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مقدمة 1 

تعتبر دقة وموثوقية معلومات س������وق العمل أمراً ضرورياً إلجراء بحوث وحتليالت حول س������وق العمل، ولوضع سياس������ات تطويرية له. لقد مت في 
مس������ح القوى العاملة لعام 2015 في الكويت جمع البيانات عن األس������ر حول نشاط أفرادها في سوق العمل، حيث متكن هذه املعلومات من إجراء 
تقدي������رات العمال������ة والبطالة التي هي من بني أحدث واهم املقاييس ألداء االقتصاد.  كما تس������تخدم هذه البيانات إلنتاج مؤش������رات س������وق العمل 
القياس������ية األخرى مثل نس������بة املشاركة، معدل البطالة عند الشباب وما إلى ذلك. كما يتيح هذا املسح توفير تقديرات عن العمالة حسب النشاط 
االقتصادي واملهنة في القطاعني العام واخلاص، وساعات العمل واألجور، وغيرها من املؤشرات الهامة، والتي يتم تصنيفها وفق مجموعة متنوعة 

من اخلصائص الدميغرافية.

لقد قامت اإلدارة املركزية لإلحصاء بإجراء هذا املس������ح من قبل س������بعة مرات األولى في شهر ابريل 1973، والثانية في شهر ابريل 1983، والثالثة 
في شهر مارس 1988، والرابعة في شهر مايو 1990، واخلامسة في شهر يناير 2003، والسادسة في شهر يناير 2008، والسابعة خالل الفترة من 
اول اكتوبر الي نهاية ديسمبر عام 2014 واملسح احلالي وهو الثامن الذي مت خالل الفترة من اول اكتوبر الى نهاية ديسمبر 2015. وجتدر اإلشارة 
أنه وابتداًء من عام 2014 فقد مت حتس������ني منهجية املس������ح بحيث أنه أصبح يجرى بدورية سنوية وأن عملية جمع البيانات أصبحت متتد على ثالثة 
أش������هر، كما أن عملية جمع بيانات األس������ر اخلاصة أصبحت تتم باستخدام االس������تمارة االلكترونية في نظام )كابي( والذي مت حتميله على األجهزة 

اللوحية في عملية جمع وإدخال البيانات الكترونياً مباشرًة من امليدان، واستخدام االستمارة الورقية )التقليدية( جلمع بيانات االسر اجلماعية.
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أهداف مسح القوى العاملة 2015 2

يهدف هذا املسح الى التعرف على ما يلي:

أ. مؤشرات عالقة السكان بقوة العمل.

ب. مؤشرات السكان النشيطني اقتصاديا.

ت. مؤشرات السكان املشتغلني.

ث. معدالت البطالة املختلفة.

ج. مؤشرات السكان غير النشيطني اقتصادياً.

الشمول 3 

ش������مل مس������ح القوى العاملة لعام 2015 جميع األفراد الكويتيني وغير الكويتيني، البالغني من العمر 15 س������نة فأكثر، املقيمني في األسر اخلاصة 
وكذلك أفراد األسر اجلماعية غير الكويتية املقيمني سواء في شقق أو مساكن وجتمعات عمالية تابعة للشركات، وقد استثني من هذا املسح كاًل 
من األفراد املقيمني في الفنادق واألفراد املقيمني مع األس������ر اخلاصة بصفة مؤقتة تقل عن س������تة أش������هر )الزوار(، وقد استثني ايضا الفرد غير 
الكويتي املقيم بصفة دائمة مع االسرة وغير متواجد مع اسرته اثناء الزيارة لتواجده خارج البالد ولو ملدة تقل عن ستة اشهر، بينما شمل املسح 

الفرد الكويتي املتواجد خارج البالد ملدة تقل عن ستة اشهر.
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المفاهيم والمصطلحات 4 

تس������تند املفاهيم واملصطلحات املستخدمة في مس������ح القوى العاملة إلى التعاريف الدولية القياسية كما وردت في توصيات منظمة العمل الدولية 
واللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، كما أن البيانات التي مت جمعها في االستبيان املخصص لذلك ميكن استخدامها حلساب املؤشرات القياسية 

املتعلقة بالقوى العاملة، وتشمل املفاهيم واملصطلحات املستخدمة في هذا املسح ما يلي:

أ تشمل كال من األسر الكويتية وغير الكويتية. تشمل هذه األسر عموما األفراد الذين يعيشون في نفس املسكن والذين يتشاركون  األسرأخاصة:	.

وجبات الطعام ونفقات املعيش������ة، وعادة ما تربطهم عالقات قربى، وكذلك تش������مل اخلدم ومن في حكمهم املقيمون مع االس������رة بصفة دائمة 
ومتواجدين مع االسرة اثناء الزيارة داخل البالد.

أ أفراد أو أكثر يتشاركون في املسكن وليس لديهم ترتيبات مالية مشتركة لنفقاتهم املعيشية. وجتدر  األسرأاجلماعية: األسر التي تتكون من 6	.
اإلش������ارة أن جميع املقيمني في األس������ر اجلماعية هم من غير الكويتيني.  في بعض احلاالت، كانت هذه األس������ر مجموعة من األفراد الذين 

يتشاركون في املسكن فقط، وفي حاالت أخرى شملت هذه األسر أعداداً كبيرة من األفراد الذين يعملون لصالح شركات كبرى.

أ سنة فأكثر والذين كانوا إما مشتغلني أو متعطلني خالل فترة  النشيطونأاقتصادياأ)السكانأداخلأقوةأالعمل(: األفراد البالغون من العمر 15	.
اإلسناد الزمني )األسبوع السابق للمقابلة(.

أ سنة فأكثر والذين كانوا غير مشتغلني وغير متعطلني. عن  غيرأالنشيطنيأاقتصادياأ)السكانأخارجأقوةأالعمل(: األفراد البالغون من العمر 15	.
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العمل خالل فترة اإلسناد الزمني، وتشمل هذه الفئة ما يلي:

الطالب: )هو الفرد البالغ من العمر 15أ∗ س������نة فأكثر( والذي يواظب على دارس������ة منتظمة بهدف احلصول على مؤهل علمي وليس مرتبط 
بعمل بهدف الكسب خالل فترة اإلسناد الزمني

ربةأالبيت: هي األنثى )البالغة من العمر 15أ∗ س������نة فأكثر( غير املش������تغلة وغير املنتظمة في الدراس������ة وتقوم بأعمال منزلها أي ألسرتها أو 
تشرف على خدم يقومون بتلك األعمال.

املتقاعد: هو الفرد )15-64أ∗ س������نة فأكثر( الذي أحيل إلى التقاعد لوصوله إلى س������ن التقاعد أو طلب تقاعداً مبكراً ألي سبب من األسباب 
وغير مرتبط بعمل آخر ويستلم معاشاً تقاعدياً حتى تاريخ األسناد الزمني.

كبيرأالسن: هو الفرد البالغ من العمر 65أ∗ سنة فأكثر ولم يعمل خالل فترة اإلسناد الزمني.
العاجز/أاملريض: هو الفرد )البالغ من العمر 15أ∗ س������نة فأكثر( غير القادر على العمل بس������بب إعاقة أو مرض أقعده عن العمل وأصبح غير 

قادر على مزاولته حتى ولو كان له رغبة فيه أو يتمنى أن يعمل.
أ س������نة فأكثر والذين: )أ( عملوا ولو ملدة ساعة واحدة فقط حلساب شركة، جهة حكومية، أو أي  املش��تغلون: األفراد الذين تبلغ أعمارهم 15ج.
شخص من خارج األسرة خالل األيام السبعة السابقة لتاريخ الزيارة أو )ب( عملوا ولو ملدة ساعة واحدة فقط ملشاريعهم اخلاصة أو ملشاريع 
األس������رة  خالل األيام السبعة الس������ابقة لتاريخ الزيارة أو )ج( لم يعملوا خالل األيام السبعة السابقة لتاريخ الزيارة، ولكنهم كانوا متغيبني عن 

عملهم املعتاد.  وتشمل فئة املشتغلني ما يلي:
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صاحبأعمل: هو الفرد املش������تغل )البالغ من العمر 15أ∗ س������نة فأكثر( الذي يعمل في منش������أة ميلكها أو ميلك جزء منها ويعمل حتت إشرافه 
مستخدم واحد علي األقل بأجر 

يعملأحلسابهأبدونأموظفني:أهو الفرد املشتغل )البالغ من العمر 15أ∗ سنة فأكثر( الذي يعمل في منشأة ميلكها أو ميلك جزء منها وليس 
باملنشأة مستخدم يعمل بأجر، ويدخل ضمن هذا التعريف الباعة املتجولون الذين ال يزاولون أعمال حلساب الغير.

يعملأبأجر: هو الفرد املش������تغل )البالغ من العمر 15أ∗ س������نة فأكثر( الذي يعمل حلس������اب فرد آخر أو حلساب منشأه أو جهة حكومية وحتت 
إشرافها ويحصل مقابل عمله هذا على أجر نقدي مقطوع

يعملأبدونأ	جر: هو الفرد املشتغل )البالغ من العمر 15أ∗ سنة فأكثر( الذي يعمل حلساب فرد آخر قريب له أو ال ميت له بصلة أو يعمل في 
منش������أة وال يتقاضى نظير عمله أجراً نقدياً مقطوعاً وليس له نصيب مقطوع في األرباح، ويندرج حتت هذا التعريف الصبية الذين يتعلمون 

حرفه معينة حتى ولو كانوا يتقاضون اجورا رمزية أو يتمتعون مبزايا عينية مثل املأكل واملسكن وامللبس.

أ  سنة والذين: )أ( لم يعملوا حلساب شركة، جهة حكومية،  العاطلونأعنأالعملأ)املتعطلون(: األفراد الذين تبلغ أعمارهم من 15 إلى 64	.
أو أي ش������خص من خارج األس������رة خالل األيام السبعة الس������ابقة لتاريخ الزيارة، و )ب( لم يعملوا ملشاريعهم اخلاصة أو ملشاريع األسرة  خالل 
األيام السبعة السابقة لتاريخ الزيارة، و)ج( لم يكونوا خالل هذه الفترة متغيبني عن عملهم املعتاد، و)د( كانوا يبحثون عن عمل خالل األربعة 

أسابيع السابقة لتاريخ الزيارة، و)ه( كانوا مستعدين لقبول العمل لو عرض عليهم خالل األسبوعني الالحقني لتاريخ الزيارة. 
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أ تن������ص التوصيات الدولية على اعتبار املتعطلني جزئياً جزء من املش������تغلني والذين انطبق عليهم  العمال��ةأالناقص��ةأ)البطالةأاجلزئية(:	.
الشرطني التاليني:

من كانوا يعملون بأجر في عمل يستغرق أقل  من مدة العمل الكامل ألسباب اقتصادية ال إرادية خالل فترة اإلسناد. ∗ 

والذين كانوا يبحثون خالل الفترة املرجعية عن عمل إضافة إلى عملهم احلالي. ∗ 

النتائج الرئيسية 5 

1.5 نسبة القوى العاملة املشاركة 

بينت نتائج املسح بأن نسبة القوى العاملة املشاركة في الكويت قد بلغت %74.5. وقد أشارت النتائج بأن نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة 
إلى مجموع الذكور ضمن سن العمل قد بلغت %86.2، كما بلغت نسبة مشاركة اإلناث في القوى العاملة %57.7. )أنظر/ي شكل 1 وجدول 1(.
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شكل 1: نسبة القوى العاملة املشاركة يف الكويت حسب النوع 2015
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على صعيد آخر، أفادت النتائج بأن أعلى نسبة مشاركة للقوى العاملة في عام 2015 سجلت للفئة العمرية 35–44 حيث بلغت 89.3 % بواقع 
98.6 % للذكور و74.5 % لالناث، يليها للفئة العمرية 25-34 والتي بلغت 88.1 % بواقع 98 % للذكور و75 % لإلناث.  من جهة أخرى بلغت 

نسبة املشاركة بالقوى العاملة للفئة العمرية 15-24 سنة 25.2 % بواقع 32.1 % للذكور و17.8 % لإلناث. )أنظر/ي جدول 1(.
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أما على صعيد نسبة القوى العاملة املشاركة وفق اجلنسية عام 2015، فقد بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة املشاركة للكويتيني قد بلغت 
45.8 % من مجموع األفراد 15 سنة فأكثر بواقع 52.6 % للذكور مقابل %39.3 لإلناث، في حني بلغت نسبة القوى العاملة املشاركة لغير 

الكويتيني 84.5 % بواقع 95.4 % للذكور مقابل 66.4 % لإلناث. )أنظر/ي شكل 2 ، 3 وجداول 2 ، 3(. 
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وفي حني أن نسبة املشاركة بني الذكور الكويتيني كانت شبه ثابتة خالل الفترة الزمنية 2003 إلى 2015، إلى أن نسبة املشاركة لدى اإلناث 
الكويتيات قد ارتفعت بشكل كبير نسبياً خالل هذه الفترة )أنظر/ي شكل 4 وجدول 11(.
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2.5 البطالة 

بلغ������ت نس������بة البطال������ة في الكويت 2.2 % في العام 2015 مقارنة مع 2.9 % في ع������ام 2014 ، و 2.5 % في 2008 و 1.8 % في العام 2003، 
حيث بلغت نسبة البطالة بني الذكور 1.2 % في العام 2015 مقارنة مع 1.9 % في العام 2014، أما بالنسبة لإلناث فقد بلغت 4.4 % في العام 

2015 مقارنة مع 4.9 % في العام 2014.
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من ناحية أخرى بلغت نسبة البطالة بني الكويتيني 4.7 % في العام 2015 بواقع 4.2 % بني الذكور و5.5 % بني اإلناث، في املقابل فقد بلغت 
نسبة البطالة بني غير الكويتيني 1.8 % في العام 2015 بواقع 0.8 % بني الذكور و4.2 % بني اإلناث.

وف������ي حني أن نس������بة البطالة بني الذكور الكويتيني كانت ش������به ثابتة خ������الل الفترة الزمنية 2003 إلى 2015، إلى أن نس������بة البطالة لدى اإلناث 
الكويتيات قد ارتفعت بشكل ملحوظ بني 2003 و2014 لتنخفض قليال في العام 2015 )أنظر/ي شكل 5 وجدول 37(.
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وفيما يتعلق بالتوجه الوظيفي للمتعطلني الكويتيني فقد أشارت النتائج في عام 2015 أن حوالي 58 % من املتعطلني الكويتيني يفضلون العمل 
في القطاع احلكومي فقط وال يقبلون فرصة عمل في القطاع اخلاص إن عرضت عليهم وأن 39 % منهم يقبلون فرصة العمل بغض النظر عما 

إذا كانت في القطاع اخلاص أم في القطاع احلكومي. )أنظر/ي شكل 6 وجدول 43(.
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3.5 العاملون )املشتغلون( 

بينت نتائج املسح في العام 2015 بأن 19.3 % من العاملني في الكويت يعملون في القطاع احلكومي وأن 1.5 % منهم يعملون في منشآت مملوكة 
للدولة مقابل 64.6 % يعملون في القطاع اخلاص و14.4 % يعملون في القطاع العائلي. )أنظر/ي جدول 19، شكل 7(.
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ويتميز الكويتيون عن غير الكويتيني في اختيار القطاع الذين يعملون فيه، ففي حني أن غالبية الكويتيني )86.6 %( يعملون في القطاع احلكومي 
وأن نسبة قليلة منهم )7.9 %( تعمل في القطاع اخلاص جند أن غالبية غير الكويتيني )74.8 %( تعمل في القطاع اخلاص تليها نسبة 17.0 % 

يعملون في القطاع العائلي وأن نسبة قليلة منهم )7.2 %( تعمل في القطاع احلكومي. )أنظر/ي جدول 19، شكل 8(.
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كذلك تشير النتائج إلى وجود اختالف كبير بني املشتغلني الكويتيني واملشتغلني غير الكويتيني من حيث املستوى التعليمي، فبينما جند أن غالبية 
املشتغلني الكويتيني هم من حملة الدرجة اجلامعية وما فوقها )44.9 %( فإن املستوى التعليمي لغالبية املشتغلني غير الكويتيني هو متدني، 38.7 % 

منهم مبستوى “ابتدائي فما دون”، و34.6 % منهم من حملة الشهادة املتوسطة، )أنظر/ي جدول 24، شكل 9، شكل10(.
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4.5 األفراد خارج القوى العاملة 

أشارت النتائج بأن نسبة األفراد 15 سنة فأكثر خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 15 سنة فأكثر لعام 2015 في الكويت بلغت 25.5 %، 
بواقع 13.8 % بني الذكور مقابل 42.3 % بني اإلناث. )أنظر/ي جدول 1(.  أما في مجتمع السكان الكويتيني فقد بلغت نسبة األفراد 15 سنة 
فأكثر خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 15 سنة فأكثر 54.2 %، بواقع 47.4 % بني الذكور مقابل 60.7 % بني اإلناث. )أنظر/ي جدول 2(. 
باملقابل، وملجتمع السكان غير الكويتيني، فقد بلغت نسبة األفراد 15 سنة فأكثر خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 15 سنة فأكثر 15.5 %، 

بواقع 4.6 % بني الذكور مقابل 33.6 % بني اإلناث. )أنظر/ي جدول 3(.

على صعيد آخر بينت النتائج بأن 74.8 % من األفراد ضمن الفئة العمرية 15-24 سنة خارج القوى العاملة مقابل 11.9 % لألفراد 
25-34 سنة و10.7 % لألفراد 35-44 سنة و20.2 % لألفراد في الفئة العمرية 45-54 سنة و49.7 % لألفراد الذين أعمارهم 55 

سنة فأكثر. )انظر/ي اجلداول 3-1(.

من ناحية أخرى أفادت نتائج املسح بأن األفراد خارج القوى العاملة يتوزعون حسب سبب البقاء خارج القوى العاملة بواقع 17.3 % بسبب كبر السن 
أو التقاعد، 35.2 % بسبب الواجبات البيتية وأعمال املنزل، 41.1 % بسبب الدراسة وحوالي 3.2 % ألسباب أخرى.  )أنظر/ي جدول 44(.

وأخيراً نالحظ أنه، وللسكان الكويتيني، فإن نسبة األفراد 15 سنة فأكثر خارج القوى العاملة من مجمل األفراد 15 سنة فأكثر تتناقص مع تزايد 
املستوى التعليمي. )أنظر/ي جدول 6، شكل 11(.
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المنهجية 6 

1.6 العينة

يتضمن املجتمع املستهدف األفراد البالغني 15 عاماً فأكثر والذين ينتمون إلى كل من األسر اخلاصة واألسر اجلماعية. وقد مت استخدام التعداد 
العام للسكان 2011 كإطار معاينة. وقد مت زيادة حجم العينة بأسر إضافية متثل 25 % من حجم العينة املطلوب وذلك من أجل التعويض عن 

حاالت عدم االستجابة املتوقعة.

في اجلزء اخلاص باألسر اخلاصة فقد مت تصميم عينة طبقية عنقودية عشوائية ثنائية املراحل، حيث مت في املرحلة األولى اختيار عينة طبقية 
عشوائية مكونة من 311 مربعاً تعدادياً، وفي املرحلة الثانية مت اختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة من 17 أسرة من كل مربع تعدادي مت اختياره 
في املرحلة األولى.  أما في اجلزء اخلاص باألس������ر اجلماعية فقد مت اختيار عينة عش������وائية بس������يطة مكونة من 220 أسرة. وقد مت جمع بيانات 

من 14408 فرداً في سن العمل من األسر اجلماعية مبعدل حوالي 73 فرد لألسرة الواحدة.  

وقد بلغ إجمالي عدد أس������ر العينة 5286 أس������رة خاصة و220 أسرة جماعية اس������تجاب منها حوالي 4576 أسرة خاصة بنسبة استجابة حوالي 
86.5 % و163 أس������رة جماعية بنس������بة استجابة حوالي 74 %، وقد مت استيفاء البيانات من 33711 فرداً في سن العمل )15 سنة فأكثر( منهم 

10343 فرداً كويتياً، و23368 فرداً غير كويتي.  فيما يلي جدول يبني توزيع العينة املختارة والعينة املستجيبة وفق احملافظات.



نشرة مسح القوى العاملة 2014

دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء
22

نشرة مسح القوى العاملة 2015  

22
دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء

جدول 01. توزيع األسر واألفراد في سن العمل في العينة وفق المحافظات

احملافظة

األفرادأ15أسنةأفأكثرأيفأأالعينةأاملستجيبةالعينةأاملختارة

عددأاألسرأ
اخلاصةأ
الكويتية

عددأاألسرأ
اخلاصةأغيرأ
الكويتية

عددأاألسرأ
اجلماعية

إجماليأاألسرأ
يفأالعينة

عددأاألسرأ
اخلاصةأ
الكويتيةأ

عددأاألسرأ
اخلاصةأغيرأ
الكويتيةأ

عددأاألسرأ
اجلماعيةأ

2292131245478711991986العاصمة

532454251011145921533612حولي

484366789281537930310840األحمدي

541461301032209944796578الجهراء

792687701549272855118239الفروانية

425102553217337232456مبارك الكبير

300322832205506103432336833711اجلملة
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2.6 االستمارة

لقد مت تصميم استمارة واحدة جلمع البيانات من األفراد في كل من األسر اخلاصة واجلماعية، وقد اختلفت االستمارة  عن تلك املستخدمة في 
مسوح أعوام 2008 وما قبل، وتشمل تعديالت خاصة بتوفير املعلومات الالزمة حلساب مؤشرات القوى العاملة القياسية وفق التعريفات الدولية 

القياسية املتضمنة في توصيات منظمة العمل الدولية.

لقد مت فحص االس������تمارة عدة مرات من خالل إجراء جتارب قبلية.  بعد كل جتربة قبلية، مت إجراء تقييم للنتائج ومت إجراء تعديالت. وش������ملت 
التعديالت إعادة صياغة األسئلة التي لم تكن واضحة للمبحوث وتغيير ترتيب بعض األسئلة، إضافة أسئلة جديدة لفائدة نظام اإلسقاطات املتعلق 

باملهن في دولة الكويت  ونظام معلومات سوق العمل.

وبعد االنتهاء من االس������تمارة الورقية ، مت حتويلها إلى احلاس������وب باستخدام نظام )CAPI( جلمع البيانات من األسر اخلاصة باستخدام اجلهاز 
اللوح������ي )Tablet(. وه������ذا يتطلب إنش������اء املتغيرات التي كانت هناك حاجة لها من أجل عمليات التحق������ق التلقائي الذي ميكن القيام به في هذا 

النظام.

3.6 األدلة والتصانيف

مت اس������تخدام دليل التصنيف الصناعي لألنش������طة االقتصادية لدول مجلس التعاون املعد وفق التنقيح الرابع لدليل التصنيف الصناعي لألنشطة 
االقتصادية لألمم املتحدة )ISIC 4( لترميز االنشطة االقتصادية .
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 )ISCO08( مت استخدام دل��ي���ل ال��تص��ن�ي�ف ال�م�ه�ن����ي لدول مجلس التعاون املعد وفق تنقيح عام 2008 لدليل ال��تص��ن�ي�ف ال�م�ه�ن����ي لألمم املتحدة
لترميز املهن.

4.6 جمع البيانات

منذ مسح عام 2014 يتم جمع البيانات من امليدان بأسلوب يختلف عن األسلوب املستخدم في املسوح السابقة، حيث مت تطوير االستمارة الورقية 
وحتميلها الكترونيا على اجلهاز اللوحي بنظام الكابي )CAPI(. وكذلك مت تغيير مدة فترة جمع البيانات من شهر واحد كما كان متبعاً في املسوح 

السابقة الي ثالثة اشهر، وقد جاء هذا التغيير بتوصية من البنك الدولي الذي يعد شريكا اساسيا في تنفيذ هذا املسح. 

)CAPI( 1.4.6 استخدام أسلوب املقابالت الشخصية مبساعدة احلاسوب

مت اس������تخدام نظ������ام )CAPI( املبرمج على اجلهاز اللوحي )Tablet( جلمع البيانات من األس������ر اخلاصة.  لقد ق������ام الباحثون امليدانيون بإدخال 
البيانات مباشرة على اجلهاز اللوحي خالل إجراء املقابالت. مت حتميل اجلهاز اللوحي بنظام  )CAPI( والذي يشتمل على قواعد تدقيق واتساق 
البيانات بطريقة آلية خالل استيفائها وذلك لضمان جودة البيانات. في هذا النظام متكن املشرفون امليدانيون من فحص البيانات وهي ما تزال 
في امليدان وإرس������ال البيانات إلكترونيا إلى إدارة املس������ح في اإلدارة املركزية لإلحصاء للتحقق اإلضافي من جودة البيانات. وقد كان االتصال بني 

جميع الفرق آنياً باستخدام شبكة االنترنت.
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2.4.6 جمع البيانات من  األسر اجلماعية

لقد مت جمع البيانات من األس������ر اجلماعية باس������تخدام االس������تمارات الورقية. في كل من األس������ر اجلماعية التي مت تضمينها في العينة، أجريت 
مقابالت مع عينة من األفراد املقيمني في املسكن اجلماعي.

3.4.6 تدريب املوظفني امليدانيني

مت عقد دورة تدريبية، متوافقة مع توجيهات البنك الدولي املس������تمرة ومبش������اركة خبير من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ملدة خمس������ة عشر يوما 
لتدريب الباحثني واملش������رفني امليدانيني حول كيفية جمع البيانات لكل من االس������تمارة الورقية واالس������تمارة االلكترونية احململة على نظام »كابي«  
)CAPI(. وقد نوقشت مفاهيم القوى العاملة ومت استعراض كل سؤال من أسئلة االستمارة وقد مت استخدام دليل تدريب الباحث والذي مت توفيره 

لالس������تخدام أثناء التدريب وأيضا ليتم اس������تخدامه خالل جمع البيانات بحيث يتمكن الباحث امليداني من الرجوع إليه حلل أي مش������اكل فنية قد 
يواجهها خالل العمل امليداني. وقد مت إجراء  تدريب منفصل لكل من  األسر اخلاصة واألسر اجلماعية. وشمل التدريب لألسر خاصة التدريب 

على كيفية إدارة االستمارات وجمع البيانات وكذلك على كيفية استخدام تطبيق »كابي« على اجلهاز اللوحي. 

4.4.6 فرق العمل امليداني

اس������تخدمت فرق ميدانية متنقلة جلمع البيانات من مناطق العينة املختلفة في كل محافظة. في عينة األس������ر اخلاصة، تضمن كل فريق مشرف 
واحد وثالثة أو أربعة باحثني، وقد زارت الفرق امليدانية كل أسرة خاصة في العينة ما بني مرة واحدة إلى ثالث مرات جلمع البيانات من جميع 
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أفراد األس������رة والذين كان بعضهم غير متواجد في املس������كن عند الزيارة األولى.  أما في عينة األسر اجلماعية فقد مت استخدام فريقني جلمع 
البيانات، وقد مت زيارة األس������ر املختارة عدة مرات حس������ب احلاجة جلمع املعلومات من جميع افراد هذه األسر وذلك ألن األسر اجلماعية ميكن 
أن حتتوي على مئات من األفراد.  اس������تغرق جمع البيانات من كل من األس������ر اخلاصة واألسر اجلماعية ثالثة أشهر، من 15 أكتوبر 2015 إلى 

6 يناير 2016.

جودة البيانات 7 

1.7 عمليات ضبط اجلودة

لضمان بيانات ذات نوعية جيدة، فقد أجريت عمليات تدقيق مكثفة على العمل امليداني وفق ثالثة مستويات من املراقبة واإلشراف:  مت إجراء 
املستوى األول من قبل املشرفني الذين قاموا بنوعني من الرقابة: األول هو التأكد من أن جميع األسر املختارة بالعينة قد مت زيارتها من الباحثني 
وقد قام املشرفون مبرافقة الباحثني عند إجراء املقابالت مع كثير من األسر للتأكد من أن الباحثني يستوفون االستمارات بشكل صحيح. أما 
 CAPI النوع الثاني من اإلش������راف فهو مراجعة املعلومات التي مت جمعها في االس������تمارات سواًء أكانت البيانات قد مت جمعها باستخدام نظام
أو باالس������تمارة الورقية، وقد اس������تعرض املشرفون كل سؤال للتأكد من أن البيانات التي مت جمعها متسقة وفق املبادئ التوجيهية.  أما املستوى 
الثاني من الرقابة واإلشراف فقد مت من قبل إدارة املسح، فبعد مراجعة االستمارات من قبل املشرفني، كان يتم إرسالها إلى مقر إدارة املسح 
لتدقيقها وهنا إما أن يتم قبولها أو أن يتم رفضها وإرجاعها إلى املش������رفني الذين بدورهم يعيدوها إلى الباحثني مرفقة مبالحظات املدققني 
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ليقوموا بإجراء التعديالت املطلوبة واالجابة على استفسارات املدققني، وقد تطلب ذلك في بعض األحيان إجراء زيارة أخرى لألسر املبحوثة. 
باإلضاف������ة إل������ى ذلك، فقد قام موظفو اإلدارة املركزية لإلحص������اء وفريق البنك الدولي بزيارات ميدانية ملراقب������ة املقابالت وتقدمي اقتراحات 

لتحسني عملية جمع البيانات.

بع������د تدقي������ق البيانات وقبولها من فريق التدقيق املكتبي، متت عملية ترميز املهن واألنش������طة االقتصادية من خالل مرمزين كانوا قد تلقوا تدريبا 
خاصا لهذا الغرض. وقد مت استخدام فريقني من املرمزين األول لترميز بيانات األسر اخلاصة والثاني لترميز بيانات األسر اجلماعية.

مت فحص بيانات األس������ر اخلاصة فيما يتصل بالقيم املتطرفة والقيم خارج املدى املتوقع. فمثاًل مت إعداد قائمة باملش������تغلني الكويتيني من ذوي 
الرواتب الش������هرية التي وجدت أقل من 400 دينار كويتي مع أرقام الهواتف اخلاصة بهم ومن ثم قام فريق مكتبي باالتصال بهم وفحص بيانات 
رواتبهم وإجراء التصويبات )إن وجدت( وفقا لذلك. كذلك فقد مت إعداد التوزيعات التكرارية واجلداول املتقاطعة للتحقق من القيم خارج النطاق  
وفح������ص وجود عدم اتس������اق بني املتغيرات املختلفة وفحص وجود بيانات مفقودة وإجراء التصحيح������ات وفقا لذلك. لقد مت إجراء تعويض للقيم 
املفقودة في املتغيرات الدميوغرافية الرئيس������ية، مثل اجلنس والعمر باستخدام البيانات املتاحة عن املتغيرات األخرى ذات الصلة )مثل استخدام 
تاريخ امليالد والرقم املدني للداللة على العمر، واستخدام أسماء األشخاص للداللة على نوع اجلنس(، كذلك فقد مت التعويض عن القيم املفقودة 
في متغير النشاط االقتصادي باستخدام البيانات املتاحة عن املهنة عندما يكون ذلك ممكنا. وأخيرا، مت إنتاج مؤشرات القوى العاملة الرئيسية 

ومقارنتها مع مصادر خارجية مثل مسح القوى العاملة 2014 وتعداد السكان 2011، ومسح الدخل واإلنفاق األسري 2013.
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أما بالنس������بة لبيانات األس������ر اجلماعية، فباإلضافة إلى قواعد التدقيق املنطقية والتقارير املتضمنة في برنامج اإلدخال، فقد مت مراجعة جميع 
البيانات املدخلة عن طريق مقارنتها مع االستمارات األصلية وهذا اإلجراء ساعد في تصحيح أخطاء اإلدخال إن وجدت. كذلك فقد مت تشغيل 
عالقات فحص للتحقق من املعلومات في متغيرات مثل تاريخ امليالد، العمر، املستوى التعليمي، تاريخ الوصول إلى الكويت لغير الكويتيني، وأسئلة 

العمل، والتأكد من استيفاء بيانات جميع أقسام االستمارة على النحو املطلوب. 

في البداية مت تخزين البيانات املتعلقة باألس������ر اجلماعية في ملف منفصل عن ملف بيانات األس������ر اخلاصة. وكانت أسماء املتغيرات مختلفة في 
امللفني.  مت إعادة تس������مية املتغيرات في ملف بيانات األس������ر اجلماعية لتتطابق مع تلك املوجودة في ملف بيانات األس������ر اخلاصة ومن ثم مت دمج 

ملفي البيانات في مجموعة بيانات واحدة.

مت إنش������اء متغيرات جديدة “متغيرات مش������تقة”، للمس������اعدة في حتليل البيانات. املتغيرات املش������تقة هي مزيج من املعلومات كما مت جمعها في 
االس������تبيان والتي ميكن اس������تخدامها لتحديد مؤشرات القوى العاملة الالزمة للتحليل. وش������ملت هذه املتغيرات مثال فئات العمر؛ احلالة العملية، 

البحث عن عمل والعالقة بقوة العمل وغيرها.

2.7 عدم االستجابة والتعامل مع األسر غير املستجيبة أو غير املتواجدة عند الزيارة

أظهرت الدراس������ات أن عملية اس������تبدال الوحدات غير املستوفاة  بوحدات أخرى ليست من املمارسات اجليدة في العمل اإلحصائي ملا قد تسببه 
من حتيز في البيانات لصالح األسر املستجيبة أو املتواجدة حلظة الزيارة والتي كثيراً من األحيان تكون خصائصها مختلفة عن خصائص األسر 
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غير املس������تجيبة، فقد أظهرت إحدى الدراس������ات أن األس������ر غير املتواجدة في مساكنها حلظة زيارة الباحث امليداني غالباً تكون أصغر حجما من 
األسر املتواجدة من حيث عدد األفراد. لذلك فإن عملية استبدال هذه األسر بأسر متواجدة، قد تكون ذات حجم أكبر من األسرة املختارة،  قد 

يؤدي إلى حتيز في بعض نتائج املسح. 

في هذا املس������ح مت اختيار عينة إضافية مكونة من 25 % وذلك للتعويض عن النقص املتوقع في حجم العينه الناجت عن حاالت عدم االس������تجابة.  
كذلك فقد طلب من جامعي البيانات عدم استبدال األسر غير املستجيبة إالٌ في حاالت محددة وبعد الرجوع إلى قسم العينات في اإلدارة املركزية 
لإلحصاء. وأخيراً فقد سمح للباحثني امليدانيني بإجراء عملية إحالل مبعنى أنه في حالة أن األسرة انتقلت من املسكن وحلت محلها أسرة أخرى 
ولها نفس اجلنسية، يتم استيفاء البيانات من األسرة اجلديدة في ذات املسكن حيث أنه مت االفتراض أن األسر التي تسكن في مساكن متشابهة 
من حيث املنطقة واملساحة تتشابه في كثير من خصائصها االجتماعية واالقتصادية، ويعد هذا اإلجراء من االساليب املعتادة في املسوح امليدانية 
بالعينة، حيث تكون اطر املعاينة قدمية نوعا ما، وكذلك بس������بب التغير الس������ريع في منط البناء للمساكن االسرية خاصة في املناطق التي تقطنها 

اسر غير كويتية. 

3.7 معدالت التجاوب

بلغت نسبة االكتمال النهائية في املسح حوالي 86.5 % لألسر اخلاصة و74 % لألسر اجلماعية. اجلدول التالي يبني توزيع عينة األسر اخلاصة 
حسب النتيجة النهائية للمقابلة:

جدول 02. توزيع األسر في العينة وفق نتيجة المقابلة
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أواًل: األسر الخاصة

النسبةأاملئويةعددأاألسرالنتيجةأالنهائيةأللمقابلة

243746.1اكتملت اصلية بالعينة

173632.8اكتملت اسرة في نفس املسكن ) احالل(

440.8اكتملت باختالف اجلنسية

1983.7اكتملت جزئيا بسبب انسحاب االسرة

360.7اكتملت اسرة في نفس املسكن  باختالف اجلنسية

1252.4اكتملت عن طريق االستبدال

1693.2األسرة رفضت

701.3عدم تواجد االسرة عند الزيارة

70.1أسرة جماعية

1542.9املنزل خالي او مهجور او مهدوم

3105.9لم تكتمل ألسباب اخرى

5286100اجلملة

ثانيًا: األسر الجماعية
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مالحظاتالنسبة  %عدد االسرنتيجة املقابلة النهائية
مكتمل16374.1متت اصلية / استكمال جزئي / احالل

3013.6اختالف نوع االسرة

لم يكتمل
177.7املسكن خالي / مهدوم / حتت التشطيب

10.5رفضت االسرة نهائيا

94.1أخرى 
اجلملة

220100

4.7 التباين وأخطاء املعاينة

أخطاء املعاينة تنتج بس������بب التباين بني العينات املختلفة التي ميكن اختيارها من نفس املجتمع، وهذه األخطاء ميكن حس������ابها وتبويبها اعتمادا 
على بيانات املسح وعلى األسلوب املتبع في تصميم العينة. لقد مت حساب أخطاء املعاينة وفترات الثقة وأثر تصميم العينة ألهم مؤشرات املسح، 

وتشير النتائج أن األخطاء املعيارية ألهم مؤشرات املسح تراوحت بني 0.003 و0.026 )أنظر جداول التباين وأخطاء املعاينة في املرفقات(.
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جدول 03: خطأ المعاينة لتقدير نسبة المشاركة في قوة العمل وبعض مؤشرات دقة التقديرات  ذات الصلة طبقًا  للجنسية والنوع

عدد املشاهدات 
 Un-Weighted

Count

تأثير التصميم    
Design Effect

معامل التباين      
 Coefficient of

Variation

اخلطأ املعياري    
 Standard

Error

         تقدير فترة الثقة )95 %(
Confidence Interval(95 %)

                 
التقدير                       

Estimate

النوع            
Sex

اجلنسية         
Nationality

أعلى           
Upper

أدنى              
Lower

23837 40.648 1.8% .015 .893 .832 .862 ذكور الجملة       

9871 24.549 3.6% .021 .618 .537 .577 إناث Total 

33708 57.225 2.4% .018 .780 .710 .745 جملة  

5184 1.479 1.8% .009 .545 .508 .526 ذكور
كويتي

Kuwaiti5157 1.212 2.0% .008 .409 .378 .393 إناث

10341 1.685 1.5% .007 .472 .445 .459 جملة

18653 19.815 0.8% .007 .969 .940 .954 ذكور
غير كويتي  

Non-
  Kuwaiti

4714 28.568 3.9% .026 .715 .613 .664 إناث

23367 49.645 1.9% .016 .877 .813 .845 جملة



نشرة مسح القوى العاملة 2014

دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء
33

نشرة مسح القوى العاملة 2015  

دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء
33

 جدول 04: خطأ المعاينة لتقدير معدل البطالة وبعض مؤشرات دقة التقديرات  ذات الصلة طبقًا  للجنسية
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             تقدير فترة الثقة )95 %(
Confidence 

Interval(95 %)
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Es
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نس

لج
  ا

   
   

   
  

N
at

io
na

lit
y

                  أعلى
Upper

                       أدنى
Lower

25622 10.042 13.0% .003 .028 .017 .022        الجملة
Total

4327 1.395 8.3% .004 .055 .040 .047     كويتي
Kuwaiti  

21295 11.858 17.4% .003 .024 .012 .018
  غير كويتي

Non-
Kuwaiti  

5.7 األخطاء غير العينية

كما هو احلال في جميع املسوح التي تتم بالعينة فإن هناك نوعان من األخطاء التي تتأثر بها تقديرات املسح وهي أخطاء املعاينة واألخطاء غير 
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العينية. أخطاء املعاينة تنتج بس������بب التباين بني العينات املختلفة التي ميكن اختيارها من نفس املجتمع، وهذه األخطاء ميكن حس������ابها وتبويبها 
اعتمادا على بيانات املس������ح وعلى األس������لوب املتبع في تصميم العينة )أنظر جداول التباين وأخطاء املعاينة(. أما األخطاء غير العينية فلها أسباب 
أخرى ومن أمثلتها أخطاء في تصميم االس������تمارة وأدوات جمع البيانات وأخطاء في اس������تيفاء البيانات وأخطاء في تدقيق البيانات وأخطاء في 
ترميز البيانات وأخطاء في إدخال البيانات وأخطاء في حتليل ونش������ر البيانات. إن األخطاء غير العينية ال ميكن حس������ابها بدقة وإن كان ميكن 
تقدير بعضها، ولكن ميكن تقليل هذه األخطاء من خالل استخدام إجراءات لضبط جودة البيانات كتدريب الباحثني ومدخلي البيانات واملرمزين 

وتدقيق البيانات قبل إدخالها للكمبيوتر وتدقيق اإلدخال،...الخ.

في هذا املسح مت استخدام جهاز الكمبيوتر اللوحي   جلمع البيانات من األسر اخلاصة باستخدام نظام جمع البيانات مبساعدة الكمبيوتر   وقد 
أدى ذلك إلى زيادة دقة البيانات لس������ببني األول أنه مت االس������تغناء عن مرحلة إدخال البيانات مبا قد يصاحبها من أخطاء، والثاني أنه باستخدام 
هذا النظام فقد مت تقليل أخطاء الباحث في استيفاء البيانات بسبب العالقات املنطقية والنقالت التي مت برمجتها في النظام والتي متنع الباحث 
من استيفاء أسئلة ال تنطبق على بعض املبحوثني وكذلك متنعه من تسجيل إجابات خارج النطاق املسموح به ومن تسجيل إجابات غير منطقية.

أما بالنسبة لألسر اجلماعية، فقد مت استخدام االستمارة الورقية ومت إعداد برنامج إدخال يحتوي الكثير من العالقات املنطقية والعالقات بني 
احلق������ول بحي������ث تقلل إلى حد كبير من األخطاء التي ميكن أن حتدث أثناء عملية إدخال البيان������ات وكذلك األخطاء التي يكون مصدرها الباحث 

امليداني، كذلك فقد مت إجراء عملية مراجعة إدخال جلميع االستمارات مت من خاللها فحص وجود أخطاء إدخال بيانات وتصويبها
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اواًل:السكانأوالعالقةأبقوةأالعمل
First: Population and Labor 
Force Status
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جدول 1: التوزيع النسبي إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 1: Percentage Distribution of Both Sexes  Aged 15 Years and Over  by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

Both Sexesكال اجلنسني 

24-1525.274.810084.60.115.310015-24

34-2588.111.910097.30.12.610025-34

44- 3589.310.710098.60.11.310035-44 

54- 4579.820.210099.30.10.610045-54

+5550.349.710099.70.20.110055 +

 74.525.510097.70.12.2100Totalاجلملة

Malesذكور

24-1532.167.910088.70.211.110015-24 

34-2598.02.010098.50.11.410025-34

44-3598.61.410099.50.10.410035-44
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جدول 1: التوزيع النسبي إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 1: Percentage Distribution of Both Sexes  Aged 15 Years and Over  by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

54-4592.67.410099.40.20.410045-54

+5570.129.910099.90.00.110055+

 86.213.810098.70.11.2100Totalاجلملة

Femalesإناث

24-1517.882.210076.80.023.210015-24

34-2575.025.010095.40.04.610025-34

44-3574.525.510096.60.13.310035-44

54-4558.541.510099.00.01.010045-54

+5519.280.810098.21.10.710055+

 57.742.310095.50.14.4100Totalاجلملة

ء*معدل البطالة لالفراد يف العمر )15 - 64(.
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24-1515.085.010077.90.022.110015-24
34-2583.316.710095.30.14.610025-34
44-3579.620.410098.50.21.310035-44
54-4545.954.110098.80.30.910045-54
+557.592.510099.30.00.710055+
Total 45.854.210095.20.14.7100الجملة
Malesذكور

24-1519.280.810083.00.017.010015-24
34-2591.09.010095.50.14.410025-34
44-3589.410.610098.90.30.810035-44
54-4554.945.110098.80.50.710045-54
+5511.089.0100100.00.00.010055+
Total 52.647.410095.60.24.2100الجملة
Femalesإناث

24-1510.689.410068.50.031.510015-24
34-2575.524.510095.10.14.810025-34
44-3570.329.710098.20.01.810035-44
54-4537.662.410098.80.01.210045-54
+554.895.210098.00.02.010055+
Total 39.360.710094.40.15.5100الجملة

ء*معدل البطالة لالفراد في العمر ) 15 - 64 ).

جدول 2: التوزيع النسبي للسكان الكويتيني  15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 2: Percentage Distribution of Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

Both Sexesكال اجلنسني 

24-1515.085.010077.90.022.110015-24

34-2583.316.710095.30.14.610025-34

44-3579.620.410098.50.21.310035-44

54-4545.954.110098.80.30.910045-54

+557.592.510099.30.00.710055+

Total 45.854.210095.20.14.7100اجلملة

Malesذكور

24-1519.280.810083.00.017.010015-24

34-2591.09.010095.50.14.410025-34

44-3589.410.610098.90.30.810035-44
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جدول 2: التوزيع النسبي للسكان الكويتيني  15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 2: Percentage Distribution of Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

54-4554.945.110098.80.50.710045-54

+5511.089.0100100.00.00.010055+

Total 52.647.410095.60.24.2100اجلملة

Femalesإناث

24-1510.689.410068.50.031.510015-24

34-2575.524.510095.10.14.810025-34

44-3570.329.710098.20.01.810035-44

54-4537.662.410098.80.01.210045-54

+554.895.210098.00.02.010055+

Total 39.360.710094.40.15.5100اجلملة

ء*معدل البطالة لالفراد يف العمر )15 - 64(.
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جدول 3: التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 3: Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

Both Sexesكال اجلنسني 

24-1538.461.610088.00.211.810015-24

34-2589.310.710097.80.12.110025-34

44-3591.18.910098.60.11.310035-44

54-4588.911.110099.40.10.510045-54

+5575.824.210099.70.20.110055+

Total 84.515.510098.10.11.8100اجلملة

Malesذكور

24-1548.351.710091.60.28.210015-24

34-2599.60.410099.10.10.810025-34

44-3599.80.210099.60.10.310035-44
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جدول 3: التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب فئات العمر والنوع والعالقة بقوة العمل لعام 2015
Table 3: Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Age Groups, Sex and Labor Force Status 2015

فئات العمر والنوع

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

املجموع         

Total

 Age Groups
and Sex

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Force

داخل قوة العمل 
   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

 املجموع
Total 

عمالة تامة 
Employment

عمالة ناقصة
Under employment 

بطالة*
Unemployment

54-4599.80.210099.40.20.410045-54

+5592.47.610099.90.00.110055+

Total 95.44.610099.10.10.8100اجلملة

Femalesإناث

24-1527.472.610081.10.018.910015-24

34-2574.825.210095.40.04.610025-34

44-3575.524.510096.20.13.710035-44

54-4567.232.810099.10.00.910045-54

+5535.664.410098.21.30.510055+

Total 66.433.610095.70.14.2100اجلملة

ء*معدل البطالة لالفراد يف العمر )15 - 64(.
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جدول 4: التوزيع النسبي إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 4: Percentage Distribution of Both Sexes  Aged 15 Years and Over by Education Level and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

86.613.410099.80.00.2100 إبتدائي وما دون
Primary and Below

71.628.410098.20.11.7100 متوسط 
Intermediate

56.143.910095.60.24.2100 ثانوية ومايف مستواها
Secondary

77.322.710094.40.15.5100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and Below
University

78.921.110095.30.24.5100 جامعي و ما فوق 
University and above

74.525.510097.70.12.2100اجلملة
Total
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جدول 5: التوزيع النسبي إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 5: Percentage Distribution of Both Sexes  Aged 15 Years and Over by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Malesذكور

96.33.710099.90.00.1100Primary and Below إبتدائي وما دون

82.217.810098.70.11.2100Intermediate متوسط 

72.227.810097.10.32.6100Secondary ثانوية ومايف مستواها

85.514.510097.10.12.8100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

90.79.310097.30.22.5100University and above جامعي و ما فوق 

Total 86.213.810098.70.11.2100اجلملة
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جدول 5: التوزيع النسبي إلجمالي السكان 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 5: Percentage Distribution of Both Sexes  Aged 15 Years and Over by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Femalesاناث

64.036.010099.70.00.3100Primary and Below إبتدائي وما دون

51.848.210097.00.03.0100Intermediate متوسط 

 36.863.210091.80.08.2100Secondary ثانوية ومايف مستواها

70.629.410091.70.18.2100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

71.628.410093.80.26.0100University and above جامعي و ما فوق 

Total 57.742.310095.50.14.4100اجلملة
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جدول 6: التوزيع النسبي للسكان الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 6: Percentage Distribution of Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Education Level and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

6.193.910090.60.09.4100 إبتدائي وما دون
Primary and Below

23.876.210093.40.26.4100 متوسط 
Intermediate

31.168.910094.80.15.1100 ثانوية ومايف مستواها
Secondary

78.121.910096.30.13.6100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and Below
University

80.819.210095.40.14.5100 جامعي و ما فوق 
University and above

45.854.210095.20.14.7100اجلملة
Total



نشرة مسح القوى العاملة 2014

دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء
48

نشرة مسح القوى العاملة 2015  

48
دولة الكويت - اإلدارة املركزية لإلحصاء

جدول 7: التوزيع النسبي للسكان الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 7: Percentage Distribution of Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Malesذكور

19.480.610091.30.08.7100Primary and Below إبتدائي وما دون

33.067.010094.30.25.5100Intermediate متوسط 

40.759.310094.90.24.9100Secondary ثانوية ومايف مستواها

81.518.510096.90.22.9100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

82.517.510096.20.23.6100University and above جامعي و ما فوق 

Total 52.647.410095.60.24.2100اجلملة
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جدول 7: التوزيع النسبي للسكان الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 7: Percentage Distribution of Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Femalesاناث

0.999.110084.10.015.9100Primary and Below إبتدائي وما دون

12.787.310090.70.09.3100Intermediate متوسط 

 21.378.710094.50.05.5100Secondary ثانوية ومايف مستواها

74.825.210095.50.24.3100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

79.220.810094.60.05.4100University and above جامعي و ما فوق 

Total 39.360.710094.40.15.5100اجلملة
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جدول 8: التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 8: Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over  by Education Level and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

91.98.1100.099.90.00.1100 إبتدائي وما دون
Primary and Below

84.215.8100.098.60.11.3100 متوسط 
Intermediate

74.925.1100.095.80.24.0100 ثانوية ومايف مستواها
Secondary

75.924.1100.091.10.08.9100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and Below
University

77.722.3100.095.20.34.5100 جامعي و ما فوق 
University and above

84.515.5100.098.10.11.8100اجلملة
Total
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جدول 9: التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 9: Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over  by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Malesذكور

98.31.710099.90.00.1100Primary and Below إبتدائي وما دون

92.67.410099.00.10.9100Intermediate متوسط 

93.26.810097.80.31.9100Secondary ثانوية ومايف مستواها

93.96.110097.40.02.6100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

97.92.110098.00.21.8100University and above جامعي و ما فوق 

Total 95.44.610099.10.10.8100اجلملة
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جدول 9: التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني 15 سنة فأكثر حسب املستوى التعليمي والنوع والعالقة بقوة العمل  لعام 2015
Table 9: Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Population Aged 15 Years and Over  by Education Level, Sex and Labor Force Status 2015

المستوى التعليمي 

العالقة بقوة العمل
Labour Force Status

Education Level

االفراد 15 سنة فأكثر
Population 15 Years and Over

داخل القوى العاملة
In Labour Forceالمجموع

Total
داخل قوة العمل 

   In LF  

خارج قوة العمل 
Outside LF

المجموع

Total 

عمالة تامة 

Employment

عمالة ناقصة

 Under 
employment

بطالة 

Unemployment

Femalesاناث

75.025.010099.70.00.3100Primary and Below إبتدائي وما دون

66.433.610097.40.02.6100Intermediate متوسط 

 50.449.610090.90.09.1100Secondary ثانوية ومايف مستواها

64.535.510085.30.014.7100 فوق الثانوية ودون اجلامعية
 Above Secondary and
Below University

67.932.110093.30.36.4100University and above جامعي و ما فوق 

Total 66.433.610095.70.14.2100اجلملة
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ثانيًا:السكانأالنشيطونأإقتصاديًا
Second : Economically Active Population
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جدول 10: نسبة السكان النشيطني إقتصاديًا إلى  األفراد 15 سنة فأكثر حسب احملافظة واجلنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع لعام 2015
Table 10 : Proportion of Economically Active Population Aged 15 Years and Over by Governorate,  Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti ) and Sex 2015

احملافظة 

اجلنسية والنوع
Nationality and Sex

جملة الدولة

املجموع 
Total

Governorate

كويتي
Kuwaiti

غير كويتي
Non Kuwaiti

ذكور
Males

إناث
Females

املجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

املجموع
Total

ذكور
Males

إناث
Females

56.644.150.196.689.291.572.870.571.4Capitalالعاصمة

50.542.146.083.561.068.474.557.763.7Hawalliحولي 

56.634.444.698.965.394.594.052.386.2AL-Ahmadiاألحمدي

43.932.738.191.149.676.881.643.967.0AL-Jahraاجلهراء 

55.242.748.795.566.183.888.460.276.5AL-Farwaniyaالفروانية

53.139.045.995.392.993.256.861.559.7Mubarak Al-Kabeerمبارك الكبير

52.639.345.895.466.484.586.257.774.5Totalجملة الدولة
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جدول 11 : مقارنة نسبة السكان النشيطني اقتصاديًا إلى السكان 15 سنة فأكثر حسب  اجلنسية والنوع يف سنوات مختارة )آخر أربعة مسوح قوى عاملة: 2003، 2008، 2014، 2015(
Table 11 : Proportion of Economically Active Population Aged 15 Years and Over by Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex for Selected Years (2003, 2008, 2014, 2015) 

اجلنسية والنوع

السنوات
Years 

Nationality and Sexes
2003200820142015

Both Sexesكال اجلنسني

81.583.185.286.2Malesذكور 

46.847.253.857.7Femalesإناث

Total 66.369.371.774.5اجلملة

Kuwaitiكويتي

54.554.754.252.6Malesذكور 

26.232.037.639.3Femalesإناث

Total 40.043.045.745.8اجلملة

Non Kuwaitiغير كويتي

91.793.494.295.4Malesذكور 

59.060.161.366.4Femalesإناث

Total 78.583.081.184.5اجلملة
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جدول 12 : التوزيع النسبي إلجمالى السكان النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي وفئات العمر لعام 2015
Table 12: Percentage Distribution of Economically Active Population by Age Groups and Education Level 2015

المستوى التعليمي
فئات العمر

Age Groupsاملجموع
Education Level 

24-1534-2544-3554-45+55Total

20.926.234.738.640.532.1Primary and Below إبتدائي وما دون

30.632.431.130.925.531.1Intermediate متوسط 

 22.515.212.111.29.813.4Secondary ثانوية ومايف مستواها

 فوق الثانوية ودون 
اجلامعية

7.96.54.73.52.95.1 Above Secondary and
Below University

18.119.717.515.821.318.2University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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جدول 13 : التوزيع النسبي إلجمالى السكان النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 13: Percentage Distribution of Economically Active Population by Age Groups, Sex and Education Level 2015

المستوى التعليمي والنوع
فئات العمر

Age Groupsاملجموع
Total

Education Level and Sex 
24-1534-2544-3554-45+55

Malesذكور

23.231.439.840.442.336.6Primary and Below إبتدائي وما دون

33.135.434.534.128.234.2Intermediate متوسط 

 25.916.512.111.09.613.8Secondary ثانوية ومايف مستواها
7.44.83.22.82.03.7Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

10.411.910.411.717.911.7University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesاناث

16.617.223.733.729.922.5Primary and Below إبتدائي وما دون

25.627.224.022.310.124.7Intermediate متوسط 

 16.113.012.011.610.812.5Secondary ثانوية ومايف مستواها
8.99.57.85.58.18.1Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

32.833.132.526.941.132.2University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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جدول 14 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي وفئات العمر لعام 2015
Table 14 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Active Population by Age Groups and Education Level 2015

المستوى التعليمي
فئات العمر

Age Groupsاملجموع
Total

Education Level 
24-1534-2544-3554-45+55

1.60.70.91.10.70.9Primary and Below إبتدائي وما دون

18.811.314.915.08.213.6Intermediate متوسط 

 24.618.219.623.222.920.1Secondary ثانوية ومايف مستواها

19.324.119.615.19.220.6Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

35.745.945.045.659.044.8University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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جدول 15 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 15 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Active Population by Education Level , Sex and Age Groups 2015 

المستوى التعليمي والنوع
فئات العمر

Age Groupsاملجموع
Total

Education Level and Sex 
24-1534-2544-3554-45+55

Malesذكور

2.51.11.61.21.11.4Primary and Below إبتدائي وما دون

27.716.119.017.410.718.4Intermediate متوسط 

 29.522.722.723.822.323.7Secondary ثانوية ومايف مستواها
18.821.017.614.87.018.5Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

21.539.139.142.858.938.0University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesاناث

0.00.10.01.10.00.2Primary and Below إبتدائي وما دون

2.15.510.011.63.57.5Intermediate متوسط 

 15.212.615.922.523.915.4Secondary ثانوية ومايف مستواها
20.127.922.015.413.323.4Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

62.653.952.149.459.353.5University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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جدول 16 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي وفئات العمر لعام 2015
Table 16 : Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Economically Active Population by Education Level and Age Groups 2015

المستوى التعليمي

فئات العمر
Age Groupsاملجموع

Total
Education Level 

24-1534-2544-3554-45+55

30.732.340.143.842.838.0Primary and Below إبتدائي وما دون

36.537.533.733.126.634.5Intermediate متوسط 

 21.414.610.89.59.012.1Secondary ثانوية ومايف مستواها

2.22.22.31.92.52.2Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

9.213.413.111.719.113.2University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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جدول 17 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني النشيطني إقتصاديًا حسب املستوى التعليمي والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 17 : Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Economically Active Population by Age Groups, Sex and Education Level 2015

المستوى التعليمي والنوع

فئات العمر
Age Groupsاملجموع

Total
Education Level and Sex 

24-1534-2544-3554-45+55

Malesذكور

33.537.544.544.644.141.9Primary and Below إبتدائي وما دون

35.839.336.435.929.036.5Intermediate متوسط 

 24.015.310.89.69.112.3Secondary ثانوية ومايف مستواها
1.81.51.41.51.81.5Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

4.96.46.98.416.07.8University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesاناث

25.222.629.541.434.528.7Primary and Below إبتدائي وما دون

37.734.127.324.911.129.5Intermediate متوسط 

 16.513.111.19.08.811.7Secondary ثانوية ومايف مستواها
3.13.64.33.27.23.9Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

17.526.627.821.538.426.2University and above جامعي و ما فوق 

Total 100100100100100100اجلملة
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ثالثًا:السكانأاملشتغلونأ)15أسنةأفأكثر(
Third : Employed Population (15 years and over)
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جدول 18 : التوزيع النسبي للمشتغلني  حسب فئات العمر واجلنسية ) كويتي / غير كويتي ( والنوع لعام 2015
Table 18 : Percentage Distribution of Employed Persons by Nationality  ( Kuwaiti  / Non-Kuwaiti ), Sex and Age Groups 2015

فئات العمر

 الجنسية والنوع

Nationality and Sex  

Age Groups

كويتي

 Kuwaiti

غير كويتي

Non - Kuwaiti

  المجموع

 Total

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

24-1510.35.98.43.43.73.44.24.24.215-24

34-2541.044.042.330.638.632.932.039.834.425-34

44-3531.934.433.037.838.037.937.037.237.135-44

54-4514.113.914.019.516.318.618.815.717.945-54

+552.71.82.38.73.47.28.03.16.4+55

100100100100100100100100100Totalاجلملة
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القطاع والنوع 

 الجنسية

Nationality

 Sector and Sex
كويتي

Kuwaiti 

غير كويتي  

Non-kuwaiti

  المجموع

 Total

Both Sexes كال اجلنسني

86.67.219.3Governmentحكومي

)Public Sector ( 5.40.81.5Government-Owned Establishmentمنشأة مملوكة للدولة ) قطاع عام (

7.974.864.6Privateخاص

0.017.014.4Household sectorعائلي ) منزلي (

0.10.20.2Otherأخرى

100100100Totalاجلملة

Malesذكور

84.03.513.6Governmentحكومي

)Public Sector ( 7.20.91.7Government-Owned Establishmentمنشأة مملوكة للدولة ) قطاع عام (

8.792.281.8Privateخاص

جدول 19 :التوزيع النسبي للمشتغلني حسب  قطاع العمل والنوع واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015
Table 19 : Percentage Distribution of Employed Persons by Sector, Sex and Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015
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القطاع والنوع 

 الجنسية

Nationality

 Sector and Sex
كويتي

Kuwaiti 

غير كويتي  

Non-kuwaiti

  المجموع

 Total

0.03.12.7Household sectorعائلي ) منزلي (

0.10.30.2Otherأخرى

100100100Totalاجلملة

Femalesإناث

89.916.131.9Governmentحكومي

)Public Sector( Government-Owned Establishment 3.20.71.2منشأة مملوكة للدولة ) قطاع عام (

6.832.226.8Privateخاص

0.051.040.1Household sectorعائلي ) منزلي (

0.10.00.0Otherأخرى

100100100Totalاجلملة

تابع جدول 19 :التوزيع النسبي للمشتغلني حسب  قطاع العمل والنوع واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015
Table 19 : Percentage Distribution of Employed Persons by Sector, Sex and Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015 Cont.
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

Both Sexes كال اجلنسني

24-150.00.499.60.010015-24

34-250.30.399.40.010025-34

44-350.50.499.10.010035-44

54-450.70.598.80.010045-54

+552.31.196.60.010055+

Total 0.50.599.00.0100اجلملة

Malesذكور

24-150.00.599.50.010015-24

34-250.30.599.20.010025-34

44-350.60.698.80.010035-44

جدول 20: التوزيع النسبي إلجمالي السكان املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية  لعام 2015
Table 20 : Percentage Distribution of Employed Population by Age Groups, Sex and Employment Status 2015
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

54-450.80.798.50.010045-54

+552.41.396.30.010055+

Total 0.70.698.70.0100اجلملة

Femalesإناث

24-150.00.299.80.010015-24

34-250.10.099.90.010025-34

44-350.10.199.80.010035-44

54-450.50.099.50.010045-54

+551.90.098.10.010055+

Total 0.30.199.60.0100اجلملة

تابع جدول 20: التوزيع النسبي إلجمالي السكان املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية  لعام 2015
Table 20 : Percentage Distribution of Employed Population by Age Groups, Sex and Employment Status 2015 Cont.
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

Both Sexes كال اجلنسني

24-150.00.299.80.010015-24

34-250.80.299.00.010025-34

44-351.60.298.20.010035-44

54-454.40.195.50.010045-54

+5517.70.481.90.010055+

Total 1.90.297.90.0100اجلملة

Malesذكور

24-150.00.0100.00.010015-24

34-251.00.398.70.010025-34

44-352.40.397.30.010035-44

جدول 21 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية لعام 2015
Table 21 : Percentage Distribution of Kuwaiti Employed Population by Age Groups, Sex and Employment Status 2015
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

54-455.50.294.30.010045-54

+5523.60.675.80.010055+

Total 2.60.397.10.0100اجلملة

Femalesإناث

24-150.00.599.50.010015-24

34-250.60.099.40.010025-34

44-350.70.099.30.010035-44

54-452.80.097.20.010045-54

+556.50.093.50.010055+

Total 1.00.198.90.0100اجلملة

تابع جدول 21 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية لعام 2015
Table 21 : Percentage Distribution of Kuwaiti Employed Population by Age Groups, Sex and Employment Status 2015 Cont
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

Both Sexes كال اجلنسني

24-150.00.599.50.010015-24

34-250.10.499.50.010025-34

44-350.30.599.20.010035-44

54-450.30.599.20.010045-54

+551.41.197.50.010055+

Total 0.30.599.20.0100اجلملة

Malesذكور

24-150.00.899.20.010015-24

34-250.10.699.30.010025-34

44-350.40.699.00.010035-44

جدول 22 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية لعام 2015 
Table 22 : Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Employed Population  by Age Groups, Sex and Employment Status 2015
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فئات العمر والنوع

الحالة العملية

Employment Status
  المجموع 

Total 
Age Groups and Sex

صاحب عمل

Employer

يعمل لحسابه الخاص بدون موظفين

Self Employed

يعمل بأجر

Employee 

يعمل دون أجر

 Unpaid

Worker

54-450.30.799.00.010045-54

+551.41.397.30.010055+

Total 0.40.798.90.0100اجلملة

Femalesإناث

24-150.00.0100.00.010015-24

34-250.00.0100.00.010025-34

44-350.00.199.90.010035-44

54-450.00.0100.00.010045-54

+551.20.098.80.010055+

Total 0.10.099.90.0100اجلملة

تابع جدول 22 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني املشتغلني حسب فئات العمر والنوع واحلالة العملية لعام 2015
Table 22 : Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Employed Population  by Age Groups, Sex and Employment Status 2015 Cont
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النشاط االقتصادي 

   الجنسية والنوع
Nationality and Sex  

 Econnmic Activity
Kuwaiti غير كويتي كويتي

Nonkuwaiti Total   المجموع  

ور
ذك

M
al

es

اث
ان

Fe
m

al
es

لة 
جم

To
ta

l

ور
ذك

M
al

es

اث
ان

Fe
m

al
es

لة 
جم

To
ta

l

ور
ذك

M
al

es

اث
ان

Fe
m

al
es

لة 
جم

To
ta

l

0.10.00.14.90.03.54.30.03.0Agriculture, forestry & fishingالزراعة واحلراجة وصيد األسماك

Mining & quarrying 5.41.23.620.90.114.918.90.313.1التعدين وإستغالل احملاجر

3.50.72.310.10.67.39.30.66.6Manufacturingالصناعات التحويلية

0.40.00.30.00.00.00.10.00.0Electricity, gas, steam and air conditioninig supplyإمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

إمدادات املياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات 
ومعاجلتها

0.30.00.20.00.00.00.10.00.0 Water supply, sewerage, waste management &
remidation activities

1.70.81.319.60.714.117.30.712.2Constructionالتشييد

جتارة اجلملة والتجزئة وإصالح املركبات ذات احملركات 
والدراجات النارية 

2.31.92.15.13.74.74.73.34.3 Wholesale & retail trade; repair of mototr vehicles &
motorcycles

Transportation & storage 1.80.61.36.50.64.85.90.64.2النقل والتخزين

0.10.20.13.75.54.23.34.43.6Accommodation & food service activitiesأنشطة خدمات االقامة والطعام

جدول 23 : التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي والجنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع  لعام 2015.

Table 23: Percentage Distribution of Employed Persons by Economic Activity, Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex  2015
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النشاط االقتصادي 

   الجنسية والنوع
Nationality and Sex  

 Econnmic Activity
Kuwaiti غير كويتي كويتي

Nonkuwaiti Total   المجموع  
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1.60.61.20.30.40.30.50.40.4Information & communicationاملعلومات واالتصاالت

3.52.93.20.30.90.50.71.40.9Financial  & insurance activitiesاالنشطة املالية وانشطة التأمني

0.90.20.60.30.20.20.30.20.3Real estate activitiesاالنشطة العقارية

1.40.81.10.80.80.80.90.80.8Professional, scientific & technical activitiesاالنشطة املهنية والعلمية والتقنية

0.30.30.321.010.918.118.38.615.4Administrative & support service activitiesانشطة اخلدمات االدارية وخدمات الدعم

Public administration & defence; compulsory social 68.247.359.01.71.71.810.011.510.5اإلدارة العامة والدفاع والضمان اإلجتماعي اإللزامي
security

6.035.618.90.912.24.21.617.46.5Educationالتعليم

2.26.34.00.69.43.10.88.73.3Human health & social work activitiesاالنشطة يف مجال صحة االنسان والعمل اإلجتماعي

0.10.10.10.10.00.10.10.00.1Arts, entertainment & recreationالفنون والترفيه والتسلية

0.20.50.30.31.40.60.31.20.6Other service activitiesأنشطة اخلدمات األخرى

تابع جدول 23 : التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي والجنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع  لعام 2015.

Table 23: Percentage Distribution of Employed Persons by Economic Activity, Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex  2015 Cont
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النشاط االقتصادي 

   الجنسية والنوع
Nationality and Sex  

 Econnmic Activity
Kuwaiti غير كويتي كويتي

Nonkuwaiti Total   المجموع  
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األسر اخلاصة باعتبارها جهة مشغلة ومختلف أنشطة األسر 
إلنتاج السلع واخلدمات الستعمالها اخلاص

0.00.00.02.950.916.82.639.914.2
 Activities of households as employers; undifferentiated
 goods-and services-producing activities of households
for own use

انشطة املنظمات والهيئات غير اخلاضعة للوالية القضائية 
والوطنية

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0Activities of extraterritorial organizations & bodies

100100100100100100100100100Totalاجلملة

تابع جدول 23 : التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النشاط االقتصادي والجنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع  لعام 2015.

Table 23: Percentage Distribution of Employed Persons by Economic Activity, Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex  2015 Cont
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جدول 24 : التوزيع النسبي للمشتغلني حسب املستوى التعليمي واجلنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع لعام 2015
Table 24 : Percentage Distribution of Employed Persons by Education Level,  Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex 2015

المستوى التعليمي 

 الجنسية والنوع
Nationality  and sex  

Education Level

كويتيون
Kuwaiti

غير كويتيين
Non-Kuwaiti

جملة 
TOTAL
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1.40.20.842.229.938.736.923.432.8 إبتدائي وما دون

Primary and Below

18.27.213.436.529.934.634.225.031.3 متوسط 
Intermediate

23.515.420.012.111.111.813.612.113.1 ثانوية ومايف مستواها
Secondary

18.723.720.91.53.52.13.78.05.0 فوق الثانوية ودون اجلامعية
Above Secondary and Below University

38.253.544.97.725.612.911.631.617.8 جامعي و ما فوق 
University and above

اجلملة
100100100100100100100100100Total
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الحالة الزواجية والنوع 

 الجنسية

Nationality

 Marital Status and Sex

Kuwaiti كويتيNon-kuwaiti غير كويتي Total   المجموع  

Both Sexes كال اجلنسني

28.014.716.8Never Marriedلم يتزوج ابدا

65.884.381.4Currently Marriedمتزوج حاليا

5.60.41.2Divorced مطلق 

0.60.60.6Widowed أرمل 

100100100Totalاجلملة

Malesذكور

30.912.615.0Never Marriedلم يتزوج ابدا

64.987.084.2Currently Marriedمتزوج حاليا

جدول 25 : التوزيع النسبي للمشتغلني حسب احلالة الزواجية والنوع واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015
Table 25 : Percentage Distribution of Employed Persons by Marital Status, Sex and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015
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الحالة الزواجية والنوع 

 الجنسية

Nationality

 Marital Status and Sex

Kuwaiti كويتيNon-kuwaiti غير كويتي Total   المجموع  

4.00.20.7Divorced مطلق  

0.20.20.1Widowedأرمل 

100100100Totalاجلملة

Femalesإناث

24.219.920.8Never Marriedلم يتزوج ابدا

67.077.575.3Currently Marriedمتزوج حاليا

7.51.02.4Divorced مطلق  

1.31.61.5Widowedأرمل 

100100100Totalاجلملة

تابع جدول 25 : التوزيع النسبي للمشتغلني حسب احلالة الزواجية والنوع واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015
Table 25 : Percentage Distribution of Employed Persons by Marital Status, Sex and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015 Cont.
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جدول 26 :  التوزيع النسبي للمشتغلني حسب احلالة العملية واجلنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع لعام 2015
Table 26 : Percentage Distribution of Employed Persons by Employment Status, Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex  2015

الحالة العملية

الجنسية والنوع
Nationality and sex   جملة

TOTAL
 Employment

 status

كويتيون
Kuwaiti

غير كويتيين
Non-Kuwaiti

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

ذكور
Males

اناث
Females

جملة 
Total

2.61.01.90.40.10.30.70.30.5Employerصاحب عمل

0.30.10.20.70.00.50.60.10.5Self Employedيعمل حلسابه

97.198.997.998.999.999.298.799.699.0Employeeيعمل بأجر

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0Unpaid Workerيعمل دون أجر

100100100100100100100100100Totalاجلملة
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جدول 27 : التوزيع النسبي للمشتغلني حسب املهنة واجلنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع لعام 2015
Table 27 : Percentage Distribution of Employed Persons by Occupation, Nationality  (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Sex  2015

المهنة

 الجنسية والنوع
Nationality and sex  

Occupation

كويتيون
Kuwaiti

غير كويتيين
Non-Kuwaiti

جملة 
TOTAL
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38.68.725.62.21.32.06.92.95.7Legislators, senior officials & managersاملشرعون وكبار املوظفني واملديرون

24.243.032.44.619.28.87.124.412.4Professionalsاالختصاصيون 

Technicians & associates 22.228.324.83.87.54.86.111.97.9الفنيون ومساعدو االختصاصيني

10.017.313.21.81.31.62.84.73.4Clerksالكتبة

العاملون يف اخلدمات والبيع يف 
األسواق واحملالت

2.22.62.410.411.010.69.49.29.3Service, shop & market workers

العاملون املهرة يف الزراعة 
واحلراجة والثروة السمكية والصيد

0.00.00.00.40.00.30.30.00.2Skilled agricultural & fishery workers

2.30.11.328.10.120.024.80.117.1Craft and related trade workersاحلرفيون واملهن املرتبطة بهم

عمال تشغيل املصانع واآلالت 
وعمال التجميع

0.50.00.317.10.112.215.00.110.4 Plant & machine operators &
assemblers

0.00.00.031.659.539.727.646.733.6Primary occupationsاملهن األولية

100100100100100100100100100Totalاجلملة
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جدول 28 : التوزيع النسبي للمشتغلني حسب نوع الدوام )كامل,جزئي,حسب احلاجة( والنوع واجلنسية )كويتي/غير كويتي(  لعام 2015

Table 28 : Percentage Distribution of Employed Persons by  Work Type (Fulltime, Part time, As Needed), Sex and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti)  2015

نوع الدوام والنوع

 الجنسية
Nationality

Sex and Work Type
كويتي

Kuwaiti
غير كويتي

Non-kuwaiti 
  المجموع
 Total

Both Sexes كال اجلنسني

98.298.998.8Full timeدوام كامل

1.10.20.3Part timeجزئي

0.70.90.9As/When neededحسب احلاجة

100100100Totalاجلملة

Malesذكور

97.599.198.9Full timeدوام كامل

1.50.30.4Part timeجزئي

1.00.60.7As/When neededحسب احلاجة

100100100Totalاجلملة

Femalesإناث

99.298.398.5Full timeدوام كامل

0.50.00.1Part timeجزئي

0.31.71.4As/When neededحسب احلاجة

100100100Totalاجلملة
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جدول 29 : التوزيع النسبي للعمالة الوافدة )املشتغليني غير الكويتيني( حسب مجموعات اجلنسية والنوع لعام 2015

Table 29 : Percentage Distribution of Non-Kuwaiti Employed Persons by Country Groups and Sex 2015

مجموعات الدول

النوع
Sex

المجموع

Total
Country Groups ذكر

Male 

إنثى

Female

0.40.60.5Gulf Cooperation Councilدول مجلس التعاون اخلليجي

20.015.818.8Other Arab Countriesدول عربية أخرى

78.375.977.6Non-Arab Asian Countriesدول آسيوية غير عربية

0.36.02.0Non-Arab African Countriesدول أفريقية غير عربية

0.10.40.2European Countriesدول أوربية

0.10.30.1North Americaدول أمريكا الشمالية

0.00.00.0South Americaدول أمريكا اجلنوبية

0.00.10.0Australia and New Zealandأستراليا ونيوزيالندا

0.80.90.8Un-Specific Nationalityغير مثبت اجلنسية

0.00.00.0Not Statedغير مبني

100100100Totalاجلملة
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جدول 30 : املتوسط احلسابي والوسيط لألجور الشهرية بالدينار الكويتي للمشتغلني بأجر حسب فئات العمر العشرية واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015

Table 30 : Mean and Median Monthly Wages in KD  for Wage Employees by Age Groups and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015

NationalityAge Groupsالوسيط  Median المتوسط الحسابي   Meanالجنسيةفئات العمر

24-15

935900Kuwaitiكويتي

15-24 143100Non-kuwaitiغير كويتي

373130Totalاجلملة 

34-25

11161000Kuwaitiكويتي

25-34 176110Non-kuwaitiغير كويتي

344120Totalاجلملة 

44-35

13521200Kuwaitiكويتي

35-44 188115Non-kuwaitiغير كويتي

337130Totalاجلملة 

54-45

16391500Kuwaitiكويتي

45-54 225130Non-kuwaitiغير كويتي

380150Totalاجلملة 

55+

21142000Kuwaitiكويتي

55+ 364200Non-kuwaitiغير كويتي

439200Totalاجلملة 

اجلملة
12691113Kuwaitiكويتي

Total 201120Non-kuwaitiغير كويتي

355140Totalاجلملة 
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جدول 31 : املتوسط احلسابي والوسيط لألجور الشهرية بالدينار الكويتي جلملة املشتغلني بأجر حسب املستوى التعليمي لعام 2015

Table 31 : Mean and Median Monthly Wages in KD  for Total Wage Employees by Education Level 2015

الوسط الحسابي المستوى التعليمي
Mean  Median  الوسيطEducation Level

119100Primary and Below إبتدائي وما دون

197115Intermediate متوسط 

412200Secondary ثانوية ومايف مستواها

Above Secondary and Below 879800 فوق الثانوية ودون اجلامعية
University

920700University and above جامعي و ما فوق 

355140Totalاجلملة
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جدول 32 : املتوسط احلسابي والوسيط لألجور الشهرية بالدينار الكويتي للمشتغلني بأجر حسب اجلنسية )كويتي / غير كويتي( واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 32 : Mean and Median Monthly Wages in KD  for Wage Employees by Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) and Education Level 2015

الوسط الحسابي المستوى التعليمي
Mean  Median  الوسيطEducation Level

Kuwaitiكويتيون

867850Primary and Below إبتدائي وما دون

1018960Intermediate متوسط 

11141000Secondary ثانوية ومايف مستواها

11151000Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

14991350University and above جامعي و ما فوق 

12691113Totalاجلملة

Non-Kuwaitiغير كويتيني

117100Primary and Below إبتدائي وما دون

144110Intermediate متوسط 

213150Secondary ثانوية ومايف مستواها

449400Above Secondary and Below University فوق الثانوية ودون اجلامعية

576490University and above جامعي و ما فوق 

201120Totalاجلملة
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جدول 33 : التوزيع النسبي للمشتغلني بأجر حسب القطاع ومستويات األجر الشهري لعام 2015

Table 33 : Percentage Distribution of Wage Employees by Sector and Monthly Wage Levels  2015

القطاع 

مستويات االجور

Wage Levels 

Sector أقل من 600

 Less

than 600

من 600 

إلى 799

600 - 799

من 800 

إلى 999

800 - 999

من 1000 

إلى 1199

1000 - 

1199

من 1200 

إلى 1399

1200 - 

1399

من 1400 

إلى 1599

1400 - 

1599

من 1600 

إلى 1799

1600 - 

1799

من 1800 

إلى 1999

1800 - 

1999

2000 فأكثر

2000 and 

more

المجموع

Total

19.116.615.413.611.310.03.73.46.9100Governmentحكومي

منشأة مملوكة للدولة 
)قطاع عام (

36.46.95.511.07.39.61.73.717.9100
 Government-Owned
      Establishment
)Public Sector (

94.71.81.00.80.40.50.20.10.5100Privateخاص

أسرة معيشية تستخدم 
أفراد

100.00.00.00.00.00.00.00.00.0100Household sector

67.924.70.80.03.03.60.00.00.0100Otherأخرى

80.44.43.63.22.52.30.90.81.9100Totalاجلملة
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جدول 34 : التوزيع النسبي للكويتيني املشتغلني بأجر حسب القطاع ومستويات األجر الشهري لعام 2015

Table 34 : Percentage Distribution of  Kuwaiti Wage Employees by Sector and Monthly Wage Levels  2015

القطاع 

مستويات االجور

Wage Levels 

Sector أقل من 600

 Less

than 600

من 600 

إلى 799

600 - 799

من 800 

إلى 999

800 - 999

من 1000 

إلى 1199

1000 - 

1199

من 1200 

إلى 1399

1200 - 

1399

من 1400 

إلى 1599

1400 - 

1599

من 1600 

إلى 1799

1600 - 

1799

من 1800 

إلى 1999

1800 - 

1999

2000 فأكثر

2000 and 

more

المجموع

Total

1.111.520.619.015.613.24.64.59.9100Governmentحكومي

منشأة مملوكة للدولة 
)قطاع عام (

1.46.55.717.912.915.63.16.230.7100
 Government-Owned
      Establishment
)Public Sector (

14.011.813.414.211.713.44.10.816.6100Privateخاص

أسرة معيشية تستخدم 
أفراد

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0100Household sector

0.043.59.90.00.046.60.00.00.0100Otherأخرى

2.111.319.118.615.113.44.54.311.6100Totalاجلملة
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جدول 35 : التوزيع النسبي لغير الكويتيني املشتغلني بأجرحسب القطاع ومستويات األجر الشهري لعام 2015

Table 35 : Percentage Distribution of  Non-Kuwaiti Wage Employees by Sector and Monthly Wage Levels  2015

القطاع 

مستويات االجور

Wage Levels 

Sector أقل من 600

 Less

than 600

من 600 

إلى 799

600 - 799

من 800 

إلى 999

800 - 999

من 1000 

إلى 1199

1000 - 

1199

من 1200 

إلى 1399

1200 - 

1399

من 1400 

إلى 1599

1400 - 

1599

من 1600 

إلى 1799

1600 - 

1799

من 1800 

إلى 1999

1800 - 

1999

2000 فأكثر

2000 and 

more

المجموع

Total

56.327.24.82.22.33.31.91.30.7100Governmentحكومي

منشأة مملوكة للدولة 
)قطاع عام (

79.77.35.32.40.52.10.00.52.2100
 Government-Owned
      Establishment
)Public Sector (

96.21.60.80.50.20.20.20.10.2100Privateخاص

أسرة معيشية تستخدم 
أفراد

100.00.00.00.00.00.00.00.00.0100.0Household sector

73.523.20.00.03.30.00.00.00.0100Otherأخرى

93.83.21.00.60.40.40.20.20.2100Totalاجلملة
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رابعًا:البطالةأ)األفرادأ15أ-أ64أسنة(
Fourth: Unemployment (Individuals 15-64 years)
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جدول 36 : معدل البطالة حسب فئات العمر واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015

Table 36 : Unemployment Rate by Age Groups and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015

فئات العمر

الجنسية
Nationality

  المجموع

 Total
Age Groups

كويتي

Kuwaiti

غير كويتي

Non-kuwaiti 

24-1522.111.815.315-24

34-254.62.12.625-34

44-351.31.31.335-44

54-450.90.50.645-54

64-550.70.10.255-64

Total 4.71.82.2اجلملة
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جدول 37 : مقارنة معدل البطالة حسب اجلنسية والنوع يف سنوات مختارة )آخر أربعة مسوح قوى عاملة: 2003، 2008، 2014، 2015(

Table 37 : A Comparison of Unemployment Rate by Nationality and Sex in selected years ( last Four Labor Force Surveys 2003, 2008, 2014, 2015)

2003200820142015Nationality and Sexالجنسية والنوع

Total Populationإجمالي السكان

1.82.81.91.2Maleذكور 

2.02.04.94.4Femaleاناث 

1.82.52.92.2Totalاجلملة

Kuwaitiكويتيون 

3.83.84.04.2Maleذكور 

4.04.96.45.5Femaleاناث 

3.94.25.04.7Totalاجلملة

Non-Kuwaitiغير كويتيني

1.42.51.50.8Maleذكور 

1.11.24.54.2Femaleاناث 

1.32.12.41.8Totalاجلملة
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جدول 38 : مقارنة معدل البطالة بني فئة الشباب مبعدل البطالة بني جميع السكان )15 - 64( حسب اجلنسية )كويتي / غير كويتي( والنوع لعام 2015

Table 38 : A Comparison of Youth Unemployment Rate with the Total Unemployment Rate by Nationality and Sex  2015

الجنسية والنوع
معدل البطاله بفئه الشباب )15-24 عام(

Youth Unemployment 
Rate (15-24 Years)

 معدل البطاله )15 - 64 عام (
 Total Unemployment Rate       

 (15 - 64 Years) 
Nationality and Sex

Total Populationإجمالي السكان

11.21.2Maleذكور 

23.24.4Femaleاناث 

15.32.2Totalاجلملة

Kuwaitiكويتيني 

17.04.2Maleذكور 

31.55.5Femaleاناث 

22.14.7Totalاجلملة

Non-Kuwaitiغير كويتيني

8.20.8Maleذكور 

18.94.2Femaleاناث 

11.81.8Totalاجلملة
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جدول 39 : التوزيع النسبي للسكان املتعطلني حسب فئات العمر واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015

Table 39 : Percentage Distribution of Unemployed Persons by Age Groups and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015

فئات العمر

الجنسية
Nationality

  المجموع
 TotalAge Groups

كويتي
Kuwaiti

غير كويتي
Non-kuwaiti 

24-1547.825.833.215-24

34-2540.740.040.225-34

44-358.628.121.535-44

54-452.65.64.645-54

64-550.30.50.555-64

Total 100100100اجلملة
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جدول 40 : التوزيع النسبي للسكان املتعطلني حسب مدة البحث عن العمل )بالشهور( واجلنسية )كويتي / غير كويتي( لعام 2015

Table 40 : Percentage Distribution of Unemployed Persons by Unemployment Period (In Months) and Nationality (Kuwaiti / Non-Kuwaiti) 2015

مدة البحث عن عمل

 الجنسية
Nationality

Unemployment Period
كويتي

Kuwaiti

غير كويتي

Non-kuwaiti 

  المجموع

 Total

38.028.031.4Less than 6 Months اقل من 6 شهور 

Months - Less than 12 months 16.814.315.16سته اشهر - اقل من 12 شهرًا 

Months and over 1245.257.753.512 شهرًا فأكثر

100100100Totalاجلملة
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جدول 41 : التوزيع النسبي للمتعطلني الكويتيني حسب النوع والرغبة بالعمل يف القطاع اخلاص لعام 2015

Table 41 : Percentage Distribution of Kuwaiti Unemployed Persons by Sex and Willingness to Work in the Private Sector 2015

النوع
يرغب 

Willing

ال يرغب 

Not willing

المجموع

Total
Sex

Both Sexes 42.557.5100كال اجلنسني

49.250.8100Maleذكور

35.864.2100Femaleاناث
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جدول 42 : التوزيع النسبي للمتعطلني الكويتيني حسب النوع والرغبة بالعمل يف القطاع احلكومي لعام 2015

Table 42 : Percentage Distribution of Kuwaiti  Unemployed Persons by Willingness to Work in the Government Sector, and Sex  2015

النوع
يرغب

Willing
ال يرغب

Not willing
المجموع
Total

Nationality and Sex

95.24.8100Maleذكور 

97.82.2100Femaleإناث

96.53.5100Totalاجلملة
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جدول 43 : التوزيع النسبي للمتعطلني الكويتيني حسب رغبتهم يف العمل يف قطاع معني 2015

Table 43 : Percentage Distribution of Kuwaiti  Unemployed Persons by Willingness to Work in a Particular Sector  2015

النسبةالقطاع الذي تفضل العمل فيه
PercentageSector

58Only Government Sectorالقطاع احلكومي فقط

3Only Private Sectorالقطاع اخلاص فقط

39Bothe Sectors كال القطاعني

100Totalاجلملة
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خامسًا:السكانأغيرأالنشيطنيأإقتصاديًاأ)األفرادأ15أسنةأفأكثر(
Fifth: Economically Inactive Population (Individuals    
15 years and over)
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جدول 44 : التوزيع النسبي للسكان غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 44 : Percentage Distribution of Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force,  and Education Level 2015

سبب البقاء خارج قوة 
العمل

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force

إبتدائية وما دون
 Primary and

below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Both Sexesكال اجلنسني

10.954.861.88.92.641.1Studentطالب

56.927.024.035.458.135.2House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

22.613.411.141.027.417.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

5.80.80.51.90.71.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

محبط )عدم توفر 
عمل(

1.01.61.21.94.11.7Frustrating

2.82.41.410.97.13.2Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة
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سبب البقاء خارج قوة العمل 
والنوع

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force

and Sex
إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Malesذكور

24.271.677.720.16.562.5Studentطالب

1.30.00.00.00.00.1House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

49.424.120.568.282.831.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

16.11.60.22.02.42.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

3.01.21.02.61.91.4Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

6.01.50.67.16.42.2Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

جدول 45 : التوزيع النسبي للسكان غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 45 : Percentage Distribution of Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Education Level 2015
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سبب البقاء خارج قوة العمل 
والنوع

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force

and Sex
إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Femalesإناث

7.743.153.54.51.831.1Studentطالب

70.245.736.649.469.851.6House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

16.26.06.230.116.210.7Old / Retiredكبر السن / التقاعد

3.30.20.61.90.31.0Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.61.91.21.74.61.9Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.03.11.912.47.33.7Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 45 : التوزيع النسبي للسكان غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 45 : Percentage Distribution of Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Education Level 2015 Cont
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جدول 46 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 46 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force and Education Level 2015

سبب البقاء خارج قوة 
العمل

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Both Sexesكال اجلنسني

8.855.572.19.03.249.4Studentطالب

53.018.911.013.412.319.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

27.921.814.865.770.426.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

8.21.00.61.91.11.8Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.40.70.20.61.90.6Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

1.72.11.39.411.12.9Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة
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سبب البقاء خارج قوة 
العمل

المستوى التعليمي

Education Level

المجموع

Total
 Reason for being

 outside labor force إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط

Intermediate

ثانوية وما في مستواها

 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 

 Above
 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق

 University and
above

Malesذكور

20.860.476.513.85.756.9Studentطالب

0.00.00.00.00.00.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

54.734.822.476.285.637.8Old / Retiredكبر السن / التقاعد

19.01.70.20.50.82.1Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.81.00.21.41.00.8Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

3.82.10.78.16.92.4Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

جدول 47 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015
Table 47 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Education Level 2015
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سبب البقاء خارج قوة 
العمل

المستوى التعليمي

Education Level

المجموع

Total
 Reason for being

 outside labor force إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط

Intermediate

ثانوية وما في مستواها

 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 

 Above
 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق

 University and
above

Femalesإناث

4.951.068.75.81.443.9Studentطالب

70.236.419.422.621.633.2House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

19.29.69.058.558.917.7Old / Retiredكبر السن / التقاعد

4.70.41.02.91.41.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.00.40.20.02.50.4Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

1.02.21.710.214.23.3Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 47 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015
Table 47 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Education Level 2015 Cont.
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جدول 48 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل واملستوى التعليمي لعام 2015

Table 48 : Percentage Distribution of Non Kuwaiti Economically Inactive  population by Reason for being Outside Labor Force and Education Level 2015

سبب البقاء خارج قوة 
العمل

المستوى التعليمي

Education Level

المجموع

Total
 Reason for being

 outside labor force إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط

Intermediate

ثانوية وما في مستواها

 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 

 Above
 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق

 University and
above

Both Sexesكال اجلنسني

12.453.840.58.72.231.0Studentطالب

59.937.351.069.882.154.9House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

18.62.83.42.24.96.2Old / Retiredكبر السن / التقاعد

4.00.50.21.90.41.1Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.52.73.14.15.33.2Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

3.62.91.813.35.13.6Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة
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سبب البقاء خارج قوة العمل 
والنوع

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force

and Sex
إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Malesذكور

29.293.484.663.312.378.7Studentطالب

0.00.00.00.00.00.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

44.23.49.513.362.412.9Old / Retiredكبر السن / التقاعد

13.01.40.312.713.63.6Disabled / Illnessالعجز / املرض

4.61.45.510.78.63.1Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

9.00.41.00.03.11.7Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

جدول 49 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015
Table 49 : Percentage Distribution of Non Kuwaiti Economically Inactive population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and 

Education Level 2015
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سبب البقاء خارج قوة العمل 
والنوع

المستوى التعليمي
Education Level

المجموع
Total

 Reason for being
 outside labor force

and Sex
إبتدائية وما دون

 Primary and
below

متوسط
Intermediate

ثانوية وما في مستواها
 Secondary

فوق الثانوية ودون 
الجامعية 
 Above

 Secondary
 and Below
University

جامعي وما فوق
 University and

above

Femalesإناث

9.535.432.33.11.920.2Studentطالب

70.454.760.477.084.867.3House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

14.12.52.31.03.04.8Old / Retiredكبر السن / التقاعد

2.40.10.10.80.00.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.03.32.83.45.23.2Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.64.02.114.75.14.0Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 49 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع واملستوى التعليمي لعام 2015
Table 49 : Percentage Distribution of Non Kuwaiti Economically Inactive population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and 

Education Level 2015 Cont.
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

Both Sexesكال اجلنسني

92.713.70.30.00.041.1Studentطالب

3.269.281.361.532.835.2House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.27.934.763.917.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

0.92.72.01.31.71.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.96.03.20.60.51.7Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.38.25.31.91.13.2Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Malesذكور

96.659.22.30.00.062.6Studentطالب

0.00.00.00.00.00.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.464.693.996.631.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

جدول 50 : التوزيع النسبي للسكان غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 50 : Percentage Distribution of Economically Inactive population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

1.018.113.22.12.72.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.711.610.31.20.01.4Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

1.710.79.62.80.72.2Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesإناث

89.39.20.10.00.031.1Studentطالب

6.176.188.779.951.751.6House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.12.817.145.010.7Old / Retiredكبر السن / التقاعد

0.81.20.91.01.11.0Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.05.42.50.40.81.9Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.88.05.01.61.43.7Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 50 : التوزيع النسبي للسكان غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015

Table 50 : Percentage Distribution of Economically Inactive population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015 Cont
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

Both Sexesكال اجلنسني

95.432.50.60.00.049.4Studentطالب

1.540.559.635.827.619.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.625.859.971.026.3Old / Retiredكبر السن / التقاعد

0.88.24.62.00.91.8Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.34.02.00.10.00.6Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.014.27.42.20.52.9Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Malesذكور

97.160.72.50.00.056.9Studentطالب

0.00.00.00.00.00.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.572.795.298.737.8Old / Retiredكبر السن / التقاعد

جدول 51 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 51 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

1.119.68.51.70.42.1Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.37.75.60.20.00.8Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

1.511.510.72.90.92.4Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesإناث

94.022.40.00.00.043.9Studentطالب

2.955.179.559.248.733.2House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.610.136.749.917.7Old / Retiredكبر السن / التقاعد

0.54.03.32.31.21.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

0.32.70.80.00.00.4Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.415.26.31.80.23.3Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 51 : التوزيع النسبي للسكان الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 51 : Percentage Distribution of Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015 Cont.
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

Both Sexesكال اجلنسني

87.86.10.20.00.031.0Studentطالب

6.480.790.595.244.354.9House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.00.41.947.86.2Old / Retiredكبر السن / التقاعد

1.00.60.80.23.61.1Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.96.73.71.21.73.2Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.95.94.41.52.63.6Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Malesذكور

95.851.40.00.00.078.7Studentطالب

0.00.00.00.00.00.0House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.00.039.986.712.9Old / Retiredكبر السن / التقاعد

جدول 52 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 52 : Percentage Distribution of Non Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015
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سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع

 فئات العمر
Age Groups 

المجموع    
Total

 Reason for being outside
labor force and Sex

24-1534-2544-3554-45+55

0.610.551.617.613.33.6Disabled / Illnessالعجز / املرض

1.631.448.442.50.03.1Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

2.06.70.00.00.01.7Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

Femalesإناث

81.55.20.20.00.020.2Studentطالب

11.482.491.696.456.667.3House Wife / Childcareربة منزل / رعاية أطفال

0.00.00.41.437.14.8Old / Retiredكبر السن / التقاعد

1.30.40.20.00.90.5Disabled / Illnessالعجز / املرض

2.16.23.10.72.13.2Frustratingمحبط )عدم توفر عمل(

3.75.84.51.53.34.0Others Reasonsأخرى

Total 100100100100100100اجلملة

تابع جدول 52 : التوزيع النسبي للسكان غير الكويتيني غير النشيطني إقتصاديًا حسب سبب البقاء خارج قوة العمل والنوع وفئات العمر لعام 2015
Table 52 : Percentage Distribution of Non Kuwaiti Economically Inactive Population by Reason for being Outside Labor Force, Sex and Age Groups 2015 Cont.
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Table 05: Sampling Errors for the Estimate of Unemployment Rate by Nationality 

-Unعدد المشاهدات 
weighted Count

    تأثير التصميم
Design 
Effect

      معامل التباين
Coefficient 
of Variation

    الخطأ المعياري
Standard 

Error

             تقدير فترة الثقة )%95(
Confidence Interval)95%(

  
            التقدير

Estimate
             الجنسية

Nationality
                  أعلى

Upper
                        أدنى

Lower

25622 10.042 13.0% .003 .028 .017 .022
       اجلملة

Total

4327 1.395 8.3% .004 .055 .040 .047
    كويتي

Kuwaiti  

21295 11.858 17.4% .003 .024 .012 .018

  غير كويتي

Non-
Kuwaiti  
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Table 04: Sampling Errors for the Estimate of Labor Force Participation Rate by Nationality and Sex 

 عدد المشاهدات
Un-

Weighted 
Count

    تأثير التصميم
Design 
Effect

      معامل التباين
Coefficient of 

Variation

    الخطأ المعياري
Standard 

Error

          تقدير
             فترة الثقة )%95(
Confidence 

Interval(95%(
                 

                       التقدير
Estimate

 
            النوع
Sex

                 الجنسية
Nationality

                  أعلى
Upper

          
              أدنى

Lower

23837 40.648 1.8% .015 .893 .832 8.62 ذكور
       اجلملة

Total  
9871 24.549 3.6% .021 .618 .537 .577 إناث

33708 57.225 2.4% .018 .780 .710 .745 جملة

5184 1.479 1.8% .009 .545 .508 .526 ذكور
    كويتي

Kuwaiti  
5157 1.212 2.0% .008 .409 .378 .393 إناث

10341 1.685 1.5% .007 .472 .445 .459 جملة

18653 19.815 1.8% .007 .969 .940 .954 ذكور
  غير كويتي

Non-Kuwaiti  
4714 28.568 3.9% .026 .715 .613 .664 إناث

23367 49.645 1.9% .016 .877 .813 .845 جملة
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Table 03: Interview Result for  Collective Households

Interview Result Total %

Completed - same household, same dwelling, and Partially completed 163 74.1%

Private household 30 13.6%

Dwelling destroyed/Vacant,..  17 7.7%

Refused 1 0.5%

Other types of non-response 9 4.1%

Grand Total 220 100%

Sampling Errors

Sampling errors were calculated for the main indicators.   Calculations included standard errors, relative errors, 95% confidence 
intervals, and design effects.  Standard errors for the main indicators ranged between 0.003 and 0.026 (See tables of sampling 
errors below).
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Table 02: Interview Result for  Private Households

Interview Result Total %

Completed - same household 2437 46.1%

Completed - same dwelling 1736 32.8%

Completed - same HH with different nationality 44 0.8%

Partially completed 198 3.7%

Completed - Same dwelling,  different  Nationality 36 0.7%

Completed - Replacement 125 2.4%

Refused 169 3.2%

Not at home at time of visit 70 1.3%

Collective household 7 0.1%

Dwelling destroyed/Vacant,..  154 2.9%

Other types of non-response 310 5.9%

Grand Total 5286 100%
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with the original questionnaires.  This procedure corrected for possible data entry errors.  Additional checks were run to verify information 
including birthdate, age, education level, date of arrival in Kuwait, the questions regarding whether or not the respondent was working, 
and to ensure that all sections were completed as required. Because collective households consist of only non-Kuwaitis, all have 
to respond positively to the questions regarding whether or not the respondent was working. When errors were found, the original 
questionnaires were reviewed and corrections were made. In two cases, the birth date was recorded incorrectly in the questionnaire so 
the information from the Civil ID was used to make the corrections.

The data set of collective household information was originally stored separately from the data set of private household information. 
The variable names were different from those used for the private households. The variables in the collective household data set were 
renamed to match those in the private households and the two data sets were combined into a single data set.  

Variables were created, “derived variables”, to assist in the analyses of the data by CSB. The derived variables are combinations of the 
information as collected in the questionnaire that can be used to determine the labor force indicators needed for the analyses. These 
variables included such items age group variables; dummies for working, not working and searching for jobs; dummies for working age 
or not (15 years of age and older); and others.

Response Rates

The response rate reached about 86.5% for private households and 74% for collective households.  The following tables show the 
breakdown of the interview result.
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monitoring and supervision was from CSB headquarters. After questionnaires were reviewed by the Supervisors, they were sent to 
headquarters where the staff reviewed them again. Questionnaires that did not meet the guidelines were returned to the supervisors who 
returned them to the enumerators who returned to the households to fix the problems. In addition, CSB headquarters staff and the World 
Bank team went to the field to observe interviews and to provide suggestions for improvements in the data collection process. 

Coding for the occupation and industry was done by coders specifically trained in coding this information. Two teams of coders were 
used one for both private and one for collective households.

The data from the private households were checked for outliers and out of range values.  A list of Kuwaiti employees with monthly salaries 
found to be less than 400 Kuwaiti Dinar (KD) were prepared with phone numbers and CSB staff called them and double checked their 
salaries and corrections were made accordingly.  In some cases, these apparently low salaries were found to be correct; in one case, 
for example, the man was retired  and then worked in a supermarket “Jamiya” with 390 KD monthly salary. Frequency distributions and 
cross-tabulations were used to check for out-of-range values, inconsistencies and missing data and corrections were made accordingly.  
Missing data in main demographic variables, like sex and age, were imputed using data available on other relevant variables (eg. Date 
of birth, civil number, and names), missing data in industry were imputed, when possible, using data on occupation. Finally, main labor 
force indicators were produced and compared to external sources such as 2014 labor force survey , 2011 population census, and 2013 
income and expenditure survey.

The data from the collective households were key entered and then an independent team reviewed all the data entered by comparing 
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Field Work

Mobile field teams were used to collect the data from the different sampled areas in each governorate for the private households. Each 
team included one supervisor and three or four enumerators. The field teams visited each private household up to three times to collect 
data from all members of the household.  

Two mobile teams were used to collect the data for the collective households. These households were visited as many times as needed 
to collect information from all of the residents because collective households could contain hundreds of individuals.

Data collection took three months from October 15th 2015 through January 6th 2016.

Data Quality

As an aid to ensuring good quality data, extensive monitoring of the field work was conducted. Monitoring and evaluation guidelines and 
formats for fieldwork were developed as well. There were three levels of monitoring and supervision. The first level was performed by 
the Supervisors who provided two types of supervision. Supervisors were responsible for making sure that all households were visited 
and accompanied enumerators during the interviews to ensure that the questionnaires were administered correctly. The second type 
of supervision was a review of the information collected in the questionnaires. Whether the data were collected using CAPI or paper 
and pencil, the Supervisors reviewed each question to make sure that the data collected was within the guidelines. The third level of 
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ran checks on the data while still in the field and sent the data electronically to the Central Statistics Bureau (CSB) Headquarters for 
additional verification. Every team was facilitated with Internet connectivity while in the field.

Data Collection in Collective Households

The information from collective households was collected using paper questionnaires.  In each of the collective households that were 
included in the sample, a sample of individuals residing in the household were interviewed. 

Training of Field Staff

Fifteen days of training were provided to the enumerators and supervisors in how to administer the questionnaire in both CAPI and 
paper forms. The training was conducted according to the recommendations of the World Bank and with the help of experts from UNDP_
Kuwait.  Labor force concepts were discussed and each question was reviewed to ensure that all enumerators understood how to collect 
the data and what each question provided. Enumerator manuals that were provided for use during the training were also used during 
the actual data collection so that enumerators could resolve any problems encountered in the field. The training was done separately for 
the private households and the collective households. The training for the private households included training in how to administer the 
questionnaires as well as how to use the CAPI application on the tablets.  
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Questionnaires

The questionnaire was developed to collect information from both private and collective households, and the same questionnaire was 
used for all households. The questionnaire used since 2014  is different from the one used in 2008 and before, and includes revisions to 
provide information needed to calculate the standard labor force indicators using standard international definitions.  

The questionnaire was pilot tested multiple times. After each pilot test, an evaluation of the results was performed and modifications 
were made. Modifications included re-writing questions that were misunderstood by the respondents, changing the order of questions, 
adding new questions and incorporating concepts that were needed for the Kuwait Occupational Projection System and the Labor 
Market Information System.

After the paper questionnaire was completed, it was converted to the Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) format for 
collecting information in the private households. This required the creation of variables that were needed for the automatic verifications 
that can be done with CAPI.  

Use of Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)

The questionnaire was converted into a CAPI application for administration in private households. The survey used a computerized 
system of data collection where field staff directly captured information using tablets during the interview. The tablets were loaded with 
a data entry application with in-built range and consistency checks, and validation routines to ensure good quality data. Supervisors 
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Table 01.  Distribution of Households and individuals in the working age in the KLFS 2015 Sample

Governorate
Number 

of Kuwaiti 
Private 

Households

Number of 
non-Kuwaiti 

Private 
Households

Number of 
Collective 

Households
Total Sample 
of Household

Number 
of Kuwaiti 

Working-age 
Individuals

Number of 
Non-Kuwaiti 
Working-age 
Individuals

Total 
Number of 

Working-age 
Individuals

Capital 229 213 12 454 787 1199 1986

Hawalli 532 454 25 1011 1459 2153 3612

Al-Ahmadi 484 366 78 928 1537 9303 10840

Al-Jahra 541 461 30 1032 2099 4479 6578

Al-Farwaniya 792 687 70 1549 2728 5511 8239

Mubarak Al-
Kabeer 425 102 5 532 1733 723 2456

Total 3003 2283 220 5506 10343 23368 33711
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6 Methodology

The Sample 

The sample design for the KLFS includes both private households and collective households. The 2011 census was used as the sample 
frame. The sample was designed with additional households  (25% of the original sample) to take into account potential non-response.

The sample design in the private households was a two-stage stratified cluster random sampling in which 311 enumeration areas were 
sampled in the first stage and 17 households were randomly sampled in the second stage from each of the selected enumeration areas. 
In the collective households, 220 collective households were selected with a simple random sampling procedure and a random sample 
of individuals were selected from each selected household. The total sample size was 5286 private households and 220 collective 
households.  This sample produced 33711 individuals in the working age, 10343 are Kuwaitis and 23368 are non-Kuwaitis.  The following 
table show more details.
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the Kuwaiti population is found to be 54.2% with 47.4% for males and 60.7% among females. (See Table 2). In contrast, and for non-
Kuwaiti population, the percentage is found to be 15.5%, with 4.6% for males and 33.6% among females. (See Table 3).

On the other hand, results showed that 74.8% of individuals within the 15-24 age group are found outside the labor force compared to 
11.9% for individuals 25-34 years old and 10.7% of individuals 35-44 years old and 20.2% of individuals in the age group 45-54 years 
and 49.7% for individuals aged 55 years and over. (See tables 1-3).

On the other hand, the survey results reported that individuals outside the labor force are distributed according to the reason for 
staying out of the labor force as follows: 17.3% due to old age or retirement, 35.2% are house wives, 41.1% because of the study, and 
about 3.2% for other reasons. (See table 44).

Finally, we note that, for the Kuwaiti population, the proportion of people 15 years and over outside the labor force of the total number 
of persons 15 years and over decreases with increasing level of education. (See table 6, Figure 11).
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Individuals outside the labor force

The results indicated that the percentage of persons 15 years and over outside the labor force of the total number of persons 15 years 
and over in 2015 in Kuwait amounted to 25.5%, with 13.8% for males and 42.3% among females. (See Table 1). The percentage for 
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The results also indicate that there is a significant difference between the employed Kuwaitis and employed non-Kuwaitis in terms of 
educational level, while we find that the majority of employed Kuwaitis are of degree and above (44.9%), the educational level of the 
majority of the employed non-Kuwaitis is low, 38.7% of them the level of “primary and below “, and 34.6% of them are middle school 
graduates, (see / d table 24, Figure 9, Figure 10).
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Kuwaitis orientation differs from the non-Kuwaiti one in the choice of sector to work in it, while the majority of Kuwaitis (86.6%) are 
working in the government sector and that a small percentage of them (7.9%) work in the private sector, we find that the majority of non-
Kuwaitis (74.8%) working in the private sector followed by 17% work in the household sector and the a small percentage of them (7.2%) 
are working in the government sector. (See table 19, Figure 8).
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Employed Population

The survey results showed that in 2015, 19.3% of the workers in Kuwait are working in the government sector and 1.5% of them work 
in state-owned enterprises in exchange for 64.6% work in the private sector and 14.4% work in the household sector. (See table 19, 
Figure 7).
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With regard to career orientation of the unemployed Kuwaitis, the results indicated that about 58% of the unemployed Kuwaitis do not 
accept jobs in the private sector if offered for them and that 39% of them accept the opportunity to work regardless of whether they are 
in the private sector or the government sector. (See Figure 6 and Table 43).
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On the other hand, the unemployment rate among Kuwaitis reached 4.7% in 2015 with 4.2% among males and 5.5% among females, in 
contrast, the unemployment rate among non-Kuwaitis reached 1.8% in 2015 with 0.8% among males and 4.2% among females.

It is noticed that while the unemployment rate among male Kuwaitis were almost constant during the time period 2003 to 2015, the 
unemployment rate among Kuwaiti women have increased between 2003 and 2014 and then slightly decreased in 2015 (see  Figure 5 
and Table 37)
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The unemployment rate in Kuwait reached 2.2% in 2015, compared with 2.9% in 2014, 2.5% in 

2008, and with 1.8% in 2003 where the unemployment rate among males reached 1.2% in 2015, 

compared with 1.9% in 2014, while for females stood at 4.4% in 2015, compared with 4.9% in 

2014. 

 

On the other hand, the unemployment rate among Kuwaitis reached 4.7% in 2015 with 4.2% 

among males and 5.5% among females, in contrast, the unemployment rate among non-Kuwaitis 

reached 1.8% in 2015 with 0.8% among males and 4.2% among females. 

It is noticed that while the unemployment rate among male Kuwaitis were almost constant during 

the time period 2003 to 2015, the unemployment rate among Kuwaiti women have increased 

between 2003 and 2014 and then slightly decreased in 2015 (see  Figure 5 and Table 37) 
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Unemployment

The unemployment rate in Kuwait reached 2.2% in 2015, compared with 2.9% in 2014, 2.5% in 2008, and with 1.8% in 2003 where 
the unemployment rate among males reached 1.2% in 2015, compared with 1.9% in 2014, while for females stood at 4.4% in 2015, 
compared with 4.9% in 2014.
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While the participation rate among male Kuwaitis were almost constant during the time period 2003 to 2015, that the participation rate 
among female Kuwaiti women have risen relatively large during this period (see Figure 4 and Table 11).
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As for the labor force participation rate according to nationality in 2015, the results show that the labor force participation of Kuwaiti 
ratio stood at 45.8% of all individuals 15 years and over with 52.6% for males compared with 39.3% for females, while the labor force 
participation rate of non-Kuwaitis reached 84.5 % with 95.4% for males compared with 66.4% for females. (See figures 2, and3 and 
tables 2, and3).
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Figure 1: Labor force Participation Rate by Sex 2015

On the other hand, the results indicated that the highest participation rate of the labor force in 2015 recorded for the age group 35-44, 
reaching 89.3% with 98.6% for males and 74.5% for females, followed by the age group 25-34, which amounted to 88.1% with 98% for 
males and 75% for females.  On the other hand, the percentage of the labor force participation for the age group 15-24 years is found to 
be 25.2% with 32.1% for males and 17.8% for females. (See Table 1).
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Collective Households: Collective households are defined as households with 6 or more individuals, who are not related, living in F. 
the same dwelling but don’t have financial arrangements of their expenses. All residents in collective households are non-Kuwaiti. 
In some cases, these households were groups of friends or co-workers who lived together for convenience. In other cases these 
households included hundreds of individuals who work for large oil companies.    

5 Main Findings

Labor force participation rate

Survey results showed that the labor force participation rate in Kuwait has reached 74.5%. The results showed that the percentage 
of male participation in the labor force to the total male within the working age has reached 86.2%, as the proportion of female 
participation in the labor force stood at 57.7%. (See Figure 1 and Table 1).
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4 Concepts and Definitions

The concepts and definitions used in the KLFS are based on standard international definitions. The data as collected in the 
questionnaire can be used and combined to calculate the standard indicators of the labor force.

Economically active (inside the labor force): Economically active is defined as respondents aged 15 and older who were either A. 
employed or unemployed.

Economically inactive (outside the labor force): Economically inactive is defined as respondents aged 15 and older who were not B. 
employed and not unemployed.

Employment: Employment is defined as respondents aged 15 and older who: (i) worked for a company, the government or someone C. 
outside of the household during the last seven days; or (ii) worked for their own business or for a business belonging to their 
household in the last seven days; or (iii) did not work in the last seven days, but who were absent from their usual work.

Unemployment: Unemployment is defined as respondents aged 15 and older who: (i) did not work for a company, the government or D. 
someone outside of the household during the last seven days; and (ii) did not  work for their own business or to a business belonging 
to their household in the last seven days; and (iii) did not work in the last seven days, and were not absent from their usual work; 
and (iv) were looking for a job during the last four weeks; and (v) who were available to start work if a job offer was received within 
two weeks of the KLFS interview.

Private Households: Private households include both Kuwaiti and non-Kuwaiti households. These households generally include E. 
individuals who are related and who share meals together.
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2 Goals of the Kuwait Labor Force Survey 2015

This survey aims to identify the following:

(A)  Labor force participation indicators.

(B) Economically active population indicators.

(C) Employed population indicators.

(D) Unemployment rates.

(C) Non economically active population indicators

3 Coverage

The labor force survey 2015 covered all Kuwaiti and non-Kuwaitis individuals, aged 15 years and over, living in private households, 
as well as members of collective households, whether in apartments or houses and gatherings workers belonging to companies.  The 
following were excluded from this survey: residents of hotels, individuals living with private households temporarily for less than six 
months (visitors), non-Kuwaiti individuals who reside permanently with the family and found outside the country during the interviewer 
visit to his presence, even for less than six months, while the survey covered Kuwaiti individuals who ,during the interviewer visit, found 
out of the country for a period of less than six months.
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1 Introduction

The accuracy and reliability of labor market information is crucial for meaningful labor market analysis and research, and for labor market 
policy development. The 2015 Kuwait Labor Force Survey (KLFS) collected information on households about their labor market activity. 
It provides estimates of employment and unemployment which are among the most timely and important measures of performance of the 
economy.  KLFS data are used to produce other standard labor market indicators such as the participation rate, youth unemployment, 
inactivity, status in employment, etc. The KLFS also provides employment estimates by industry, occupation, public and private sector, 
hours worked and much more, all cross-classifiable by a variety of demographic characteristics. 
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