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 أرامكو السعودية
 

 برنامج توطين الصناعات
 

 صناعة النفط والغاز 
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 لمحة عامة

مليار لاير سعودي ٤٨٣   

النفط والغاز     ( م٢٠١٩-٢٠١٥)

   والبتروكيماويات              

 حجم اإلنفاق
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    %٧٠ 
م٢٠٢٠المحلي بحلول عام المحتوى   

االستراتيجياتجاه أرامكو السعودية  للتوطين  
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التصنيع فرص  

 سعوديلاير مليار ٣٢

 الحديد الصلب واألنابيب

 %٦٥توطين تبلغ فرص 
 

مليار لاير سعودي٢٢  

   معدات ثابتة

%٧٥فرص توطين تبلغ   

مليار لاير سعودي ١٥  

 المعدات الدوارة

%٨٥توطين تبلغ فرص   

لاير سعوديمليار ١٨  

 المواد الكيميائية

%٥٥توطين تبلغ  فرص   
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التصنيعفرص   

لاير سعوديمليار ١٥  

الكهربائية المستلزمات   

القياس والتحكموأجهزة   

%٧٠فرص توطين تبلغ    

لاير سعوديمليار ١٨  

الحفر معدات   

%٨٠ فرص توطين تبلغ  

سعوديمليار لاير ١١  

 الصحة والسالمة واألمن

%٨٠ توطين تبلغفرص   

سعوديمليار لاير  ٨  

التمويلالبناء و   

%٧٥توطين تبلغ فرص   
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 فرص الخدمات

 لاير سعوديمليار ١٢٧

 الحفرالتنقيب و خدمات 
                      بناء المنصات-

  خدمات اآلبار -

 خدمات إسمنتية-
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١٤٢ 
 مليار لاير سعودي

 مشاريع البناء
 التصميم والهندسة-

 البناءمرافق -

 مشاريع بحرية-

 خطوط األنابيبمشاريع -
 

 



Saudi Aramco: Company General Use Saudi Aramco: Company General Use 

الخدمات فرص  

 مليار لاير سعودي٧٥

 العامةوالخدمات والصيانة التشغيل 
 إدارة المرافق                                                  النقل -

 احترافية                            خدمات  صناعية                 صيانة -

 خدمات  عامة                                                    تأجير المعدات-

 الخدمات اإلدارية                                             خدمات البحرية-

 تكنولوجيا المعلوماتخدمات          صيانة عامة           -
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 حوافز ودعم أرامكو السعودية

 للمستثمرين الجددتقديم التوجيه والدعم •

 في المجمعات الصناعيهاألراضي للشركات المصنعة وتخصيص تسهيل •

 الصغيرة والمتوسطةللشركات تقديم قروض •

 منح الحق الحصري في العطاءات للمصّنعين المحليين•

 %١٠تفضيلي للمصنع المحلي يصل إلى حافز •

 (سنوات ١٠ – ٥)إتفاقيات شراء طولية المدى منح •
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 الدعم مستمر 

   ٢٠١٤-٢٠١٠مليار لاير خالل  ٤٠جمالي المشتريات من المصنعين المحليين يقدر ب إ•

 شباب وشابات األعمالقرض لدعم  ٥٠لريادة األعمال المحدودة  شركة مركز أرامكو قدمت •

 لايرمليار  ١٢يقارب ما م بإجمالي إستثمارات  ٢٠١٧ – ٢٠١٥جديد خالل مصنع  ٧٢ •

 لايرمليارات  ٥تصل الى إستثمارات بإجمالي مصنع قائم  ٣١لـ القدرات اإلنتاجية توسيع •

 مليار لاير  ٢بإجمالي استثمارات تصل  ٢٠١٥ – ٢٠١٤مصنع جديد خالل  ٤٠تسجيل •
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 شكرا  
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