
 

 

 مؤشـر البنـك األهـلي التجـاري لعقـود اإلنشـاء

 ٦١٠٢الـربـع الثاني مـن عـام 
 ملخص مؤشر البنك األهلي التجاري الفصلي لعقود اإلنشاء

البنك األهلي التجاري ، مصادر مختلفةالمصدر:   

 العناوين

 مؤشـر البنـك األهـلي التجـاري لعقـود اإلنشـاء

في حين بلغت القيمة  ١٠.٬،نقطة بنهاية الربع الثاني من عام  ٧١١..بلغ مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء التي تمت ترسيتها 
وهبط المؤشر نتيجة للهبوط الحاد في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول  .مليار لاير ١٠١٢اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 

 .مليار لاير فقط ٢.١١لتسجل  ١٠.٬من عام 
 

  مليار لاير، وتصدر القطاعات قطاعي النفط والغاز والكهرباء. ٣١٢ُتقدر قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر أبريل بحوالي 
 

 . والبتروكيماويات  مليار لاير، مع تصدر قطاعي التنمية الحضرية .٢١هبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر مايو إلى حوالي 
 

  السكني. مليار لاير، بقيادة قطاعي البتروكيماويات والعقار .٧١إرتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو إلى حوالي 

 فبراير مارس ابريل مايو يونيو
يناير        

(٦١٠٢) 
 يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

االثنا عشر شهراً الماضية    

(٦١٠٢-٦١٠٢)   
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قيمة العقود التي تمت ترسيتها 

  )مليون ريـال(

  قيمة مؤشر عقود اإلنشاء ٦٠٥٢٥ ٦٦٢٢٣ ٦٠٣٢٠ ٣١٦٢١ ٦٥٦٢١ ٦٢١٢١ ٦٥٥٢١ ٦٣٢٢١ ٠٧٠٢١ ٠٦٢٢٥ ٠١٠٢٣ ٠٠٧٢٢

 قيمـة العقـود

 سعيد الشيخ  
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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثاني 

 من عام ٦١٠٢*

هبطت بحدة القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني 
٪ مقارنة مع الربع األول من العام. وإن قيمة ١٧بمعدل  ١٠.٬من عام 

، والتي بلغت ١٠.٬العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 
مليار لاير، قد جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدناه عبر السنوات  ١٠١٢

، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي ١٠.١الماضية المنتهية بعام 
تتم ترسيتها خالل هذه الفتره. وُيعزى هذا اإلنخفاض أساساً للتراجع في 
ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة إلعادة الهيكلة المالية من قبل 
الحكومة. بيد أنه هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع األصغر 
التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة. وبعد أن بلغت قيمة العقود 

مليار  .٢١مليار لاير في شهر أبريل، هبطت إلى  ٣١٢التي تمت ترسيتها 
لاير في شهر مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت 

. وفي حين أن مشاريع المترو ١٠.٠ترسيتها منذ شهر أبريل من عام 
العمالقة ستتوقف في كٍل من جدة والمدينة المنورة والدمام خالل عام 

، ال يزال اإلستثمار في مشاريع قطاع النفط والغاز مستمراً، كما ١٠.٬
هو الحال أيضاً في قطاع الكهرباء. وكانت أكثر القطاعات مساهمة في 

قطاع  ١٠.٬قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 
٪ من القيمة اإلجمالية للعقود التي ٢١النفط والغاز الذي حاز على حوالي 

مليار لاير، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة  ٬١١تمت ترسيتها بقيمة 
مليار لاير   ١١٣٪(؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة .١مليار لاير ) ١١٬
٪(. وشهد قطاع الكهرباء إرتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها ١.)

٪(. وشكلت ١.مليار لاير ) ١١٢مقارنة بربع العام السابق مسجلة 
٪ من القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها ٢.القطاعات األخرى 

  (.١(، )الرسم البياني .)الرسم البياني 
 

خفتت وتيرة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول من عام 
، وجاء الهبوط الحاد في نشاط ترسية العقود في أعقاب إنهيار ١٠.٬

أسعار النفط، مع لجوء الحكومة لتقليص اإلنفاق وتأجيل بعض خططها 

مليار لاير من العقود  ٢.١١اإلنفاقية. وقد تمت ترسية ما قيمته حوالي 
مليار لاير  ٬١٣..، مقارنة مع ١٠.٬خالل النصف األول من عام 

. وستكون ١٠.١للعقود التي تمت ترسيتها خالل نفس الفترة من عام 
رهينة للخطة  ١٠.٧ترسية العقود خالل النصف الثاني من العام وعام 

الحكومية الجاري تطبيقها حالياً والتي ترمي لتقليص حجم المشاريع 
وتنفيذها حسب أولويات معينة. وإذا شهدنا توجه تصاعد ألسعار النفط، 
فمن شأنه أن يخفف وطأة األوضاع، غير أن هذا السيناريو مستبعد؛ 
وعليه، يبدو أن المزيد من اإلنخفاض في نشاط ترسية العقود هو الناتج 

  المتوقع.
 

 .١١١.وهبط مؤشر عقود اإلنشاء خالل شهرين متعاقبين من مستوى 
نقطة لشهر مايو. إال أن المؤشر إرتفع  ٠٣١٢.نقطة لشهر أبريل إلى 

نقطة في شهر يونيو. وكان التراجع الكبير في ترسية عقود  ٧١١..إلى 
المشاريع العمالقة خالل الربع الثاني من العام هو العامل الرئيسي في 
هبوط المؤشر، الذي أبدى أداًء متأرجحاً منذ الربع األول من عام 

. وسجل مؤشر عقود اإلنشاء التي تمت ترسيتها إنخفاضاً بنسبة ١٠.٬
، مقارنة مع نفس الفترة من ١٠.٬٪ بنهاية الربع الثاني من عام ٬٬
 نقطة. .١.١١حينما سجل المؤشر ١٠.١عام 

 

ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود اإلنشاء التي تمت ترسيتها أن 
المنطقة الشرقية ال تزال تحرز أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت 

٪ من قيمة العقود .٢ترسيتها. وحصلت المنطقة الشرقية على حوالي 
بفضل إستثمارات  ١٠.٬التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 

مكثفة من قبل شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز. وجاءت 
٪، تعود في معظمها .١منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بحصة 

لمشاريع ضخمة في قطاع البتروكيماويات. وشهدت منطقة الرياض 
٪ من إجمالي قيمة العقود ٧.ترسية عدد من العقود لتحصل على حصة 

التي تمت ترسيتها، وذلك بفضل عدد من العقود في قطاعي العقار 
٪ من القيمة .السكني والتنمية الحضرية. ونالت منطقة القصيم حصة 

الكلية للعقود التي تمت ترسيتها عقب ترسية عقد ضخم في قطاع العقار 
 (.٢السكني من قبل كلية سليمان الراجحي )الرسم البياني 

 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب السنوات )مليون لاير(.الرسم البياني 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 *راجع الملحق للتعرف على منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء
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مليار لاير من  ١٢.وضمن قطاع الكهرباء، تمت ترسية ما قيمته 
العقود خالل شهر أبريل. وأبرز هذه العقود العقد الخاص بمشروع 
الخط الناقل لمحطة الطاقة الفرعية بالدوادمي في الرياض. وتمت 
ترسية العقد من قبل الشركة السعودية للكهرباء على الشركة العربية 

مليون لاير. ويتضمن  ١٠٬١٢إلنشاء الخطوط الناقلة للكهرباء بمبلغ 
كيلوفولط(، وعوازل، وموصالت،  ٢١.نطاق أعمال العقد خط ناقل )

وكابالت، وتجهيزات ومرافق مصاحبة، ومن المرتقب أن يتم تنفيذه 
 ...١٠في الربع الثالث من عام 

  

وشهد قطاع الرعاية الصحية ترسية عقد واحد من قبل مستشفى أبها 
مليون ٬٠٠١٠الخاص على شركة المحمودية العامة للمقاوالت بقيمة 

سرير  ٢٠٠لاير. وتخطط مستشفى أبها الخاص إلنشاء مستشفى سعة 
بمنطقة أبها. ويشمل نطاق أشغال المشروع وحدة عناية مكثفة، وغرفة 
عمليات، ومواقف سيارات، ومساحات حدائق، وتجهيزات ومرافق 
مصاحبة. ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الثالث 

 ...١٠من عام 
 

وضمن قطاع العقار السكني، تمت ترسية عقد واحد من جانب 
 ١٬١١١مستشفى الملك فيصل التخصصي على شركة البواني بقيمة 

مليون لاير. وفي إطار خطة المملكة العربية السعودية لتطوير البنية 
التحتية لقطاع الصحة عبر البالد، يخطط مستشفى ومركز أبحاث 
الملك فيصل التخصصي بالرياض إلنشاء مشروع إلسكان اإلناث 

، المجمعين السكنيين )ط( ٢العازبات. ويأتي هذا العقد لتنفيذ المرحلة 
و )ي(. ويشمل نطاق أعمال العقد مباني شقق، ومرافق ترفيه عامة. 

 .١٠.٣ويتوقع أن يكتمل تنفيذ العقد في الربع األول من عام 
 

وشهد قطاع الصناعة ترسية عقد من قبل شركة صناعات الكرتون 
مليون لاير. وتعتزم  .٬.١.المتحدة على شركة الزامل للصلب بمبلغ 

شركة صناعات الكرتون المتحدة إنشاء تجهيزات تصنيع جديدة في 
ألف طن  ١٠.مدينة الخرج الصناعية. وسيضيف المصنع الجديد 
ألف طن.  ٢٢٠للقدرة اإلنتاجية الحالية للشركة والتي تبلغ أكثر من 

ويتضمن نطاق أشغال العقد تجهيزات تصنيع، وتجهيزات مستودعات، 
وتركيب نظم مكافحة الحريق ونظم إنذار بالحريق، وأشغال سباكة، 
وتجهيزات ومرافق مصاحبة. ومن المرتقب أن يكتمل العمل 

 ...١٠بالمشروع في الربع الرابع من عام 
 

مليون لاير من قبل  .٣٢١وضمن قطاع المياه، تمت ترسية عقد بقيمة 
شركة المياه الوطنية على شركة مطلق داموك الغويري للمقاوالت في 
سياق مشروع المياه اإلستراتيجي بمكة المكرمة. وتخطط شركة المياه  
الوطنية إلنشاء خط أنابيب لنقل المياه ليغطي حي العزيزية بمكة 
المكرمة. ويتضمن نطاق أعمال العقد إنشاء خطوط أنابيب نقل المياه، 
والتوصيالت للمساكن، وتوصيالت مكافحة الحريق، وأشغال مرافقة. 

 ...١٠وينتظر أن يتم تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 
 

 مايو

شهد شهر مايو تباطؤ حاد في عدد وقيمة العقود التي تمممت تمرسميمتمهما. 
مملميمار ريـمال، ممع  .٢١وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتمهما إلمى 

مملميمار لاير فمي عمقمديمن،  ١٢.إسهام قطاع التنمية الحضرية بحوالمي 
٪ من قيمة العقود التي تممت تمرسميمتمهما خمالل شمهمر ممايمو.  ٢١ليشكل 

وأتمت شركة وادي الرياض تمرسميمة المعمقمديمن عملمى شمركمة المبموانمي 
لمشروع وادي الرياض للتقنية ومشروع البنى التحتية لوادي المريماض 

 

 أبريل
مليار ريـال ممن المعمقمود، وتصمدر  ٣١٢شهد شهر أبريل ترسية ما قيمته 

القطاعات الرئيسية قطاع النفط والغاز. وشكل عقد واحمد ضمخمم ضمممن 

٪ من قيمة العقود التي تمت تمرسميمتمهما فمي ٬٣قطاع النفط والغاز حصة 

شهر أبريل. وتمت ترسيته من قبل شركة أرامكو السعودية على مشروع 

مملميمار لاير.  ٬١٢مشترك بين شركتي الرسن وتوربو/ إيممماس بمقميمممة 

وتعمل شركة أرامكو السمعموديمة عملمى تمطمويمر مشمروع تموسمعمة حمقمل 

الحصبة للغاز الحذيق بالمنطقة الشرقية، والذي سميموفمر المغماز لمممصمنمع 

الغاز بفضلي. وسيمد مشروع تمطمويمر تمجمهميمزات المغماز المبمحمريمة فمي 

مليار قدم مكعب يمومميماً  ١١٠( مصنع فضلي بمقدار ١الحصبة )المرحلة 

مملميمار قمدم  ٠١١من الغاز؛ في حين سيتم توفير الكمية المتمبمقميمة، وهمي 

مكعب يومياً من الخرسانية. ويشمل نطاق أشغال المشروع منصات غماز 

من حقل الشمال البحري غير مأهولمة، وممنمصمات تمجممميمع إنمتماج غميمر 

مأهولة، ومنصات إشتعال الغاز، وقناطر، لتجميع وتصدير الغاز الممنمتمج 

من منصات المصدر عبر خطوط ناقلة رئيسية مستقلة. ويتوقع أن يكتممل 

  .١٠.٣العمل في المشروع في الربع األول من عام 

١٠.٬: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثاني ١الرسم البياني    

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

١٠.٬: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثاني ٢الرسم البياني رقم   

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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للتقنية. و المشروع هو مجمع علوم وتكنمولموجميما ضمممن حمرم جماممعمة 
مملميمون ممتمر  ١٧.الملك سعود بالرياض. وسيغطي المشمروع مسماحمة 

مربع. ويتضمن نطاق أعمال المممشمروع ممجمممع عملموم وتمكمنمولموجميما، 
ومواقف سيارات، وأشغال كهربماء، وأشمغمال بمنميمة تمحمتميمة، وخمدممات 
صرف صحي، وأشغال التشجير، والتجهيزات المصاحبة. ومن المنتظر 

 .١٠.٣أن يكتمل تنفيذ المشروعين في الربع األول من عام 
 

 ٧١٠١٠وضمن قطاع البتروكيماويات، تمت ترسية عقد واحد بحموالمي 
مليون لاير من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( علمى 
شركة ويزون للهندسة الكيمائية المحدودة. ويستلزم المعمقمد إنشماء وحمدة 
أكسيد إيثيلين/ جاليكول إيثلين بالمنطقة الشرقية. ويشمل نمطماق أشمغمال 
العقد توسعة تجهيزات إنتاج أكسيد إيثيلين/ جاليكول إيثملميمن والموحمدات 
الملحقة، ومفماعمل أكسميمد اإليمثميملميمن، وقماطمع تملمقمائمي، وجمهماز غسمل 
مر، وممبمردات ممراو  هموائميمة، وتمجمهميمزات  ومسترجع تمولميمد، وممبمخم
مصاحبة. ومن المرتقب أن يكتمل المشروع في الربع المثمالمث ممن عمام 

١٠.٧. 
 

 .٢٢.١وفي قطاع الكهرباء، بلغت قيمة العقود المتمي تمممت تمرسميمتمهما 
مليون لاير. وتمت ترسية أبرز هذه العقود من قبمل الشمركمة السمعموديمة  

 ١٣٬١٢للكهرباء على الشركة التضامنيمة لممعمممال والمتمجمارة بمممبملمغ 
مليون لاير. وفي سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة المكمهمربمائميمة، 
خططت الشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ عدد ممن المممشماريمع وبمراممج 
التعزيز لتجهيزات اإلمداد القمديمممة. ويشمممل نمطماق أعمممال المممشمروع 
محطة فرعية، ومحوالت طاقة، ومجموعات مفاتيح كهمربمائميمة، ونمظمام 
تحكم وحماية، وأشغال هندسة مدنية ومرافق مصاحبة. ويتموقمع أن يمتمم 

 ...١٠تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 
 

وتمت ترسية عقد مميز في قطاع العقار السكني من قبل شمركمة إعمممار 
مملميمون لاير. وتمعمتمـمزم  ١٢..١على شركة اإلنشاءات العربية بقميمممة 

شركة إعمار إنشاء ثالثة أبراج سكنية تضمم شمقمق تمتمكمون ممن غمرفمة 
واحدة، وغرفتين، وثالث غرف، وأربع غرف، في ممجمممع بموابمة جمدة 
السكني. ويشمل نطاق أشغال الممشمروع ثمالثمة أبمراج سمكمنميمة عمالميمة، 

شقة، و مواقف سيارات، ومباني اضافية على السطو ، مسبح و  ١.٢و
نادي رياضي، ومنتجع صحي وجاكوزي، ومتاجر تمجمزئمة، وممطماعمم، 
ومالعب ترفيه ورياضة، ومرافق مصاحبة. ومن المنمتمظمر أن يمكمتمممل 

 ...١٠العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 
 

وفي قطاع الطرق، أتمت شركة أرامكو السمعموديمة تمرسميمة عمقمد عملمى 
مملميمون لاير إلنشماء كمبمري  ١٢..١شركة عبد العلي العجمي بمممبملمغ 

وتحسين بنيات تحتية أخرى في فضلي بالمنطقة الشرقية. ويشمل نمطماق 
العمل كبري، وتقاطع طرق حر، وأربمعمة طمرق ممنمحمدرة، وطمريمقميمن 
ملتويين، وطرق مداخل، وتجهيزات ومرافق مصاحبة. ومن المتوقع أن 

 ...١٠يتم تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 
 

مليون لاير، تمممت  ٬٠١٠وضم قطاع الصناعة عقد مشروع واحد بقيمة 
ترسيته من جانب شركة أسمنت المنطقة الشمالية على شمركمة  ي كماي 

( في الرياض. وتستمهمدف شمركمة IKN Gmbhجي ام بي إتش ) -إن 
ألمف  ١٠.أسمنت المنطقة الشمالية تشييد مصنع أسمنت أبيض إلنمتماج 

طن من األسمنت األبيض من خالل تحويل في بعض خمطموط إنمتماجمهما 
الحالية. ويتضمن نطاق أعمال العقد تحويل خطوط من إنتاج األسمممنمت 
العادي إلى إنتاج األسمنت األبيض، وتجهيزات تمخمزيمن، وسميمر نماقمل، 

 
ووحدة طحن مواد خمام، ووحمدة جمرش، ووحمدة تمبمريمد، وكملميمنمكمر، 
ومرافق مصاحبة. ويرتقب أن يتم إنجاز المشروع في الربع األول ممن 

 .١٠.٧عام 
 

 يونيو
عادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يونيو إلى اإلرتفاع لتبلمغ 

مليار لاير؛ وتصدر قطاعي البمتمروكميممماويمات والمعمقمار السمكمنمي  ٧١٢
٪ على التوالي من إجمالي قيمة العقمود المتمي تمممت ١٧٪ و ٬١بحصة 

. وأبدى قطاع البتروكميممماويمات ١٠.٬ترسيتها في شهر يونيو من عام 
السعودي مرونة في التكيف مع أوضاع استمرار تدني أسمعمار المنمفمط، 

 مليار لاير. ٢١٣محققاً ترسية عقود كبيرة بقيمة 
 

وتمت ترسية أكبر العقود على شركة أميك فوستر ويللر من قبل شركمة 
رابغ للتكرير والبتروكيماويات لمشروع الوقود النظيف في منطقة ممكمة 

مليار لاير. وتعتمزم شمركمتما أراممكمو السمعموديمة  .١١المكرمة بحوالي 
وسوميتومو للكيماويات إنشاء مشروع الوقود النظيف برابغ في ممجمممع 
البتروكيماويات والتكرير التابع للمشروع المشترك للشمركمتميمن. ويمأتمي 
المشروع ليتوافق مع خطط المملكة التمي تمهمدف لمتمقملميمص المممحمتموى 
الكبريتي بقدٍر كبيٍر في ممنمتمجماتمهما المممكمررة. ويشمممل نمطماق أعمممال 
المممشممروع وحممدة همميمدروجمميمن، وبمرج تمجممزئمة، ومسمتممقمطممر، ووحممدة 
إستخالص كمبمريمت، ووحمدة إسمتمئمصمال الممماء المممالمح، وتمجمهميمزات 
مصاحبة. وينتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الثالث ممن عمام 

١٠... 
 

وأتمت شركة الصحراء للبتروكيماويات ترسية العقد الثاني على شركمة 
مملميمار لاير، ويمأتمي  ١١.جاكوبس بالمنطقة الشرقية. وتبلغ قيمة العقد 

ضمن إطار طيف من المشاريع  الصغميمرة والمممتموسمطمة رأس المممال 
بممديمنمة المجمبميمل الصمنماعميمة. ويشمتمممل المممشمروع عملمى وحمدة نمزع 
الهيدروجين من البروبين، ووحدة مبلمر المبمروبملميمن، وثمانمي كملموريمد 
اإليثيلين، وتركيبات مرافق ثانوية، وتجهيزات مصاحبة. ومن المرتقمب 

 .١٠١٠أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الثالث من عام 
 

أيضاً من العقود البارزة األخرى عقد تمت ترسيته على شركة سمايمبميمم 
مملميمون  ٧.٠١٠من جانب شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بمبلغ 

لاير. والمشروع يمثل مرحلة التوسعة الثانية في محطة المطماقمة بمرابمغ 
في منطقة مكة المكرمة. ويشمل مصنع لمعالجة وإستمرداد المفمانماديموم، 
ووحدة للتخلص ممن الصمودا المكماويمة، وتمجمهميمزات أخمرى لمممنماولمة 
وتخزين الكيماويات. أيضاً يتضمن المشروع توسيع تمكمسميمر اإليمثميمن،  
وإنشاء مجمع جديد للمركبات األروماتية. ويتوقع أن يكتمل المعمممل فمي 

 ...١٠المشروع في الربع الرابع من عام 
 

مملميمار لاير.  .١١وشهد قطاع العقار السكني ترسية عقمديمن بمحموالمي 
وتمت ترسية العقد األول من قبل كلية سليمان الراجحي عملمى الشمركمة 

 ١٬.المهنية لإلستثمارات العقارية واإلسكان في منطقة القصيم بمممبملمغ 
مليار لاير. ويشمل نطاق أشغال العمقمد إنشماء كملميمة، وممرافمق إسمكمان 
للطالبات وللممرضات، وتجهيزات ومرافق مصاحبة. ومن المتوقمع أن 

 ..١٠١يكتمل تنفيذ العقد في الربع الثالث من عام 
 

أما العقد الثاني في قطاع العقار السكني فقد تمت ترسيته من قبل شركة 
نايف صالح الراجحمي اإلسمتمثممماريمة عملمى شمركمة األول لملمممقماوالت 

مليون لاير. وتعتمزم شمركمة نمايمف المراجمحمي  ٢٣١١٠السعودية بمبلغ 
اإلستثمارية إنشاء برج سكني عالي على طريق الملك فمهمد بمالمريماض. 



5  
www.alahli.com 

 

الوتيرة الراهنة لترسية العقود وفقاً لما شهمدنماه فمي المنمصمف األول ممن 

العام، فإن الناتج المحلي لقطاع اإلنشاء سميمواصمل تسمجميمل ممعمدل نمممو 

 سالب، ساحباً قطاعات أخرى لمسفل معه.

عقــود مختـارة تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع الثاني من عـام 

:٦١٠٢  

 

 

وُيعرف المشروع باسم "برج رملة". ويتضمن نطاق أعمال المممشمروع 
طابق(، ونادي صحي، و مواقمف سميمارات، واشمغمال  ٢٠برج سكني )

تشجير، ومرافق عامة، وتجهيزات مصاحبة. ومن المنتظر أن يمكمتمممل 
 ...١٠تنفيذ المشروع في الربع الرابع من عام 

 

مملميمون لاير.  ٬٠٠١٠وضم قطاع الكهرباء عقدين بقيمة تبلمغ حموالمي 
مليون لاير من جمانمب شمركمة  ٢.٠١٠وتمت ترسية عقد مميز بحوالي 

أسمنت اليمامة على شركة فنلندا فمارتسميمال. وتمخمطمط شمركمة أسمممنمت  
اليمامة لتطوير و توسعة مصنع أسمنت في الرياض. ويتمضمممن نمطماق 

مميمجماواط، وممجممموعمة ممفماتميمح  ٢٢.أشغال العقد محطة طاقة بقدرة 
ل، ونظام همواء مضمغموط، وأشمغمال همنمدسمة ممدنميمة،  كهربائية، ومحوم
وتجهيزات ومرافق مصاحبة. ويتوقع أن يكتمل العمل في المشروع فمي 

 .١٠.٣الربع الثاني من عام 
 

وضمن قطاع الفنادق، أتمت مجموعة عمر قاسم العيسائي ترسيمة عمقمد 
مليون لاير على شركة العنقري للمشروعات والمتمجمارة.  ٠١٠..بقيمة 

وتعمل مجموعة العيسائي على إنشاء فندق شقق "إيبيس وأداجميمو" فمي 
 ٢.بالزا العيسائي بجدة. ويشمل نطاق أعمال المشروع فندق إيمبميمس )

 ١٠٠طابق، تضمم  ٢.غرفة(، وفندق شقق أداجيو ) ٢٠٠طابق، تضم 
وحدة(، وركن مقهى، ومركز لياقة بدنية، وغرف إجتماعات صمغميمرة، 
وتجهيزات ومرافق مصاحبة. ومن المرتقب أن يتم إنجاز المشروع فمي 

 ...١٠الربع الثالث من عام 
 

 اآلفـاق المسـتقبلية
إنخفاضاً حاداً في قيمة العقود التمي  ١٠.٬أبدى النصف األول من عام 

تمت ترسيتها، ومن المرجح أن يتواصل هذا التوجه فيما تبقى من العمام 
. وعقب إعالن وزارة المممالميمة عمن حسمم اإلنمفماق ١٠.٧وإمتداداً لعام 

مملميمار لاير فمي  ٬٢٪، لينخفض من ٬٠على البنى التحتية بما يقارب 
، إتسم النمو في سوق ١٠.٬مليار لاير في عام  ١٢١٣إلى  ١٠.١عام 

المشاريع بالمملكة بالبطء. وإن القمرار الصمادر بشمأن إيمقماف مشمروع 
توسعة الحرم النبوي الشريف يدل على توجه لتمخمفميمض اإلنمفماق عملمى 
مشاريع المترو، أو حتى تأجيلها. وفي غضون ذلك، إسمتمممرت تمرسميمة 
العقود في قطاعات النفط والغاز، والبتروكيماويات، والطماقمة، مسمهمممة 
بحصٍة كبيرٍة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خمالل المنمصمف األول 
من العام الجاري. وعلى المديين القصير والمتوسط، سميمتمزايمد إعمتممماد 
سوق المشاريع بالمملكة على القطاع المخماص. بميمد أن المممضمي قممدمماً 
سيقتضي بعض الوقت، حيث يستلزم األمر إعتممماد تشمريمعمات ولموائمح 
جديدة. وفيما يبدو أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي صميمغمة 

 التمويل األكثر ترجيحاً لمشاريع البنى التحتية القادمة.
 

وعلى ضوء الدور الحيوي الذي يؤديه سوق المشاريع في إستداممة نمممو 

اإلقتصاد، فإن المزيد من تعليق ترسية العقود سيكون له بالمتمأكميمد تمأثميمر 

سلبي على قطاع اإلنشاء. وتتوفر دالئل قوية على أن ذلك ما يحدث اآلن 

بالفعل، حيث أُعتبر اآلالف من المعمممال فمائمض عمممالمة، كممما أن كمبمار 

المقاولين يؤجلون ويجدولون سداد مديونياتهم لدى المبمنموك. إضمافمة إلمى 

٪ على ١.٣.-ذلك، فقد سجل الناتج المحلي لقطاع اإلنشاء تراجع بمعدل 

. وعملمى أيمة حمال، ولموال ١٠.٬أساس سنوي في الربع األول من عام 

القيمة الكبيرة للمشاريع التمي تمممت تمرسميمتمهما خمالل السمنموات المقملميملمة 

تريليون لاير، ويمجمري تمنمفميمذ ممعمظمممهما  ١٠.الماضية والتي تجاوزت 

حالياً، لشهد الناتج المحلي لقطاع اإلنشاء هبوطاً أكثر حدة. وبالنظمر إلمى 

 التفاصيـل المالك المقـاول  القطـاع

 القيمـة         

)مليون 

 ريـال(

 النفط والغاز

مشروع 

مشترك بين  

الرسن 

 /وتوربو

 إيمااس

           

أرامكو 

 السعودية

                                

توسعة حقل الحصبة للغاز 

 عالي الكبريت

     

٢٢٣٥٧ 

 العقار السكني

المهنية 

لإلستثمارات 

العقارية 

 واإلسكان

 البواني 

 

شركة األول 

للمقاوالت 

 السعودية

                   

كلية سليمان  

 الراجحي  

  

مستشفى الملك 

فيصل 

 التخصصي    

شركة نايف 

صالح 

 لإلستثمارات

     

                              

مرافق سكن كلية سليمان 

 الراجحي 

  

 -إسكان اإلناث العازبات

 ٣المرحلة 

 برج رملة

٠٢٢٠٣ 

 

٢.٢٢٦ 

 

٢.٢٢٦ 

 

 البتروكيماويات

 

شركة أميك 

 فوستر ويللر

 جاكوبس

ويزون 

للهندسة 

 المحدودة

كينتيك 

 تيكنولوجي

 

 بترو رابغ

الصحراء 

 للبتروكيماويات

 سابك

 

 بترو رابغ

 

 مشروع الوقود النظيف

مرافق بتروكيماويات في مدينة 

 الجبيل الصناعية

جاليكول  /وحدة أكسيد إيثيلين

 إيثيلين            

                            

 استخالص الكبريت

 

  

٦٢١٧١ 

     

٠٢٢١١     

١.٧٢١     

     

١.٢٢٢ 

 

 البواني
شركة وادي 

 الرياض
 ٠٢١٥٧ وادي الرياض للتقنية

التنمية 

 الحضارية 
 البواني

شركة وادي 

 الرياض

البنية التحتية لوادي الرياض 

 للتقنية
١.٦٦٢     

الرعاية 

 الصحية

المحمودية 

العامة 

 للمقاوالت

مستشفى أبها 

 الخاص

 ٢١١. مستشفى أبها الخاص 

     

 الكهرباء

فنلندا   

 فارتسيال

الشركة 

التضامنية 

لألعمال و 

 التجارة 

شركة أسمنت  

 اليمامة

الشركة 

السعودية 

 للكهرباء

محطة توليد طاقة حبيسة بقدرة 

 ميجاواط ٠٣٣

/٠٣٦محطات فرعية بقدرة

 كيلوفولط ٥.٠٣

١.٣٥١ 

 

٣.٦٠٢ 

     

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء 

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء إلى إطالع القراء على حمجمم 

ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة. ويشممل المممؤشمر 

العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغمرق األممر مما بميمن سمتمة إلمى 

ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبملمغ ممتموسمط 

مدة اإلنشاء نحو ثالث سنوات، وإن كمان ذلمك ممرهمون بمحمجمم ونمطماق 

المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد كدليل على نشاطات اإلنشماء المتمي 

 سيتم تنفيذها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتموفمرة لمتمحمديمد عمقمود 

اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك المعمقمود المتمي ال يمرد ذكمر 

لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، ُيدرج في المتمحملميمل عمقمود اإلنشماء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة.

كسمنمة  .١٠٠ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشمهمر يمنمايمر 

نقطة. أيضاً يقاس المممؤشمر  ٠٠.أساس، ويخصص لسنة األساس درجة 

على أساس المتوسط المتحرك لستة شمهمور، ولمذا يمتمم وضمع ممحمددات 

بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حسابات المؤشر. وعلى نحو عمام، إذا 

نمقمطمة، فمأنمهما  ٠٠.زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة األساس، أي 

تعكس توسع العقود التي تمت ترسيتها، في حين تعمكمس أيمة درجمة أقمل 

 عن سنة األساس تراجعاً في هذه العقود.
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 اقتصادي أول

m.alghalib@alahli.com 

 تامر الزيات

 اقتصادي أول

t.zayat@alahli.com 

 سلطان منديلي

 اقتصادي 

s.mandili@alahli.com 

 أحمد مغربي

 اقتصادي  مشارك

a.magrabi@alahli.com 

 شريهان المنزالوي

 اقتصادي مشارك 

s.almanzalawi@alahli.com 

 :إخالء مسئولية

عامة واغراض المناقشة فقط، وينبغي أال تفسر أو تشكل اعالنا،  ال تم أعداد المعلومات واآلراء في هذا التقرير البحثي  من قبل الدائرة االقتصادية بالبنك  األهلي التجاري والقصد منها حصرا المعلومات
ي من األوراق المالية واألدوات المالية، أو االصدارات في أي ء أأو توصية،  أو دعوة، أو عرضا أو التماسا لعرض شراء أو بيع أو اكتتاب ، أو دعوة للشراء أو االشتراك، االكتتاب، والمشاركة، أو اقتنا

 والية قضائية.

أنها ال تعكس بالضرورة موقف أو رأي من البنك األهلي التجاري ما ان اآلراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تشكل الرأي الحالي للمؤلف/ المؤلفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا التقرير، ك
و وفقا لذلك فهي عرضة للتغيير دون إشعار،  .في هذه الوثيقةدة فيما يتعلق بموضوعه. والبنك األهلي التجاري ليس ملزما بأي شكل من األشكال بالتحديث أو المحافظة على تجديد المعلومات واآلراء الوار
ح، بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو وضيحيث ال يقوم بموجب هذا البنك األهلي التجاري، ومديريه، ومسئوليه والمستشارين والموظفين أو العاملين أو ممثليه بأي تصريح، بيان، وت

ولذا فأن أي اعتماد من قبلكم عليها سيكون على مسؤوليتكم الخاصة دون الرجوع إلى البنك األهلي التجاري وتحميله أي مسئولية  على   .نزاهة المعلومات والتقديرات واآلراء التي أعرب عنها هنا
 ري أو أي مجال مهني  خر قبل اتخاذ القرار.  ثمااإلطالق. كما يتعين أن ال يعامل هذا التقرير بأنه تقديم للمشورة المهنية  أو مشورة الخبراء  في المجال الضريبي، والقانوني، واالست

عتماد عليه ألية أغراض بأي شكل من األشكال وال على اال و قد ال يحتوي هذا التقرير كل الشروط المادية أو البيانات أو المعلومات وال ينبغي أن يشكل بذاته أساسا ألي قرار استثماري وال يمكن
لمستقلين القانونيين؛ المحاسبيين، االستثماريين، وفي مجال م االمعلومات والبيانات والتحليالت أو اآلراء الواردة فيه. وأننا نصحكم بأخذ االستشارة، واتخاذ قراركم الخاص بكم بأنفسكم مع مستشاريك

 الضرائب والمستشارين المهنيين اآلخرين قبل اتخاذ أي قرار من اآلن فصاعدا.

يلة أو بأي شكل من األشكال، رقميا أو خالف ذلك، ألي وس كما ال يسمح  باستنساخ هذا التقرير وتوزيعه ونقله ونشره أو زيادة توزيعه على أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، بأي
البنك األهلي التجاري بالحق في  تفظغرض من األغراض أو تحت أي ظرف من الظروف، من خالل أي شخص ألي غرض دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك األهلي التجاري. و يح

 بما في ذلك، بدون حصر، ملكيته الفكرية.حه حماية مصالحه واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أي شخص أو كيان يعتبر من قبل البنك األهلي التجاري في حالة انتهاك مباشر لحقوقه ومصال

 للتسجيل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادية في البنك األهلي التجاري:  

 الرجاء التواصل مع السيد: نويل روتاب 

 n.rotap@alahli.com :٬٢٢-١-٣٬٬+ /البريد اإللكتروني- ٣٧.٢فاكس:   / +٬٢٬-١-٣٬٬- ٢١٢١هاتف :   
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 كبير االقتصاديين
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 اقتصادي 

h.alasiri@alahli.com 


