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 أبرز النقاط

  مليون نسمة في ظل استمرار انخفاض عدد  4.62إلى  2021في النصف األول من عام  %0.9تراجع عدد سكان الكويت بنسبة

 .الوافدين

  يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة خلق فرص العمل لتلك الشريحة  سنة، مما 15أكثر من ثلث سكان الكويت تقل أعمارهم عن

 .العريضة من المجتمع

  على خلفية تراجع وتيرة توظيف  2021النصف األول من عام منذ بداية العام وحتى  %1.7انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة

 المواطنين الكويتيين في القطاع العام وانخفاض وظائف الوافدين

  ألف منذ بداية  190ليصل بذلك العدد اإلجمالي إلى حوالي  2021ألف وافد غادروا البالد في النصف األول من عام  56من أكثر

  .الجائحة

 . 

  

 

 

 

 االقتصادي الموجز
1220 سبتمبر I   14  إدارة البحوث االقتصادية  

 السكان والعمل

أعلى معدل تراجع  2020بعد أن شهد التعداد السكاني للكويت في عام 

ً ) 30على أساس سنوي منذ نحو  (، انخفض عدد السكان %2.2-عاما

 2021النصف األول من عام  العام وحتىمنذ بداية  %0.9مجدداً بنسبة 

إلى  رئيسي بشكلمليون نسمة. ويعزى هذا التراجع  4.62ليصل إلى 

استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين 

في التزايد. وفي واقع األمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين 

صادية بسبب الجائحة إلى إجبار الوظائف )التكويت( وضعف البيئة االقت

الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع اآلالف من األسر الوافدة إلى 

 مغادرة البالد.

 النمو السكاني مازال في المنطقة السلبية

وفقاً ألحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات 

في النصف األول من  %0.9المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 

سنوياً في عام  %2.2 نسبتهمليون بعد انخفاض  4.62إلى  2021عام 

( بينما شهد %1.8-. ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين )2020

ً )+تعداد ا (. وتراجعت نسبة %0.9لمواطنين الكويتيين نمواً متواضعا

، فيما يعد أدنى المستويات %68.2الوافدين إلجمالي عدد السكان إلى 

 المسجلة منذ عشر سنوات.

ألف وافد البالد في النصف  56وقد أظهرت البيانات مغادرة أكثر من 

 190إلى حوالي ، مما أدى إلى زيادة العدد اإلجمالي 2021األول من عام 

ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ اجراءات اإلغالق والتدابير االحترازية 

 .2020في أوائل عام 

 سكان دولة الكويت: 1الرسم البياني 

 (نهاية العام، % على أساس سنوي)

 

 2020 مقابل ديسمبر 2021، * نسبة النمو لشهر يونيو الهيئة العامة للمعلومات المدنيةالمصدر: 
 

 اتساع شريحة الشباب يزيد من الضغوط على سوق العمل

يستمر تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 

النصف األول من  منذ بداية العام وحتى %0.1عام، إذ وصل إلى  15

. 2018في عام  %1.0في العام الماضي و %0.6مقابل  2021عام 

وعلى الرغم من هذا التراجع، إال ان تلك الشريحة السكانية التي يبلغ 

ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين  493عددها حوالي 

الكويتيين. األمر الذي قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في 

نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق  المستقبل. وفي ذات الوقت، ظل

 ، على أساس سنوي،%2.4 تقدر بحواليعاماً عند مستويات قوية  15سن 

 (.2)الرسم البياني  2021في النصف األول من عام 

 العام( نهايةعدد السكان ):1الجدول 

  عدد السكان )باأللف(  سنويا   ،نسبة التغير

 اإلجمالي  الكويتيون غير الكويتيين اإلجمالي
غير 

   الكويتيون الكويتيين
        

3.6 4.1 2.5  4,239 2,931 1,308 2015 

4.1 4.8 2.3  4,411 3,073 1,338 2016 

2.0 1.9 2.4  4,500 3,130 1,370 2017 

2.7 2.8 2.4  4,622 3,219 1,403 2018 

3.3 3.9 2.1  4,776 3,344 1,432 2019 

-2.2 -4.0 2.0  4,671 3,211 1,460 2020 

-0.9 -1.8 0.9  4,628 3,154 1,473 2021* 
        

 .2020مقابل ديسمبر  2021، * النمو للشهر يونيو الهيئة العامة للمعلومات المدنية المصدر: 
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 السكان الكويتيين: 2الرسم البياني 

 )نهاية العام(

 

 المقدرة على أساس سنوي، * نسبة النمو الهيئة العامة للمعلومات المدنيةالمصدر: 
 

 تراجع إجمالي عدد الوظائف نتيجة لتقلص وظائف العمالة الوافدة

على أساس سنوي في  %4.2بعد انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة 

على أساس سنوي في النصف  %1.7، تراجعت مجدداً بنسبة 2020عام 

الكويتيين . ويعزى ذلك الى نمو توظيف المواطنين 2021األول من عام 

. (3)الرسم البياني  بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة

في عام  %2.1وتراجع نمو معدالت توظيف المواطنين الكويتيين من 

ً بصفة  2020في النصف األول من عام  %1.3إلى  2020 مدفوعا

 940أو حوالي  %1.5-رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص )

أو  %1.8مواطن(. إال ان القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف )+ 

ما يعزى إلى حد ما إلى جهود التكويت. وسيؤدي مواطن( في 6200حوالي 

تمثل فاتورة  إذذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية 

 من إجمالي اإلنفاق الحكومي. %60األجور وحدها حوالي 

 إجمالي العمالة في الكويت: 3الرسم البياني 

 (% على أساس سنوي)

 

 .2020مقابل ديسمبر  2021النمو للشهر يونيو ، * المدنية الهيئة العامة للمعلوماتالمصدر: 
 

في النصف األول من  %2.2في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 

خلفية تراجع على  2020في عام  %5.2بعد انخفاض بنسبة  2021عام 

-( والخاص )%2.2-من القطاعين العام ) انشطة التوظيف في كل

(. إال أن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً النخفاضها 2.8%

. وفي واقع األمر، 2021فقط في النصف األول من عام  %1.1بنسبة 

سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البالد بمجرد استئناف 

لعمالة المنزلية، انخفضت اعداد العمالة الرحالت الجوية. وباستثناء ا

-نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص ) %2.7الوافدة بنسبة 

 .(4)الرسم البياني  (2020في عام  %7-مقابل  2.8%

 العمالة الوافدة: 4الرسم البياني 

 )نهاية العام، % على أساس سنوي(

 

 .2020مقابل ديسمبر  2021النمو للشهر يونيو ، * الهيئة العامة للمعلومات المدنيةالمصدر: 
 

ويكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في 

القطاع الخاص )باستثناء العمالة المنزلية( في التراجع الحاد الذي شهدته 

(، وذلك تماشياً %5.1-( والعقار )%9.8-وظائف قطاع البناء والتشييد )

 النشاط في القطاع العقاري انخفاضوتيرة إنجاز المشاريع ومع ضعف 

خالل فترة الجائحة. كما انخفضت اعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى 

(. ومن الجدير %2.1-( والفنادق والمطاعم )%5.3-مثل التصنيع )

بالذكر أن العمالة الوافدة من ذوي األجور المنخفضة والمهارات المتدنية 

من وظائف  %94ثر تضرراً من تداعيات الجائحة )حوالي كانت األك

 العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقاً لتقديرنا(.

 باإلضافة إلى ذلك، أجبر فقدان الوظائف وارتفاع تكاليف المعيشة بعض

العمالة الوافدة على إعادة عائالتهم إلى أوطانهم. واستمر عدد عائالت 

استمر على نفس وتيرة العام السابق  العمالة الوافدة في التراجع، إذ

 .2021في النصف األول من عام  %0.4نسبة بانخفاضه ب

، فإنه على الرغم من إمكانية عودة بعض الوافدين العالقين خارج ومستقبالً 

مع استئناف الرحالت الجوية، إال انه من المتوقع بصفة عامة الكويت 

، على خلفية استمرار تداعيات الجائحة غادرة المزيد من العمالة الوافدةم

وجهود التكويت في دفع الشركات إلى تسريح موظفيها في ظل ضعف 

 البيئة االقتصادية.

 (منتصف العام)توزيع القوى العاملة بين القطاعين العام والخاص : 2الجدول 

 )باآلالف(

  غير الكويتيين
  الكويتيون

 اإلجمالي

الخدمات 
 المنزلية

القطاع 
 الخاص

القطاع 
 اإلجمالي  العام

القطاع 
 الخاص

القطاع 
  العام

         
2,121 588 1,390 143  371 65 306 2015 

2,240 613 1,483 144  379 63 317 2016 

2,294 626 1,542 126  385 63 322 2017 

2,393 649 1,620 124  399 64 335 2018 

2,522 745 1,657 120  409 64 345 2019 

2391 733 1,541 117  417 63 354 2020 

2338 725 1,499 114  423 62 361 2021 
         

 2021، * كما في يونيو  www.paci.gov.kw: الهيئة العامة للمعلومات المدنية المصدر
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