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 مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشـاء

، في حين بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيييتيهيا 5102نقطة بنهاية الربع الثاني من عام  412.12أبدى مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء ارتفاعًا مسجاًل 
نيحيو  5102عيام ن مليار ريـال. وإكتسب المؤشر زخمًا عقب إنخفاض في الربع األول من العام، حيث بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الينيصيأل األول مي 92.8

 مليار ريـال. 052.1
 

 مليار ريـال، وتصدرها قطاعا الكهرباء والنفط والغاز. 08.1بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر أبريل 
 

 مليار ريـال تقريباً، وتصدرها قطاعا النفط والغاز والكهرباء. 22.0إرتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مايو إلى 
 

 مليار ريـال، بتصدر قطاعا الكهرباء والبتروكيماويات. 50.4شهد شهر يونيو تراجع قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى حوالي 

 فبراير مارس أبريل مايو يونيو
 يناير

(4102) 
 أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

 يوليو
(4102) 

األثني عشر شهراً 
 الماضية

4102–4102  

21,254 44,102 19,577 7,354 10,804 21,557 18,640 11,834 11,259 14,499 28,813 105,606 

العقود التي تمت 
 ترسيتها

 )مليون لاير( 

304.04 297.66 218.95 198.67 216.09 260.02 465.34 470.25 465.34 494.09 476.21 455.34 
قيمة مؤشر عقود 

 اإلنشاء

 البنك األهلي التجاري ، مصادر مختلفةالمصدر: 
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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع الثااناي مان عاام 
4102* 

 
أبدت قيمة العقود التي تمت ترسيتها تحسناً ملحوظاً خالل الربع الثاني 

مليار ريـال؛ مما يشير إلى نهوض  9248حيث بلغت  4102من عام 
قوي عن مستوى الربع السابق من العام4 وحازت القطاعات الرئيسية 
على القدر األكبر من اإلنفاق، حيث شكل قطاعا الكهرباء والنفط والغاز 

% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها4 وكان هذان القطاعان 01حوالي 
قد هيمنا أيضاً على قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول 

% من قيمة العقود4 وجاء قطاع 28، حائزان على 4102من عام 
% من قيمة العقود التي تمت 8الطرق بفارق كبير بعد القطاعين محققاً 

4 وفيما خال قطاعي 4102ترسيتها خالل النصف األول من عام 
الكهرباء والنفط والغاز، توزعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها على 

بنسب متقاربة  4102أغلبية بقية القطاعات خالل الربع الثاني من عام 
  (44(، )الرسم البياني 0)الرسم البياني 

وبلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خالل النصف األول 
مليار ريـال4 وإن إنتعاش العقود التي  04240حوالي  4102من عام 

قد أعاد مشاريع  4102تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 
اإلنشاء الجديدة إلى مسارها المألوف4 وفاقت قيمة العقود التي تمت 

% تلك التي 01بنسبة  4102ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 
 6240والتي بلغت  4102تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 

مليار ريـال4 فضالً عن ذلك، تجاوزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 
تلك التي في النصف األول من  4102خالل النصف األول من عام 

مليار ريـال4 ومع  01441%، حين بلغت 40بنسبة  4102عام 
تواصل جهود تركيز اإلنفاق على المشاريع اإلنشائية، فمن المرجح 

ما تم  4102أن تناهز قيمة العقود التي تتم ترسيتها خالل عام 
 ترسيته من عقود مشاريع خالل األعوام القليلة الماضية4

 

نقطة  411وإنتعش مؤشر عقود اإلنشاء من مستوى ما دون عتبة 
شهراً متتالية من تجاوزها4 وإرتفع  22في شهر مارس عقب 

 481400نقطة في شهر أبريل إلى  409486المؤشر تدريجياً من 
نقطة في شهر يونيو4 ورغم  212412نقطة في شهر مايو، ثم إلى 

نقطة خالل الربع  411أن مؤشر عقود اإلنشاء هبط إلى ما دون 
% عنه في نفس الفترة في 40األول، إال أنه أنهى الفترة بزيادة 

4 وجاء صعود المؤشر نتيجة ألداء بالغ 4102الربع الثاني من عام 
مليار  2240القوة في شهر مايو، الذي شهد ترسية ما قيمته نحو 

ريـال من العقود4 ويتوقع لمؤشر عقود اإلنشاء أن يواصل هذه 
 41024التوجه اإليجابي خالل ما تبقى من عام 

 

وادى تركز العقود في قطاع النفط والغاز في منطقة جيزان إلى أن 
% من اإلجمالي حسب التوزيع 22تحوز المنطقة على نسبة 

بالمناطق4 وشهدت منطقة جيزان ترسية العديد من المشاريع العمالقة 
كجزء من خطط شركة أرامكو السعودية لتطوير مصفاة ومحطة 

% من قيمة 06جيزان4 وحصلت المنطقة الشرقية على حصة 
العقود، وشهدت مشروع بتروكيماويات ضخم تمت ترسيته من قبل 
شركة سابك4 و ضمت منطقة الرياض عقد عقار سكني ضخم كجزء 

بالعديد من العقود على الكهرباء من مشروع قرطبة4 وحفل قطاع 
إمتداد المملكة، وعلى نحو خاص بمكة المكرمة والمدينة المنورة 

 (24)الرسم البياني 

: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب المناطق للربع الثاني  3الرسم البياني رقم  : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع الثاني4الرسم البياني رقم 

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

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 5102*خالل النصأل األول 
 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة

 المصدر:البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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 أبريل
مليار ريـال من العقود ،  0840شهد شهر أبريل ترسية ما قيمته 

والنفط والغاز القطاعات من حيث القيمة4  الكهرباءوتصدر قطاعا 
وتمت ترسية العديد من العقود من جانب شركة الكهرباء السعودية 
بمختلف مناطق المملكة في إطار خطتها اإلستراتيجية لزيادة توليد 

 الطاقة لتوسع نطاق إنتشارها إلى المزيد من المساكن4 

 

وتلقت شركة الفنار أكبر عدد من العقود التي تمت ترسيتها من قبل 
عقود بقيمة إجمالية  1شركة الكهرباء السعودية، حيث حازت  على 

مليار ريـال4  641مليار ريـال، من اإلجمالي البالغ  244بلغت حوالي 
وتتوزع العقود عبر المملكة، وتختص أساساً بإنشاء محطات توليد 
فرعية، ومحوالت، وأجهزة توزيع4 ويستلزم أبرز هذه العقود أن 
تنشيء شركة الفنار محطة التوليد الفرعية، والمحوالت، وأجهزة 
التوزيع، والمباني بطبرجل بالقرب من القريات، الجوف4 وتبلغ قيمة 

مليون ريـال، ومن المرتقب أن يتم تنفيذه في الربع  622العقد 
 41004الثالث من عام 

 

وضم قطاع النفط والغاز عقد واحد تمت ترسيته في شهر أبريل 
مليار ريـال4 وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسية العقد  044بقيمة 

على شركة دودسال لتطوير المرحلة األولى من "توسعة نظام الغاز 
الرئيسي" بالمدينة المنورة4 وتقتضي المرحلة األولى من هذه 

كيلومتر، وأيضاً إنشاء  696التوسعة تركيب خط أنابيب على إمتداد 
محطتي ضغط للغاز, ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع 

 41014الرابع من عام 

 

مليار  046وشهد قطاع العقار السكني ترسية ثالثة عقود بقيمة 
ريـال من قبل وزارة اإلسكان في شهر أبريل4 وتمت ترسية اكبر هذه 
العقود على مؤسسة بن جار هللا لتطوير أعمال البنية التحتية في 
خميس مشيط كجزء من "مشروع اإلسكان السعودي"4 ويتوقع 

مليار ريـال في الربع الثاني  042إنجاز المشروع الذي تبلغ قيمته 
 41014من عام 

 

مليار ريـال من العقود التي  042وضم قطاع التعليم ما قيمته حوالي 
تمت ترسيتها خالل شهر أبريل4 وتمت ترسية أكبر مجموعة من هذه 

مليون ريـال  111العقود من جانب وزارة التعليم العالي بقيمة 
إلنشاء مبنى التجهيزات، وقاعات المحاضرات، والمعامل لقسم 

 الطالبات بجامعة سلمان بن عبد العزيز في الخرج4

 

مليار ريـال من العقود؛ وتمت  040وحاز قطاع الطرق على ما قيمته 

ترسية غالبية هذه العقود من قبل وزارة النقل4 بيد أن أكبر هذه 

العقود تمت ترسيته من قبل هيئة تطوير الرياض على شركة الفهد 

كيلومتر من أشغال الطريق،  04مليون  ريـال إلنشاء  811بقيمة 

كمرحلة ثانية من مشروع ترقية خط أبوبكر الصديق السريع4 ومن 

 41014المنتظر أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 

 

 مايو
 الكهرباءللشهر الثاني على التوالي، يتصدر قطاعا النفط والغاز و

كافة القطاعات في ترسية العقود؛ حيث حاز القطاعان على ما قيمته 
مليار ريـال4 وأحرز  2240مليار ريـال من اإلجمالي الذي بلغ  2040

مليار  4142قطاع النفط والغاز منفرداً ستة عقود بقيمة بلغت حوالي 
ريـال في شهر مايو4 وتمت ترسية خمسة من هذه العقود الستة كجزء 
من مشروع محطة توليد مصفاة جيزان التابعة لشركة أرامكو 

 السعودية4

 

وتمت ترسية أكبر الخمسة عقود على شركة شاندونج إلنشاء الطاقة 
مليار ريـال4 وستتولى شركة شاندونج مهمة  842الكهربائية بقيمة 

الموحدة الدورة والتي ستغطي جزء من  الكهرباءتطوير محطة توليد 
 401 ويقتضي المشروع إنشاء الكهرباءإحتياجات المصفاة من 

مولدات  01مولد، و 06توربينات بخارية، و 6توربينات غازية، و
بخارية بنظام إسترداد الحرارة4 ويرتقب أن يكتمل العمل بالمشروع في 

 41004الربع الرابع من عام 

 

 042وتمت ترسية العقد الثاني على شركة تيكنيكاس ريونداس بمبلغ 
مليار ريـال، ويقتضي تطوير المنشآت والمرافق التكميلية خارج الموقع 
الخاصة بمشروع مصفاة جيزان4 ومن المتوقع أن يكتمل العمل 

 41014بالمشروع في الربع الرابع من عام 

 

وتمت ترسية عقدين يرتبطان بمشروع مصفاة جيزان على شركة "إني 
مليار ريـال4 ويستلزم العقد األول إنشاء  249سايبيم"، وقيمة كل منهما 

وحدة تحويل إلى غاز، إضافة إلى األشغال المصاحبة لها4 ويتوقع 
4 ويقتضي العقد 4101إكتمال هذا المشروع في الربع األول من عام 

الثاني إنشاء ستة وحدات إستخالص الكبريت وتجهيزات تخزين4 
وأيضاً يتوقع أن يتم إكمال تنفيذ هذا العقد في الربع األول من عام 

41014 

 

وتمت ترسية العقد الخامس على شركة هندسة الموانيء الصينية 
مليار ريـال4 ويشمل نطاق العقد تركيب خط أنابيب سحب  440بقيمة 

مياه وإنشاء تجهيزات معالجة مياه ومحطة ضخ، وحفر قناة سحب، 
كيلومتر4 ومن المرتقب أن يتم إنجاز  2وتركيب حائط صد بطول 

 41004المشروع في الربع الثالث من عام 

 

وحازت شركة إيني سايبيم على عقد ثاني من شركة أرامكو السعودية4 
وتمتد أشغال العقد عبر مناطق مختلفة بالمملكة، وتتطلب تركيب خط 
غاز طبيعي مسال من شقدم بالمنطقة الشرقية إلى مدينة ينبع 

مليار ريـال، وينتظر أن يكتمل تنفيذه  440الصناعية4 وتبلغ قيمة العقد 
 41014في الربع الثالث من عام 

 

مليار ريـال من  241ترسية ما قيمته  الكهرباءوشهد قطاع الطاقة
العقود في شهر مايو4 وتمت ترسية أكبر هذه العقود من أمنة مدينة 

مليار ريـال4  442مكة على شركة "أيه سي دبليو أيه للطاقة" بقيمة 
ميجاواط،  011ويقتضي المشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 

إضافة إلى عدد من التجهيزات واألشغال المصاحبة4 ومن المقدر أن 
 41014يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابع من عام 

 

وضمن قطاع العقار السكني، تمت ترسية عقد ضخم من جانب شركة 
سوليدير على شركة تاروك السعودية اللبنانية لمشروع تطوير قرطبة 

مباني سكنية،  8مليار ريـال، ويضم  2بالرياض4 وتبلغ قيمة العقد 
 06,161يتكون كل منها من خمسة طوابق بمساحة مباني كلية تبلغ 

فيال سكنية بمساحة  412متر مربع4 إضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء 
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منزل بمساحة مباني  040متر مربع، و 60,961مياني كلية تبلغ 
متر  04,191منزل بفناء بمساحة مباني  26متر مربع، و 42,911

متر مربع، ومسجدين كل منهما  8,111مربع، ونادي بمساحة مباني 
متر مربع4 ويرتقب أن يتم إنجاز المشروع في  0,061بمساحة مباني 

 41084الربع الثالث من عام 
 

 يونيو
تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر يونيو لتصل إلى 

كافة القطاعات ثانية؛ حيث  الكهرباءمليار ريـال4 وتصدر قطاع  4042
مليار ريـال من قيمة العقود التي تمت ترسيتها4  144حاز على حصة 

وتمت ترسية عقدين بارزين من قبل شركة الكهرباء السعودية على 
مليون ريـال لكل منهما4 ويختص العقدان  161شركة الطوخي بقيمة 

بتحويل توربينات بسيطة الدورة إلى توربينات موحدة الدورة في حائل 
والمنطقة الشرقية4 ومن المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع 

 41014الثالث من عام 

 

مليون ريـال لكل منهما على  161أيضاً تمت ترسية عقدين بقيمة 
شركة الراشد للتجارة والمقاوالت4 ويختص العقدان بإنشاء مولدين 
توربينيين غازيين في المنطقة الشرقية ومولد آخر في رفح4 ومن 

 41014المنتظر أن يكتمل العمل بالعقدين في الربع األول من عام 

 

مليار ريـال  246وفي قطاع البتروكيماويات، تمت ترسية عقد بقيمة 
من قبل المشروع المشترك "سابك/ لوسيت " على شركة سي تي سي 

ألف  461آي4 ويقتضي العقد إنشاء وحدة ميثيل ميثاكريليت إلنتاج 
ألف طن سنويا4ً  21طن سنوياً، ووحدة بولي ميثيل ميثاكريليت إلنتاج 

ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع األول من عام 
41014 

 

مليار ريـال من العقود  240وحظي القطاع الحكومي بما قيمته حوالي 

التي تمت ترسيتها4 وكان أكبر هذه العقود قد تمت ترسيته من قبل 

 446وزارة الداخلية على شركة السيف للهندسة والمقاوالت بمبلغ 

مليار ريـال4 ويختص العقد بإكمال المرحلة "ب" من خطة وزارة 

الداخلية لنشر المجمعات األمنية عبر المملكة4 ويضم المجمع مدارساً، 

ومساجداً، ومسارحاً، ومهاجع للمدنيين، ومساكن للعسكريين، ومباني 

إدارية، ومرافق تدريب، ومباني للنشاطات الرياضية والترفيهية4 ومن 

 41014المرتقب أن تكتمل المرحلة "ب" في الربع الثاني من عام 

 

 اآلفـاق المسـتقبلية
  

إستعادت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 
زخمها الذي شهدناه خالل السنوات القليلة الماضية4 ويعتمد  4102

سوق اإلنشاء بشكل مكثف على محددات رئيسية للسوق مثل 
التطورات السكانية، وحجم العمالة، والحركة الصناعيه بالمملكة4 
وتستمر هذه العوامل في دفع نمو قطاع اإلنشاء، حيث يظل الطلب 
على البنى التحتية اإلجتماعية والمادية محور تركيز الحكومة 

 السعودية4

 

ويتوقع أن تضم العقود القادمة العديد من المشاريع العمالقة في 

القطاعات الرئيسية4 ومن ضمن المشاريع المهمة التي يتوقع أن يتم 

ترسية عقودها تطوير صالة الركاب بمطار الملك خالد الدولي4 فضالً 

عن ذلك، تتلقى شركة أرامكو السعودية عروضاً لمشروع توسعة حقل 

مليار  00النفط في خريص بالمنطقة الشرقية والذي رصدت له قيمة 

 ريـال4

 

 :4102بعض المشاريع المختارة للربع الثاني من 
 

 

 

 المصدر:البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة 

 القيمة 

 القطاع المقاول المالك التفاصيل

 )مليون لاير(

8,216 

إنشاء محطة توليد 

طاقة موحدة الدورة 

 في جيزان

 شـانـدونـج أرامكـو السـعوديـة

 النفـط والغـاز

0,216 

تجهيزات ومرافق 

خارج الموقع بمصفاة 

 جيزان

 تيكنيكاس روينداس أرامكـو السـعوديـة

0,099 

مشروع  توسعة نظام 

 MGSEالغاز  

 بالمدينـة المنـورة

 دودسـال أرامكـو السـعوديـة

2,161 
التحويل إلى غاز 

 بمصفاة جيزان
 إيني سـابيـم أرامكـو السـعوديـة

2,161 
إستخالص الكبريت 

 بمصفاة جيزان
 إيني سـابيـم أرامكـو السـعوديـة

4,102 
إمتداد خط أنابيب 

 ينبع -شقدم 
 إيني سـابيـم أرامكـو السـعوديـة

4,102 
تجهيزات سحب المياه 

 بمصفاة جيزان
 موانيء الصين أرامكـو السـعوديـة

4,211 ACWA الكهرباء إنشاء محطة طاقة شمسية أمانة مكـة للطاقة 

 سابك/ لوسيتي سي تي سي آي 2,611
مصنعي  ميثيل ميثاكريليت 

 وبولي ميثيل ميثاكريليت
 البتـروكيـمـاويـات

4,610 
المرحلة "ب" من 

 المجمعات األمنية
 وزارة الداخلية

السيف للهندسة 

 والمقاوالت
 القطاع الحكومي

2,111 
مشروع قرطبـة 

 بالرياض
 تاروك السعودية اللبنانية سـوليدير

 العـقـار السـكني

0,210 
حزمة البنى التحتية 

 في خميس مشيط
 مؤسسة بن جار هللا وزارة اإلسكان
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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 المملاكاة4 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 المشروع4 ومان هاناا، فاإن الاماؤشار ياعاد كادلايال عالاى 

 نشاطات اإلنشاء التي سيتم تنفيذها في المستقبل4
 

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتوفرة لتحديد عاقاود 
اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك العقود التاي ال يارد ذكار 
لقيمتها من المؤشر4 إضافة إلى ذلك، ُيدرج في التحليل عاقاود اإلنشااء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة4
 

كساناة  4119ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشهر ينايار 
ناقاطاة4 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 الاماؤشار4 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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