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قيمة العقود في الكويت تتراجع  %28في العام
 2017وأداء القطاعات يشهد تفاوتا
تراجعت القيمة اإلجمالية للعقود المرسية في جميع القطاعات بواقع  ٪28خالل
العام  .2017إذ تشير "ميد" للمشاريع إلى بلوغ قيمة المشاريع المرسية 4.0
مليارات دينار ،متراجعة عن متوسطها لفترة الخمس سنوات البالغ  5.0مليارات
دينار .وقد عوّ ض االرتفاع الكبير في عقود قطاع الطاقة والمياه مقارنة بالسنوات
السابقة عن التباطؤ الذي شهدته وتيرة ترسية المشاريع في القطاعات األخرى،
أهمها قطاع النقل والمواصالت وقطاع البناء والتشييد.
ومن المتوقع أن تستقر قيمة المشاريع المرسية في العام  2018عند مستواها
الذي حققته في  ،2017مع توقعات بتسجيل قطاع البناء والتشييد معظم
الزيادات ،وذلك على إثر تأجيل تسلّم العروض على عدد من مشاريع القطاع التي
تبلغ قيمتها اإلجمالية  2مليار دينار حتى العام  .2018كما من المحتمل أن يتم
ترسية بعض عقود قطاع النقل والمواصالت المؤجلة التي تبلغ قيمتها  0.7مليار
دينار.

< نمر كنفاني
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المشاريع المرسية
(مليار دينار)
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المصدر :ميد للمشاريع

توقعات العققود المرسية

الطاقة والمياه
حققت مشاريع قطاع الطاقة والمياه مستوى قياسيا ً لتصل قيمتها إلى  0.9مليار
دينار في العام  ،2017وقد ش ّكل مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة
الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) معظم هذه القيمة ،ويعد أحد المشاريع الخمسة
المرسية لهذا القطاع .وستقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام
والخاص بتمويل هذا المشروع الذي تم ترسيته لصالح تحالف شركتي "دبليو تي
أي واسيرتيكنيك" واالستشارات المالية الدولية .وبينما سبّب إلغاء مشروع محطة
شمال الزور تأخيرا في قطاع الطاقة ونشاط الشراكة ،فمن المزعم أن تحل محله
المرحلة الثانية من المشروع كجزء من المرحلة الثالثة .وليس هنالك تطورات حتى
اآلن فيما يخص مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة وتقطير المياه والذي كان
متوقعا أن يحرز تقدما على مشروع محطة الزور.
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المصدر :ميد للمشاريع – اعتبارا من  1فيراير 2018

وبلغت قيمة العقود المرسية في قطاع الطاقة والمياه  502مليون دينار ،إال أن
مشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية قد تم تأخيره .حيث تم ترسية
المشروع لصالح تحالف بقيادة شركة "كونستركسيون انديستلاير لي ميدتريان"
الفرنسية بعرض قيمته  236مليون دينار في سبتمبر  ،2017إال أن ديوان
المحاسبة قام برفض المناقصة باالستناد إلى المستندات المقدمة ،مما نتج عن ذلك
تأجيل المشروع حتى العام  2018بعد أن يتم استيفاء شروط ديوان المحاسبة.
من المتوقع أن يتم ترسية ما تصل قيمته إلى  650مليون دينار من مشاريع
قطاع الطاقة في الفترة القادمة .ومن أهم تلك المشاريع محطة الدبدبة للطاقة
الشمسية في مجمع الشقايا المتجددة  ،حيث تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية
على ترسية هذا المشروع لتساهم الطاقة الشمسية بواقع  ٪15من الطلب على
الكهرباء بحلول العام  ،2030ويأتي ذلك تماشيا مع خطة التنمية.
النفط والغاز
تسارع نشاط المشاريع في قطاع النفط خالل العام  2017لتصل قيمة المشاريع
المرسية إلى  1.1مليار دينار .وتعد المشاريع الثالثة التالية من أبرز المشاريع
الخمسة عشر المرسية في  :2017مشروع شركة نفط الكويت لبناء مركز تجميع
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لمصلحة شركة "بتروفاك" البريطانية بقيمة  390مليون دينار ،ومشروع تمديد
أنبوب المصفاة الجديدة لصالح شركة "سايبم" بقيمة  255مليون دينار ،ومشروع
أنبوب نقل النفط من شمال الكويت إلى مشعب الخلط المركزي في األحمدي بقيمة
 113مليون دينار لشركة "الرسين اند توبرو" الهندية.
بالمقابل ،تراجع نشاط المشاريع المرسية في قطاع الغاز خالل العام  2017بعد
أن شهد تسارعا ً استثنائيا ً في السنتين السابقتين ،ومن المتوقع أن يحافظ على
اعتداله نسبيا ً في العام  .2018فقد تم توقيع عقدين في العام  2017بقيمة 96
مليون دينار ،مما يعكس تباطؤا بعد االنتعاش الذي شهده القطاع في العامين 2015
و 2016حينما بلغت قيمة العقود  1.3مليار دينار .ومن المتوقع أن يشهدان
قطاعي النفط والغاز ركودا في العام  2018بقيمة متوقعة تبلغ  620مليون دينار.
النقل والمواصالت
تراجع نشاط المشاريع في قطاع النقل والمواصالت خالل العام  2017بعد القوة
التي شهدها في  2016وذلك على إثر التأخر في المشاريع بصورة رئيسية .فقد
تم ترسية خمسة عشر مشروعا في هذا القطاع خالل العام  2017كان أكبرهم
مشروع تطوير البنية التحتية لمدينة جنوب المطالع بقيمة  212مليون دينار .كما
تم ترسية مشروع إنشاء مدرج جديد وتوسعة المدرج الحالي في مطار الكويت
الدولي التابع لحزمة تطوير مطار الكويت الدولي بقيمة  147مليون دينار .وقامت
لجنة المناقصات المركزية بتأجيل ترسية مشروع إنشاء طريق وتقاطع مدينة
جنوب المطالع .ولم تتمكن شركة "ميتالورجيكال كوربوريشن" الصينية ووكيلها
"شركة خالد علي الخرافي للمقاوالت" ،اللتان قدمتا أدنى العروض ،من تجميع
الضمان البنكي المطلوب البالغ  85مليون دينار .حيث تشير "ميد" للمشاريع أنه
من المحتمل أن يتم ترسية المشروع على ثاني أدنى العروض المقدمة من قبل
شركة "ماكيول التركية" ووكيلها المحلي شركة "كونتك المتحدة" للمقاوالت بقيمة
 109مليون دينار.
ومن المتوقع أن يتم ترسية ما تصل قيمته إلى  700مليون دينار من المشاريع
في قطاع النقل والمواصالت خالل الفترات الفصلية القادمة حتى نهاية العام .إذ
تعمل وزارة األشغال العامة والهيئة العامة للرعاية السكنية على ستة مشاريع ال
تزال في مرحلة تسلم العطاءات ،باإلضافة إلى ثالثة مشاريع أخرى تابعة لعدة
جهات حكومية .وتتبع بعض هذه المشاريع حزمة تطوير الطريق االقليمي الشمالي
والطريق االقليمي الجنوبي ومشروع شبكة طرق مدينة جنوب المطالع اإلسكانية.
البناء والتشييد
تراجع إجمالي قيمة المشاريع المرسية في قطاع البناء والتشييد في  2017إلى
 0.5مليار دينار وذلك بالرغم من ارتفاع عدد العقود في القطاع .إذ تم ترسية ما
ال يقل عن ثالثين عقدا ،إال أن صغر حجم هذه المشاريع (ثالثة منها فقط تجاوزت
قيمتها  30مليون دينار) أدى إلى تراجع قيمة المشاريع في هذا القطاع نظرا
لترسية  21منها في  2016بقيمة إجمالية بلغت  1.2مليار دينار.
ومن المتوقع أن يحتل نشاط المشاريع في قطاع البناء والتشييد الصدارة في
 2018وقد تصل قيمة المشاريع فيه إلى  2مليار دينار .ومن المزمع دراسة 26
مشروعا أهمها مجمع الوزارات في محافظة الجهراء بقيمة  260مليون دينار الذي
قد يتم ترسيته في النصف األول من  .2018وتشير "ميد" للمشاريع أن أدنى
العروض المقدمة جاءت من قبل شركة "يونايتد غلف" ومن المحتمل أن تفوز
بالمناقصة .حيث تم تأجيل المشروع حتى العام  2018نتيجة بعض القيود المالية.
أما ثاني أكبر المشاريع في هذا القطاع فهو مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة معسكر
كاظمة التابع للحرس الوطني المقدر بنحو  300مليون دينار.
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