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  إلى أدنى مستوى  2022تباطأت وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث من عام

من العام  بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الربع الثالث إذ منذ عشرين عاماً،

على أساس ربع سنوي مقابل  %69، بتراجع بلغت نسبته مليون دينار 49الحالي 

. وخالل التسعة (1)الرسم البياني  2022 مليون دينار في الربع الثاني من عام 156

، مليون دينار 339لمشاريع المسندة ، بلغ إجمالي قيمة ا2022أشهر األولى من عام 

. وعلى الرغم من 2021% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 63أي أقل بنسبة 

إمكانية حدوث انتعاش في الربع الرابع )برجاء النظر أدناه(، إال أنه يجب تحقيق 

 ائج توازى قيمة المشاريع التي تمزيادة قوية في هذا الربع االخير حتى ينهي العام بنت

 .مليار دينار 1.5والتي وصلت إلى  2021خالل عام  إسنادها

  واستحوذ قطاعي الطاقة والمياه على النصيب األكبر من أنشطة المشاريع المسندة

 34مسندة ضمن القطاع مشاريع الإذ بلغت قيمة ال ،الحالي في الربع الثالث من العام

، فيما يعزى بصفة رئيسية إلسناد مشروع خط المياه العذبة التابع لوزارة مليون دينار

 .مليون دينار 25الكهرباء والماء البالغ قيمته 

  ، قطاع النقل الوحيد الذي شهد نشاطاً في الربع  كانباإلضافة الى الطاقة و المياه

اسناد مشروع توفير طاقم األسطول البحري التابع  تم إذ ،2022الثالث من عام 

 .مليون دينار 15لشركة نفط الكويت بقيمة 

  ولم تشهد قطاعات البناء والتشييد والصناعة والنفط والغاز اسناد اية مشاريع في

ذلك ارتفاع معدالت لمن ابرز األسباب التي أدت و ،2022الربع الثالث من 

 سالسللفة المواد واستمرار التحديات التي تواجه التضخم، مما أدى إلى ارتفاع تك

التوريد ونقص العمالة. كما ارتفعت تكلفة االقتراض في ظل تشديد السياسة النقدية 

برفع أسعار الفائدة هذا العام من قبل البنك المركزي الكويتي. كما يمكن القول إن قيام 

القطاع  وبطء اجراءات يقينعدم الحالة  وارتفاعالحكومة بترشيد اإلنفاق الرأسمالي 

  .العوامل التي أثرت على تنفيذ المشاريع خالل هذا الربع أحد العام كانت من

 ووفقاً لمجلة MEED  مليار دينار خالل  2.2، من المتوقع اسناد مشاريع بقيمة

والتي تعتبر معظمها من المناقصات المؤجلة من  ،2022الربع األخير من عام 

خالل  أنه وبالنظر إلى االتجاهات العامة لحركة السوق حتى اآلن األرباع السابقة. إال

هذا العام، فمن المرجح أن تكون تلك النظرة شديدة التفاؤل. ومن المتوقع أن يقوم 

، في ظل مليار دينار 1.4نحو قطاع الكهرباء والمياه بطرح مشاريع بقيمة تصل إلى 

ة القيام بها في محطة معالجة مياه أعمال التطوير التي تتولى وزارة األشغال العام

مليون دينار( ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي  210الصرف الصحي في كبد )

مليون دينار(، والتي تعتبر من أكبر مشاريع  173في مشروع جنوب المطالع )

القطاع. ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد 

الكويتي التابع لشركة نفط ار بما في ذلك برنامج االصالح البيئي مليون دين 233

مليون دينار. في حين تصل قيمة المشاريع المقرر اسنادها  180بتكلفة  الكويت

، ومن أبرزها مفترق طرق مبنى المطار مليون دينار 364ضمن قطاع النقل إلى 

صعيد قطاع النفط  مليون دينار(. أما على 120الجديد التابع لوزارة األشغال )

والغاز، فمن المتوقع أن تظل قيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة، إذ من 

 .مليون دينار فقط 206المقرر تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 

المسندة المشاريع : 1الرسم البياني    

(دينار مليون )   

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

الربع  الثالث 
    

الربع االول 
    

الربع  الثالث 
    

الربع االول 
    

الربع الثالث 
    

الربع االول 
    

الربع الثالث 
    

القطاع الصناعي

الطاقة والمياه

النقل والمواصالت

النفط والغاز

البناء والتشييد

 
 2022أكتوبر 25 كما في  -MEED المصدر:

 
 

 المشاريع المسندة سنوياً  :2الرسم البياني 
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 ها*يتضمن المشاريع المخطط ل 2022أكتوبر  25في كما  -MEED المصدر:

 
 

الل المشاريع المسندة حسب القطاع خ: 3الرسم البياني 
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 2022أكتوبر  25كما في  -MEED المصدر:
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  من المتوقع أن تتحسن ف، 2023وبالنظر إلى التوجهات المستقبلية حتى عام

خاصة عقب تأدية  فضة،أنشطة اسناد المشاريع مقارنة بهذه المستويات المنخ

وضع خطة التنمية الكويتية في صدارة لالحكومة الجديدة لليمين الدستوري وتطلعها 

ً خالل االثنا عشر شهراً  أولوياتها. كما يتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة نسبيا

ً لمجلة ، يقدر ان تصل قيمة المشاريع المسندة على مدار MEED القادمة. ووفقا

، توجه معظمها لمجمع مليار دينار 5.4إلى  2022من عام ة األولى األرباع الثالث

الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة )كيبيك( 

ومشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 .مليار دينار 1.2بقيمة 

 

 المشاريع المخطط لها: 4الرسم البياني 
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 2022أكتوبر  25كما في  -MEED  المصدر:

 

 

  2022-لثالثا في  الربع جوائز المشاريع :1الجدول 

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

    
2022- الثالث  الربع السادس الدائري إلى الوفرة من العذبة المياه خط - والمياه الكهرباء وزارة مياه 25.2   

2022- الثالث  الربع البحري األسطول طاقم - الكويت نفط شركة نقل 15   

2022- الثالث  الربع األحمد صباح بشرق الرئيسية المحوالت محطة - السكنية للرعاية العامة الهيئة طاقة 4.2   

2022- الثالث  الربع األحمد صباح مدينة: الصناعية بالمنطقة الرئيسية المحوالت محطة - السكنية للرعاية العامة الهيئة طاقة 4.2   

 MEEDالمصدر: 

 

 4Q22يالمشاريع الكبرى المخطط لها ف  :2الجدول 

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

    

2022-الربع  الرابع والمتطورة القائمة كبد شمال الصحي الصرف مياه معالجة محطة تحديث - العامة األشغال وزارة مياه 210   

2022-الربع  الرابع المطالع جنوب منطقة في الصحي الصرف مياه معالجة محطة - العامة األشغال وزارة مياه 173.4   

2022-الربع  الرابع الشمالية الشعيبة بمحطة غازية توربينات إنشاء - والمياه الكهرباء وزارة طاقة 150   

2022-الربع  الرابع الثانية المرحلة - بالدوحة المتوسط األبيض البحر مياه تحلية محطة - والماء الكهرباء وزارة مياه 129.6   

2022-لرابعالربع  ا في طريق المقوع 2مفترق طرق لمبنى الركاب الجديد   -وزارة األشغال العامة  نقل 120   

2022-الربع  الرابع العلمية لألبحاث الكويت بمعهد المركزية البحر مياه تحلية محطة - العلمية لألبحاث الكويت معهد مياه 78   

2022-الربع  الرابع الكويت غرب منطقة في بها المرتبطة واألعمال التدفق خطوط إنشاء - الكويت نفط شركة نفط و غاز 69   

2022-الربع  الرابع ءالتشييد والبنا 60  ب المنطقة: والمعالجة والنقل للتنقيب الكويت جنوب - الكويت نفط شركة   

2022-الربع  الرابع ءالتشييد والبنا 60  ج المنطقة: عالجةوالم والنقل للتنقيب الكويت جنوب - الكويت نفط شركة   
    

 MEEDالمصدر: 
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