

امليكانيكية، وم�سخات التحكم.  
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High levels of heat and pressure cause the organic matter to chemically 
change into liquid and gaseous hydrocarbons. These gases are lighter than 
rock or water causing them to become trapped beneath impermeable rocks 
within porous rocks called reservoirs.

Rudists shells in the Cretaceous sediment rock

The Al-Rushaid Group are an international organisation, which offers and provides a diverse 
range of engineering & contracting services, facilities, and products, including but not limited to 
oil and gas, petrochemical, chemical processing and power generation industries. 

These services include design, engineering, construction, and procurement as well as project 
management & maintenance for entire plant operation, storage tank, and high quality prestigious 
buildings such as embassies and palaces and environment services, development of ports and 
terminals.

Engineering & Contracting

41     اخلدمات الهند�شية واملقاولت

اخلدمات الهند�سية واملقاولت   

تعد جمموعة الر�سيد �سركة عاملية تقدم ت�سكيلة متنوعة من اخلدمات الهند�سية واملقاولت و�سناعات النفط والغاز، البرتوكيماويات، معاجلة املواد الكيماوية، و�سناعات 

توليد الطاقة. 

اإدارة امل�ساريع، وتقدمي خدمات ال�سيانة للوحدات ال�سناعية، وحاويات التخزين، واملباين  ت�ستمل تلك اخلدمات على الت�سميم، والهند�سة، والبناء، والتوريد، ف�سال عن 

الراقية مثل ال�سفارات، والق�سور، اإ�سافة اإىل خدمات البيئة، وتطوير املوانئ.  

�سائل  اإىل  لتتحول  الع�سوية  املواد  يف  كيماوي  تغيري  اإحداث  يف  العالية  والرطوبة  احلرارة  تت�سبب 

وهيدروكربون غازي. هذه الغازات عادة ما تكون اأخف من ال�سخور واملياه مما يبقيها داخل ال�سخور 

امل�سامية التي تعرف با�سم املخزونات اجلوفية. 

الكائنات ال�سغرية (Forams)  قامت ببناء جدار اأ�سداف بلورية

Forams built complex crystalline shell walls

اأ�سداف جالميدية يف �سخور ر�سوبية ترجع اإىل الع�سر الطبا�سريي
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Al-Rushaid Construction Co. Ltd. (ARCC), established in 1993, a joint 
venture of Al-Rushaid Petroleum Investment Company (ARPIC) and EEI Corporation from the Philippines, is one of the leading local 
contracting companies in the Kingdom.

The company provides general contracting, project management and procurement for medium and large-scale industrial construction 
as well as turnaround/shutdown, maintenance and T&I services. ARCC handles a wide variety of contracts for the cement, oil, 
gas, power generation, petrochemical, energy, water and manufacturing industries. Its capabilities extend to civil, mechanical and 
equipment erection, piping, tank erection, structural, painting, insulation and electrical and instrumentation works.

ARCC employs more than 5,000 skilled craftsmen, engineers and project management staff. ARCC has successfully completed several 
construction and rehabilitation projects for the Kingdom’s major state-owned and private industries such as SABIC, Saudi Aramco, 
Saudi Electricity Company and in joint work collaboration with leading international EPC contractors operating in Saudi Arabia.

A key objective for ARCC is employee safety and the highest quality of workmanship. Throughout the entire project duration, compliance 
and adherence to industrial safety and environmental requirements and the Project Quality System are strictly implemented. 

Contracting, project management and procurement of construction Turnaround/shutdown, maintenance and T&I services

         ENGINEERING & CONTRACTING     /    AL-RUSHAID CONSTRUCTION CO. LTD. (ARCC)          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة الر�سيد لالأعمال الإن�سائية املحدودة

تعترب �سركة الر�سيد لالأعمال 
�سركة الر�سيد لالأعمال الإن�سائية املحدودة 

الن�سائية املحدودة و التي تاأ�س�ست يف عام 1993 كم�سروع �سراكة خمتلطة بني �سركة الر�سيد لال�ستثمارات البرتولية و�سركة )اإي اإي اآي( الفلبينية اإحدى �سركات املقاولت الرائدة 

يف جمال املقاولت.

وال�سيانة  وال�سيانة  املوؤقت  الإيقاف  خدمات  اإىل  اإ�سافة  والكبرية  املتو�سطة  ال�سناعية  الإن�سائية  للم�ساريع  وامل�سرتيات  امل�ساريع  واإدارة  عامة  مقاولت  خدمات  ال�سركة  وتقدم 

التجديدية وكذلك خدمات )تي اند ال(. كما تتعامل ال�سركة مع عدد متنوع من العقود لقطاعات والنفط والغاز واإنتاج الطاقة والبرتوكيماوية والطاقة واملاء والت�سنيع. كما متتد 

امكانياتها اإىل الت�سييد املدين وامليكانيكي وت�سييد الأدوات بالإ�سافة اإىل الأنابيب وت�سييد اخلزانات والأعمال الهيكلية واأعمال ال�سباغة والعوازل احلرارية والأ�سغال الكهربائية 

واأدوات القيا�ص.

وتوظف �سركة الر�سيد لالأعمال الن�سائية املحدودة اأكرث من 9000 عامل ماهر ومهند�سني ومديري م�ساريع. كما متكنت ال�سركة من اإجناز عدد من م�ساريع الإن�ساء واإعادة التاأهيل 

بنجاح لكربى ال�سناعات احلكومية واخلا�سة يف اململكة مثل �سابك واأرامكو ال�سعودية و�سركة كهرباء ال�سعودية وتعمل بالتعاون مع اأبرز مقاويل الهند�سة وامل�سرتيات والبناء العامليني 

العاملني يف ال�سعودية.

 واأحد اأهم اأهداف �سركة الر�سيد لالأعمال الن�سائية املحدودة هو �سالمة املوظفني وحتقيق درجات اجلودة يف العمل. وعادة ما يتم خالل فرتة امل�سروع كاملة اللتزام مبتطلبات 

ال�سالمة ال�سناعية والبيئية كما يتم تطبيق نظام جودة امل�ساريع بدقة و�سرامة.

Our vision encompasses the tradition of quality construction 
practices, with an emphasis on innovation
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AMEC-BKW Arabia has the expertise for executing 
a project from concept to completion

         ENGINEERING & CONTRACTING     /    AMEC-BKW ARABIA LTD.

AMEC-BKW Arabia Ltd. is a leading provider of services and 
engineering solutions to the world’s infrastructure, manufacturing and process industries. The company creates value 
for clients through the application of its knowledge, innovative alliances, partnerships and technologies.

AMEC owns 46% of SPIE S.A., the international electrical engineering, infrastructure and construction services 
company based in France. Together, AMEC and SPIE employ 50,000 people in 40 countries with annual revenue in 
excess of US$ 8 billion. AMEC plc (LSE:AMEC) is headquartered in the United Kingdom. 

AMEC-BKW Ltd. Is part of the AMEC Group Mechanical & Electrical Division and has a joint venture agreement 
with Al-Rushaid Group called AMEC-BKW Arabia Ltd. This company was formed in 1993 to undertake turnkey and 
engineering projects in Saudi Arabia predominantly in the oil & gas, petrochemical and energy industries.

          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة الإن�ساءات والتقنية العربية املحدودة 

اأي اإم اإي �سي – بي كي دبليو العربية املحدودة

عاملية رائدة توفر اخلدمات واحللول الهند�سية لأعمال البنية التحتية والت�سنيع واملعاجلة العاملية. وتوفر ال�سركة لعمالئها خدمة اإ�سافية من خالل تطبيق 

املعارف املتوفرة والدخول يف حتالفات جديدة واأعمال �سراكة وا�ستخدام التقنيات املبتكرة.

وال�سركة متلك ح�سة ن�سبتها 46% �سركة اإ�ص بي اآي اإي العاملية التي توفر خدمات الهند�سة الكهربائية والبنية التحتيو والإن�ساء وتوجد مكاتبها الرئي�سية يف 

فرن�سا. وتوظف ال�سركة 50،000 موظف يف 40 بلدًا وتزيد اإيراداتها ال�سنوية على 8 مليارات دولر اأمريكي. وتوجد مكاتب اأي اإم اإي �سي الرئي�سية يف اململكة 

املتحدة.

و�سركة اآي اإم اإي �سي – بي كي دبليو هي جزء من ق�سم امليكانيكا والكهرباء التابع ملجموعة اأي اإم اإي �سي وقد اأبرمت اتفاقية م�سروع م�سرتك مع جمموعة 

الر�سيد اأطلق عليه ا�سم اأي اإم اإي �سي – بي كي دبليو العربية املحدودة. وقد تاأ�س�ست هذه ال�سركة يف العام 1993 لتويل م�سئولية م�ساريع مقاولت ت�سليم املفتاح 

والهند�سة يف اململكة العلربية ال�سعودية وب�سكل اأ�سا�سي يف جمالت النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة.

Contracting, project management and procurement of construction Turnaround/shutdown, maintenance and T&I services
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The state-of-the-art manufacturing 
facility is ISO 9001:2000 certified

         ENGINEERING & CONTRACTING     /    ARABIAN POINT EIGHT POWER (APEP)          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة بوينت اإيت باور العربية املحدودة

Conforming to ANSI & IEC standard

Arabian Point Eight Power (APEP) was established 
in 1999 as a joint venture between Point Eight Power, Inc. and Al-Rushaid Investment Company. The company 
completed the construction of its manufacturing facility in March 2000. 

Since 2002 APEP has become a wholly owned Saudi company with the manufacturing facilities located in 
Dammam’s Second Industrial City. A purpose-built air-conditioned facility is equipped with state-of-the-art 
manufacturing equipment with an APEP manufacturing electrical-distribution equipment conforming to ANSI 
and IEC standard and is certified to ISO 9001:2000. APEP has a large customer base comprising large companies, 
major engineering contractors operating worldwide, especially in the oil and petrochemical sectors.

APEP products include Medium voltage switchgears up to 38 kV, 40 KA, 3,000 amps; medium-voltage motor-
control centres (MCCs) up to 13.8 kV; low-voltage switchgears up to 6,000 amps; low-voltage motor-control 
centres (MCCs); ring main units (RMUs); switch racks up to 1,200 amps; distribution and control panels; relay and 
protection panels, and annunciator panels.

APEP manufacturing electrical distribution

تاأ�س�ست �سركة 
�سركة بوينت اإيت باور العربية املحدودة 

بوينت اإيت باور العربية املحدودة يف عام 1999 كم�سروع �سراكة خمتلطة بني �سركة بوينت اإيت باور الأمريكية و�سركة الر�سيد لال�ستثمارات البرتولية. 

ويف عام 2002 اأ�سبحت �سركة بوينت اإيت باور العربية املحدودة مملوكة بالكامل ل�سركة الر�سيد لال�ستثمارات البرتولية من خالل من�ساأة حديثة جمهزة 

باأحدث اأدوات الت�سنيع ومكيفة بالكامل. ت�سنع بوينت اإيت باور العربية املحدودة اأدوات توزيع الكهرباء التي تتما�سى مع معايري املعهد الوطني الأمريكي 

للمعايري )ايه ان �سي اآي( واللجنة الدولية للتقنية الكهربائية )اآي اي �سي( كما منحت �سهادة الآيزو 9001 – 2000 لإجراءات اجلودة التي تتبعها.

وت�سم منتجات �سركة بوينت اإيت باور العربية املحدودة اأجهزة حتكم تتحمل جهدا كهربائيا متو�سطا ي�سل اإىل 38 كيلوفولت ومراكز حتكم اآلية  تتحمل 

الإنتاج  ن�ساطات  البيانات. وخالفا عن  توزيع وحتكم ولوحات املرّحالت واحلماية ولوحات  جهدا كهربائيا متو�سطا و�سغريا، وقواطع رئي�سية ولوحات 

املذكورة �سلفا فاإن ال�سركة تقوم بعمليات الختبار والتجهيز التاأهيلي وتركيب واإقامة الأجهزة الإلكرتونية واإدخال التعديالت لتح�سني الأجهزة ورفع درجة 

اأدائها بالإ�سافة اإىل خدمات ميدانية وخدمات �سيانة اأخرى جلميع اأجهزة توزيع الكهرباء الكربى.



48 49         ENGINEERING & CONTRACTING     /    BOSKALIS WESTMINSTER AL-RUSHAID LTD.

Boskalis Westminster Al-Rushaid Ltd. is a leading international group for the dredging 
industry with its core services including the construction and maintenance of ports and waterways, land reclamation, coastal defences and riverbank protection. Boskalis 
has strategic partnerships in maritime infrastructure and marine and terminal services with a versatile fleet of over 300 units operating in more than 50 countries across 
five continents with more than 8,000 employees. Boskalis Westminster Al-Rushaid Ltd., established in 1980 has completed a variety of dredging-related projects. Recent 
projects participated in by Boskalis Westminster Al-Rushaid in Saudi Arabia includes: Khursaniyah to Abu Ali, Sour Gas Pipeline Trenching and Backfilling Works; Al 
Khafji, Trenching & Backfilling Works; Nort Safaniya Artificial Lift, Trenching & Backfilling Works; Ras Tanura Intake – Dredging and Reclamation Works; Jubail King Fahd 
Industrial Port PC Quay No. 2 – Dredging and Reclamation Works; Jubail Port Expansion – Dredging and Soil Disposal Works Boskalis Westminster.

Al-Rushaid is fully committed to quality assurance and has quality systems in place structured around the core businesses of the Group. These systems are regularly 
audited and have received ISO 9001 certification. Boskalis Westminster Al-Rushaid has a policy that provides safe, healthy and environmental friendly working conditions 
for all its employees. Boskalis Westminister Al-Rushaid has acquired both ISO 14001 and OHSAS 18001 certification and ensures that its vessels operate to the strict 
requirements of the international ISM Code.

Boskalis provides integral solutions based on our core 
activities for almost every infrastructure problem

         اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد املحدودة

Over 300 units operating in more than 50 countries worldwide Acquired both ISO 14001 and OHSAS 18001 certification

جمموعة عاملية رائدة يف اأعمال اجلرف البحري. وخدماتها الرئي�سية 
�سركة بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد املحدودة 

ت�سم بناء و�سيانة املمرات البحرية واملوانئ وا�ست�سالح الأرا�سي واإن�ساء الدفاعات البحرية وحماية ال�سفاف النهرية. متتلك �سركة بو�سكال�ص �سراكات ا�سرتاتيجية يف البنية التحتية البحرية واخلدمات البحرية وخدمات املوانئ 

يوفرها ا�سطول موؤلف من 300 وحدة تعمل يف اأكرث من 50 دولة عرب القارات اخلم�ص وتوظف اأكرث من 8000 موظف.  �سركة بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد املحدودة التي اأ�س�ست يف عام 1980 اأجنزت عددا متنوعا من امل�ساريع 

املتعلقة بالتجريف. واأحدث امل�ساريع التي �ساركت فيها بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد يف اململكة العربية ال�سعودية ت�سم:م�سروع خندقة اأنابيب الغاز احلام�ص واأ�سغال اإعادة الردم: بني منطقتي اخلر�سانية و راأ�ص بوعلي، م�سروع 

اأعمال خندقة واأ�سغال اإعادة الردم: منطقة اخلفجي، م�سروع اأعمال خندقة واأ�سغال اإعادة الردم �سمال منطقة ال�سفانية، م�سروع اأ�سغال جتريف وا�ست�سالح منطقة راأ�ص تنورة، ميناء امللك فهد ال�سناعي مبدينة اجلبيل – 

ر�سيف رقم 2: اأ�سغال جتريف وخندقة، تو�سعة ميناء مدينة اجلبيل: اأ�سغال جتريف واإزالة الرتبة. 

و�سركة بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد ملتزمة متاما بتاأكيد اجلودة ولديها نظم جودة مو�سوعة ومبنية على الأعمال الأ�سا�سية للمجموعة. وهذه النظم يتم التدقيق عليها ب�سورة م�ستمرة وقد ح�سلت على �سهادة الآيزو 9001. 

لدى �سركة بو�سكال�ص و�ستمين�سرت الر�سيد �سيا�سة توفر بيئة اآمنة و�سحية جلميع موظفيها. وقد ح�سلت ال�سركة على �سهادتي اآيزو 14001 و)او ات�ص ا�ص ايه ا�ص( 18001. كما تقوم ال�سركة بالتاأكد من اأن ا�سطولها يلبي املتطلبات 

الدقيقة لالئحة )اآي ا�ص ام( الدولية.
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Cleveland Bridge Group is an Al-Rushaid subsidiary and a global  
organisation with operations in the UK, US, Middle East, China and Hong Kong. For over 100 years, it has been involved 
in the design, construction and manufacture of some of the world’s most ambitious engineering projects. Some of 
the internationally recognised landmarks that it has been involved with include the Sydney Harbour Bridge, the Tsing 
Ma Bridge in Hong Kong, the Jiangyin Bridge in China, the Thames Barrier and the Canary Wharf Tower, and Burj  
Al-Arab Hotel in Dubai. 

In addition, Cleveland Bridge and Engineering Middle East (Private) Limited, a subsidiary of Al –Rushaid Investment Company, 
is one of the leading structural steel fabricators in the Middle East located in Dubai with capacity in excess of 45,000 tonnes 
of structural steel and plate work per annum and provides value engineering, detailing, project management, procurement, 
fabrication, corrosion protection and erection services to the oil and gas, petrochemical, power and water, industrial and 
commercial sectors of the industry. 

Also, a new manufacturing facility named Cleveland Bridge Steel Company is under construction in Jubail Industrial City on 
118,000 sq m plot of land to produce a 50,000 tonnes per annum of structural steelwork for the oil and gas, power and 
water and civil construction industries. The new facility is expected to start commercial production in 2008.

         ENGINEERING & CONTRACTING     /     CLEVELAND BRIDGE GROUP          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     جمموعة كليفالند بريدج

التابعة ملجموعة الر�سيد هي �سركة عاملية لها اأعمال يف اململكة املتحدة والوليات 
جمموعة كليفالند بريدج 

املتحدة الأمريكية وال�سرق الأو�سط وال�سني وهوجن كوجن. وللمجموعة خربة تزيد على مائة عام يف جمالت الت�سميم والإن�ساء والت�سنيع املتعلقة ببع�ص امل�ساريع 

الهند�سية العاملية الكبرية. ومن امل�ساريع العاملية الكبرية املعروفة التي ارتبط بها ا�سم ال�سركة ج�سر ميناء �سيدين وج�سر ت�سنغ ما يف هوجن كوجن وج�سر جياجنني يف 

ال�سني وج�سر التيمز وبرج ر�سيف الكناري وفندق برج العرب يف دبي. 

كما يوجد يف دبي مقر �سركة كليفالند بريدج وهند�سة ال�سرق الأو�سط املحدودة وهي �سركة فرعية من �سركة الر�سيد لال�ستثمارات البرتولية وهي اإحدى �سركات 

ت�سنيع ال�سلب الهيكلي يف ال�سرق الأو�سط وتنتج اأكرث من 45,000 طن �سنوًيا من ال�سلب الإن�سائي واأ�سغال الألواح وتوفر خدمات الهند�سة والتحديد واإدارة امل�ساريع 

وامل�سرتيات والت�سنيع واحلماية من ال�سداأ والت�سييد لقطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة واملاء والقطاعات ال�سناعية والتجارية. 

ويجرى الآن اإن�ساء م�سنع �سركة كليفالند بريدج للحديد املحدودة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية بطاقة اإنتاجية تبلغ 50,000 طن �سنوًيا من ال�سلب الإن�سائي لقطاعات 

النفط والغاز والبرتوكيماويات والطاقة واملاء والقطاعات ال�سناعية والإن�سائية على م�ساحة 118,000 مرت مربع ويتوقع بدء الإنتاج الفعلي للم�سنع يف 2008م.  

Burj Al Arab is an iconic landmark in Dubai

The new Wembley Stadium is an engineering feat with the world`s longest 
unsupported roof structure and the second largest capacity stadium in Europe



52 53         ENGINEERING & CONTRACTING     /     DRESSER AL-RUSHAID VALVE & INSTRUMENT CO. LTD. (DARVICO) اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة الر�سيد در�سر لل�سمامات والأجهزة         

DARVICO’s technicians are trained and certified 
annually by Dresser’s Training Division

Award recipient for 
outstanding performance

The only valve shop outside of North 
America to hold the VR stamp

Dresser Al-Rushaid Valve & Instrument Co. Ltd. (DARVICO) 
is Saudi Arabia’s leading manufacturer of valves and process instruments under a joint venture with Dresser Industries, Inc. (USA), and manufactures 
a variety of valves and valve components, which include consolidated pressure relief valves, Masoneilan control valves and Ashcroft pressure and 
temperature instruments. The facility has been in operation since 1985, in the support industrial area of Jubail Industrial City and is a major supplier 
to Saudi Aramco, SABIC petrochemical plants and Saudi Electricity/SWCC power plants.

DARVICO is dedicated to the highest standards in quality and its design. Manufacturing and testing processes are regularly audited by independent 
accredited bodies. DARVICO has ASME certification and the authority to use UV and NB stamps as a mark of conformance to the ASME. It is 
the only valve shop outside of North America to hold the VR stamp for valve repair certified by the National Board of Boiler and Pressure Vessel 
Inspectors (USA). Other industry-specific certification includes UL listings, SASO approval and ISO 9001 certification Lloyds register.

The plant recently won an award from SABIC for its outstanding performance. Training and development of manpower is one of the key objectives 
of the company, and today DARVICO has a 45 per cent Saudi national workforce. To meet customer requirements, DARVICO has established a fully 
fledged service centre in Yanbu Industrial City to serve the Western Province of Saudi Arabia.

م�سروع �سراكة بني �سركة در�سر اند�سرتيز الأمريكية. 
�سركة الر�سيد در�سر لل�سمامات والأجهزة 

والر�سيد در�سر لل�سمامات والأجهزة �سركة �سعودية رائدة يف ت�سنيع ال�سمامات والأجهزة الت�سغيلية وتقوم ب�سناعة خمتلف اأنواع ال�سمامات ومكونات ال�سمامات التي ت�سم �سمامات ت�سريف 

ال�سغط و�سمامات ما�سونيالن للتحكم واأدوات اأ�سكروفت لقيا�ص ال�سغط ودرجة احلرارة. وقد بداأت املن�ساأة يف العمل منذ 1985 يف مدينة اجلبيل ال�سناعية وهي من اأكرب املوردين لأرامكو ال�سعودية 

ومعامل �سابك للبرتوكيماويات ووحدات توليد الكهرباء التابعة لل�سركة ال�سعودية للكهرباء واملوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه.

الرابطة  �سهادة معتمدة من قبل  ال�سركة على  والختبار. كما ح�سلت  والت�سنيع  الت�سميم  املنتظم لإجراءات  بالتدقيق  لها  وتقوم جهات م�ستقلة مرخ�ص  باأعلى معايري اجلودة  وال�سركة ملتزمة 

اأن ال�سركة هي الوحيدة خارج اأمريكا ال�سمالية التي حتمل ختم )يف اآر( لإ�سالح  اأختام )يو يف( و)اإن بي( ك�سعار على التوافق مع معايري الرابطة. كما  الأمريكية ملهند�سي امليكانيكا ل�ستخدام 

ال�سمامات امل�سدقة عليه من قبل املجل�ص الوطني الأمريكي ملفت�سي الغاليات واأوعية ال�سغط. كما ح�سلت ال�سركة على �سهادات خا�سة بال�سناعة مبا فيها )يو ال( واملوافقة من قبل الهيئة العربية 

ال�سعودية للموا�سفات )�سا�سو( و�سهادة الآيزو 9001 و�سجل لويد. 

يرتكز اهتمام الر�سيد در�سر لل�سمامات والأجهزة يف تقدمي خدمات لعمالئها بفعالية وزمن ا�ستجابة ق�سري. ولدى ال�سركة كميات كافية من القطع واملكونات وت�ستطيع اأن توفرها للعميل ب�سرعة 

وبطريقة عملية. كما يتم تدريب الفنيني يف در�سر الر�سيد واعتمادهم �سنويًا من قبل ق�سم التدريب التابع ل�سركة در�سر ويوفرون خدمات دعم ما قبل وبعد ال�سراء �ساملة للعمالء يف املنطقة. وقد فاز 

املعمل موؤخرا بجائزة من �سابك لأدائه الرائع. واأحد اأهم الأهداف لل�سركة هو تدريب وتنمية القوى العاملة. واليوم ميثل 45 باملائة من القوة العاملة بال�سركة مواطنون �سعوديون. ولتلبية احتياجات 

عمالئها قامت ال�سركة باإن�ساء مركز خدمات متكامل يف مدينة ينبع ال�سناعية لتخدم املنطقة الغربية باململكة العربية ال�سعودية.
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Our vision encompasses the tradition of quality construction 
practices, with an emphasis on innovation

Dresser Rand Ltd. (DRA) Is a Joint Venture Co. between Al Rushaid Petroleum 
Investment Co.  & Dresser Rand Inc.(USA) with a manufacturing facility based in the 2nd Industrial City in 
Dammam-KSA (occupying a land of 43,000 sq.mts and) producing gas  compressors, gas and steam turbines 
in addition to a service centre providng maintanence & spare parts as well as technical assistance. 

Dresser Rand Arabia is establish a training program, where they employ graduates of schools and Saudi 
Universities and enroll them in on  job training in one of Dresser Rand Inc. manufacturing units in USA or 
Europe. As well, Dresser Rand Arabia is establishing a  Research & Development (R&D) centre in co-operation  
with King Fahd University of Petroleum & Minerals.

Dresser Rand Arabia is a major supplier of Saudi Aramco, SABIC petrochemical plants and Saudi Electricity/
SWCC power plants.

Dresser Rand Arabia Mission is to provide the most reliable and efficient rotating equipment technology and 
service solutions and lead in safety, environmental stewardship, quality and cycle time.

          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة الإن�ساءات والتقنية العربية املحدودة 

در�سر راند العربية
تاأ�س�ست �سركة در�سر راند العربية املحدودة يف عام 2009م كم�سروع �سراكة خمتلطة بني �سركة الر�سيد لالإ�ستثمارت البرنولية و�سركة در�سر راند 

املكاب�ص  لت�سنيع  بالدمام على م�ساحة 43،000 مرت مربع  الثانية  ال�سناعية  املدينة  اإن�ساء  وحدة �سناعية يف  ال�سركة على  تقوم حاليا  و  العاملية، 

الإ�سالح  بالالإ�سافة اىل خدمات   (Steam Turbines) البخارية  بالتوربينات  اأو ماي�سمى  البخار  بقوة  تعمل  التي  واملحركات   (Compressors)

من  وغريها  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  مثل  املنطقة  يف  والغاز  النفط  ل�سركات  خدماتها  ال�سركة  توجه  الفنية.  امل�ساعدة  و  الغيار،  وقطع  وال�سيانة 

ال�سركات النفطية والبرتوكيماوية الكربى.

 

 ويت�سمن امل�سروع برناجمًا للتدريب، و الأبحاث والتطوير بالتعاون مع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن. تقوم �سركة در�سر راند العربية بتوظيف 

خريجي كليات الهند�سة باجلمعات ال�سعودية و تاأهيلهم لالإنخراط يف برنامج تدريبي ملدة تقارب ال�سنة من �سمنها التدريب على راأ�ص العمل يف اأحد 

م�سانع �سركة در�سر راند العاملية يف اأمريكا و اأوروبا 

 

اإمكانيات عالية وميكن الإعتماد عليها بالإ�سافة اىل تقدمي حلول  تركز �سركة در�سر راند العربية عملياتها على على تقدمي تقنيات متقدمة ذات 

خدمات عالية اجلودة حتمل �سفات �سالمة متقدمة   �سديقة للبيئة 

Dresser Rand delivers innovative drilling services that 
consistently exceed our clients’ requirements
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Foster Wheeler is an international 
organisation that provides engineering services and products to a broad 
range of industries, including oil and gas, pharmaceutical, chemical-
processing and power-generation industries.

These series include design, engineering, construction and procurement as 
well as project management, research, plant-operation and environmental 
services.

Foster Wheeler and Al-Rushaid Group operate a joint venture called Foster 
Wheeler Arabia Ltd.

Engineering services, project management 
and plant operation at an oil rig site

         ENGINEERING & CONTRACTING     /    FOSTER WHEELER          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     فو�سرت ويلر

فو�سرت ويلر �سركة عاملية توفر خدمات ومنتجات هند�سية 
فو�سرت ويلر 

واملعاجلة  الدوائي  والقطاع  والبرتوكيماويات  والغاز  النفط  فيها  مبا  ال�سناعات  من  خمتلف  لعدد 

الكيميائية وتوليد الطاقة.

اإدارة  اإىل  بالإ�سافة  وامل�سرتيات  والت�سييد  والإن�ساء  والهند�سة  الت�سميم  ت�سمل  اخلدمات  وهذه 

امل�ساريع والبحوث وعمل املن�ساآت واخلدمات البيئية. 

وتعمل فو�سرت ويلر وجمموعة الر�سيد من خالل اتفاق تعاون جتاري حتت ا�سم فو�سرت ويلر العربية 

املحدودة للكيماويات. 

Project management and plant 
operation services

Provides engineering services and products to 
a broad range of industries



58 59         ENGINEERING & CONTRACTING     /    HIGH-POINT RENDEL (HPR)

The Shuaibah project in the Western province of 
the Kingdom of Saudi Arabia

         اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     هاي بوينت رندل

Dubai Pearl Development, U.A.E Dung Quat Oil Refinery, Vietnam

High-Point Rendel (HPR) is construction and management consultancy 
with a long and distinguished history in supporting clients to deliver capital projects around the world. The 
company’s strength lies in bringing together highly experienced professionals capable of bridging across the 
complex technical, contractual, financial and programming issues that affect capital project procurement.

HPR works as part of the client team on capital projects at any stage of their life cycles, anywhere in the world. HPR 
provides independent, authoritative, expert support aimed at reducing risk and increasing certainty in the project 
delivery process. HPR consultants have a practical, in-depth understanding of corporate objectives and project 
delivery requirements and of the design, construction, operational and maintenance interfaces that are frequently 
the principal cause of project problems.

HPR Consultants specialise in project definition, project leadership and project run around services, offering 
experience gained from over 5,000 assignments in 30 years of capital project delivery. 

�سركة ا�ست�سارات اإن�ساء وت�سييد واإدارة لها باع طويل يف دعم العمالء واإجناز امل�ساريع النتاجية 
هاي بوينت رندل 

حول العامل. وقوة ال�سركة تكمن يف جمع خمت�سني ذوي خربة عالية يف اإيجاد حلول موا�سيع التقنية واملالية والربجمية واملتعلقة بالعقود والتي توؤثر على 

امل�ساريع النتاجية.

وتعمل �سركة هاي بوينت رندل كجزء من فريق عمل  مع العمالء على امل�ساريع الإنتاجية يف اأي مرحلة من مراحل امل�سروع يف اأي مكان يف العامل. وتقدم 

ال�سركة دعما م�ستقال وخبريا بهدف تقليل املخاطر وزيادة اليقني يف اآلية ت�سليم امل�سروع. وم�ست�سارو هاي بوينت رندل لديهم فهم عملي وعميق لأهداف 

ال�سركات ومتطلبات ت�سليم امل�ساريع وو�سالت الت�سميم والبناء والت�سغيل وال�سيانة التي غالبا ما تكون الأ�سباب الرئي�سية وراء م�ساكل امل�سروع.

وتخت�ص �سركة هاي بوينت رندل بتحديد اأطر امل�ساريع وقيادتها. كما تخت�ص ال�سركة باإعادة امل�ساريع اإىل امل�سار ال�سحيح للم�ساريع التي تعر�ست للتاأخري 

اأو زيادة على الكلفة املحددة. ونالت ال�سركة خربتها من اأكرث من 5000 م�سروع على مدى الأعوام الثالثني املا�سية.

 و�ستحدد �سركة هاي بوينت رندل النقطة احلالية للم�سروع وما ينبغي عمله وطريق الو�سول اإىل الهدف باأكرث الطرق الفعالة والعملية. وعمالء ال�سركة 

ي�سملون البنوك واحلكومات والهيئات العامة وامل�ستثمرين واملقاولني والباعة واملحا�سبني وامل�ست�سارين القانونيني. وتغطي املهام املكلفة بها ال�سركة م�ساريع 

بناء وقطاعات البنية التحتية للنقل والطاقة يف جميع اأرجاء العامل مبا يف ذلك اململكة املتحدة وال�سرق الأو�سط وافريقيا اجلنوبية وال�سرق الأق�سى.
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Whessoe has developed its technical excellence by working for the 
oil and gas, petrochemical, power, offshore and other industries, 
with specialist expertise in the storage and handling

Specialised engineering for over a century of continuous expertise Whessoe has had a continuous involvement in the LNG industry

         ENGINEERING & CONTRACTING     /     WHESSOE OIL & GAS          اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     وي�سو اويل اأند غاز

Whessoe Oil & Gas, a market leader in oil, gas and petrochemical 
storage and handling, has more than a century of continuous experience and in-house expertise in providing 
concepts to commissioning solutions for its clients.

Whessoe Oil & Gas combines contracting and risk management with engineering and design skills to providing 
a complete engineering, procurement and construction (EPC) package. Applying specialist in-house engineering 
expertise and experience in hydrocarbon and petrochemicals, Whessoe Oil & Gas projects include LNG terminals, 
LPG projects, ethylene & ethane, FEED studies, de-commissioning, ammonia and ambient/pressurised storage 
located in Europe, Middle East, India, Asia Pacific and America. 

Whessoe Oil & Gas also builds onshore and offshore LNG facilities providing innovative options for land and 
marine projects.

�سركة رائدة يف تخزين النفط والغاز والبرتوكيماويات ولديها خربة متوا�سلة تزيد على 
وي�سو اويل اأند غاز 

القرن يف تقدمي املقرتحات وتوفري احللول يف هذا املجال.

وت�سم وي�سو اويل اأند غاز خربات التعاقد واإدارة املخاطر مع الت�سميم والهند�سة لتقدم خدمات هند�سة وم�سرتيات واإن�ساء متكاملة. وم�ساريع وي�سو 

اويل اأند غاز املوجودة يف اأوروبا وال�سرق الأو�سط والهند واآ�سيا البا�سيفيكية واأمريكا ت�سم حمطات الغاز الطبيعي ال�سائل وم�ساريع الغاز البرتويل 

ال�سائل وغاز اليثان واليثيلني والت�ساميم الهند�سية الأولية والنهائية للم�ساريع املتعلقة بهذا املجال و اإيقاف املن�ساآت عن اخلدمة والتخزين بال�سغط. 

الهايدروكاربون  لديها واخلربة يف  املكت�سبة  املخت�سة  الهند�سية  امل�ساريع من خالل تطبيق اخلربات  الناجح مع هذه  التعامل  ال�سركة من  ومتكنت 

والبرتوكيماويات. 

كما تبني وي�سو اويل اأند غاز من�ساآت الغاز الطبيعي ال�سائل برا وبحرا مقدمة بذلك خيارات مبتكرة للم�ساريع الربية والبحرية. 

وي�سو اويل اأند غاز �سركة تابعة ملجموعة الر�سيد و تن�سط يف ال�سرق الأو�سط حتت م�سمى �سركة وي�سو الر�سيد. اأحد اأكرب م�ساريع ال�سركة يف ال�سرق 

الأو�سط هو م�سروع بناء �سهاريج التخزين يف �سركة برتورابغ يف منطقة رابغ �سرق اململكة العربية ال�سعودية.
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Willbros Al-Rushaid is one of the leading independent contractors 
serving the oil and gas industry, providing construction, engineering and specialist services to private industry 
and government entities worldwide. Willbros has completed landmark projects around the world and has been 
employed by more than 400 clients to undertake projects in over 50 countries. Willbros has a strong global 
presence with permanent operating subsidiaries in Oman, Saudi Arabia, United States and Canada.

Provides project management, engineering and material procurement Completed projects for over 400 clients in over 55 countries

Willbros has a continuous presence in 
North America and the Middle East

         اخلدمات الهند�سية واملقاولت     /     �سركة ويلربو�ص الر�سيد املحدودة

�سركات  اإحدى  ويلربو�ص  جمموعة 
املحدودة  الر�سيد  ويلربو�ص  �سركة 

املقاولت امل�ستقلة الرائدة التي تخدم قطاع النفط والغاز وتوفر خدمات البناء والهند�سة واخلدمات املتخ�س�سة لل�سناعات اخلا�سة والهيئات احلكومية 

يف جميع اأنحاء العامل. وقد اأنهت ويلربو�ص عددا من امل�ساريع الكربى حول العامل وقد مت توظيفها من قبل اأكرث من 400 زبون للقيام مب�ساريع يف اأكرث 

املتحدة  والوليات  ال�سعودية  العربية  واململكة  تعمل ب�سورة دائمة يف عمان  تابعة  بتواجد دويل قوي مع وجود �سركات  وتتمتع ويلربو�ص  من 50 دولة. 

وكندا. الأمريكية 
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Flow of oil through a reservoir rock
تدفق النفط عرب م�سامات ال�سخور

The concentration of hydrocarbons in a trap forms an oil field 
from which liquid can be extracted by drilling and pumping.

Cretaceous limestones make excellent oil reservoirs

Al-Rushaid Trading has diversified from its classical role of agency and company representation 
business to become a multi-functional organisation providing services and support to such industries 
as offshore fabrication and construction, exploration drilling, wellhead and down hole equipment, 
compression and flow control equipment. 

Trading & Services

65     اخلدمات التجارية

اخلدمات التجارية 

والدعم ملختلف  الوظائف تقدم اخلدمات،  اإىل �سركة متعددة  العاملية  ال�سركات  وكالة جتارية متثل  التجارية من جمرد  تو�سيع نطاق خدماتها  الر�سيد على  حر�ست جمموعة 

ال�سناعات مثل الإن�ساء والرتكيب، احلفر، املثاقب، معدات احل�سول على بيانات عن احلقول، معدات �سغط الهواء، والتحكم يف تدفقه. 

من  ميكن  للنفط  حقل  تكوين  على  ي�ساعد  الر�ص  حتت  الهيدروكربون  تركيز  اإن 

خالله ا�ستخال�ص ال�سوائل عن طريق احلفر اأو ال�سخ. 

اأحجار جريية من الع�سر الطبا�سريي تعد مكامن طبيعية 

منا�سبة للنفط
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Al-Rushaid Trading Co. (ARTC) is a key member of Al-Rushaid Group and 
founded in September 1978 by Abdullah Al-Rushaid. The company continues to provide state-of-the-art materials and services to the petroleum, 
petrochemical, water desalination and power generation facilities. ARTC has kept pace with the increasing requirements of its clients providing 
technological advances expanding into a multi-functional organization providing products and services encompassing off-shore and on-shore 
drilling and workover materials supply and associated services. In addition to engineered pumps, gas compressors, turbines, marine loading/
unloading and valves, distributed control systems and others.

ARTC with its partners has been a leading supplier of goods and services to Saudi Aramco for many years, testament to the combined performance, 
quality and standards of the Group. ARTC is also a leading supplier to Sabic, SEC and SWCC. ARTC has acquired extensive knowledge and expertise 
locally and globally throughout the past 30 years whilst recognizing the importance of developing local industrial capabilities. ARTC plays a major 
role bringing foreign investors with their technologies and expertise to Saudi Arabia and helping the development of skilled manpower and 
responding to the latest technology requirements. 

ARTC comprises a total work force of more than 300 employees supported by highly competent engineering centres, manufacturing facilities, 
Research and Development (R&D), and industrial administration from around the world. ARTC is committed to training and developing Saudis 
with the specialist engineering and commercial skills required by the energy sector with an average of 60 per cent Saudis in field services.  
Al-Rushaid is now synonymous with many of the world’s market leaders reflecting the confidence invested in the Group’s activities.

ARTC is the top supplier of goods 
and services to Saudi Aramco

         اخلدمات التجارية     /     �سركة الر�سيد التجارية

اأن�سئت �سركة الر�سيد التجارية الع�سو يف جمموعة الر�سيد يف 14 �سبتمرب 1978 من قبل ال�سيخ عبداهلل الر�سيد. 
�سركة الر�سيد التجارية 

وهدف هذه ال�سركة منذ ان�سائها حتى الآن هو تقدمي اأكرث اخلدمات تطورا  للمن�ساآت البرتولية والبرتوكيميائية وحتلية املياه وتوليد الطاقة. و تعترب اأول �سركة يتم ان�ساوؤها يف املجموعة وقد حتولت 

من دورها الكال�سيكي كوكيل وممثل لل�سركات اإىل �سركة متعددة الأفرع وتوفر منتجات وخدمات ت�سمل جميع اأعمال احلفر البحرية وعلى الياب�سة وتوفري مواد ال�سيانة وزيادة النتاج واخلدمات 

املرتبطة، مواكبة بذلك متطلبات العمالء املتنامية والتطورات التكنولوجية. بالإ�سافة اإىل ذلك توفر ال�سركة م�سخات هند�سية و�ساغطات الغاز وتوربينات وخدمات التحميل والتفريغ البحرية 

و�سمامات واأنظمة التحكم يف التوزيع واأدوات اأخرى. 

وقد متكنت �سركة الر�سيد التجارية مع �سركائها يف ال�سنوات الأخرية من اأن ت�سبح املورد الأول ل�سركة اأرامكو ال�سعودية. وهذا الإجناز يعد �سهادة جلودة اأدائنا ومعايرينا. كما متكنت �سركة 

الر�سيد التجارية من اأن ت�سبح اإحدى اأكرب املوردين ل�سركة �سابك وال�سركة ال�سعودية للكهرباء واملوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه. ح�سلت ال�سركة على كم كبري من املعرفة واخلربة حمليا وعامليا خالل 

ال�سنوات الثالثني املا�سية ونقدر يف الوقت نف�سه اأهمية تنمية القدرات ال�سناعية املحلية. ولذلك فقد اأ�سبحت �سركة الر�سيد التجارية  تلعب دورا رئي�سيا يف اإ�ستقطاب امل�ستثمرين الأجانب الذين 

ميلكون التكنولوجيا املتطورة واخلربة اإىل اململكة العربية ال�سعودية. وقد �ساعدت هذه التكنولوجيا احلديثة يف تنمية العمالة املاهرة على نطاق وا�سع اإ�سافة اإىل تلبية الحتياجات التكنولوجية احلديثة. 

وتتاألف �سركة الر�سيد التجارية من عمالة قوامها نحو 300 موظف مدعومني من قبل مراكز هند�سية عالية الكفاءة ومن�ساآت �سناعية واأخرى للبحث والتطوير واإدارة �سناعية من جميع اأرجاء 

العامل. وال�سركة ملتزمة بتدريب وتطوير ال�سعوديني مبهارات هند�سية وجتارية فريدة يف قطاع الطاقة. وقد حققت م�ساعينا هذه جناحا باهرا مع وجود معدل 60 باملائة �سعوديني يف خدماتنا 

امليدانية. واإنه مل�سدر فخر اأن يرتبط ا�سم الر�سيد مع قادة يف ال�سوق العاملية مما ي�سري اإىل الثقة املمنوحة للمجموعة.

Committed to training and developing 
Saudi nationals
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Al-Rushaid has a firm commitment to the environment 
and continues to develop improvement projects that 
help complement the environment such as recycling. 
We have organised green partnerships to continue to 
promote effective environmental conservation. Our strong 
management commitment includes having responsible 
and environmentally aware staff at all levels and ultimately, 
having a positive influence in our community.

Al-Rushaid Group owns several investment vehicles which are utilised to make strategic local and 
international investments. This includes several real estate projects featuring an impressive portfolio of 
industrial, commercial and residential showcase properties.

Real Estate & Investment

69     العقارات وال�ستثمارات

العقارات وال�ستثمارات   

متتلك جمموعة الر�سيد العديد من الإمكانيات ال�ستثمارية العالية التي تتيح لها ال�ستثمار على امل�ستوى املحلي والدويل. وتت�سمن قائمة ا�ستثماراتها يف قطاع العقارات عقارات �سناعية، 

وجتارية، و�سكنية.  

حتر�ص �سركة الر�سيد على اللتزام ال�سارم بالبيئة، وتوا�سل جهودها يف تطوير امل�ساريع التي من 

�ساأنها املحافظة على البيئة مثل اإعادة التدوير. يف هذا ال�سدد عقدت ال�سركة �سراكة خ�سراء 

تهدف اإىل دعم م�ساعيها الفعالة الرامية اإىل تطوير جهود احلفاظ على البيئة. وتت�سمن 

جهودها يف هذا الإطار تعزيز الوعي البيئي لدى املوظفني، وامل�ساهمة الإيجابية يف خدمة 

املجتمع يف هذا املجال. 
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State-of-the-art facilitiesThe Petroleum Centre comprises two modern five-storey office buildings

Al-Rushaid Petroleum Centre office complex comprises two modern 
five-storey office buildings providing more than 10,000 sq m of Class A office space with covered parking, a full-service restaurant and 
modern satellite-based telecommunications services. The complex is conveniently located near major highways with easy access to  
Al-Khobar, Saudi Aramco, King Abdulaziz Port in Dammam, King Fahd International Airport and Riyadh. The tenant list includes many 
of the world’s largest corporations operating in the Eastern Province.

An impressive tenant list, hosting the world’s 
largest corporations in the Eastern Province

         REAL ESTATE & INVESTMENT     /     AL-RUSHAID PETROLEUM CENTRE العقارات وال�ستثمارات     /     الر�سيد برتوليوم �سنرت         

ينق�سم جممع مكاتب الر�سيد برتوليوم �سنرت  اإىل برجني موؤلفني من خم�سة طوابق ويوفر 10000 مرت 
الر�سيد برتوليوم �سنرت 

مربع من امل�ساحة املكتبية من الدرجة الأوىل. كما يوفر املركز مواقف �سيارات مغطاة ومطعما �سامل اخلدمة وخدمات ات�سالت حديثة تعتمد على الأقمار ال�سطناعية. واملجمع يقع 

بالقرب من طرق رئي�سية مما ي�سهل الو�سول اإىل مدينة اخلرب و�سركة اأرامكو ال�سعودية وميناء امللك عبدالعزيز يف الدمام ومطار امللك فهد الدويل والريا�ص. وقائمة امل�ستاأجرين 

تت�سمن العديد من اأكرب ال�سركات العاملة يف املنطقة ال�سرقية.
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Four villages with executive 
quality lifestyle environments

REAL ESTATE & INVESTMENT     /     AL-RUSHAID REAL ESTATE DIVISION                  العقارات وال�ستثمارات     /     �سركة الر�سيد العقارية

Al-Rushaid Real Estate Division is responsible for an 
impressive portfolio of industrial, commercial and residential showcase properties. Each property has been designed and 
constructed to meet stringent quality standards and is maintained by state-of-the-art management systems. The Real Estate 
division consists of various departments dedicated to maintenance, landscaping, housekeeping, security, catering and 
recreation. Its main property is to provide first-class real estate solutions for the Group’s companies as well as other business 
entities operating in Saudi Arabia. Prime market location, high quality construction and maintenance support, professional 
design and management systems are the standard characteristics of all the Group’s real estate projects. The Real Estate 
division holds quality and service as the cornerstones of its operation and this is displayed through its mission statement: 
“A division of unique qualities to provide a range of unrivalled facilities, innovative property development and our dedicated 
customer service to ensure your needs are our priority”. 

Al-Rushaid Residential Villages are residential communities consisting of four villages with 
executive-quality lifestyle environments. Each village is fully independent and provides contemporary design residences (both 
villas and apartments) with high-quality furnishings, appliances and décor to satisfy the most exacting standards. Modern 
telecommunication services, satellite Internet and television channels plus resort recreation facilities serve each village.

International décor and style

والتجارية  ال�سناعية  العقارات  وا�سعة من  العقارية م�سئولة عن حقيبة  الر�سيد  �سركة 
العقارية  الر�سيد  �سركة 

وال�سكنية. وكل عقار مت ت�سميمه وبناوؤه لتحقيق اأعلى معايري اجلودة وتتم �سيانته با�ستخدام اأحدث نظم الإدارة. وال�سركة العقارية حتتوي على العديد من الإدارات 

املكر�سة لل�سيانة وت�سميم احلدائق والتدبري املنزيل والأمن وخدمات الطعام والرتفيه. وهدفها الأ�سا�سي هو تقدمي حلول عقارية من الدرجة الأوىل ل�سركات املجموعة 

اإ�سافة اإىل ال�سركات العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية. وتتمتع جميع امل�ساريع العقارية للمجموعة مبوا�سفات اأ�سا�سية وهي موقع مميز ودرجة عالية من اجلودة يف 

الإن�ساء والدعم وال�سيانة والت�سميمات الدقيقة ونظم الإدارة احلديثة. وال�سركة العقارية تعترب اجلودة واخلدمة من مقومات عملها وهذا ظاهر يف بيان مهمتها: “هدفنا 

الرئي�سي هو اأن نكون ق�سما من ال�سفات الفريدة لتقدمي عدد كبري من املرافق التي ل ت�ساهى وم�ساريع عقارية مبتكرة وخدمات زبائن مكر�سة لعمالئنا”. 

عبارة عن اأربعة جممعات �سكنية مع بيئة معي�سية ذات جودة تنفيذية. ويتمتع كل جممع 
جممعات الر�سيد ال�سكنية 

وتتوافر يف كل جممع خدمات  املعايري �سرامة.  اأكرث  يلبي طلبات  واأجهزة وديكور  اثاث يف غاية اجلودة  التامة وتوفر م�ساكن ع�سرية من فلل و�سقق مع  بال�ستقاللية 

ات�سالت حديثة كخدمات الإنرتنت عرب الأقمار ال�سطناعية وقنوات ف�سائية اإ�سافة اإىل كافة املرافق الرتفيهية.

A custom-designed secure community
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Popular dining and recreation centre

A luxury 5-star property with a private beach

255 luxury guest rooms 

InterContinental Al Jubail is a luxury five-star hotel with an exclusive 
private beach, situated along the shores of the Arabian Gulf, with convenient access to King Fahd International Airport.

There are 255 luxury guest rooms including 28 Club InterContinental rooms, one Royal Suite, five Presidential Suites, two Club 
Suites, 10 Executive Suites, 17 Apartments and 14 detached Villas. All rooms are equipped with complimentary high-speed Internet, 
direct telephone, voice mail and a range of satellite channels.

The InterContinental Al Jubail is a popular dining and recreation centre for Jubail residents and offers a range of excellent 
restaurants including The Ranch (TexMex), Al-Diwan (Lebanese), Al-Rehab (lobby lounge), Al-Tuwayah (coffee shop) and La Laguna  
(beach pavilion).

The hotel offers state-of-the-art meeting, conferencing, convention and exhibition/event facilities plus office amenities and secretarial 
assistance to facilitate and conduct business. All meeting rooms are equipped with WiFi and video-conferencing facilities. 

Wide choices of health and recreation facilities are available at The Beach & Country Club with a private beach and extensive water 
sports including speedboats, sailboats, windsurfing, jogging trails and an 18-hole mini-golf course. The Health Club offers - top-of-
the-range gymnasium equipment as well as sauna, Jacuzzi, outdoor swimming pools, massage and aerobics room, squash court, 
a four-lane bowling alley and two floodlit outdoor tennis courts.

REAL ESTATE & INVESTMENT     /     INTERCONTINENTAL AL JUBAIL                  العقارات وال�ستثمارات     /     فندق  انرتكونتيننتال اجلبيل

فندق فخم من فئة خم�ص جنوم وهو مطل على �ساطئ خا�ص بالفندق ويقع على 
فندق  انرتكونتيننتال اجلبيل 

�سواطئ اخلليج العربي وعلى مقربة من مطار امللك فهد الدويل. 

ويحتوي الفندق على 255 غرفة فاخرة مبا فيها 28 غرفة نادي انرتكونتيننتال وجناح ملكي وخم�سة اأجنحة رئا�سية وجناحني Club وع�سرة اأجنحة تنفيذية و17 �سقة و14 فيال 

م�ستقلة. جميع الغرف مو�سلة بالإنرتنت عايل ال�سرعة وهاتف مبا�سر والربيد ال�سوتي وباقة متنوعة من القنوات الف�سائية.

يف  يقع  الذي  الرحاب  ومطعم  “الديوان ” اللبناين  ومطعم  ويحتوي فندق انرتكونتيننتال اجلبيل على مركز ترفيهي ومطاعم جتذب النزلء ت�سمل مطعم “الران�ص ” املك�سيكي 

ال�ساطئ. على  “ل لجونا” املطل  بهو الفندق ومقهى “التوايا ” ومطعم 

قاعات  وجميع  الأعمال.  اأداء  على  للم�ساعدة  �سكرتارية  وم�ساعدة  مكتبية  خدمات  اإىل  اإ�سافة  واحلفالت  واملعار�ص  واملوؤمترات  لالجتماعات  املرافق  اأحدث  الفندق  ويقدم 

الجتماعات جمهزة بخدمات واي فاي والت�سال بالفيديو.

 ويقدم الفندق كذلك عددا كبريا من املرافق ال�سحية والرتفيهية مع �ساطئ خا�ص وعدًدا كبرًيا من الريا�سات املائية مبا فيها املراكب ال�سريعة واملراكب ال�سراعية ومم�سى 

وملعب للجولف ال�سغري ي�ستمل على 18 حفرة. ويقدم النادي ال�سحي معدات حديثة عديدة وال�سونا واجلاكوزي وحمام �سباحة خارجي والتدليك وغرفة لاليروبك�ص وملعب 

لل�سكوا�ص و�سالة للبولنج ومالعب تن�ص اأر�سي خارجية م�ساءة.

The perfect environment for business and pleasure
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This luxurious development is the first boutique-style 
hotel in the Kingdom of Saudi Arabia

The hotel will be landscaped with a variety of 
botanical life, water ponds as well as walkways and 

canopied palm trees

A feeling of sanctuary will be created in the rooms 
and suites as the design fuses European style with 

an Arab-Andalusian ambience 

Park Hyatt Jeddah the first boutique-style 142-room hotel is part of a multifaceted 
complex that includes a Spa and Conference Resort at the Equestrian Club. The 120,000 sq m complex includes a planned 
marina, large convention and banqueting complex and a Baleneo Therapy Centre is situated within the prestige Al Hamra 
district of Jeddah’s Southern Corniche offering a sweeping panorama of the Red Sea. The commercial and financial districts, 
as well as the main shopping and entertainment areas of Jeddah, are nearby, making the development an ideal location for 
business or leisure. 

The project is an impressive engineering feat that reclaimed an expanse of prime waterfront land from the Red Sea, while 
retaining the delicate balance of the surrounding marine life. The hotel is landscaped with a variety of botanical life, water 
ponds, walkways and canopied palm trees. Park Hyatt hotels are intimate and residential in style, noted for their prime 
locations, exceptional interior design, works of art and the highest levels of personalised service. Park Hyatt Jeddah provides an 
exceptional sanctuary of refined European style with an Arab-Andalusian ambience and design with impressive guestrooms, 
suites and lavish spa bathrooms.

يحتوي فندق بارك حياة جدة الفخم والأول من نوعه يف اململكة على 142 غرفة وهو جزء من 
فندق بارك حياة جدة 

م�سروع �سخم متعدد املراحل ي�سم نادي الفرو�سية احلايل، وميناًء ترفيهًيا ومركزا للموؤمترات وقاعات للحفالت كما ي�سم مركزا لعالج البالينيو الذي ي�ستخدم اأ�سلوب 

التدليك حتت املاء. وميتد هذا امل�سروع ال�سخم على م�ساحة  120000مرت مربع ويقع يف منطقة احلمراء ال�سهرية على الكورني�ص اجلنوبي يف جدة مطال على �ساطئ البحر 

الأحمر، كما اأن قرب الفندق من املناطق التجارية والقت�سادية بالإ�سافة اإىل مراكز الت�سوق والرتفيه الرئي�سية يف جدة مينح لنزلئه القدرة على �سهولة القيام باأعمالهم 

اأو ق�ساء اإجازة ترفيهية.

وهذا امل�سروع ال�سخم هو اإجناز هند�سي �سخم �سمل ا�ست�سالح م�ساحة �سا�سعة من مياه البحر الأحمر واحلفاظ يف الوقت نف�سه على التوازن يف البيئة البحرية املحيطة 

به. و�سيتم ت�سميم احلدائق املحيطة بالفندق مبختلف النباتات والأ�سجار و)الربك املائية( ومم�سى والنخيل. وتتميز فنادق بارك حياة حول العامل باخل�سو�سية والطابع 

املنزيل، كما ت�ستهر مبواقعها املتميزة وت�ساميمها الداخلية الفريدة والأعمال الفنية ال�سهرية واأعلى درجات اخلدمة ال�سخ�سية. ويوفر بارك حياة جدة ملجاأ فريدا من 

نوعه يتمتع بطابع اأوروبي راق وت�سميم عربي اأندل�سي يحتوي على غرف واأجنحة مثرية لالإعجاب وحمامات يف قمة الفخامة. 
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التكنولوجيا 

�أويل فيلد �سنرت

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3678 887 3 966+     فاك�ص: 1889 887 3 966+

   +966 3 898 3551            

�سركة كامريون �لر�سيد �ملحدودة 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1617 868 3 966+     فاك�ص: 1618 868 3 966+ 

جمموعة ناتكو �لر�سيد 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، مملكة البحرين

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 7320 864 3 966+ 

corporate@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة �لر�سيد باركر حلفر �لآبار �ملحدودة 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 3228 895 3 966+

+966 3 864 7320                                                            

�سركة �سايبم طاقة �لر�سيد للت�سنيع �ملحدودة 

)�ستار( 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 7320 864 3 966+ 

�سركة وذرفورد �لر�سيد �ملحدودة 

�ص.ب 31731، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1888 868 3 966+     فاك�ص: 1999 868 3 966+ 

 war@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة وذرفورد �لعربية �ل�سعودية �ملحدودة

�ص.ب 31731، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1888 868 3 966+     فاك�ص: 1999 868 3 966+ 

weatherfordsa@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

بيكر هيوز

�سركة وي�سرتن اأطل�ص العربية املحدودة 

�ص.ب 31721، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1660 868 3 966+     فاك�ص: 1678 868 3 966+ 

�سركة فلو�سريف �لر�سيد �ملحدودة

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 3228 895 3 966+ 

اخلدمات التجارية

�سركة �لر�سيد �لتجارية

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 3228 895 3 966+ 

 +966 3 864 7320                                                            

العقارات وال�ستثمارات

�لر�سيد برتوليوم �سنرت 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0000 801 3 966+     فاك�ص: 1889 887 3 966+ 

�سركة �لر�سيد �لعقارية

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3678 887 3 966+     فاك�ص: 1889 887 3 966+ 

+966 3 898 3551             

�نرتكونتيننتال �جلبيل

�ص.ب 10167، اجلبيل 31961، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 7000 341 3 966+     فاك�ص: 2212 341 3 966+ 

بارك حياة جدة

منطقة احلمراء، الكورني�ص اجلنوبي

�ص.ب 5863، جدة 21432، اململكة العربية ال�سعودية

فاك�ص: 1266 650 2 966+

دليل الت�سال 

املركز الرئي�سي للمجموعة

جمموعة الر�سيد 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952 

اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3  966+ 

فاك�ص: 7320 864 3 966+ 

corporate@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

www.al-rushaid.com  :املوقع الإلكرتوين

املدراء الأ�سا�سيون

عبد�هلل �لر�سيد 
رئي�ص جمل�ص الإدارة 

ر�سيد �لر�سيد 
نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة 

ال�سناعات

م�سنع �ل�سركة �لعربية ملثاقب ومعد�ت �حلفر �ملحدودة 

�ص.ب 31722، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1179 812 3 966+     فاك�ص: 1139 812 3 966+ 

ardt@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

�ل�سركة �لعربية للمعادن و�لكيماويات �ملحدودة 

�ص.ب 2231، الدمام 31451، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 2187 847 3 966+     فاك�ص: 3472 847 3 966+ 

amc.sales@misaudi.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة �ن�سكو �لعربية �ملحدودة  

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 2610 889 3 966+     فاك�ص: 4082 889 3 966+ 

�سركة قلوبال �لر�سيد �أوف �سور  �ملحدودة

الر�سيد برتوليوم �سنرت 

�ص.ب 3665، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0321 801 3 966+     فاك�ص: 0327 801 3 966+     

�ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �جللدية �ملحدودة

�ص.ب 31691، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 1066 812 3 966+     فاك�ص: 2253 812 3 966+ 

اخلدمات الهند�سية واملقاولت 

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 2014 893 3 966+ 

�سركة �لر�سيد للأعمال �لن�سائية �ملحدودة 

�ص.ب 31688، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0000 801 3 966+ حتويلة: 1333     فاك�ص: 0178 801 3 966+ 

 arcc@alrushaid.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة بوينت �إيت باور �لعربية �ملحدودة

�ص.ب 31687، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 2138 812 3 966+     فاك�ص: 2139 812 3 966+ 

 mktg@alrushaid-apep.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة �لإن�ساء�ت و�لتقنية �لعربية �ملحدودة

�ص.ب 38993، الدوحة 31942، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0085 896 3 966+     فاك�ص: 0065 896 3 966+    

atcclltd@nesma.net.sa :الربيد الإلكرتوين

�سركة بو�سكال�س و�ستمين�سرت �لر�سيد �ملحدودة 

�ص.ب 10630، مملكة البحرين 

تليفون: 5757 1753 973+     فاك�ص: 5775 1753 973+ 

 boskalis@batelco.com.bh :الربيد الإلكرتوين

جمموعة كليفلند بردج

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 7320 864 3 966+ 

 cleveland@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

�سركة �لر�سيد در�سر لل�سمامات و�لأجهزة  

 �ص.ب 10145، مدينة اجلبيل ال�سناعية، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0278 341 3 966+     فاك�ص: 7624 341 3 966+ 

 darvico@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

فو�سرت ويلر 

�ص.ب 79311، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 2398 882 3 966+     فاك�ص: 3440 882 3 966+ 

 foster.wheeler@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

هاي بوينت رندل

61 �ساوثورك �سرتيت، لندن اإ�ص اإي1 1 اإ�ص اأيه، اململكة املتحدة 

تليفون: 0400 7654 20 0 44+     فاك�ص: 0061 2539 13 0 44+  

�سركة �لإن�ساء�ت و�خلدمات �ل�سناعية )مي�سكو( 

�ص.ب 38993، الدوحة 31942، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 0000 801 3 966+ حتويلة 1504    فاك�ص: 0102 801 3 966+ 

 misco@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين

وي�سو �أويل �أند غاز 

31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 2014 893 3 966+

�سركة ويلربو�س �لر�سيد �ملحدودة

�ص.ب 31685، اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية 

تليفون: 3333 893 3 966+     فاك�ص: 2014 893 3 966+ 

 willbros@al-rushaid.com :الربيد الإلكرتوين
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Contact Directory
Corporate Headquarters
Al-Rushaid Group
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952
Kingdom of Saudi Arabia

Tel: +966 3 893 3333
Fax: +966 3 864 7320
E-mail: corporate@al-rushaid.com
Visit: www.al-rushaid.com

Principal Officers
Abdullah Al-Rushaid
Chairman

Rasheed A. Al-Rushaid
Vice-Chairman

Industries
Arabian Rockbits & Drilling Tools Manufacturing
P.O. Box 31722, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 812 1179 Fax: +966 3 812 1139
E-mail: ardt@al-rushaid.com 

Arabian Minerals and Chemicals
P.O. Box 2231, Dammam 31451, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 847 2187 Fax: +966 3 847 3472
E-mail: amc.sales@misaudi.com

ENSCO Arabia
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 889 2610 Fax: +966 3 889 4082

Global Al-Rushaid
Al-Rushaid Petroleum Centre 
P.O. Box 3665, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 801 0321 Fax: +966 3 801 0327

Saudi Leather Industries 
P.O. Box 31691, Al-Khobar 31952, Saudi Arabia
Tel: +966 3 812 1066 Fax: +966 3 812 2253

Technologies
Oil Field Centre
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 887 3678 Fax: +966 3 887 1889
 +966 3 898 3551
 
Cameron Al-Rushaid
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 868 1617 Fax: +966 3 868 1618

NATCO Al-Rushaid
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 864 7320
E-mail:  corporate@al-rushaid.com

Al-Rushaid Parker Drilling
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 895 3228
    +966 3 864 7320

Saipem Taqa Al-Rushaid (STAR)
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 864 7320

Weatherford Al-Rushaid (WAR)
P.O. Box 31731, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 868 1888 Fax: +966 3 868 1999
E-mail:  war@al-rushaid.com

Weatherford Saudi Arabia (WSA)
P.O. Box 31731, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 868 1888 Fax: +966 3 868 1999
E-mail:  weatherfordsa@al-rushaid.com

Baker Hughes
Western Atlas Arabia Limited
P.O. Box 31721, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 868 1660 Fax: +966 3 868 1678

Flowserve Al-Rushaid
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 895 3228

         دليل الت�سال

Engineering & Contracting
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 893 2014

Al-Rushaid Construction Co. (ARCC)
P.O. Box 31688, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 801 0000 Ext.1333 Fax:  +966 3 801 0178
E-mail:  arcc@alrushaid.com
 
AMEC_BKW Arabia Ltd.
P.O. Box 38993, Doha 31942, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 896 0085 Fax: +966 3 896 0065
E-mail:  atcclltd@nesma.net.sa 

Arabian Point Eight Power
P.O. Box 31687, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 812 2138 Fax: +966 3 812 2139
E-mail:  mktg@alrushaid-apep.com

Boskalis Westminster Al-Rushaid Ltd.
P.O. Box 10630, Kingdom of Bahrain
Tel: +973 1753 5757 Fax: +973 1753 5775
E-mail:  boskalis@batelco.com.bh

Cleveland Bridge Group
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 864 7320
E-mail:  cleveland@al-rushaid.com

Dresser Al-Rushaid Valve & Instrument
P.O. Box 10145, Jubail Industrial City, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 341 0278 Fax: +966 3 341 7624
E-mail:  darvico@al-rushaid.com

Dresser Rand
P.O. Box 38993, Doha 31942, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 801 0000 ext. 1504 Fax: +966 3 801 0102
E-mail:  misco@al-rushaid.com

Foster Wheeler
P.O. Box 79311, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 882 2398 Fax: +966 3 882 3440
E-mail:  foster.wheeler@al-rushaid.com

High-Point Rendel
61 Southwark Street, London SE1 1SA, United Kingdom
Tel: +44 0 20 7654 0400      Fax:  +44 0 13 2539 0061

Whessoe Oil & Gas
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333  Fax: +966 3 893 2014

Willbros Al-Rushaid 
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 893 2014
E-mail:  willbros@al-rushaid.com

Trading & Services
ARTC - Al-Rushaid Trading Co.
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 893 3333 Fax: +966 3 895 3228
    +966 3 864 7320

Real Estate & Investment
Al-Rushaid Petroleum Centre
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 801 0000 Fax: +966 3 887 1889

Al-Rushaid Real Estate Division
P.O. Box 31685, Al-Khobar 31952, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 887 3678 Fax: +966 3 887 1889
 +966 3 898 3551

InterContinental Al Jubail
P.O. Box 10167, Jubail 31961, Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 3 341 7000 Fax: +966 3 341 2212

Park Hyatt Jeddah
Al Hamra District, Southern Corniche 
P.O. Box 5863, Jeddah 21432, Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 2 650 1266
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