ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد:
اﺳﺘﻌﺮاض ﺗﺮﺳﯿﺔ ﻋﻘﻮد اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم 2020
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ھﻮ ﺗﻘﺮﯾﺮ أﺻﻠﻲ أﻋ ّﺪه ﺧﺒﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ .وﯾﻘﺪم ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ
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 100
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﺄﻋﻠﻰ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻮﺳّﻊ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻘﺮاءة دون ﻋﺘﺒﺔ  100ﻧﻘﻄﺔ إﻟﻰ اﻧﻜﻤﺎش ﻣﺤﺘﻤﻞ .وﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ أﺑﺮز اﻟﻨﻘﺎط اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮﻧﺎ اﻷوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2020ﻋﻠﻰ
أن ﺗُﻨﺸﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺜﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺑﻊ ﺳﻨﻮي

ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
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ﺣﻈﯿﺖ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺄﻏﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  %59ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ .وﺷ ّﻜﻠﺖ ﻋﻘﻮد ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﯿﺎه واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻧﺴﺒﺔ  %32ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺷ ّﻜﻠﺖ ﻋﻘﻮد ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز  %7ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،وھﻲ أدﻧﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺳﯿﺔ  %2ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد
ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ
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اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﺘﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد إﻟﻰ  105.26ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ .ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد ﺧﻼل ھﺬا اﻟﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻹﻧﺸﺎء

ﺗﺮﺳﯿﺔ اﻟﻌﻘﻮد ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺣﻈﯿﺖ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ
) (%32ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻧﺸﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻜﻠﻮر وﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﯿﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺒﯿﻞ ،ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %20ﻣﻦ
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﺳﯿﺘﮭﺎ ،ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎءواﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ .أﻣﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﺗﺒﻮك ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ھﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻘﯿﻤﺔ  1.4ﻣﻠﯿﺎر رﯾـﺎل ﺳﻌﻮدي ،أو ،%19
ﻣﺘﻀﻤﻨﺔً أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﺎر اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ .وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻘﻮد
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺪﯾﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮﯾﺎض
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي 1 .دوﻻر =  3.75رﯾﺎل ﺳﻌﻮدي*
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مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية
العقود خالل الربع الثالث من عام 0202
التقرير الربع السنوي لمجلس األعمال السعودي األمريكي بشأن ترسية العقود في المملكة العربية السعودية

النقاط الرئيسية
 .1ارخفضت القيفة اإلجفالية للعقبد التي تفت تنسيتها إلى  4.7فليان نيـال سعبدي ( 2فليان دبالن) خالل النوع الثالث ،فع
استفنان اآلثان السلوية لفينبس كبنبرا الفستجد (كبميد )91-على الجهات الحكبفية بالقطاع الخاص .بولغت القيفة اإلجفالية
للعقبد التي تفت تنسيتها خالل األنواع الثالثة األبلى فن عام  2222رحب  6..6فليان نيـال سعبدي ( 94فليان دبالن).
 .0ارخفض فؤشن فجلس األعفال السعبدي األفنيكي لتنسية العقبد إلى  92..26رقطة ورهاية النوع الثالث .كفا ارخفض
الفؤشن وشكل ف ّ
طند خالل هذا النوع على خلفية استفنان التواطؤ مي قطاع اإلرشاء.

 .3تصدّن قطاع الرقل جفيع القطاعات األخنى ،حيث حاز على حصة  9.4فليان نيـال ( 769فليبن دبالن) فن العقبد التي
تفت تنسيتها.
 .4سجل قطاع الكهنواء ثاري أعلى رسوة عقبد تفت تنسيتها وقيفة ولغت  9.6فليان نيـال سعبدي ( 797فليبن دبالن).
 .5جاء قطاع العقانات مي الفنتوة الثالثة ،حيث ولغت قيفة العقبد التي تفت تنسيتها  9.9فليان نيـال ( 216فليبن دبالن).

قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام ( 0202مليون لاير )
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قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 0202
ال يبال قطاع اإلنشاا يعاني من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد ،حيث يواجه أصحاب المشاريع والمقاولون صعععوبعات مسعتعمعر
فعي
وأثّرت نفقات الموابنة المعدلة ،إلى جانب إجرااات تصحيح الوضع المالي التي ينفذها ك ّل من القطاع الحكومي والعقعطعاع العخعا
سلسلة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام  0202حيث وصلت القيمة إلى  4.4مليار ريـال سعودي ( 0مليار دوالر)
وأدى التبام الحكومة باحتواا التأثير المالي للجائحة على االقتصاد من خالل تخفيضات اإلنفاق المالي إلى التأثير بشكل كبير في نفعقعاتعهعا
الرأسمالية وبحسب التقرير المحدَّث لموابنة الربع الثالث من عام  0202الوارد من وبار المالية ،انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبعة
 %02خالل الربع الثالث مقارنةً بعام  .0212باإلضافة إلى ذلك ،شهد قطاع "الموارد االقتصادية" ،الذي يتض ّمن اإلنعفعاق ععلعى أععمعال
البنية التحتية والسياحة ،انخفاضًا بنسبة  %33خالل الربع الثالث من عام  0202مقارنعةً بعععام  .0212حعيعث يعععد اإلنعفعاق فعي هعذ
المجاالت أحد الدوافع الرئيسية لترسية العقود كما كان الحال في عام  .0212وأدى االنخفاض في العقود التي تمت ترسيتهعا فعي العربعع
الثالث من عام  0202مقارنةً بالربع الثاني من عام  0202إلى انخفاض بنسبة  .%33كما انخفضت قيمة العقود التي تعمعت تعرسعيعتعهعا
انخفاضًا حادًا بواقع  42.4مليار ريـال سعودي ( 12.3مليار دوالر) في الربع الثالث من عام  0202مقارنعةً بعالعربعع العثعالعث معن ععام
 ،0212وبلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام  0212خالل فتر ما قبل الجائحة  121.3مليار ريـال سعععودي
ً
مقارنة بعام  ،0202الذي شهد تراج ًعا بواقع  23.2مليار ريـال سعودي ( 14مليار دوالر)
( 43.0مليار دوالر)
شكّلت قيمة قطاعات الكهرباا والتنمية الحضرية والعقارات نسبة  %55من جميع العقود التي تمت ترسيتها كما حظيت قطاعات العنعقعل
والميا والبتروكيماويات بحصة من العقود التي تمت ترسيتها ،على الرغم من انخفاض قيمتها مقارنةً بما كانت عليه في .0212
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أداا مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود خالل الربع الثالث من عام *0202
وصل مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود إلى  125.02نقطة بنهاية الربع الثالث ويشير االنخعفعاض العمع ّطعرد فعي
شهرا المقبلة وأشار ارتفاع مستوى مؤشعر تعرسعيعة
المؤشر منذ بداية الجائحة إلى تباطؤ محتمل في المشاريع القابلة للتنفيذ في 13-2
ً
كبيرا من المشاريع كان من المتوقع أن ينتقل إلى مرحلة التنفعيعذ فعي ععام  ،0202ولعكعن حعاالت
العقود خالل عام  0212إلى أن عددًا ً
التعليق العديد للمشاريع بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد )12-أدّت إلى توقف العمل بالعديعد معن تعلعك العمعشعاريعع ورغعم تعوقعع
استئناف العمل في هذ المشاريع مع تعافي المملكة مال ًيا من الجائحة ،فإن االنخفاض في العقود التي تمت ترسيتها في  0202سعيعؤدي

إلى االنخفاض في عدد العقود القابلة للتنفيذ في العام المقبل وسيساعد تحسن ظروف السوق في  0201إلعى انعتعععاش معؤشعر تعرسعيعة
العقود ،حيث سيتم ترسية سلسلة العقود المعلقة حاليًا ،وتلك التي في مرحلة التصميم/تقديم العروض ،طوال العام المقبل
توقف مؤشر ترسية العقود عند  134.04نقطة في يوليو ،و 112.52في أغسطس ،و 125.02في سبتمبر وانخفض معؤشعر تعرسعيعة
العقود بواقع  45.55نقطة مقارنةً بالربع الثاني من عام  0202وبواقع  132.43مقارنةً بالربع الثالعث معن ععام  0212ولعم تشعهعد
المملكة انخفاضًا حادًا في مؤشر ترسية العقود منذ عام  ، 0212حيث كانت المملكة تواجه مشكالت في المعوابنعة بسعبعب تعقعلعب أسعواق
النفط ومن المتوقع أن يتعافى مؤشر ترسية العقود بوتير أسرع مما كان عليه في الفتر بين .0213-0212

أداا مؤشر مجلس األعمال السعودي األمريكي لترسية العقود
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شهنا .حيث تساعد هذ الطنيقة الحساوية على توسيط الويااراات فاع تاقالايال
* يتم حساب فؤشن فجلس األعفال السعبدي األفنيكي لتنسية العقبد واستخدام فتبسط فتحنك أُسي لفدة 92
ً
تأثينات القيم الفتطنمة خالل متنة الفالحظة .بيهدف الفؤشن إلى عنض نؤية باضحة االتجا مي فا يتعلق وأرشطة اإلرشاء التي سترتقل إلى فنحلة الترفيذ على فدان  6أشاهان إلاى 98
شهنا الفقولة .بفن ثم ،ال ود فن استخدام فؤشن تنسية العقبد كأداة استشنامية لقياس سالفة أرشطة اإلرشاء مي جفيع القطاعات .بوشكل عام ،تشين قناءة فؤشن تنسية العقبد عرد عاتاواة
ً
 922رقطة مأعلى إلى بجبد تبسّع ،ويرفا تشين القناءة دبن عتوة  922رقطة إلى اركفاش فحت َفل.
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نظر عامة على قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاع خالل الربع الثالث من عام 0202
تم توبيع قيمة العقود التي تمت ترسيتها بصور عادلة على عدد من القطاعات خالل الربع الثالث من عام  0202وتصدر قطعاع العنعقعل
قيمة العقود التي تمت ترسيتها بواقع  1.4مليار ريـال سعودي أو  %03من جميع العقود وعلى الرغم من أنه حظي بثالثة عقود فقعط،
فإن ّ
كال منها كان يتعلق بتطوير الطرق في مشروع تطوير البحر األحمر ومشروع القدية ومشروع أماال وحتعى انن فعي ععام ،0202
بلغت إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها لصالح قطاع النقل  3.5مليار ريـال سعودي ( 232معلعيعون دوالر) ،أو  %2معن إجعمعالعي
قيمة العقود التي تمت ترسيتها
سجل قطاع الكهرباا ثاني أعلى نسبة عقود تمت ترسيتها بقيمة  1.2مليار ريـال سعودي أو  %01من اإلجمالي وتمت ترسيعة أغعلعب
العقود عن طريق الشركة السعودية للكهرباا ،وتضمنت إنشاا محطات فرعية وخطوط نقل كهرباا علوية وحابت الهيئة الملكية للجبيعل
وينبع إلى جانب المؤسسة العامة لتحلية الميا المالحة على مشاريع الكهرباا المتبقية وحاب قطاع الكهرباا ععلعى قعيعمعة  4.5معلعيعار
ريـال سعودي ( 1.0مليار دوالر) أو  %4من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل األرباع الثالثة األولى من عام  0202وجعاا
قطاع العقارات في المرتبة الثالثة حيث بلغت إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها لصالحه  1.1مليار ريـعال سعععودي ( 022معلعيعون
دوالر) وتضمنت أغلبية المشاريع التنمية المستمر للقطاع السكني حسب األولويات التي وضعتها الحكومة والمتمثلة في توفير مسعاكعن
ميسور التكلفة لمواطنيها وحاب قطاع العقارات ،حتى انن من عام  ،0202على عقود تمت ترسيتها لصالحه بقيمة  5.5معلعيعار ريـعال
سعودي ( 1.5مليار دوالر) أو ما يعادل  %2من قيمة العقود التي تمت ترسيتها

قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثالث من عام 0202
الرقل
2.

أخنى
2

الرفط بالغاز
4
الوتنبكيفابيات
1
الترفية الحضنية
92

الكهنواء
29

الفيا
9.
العقان
9.
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نظر عامة على قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المنطقة خالل الربع الثالث من عام 0202
واصلت المنطقة الشرقية تصدرها جميع المناطق بالنسبة إلى العقود التي تمت ترسيتها ،على الرغم من التباطؤ في تنفيذ مشاريع النفعط
والغاب حيث حابت على عقود تمت ترسيتها بقيمة  0.3مليار ريـال سعودي ( 201مليون دوالر) أو  %30في الربع العثعالعث معن ععام
 0202وشكّلت عقود قطاعَي النفط والغاب والبتروكيماويات  1.0مليار ريـال سعودي ( 314مليون دوالر) أو  %51من العععقعود العتعي
تمت ترسيتها في المنطقة الشرقية وتم ترسية مشاريع النفط والغاب عن طريق أرامكو السعععوديعة إلنشعاا صعهعاريع تعخعبيعن وأغعلعفعة
وتركيبها ،بينما تض ّمن مشروع البتروكيماويات إنشاا مصنع لمشتقات الكلور في الجبيل كما بلغت القيمة اإلجمالية للعععقعود العتعي تعمعت

ترسيتها في المنطقة الشرقية  30.4مليار ريـال سعودي ( 3.2مليار دوالر) أو  %51من جميع المشاريع خالل الربع العثعالعث معن ععام
.0202
جاات منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية ،حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها  1.5مليار ريـال سعودي ( 422مليون دوالر)
أو بنسبة  %02وشكّل قطاعا الكهرباا والعقارات أغلبية العقود في مكة بعواقعع  444معلعيعون ريـعال سعععودي ( 104معلعيعون دوالر)
أو  %30و 222مليون ريـال سعودي ( 122مليون دوالر) أو  %42على التوالي وتتضمنت المشاريع إنشاا محعطعات طعاقعة فعرععيعة
ومشاريع إسكان عقاري كما استحوذت منطقة مكة المكرمة على عقود بقيمة  4.2مليار ريـال سعودي ( 1.0مليار دوالر) خالل العربعع
الثالث من عام  0202وجاات منطقة تبوك في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتعهعا  1.4معلعيعار ريـعال سعععودي
( 341مليون دوالر) أو بنسبة  %12وشملت العقود التي تمت ترسيتها في تبوك عد قطاعات في الربع العثعالعث ،كعان أبعربهعا قعطعاع
النقل الذي بلغ مليار ريـال سعودي ( 342مليون دوالر) أو  %44ولم تشكل العقود التي تمت ترسيتها في معنعطعقعة تعبعوك سعوى %5
فقط من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في عام .0202

قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثالث من عام 0202
أخنى
92

النياض
9.

توبك
91
فكة الفكنفة
22

الفديرة الفربنة
7

الشنقية
.2
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توبيع العقود التي تمت ترسيتها على مستوى القطاعات األفضل أدا ًا
النقل
حصل قطاع النقل على ما قيمته  1.4مليار ريـال سعودي ( 421مليون دوالر) من العقود التي تمت ترسيتها وذلك عبر ثالث صفعقعات
نموا بقيمة  223مليون ريـعال سعععودي ( 143معلعيعون دوالر) أو %23
فقط خالل الربع الثالث من عام  0202وحقق قطاع النقل ً
ً
نموا بقعيعمعة 522
مقارنة بالربع الثاني ،الذي شهد عقودًا بقيمة  1.1مليار ريـال سعودي ( 033مليون دوالر) كما حقق قطاع النقل ً

ً
مقارنة بالربع الثالث من عام  0212ومع ذلك ،انخفضت العقود
مليون ريـال سعودي ( 152مليون دوالر) أو  %53خالل هذا الربع
التي تمت ترسيتها لصالح قطاع النقل بقيمة  4.4مليار ريـال سعودي ( 0.1مليار دوالر) خالل الربع الثالث من ععام  0202معقعارنعةً
بالفتر ذاتها في عام .0212
تم ترسية عقدين كبيرين لتنمية قطاع السياحة بالمملكة حيث تم ترسية العقد األول في يوليو عن طريق شركة البحر األحمر للتطعويعر
لصالح مشروع مشترك محلي بين شركة المباني وشركة نسما وشركاهم ووفقًا لمشروعات ميد ،يتض ّمن المشروع الذي تبلغ تكلعفعتعه
 233مليون ريـال سعودي ( 052مليون دوالر) إنشاا مجموعة مدرجات للطائرات ،بطاقة استيعابية تستوعب مليون مسافعر سعنعويًعا
بحلول عام  0232في المطار الدولي بمشروع السياحة التابع لشركة البحر األحمر وتض ّمنت تفاصيل المشروع إنشعاا معدره هعبعوط
بطول  3.4كم ،ومدره هبوط للطائرات المائية ،ومدرجات جانبية ،ومهابط مروحيات ،ورصعف طعرق وإنعار ومعرافعق أخعرى ومعن

المتوقع االنتهاا من المشروع في الربع الرابع من عام .0200
تم ترسية العقد الثاني عن طريق شركة القدية لالستثمار لصالح شركة شبه الجبير لعلعمعقعاوالت العمعحعلعيعة فعي يعولعيعو إلنشعاا طعرق
وجسور القدية في الرياض ووفقًا لمشروعات ميد ،يتض ّمن العقد الذي تبلغ قيمته  223مليون ريـال سععودي ( 132معلعيعون دوالر)
إنشاا أعمال طرق بطول  45كم ،وسبعة جسور على طرق وتعبيد  1.0مليون متر مربع باألسفلت ومصارف لميا األمطار والمرافعق
المرتبطة بها ومن المتوقع االنتهاا من المشروع في الربع الثاني من عام .0203

الكهرباا
نموا في الربع الثالث من عام  0202لتصل قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى  1.2مليار ريـال سعععودي (414
شهد قطاع الكهرباا ً
مليون دوالر) كما شهد بياد كبير بعد ترسية عقود بقيمة  342مليون ريـال سعودي ( 23مليون دوالر) خالل الربع الثاني من عام
 0202كما ارتفعت العقود التي تمت ترسيتها بقيمة  433مليون ريـال سعودي ( 012مليون دوالر) مقارنةً بالربع الثالث معن ععام
 0212وفي عام  ،0202بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لصالح قطاع الكهرباا  4.5مليار ريـال سععودي ( 1.0معلعيعار دوالر
مقابل  3.2مليار ريـال سعودي (مليار دوالر) للفتر ذاتها من عام .0212
أرست الشركة السعودية للكهرباا أغلب العقود في قطاع الكهرباا ،غير أنها كانت أقل قيمة وتمت ترسية أكعبعر ععقعديعن ععن طعريعق
الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة العامة لتحلية الميا المالحة وتمت ترسية أول عقد من هذيعن العععقعديعن ععن طعريعق العهعيعئعة
الملكية للجبيل وينبع في يوليو إلى شركة هادي حيدر المحلية إلنشاا محطة فرعية جديد في مديعنعة جعيعبان لعلعصعنعاععات األسعاسعيعة
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والتحويلية وين

العقد ،الذي تبلغ قيمته  322مليون ريـال سعودي ( 32مليون دوالر) ،إنشاا محعطعة فعرععيعة  130كعيعلعوفعولعت،

وتركيب كابالت أرضية ومجموعة مفاتيح كهربائية والمرافق المرتبطة بها ووفقًا لمشاريع ميد ،فمن المتوقع االنتهاا من العمعشعروع
بحلول الربع األخير من عام .0203
تم ترسية العقد الثاني عن طريق المؤسسة العامة لتحلية الميا المالحة في سبتمبر لصالح شركة الجهاب القابضة المحلية بقيمة 422
مليون ريـال سعودي ( 122مليون دوالر) ووفقًا لمشروعات ميد ،ستتولى شعركعة العجعهعاب العقعابضعة إنشعاا معحعطعة فعرععيعة 332
كيلوفولت في الشعيبة ،وتركيب مجموعة المفاتيح الكهربائية ومحول طاقة وبنك مكثف إلى جانب المرافق المرتبطة بها ومن المتوقع

االنتهاا من المشروع في الربع األخير من عام .0200

العقارات
جاا قطاع العقارات في المرتبة الثالثة ،حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها لصالحه  1.1مليار ريـال سعععودي ( 022معلعيعون
دوالر) وانخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على قطاع العقارات بشكل م ّطرد في عام  ،0202ومع ذلك فعقعد احعتعفعظ بعمعكعانعتعه
كمساهم رئيسي وانخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بواقع  542مليون ريـال سعودي ( 144معلعيعون دوالر) معقعارنعةً بعالعربعع
السابق ،ولم يتمكن القطاع من الحفاظ على الوتير التي حققها في الربع الثالث من عام  0212عندما بلغت العقود التي تمت ترسيتها
لصالحه  10.1مليار ريـال سعودي ( 3.0مليار دوالر أمريكي) وحصل قطاع العقارات على  5.5مليار ريـال سعععودي ( 1.5معلعيعار
دوالر) من قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام  ،0202ومع ذلك فإن هذا أقل بكثير مما حصل عليه في العفعتعر
ذاتها في عام  ،0212حيث تم ترسية عقود بقيمة  00.0مليار ريـال سعودي ( 5.2مليار دوالر)
حظيت العقارات السكنية على أكبر قيمة من العقود التي تمت ترسيتها بعمعا يصعل إلعى  %22وشعكّعلعت العععقعارات العتعجعاريعة %04
والضيافة  %13وكان أكبر عقدين في مجال العقارات السكنية والتجارية ووفقًا لمؤسسة مشاريع الخلي السعودي ،تم ترسيعة ععقعد
العقارات السكنية في أغسطس عن طريق الشركة الوطنية لإلسكعان إلعى شعركعة سعمعو العععقعاريعة إلنشعاا  424فعيعال ععلعى مسعاحعة
 125.222متر مربع من األراضي في جد ومن المتوقع االنتهاا من المشروع الذي تبلغ قيمته  322ملعيعون ريـعال سعععودي (32
مليون دوالر) في الربع الثالث من عام .0204

تم ترسية عقد العقارات التجارية عن طريق الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلنشاا مركب تسوق في ينبع ووفقًا لمؤسسة مشاريع الخلي
السعودية ،سيتم إنشاا المشروع الذي تبلغ تكلفته  322مليون ريـال سعودي ( 32مليون دوالر) بالتعاون مع مجموعة لعولعو والعتعي
يقع مركبها الرئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحد  ،وسيتضمن المشروع أيضًا مسرح إيه إم سي وسيتم إنشاا المشعروع ععلعى
مترا مرب ًعا بما في ذلك إنشاا متجر كبير تابع لمجموعة لولو
مساحة ً 42.314
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انفـاق المسـتقبلية
ال يبال قطاع اإلنشاا يعاني من آثار سلبية كبير بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ،)12-حيث تعراجعععت وتعيعر العععقعود
كبيرا خالل الربعين الماضيين وانخفض إجمالي النات المحلي للمملكة بنسبة  %4في الربع الثاني ،وشهعد
التي تمت ترسيتها تراج ًعا
ً
تحسنًا طفيفًا بنسبة – %4.0في الربع الثالث كما يشهد إجمالي النات المحلي تحسنًا أيضًا ُرب ًعا بعد آخر لعيعرتعفعع إلعى  %1.0بعععد
االنخفاض بنسبة  % 4.2في الربع الثاني وعلى الرغم من أن هذ التحسينات البسيطة تشعيعر إلعى حعالعة معن العتعفعاؤل ععلعى العمعدى
القريب ،فإن عود ظهور حاالت إصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ،إلى جانب تقلب أسواق النفط بسبب حاالت ععدم

كبيرا على النفقات العرأسعمعالعيعة إلعى جعانعب
اليقين هذ تسبب إرباكًا بشأن موابنة المملكة ويعتمد قطاع اإلنشاا في المملكة اعتمادًا ً
أخيرا أنه معن العمعتعوقعع أن يعكعون
إيرادات النفط الكبير وفي محاولة للحد من حاالت العجب المحتملة في الموابنة ،صرحت "أوبك"
ً
الطلب العالمي على النفط أقل مما كان متوقعًا في السابق وتشير تقديرات "أوبك" إلى أن الطلب سيرتفع بمقدار  2.05مليون بعرمعيعل
يوميًا في عام  0201ليصل إلى متوسط  22.02مليون برميل يوميًا وتدل هذ التوقعات على انخفاض بعمعقعدار  322,222بعرمعيعل
يوميًا مقارنةً بتوقعات أوبك قبل بضعة أسابيع
شهدت موابنة المملكة ،كما ورد سابقًا ،انخفاضًا في النفقات الرأسمالية واإلنفاق على البنية التحتية ومع ذلك ،فعإن اإلععالن األخعيعر
لولي العهد األمير محمد بن سلمان أن صندوق االستثمارات العامة سيضخ  152مليار ريـال سعودي ( 42ملعيعار دوالر) سعنعو ًيعا فعي
معبدهعرا
كبيرا وسيكون دور صندوق االستثمارات العامة في الحفاظ على االقعتعصعاد
ً
االقتصاد في عامي  0201و 0200القى ترحيبًا ً
في مواجهة الركود العالمي خطو محورية نحو التقدم في تحقيق رؤية  0232عالو على ذلك ،أكدت الهيئة السعودية للمقاوليعن أن
المشاريع الحكومية الضخمة المتعلقة برؤية  0232ستظل نقطة محورية لها على المدى القريب وهناك ملمح إيجابي آخر يتمثعل فعي
قائمة الموابنة األولية لوبار المالية لعام  ،0201والتي تؤكد أن اإلنفاق على المشاريع الضخمة وبرام تحقيق الرؤية ،بما في ذلعك
برنام اإلسكان وجود الحيا سيظل يشهد استثمارات في هذ المجاالت
من المتوقع أن يحافظ عدد من المشاريع الضخمة على حيوية قطاع البناا ،على المدى القصير ويأتي ععلعى رأسعهعا اإلععالن األخعيعر
لشركة البحر األحمر للتطوير أنها على وشك الحصول على تسهيالت تمويلية بقيمة  14مليار ريـال سعودي ( 3.4معلعيعار دوالر) معن
البنوك المحلية وتخطط الشركة أيضًا لترسية عقود بقيمة  15مليار ريـعال سعععودي ( 4معلعيعارات دوالر) خعالل ععام  ،0202معمعا
سيحافظ على إنفاق المملكة على قطاع اإلنشاا
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العقود األبرب خالل الربع الثالث من عام 0202
القطاع

المنطقة

المالك

توبك

شنكة الوحن األحفن
للتطبين

المقاول

التفاصيل

إرشاء فدنج هوبط وطبل
الفواري برسفا بشنكائهم  ..4كم بفدنجات جاروية
وفطان الوحن األحفن
(فشنبع فشتنك)
الدبلي

القيمة

(بماليين الريـاالت السعودية)

1.8

الرقل
النياض

شنكة القدية لالستثفان

الفيا

الفرطقة الشنقية

فنامق

الوتنبكيفابيات

إرشاء فصانف لفيا
األفطان بطنق بجسبن
مي الهضوة السفلى والقدية

618

إرشاء فحطة فعالجة فيا
الصنف الصحي لفعالجة
الشنكة السعبدية لخدفات
 92.ألف فتن فكعب مي
األعفال الكهنوائية
اليبم كجزء فن تبسعة
بالفيكاريكية
فحطة فعالجة الفيا وفديرة
الجويل الصراعية

4.8

شنكة شوا الجزينة
للفقابالت

الفرطقة الشنقية

شنكة الصراعات الكيفيائية
األساسية

شنكة راصن سعيد
الهاجني بشنكائا
للفقابالت

إرشاء فصرع لفشتقات
الكلبن والجويل

68.

فكة الفكنفة

الفؤسسة العافة لتحلية
الفيا الفالحة

الجهاز القاوضة

فحطة منعية وفرطقة
الشعيوة

721

الفحطة الفنعية SS9A
إلفداد فرطقة التبسع
والهيئة الفلكية لفديرة
جيزان للصراعات األساسية
بالتحبيلية بالكهرباا

.22

فشنبع فيدان الفلك
عود العزيز .يتضفن ساحة
فساحتها  .8ألف فتن
فنوع ،بفرامذ تجانية

.22

أداة استخالص الفيا
الحافضة مي فصفاة نأس
تربنة

.22

إرشاء  727ميال على
فساحة  92.ألف فتن
فنوع

.22

فشنبع فنكز تسبق مي
فديرة يروع والتعابن فع
فجفبعة لبلب بالتي يقع
فنكزها النئيسي مي دبلة

.22

الكهنواء
جيزان

الهيئة الفلكية للجويل بيروع

الترفية الحضنية

الفديرة الفربنة

أفارة الفديرة الفربنة

الرفط بالغاز

الفرطقة الشنقية

أنافكب السعبدية

تيكاريكاس نبيريداس

الشنكة البطرية لإلسكان

سفب العقانية

العقانات

فكة الفكنفة
الهيئة الفلكية للجويل بيروع

الفصدن :فشنبعات فيد بالفرامذ اإلعالفية العافة بالويارات الحكبفية بفجلس األعفال السعبدي

شنكة هادي حيدن
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إخالا مسؤولية:
إن الفصادن الفستخدفة للحصبل على الويارات مي هذا التقنين فستفدة فن هيئات حكبفية بفصادن إخوانية بقباعد ويارات قائفاة عالاى االشاتاناك بفصاادن أخانى
ذات صلة .بتخضع قيم العقبد التي تفت تنسيتها للتغيين كل شهن رتيجة للتغيينات التي تطنأ على حالة العقد .بيجبز بجبد حاالت يتم ميها تأخايان الاعاقابد الاتاي تام
اإلوالغ عرها فسوقًا أب إلغاؤها أب تغيينها وأي طنيقة أخنى .حيث ُجفعت الفعلبفات الباندة مي هذ البثيقة فن فصادن يُعتقد أرها دقيقة مي ذلك البقت ،بال ياتاحافال
فجلس األعفال السعبدي األفنيكي أي فسؤبلية عن األخطاء أب اإل فاالت مي أي جزء وسوب خطأ وشني أب فيكاريكي .بال يراواغاي أن تاؤخاذ الافاعالابفاات الاباندة
أعال على أرها فشبنة استثفانية أب تبصية تجانية والرياوة عن فجلس األعفال السعبدي األفنيكي.
ال يجبز أن يتضفن هذا التقنين جفيع الفصطلحات أب الويارات أب الفعلبفات الفادية ،بال يروغي أن يشكل مي حاد ذاتاا األسااس ألي قانان اساتاثافااني ،بال ياجابز
االعتفاد ألي نض كان على الفعلبفات أب الويارات أب التحليالت أب اآلناء الباندة مي هذا التقنين .ررصحك والتشاابن باتاخااذ قانانك الاخااص فاع الافاساتاشاانيان
القاربريين بالفستشانين الفهريين بالفستشانين الفحاسويين بالفستشانين االستثفانيين بفستشاني الضنائب ب ينهم فن الفستشانين الفحتنمين قول اتخااذ أي قانان
ورا ًء على هذا التقنين.
ال يجبز رسخ هذا التقنين أب تبزيعا أب رقلا أب رشن أب تبزيعا على أي شخص ألي نض فن األ ناض ،سباء وشكل فواشن أب ين فواشن ،أب كليًا أب جازئايًاا أب
وأي بسيلة أب وأي شكل أب وبسيلة نقفية أب ينها أب ألي نض أب تحت أي ظنف؛ دبن الحصبل على فباماقاة خاطاياة فساواقاة فان فاجالاس األعافاال الساعابدي
األفنيكي.

