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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثاني من عام 

٥١٠٢* 

ارتفاعا كبيراً في قيمة العقود التي تمم  ٥١٠٢شهد الربع الثاني من عام 

مليار ريـال. وسجلت قيمة العمقمود المتمي تمم  ٨٥٢٨ترسيتها، حيث بلغت 

ترسيتها انتعاشا قوياً مقارنة بالربع السابق من العام. وحازت القطاعمات 

الرئيسية على القدر األكبر من اإلنفاق، حيث شكلت قيمة عقمود قمطماعمي 

 ٢٥٢٢٪ من إجمالي قميمممة المعمقمود )٢٥الطرق والعقار السكني حوالي 

٪ ممن ٠٢مليار ريـال(. وجاء قطاع الكهرباء في المرتبة الثالثة، محققاً 

إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسميمتمهما خمالل المربمع المثمانمي ممن عمام 

. وبمعزل عن قطاعا الطرق والعقار السمكمنمي، أبمدت المقمطماعمات ٥١٠٢

األخرى تفاوتاً في قيمة العقود التي تم ترسيتها خالل المربمع المثمانمي ممن 

 ٢٠٢۳العام. وقفزت قيمة العقود التي تم ترسيتها في شهمر أبمريمل إلمى 

مليار ريـال، مسجلة أعلى قيمة شمهمريمة خمالل المربمع المثمانمي ممن عمام 

 (.٥(،)الرسم البياني ٠)الرسم البياني ٥١٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 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 الثاني ۳الرسم البياني 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

رغم هبوط أسعار ومن ثم إيرادات النفط، أبدت عقود اإلنشاء المتمي تمم 

وتميمرن نمممو أسمرع ممن  ٥١٠٢ترسيتها خالل النصف األول من عام 

، ولمكمن ممن المممرجمض أن تضمعمف فمي عمام ٥١٠٢نظيرتها في عمام 

، ٥١٠٢. وعالون على ذلك، ومع توقع حدوث عمجمز فمي عمام ٥١٠٢

فإن االحتياطيات الحكومية الكبيرن فمي المخمارد لمدى ممؤسمسمة المنمقمد 

العربي السعودي ستوفر حماية كافية لدعم مستويات اإلنمفماق المعمالميمة 

وما بعده. وتجاوزت قيمة العمقمود المتمي تمم  ٥١٠٢المتوقعة خالل عام 

ممقمارنمة بمالمنمصمف األول  ٥١٠٢ترسيتها خالل النصف األول من عام 

مليار ريـال. كممما أن قميمممة  ٠٢١٪ ، لتبلغ ٠۳بنسبة  ٥١٠٢من عام 

والمتمي  ٥١٠٢العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثانمي ممن عمام 

مليمار ريـمال، تمعمكمس اسمتمممراريمة قمون قمطماع اإلنشماء،  ٨٥٢٨بلغت 

وتوضض أيضاً أنه أن باستطاعة المملمكمة أن تمحمافمظ عملمى مسمتمويمات 

اإلنفاق مقاربة للمستويات السابقة، على الرغم من تدني أسعار النمفمط. 

، واصملمت المممشماريمع ٥١٠٢وعلى نفس النسق الذي شهدناه في عام 

المرتبطة بالبنية التحتية المادية واالجتماعية نموها في المربمع المثمانمي 

 ، مع عدد أقل من المشاريع الصناعية الضخمة.٥١٠٢من عام 

نمقمطمة بمنمهمايمة المربمع  ۳٢٠٢١٨وارتفع مؤشر عقود اإلنشاء ليسجل 

نقطة للمربمع األول ممن  ٥١١٢٥٨، من مستوى ٥١٠٢الثاني من عام 

، وهذا المستوى مماثل للمستوى المسجل في الربع الثمالمث ٥١٠٢عام 

 ۳١٢٢٠٠. وارتفع مؤشر عقود اإلنشاء تدريجيماً ممن ٥١٠٢من عام 

نقمطمة لشمهمري  ۳٢٠٢١٨نقطة و ۳٥٢٢٥٢نقطة في شهر أبريل، إلى 

مايو ويونيو على التوالي. وتعكس القراءات المتتابعة للمؤشر تأكيمدات  

 على نمو حجم المشاريع التي سيتم تنفيذها على المدى المتوسط.

٪، حيث شهدت تمرسميمة ٢٥استحوذت منطقة مكة المكرمة على نسبة 

مشروع طرق ضخم من قبل شركة أم القرى للتطوير والمبمنماء بمقميمممة 

٪ ممن ٠٨مليار ريـال. وحازت منمطمقمة المريما  عملمى نسمبمة  ٥۳٢۳

إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خمالل المربمع المثمانمي ممن عمام 

، حيث تم ترسية ثالثة مشاريع من قبل الهيئة المعملميما لمتمطمويمر ٥١٠٢

مدينة الريا ، شملت تشييد طرق ومحطات للحافالت. وجاءت منطقمة 

مملميمار لاير وهمي  ٥٢٠٪( وبقيمة ١جيزان في المرتبة الثالثة بنسبة )

عقد إلنشاء محطة كهرباء بمصمفمان تمكمريمر ممن قمبمل شمركمة أراممكمو 

 (.۳السعودية. )الرسم البياني 
 ٥١٠٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثاني ٥الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

٩٠٩٢* خالل النصف األول، عام   
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وشهد القطاع الصناعي ترسية ثالثة عقود، وتبلغ قيمة العقد األكبر  
مليار لاير، حيث قامت شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(  ٠٢١٨

بترسيته على شركة سي تي سي آي التايوانية وشركة شيودا اليابانية 
لتشييد مصنع تيتانيوم إسفنجي. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ 

. وتمت ترسية العقد الثاني ٥١٠٥المشروع في الربع األول من عام 
على شركة مواد البناء الوطنية الصينية من قبل الشركة العربية 

مليون لاير. ويهدف هذا المشروع لتوسعة  ۳٢۳٢٨لإلسمنت بمبلغ 
مصنع أسمنت رابغ. ويشمل نطاق األعمال توسعة مصنع اإلسمنت 

طن للقدرن اإلنتاجية(. ويتوقع أن يتم إنجاز  ٠١٢١١١)إضافة 
 .٥١٠٢المشروع في الربع الثاني من عام 

 
وتبلغ قيمة العقد  ،وشهد قطاع العقار التجاري ترسية عقدين كبيرين

مليار لاير، وتمت ترسيته من قبل شركة المراكز العربية  ٥٢٥٢األكبر 
على مؤسسة فواز الحكير للتجارن والمقاوالت إلنشاء مركز تسوق 
بمسمى "مول صلبوخ" في الريا . ويشتمل العقد على: مركز تسوق 

متر مربع(،  ٢٥٢٢٣٣٣طوابق بإجمالي مساحات للتأجير  ٢)
سيارن(، ومتاجر، ومتجر ضخم  ٥٢٠٢٢ومواقف سيارات )سعة 

مشتمل على سوبرماركت، ومساحة للترفيه، و مالعب أطفال، ومنافذ 
خدمة تقديم طعام. ويرتقب أن يكتمل المشروع في الربع الثاني من 

 .٥١٠١عام 
 

 ١۳٥٢٢وتمت ترسية عقدين كبيرين في قطاع الرعاية الصحية بقيمة 
مليون لاير. وأتمت مجموعة دلة البركة ترسية العقد األول على شركة 
هاشم للمقاوالت والتجارن إلنشاء مستشفى في الريا  على مساحة 

متر مربع في منطقة نمار بالريا . ويشتمل العقد على  ٥١٢١١١
غرفة(، ومحطة  ٥١١سرير(، وعيادات ) ٢١١إنشاء مستشفى )سعة 
والمرافق  -وموقف سيارات متعدد الطوابق  -مرافق مركزية 

والتجهيزات الالزمة للمشروع. ومن المتوقع أن يتم إكمال المشروع 
. وتمت ترسية ثاني أكبر عقد من ٥١٠٨في الربع الثاني من عام 

جانب شركة المواسان للخدمات الطبية على شركة مازن السعيد 
سرير(،  ۳١١القابضة إلنشاء مستشفى في الظهران )سعة 

والتجهيزات والمرافق الالزمة للمستشفى. وينتظر أن يكتمل العمل في 
 .٥١٠٨المشروع في الربع الرابع من عام 

 
وفي قطاع التعليم قامت وزارن التعليم العالي بترسية عقدين بقيمة 

مليون لاير. وتمت ترسية العقد األول على مجموعة المرشد  ٥٥٠٢۳
إلنشاء كلية التربية للنساء في الزلفى بجامعة المجمعة. وتمت ترسية 
العقد الثاني على شركة إس أيه إس العربية إلنشاء كلية التصاميم 
والعلوم في كامل بجامعة الملك عبد العزيز. ويتوقع اكتمال 

 .٥١٠٨المشروعين في الربع الثاني من عام 
 

 مايو

تصدرت  قطاعات الغاز والنفط، والطرق، والعقار السكني، والكهرباء 
جميع القطاعات من حيث ترسية عقود اإلنشاء. وبلغت قيمة العقود 

مليار لاير من إجمالي قيمة  ٠١٢٢لقطاعي النفط والغاز والطرق 
مليار لاير.  ٠٥٢٨العقود التي تمت ترسيتها خالل الشهر والتي بلغت 

 ٢٢١٢وحظي قطاع العقار السكني بخمسة عقود بقيمة إجمالية قدرها 
 مليار لاير خالل شهر مايو.

 
 

 ابريل

 ٢٠٢۳شهد شهر أبريل زيادن في قيمة العقود التي تم ترسيتها لتبلغ 
مليار ريـال. وحازت قطاعات الطرق والكهرباء والعقار السكني 
والصناعة على النصيب األكبر من العقود. وتمت ترسية سبعة عقود 
كبيرن في قطاع الطرق. وبلغ قيمة العقد األكبر من بين هذه العقود 

مليار ريـال. وتمت ترسيته من قبل شركة أم القرى للتطوير  ٥۳٢۳
والبناء على مجموعة دلة البركة. ويتعين بموجبه على المقاول أن ينشئ 
بنية تحتية متعددن االستخدامات في مكة المكرمة تحت مسمى "الطريق 
الموازي"، ويركز على توسعة الطريق الرئيسي في مكة وإعادن تأهيل 
األرضيات على جانبي الطريق السريع. ويتضمن المشروع إنشاء طريق 

متر وبأربعة مسارات تؤدي إلى  ٨١كيلومتر وعر   ۳سريع بطول 
مكة المكرمة. وستتم إعادن بناء المرافق على جانبي الطريق، والتي 
تغطي مساحة كيلومتر مربع. ومن المتوقع أن يكتمل العمل في المشروع 

مليار  ٢٢٢. وتبلغ قيمة العقد الثاني ٥١٥٢في الربع األول من عام 
لاير، وأيضاً تمت ترسيته من جانب شركة أم القرى للتطوير والبناء على 
شركة نسمة وشركاها. وتتضمن أعمال البنى التحتية إنشاء طرق وبنى 
تحتية عامة للمشروع. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع 

. وتم ترسية العقد الثالث من قبل وزارن النقل على ٥١٠١الرابع من عام 
مليون لاير لتوسعة طريق الطائف  ٥٥٢شركة بن طامي السعودية بمبلغ 

أبها، وتنفيذ الخدمات على جانبي الطريق: في جزء مكة        –الباحة   –
كلم(. وينتظر أن  ٨من طريق الطائف الدائري ) ٢كلم( والمرحلة  ٥١)

 .٥١٠٨يكتمل المشروع في الربع الثاني من عام 
 

وضم قطاع الكهرباء ترسية ثالثة عقود كبيرن. وتبلغ قيمة أكبر هذه 
مليار لاير، وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسيته على  ٥٢٠العقود 

الشريكين: منتجات الهواء وأكوا القابضة لتشييد العديد من محطات 
الكهرباء. ويتضمن المشروع في الوقت الراهن إنشاء وحدن فصل 
للهواء لمحطة الكهرباء الجديدن في مصفان جيزان، والتي تعد مجمع 

ألف طن متري في اليوم           ٥٢إنتاد الغاز األكبر في العالم، لتنتج 
نتروجين(. وسيشمل المشروع:  ٢٢٢١١١أوكسجين، و ٥١٢١١١)

وحدن فصل الهواء ، تجهيزات إنتاد أوكسجين ونتروجين، مرافق 
شهراً.  ٥۳وتجهيزات مساندن. ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع خالل 

مليون لاير، وتمت ترسيته من قبل  ٢٢١وتبلغ قيمة المشروع الثاني 
شركة الكهرباء السعودية على شركة أرشيورودون لتشييد محطة 

في الريا . أيضاً أتمت شركة الكهرباء    PP13كهرباء بمسمى 
مليون لاير على شركة الجهاز  ٢٢١السعودية ترسية العقد الثالث بقيمة 

كيلو فولط مع  ۳٨١القابضة إلنشاء محطة الطاقة الفرعية بتبوك بقدرن 
 .٥١٠٢التجهيزات الالزمة لها. ويتوقع اكتمال المشروعين في عام 

 

وفي قطاع العقار السكني، تمت ترسية ثالثة عقود كبيرن. وبلغت قيمة 
مليار لاير، وتمت ترسيته من قبل وزارن الداخلية على  ٢٢٥أكبر العقود 

شركة السيف لألعمال الهندسية والمقاوالت لبناء مجمع سكني في 
. ومن المتوقع عمارة۳٣٣وحدن سكنية والتي تشمل  ٢٠٢٢نجران بعدد 

. وتبلغ قيمة ٥١٠٨أن يتم إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام 
مليون لاير، وتمت ترسيتهما من  ۳٥٢و ٥٢١العقدين الثاني والثالث 

جانب وزارن اإلسكان على مجموعة إمداد نجد إلنشاء وحدات سكنية 
متر مربع لكل شقة. وينتظر أن يكتمل  ٠١٥شقة بمساحة  ١٨٢تضم 

 .٥١٠٨تنفيذ المشروعين في الربع الثاني من عام 
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 يونيو 

تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر يونيو لتصل إلى 
مليار ريـال. وفي القطاع الحكومي، تمت ترسية عقدين من  ٠۳٢٥

قبل وزارن الداخلية على شركة بكين اإلمارات الدولية لإلنشاءات 
لتطوير برنامج مشروع الملك عبد هللا، والذي سيغطي إنشاء، 

موقعاً.  ٢١نوعاً من المرافق في أكثر من  ٥٨وتشغيل، وصيانة 
وستستخدم المجمعات األمنية إلسكان، وتعليم، وتدريب أفراد إدارات 

وقوى األمن  ،األمن العام، والدفاع المدني، والشرطة، والجوازات
الخاص والمباحث. ويشمل نطاق األعمال مجمعات أمنية في مكة 
المكرمة، المدينة المنورن، عسير، نجران، جيزان، والباحة مع 
التجهيزات والمرافق المساندن. وينتظر أن يكتمل العمل في 

 .٥١٠١المشروعين في الربع الثاني من عام 
 

وفي نطاق قطاع العقار التجاري، أتمت شركة المراكز العربية ترسية 
 ٢٢١۳عقدين على مؤسسة فواز الحكير للتجارن والتعاقدات بمبلغ 

مليار لاير. ويقتضي العقد األول تطوير مشروع عمالق متعدد 
االستخدامات تحت مسمى "بلوفارد الظهران"، ويقع أمام مول 
الظهران بمدينة الظهران. ويتضمن نطاق األعمال: مركز تسوق مع 
تجهيزات ترفيه، وفنادق فخمة، ومنطقة تسوق، وأبراد سكنية، 
وتجهيزات بنى تحتية، وتسهيالت ترفيه عامة. ويختص العقد الثاني 
بإنشاء مركز تسوق بمسمى "مول العربية" في الريا ، والذي 
سيكون الوجهة األكثر تألقاً بالمملكة لمبيعات التجزئة، ويقوم 
المشروع على خط طرق رئيسي بمدخل الريا . ويشمل نطاق 

متر مربع  ٠٢٢٢٢۳األشغال: مركز تسوق )طابق واحد، ومساحة 
سيارن(، ومتاجر، ومتجر ضخم  ٢٢٢٢٥للتأجير(، ومواقف سيارات )

مشتمل على سوبرماركت، ومساحة للترفيه، وصاالت تناول طعام. 
 ٥١٠٨و ٥١٠٢ويرتقب أن يتم إنجاز هذين المشروعين في عامي 

 على التوالي.
 

وفي قطاع الكهرباء، أتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية تسعة 
 ٢١٢مليار لاير. وتمت ترسية أربعة عقود بمبلغ  ٠٢٢عقود بقيمة 

مليون لاير على شركة أيه بي بي للمقاوالت لتوسعة محطات فرعية 
بالمنطقة الوسطى تعرف باسم محطة المرسالت الفرعية، وبالمنطقة 
الغربية من المملكة تعرف باسم محطة البدر الفرعية، و محطة أبها 

الفرعية. وتشمل: محطة فرعية   KAFCالشرقية الفرعية ومحطة 
كيلو فولط(، وناقل كهربائي، ومحول كهربائي، وعدن قواطع،  ۳٨١)

ويتوقع أن تكتمل في عام  ،وكابالت، والمرافق والتجهيزات الالزمة
مليون  ٢٥٠٢۳. وتمت ترسية األربعة عقود المتبقية بقيمة ٥١٠٥

لاير على شركة الستوم للمقاوالت إلنشاء محطات فرعية             
مع  ،كيلو فولط( في العريضة، وبالقرن، ووسط بيشة ،وضبيا ٠۳٥)

المرافق والتجهيزات الالزمة. وينتظر أن يكتمل العمل بهذه المحطات 
. إضافة إلى ذلك، تمت ترسية عقد آخر على ٥١٠٥في عام 

مليون لاير إلنشاء محطة فرعية  ٢٢٨٢٨مجموعة الفنار بمبلغ 
كيلو فولط شمالي الدمام مع المرافق  ٠۳٢٨/  ٠٠٢/  ۳٨١بقدرن 

والتجهيزات الالزمة. ويتوقع أن يكتمل هذا المشروع في الربع 
 .٥١٠٥الرابع من عام 

 
وشهد قطاع العقار السكني ترسية ثالثة عقود كبيمرن. وبملمغمت قميمممة 

مليار لاير، وتمت ترسيمتمهممما ممن قمبمل  ٠٢١٠العقدين األول والثاني 
الشركة السعودية للصناعات األساسية على شركة أزميل لملمممقماوالت 

وفي قطاع النفط والغاز، أتمت شركة أراممكمو السمعموديمة تمرسميمة عمقمد 
مليار لاير على شركة ماك ديرموت لتوفير خدمات الهنمدسمة  ٢٢٢بقيمة 

لتجهيزات المممواقمع داخمل المبمحمر. ويشمممل  EPC)،والشراء والبناء )
العقد إعادن تأهيل وأيضاً مشماريمع إنشماء جمديمدن، تمتمضمممن ممنمصمات، 
وخطوط أنابيب، وكابالت. ومن المنتظر أن يمتمم إنمجماز المممشمروع فمي 

 .٥١٥١الربع الثاني من عام 
 

وشهد قطاع الطرق قيام الهيئة العليا لتطوير مديمنمة المريما  بمتمرسميمة 
مليار لاير. وتمت تمرسميمة المعمقمد األول عملمى  ٢٢١٥ثالثة عقود بقيمة 

شركة يوكسل لإلنشاءات، في حين تمت ترسية العمقمد المثمانمي والمثمالمث 
على البناؤون السعوديون. وتتضمن المشاريع: إعادن تمأهميمل، وتشميميمد 

جسمور  ٥موقف حافلمة، و ٥٢٢٥٢محطة عبور سريع للحافالت، و ٥٠
ممع كمل مما يصماحمب ذلمك ممن أشمغمال همنمدسمة ممدنميمة  ،ربط للمممشمان

وميكانيكية وكهربائية. وينتظر أن يكتمل العمل للعقمديمن األول والمثمالمث 
، والعقد الثاني في الربع الرابع من عام ٥١٠٥في الربع الثاني من عام 

٥١٠٢. 
 

وضمن قطاع العقار السكني، تمت ترسية خمسة عقود كمبميمرن. وبملمغمت 
مليار لاير، وأتمت ترسيته وزارن المداخملميمة  ٥٢٥قيمة أكبر هذه العقود 

على شركة آي في آر سي إل للبنية المتمحمتميمة والمممشماريمع المممحمدودن، 
وحدن سكنية بثالثة مواقع في ظهران الجنوب، والقمحمممة،  ٢٠۳إلنشاء 

ومنطقة عسير. ويتضمن المشروع: مباني إدارية، وممدارس، وممراكمز 
تسوق، ومحطات وقود، ويتوقع أن يتم إكماله في الربع الثاني ممن عمام 

مليار لاير، وتمت تمرسميمتمه ممن  ٠٢٢. وبلغت قيمة العقد الثاني ٥١٠٨
قبل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على "البناؤون السعوديمون" 

شمقمة، وحمديمقمة، والمتمجمهميمزات  ٨٢٢لبناء مباني فململ وشمقمق تضمم 
والمرافق الالزمة. ومن المتوقع أن يكتمل المشروع فمي المربمع المثمانمي 

 .٥١٠٨من عام 
 

وفي قطاع الكهرباء، أتمت شركة الكهرباء السعودية ترسية ثالثة 
عقود. وتمت ترسية العقد األول على إينتيك اس ايه/ الخدمات 

مليار لاير لألشغال الكهرو ميكانيكية. ويغطي  ٠٢٥السعودية بمبلغ 
توربينات  ٨التي تتكون من  PP9المشروع تحويل محطة الطاقة 

غازية إلى محطة توربينات مدمجة. ويشكل ذلك المرحلة األولى، 
وحدات في مرحلة  ٨وستقدم شركة الكهرباء السعودية على تحويل 

الحقة. وسيشمل المشروع: توربينات بخارية، توربينات غازية، مولد 
، نظام (ACC)، مكثفات هواء (HRSG)استرداد الحرارن البخاري 

، ومحوالت، واألشغال والتجهيزات المصاحبة. ويتوقع (DCS)تحكم 
شهراً. وتمت ترسية العقد الثاني على  ٢١أن يكتمل المشروع بعد 

مليون لاير. ويتضمن العقد  ٢١١بناء للمقاوالت بقيمة  -شركة الفنار
الحالي إنشاء محطة كهرباء تقوم على توربينات غازية مركبة الدورن 
والمرافق والتجهيزات المصاحبة في الريا . ويشمل نطاق العمل على 
مباني صناعية، ومباني تكنولوجية وغير تكنولوجية مع المرافق 

 .٥١٠٥المصاحبة، وسيكتمل تنفيذها في الربع الثاني من عام 
 

 ٨٢٥٢٢وشهد القطاع الحكومي قيام وزارن العدل بترسية عقد بقيمة 
مليون لاير على شركة هاشم للمقاوالت والتجارن إلنشاء مجمع محاكم 
في الريا . ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الرابع 

 .٥١٠٨من عام 
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وحمدن(،  ٥٢٢١١في مطرفه: وتشمل المرحلة األولى على بنماء فململ ) عقــود مختـارن تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع الثاني من عـام  ٥١٠٢:  
وتأسيس بنية تحتية، والمرافق والتجهيزات الالزمة. ومن المرتقب أن 

على التوالي. وتبملمغ  ٥١٥١و ٥١٠٥يتم إنجاز المشروعين في عامي 
مليون لاير، وأتمت ترسيته شمركمة تمطمويمر  ۳۳٥٢٢قيمة العقد الثالث 

الريا  على شركة تركي أكفا لملمممقماوالت واألعمممال  الممميمكمانميمكميمة 
والكهربائية والسباكة بمشروع إسكان متعدد االسمتمخمداممات فمي جمدن. 

 شهراً. ٢٢وينتظر أن يكتمل المشروع بعد 
 
 

 اآلفـاق المسـتقبلية

تزايدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل األعوام القليلة المماضميمة، 
. ولمكمن، ٥١٠۳مليار لاير فمي عمام  ٥١١لتسجل مستوى قياسي بلغ 

، ٥١٠٢ونتيجة لهبوط أسعار المنمفمط فمي المنمصمف المثمانمي ممن عمام 
. وفمي المربمع ٥١٠٢مليار لاير في عام  ٥٥١تراجعت هذه القيمة إلى 

، شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها انتعاشما ٥١٠٢الثاني من عام 
مليار لاير في الربمع األول ممن  ٢٥مليار لاير، عقب تسجيل  ٨٥لتبلغ 

العام. ومن ضمن أبرز العقود المتمي شمهمدهما المربمع المثمانمي ممن عمام 
مملميمار لاير بمممكمة المممكمرممة،  ٥۳، عقد مشروع طرق بقيمة ٥١٠٢

بغر  اإلسراع في تدفق حركة المرور وممواكمبمة األعمداد المممتمزايمدن 
للحجاد. وهناك قائمة من المشاريع الضمخمممة األخمرى فمي قمطماعمات 
الكهرباء، والمنمفمط والمغماز، والمطمرق، سمتمعمممل عملمى تمعمزيمز المقمدرن 
التنافسية اإلقتصادية، وتممكميمن المقمطماع المخماص، واسمتمممرار المنمممو 
االقتصادي على المدى القصير والمتوسمط. وممن نماحميمة أخمرى، فمإن 
المحافظة على ترسية العقود بالوتيرن التي شمهمدنماهما ممؤخمراً تمعمتمممد 
بشكل كبير على أسعار النفط والتي يتعين أن تبقى فوق مستوى السعر 

دوالر للبرميل. وبمالمنمظمر إلمى  ٨٢الذي يحقق التعادل بالميزانية، وهو 
دوالر لملمبمرمميمل فمي  ٢٢انخفا  أسعار النفط التي بملمغ ممتموسمطمهما 

، ال  تتوفر أموال كافية للمحمافمظمة عملمى ٥١٠٢النصف األول من عام 
نفس مستويات اإلنفاق السنوي التي شهدناها مؤخراً. وللمتمغملمب عملمى 

عملمى احمتميماطماتمهما   –حمتمى اآلن   –نقص التمويل، اعتمدت الحكوممة 
ملميمار دوالر فمي المنمصمف األول ممن عمام  ٢١الضخمة، ساحبة منها 

. وفضالً عن ذلك، لجأت الحكومة لسوق المال، مصدرن سنمدات ٥١٠٢
 ٨١مليار لاير، وتعتزم إصدار المزيد من السمنمدات بمقميمممة  ۳٢بقيمة 

 ٥١٠٢مليار لاير قبل نهاية هذا العام. وتطلعاً للنصف الثاني من عمام 
، فإن المبادرات الحكومية ستستمر على المدى المتموسمط ٥١٠٢وعام 

لتوفر قون دافعة لنمو قطاع اإلنشاء بالمملكة، حيث تركز على مشاريمع 
 البنى التحتية اإلنشائية واالجتماعية.

 

 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لمإلنشماء إلمى إطمالع المقمراء عملمى 

حجم ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في الممملمكمة. ويشمممل 

المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يسمتمغمرق األممر مما بميمن 

ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العمقمود بمعمد تمرسميمتمهما، 

ويبلغ متوسط مدن اإلنشاء نحو ثالث سنموات، وإن كمان ذلمك ممرهمون 

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

 اإلنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.

 التفاصيـل المالك المقـاول  القطـاع
 القيمـة

 )مليون ريـال(

  
 الطرق
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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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