
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 أبرز النقاط

  980مليون دينار مقابل  081االجمالية ، إذ بلغت قيمتها 9102جاءت وتيرة إسناد المشاريع دون التوقعات في الربع الرابع من عام 

 .9108مليون دينار في الربع المقابل من عام 

  مليار دينار كويتي، نتيجة التأخيرات وطول فترة المفاوضات وبعض  0.0يسجل أدنى مستوياته بقيمة  9102إسناد المشاريع في عام

 .الصعوبات الفنية

  (.مليون دينار كويتي 289) 9102قيمة المشاريع  التي تم إسنادها في عام  من إجمالي %29قطاع البناء والتشييد يستحوذ على 

  في ظل 9102مليار دينار كويتي في ظل تأجيل بعض المشاريع المقررة للعام  8تصل إلى  9191قيمة المشاريع المخطط لها في العام ،

 .انتعاش التفاؤل نتيجة االتجاهات التي شهدناها مؤخرا  

  

 

 

في الربع الرابع دون التوقعات الكويت: إسناد المشاريع 
 9191، إال أنه قد يتحسن في عام 9102من 
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ةالمشاريع اإلنشائي  
 إنصاف المتروك  >

 مساعد باحث   
+965 2259 5366 
EnsafAlMatrouk@nbk.com 

 

 صقر الزايد >
 إقتصادي
+965 2259 5355 
SaqerAlzayed@nbk.com 

 

 االقتصادي الموجز
9191 فبراير I   2  إدارة البحوث االقتصادية  

إال انها  ،9102وتيرة إسناد المشاريع جاءت دون التوقعات في العام 

 9191قد ترتفع في 

تباطأت وتيرة إسناد المشاريع في الربع الرابع من العام الماضي إلى 

مليون دينار كويتي مسجلة مستويات بين األقل تاريخيا ، مقابل  081

، متماشيا  مع 9108مليون دينار في الربع المقابل من عام  980

االنخفاض الذي شهدته على مدار السنوات األربع الماضية. وبلغ إجمالي 

، 9102مليار دينار كويتي في عام  0.0قيمة المشاريع التي تم إسنادها 

وى شديد االنخفاض وذلك على الرغم من التخطيط إلسناد إذ يعد مست

مليار دينار كويتي ببداية العام الحالي. ويعزى ذلك  2.2مشاريع بقيمة 

إلى حد كبير إلى التأخيرات والمفاوضات المطولة والصعوبات الفنية 

المختلفة وخاصة على صعيد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 

كثير من التحديات. كما تعتبر القيود الصارمة والخاص التي تواجه ال

التي فرضتها وزارة المالية على االنفاق الحكومي بهدف الحد من العجز 

المتزايد من العوامل اإلضافية التي ساهمت في ذلك وفقا  لما نشرته مجلة 

ميد. وقد تراجعت وتيرة اإلسناد في قطاع النقل، وكانت أقل القطاعات 

مليون دينار  021، إذ تم إسناد مشاريع بقيمة 9102م نشاطا  خالل العا

مليون دينار كويتي.  991كويتي فقط، تبعه قطاع الكهرباء والمياه بقيمة 

ا جيدا ، إذ بلغت قيمة  وفي المقابل، شهد قطاع البناء والتشييد نشاط 

مليون دينار  011المشاريع التي تم إسنادها ضمن هذا القطاع حوالي 

، ما يمثل قرابة نصف إجمالي قيمة كافة المشروعات التي كويتي تقريبا  

 .9102تم إسنادها خالل العام 

 8ووفقا لـمجلة ميد، تم التخطيط لتنفيذ مشاريع بقيمة تصل إلى حوالي 

معظمها ضمن قطاع البتروكيماويات.  9191مليار دينار كويتي في عام 

خيرة من تأخيرات إال أنه بالنظر إلى ما شهدته المشاريع في اآلونة األ

وعوائق، نتوقع أن ينتهي األمر على األرجح عند مستوى أقل من ذلك 

بكثير. كما أن جزءا  كبيرا  من قيمة المشاريع المتوقع إسنادها خالل عام 

يعود إلى مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة  9191

رتقب طرحه في الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" الم

مليار  9.80بقيمة إجمالية تقدر بحوالي  9191الربع الرابع من عام 

دينار كويتي، هذا إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى األخرى ضمن 

قطاع الطاقة بما في ذلك مشروعي محطة الدبدبة للطاقة الشمسية 

لعام ومحطة الخيران اللذان يقوم بتنفيذهما هيئة الشراكة بين القطاعين ا

والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء بقيمة إجمالية تصل إلى 

 مليار دينار كويتي، على التوالي. 0مليون دينار كويتي و   061

 سنوي((ة والمتوقع ةالمشاريع المرسي: 0الرسم البياني 

 *يشمل المشاريع المتوقعه  (مليار دينار كويتي)

 

 MEEDالمصدر: 
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 المشاريع المرسية: 9الرسم البياني 

 )ربع سنوي(

 

 MEEDالمصدر: 
 

 قطاع النقل

جاءت قيمة المشروعات التي تم إسنادها ضمن قطاع النقل ضعيفة للغاية 

مليون  00، إذ لم تتخطى أكثر من 9102خالل الربع الرابع من عام 

إسنادها خالل دينار كويتي. كما بلغ إجمالي قيمة المشروعات التي تم 

مليون دينار كويتي، وهو أحد أدنى المستويات  001العام الماضي 

سنوات، والتي كان من أبرزها مشروع أعمال البنية  8المسجلة خالل 

التحتية الخاص بالمساكن منخفضة التكاليف التابع للهيئة العامة للرعاية 

الربع األول مليون دينار كويتي، والذي تم إسناده في  61السكنية بقيمة 

. وقد تنشط وتيرة اسناد المشاريع مستقبال  ضمن قطاع 9102من عام 

وذلك في ظل التخطيط لطرح مشاريع بقيمة تصل  9191النقل في عام 

مليار دينار كويتي خالل الثالث أرباع األولى من عام  0.0إلى حوالي 

ي وأبرزها مشروع إنشاء عدة أجزاء من الطريق اإلقليمي الشمال 9191

مليون دينار كويتي( والمرحلة الثانية من مشروع أعمال الطرق  222)

مليون دينار كويتي(  020الخاص بمشاريع وزارة الكهرباء والماء )

باإلضافة إلى المرحلة األولى من الحزمة األولى من أعمال توسعة 

مليون دينار كويتي( والمقرر طرحها في النصف  001مطار الكويت )

 .9191األول من عام 

 توقعات العققود المرسية: 0الرسم البياني 

 )مليار د.ك(

 

 *باستثناء المشاريع المرسيه MEED المصدر:
 

 

 قطاع البناء والتشييد

في حين لم يشهد قطاع البناء والتشييد إسناد أية مشاريع خالل الربع 

، إال أنه احتل مركز الصدارة من حيث إجمالي 9102الرابع من عام 

 289قيمة المشاريع التي تم إسنادها على مدار العام الماضي بقيمة 

من إجمالي قيمة المشاريع. إذ تم  %29مليون دينار كويتي، ما يمثل 

تنفيذ عدد كبير من مشاريع البنية التحتية بما في ذلك انجاز أجزاء 

متعددة من المباني الخاصة بمشروع مدينة المطالع االسكانية التابع 

مليون دينار  090.6العامة للرعاية السكنية بقيمة إجمالية بلغت  للهيئة

. وذلك 9102كويتي والذي تم إسناده خالل الربع الثالث من عام 

مليون دينار  026.8باإلضافة إلى مشروع الخيران هايبرد مول )

كويتي( الذي تقوم بتنفيذه مجموعة تمدين، وتنفيذ المرحلة الثالثة من 

مليون دينار كويتي( التي يتولى تنفيذها  82قة الشهيد )أعمال تطوير حدي

الديوان االميري، وقد تم إسناد أعمال كال المشروعين في الربع األول 

. أما بالنسبة لآلفاق المستقبلية للقطاع، يتم التخطيط 9102من عام 

، إال أننا 9191مليار دينار كويتي في العام  0.0إلسناد مشاريع بقيمة 

 ى أقل من ذلك نظرا  إلمكانية حدوث تأخيرات.نتوقع مستو

ا في يناير  ا جيد  بفضل إسناد ثالثة حزم  9191وقد شهد القطاع نشاط 

تتعلق بمشروعين رئيسيين لإلسكان قامت بطرحهما الهيئة العامة 

للرعاية السكنية وهما مشروع مدينة صباح األحمد ومشروع مدينة جابر 

لمشاريع السكنية على مستوى الكويت، األحمد السكنية، وهما من أكبر ا

مما يعد تقدما ملحوظا  في ظل التحديات الفنية العديدة والتعقيدات التي 

شهدتها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الماضي. 

وسوف يكون ذلك ثاني النماذج الناجحة التي يتم إنجازها عبر هيئة 

والخاص في الكويت )مشروع  مشروعات الشراكة بين القطاعين العام

شمال الزور هو أول المشروعات(، وهو ما قد يمهد الطريق للمزيد من 

المشاريع المستقبلية بين الحكومة والقطاع الخاص. كما تم إسناد حزمتين 

من محاور أعمال مشروع مدينة جابر األحمد: إسناد أعمال الجزء 

احة تجارية ( الذي يتضمن تطوير مركز أعمال ومسJ2الجنوبي )

ألف متر مربع إلى مجموعة أرجان  020بمساحة إجمالية ُتقدر بنحو 

( متعددة االستخدامات J3العالمية العقارية، في حين فاز بمشروع )

ألف متر مربع تحالف بقيادة  901)سكني / تجاري( بمساحة تصل إلى 

( من S2شركة المباني. وأخيرا ، تمت إسناد فرصة استثمارية واحدة )

مليون متر مربع  0.92روع مدينة صباح األحمد بمساحة اجمالية مش

 مخصصة لالستخدام الصناعي والتي فازت بها شركة اجيليتي.

وهناك عدد من المشاريع المخطط لطرحها بالقطاع والتي من ضمنها 

مشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء التابع لهيئة مشروعات الشراكة 

مليون دينار كويتي(  002اص وبلدية الكويت )بين القطاعين العام والخ

 -، والمرحلة األولى9191المقرر ترسيتها في الربع الثاني من عام 

مليون دينار كويتي(  910من مشروع ميناء مبارك الكبير ) 0Aالحزمة 

 068التابع لوزارة الكهرباء والماء، ومشروع مستشفى ابن سينا الجديد )

مليون دينار كويتي( التابع لوزارة الصحة، وكالهما مقرر اسناده في 

 .9191الربع الثالث من عام 
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 قطاع الطاقة والمياه

لمشاريع الطاقة والمياه نظرا  لتزايد الطلب على الرغم من الحاجة الملحة 

عليها، إال ان قيمة المشاريع التي تم  إسنادها ضمن القطاع خالل الربع 

مليون دينار كويتي. أما بالنسبة  21لم تتعدى  9102الرابع من عام 

بأكمله، فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها  9102للعام 

مليون دينار كويتي  961دينار كويتي مقابل مليون  991ضمن القطاع 

. وشملت تلك المشاريع عدد كبير تابع للهيئة العامة 9108في عام 

للرعاية السكنية من ضمنها عدة أجزاء من محطات التحويل الرئيسية 

مليون دينار كويتي  21كيلو فولت بقيمة اجمالية تبلغ  211ذات جهد 

، ومشروع بناء 9102من عام والتي تم إسنادها في الربع الثالث 

مليون دينار كويتي(، الذي  08خزانات أرضية في غرب الفنطاس )

قامت وزارة الكهرباء والماء بإسناد اعماله في الربع الرابع من عام 

. وتشير التوقعات الخاصة بقطاع الطاقة والمياه إلى ان القطاع 9102

مشاريع بقيمة في ظل التخطيط لطرح  9191سوف يشهد تحسنا  في عام 

مليار دينار كويتي بما في ذلك مشروع محطة الدبدبة للطاقة  0.2

مليون دينار كويتي(  061الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة )

مليار دينار  0التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية ومحطة الخيران )

قطاعين العام كويتي( الذي تقوم بتنفيذه هيئة مشروعات الشراكة بين ال

والخاص بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والمخطط طرحهما في 

 ، على التوالي.9191الربع األول والربع الثالث من عام 

 قطاع النفط والغاز والكيماويات

مليون دينار كويتي  099شهد قطاع النفط والغاز إسناد مشاريع بقيمة 

ركز قيمة اإلسناد في مشروع وتت 9102تقريبا  في الربع الرابع من عام 

واحد فقط وهو مشروع شركة نفط الكويت المتعلق بعمليات ربط اآلبار 

نموذجا مرتبطا  باآلبار  00واألعمال المرتبطة بها، والذي يتضمن إنشاء 

مليون دينار كويتي تمت  920النفطية بقيمة اجمالية بلغت حوالي 

مليون دينار كويتي(  061) 9102معظمها خالل الربع الثاني من عام 

بما في ذلك خط األنابيب االستراتيجي الجديد الممتد من شمال الكويت 

مليون دينار كويتي(. أما على صعيد  022إلى مصفاة ميناء األحمدي )

النظرة المستقبلية للقطاع، فقد ال تتخطى قيمة المشاريع التي سيتم 

، تتركز 9191مليون دينار كويتي في عام  200اسنادها أكثر من 

معظمها في قطاع الغاز في ظل توقع طرح مشروع المرحلة الثانية من 

لشركة نفط الكويت في مايو المقبل،  JPF-4.5الغاز الحر الجوراسي 

 مليون دينار كويتي. 911والذي تقدر قيمته بحوالي 

 

بهدوء وتيرة ومن المتوقع أن يشهد قطاع المواد الكيمائية الذي يتسم 

، 9191أنشطته في الكويت ببعض الحركة التي طال انتظارها في عام 

في ظل طرح شركة الصناعات البترولية المتكاملة الكويتية لمشروع 

مجمع بتروكيماويات الزور. ومن المقرر أن يتم إسناد هذا المشروع 

 مليار دينار كويتي في الربع الرابع من 9.80الضخم الذي تبلغ قيمته 

 .9191عام 

توزيع المشاريع حسب القطاع 9102: 2الرسم البياني   

 ()مليون دينار كويتي

 

 *باستثناء المشاريع المرسيه  MEEDالمصدر: 
 

 توزيع المشاريع المخططة حسب القطاع 9191: 0الرسم البياني 

 ()مليون دينار كويتي

 

 *باستثناء المشاريع المرسيه MEEDالمصدر: 
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البناء والتشييد النفط والغاز النقل والمواصالت الطاقة والمياه المواد الكيماويه

  9191المشاريع الكبرى المخطط لها في   :0الجدول 

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

    
 وزارة األشغال العامة: الطريق اإلقليمي الشمالي من طريق السالمي إلى تقاطع طريق العبدلي النقل 081 الربع األول

 وزارة األشغال العامة :المشروع اإلقليمي للطريق الجنوبي: القسم األوسط النقل 990 الربع الثاني

اءالتشييد والبن 910 الربع لثاني  وزارة األشغال العامة :مشروع ميناء مبارك الكبير: المرحلة األولى 

 وزارة األشغال العامة : األعمال األرضية النقل 020 الربع  األول

 شركة البترول الوطنية: مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الطاقة 061 الربع األول

ميغاوات 0811هيئه الشراكة :محطة الخيران المستقلة للمياه والكهرباء \الكهرباء و الماءوزارة  الطاقة 0101 الربع الثالث  

ةالمواد الكيماوي 9801 الربع الرابع  البترولية المتكاملة:  الزور للبتروكيماويات 
    

  MEEDالمصدر: 
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Head Office International Network  NBK Capital 
Kuwait 

National Bank of Kuwait SAKP 

Abdullah Al-Ahmed Street 

P.O. Box 95, Safat 13001 

Kuwait City, Kuwait 

Tel: +965 2242 2011 

Fax: +965 2259 5804 

Telex: 22043-22451 NATBANK 

www.nbk.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahrain 

National Bank of Kuwait SAKP 

Zain Branch 

Zain Tower, Building 401, Road 2806 

Seef Area 428, P. O. Box 5290, Manama 

Kingdom of Bahrain 

Tel: +973 17 155 555 
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