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 2017هدأت وتيرة تنفيذ المشاريع في الكويت نسبياً في النصف الثاني من العام 

فقد تمت إثر بعض التأخير في مواعيد استالم العطاءات على المشاريع الضخمة. 

دينار وفق "ميد"  مليون 600بقيمة  2017ترسية عقود في الربع الثاني من العام 

. وقد تصدرت مشاريع 2016للمشاريع، أي نصف المتوسط ربع السنوي للعام 

الطاقة ومشاريع النقل والمواصالت نشاط النشاط. ونتوقع أن تتحسن وتيرة تنفيذ 

العديد من المشاريع المتأخرة. ومن  بتنفيذ المشاريع لما تبقى من العام وذلك للمضي

مليار دينار خالل النصف الثاني من  3.5المتوقع أن يتم ترسية عقود جديدة بقيمة 

 .2017العام 

وجاءت مشاريع الطاقة ومشاريع النقل والمواصالت في المقدمة خالل الربع 

خم المشاريع أرست وزارة الكهرباء والماء عقداً ألضإذ . 2017الثاني من العام 

مليون دينار  176بقيمة  2017من بين دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو 

أيضاً وزارة األشغال العامة ترسيته لشركة الغانم العالمية. كما أرست  وقد تمت

خالل الربع ثالثة مشاريع طرق وهم مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي بقيمة 

بقيمة  كة الطرق بمنطقة جنوب السرةتطوير شبمليون دينار( ومشروع  92.8)

مليون دينار( ومشروع الطريق الواصل بين ميناء عبدهللا والوفرة بقيمة  85.2)

  مليون دينار(. 84.9)

مشاريع البناء والتشييد ومشاريع  كل من وترّكز التأخير في استالم العطاءات في

التي تقّدر قيمة المشاريع إذ  النقل والمواصالت ومشاريع الطاقة ومشاريع النفط.

 2.4 بنحو 2017كان من المفترض أن يتم ترسيتها في الربع الثاني من العام 

في قطاع البناء والتشييد بقيمة إجمالية تبلغ  مشروعاً أربعة عشر منها مليار دينار، 

 850مليون دينار وثمانية في قطاع النقل والمواصالت بقيمة إجمالية تبلغ  808

مليون دينار وأربعة  456وتسعة في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ  مليون دينار

مليون دينار. وسيوضح التقرير تفاصيل  230في قطاع النفط بقيمة إجمالية تبلغ 

   تلك المشاريع أدناه.

 النقل والمواصالت

نشاط المشاريع المرسية في الربع الثاني من  تصّدر قطاع النقل والمواصالت

مليون دينار ويتوقع أن يتم ترسية المزيد  280قيمة إجمالية بلغت ب 2017العام 

إذ من المتوقع أن  مليار دينار. 1.1بقيمة  2017من المشاريع في بقية العام 

استالم العطاءات على تسعة مشاريع وزارة األشغال العامة عن البدء في  تعلن

مختلفة هذا العام، لكل من مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي ومشروع شبكة طرق 

مدينة جنوب المطالع اإلسكانية ومشروع الطريق اإلقليمي الجنوبي باإلضافة إلى 

أن يتم ترسية  فقد كان من المفترضبعض عمليات التطوير للطرق الموجودة. 

 لوال التأخير الذي طرأ.  2017العام الربع الثاني من اية نهبسبعة منها 

 الشمالي اإلقليمي الطريق مشروع عقود من أربعة ترسية يتم أن المتوقع منو

أنه من إلى وتشير "ميد للمشاريع"  .مليون دينار 448بقيمة تبلغ  العام هذا خالل

المتوقع أن تقّدم شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت أقل العطاءات للجزء 

يتم سمليون دينار والذي  197الطريق اإلقليمي الجنوبي بقيمة المركزي من 

قد حظيت شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت ترسيته قريباً. الجدير بالذكر أن 

يستغرق استكماله ثالث  قدالذي  رةالطرق بمنطقة جنوب السمشروع شبكة أيضاً ب
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  سنوات. 

 الطاقة

ما  2017 العام من الثاني الربع خالل المرسّية النفط قطاع مشاريع بلغ إجماليو 

 استالم طور في تزال ال التي المشاريع بلغتكما  دينار مليون 226قيمته 

. إذ تمت دينار مليار 1.1 الثاني النصف في ترسيتها المتوقع ومن العطاءات

في قطاع الطاقة، ثالثة  2017ترسية خمسة مشاريع في الربع الثاني من العام 

وحدات توربينية غازية بمحطة منها تابعة لوزارة الكهرباء والماء مثل مشروع 

من قيمة مشاريع الطاقة المرسية في الربع الثاني  ٪78الذي يشكل وحده  الصبية

 . 2017من العام 

إذ تم تأجيل ومن المزمع ترسية مشروعين ضخمين لهذا القطاع قبل نهاية العام.  

ترسية المرحلة الثانية من مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه الذي 

فترض ترسيته في الربع الثاني مكان من ال ل انتظاره حتى أواخر العام والذيقد طا

أن هيئة مشروعات الشراكة بين إلى  "ميد" للمشاريع أشارتحيث  .2017من 

القطاعين الخاص والعام ال تزال تبحث ما إذا ستقوم بترسية مشروع محطة الزور 

. ولم تعلن محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياهأوالً أم مشروع 

 الهيئة قرارهاتتخذ "ميد" أن  وتوقعتالهيئة حتى اآلن عن موعد استالم العطاءات 

. ومن المتوقع أن تصل قيمة المرحلة الثانية من مشروع 2017بحلول نهاية يوليو 

مشروع وتضم هيئة الشراكة أيضاً مليون دينار.  530محطة الزور إلى ما يقارب 

في كبد الذي يعّد من مشاريع قطاع الطاقة الضخمة  معالجة النفايات البلدية الصلبة

ليون دينار. ولكن لم يتم اإلعالن عن م 267من المتوقع أن تصل قيمته إلى و

 موعد استالم العطاءات حتى اآلن.   

 البناء والتشييد

تمت ترسية مشروع واحد فقط في قطاع البناء والتشييد خالل الربع الثاني من  

وال تزال عقود القطاع األخرى في مرحلة استالم العطاءات والتي  2017العام 

فقد قامت شركة مباني بترسية المرحلة الرابعة من  مليار دينار. 1.7تبلغ قيمتها 

مليون دينار لشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة.  63.7مجمع األفنيوز بقيمة 

ومن أهم المشاريع المتأخرة في قطاع البناء مجمع الوزارات في الجهراء بقيمة 

ومن  .2017مليون دينار والذي يعد أهم مشاريع البناء المترقبة في العام  363

المحتمل أن تنقل وزارة األشغال العامة موقع المشروع إلى مدينة جنوب المطالع 

حسب تقرير "ميد" للمشاريع دون أي معلومات رسمية بهذا الشأن. وقد سلّم 

عقداً لمشروع قصر العدل الجديد بقيمة  بالنسابة عن وزارة العدل الديوان األميري

العطاءات والذي سيكون أضخم وأعلى  مليون دينار من أجل بدء استالم 303

مبنى قضائي في العالم. وقد قّدمت شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأبناؤه أقل 

 مليون دينار وال تزال العطاءات تحت التقييم. 288 بقيمةالعطاءات 

 النفط

بينما  2017لم يطرأ على قطاع النفط أي نشاط يذكر خالل الربع الثاني من العام  

 935إجماالً  2017ة العقود المتوقع ترسيتها في النصف الثاني من قيم بلغت

مليون دينار في  7.3فقد أرست شركة نفط الكويت مشروع بقيمة  مليون دينار.

استالم العطاءات لثمانية من تلك في شركة ال. وبدأت 2017الربع الثاني من 

أنبوب  تمديد روعمنها مش 2017المشاريع حالياً والتي يتوقع ترسيتها في العام 

المصفاة الجديدة. وقد تم تقديم العطاءات والبدء بتقييمها في لوقت الحالي، وقد جاء 

مليون دينار  225أقل العطاءات حسب تقرير "ميد" للمشاريع شركة "سايبم" بقيمة 

 مليون دوالر(. 842)
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