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 مؤشـر البنـك األهـلي التجـاري لعقـود اإلنشـاء

، في حين بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمممت تمرسميمتمهما ٢١٠٢نقطة بنهاية الربع الثالث من عام  ٢٩۳٫٩٨ارتفع قلياًل مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء مسجاًل 
 .٢٢٠٢٪ عن مستواها في الربع الثاني من العام ٢مليار ريـال، مسجلة زيادة بنسبة ٦١٫٩

 مليار ريـال، وتصدرها قطاعا الصناعة و الحكومة. ۳٫٢انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو إلى 

 مليار ريـال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والعقار السكني. ٢٢٫٠ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر اغسطس إلى 

 مليار ريـال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز و المياه. ۳٢٫٦قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر سبتمبر إلى حوالي 
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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثالث من عام 

٥١٠٢* 

ارتفعت قليالً قيمة عقود اإلنشاء التي تمت ترسيتها خالل الرربرع الرثرالرث 

مليار لاير، وحافظت على نفس المسترو   ٦١٠٩لتسجل  ٢٢٠٢من عام 

المسجل للربع السابق من العام. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتهرا 

مسللليلد ى ملت مسلهلي   ل ل    ،مليلرلري ل ٣٠٥في شهر يوليو إلى 

وعانت القطاعات الرئريرسريرة  . ٢٢٠٢ليمؤ   حهت     سبهمب  من عرم 

األمرر الر ي أد  لرهر ا  ،من عدم توفر مشاريع عمالقة في شهر يرولريرو

وبتصردر  ،وعلى كل   . اإلنخفاض الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها

تحسنت قريرمرة الرعرقرود  ،و المياه ،والعقار السكني ،قطاعات النفط والغاز

مرلريرار  ٥٢٠٠، مسجلة التي تمت ترسيتها في شهري أغسطس وسبتمبر

وىس م قطرع النفط والغرز لليحل    . ميرري ل عيت الهيالي   ٣٥٠٦لاير و 

٪ من قرمد العقي  الهي تمت ت سره ر لليل بلل الل لرللا ملن علرم ٧٢بنسبد 

وجرء قطرع العقري السكني في الم تبد ال رمرد بفريق كبر  محلقل   . ٢٢٠٢

يليلرلط قلطلرع اللكل ل بلرء  ،٪ من قرمد العقي  الهي تمت ت سره لر٠٢مسبد 

. ٢٢٠٢ميرري ل خلل  الل بلل الل لرللا ملن علرم   ٥٠٧مس مرً  بحصد 

مليار لاير   ٠٠٢مليار لاير و  ٠٠٨وسجل قطاع المياه والقطاع الحكومي 

(، ٠على التوالي، من قيمة العقود التي تمت ترسيرترهرا )الررسرم الربريرانري

 (.٢)الرسم البياني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها لكل سنة )مليون لاير(٠الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 ٥١٠٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثالث ۳الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

، بلغت قريرمرة الرعرقرود الرتري ٢٢٠٢خالل األرباع الثالثة األولى من عام

عن المرسرترو   ٪٠٢مليار لاير، بزيادة قدرها  ٠٧٧٠٨تمت ترسيتها   

المسجل لنفس الفترة من العام السابق.  وعلى أساس سنوي، ارتفرعرت 

مقرارنرة  ٪٧٨قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث بنسبة 

مرلريرار  ۳٢٠٥والتي بلغرت قريرمرترهرا  ،٢٢٠٤مع الربع الثالث من عام 

 ٦٢ -دوالر ٤٢إال انه مع توقع أن تبقى أسعار النفط في نرطراق  . لاير

فإن التوقعات العامة لرلرمرشراريرع  ،دوالر للبرميل في المستقبل المنظور

على ضوء أن المملركرة الرعرربريرة السرعروديرة تسرعرى  ،تميل إلى الهبوط

 ،وإصردار السرنردات ،إلدارة عجز ميزانيتها من خالل خفض التركرالرير 

بيد أن قيمة العقود التي تمت ترسيتهرا  . وإستحداث إصالحات إقتصادية

ال  ،مرلريرار لاير ٦١٠٩والتي بلغت  ،٢٢٠٢خالل الربع الثالث من عام 

 .تزال تمثل مؤشراً على إستقرار نسبي في صناعة اإلنشاء السعودية

وحافظ مؤشر عقود اإلنشاء على مسترو  جريرد نسربريراً برفرضرل األداء 

. وهبط مؤشر عقود اإلنشراء ٢٢٠٢القوي خالل الثالثة أرباع من عام 

نرقرطرة فري  ٥٠٨٠٨٠نقطة في شهر يونيو إلى  ٥٨٢٠٠٢من مستو  

نقطة في شهر أغسرطرس، ولركرن شرهرد  ٥٥٦٠٥٨شهر يوليو، ثم إلى 

نقطة في شهر سبتمبر.  ويرترراو   ٥٩۳٠٨٩المؤشر إرتفاعاً لمستو  

نقطرة مرنر  بردايرة  ۳٢٢  -٢٢٢مؤشر عقود اإلنشاء حالياً ضمن نطاق 

 ، ومن المتوقع أن يتجه إلى التراجع خالل األرباع القادمة. ٢٢٠٢عام 

وعلى أساس التوزيع الجغرافي حسب مناطق المملكة، حازت المنطرقرة 

مرن قريرمرة الرعرقرود الرتري ترمرت  ٪٦٢الشرقية على أكبر حصة بنسبة 

ترسيتها. وقد حصلت المنطقة الشرقريرة عرلرى الرعرديرد مرن الرمرشراريرع 

الضخمة في إطار برنامج  الفضلي لتطوير إنتاج الغاز من قِربرل شرركرة 

مليار لاير. وحصلرت مرنرطرقرة  ٥٢٠١أرامكو السعودية بقيمة ُكلية تبلغ 

مرلريرار ٠٠٥، وشهدت ترسية عقد ضخم بمبلرغ ٪٧الرياض على حصة 

لاير من قبل شركة الكهرباء السعودية لتشييد محطة لرترولريرد الرطراقرة. 

وهناك العديد من المشاريع األخر  في قطاعرات الرمريراه، والصرنراعرة، 

 (.۳والتعليم تمت ترسيتها في بقية المناطق )الرسم البياني رقم 

 ٥١٠٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثالث ٥الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

٢٢٠٢* إلى نهاية الربع الثالث، عام   



3  
www.alahli.com 

 

وشهد قطاع الطرق ترسية ثالثة عقود من قبل وزارة النقل، وتمت  
 ٢٢٢ترسيه اكبر ه ي العقود على شركة روزان للمقاوالت بقيمة 

مليون لاير لبناء المرحلة األولى من الطريق المزدوج لطريق  
بيشة. ومن المرتقب أن يتم تنفي  المشروع في  -الريان  -الرياض  

 .٢٢٠٨الربع الثاني من عام 
 

 أغسطس

 ٥٢٠٠قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر أغسطس لتبلغ 
مليار ريـال. و تصدر قطاع النفط والغاز كافة القرطراعرات، حرائرزاً عرلرى 

مليار لاير من العقرود الرتري ترمرت تررسريرترهرا خرالل   ٠٦٠٢حصة بلغت 
الشهر. وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسية ثالثة عقود، حيث ترمرت 

؛ وتبرلرغ قريرمرة شركة اليابان للبنزين ترسية العقدين األكبر منهما على 
مليار لاير ويستهد  إنتاج الغراز الصرخرري برثرالثرة ٠٢٠١األول منهما 

مواقع مختلفة في جنوب الربع الخالي، وغروار الرجرنروبريرة برالرمرنرطرقرة 
الشرقية، وطري  بالمنطقة الشمالية من المملكة الرعرربريرة السرعروديرة. 
ويشمل نطاق أعمال العقد مرحلة اإلستكشا ، والرترقريريرم الرجريرولروجري 
والجيوفيزيائي، والمسوحات الزلزالريرة، وحرفرر ا برار االسرتركرشرافريرة، 
وحفر ا بار التقيمية، والمرافق الالزمة المصاحبة؛ ومن الرمرنرترظرر أن 

 .٢٢٢٢يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 
 
مليون لاير، ويتضمن نطاق أعمال العقد  ٧٢٢وتبلغ قيمة العقد الثاني  

كرلرم،  ٢(  ٦(، وخطوط انسريراب )٠٢تجهيزات المعالجة، وأبراج آبار )
، وخط أنابيب يربط المركز بوعد الشرمرال، وترجرهريرزات كشرط، ٠٢عدد

ومحطة تقييس، وتجهيزات تجميع الغاز، ووصرالت إدخرال مرترشرعربرة، 
وضواغط هواء )كمبرروسرور(، ووحردة ترجرفرير ، وعروازل لرلرمرداخرل 
منخفضة الضغط ومرتفعة الضغط؛ وسيكرترمرل الرعرمرل برالرمرشرروع فري 

. وتمت ترسية العقد األخير من قبل شركرة ٢٢٠٦الربع الرابع من عام 
مرلريرون لاير.  ٧٢٢الدولية بمبلغ شركة أ. حاق أرامكو السعودية على 

ويهد  ه ا الربررنرامرج الرتروسرعري إلنشراءات خرريرق لرزيرادة الرقردرة 
 ۳٢٢, ٢٢٢اإلنتاجية لتجهيزات المعالجة المركزية برخرريرق برمرقردار 

برميل  ٠, ٢٢٢, ٢٢٢برميل يومياً، إضافة إلى القدرة الراهنة التي تبلغ 
يومياً، وأيضاً لتعزيز اإلنتاج من حقلي مرزالرج وأبرو جريرفران برترركريرب 
مصنع تابع لفصل الغاز. ويشمل نطاق أعمال العقرد خرط أنرابريرب لرنرقرل 

إنرش خرط  ٤٨كلم، بسعة ٠٤٢إنش، و  ٤٢كلم، بسعة ٧٨مياه البحر  
أنابيب صلب كربوني يتحمل الضغط، ومطلية بطبقة  داخلياً وخرارجريراً؛ 
والتجهيزات والمرافق المصاحبة؛ ومن المنتظر أن يكتمل تنفرير  الرعرقرد 

 .٢٢٠٨في الربع الرابع من عام 
 

و ضمن قطاع العقار السكني تمت ترسية ثالثة عقود. عقديرن برقريرمرة 
مليار لاير من جانب شركة أرامركرو السرعروديرة ٠٠٩مليار لاير و  ۳٠٧

فيال بالظهرران. ويرهرد    ٥٠٢١١على شركة أزميل للمقاوالت إلنشاء 
العقد األول لتوفير مشروع إسكان لموظفي شركة أرامكو السرعروديرة. 
ويضم المشرروع فرلرل، ومردارس، وطررق وشروارع، وأشرغرال برنريرة 

العمل في المشروع في الربع األول مرن عرام تحتية؛ ويتوقع أن يكتمل 
فريرال؛ وعردد غريرر مرحردد مرن  ٩٢٢. و يتضمن العقد الثاني  ٢٢٢٢

؛ ومن المرترقرب أن ( ٠المساجد، والمدارس، ومرافق عامة )مجموعة
 .٢٢٠٨يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام 

 
مليار لاير. ٠٠٥وتمت ترسية عقد واحد في قطاع الكهرباء بمبلغ 

وقامت شركة الكهرباء السعودية بترسية العقد على شركة جاما      

 يوليو

مليار لاير تقريباً من العقود.   ۳٠٥شهد شهر يوليو ترسيه ما قيمته 
وأحرز القطاعان الصناعي والحكومي أكبر حصتين من قيمة العقود التي 
تمت ترسيتها. وشهد القطاع الصناعي ترسيه عقدين كبيرين، أولهما 

مليون لاير وتمت ترسيته من قبل شركة دّرة للتنمية  ٧٢٢بقيمة 
المتقدمة على مجموعة أوميجا/ تي إس كي إلكترونيكا إلنشاء مصنع 

طن من السكر  ٢٢٢٢لتكرير السكر بالمملكة. ويتوقع أن ينتج المصنع 
يومياً. ويشمل نطاق أعمال العقد معمل تكرير للسكر والتجهيزات 
المرافقة، ويتوقع أن يتم إكتمال المشروع في الربع الرابع من عام 

مليون لاير، وتمت ترسيته من  ٠٢٢. وتبلغ قيمة العقد الثاني ٢٢٠٧
قبل شركة بتروناش على شركة بتروناش و شركة محلية سعودية. 
وتنشئ شركة بتروناش مرفقاً جديداً في المنطقة الصناعية الثانية 
بالدمام. ويشمل المشروع اإلنشاء الهيكلي، وإنشاءات خطوط األنابيب، 

وتصنيع لوحات تحكم وحزمات الدحرجة المركبة، والتركيب واالختبار، 
ا بار، والتجميع واالختبار والمعايرة المعملية للوحات تحكم ا بار، 

يكتمل ومباني المستودعات، والتفتيش واالختبار، والتغطية؛ وينتظر أن 
 .٥١٠٧العمل في المشروع في الربع الرابع من عام 

 
مليون لاير، تمت ترسيتها من  ٩٢٢وضم القطاع الحكومي عقدين بقيمة 

 ٢٢٠جانب وزارة المالية في شهر يوليو. وتبلغ قيمة أكبر العقدين 
مليون لاير، وتمت ترسته على شركة المهيدب للمقاوالت إلنشاء مركز 
للمؤتمرات بمسمى مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة 

متر مربع. ويشمل نطاق أعمال  ٩٠٠١١١المنورة على مساحة 
متر مربع(،  ۳٠٢١١مقعد ) ٥٠٢١١المشروع قاعة اجتماعات سعة 
متر مربع(،  ٥٠٥١١شخق ) ٠٠٢٦١وصاالت متعددة األغراض تسع 

 ۳٢٢،٠وغ ف اجهمرعرت تسل  (،مه  م بل  ٥٠۳١١وصالة عرض )
متر مربع(،  ٤٢٢(، ومركز إعالمي )متر مربع ٠٠٨١١) خص 

متر  ٥٢٠٢١١(، ومواق  سيارات )متر مربع ٠٠٠١١ومكاتب إدارية )
. وتبلغ قيمة ٢٢٠٨(؛ ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في عام مربع

مليون لاير، وتمت ترسيته على الشركة السعودية  ٢٢٢العقد الثاني 
للتنمية لإلنشاء والتجارة لبناء مجمع محاكم بمدينة جدة مع المباني 

 شهراً. ۳٦والمرافق الالزمة، وسيكتمل العمل فيه خالل 
 

وفي قطاع التعليم، أتمت وزارة التعليم العالي ترسيه أربعة عقود بقيمة 
مليون لاير. وتمت ترسيه العقد األول على شركة بابل للتشغيل  ٢٠٢

والصيانة إلنشاء حرم جامعي ومجمع كليات للطالب بجامعة طيبة في 
. ٢٢٠٨ينبع. ويتوقع أن يكتمل تنفي  المشروع في الربع الثالث من عام 

وتمت ترسيه الثالثة عقود األخر  على مؤسسة الشرقية للتجارة 
والمقاوالت إلنشاء كلية لآلداب والعلوم اإلنسانية في الدرب، والعرضة، 
والديار بجامعة جيزان. ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشاريع في الربع 

 .٥١٠٢الثالث من عام 
 

 ۳٢٨٠٨وتمت ترسيه عقد واحد في قطاع الفنادق في شهر يوليو بمبلغ 
مليون لاير. وتمت ترسيه العقد من قبل شركة موطن العقارية على 
شركة موبكو لإلنشاءات المدنية إلنشاء فندق ميراج جراند بالرياض 

غرفة،  ٢٦٢)هليتون(. ويشمل نطاق أعمال العقد إنشاء فندق سعة 
شقة فاخرة التجهيز، والمرافق  ٠٠٢طابق، و ٠٢ومحالت تجارية في 

والمباني الالزمة. ومن المنتظر أن يكتمل تنفي  المشروع في الربع 
 .٥١٠٨الرابع من عام 
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ب، على التوالي.  -المجموعة األولى من مشروع خط أنابيب أ 
، على ٢٢٠٨و ٢٢٠٢وينتظر أن يكتمل تنفي  العقدين في عامي 

 التوالي.
 

مليار لاير من قربرل ٠٠٨وشهد قطاع المياه ترسية ثالثة عقود بقيمة 
شركة المياه الوطنية. وتمت ترسية العقد األول على الراشد للترجرارة 
والمقاوالت، في حين تمت ترسيرة الرعرقرديرن الرثرانري والرثرالرث عرلرى 
مشروع مشترك بين شركة دونجة لألنشاء وشركة نهرضرة اإلعرمرار 

لررإلنشرراء، ويررغررطرري نررطرراق األعررمررال مررحررطررة مررعررالررجررة مرريرراه                     
متر مكعب يومياً(، وخزانات ميراه خرام، والرترجرهريرزات  ۳٦٢,٢٢٢)

المصاحبة. ويرتقب أن يكتمل تنفي  العقد في الربع الرثرانري مرن عرام 
. وضمن العقدين الرثرانري  والرثرالرث، ترعرترزم شرركرة الرمريراه ٢٢٠٧

الوطنية إنشاء خطوط ناقلة للمياه لمديرنرة وعرد الشرمرال، فري حريرن 
يختق العقد األخير بإنشاء خطوط نراقرلرة لرلرمريراه لرمرشرروع الرمرلرك 
عبدهللا لزيادة قدرة المياه المعالجة، ومن المنتظر أن يركرترمرل ترنرفرير  

 .٢٢٠٧العقد في الربع الرابع من عام 
 

وفي قطاع الكهرباء، شهدنا ترسية عقدين كبيرين من قربرل الشرركرة 
مرلريرار لاير  ٠٠١٩السعودية للكهرباء. وبلغت قيمة أكبرر الرعرقرديرن 

إلنشراءات الرطراقرة الركرهرربرائريرة  ۳وتمت ترسيته على شركة سبكو 
لتركيب وتنصيب معدات في محطة تولريرد الرطراقرة الرمروحردة الردورة 

PP14)   فرري الررريرراض. وسرريررشررمررل الررمررشررروع تررركرريررب آلرريررات )
وماكينات، وأشغال كهروميكانيكية، ومحطة فرعية، وتركيب مرحرطرة 
معالجة مياه الصر ، وتركيب محطة تحلية مريراه، وأشرغرال خرطروط 
أنابيب؛ ويتوقع أن يكتمل تنفي  المشروع في الربع الرثرانري مرن عرام 

مليون لاير، وتمت تررسريرتره  ٢٢٢. وبلغت قيمة العقد الثاني ٢٢٠٧
كريرلروفرولرط   ۳٨٢على مجموعة الفنار لتركيب محطة فرعية برقردرة 

/۳٨٢في النعيرية. ويشمل نطاق أعمال العقد محطة فرعيرة برقردرة 
كيلوفولط، والتجهيزات المصاحبة، ويرتقب أن يتم ترنرفرير   ۳۳/ ٠٠٢

 .٢٢٠٧العقد في الربع الرابع من عام 
 

وفي قطاع النقل، تمت ترسية عقد واحد من قبل الهيئة العليا لتطوير 
 ٦٢۳مدينة الرياض على شركة الرسن وتوبرو لإلنشاء بقيمة 

مليون لاير إلنشاء خط سكك حديدية بالرياض. وسيمتد تنفي  
المشروع على مد  خمس سنوات، وفترة صيانة اختيارية بأجل 
عشر سنوات تالية. وسيعمل نظام المترو ه ا على تخفي  حمل 
حركة السكان المتزايد، كما سيقلق ازدحام الحركة المرورية 
ويحسن جودة الهواء النقي. وقد تم تقسيم البرنامج على ثالثة 

، والمرحلة الثانية ٢و ٠مراحل. وتختق المرحلة األولى بالخطين 
. وينحصر نطاق ٦و ٢و ٤، والمرحلة الثالثة بالخطوط ۳بالخط 

. ويشمل نطاق ٢و ٠المشروع الراهن في األشغال المدنية للخطين 
أعمال المشروع رص  حصى مزدوج بدون قضبان في األنفاق على 

محطات؛  ۳كلم من خالل قنوات، وقطاعات مدرجة، و  ٦٥٠٨٦مد  
 .٢٢٠٩وسيكتمل تنفي  العقد في الربع األول من عام 

 
 

 ا فـاق المسـتقبلية

تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في المملكة العربية السعودية 
مليار  ٠٧٧لتبلغ  ٥١٠٢قليال خالل الثالثة أرباع األولى من عام 

لاير. وجاء أبرز العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 

(GAMA إلنشاء مشاريع جديدة وبرامج تعزيز لتجهيزات إمداد )
قديمة. وتتضمن المرحلة الحالية تركيب معدات في محطة توليد الطاقة 

(. ويشمل نطاق األعمال تركيب، وتنصيب pp13الموحدة بالرياض)
الماكينات والمعدات، أشغال كهروميكانيكية، محطة فرعية، تركيب 
معمل لمياه الصر ، تركيب محطة تحلية، أشغال خطوط أنابيب، 
واألشغال المصاحبة؛ ومن المتوقع أن يتم تنفي  المشروع في الربع 

 .٢٢٠٨الرابع من عام 
 

وشهد القطاع الحكومي ترسية عقدين كبيرين؛ بلغت قيمة أكبرهما 
مليون لاير وتمت ترسيته من قبل وزارة المالية على فيافر  ٢٢٢

للتجارة والمقاوالت إلنشاء نقطة تفتيش جديدة في العديد على الحدود 
السعودية القطرية. ويغطي نطاق األعمال مباني كل  من الجمرك، 
والجوازات، ومباني سكنية، ومسجد، وأشغال الطرق الالزمة. وينتظر 

. وأتمت ٢٢٠٨أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الثالث من عام 
الهيئة السعودية للغ اء والدواء ترسية العقد الثاني على شركة بيجة 

مليون لاير لبناء مقر رئاسة إقليمية من خمسة  ٠٢٢السعودية بمبلغ 
طوابق، ومواق  سيارات، وتنسيق المناظر الطبيعية، والمباني 
والمرافق المصاحبة. ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع 

 .٢٢٠٧الثالث من عام 
 

وفي قطاع النقل أتمت وزارة الدفاع والطيران ترسية أكبر عقد بقيمة 
مليون ريـال على شركة الجودة لإلنشاء لترقية وتجديد جوانب  ۳٧٢

المالحة الجوية بمطار الملك فهد الدولي في الدمام. وتشمل أعمال 
التطوير مسارات هبوط وإقالع، ومدرجات طائرات، وبرج مراقبة، 
ومباني صيانة، وتنسيق المناظر الطبيعية. ويتوقع أن يكتمل تنفي  

 .٢٢٠٩المشروع في الربع الثالث من عام 
 

 سبتمبر

للشهر الثالث على التوالي يتصدر قطاع النفط والغاز كافة القطاعات 
من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر سبتمبر. وحاز 

مليار لاير من إجمالي قيمة العقود والتي بلغت  ٥٨٠۳القطاع على 
وقامت شركة أرامكو السعودية بترسية أربعة  ٢مليار لاير ۳٥٠٦

عقود. وتمت ترسية العقدين األول والثاني على مشروع مشترك بين 
مليار لاير و  ٥٢٠٢دوتكو ماك كونيل دويل و سي سي سي بمبلغ 

مليار لاير على التوالي، لتطوير برنامج الغاز في الفضلي   ٠٠٦
بالمنطقة الشرقية. ويشمل نطاق األعمال في العقد األول مدخل 
وتجهيزات معالجة للغاز الخام، ووحدة لتقطير سوائل الغاز الطبيعي، 
ووحدة لفصل الزيت الغازي، ووحدة إلزالة الماء المالح، ووحدة 
إلعادة إنتاج جاليكول آحادي اإليثيلين، ووحدة معالجة أمين، ووحدة 
تجفي  جاليكول ثالثي اإليثيلين، ووحدة استرداد الكبريت، ومحطة 
طاقة متعددة مصادر التوليد، وخط أنابيب للعمليات النهائية بالفضلي، 
ومجمع سكني، وتجهيزات مرافق صناعية مساندة، والتجهيزات 
والمرافق المصاحبة. وشمل نطاق أعمال العقد الثاني خط أنابيب ناقل، 

 ٢قطر(، وخط األنابيب رقم   ٠٢٢٢كلم،  ٠٤٨)  ٠وخط األنابيب رقم 
قطر( ٠٤٢٢كلم،  ٦٢)  ۳قطر(، وخط األنابيب رقم  ٠٢٢٢كلم، ٦،٢)

قطر(. ومن المتوقع اكتمال  ٦٢٢كلم،   ٠٠٨)  ٤، وخط األنابيب رقم 
. وتمت ترسية ٢٢٠٩العمل للمشروعين في الربع الثاني من عام 

مليار  ٠٠٩العقدين الثالث والرابع على شركة آل ربيع القابضة بقيمة 
ب، وإنشاء  -مليون لاير إلنشاء مشروع خط أنابيب أ ۳٧٢لاير و
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مليار لاير   ٥٢٠١عقد قطاع النفط والغاز ال ي بلغت قيمته  ٢٢٠٢ عقــود مختـارة تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع الثالث من عـام  ٥١٠٢:  
بالمنطقة الشرقية، بهد  مواكبة إمدادات الغاز للطلب المتصاعد عليه 
من قبل عمليات توليد الطاقة، وتحلية المياه، واستخدامات صناعية 

، ٢٢٠٢أخر . ونتيجة لما شهدناه من هبوط إليرادات النفط في عام 
اضطرت الحكومة السعودية لخفض مستو  إنفاقها، وعلى نحو خاق 
اإلنفاق الرأسمالي. وبالنظر إلى األسعار المنخفضة المتوقعة للنفط في 

، فيرجح لتمويل االنفاق أن ينخفض عن ما شهدناه من ٢٢٠٦عام 
مستويات إنفاق خالل األعوام القليلة الماضية. بيد أنه من غير المتوقع 
أن يشهد سوق المشاريع بالمملكة العربية السعودية تباطؤاً كبيراً على 
الرغم من التقليق لإلنفاق الرأسمالي  في ا ونة األخيرة. وللتغلب 
على نقق موارد التمويل، لجأت الحكومة حتى ا ن الحتياطاتها 

مليار دوالر أمريكي حتى شهر أكتوبر من عام  ٨٤الضخمة، ساحبة 
. وإضافة إلى  لك، لجأت الحكومة إلى سوق المال، مصدرة ٢٢٠٢

مليار لاير، وكانت تعتزم إصدار المزيد منها بقيمة  ٩٢سندات بقيمة 
مليار لاير قبل نهاية العام. وباستشراق الربع الرابع من عام  ٢٢

، ستواصل المبادرات التي تتصد  لها الحكومة ٢٢٠٦وعام  ٢٢٠٢
السعودية توفير القوة المحركة للنمو، وإن كانت بوتيرة أبطأ، في قطاع 
اإلنشاء، مع استمرار تركيزها على مشاريع البنى التحتية االجتماعية 

 واألساسية.
 

 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء

يهد  مؤشر البنك األهلي التجاري لرإلنشراء إلرى إطرالع الرقرراء عرلرى 

حجم ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في الممرلركرة. ويشرمرل 

المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إ  قد يسرترغررق األمرر مرا بريرن 

ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفي  العرقرود برعرد تررسريرترهرا، 

ويبلغ متوسط مدة اإلنشاء نحو ثالث سنروات، وإن كران  لرك مررهرون 

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

 اإلنشاء التي سيتم تنفي ها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عرقرود 

اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود الرتري ال يررد  كرر 

لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى  لك، ُيدرج في التحليل عرقرود اإلنشراء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة.

كسرنرة  ٥١١٢ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشهر ينرايرر 

نرقرطرة. أيضراً يرقراس  ٠١١أساس، ويخصرق لسرنرة األسراس درجرة 

المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شرهرور، ولر ا يرترم وضرع 

محددات بعيدة ليكون لها تأثير مخف  على حسرابرات الرمرؤشرر. وعرلرى 

نحو عام، إ ا زادت الدرجة برالرمرؤشرر عرن درجرة سرنرة األسراس، أي 

نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترسريرترهرا، فري حريرن  ٠١١

 تعكس أية درجة أقل عن سنة األساس تراجعاً في ه ه العقود.
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 فريق البحث في الدائرة االقتصادية

Disclaimer:  

The information and opinions in this research report were prepared by The Economics Department of The National Commercial Bank (NCB) and are only and 
specifically intended for general information and discussion purposes only and should not be construed, and should not constitute, as an advertisement, recom-
mendation, invitation, offer or a solicitation of an offer to buy or sell or issue, or invitation to purchase or subscribe, underwrite, participate, or otherwise acquire any 
securities, financial instruments, or issues in any jurisdiction.  

Opinions, estimates and projections expressed in this report constitute the current opinion of the author(s) as of the date of this report and that they do not neces-
sarily reflect either the position or the opinion of NCB as to the subject matter thereof.  NCB is not under any obligation to update or keep current the information  
contained and opinions expressed herein and accordingly are subject to change without notice.  Thus, NCB, its directors, officers, advisors, employees, staff or 
representatives make no declaration, pronouncement, representation, express or implied, as to the accuracy, completeness or fairness of the information, estima-
tions, opinions expressed herein and  any reliance you placed on them  will be at your own risk without any recourse to NCB whatsoever.  Neither should this 
report be treated as giving a tax,  accounting, legal, investment,  professional or expert  advice. 

This report  may not contain all material terms, data or information and itself should not form the basis of any investment decision and no reliance may be placed 
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.  
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