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 مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشـاء

، في حين بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 4102نقطة بنهاية الربع الثالث من عام  471.91أبدى مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء تراجعًا مسجاًل 
ثة أرباع األولى من عام المليار ريـال. وهبط المؤشر نتيجة لضعف األداء نسبيًا في الربع الثالث من العام، في حين بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الث 52.5
 مليار ريـال. 038.7نحو  4102

 
 مليار ريـال، وتصدرها قطاعا النقل والكهرباء. 41.7بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر يوليو تقريبا 

 
 مليار ريـال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والتعليم. 2.5انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أغسطس إلى 

 
مليار ريـال، بتصدر قطاعا المياه والكهرباء. 7عاودت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر سبتمبر اإلرتفاع إلى حوالي    

 فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر
 يناير

(4102) 
 نوفمبر ديسمبر

أكتوبر          
(4102) 

األثني عشر شهراً 
 الماضية

4102–4102  

7,150 23555 413881 21,254 44,102 19,577 7,354 10,804 21,557 18,640 11,834 11,259 

العقود التي تمت 
 ترسيتها

 )مليون لاير( 

471.91 480.01 514.47 304.04 297.66 218.95 198.67 216.09 260.02 465.34 470.25 465.34 
قيمة مؤشر عقود 

 اإلنشاء
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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثاالاث مان عاام 
4102* 

 
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 

بعد أن أبدت دالئل تحسن خالل الربع السابق من العام. وتمت  4102
مليار ريـال من العقود خالل الربع الثالث  22.2ترسية ما قيمته نحو 

. وهبطت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر 4102من عام 
مليار ريـال، مسجلة أدنى قيمة للعقود منذ شهر  2.2أغسطس إلى 

. وعانت القطاعات الرئيسية من عدم توفر 4101أبريل من عام 
مشاريع عمالقة، وكان ذلك السبب األساسي للتراجع. وحاز قطاع النقل 

% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل 23بمفرده على 
. وشهد قطاع المياه قفزة في قيمة العقود 4102الربع الثالث من عام 

% 02التي تمت ترسيتها مقارنة بالربعين السابقين من العام، حيث نال 
من العقود التي تمت ترسيتها. غير أن قطاع الكهرباء الذي عادة ما 

% للربع 00يحصل على حصة كبيرة من العقود، أحرز حصة لم تتجاوز 
 (.4(، )الرسم البياني 0الثالث من هذا العام )الرسم البياني 

وبلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خالل الثالثة أرباع 
مليار ريـال. وأدى هبوط قيمة  0.8.1حوالي  4102األولى من عام 

إلى  4102العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 
. 4102توقف الزخم القوي الذي شهدناه خالل النصف األول من عام 

وأبدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من العام 
هبوطاً حاداً مقارنة بقيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع 

مليار ريـال، وجاء هذا  028.1والتي بلغت  4102الثالث من عام 
%. إضافة إلى ذلك، إن العقود التي تمت ترسيتها 77الهبوط بنسبة 

 4.0.3بلغ إجمالي قيمتها  4102خالل الثالثة أرباع األولى من عام 
% في الثالثة أرباع 27مليار ريـال، وبذا كان اإلنخفاض بنسبة 

. ومن المؤكد أن قيمة العقود التي تتم ترسيتها 4102األولى من عام 
بأكمله ال يتوقع لها أن تصل لمستوى مقارب  4102خالل عام 

مليار ريـال،  412والذي بلغ  4102للمستوى القياسي المسجل لعام 
قد توفرت  4102ولكن ينبغي أن نضع في اإلعتبار أن األداء في عام 

له قوة دافعة كبيرة من مشروع مترو الرياض، حيث تمت ترسية ما 
 مليار ريـال من العقود ضمن إطار المشروع. .8قيمته 

 
وحافظ مؤشر عقود اإلنشاء على مستوى مناسب نتيجة األداء الجيد 

 214.21. وتراجع المؤشر من 4102خالل الربع الثاني من عام 
نقطة في شهر أغسطس، ليصل  483.31نقطة في شهر يوليو، إلى 

نقطة في شهر سبتمبر. ورغم أن المؤشر يتراوح حول  411.71إلى 
نقطة، إال أنه بحاجة إلى أداء قوي في الربع الرابع  211-411نطاق 

نقطة بالنظر إلى ضعف قيمة العقود  411حتى ال يهبط دون مستوى 
 .4102التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 

 
وأحرزت منطقة الرياض حصة كبيرة من قيمة العقود التي تمت 
ترسيتها، وذلك أساساً بفضل مشروع تحديث مطار الملك خالد، 
إضافة إلى عدد من عقود المياه. وحازت منطقة مكة والمنطقة 
الشرقية على الجزء األكبر المتبقي من العقود التي تمت ترسيتها. 
وتنتشر العقود عبر العديد من القطاعات، وتهدف لتحسين البنى 
التحتية إضافة إلى بضعة مشاريع نفط وغاز بالمنطقة الشرقية. وضم 
قطاع التعليم العديد من المشاريع عبر بقية مناطق المملكة والتي 
تهدف لبناء وتحسين الجامعات الجديدة والقائمة )الرسم البياني رقم 

2.) 

 

: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثالث  3الرسم البياني رقم  : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثالث4الرسم البياني رقم 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها لكل سنة )مليون لاير(0الرسم البياني رقم 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 4102*خالل الربع الثالث 
 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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 يليو
مليار ريـال من العقود.  41.1شهد شهر يوليو ترسية ما قيمته 

وأحرز قطاع النقل حصة كبيرة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها  
مليار ريـال. وأتمت الهيئة العامة للطيران المدني  00.2بلغت 

ترسية عقد كبير على إتحاد شركات في مشروع مشترك يضم 
شبروجي/ هوشتيف/ نهضة اإلعمار. وتتطلب العقود من إتحاد 

بمطار الملك  2إلى  0الشركات أن يعمل على تحديث المحطات من 
خالد الدولي بالرياض على جزئين. ويتضمن الجزء أ تحديث 

ألف متر مربع على ستة  482، وتضمان مساحة 2و  2المحطتين 
طوابق بما فيها الطابق تحت األرضي. وينطوي الجزء ب على 

ألف متر مربع  411، وتضمان مساحة 4و  0تحديث المحطتين 
على ستة طوابق بما فيها الطابق تحت األرضي. ويتوقع إكتمال 

 .4107تنفيذ العقد في الربع الثالث من عام 
 

مليار ريـال من العقود.  4.8وشهد قطاع الكهرباء ترسية ما قيمته 
مليار ريـال من قبل شركة  0.3وتمت ترسية أربعة عقود بقيمة 

الكهرباء السعودية، وتتضمن إنشاء محطة الطاقة التحويلية بالجالة 
في منطقة الرياض. ويشتمل النطاق األوسع للعقود على شراء 
محوالت رئيسية لرفع قدرة المولدات، وتغذية المحوالت لمساعدة 

بالرياض، عالوة  02و  02الوحدات التوليدية في محطتي التوليد 
على توفير تجهيزات تعويضية لتنشيط الطاقة الثابتة والديناميكية في 

 محطات المحوالت بحائل والجوف.
 

كما تم ترسية عقد في قطاع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء 
مليون لاير.  880السعودية على شركة هيونداي إي أند سي بقيمة 

كيلوفولت في مجمع  281ويشمل العقد بناء محطة كهربائية بطاقة 
الجبيل الصناعي. ومن المرتقب أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع 

 . 4103الرابع من عام 
 

وضمن قطاع التنمية اإلجتماعية، تمت ترسية عقد كبير من قبل 
شركة االستثمارات الرائدة على شركة البواني إلنشاء متحف للعلوم 

 0.0في مركز الملك عبد هللا المالي بالرياض. وبلغت قيمة العقد 
مليار ريـال، ويقتضي إنشاء متحف من أربعة طوابق، وخمسة 
مراكز جغرافية/ مناخية، وحوض أسماك مائي من ستة طوابق، 
ومحطة خط حديدي من طابقين. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ 

 .4107المشروع في الربع الثالث من عام 
 

 أغسطس
حدث تباطؤ مثير في عدد وقيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل 

مليار ريـال،  2.2شهر أغسطس؛ حيث هبطت قيمة تلك العقود إلى 
مليار ريـال.  0.0مع حصول قطاع النفط والغاز على عقدين بنحو 

وتمت ترسية العقد األول من قبل شركة أرامكو السعودية على 
مليون ريـال كجزء من "توسعة  142مجموعة سي أيه تي بقيمة 

لنظام الغاز الرئيسي بالمملكة" في المناطق النائية. ويشمل نطاق 
المشروع خطوط أنابيب نظام الغاز الرئيسي، ومحطات صمامات 
الخط الرئيسي، والتجهيزات المرافقة في ينبع. ويتوقع إكتمال 

. أيضاً تمت ترسية العقد 4107المشروع في الربع الرابع من عام 
مليون ريـال  على  412الثاني من قبل أرامكو السعودية بمبلغ 

شركة إيسار التي ستتولى مهمة تحديث وحدة تثبيت النفط الخام 
بمحطة أبقيق في المنطقة الشىرقية. ومن المرتقب إكمال المشروع 

 .4107في الربع األول من عام 

وحفل قطاع التعليم بالعديد من العقود الخاصة بإنشاء الجديد من 
مليار ريـال. وتمت  0الجامعات والكليات الفنية بمبلغ إجمالي بلغ 

 ترسية كل العقود من قبل وزارة التعليم العالي على مقاولين محليين.
 

وفي قطاع النقل أتمت مؤسسة السكك الحديدية السعودية ترسية عقد 
كيلومتر كجزء من المرحلة  402مليون ريـال لتشييد  214بقيمة 

األولى للخط الرئيسي المزدوج لنقل البضائع من الدمام للرياض. 
وسيمر الخط الحديدي عبر أبقيق، واألحساء، وحرض، والخرج. ومن 

 شهراً. 42المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروع خالل 
 

 سبتمبر
عاودت قيمة العقود التي تمت ترسيتها الصعود خالل شهر سبتمبر 

مليار ريـال. وحاز قطاع المياه على ما يقارب نصف قيمة  1لتصل إلى 
مليار ريـال تقريباً. وأتمت  ..2العقود التي تمت ترسيتها بحصة 

مليار  0.2المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ترسية عقدين بقيمة 
مليار ريـال، ويخص  0.2ريـال تقريباً. وتبلغ قيمة العقد الرئيسي 

إنشاء ثالثة خطوط أنابيب كجزء من خطة التغذية الجديدة للمدن لنقل 
المياه المحالة إلى الرياض. وسيبلغ الطول اإلجمالي لخطين من هذه 

كيلومتر، في حين سيبلغ الطول الكلي للخط  ..14الخطوط الثالثة 
 كيلومتر. 20الثالث 

 
وضم قطاع المياه عقد ثاٍن تمت ترسيته من قبل الشركة الوطنية للمياه 

مليون ريـال.  880على شركة الحربي للتجارة والمقاوالت بمبلغ 
ويشكل العقد جزء من مشروع مياه الوسيع بالرياض، والذي يتوقع أن 

ألف متر مكعب/اليوم لشبكة مياه المدينة. ويشمل نطاق  211يضيف 
أعمال الحزمة الثالثة تركيب محطة ضخ، وخطوط لنقل المياه، وأشغال 

 .4103حفر وردم. ويتوقع إكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 
 

وتمت ترسية عقدين في قطاع الكهرباء من قبل شركة الكهرباء 
السعودية. وأبرم العقد األول مع شركة الشرق األوسط لألعمال 

مليون ريـال. ويشمل نطاق أعمال  72.الهندسية والتطوير بمبلغ 
كيلوفولط في جدة.   281العقد إنشاء محطة توليد فرعية بقدرة 

 .4103وينتظر أن يكتمل المشروع في الربع الثالث من عام 
 

وكان العقد الثاني الذي تمت ترسيته من قبل شركة الكهرباء السعودية 
من نصيب شركة الرسن وطبرو، وذلك لتحسين جدارة نظام الطاقة 
الكهربائية في منطقتي شقدم والعثمانية بالمنطقة الشرقية. وتتضمن 
الخطة إنشاء خط علوي ناقل مزدوج الدوائر وبفولتية عالية بطول 

مليون ريـال وينتظر أن  32.كيلومتر. وتبلغ قيمة المشروع  014
 .4103يكتمل في الربع الثالث من عام 

 
وشهد قطاع العقارات السكنية ترسية عقد بارز من قبل "جلف ريليتد" 

مليون ريـال. ويقتضي  287على شركة دريك و إسكل الدولية بمبلغ 
العقد إنشاء مجمع "أنتارا" السكني لألجانب بالرياض. ويضم المجمع 

مسكن، من  41.متر مربع، تتكون من  .18100مساحة مباني تبلغ 
شقة مزدوجة  71شقة. و 437عمارة شقق بمجموع  04ضمنها 

شقة لإلقامة العابرة، ومن المرتقب  24فيلال، وأيضاً  0.0الطوابق، و
 شهراً. 42أن يكتمل المشروع خالل 
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 اآلفـاق المسـتقبلية
  

أدى إنهيار قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثالث من عام 
إلى توقف الزخم الذي شهدناه خالل النصف األول من العام.  4102

وبالنتيجة، يتوقع لقيمة العقود التي تمت ترسيتها أن تكون أدنى من 
مليار ريـال. وعلى  412والذي سجل  4102األداء القياسي لعام 

الرغم من ذلك، وفي حين أن قيمة العقود التي يتم ترسيتها قد تأتي 
، إال أن الربع الرابع ال يزال أمامنا، 4102أقل بكثير من نظيرتها لعام 

وقد نشهد فيه عودة الزخم لسوق عقود اإلنشاء مع اإلستمرارية في 
 ..410عام 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :4102بعض المشاريع المختارة للربع الثالث من 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة 
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 )مليون لاير(

01187. 

توسعة مطار الملك 
خالد الدولي: تحديث 

 المحطات

الهيئة العامة للطيران 

 المدني

مشروع مشترك بين 
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 الكهربائية بالجالة

شركة الكهرباء 

 السـعوديـة
 الطـاقـة  
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تنفيذ مشروع إنشاء 
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 لتحلية المياه المالحة
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01121 
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خط التغذية من 
خزانات المياه إلى 

 ثالثة مناطق بالرياض

وزارة المـاء 

 والكهرباء
  

0104. 

متحف علمي، ومركز 
جغرافي/ مناخي، 
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 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء
 

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشااء إلاى إطاالع الاقاراء عالاى 
حجم ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في المملاكاة. ويشامال 
المؤشر العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستاغارق األمار ماا بايان 
ستة إلى ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقاود باعاد تارساياتاهاا، 
ويبلغ متوسط مدة اإلنشاء نحو ثالث سنوات، وإن كاان ذلاك مارهاون 
بحجم ونطاق المشروع. ومان هاناا، فاإن الاماؤشار ياعاد كادلايال عالاى 

 نشاطات اإلنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل.
 

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عاقاود 
اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التاي ال يارد ذكار 
لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، ُيدرج في التحليل عاقاود اإلنشااء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة.
 

كساناة  4118ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشهر ينايار 
ناقاطاة. أيضااً ياقااس  011أساس، ويخصص لساناة األسااس درجاة 

المؤشر على أساس المتوسط المتحرك لستة شهاور، ولاذا ياتام وضاع 
محددات بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حساباات الاماؤشار. وعالاى 
نحو عام، إذا زادت الدرجة بالاماؤشار عان درجاة ساناة األسااس، أي 

نقطة، فأنها تعكس توسع العقود التي تمت ترسياتاهاا، فاي حايان  011

 .تعكس أية درجة أقل عن سنة األساس تراجعاً في هذه العقود
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