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االحد ١١ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥٠٫٥ مليار دينار.. املشاريع اجلارية واملخطط لها في الكويت
علي إبراهيم 

كشفت بيانات اطلعت عليها «األنباء» 
أن إجمالــي حجــم املشــاريع اجلاري 
تنفيذهــا واملخطــط لهــا فــي الكويت 
يصل إلى نحــو ٥٠٫٥ مليار دينار (ما 
يعادل ١٦٣٫٥ مليار دوالر) في ٤ قطاعات 
رئيسية هي النقل واالنشاءات والكهرباء 
واملاء، والصناعة والنفط والغاز، فيما 
سجل العام احلالي ٢٠٢٢ أدنى مستوى 

لترسيات العقود منذ عام ٢٠١٣.
وتفصيليــا، أظهــرت البيانــات أن 
التوزيع النسبي للمشروعات النشطة 
يتضمن ٣٠٫٥ مليار دوالر ملشــروعات 
طرحت بالفعل وجار تنفيذها تشكل في 
مجملها نحو ١٨٫٦٪ من إجمالي املشاريع، 
بينما تبلغ قيمة املشاريع املخطط لها 
وقيد الطرح ١٣٣ مليار دوالر مبا نسبته 
٨١٫٣٤٪ من إجمالي املشــاريع النشطة 

في البالد.
اإلنشاءات 

تســتحوذ  القطاعــات،  وجلهــة 
«اإلنشــاءات» على احلصــة األكبر من 
املشروعات التي تستحوذ على االنفاق 
داخل الكويت وذلك بنسبة ٣٥٫٦٪ مبا 
قيمته ٥٨٫٣ مليار دوالر، بلغت نســبة 
اجلاري تنفيذها من إجمالي املشروعات 
نحو ٧٫٨٪ مبا قيمته ١٢٫٨ مليار دوالر، 
فيما تشــكل تلك القيمة نحو ٢٢٪ من 
حجم مشروعات القطاع أيضا، وبلغت 
قيمة املشروعات االنشائية املخطط لها 
وقيــد الطرح نحــو ٤٥٫٥ مليار دوالر 
تشــكل ٢٧٫٨٪ من إجمالي املشروعات 
في البالد، وما نسبته ٧٨٪ من إجمالي 

حصة للمشروعات التي تستحوذ على 
االنفــاق داخل الكويت مبا قيمته ٤٠٫٨

مليار دوالر تشكل ما نسبته ٢٤٫٩٥ من 
إجمالي املشاريع في البالد، وتستحوذ 

قطاع املشروعات االنشائية في الكويت.
النقل

فيمــا حل قطاع النقــل كثاني أعلى 

املشــاريع اجلاري تنفيذهــا على ٩٫٧
مليارات دوالر منها تشكل ٦٪ من إجمالي 
املشــاريع بالبالد، و٢٣٫٧٪ من إجمالي 
املشاريع بالقطاع، وتستحوذ املشاريع 

املخطط لها وقيد الطرح في القطاع على 
٣١٫١ مليار دوالر من حجم االنفاق املقدر 
على املشروعات، وذلك بنسبة ١٩٪ من 
إجمالي حجم املشروعات، وما نسبته 

٧٦٥ من إجمالي حجم مشروعات القطاع.
الكهرباء واملاء

وجاء قطاع الكهربــاء واملاء كثالث 
أعلى القطاعات جلهة حجم املشــاريع 
اجلاريــة واملخطط لها في الكويت مبا 
قيمتــه نحو ٣٨٫٦ مليار دوالر تشــكل 
فــي مجملها ٢٣٫٦٪ مــن إجمالي حجم 
املشروعات، ويتضمن القطاع مشروعات 
جارية بنحو ٣٫٧ مليارات دوالر، تشكل 
٢٫٢٦٪ مــن إجمالي حجم املشــروعات 
بالبالد، و٩٫٥٨٪ من حجم مشــروعات 
القطاع، بينما تســتحوذ املشــروعات 
املخطط لها على ٣٤٫٩ مليار دوالر تشكل 
٢١٪ من إجمالي املشروعات، و٩٠٫٤٪ من 

إجمالي االنفاق في القطاع ذاته.
 الصناعة والنفط والغاز 

حل قطاع الصناعة والنفط والغاز كرابع 
أعلى إنفاق على حجم املشروعات اجلارية 
واملخطط لها في الكويت بحجم مشروعات 
يبلغ نحو ٢٦٫٢ مليار دوالر تشكل ١٦٪ من 
إجمالي حجم املشروعات بالبالد، وبلغت 
قيمة املشروعات اجلاري تنفيذها في ذلك 
القطــاع نحو ٤٫٣ مليارات دوالر تشــكل 
٢٫٦٪ من إجمالي املشروعات، و١٦٫٤٪ من 
إجمالي مشروعات القطاع، بينما سجلت 
املشــروعات املخطط لها نحو ٢١٫٩ مليار 
دوالر تشكل ١٣٫٤٪ من إجمالي املشروعات 
بالبالد، وما نسبته ٨٣٫٥٪ من مشروعات 
القطاع. وأدى تعافي أسعار النفط وبلوغها 
مســتويات قياسية إلى تخفيف الضغط 
على املوارد املالية للكويت بشــكل كبير، 
كما أدى إلى جتدد التفاؤل بشأن الفرص 

املستقبلية لإلنفاق على املشاريع.

تتوزع على ٤ قطاعات رئيسية يستحوذ قطاع اإلنشاءات على احلصة األكبر فيها

دوالر١٣٣ مليـار دوالر قيمـة املشـروعات املخطـط لهـا.. و٣٠٫٥ مليـارًا لــ «قيـد التنفيـذ» مليـار   ٥٨٫٣ بنحـو  املشـروعات  قيمـة  مـن   ٪٣٥٫٦ علـى  تسـتحوذ  اإلنشـاءات 

«ميد»: احلمل الكهربائي في الكويت ألعلى مستوى
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن هيئة 
بــني  الشــراكة  مشــروعات 
العــام واخلاص  القطاعــني 
تلقت طلبات التأهيل املسبق 
من الشركات املهتمة بعقود 
تطوير مشروعي شمال الزور 
٢ و٣ واخليــران ١ للطاقــة 
وامليــاه، فيما ذكــرت املجلة 
أن املشــروعني ســيدمجان 
الثانيــة والثالثة  املرحلتني 
املخطط لهما سابقا، وستكون 
لهما طاقة توليد تبلغ ٢٧٠٠

ميغاواط من الكهرباء وقدرة 
حتليــة تبلــغ ١٢٠ مليــون 

جالون إمبراطوري يوميا.
أما مشــروع اخليــران ١
فســيولد ١٨٠٠ ميغاواط من 
الكهربــاء باإلضافــىة الــى 
حتليــة ٣٣ مليــون غالــون 
امبراطوري من املياه يوميا 
وفقا ملا نقلته املجلة عن هيئة 

مشروعات الشراكة.
جتدر اإلشارة الى ان فريقا 
يتألف من شــركتي إرنست 
اند يونغ، وأتكينز وأدليشو 
جودارد البريطانيتني كان قد 

تعانــي ضغوطا لتوســيع 
قدرتهــا على توليــد الطاقة 
الكهربائية في البالد نتيجة 
الطلــب املتزايد، وفي ضوء 
تقارير افادت بأن ذروة الطلب 
على الطاقة في البالد وصلت 
إلى مستوى قياسي بلغ ١٥٫٧

غيغاواط، وقبل تلك الفترة، 

البالغة ١٩ غيغاواط.
وختمــت ميــد بالقول ان 
وزارة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة تخطط للعديد من 
مشــاريع توليد الطاقة التي 
تعمل بالغــاز، ومن املرتقب 
ان تطرح الــوزارة مخططني 
مصممني لتوسيع قدرة مجمع 
الصبيــة للطاقــة فــي البالد 
مبقدار ١١٥٠ ميغاواط. وأضافت 
ان ثمــة مشــروعا ثالثــا هو 
محطة مياه وكهرباء متكاملة 
بطاقة توليد طاقة تبلغ ٣٦٠٠
التخطيط  ميغاواط يجــري 

إلنشائها في النويصيب.
وقد فاز فريق بقيادة في 
الشهر املاضي بقيادة شركة 
إرنست آند يونغ البريطانية 
اخلدمــات  حزمــة  بعقــد 
للمرحلتــني  االستشــارية 
الثانية والثالثة من مشروع 
الشقايا للطاقة املتجددة في 
الكويت، حيث من املتوقع أن 
تبلغ طاقة املرحلتني حوالي 
٣٥٠٠ ميغاواط، واعتمادا على 
توصية الفريق االستشاري 
املختــار للمعامــالت، ميكن 

تقسيمها إلى عدة حزم.

كان مــن املفهــوم أن ذروة 
احلمل الكهربائي لم تتجاوز 

أبدا ١٥ غيغاواط.
ويهدد الطلب املتســارع 
القــدرة  الكهربــاء  علــى 
االحتياطية للبالد، حيث إن 
القدرة التشغيلية الفعلية أقل 
من القدرة اإلجمالية املركبة 

«هيئة الشراكة» تتلقى طلبات التأهيل ملشروعي شمال الزور واخليران

حصل على عقد استشــاري 
للمشروعني املســتقلني في 
أبريــل مــن العــام املاضي، 
وذلك بعد شهرين من حصول 
هيئة مشروعات الشراكة على 
موافقة ديوان احملاسبة على 

ترسية العقد.
وأشــارت إلى أن الكويت 

ع عقود إنشاء  «املرافق العمومية» توقِّ
مركزين جتاريني في «الشدادية العمالية»

أحمد مغربي

علمت «األنباء» من مصادر مسؤولة 
أن شركة إدارة املرافق العمومية قامت 
نهاية األســبوع املاضي بتوقيع عقود 
إنشــاء مركزين جتاريني متكاملني في 
الشدادية العمالية على مساحة ١٠٠٠ متر 
مربع لكل مركز ليجعل املدينة العمالية 

متكاملة املرافق والبنى التحتية.
وقالت املصادر إن الشركة وقعت عقد 
إنشاء املركزين مع احد املقاولني احملليني 
على أن يتم البدء في عملية البناء مطلع 
شــهر أكتوبر املقبــل، متوقعة أن يتم 
االنتهاء من عملية البناء والتسليم إلى 
الشركة في غضون ٩ أشهر من تاريخ 

مباشرة األعمال.
وذكــرت املصــادر أن إجنــاز هــذا 

املشــروع جاء لتوفيــر كل احتياجات 
العمالة الوافدة في منطقة السكن، حيث 
يحتوي املركزان على مطاعم وســوق 
مركــزي ومصبغــة وصيدلية ومخبز 
وحالق ومحل إكسســوارات كهربائية 
وتلفونات والعديد من األنشطة التجارية 

األخرى املطلوبة.
وأوضحت أن اإلدارة التنفيذية في 
شــركة إدارة املرافــق العمومية بذلت 
جهودا كبيرة في االنتهاء من التصاريح 
الالزمــة لعمليــة البناء والتــي كانت 
موقوفــة منذ عــام ٢٠١٨، حيــث بدأت 
اإلدارة فــي االنتهاء من كل التراخيص 
قبل نحو ٧ أشهر إلى أن انتهت وتكلل 
األمر بالنجاح في التوقيع على مباشرة 

األعمال مع أحد املقاولني.
العقــار  إدارة  إلــى أن  وأشــارت 

والدراسات في الشركة تشرف حاليا 
علــى إدارة وتشــغيل كل مــن املــدن 
العمالية املتمثلة في مدينة الشدادية 
العماليــة ومدينة العمالة الوافدة في 
منطقة صبحان ومدنية أمغرة السكنية 
ومدينة الرقعي الســكنية واألسواق، 
وذلك من خالل عملية التأجير للمدن 
واستثمار احملالت التجارية وإدارتها 
وصيانتهــا وتوفيــر جميع اخلدمات 
التــي تخدم هذه املرافــق مثل اإلدارة 
واألمن والنظافة، مشيرة إلى أن وحدة 
الدراسات تقوم كذلك بدراسة األمور 
الفنية للعقارات املدارة من قبل الشركة 
وكافة مقترحات التطوير ووضع حلول 

اإلشراف عليها.
جتدر اإلشارة إلى أن مشروع مدينة 
الشدادية العمالية يستوعب ٨٤٠٠ عامل.

على مساحة ١٠٠٠ متر مربع لكل مركز ويحتوي على مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية

«نفط الكويت»: ٢٧ مليون دينار
أنابيب تبطني لآلبار البحرية

أحمد مغربي

علمــت «األنبــاء» من 
مصادر مطلعة أن شــركة 
نفــط الكويــت طلبت من 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامــة ترســية مناقصة 
تزويــد أيــد عاملــة فنية 
لألســطول  متخصصــة 
البحري للعمليات البحرية، 
وذلك بقيمــة ١٥٫٥ مليون 
دينار على شركة الصناعات 
الثقيلة وبناء  الهندســية 
السفن، والذي قدمت عرضا 

وحيدا مطابق للشروط واملواصفات.
وفي التفاصيل، قالت املصادر إن اجلهاز 
املركــزي للمناقصات العامة طلب تأجيل 
البــت بالقرار الجتماع الحق على أن تتم 
إحالة املوضوع إلى القطاع الفني والطلب 
من املناقص متديد التأمني األولى للشركة 
املشاركة باملناقصة استنادا إلى املادة ٤٦

من قانون املناقصات العامة رقم ٤٩ لسنة 
.٢٠١٦

إلى ذلك، طلبت شــركة نفــط الكويت 
ترسية مجموعات مناقصة توريد أنابيب 
تبطني مع وصــالت لآلبار البحرية بقيمة 

٢٧ مليون دينار.
وقالت املصادر انــه متت املوافقة على 

ترسية املجاميع على النحو التالي:
- املجموعتان األولى والسادسة بقيمة 
١٧٫٢٨ مليون دينار، حيث إن الشركة تلقت 
عرضــا ماليا وحيــدا للمجموعتني األولى 
والثانيــة، وفي املجموعة السادســة متت 

الترسية وفقا ألقل األسعار.
- املجموعة الثالثة والرابعة بقيمة ٦٫٥٩

ماليني دينار.
- املجموعة اخلامسة بقيمة ٣٫١٢ ماليني 

دينار.

١٥٫٥ مليون دينار أيد عاملة متخصصة لألسطول البحري

إنشاء املركزين جاء بعد جهود جبارة قامت بها اإلدارة التنفيذية بالشركة بعد وقف التراخيص منذ ٢٠١٨
٩ أشهر لتنفيذ املركزين وتسلمهما رسميًا من املقاول.. ومدينة الشدادية ستصبح متكاملة خلدمة السكان

جانب من بيوت مدينة الشدادية العمالية


