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مؤشرات القطاعات غير النفطية بالكويت

كانــت الكويــت طــوال عقــود مضــت تعتمــد علــى النفــط كمصــدر رئيســي مــن مصــادر الدخــل القومــي 

غيــر أنهــا أصــرت علــى تغييــر نهجهــا االقتصــادي؛ فأطلقــت رؤيتهــا التنمويــة 2035 مرتكــزة علــى 

ســبع ركائــز، هــي: مكانــة دوليــة متميــزة، بنيــة تحتيــة متطــورة، رأس مــال بشــري إبداعــي، إدارة 

حكوميــة فاعلــة، رعايــة صحيــة عاليــة الجــودة، اقتصــاد متنــوع مســتدام، بيئــة معيشــية مســتدامة.

ومنــذ تبنــي هــذه الرؤيــة وجدنــا أن الكويــت تســعى جاهــدة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل وزيــادة 

إنتاجيــة القطاعــات غيــر النفطيــة وإشــراك القطــاع الخــاص فــي دفــع عجلــة التنميــة. وألن شــركة 

»مشــروعك« لاستشــارات تنــص رؤيتهــا علــى تعزيــز قيمــة االســتثمار مــن خــال وضــع مؤشــرات 

للســوق تتســم بالحداثــة والتطــور فســوف نعــرض فيمــا يلــي أهــم مــا يخــص القطاعــات الواعــدة 

فــي الكويــت لعــام 2023م:

القطاع الصناعي

عدد منشآت القطاع الصناعي 5539 منشأة.

عدد المشتغلين بهذه المنشآت 163,226 مشتغًا.

عدد العاملين بهذه المنشآت 163,037 عامًا.

تعويضات العاملين بهذه المنشآت 2,012,073 ألف دينار كويتي.

اإلنتاج اإلجمالي لمنشآت القطاع الصناعي 29,893,771 ألف دينار كويتي.
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يتم تقسيم أنشطة القطاع الصناعي طبًقا لما يلي:

عدد المنشآتالنشاط الصناعي

 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة باستثناء
7خدمات المسح

655صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

290صناعة المنسوجات

2561صناعة المابس وتهيئة وصبغ الفراء

 دبغ وتهيئة الجلود وصناعة حقائب األمتعة وحقائب اليد والسروج
5واألحذية

130صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين )عدا األثاث(

30صناعة الورق والمنتجات الورقية

99الطباعة والنشر

2صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي

39صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

45صناعة منتجات المطاط واللدائن

203صناعة منتجات المعادن الافلزية األخرى

8صناعة الفلزات األساسية

888صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات

61صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في موضوع آخر

13صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير المصنفة في موضع آخر

 صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة واألدوات
8البصرية والساعات بأنواعها

 صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف
8المقطورة

17صناعة معدات النقل األخرى

467صناعة األثاث وصنع المنتجات غير المصنفة في مكان آخر

3إعادة الدوران والتصنيع

5,539المجموع
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القطاع الزراعي

أواًل: الزراعة والثروة الحيوانية

ويمكننا بيان مؤشرات اإلنتاج الحيواني فيما يلي:

متوسط النمو السنوي لجملة اإلنتاج النباتي 9.67%

القيمة )ألف دينار كويتي( الكمية )طن( الفئة

12,826.59 76,499 الحليب

13,710.37 8,166 لحوم الضأن والماعز

4,560.85 2,906 لحوم األبقار

40,323.50 61,187 لحوم الدجاج

2,273.68 1,486 لحوم اإلبل

220.36 880 الصوف

إجمالي المساحة المحصولية 146,454 دونم )الدونم يساوي 1000 متر مربع(.

إجمالي إنتاج المساحة المحصولية 866,862 طن.

قيمة اإلنتاج الزراعي 97,046.99 ألف دينار كويتي.

إجمالي مساحة المزروعات المحمية 24,500 دونم.

كمية إنتاج المزروعات المحمية 281,114 طن.

قيمة اإلنتاج الزراعي للمزروعات المحمية 45,167.85 ألف دينار كويتي.
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ثانًيا: الثروة السمكية

متوسط النمو السنوي لألسماك المحلية المباعة يصل إلى 5%

األسماك المستزرعة األسماك المستوردة األسماك المحلية

القيمة
)د.ك)

الكمية
)كجم)

القيمة
)د.ك)

الكمية
)كجم)

القيمة
)د.ك)

الكمية
)كجم)

847,004 458,146 19,458,266 6,819,004 8,078,141 3,014,040

كمية األسماك الموجودة بالكويت 10,291,190 كجم.

قيمة جملة األسماك الموجودة في الكويت 28,383,411 ألف دينار كويتي.

      ارتفــع إنتــاج األســماك المســتزرعة فــي الكويــت بمعــدل نمــو بلــغ %131 طبًقــا لنتائــج الســنتين 

)2018م_ 2019م( حيــث ارتفــع اإلنتــاج مــن 197.9 ألــف طــن إلــى 458.1 ألــف طــن وتبًعــا لذلــك فقــد 

ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة لهــذه األســماك المنتجــة مــن عمليــة االســتزراع بمعــدل تخطــى 141%.
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تقسيم عدد المدارس والفصول في المدارس الحكومية والخاصة بالكويت:

تقسيم عدد المدرسين والتالميذ في المدارس الحكومية والخاصة:

محو األمية
وتعليم الكبار المعهد الديني

التعليم العام

خاص حكومي

الفصول المدارس الفصول المدارس الفصول المدارس الفصول المدارس

563 65 149  9 8,785 591 16,401 855

محو األمية
وتعليم الكبار المعهد الديني

التعليم العام

خاص حكومي

التالميذ المدرسون التالميذ المدرسون التالميذ المدرسون التالميذ المدرسون

16,274 _ 3,310 606 267,133 17,035 405,368 73,767

القطاع التعليمي 

متوسط النمو السنوي للمدارس الحكومية %1.68 خال الفترة ما بين :)2015م : 2020م(.

متوسط النمو السنوي للمدارس الخاصة %3.82 خال الفترة ما بين )2015م: 2020م(.

متوسط النمو السنوي للمد ارس الخاصة في الكويت 3.82%
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وصلــت المستشــفيات )عــام وتخصــص( فــي الكويــت إلــى 21 وحــدة. وعــن مراكــز الرعايــة 
الصحيــة فهــذا الجــدول يوضــح أعدادهــا:

القطاع الصحي

عدد الوحداتمراكز الرعاية الصحية

104طب عام وطفولة

91طب األسنان

38رعاية األمومة

34الصحة الوقائية

88عيادات السكر

أعــداد المراجعيــن فــي العيــادات الخارجيــة بمستشــفيات القطــاع الحكومــي وصلــت إلــى 3,288,907 

ــادات الخارجيــة بمستشــفيات القطــاع الخــاص فقــد بلغــت  ــا. وعــن أعــداد المراجعيــن فــي العي مراجًع

3,165,516 مراجًعــا. وبالنســبة لمستشــفيات شــركات النفــط فقــد تجاوزت أعــداد المراجعين بعياداتها 

الخارجيــة 501,122 مراجًعــا.

يمكننــا توزيــع األطبــاء البشــريين وأطبــاء األســنان والهيئــة التمريضيــة فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع 

الخــاص كمــا يلــي:

القطاع الخاصالقطاع الحكومي 

األطباء
البشريون

أطباء
األسنان

الهيئة
التمريضية

األطباء
البشريون

أطباء
األسنان

الهيئة
التمريضية

9,2722,15322,0162,6661,2268,696
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الزيارات لمراكز الرعاية الصحية األولية في القطاع الحكومي:

عدد الزياراتالمركز الصحي والعيادة

14,707,335الطب العام

166,255أمراض النساء

145,195عيادات الحوامل

3,901,955رعاية الطفولة

907,488عيادات السكر

1,080,753قسم األسنان

متوســط النمــو الســنوي للمستشــفيات )العامــة والتخصصيــة( بالكويــت %5 خــال الفتــرة مــا 

بين )2015م: 2021م(.

متوسط النمو السنوي لعيادات طب األطفال 2.57%.

متوسط النمو السنوي لعيادات طب األسنان 1.43%.

متوسط النمو السنوي لعيادات السكر 2.11%.

متوسط النمو السنوي للمستشفيات بالكويت 5%.
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العدد الدرجة

11 الفنادق

خمس نجوم
1,796 الغرف

2,552 األِسّرة

562 األجنحة

9 الفنادق

أربع نجوم
1,190 الغرف

1,831 األِسّرة

584 األجنحة

12 الفنادق

ثالث نجوم
941 الغرف

1,359 األِسّرة

85 األجنحة

4 الفنادق

نجمتان
181 الغرف

372 األِسّرة

27 األجنحة

عدد الفنادق في الكويت 84 فندًقا.

عدد الغرف الفندقية 5,968 غرفة.

عدد األِسّرة 14,119 سريًرا.

عدد األجنحة 1,535 جناًحا.

عدد نزالء الفنادق 152,585 نزيًا.

عدد الليالي السياحية 266,429 ليلة.

القطاع السياحي



11

1 الفنادق

نجمة واحدة
42 الغرف

56 األِسّرة

- األجنحة

38 الفنادق

الشقق الفندقية
1,021 الغرف

3,100 األِسّرة

163 األجنحة

9 الفنادق

المنتجعات
797 الغرف

4,849 األِسّرة

114 األجنحة

84 الفنادق

الجملة
5,968 الغرف

14,119 األِسّرة

1,535 األجنحة

5.3%
مشاركة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي
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يمكننا تقسيم النفايات والمخلفات وفًقا لما يلي:

الحجم )طن(النفايات والمخلفات

1,857,840السكانية الصلبة

15,743,415المخلفات اإلنشائية

730,340النفايات التجارية

337,293النفايات الزراعية

متوسط النمو السنوي للمخلفات اإلنشائية 13%

خال السنوات )2015م: 2020م(

متوسط النمو السنوي للنفايات التجارية 20.43%

خال السنوات )2015م: 2020م(

قطاع إعادة التدوير

حجم المخلفات السائلة 413,333 جالون.

حجم النفايات الطبية الخطرة 6,648,976 كجم.

متوسط النمو السنوي للنفايات السكانية الصلبة %5 خال السنوات )2015م: 2020م(.

متوسط النمو السنوي للمخلفات اإلنشائية 13%.

متوسط النمو السنوي للنفايات التجارية 20.43%.

متوسط النمو السنوي للنفايات السكانية الصلبة 5%

خال السنوات )2015م: 2020م(
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7.06 مليار دوالر أمريكي

حجم سوق التجارة اإللكترونية في الكويت عام 2027م

التجارة اإللكترونية

المواد الغذائية

فــي عــام 2023م، مــن المتوقــع أن تصــل اإليــرادات فــي ســوق التجــارة اإللكترونيــة إلــى 4.80 مليــار 

دوالر أمريكــي.

بحلــول عــام 2027م، مــن المتوقــع أن يصــل حجــم ســوق التجــارة اإللكترونيــة فــي الكويــت إلــى 7.06 

مليــار دوالر أمريكــي بمعــدل نمــو ســنوي مركــب قــدره %10.14 خــال الفتــرة مــا بيــن

)2023م_ 2027م(.

أواًل: الطعام

تبلــغ اإليــرادات فــي ســوق المــواد الغذائيــة 12.40 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2023م. ومــن 

المتوقــع أن ينمــو الســوق ســنوًيا بنســبة %5.07 خــال الفتــرة مــا بيــن )2023م_ 2027م(.

سيتم تحقيق إيرادات لكل فرد بقيمة 2,800 دوالر أمريكي في عام 2023م.

ــرادات مــن خــال المبيعــات عبــر  فــي ســوق المــواد الغذائيــة، ســيتم تحقيــق %7.9 مــن إجمالــي اإلي

ــول عــام 2023م. ــت بحل اإلنترن

بحلول عام 2027م، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 3,080.9 مليون كجم.

متوسط نصيب الفرد في سوق المواد الغذائية 638.40 كجم )عام 2023م(.
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ثانًيا: المشروبات غير الكحولية

ثالًثا: المشروبات الساخنة

148.73 لتًرا

متوسط نصيب الفرد في سوق المشروبات غير الكحولية

638.40 كجم

متوسط نصيب الفرد في سوق المواد الغذائية

تبلــغ اإليــرادات فــي ســوق المشــروبات غيــر الكحوليــة بالكويــت حوالــي 607.80 مليــون دوالر أمريكــي، 

ومــن المتوقــع أن ينمــو الســوق ســنوًيا بنســبة %3.82 خــال الفتــرة مــا بيــن )2023م_ 2027م(.

سيتم تحقيق إيرادات لكل فرد بقيمة 137.30 دوالًرا أمريكًيا في عام 2023م.

متوسط نصيب الفرد في سوق المشروبات غير الكحولية 148.73 لتًرا )عام 2023م(.

تبلــغ اإليــرادات فــي ســوق المشــروبات الســاخنة 1,229 مليــون دوالر أمريكــي.. ومــن المتوقــع أن 

ينمــو الســوق ســنوًيا بنســبة %5.19 خــال الفتــرة مــا بيــن )2023م_ 2025م(. وتعــد القهــوة أكبــر 

شــريحة فــي الســوق بحجــم بلــغ 972 مليــون دوالر أمريكــي.

سيتم تحقيق إيرادات لكل فرد بقيمة 277.50 دوالًرا أمريكًيا في عام 2023م.
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كانت هذه أحدث المؤشرات للقطاعات غير النفطية بدولة الكويت؛ وسيجد المستثمرون ورّواد 

األعمال في تقريرنا هذا دليًا واضًحا في رحلة االستثمار. 

تهدف شركة مشروعك لاستشارات إلى تحسين بيئة األعمال ونهضة القطاع الخاص وتعزيز اإلنتاجية؛ 

لذا على كل من يرغب في االستثمار تحت مظلة هذه القطاعات فإن مشروعك ستوفر له الدعم 

الفني الازم وستمده بالبيانات واإلحصائيات وأبرز الفرص االستثمارية التي تحقق األرباح.

تواصلوا مع فريق خدمة المستثمرين الخاص بمشروعك اآلن.. وثقوا أن النجاح سيكون مضموًنا معنا.

ا ـً خــتــامــ
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