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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثالث من عام 

٥١٠٢* 

هبطت قيمة العقود التي تمتت تترستيتتتهتا ختالل التربتع الترابتع متن عتام 
 .٤٢٦٪ مقارنة مع الربع الثالث من العام، لتتستجتل  ٥٢بمعدل  ٥١٠٢

مليار ريـال. ورغم الهبوط في الربع الترابتع متن التعتام، إا أن التقتيتمتة 
متلتيتار لاير لتعتام  ٥٥٣٦٤اإلجمالية للعقود التي تمت ترستيتتتهتا بتلتغتت 

. وتصتدرت التقتطتاعتات ٥١٠٤٪ مقارنة متع عتام ٠٦٥، بزيادة ٥١٠٢
المساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الرابع من عتام 

متلتيتار  ٨مليتار لاير(، والتكتهتربتاء ) ٥٩قطاعات النفط والغاز ) ٥١٠٢
ملتيتار لاير(. وحصتلتت التقتطتاعتات األخترى عتلتى  ٢لاير(، والصناعة )

حصص أصغر من قيمة التعتقتود التتتي تتمتت تترستيتتتهتا، وشتمتلتت هت ه 
متلتيتار  ١٦٤مليار لاير(، والفتنتاد) ) ٠القطاعات قطاع العقار التجاري )

متلتيتار لاير(.                            ١٦٥مليار لاير(، والتعلتيتم ) ١٦٣لاير(، والعقار السكني )
  (.٥(، )الرسم البياني ٠)الرسم البياني 

 

، والتتتي ٥١٠٢وا شك أن قيمة العقود التي تمت ترسيتتهتا ختالل عتام 
مليار لاير، حققت نهايتة إيتجتابتيتة لتلتعتام، بتيتد أن هتنتاك  ٥٥٣٦٤بلغت 

مخاطر تخفي التحديات المرتقبة مستقبالً، وتعود إلى انتختفتاإل اإلنتفتا) 
 الرأسمالي الحكومي وتباطؤ النمو ااقتصادي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب السنوات )مليون لاير(٠الرسم البياني رقم 
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 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناط) للربع الرابع ٣الرسم البياني 
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مليار لاير،  ٩٤١بحوالي  .٥١٠وتم تقدير اإلنفا) الحكومي لعام 
ُ من مستوى  مليار لاير كإنفا) حكومي فعلي لعام  ٨٧٢متراجعا

أن يبلغ إجمالي اإليرادات للعام  .٥١٠. وتوقعت ميزانية عامة ٥١٠٢
غير أنه  .٥١٠٢مليار لاير لعام  ١٩.مليار لاير، متراجعة من  ٢٠٤

من الجدير بال كر أن المملكة قد نجحت خالل األعوام القليلة الماضية 
في تحقي) قدر هائل من ااستثمارات في مختلف القطاعات بما فيها 
قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والكهرباء، والنقل، والبنيات 
التحتية ااجتماعية واألساسية. وفي حين يعمل المقاولون على إنجاز 
العديد من المشاريع في مراحل التنفي  المختلفة، وبدرجات متفاوتة من 

ارتفاعا  .٥١٠التنفي  عبر القطاعات، من غير المرجح أن يشهد عام 
في المقومات الرئيسية لصناعة اإلنشاء. ومن ناحية أخرى، فإن 

، كانت .٥١٠اإلجراءات التي تمت لخفإل التكاليف في ميزانية عام 
ضرورية بصورة حاسمة لتخفيف تأثير هبوط اإليرادات النفطية، 
وأيضاً لتمكين المملكة من المضي قدماً في مسيرة اإلصالح 

 ااقتصادي.
 

نقطة،  ٥.١عند مستوى  ٥١٠٢وأنهى مؤشر عقود اإلنشاء عام 
ال ي  ٥١٠٤٪ عن مستواه لعام ٠١٦٩١محققاً زيادة طفيفة بمعدل 

، ٥١٠٢نقطة. وأبدى المؤشر أداًء متأرجحاً خالل عام  ٥٣٤٦٤٩بلغ 
وإن استقر عند مستوى أعلى نسبياً في نهاية العام. وسجل المؤشر 

في شهر أكتوبر  ٥١٠٢أعلى مستوى له خالل الربع الرابع من عام 
نقطة في شهر  ٥٩٥ثم تراجع المؤشر إلى  ،نقطة ٣١٥حينما بلغ 

نقطة في شهر  ٥.١نوفمبر، وشهد المزيد من اانخفاإل إلى 
ديسمبر. وباستشراف المستقبل القريب، فإن العديد من المشاريع 

 الجديدة تدخل مرحلة التنفي ، كما يتضح من أداء المؤشر.
 

وأحرزت المنطقة الشرقية أكبر حصة متن قتيتمتة التعتقتود التتتي تتمتت 
٪ من قيمة العقود التتي تتمتت تترستيتتتهتا ٠.ترسيتها، إ  حصلت على 

. وتعود الغالبية العظمى من مشاريع ٥١٠٢خالل الربع الرابع من عام 
المنطقة الشرقية لعقود تمت ترسيتها في قطاع النفط والغاز. وشتهتدت 
منطقة الرياإل ترسية عدد كبير من العقود لمشاريع التبتنتيتة التتتحتتتيتة 

٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت تترستيتتتهتا ٠٣لتحصل على حصة 
، مع تركتيتز ختاص عتلتى قتطتاعتات ٥١٠٢خالل الربع الرابع من عام 

الصحة والكهرباء والطر). وحظيت المنطقة الشمالتيتة بتعتقتد مشتروع 
٪ من القيمتة ٩ضخم تمت ترسيته في قطاع الكهرباء ليحق) لها حصة 

اإلجمالية. وفي منطقة مكة المكرمة، تمت ترسية عقد في قطاع الطر) 
 (٣في إطار مشروع طري) الملك عبد العزيز بأم القرى )الرسم البياني

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الرابع٥الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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مليون لاير إلنشاء مبنى رئيسي في  ٠٩٧٦٢السكك الحديدية بمبلغ  
. ويشمل نطا) األعمال مبني اإلدارة ٢مجمع الملك عبدهللا األمني 

العامة، ومواقف سيارات، وأشغال تجهيز المناظر الطبيعية، والمراف) 
المصاحبة؛ وينتظر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام 

. وتمت ترسية العقد الثاني من قبل وزارة التعليم العالي على ٥١٠٧
مليون لاير.  ٨٧٦٢شركة األف) الجديد للمشاريع المتطورة بقيمة 

ويقع المشروع في جامعة الملك عبد العزيز، ويشمل نطا) أعماله 
ومن المتوقع أن يتم  ،إنشاء نادي فروسية والمراف) المصاحبة له

 .٥١٠٧تنفي  المشروع في الربع الرابع من عام 
 

وأتمت وزارة التعليم العالي ترسية ثالثة عقود في قطاع التعليم. وتم 
ترسية عقد المشروع األول على شركة الماتن للتجارة والمقاوات 
إلنشاء كلية طب األسنان للنساء بجامعة القصيم في الرس. ويشمل 
نطا) األعمال إنشاء كلية لطب األسنان، ومبنى السكن، وكافتيريا، 

مليون  ٠٠٥٦٢والتجهيزات والمراف) المصاحبة. وتبلغ قيمة العقد 
. ٥١٠٩لاير، ومن المنتظر أن يكتمل تنفي ه في الربع الرابع من عام 

وتمت ترسية العقد الثاني على شركة السعد للمقاوات العامة في مكة 
المكرمة ألشغال في جامعة الملك عبد العزيز تشمل صفوف دراسية، 

مليون لاير،  ٧٢ومعامل إحصاء، ومرصد فلكي. وتبلغ قيمة العقد 
 .٥١٠٧وينتظر أن يكتمل تنفي ه في الربع الثاني من عام 

 
وشهد قطاع الفناد) ترسية عقد واحد من قبل مجموعة الُخريف على 
شبورجي بالونجي وشركاه. ويقتضي العقد بناء فند) من فئة أربعة 

مليون  ٥٥٢شقة خدمية. وتبلغ قيمة العقد  ٠٨١طاب) و .٠نجوم و
 . ٥١٠٩لاير، ويرتقب أن يتم تنفي ه في الربع الرابع من عام 

 

 نـوفـمـبـر

 ٨٦٤هبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر نوفمبر لتتتبتلتغ 
٪ متقتارنتة متع ٤٦٨٠مليار ريـال، ورغم  لك سجلت إرتفاعاً بتمتعتدل 

. وتصدر قطاع الصناعة كافة القتطتاعتات ٥١٠٤شهر نوفمبر من عام 
مليار لاير من العقود التي تمت ترسيتتتهتا  ٤٦٩حائزاً على حصة بلغت 

% من إجمالي قتيتمتة التعتقتود التتتي ٤٩٦٨٣خالل الشهر، تمثل نسبة 
تمت ترسيتها خالل الشهر. وتمت ترسية العقد األول من قتبتل شتركتة 

ملتيتار لاير عتلتى شتركتة ثتيتستيتن كتروب  ٤٦٠اسمنت اليمامة بمبلغ 
إلنشاء توسعة مصنع أسمنت. ويتكون التمتشتروع متن نتقتل متطتاحتن 
اإلسمنت والمواد الخام من اليمامة للتريتاإل. ويشتمتل نتطتا) أشتغتال 
العقد مصنع أسمنت، وفرن، ومتجتفتف، وطتاحتونتة، ومتبترد كتلتنتكتر، 
والتجهيزات المصاحبة. ويتوقع أن يكتمل تنفي  المتشتروع فتي التربتع 

. وتمت ترسية العقد الثاني على شركة بتنتاؤون ٥١٠٧الثالث من عام 
 ٧٢.الوطنية للمقاوات المحدودة من قبل شركتة ستودامتكتو بتمتبتلتغ 

مليون لاير. وتنشئ شركة سودامكو تجهيزات تصنيعية في التمترحتلتة 
الثالثة من الوادي الصنتاعتي بتمتديتنتة التمتلتك عتبتد هللا ااقتتتصتاديتة. 

ومواد تتجتصتيتص  ،وسيوفر المشروع مواد اصقة، بالط بطبقة الطين
مسبقة التختلتط، وأرضتيتات، وتترمتيتم خترستانتي، ومتنتتتجتات أخترى. 
ويتضمن نطا) أعمال العقد التتتجتهتيتزات التتتصتنتيتعتيتة والتتتجتهتيتزات 
المصاحبة. ويتوقع أن يكتمل تنفي  العقد فتي التربتع الترابتع متن عتام 

٥١٠.. 
 

 ٤٦١٥وأسهم قطاع الكهرباء بستة عقود بقيمة إجمالية بلغت حوالتي 
٪ من قيمة العقتود التتتي تتمتت تترستيتتتهتا ٤١٦٨٩مليار لاير، مشكلة 

 أكـتـوبـر

مليار ريـال من العقود،  ٣٠٦٥شهد شهر أكتوبر ترسية ما قيمته 
مسجالً ثاني أعلى قيمة شهرية للعقود التي تمت ترسيتها خالل عام 

. وأحرز قطاع النفط والغاز أكبر حصة من قيمة العقود التي  ٥١٠٢
٪ . وشهد القطاع ترسية ثالثة عقود ٨١٦٤تمت ترسيتها، مشكلة نسبة 
مليار لاير من قبل شركة أرامكو  .٥٣٦كبيرة بقيمة إجمالية بلغت 

السعودية. وتمت ترسية عقدين منهم على شركة تيكنيكاس روينداس 
مليار لاير لتجهيزات مصنع إنتاج الغاز في فضلي،  ٠.٦٢بقيمة 

 ٥٦٢. وتم تصميم المشروع بقدرة معالجة كلية تبلغ ٥و  ٠المجموعتين 
مليار قدم قياسي مكعب يومياً من الغاز غير المصاحب. وسيغطي مصنع 
الغاز الجديد ه ا تجهيزات "الخرسانية" البرية للعمليات اإلنتاجية 
األولية، وخطوط أنابيب فضلي للعمليات النهائية، ومجمع سكني، 
وتجهيزات صناعية مرافقة. وسيتم إنشاء مصنع فضلي الجديد للغاز 

كيلومتر تقريباً جنوب غرب مصنع غاز الخرسانية القائم  ٣١على بعد 
حالياُ. ومن المرتقب أن يكتمل تنفي  ه ين المشروعين في الربع الثالث 

 .٥١٠٨من عام 
 

 ،مليار لاير ٧،٠وتمت ترسية العقد الثالث على شركة بتروفاك بقيمة 
. وينطوي نطا) ٣لتجهيزات مصنع انتاج الغاز في فضلي المجموعة 

 ،معالجة النفط الثقيل ،أعمال المشروع على وحدة استخالص الكبريت
محطة  ،نظام إضاءة ،سحب الماء الحمضي ،التفريغ و التخزين ،التحميل

ويتم اكتمال تنفي   ،معالجة مياه الصرف الصحي والمراف) المعالجة لها
 .٥١٠٨المشروع في الربع الثالث من عام 

 
٪ من العقود التي تمت ترسيتها ٥٦٧٧وحاز قطاع الكهرباء على حصة 

في شهر أكتوبر، وشهد القطاع ترسية أربعة عقود من قبل الشركة 
السعودية للكهرباء؛ كان أبرزها العقد ال ي تمت ترسيته على شركة 

مليون لاير. ويتضمن مشروع العقد إنشاء  ١١.الكفاح للمقاوات بقيمة 
محطة توليد طاقة توربينية غازية موحدة في الرياإل، فضالً عن 
المباني الصناعية، والمباني الفنية وغير الفنية، والمراف) والتجهيزات 
المصاحبة. ويتوقع أن يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 

٥١٠٧. 
 

وتمت ترسية الثالثة عقود المتبقية على شركة ارسن وتوربو بمبلغ 
كيلو  ٠٣٥مليون لاير إلنشاء محطة طاقة فرعية بقدرة  ٥٤٤إجمالي 

فولط بالمنطقة الوسطى في المملكة. وينطوي نطا) أشغال المشروع 
على موصل، ومحول طاقة، ومفاتيح معزولة للغاز، نظام تحكم وحماية، 
ونظام التشغيل ااّلي للمحطة الفرعية، والمراف) والتجهيزات 
المصاحبة. وينتظر أن يكتمل تنفي  المشروع في الربع الرابع من عام 

٥١٠٩. 
 

مليون لاير، وتمت  ٣٣٧وضم قطاع العقار السكني مشروع واحد بقيمة 
ترسيته على الشركة العربية لإلنشاء من قبل شركة إعمار، للمرحلة 

ويتضمن المشروع مجمع سكني  ،الثالثة من مشروع أبراج بوابة جدة
 ٥٠طاب)، ومبنيان شق) من  .٠من ثالثة أبراج )مبنى شق) من 

 ،متر مربع ١١.متر مربع و ٢٤طاب)(، وتتفاوت مساحات الشق) بين 
 .٥١٠٧ومن المرتقب أن يتم تنفي  المشروع في الربع الثاني من عام 

 
مليون لاير. وتمت ترسية  ٥٩٢وضم القطاع الحكومي عقدين بقيمة 

العقد األول من جانب وزارة الداخلية على الشركة الصينية إلنشاء 
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بيد أنه ا متفتر متن تتختفتيتإل  ،البنى التحتية ااجتماعية و األساسية 
مستوى اإلنفا) على المدى المتوسط. ومن التمترجتح أن التعتديتد متن 
المشاريع التي تمت ترسية عقودها سيمضتي تتنتفتيت هتا قتدمتاً؛ ولتكتن 
بعإل المشاريع سيتم تخفيإل حجمها أو إعادة جدولة تنفتيت هتا عتلتى 

مع توقع أن تتقلص المشاريع المستتتقتبتلتيتة. ومتن  ،فترة زمنية أطول
مصتتحتتوبتتة بتتمتتختتاوف  ،شتتأن هتت ه األوضتتاع اإلقتتتتتصتتاديتتة الصتتعتتبتتة

 أن تؤثر سلباً على اّفا) صناعة اإلنشاء. ،جيوسياسية متزايدة
وفي سبيل السعي للتغلب على وضع التمتويتل التمتتتأزم، ومتنت  بتدايتة 
العام الماضي، لجأت الحكومة السعودية إلصتدار أدوات التديتن التعتام 
والسحب من ااحتياطيات الخارجية لتحافظ على مستوى متعتقتول متن 
اإلنفا) على البنى التحتية. عالوة على  لك، تحصلت الحتكتومتة عتلتى 
إيرادات إضافية عن طري) تخفيإل التدعتم عتلتى التوقتود. أيضتاً متن 
المتوقع أن تلجأ الحكومة لبرامج شراكة بين القطاعين العام والخاص 
لتمويل مشاريع البنى التحتية في المدى المتتتوستط. فضتالً عتن  لتك، 
فإن ما كشف عنه النقاب مؤخراً من خطة التتتحتول التوطتنتي، والتتتي 
تتمحور حول تحرير وتنشيط السو) تقوم على فرص متن شتأنتهتا أن 
تعجل وتيرة تنويع الموارد ااقتصادية. ومن المترجتو أن تتوفتر متثتل 
ه ه الترتيبات منصة اانطال) لتقليص اعتماد الممتلتكتة عتلتى التدختل 
النفطي على المدى الزمني المتوسط؛ وبالتالي ترفد صتنتاعتة اإلنشتاء 

 بنمو متصل.
 :٥١٠٢عقــود مختـارة تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع الرابع من عـام  

خالل شهر نوفمبر، وتمت ترسيتها كلها متن قتبتل الشتركتة الستعتوديتة 
للكهرباء. وتمت ترسيه أهم ه ه العقود على الشركة السعودية لخدمات 

متلتيتار لاير؛ وستمتي التمتشتروع  ٥٦٢األشغال الكهرو ميكانيكية بمبلغ 
بمحطة الطاقة الشمسية الموحدة  في ضبا، وينطوي على وحدة تجميتع 
حوضي مكافيء، ومحطة توليد شمسي حراري، وتوربتيته غتازيتة متن 
فئة إف، وتوربينه بخارية، والتجهيزات المصاحبة. ومن التمترتتقتب أن 

 . ٥١٠٩يكتمل المشروع في الربع الرابع من عام 
 

وفي قطاع العقار التجاري، أتمت شركة ال سالم جونسون ترسيه عتقتد 
مليتون لاير. وشتركتة  ٧٢.على شركة يوسف مرون للمقاوات بمبلغ 

 ،ال سالم جونسون هي مشروع مشترك بين الساب والمتصتنتع التجتديتد
مركز التدريب ومجموعة شركات عالم و جونسون. ومن التمتتتوقتع أن 

 .٥١٠٧يتم إنجاز المشروع في الربع الرابع من عام 

 

 ديـسـمـبـر

تواصل تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر ديسمبر لتنهي 
٪ ٠١٦٩٩مليار لاير، وإن كان أعلى بمعدل  ٤٦٢الشهر عند مستوى 

. وحاز قطاع الكهرباء على أكبر ٥١٠٤مقارنة بنفس الفترة من عام 
 ٤٦٥حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها في ه ا الشهر بلغت 

مليار لاير. وتمت ترسيه أبرز عقود الكهرباء من قبل الشركة  
السعودية للكهرباء على شركة جنرال إليكتريك إلنشاء محطة وعد 

مليار لاير،  .٣٦الشمال الشمسية الموحدة الدورة. وبلغت قيمة العقد 
 .٥١٠٩وينتظر أن يكتمل تنفي ه في الربع الرابع من عام 

 

وحصل قطاع المياه على ما تبقى من قيمة العقود التي تمت ترسيتها فتي 

مليون لاير. وتمت ترسيه العقد األول فتي   ٥٣.٦٣شهر ديسمبر بحصة 

ه ا القطاع من قبل وزارة المياه على شركة الرويتة للتشغيل والصتيتانتة 

مليار لاير، ويتركز حول إنشاء متعتمتل متعتالتجتة لتلتمتيتاه  ٠٠.٦٣بمبلغ 

والتجهيزات المصاحبة، ومن المتوقع أن يكتمل تنفيت  التعتقتد فتي التربتع 

. وتمت تترستيته التعتقتد التثتانتي عتلتى التمتشتروع ٥١٠٩الثاني من عام 

المشترك بين شركة توليدو العربية وشركة إس إن في افلتيتن متن قتبتل 

مليون لاير. وتتعتتتزم شتركتة تتبتريتد  ٠٥١شركة تبريد السعودية بقيمة 

السعودية إنشاء محطتي تبريد بمطار الملك خالد التدولتي فتي التريتاإل. 

ويشمل نطا) أعمال المشروع محطتا التبريد، وقنوات التتبتريتد، وختزان 

 التخزين الحراري، وخطوط أنابيب، والتجهيزات المصاحبة

 اآلفـا) المسـتقبلية 

عام حافل بالتحديات على أكثر من صتعتيتد، عتلتي  ٥١٠٢اتضح أن عام 
الجبهتين العالمية والمحلية بالمملكة. وشهدت الشهتور الستتتة األختيترة 
تغيرات جوهرية في البيئة ااقتصادية بالمملكة العربية السعوديتة عتقتب 
انهيار أسعار النفط، وكان لها تأثيرها الملموس على صتنتاعتة اإلنشتاء. 
وأدى تراجع اإليرادات التنتفتطتيتة إلتى تتختفتيتضتات كتبتيترة فتي اإلنتفتا) 

، و لك جراء إعتادة .٥١٠الحكومي على البنى التحتية في ميزانية عام 
الهيكلة المالية. وأعلنت وزارة المالية تعتديتالً عتلتى التدفتعتات التمتقتدمتة 
للمقاولين المتعاقدين، وبناًء على ه ا التعديل سيحصل المقاول المتتتعتاقتد 

٪ كما في السنتوات التمتاضتيتة، ٥١٪ من قيمة العقد، عوضاً عن ٢على 
كدفعة مقدمة. وفي حين ستستمر الحكومة فتي اإلنتفتا) عتلتى مشتاريتع 

 التفاصيـل المالك المقـاول  القطـاع
 القيمـة

 )مليون ريـال(

  
 النـفـط والغـاز

  

تيكنيكاس 
 روينداس

 
 

تيكنيكاس 
 روينداس

  
  

  بتروفاك
  

 
 شركة شاندونج

 
 
 سيبيم

أرامكو 
 السعودية

  
  

أرامكو 
 السعودية

  
   

أرامكو 
 السعودية

 
أرامكو 
 السعودية

 
أرامكو 
 السعودية

               
مصنع الغاز 
 ٠الفضلي الحزمة 

  
مصنع الغاز 
 ٥الفضلي الحزمة 

  
مصنع الغاز 
 ٣الفضلي الحزمة 

 
 -٥المرحلة 

محطة تعزيز 
 الضاغط

 
تطوير غاز 

كاران: تركيبات 
 داخل البحر

٨،٣٧٢ 
 
  
  

٧،٠٥٢ 
  
  
  

٧،٠٥٢ 
 
 

٥٩٠٥،٢ 
 
 

٠٣٠٥،٢ 

  
 الكهرباء

 
 جنرال إليكتريك   

 
  

مشروع مشترك 
بين إينتيك 
السعودية و 

السعودية لخدمات 
األشغال 

 الكهروميكانيكية

الشركة   
 السعودية
  للكهرباء

  
شركة 

السعودية 
 للكهرباء

محطة توليد وعد 
 الشمال الشمسية

  
  
  

محطة توليد ضبا 
 الشمسية الموحدة

 ٧٢.،٣ 
  
  
  
  

٥٢١٠،٣ 

 ثايسين كروب الصناعة

شركة  
اسمنت 
 اليمامة 

  

 
توسيع مصنع 

 اإلسمنت بالرياإل
  

٤،٠٥٢ 
  

 العقار التجاري
شركة يوسف 
 مارون للمقاوات

ال سالم 
جونسون 
 كونترولز

مصنع جديد و 
 مركز تدريب

.٧٢،١ 

 العقار السكني
شركة اإلنشاءات  

 العربية

بوابة جدة: 
أبراج الهالل 

٣ 
 ٣٣٧،٢ شركة إعمار

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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 تفصيل للقطاعات الخمسة األوائل  وفقاً ألعلى قيمة عقود تم ترسيتها في عام ٥١٠٢



6 6 

النـفـط والغـاز   
مليار لاير. وهيمنت شركة  ٩٠٦٩٪ تقريباً، مسجالً زيادة حادة إلى .٣.٦حصل قطاع النفط والغاز على أغلبية العقود التي تمت ترسيتها بنسبة 

مى لعظأرامكو السعودية على كل العقود. وواصل قطاع النفط والغاز نموه القوي مع ترسية العديد من المشاريع العمالقة. وتمت ترسية الغالبية ا
 من ه ه المشاريع في المنطقة الشرقية ضمن إطار مشروع شركة أرامكو السعودية الهائل لمجمع الغاز في فضلي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة السـوق بـيـن الُمـالك والمـتـعـاقـديـن   

، حيث أتمت شركة أرامكو السعودية ترسية العديد من المشاريع العمالقة التي ٥١٠٢سجل اإلستثمار في قطاع النفط والغاز زيادة كبيرة في عام 

تركزت في مصافي التكرير، وإمدادات خطوط األنابيب، وتوسعة نظام الغاز الرئيسي. وحازت الشركات األجنبية على غالبية العقود التي تمت 

يز ترسيتها، وبال ات الشركات األوروبية واآلسيوية. ونظراً لضخامة المشاريع، اختارت أرامكو أن تتم ترسية المشاريع على مراحل دون الترك

   على متعاقد واحد، من أجل أن يتم إنجاز كل مشروع في الوقت المحدد له.

 

 

  حصة قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المالك قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع النفط و الغاز

 *الوقت المتوقع لإلنتهاء من العقود التي تمت ترسيتها  قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق

 فترة االنجاز المصرحة للعقود*

0
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 )ملبون ر.س(

  

  

 مـرتـفـع منـخـفـض

 ٩.٥.توزيع أرامكو السعودية للعقود التي تمت ترسيتها خالل عام 

مليار ر.س ٩.  

. ٦ ٩ 
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 تواتر العقود التي تمت ترسيتها

 

 اخرى الشرقية
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أرامكو السعودية
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 مـرتـفـع
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جروب           

عقد          ٠

لاير  ٣̦٠  

دتكو ماك نويل 

داويل              

عقد               ٥

لاير  .٥   
تيكنيكاس 

روينداس       

عقد            ٥

لاير    .٢̦٠   شركة جاي جي سي         

عقد                      ٥

لاير  ٧̦٠٢  
بتروفاك       

عقد       ٥  

لاير     ٠̦٧  
ماك ديموت     

عقد            ٥

لاير   ٧̦٢     
شركة شاندونج       

عقد                   ٥

لاير  ٩̦٥  

 اخرى
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 الكهرباء

. وقامت الشركة السعودية للكهرباء بترسية غالبية ٥١٠٢مليار لاير في عام  ٥.٦٩بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكهرباء 

 ماتالعقود من حيث الحجم، إ  ركزت الشركة على توسيع امتداد الشبكة لمناط) جديدة، فضالً عن تعزيز عمليات نقل التيار الكهربائي لالستخدا

 السكنية/ الصناعية. وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسية أكبر العقود من حيث القيمة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حركة السـوق بـيـن الُمـالك والمـتـعـاقـديـن    

. كما أن هناك توجه ملحوظ لتزايد عدد العقود التي تتم ترسيتها على مقاولين ٥١٠٤من الواضح أن هناك انخفاإل في عدد المشاريع العمالقة في قطاع الكهرباء مقارنة بعام 

ريع بوتيرة سريعة، حيث مشامحليين، في  ات الوقت ال ي يحافظ فيه المقاولون الدوليون على تواجدهم بنسبة مقدرة. وتواصل الشركة السعودية للكهرباء ترسية عقود ال

وتهدف الشركة لتوفير البنية التحتية الالزمة لتأمين الكهرباء لمشاريعها الخاصة بها. وتعتزم شركة  ايزال الطلب على الكهرباء يفرإل ضغوطاً على الشبكة الموجودة حالياً،

   أرامكو السعودية تعزيز قدرة توليد الكهرباء بمدينة جيزان ااقتصادية بإنشاء عدد من محطات توليد الطاقة.

  حصة قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المالك قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكهرباء

 *الوقت المتوقع لإلنتهاء من العقود التي تمت ترسيتها  قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق

 فترة االنجاز المصرحة للعقود*
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 تواتر العقود التي تمت ترسيتها

 ٩.٥.توزيع شركة الكهرباء السعودية و غيرها للعقود التي تمت ترسيتها خالل عام 
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 لاير  ٠̦٧

      جاما
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السعودية لخدمات 

األشغال 

الكهروميكانيكية         

عقود                  ٤ 

لاير ٥̦٤   
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 العقار السكني
. وساهمت وزارة الداخلية بالحصة الكبرى في ترسية العقود، ٥١٠٢مليار لاير في عام  ٣١٦٢ناهزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع العقار السكني 

يث اإلنفا)، ن ححيث أن معظم مشاريعها تهدف لبناء وتطوير المجمعات السكنية "أ" و "ب" في جيزان ونجران. وتأتي أرامكو السعودية في المرتبة الثانية م

 ٪ من قيمة عقود مشاريع العقار السكني.٥٥٦٢بمشروعين لمجمعات فلل، وبحصة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 حركة السـوق بـيـن الُمـالك والمـتـعـاقـديـن

هندسية. غير أن ال إن العقود الكبيرة التي تمت ترسيتها من قبل وزارة الداخلية قد عادت بفائدة كبيرة على مقاول محلي، هو تحديداً شركة السيف للمقاوات

 شركة ازميل للمقاوات واإلنشاء.مقاولين دوليين قد حظوا بترسية عقود من جانب أرامكو السعودية كما يتضح من العقود الضخمة التي تمت ترسيتها على 

  قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع العقار السكني

  قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق

  حصة قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المالك

 *الوقت المتوقع لإلنتهاء من العقود التي تمت ترسيتها

*Contracts with stated completion period 
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 الرعاية الصـحـيـة
 

. ٥١٠٢مليار لاير في عام  ٠.٦٨شهد قطاع الرعاية الصحية زيادة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مدى السبعة أعوام الماضية، لتبلغ 

 وأتمت وزارة الدفاع ترسية أكبر عقد، في حين قامت وزارة الصحة بترسية العديد من العقود في مناط) مختلفة بالمملكة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة السـوق بـيـن الُمـالك والمـتـعـاقـديـن

تتعل) معظم العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الرعاية الصحية بإنشاء مستشفيات جديدة منتشرة بمناط) مختلفة من المملكة. وحصلت 

. وتمت ترسية عقدين على شركة ٠المرحلة   –مجموعة بن ادن السعودية على حصة كبيرة من عقد يخص المدينة الطبية العسكرية بالرياإل 

المجال العربي و لك لتشييد مستشفيين في الطائف وجدة. وتتعل) عقود أخرى تمت ترسيتها بتحسين البنى التحتية داخل وفي محيط مستشفيات 

 قائمة وتجهيزات طبية.
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الصناعة   

. وأتمت شركة أسمنت اليمامة ترسية أعلى ٥١٠٢مليار لاير في عام  ٠٤٦٤زادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في القطاع الصناعي لتبلغ 

قيمة للعقود به ا القطاع كجزء من توسعة مصنع أسمنت الرياإل. وشارك مالك مشاريع أخرى متعددين في ترسية مشاريع أخرى مثل مجاات 

 مثل تكرير السكر، وتكرير النفط، وغيرها.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة السـوق بـيـن الُمـالك والمـتـعـاقـديـن

تمت ترسية العديد من عقود المشاريع في القطاع الصناعي على عدد من المقاولين. وأتمت شركة  اسمنت اليمامة ترسية أكبر عقود من حيث 

القيمة. وقامت شركات أخرى، مثل مجموعة جامون، شركة مصفاة سكر الريف، شركة تصنيع، بترسية العديد من العقود. وتتوفر فرص نشاطات 

 اإلنشاء للمقاولين المحليين، حيث يخطط القطاع الخاص لزيادة إنفاقه وبناء عدد من المصانع الجديدة.
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 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء  

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لتإلنشتاء إلتى إطتالع التقتراء عتلتى 

حجم ونطا) مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في الممتلتكتة. ويشتمتل 

المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إ  قد يستتتغتر) األمتر متا بتيتن 

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

ويبلغ متوسط مدة اإلنشاء نحو ثالث سنتوات، وإن كتان  لتك مترهتون 

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

 اإلنشاء التي سيتم تنفي ها في المستقبل.

 

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عتقتود 

اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التتتي ا يترد  كتر 

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

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة.

 

كستنتة  8002ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشهر ينتايتر 

نتقتطتة. أيضتاً يتقتاس  000أساس، ويخصتص لستنتة األستاس درجتة 

المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شتهتور، ولت ا يتتتم وضتع 

محددات بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حستابتات التمتؤشتر. وعتلتى 

 000نحو عام، إ ا زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة األساس، أي 

نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترسيتها، في حتيتن تتعتكتس 

 أية درجة أقل عن سنة األساس تراجعاً في ه ه العقود.
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 فري) البحث في الدائرة ااقتصادية

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 
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