
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

الكويت: ارتفاع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني 
 بدعم من قطاع التشييد والبناء 2021من عام 

 االقتصادي الموجز
االقتصاديةإدارة البحوث   I   1220 يوليو 21 

 المشاريع

 أبرز النقاط

  مليار دينار كويتي 0.5والعام السابق، وصوالً إلى مقارنة بالربع األول  2021ارتفاع قيمة المشاريع التي تم اسنادها في الربع الثاني من العام. 

 2021من إجمالي المشاريع المسندة خالل النصف األول من عام  %60قطاع التشييد والبناء بنسبة  تمت فيسناد معظم عمليات اإل. 

  ميد مجلةوفقاً لتقديرات مليار دينار كويتي  2.0قد تصل إلى  2021قيمة المشاريع المخطط إسنادها خالل النصف الثاني من عام  .(MEED)  
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  مقارنة بالربع  2021ارتفعت وتيرة إسناد المشاريع خالل الربع الثاني من عام

ً بسبب تداعيات  السابق والربع المقابل من العام الماضي، والذي شهد تراجعا

فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها في ميد،  الجائحة. وفقًا لبيانات مجلة

عن الربع األول من عام  %90ي، بزيادة مليون دينار كويت 488الربع الثاني 

إلى  2021، وبذلك تصل قيمة المشاريع المسندة خالل النصف األول من عام 2021

 2021مليون دينار ومن المتوقع أن يصل إجمالي قيمة المشاريع المسندة لعام  746

لى مليارات دينار كويتي، وهو األع 3)الفعلية والمخطط لها( إلى ما يزيد قليالً عن 

رغم كونه أقل من التقديرات األولية الصادرة في وقت سابق من  2017منذ عام 

 .مليار دينار 4العام والتي توقعت وصوله إلى نحو 

  من إجمالي المشاريع التي تم  %76استحوذ قطاع البناء والتشييد على حوالي

عن الربع مليون دينار كويتي، وبارتفاع كبير  374إسنادها في الربع الثاني بقيمة 

السابق. وقد تركزت قيمة المشاريع التي تم إسنادها بشكل رئيسي في أحد مشاريع 

 78المؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو مدينة صباح األحمد )والذي بلغت قيمته 

مليون دينار كويتي( باإلضافة إلى عدة أجزاء من مشروع الحفر والنقل والمعالجة 

مليون دينار  229رنامج اإلصالح البيئي )بقيمة التابع لشركة نفط الكويت وب

كويتي(. ويظهر قطاع التشييد والبناء بوادر انتعاش بعد عدة سنوات من ضعف 

(. %62النشاط، إذ شكل الجزء األكبر من المشاريع المسندة منذ بداية العام )بنسبة 

ً قيد  التنفيذ في وبالنظر إلى المستقبل، فإن هناك العديد من المشاريع األقل حجما

التابعة للمؤسسة  (J1) بما في ذلك مدينة جابر األحمد 2021النصف الثاني من عام 

 .مليون دينار كويتي 90العامة للرعاية السكنية والتي تبلغ قيمتها 

  مليون دينار  57شهد نشاط قطاعي الكهرباء والمياه انتعاشاً خالل الربع الثاني ليبلغ

كويتي خالل الربع السابق. تركزت مشاريع قطاع مليون دينار  41مقارنة بنحو 

الطاقة التي تم إسنادها في أجزاء من مشروع تمديد وصيانة الكابالت األرضية 

مليون دينار(.  32التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينة المطالع )بقيمة 

ل النصف ( أن قيمة المشاريع التي سيتم إسنادها خالMEEDوتظهر بيانات مجلة )

مليون دينار، وال يشمل ذلك قيمة المشاريع  750ستصل إلى  2021الثاني من عام 

مليون دينار والتي ال تزال مخطط لها في الربع الثاني، والتي من  102التي تبلغ 

المحتمل تجديدها في األرباع القادمة. وتشمل المشاريع المخطط لها مشروع محطة 

مدينة جنوب المطالع التابع لوزارة األشغال العامة معالجة مياه الصرف الصحي في 

مليون دينار(، وعدة أجزاء من مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة  173)بقيمة 

مليون دينار(، والمقرر إسنادهما خالل الربع الثالث  105الكهرباء والماء )بقيمة 

 والرابع على التوالي.

 ارنة بالربع السابق رغم االهتمام المتزايد ضعف المشاريع المسندة بقطاع النقل مق

المشاريع المرسية: 1الرسم البياني    

(مليار دينار)  

 

 يوليو 1كما في  -MEED المصدر:
 

 ا  المشاريع المسندة سنوي :2الرسم البياني 

 مليار دينار()

 

 هايوليو *يتضمن المشاريع المخطط ل 1كما في  -MEED المصدر:
 

 المشاريع المخطط لها: 3الرسم البياني 

 )مليار دينار(
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  يوليو *ال يتضمن المشاريع المسندة 1كما في  -MEED المصدر:
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 5بصيانة البنية التحتية في البالد. انخفض إجمالي المشاريع المسندة بشكل حاد إلى 

مليون دينار في الربع السابق.  85ماليين دينار خالل الربع الثاني مقارنة بـنحو 

األحمد  وتمثلت المشاريع المسندة في مجموعة من مشاريع الطرق بمدينة صباح

التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبالنظر للمستقبل، فقد تبلغ قيمة المشاريع 

مليون دينار، ومن أبرزها مشروع  581المتوقع إسنادها في قطاع النقل حوالي 

مليون  129الجزء الجنوبي من الطريق اإلقليمي التابع لوزارة األشغال العامة )بقيمة 

 مليون دينار(. 120)بقيمة  T2دي لمبنى الركاب الجديد دينار( والطرق المؤ

  ،انتعاش طفيف بوتيرة المشاريع المسندة في قطاع النفط والغاز خالل الربع الثاني

مليون دينار. تضمنت تلك المشاريع تطوير حقل إنتاج الغاز  52والتي بلغت 

 35يمة الجوراسي غير المصاحب بغرب الروضتين التابع لشركة نفط الكويت بق

مليون دينار إلى جانب العديد من المشاريع األصغر حجًما. وتبلغ إجمالي قيمة 

المشاريع المخطط لها في قطاع النفط والغاز في الكويت بالربع الثالث من العام 

مليون دينار وتشمل مشروع مرافق اإلنتاج الجوراسية المعروفة باسم  347الجاري 

JPF-4  وJPF-5 مليون دينار والعديد من  294الكويت، بقيمة التابع لشركة نفط

المشاريع النفطية األصغر حجًما. ووفقًا للتقارير األخيرة، فقد تم إلغاء مرافق اإلنتاج 

في إطار خفض الحكومة لإلنفاق  JPF-7و JPF-6الجوراسية المعروفة باسم 

 االستثماري على المشاريع.

  أي نشاط تقريبًا خالل السنوات ختاماً، لم يشهد قطاع الكيماويات في الكويت

األخيرة. ومع ذلك، يتهيأ القطاع من خالل مشروع الشركة الكويتية للصناعات 

مليار  2.85مجمع الزور للبتروكيماويات المخطط تنفيذه )بقيمة  -البترولية المتكاملة 

. ومع ذلك، ال يمكن 2022دينار(، ألن يشهد بعض التطورات المنتظرة أوائل عام 

 اد المزيد من التأخير.استبع

  وعلى مستوى جميع القطاعات، تتوقع مجلةMEED  أن تصل قيمة المشاريع

مليار دينار كويتي، بما في ذلك  2.0المخطط إسنادها حتى نهاية العام ما يقرب من 

. ومع ذلك، 2021العديد من المشاريع التي تم تأجيلها من النصف األول من عام 

لتأخير وسياسة خفض اإلنفاق، فمن المحتمل جًدا أن تكون ونظًرا الستمرار حاالت ا

  التوقعات. قيمة المشاريع التي سيتم إسنادها بالفعل أقل بكثير من هذه التوقعات. 

 
 

 

 

 

توزيع المشاريع المسندة خالل النصف : 4الرسم البياني 
 قطاعيا   2021من األول 

 (دينار مليون)

 

 يوليو 1كما في  -MEED  المصدر:

 

 2021المشاريع المسندة خالل الربع الثاني من عام   :1الجدول 

 اسم المشروع القطاع القيمة )مليون د.ك( االرساء المتوقع

    

2021-الربع الثاني منزالً( 587مدينة صباح األحمد: مجمع سكني ) -نية المؤسسة العامة للرعاية السك التشييد والبنا 78   

2021-الربع الثاني المنطقة األولى –مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت  -شركة نفط الكويت وبرنامج اإلصالح البيئي  التشييد والبنا 59   

2021-الربع الثاني المنطقة األولى –مشروع الحفر والنقل والمعالجة في شمال الكويت  -البيئي شركة نفط الكويت وبرنامج اإلصالح  التشييد والبنا 58   

2021-الربع الثاني المنطقة الثانية –مشروع الحفر والنقل والمعالجة في شمال الكويت  -شركة نفط الكويت وبرنامج اإلصالح البيئي  التشييد والبنا 56   

2021-الربع الثاني المنطقة الثانية –مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت  -الكويت وبرنامج اإلصالح البيئي شركة نفط  التشييد والبنا 56   

2021-الربع الثاني تطوير الحقل الجوراسي إلنتاج الغاز غير المصاحب بغرب الروضتين المرحلة الثانية-شركة نفط الكويت النفط 35   

2021-الربع الثاني 11/  0.433 -ة للرعاية السكنية المؤسسة العام الطاقة 15   kV  مشروع المحطات الفرعية الثانوية بمدينة المطالع السكنية 

    

 MEEDالمصدر: 
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  2021 المشاريع الكبرى المخطط لها في :2الجدول 

 اسم المشروع القطاع القيمة )مليون د.ك( االرساء المتوقع

    

2021- الثالث  الربع     JPF-5 و JPF-4  مشروع مرافق اإلنتاج الجوراسية -نفط الكويت  شركة غاز 294 

2021-الربع  الثالث مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة جنوب المطالع -وزارة األشغال العامة  مياه 173   

2021-الرابعالربع   مي : القطاع المركزيمشروع الجزء الجنوبي من الطريق اإلقلي -وزارة األشغال العامة  نقل 129    

2021-الربع  الثالث مشروع  الطرق المؤدي لمبنى الركاب الجديد –وزارة األشغال العامة  نقل 120   T2 بطريق المقوع 

2021-الربع  الثالث 58إلى مفترق الطرق  82مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي الطرق من مفترق الطرق  –وزارة األشغال العامة  نقل 99   

2021-الربع  الثالث المنطقة الثالثة –مشروع الحفر والنقل والمعالجة في جنوب الكويت  -شركة نفط الكويت وبرنامج اإلصالح البيئي  التشييد والبنا 90   

2021-الرابعالربع   مدينة جابر األحمد -المؤسسة العامة للرعاية السكنية  التشييد والبنا 90   (J1): اريةتطوير مناطق سكنية وتج  

2021-الربع  الثالث  نقل 90 
إلى نقطة تفتيش منفذ السالمي  58مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي الطرق من مفترق الطرق  –وزارة األشغال العامة 

 الحدودي

2021-الربع  الثالث 6و 5و 4و 1بالقطع جنوب عبد هللا المبارك: إنشاء مباٍن عامة  –المؤسسة العامة للرعاية السكنية  التشييد والبنا 60  . 
    

 MEEDالمصدر: 
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