ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد:
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺮﺳﯿﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم 2020
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺻﻠﻲ أﻋ ﱠﺪه ﺧﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل السﻋﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .وﯾﻘﺪم ھﺬا التﻗﺮﯾﺮ ﻧﻮعًا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ مرﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار  6أﺷﮭﺮ إﻟﻰ  18ﺷﮭﺮًا اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .ﺣﯿﺚ ﯾﺖضﻣﻦ ﺗﺮﺳﯿﺔ الﻋﻘﻮد الﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎلإﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﻛﻤﺆﺷﺮ ذو طﺎﺑﻊ ﺗﻄﻠﻌﻲ ﻟﻘﯿﺎس ﺳﻼﻣﺔ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻧﺸﺎء .ﯾﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد
ﺑﺎﺳﺘﺦدام ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺘﺤﺮك أُﺳﻲ لﻣﺪة  12ﺷﮭﺮًا .ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻤﺢ ھﺬا الﺣﺴﺎب ﺑﺘﺒﺴﯿﻂ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗﺸﯿﺮ ﻗﺮاءة ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﺳﯿﺔ
اﻟﻌﻘﻮد ﻋﻨﺪ ﻋﺘﺒﺔ  100ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺄﻋﻠﻰ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻮﺳّﻊ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻘﺮاءة دون ﻋﺘﺒﺔ  100ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻣﺤﺘﻤﻞ .وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ اﻷوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﻋﻠﻰ أن ﺗﻨﺸﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺜﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
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11B

39%

ﺣﻈﯿﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  %70ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺮﺳﺎة .وﺷﻜﻠﺖ ﻋﻘﻮد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﺴﺒﺔ  %27ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﯿﺔ
 %3ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ
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اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد إﻟﻰ  150.81ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻀﻄﺮد ﺷﮭﺮﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت
اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﻋﺎم 2020

ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻈﯿﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺑﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %75ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﺼﺪ ﻣﻨﻄﻘﺘﺎ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﺮﯾﺎض ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ  %10و %6ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﺳﺎھﻤﺖ ﻋﻘﻮد ﺗﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﯿﺎه واﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺔ
اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻟﻢ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﺳﻮى ﻗﻄﺎﻋَﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻌﻘﺎرات .ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض ﻋﻘﻮدًا ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ
اﻟﻌﻘﺎرات واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺸﺮوع اﻟﺒﺮج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ
طﻮاﺑﻖ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎض
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي 1 .دوﻻر =  3.75رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي*
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مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية
العقود خالل الربع الثاني من عام 0202
التقرير الربع السنوي لمجلس األعمال السعودي األمريكي بشأن ترسية العقود في المملكة العربية
النقاط الرئيسية
.1

انخفضت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها إلى  11مليار ريـال سعودي ( 9.2مليار دوالر) خالل الربع
الثاني ،حيث أدت اآلثار السلبية الواسعة االنتشار لجائحة كوفيد 12-إلى إرجاء المشاريع في العديد من القطاعات.
وبلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول من عام  9292نحو  2..9مليار ريـال سعودي
( 12مليار دوالر).

.0

انخفض مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود إلى  122.51نقطة بنهاية الربع الثاني .كما انخفض
المؤشر بشكل مضطرد شهريًا على خلفية التقلبات المتزايدة حتى اآلن في عام .9292

.3

تصدر قطاع المياه جميع القطاعات األخرى ،حيث حاز على حصة  3.4مليار ريـال سعودي ( 1.9مليار دوالر) من العقود التي
تمت ترسيتها.

.4

سجل قطاع النفط والغاز ثاني أعلى نسبة عقود تمت ترسيتها بمقدار  1.5مليار ريـال ( 372مليون دوالر).

.5

جاء قطاع العقارات في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها  1.7مليار ريـال ( 332مليون دوالر).

قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام ( 0202مليون لاير سعودي)
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قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 0202
انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني إلى  11مليار ريـال سعودي ( 0.2مليار دوالر) ،بعد أداء قوي خالل الربع
األول .وتعثرت البداية الواعدة لهذا العام خالل الربع الثاني ،حيث تم تعليق العديد من المشاريع التي تمت ترسيتها بسبب آثار جائحة
فيروس كورونا المستجد .وعالوة على ذلك ،توقفت العديد من المشاريع التي كانت في مراحلها األولية من التنفيذ عقب إصدار قرارات
بالبقاء في المنزل ،وأدى إعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة واالنخفاض الكبير في إيرادات شركات اإلنشاء إلى توقف خطط اإلنفاق
بشكل مؤقت ،وبدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة الستيعاب هذه التغييرات الحادة في السوق .حيث كان من المتوقع بلوغ وطأة التأثير
خالل الربع الثاني مع ظهور التحديات األولية في مارس ،األمر الذي دفع الحكومة إلى إنفاق ما يقرب من  072مليار ريـال سعودي
الستيعاب القطاع الخاص .ونتيجة لذلك ،انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار  54مليار ريـال سعودي ( 14.4مليار دوالر)
خالل الربع الثاني من عام  0202مقارنةً بالعام الماضي ،كما انخفضت بمقدار  34مليار ريـال سعودي ( 2.1مليار دوالر) مقارنةً
بالربع األخير .خالل النصف األول من عام  ،0202بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها  5..0مليار ريـال سعودي (11
مليار دوالر) ،بانخفاض قدره  57.5مليار ريـال سعودي ( 15.4مليار دوالر) مقارنةً بالنصف األول من عام .0212
كان االنخفاض في العقود التي تمت ترسيتها يشمل جميع القطاعات بمقدار  11مليار ريـال سعودي ( 0.2مليار دوالر) ،حيث شهدت
قيم المشاريع انخفاضًا حادًا في المجاالت التي حققت أدا ًء جيدًا في الربع األخير .حيث حازت قطاعات المياه والنفط والغاز والعقارات
على نسبة  %72من العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة .كما ساهم قطاعا الرعاية الصحية والنقل في أداء الربع الثاني.

قيمة العقود التي تمت ترسيتها لكل سنة (مليون لاير)
350,000
290,613
252,984

300,000

281,722
243,750

226,402

250,000

197,100
167,745
117,588
100,868

200,000
150,000

108,218

100,000

2.,125

50,000

*2020
أخرى

2019

2018

التنمية الحضرية

2017
التعليم

2016

البتروكيماويات

2015
النقل

العقار

2014
الرعاية الصحية

2013
الصناعة

* خالل الربع الثاني من عام 9292
المصدر :مشروعات ميد والمنافذ اإلعالمية العامة والبيانات الحكومية ومجلس األعمال السعودي األمريكي

2012
المياه

2011
الكهرباء

2010
النفط والغاز

4
www.us-sabc.org

أداء مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود خالل الربع الثاني من عام *0202
وصل مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود إلى  152.51نقطة بنهاية الربع الثاني .ويعكس هذا انخفاضًا قدره
 .5.72نقطة مقارنةً بالربع األول ،حيث انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بشكل كبير خالل الربع الثاني .وأقفل مؤشر ترسية
العقود عند  127.51نقطة في أبريل ،و 174..3نقطة في مايو ،و 152.51نقطة في يونيو .عكس أداء مؤشر ترسية العقود مقارنة
بالنصف األول من عام  0212انخفاضًا قدره  52..3نقطة ،مما يسلط الضوء على وتيرة العقود التي تمت ترسيتها التي شهدها عام
 ،0212حيث رفع األداء القوي خالل الربع األول مؤشر ترسية العقود فوق عتبة  122نقطة ،ولكن سيتم اختباره في األرباع السنوية
المقبلة حيث ال يزال من المتوقع تعليق العقود أو إلغائها.
قبل النهوض من هذه الجائحة ،واصل مؤشر ترسية العقود العودة إلى الشكل الذي شهده خالل فترة طفرة اإلنشاء قبل عام ،021.
حيث كانت قيم المؤشر المعتادة عند  022نقطة أو أكثر .ويعكس االنتعاش الذي شهده عام  ،0212وكذلك في الربع األول من عام
 ،0202النهضة التي شهدها قطاع اإلنشاء ،والتي كان من المرجح أن تستمر حتى عام  .0202وستسهم التسوية المقدمة لقطاع
اإلنشاء مدفوعة بمشاريع البنية التحتية واإلسكان الحكومية ،في عودة القطاع إلى الظهور ،مع انحسار اآلثار السلبية للجائحة.

أداء مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود
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شهرا .حيث يعمل هذا الحساب على تبسيط البيانات
* يتم حساب مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود باستخدام متوسط متحرك أُسي لمدة 19
ً
مع تقليل تأثيرات القيم المتطرفة خالل فترة المالحظة .ويهدف المؤشر إلى إعطاء قرائنا رؤية واضحة االتجاه في ما يتعلق بأنشطة اإلنشاء التي ستنتقل إلى مرحلة
شهرا المقبلة .ومن ثم فمن الضروري استخدام مؤشر ترسية العقود كأداة ذات طابع تطلعي لقياس سالمة أنشطة اإلنشاء في
التنفيذ على مدار  .أشهر إلى 15
ً
القطاعات كافة .وبشكل عام ،تشير قراءة مؤشر ترسية العقود عند عتبة  122نقطة فأعلى إلى وجود توسع ،بينما تشير القراءة دون عتبة  122نقطة إلى انكماش
محت َمل.
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نظرة عامة على العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خالل الربع الثاني من عام 0202
تصدر قطاع المياه قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام  ،0202حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 4.3
مليار ريـال سعودي ( 1.0مليار دوالر) ،أو نسبة  %32من جميع العقود .حيث أرسى قطاع المياه عقدَين لصالح الشركة السعودية
لشراكات المياه والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،وكالهما يتعلق ببناء محطات لتحلية المياه في المنطقة الشرقية .وأحرز قطاع
المياه ما يقرب من  7.1مليار ريـال سعودي ( 1.2مليون دوالر) خالل النصف األول من عام  ،0202أي ما يعادل نسبة  %13من
جميع العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة.

سجل قطاع النفط والغاز ثاني أعلى قيمة من حيث العقود التي تمت ترسيتها بمبلغ  1.5مليار ريـال سعودي ( 475مليون دوالر) ،بما
يعادل نسبة  %1.من جميع العقود .حيث أرست شركة أرامكو السعودية عقدين خالل الربع الثاني ،شملت أعمال خطوط النقل والتركيب
في المنطقة الشرقية .إذ يتصدر قطاع النفط والغاز جميع القطاعات األخرى خالل النصف األول من عام  0202بحصة  13مليار ريـال
سعودي ( 3.5مليار دوالر) تقريبًا ،أي ما يعادل نسبة  %03من جميع العقود التي تمت ترسيتها من حيث القيمة .وسجل قطاع
العقارات المركز الثالث بحصة تقارب  1.7مليار ريـال سعودي ( 442مليون دوالر) ،أي ما يعادل نسبة  %15من جميع العقود التي
تمت ترسيتها من حيث القيمة .وفي قطاع العقارات ،تم ترسية العقود على فئات الضيافة واالستعماالت المختلطة في جميع أرجاء
المملكة .حيث ولّد قطاع العقارات مقدار  4.4مليار ريـال سعودي ( 1.0مليار دوالر) أو نسبة  %5من جميع العقود التي تمت ترسيتها
من حيث القيمة .وشملت القطاعات الداعمة األخرى الرعاية الصحية والنقل والصناعة والطاقة.

قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثاني من عام 0202
الكهرباء
4

الصناعة
2

النقل
12

المياه
42

الرعاية الصحية
19

العقار
12
النفط والغاز
1.
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نظرة عامة إلى العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة خالل الربع الثاني من عام 0202
استحوذت المنطقة الشرقية على أعلى حصة من العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام  0202بقيمة  5.0مليار ريـال
سعودي ( 0.0مليار) أو نسبة  %75من إجمالي العقود .وساهم قطاعا المياه والنفط والغاز بأعلى قيمة من العقود التي تمت ترسيتها
في المنطقة الشرقية ،والتي بلغت  ..1مليار ريـال ( 1..مليار دوالر) ،أو نسبة  %74من جميع المشاريع .حيث شملت المشاريع
مشاريع تحلية المياه وكذلك العمل في حقول نفط المرجان .ومن بين القطاعات األخرى المساهمة النقل والعقارات والصناعة .فخالل
النصف األول من عام  ،0202تصدرت المنطقة الشرقية بشكل ساحق جميع المناطق األخرى بحصة  32مليار ريـال سعودي
( 5مليارات دوالر) أو نسبة  %54في شكل عقود تمت ترسيتها.
حصلت منطقة مكة المكرمة المرتبة الثانية بفارق كبير من حيث قيمة العقود التي تمت ترسيتها بقيمة  1.0مليار ريـال سعععودي (327
مليون دوالر) أو نسبة  .% 12فقد كان قطاعا الطاقة والعقارات المساهمين الوحيدين في منطقة مكة المكرمة ،حيث اشتعمعال ععلعى بعنعاء
محطة كهرباء فرعية وتطوير االستعماالت المختلطة في جدة .وحتى اآلن وخالل النصف األول معن ععام  ،0202جعذبعت معنعطعقعة معكعة
المكرمة  3.0مليار ريـال سعودي ( 540مليون دوالر) أو نسبة  %.من إجمالي العقود التي تمت ترسيتها .أما معنعطعقعة العريعاض فعقعد
جاءت في المرتبة الثالثة بمقدار  727ماليين ريـال ( 155.5مليون دوالر) حيث كان قطاعا الرعاية الصحية والعععقعارات العمعسعاهعمعيعن
الوحيدين .وتشمل المشاريع بناء مستشفى من ستة طوابق ومشاريع التطوير الضخمة من قبل هيئة تطوير بوابة الدرعية .حعيعث بعلعغعت
القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بمنطقة الرياض خالل النصف األول من عام  0202ما قيمعتعه  17.3معلعيعار ريـعال سعععودي
( 4..مليار دوالر) ،أو نسبة .%31

قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثاني من عام 0202
مكة المكرمة
12

الرياض
.

جيزان الجوف
4
3

المدينة المنورة
9

الشرقية
72
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توزيع العقود التي تمت ترسيتها عبر القطاعات األفضل أدا ًء
المياه
رس سوى عقدين بمبلغ 4.3
تصدر قطاع المياه خالل الربع األول من عام  0202جميع القطاعات األخرى ،على الرغم من أنه لم يُ ِ
نموا في العقود التي تمت ترسيتها بمقدار  1.5مليار ريـال سعودي،
مليار ريـال سعودي ( 1.0مليار دوالر) ،وحقق قطاع المياه ًّ
أو نسبة  %53مقارنةً بالربع األخير ،والتي بلغت قيمتها  0.5مليار ريـال سعودي ( 750مليون دوالر) .ومع ذلك ،سجل قطاع المياه
انخفاضًا في العقود التي تمت ترسيتها في النصف األول من عام  0202بمقدار  ..4مليار ريـال سعودي ( 1.7مليار دوالر) مقارنة
بالفترة نفسها من العام الماضي.
أرست الشركة السعودية لشراكات المياه أول العقدين في أبريل الماضي على مشروع مشترك بين شركة سيبكو  3الصينية لبناء محطات
الطاقة الكهربائية وشركة أبينغوا اإلسبانية بقيمة  0.4مليار ريـال ( .52مليون دوالر) .ووفقًا لمشاريع ميد ،تتطلب المشاريع من
االتحاد إنشاء محطة تحلية كجزء من محطة المياه المستقلة لمشروع الجبيل  .)IWP( 3وسيشمل المشروع بناء محطة للتناضح
العكسي لمياه البحر تنتج  .22ألف متر مكعب يوميًا ،ومحطة كهرباء فرعية بقدرة  352033كيلوفولت ،ومحطة ضخ ،وخزان لتخزين
المياه الناتجة ،ونظام لتلقيم مياه البحر وتطوير المرافق ذات الصلة .ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول الربع األول من عام
.0200
أما العقد الثاني الذي تمت ترسيته في أبريل أيضًا ،فيتعلق بتطوير محطة أخرى لتحلية المياه في المنطقة الشرقية .حيث أرست
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة العقد على اتحاد يتألف من شركة أكسيونا اإلسبانية وشركة الراشد المحلية للتجارة والمقاوالت.
ويتضمن المشروع ،الذي تبلغ تكلفته حوالي  1.2مليار ريـال سعودي ( 522مليون دوالر) ،إنشاء محطة الخبر  0لتحلية المياه.
وبمجرد إنشائها ،ستنتج محطة تحلية المياه أيضًا  .22ألف متر مكعب من المياه يوميًا .ومن المتوقع أن تخدم محطة تحلية المياه ما
يصل إلى  3ماليين من سكان المنطقة المحيطة .وينتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع األول من عام .0200

النفط والغاز
ً
مقارنة بالعام الماضي .وتعكس العقود التي
كبيرا في ترسية العقود خالل الربع الثاني من عام 0202
شهد قطاع النفط والغاز انخفاضًا
ً
تمت ترسيتها بمقدار  1.5مليار ريـال سعودي ( 475مليون دوالر) في هذا الربع تأثير جائحة كوفيد 12-وكذلك انخفاض أسعار النفط
على خطط مشاريع أرامكو السعودية لعام  .0202وقبل التراجع ،حقق قطاع النفط والغاز  11.0مليار ريـال سعودي ( 3مليارات
دوالر) من العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع األول من عام  ،0202والتي كانت مكافئة للعام السابق بقيمة  11.5مليار ريـال
سعودي ( 3.1مليار دوالر) .وشهد األداء خالل فترة النصف األول من عام  0202الضرر األكبر ،حيث لم يحقق سوى  13مليار ريـال
سعودي ( 3.5مليار دوالر) مقارنةً بنحو  .2.0مليار ريـال سعودي ( 1.مليار دوالر) في العام السابق .وبمجرد استئناف المشاريع
العديدة المملوكة لشركة أرامكو السعودية ،خالل الربع الثاني من عام  ،0202سيؤدي ذلك إلى زيادة في تدفقات العقود التي تمت
ترسيتها في الفترة المتبقية من عام  0202وحتى عام .0201
وعلى غرار قطاع المياه ،لم يشهد قطاع النفط والغاز سوى عقدين .وقد أرست أرامكو السعودية كال العقدين داخل المنطقة الشرقية.
تمت ترسية العقد األول على شركة كات جروب اللبنانية في شهر أبريل بمبلغ  1.5مليار ريـال سعودي ( 422مليون دوالر) .ووفقًا
لمشاريع ميد ،ستنشئ شركة كات جروب خطوط أنابيب نقل في جنوب حقل الغوار ..وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع األخير
من عام .0203
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أما العقد الثاني فقد أرسته شركة أرامكو السعودية على شركة سايبم اإليطالية بمبلغ  051مليون ريـال سعودي ( 75مليون دوالر).
ووفقًا لمشاريع ميد ،تتولى شركة سايبم مسؤولية تركيب األغلفة في حقلي القطيف ومرجان في المنطقة الشرقية .حيث سيتم تركيب
غالفين في ك ّل من حقلي القطيف والمرجان ،وغالف واح ٍد في حقل أبو سعفة .وسيتم تركيب جسرين للمراقبة في حقل منيفة ،إلى جانب
المرافق المصاحبة .وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع األخير من عام .0200

العقارات
يقترب قطاع العقارات بحصة  1.7مليار لاير سعودي ( 442مليون دوالر) من العقود التي تمت ترسيتها من القطعاععات العثعالثعة األولعى
خالل الربع الثاني من عام  . 0202حيث شهد قطاع العقارات تراج ًعا بسبب إرجاء ترسية عدد من المشاريع ،ومعن ثعم تعراجعععت قعيعمعة
العقود التي تمت ترسيتها بمقدار  3.5مليار لاير سعودي (مليار دوالر ) في الربع األول من عام  0202مقارنةً بالعام العمعاضعي .فضعال
عن ذلك ،شهدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول من عام  0202أيضًا تراجعًا حيث انخفضت قعيعمعتعهعا بعمعقعدار 5.7
مليار لاير سعودي ( 1.5مليار دوالر) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
فقد شهد قطاع العقارات ثالثة عقود جديرة بالمالحظة ركزت على مجاالت الفنادق واالستعماالت المختلفة (سكني/تجاري) .حعيعث أرسعت
مجموعة أوج المحدودة العقد األول ضمن العقارات ذات االستعماالت المختلفة (سكني/تجاري) على شركة أزاد العععقعاريعة العتعركعيعة فعي
شهر مايو .ووفق ا لمشاريع ميد ،فإن المشروع يتطلب تطوير سوق  ، 7وهو عبارة عن مجمع للتسوق بالتجزئعة ععلعى مسعاحعة 705
ألف متر مربع في جدة تبلغ تكلفته  222مليون لاير سعععودي (  042معلعيعون دوالر) .ععلعى أن يشعمعل العتعطعويعر معنعافعذ العمعأكعوالت
والمشروبات ومناطق الترفيه العائلي والمتاجر اإللكترونية ومتاجر األثاث ومعنعاطعق ععرض السعيعارات ،فضعالً ععن معواقعف السعيعارات
والمرافق ذات الصلة .وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع األخير من عام .0203

أما العقد الثاني فيتعلق بفئة الضيافة ،حيث يتضمن بناء فندق في الظهران .وأرست شركة وادي الظهران للتقنية العقعد فعي شعهعر معايعو
على شركة سينوهيدرو الصينية بمبلغ  452مليون لاير سعودي ( 102مليون دوالر) .ووفقًا لمشاريع ميد ،ستبني شركة سعيعنعوهعيعدرو
الفندق على أرض بمساحة  55222متر مربع .على أن يكون ارتفاع  12طوابق ذو  4نجوم ،ويضم  01.غرفة فندقية و  115غرفة
سكنية .ومن المتوقع أن تنفرد شركة أكور بإدارة شؤون الفندق .وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع األخير من عام . 0203
وكذلك العقد الثالث فيتعلق بفئة الضيافة ،حيث يتضمن إنشاء فندق في شهر أبريل .وقد تمت ترسية المشروع من قبل هيئة تطوير بوابة
الدرعية على شركة البواني المحلية بمبلغ  322مليون لاير سعودي ( 52مليون دوالر) .ووفقًا لمشاريع ميد ،يتطلب العمعشعروع إنشعاء
 140غرفة في "ف ندقسمحان التراثي" في حي البجيري في الرياض .حيث تشمل األعمال اإلضعافعيعة معمعرات لعراكعبعي العخعيعل وطعرق
للمشاة والبنية التحتية والمرافق ذات الصلة .وينتظر أن يكتمل العمل في المشروع بالربع األخير من عام .0205

الرعاية الصحية
شهد قطاع الرعاية الصحية عقدًا واحدًا مه م ا يتضمن بناء مستشفى في الرياض .وأرست الهيئة الملكية لمدينعة العريعاض العععقعد ععلعى
شركة محلية ت ُدعى شركة إنشاء المستشفيات الدولية بمبلغ  .75مليون لاير سعودي ( 152معلعيعون دوالر) .ووفعقًعا لعمعشعاريعع معيعد،
يتضمن المشروع إنشاء مستشفى من ستة طوابق بسعة  1022سرير تسمى "برج الرياض الطبي" ،والذي سيقام على أرض بمسعاحعة
مترا مربعًا .حيث تشمل األعمال اإلضافية إنشاء متجر بيع بالتجزئة ومكاتب ومنافع ومرافق ذات صلة .ويعنعتعظعر أن يعكعتعمعل
ً 12..73
العمل في المشروع في الربع األخير من عام . 0203
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اآلفـاق المسـتقبلية
كان من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من عام  0202تراجعًا في العقود التي تتم ترسيتها مع تسبب جائحة فيروس كورونعا فعي فعرض
أخعيعرا ععن
قرارات البقاء في المنزل والتعديالت الكبيرة في الميزانية من ق ب ل الحكومة والقطاع الخاص .ويوضح العتعقعريعر الصعادر
ً
ميزانية المملكة للربع الثاني تأثير جائحة كورونا كوفيد  ، 12 -وهبوط أسعار النفط علعى اإليعراداتم معمعا أدى إلعى ععجعز قعدره 122
مليارات لاير سعودي )  02.1مليار دوالر( .وعالوة على ذلك ،كان إلعادة توجيه نفقات الدولة أثرها فعي تعخعصعيعص مشعاريعع اإلنعفعاق
الرأسمالي .حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة  % 50خالل الربع الثاني من عام  0202وبنسبة  % 3.خالل النصف األول معن
عام  0202مقارنةً بالعام الماضي .كما أثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد االقتصادية ،والتي شهدت انخعفعاضًعا بعنعسعبعة  % 43فعي
النصف األول من عام  0202مقارنة بالعام السابق .وتتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية ،مثل األعمال البيئيعة والعمعيعاه
والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
ومن المتوقع أن تتعافى أنشطة اإلنشاء في األشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني .وستظل الفترة المتبقية معن
كبيرا ،غير أن نشاط اإلنشاء شهد انتعاشًا طفيفًا بالفعل مع انخفاض عدد حاالت اإلصابة بفعيعروس كعورونعا فعي
عام  0202تشكل تحد ًيا ً
المملكة ،واستمرار تعافي أسعار النفط .ويجري حال ًيا عدد من التطورات اإليجابية التي تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكعنعيعة
في المملكة .ومن أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية  0232المتمثلة في الوصول بنسبعة تعم لّعك العمعنعازل إلعى  ،% 72تعواصعل وزارة
اإلسكان بناء الوحدات السكنية بوتيرة تاريخية .حيث يخطط برنامج "سكني" إلنشاء  122.222وحدة سكنية فعي ععام  ، 0202معمعا
أخيرا المزيد معن مشعاركعة
سيدفع عجلة نمو قطاع اإلنشاء .ومن المتوقع أن يجتذب إنشاء صندوق االستثمارات العامة شركة "روشن"
ً
القطاع الخاص في سياق العمل على تخفيف العبء عن الموارد الحكومية لتخصيص المساكن للمواطنين.
وثمة مؤشر إيجابي آخر يتمثل في تصاعد مبيعات اإلسمنتم حيث قفز إجمالي مبيعات اإلسمنت للمنتجين المحليين ال  17بنسبة % 35
خالل شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وارتفعت المبيعات المحلية بنسبة  .% 41كعمعا تعتعوقعع لعجعنعة اإلسعمعنعت
الوطنية أن يتم دعم مبيعات اإلسمنت من قبل القطاع العقاري السكني ،وأن تشهد طلبًا مطردًا في الفترة المتبقية من عام . 0202
وبالنظر إلى المستقبل ،فهناك عدد من المشاريع التي تلوح في األفق التي من شأنها أن تعزز أنشطة اإلنشاء للفترة العمعتعبعقعيعة معن ععام
 . 0202وتشمل هذه المشاريع إنشاء مرحلة المرافق العامة لمشروع القدية وباقات مطار البحر األحمر السياحي ومشاريع النفط والغاز
ذات الصلة بشركة أرامكو السعودية.
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العقود األبرز خالل الربع الثاني من عام 0202

القطاع

المنطقة

المياه

المنطقة الشرقية

النفط والغاز

المنطقة الشرقية

النقل

المنطقة الشرقية

المالك

المقاول

التفاصيل

القيمة
(مليون لاير سعودي)

الشركة السعودية
لشراكات المياه

شركة سيبكو  4الصينية لبناء
محطات الطاقة الكهربائية
وشركة أبينغوا
(مشروع مشترك)

محطة تحلية المياه باستخدام
التناضح العكسي بما في ذلك
تركيب األلواح الكهروضوئية
بحقل الخاليا الشمسية

المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة

شركة أكسيونا وشركة الراشد
للتجارة والمقاوالت

إنشاء محطة الخبر  9لتحلية
المياه

1572

شركة أرامكو السعودية

شركة كات جروب

خطوط أنابيب النقل الموصلة
إلى المصنع الرئيسي لفصل
الغاز بحرض

1222

سلسلة تقاطعات الطرق السريعة
على
طريق  TS-1وطريق TS-9
وطريق األنصار وطريق اللولو
وطريق سعود

22.

الهيئة الملكية للجبيل
وينبع
شركة
شاينا جيو إنجنيرنج

9345

استكمال الطريق السريع الرابط
بين الجبيل/الرياض والرياض/
الدمام

.95

العقارات ذات
االستعماالت
المختلطة

مكة المكرمة

مجموعة أوج المحدودة

شركة أزاد العقارية التركية

سوق  ،7مجمع للتسوق بالتجزئة
في جدة

222

الضيافة

المنطقة الشرقية

شركة وادي الظهران
للتقنية

شركة سينوهيدرو

فندق أربع نجوم مكون من 12
طوابق ويضم  91.غرفة
ووسائل راحة أخرى

322

الرعاية الصحية

الرياض

وزارة الصحة

برج مستشفى مكون من ستة
شركة إنشاء المستشفيات الدولية طوابق يسمى "برج الرياض
الطبي"

وزارة النقل

.72
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إخالء مسؤولية:
إن المصادر المستخدمة للحصول على البيانات في هذا التقرير مستمدة من هيئات حكومية ومصادر إخبارية وقواعد بيانات قائمةة عةلةى االشةتةراك ومصةادر أخةرى
ذات صلة .وتخضع قيم العقود التي تمت ترسيتها للتغيير كل شهر نتيجة للتغييرات التي تطرأ على حالة العقد .ويجوز وجود حاالت يتم فيها تأخةيةر الةعةقةود الةتةي تةم
اإلبالغ عنها مسبقًا أو إلغاؤها أو تغييرها بأي طريقة أخرى .حيث ُجمعت المعلومات الواردة في هذه الوثيقة من مصادر يُعتقد أنها دقيقة في ذلك الوقت ،وال يةتةحةمةل
مجلس األعمال السعودي األمريكي أي مسؤولية عن األخطاء أو اإلغفاالت في أي جزء بسبب خطأ بشري أو ميكانيكي .وال ينةبةغةي أن تةؤخةذ الةمةعةلةومةات الةواردة
أعاله على أنها مشورة استثمارية أو توصية تجارية بالنيابة عن مجلس األعمال السعودي األمريكي.
ال يجوز أن يتضمن هذا التقرير جميع المصطلحات أو البيانات أو المعلومات المادية ،وال ينبغي أن يشكل في حةد ذاتةا األسةاس ألي قةرار اسةتةثةمةاري ،وال يةجةوز
االعتماد ألي غرض كان على المعلومات أو البيانات أو التحليالت أو اآلراء الواردة في هذا التقرير .ننصحك بالتشةاور واتةخةاذ قةرارك الةخةاص مةع الةمةسةتةشةاريةن
القانونيين والمستشارين المهنيين والمستشارين المحاسبيين والمستشارين االستثماريين ومستشاري الضرائب وغيرهم من المستشارين المحترفين قبل اتخةاذ أي قةرار
بنا ًء على هذا التقرير.
ال يجوز نسخ هذا التقرير أو توزيعا أو نقلا أو نشره أو توزيعا على أي شخص ألي غرض من األغراض ،سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ،أو كليًا أو جةزئةيًةا أو
بأي وسيلة أو بأي شكل أو بوسيلة رقمية أو غيرها أو ألي غرض أو تحت أي ظرف؛ دون الحصول على موافةقةة خةطةيةة مسةبةقةة مةن مةجةلةس األعةمةال السةعةودي
األمريكي.

