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 : معلومات عامةأوالً       
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 معلومــــات عــــــامة: الً وأ

 

 

 ، سهولها مستوية وصحرائها متموجة قليالً.بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعوديةاألوسط للخليج العربي  الشرق والجغرافيا الموقع

  جداً.قصير ، شتائها بشكل كثيفصحراء جافة، وصيفها حار  المناخ

  

 

 

 الكويت العاصمة       م مربع ك 17,818 المساحة نسمة 3,032,065 2021 يونيوالسكان في 

 رئيس البالد     فبراير من كل عام 25 اليوم الوطني بريطانيا من 1961 يونيو 19 ستقاللاإل

األحمد الجابر  نواف /الشيخاألمير سمو 

 الصباح

 (2020 سبتمبرمنذ )

 رئيس الحكومة    العربية اللغة        (3.26=  دوالر أمريكي 1) الدينار العملة
 الحمد الصباح صباح الخالدالشيخ/ 

 (2019 نوفمبر)منذ 

 

 ً  الكويتدولة قتصـــاد إ :ثانيا
 

 :المؤشرات اإلقتصادية -أ

 

 

 

 

 (67وترتيبه في العالم )  أمريكي بليون دوالر (Gross Domestic Product (GDP)2019                                                       )209.738                 الناتج المحلي اإلجمالي  

 (31وترتيبه في العالم ) دوالر أمريكي ألف )GDP – Per Capita   2019                            )49,854                   متوسط دخل الفرد

 %Inflation Rate      2019                                                                                               (1.5)                     معدل التضخم    

 %Unemployment Rate                             2019  (1.3)       معدل البطالة               

 Foreign Direct Investments   2019 (FDI)جنبي المباشر تدفق اإلستثمار األ*

                   

 دوالر أمريكي(  مليون(104 



- 3 - 

   

 :القطاعات اإلقتصادية -ب

 ارة:ـــالتج -
 

 دوالر أمريكي  بليون 54.556( 2019إجمالي الواردات ) - دوالر أمريكي بليون 84.825( 2019إجمالي الصادرات ) -

 (2019)            أهم الدول المصدرة أهم الواردات (2019)                أهم الدول المستوردة أهم الصادرات

 النفط ومشتقاته -

 األسمدة -

 (%20)                      الصين -

 (%16)                    كوريا ج -

 (%15)                        الهند -

 (%10)                      اليابان -

 (%6)                        تايوان -

 (%5)                         فيتنام -

 

 المواد الغذائية -

 مواد بناء -

 السيارات وأجزائها -

 المالبس -

 

 (%14)                الصين -

 (%12)              األمارات -

 (%10)                 أمريكا -

 (%6)               سعوديةال -

 (%6)                  اليابان -

 (%5)                   ألمانيا -

 (%5)              الهند       -

 (.%0.4) (: ساهمت في الناتج المحلي بنسبة2019الزراعة ) -
 

 

 

 

 (.%58.7)(: ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 2019الصناعة ) -
 

 

 

 

 

 

 

 %(.40.9(ساهمت في الناتج المحلي بنسبة (: 2019الخدمات ) -
 

 طباعه:ع.س                                                                                            أ.أ                     مراجعة:وإعـداد 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
 

 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/kuwait/#economy: المراجع

        

(THE CENTERAL INTELLEGENCE AGENCY WORLD FACT BOOK, JUNE 2021) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

*www.unctad.org  
                                                                                                                                                               

 أهــــــــم المنتـجــــات الزراعيـــــة والثروة الحيــــــــوانية

 األسماك  -

 ــــــــاعــــــــاتأهـــــم الـــصــــــــن

 البترول -

 البتروكيماويات -

 األسمنت -

 صالحهاإصناعة السفن و -

 ياهــالم تحلية -

 األغذية تجهيز -

 مواد البناء -

http://www.unctad.org/

