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 النشرة الربع سنوية 

 المشاريع المستقبلية لوزارة األشغال العامة 

   ةـــط والتنميـــاع التخطيــــــقط

 طــــــــالتخطيإدارة 

 (   2014/2015)الربع الثاني للعام المالي 



             

 المشاريع اإلنشائية : اولا 

   ةـــط والتنميـــاع التخطيــــــقط

 طــــــــالتخطيإدارة 
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 تم الطرح –مرحلة الطرح  –المشاريع اإلنشائية 

   قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط
 المشاريـــــع المستقبليـــــــة

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 
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 (. المنطقة المخصصة لوزارة الداخلية ) منطقة جنوب السرة :  المشــــروع  موقـــــــع 

 .  2م 20,500:  مساحة موقع المشروع 

 إدارة التحقيق –إدارة مكافحة التزوير  –إدارة المختبرات الجنائية  –إدارة مسرح الجريمة   :مـــــكونات المشــــروع 

 .  إدارة الطب الشرعي  –اإلدارة العامة  –إدارة الخدمات المساندة الشخصية ،                                

  127/م خ  هـ  دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ المقر الرئيسي لإلدارة العامة لألدلة الجنائية 

اإلقليمية لحماية البيئة دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ المقر الدائم للمنظمة 

 البحرية
108/هـ م خ/أ  

 .  3ق –منطقة غرناطة :  المشــــروع  موقـــــــع 

 . مع مواقف  2م  000,5:مساحة موقع المشروع 

 –مسئول الشئون المالية واإلدارية والقانونية  –ضيافة  –مطبعة  –مكتبة  –اإلدارة العليا : مـــــكونات المشــــروع 

 معرض  –قسم االستشعار  –موقع عام  –إدارة التدقيق والمتابعة نظم المعلومات ،                                

 . مخازن  –وورش عمل                               

211/هـ م خ تاثيث معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية  

169/هـ م خ مبنى ادارة الخبراء بالرقعي  

BOT288/هـ م أ مبنى إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وجهاز الـ  

267/هـ م أ فرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في محافظة األحمدي  

 .  جنوب الصباحية:المشــــروع  موقـــــــع 

 . m2  2000 :مساحة موقع المشروع 

 فرع الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، خدمة سكان المنطقة ومراجعين الهيئة ، : مـــــكونات المشــــروع 

 .                                     مكون من طابق أرضي وأول وثاني  وسردابين لمواقف السيارات ومكاــــتب                                

مكتب وزير الدولة لشئون مجلس األمة  مبنى  291/هـ م أ  /أ 

 214/ خهـ م  مبني الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي 



 جاري اإلعداد للطرح  -إعداد مستندات الطرح  –المشاريع اإلنشائية 

   قطاع التخطيط و التنمية
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محافظة الجهراء –مجمع وزارات لخدمة المنطقة الشمالية  181/هـ م خ/أ   

 . غرب منطقة العيون  –محافظة الجهراء : المشــــروع  موقـــــــع 

 . . مربع  متر 300,000مساحة الموقع : مساحة موقع المشروع 

 طوابق عليا مقسمة ألربع كتل مترابطة عبارة عــــــــن  8يتكون المجمع من دور أرضي و:  مـــــكونات المشــــروع 

 سراديب  4مواقف للسيارات بــ + مكاتب إدرية للوزارات  والجهات المشاركة بالمشروع                                

 شخص ، مركز تدريب وبنوك  500تمتد على كامل المساحة وكذلك يتضمن مسرح سعة                                

 . ومقاهي وبعض المحالت تجارية لخدمة الموظفين والمراجعين                                

للمباحث الجنائيةاإلدارة العامة دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مبنى  124/هـ م خ/أ   

 . منطقة مخصصة إلستخدمات وزارة الداخلية  –منطقة جنوب السرة :  المشــــروع  موقـــــــع 

 . 2م98,526المباني مساحة  2م  000,30:مساحة موقع المشروع 

 . مبني اإلدارة العامة للمباحث الجنائية وتتكون من عشر إدارات : مـــــكونات المشــــروع 

97-35/96/خ  مهـ  تأثيث المقر الرئيسي للهيئة العامة لشئون القصر   

155/هـ م خ/أ دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع دور رعاية االحداث  

 . منطقة الصليبية :  المشــــروع  موقـــــــع 

 .  2م 35,000:  مساحة موقع المشروع 

  –مالعب وحمام سباحة  –عيادة  -مسجد –مدرسة  –ورش مهنية  –اإلدارة المركزية :  مـــــكونات المشــــروع 

 دار المالحظة اإلجتماعية ، دار الرعاية اإلجتماعية ،)تحوي عنابر ومكاتب إدارية ثالث دور                                

 . دار التقويم اإلجتماعي                                 



 جاري اإلعداد للطرح  -إعداد مستندات الطرح  –المشاريع اإلنشائية 
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 . جنوب السرة  -منطقة  الوزارات :  المشــــروع  موقـــــــع 

 .2م 286,266مساحة البناء  MPW=7,000 M2 & MEW =7,000 M2:  مساحة موقع المشروع 

 مبنى مجاور للجهة الشرقية لوزارة األشغال ومبنى مجاور للجهة الغربية لوزارة الكـهرباء  :مـــــكونات المشــــروع 

 يتكون كل مبنى طابق أرضي  وثالثة أدوار كمكاتب مفتوحة للموظفين وثالثة ســـــــراديب                                

 المباني الجديدة  بالمباني القائمة ضمن الشكل المعمـــــاري  كمواقف للسيارات وسيتم ربط                                

 الحالى للوزارتين كما سيتم عمل توسعة لمواقف السيارات الحالية وعمل بعض التطويرات                                

 . فى المباني القائمة                                  

والكهرباء والماءاألشغال مبنيين مجاورين لوزارتي  148/هـ م خ/أ   

249/هـ م خ/أ دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ معهدي الدراسات الموسيقية والفنون المسرحية  

 .   منطقة مشرف:  المشــــروع  موقـــــــع 

 .  2م 41,985:  مساحة موقع المشروع 

 . 2م1,8644كلية الدرسات المسرحية بمسطح   :مـــــكونات المشــــروع 

 .  2م10,311كلية الدرسات الموسيقية بمسطح                               

166/هـ م خ/أ دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مبنى االدارة العامة ألمن المنشآت  

 . صبحان الصناعية :  المشــــروع  موقـــــــع 

 .  2م 40,000:  مساحة موقع المشروع 

 إدارة الخدمات المساندة ، إدارة ) مبني إلستخدامات اإلدارة العامة ألمن المنشآت وإدارتها : مـــــكونات المشــــروع 

 حماية المؤسسات،  السفارات ،إدارة النظم األمنية والفنية وإدارة العمليات ، سكن للضباط                            

 (.  واألفراد ، ميدان رماية ، مسجد ، وساحات للتدريب                             

 جاري إعداد األتفاقية  ــــــــ تأثيث مبنى األوقاف والشئون اإلسالمية 

 جاري إعداد األتفاقية  ــــــــ مواقف سيارات مطار الكويت الجديد

التوقيف العام  مبنى  إعداد إتفاقية للتوقيع 210/هـ م خ /  أ 



 جاري اإلعداد للطرح  -إعداد مستندات الطرح  –المشاريع اإلنشائية 
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231/هـ م خ/أ مشروع مستشفى الوالدة الجديد  

 .الكبيرمحافظة مبارك  –الموقع مخصص لوزارة الداخلية  –منطقة شمال صبحان :  موقـــــــع المشــــروع  

 . 2م 2125,17:مساحة البناء  2م 40,900:  مساحة موقع المشروع 

 ، صندوق مبنى إداري يضم اإلدارة العامة للشئون المالية ، اإلدارة العامة للشئون اإلدارية :  مـــــكونات المشــــروع 

 . المختارين سيارات  إدارة شئون مواقف ، ، إدارة المشاريع اإلستثمارية الضمان اإلجتماعي                                

دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مبنى االداره العامة للشئون المالية واالدارية 

 بوزارة الداخلية
133/هـ م خ/أ  

153/هـ م خ/أ دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مجمع مدارس التربية الخاصة  

 . حولي / الجهراء / منطقة العقيلة :  المشــــروع  موقـــــــع 

 . 2م  178,975 -  2م  150,000 - 2م  100,000:  مساحة موقع المشروع 

 مبني متخصص تعليم حاالت الصم والبكم وإعاقة الحركة ،: مباني تخصصية للحاالت التالية :  مـــــكونات المشــــروع 

 مبني عالج طبيعي مع حمامات سباحة ومبني تعليم وعالج صعوبة وحاالت الداون والتوحد ،                                

 . النطق                                   

240/هـ م أ/أ مبنى مكتب بريد الصفاة  

 . شارع الهاللي / القبلة /  العاصمة:   المشــــروع  موقـــــــع 

 . ( تقريبي ) 2م 6,000:   مساحة موقع المشروع 

 سراديب على كامل المساحة تستخدم بالكامل كمواقف سيارات والخدمات الميكانيكيــــــة  4:   مـــــكونات المشــــروع 

 دورين لخدمات  –مخصصة بالكامل إلدارات مبنى بريد الصفاة ستة أدوار  –والكهربائية                                

 دور 24برجين بأرتفاع أقصى ( مبنى التكييف والتهوية وخزانات المياه بأنواعها )المبنى                                

 .                                     مخصصين إلستغالل الخدمات المكملة والشركات المساندة لنشاط البريد                                 
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242/هـ م أ/أ مبنى محافظة االحمدي  

 . األحمدي :   المشــــروع  موقـــــــع 

 .( تقريبي )  24,000:   مساحة موقع المشروع 

 مبنى المحافظ وغرف إجتماعات،/ المشروع عبارة عن دار ضيافة للدولة :   مـــــكونات المشــــروع 

 . سكن للعمال  / مكاتب للموظفين                                

274/هـ م أ/أ مبنى محكمة االسرة لمحافظة العاصمة  

 .  3غرناطة ق:   المشــــروع  موقـــــــع 

 . 2م 5,000:   مساحة موقع المشروع 

  –رؤساء أقسام  –مدراء  –سكرتارية )إدارات ذات طابع إجتماعي وأسري وقانوني     :مـــــكونات المشــــروع 

 .                                     غرف خدمات –موظفين  –غرف إجتماعات  –قضاة                                 

277/هـ م أ مبنى جهاز االمن الوطني  

 ( . المنطقة الدبلوماسية ) مبارك العبدهللا :   المشــــروع  موقـــــــع 

 . تر مربعم 8,000:   مساحة موقع المشروع 

  –المشروع عبارة عن مبنى من ستة أدوار ويحتوى المبنى على مكاتب إدارية وخدماتها   :مـــــكونات المشــــروع 

 إيضاً على مخبأ وغرفة ويحتوى المبنى موزعه على ثالثة سراديب ،  ومواقف سيارات                                 

 .                                     عمليات خاصة بالجهاز ، وباإلضافة إلى الحدائق والطرق والعناصر المائية                                  

282/هـ م أ مخازن وزارة االشغال العامة جنوب صبحان  

 . جنوب صبحان :   المشــــروع  موقـــــــع 

 .متر مربع  50,000:   مساحة موقع المشروع 

 مخازن لوزارة األشغال العامة ، كل مخزن يحتوي علــــــى  10المشروع عبارة عن عدد :  مـــــكونات المشــــروع 

 تخزين ذات مساحة واسعة لألرشفة ، سرداب لكل مخزن ، مصلى ، مكاتب إدارية ، غرفة                                

 .  مراقبة مركزية أمنية ، دورات مياه ، مواقف سيارات للموظفين والزوار                               



 جاري اإلعداد للطرح  -إعداد مستندات الطرح  –المشاريع اإلنشائية 
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266/هـ م أ مركز ضاحية الفنيطيس  

 . ضاحية الفنيطيس :  المشــــروع  موقـــــــع 

 .m2 43,983مساحة المباني   m2  980209    :  مساحة موقع المشروع 

             –مركز تنمية المجتمع  –فرع لوزارة الكهرباء  –مكتبة  –مكتب البريد :  مـــــكونات المشــــروع 

 . مبنى الجمعية  –مخفر قيادي   -وحدة إجتماعية   –فرع لوزارة التجارة                               

مبنى محكمة األسرة  بالجهراء   253/هـ م أ  /أ 

295/هـ م أ/أ مبنى لجنة المناقصات المركزية  

 . شرق :  المشــــروع  موقـــــــع 

 . m2  4,500:  مساحة موقع المشروع 

 أمين السر  وإدارة المناقصات وإدارة الشئون المالية واإلدارية وإدارة الشئون : مـــــكونات المشــــروع 

 .                                     الفنية والقانونية إدارة اإلعداد والتدقيق                              

 287/هـ م أ  /أ مركز الفروانية الثقافي 



  مرحلة التصميم النهائية   -:المشاريع اإلنشائية 

   قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط
 المشاريـــــع المستقبليـــــــة

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

9 

176/هـ م خ/أ دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ مشروع مبنى القيادة التنسيقية للمنطقة الخلفية  

 عند إلتقاء طريق الدائري السادس وطريق السفر السريع  –شمال صبحان :  المشــــروع  موقـــــــع 

 ( . طريق الملك عبدالعزيز )                              

 . 2م  31,365 - 2م  15,000:  مساحة موقع المشروع 

 مبني متكامل لمديريات عمليات القيادة التنسيقية ويشمل مركز عمليات متكامل للقيادات : مـــــكونات المشــــروع 

 االمنية العليا لإلدارة والتعامل واألزمات األمنية والطبيعية والصناعية فى عموم البالد                               

 .  وإرتباطها بقيادات أمنية ومدنية أخرى                               

202/هـ م خ/أ الدراسة والتصميم واإلشراف على تنفيذ مستشفى الشرطة  

 .  منطقة الصباح الصحية  : المشــــروع  موقـــــــع 

  2م 239,000:مساحة البناء  2م 90,000:  مساحة موقع المشروع 

 . سرير  500مستشفي متكامل لخدمة منتسبي وزارة الداخلية وعائالتهم بسعة :  مـــــكونات المشــــروع 

186/هـ م خ/أ االدارة العامة للتحقيقات  

 . جنوب صبحان :  موقـــــــع المشــــروع  

 . 2م 42,954,65:مساحة البناء  2م 20,000:  مساحة موقع المشروع 

 ،واإلدارية ، اإلدارة القانونية المالية مبني إداري مكون من اإلدارة العليا ، إدارة الشئون : مـــــكونات المشــــروع 

 . عام ، مواقف سيارات ملجأ  أخرى ، وإدارات                               

لنظم المعلوماتاإلدارة العامة الدراسة والتصميم واالشراف على مشروع مبنى  187/هـ م خ/أ   

 . جنوب السرة –منطقة الزهراء :  المشــــروع  موقـــــــع 

 . 2م 250,482مساحة المباني  2م  48765,4:  مساحة موقع المشروع 

 مبني إداري مكون من جناح الوكيل المساعد لشئون تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت  :  مـــــكونات المشــــروع 

 بوزارة الداخلية ، واألقسام الملحقة به ، اإلدارة العامة لنظم المعلومات ، اإلدارة العامة                                

 . لهندسة اإلتصاالت ، اإلدارة العامة لألنظمة االمنية                                

.منطقة الصليبية :  المشــــروع  موقـــــــع   

.  2م  180,750:  مساحة موقع المشروع   

 .مباني لنزالء السجن نساء ورجال ومركز تدريب  وتأهيل مستشفي  وموقع عام  4:  مـــــكونات المشــــروع 

185/هـ م خ/أ (تصميم ) مجمع المؤسسات االصالحية   



  TORمرحلة إعداد  -:المشاريع اإلنشائية 

   قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط
 المشاريـــــع المستقبليـــــــة

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 
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الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية  توسعة االمبني  175/ خهـ م /أ 
تم دعوة المكاتب اإلستشارية  

 TORوطرح 

خدمات إستشارية ألجل مشروع مستشفي األطفال  تقديم  230/ خهـ م /أ 
تم اإلنتهاء من إتفاقية المتطلبات وتم 

 للوثائق والعقود  TORإرسال 

العمالة الوافدة فى غرب مدينة الحجاج  سكن  للطرح للتصميم  TORإعاد  177/ خم هـ  

الوالدة الجديد  مستشفي  عقد اإلشراف TORإعاد  231/ خم هـ / أ  

على مبني الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي  اإلشراف  232/ خم هـ / أ  
لعقد اإلشراف وإرساله  TORتم إعاد 

 للوثائق والعقود

 TOR إعداد الــــ ـــــــــــ إدارة مشاريع مبني الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي 

على مبني اإلختصاصات الطبية  اإلشراف  ـــــــــــ 
للوثائق والعقود  TORتم إرسال الـــــ 

 وبإنتظار أعالن الدعوة 

 283/هــ م أ  مركز العمل التطوعي  مبنى
تم اإلنتهاء من إعداد المستندات 

 بالجريدة الرسمية  وبإنتظار اإلعالن

 اسم المشروع  الحالة  مالحظات 
 /رقـــــــم 

 إتفاقية /عقــــد

 130/ أ هــ م خ مبنى اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر  متوقف  عدم توفر أرض للمشروع 

من قرار مجلس  3غير مطبق البند 
 (.498)الوزراء رقم 

المقر الرئيسي متعدد األدوار لوزارة  متوقف
 المواصالت بالشويخ 

 ــــــــــ

سكن العمالة الوافدة فى جنوب سكراب  متوقف عدم توفر أرض للمشروع 
 البلدية 

 177/هــ م خ 

 عدم توفر أرض للمشروع 
 

سكن العمالة الوافدة فى شمال منطقة التخزين  متوقف
 فى ميناء عبدهللا 

 ـــــــــ

جاري إتخاذ قرار الموافقة على األمر 
 أو طرح مشروع جديد  التغييري

متوقف 
 مؤقتا  

   179/أ هــ م خ  قصر العدل الجديد  مبنى



 مشاريع الهندسة الصحية  : ثانياا 

   ةـــط والتنميـــاع التخطيــــــقط

 طــــــــالتخطيإدارة 
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 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 قيد الدراسة : الصحية  المشاريع 

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

االتفاقية االستشارية دراسة وتصميم واالشراف على تنفيذذ محطذة تنقيذة كبذد الشذمالية وخذط 

 الطوارئ
199/هــ ص / أ  
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دراسة وتصميم وتطوير محطة الرفع والتنقية وخط الطوارئ لمشروع الذوفرة االسذكاني مذع 

 تطوير وتحديث خزانات المياه المعالجة وشبكة الري لمناطق مختلفة من دولة الكويت
 190/ هـ ص/أ

 119/ هـ ص/ أ  دراسة وتصميم واالشراف على تنفيذ أعمال تحسين خدمات البنية التحتية لمدينة الكويت

أعمذذال تطذذوير الخطذذوط الرئيسذذية  علذذى اإلستشذذارية لدراسذذة وتنفيذذذ واالشذذراف االتفاقيذذة 

 (الرابية  – اشبيلية –  العارضية) والخزانات وشبكات الري من 
 ـــــــــــ

 مشاريع تم اإلنتهاء من مرحلة التصميم وجاري إعداد مستندات الطرح لها : الصحية  المشاريع 

دراسذة وتصذميم واالشذراف علذى تنفيذذ أعمذال (  15) االتفاقية االستشارية للمرحلذة 

 صباح الناصر –غرناطة  –البنية التحتية لمناطق االندلس 
 87/ هـ ص / أ

 جاري تدقيق المستندات الفنية تمهيدا لطرحها   –الجاري اإلعداد لطرحها :  الصحية  المشاريع 

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

 191/هـ ص تنفيذ وإنشاء وانجاز الخط الرئيسي من السرة إلى الرقعي

 188/هـ ص تنفيذ أعمال البنية التحتية لدولة الكويت المرحلة الخامسة عشر منطقة األندلس

تنفيذ أعمال البنية التحتية لدولة الكويذت المرحلذة الخامسذة منطقذة غرناطذة و صذباح 

 الناصر
 189/هـ ص

 مشاريع قيد اإلنتهاء من مرحلة التصميم :  الصحية  المشاريع 

 –قرطبة  –السره ) (  11) لمناطق المرحلة دراسة وتصميم على تنفيذ أعمال البنية التحتية 

 . بمنطقة الرقعي  A7والخط الرئيسي الواصل ما بين السرة ومحطة الضخ ( اليرموك 
 78/ هـ ص / أ

 83/ هـ ص/ أ لمنطقة جليب الشيوخ(  13) دراسة وتصميم على تنفيذ أعمال البنية التحتية المرحلة 



 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

 جاري تدقيق المستندات الفنية تمهيدا لطرحها   –الجاري اإلعداد لطرحها :  الصحية  المشاريع 

إلذى   (DMC)معلومذاتإنشاء وإنجاز وصيانة خذط نقذل الميذاه المعالجذة مذن مركذز الذتحكم بال

 .واألعمال التابعة لها(D3)المرحلة  –محطة ضخ الوفرة 
 167/هـ ص

 158/هـ ص (D1)المرحلة  –إنشاء و تشغيل و صيانة شبكة و خزانات المياه المعالجة 

عقذذد توريذذد وتركيذذب وتشذذغيل وصذذيانة أجهذذزة  قيذذاس التذذدفق فذذي منذذاطق مختلفذذة مذذن دولذذة 

 الكويت
157/هـ ص  

170/هـ ص إنشاء و إنجاز وتوسعة محطة ضخ الجهراء ومحطة تنقية الصرف الصحي في كبد  

 197/هـ ص (مناقصة تصميم وبناء)دراسة وتطوير وتصميم و تنفيذ شبكة الري وخطوط مزارع الوفرة 

13 

 تم الطرح :  الصحية  المشاريع 

 ( .1)جاري إعداد الملحق رقم  –تم الطرح 

دراسذذة وتصذذميم وتنفيذذذ وصذذيانة خذذط رئيسذذي 

إلى مدينة ( DMC) للمياه المعالجة رباعيا من

صذذباح السذذالم الجامعذذة ومذذا يلذذزم مذذن أعمذذال 

 ( .نظام تصميم وتنفيذ )

 187/هـ ص 

 .تم الطرح وفى مرحلة الدراسة الفنية 

أعمذذال تجديذذد شذذبكة المجذذاري الصذذحية بدولذذة 

منطقذة الرقذة  –الكويت المرحلة الثانيذة عشذر 

 . وهدية 

 163/هـ ص 

لمناطق (  16)دراسة وتصميم واإلشراف على تنفيذ أعمال البنية التحتية فى الكويت المرحلة 
 ( . جابر العلي  –مبارك الكبير  –القصور  –العدان  –القرين ) 

 107/  أ هـ ص



             

 مشاريع هندسة الطرق  : ثالثاا 

   ةـــط والتنميـــاع التخطيــــــقط

 طــــــــالتخطيإدارة 
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 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 

 في طور التصميم النهائي: مشاريع قطاع هندسة الطرق  

 

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

من شمال طريق ميناء الجنوبي  اإلقليميانشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على 
 الوفرة الى شمال كبد  –عبداهلل 

 253/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على االقليمي الجنوبي من النويصيب الى 
 الوفرة  –شمال ميناء عبداهلل 

 254/ه ط

من شمال كبد الى الجنوبي  اإلقليميانشاء وانجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على 
 السالمي 

 255/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من طريق العبدلي الى التقاطع مع 
 طريق الصبية السريع 

247/ه ط  

 245/ه ط انشاء وانجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطالع المستقبلية 

من تقاطع طريق السالمي الى تقاطعه الشمالي  اإلقليميانشاء وانجاز وصيانة الطريق 
 مع طريق العبدلي السريع 

 246/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى بجنوب السرة في محيط مستشفى جابر 
 وقطاعات من السادس والملك فهد 

 256/ه ط

 170/هـ ط الفحيحيل االستثماريةانشاء وانجاز طرق بمنطقة 

 192/ه ط انشاء وانجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية أخرى بمنطقة شرق الجهراء 

تصميم وانشاء وانجاز وصيانة طرق وأخرى لتنفيذ الطريق المستحدث من بوابة بحيث الى حدود 
 العبدلي 

 226/ه ط

تطوير وتنفيذ وصيانة الدائري السابع من الطريق الساحلي حدود النويصيب وحتى منطقة 
 الشدادية

 240/ه ط
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 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 

 في طور التصميم النهائي: مشاريع قطاع هندسة الطرق      

 

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

الى نقطة الشمالي  اإلقليميتطوير طريق العبدلي السريع من التقاطع المستقبلي مع الطريق 

 حدود العبدلي 
 244/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى بجنوب السرة شاملة قطاعات من شارع دمشق 

 وطريق الملك فيصل 
 257/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى بجنوب السرة شاملة قطاعات من الخامس الى 

 هدفطريق الملك 
 258/ه ط

  اإلقليمي الطلريقتطوير طريق العبدلي من مدينة المطالع المستقبلية الى التقاطع المستقبلي مع 

 الشمالي
 243/ه ط

حتى التقاطع عند طريق الجنوبي  اإلقليميتنفيذ وانجاز وصيانة الطريق المستحدث من تقاطع 

 السالمي 
 242/ ه ط

بطول ( 4)من الدائري السادس الى تقاطع رقم الشمالي  اإلقليميانشاء وانجاز وصيانة الطريق 

 كم  20.2
 259/ه ط

(  8)الى تقاطع رقم ( 4)انشاء وانجاز وصيانة الطريق االقليمي الشمالي من التقاطع رقم 

 كم 23.8بطول 
 260/ه ط

الى منفذ السالمي بطول ( 8)من التقاطع رقم الشمالي  اإلقليميانشاء وانجاز وصيانة الطريق 

 كم  57
 261/ه ط

انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري الخامس الى الطريق الدائري 

 السادس 
 263/ه ط

 264/ه ط انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من ضاحية صباح السالم الى الطريق الدائري السابع 

تصميم و إنشاء طرق و خدمات أخرى لتنفيذ الطريق المستحدث من طريق مدينة الصبية إلى 

 بوابة بحيث
 225/هـ ط
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انشاء وانجاز وصيانة شارع الغوص من الطريق الدائري السابع لطريق الفحيحيل األحمدي 

 (212)رقم 
 265/ه ط

 221/هـ ط انشاء وانجاز طرق و خدمات أخرى 

تنفيذ وانجاز وصيانة الطريق المستحدث من منطقة الشدادية الى التقاطع المقترح عند اإلقليمي 

 القسم الجنوبي 
 241/هــ ط



 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 المشروعات الجاري تجهيز المستندات التعاقدية تمهيداً للطرح  : مشاريع قطاع هندسة الطرق  

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

 210/أ هـ ط اتفاقية االشراف على انشاء تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس

 210/هـ ط انشاء وانجاز تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس

 217/هـ ط تصميم وانشاء تقاطعات وجسور التفاف علوية على طريق النويصيب

 223/هـ ط السريع( 6.5)انشاء وانجاز الدائري 

 222/هـ ط انشاء وانجاز مشروع تطوير وتحسين دوار البدع

المجموعة  – الكويتمناطق مختلفة من في و مواقف باصات  تصميم وانشاء جسور للمشاة 
 224/هـ ط االولى

 و انشاء و انجاز و صيانة جسور مشاة في مناطق متفرقة بدولة الكويت  تصميم
 250/طهـ  (المجموعة الثانية ) 

ومنطقة اإلداري والتجاري انشاء وانجاز طرق وخدمات منطقة خيطان حول المركز 
 جليب الشيوخ حول القسائم المخصصة لجمعيات النفع العام

 227/هـ ط

 231/هـ ط انشاء وانجاز طرق بمنطقة شمال غرب الجهراء

للطريق الواصل بين ميناء الزرو  تصميم و انشاء و انجاز و صيانة طرق و جسور و اخري

 والوفرة
 237/هـ ط

 238/هـ ط و انجاز و صيانة طرق و جسور و اخرى للطريق الواصل بين ميناء عبدهللا و الوفرة  انشاء

مدينة صباح االحمد و  انشاء و انجاز و صيانة طرق و جسور و اخرى للطرق الرابطه بين

 مدينة الخيران السكنية
 239/هـ ط

 219/هـ ط (النعايم ) البنية التحتية لمنطقة الشقايا الصناعية 

 266/هـ ط تنفيذ و انجاز و صيانة جسور مجمع االفنيوز

 236/ط هـ ( 4، 3) بمنطقة خيطان قطعتين  طرق و اخرى

 169/هـ ط ( 30طريق ) الفحاحيل السريع  تنفيذ و انجاز و صيانة طريق
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 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 المشروعات الجاري تجهيز المستندات التعاقدية تمهيداً للطرح  : مشاريع قطاع هندسة الطرق  

 رقم 

اتفاقية / عقد   
 اسم المشروع 

 215/أ هـ ط قطاع هندسة الطرقاإلفاقية اإلستشارية لخدمات إدارة مشاريع 

 230/أ هـ ط تطوير وتحسين دوار البدعإتفاقية اإلشراف على 

 اسم المشروع  الوضع الحالي 
 رقم 

 اتفاقية / عقد  

مخاطبة وزارة األوقاف ألخذ موافقة  تم
علـــــى ترحيـــــل مســـــجد المطبـــــة ليـــــتم 
مخاطبة ديوان المحاسبة ألخـذ موافقـة 

 الترسية

انشـــــاج وانجـــــاز طـــــرق وجســـــورطريق 
دسمان و شارع عبـدا  –الدائري األول 

 (الثانيةالمجموعة )األحمد
 121/هـ ط

الذذذذى لجنذذذذة  تذذذذم ارسذذذذال المسذذذذتندات

المناقصذذذذذات المركزيذذذذذة و تذذذذذم ورود 

استفسذذارات مذذن لجنذذة المناقصذذات و 

 جاري الرد عليها

 و إتفاقية اإلشراف علذى إنشذاء وإنجذاز

 و خدمات أخذرى طرق وجسور صيانة 

دسذذذذذذمان و  -للطريذذذذذذق الذذذذذذدائري األول

 شارع عبدهللا األحمد 

 121/أهـ ط

تصـــميم المشـــروع طبقـــا عـــادة ا ســـيتم
للمخطــــط الييكلــــي المحــــد  لمدينـــــة 

 بسبب التعارضات الكويت

 وجســورطــرق  و صـيانة وانجــازانشـاج 
الــدائري األول طريــق خــدمات أخــر  لل و

 الثالثةالمجموعة  -للمنطقة التجارية 

 120/هـ ط

 تم ارسال المستندات التعاقديـة للرقابـة
و التــدقيق لمخاطبــة لجنــة المناقصــات 

 المركزية لطرح المشروع

طـرق وجسـور  و صيانة  وانجازانشاج 
 و مجـــاري أمطـــار و صـــحية و خـــدمات

 القاهرةلشارع 

 200/هـ ط

تذذذذزامن طذذذذرح االتفاقيذذذذة مذذذذع طذذذذرح 

 المناقصة

و انجذاز و على إنشاء  فإتفاقية اإلشرا

و صذذذذحية و  طذذذذرق وجسذذذذورصذذذذيانة 

 لشارع القاهرة  خدمات

 200/أهـ ط

 سيتم الغاؤه

تنفيذذذذذذ و انجذذذذذاز و صذذذذذيانة الطريذذذذذذق 

الساحلي من ميناء الشويخ الذى منطقذة 

 الصليبيخات 

 206/هـ ط 
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 المشاريع المستقبلية
  قطاع التخطيط و التنمية

 إدارة التخطيط

 اسم المشروع  الوضع الحالي 
 رقم 

 اتفاقية / عقد  

تمت الترسية و جاري أخذ موافقذة 

الجهذذذذذذات الرقابيذذذذذذة للسذذذذذذير فذذذذذذي 

 اجراءات توقيع العقد

 إتفاقيذذذة دراسذذذة وتصذذذميم وإشذذذراف

لخدمذة  متفرقذةإنشاء تقاطعذات  على

منذذذاطق مختلفذذذة و نفذذذق مشذذذاة فذذذي 

 . شارع فهد السالم 

 207/ أ ه ط 

بانتظــــــار تســــــليم و تثبيــــــت حــــــرم 
ــل بلديــة الكويــت و  ــق مــن قب الطري

 جاري اعداد الشروط المرجعية

اتفاقيــة تصــميم واشــراف علــى تنفيــذ 
اعمال تطوير شبكة الطرق بـين كبـد 

 والصليبية

 208/أ هـ ط
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