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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع األول من عام 

٥١٠٢* 

حافظت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على الزخم الذي استتتردتتال ختالل 

متلتيتار ريـتال فتي التربتع  ٢٧٥۳، لتبلغ نحو٥١٠٢الربع الرابع من عام 

عتن مستتتو   ٪٧، مسجلة هبوطا طفيفا بتنتستبتة ٥١٠٢األول من عام 

الربع السابق من العام الماضي. وكان القطاع  األكبر مساهمة هو قتطتاع 

 ٠٢من العقود التي تمت ترسيتها ) ٪٥٢الرعاية الصحية مسجالً حصة 

متلتيتار ريـتال(، ثتم قتطتاع  ٠٥مليار ريـال(، ويليال قطاع العقار السكني )

مليار ريـال( وقفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتتتهتا ختالل  ٢الصناعة )

مليار لاير، مسجلة أعلى قتيتمتة شتهتريتة لتلتعتقتود  ۳١٥٢شهر يناير إلى 

. وحازت منطقتة التريتال عتلتى أكتبتر ٥١٠٢خالل الربع األول من عام 

، ويعز  ذلك أساستا إلتى عتقتد حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها

المدينة الطبية العسكرية بالريال، وتلتها بفرق كبير منطقة جتيتزان ثتم 

 (.٥(، )الرسم البياني ٠المنطقة الشرقية. )الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها لكل سنة )مليون لاير(1الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 ٥١٠٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع األول 3الرسم البياني 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

وتعكس القيمة اإلجمالية للعقود التتي تتمتت تترستيتتتهتا استتتمترار قتو  

مليار   ٢٧٥۳مسجلة  ٥١٠٢صناعة االنشاء خالل الربع األول من عام 

ريـال، وتبين أنال بوسع المملكة أن ُتبقي اإلنفاق متقتاربتاً لتلتمتستتتويتات 

السابقة األخير ، رغم هبوط أسعار النفط. وعتلتى نتفتس وتتيتر  التعتام 

الماضي، واصلت القطاعات التمترتتبتطتة بتالتبتنتى التتتحتتتيتة األستاستيتة 

، متع تتراجتع ٥١٠٢واالجتماعية معاً النمو خالل الربع األول من عام 

في عدد المشاريع الصناعية العمالقة. وأبدت الحكومة إشار  متحتدود  

بتنفيذ خفل في المشاريع الرأسمالية، حيث أن الميزانية المعلنة لتعتام 

عكست رغبة الحكومة في أن تحافظ على اإلنفتاق الترأستمتالتي  ٥١٠٢

رغم ما هو متوقع من تراجع كبير في اإليرادات النفطية. وكان قتطتاعتا 

التعليم والرعاية الصحية هما القطاعان األكثر إستفتادً ، مشتكتالن متعتاً 

 .٥١٠٢من خطة اإلنفاق لعام   ٪٢٢

، زاد متؤشتر عتقتود اإلنشتاء إلتى ٥١٠٢وبنهاية الربع األول من عام 

، ٥١٠٢نقتطتة بتنتهتايتة عتام  ٥۳٢٥٢٨نقطة، من مستو   ٥٩١٥٧٨

والتتتي  ٥١٠۳وإن كان ال يزال أدنى من الذرو  المسجلة لنهاية عتام 

، ٥١٠٢نقطة. وأبد  المؤشر أداًء متذبذباً خالل عتام  ٢٢٢٥١۳بلغت 

. وجتاء أداء شتهتر ٥١٠٢ثم عكس توجهال خالل الربع األول من عام 

إلتى  ٪٠٧فبترايتر التقتوي إذ ارتتفتع متؤشتر عتقتود اإلنشتاء بتنتستبتة 

نقطة، مسجالً أعلى مستو  لال خالل التربتع األول متن عتام  ۳١١٥٨٢

نقطة في شهر متارس. وإن  ٥٩١٥٧٨، ثم استقر عند مستو  ٥١٠٢

هذا األداء القوي المتواصل لمؤشتر عتقتود اإلنشتاء يتؤكتد نتمتو حتجتم 

 المشاريع التي ستدخل مرحلة التنفيذ.

من قيمة العقود التتي تتمتت   ٪ ۳۳وحازت منطقة الريال على حصة 

. وتتعتود غتالتبتيتة قتيتمتة ٥١٠٢ترسيتها خالل الربتع األول متن عتام 

مشاريع منطقة الريال لعقد المدينة التطتبتيتة التعتستكتريتة التذي تتمتت 

ترسيتال من قبل وزار  الدفاع في قتطتاع الترعتايتة الصتحتيتة. وشتهتدت 

منطقة جيزان ترسية عقدين كبيرين في قطاع العقار السكني، وعقتديتن 

لمصنع تكرير السكر في القطاع الصتنتاعتي، وعتقتد ضتختم فتي قتطتاع 

 النقل. وبالنسبة للمنطقة الشترقتيتة، أتتمتت شتركتة أرامتكتو الستعتوديتة
ترسية عقدين كبيرين في قطاع النفط والغاز. أما منطقة مكة المكرمتة، 

 ٥١٠٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع األول 2الرسم البياني رقم  (.۳فقد شهدت ترسية عقد ضخم بقطاع العقار السكني، )الرسم البياني

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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 ٩١١وفي قطاع المياه، تم ترسية ثالثة عقود، جاء أكبرها بقيمة  
مليون لاير، حيث تمت ترسيتال من قبل شركة التعدين العربية 
السعودية على شركة الراشد للتجار  والمقاوالت إلنشاء محطة 
معالجة الصرف الصحي في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية. 

شهرا. وتم ترسية  ٥٢ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع بعد 
العقد الثاني من قبل شركة تقنية المياه المتطور  على شركة أبينجوا 

مليون لاير إلنشاء محطة تحلية للمياه باستخدام الطاقة  ٢٨٨بقيمة 
متر مكعب من المياه المحال  يوميا  ٢١٥١١١الشمسية وذلك إلنتاج 

في مدينة الخفجي. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع 
وقامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة .  ٥١٠٧األول من عام 

مليون لاير لتوسعة  ٢٢١بترسية العقد الثالث على أكوا باور بقيمة 
محطة تحلية الشعيبة )المرحلة الثانية(. ومن المرتقب أن يستكمل 

 شهرا.  ٥۳تنفيذ المشروع خالل 
 

 فبراير

سجل شهر فبراير قيمة أدنى للعقود التي تمت ترسيتها؛ حيث بلغت 
مليار ريـال. وفي قطاع العقار التجاري،  ٥٥٥١٢قيمة تلك العقود 

أتمت وزار  المالية ترسية عقد لشركة دار الفوزان للتجار  
واإلنشاءات العامة لتشييد المرحلة الثانية من مشاريع الفنادق 
والمباني اإلدارية في المدينة المنور . وتبلغ قيمة عقد التطوير 

مليار ريـال. ويشتمل هذا  ٥٥٧العمراني لعقارات متعدد  االستخدامات 
مباني للشقق المفروشة،  ٢مباني فندقية، و ٢المشروع الضخم على 

ومبنى لإلدار  المركزية للحج. ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع 
 .٥١٥٢في الربع الرابع من عام 

 
وقامت وزار  التعليم العالي بترسية أربعة عقود بقيمة إجمالية بلغت 

مليون ريـال،  ٠٠٥٥٢مليون ريـال. وتبلغ قيمة العقدين األولين  ۳٩٢
وتمت ترسيتهما على شركة الحوريتي للتجار  والمقاوالت إلنشاء 
كلية التربية للمعلمين بجامعة حائل، وكلية التربية للمعلمات بجامعة 
جيزان، مع المرافق المصاحبة للكليتين. وتبلغ قيمة العقدين اآلخرين 

مليون ريـال، وتمت ترسيتهما على   ٧٨٥٧مليون ريـال و  ٩١
مجموعة فوزي إلنشاء كلية الصيدلة للمعلمات، وكلية الشريعة 

 والدراسات اإلسالمية بجامعة نجران، على التوالي.
 

متلتيتار ٠٥۳وفي القطاع الصناعي، تمت ترسية عقدين، أولهما بتقتيتمتة 

ريـال من قبل شركة غازان لالستثمار والتطويتر الصتنتاعتي التمتحتدود  

على شركة هانوا للهندسة واإلنشاء لتشييد مصنع فحم بترولي كلتستي. 

ومن المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع في الربتع الترابتع متن عتام 

متر مربع بالجتبتيتل. وتتبتلتغ  ٥٢١٥١١١، وخصصت لال مساحة ٥١٠٧

مليتار ريـتال، وتتمتت تترستيتتتال متن متجتمتوعتة  ٠٥٢قيمة العقد الثاني 

غامون لشركة شري باسافيشوور شوجترز التمتحتدود  إلنشتاء مصتنتع 

تكرير سكر في جيزان، ومن المنتظر أن يكتتمتل التمتشتروع فتي التربتع 

. وفي القطاع الحكومي، أتمتت وزار  التداختلتيتة ٥١٠٢الثالث من عام 

ترسية عقد لشركة السيف لألعمال الهندسية والمقاوالت إلنشاء متبتنتى 

متلتيتار ريـتال، وستيتشتمتل ٠٥۳إدار  للوزار . وتبلغ قيمة عقد الرئاسة 

مبنى من ثالثة طوابق ومباني أمنية أخر . وسيغطي المجمتع مستاحتة 

متر مربع، ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع فتي  ٥٢٥٥١١١كلية تبلغ 

 .٥١٠٢الربع الرابع من عام 

 يناير

شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير زياد  لتسجل 
مليار لاير. وجاءت قطاعات الرعاية الصحية، النقل، المياه  ۳١٥۳٢

والنفط والغاز في صدار  القطاعات المساهمة بقيمة العقود التي تمت 
ترسيتها. وتمت ترسية ثالثة عقود رئيسية في قطاع الرعاية الصحية، 

مليار لاير من قبل وزار   ٠٢٥٥٢وبلغت قيمة أكبر عقد تمت ترسيتال 
الدفاع لمجموعة بن الدن السعودية. ويستلزم العقد إنشاء المرحلة 
األولى من المدينة الطبية العسكرية بالريال، وتشمل: مباني مستشفيات 

، ومستودعات، ومباني إدارية، والمرافق المصاحبة. سرير(٠٢١١)سعة
. وبلغت ٥١٥٩ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 

مليون لاير  ٥٢٥٥٢مليون لاير و  ۳٢٧٥٢قيمة العقدين الثاني والثالث 
على التوالي، وتمت ترسيتهما من قبل وزار  الصحة لشركة المجال 

سرير في  ٢١١العربي القابضة إلنشاء مستشفيين للصحة العقلية بسعة 
الطائف وجد . ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروعين في الربع األول من 

 .٥١٠٨عام 
 

وضمن قطاع النقل، تمت ترسية ثالثة عقود كبير ، جاء أكبرها بمبلغ 
مليار ريـال، وتمت ترسيتال من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ٠٥٨

إلى مجموعة الجابر لتشييد مطار أبها اإلقليمي بمنطقة عسير. ويشتمل 
 ٥١مليون راكب في العام(، و ٢المشروع على: محطة مطار )سعة 

جسر لصعود الركاب، وساحة إليقاف الطائرات، وممرات موازية  
طائر ، ومباني مواقف سيارات، وبرج مراقبة، ومساجد،  ٥٢الستيعاب 

والمرافق المصاحبة. وتمت ترسية ثاني أكبر عقد من جانب هيئة تطوير 
مليار ريـال لتنفيذ أنظمة ٠٥٠٨الريال لشركة إندرا اإلسبانية بقيمة 

تقديم تذاكر السفر ومراقبة تحكم بالدخول لمترو الريال، الجاري العمل 
في تنفيذه حالياً. ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع األول من 

مليون ريـال من قبل  ٢٢٥. وتمت ترسية العقد الثالث بمبلغ ٥١٠٨عام 
الهيئة العامة للطيران المدني  إلى شركة المباني لتحسين وتجديد 

سبعة مناطق: أبها، وتبوك، والباحة، ورفحة،  فيمدرجات الطيران 
  والطريف، والقيصومة، وشروره.

 

وضمن قطاع النفط والغاز، أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عتقتديتن 

مليار ريـال. ويهتدف التعتقتدان التكتبتيتران لتزيتاد  ٠٥٨٧بمبلغ إجمالي بلغ 

أبو جيفان(، و)خط أنتابتيتب لتمتيتاه  –اإلنتاج بخريص )خط أنابيب مزاليج 

البحر(. وتمت ترسية العقد األول عتلتى اكتاد الستعتوديتة لتإلنشتاء إل إل 

مليون ريـال. ويهدف هذا المتشتروع لتزيتاد  التطتاقتة ٩۳٧٥٢سيا بمبلغ 

 ۳١١٥١١١اإلنتاجية في مرافق المعالجة التمتركتزيتة بتختريتص بتمتقتدار 

متلتيتون بترمتيتل  ٠٥٥برميل يوميا، على مستو  طاقتال الحاليتة التبتالتغتة 

يوميا، وفضالً عن تعزيز اإلنتاج من حقلي متزالتيتج وأبتو جتيتفتان ستيتتتم 

إنشاء معمل لفصل الزيت عن الغاز. ومن المنتظر أن يتكتتتمتل التمتشتروع 

. وتمت ترسية ثتانتي أكتبتر عتقتد عتلتى ٥١٠٨خالل الربع الرابع من عام 

متلتيتون ريـتال، ويتهتدف هتذا   ٩۳٧٥٢مجموعة إتت  أيتال كتاي بتمتبتلتغ 

المشروع أيضاً تطوير تجهيزات المعالجة المركزية بختريتص، ويتتتضتمتن 

إنشاء خط أنابيب لمياه البحر وتجهيزات مصتاحتبتة. ويتتتوقتع أن يتكتتتمتل 

 . ٥١٠٨المشروع في الربع الرابع من عام 
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 مارس 

شهدنا هبوطاً حاداً في قيمة العقود التي تمت تترستيتتتهتا ختالل شتهتر 
مليار ريـال. وفي قطاع الصناعة تمت ترستيتة  ٢٥٩مارس لتصل إلى 

مليار ريـال وتمت ترسيتال من قبل شركة  ٠٥٢عقدين؛ أكبرهما بقيمة 
الريف لتكرير السكر لبراونشويجيشي متاشتيتنتبتوانستتتالتت أيتال جتي. 
وتعتزم شركة الريف إنشاء مصنع لتكرير السكر في جيزان، ويتتوقتع 

طن يومياً. ومن المتنتتتظتر أن يتكتتتمتل  ۳١١١أن يبلغ إنتاج المصنع 
. وتبلغ قيمة العقتد التثتانتي ٥١٠٨المشروع في الربع الثالث من عام 

مليون ريـال، وتمت ترسيتال من قبل شركة المراعي لشركتة  ٧٠٥٥٢
أمانة للمقاوالت والمباني الحديدية إلنشاء مركز متعتالتجتة لتلتمترحتلتة 

 الثالثة في الخرج مع التجهيزات المصاحبة.
 

وضمن قطاع النقل، تمت ترسية أكبر عقد متن قتبتل التهتيتئتة التعتامتة 
للطيران المدني لشركة زهير فايز وشركاه لتشييد مطار األمير نتايتف 

متلتيتار  ٠٥١٢بن عبد العزيز اإلقليمي في القصيم. وتبلغ قيمة العتقتد 
مليون راكتب ستنتويتاً،  ٠٥٢ريـال، ويشتمل على محطة مطار )بسعة 

متتتر متربتع(، وصتالتة وصتول، وصتالتة  ٥۳٥١١١ومساحتة تتبتلتغ 
مغادر ، وصاالت خاصة لتلتنتستاء، ومتبتنتى الترادار، وبترج متراقتبتة 
للحركة الجوية، وصهريج تخزين وقود، وتجهيزات المطار: )متجتمتع 
البضائع، ومسجد، وكهتربتاء، ومتيتاه، وطترق التمتطتار(، ومتطتاعتم، 

 ومتاجر، وخدمات تأجير السيارات والحجز بالفنادق.
 

وفي قطاع العقار السكني، أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عتقتد 
مليار ريـال لشركة عربتك لإلنشاء. ويقتضي المتشتروع  ٠٥١٢بقيمة 
فيال  مع المرافق المصاحبة في التظتهتران، ويتتتوقتع أن  ۳٨١إنشاء 

 شهراً. ٥٨يكتمل المشروع خالل 
 

وتمت ترسية عقدين ضمن القطاع الزراعي من قبل وزار  التزراعتة، 
متلتيتون  ٥١٧حيث تم ترسية العقد األول لمقاولين محلتيتيتن بتمتبتلتغ 

ريـال. ويشمل العقد تشييد موانئ صيد في القطيف والزور بالمنتطتقتة 
الشرقية، وإنشاء محجر بمطار الملك خالد الدولي في الريال وجد ، 
وتمت ترسية العقد الثاني لشركة اإلنشتاء التمتتتطتور إلنشتاء متوانتئ 

 ٩۳٥٧٢صيد في أملج والحر  بمنطقة تتبتوك، وتتبتلتغ قتيتمتة التعتقتد 
مليون ريـال. ويرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في التربتع األول متن 

 .٥١٠٨عام 
 

مليتون  ٠۳٠٥٥٢وفي قطاع البتروكيماويات، تمت ترسية عقد بقيمة 
ريـال من قبل مجموعة التدار )أيتال دي دي أيتال  ر( عتلتى نتيتوبترج 
للهندسة إلنشاء مصنع إنتاج كتيتمتاويتات متتتختصتصتة فتي التجتبتيتل؛ 

 .٥١٠٧ويتوقع اكتمال تنفيذ المشروع في الربع األول من عام 
 

 اآلفـاق المسـتقبلية

تم تبني استراتيجية معاكسة للتقلبات الدورية في خطتة اإلنتفتاق لتعتام 

مليار ريـال، تهتدف الستتتدامتة  ٨٢١بالمملكة، بميزانية بلغت  ٥١٠٢

مستو  برامج االستثمار في البنية التحتية االجتتمتاعتيتة. وبتاالرتتكتاز 

متلتيتار دوالر  ٧۳٢على االحتياطيات الخارجية الضخمة والتي بلغتت 

، تتمتع المملكة بالقدر  علتى ضتمتان أن ال يتتتأثتر ٥١٠٢بنهاية عام 

سلباً مستو  إنفاقها المخطط لال. وجاءت أكبر زياد  بالميزانتيتة عتلتى 

أساس سنوي في قطاع الرعاية الصحية والشئون اإلجتماعية، والتتي 

وشهد قطاع النفط والغاز ترسية ثالثة عقود كبير . وتبلغ قتيتمتة التعتقتد 
مليتون ريـتال، وتتمتت تترستيتتتال متن قتبتل شتركتة أرامتكتو  ۳٧٢األول 

السعودية توتال للتكرير والنفط لشركة سينوبك لهندسة التنتفتط لتتتشتيتيتد 
وحد  خزن المنتجات البترولتيتة بتالتجتبتيتل: التمترحتلتة األولتى. ويشتمتل 
المشروع صهاريج تخزين، وتجهيزات تخزيتن داختل مصتفتا  الشتركتة. 

. ٥١٠٢ويتوقع أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الرابع من عتام 
وتمت ترسية العقد الثاني من قبتل أرامتكتو الستعتوديتة لشتركتة تتارجتت 

مليون ريـال، ويتهتدف لتتتحتستيتن نتظتام  ٥٧٧٥٢الهندسية وتبلغ قيمتال 
تصريف النفط المسيل بمصفا  أبقيق، وينتظر أن يتتم استتتكتمتال تتنتفتيتذ 

. وأتتمتت شتركتة أرامتكتو ٥١٠٨المشروع في التربتع األول متن عتام 
متلتيتون ريـتال لشتركتة تتارجتت  ٥٢١السعودية ترسية عقد  خر بقيمة 

الهندسية لتقليص المحتو  المائي في الغاز المسال المنتتتج بتمتصتفتاتتي 
شدقم والعثمانية، ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من 

 .٥١٠٨عام 
 

وفي قطاع الكهرباء، أتمت الشركة السعودية للكهرباء ترسيتة عتقتديتن، 
مليون ريـال. وتمت ترسية العقد األول لشتركتة  ٢٧٥٥٢قيمة كٍل منهما 

الشرق األوسط لألعمال الهندسية والتنمية لتركيتب شتبتكتة نتقتل بتقتدر  
كيلوفولط بالريال، ويتوقع اكتمال تنفيذ العقد في الربع األول من  ۳٨١
. وتمت ترسية التعتقتد التثتانتي لشتركتة هتيتونتداي لتألعتمتال ٥١٠٧عام 

كيلومتتتر متن التختط التنتاقتل بتقتدر   ٥٢٩الهندسية والمقاوالت لتركيب 
كيلوفولط بالريال، وينتظر أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع الرابتع  ۳٨١

 ٢۳٧٥٢١. وفي قطاع المياه تم تترستيتة عتقتد بتقتيتمتة ٥١٠٢من عام 
مليون لاير من قبل شركة التعدين العربية السعودية على شركة عتبتد  
الخضري وأبناءه إلنشاء مشروع وعد الشمال للفوسفات متتتضتمتنتا متد 

كيلو متر لنقل المياه من منتطتقتة التحتقتول  ٠١١خط أنابيب للمياه بطول 
 شهراً. ٥٢إلى منطقة التخزين. ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع خالل 

 
وفي قطاع العقار السكني، تمت ترسية ثالثة عقود كبير . وتبتلتغ قتيتمتة 

مليار ريـال، وتمت ترسيتال متن قتبتل وزار  التداختلتيتة  ٢٥٢العقد األول 
لشركة السيف لألعمال الهندسية والمقاوالت إلنشاء مجمعات سكنية في 
ثالثة مناطق مختلفة في جيزان: العرضة، والداير، والطوال. ويتتتضتمتن 

وحد  سكنية، ومتاجر، وعيادات، ومكاتب عسكريتة،  ٥٥٢٥١المشروع 
مليار ريـتال، وتتمتت  ۳٥٢والمرافق المصاحبة. وتبلغ قيمة العقد الثاني 

ترسيتال من جانب وزار  الداخلية لشركة الستيتف لتألعتمتال التهتنتدستيتة 
والمقاوالت إلنشاء مجمعات سكنية في ثالثة مواقع مختلفة في نتجتران، 

وحتد  ستكتنتيتة، ومتتتاجتر، وعتيتادات،  ٥٥٠١١ويشتمل المشروع على 
ومكاتب عسكرية، والمرافق المصاحبة. ومن المتوقع أن يكتتمتل تتنتفتيتذ 

. وجاء العقتد التثتالتث ٥١٠٨هذين المشروعين في الربع األول من عام 
مليار ريـال، وأتمت ترسيتتتال شتركتة الترائتد  لتالتستتتثتمتار    ٠٥٨٢بمبلغ 

شقة، والمرافق التمتصتاحتبتة   ٥٥٢٢٢لشركة إم إن جي القابضة إلنشاء 
 مشروع الرائد  في أبحر الجنوبية بجد . –
 

وشهد قطاع النقل ترسية عقد التحاد شركات تقوده متجتمتوعتة ستيتركتو 
متلتيتون ريـتال متن قتبتل الشتركتة  ٢٩۳٥٧من المملكة المتحد  بمتبتلتغ 

السعودية للسكك الحديدية لتوفير اإلدار  والدعم الفني لعمليتات تشتغتيتل 
الجنوب. ومن المرتقب أن يكتمل تنتفتيتذ التمتشتروع فتي   –قطار الشمال 

 .  ٥١٥١عام 
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متلتيتار  ٠٢١لتتتبتلتغ  ٥١٠٢في عتام   ٪٢٨قفزت مخصصاتها بمعدل  عقــود مختـار  تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع األول من عـام  ٥١٠٢:  

ريـال. وهذه الزياد  في الرعاية الصحية تعني أن اإلنتفتاق الترأستمتالتي 

سيتواصل، كما يتجلى في القيمة الضخمة للتعتقتد التذي تتمتت تترستيتتتال 

للمدينة الطبية العسكرية في الريال. ومن نتاحتيتة أختر ، فتعن التعتدد 

األقل للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز متنتذ التنتصتف 

الثاني من العام الماضي، مثل قرار تجميد إعتاد  تتأهتيتل مصتفتا  رأس 

مليار دوالر مؤشر على أن هبوط أسعار النفط  أجتبتر  ۳٥١تنور  بمبلغ 

المملكة على إعاد  ترتيب أولويات إنفاقها الرأسمالي. وإزاء تتوقتع أن 

تبقى أسعار النفط منخفضة مقارنة مع األعوام الماضية، فمن التمترجت  

أن تركز شركة أرامكو السعودية عتلتى مشتاريتع إنتتتاج التنتفتط والتغتاز  

عوضاً عن مواصلة اإلستثمار في خطط التكرير والبتروكيماويات. وفتي 

إطار إلتزامها بزياد  الطاقة اإلنتتتاجتيتة لتلتغتاز، تتعتتتزم شتركتة أرامتكتو 

السعودية ترسية عقد مصنع فاضلي للغاز، وذلك بزياد   قدر  المعالجتة 

   .٥١٠٢مليار متر مكعب يوميا، في الربع الثاني من عام ٢,٥بال إلى 

 

 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لتإلنشتاء إلتى إطتالع التقتراء عتلتى 

حجم ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في الممتلتكتة. ويشتمتل 

المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستتتغترق األمتر متا بتيتن 

ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العتقتود بتعتد تترستيتتتهتا، 

ويبلغ متوسط مد  اإلنشاء نحو ثالث سنتوات، وإن كتان ذلتك مترهتون 

بحجم ونطاق المشروع. ومن هنا، فعن المؤشر يعد كدليل على نشاطات 

 اإلنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشور  والتقارير المتوفر  لتحديد عتقتود 

اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التتتي ال يترد ذكتر 

لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، ُيدرج في التحليل عتقتود اإلنشتاء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحد .

كستنتة  ٥١١٨ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشهر ينتايتر 

نتقتطتة. أيضتاً يتقتاس  ٠١١أساس، ويخصتص لستنتة األستاس درجتة 

المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شتهتور، ولتذا يتتتم وضتع 

محددات بعيد  ليكون لها تأثير مخفف على حستابتات التمتؤشتر. وعتلتى 

نحو عام، إذا زادت الدرجة بتالتمتؤشتر عتن درجتة ستنتة األستاس، أي 

نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترستيتتتهتا، فتي حتيتن  ٠١١

 تعكس أية درجة أقل عن سنة األساس تراجعاً في هذه العقود.
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for any purposes whatever on the information, data, analyses or opinions contained herein.  You are advised to consult, and make your own determination, with 
your own independent legal, professional, accounting, investment, tax and other professional advisors prior to making any decision hereon.  

This report may not be reproduced, distributed, transmitted, published or further distributed to any person, directly or indirectly, in whole or in part, by any medium 
or in any form, digital or otherwise, for any purpose or under any circumstances, by any person for any purpose without NCB’s prior written consent. NCB reserves 
the right to protect its interests and take legal action against any person or entity who has been deemed by NCB to be in direct violation of NCB’s rights and inter-
est including, but not limited to, its intellectual property.  

 د.سعيد الشيخ

 كبير اإلقتصاديين  لمجموعة األهلي

s.alshaikh@alahli.com 

 مدير فريق البحث

 الرجاء األتصال بالسيد:نويل روتاب 

  21411جد   3333ص ب 

 المملكة العربية السعودية 

Tel.: +966-2-646-3232 

Fax: +966-2-644-9783 

Email: n.rotap@alahli.com 

 لالنضمام إلى قائمة التوزيع للدائر  االقتصادية بالبنك األهلي التجاري: 

 تحليل اإلقتصادات الكلية

 ياسر الداوود

 إقتصادي

y.aldawood@alahli.com 

 تحليل القطاعات/المملكة العربية السعودية

 ماجد  ل غالب 

 إقتصادي أول

m.alghalib@alahli.com 

.تامر الزياتد  

أولإقتصادي   

t.zayat@alahli.com 

 أحمد مغربي

 إقتصادي 

a.magrabi@alahli.com 

 شريهان المنزالوي

 إقتصادي

s.almanzalawi@alahli.com 


