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رغم  2016في الكويت على قوته نسبيا  خالل العام  المشاريعحافظ نشاط سوق 

. فقد 2015و 2014عن أداءه االستثنائي الذي شهده في العامين  تراجعه قليال  

عند المستويات الجيدة التي  2016حافظت العقود الممنوحة على قوتها في العام 

حينما شهدت تأخيرا  ملحوظا  إثر بعض المعوقات اإلدارية  2014سبقت العام 

مشروع  2016ام في الع تم إرساؤهاوالفنية. ومن بين أهم العقود الضخمة التي 

التحويل مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادةمبنى الركاب الجديد و

   .إلى غاز.

 مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشهد تأخيرات

بعض  2016شهدت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العام 

. إذ بدأت في سوق المشاريع بصفة عامة على الرغم من قوة النشاطوذلك التأخير 

. وتجدر 2013أول مشروع شراكة في العام  ترسيةوتيرتها بالتباطؤ بعد أن تم 

مشاريع الشراكة في إلدارة  أن الكويت قد أصدرت قانونا  وأنشأت جهة إلى اإلشارة

إثر ظهور  2014. وقامت السلطات بعد ذلك بتعديل القانون في العام 2008العام 

المرحلة االولى  مشروعوهو ، أول مشاريع الشراكة ترسيةالصعوبات مع  بعض

ومنذ ذلك الوقت أصبحت هيئة الشراكة بين القطاعين . من محطة الزور الشمالية

   العام والخاص الجهة المسؤولة عن إدارة المشاريع بين القطاعين.

 2016اعتزمت هيئة الشراكة بين القطاعين إرساء عدد من المشاريع في العام و

إال أنها واجهت بعض التأخيرات. إذ تقوم الهيئة حاليا  بدراسة وتقييم أربعة مشاريع 

محطة مليار دينار وهم مشروع المرحلة الثانية من  1.9شراكة يصل إجماليها إلى 

ومشروع تطوير المدارس  ،المياه ائية وتقطيرالزور الشمالية لتوليد الطاقة الكهرب

باإلضافة إلى  ،مشاريع الشراكة في المنطقةعلى مستوى ول من نوعه الذي يعد األ

 مشروع النفايات الصلبة ومشروع تطوير استراحات الطرق السريعة. 

وتعد هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إحدى أهم دعائم خطة التنمية في 

مشروعات خطة من إجمالي  ٪20إذ تشكل تلك المشاريع ما يقارب الكويت. 

مليار دينار. حيث تساهم مشاريع الشراكة في تخفيف  30البالغة قيمتها  التنمية

ضغوطات المصروفات المالية وتشجيع مشاركة المستثمرين المحليين واألجانب 

  في الفرص االستثمارية في الكويت.

 2016لغاز والبناء والتشييد تتصدر النشاط في العام مشاريع النقل والمواصالت وا

تصدرت مشاريع قطاعات النقل والمواصالت والغاز والبناء والتشييد سوق 

. وشملت تلك المشاريع مشروع مبنى الركاب 2016المشاريع الممنوحة في العام 

الجديد في مطار الكويت الدولي وبعض مشاريع البنية التحتية للطرق في المدن 

استيراد الغاز الطبيعي المسال وإعادة إرساء مشروع محطة أيضا لجديدة. كما تم ا

انتاج الغاز الطبيعي غير  باإلضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع التغييز

تقييم ودراسة . كما يتم حاليا  الكويتعلى مستوى ول من نوعه ، األالمصاحب

الجدير بالذكر أن هذه مستشفيين وجزءا  من مبنى حرم جامعة الكويت الجديدة. 

تساهم في تلبية العديد من حاجات الدولة الملحة ال سيما مشاريع الطاقة  المشاريع

   واإلسكان وخدمات الصحة والتعليم.

 

 

 

 في الكويت الممنوحة المشاريع :1 الجدول

 )مليار دوالر)

 
 الكويت الوطنيوبنك  للمشاريع ميد المصدر:

 

 حسب القطاع الممنوحة المشاريع: 2الرسم البياني 

 ) المشاريع المخططة والممنوحة مليار دوالر)

 
  للمشاريع ميد: المصدر
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  2016مشاريع البنية التحتية تشهد تسارعا  في العام 

مقارنة  2016صالت نحو أربعة أضعافها في العام بلغت مشاريع النقل والموا

المشاريع الممنوحة. إذ أرست وزارة األشغال العامة قيمة من حيث  2015بالعام 

. ومن بين تلك المشاريع يتم تقييم 2006مليار دينار منذ العام  7.5مشاريعا  بقيمة 

 2.7اوز مليار دينار بينما تمت ترسية ما يتج 5.3ودراسة ما يصل قيمته إلى 

فقط. وقد كان أضخم المشاريع التي تم إرساؤها في  2016مليار دينار في العام 

مشروعا  ثانويا  مساندا  لمشروع توسعة مطار الكويت الدولي. يأتي  2016العام 

من بعده مبنى الركاب الجديد الذي يعد ثاني أكبر المشاريع الممنوحة في الكويت 

 . 1995منذ العام 

تعهدت الهيئة العامة للرعاية السكنية ببناء العديد من المدن التي من شأنها 

المساهمة في مواجهة النمو المستمر للطلب على الوحدات السكنية باإلضافة إلى 

فقد تم إرساء عدد من مشاريع التخفيف من اإلزدحام السكني في المناطق الداخلية. 

هيئة العامة للرعاية السكنية بإرساء مشروع البنية التحتية لتلك المدن. إذ قامت ال

مدينة جنوب المطالع الذي يعد األول من بين المشاريع األربعة الثانوية والذي من 

أرض للتوزيع باإلضافة إلى الحدائق ومباني قطعة  ألف 30المتوقع أن يضم 

الخدمات العامة واألسواق المركزية وغيرها من الخدمات. إذ تم إرساء أول 

مليون دينار  296بقيمة  2016مشروع ضخم للبنية التحتية في يونيو من العام 

 . 2020ومن المتوقع أن يتم استكماله في سبتمبر من العام 

  نتاجية والفاعلية للطاقة والمياهاالع السعة رفلغاز تساهم في مشاريع ا

. إذ 2016الغاز الممنوحة في الربع األول من العام  قطاع ارتفعت وتيرة مشاريع

مشروع محطة استيراد الغاز الطبيعي  أرست شركة البترول الوطنية الكويتية

بر والذي يعد ثاني أك ماليين دينار 908في الزور بقيمة  التغييزالمسال وإعادة 

. ومن المفترض أن تمد هذه المحطة الوقود 2016المشاريع الممنوحة في العام 

ضا  ع الطلب على الكهرباء. كما يتم أيالالزم لمحطات الطاقة خالل فترة ارتفا

التخطيط إلنشاء محطة مماثلة بنفس السعة االنتاجية والتي ستطرح للعطاءات خالل 

العام القادم. وتعد هذه المشاريع مهمة جدا  لتوسع نشاط الطاقة والمياه في الكويت 

 واالنتقال إلى مرحلة مفصلية جديدة لتوظيف الوقود النظيف كبديل. 

العديد من مشاريع النفط  2016لعام وقد أرست شركة نفط الكويت في يناير من ا

مليون دينار منها  372مليون دينار تم تخصيص  497والغاز بقيمة إجمالية بلغت 

وستتولى كل من شركة لمشروع الحقول الجوراسية للنفط والغاز غير المصاحب. 

للحزمات  ر" األميركية أعمال الهندسة والبناءجيوشركة "شلمبر "سبيتكو" المحلية

. ومن المفترض أن يساهم المشروع في انتاج ن المرحلة الثانية للمشروعم الثالث

 الغاز من الحقول الشمالية وتحسين فاعلية االنتاج للغاز والنفط.

 مشروع الحرم الجامعي والجديد ومستشفيان من أهم مشاريع قطاع البناء والتشييد

ليون دينار م 341مشروعين بقيمة إجمالية بلغت  بترسيةقامت جامعة الكويت 

فمن المتوقع  في حرم الشدادية. لتشييد مبنى اإلدارة الجامعية ومبنى مساند للطلبة

جامعة صباح السالم الجديدة في مارس من العام أن يتم استكمال مشروع انشاء 

. وال يزال كل من حرم كلية الطب وحرم كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر في 2020

 مرحلة الدراسة والتخطيط. 

وقامت وزارة األشغال العامة بترسية مشروع مستشفى الوالدة الجديد بقيمة 

ماليين دينار الذي يعد جزءا  من خطة التنمية التي تطمح لتوسيع الخدمات  226.3

سريرا  في  600الصحية في الدولة. ومن المفترض أن يضم المستشفى الجديد 

 منطقة الصباح الطبية. 
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الكويتية للتأمين الصحي على مشروعين بقيمة ومن جانب آخر وقعت الشركة 

لبناء  الصينية« ميتالورجيكال»مؤسسة مليون دينار مع  165إجمالية بلغت 

مستشفيين في منطقتي األحمدي والجهراء. الجدير بالذكر أن الشركة الكويتية 

للتأمين الصحي هي مؤسسة تابعة للشراكة بين القطاعين تم تأسيسها في العام 

 تتولى توفير الرعاية والخدمات الصحية للوافدين في الكويت. 2014

 2017مشاريع الطاقة والنقل تتصدر النشاط في العام 

تسارعا  ملحوظا  في نشاط  2017من المتوقع أن يشهد النصف األول من العام 

ترسية المشاريع ال سيما مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. إذ تشير 

النصف ريع" إلى وصول عدد من المشاريع لمرحلة العطاءات خالل "ميد للمشا

مليار دينار. إذ تتطلع السلطات إلى  6.2األول من العام وبقيمة إجمالية تتجاوز 

ترسية العديد من مشاريع محطات الطاقة والمياه في محاولة منها للتحول إلى نشاط 

المرحلة الثانية من محطة  الطاقة المتنوعة. إذ تم البدء باستالم العطاءات على

تي تعد ثاني أضخم مشاريع لا الطاقة الكهربائية وتقطير المياهشمال الزور لتوليد 

ماليين دينار  806الطاقة والمياه وذلك خالل الربع الثاني بقيمة إجمالية بلغت 

)عقدين(. وستكون محطة شمال الزور الثالثة والرابعة مخصصة النتاج الغاز ومن 

 رسية المشروع خالل العامين القادمين. المتوقع ت

مشاريع ومن المتوقع أيضا  أن تقوم هيئة الشراكة بين القطاعين بمنح ترسية 

النفايات الصلبة في أم الهيمان وكبد على التوالي. ومن المتوقع أن تصل قيمة 

مليون دينار )عقدين( بينما من المتوقع أن يتم ترسية  775المشروعين معا  إلى 

مليون دينار لمدينة جنوب  992عا  للبنية التحتية في الربع الثاني بقيمة مشرو

 المطالع.

  

 2016: أهم المشاريع الممنوحة في العام 1الجدول 

 مليار دينار( –)قيمة العقد 

 المشروع القطاع القيمة

 النقل والمواصالت 1.3
لمشروع  2مشروع مبنى الركاب الجديد  –وزارة األشغال العامة 

 توسعة مطار الكويت الدولي

 الغاز 0.9
مشروع محطة استيراد الغاز  -شركة البترول الوطنية الكويتية 

 الطبيعي المسال وإعادة التغييز

 الغاز 0.4
المرحلة الثانية من مشروع حقول الغاز  –شركة نفط الكويت 

 الجوراسية )ثالثة عقود(

 البناء والتشييد 0.3
مبنى الطالب وهيئة التدريس في مشروع جامعة –جامعة الكويت 

 صباح السالم )عقدين(

 النقل والمواصالت 0.3
البنية التحتية لمدينة جنوب  –المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

 المطالع

 مستشفى الوالدة الجديد –وزارة األشغال العامة  البناء والتشييد 0.2

 مشروع مستشفى الوافدين –الشركة الكويتية للتأمين الصحي  البناء والتشييد 0.2

 مشروع الطريق اإلقليمي الشمالي –وزارة األشغال العامة  النقل والمواصالت 0.2

 ميد للمشاريعالمصدر: 
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