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األعـداد واألجـور وقطـاع : أ-العمالة
2022الربع األول –العمل 

1

�ةا�مركزاإلدارةعنالصادرةاإلحصاءاتآخر تشير 
اكمالكويتدولةفيالعمالةعددعنلإلحصاء

 مصنفة2022عاممناألولالربعنهايةفي
ً
وفقا

خ،ال..واألعمارواألجور والجنسيةوالجنسللعدد
غير منعاململيون1.885نحوبلغحجمهاأن

مليون1.947(ا�منزليةالعمالةعدداحتساب
إضافةوعند.)2021األولالربعنهايةفيعامل

القطاع-حكمهافيوماا�منزليةالعمالة
يصبحعامل،ألف613نحوالبالغة-العائلي

مليون2.599(عاململيون2.498نحوا�مجموع
نسبةوتبلغ،)2021األولالربعنهايةفيعامل

العمالةإجما�يمن%24.5نحوا�منزليةالعمالة
امعمناألولالربعنهايةفيكماالكويتفي

عالربنهايةفيالعمالةإجما�يمن25.1%(2022
.)2021األول

العمالةمنللذكور الشهرياألجر معدلوبلغ
دين�ار 1888نحوالحكو�القطاعفيالكويتي�ة

ألولاالربعنهايةفيكوييتدين�ار 1869(كوييت
نحوالكويتي�اتلإلناثا�معدلذلكوبلغ،)2021
ةنهايفيكوييتدين�ار 1306(كوييتدين�ار 1318
لصالح%43.2بحدودبفارق،)2021األولالربع
ور للذكالشهريالراتبمعدلوبلغ.الذكورأجور 

784نحوالحكو�القطاعفيالكويتيي�نغير 
عالربنهايةفيكوييتدين�ار 759(كوييتدين�ار 
ونحالكويتي�اتغير لإلناثوبلغ،)2021األول
نهايةفيكوييتدين�ار 685(كوييتدين�ار 698
بحدودالذكور لصالحبفارق،)2021األولالربع
ةعدالأكثر الجنسينبي�نالفارقأنأي،12.3%

ر األجمعدلويبلغ.الكويتيي�نغير حالةفي
طاعالقفيالجنسينمنللكويتيي�نالشهري

دين�ار 1534(كوييتدين�ار 1548نحوالحكو�
نفسويبلغ،)2021األولالربعنهايةفيكوييت

كوييتدين�ار 741نحوالكويتيي�نلغير ا�معدل
،)2021األولالربعنهايةفيكوييتدين�ار 722(

لصالح%108.9بحدودا�معدلينبي�نبفارق
.الكويتيي�ن

فيي�نالكويتيللذكور الشهرياألجر معدلويبلغ
1497(كوييتدين�ار 1567نحوالخاصالقطاع

أي،)2021األولالربعنهايةفيكوييتدين�ار 
القطاعفيالذكور أجر معدلمن%17بنحوأدنى

ي�اتالكويتلإلناثا�معدلذلكويبلغالحكو�،
946(كوييتدين�ار 994نحوالخاصالقطاعفي

أي،)2021األولالربعنهايةفيكوييتدين�ار 
فيزمي�تهنمعدلمن%24.6بنحوأدنى

دعممخصصاتأنشكوالالحكو�،القطاع
.الفروقتلكردمإ�ىتؤديا�مواطنةالعمالة

تيي�نالكويغير للذكور الشهرياألجر معدلويبلغ
294(كوييتدين�ار 309نحوالخاصالقطاعفي

نحوأي،)2021األولالربعنهايةفيكوييتدين�ار 
فيالكويتيي�نغير زم�ئهممستوىمن39.4%

الشهرياألجر معدلويبلغالحكو�،القطاع
حونالخاصالقطاعفيالكويتي�اتغير لإلناث

نهايةفيكوييتدين�ار 407(كوييتدين�ار 435
أجر معدلمنأعلىوهو،)2021األولالربع

نحوبالخاصالقطاعفيالكويتيي�نغير الذكور 
فيزمي�تهنمعدلمنأدنىولكنه40.8%

.%37.8بنحوالحكو�القطاع

لغيبوالخاص،الحكو�القطاعيندمجحالوفي
1823نحوالذكور للكويتيي�نالشهرياألجر معدل

عالربنهايةفيكوييتدين�ار 1791(كوييتدين�ار 
دين�ار 1272نحوالكويتي�اتولإلناث،)2021األول

ولاألالربعنهايةفيكوييتدين�ار 1251(كوييت
.%43.3إ�ىالذكور لصالحالفارقويتسع،)2021
تيي�نالكويغير للذكور الشهرياألجر معدلويبلغ

نهايةفيكوييتدين�ار 306(كوييتدين�ار 322
�اتالكويتيغير لإلناثويبلغ،)2021األولالربع
فيكوييتدين�ار 468(كوييتدين�ار 493نحو

لصالحالفارقويصبح)2021األولالربعنهاية
الشهرياألجر معدلويبلغ.%53نحواإلناث

 للكويتيي�ن
ً
 ذكورا

ً
1504نحوالقطاعينفيوإناثا

بعالرنهايةفيكوييتدين�ار 1479(كوييتدين�ار 
342نحوالكويتيي�نلغير ويبلغ،)2021األول
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عالربنهايةفيكوييتدين�ار 324(كوييتدين�ار 
كلبأنالتذكير إعادةمنوالبد،)2021األول
سوفاليتا�منزليةالعمالةتشملالاألرقامهذه
ر غيأجور معدالتعلىلألدنىكبير أثر تترك

الاأنهكما،اإلعتب�ارفيأخذتلوالكويتيي�ن
�نللكويتييالعمالةدعممخصصاتأثر تشمل

.الخاصالقطاعفيالعاملين

كو�الحالقطاعفيالكويتي�ةالعمالةعددوبلغ
 
ً
عاملألف362.1نحوا�مصدر لنفسوفقا

،)2021األولالربعنهايةفيعاملألف338.5(
ألف72.7نحوالخاصالقطاعفيعددهمويبلغ
األولالربعنهايةفيعاملألف72.9(عامل
%83.3نحوإ�ىموزعةعمالةأنهاأي)2021

وتبلغ.خاصقطاععمالة%16.7وحكوميةعمالة
حكو�الالقطاعفيالعاملينالكويتيي�ننسبة

،%45.1نحوالجامعيةالشهاداتحملةمن
ماالشهاداتحملةمن%4.5نحوإ�ىإضافة

يحملون�من%13.9ونحوالجامعية،فوق
ونحوالجامعية،ودونالثانويةفوقشهادات

أي،يعادلهاماأوالثانويةالشهاداتلحملة21%
منالحكو�القطاعموظفيمن%84.5نحوأن

،توراةالدكوحىتالثانويةبي�نماالشهاداتحملة
الحكو�القطاعإنت�اجيةظلتذلك،ورغم

غير وا�مزدحمةالعملبيئ�ةبسببإماضعيفة،
ي�،التعلا�مستوىضعفبسببأوا�منظمة،

مالتعليمخرجاتبي�نمااالنفصالبسببأو
شار إنتبسببحىتأوالعمل،سوقومتطلبات

.ا�مضروبةشهاداته
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العمالة ا�منزلية أو : ب-العمالة

2022الربع األول –القطاع العائلي 

3

الكويتفيالوافدةالعمالةإجما�يربعنحو
عالربنهايةفيكماعددهابلغمنزلية،عمالة
ا�مركز�ةاإلدارةجداولوفق2022عاممناألول

فيعاملألف651(عاملألف613نحولإلحصاء
�اً تقر�بمناصفةوموزعة،)2021األولالربعنهاية

عامل،ألف306نحوعددهمالبالغالذكور بي�نما
.عاملةألف307نحوعددهنالبالغواإلناث

وبنحالهندمنالقادمونالذكور عمالةيتصدر 
الربعنهايةفيعاملألف215(عاملألف205

إلناثاعمالةالفلبي�نتتصدر بينما،)2021األول
نهايةفيعاملةألف139(عاملةألف140بنحو
العمالةأرقامالهندوتتصدر ،)2021األولالربع

إجما�يمن%47.5بنسبةالجنسينمنا�منزلية
من%23ةبنسبالفلبي�نتليهاا�منزلية،العمالة

اتجنسيأربعتستحوذعام،وبشكل.اإلجما�ي
علىنكاوسير��بنغ�ديشالفلبي�ن،الهند،هي
منا�منزليةالعمالةعددإجما�يمن%95.2نحو

ستالالجنسياتتحتلبينماجنسيات،10أصل
وضمن.%0.2وأدناها%1.9ألع�هااألخرى
دول3ا�منزليةللعمالةا�مصدرةالعشر الدول

جملةمن%1.7بنصيبأثيوبي�اتتصدرهاأفر�قية،
%0.3بنحووالسودانبني�نثمالعمالة،تلك

.التوا�يعلى%0.2و

تبفئاا�منزليةالعمالةأرقامبدمجقمناولو
 األخرىالوافدةالعمالة

ً
سوفلجنسياتها،وفقا

نديةالهالجنسيةمناإلجما�يالعمالةعدديبلغ
نهايةفيعاملألف787(عاملألف726نحو

جملةمن%29.1نسبت�هماأي،)2021األولالربع
 العمالة

ً
%35.2ونحوالكويتي�ة،العمالةشام�

يفالصدارةتحتلأيالوافدةالعمالةجملةمن
منعمالةالالثانيالترتيبفيتليها.الحالتي�ن

450بنحوعمالةوبإجما�يا�مصر�ة،الجنسية
األولالربعنهايةفيعاملألف471(عاملألف

ونحوالعمالةإجما�يمن%18وبنسبة،)2021
فييليهما.الوافدةالعمالةإجما�يمن21.8%

ألف435بنحوالكويتي�ةالعمالةالثالثالترتيب

)2021األولالربعنهايةفيعاملألف411(عامل
ترتفعوقدالعمالة،إجما�يمن%17.4وبنسبة

شملتالجداولفيأرقامهاكانتإذاالنسبةتلك
الرابعةب�ةا�مرتفيبنغ�ديشوتأتي.العسكر�ي�ن

ألف246(عاملألف235بحدودعمالةبإجما�ي
نسبت�هماأو،)2021األولالربعنهايةفيعامل

من%11.4ونحوالعمالةإجما�يمن9.4%
مرتب�ةا�الفلبي�نوتحتل.الوافدةالعمالةإجما�ي

عاملألف204بحدودعمالةبإجما�يالخامسة
)2021األولالربعنهايةفيعاملألف209(

%9.9وبنحوالعمالة،إجما�يمن%8.2وبنسبة
.الوافدةالعمالةإجما�يمن
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2021الطاقةإحصاءاتبعض

4

العال�الطاقةتقر�ر ا�معنون2022عدديشير 
"BPبتروليومبر�تيششركة"عنوالصادر 

أنىإ�االلكتروني،الشركةموقععلىوا�منشور 
2021عامفيالعال�الطاقةاسته�كمعدل

فيالنمومعدالتوكانت.%5.8بنحوارتفعقد
عاموىبمستمقارنةالعالمفيالطاقةاسته�ك

%14.7+بنحو2021عامفيارتفعتقد،2020
%5.8+وللفحم،%6+ا�متجددة،للطاقة
للطاقة%3.6+الطبيعي،للغاز %5+وللنفط،
للطاقة%2-بنحووحيدانخفاضمقابلالذر�ة،
.ا�مائي�ة

ما2021عامفياألوسطالشرقمنطقةوأنتجت
برميلمليون28.156نحوأي%31.3نسبت�ه

 
ً
بلغذيالالعال�،النفطياإلنت�اجحجممنيوميا

،برميلمليون89.877نحو
ً
بنصيوكانيوميا

،%4.6العراق،%12.2االنت�اجمنالسعودية
وأنتجت.%3والكويت%4إيران،%4.1االمارات

حجممن%26.6نسبت�هماالشماليةأمر�كا
ةا�متحدالواليات(العال�النفطياإلنت�اج

الدولكومنولثوأنتجت،)%18.5األمر�كية
اإلنت�اجحجممن%15.4نسبت�هماا�مستقلة

،)%12.2االتحاديةروسيا(العال�النفطي
من%8.2نسبت�هماالباسيفيكآسياوأنتجت

،)%4.4الصين(العال�النفطياإلنت�اجحجم
اإلنت�اجحجممن%8.1نسبت�هماأفر�قياوأنتجت
الجنوبي�ةأمر�كاوأنتجتالعال�،النفطي

النفطإنت�اجحجممن%6.6نسبت�هماوالوسطى
ماأوروباوأنتجت،)%3.3البراز�ل(العال�

العال�النفطياإلنت�اجحجممن%3.8نسبت�ه
.%2.3النرويجونصيب

حجممن%38.1نحوالباسيفيكآسياواستهلكت
،%16.4الصين(العال�النفطياالسته�ك

الجنوبي�ةوكور�ا،%3.6اليابان،%5.2الهند
ونحالشماليةأمر�كااستهلكتبينما،)3%

،)%19.9األمر�كيةا�متحدةالواليات(23.7%
قلةا�مستالدولوكومنولثأوروباواستهلكت

.)%3.6االتحاديةروسيا(%19نحو

إنت�اجحجممن%28.1نحوالشماليةأمر�كاوتنتج
أمر�كاوتستهلكالعال�،الطبيعيالغاز 

نحويأالطبيعيالغاز منتنتجمماأقلالشمالية
الواليات(العال�االسته�كحجممن25.6%

أوروباوتستهلك،)%20.5األمر�كيةا�متحدة
من%29.2نحوا�مستقلةالدولوكومنولث

ياروس(العال�الطبيعيالغاز استه�كحجم
يكالباسيفآسياوتستهلك،)%11.8االتحادية

%16.6نحووتنتج،)%9.4الصين(%22.7نحو
تركز أنيع�وذلكالعال�،اإلنت�اجحجممن

عمواقفيأكبر مازالالطبيعيالغاز استه�ك
.إنت�اجه

نصيببعداهاماعلىالباسيفيكآسياتتفوق
الصين(العال�الفحمإنت�اجحجممن77.3%
الدولوكومنولثأوروباوتنتج.)50.8%

الفحمإنت�اجحجممن%10.4نسبت�هماا�مستقلة
تنتجبينما،)%5.5اإلتحاديةروسيا(العال�

الواليات(%7.7نسبت�هماالشماليةأمر�كا
آسياوتستهلك.)%7األمر�كيةا�متحدة

استه�كحجممن%79.7نسبت�هماالباسيفيك
وتستهلك،)%53.8الصين(العال�الفحم
،%9.5نحوا�مستقلةالدولوكومنولثأوروبا

.%7نحوالشماليةأمر�كاتستهلكفيما

،
ً
ته�كاالسبصدارةيتمتعالنفطالزالوختاما

%31نحوعلىيستحوذفهوالطاقة،�مكونات
 اإلجما�ي،من

ً
ونحوللفحم،%26.9نحوتاركا

للطاقة%6.8ونحوالطبيعي،للغاز 24.4%
%4.3ونحوا�متجددةللطاقة%6.7وا�مائي�ة،
.الذر�ةللطاقة



4
األداء األسبوعي
لبورصة الكويت

5

أقل)ا�مباركاألضحىعيدعطلةبمناسبةعمليوم(ا�مايضاألسبوعخ�لالكويتبورصةأداءكان
،

ً
صفقاتالوعددا�متداولةاألسهمكميةا�متداولة،األسهمقيمةمنكلمؤشر انخفضحيثنشاطا

مؤشر (الشالمؤشر قراءةوكانت.)الشالمؤشر (العاما�مؤشر قيمةانخفضتوكذلكا�مبرمة،
3.8قيمتهبلغتبانخفاضنقطة،669.0نحوبلغتقدا�مايضالخميسيومتداولنهايةفي)قيمة

 ظلبينماا�مايض،األسبوعإقفالعن%0.6ونسبت�هنقطة
ً
%7.4يعادلماأينقطة46.2بنحومرتفعا

.2021عامنهايةإقفالعن

رأت وتوضح الجداول التالية التغيرات اليت ط
ائتعلى أداء مؤشرات التداول خ�ل األسبوع الف

التغير األسبوع السابع 
والعشرون

األسبوع الثامن 
والعشرون البينان

% 2022/07/07 2022/07/14

5 1 عدد أيام التداول

%0.6- 672.8 669.0 )شركة30قيم (مؤشر الشال 

%0.5- 7,395.1 7,360.3 مؤشر السوق العام

258,197,529 45,933,257 )ك.د(قيمة األسهم ا�متداولة

%11.1- 51,639,506 45,933,257 )ك.د(ا�معدل اليو� 

836,479,906 123,020,392 )أسهم(كمية األسهم ا�متداولة

%26.5- 167,295,981 123,020,392 )أسهم(ا�معدل اليو� 

52,281 9,952 عدد الصفقات

%4.8- 10,456 9,952 ا�معدل اليو� لعدد الصفقات
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نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت الشركات

%27.6 12,656,305 بيت التمويل الكوييت

%17.4 7,981,289 بنك الكويت الوط�

%12.7 5,832,753 )ب.م.ش(البنك األهلي ا�متحد

%6.5 2,998,778 شركة االتصاالت ا�متنقلة

%5.7 2,617,207 للمخازن العموميةأجيلييتشركة 

%69.9 32,086,332 اإلجما�ي

نسبة من إجما�ي قيمة التداول البينان

قيمة تداول السوق ديننار كوييت القطاعات

%65.7 30,181,177 قطاع البنوك

%11.4 5,224,377 قطاع الخدمات ا�مالية

%8.4 3,855,948 قطاع الصناعة

%6.8 3,128,774 قطاع االتصاالت

%4.5 2,087,694 قطاع العقار

السابع  والعشروناألسبوع الثامن  والعشروناألسبوع
البينان

2022/07/07 2022/07/14

9 7 عدد شركات ارتفعت أسعارها

17 11 عدد شركات انخفضت أسعارها

4 12 عدد شركات لم تتغير أسعارها

30 30 إجما�ي الشركات حسب مؤشر الشال



الشــــركةاسم
الفرقإقفالالفرقالخميسيوم الخميسيوم 

2022/07/142022/07/07%2021%
726.611.9(0.1)813.1813.9بنك الكويت الوط�1
226.720.1(0.6)272.2273.9بنك الخليج2
(0.2)516.0516.00.0517.0البنك التجاري الكوييت3
230.3230.30.0174.631.9البنك األهلي الكوييت4
253.3249.71.4248.12.1بنك الكويت الدو�ي5
(6.2)374.2(1.4)350.9356.0البنك األهلي ا�متحد6
(3.0)323.7(0.4)313.9315.3بنك برقان7
3,129.410.5(1.6)3,457.23,513.6بيت التمويل الكوييت8

719.410.1(0.6)792.1797.0قطــــــــــــاع البنــــــــــــــوك
(1.0)147.2147.20.0148.7شركة التسهي�ت التجار�ة9

(20.0)271.4268.71.0339.3شركة االستشارات ا�مالية الدولية10
370.0362.42.1275.634.3شركة االستثمارات الوطنينة11
494.7494.70.0491.20.7شركة مشار�ع الكويت القابضة12
(9.8)143.5(4.3)129.4135.2شركة الساحل للتنمية واالستثمار13

261.0260.50.2252.13.5قطــــــــاع االستثمــــــــــــــــار
85.310.9(0.7)94.695.3شركة الكويت للتأمين14
(3.7)893.7893.70.0928.4مجموعة الخليج للتامين15
227.7227.70.0209.18.9الشركة األهلية للتأمين16
(15.8)117.0117.00.0138.9شركة وربة للتأمين17

264.70.6(0.1)266.3266.6قطـــــــــــــــاع التأميــــــــــــــن
(24.0)257.1257.10.0338.4شركة عقارات الكويت18
(0.4)153.8(4.9)153.2161.1شركة العقارات ا�متحدة19
(15.8)569.0569.00.0676.1الشركة الوطنينة العقار�ة20
(5.5)2,018.12,009.60.42,136.0شركة الصالحية العقار�ة21

(13.5)389.0(0.4)336.6337.8القطـــــــــاع العقــــــــــــاري
265.529.3(1.6)343.3348.8)القابضة(مجموعة الصناعات الوطنينة 22
(4.7)348.2(2.6)331.7340.7شركة أسمنت الكويت23
499.6499.20.1348.143.5ربائينةشركة الخليج للكاب�ت والصناعات الكه24

234.324.0(1.2)290.5293.9القطـــــــــــاع الصناعــــــــــــي
(0.8)549.3549.30.0553.6شركة السينما الكويتينة الوطنينة25
(2.6)6,135.5(0.9)5,975.76,030.3للمخازن العموميةأجيلييتشركة 26
(0.8)1,109.31,106.20.31,118.6شركة االتصاالت ا�متنقلة27
(12.2)41.841.80.047.6)ع.ك.م.ش( شركة سنرجي القابضة 28

(1.9)1,779.5(0.4)1,745.61,753.3قطــــــــــــــاع الخدمـــــــــــــات
(25.8)112.5108.33.9151.7شركة نقل وتجارة ا�موايش29

(2.1)442.1441.00.2451.6قطــــــــــــــــاع األغذيــــة
662.2662.20.0641.63.2ع.م.ششركة أم القيوين ل�ستثمارات العامة 30

179.4179.40.0178.40.6الشركــــات غيــــر الكويتيـــة
622.87.4(0.6)669.0672.8مؤشــــــر الشــــــــال

7

شركة مدرجة في بورصة الكويت30جدول مؤشر الشال لعدد 

ةا�مرجحالسوقيةالقيمةعلىيعتمدقيمة،مؤشر عنعبارةهوالشالمؤشر 
ا٪100بنسبة

ً
لمؤشر لاألساسيةوالقيمةالدولية،التمويلمؤسسةلصيغوفق

.)1990أغسطس1فيكما(100هي




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9

