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 علم الكويت

 

 Kuwait Mapة الكويت .. ــارطـخ

 

 Kuwaiti currencyة  ..  ـيـتـويـة الكـلـمـالع

 

 تـويـكـات الـظـافـمح

 2كلم المساحة المحافظة مركز المحافظات

 98 الكويت مدينة العاصمة

 5136 األحمدي األحمدي

 11324 الجهراء الجهراء

 358 حولي حولي
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 مالحظات الوصـــــــــــف المكان م

 التسوق و المجمعات التجارية في الكويت

 سـوق شرق 1
و مطاعم و كافيهات,  احد أكبر المجمعات في المنطقة, و يضم عدة محالت تجارية

شارع الخليج العربي, بعد مسافة قليلة و يقع في  األطفال و السينما. باإلضافة إلى تسالي
 من أبراج الكويت

 

 مجمع الـرايـة 2
الثمينة, و المقاهي الراقية, و  احد المجمعات الفخمة في الكويت, حيث يتميز بـ الماركات

 احد فنادق سلسلة الماريوت العالمية كورت يارد هو ضمن فندق
 

 مجمع دار العوضي 3
يضم المحالت الماركات  العاصمة, و هو برج تجاري يعتبر دار العوضي احدث أبراج

 و يقع في شارع أحمد الجابر و ليس ببعيد عن األبراج الكافيهات الراقية, الثمينة مع بعض
 

 مجمع الصـالحـية 4
ثميـنة جداً من الماركات العالمية, و  قد يكون أفخم مجمعات العاصمة, و يضم نخبة

 دبليو ماريوت و يقع بالقرب من فندق جي المقاهي
 

5 
 سوق المباركية 

 "شعبي"

 أسواق, و يضم قريب من برج التحرير مدينة الكويت , و يقع بالعاصمةسوق شعبي 
و  "جالبيات", العطور, المالبس سوق الحلوى, سوق الدراريع فرعية مثل سوق البشوت,

 .مطاعم و مقاهي شعبية 

 

 حوليالتسوق و المجمعات التجارية في 

 المهلب 1
و  و يضم محالت عالمية, و مالبس المحجبات بشكل خاص, سفينة حولي كما يطلق عليها,

 . احتوائه لثالث صاالت سينما , باإلضافة إلىكافياتو  السريعةتشكيلة كبيرة من المطاعم 
 

 السالميةالتسوق و المجمعات التجارية في 

 مـارينا مول 1

و يضم أكثر من مبنى,  بجانبي شارع الخليج العربي,أكبر مجمعات السالمية حالياً, و يقع 
و بمقاهيه و ردهة مطاعمه الكبيرة, إضافة  المجمع التجاري بمحالته العالمية و األول هو

المبنى الثاني فهو متخصص بالمطاعم و المقاهي الراقية, و  أما صاالت للسينما. 3إلى 
كما يضم المشروع  خليج العربي.المبنى األول و الثاني جسر للعبور فوق شارع ال بين

كما يطل المجمع على شارع سالم المبارك من  فندق مارينا, و هو األفخم في السالمية.
 الخلف

 

 مجموعة من المجمعات و األسواق التي تقع في شارع سالم المبارك

 الـفـنــار 1
الراقية منها, و إضافة إلى  من المجمعات الرائعة, و الذي يضم محالت عالمية شهيرة,

صاالت سينما متطورة, و واحده أخرى  4كما يضم  العديد من المقاهي و المطاعم الجميلة,
 تختلف عنهم بالحداثة

 

 البستان 2
لكنه يضم مجموعة عالمية رائعة , و  مالصق للفنار, و من المجمعات متوسطة الحجم,,,

 المقاهي الرائعة التي يضمها من المحالت التجارية, باإلضافة إلى تشكيلة جميلة جداً 
 

 ليلى جاليري 3
يتميز بوجود تشكيلة مختلفة من  مالصق للبستان, و مشابه له في محتوياته تقريباً,,,

احتوائه  وكذلكو مالبس المصممات الكويتيات,  المحالت, و خاصة مالبس السهرات,
 لصالة سينما فخمة و مطاعم و مقاهي

 

 مجمع تاال 4
و الصيدلة, و غيرها من األزياء  هادئ, يضم محالت مستحضرات التجميلمجمع صغير, و 

 و األحذية, و هو مالصق لليلى جاليري
 

  في أماكن آخرى مجموعة من المجمعات و األسواق

 اإلفنيوز 1
و المقاهي, و  حيث يضم عدد غير معدود من المحالت التجارية أكبر مجمع في الكويت,

يقع في منطقة الري صالة سينما, و  22السريعة, باإلضافة إلى المطاعم سواء الفاخرة أو 
 على امتداد الدائري الخامس السريع

 

 الكوت 2
 و مبني على الطراز التراثي, يضم صاالت للسينما, ,جمع حديث, يقع في مدينة الفحيحيلم

و  باإلضافة إلى تشكيلة من المحالت التجارية. و عدة مقاهي و مطاعم راقية و سريعه,
 . باإلضافة إلى مركز سلطان, و سوق السمك يتميز بوجود النافورة في منتصفه.

 

 المنشر 3
من الشارع, و يضم  و هو مجمع يتبع لمجمع الكوت, و يقع مقابله في الجهة األخرى

إضافة إلى بعض المحالت التجارية, كما يضم  البوتيكات و المطاعم و المقاهي تشكيلة من
 . و هو فندق مصنف بالخمس نجوم فندق روتانا المنشر
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 الترفيه و المعالم في دولة الكويت

 الكويت أبرآج 1
تتكون من ثالث أبراج .. األكبر يتكون من مطعم دوار و مشاهد خالبه جدا.. و كره 

 استكشاف تطل على مدينه الكويت و يوجد به محل للتذكارات .. والبرج األخر للماء
 

2 
 بآرك األكوآ حديقة

 المآئية

عائلة المرافق: تحتوي الحديقة علي عدة مرافق لألطفال و الكبار و ال عند أبراج الكويت
 و المراجح و األلعاب الرياضية باألضافة الي المطاعم المختلفةمنها المسابح و المنحدرات 

تعمل المدينة بنظام موسمي خالل  مساءً  21:11صباحاً وحتى  21:11ساعات العمل: 
 ابتداًء من شهر أبريل حتى شهر أكتوبر من كل سنة فترة الصيف

2432342 

  ., ويسمح للزوار بدخوله خالل فتره محدده بالسنه  ويسمى برج التحرير االتصآآلت برج 3

 المركز العلمي 4
القسم األول االكويريوم و هي  مركز جميل جدا و رائع يطل على البحر مباشره يتكون من

وقسم  الثالث هو قعة االستكشاف العلمية الثاني السينما اآلي ماكسالقسم  للحيوانات 
 المطاعم و قسم التذكارات

242222 

5 

في  النافوره الراقصه
 االفنيوز

Fountain 
dancer 

تداخل االضواء مع ت موزعة على ثالثة أحواض متدرجة عدد كبير من النوافيرتحتوي على 
 ليالً .النافورة تشتغل تقع في سوق االفنيوز و,  بغايه الروعه والجمال الماء بطريقه

 

6 
النافورة في سوق 

 الكوت
 . ليآل تشتغلالنافورة ...  النافورة في منتصفه محيطه بعدد كبير من المقاهي توجد

 

  . في مجمع االفينوزالعاب مناسب للصغار  ماجيك بالنيت 7

 صالة التزلج 8
الجليد وتصل الحرارة فيها الى تسع درجات تحت لهواة التزلج واالستمتاع بمباريات هوكي 

, ة الفرق االستعراضية على الجليدالصفر خالل اشهر الصيف, كما تتيح لروادها مشاهد
 . مترا مربعا 2332وتبلغ مساحتها االجمالية 

 

9 
حديقة الشعب 

 الترفيهية

سبيل المثال  لعبة ( للصغار و الكبارعلي 01الحديقة تحتوي علي ألعاب كثيرة ) أكثر من 
صالة تزلج + ألعاب ألكترونية + رولكوستر + ألعاب فردية و جماعية + المراجح و 

 السيارات. أيضا يوجد مطاعم مختلفة

 

11 
قرية و شاطئ 

 المسيلة
هو الشاطىء و يتكون من العاب رملية و ملعب  القسم األول تتكون من قسمين منفصلين

 . مائيةكلها  ألعابها هو القرية القسم االخر,  مأكوالت خفيفهوو قهوه شعبيه  طائرة
 

11 
منتزه الشعب 

 الترفيهي
الدخول به مجانا للعائالت فقط و اللعب  منتزه يقع على شارع الخليج في منطقه الشعب

 . بفلوس
 

 المدينة الترفيهيه 12
تتميز بتصميمها الغريب اذ  تعتبر االكبر في الكويت الى االن و تابعة للمشروعات السياحية

تتكون من عده اقسام  تماما كالتي نشاهدها في " سندباد" تأخذ طابع القصور االسالميه
 الدخول بفلوس و اللعب مجانا ولكنها على عكس الشعب منها العربي و الغربي و غيرها

 

 حولي باركحديقة  13
... يوجد بها مكتبه جرير.. والمكتبه كبيره تقع مقابل المهلب... صغيره ولكن ألعابها رائعه

 جدا
 

  كبيره .. ألعابها ايضا رائعه تقع في منطقه الصباحيه مرح الند 14

15 
 حديقة الحيوان

 Kuwait Zoo 
  انصح باصطحاب االطفال للتثقيف تضم العديد من الحيوانات حديقة حيوان كبيره جدا

 المتاحف في دوله الكويت

 القرينمتحف شهداء  1
, مساءا 0331 - 4331ومن  صباحا 22331 - 3331من  يام ماعدا االحدااليفتح جميع 

ايام من تحرير  4قبل م  2332فبراير  24المتحف هو اثار المعركه الداميه التي تمت في 
 الكويت من قبل قوات الحلفاء

 

 مركب الهاشمي 2
القياسي لكونه أطول مركب خشبي في العالم ويقع ضمن مرافق  حائز على رقم غينس

 ساسراديسون فندق 
 

 متحف طارق رجب 3
 3اوقات الزيارة )مجانية ( السبت والخميس من  4, شارع 22الجابرية , قطعه يقع في 
 ض 22 –ص  3مساء ,ايام الجمع  0 -عصرا 4ضهرا / 22 –صباحا 

24320342 
24333103 

 القصر األحمر 4
م بناء على امر  2324 - 2324الجهراء .. حصن للكويتيين بنى بين عامي  يقع في

 الشيخ مبارك الصباح
 

 جزيرة فيلكا 5
يوجد بها اثار عريقه .. من الحضاره االغريقيه.. و من حضاره ديلمون و حضارات اخرى 

يمكنك الذهاب اليها بواسطه عبارة بنت الخير.. تستطيع حجز الذهاب من المارينا  ايضا
 كريسينت

 

  . يقع بجانب مجلس األمه المتحف الوطني 6
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 في الكويت المحلية المطاعم
 22401440 ابراج الكويت شارع الخليج العربي مقابل شرق ميـــس الغـانم 1

 24044332 والتجربه فيه جميله , يقع على شارع سالم المبارك ... على الطراز الشعبي  فـريج صـويلح 2

 24022212 العربي السالمية , شارع الخليج قصـر السـرايا 3

 20424223 يقع على البحر.. أول شارع البالجات... بعد دوار البدع مباشره  الصنوبر 4

 22423134 يقع على البحر شارع الخليج العربي. برج الحمام 5

 24002220 السالمية , مجمع الخالد قصر البردوني 6

7 
مطعم النوخذة 

 البحري
, وهو ضمن سلسله مطاعم ) أيام زمان , بيبس بيتزا , روبي تيوزداي ,  ملتقى الشعب

 الساحل الجنوبي للكويت -على شارع الخليج العربي يقع  شبستان , ساكورا (
 

 االمـــــــــــــــريكيةالمطـــــــــــــــاعم 
 22442211 و أيضا في مجمع المنشر ابراج الكويت شارع الخليج العربي بجانب تشـيلــيز 1

 22410430 الطريق الساحلي مجمع المطاعم (ابوحليفة)شارع الخليج العربي شرق أبــل بيــز 2

 33223344 سلطانشارع الخليج العربي مقابل مركز  السالمية , هــارد روك كافيه 3

  يقع في جمعيه قرطبه.. وله فرع اخر... ميزته انه ديزاينه كديزاين الخمسينات بـالك & وايــت 4

 

 

 

 في شهر فبراير ] مهرجان هال فبراير [ من اهم المهرجانات المقامة سنوياً 
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 Garminلمستخدمي  المعالماالحداثيات لبعض 

 إحداثية الشرق إحداثية الشمال اسم الجهه م

 N29.20.190 E048.05.228 بودل فندق  .1

 N29.23.151 E047.59.597 األبراج من قريبه كثيره عمائر مفروشه شقق مجمع  .2

3.  
 الرائع  المباركيه سوق وخاصه القديمه الكويت اسواق

 (الصرافهوايضا  والعطاره والخضار واللحوم )األسماك
N29.22.515 E047.58.668 

 N29.19.859 E048.01.860 حولي مسرح  .4

 N29.20.284 E048.01.423 المهلب سوق  .5

 N29.19.957 E048.00.564 والجنوبي الشمالي النقره مجمع  .6

 N29.19.990 E048.01.502 المعلم سوق  .7

 N19.22.162 E047.59.244 األوقاف سوق  .8

 N29.20.467 E047.56.746 سنتر سيتي سوق  .9

 N28.48.884 E048.15.767 الخفجي طريق الخيران شاليهات  .11

 N29.21.630 E047.59.267 الخفجي الى يؤدي كوبري فهد الملك طريق بداية  .11

 N29*18.090 E047*56.283 االفينوز  .12

 N29*22.517 E047*58.472 المباركية سوق  .13

 N29*22.515 E047*58.585 بالمباركية السيارات مواقف بناية مدخل  .14

 N29*23.179 E047*58.842 شرق سوق  .15

 N29*23.446 E047*59.846 الغانم ميس مطعم  .16

 N29*23.446 E048*00.126 الكويت ابراج  .17

 N29*20.431 E048*03.819 العربي الخليج شارع على المارينا  .18

 N29*19.724 E048*04.734  السالمية حديقة له ومقابل سنتر سيتي السالمية سوق  .19

 N29*19.881 E048*04.762 السالمية ريتز فندق  .21

21.  
 المبارك سالم شارع على ويقع السالمية ايبس فندق

 صويلح فريج مطعم منه وبالقرب
N29*20.583 E048*04.600 

 N 29*20.519 E048*02.380 الشعب - البحري مطعم النوخذة  .22

 N 29*05.972 E 046*40.782 منفذ الرقعي / السالمي  .23

 

 

 

 أمتىن لكم رحلة سعيدة

 صاحل دعواتكموال تنسوني من 

 alQuraishifahad@وأسعد مبالحظتكم عرب تويرت 

 م1020حمبكم فهد القريشي / الرياض 

 أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك  [
ُ
 ]سبحانك اللهم وحبمدك أشهد

 


