


دولــــة الكـــــــويت

 الموقــــــــع والمســـاحة

    تقــع دولــة الكـــويت يف الزاويــة الشماليــة الغـــربيــة للخليـــج العربـــي 
بيـــن خطـــــي العرض̀ 28.30 ° -̀ 30.06° شماالً وخطـي الطــول ̀ °46.30 
-̀ 48.30 ° شرقــاً، ويحدها العراق من الشمال والشمال الغربي، واململكة 
العربيــة السعــوديــة مــن اجلـنــوب واجلنوب الغربي، كمـــا يحدهــا مــن 
الشرق اخلليـــج العربــي. وهــي بحكـم موقعهــا تعــــد منفذاً طبيعياً لشمال 
شرق اجلزيرة العربية، مما أكسبهـا أهمية جتارية منذ أمد بعيــد. وتبلــغ 

مساحة دولة الكويت 17٫818 كم2.

 
المنــــــاخ 
  

   نظراً لوقوع الكويت يف اإلقليم اجلغرايف الصحراوي،  فإن مناخها من 
النـوع القـاري الذي يتميز بصيف طويل حار جاف،  وشتاء دايفء قصيــر 
ممطـر أحياناً. كمـــا تهـــب رياح مثيرة للغبار خالل أشهر الصيف، وترتفع 

نسبة الرطوبة خالل األشهر املذكورة.  
  



البيئة

التنمية الشاملة. وتشغل قضية  البيئة محوراًهاماً من محاور  تعتبر 
أصبحت  حيث  واحمللي  العاملي  االهتمام  من  كبيراً  حيزاً  البيئة  حماية 
الدراسات  واملعلومات البيئية موضع اهتمام جهات عديدة يف  الدولة من  

مختلف األجهزة الصحية والصناعية والعلمية والهندسية وغيرها.

النفايات واملخلفات 

20122013النفايات واملخلفات

1,425,0231,487,265النفايات السكانية الصلبة ) طن (

8,493,2759,769,205املخلفات اإلنشائية ) طن (

371,356349,576النفايات التجارية ) طن (

132,267181,461النفايات الزراعية ) طن (

-927,052,700املخلفات السائلة ) جالون (

2,350,8512,944,827النفايات الطبية اخلطرة ) كجم (

 -  املصدر: بلدية الكويت.
 - البيانات غير متوفرة من املصدر.



السكان

العام للسكان واملباني واملساكن واملنشآت لعام 2011  التعداد  يعتبر 
واحدا ً من سلسلة تعدادات متت يف دولة الكويت منذ عام 1957، ويعد 

الثاني يف القرن احلادي والعشرين - حيث مت يف ابريل 2011.
العد  ليلة  املتواجدين   - السكان  عــدد  بــأن  النتائج  أســفــرت  وقــد      
) 20 / 21 ابريل 2011( يف دولة الكويت قد بلغ )3,065,850( نسمة، 

منهم )1,089,969( من الكويتيني، )1,975,881( من غيرالكويتيني.

السكان حسب اجلنسية يف سنوات التعداد املختارة

للكويتيني %جملةغير كويتيكويتيالسنة 
1965168,793298,546467,33936.1

1975307,755687,082994,83730.9
1985470,4731,226,8281,697,30127.7
1995653,616921,9541,575,57041.5
2005860,3241,333,3272,193,65139.2
20111,089,9691,975,8813,065,85035.6

  

      
      

تقدير أعداد السكان يف منتصف السنة حسب  اجلنسية *

جملةغير كويتيكويتيالسنة 
**20111,096,9072,001,9853,098,892

    20121,128,3812,140,0503,268,431
    20131,159,7872,288,3523,448,139

* بيانات تقديرية وفقاً لبيانات تعداد السكان يف 2005 - 2011.
**  بيانات تقديرية بإسناد زمني 6/30 والتعداد أجري يف 4/20.
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إناثذكور
 فئات العمر

  الهـــــــــــــــرم السكاني ) كويتي(



اإلحصاءات الحيوية

لإلحصاءات  الرئيسية  األركـــان  أحــد  احليوية  اإلحــصــاءات  تعتبر 
الزماً  يعتبر  الــذي  الدميوغرايف  التحليل  يف  تستخدم  حيث  السكانية، 

وضرورياً  للقيام بخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة.

املواليد والوفيات

 املواليداجلنسيـةالسنة
 الزيادةالوفياتأحياء

الطبيعية
 املواليد
موتى

 وفيات
الرضع

33,0992,76830,331158248كويتــــي2011
25,0992,57122,528155236غير كويتي
58,1985,33952,859313484جملة

33,9933,21030,783176233كويتـــــي2012
25,7602,74023,020179226غير كويتي
59,7535,95053,803355459جملة

33,3203,14730,173172239كويتــــي2013
26,1062,76223,344180214غير كويتي
59,4265,90953,517352453جملة

 - املصدر : املركز الوطني للمعلومات الصحية بوزارة الصحة.

  

الزواج و الطالق 
201120122013اجلنسيـةالبيان

11,73510,85311,074كويتيعقود الزواج
8,1253,4674,044*غير كويتي

19,86014,32015,118جملة

4,5354,8665,165كويتيإشهادات الطالق
1,7191,8061,739غير كويتي

6,2546,6726,904جملة
* وزارة العدل : فتح التصادق إلحدى اجلنسيات العربية لسنة 2011.

- املصدر : وزارة العدل. 



اإلسكان 

    تولي احلكومـة توفيـر املسكـن املالئـم للكويتييـن اهتمـاماً بالغاً حيث 
تقــدم لهـم  وحــدات سكنيـة أو قسائـم ومتدهـم بالقـروض الكافيـة لبناء 

مساكـن لهـم.    
املباني واملساكن يف سنوات التعداد     

سنــــــــــوات
التعـــــــــــداد 

عدد
املباني

جملة عدد عـــــــــدد املســــــــاكـــــــــــن
املساكن جماعيـــةخاصـــــــــة

1965-67,5174,94772,464

197088,900113,0575,123118,180
197590,712131,4176,222137,639
1980107,182169,70410,437180,141
1985116,129219,0429,772228,814
1995119,856234,15317,529251,682
2005165,029303,04523,354326,399
2011182,681*473,148*9,563482,711

*ميثالن جملة املساكن املأهولة لكل نوع.
- غير متوفر.

      

اخلدمات اإلسكانية للمواطنني
201120122013نوع الوحدةالـــــــــبـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

-824905بـيـت  الطلبات السكنية املخطط إجنازها

1,56410,1601,196قسيمة 

2,2012,2374,072بـيـت الطلبات السكنية حتت التنفيذ

--9,498قسيمة 

70310380شقة

--824بـيـت  الطلبات السكنية املنجزة

-1,5649,498قسيمة 

2,38870510,518 الطلبات املنفذة )املوزعة(

8,0188,4988,553مجموع الطلبات املقدمة

108,108-92,088الطلبات املتراكمة 
 - املصدر: املؤسسة العامة للرعاية السكنية. 



العمـــــــالة
     لقد أدى النمو املتزايد يف االقتصاد الكويتي إلى ظهور فرص عمل كثيرة 
ومتنوعة، األمر الذي ترتب عليه زيادة الطلب على العمالة سواء الوطنية 
مجاالته.  مختلف  يف  العمل  احتياجات  لتغطية  وذلك  الوافدة  أو  منها 

العاملون يف القطـاع احلكومي 
2013

وظائــف النوعاجلنسية
قيادية

وظائف 
عامة 

العقود 
 والوظائف
 اخلاصة

وظائف 
فنية 

مساعدة 
وظائف 
اجلملةمعاونة

456100,0558,0595911,690110,851ذكر كويتي 
36131,7302,40273574134,815أنثى

06,24048,334883254,694ذكرغير كويتي
071636,0895136,811أنثى

456106,29556,3936791,722165,545ذكرجمـلة
36132,44638,49178575171,626أنثى

- املصدر: نشرة إحصاء العاملني يف القطاع احلكومي وفقاً للحالة يف 2013/6/30.

العاملون يف القطـاع اخلاص 

السنة
غير كويتينيكويتيون

جملةأنثىذكرجملةأنثىذكر
201228,61133,27961,8901,065,18394,8041,159,987
201326,29330,53656,8291,142,725106,3081,249,033
201429,04332,60961,6521,275,968120,4591,396,427

- املصدر: دراسة املالمح األساسية للعمالة الوافدة والوطنية وفقا للحالة يف 6/30 . 

املتعطلون الكويتيون حسب النوع ومدة التعطل 

 مدة التعطل السنة
) بالشهور ( 

الـــــنـــــــــــوع
جملةأنثىذكر

1,2801,8893,169أقل من 20136
20141,0901,7682,858
201311 - 61,2862,6983,984
20148592,1402,999
12 فأكثر  2013

1,25510,81012,065
20147208,5779,297
000غير مبني2013
2014000
3,82115,39719,218اجلملة2013
20142,66912,48515,154

- املصدر: ديوان اخلدمة املدنية عن احلالة يف 2014,2013/4/20.



الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 
     تـلعب الزراعـة دورا ًهامـا ً فـي اقتصاديات الـدول املختلفـة، وتتضـح 
مساهمـة القـطاع الزراعـي فـي التنميـة االقتصاديـة مـن خـالل مقـابلـة 
وتسعـى  السكانـي  النمـــو  عـــن  الناشـئ  الغـذاء  على  اإلضافـي  الطلـب 
خـالل  مــن  الـمزارعـيــن  وتشجيــع  الزراعي  القطاع  لتطويــر  الدولة 
تقــديـــم الدعــم املــادي، وتـزويدهـم بالـخـدمـات الزراعـيـة لتنمـية هــذا 

القطاع وجعـلـه مصـدراً  هــامـاً مــن مصــادر الدخــل القـــومـــي .

إنتاج املزروعات حسب املساحة احملصولية والكمية والقيمة 
 

البيـــان

2012/20112013/2012
املساحة

احملصولية 

)بالدونـم*(

كمـيـة
 اإلنتاج 

)بالطن(

قيمة
اإلنتاج 

)باأللف دينار(

املساحة  
احملصولية 

)بالدونـم*(

كمـيـة 
اإلنتاج 

)بالطن(

قيمة
اإلنتاج 

)باأللف دينار(

املزروعات 
56,400.0234,471.024,374.651,554.0270,900.529,597.2الشـــتويـة

املزروعات 
21,722.046,277.03,480.217,471.066,945.04,977.8الصــيـفــية 

املزروعات شبه 
53,854.0558,102.013,952.559,458.0597,010.514,925.3املستدمية 

املزروعات 
27,641.0146,828.117,952.239,312.0385,640.837,725.4الـمحـــمية  

اجلملة 
159,617.0985,678.259,759.5167,795.01,320,496.887,225.7الـعـمـوميـة

* دومن  = ألف متر مربع.



الثروة احليوانية والدواجن يف احليازات الزراعية
2011/20102012/20112013/2012الـنـوع
28,74525,77525,112أبقــار
445,943452,208516,727أغـنـام
151,716137,441150,495ماعــز
40,496,42745,628,93443,786,607دواجـن

8,2649,0898,888إبــل

األسماك احمللية واملستوردة املباعة يف األسواق

الـسـنــة
أسواق التجزئةأسواق اجلـمـلـة

متوسط الـسعـرالـقيمةالـكميـةمتوسط الـسعـرالـقيمةالـكميـة
)بالـدينار()باأللف دينار()بالطن()بالـدينار()باأللف دينار()بالطن(

201111,75525,1132.1363,7849,6282.544

201212,06025,9542.1523,7059,5762.584

201313,65433,0462.4204,14411,7632.838



النفــــــط 
      ميثـل قطـاع النـفط والغـاز الطبيعي الثروة الطبيعـية يف الدولة واملصدر األساسي 
لدخلها القومي. ومع بدء تصدير النفـط بـدأت مرحلة جديـدة فـي اقتصاد البالد لعب 

فيها قطاع النفـط دوراً بارزاً ومتزايد األهمية فـي منو االقتصاد الوطني.  
النفــط	يف	الكــويت	

مت اكتشاف النفط بواسطة شركة نفط الكويت يف حقل برقان، بيد أنه لم يتم تصدير    1938
أول شحنة نفط إال يف عام  1946.

أنشئ يف ميناء األحمدي الرصيف اجلنوبي ومعمل تكرير طاقته 25,000 برميل يومياً   1949
ومحطة لتوليد الكهرباء وتقطير مياه البحر.
اكتشف النفط يف الروضتني شمال الكويت.  1955

اكتشف النفط يف املناقيش على مسافة 21 ميالً غربي برقان وبدأ اإلنتاج عام 1960.   1959
بلغت كمية النفط التي أنتجتها الشركات حتى هذا التاريخ مليار طن.   1965

يف أغسطس مت تصدير أول شحنة من النفط اخلام الكويتي إلى اخلارج بعد توقف ملدة   1991
عام كامل بسبب احلرائق والتدمير الذي أحدثه االحتالل العراقي الغاشم وقد بلغت 

تلك الشحنة 260 ألف طن. 
1999 يف 11 أكتوبر وّقعت الكويت وكوريا اجلنوبية اتفاقيتني نفطيتني حول تعزيز التعاون النفطي 
بني البلدين وقيام الكويت بتزويد كوريا مبقدار 210 ألـــف طــن ســنــوياً من الكيروسني.

2006 إكتشاف الغاز الطبيعي احلر يف الكويت ألول مرة بكميات كبيرة يف يوم اإلثنني املوافق 6 مارس.
2009 يف 17 أغسطس اعلنت شركة ايكويت للبتروكيماويات بدء عمليات التشغيل التجاري 
ملصنع االيثيل بنزين والستايرين موينمر التابع للشركة الكويتية للستايرين بطاقة انتاجية 
تصل إلى 450 ألف طن متري ســــنـــويا وهي املرة األولى التي تنتج فيه هذه املادة يف 

الكويت.
يف 13 أكتوبر وصلت الطاقة اإلنتاجية لشركة نفط الكويت إلى ثالثة ماليني برميل يوميا   2010

ألول مرة كإنتاج فعلي. 
2011 بلغ عدد الناقالت يف أسطول شركة ناقالت النفط الكويتية 24 ناقلة يف أكتوبر2011.

فى 7 مارس أعلنت شركة نفط الكويت توقيعها اتفاقية مع البنك الدولي للتقليل من   2012
معدالت حرق الغاز على مستوى العالم واالستغالل األمثل ملوارد الطاقة املتجدة.

خالل شهر يوليو مت اكتشاف حقل نفطي جديد بكميات جتارية من النفط والغاز، وذلك   2013
يف منطقة كبد الواقعة يف غربي البالد.

بلغت 230  أرباحا صافية  البترولية يف عام 2014  الكيماويات  حققت شركة صناعة   2014
مليون دينار وذلك بفضل استمرار  شركات املشاركة بتحقيق نتائج مالية متميزة.

- املصدر: وكالة األنباء الكويتية )كونا(.

إنتـاج وصادرات النفــط اخلـام والغاز الطبيعـي واملنتجات النفطية املكررة
) ألف برميل(

201120122013الـــــبــيــــان
984,9591,086,7451,066,564النفط اخلام اإلنتاج

485,505547,843534,373الغاز الطبيعي*

307,451331,366315,140املنتجات النفطية املكررة

747,078**663,557755,378النفط اخلام التصدير

271,281**268,391284,253املنتجات النفطية املكررة
- املصدر : وزارة النفط.

* مليون قدم مكعب.
** بيانات أولية.



الصنـــاعــة
تلعب الصناعة دورا ًمهما يًف التنمية االقتصادية مبا توفره من سلع 
وخدمات للسكان، كما تساهم بنصيب كبير يف الناجت احمللي اإلجمالي. 
وتعمل احلكومة على تشجيع الصناعة عن طريق إنشاء الشركات الصناعـيـة 
الالزمة،  والتسهيالت  القـروض  ومنــح  الشركــات  هــذه  فـي  واملساهمـة 
الناشئة.  الصناعات  وتشجيع  األساسية  الهياكل  توفـير  إلى  باإلضافة 

 اإلنتاج واملبيعات  لبعض الصناعات التحويلية 

أهـم الصنـاعات
20122013

 املبيعـاتاإلنتـاج
 املبيعـاتاإلنتـاج احمللية

 احمللية
292.4247.4312.9264.3الدقيـق )باأللف طن(

16.38.917.39.4املعكرونة )باأللف طن(

125.5125.8128.4128.9اخلبز )باأللف طن(

78.494.688.498.2النخالة )باأللف طن(

3.02.83.23.1البسكويت )باأللف طن( 

36.134.338.036.3الزيـوت والدهون )باأللف طن(

548.50.3660.10.3األمونيا السائلة )باأللف طن متـري(

21.011.038.811.7غاز الكلورين )باأللف طن(

44.013.026.43.0الصودا الكاوية )باأللف طن(

823.74.6994.44.9اليوريا )باأللف طن متـري(

1.41.51.31.3البالط جلميع األنواع )باملليون م2(

450.8166.4444.7128.9الطابوق اجليري واخلفيف )باأللف م3(

398.8398.8327.2327.2اخللـط اجلاهـز )باأللف م3(

30.035.85.96.5األنابيب األسمنتية ) ألف متر طولي (
 - البيانات متثل انتاج بعض الشركات الصناعية داخل دولة الكويت.



المـيــــاه والكهرباء
يتمثل يف  املياه والكهرباء  الالمحدود لقطاعي  بالدعم  الدولة  تقوم      
إنشاء واستحداث محطات جديدة وتطوير احملطات القائمة. كما تولي 
استهالك  ترشيد  بسبل  واملقيمني  املواطنني  توعية  يف  اهتماماً  الدولة 

هذين املصدرين الهامني.

إنتــاج واستهــالك امليـــاه ) مليــون جـالـون (
إنتاج واستهالك الكهرباء ) مليــون كيلوواط / ساعة (   

     

2010201120122013البيــان

املـــيـــاه العــــذبـــة

125,279128,236130,423130,616صايف اإلنتـاج
125,304128,026129,888133,014صايف االستهالك

مــــيـــاه قـــلـيـلـــة امللوحة

22,62821,62221,23118,964إنتـاج
18,45619,26519,04616,705استهالك
الكهرباء

57,08357,45761,11960,982منتجة
50,18550,37453,73953,584مستهلكة

- املصدر: وزارة الكهرباء واملاء.



التجـــــــارة الخــــارجيـــــــة
تغطي إحصاءات التجارة اخلارجية جميع أنواع السلع التي تصدرأو 
تستورد من و إلى دولة الكويت. ويتم جمع وتبويب ونشر بيانات التجارة 

اخلارجية وفق دليل النظام املنسق لترتيب السلع.

قيمـة الصادرات والواردات 
) مليــون د.ك (

السنــة
جملةجملةاملعادالصادرات الوطنيـة

الوارداتالصادراتتصديـرهأخـرىالنفـط
201016,6491,02428617,9596,499
201126,8691,20526628,3406,938
201230,3771,32235232,0517,632

*201330,5051,44640832,3598,313
* بيانات أولية.

حركة التبادل التجاري بني الكويت ودول مجلس التعــاون لدول اخلليج العربي
) ألف د.ك (

 2013*20112012الـدولـــة
الصــادراتالــوارداتالصــادراتالــوارداتالصــادراتالــواردات

دولة اإلمـــــارات 
442,308189,331554,300204,834743,407237,440العربية املتحدة 

39,57122,89441,21431,61563,47327,508مملكة البحـــريــن
اململكة العربية 

398,019189,984401,544197,418399,104199,009السعــوديـة

83,91122,84163,36852,859142,78736,469سلطنة عمـــــــــان
45,02339,34043,09047,02236,95645,765دولــــــة قــطـر

1,008,832464,3901,103,516533,7481,385,727546,191اجلمـــلة
* بيانات أولية.



النقل واإلتصاالت
من املّسلم به أن قطاع النقل واالتصاالت يلعب دورا ًمؤثرا يًف حياة 
املنطقة  دول  بني  اجلــغــرايف  الكويت  موقع  وألهمية  واألمم.  الشعوب 
واالتصاالت  النقل  قطاع  الكويت  أولت  فقد  بها،  املضطردة  وعالقتها 
عنايتها للوصول به إلى مستوى يوازي - بقدر اإلمكان - ماوصلت إليه 

البلدان املتقدمة يف هذا املجال.

القادمون واملغادرون يف املنافذ البرية والبحرية واجلوية   

20122013اجلنسيةالبيان
جــوًابحــرًاًبـرًاجــوًابحــرًابـرًا

2,346,5861,4151,382,9382,522,9691,7291,524,304 كويتي القـادمون

3,038,01021,2732,669,4143,273,10530,0232,913,808غير كويتي

22,6884,052,3525,796,07431,7524,438,112 5,384,596جمـلة

2,338,2831,6141,392,8042,535,1411,8691,541,963 كويتي املغـادرون

3,032,83423,2652,545,6443,274,23931,8022,804,287غير كويتي

24,8793,938,4485,809,38033,6714,346,250 5,371,117جمـلة

املصدر : وزارة الداخلية.

خطوط الهواتف الثابتة والنقالة

السنة 
خطوط الهواتف 
الثابتة العاملة يف 

املقاسم 

خطوط الهواتف 
العاملة يف املقاسم 
لكل 100 من السكان 

خطوط الهواتف 
النقالة الدفع 
املسبق واآلجل 

2011514,69614.174,934,160
2012507,68013.345,744,104
2013499,94912.846,475,178



التعليـــــــــــم
يعنـى  حـيــث  الشاملـة،  للتنميـة  األساسيـــة  الركيـزة  التعليـم  ميثـل 
وحترص  التنمية.  هذه  عناصر  أهم  يعتبر  الذي  البشري  املــال  بــرأس 

الدولة على توفيـر التعليم لكـل فــرد فــي مراحــله املختلفــة.

  املـدارس واملعـاهـــد حسـب املـرحلة الدراسيـة 
2014/2013

املدرسـونالتالميذالفـــــصــــولاملــــــــــدارسالبيــــــان
التعليم احلكومي العام

1991,80743,1206,332رياض األطفال
2595,941143,77322,742االبتدائية
2064,460106,66318,554املتوسطة
1392,96667,28913,274الثانوية
80315,174360,84560,902جملـــــة

   التعليم احلكومي الديني
7711,438366املتوسطة 

4631,363302الثانوية

111342,801668جملـــــة
التربية  مدارس 

292641,7631,375اخلاصة 
التعليم اخلاص *

1071,30139,4972,086رياض األطفال
1343,374107,0025,815االبتدائية
1352,02961,3343,247املتوسطة
1131,44441,3303,192الثانوية 
4898,148249,16314,340جملـــــة

املصدر: وزارة التربية.
* ال يشمل مدارس االحتياجات اخلاصة.



2014/2013

اجلنسيةالبيان

 الفـصل 
الدراسـي األول

 الفـصل 
الدراسي الثاني

 الفـصل 
الدراسي الصيفي

أنثـىذكــرأنثـىذكــرأنثـىذكــر

املقبولون
ال ينطبق1,5074,1317661,036ك

ال ينطبق298607115127غ.ك

املسجلون
9,34422,9919,00022,2195,88815,420ك

1,7672,8681,6982,7881,0821,856غ.ك

اخلريجون 
3881,0865921,475239515ك

64113641643663غ.ك
 - املصدر: جامعة الكويت.

طلبة جامعة الكويت 

2014/2013

اجلنسيةالبيان

 الفـصل 
الدراسـي األول

 الفـصل 
الدراسي الثاني

أنثـىذكــرأنثـىذكــر

املقبولون
1,2081,854628741ك

642772359386غ.ك

املسجلون
4,4507,0104,2936,730ك

2,6973,6432,6273,409غ.ك

اخلريجون*
244327219321ك

154155147240غ.ك
* يشمل خريجي البكالوريوس والدبلوم واملاجستير وال يشمل جميع الكليات واجلامعات اخلاصة.

طلبة اجلامعات والكليات اخلاصة



عدد الدارسني

تعليم  الكبار

 التعليم الديني ثانويمتوسطمحو األمية
املسائي

 عدد السنة
غ . ككغ . ككغ . ككغ . ككالنوعاملراكز

2462643,1759838,0303,12522487ذ201245/

7376921,1579683,9931,61122987أ201348

9839564,3321,95112,0234,736453174ج93جملة

2292252,3926696,0652,227306143ذ201342/

6086249798303,1211,408329153أ201443

8378493,3711,4999,1863,635635296ج85جملة
- املصدر: وزارة التربية.

الطلبة اخلريجون من التعليم التطبيقي
2013/2012

اجلنسيـة
 الفصل الدراسي 

األول
 الفصل الدراسي 

الثاني
 الفصل الدراسي 

الصيفي
أنثىذكـرأنثىذكـرأنثىذكـر

كليات التعليم التطبيقي 

556964466794327613كويتــي 
163269117253132147غير كويتي 

مـراكز التدريب والدورات اخلاصة

499512683684997585كويتــي
2731254409614غير كويتي

 - املصدر: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

مراكز محو األمية وتعليم الكبار



الصحــــــــــــة
وعلى  بيسر  الصحية  اخلدمات  توفـير  على  الكويت  دولة  حترص 
التأمني  خالل  من  وللمقيمني  باملجان  للمواطنيـن  وشامل  عال  مستوى 
الصحي، وهي تضاهي مــن حيـث املســتـوى والشمـول أكثـر دول العالـم 

تقـدماً فـي هـذا املضمـار.

املستـشـفيات واألّسرة واجلهاز الطبي 
201120122013البيـان

القطاع احلكومي
151516املستشفيات ) عام وتخصصي (
مراكز الرعاية الصحية األولية 

929494) طب عام (

6,7036,7146,756األّسرة 
6,0826,4737,151األطباء البشـريني

1,2671,4251,540أطباء األسنان
2,432,7732,495,1213,233,456املراجعون يف العيادات اخلارجية 

201120122013البيـان
القطاع اخلاص

121212املستشفيات 
1,0381,0411,059األّسرة 

8859091,001األطباء البشريون وأطباء األسنان
2,140,6612,209,9732,322,853املراجعون يف العيادات اخلارجية 

201120122013البيـان
شركات النفط
333املستشفيات 

209209210األّسرة 
198201212األطباء البشريون وأطباء األسنان

483,680475,415491,897املراجعون يف العيادات اخلارجية 
- املصدر: وزارة الصحة، املستشفيات اخلاصة.



الخدمات الفندقية والثقافية والترفيهية
تساهم املؤسسات الثقافية كاملتاحف واملكتبات العامة بدور هام يف 
رفع مستوى املجتمع واحلفاظ على تراثه اإلنساني. كما حتتل اإلحصاءات 
باعتبارها  العاملي  االهتمام  من  السياحي جانباً  القطاع  بنشاط  املتعلقة 

رافداًمن روافد االقتصاد الوطني.
  

201120122013الـــــبــيـــــــــــــــــان

272727الـمكـتبــــــات العـــــامـــــة

889293الفـنــادق

7,0107,5197,138الـغــرف

14,57615,00115,365األســــّرة

1,3011,2951,435األجـنحــة

268,850300,420306,559الـنـــــزالء

308,846317,411329,298اللـيــالــي الـسـيـاحـيـة

77,511140,993163,350الـمتــرددون عـلى الـمـتاحــف

253,877230,119271,714رواد شـواطئ املسيلة والعقيلة

55,16978,94890,152رواد األنــديـة الـبحـريـة

94,60092,60090,600رواد الـــحـديقة السياحية

174,797142,518137,854رواد صالة الـتـزلـج

472,222458,742428,480رواد الـمـديـنـة الـترفيهيـة
- املصدر : وزارة التربية، املشروعات السياحية والفنادق. 



201120122013البــــيـــــــــان

29,93230,46338,856عدد األسر

قيمة املساعدات ) ألف د. ك (
138,991161,111210,507

متوسط نصيب األسرة ) ألف د. ك (
4.605.295.42

- املصدر: وزارة الشئون اإلجتماعية والعمل.

المساعدات الحكوميـة لألسر
وتطوير  االجتماعية  الــرعــايــة  كفالة  على  الكويت  دولـــة  حتــرص 
خــدمــاتــهــا يف كــافــة املــيــاديــن بــهــدف تــوفــيــر حــيــاة أفــضــل للمواطنني 
املشكالت  مــن  وحمايتهم  االجــتــمــاعــي  بالتضامن  الــشــعــور  وتعميق 
ــهــم اخلـــــالق يف خدمة  تــفــاعــل ـــوق  ـــع وت تـــهـــدد اســـتـــقـــرارهـــم   الـــتـــي 

أنفسهم ومجتمعهم.



منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت   
 

وتفعيل  املدني  املجتمع  ملنظمات  كبيراً  اهتماماً  الكويت  دولة  تولي 
دولة  يف  املدني  املجتمع  منظمات  وتنوعت  املجتمع.  يف  التنموي  دورها 
وخيري  مهني  طابع  ذات  منظمات  بني  االختصاص  حيث  من  الكويت 

ومنظمات ذات طابع تخصصي )صحي - اجتماعي - اقتصادي (. 
    
    

2013 - 2009

20092010201120122013اجلمعية 

6974818788جمعيات النفع العام 

1010101010اجلمعيات اخليرية 

6774788591املبرات اخليرية 

- املصدر: وزارة الشئون االجتماعية والعمل .



) مليون د.ك (

201120122013البيــــــان
املوجـــــودات

185.9219.2308.7 نقــــداً
221.0178.1529.4ودائع حتت الطلب لدى البنك املركزي

1,887.11,684.31,502.4املطالــب على احلكــومة
28,229.529,020.631,123.7املطالب على القطـاع اخلـاص

8,141.19,487.710,177.6املوجودات األجنبيــة
1,038.0891.61,263.7الودائع املتبادلة يف سوق ما بني البنوك احمللية

1,908.52,309.12,916.4ودائع ألجل لدى البنك املركزي
917.41,402.61,763.6املوجــودات األخــرى 

1,553.01,952.01,900.0سندات البنك املركزي
44,081.547,145.251,485.5مجموع  املوجـودات 

املطلـــوبـــات
26,727.528,548.231,385.7ودائـع القطـاع اخلاص

4,010.44,955.45,056.7ودائـع احلكــومة
3,159.22,983.23,044.0املطلـوبات األجنبيـة
6,265.06,589.07,055.7حقــوق املساهميــن

945.1887.61,258.5الودائع املتبادلة يف سوق ما بني البنوك احمللية
2,974.33,181.83,684.9املطلـوبات األخرى

44,081.547,145.251,485.5مجموع  املطلـوبـات

- املصدر: بنك الكويت املركزي، النشرة اإلحصائية الفصلية.

القطـــــاع المـــالــي 
يعرض اجلزء املتعلق بالقطاع املالي لالقتصاد الكويتي اإلحصاءات 
ومطلوبات  مبوجودات  املتعلقة  النقدية  واإلحصاءات  بالبنوك  اخلاصة 

البنك املركزي والبنوك احمللية والودائع البنكية.   
 

موجـودات ومطلوبات البنوك احمللية   

نسبة مساهمة القطاع النفطي والقطاع غيرالنفطي
يف الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار اجلارية 

) مليون د.ك ( 

السنــــــة
القطـــاع
%النفطـــي

القطــــاع
%غير النفطي

*201126,896.160.3015,615.536.70
*201231,764.865.2016,957.434.80

**201331,297.762.8018,566.037.20
* بيانات معدلة.
**بيانات أولية.



أهم مؤشرات احلسابات القومية
) مليون د.ك (

2013**2012*2011*البيان ) باألسعار اجلارية (

42,511.648,722.249,863.7الناتـــج احمللــي اإلجمالــي
44,992.651,283.253,313.6الناتـــج القومــي اإلجمالــي

38,256.443,519.145,250.3الدخـــل القومـــي املتـــاح
* بيانات معدلة.

** بيانات أولية.

متوسط نصيب الفرد من أهم املجاميع االقتصادية
) د.ك (

2013**2012*2011*البيان ) باألسعار اجلارية (

11,70512,74212,812من الناتـــج احمللــي اإلجمالــي

12,38813,41213,698من الناتـــج القومــي اإلجمالــي

11,26912,15212,487من الدخـــل القومـــي املتـــاح

* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.

اإليرادات واملصروفات احلكوميــة
) مليون د.ك (

2014/2013**2013/2012*2012/2011البيان

30,236.0932,008.5431,811.42اإليــــــــــرادات

17,007.4319,307.5618,903.51املصــــروفـــات

* بيانات معدلة.
** بيانات أولية.

الدخـل القومــي واإلنفاق
تعد تقديــرات املجاميــــع الرئيسيــــة للحسـابـــات القومـيــة باألسعـار 
اإلدارة  بذلتها  التــي  املجهــودات  محصلــة  الكويت  دولــة  فـي  اجلاريـة 
وتنقـيـــح  األساسيـــــة  البيانـــات  تطويــــر  أجـــل  مــن  لإلحصاء  املركزية 

طــرق ومناهج التقديــــر وتركيــب نظـام احلسابــات القوميــة للدولـــة.



السنـــة
حسب االستخــــدام النهـــائيحسب مرحلـــة اإلنتـــــــــاج

مـــواد
أوليـــة

مواد
وسيــــطة

مواد
نهائية

مـــواد
إنتـاجية

مواد
استهالكية

مواد
رأسمالية

2010117.9111.5111.2111.7112.8107.6
2011127.7117.1114.9117.4117.5108.5
2012132.6116.2118.3118.3120.5112.1
2013135.4115.4124.0119.8126.1116.7

 سنة األساس 2007 = 100.

األرقــام القيـــاسية ألسعــاراملستهلـك 

201120122013مجمـوعات اإلنفـاق الرئيسية
  التغير % 
بني عامي 
)2013 - 2012(

121.9125.8129.22.70الــرقــــم القيــاســـي العــام
130.2136.4141.94.00األغذية واملشروبات

116.1123.8132.67.10السجائر والتبــــــغ
0.20-121.8127.0126.8الكســاء وملبـوسات القــــدم

120.1122.9127.73.90خـــدمــــــات املـسكـــــــن
الصيانة ومعدات  املنزلية  123.8127.8131.93.20املفروشات 

121.2125.3126.81.20الصحة
118.0121.1122.61.20النقــــــل 

0.10-101.3101.4101.3االتصاالت
122.1125.7128.11.90الترفيهية والثقافية

121.3123.3124.30.80التعليم
122.3125.9126.60.60املطاعم والفنادق

120.5125.9128.72.20السلع واخلدمات املتنوعة
 سنة األساس 2007 = 100.

األسعار واألرقـام القياسيـة 
    تهـــدف إحصــاءات األسعار واألرقــام القياسيـــة إلـــى توفيــــر بيانات 
فعليــــة ألسعار السلع  واخلــدمــات فــي مراحـل تداولهـا املختلفـة بصـورة 
متكــن مـــن تتبــع التغيـــرات التي تطــرأ عليهــا مــن فتــرة ألخــرى ومـــن 

مكان آلخــر.
األرقـام القيـاسية ألسعار اجلملة للسلع



القروض المقدمة من دولة الكويت حسب مجموعات 
الدول

تســـاهم دولـــة الكويت عبـــر الصنـــدوق الكويتي للتنميـــة االقتصادية 
العربيـــة يف حتقيـــق اجلهود االغاثية للـــدول العربية والـــدول النامية من 
خـــالل القروض التي متول املشـــاريع االغاثية ولتدريـــب الكوادر الوطنية 
مـــن تلـــك الدول حرصـــاً  من دولـــة الكويت علـــى حتقيق املشـــاركة ومد 

جسوراإلخاء والتعاون الدولي.

2013 - 2012

                                   

مجموعات الدول 

2012
القيمة

2013
القيمة

 عدد
القروض

مليون 
دينار كويتي

مليون 
دوالر أمريكي

 عدد
القروض

مليون 
دينار كويتي

مليون 
دوالر أمريكي

3152,6789,1083282,9229,936دول عربية 
2578192,7852738812,996دول أفريقية 
دول اسيوية 

2161,2224,1552211,2594,279واوروبية

دول أمريكا 
الالتينية 

والبحر الكاريبي 
3911739740129437

8274,83616,4458625,19117,648اجلملة 

- املصدر : الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.



هـــــــــــــواتـــــــــــــف
هـــــــــــــــــامـــــــــــــــــة



هـواتـــــــف هـامـــــة
1888881الديــــوان األميــــري

1800000ديوان سمو ولي العهد
22000000ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء

22455422/6مجلـس األمـة
1800008مجلس الوزراء

الـوزارات
25385520/30األشـغــال العــامــــــة

22480000األوقاف والشؤون اإلسالمية 
22326000اإلعـــــالم

22480000التجارة والصناعة 
24836800التـــــربيــة

1882020التعليـــم العـالـــي
22225555اخلــارجيـــة
22430500الــداخليـــــة
24848300الـدفــــــــاع

22480000الشؤون االجتماعية والعمل 
24877422الصحـــة 

22480000العدل 
25371000الكهــربـــاء والـمــــاء

24995000قطاع النفط
22480000املالية 

24819033املواصالت

هيئــات ومـؤسـسـات حكــوميـــة وشركات
22428200اإلدارة املركزية لإلحصاء

22428200املجلس األعلى للتخطيط والتنمية
24841680اإلدارة العـامــة  للجمارك

1888180/161مطار الكويت الدولي
22416006املجلـس الوطنـي للثقافــة والفــنــــون واآلداب

22449001بلـديــة الـكـــويــــــــت
22313000الهيئــة العامـــة لشــؤون  القـّصر

1800018الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
25301000الهيئـة العـامــة لالستثمـار

1806611الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
1889988الهيئـة العامـة للمعلـومـات املدنيـــة
24996000الهيئــة العامـة للشبـاب والريـاضـة

1848666الهيئــة العامـة للصناعة 
22994000/114املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعـية

25301000املؤسسـة العامـة للرعايـة السكـنيـة
1810000بنك التسليف واالدخار
1814444بنـك الكويــت املركــزي

22241814بيت الزكـاة
22333333ديــوان اخلدمــة املدنـيــة

24957000ديــوان املـحـــاسـبـــــــة
23989900شركـة البتـرول الوطنيــة الكويتيـــة
24965555شركـــة املشـروعــات السيــاحـيــة

1880001شركة النقـل العام الكويتية
1881100قـصر العدل

1800088جلنـة املنـاقـصـات املـركـزيـــــة
24812622مؤسسة املوانئ الكويتية



24836100معهـد الكويـت لألبحــاث العلـمـيـــة
1802050مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتيــة 

149إدارة الـفـتوى والتشريـع
24988888جامعة الكويت 

22278100مؤسـســة الكويــت للتـقــدم العلـمـــي
1805580غـرفــة جتــارة وصناعــة الكويــــت

الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي »مقر 
املنظمات العربية«

24959000

22416006اللجنـة الوطنيـة الكويتيـة للتربيـة والثقافــة والعلــوم
24839971/2الهيـئــة العـامـة للبيـئـــة

24748250اجلمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
2321100شركة صناعات الكيماويات البتروليـة

24625050شركـة ناقـالت النفــط الكويتيـة »مؤسـسـة البتـرول الكويتيـة«
23989111شركـــة نفـــط الكويـــت

هـــواتـــــف هـــــامـــــة أخـــــرى
112عمليات داخلية

113إستعالمـات الساعــــة
104األرصاد اجلــويـــــــة

120كونا
152الكهرباء واملاء

107زين
121الوطنية لالتصاالت)اوريدو(

102فيفا
1888180/180إسـتعـالمـات املـطـــار

22432111/22401520اإلدارة العامة لإلطفاء
1880888عمليـات خـفـر السواحـل

المستشفيات والمراكز الصحية التخصصية
22450005املستشــفــى األميــــري
24815000مستشفـــى الصبـــــــاح

25312700مستشفى مبـارك الكبيـر
23940600مستشـفــــــى الـعـــــدان
24888000مستشفــــى الفروانيــــة
24575300مستشفــــى اجلهـــــراء
24843100مستشـفـــــى الـــــوالدة

24874950مستشفــــى الطـب الطبيعـــي والتأهيـــل الصحــــي
24846000مستشفـى الرازي للعظـام
24840300مستشفــــى إبـن سيـنـــــا
24810722مركز البابطيـن للحـروق

24849100مركز حسيـن مكـي جمعـة للجراحــة التخصصيـــة
24849252مركز عبدالعزيز الراشـد للحساسيــــة

24843900مستشفي الطب النفسي
24870133مستشفى األمراض السارية 

24849400مستشفى األمراض الصدرية 
1828282مستشفــــى هـــــادي

1802555مستشفـى دار الشفـاء اجلديد
1830003مستشـفـــى الســـــالم الدولي
25726666مستشفــى املـواســـاة اجلديد

25624000مستشفــــى الراشـــــد
1883883مستشفى لندن كلينك
25360000مستشفى رويال حياة 

1881122مستشفى السيف



طوارئ الكهرباء والماء
125الكهرباء واملاء

نــــــــوادي الـسـيــــــــــارات
22424745نـادي اخلليـج للسـيارات والسياحــــة
24827521/4/6النادي  الدولي الكويتي للسيـارات 

الـمـحـــــــافـظـــــات
22446099محافـظــة العاصـمـــة
22446099 / 22628000محـافـظــة حــولـــــي

23989222/66محافـظـة األحـمـــدي
24577177/88محافـظــة اجلهـــــراء
24806666محافـظـة الفروانيــــة

25443556/7محافظة مبارك الكبير

الـســفـــــــــارات
22521427دولة اإلمارات العربية املتحدة

25318530/2/3مملكــة البحريـــن
22541025اململكــة العربيــة السعوديـــة

22561956/7سلطنــة عـمـــان
22513606دولة قطر

25396559اجلمهورية العربيـة السوريـة
22562103اجلمهورية اللبنانية

22519955/6جمهـوريــة مصـر العـربيـــــة
22582020اجلمهوريـــــة الفـرنسـيـــــــة

25333340جمهوريــة الصيــن الشعبيـة  
22594320اململكــة املتحــدة  

22591001الواليات املتحـدة األمريكـيـة
25309400اليابان

الـبــنـــــــــــوك
1801801بنك الكويــت الوطنــــــي  

1805805بنك اخلليج
1803333بيت التمويـل الكويتـــــي
1899899البنك األهـلــي الكويتــي
1888225البنك التجـاري الكويتــي
22233600بنك البحرين والكويـت 

1802000بنك الكويـت والشرق األوســـط
1804080بنك بـــرقـــان

1820082بنك بوبيان
1888999بنك  الكويت الدولي

شـــركــــات الــتـــــأميـــــــــن
22240033الشركة األهـلـية للتأميــن
1802080شركة اخلليــج للتـأميــــن



22420135شركة الكويـت للتـأميـــن
1808181شركة وربــة للتـأميـــــن

شــركـــــــات الطـيــــــــــران
22412000مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتيــة )املكـتــب الرئيـسي(

171مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتيــة )احلجز(
22449824طيران العربية

24333304طيران اجلزيرة
22243777طيـــران اخلليــــج

22921555طيــــران اإلمـــارات
22423070طيران الشرق االوسط

22426310اخلطوط اجلوية العربية السعودية  
22901777اخلطوط اجلوية القطرية
22423117/8اخلطوط اجلوية السوريـة

22453980اخلطوط اجلوية الباكـستــانـيـــــة
22456700اخلطوط اجلوية الهـنديـــة

22416846اخلطوط اجلوية البــريطانيــــــــــة
22438106اخلطوط اجلوية الفرنسية

22422493اخلطوط اجلوية األملانيـة ) لوفتهانزا (
الــفـنـــــــــادق والـمـنـتـجـعــــــات

1835555شيـراتـــون الكــــويـــــت
 22455550ماريوت

  1831831برج لوريال
 25766666ريـجـنـســـي بــاالس
  25756000راديـســـــون ســـــاس

 22530000سفـير إنتــرنـاشيـــونـــال
  22997000الراية
 22244970مارينا

 23931000املنشرروتانا
1841000هوليدي إن )دسمان(
187777هوليدي إن )الساملية(

  1821111رمادا الكويت
 1848111كراون بالزا

 22527300كـويــت كـونتيننتـال
 25725310الفـنـدق الدولـي 

 22532100البيت الثانـي
  22553209هـال موتيل

  22555081البستكي انترناشيونال
  25650642شـاطـــئ الـمسيـلــــة

  25646266شاطئ النخيل
 24610033/22253100موفنبيك

22256222منتجع هيلتون 
22269600اجلميرا

الــصـحــــــــــف
24840451/2/3الـوطــــن

24812822القــبـــــس
24830322األنـبــــاء

24813566السياســـة
1880880الراي 

1828111اجلريدة
1832020النهار

24613333عالم اليوم



اإلحصاءات السنوية لإلدارة المركزية لإلحصاء
1. اإلحصاءات العامة  :

   - املجموعة اإلحصائية السنوية. 
- اللمحة اإلحصائية.

2. اإلحصاءات السكانية  :
- التعداد العام للسكان.

- التعداد العام املباني واملساكن.
- التعداد العام للمنشآت.

- مسح الدخل واإلنفاق العائلي )النتائج النهائية التجميعية (.
- النشرة السنوية لإلحصاءات احليوية ) املواليد والوفيات (.

- النشرة السنوية لإلحصاءات احليوية ) أسباب الوفاة (.
- النشرة السنوية لإلحصاءات احليوية ) الزواج والطالق (.

- إحصاءات العاملني بالقطاع احلكومي.
- املالمح األساسية للعمالة الوطنية يف القطاع اخلاص.
- املالمح األساسية للعمالة الوافدة يف القطاع اخلاص.

3. اإلحصاءات االقتصادية:
- التقديرات املعدلة واألولية للحسابات القومية ) األسعار املثبته (.

- التقديرات املعدلة واألولية للحسابات القومية ) األسعار اجلاريه (.

- اإلحصاءات املالية للحكومة.

- إحصاءات احلسابات القومية.

- إحصاءات احلسابات القومية وجداول املدخالت واملخرجات.

- البحث السنوي للمنشآت جتارة اجلملة والتجزئة.

- البحث السنوي للمنشآت التشييد والبناء.

- البحث السنوي للمنشآت الصناعة.

- البحث السنوي للمنشات اخلدمات غير املالية.

- البحث السنوي للمنشآت اخلدمات املالية.

- البحث السنوي للمنشآت الهيئات اخلاصة التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت.

- األرقام القياسية ألسعار املستهلك.

- األرقام القياسية ألسعار اجلملة .

- النشرة الفصلية ألسعار التجزئة.

- النشرة الفصلية ألسعار اجلملة.



4. اإلحصاءات التجارية واخلدمات والنقل:
- النشرة السنوية إلحصاءات التجارة اخلارجية.

- النشرة السنوية لإلحصاءات االجتماعية.

- النشرة السنوية إلحصاءات النقل و االتصاالت.

- النشرة السنوية لإلحصاءات الزراعية.

- إحصاءات الثروة السمكية.

- النشرة السنوية إلحصاءات البيئة.

- النشرة السنوية إلحصاءات التعليم.

- النشرة السنوية إلحصاءات الصحة.



ميكن	احلصول	على	النشرات	اإلحصائية	من:

اإلدارة املركزية لإلحصاء
إدارة املطبوعات والنشر

مدير	اإلدارة
+965 25650854-201

قسم	النشر
+965 25650854-201/202/204

قسم	التوزيع 
+965 25650854-505/506

فاكس 
+965 25625804

ص. ب : الصفاة 26188
الرمز البريدي : 13123 الكويت

املوقع	على	شبكة	اإلنترنت 

www.csb.gov.kw




