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  مقارنة  2022تباطأت وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثاني من عام تباطأت

ً للبيانات الصادرة عن مجلة  ،السابقبالربع  إجمالي  وبلغللمشاريع.  MEEDوفقا

على  %55مليون دينار فقط، بتراجع بلغت نسبته نحو  156قيمة المشاريع المسندة 

وقعات البالغة مليار دينار وذلك نتيجة أساس ربع سنوي. ويعد ذلك أقل بكثير من الت

باإلضافة إلى مشاكل  النفقات،الستمرار تباطؤ وتيرة إصدار الموافقات وترشيد 

 سل التوريد المستمرة التي أدت إلى زيادة تكاليف المواد األساسية والعمالة.سال

  وسجل نمواً  ،2022قطاع النقل في الربع الثاني من عام مشاريع وتحسنت أنشطة

مليون  113مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة  %72نسبة ب

. ويعود الفضل 2020أعلى المستويات المسجلة منذ الربع الثالث من عام  وهيدينار، 

في ذلك بصفة رئيسية إلى توقيع حزمة أعمال البنية التحتية لمشروع منطقة الشدادية 

مليون دينار( وأجزاء من مشروع توسعة  84صناعة )الصناعية التابع للهيئة العامة لل

 الموانئ الكويتية. لمؤسسةميناء الشويخ التابع 

  مليون دينار  23مشاريع بقيمة  إسنادوفي ذات الوقت، شهد قطاع البناء والتشييد

تقريباً على أساس ربع سنوي. وشملت  %90الربع الثاني، بانخفاض نسبته  خاللفقط 

 مليون دينار(. 16مشروع قاعدة جابر الجوية )تلك األنشطة أعمال 

  وواصلت أنشطة قطاعي الطاقة والمياه تراجعها مجدداً خالل الربع الثاني من عام

على أساس  %49إذ انخفضت قيمة المشاريع المسندة ضمن القطاع بنسبة ، 2022

مشروعين صغيرين خالل هذا الربع،  إسنادمليون دينار. وتم  17ربع سنوي إلى 

بمنطقة الدوحة ومحطة التحويل  العاليما مشروع محطات محوالت الجهد وه

 .لوزارة الكهرباء والماء ينالتابع الرئيسية بوبيان

  مليون دينار فقط  3.3مشروعات بقيمة  إسنادوشهد قطاع النفط والغاز في الكويت

 ت.في الربع الثاني تمثلت في عقد واحد إلصالح خط أنابيب تابع لشركة نفط الكوي

 ،قد تتسارع وتيرة أنشطة المشاريع في ظل توافر قدر أكبر من  وخالل الفترة القادمة

أن استقالة الحكومة التوقعات بعلى الرغم من وذلك السيولة وتزايد ثقة األعمال، 

 3.1اسناد مشاريع بقيمة  MEEDمزيد من التأخير. وتتوقع مجلة لتؤدي  قد األخيرة 

وعلى  يبدو متفائالً في هذه المرحلة.إال أن ذلك قد  –الي مليار دينار خالل العام الح

الرغم من االحتياجات الملحة في مجال الطاقة اإلنتاجية للكهرباء، والتحسينات 

ً لم ةالمطلوب سودة للبنية التحتية لقطاعات النقل والمرافق العامة واالجتماعية وفقا

ً  اً لتي تعتبر جزءنه من المرجح أن يتم طرح المشاريع اأالموازنة، إال  من خطة  مهما

قد ون كان من الممكن رفع معدالت اإلنفاق نظراً الرتفاع أسعار النفط. إالتنمية، و

 عرقلة تقدم المشاريع القائمة.ليؤدي نقص العمالة وزيادة تكاليف المواد األساسية 

  مليار 2.6بلغت قيمة المشاريع المخطط اسنادها  ،2022وفي النصف الثاني من عام 

ويبدو أن معظمها تم تأجيله من الفترات السابقة. وعلى صعيد قطاعي الكهرباء  ،دينار

مليار دينار في النصف الثاني  1.5إلى  قيمة المشاريعوالمياه، من المتوقع أن تصل 

، والتي يعتبر من أبرزها محطة الصبية لتوليد الطاقة وتقطير المياه 2022من عام 

 173عالجة مياه الصرف الصحي في جنوب المطالع )مليون دينار( ومحطة م 195)

مليون دينار(. أما بالنسبة للمشاريع المقرر اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد فتبلغ 

( KERPمليون دينار، بما في ذلك برنامج اإلصالح البيئي الكويتي ) 348قيمتها 

صل قيمة المشاريع مليون دينار(. وفي ذات الوقت، ت 150التابع لشركة نفط الكويت )

المسندة ربعياً المشاريع : 1الرسم البياني    

(دينار مليون )   

 

 2022 يوليو 3كما في  -MEED المصدر:

 
 

 المشاريع المسندة سنوياً  :2الرسم البياني 

 مليار دينار()

 

 هايتضمن المشاريع المخطط ل* 2022 يوليو 3في كما  -MEED المصدر:

 
 

 النصففي  توزيع المشاريع حسب القطاع: 3الرسم البياني 
 2022األول من 

 دينار( مليون)

 

 2022 يوليو 3كما في  -MEED المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

100

200

300

400

500

600

700

الربع الثاني 
    

الربع الرابع 
    

الربع الثاني 
    

الربع الرابع 
    

الربع الثاني 
    

الربع الرابع 
    

الربع الثاني 
    

القطاع الصناعي

الطاقة والمياه

النقل والمواصالت

النفط والغاز

البناء والتشييد

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

2017 2018 2019 2020 2021 2022*

Transport

Power & Water

Oil & Gas

Construction

Industrial

275 

3 

179 

49 

البناء والتشييد النفط والغاز النقل والمواصالت الطاقة والمياه

54%35%

10%

1%

mailto:omarnakib@nbk.com


 
 
 
 

 

 NBK Economic Research, T: (965) 2259 5500, econ@nbk.com, © 2022 NBK                                                               www.nbk.com 

PUBLIC 

مليون دينار، ومن أبرزها مفترق طرق  431ضمن قطاع النقل إلى إسنادها المقرر 

مليون دينار( التابع لوزارة األشغال العامة، والمقرر  120)الجديد مبنى المطار 

نه على صعيد قطاع النفط أ. إال 2022االنتهاء من أعماله في الربع الثالث من عام 

من المقرر  إذقيمة المشاريع المخطط اسنادها متواضعة،  تبقىوقع أن من المتفوالغاز، 

، قد يشهد قطاع 2023مليون دينار فقط. وفي عام  319تنفيذ مشاريع صغيرة بقيمة 

الكيماويات في الكويت بعض الحركة التي طال انتظارها، مع اسناد اعمال مشروع 

للصناعات البترولية المتكاملة  مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية

 .مليار دينار( 2.85"كيبك" )

 

 المشاريع المخطط لها: 4الرسم البياني 

 (دينار مليار)

 

 2022 يويول 3كما في  -MEED  المصدر:

 

  2022-الثاني  في  الربع جوائز المشاريع :1الجدول 
 اسم المشروع القطاع القيمة )مليون د.ك( االرساء المتوقع

    

2022- الثاني  الربع  
84.3 

 نقل
الشدادية الصناعية للمنطقة التحتية البنية حزمة - للصناعة العامة الهيئة  

2022- الثاني  لربعا  28.8 
 نقل

جديدة وأنظمة مرافق: الشويخ ميناء توسعة - الكويتية الموانئ هيئة  

2022- الثاني  لربعا  16.2 
ءالتشييد والبنا  

الجوية الجابر قاعدة في ب هورنت سوبر - األمريكي بالجيش المهندسين سالح  

2022- الثاني  لربعا  14.4 
 طاقة

(2 عدد) ف.ك 132/11 انبوبي الرئيسية المحوالت محطة - والماء الكهرباء وزارة  

2022- الثاني  لربعا  7.2 
ءالتشييد والبنا  

الكويتية البحرية القاعدة في البحرية واإلصالح البناء أعمال - األمريكي بالجيش المهندسين سالح  

2022- الثاني  لربعا  3.3 
 نفط و غاز

الكويت وشرق جنوب مناطق في األنابيب خطوط استبدال/  إصالح خدمات - الكويت نفط شركة  

2022- الثاني  لربعا  2.1 
 طاقة

والمياه للطاقة الشرقية الدوحة محطة في الجهد عالية محوالت أربعة - والمياه الكهرباء وزارة  

 

 

 

 MEEDالمصدر: 

 

  2H22 المشاريع الكبرى المخطط لها في  :2الجدول      
 روعاسم المش القطاع القيمة )مليون د.ك( االرساء المتوقع

    

2022-الربع  الثالث  
 مياه 195

الرابعة المرحلة: الصبية وتحلية كهرباء محطة ميجاوات 900 - والماء الكهرباء وزارة  

2022-الربع  الثالث  
 مياه 173

المطالع جنوب منطقة في الصحي الصرف مياه معالجة محطة - العامة األشغال وزارة  

2022-الربع  الرابع  
150 

ءناالتشييد والب الكويت جنوب في والمعالجة والنقل التنقيب مشروع - الكويت نفط شركة   

2022-الربع  الرابع  
130 

الثانية المرحلة - بالدوحة المتوسط األبيض البحر مياه تحلية محطة - والماء الكهرباء وزارة مياه  

2022-الربع  الرابع  
 نقل 120

في طريق المقوع 2مفترق طرق لمبنى الركاب الجديد   -وزارة األشغال العامة   

2022-الربع  الثالث  
 طاقة 108

ميجاوات 2400 بقدرة الصبية كهرباء بمحطة بخارية وحدات وتطوير تحديث - والماء الكهرباء وزارة  

2022-الربع  الرابع  
 نقل 90

الحدودية السالمي تفتيش طةنق إلى 58 تقاطع من الشمالية المنطقة طريق - العامة األشغال وزارة  

2022-الربع  الثالث  
 مياه 90

الجنوبية الخزانات مزرعة في المياه مرافق تطوير - الكويت نفط شركة  

2022-الربع  الرابع  
 مياه 78

العلمية لألبحاث الكويت بمعهد المركزية البحر مياه تحلية محطة - العلمية لألبحاث الكويت معهد  
    

 MEEDالمصدر: 
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