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  إذ ارتفعت القيمة 2021تسارعت وتيرة إسناد المشاريع في الربع األخير من عام ،

على أساس ربع  %265مليون دينار كويتي )+ 556إلى  المسندةاإلجمالية للمشاريع 

ً للبيانات الصادرة عن مجلة %279سنوي، +  MEED على أساس سنوي(، وفقا

إلى  2021في عام  المسندةاريع (. وبذلك يصل إجمالي قيمة المش1)الرسم البياني 

. وجاءت تلك القيمة أقل من 2020مقارنة بعام  %13مليار دينار، بنمو نسبته  1.5

مليار  2.4التي اشارت في وقت سابق إلى وصول قيمة المشاريع إلى و ،التوقعات

دينار نتيجة لتأخير العطاءات الحكومية في ظل تقليص اإلنفاق الرأسمالي وقيود سالسل 

وريد الناجمة عن الجائحة. وكان قطاع النفط والغاز المحرك الرئيسي الذي عزز الت

فقد احتل  2021. أما خالل عام 2021قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من عام 

من إجمالي المشاريع المسندة،  %50قطاع البناء والتشييد الصدارة باستحواذه على 

تسارع وتيرة أنشطة المشاريع  MEED . وتتوقع%32تبعه قطاع النفط والغاز بنسبة 

  .مليار دينار 3.0، إذ من المقرر إسناد مشاريع بقيمة 2022في عام 

  بلغت قيمة المشاريع التي تم اسنادها ضمن قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع من

مليون دينار. وكان الجزء األكبر منها لمشروع ضاحية حصة  128 حوالي 2021عام 

مليون دينار( والمشروع التابع  42المباني التجارية منخفضة االرتفاع ) -المبارك 

مليون دينار(.  36لشركة نفط الكويت لمعالجة تلوث التربة ضمن برنامج تأهيل البيئة )

فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد  2021أما خالل عام 

، من المتوقع 2022. وفي عام 2020عن عام  %89دة قدرها مليون دينار، بزيا 705

مليون دينار للقطاع. وتشمل تلك المشاريع تولي األمانة العامة  723إسناد عقود بقيمة 

لمجلس الوزراء عملية تطوير أربعة مواقع ضمن محور جسر الشيخ جابر األحمد 

 150قل والمعالجة )مليون دينار( ومشروع جنوب الكويت للتنقيب والن 165الصباح )

مليون دينار( التابع لشركة نفط الكويت، وكالهما سيتم إسناد أعماله في الربع الثاني من 

 .2022عام 

  وعلى صعيد قطاعي الكهرباء والمياه، تباطأت وتيرة إسناد المشاريع مجدداً في الربع

ون ملي 45على أساس ربع سنوي إلى  %5، إذ انخفضت بنسبة 2021الرابع من عام 

دينار. وتم إسناد عدة عقود صغيرة خالل الربع األخير من العام الماضي بما في ذلك 

اثنين من مشاريع تغذية محطات التحويل الرئيسية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية 

مليون دينار. إال انه من المتوقع أن ينتعش نشاط قطاعي الكهرباء  30السكنية بقيمة 

ى خلفية تجهيز مشاريع قيد االعداد بقيمة تصل إلى نحو عل 2022والمياه في عام 

مليون دينار. ومن المتوقع تنفيذ العديد من مشاريع المياه على نطاق واسع في  798

 173، بما في ذلك محطة معالجة مياه الصرف الصحي )2022النصف األول من عام 

ة من محطة تحلية المياه مليون دينار( التابعة لوزارة األشغال العامة، والمرحلة الثاني

 مليون دينار( التابعة لوزارة الكهرباء والماء. 130المالحة )

  2021لم يتم إسناد أية مشاريع نهائياً ضمن قطاع النقل في الربع الرابع من عام .

ويعتبر هذا هو الربع الثالث على التوالي الذي يشهد تباطؤاً في أنشطة القطاع وذلك بعد 

ماليين دينار.  5لعام الماضي والذي بلغت فيه قيمة المشاريع المسندة الربع الثاني من ا

مليار دينار ضمن  1.1ومستقبالً، من المتوقع أن يتم إسناد مشاريع بقيمة تصل إلى 

قطاع النقل، بما في ذلك مشروع جنوب مدينة صباح األحمد التابع للمؤسسة العامة 

المسندة ربعيا  المشاريع : 1الرسم البياني    

(دينار مليون )  

 

 2022ناير ي 9كما في  -MEED المصدر:
 

 لمشاريع المسندة سنويا  ا :2الرسم البياني 

 مليار دينار()

 

 ها*يتضمن المشاريع المخطط ل 2022ناير ي 9كما في  -MEED المصدر:
 

 2021 توزيع المشاريع حسب القطاع: 3الرسم البياني 

 دينار( مليون)

 

  *ال يتضمن المشاريع المسندة 2022ناير ي 9كما في  -MEED المصدر:
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الطريق الجنوبي اإلقليمي التابع لوزارة مليون دينار( ومشروع  300للرعاية السكنية )

 .2022مليون دينار( في النصف األول من عام  130األشغال العامة )

  بعد  2021من جهة أخرى، تعافى نشاط قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من عام

مليون  383 المسندةبلغت قيمة العقود إذ  د هدوء نسبي في الفترات السابقة،أن شه

من إجمالي المشاريع المسندة  %70، مستحوذاً على 2021الربع الرابع من  دينار في

سناد مشروع مرافق إنتاج الغاز الجوراسي إلخالل الربع. ويعزى ذلك بصفة رئيسية 

مليون دينار(  246التابعة لشركة نفط الكويت ) JPF5و JPF4الوحدتين رقم 

مليون دينار(. وفي  123« )رنمطاً لآلبا 11»ومشروع توصيل اآلبار المعروف باسم 

، بما في ذلك العديد من مليون دينار 315قود المسندة إلى ، قد تصل قيمة الع2022عام 

 مليون دينار(. 150المشاريع النفطية التابعة لشركة نفط الكويت )

  منذ عام ً ، 2011وختاماً، فمن غير المتوقع أن يشهد قطاع الكيماويات، المستقر نسبيا

، إذ يتوقع إسناد عقود مجمع الزور للبتروكيماويات 2023ديدة حتى عام أية أنشطة ج

 ة للصناعات البترولية المتكاملة.مليار دينار( التابع للشركة الكويتي 2.85)

 
 

 

 المشاريع المخطط لها: 4الرسم البياني 

 (دينار مليار)

 

 2022ناير ي 9كما في  -MEED  المصدر:

 

  2021-الرابع  في  الربع جوائز المشاريع :1الجدول 

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

    

2021-الربع  الرابع ازغ 126.9   أعمال خارج األرض ومنشآت إنتاج JPF 5 - شركة نفط الكويت 

2021-الربع  الرابع نمًطا لربط اآلبار واألعمال المرتبطة بها 11تركيب  -شركة نفط الكويت  النفط 122.7   

2021-الربع  الرابع  أعمال خارج األرض ومنشآت إنتاج JPF 4 - شركة نفط الكويت النفط 119.4 

2021-الربع  الرابع البناالتشييد و 42.3  مباني تجارية منخفضة االرتفاع -حصة المبارك  -العقارات المتحدة    

2021-الربع  الرابع برنامج المعالجة البيئية في الكويت: مشروع معالجة التربة -شركة نفط الكويت  التشييد والبنا 36   

2021-الربع  الرابع 3و  2عبد هللا المبارك: المباني العامة في بلوك  جنوب -المؤسسة العامة للرعاية السكنية  التشييد والبنا 25.8   

2021-الربع  الرابع 6، و  5،  4،  1جنوب عبد هللا المبارك: المباني العامة في بلوك  -المؤسسة العامة للرعاية السكنية  التشييد والبنا 18   

2021-الربع  الرابع كيلو فولت محطات التغذية الرئيسية 400المطالع:  جنوب مدينة -المؤسسة العامة للرعاية السكنية  الطاقة 15.3    

2021-الربع  الرابع كيلوفولت 400محطات المحوالت الرئيسية لتغذية   -المؤسسة العامة للرعاية السكنية  الطاقة 15    

2021-الربع  الرابع  الطاقة 8.4 
يلوفولت فيك 132تمديد وصيانة الكابالت األرضية  -المؤسسة العامة للرعاية السكنية   N3   ، N4  في مدينة

 المطالع
 

 
 

 2022يناير  9كما في  -MEED المصدر: 

 

  2022 المشاريع الكبرى المخطط لها في  :2الجدول 

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

    

2022-الربع  االول لنقلا 300  صباح األحمد: حزمة البنية التحتية جنوب -المؤسسة العامة للرعاية السكنية    

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

2022-الربع  الثاني تطوير أربعة مواقع على جسر الشيخ جابر األحمد الصباح -األمانة العامة لمجلس الوزراء الكويت  التشييد والبنا 165   

2022-الربع  الثاني مشروع التنقيب والنقل والمعالجة بجنوب الكويت -شركة نفط الكويت  التشييد والبنا 150    

2022-الربع  الثاني المرحلة الثانية -مياه البحر في الدوحة  محطة تحلية -وزارة الكهرباء والماء  مياه 129.6   

2022-الربع  الثاني  129 
لنقلا مشروع الجزء الجنوبي من الطريق اإلقليمي: القسم المركزي -وزارة األشغال العامة    

2022-الربع  االول  120 
لنقلا    في طريق المقوع 2مفترق طرق لمبنى الركاب الجديد   -وزارة األشغال العامة  

2022-االول الربع   99 
لنقلا 58إلى تقاطع طرق رقم  82طريق المنطقة الشمالية من تقاطع طريق رقم  -وزارة األشغال العامة    

2022-الربع  االول  90 
لنقلا حزمة البنية التحتية للمنطقة الصناعية الشدادية -الهيئة العامة للصناعة    

2022-الربع  االول  90 
لنقلا تأهيل أرصفة بميناء الشويخ -هيئة الموانئ الكويتية    

    

 2022يناير  9كما في  -MEED المصدر: 
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