
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 أبرز النقاط

  فيما يعزى جزئياً 8172مليار دينار كويتي في العام  7.1سنوات ببلوغها تراجع أنشطة ترسية المشاريع إلى أدنى مستوياتها منذ تسع ،

 .للتأخيرات التقنية والقانونية

  في ظل تنفيذ المشاريع الكبرى لقطاعات  8172مليار دينار كويتي في العام  4.4من المتوقع، ارتفاع مستويات ترسية المشاريع إلى

 .الطاقة والمياه والنقل والتشييد

  مليار دينار كويتي في الربع  1.0وتيرة ترسية المشاريع على أساس ربع سنوي خالل األرباع الثالثة السابقة بقيمة إجمالية بلغت  تسارع

 .8172األول من العام 

 

 

 

، 8172ضعف أنشطة ترسية المشاريع بالكويت في 
 8172وتوقعات بتحسنها في 
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 على خلفية التأخيرات  8102انخفاض أنشطة ترسية المشاريع في 

تراجعت أنشطة ترسية المشاريع للعام الثالث على التوالي في العام 

مليار دينار كويتي فقط، فيما يعد أدنى  7.1قيمتها  بلغت، حيث 8172

. كما يعد ذلك المستوى أقل من نصف قيمة 8112مستوياتها منذ العام 

بقيمة إجمالية تصل  8172سنادها في بداية العام إالمشروعات المخطط 

مليار دينار كويتي. حيث تأثرت وتيرة ترسية المشاريع في  8.2إلى 

عراقيل من ضمنها التأخير والتوقفات وااللغاء. بعدد من ال 8172العام 

وسعت الكويت إلحراز تقدم في برنامج الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص والذي عانى من مشاكل هيكلية وتقنية وقانونية وتمويلية. كما 

إلى إعادة هيكلة هيئة  8172يمكن أن يعزى تعطيل المشاريع في العام 

اعين العام والخاص إلى جانب مراجعة مشروعات الشراكة بين القط

 اختصاصات الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

 تشير إلى انطالقة جيدة 8102ترسية المشاريع في الربع األول من 

يتوقع أن تتحسن وتيرة ترسية المشاريع نظراً الن بعضها قد تم تأجيله 

، وفي ظل 8172من العام الماضي وترحيل أعمال الترسية حتى العام 

صعوبة إعادة الجدولة مرة اخرى نظراً للحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع 

قطاعات الكهرباء والمياه وأعمال الطرق. فمن المتوقع أن تصل قيمة 

مليار دينار  4.4حوالي  8172عات التي سيتم ترسيتها في العام المشرو

كويتي تقريباً  وذلك بدعم رئيسي من مشاريع البناء الكبرى، هذا إلى 

جانب المشاريع المتأخرة في قطاعات النقل والطاقة والمياه. لذلك، ُتعد 

واعدة حتى اآلن، حيث بلغ  8172وتيرة ترسية المشاريع في العام 

مليار دينار كويتي في أبريل الجاري. وعلى  1.1يمة العقود إجمالي ق

الرغم من ذلك، وبالنظر إلى انخفاض معدل التنفيذ في السنوات األخيرة، 

طموًحا إلى حد كبير. باإلضافة إلى ذلك، مليار(  4.4)يبدو هذا الرقم 

وباعتبار سجل الكويت الضعيف في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين 

والخاص، تتزايد الضغوط لإلسراع بوتيرة ترسية المشاريع نظًرا العام 

 .8182لدورها الهام في خدمة خطة التنمية الوطنية ورؤية الكويت 

 

 سنوي(( ةوالمتوقع ةالمشاريع المرسي: 7الرسم البياني 

 *يشمل المشاريع المتوقعه  (مليار دينار كويتي)

 

 MEEDالمصدر: 
 

 النقل والمواصالت

المتوقع أن يشهد قطاع النقل والمواصالت ترسية عقود كبرى خالل  من

مليون دينار كويتي حتى  18، حيث تمت ترسية عقود بقيمة 8172العام 

مليار دينار كويتي قيد االعداد.  7.4اآلن وما زال هناك مشاريع بقيمة 

بسبب  8172حيث تم تأجيل تنفيذ العديد من هذه المشاريع في العام 

شاكل الهيكلية الخاصة بالهيئة العامة للطرق والنقل البري، بعض الم

وهي السلطة المسؤولة عن تنفيذ أعمال الطرق ومشاريع النقل 

والمواصالت. وقد أصبحت هذه المشاريع شاغالً ملحاً ومحوراً للضغوط 

السياسية نظراً للتأخر الشديد في مشاريع الصيانة وتحسين البنية التحتية 

الت على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تتراجع للنقل والمواص

فرص التأخير أو اإللغاء للمشاريع في هذا القطاع. وتشمل أبرز 

المشاريع المخطط تنفيذها، الطرق اإلقليمية الشمالية والجنوبية لوزارة 

األشغال العامة، والتي تخضع حالًيا لتقييم العطاءات ومن المقرر أن يتم 

مليون دينار كويتي،  412يمة إجمالية تصل إلى ترسيتها قريًبا بق

باإلضافة إلى طرح الهيئة العامة للطيران المدني للمرحلة األولى من 

 مليون دينار كويتي. 721توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي بقيمة 
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 البناء والتشييد

من المتوقع أن يكون قطاع البناء والتشييد أكبر القطاعات المساهمة في 

، حيث تم 8172إجمالي المشروعات المتوقع أن يتم ترسيتها في العام 

مليون دينار كويتي في الربع األول من العام،  288ترسية مشاريع بقيمة 

ل مليار دينار كويتي خال 7.7ومن المخطط أن يتم ترسية مشاريع بقيمة 

 التي تم ارسائهاالفترة المتبقية من العام. ومن ضمن المشروعات الهامة 

مليون  488مشروع المساكن منخفضة التكاليف في مدينة الجهراء بقيمة 

دينار كويتي، وهو أحد المشاريع التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 

منخفضة التكاليف. والتي تم تكليفها بتلبية الطلب المتزايد على المساكن 

وحدة سكنية ويتم اقامته  2،211ومن المقرر أن يتألف المشروع من 

هكتاًرا، على أن يكتمل تنفيذ المشروع في العام  281على مساحة 

. وضمن المشاريع اإلنشائية البارزة األخرى التي تم التخطيط لها 8181

تابع في وقت الحق من العام، مشروع توسعة ميناء مبارك الكبير ال

لوزارة األشغال العامة ومستشفى ابن سينا التابع لوزارة الصحة، بقيمة 

مليون دينار كويتي. وقد وصلت تلك  482إجمالية مجمعة تصل إلى 

المشاريع حالياً لمرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، والتي يرجح 

 طرحها في القريب العاجل.

 المشاريع المرسية: 8الرسم البياني 

 ع سنوي()رب

 

 MEEDالمصدر: 
 

 الطاقة والمياه

في ظل تزايد التعداد السكاني وتطوير مشاريع كثيفة االستهالك للطاقة 

كجزء من خطة التنمية الوطنية، من المتوقع أن يزداد الطلب على 

المرافق العامة بصفة متزايدة. وتشمل تلك المشاريع بناء مدن سكنية 

جديدة، باإلضافة إلى خطط إلقامة منشآت صناعية وبتروكيماوية جديدة. 

 71ع وزارة الكهرباء والماء زيادة الطلب على الكهرباء بواقع وتتوق

. ويأتي ذلك على خلفية خطط توسيع 8181جيجاوات بحلول العام 

محطات الطاقة والمياه الحالية، وتشغيل مرافق متكاملة جديدة، ومشاريع 

الطاقة المتجددة، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة للدولة لتلبية الطلب 

لمستقبلي على المرافق العامة. إال أن مخاطر التأخير ال تزال الحالي وا

قائمة بالنظر إلى تجربة األعوام األخيرة. وعلى الرغم من أنه لم يتم 

، إال انه من 8172ترسية أي مشاريع في هذا القطاع منذ بداية العام 

مليار دينار كويتي خالل الفترة  1.2المتوقع أن يتم ترسية مشاريع بقيمة 

متبقية من هذا العام، ومن أبرز الترسيات المتوقعة هذا العام  مشروع ال

 1.4الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة بتكلفة 

مليار دينار كويتي، والذي دخل حالًيا مرحلة العطاءات ومن المقرر أن 

نه ال يتم ترسية المشروع قريًبا. باإلضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أ

يزال في مرحلة مبكرة )مرحلة التخطيط(، فقد أحرزت هيئة مشروعات 

الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقدماً ملحوظاً في تخطيط 

المشروعين الرئيسيين في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه، وتحديداً 

مشروع محطة الزور الشمالية ومشروع محطة الخيران. وكانت قد تمت 

شركات للتقدم بطلبات ابداء الرغبة في نوفمبر الماضي، وتعمل دعوة ال

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على تعيين 

استشاري لكال المشروعين، وبعد ذلك من المتوقع أن تبدأ عملية الشراء. 

كما يتوقع طرح مشروع محطة الزور الشمالية في الربع الثالث من العام 

. 8181ن يتوقع طرح مشروع محطة الخيران في العام ، في حي8172

باإلضافة إلى ذلك، ستقوم وزارة الكهرباء والماء بإسناد مشروع محطة 

 .8181النويصيب المتوقع طرحه في العام 

 النفط والغاز والمواد الكيميائية

على الرغم من أن التركيز سينصب هذا العام على المشاريع في 

شهد قطاع النفط والغاز قيام شركة نفط الكويت القطاعات األخرى، فقد 

أبريل، بقيمة  7بترسية مشروع خط أنابيب تصدير الغاز الجديد في 

مليون دينار كويتي. كما سيتم ترسية مشاريع اخرى  744تعاقدية بلغت 

مليون دينار كويتي ضمن قطاع النفط  488بقيمة إجمالية تصل إلى 

حق من هذا العام. من جهة أخرى، والغاز المخطط تنفيذها في وقت ال

من المتوقع أن يحصل قطاع المواد الكيميائية على دعم كبير في العام 

من خالل تنفيذ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات الذي طال  8181

مليار دينار كويتي والذي تأخر  8انتظاره، والذي تقدر قيمته بحوالي 

نية والتمويلية. حيث ألقت بسبب العقبات التق 8172تنفيذه في العام 

التغييرات المتكررة في قيادات القطاع بظاللها على ترسية المشاريع 

ضمن هذا القطاع، مما يجعل توقعات قطاع النفط والغاز والمواد 

الكيميائية غامضة إلى حد ما. أما على الصعيد اإليجابي، فإن موافقة 

حصول على قرض مجلس الوزراء مؤخًرا لمؤسسة البترول الكويتية لل

مليار دينار كويتي لتمويل خططها االستراتيجية على مدار  70بقيمة 

السنوات الخمس القادمة من شأنه دعم أنشطة المشاريع ضمن هذا 

 القطاع خالل األعوام القليلة المقبلة.

 *ترسيه المشاريعتوقعات : 8الرسم البياني 

 )مليار د.ك(
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