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نشأة الكويت

• جــاءت تســمية الكويــت نســبة الــى القلعــة الصغيــرة التــي كانــت علــى الســاحل وكانت تســمى 

) كــوت (.

• هاجــروا مــن نجــد الــى الكــوت مجموعــة مــن العوائــل كانــوا يســمون العتــوب ) الصبــاح، الخليفــه، 
الجالهمــة ( وامتزجــوا مــع القبائــل الموجــودة ومنهــا بنــي خالــد.

• نشــأة مدينــة الكويــت عــام 1716 م . وفــي عــام 1752 بايــع أهــل الكويــت صبــاح بــن جابــر 
ــة. ــن حكم ــه م ــع ب ــا كان يتمت ــنه ولم ــر س ــت لكب ــة الكوي ــم األول لدول ــم الحاك ــون الحاك ليك

• اشتهرت مدينة الكويت بالتجارة البحرية لموقعها الجغرافي المهم في الخليج العربي.
• جزيــرة فيلــكا هــي أهــم الجــزر الكويتيــة، حيــث وجــد فيهــا اآلثــار التاريخيــة التــي تعــود ألكثــر مــن 
2000 عــام قبــل الميــالد لحضــارة دلمــون.  وتقــع فيلــكا علــى مســافة 20 كيلومتــر شــمال شــرق 

مدينــة الكويــت، ويبلــغ طولهــا 12 كيلومتــر وعرضهــا 8 كيلومتــر.

تاريخ الديمقراطية 

 ان العمليــة الديمقراطيــة فــي دولــة الكويــت قديمــة وراســخة وهــي األقــدم فــي الخليــج، 

ولــدت الديمقراطيــة فــي الكويــت بالتزامــن مــع نشــأة البــالد، وامتــدت جذورهــا فــي كل مكونــات 

الحيــاة، وأصبحــت أحــد الروافــد الهامــة التــي أثــرت فــي الهويــة الوطنيــة. وقــد اســتمدت المســيرة 

الديمقراطيــة فــي الكويــت روحهــا مــن حــرص الكويتييــن علــى التشــاور وتبــادل الــرأي فــي جميــع 

شــؤونهم. و قــد انعكســت روح الديمقراطيــة األصيلــة فــي الشــعب الكويتــي منــذ نشــأة دولــة 

الكويــت علــى الســلوك الــذي يحكــم العالقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم. وكانــت البدايــة فــي 

عــام 1752 م عندمــا تــم تنصيــب آل الصبــاح حكامــا علــى الكويــت عــن طريــق االجمــاع والشــورى 

ــذه أول  ــت ه ــق. وكان ــاع الح ــر واتب ــب الخي ــن ح ــم م ــا رأوا فيه ــت لم ــكان الكوي ــة س ــة اغلبي بموافق

ــل الديمقراطيــة فــي المجتمــع الكويتــي. خطــوة تجــاه تأهي

وواصلــت الحيــاة الديمقراطيــة فــي دولــة الكويــت تقدمهــا وازدهارهــا وذلــك تجســيدا اليمــان 

الشــعب الكويتــي حكامــا ومحكوميــن بحــق الجميــع فــي المشــاركة فــي صنــع القــرار.

ــك الوقــت  ــز الممارســات الديمقراطيــة فــي ذل ــرز العوامــل التــي ســاهمت فــي تعزي وكان مــن أب

هــو تميــز افــراد المجتمــع الكويتــي مــن حيــث النشــاط التجــاري والبحــري، الــذي لعــب دورا كبيــرا 

فــي اكتســاب الخبــرات التــي انعكســت علــى رؤيتهــم بأهميــة الشــورى والمشــاركة فــي عمليــة 

التخطيــط للقــرار وتنفيــذه، لذلــك ظهــرت االنديــة االجتماعيــة والجمعيــات االدبيــة والدواويــن التــي 

قامــت بتــداول القضايــا السياســية الــى جانــب الثقافيــة واالجتماعيــة. كمــا ان انتشــار التعليــم 

الحديــث فــي الكويــت أوائــل القــرن الماضــي ســاهم فــي دفــع العمــل الديمقراطــي .

    وقــد شــهدت مســيرة الديمقراطيــة فــي دولــة الكويــت عــدة مراحــل، أولهــا مرحلــة مــا قبــل 

الدســتور. وكانــت البدايــة عــام 1921 حيــن أســس أول مجلــس لشــورى ليعيــن الحاكــم علــى 

تصريــف أمــور البــالد. علــى الرغــم مــن ان هــذا المجلــس لــم يــدم ســوى شــهرين، اال أنــه يظــل عالمــة 

فارقــة فــي الحيــاة الديمقراطيــة فــي الكويــت، فهــو يعــد أول مجلســا منظمــا للمشــاركة فــي 

صنــع القــرار.

ثــم توالــت بعــد ذلــك المجلــس مجالــس منتخبــة أخــرى، منهــا المجلــس البلــدي عــام 1931 ، 

مجلــس المعــارف عــام 1936 . وهــذا االمــر ســاهم فــي نضــج الفكــرة الشــعبية حــول إقامــة نظــام 

نيابــي فــي الكويــت وذلــك اســتجابة للنمــو والتطــور التــي شــهدتها دولــة الكويــت.

وفــي عــام 1938 شــهدت الكويــت تطــورا جديــدا للديمقراطيــة  بانتخــاب مجلســا للشــورى الــذي 

ــت  ــة الكوي ــت دول ــد عاش ــالد . وق ــتور للب ــارة أو دس ــي لالم ــون اساس ــروع قان ــة مش ــام بصياغ ق

منــذ اســتقاللها عــام 1961 مرحلــة جديــدة مــن العمــل الديمقراطــي وتجربــة ديمقراطيــة فريــدة 

المباشــر  الحــر  باالنتخــاب  تأسيســي  مجلــس  حينــذاك  وانشــئت  نوعهــا،  مــن 

يقــوم بإعــداد دســتور يضــع أســس الحكــم تقــوم علــى المبــادئ الديمقراطيــة 

ــس  ــع المجل ــا.  ووض ــت وأهدافه ــي الكوي ــع ف ــع المجتم ــن واق ــتوحاة م المس

ــل  ــت الراح ــة الكوي ــر دول ــه أمي ــور ل ــه المغف ــادق علي ــذي ص ــتور ال ــروع الدس مش

الشــيخ عبــداهلل الســالم الصبــاح لتدخــل البــالد مرحلــة جديــدة مــن الممارســة 

الديمقراطيــة. وذكــرت المــادة ) 6 ( مــن الدســتور ان نظــام الحكــم فــي الكويــت 

ــا. ــلطات جمعي ــدر الس ــة مص ــه لالم ــيادة في ــي، والس ديمقراط

وبعــد ذلــك، بــدأت الحيــاة البرلمانيــة بإجــراء اول انتخابــات لمجلــس االمــة فــي 23 

نوفمبــر 1963 فــي تاريــخ الكويــت الحديــث. ونجــح مجلــس االمــة فــي أن يكــون 

األداة الديمقراطيــة التــي أتاحــت للجميــع الفرصــة للتعبيــر والمشــاركة فــي 

صنــع القــرارات. 

وتحققــت االنجــازات الديمقراطيــة فــي دولــة الكويــت فــي ابريــل 2006  عندمــا 

قامــت المــرأة الكويتيــة ألول مــرة بممارســة حقهــا السياســي فــي الترشــح 

واالنتخــاب بعــد اقــراره فــي عــام 2005. وقامــت الحكومــة فــي تمكيــن المــرأة 

مــن تبــوؤ مكانهــا الصحيــح علــى خارطــة العمــل والتنميــة فــي البــالد متخــذة 

فــي ذلــك قــرار بتعييــن المهندســة فاطمــه ســعود الصبــاح والمهندســة فوزيــه 

محمــد البحــر لعضويــة المجلــس البلــدي، ودخلــت المــرأة الكويتيــة ألول مــرة 

التشــكيلة الوزاريــة باختيــار الدكتــورة معصومــة المبــارك لشــغل منصــب وزيــر 

ــة.  ــة لشــؤون التنميــة االداري ــر الدول التخطيــط ووزي

ــمو  ــب الس ــها صاح ــالث، ويرأس ــى ث ــت ال ــة الكوي ــي دول ــلطات ف ــم الس وتنقس

ــر: األمي

1.السلطة التنفيذية: الحكومة ومجلس الوزراء.
2.السلطة التشريعية: مجلس األمة بــــ50 عضوا + الوزراء.

3.السلطة القضائية: مجلس القضاء االعلى والمحاكم بكافة درجاتها.
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االنتخابات 
تجــرى االنتخابــات يــوم الخميــس 29 ســبتمبر 2022 مــن الســاعة 8 صباحــا الــى 8 مســاء. 

وتنقســم دولــة الكويــت الــى 5 دوائــر انتخابيــة، حيــث ســيصوت المواطــن علــى مرشــح واحــد 

فقــط وفقــا لدائرتــه المقيــد بهــا. عشــرة مرشــحين الحاصليــن علــى أعلــى نســبة تصويــت فــي 

كل دائــرة يصبحــون أعضــاء فــي مجلــس االمــة ممــا يجعــل المجمــوع 50 نائــب منتخــب. ويبلــغ 

اجمالــي عــدد المرشــحين فــي االنتخابــات 342 مرشــح ومرشــحة مــن بينهــم 25 إمــرأة. 

، منهــم   795911 االنتخابــات  التصويــت فــي هــذه  لهــم  يحــق  اجمالــي مــن  يبلــغ 
. ناخــب   388099 ناخبــة،   407812

ــة ،  ــم 51575 ناخب ــت 100185 ، منه ــم التصوي ــق له ــن يح ــي م ــى : اجمال ــرة األول الدائ
48610  ناخــب . 

وتضــم:  شــرق، الدســمة، المطبــة، دســمان، بنيــد القــار، الدعيــة، الشــعب، فيلــكا والجــزر، 
حولــي، النقــرة، ميــدان حولــي، بيــان، مشــرف، الســالمية، البــدع، الــرأس ، ســلوى، 

ــر، انجفــة. ــارك عبــداهلل الجاب الرميثيــة، ضاحيــة مب

46135 ناخبــة،  90478 ، منهــم  الدائــرة الثانيــة: اجمالــي مــن يحــق لهــم التصويــت 
 . ناخــب   44343

ــية،  ــامية، القادس ــويخ، الش ــة، الش ــالم، القبل ــداهلل الس ــة عب ــاب ،ضاحي ــم:  المرق وتض
الشــويخ  القيــروان،  غرناطــة،  الدوحــة،  الصليبخــات،  النزهــة،  الفيحــاء،   ، المنصوريــة 
ــة  ــات، مدين ــرب الصليبخ ــمال غ ــة، ش ــويخ«، النهض ــة »الش ــة الصحي ــة، المنطق الصناعي

ــد. ــر األحم جاب

الدائــرة الثالثــة: اجمالــي مــن يحــق لهــم التصويــت 138364، منهــم 71882 ناخبــة، 
. ناخــب   66482

وتضــم: كيفــان، الروضــة، العديليــة، الجابريــة، الســرة، الخالديــة، قرطبــة، اليرمــوك، أبــرق 
خيطــان، خيطــان ، الســام، حطيــن ، الشــهداء، الزهــراء، الصديــق.

ــة،  ــت 208971، منهــم 108035 ناخب ــة: اجمالــي مــن يحــق لهــم التصوي ــرة الرابع الدائ
100936 ناخــب .

وتضــم: الفروانيــة، الفــردوس، العميريــة، الرابيــة، الرقعــي، االندلــس، جليــب الشــيوخ، 
الرحــاب، العضيليــة، العارضيــة،  الناصــر، الشــدادية، صهيــد العــوازم،  ضاحيــة صبــاح 
ســعد  الصليبيــة،  الجديــدة،  الجهــراء  المبــارك،  عبــداهلل  ضاحيــة  اشــبيلية،  الرحــاب، 
العبــداهلل، الجهــراء، غــرب عبــداهلل مبــارك، جنــوب عبــداهلل المبــارك، العيــون، النعيــم، 

النســيم، القصــر، تيمــاء، الواحــة.

الدائــرة الخامســة: اجمالــي مــن يحــق لهــم التصويــت 257913، منهــم 130185 ناخبــة، 
127728 ناخــب .

وتضــم: األحمــدي، هديــة، الفنطــاس، المهبولــة، أبوحليفــة، ضاحيــة صبــاح الســالم 
والفنيطيــس، الرقــة، الصباحيــة، الظهــر، العقيلــة، القريــن، العــدان، القصــور، مبــارك 
الكبيــر، ضاحيــة فهــد االحمــد، ضاحيــة جابــر العلــي، الفحيحيــل، المنقــف، ضاحيــة علــي 
صبــاح  مدينــة  ابوالحصانيــة،  المســايل،  أبوفطيــرة،  الوفــرة،  الــزور،  الســالم،  صبــاح 

األحمــد، مدينــة الخيــران الســكنية.

ــون  ــة، ينتخب ــر انتخابي ــة دوائ ــي خمس ــون ف ــًوا موزع ــين عض ــن خمس ــة م ــس األم ــف مجل ويتأل
بطريــق االنتخــاب العــام الســري المباشــر وفقــا لقانــون االنتخــاب. ويعتبــر الــوزراء غيــر المنتخبيــن 
ــى  ــا عل ــوزراء جميع ــدد ال ــد ع ــم وال يزي ــم وظائفه ــس بحك ــي المجل ــاء ف ــة أعض ــس األم بمجل

ثلــث عــدد أعضــاء مجلــس األمــة.
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الدوائر االنتخابية
ثــالث  االنتخابيــة  الدوائــر  الكويــت، طــرأت علــى  الديمقراطيــة فــي دولــة  ان نشــأت  منــذ 

اساســية: تعديــالت 

 1961 – 1976 : 10 دوائر انتخابية
ــرة  ــة ، ويمثــل كل دائ ــر انتخابي ــون ينــص علــى ان يكــون التقســيم الــى عشــرة دوائ صــدر قان

ــحين.  ــة مرش ــت لخمس ــب التصوي ــق للناخ ــحين، ويح ــة مرش خمس

1980- 2006 : 25 دائرة انتخابية
ــرة حــل مجلــس  ــاء فت ــاح أثن ــر الصب ــر االحمــد الجاب ــر البــالد الراحــل الشــيخ جاب اصــدر ســمو امي
االمــة فــي فصلــه التشــريعي الرابــع مرســوما بالقانــون رقــم 99 بإعــادة تحديــد الدوائــر 
االنتخابيــة لعضويــة مجلــس االمــة الــى 25 دائــرة انتخابيــة بــدال مــن 10 دوائــر ، علــى ان 

ــن. ــرة عضوي ــب كل دائ تنتخ

2008 – حتى اآلن : 5 دوائر انتخابية
فــي 1 اغســطس 2006 أصــدر ســمو أميــر البــالد الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح القانون 
رقــم 42 لســنة 2006 بإعــادة تحديــد الدوائــر االنتخابيــة لعضويــة مجلــس االمــة قّســم 
الكويــت إلــى خمــس دوائــر انتخابيــة علــى أن تنتخــب كل دائــرة عشــرة أعضــاء للمجلــس وأن 
يكــون لــكل ناخــب حــق اإلدالء بصوتــه ألربعــة مــن المرشــحين فــي الدائــرة المقيــد فيهــا 
ويعتبــر باطــاًل التصويــت ألكثــر مــن هــذا العــدد. وحــدد القانــون العمــل بهــذا التقســيم اعتبــارا 

مــن انتخابــات الفصــل التشــريعي الــــثاني عشــر التــي جــرت فــي 17 مايــو 2008. 

المجالس التشريعية والبرلمانية
1.مجلــس الشــورى عــام  1921: كان يترأســه حمــد الصقــر ، وهــو أول حــدث سياســي 
منظــم يســهم فــي تحديــد الســلطات فــي الدولــة وطريقــة إدارتهــا وأول مشــاركة مباشــرة 
مــن الشــعب فــي إدارة شــؤون البــالد. و قــد وافــق الشــيخ أحمــد الجابــر علــى تشــكيل مجلس 

شــورى معيــن يتكــون مــن 12 عضــوا وتــم اختيــار أعضــاء المجلــس بالتزكيــة.
2.المجلــس التشــريعي األول عــام 1938: أول مجلــس منتخــب بتاريخ الكويت السياســي 
فــي عهــد الشــيخ أحمــد الجابــر الصبــاح ،وتــم اختيــار أعضائــه األربعــة عشــر عــن طريــق االنتخاب. 

وكان الشــيخ عبــداهلل الســالم رئيســا للمجلس.
3.المجلــس التشــريعي الثانــي عــام 1939 : اختيــر 20 عضــوا بــدل مــن 14 عضــوا ،وكان 

الشــيخ عبــداهلل الســالم رئيســا.
4.المجلــس التأسيســي 1962: كانــت مهمتــه وضــع الدســتور والقوانيــن األساســية، 

ــس. ــا للمجل ــم رئيس ــان الغان ــد ثني ــف محم ــار عبداللطي ــم اختي ــام، وت ــدة ع ــتمر لم واس
5. مجلــس االمــة 1963 : افتتــاح أول مجلــس أمــة ألول مــرة فــي الكويت، حيث قام الشــيخ 
عبــداهلل الســالم الصبــاح حاكــم الكويــت آنــذاك بافتتــاح أولــى جلســات المجلــس بكلمــة قــال 
فيهــا : “باســم اهلل العلــي القديــر نفتتــح الــدورة األولــى لمجلــس االمــة الــذي تبــدأ بانعقــاده 

مرحلــة العهــد الدســتوري فــي الكويــت.”، وكان عبــد العزيــز حمــد الصقــر رئيســا للمجلس.
6.مجلــس االمــة  1967:  تــرأس المجلــس ســعود عبــد العزيــز العبــد الرزاق، وشــهد اســتقالة 

ســبعة نواب.
7.مجلــس االمــة 1981 : تــرأس المجلــس محمــد العدســاني، وشــهد تغييــر تقســيم 

الدوائــر االنتخابيــة مــن 10 الــى 25 دائــرة انتخابيــة.

ــا  ــن بعده ــام 2012 . وم ــة ع ــى نهاي ــحين حت ــة مرش ــت الربع ــق بالتصوي ــب الح ــكل ناخ وكان ل
ــين. ــن كال الجنس ــي م ــن كويت ــكل مواط ــد ل ــوت واح ــى ص ــرا عل ــت مقتص ــق التصوي ــح ح أصب

 قــد تمــت االنتخابــات ضمــن تقســيم الدوائــر الخمســة ألول مــرة فــي تاريــخ 17 مايــو مــن عــام 
2008 وذلــك بعــد حــل مجلــس 2006. وبعدهــا تــم حــل مجلــس 2008 فأجريــت اإلنتخابــات 
ــر  ــر 2012 إث ــات وفقــا نظــام األربــع أصــوات فــي شــهر فبراي فــي عــام 2009 تلتهــا آخــر إنتخاب
حــل مجلــس 2009. وبعــد إبطــال مجلــس األمــة الكويتــي )فبرايــر 2012( عــدل قانــون اإلنتخــاب 

بحيــث يحــق لــكل ناخــب حــق اإلدالء بصوتــه لمرشــح واحــد فقــط.
وفــي اغســطس 2022، أجــري تعديــالت فــي العمليــة االنتخابيــة، حيــث تتميــز االنتخابــات 
المقبلــة والول مــرة فــي تاريــخ الكويــت  بتجربــة التصويــت بالبطاقــة المدنيــة تطبيقــا لنــص 
المــادة )71( مــن الدســتور. كمــا صــدر مرســوم بإعــادة تحديــد الدوائــر االنتخابيــة لعضويــة 

مجلــس االمــة ، حيــث تــم دمــج مناطــق جديــدة فــي الدوائــر االنتخابيــة. 

8.مجلــس االمــة 1985 : تــم حلــه بأمــر اميــري فــي يوليــو 1986 علــى خلفيــة مــا عــرف بأزمــة 
المنــاخ.

ــد  ــنوات بع ــدة 6 س ــي لم ــل النياب ــاع العم ــد انقط ــس بع ــو أول مجل ــة 1992 : ه ــس االم 9.مجل
ــرأس المجلــس احمــد الســعدون ــة. وي ــج الثاني حــرب الخلي

10.مجلــس االمــة 1996: تــم حلــه عــام 1999 ،هــي المــرة االولــى التــي يحــل فيهــا المجلــس 
دســتوريا.

11.مجلــس االمــة 1999 : رغــم مــا شــهده مــن كثــرة االســتجوابات، اال انــه اكمــل مــدة الفصــل 
ــريعي. التش

12.مجلــس االمــة 2003 : وافــق المجلــس علــى اعطــاء المــرأة حــق التصويــت واالنتخــاب، وبايــع 
المجلــس ســمو الشــيخ صبــاح االحمــد الجابــر الصبــاح أميــرا للبــالد. وتــم حــل المجلــس دســتوريا عــام 

. 2006
13.مجلــس االمــة 2006 : شــاركت المــرأة للمــرة االولــى فــي االنتخابــات البرلمانيــة . وحــل 

2008 دســتوريا. المجلــس عــام 
14.مجلــس االمــة 2008 : أول مجلــس تجــرى انتخابــات اعضائــه وفــق نظــام الدوائــر الخمــس، 

ــلطتين. ــن الس ــاون بي ــدم التع ــام 2009 لع ــل ع ــد ح وق
15.مجلــس االمــة 2009 : شــهد للمــرة االولــى طلــب اســتجواب رئيــس مجلــس الــوزراء، وحادثــة 

اقتحــام مجلــس االمــة. وحــل المجلــس عــام 2011 .
16.مجلــس االمــة فبرايــر 2012 : تــم ابطالــه بعــد عــدة أشــهر ، اذ قضــت المحكمــة الدســتورية 

ببطــالن المجلــس.
17.مجلــس االمــة ديســمبر 2012 : أول مجلــس يتــم انتخــاب اعضائــه وفــق نظــام الصــوت 

الواحــد، وقــد أبطــل المجلــس عــام 2013 بعــد حكــم المحكمــة الدســتورية ببطالنــه.
18.مجلــس 2013: يعتبــر أول مجلــس بعــد تحصيــن المحكمــة الدســتورية لمرســوم الصــوت 

ــر 2016. ــي أكتوب ــلطتين ف ــن الس ــاون بي ــدم التع ــس لع ــل المجل ــد ح ــد وق الواح
19.مجلــس 2016: هــي االنتخابــات البرلمانيــة الســابعة عشــر فــي تاريــخ الكويــت. وتــم حلــه فــي 

أغســطس 2022 تصحيحا للمشــهد السياســي.
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• منطقــة العبدلــي االقتصاديــة:  أول مدينــة 

فــي  المشــروع  ويقــع  الكويــت،  فــي  ذكيــة 

ــر  ــن مت ــاحتها 5 ماليي ــغ مس ــالد وتبل ــمال الب ش

المدينــة  مكونــات  وتشــمل  تقريبــا.  مربــع 

الصناعيــة قســائم ســكنية خاصــة واســتثمارية 

وتجاريــة وصناعيــة وخدميــة، علــى ان يتــم بنــاء 

حــزام أخضــر وحواجــز امتــداد المنطقــة.

انجازات ومشاريع الحكومة
ــج  ــازات والنتائ ــن االنج ــد م ــق العدي ــت تحقي ــة الكوي ــل دول تواص
ــتويات  ــف المس ــى مختل ــاالت وعل ــة المج ــي كاف ــزة ف المتمي
المحليــة واالقليميــة والدوليــة والتــي ســطرت ضمــن ســجل 
العمــل واالبــداع. وتعكــس حجــم هــذه االنجــازات حجــم الجهــود 
االقتصاديــة  الحيــاة  مختلــف  فــي  بذلــت  التــي  الحكوميــة 
واالجتماعيــة. ووضعــت حكومــة دولــة الكويــت خريطــة طريــق 

لتنفيــذ عــدد مــن المشــروعات التنمويــة.

- مدينــة جنــوب المطــاع: مــن المــدن الرائــدة واكبــر مدينــة 
ــة  ــت، وتحتــوي علــى أنشــطة تجاري ــة الكوي ســكنية فــي دول
واســتثمارية ورياضيــة وطبيــة وتعليميــة ، وكذلــك مناطــق 
للصناعــات المتقدمــة ، وتتكــون مــن 30400 وحــدة ســكنية.

- منتــزه ترفيهــي بالوفــرة: يقــع المشــروع علــى مســاحة 
ــينما  ــمكية ودور س ــرات س ــى بحي ــمل عل ــر2 ، ويش ــون مت ملي
ومطاعــم محليــة وعالميــة، إضافــة الــى االنشــطة المائيــة 
رياضيــة  ومالعــب  ثقافيــة  ومراكــز  المكشــوفة  والمســارح 

وقطــار متحــرك.

- مركــز الشــيخ عبــداهلل الســالم الثقافــي: افتتــح فــي 
الثقافيــة  المجمعــات  أكبــر  مــن  واحــد  وهــو   ،  2018 عــام 
فــي العالــم التــي تضــم مــا مجموعــه 22 معرضــا مــع أكثــر 
ــخ الطبيعــي ومتحــف  مــن 1100 معــرض. يضــم متحــف التاري
ومتحــف  الجميلــة  الفنــون  ومركــز  والتكنولوجيــا  العلــوم 
والمســرح.  الفضــاء  ومتحــف  اإلســالمية  العربيــة  العلــوم 
وحصــل المركــز عــدة جوائــز عالميــة، ومنهــا أفضــل مشــروع 
Com� »علــى مســتوى المتاحــف فــي العالــم فــي حفــل جوائــز 
 »LEAF Awards« وجائــزة   ،»2019  mercial Integrator Integration
والتــي تعتبــر أكثــر الجوائــز المرموقــة فــي عالــم العمــارة، 
أفضــل  فئــة  عــن   2021 لعــام  المتاحــف  األوســكار  وجائــزة 

وجهــة ثقافيــة فــي الشــرق األوســط.

ــم  ــل 2019 ويض ــي أبري ــح ف ــام: افتت ــر الس ــروع قص -مش
ثالثــة متاحــف رئيســية.  يضــم تاريــخ الكويــت الممتــد لمــا يزيــد 
عــن 300 عــام تحــت ســقف واحــد، ليكــون أول متحــف رســمي 
للدولــة حيــث يتيــح لــزواره التعــرف علــى تاريــخ الكويــت بطريقــة 

حديثــة تفاعليــة.

- مشــروع الوقــود البيئــي: تــم تشــغيل الكامــل للمشــروع 
الــذي يعــزز مكانــة الكويــت فــي العالميــة فــي صناعــة تكريــر 
واالكثــر  الجــودة  عاليــة  النفطيــة  المشــتقات  وانتــاج  النفــط 
امانــا للبيئــة. ويخــدم الوقــود البيئــي رؤيــة الكويــت 2035 
ويســاعد فــي خلــق فــرص عمــل جديــدة للكويتييــن تقــدر بنحــو 
1000 وظيفــة، ويســهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز االقتصــاد 
انتاجيــة  ســعة  أكبــر  يعــد  كمــا   ،  %11.5 بنســبة  الكويتــي 

ــم. ــي العال ــد ف ــكان واح ــي م ــن ف للهيدروجي

-مشــروع مدينــة صبــاح الســالم الجامعيــة )الشــدادية(: 
تــم افتتاحهــا عــام 2019، وهــو اكبــر المشــاريع التعليميــة 
فــي الشــرق االوســط الــذي يهــدف الــى تطويــر المنظومــة 
للتنميــة  أساســيا  محــورا  باعتبــاره  البــالد  فــي  التعليميــة 
البشــرية. يتضمــن أبنيــة متطــورة بأحــدث التصاميــم العالميــة 

ويوفــر 40 ألــف مقعــد دراســي. 

لشــركة  االســتراتيجية  المبــادرات  احــدى  الــزور:  مصفــاة   -
البتــرول الوطنيــة الكويتيــة، وأكبــر المشــاريع العالميــة وأكبــر 
مصفــاة فــي الكويــت بطاقــة تكريــر تبلــغ 615 ألــف برميــل 
ــر  ــا، وســتحول تلــك المصفــاة البــالد إلــى واحــدة مــن أكب يومي

منتجــي الوقــود فــي المنطقــة.

ــد T2: أحــد أحــدث المطــارات  ــي الجدي ــت الدول ــار الكوي - مط
الذكيــة بالعالــم والصديقــة للبيئــة ويعتمــد علــى الطاقــة 
المتجــددة، ويهــدف الــى نقــل دولــة الكويــت نقلــة نوعيــة 
ــتوعب  ــط، ويس ــرق األوس ــيا للش ــًا رئيس ــوراً إقليمي ــح مح لتصب

25 مليــون مســافر ســنويًا .
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صــرح  أعظــم  ويعتبــر  الجديــد:  العــدل  قصــر  مشــروع   -

قاعــة   73 علــى  ويحتــوي  األوســط  الشــرق  فــي  قضائــي 

والتقنيــات. النظــم  بأحــدث  مــزودة  محكمــة 

- مشــروع مدينــة جابــر األحمــد: تــم تســوير موقــع مشــروع 

التجــاري والســكني، يضــم 276 وحــدة ســكنية والعديــد مــن 

المرافــق والخدمــات مثــل الحدائــق والمــدارس، ومجمــع تجاري 

بمســاحة 104 ألــف متــر مربــع.

ــا  ــال التكنولوجي ــادة األعم ــي لري ــت التقن ــع الكوي - مجم

الرقميــة: يقــوم بانشــاءه الهيئــة العامــة للشــباب بالتعــاون 

االســتثمارات  جــذب  فــي  ويســهم  »بوينــغ«،   شــركة  مــع 

أفكارهــم  تحويــل  فــي  المبادريــن  ويســاعد  األجنبيــة. 

ملموســة. نتائــج  الــى  التكنولوجيــة 

ــان  ــلطنة عم ــت وس ــة الكوي ــتعد دول ــم: تس ــاة الدق - مصف

لتشــغيل وبكميــة تقــدر 164 ألــف برميــل مــن النفــط فــي عــام 

ــن  ــة بي ــم بالمنطق ــتي االضخ ــروع اللوجيس ــو مش 2024، وه
مصفــاة الدقــم وشــركة البتــرول الكويتيــة العالميــة.

- كورنيــش الجهــراء: يســهم المشــروع فــي خلــق فــرص 

أعبــاء  أليــة  الدولــة  تحمــل  دون  للمواطنيــن،  شــبابية  عمــل 

ماليــة، إضافــة إلــى تنفيــذه وفــق المعاييــر التــي تحافــظ علــى 

ــة. ــة عمراني ــق بيئ ــي خل ــهم ف ــة وتس ــت التاريخي ــة الكوي هوي

افتتاحهــا  ســيتم  الشــهيد:  لحديقــة  الثالثــة  مرحلــة   -

بيــن عامــي 2022-2023. وتحتــوي علــى صالــة رئيســية 

بمواصفــات أولمبيــة تزلــج تتســع لـــ 1400 متفــرج، وصالــة 

ألعــاب ثلجيــة، وألعــاب الترامبوليــن، ولعبــة التحليــق بالهــواء، 

الكهربائيــة. كمــا تضــم مســرحًا  الســيارات  وكذلــك مضمــار 

خارجيتيــن  عــرض  ســاحتي  مــع  متفرجــا   2382 لـــ  يتســع 

التجاريــة. والمحــالت  المطاعــم  مــن  ومجموعــة 

- مستشــفى الجهــراء: تديــر المستشــفى جامعــة ســيئول 

تتبــع  ال  مســتقلة  إدارة  للمستشــفى  وســتكون  الكوريــة، 

إدارة منطقــة الجهــراء الصحيــة، وفيهــا مجلــس إدارة مســتقل 

مــن  و)3(  الصحــة،  لــوزارة  تابعيــن  أعضــاء   )3( مــن  مكــون 

ــري. ــوان األمي ــن الدي ــو م ــيئول، وعض ــة س جامع

لالطفــال  الصحيــة  الرعايــة  يقــدم  االطفــال:  مستشــفى   -

حتــى 16 ســنة، ويحتــوي علــى جميــع تخصصــات االطفــال، 

ســريرا.  792 وبســعة 

- المنطقــة الحــرة فــي النويصيــب: أحــد أهــم المشــاريع 

ــالل  ــن خ ــاد م ــع االقتص ــى تنوي ــدف إل ــذي يه ــت ال ــي الكوي ف

الحديديــة  الســكة  لمــرور  ونظــراً  أجنبيــة.  اســتثمارات  جــذب 

المزمــع إنشــاؤها بجــوار المنطقــة الحــرة، فــان هــذا المشــروع 

ــى  ــا إل ــا وتحويله ــا وإليه ــع منه ــل البضائ ــى نق ــاعد عل سيس

محطــة تجاريــة إقليميــة مهّمــة.

- الواجهــة البحريــة لســاحل الصليبيخــات: تطويــر المنطقــة 

المطلــة علــى ســاحل الصليبيخــات مــن جــون الكويــت وتقديــم 

للبــالد،  والشــمالية  الغربيــة  للمنطقــة  الالزمــة  الخدمــات 

منطقــة  االبتــكار،  منطقــة  مناطــق:   )6( المشــروع  ويضــم 

ــة  ــة، منطق ــات الرياضي ــة الصليبيخ ــات، منطق ــاحل الصليبيخ س

رأس عشــيرج، منطقــة عشــيرج الســكنية، وجــزر عشــيرج.

- منتــزه الشــيخ نــواف االحمــد: يقــع فــي منطقــة الوفــرة 
ــرة  ــم، بحي ــن المطاع ــد م ــوق، العدي ــرا للتس ــزا كبي ــم مرك ، يض
، بــرج للمرصــد الفلكــي، ومنتجــع يضــم فنــدق وشــاليهات، 
للحيوانــات  حديقــة  اليدويــة،  الحــرف  لــذوي  تراثــي  مجمــع 

رياضيــة. ومالعــب 

- مشــروع حلبــة الســيارات: مشــروع عالمــي يضــم 7 حلبات 
لجميــع انــواع الســيارات وفنــدق بــالزا ومنطقــة للمقاهي.

الخليــج«  بـــ«قطــار  يســمى  الحديــد:  الســكك  مشــروع   -
ــدود  ــن ح ــداء م ــرا ابت ــو مت ــروع 2117 كيل ــول المش ــغ ط ويبل
دولــة الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية حتــى منطقــة 
 77 تنفيــذه  ومــدة  محطــات   4 علــى  ويحتــوي  الشــدادية، 

شــهرا.

- مشــروع مجمــع الشــقايا للطاقــة المتجــددة: يتكــون 
ــاواط  ــدرة 70 ميغ ــة بق ــة الكهربائي ــد الطاق ــع لتولي ــن مجم م
ويتألــف مــن 3 محطــات لتوليــد الطاقــة وهــي محطــة الشــقايا 
الكهروضوئيــة،  للطاقــة  الشــقايا  ومحطــة  الريــاح،  لطاقــة 

ومحطــة الشــقايا للطاقــة الحراريــة.

أكبــر  أحــد  الســرطان:  لمكافحــة  الكويــت  مركــز   -

المستشــفيات فــي العالــم لمعالجــة األمــراض الســرطانية، 

وســيتم تســليمه الــى مركــز غوســتاف الروســي المتخصــص 

المركــز. وتشــغيل  إلدارة  الســرطانية  األورام  عــالج  فــي 

- مستشــفى جابــر األحمــد: صنــف كأكبــر مستشــفى فــي 

ــا  ــة عالمي ــة السادس ــل المرتب ــط، ويحت ــرق األوس ــة الش منطق

تبلــغ  حيــث  االســتيعابية،  والطاقــة  المســاحة  حيــث  مــن 

متــر   720,000 حوالــي  االجماليــة  المستشــفى  مســاحة 

مربــع. 

- مركــز ســلوى الصبــاح للخايــا الجذعيــة والحبل الســري: 

األول مــن نوعــه فــي المنطقــة ومتخصــص لعــالج األمــراض 

المســتعصية وخاصــة األطفــال.

- مستشفى الفروانية الجديد:

تــم تدشــين المرحلــة التشــغيلية األولــى للمستشــفى، ويعــد 

الكويــت. ويبلــغ  يفتتــح فــي  ثالــث أضخــم مشــروع طبــي 

المســاحة اإلجماليــة للبنــاء 423 ألــف متــر مربــع. ويتكــون 

المستشــفى 4 مبــان منهــا المبنــى الرئيســي الــذي يحتــوي 

عامــة وتخصصيــة، طاقــة  عيــادة   314 يضــم  أدوار   7 علــى 

سرســرية بقــدر 955 ســرير، وأكبــر مبنــى أســنان فــي الكويــت 

ــط. ــرق األوس ــي الش ــث ف والثال

ــاريع  ــر المش ــد أكب ــر أح ــد: يعتب ــوالدة الجدي ــفى ال - مستش

القطــاع الصحــي فــي العالــم وبلغــت نســبة اإلنجــاز تجــاوزت 

65%، وقدرتــه  الســريرية تقــدر بــــــ 780 ســرير، 60 غرفــة والدة، 
127 ســرير للعنايــة المركــزة، و27 غرفــة عمليــات، و80% مــن 

الغــرف مطلــة علــى البحــر.

- مستشــفى الجهــراء: تديــر المستشــفي جامعــة ســيئول 
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- تطبيــق ســهل:  تطبيــق للخدمــات اإللكترونيــة الحكوميــة. 

ويحتــوي علــى 251 خدمــة الكترونيــة حكوميــة تقدمهــا 23 

جهــة حكوميــة.

- المدينــة االولمبيــة فــي منطقــة جابــر األحمــد: تبلــغ 

علــى  ويحتــوي  مربــع  متــر   213600 المشــروع  مســاحة 

مجمــع صــاالت األلعــاب الجماعيــة، ومجمــع صــاالت األلعــاب 

الفرديــة، ومجمــع حمامــات الســباحة، ومجمــع مالعــب التنــس 

وألعــاب المضــرب.

ــي  ــروع رقم ــر مش ــة: أكب ــط الرقمي ــرة النف ــروع ذاك - مش

الــى  التاريخيــة  الوثائــق  كافــة  لتحويــل  النفــط  وزارة  تنفــذه 

رقميــة.

داخــل  االســتثمار  تشــجيع  خطــة  ضمــن  االدويــة:  انتــاج   -

الكويــت فــي مــارس ٢٠٢٢ أول خــط  بــدأت  الكويــت،  دولــة 

إلنتــاج االدويــة العالميــة بشــراكة بيــن شــركة ميــزان القابضــة 

منتجــا   )26( لصناعــة  األمريكيــة  ابــوت  وشــركة  الكويتيــة 

الكويــت. داخــل  مبتكــرا 

المنطقــة،  أكبــر ســفينة فــي  )المستكشــف(:  - ســفينة 

التــي تشــييدها للقيــام بجميــع المســوحات للبيئــة البحريــة 

علــى نطــاق الخليــج العربــي وبحــر عمــان وبحــر العــرب. وقــادرة 

.)KISR( علــى اإلبحــار لمــدة 19 يومــا

-  مشــروع مينــاء مبــارك: هــو قيــد االنشــاء وفــق أربــع 

مراحــل فــي شــرق جزيــرة بوبيــان، ويهــدف الــى زيــادة حجــم 

المــوارد  التجــارة، وزيــادرة  انعــاش  البــالد،  االســتثمارات فــي 

االقتصاديــة، وتطويــر الموانــئ البحريــة الكويتيــة، توفيــر فــرص 

وزيــاردة  بوبيــان  جزيــرة  وتعميــر  للمواطنيــن،  جديــدة  عمــل 

الســكانية. الرقعــة 

- اإلتفــاق بيــن دولــة الكويــت وشــركة »Google« لتكون 

العمالقــة  الشــركة  بيانــات  لحفــظ  إقليميــًا  مركــزاً  الكويــت 

اقتصــاد  علــى  ســينعكس  مــا  وهــو  الســحابية،  وخدماتهــا 

الرقمــي  بالمجــال  مميــزة  مكانــة  فــي  ووضعــه  الكويــت، 

عالميــًا.

أيقونــة  ســيكون  الشــمالية:  االقتصاديــة  المنطقــة   -

ويبــدأ  والمنطقــة،  الكويــت  فــي  الحديثــة  المشــروعات 

مســتوى  علــى  وســتكون   ،2023 ابريــل  فــي  تدشــينها 

الدولييــن. الشــركاء  مــع  المواءمــة  علــى  قائــم  عالمــي 

ــن: هــو برنامــج عالجــي  ــاج المدمني ــة لع ــروع مزرع - مش

وســيكون  اإلدمــان،  مــن  المتعافيــن  فئــة  يخــدم  عالمــي 

العامــة  والهيئــة  االوقــاف  وزارة  بيــن  والشــراكة  بالتعــاون 

علــى  ويشــتمل  الســمكية،  والثــروة  الزراعــة  لشــؤون 

المحميــات الزراعيــة وأحــواض إنتــاج األســماك والمســطحات 

وغاياتــه. أهدافــه  لتحقيــق  دعمــا  المجهــزة  الخضــراء 

- شــاطئ المســيلة: يحتــوي علــى األلعــاب المائيــة لجميــع 

االعمــار، وأحــواض ســباحة ومبنــى للــزوار ومطاعــم ومقاهــي 

متــر  ألــف   70 المشــروع  مســاحة  وتبلــغ  تجاريــة.  ومحــالت 

مربــع.

- منتــزه فيلــكا: مشــروع تنمــوي وســياحي واســتثماري 

بمعاييــر عالميــة لينعــش الســياحة. ويتضمــن المشــروع 4 

تراثــي(  متنــزه  عائلــي،  متنــزه  ســياحي،  )متنــزه  منتزهــات 

واالســتجمام. أو  النقاهــة  الطبيعــي  للعــالج  مصحــات 

- مركــز دولــي آلبحــاث البتــرول: تابــع لــوزارة النفــط ويقــع 

فــي مدينــة االحمــدي. وهــو أكبــر مركــز دولــي . ويشــمل 

28 مختبــرا ومجهــزا باكثــر  مــن 300 وحــدة مــن المعــدات 
العلميــة الحديثــة. ويعــد المشــروع مــن الحلــول التكنولوجية 

التــي ســيوفرها المركــز انتــاج وتكريــر النفــط الثقيــل، وإنمــاء 

وإنتــاج الغــاز غيــر المصاحــب.

ــت  ــد الكوي ــاريع معه ــد مش ــة: أح ــاه كاظم ــروع مي - مش

لألبحــاث العلميــة فــي عــام 2015  ،وهــي ميــاه كويتيــة 

منتجــة مــن آبــار شــاطئية، ســتكون مــن أفضــل ميــاه الشــرب 

ــم. ــي العال ــأة ف المعب

ــدرة ) 500 ( : افتتــح المشــروع فــي 2016   ــروع س - مش

وهــو اكبــر مشــروع للطاقــة الشمســية فــي الكويــت بطاقــة 

10 ميغــاواط.



1415



1617



18


