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  عزيزي القـــارئ
  

  
"  تنشـأ إدارة للتعـداد واإلحصـاء تسـمى اإلدارة المركزيـة   علـي أن 1963) لسنة  27نصت المادة األولي من القانون رقم (  -

  "  .  وتكون اإلدارة هي المرجع اإلحصائي الوحيد في الدولةلإلحصاء وتلحق بمجلس التخطيط 
 2008 يونيــو 4وفــي ) 1976ســبتمبر  6ى المرســوم األميــري الصــادر فــي اإلدارة تابعــة لــوزارة التخطــيط بمقتضــ ( وأصــبحت

  لإلحصاء.في شأن إشراف وزير الدولة لشئون التنمية على اإلدارة المركزية  134صدر المرسوم األميري رقم
  
  -"  تقوم اإلدارة المركزية لإلحصاء بما يلـي :  ) من القانون المشار إليه 3ومما جاء في المادة رقم (  -
  

  األشـــراف علـــى أعمـــال اإلحصـــاءات التـــي تقـــوم بهـــا األقســـام المختصـــة بـــذلك فـــي كافـــة الـــوزارات واإلدارات والمؤسســـات
  أعمالها.والتنسيق بين   فيها،والشركات التي تساهم الحكومة 

  

 ـــة علـــي نشـــر وإذاعـــة ال ـــد المعلومـــات اإلحصـــائية وتنســـيقها وتحليلهـــا والعمـــل بواســـطة أجهـــزة األعـــالم المختلف ـــات توحي بيان
  والدراسات اإلحصائية بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث ال يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة .

 
الــوزارات واإلدارات الحكوميــة والمؤسســات العامــة مــع اإلدارة  تتعــاون“  أن) مــن القــانون علــى  4وقــد نصــت المــادة رقــم (  -

حصــاء والتعــداد علــى أكمــل وجــه وتمــدها بجميــع البيانــات التــي تطلبهــا وتتبــع تعليماتهــا مــن المركزيــة لإلحصــاء فــي إتمــام اإل
  “.الفنية الناحية 

  
"  علــى األفــراد والشــركات والجمعيــات والمؤسســات الخاصــة وأصــحاب المحــال العامــة    ) 6وممــا جــاء فــي المــادة رقــم (   -

ع البيانات الالزمة لإلحصاء أو التعداد في المواعيد المحـددة لـذلك إلـي والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية أن يقدموا جمي
  اإلدارة المركزية لإلحصاء أو مندوبيها الذين تعينهم لهذه المهمة  "  .

  
ســرية البيانــات حيــث نصــت المــادة بــأن  "  تكــون جميــع البيانــات الفرديــة التــي تتعلــق  ) 7كمــا كفــل القــانون فــي مادتــه رقــم (  -

و التعداد سرية وال يجوز نشرها ويحظر اطالع الغير عليها أو تبليغه بها سواء كان فرداً أو هيئة عامـة أو خاصـة إال باإلحصاء أ
  لغير األغراض اإلحصائية  "  . استخدامهابموافقة صاحب الشأن بها وال يجوز 

  
  
 23لي فقد ألزم قرار مجلـس الـوزراء  رقـم ( الذي أورده قانون اإلحصاء في مادته األو  وحدة المرجع اإلحصائي وتطبيقاً لمبدأ -

جميــع الهيئــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بالحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن اإلدارة المركزيــة لإلحصــاء قبــل  1984) لســنة 
جمع أية بيانات إحصائية من الغير أو إجراء بحوث أو استطالعات رأي ميدانية تتطلب جمع بيانات من مصـادر ال تتبعهـا وال 

  تربط فيما بينها أية عالقة إدارية . 
 



 
  

يعتمد التخطيط السليم للتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة علـى مـدي تـوافر البيانـات والمعلومـات األساسـية   
والدقيقة التي تكون عونًا للباحثين والمخططين ومتخذي القرار عند إعـداد ومتابعـة وتقيـيم ورسـم سياسـات اإلنمـاء 

لـــذلك ومـــن أجـــل ذلـــك تحـــرص اإلدارة المركزيـــة لإلحصـــاء علـــى إصـــدار العديـــد مـــن    واالجتمـــاعي.تصـــادي االق
اإلحصـــاءات والدراســـات التـــي تغطـــي مختلـــف قطاعـــات االقتصـــاد القـــومي بدولـــة الكويـــت وكافـــة أوجـــه النشـــاط 

  الخ   .   …االقتصادي من زراعة وصناعة وتشييد وخدمات 
  

ية توفر معلومات تشمل مختلف أنواع األنشطة االقتصـادية ومختلـف قطاعـات ونظرًا ألن الحسابات القوم  
االقتصاد فإنها بذلك تساعد على رصـد سـلوك كثيـر مـن المتغيـرات االقتصـادية والمجـاميع الرئيسـية مثـل اسـتهالك 

الضـرائب األسر المعيشية أو االسـتهالك الحكـومي وتكـوين رأس المـال والصـادرات والـواردات واألجـور واألربـاح و 
  الخ  .   …  واالقتراضواإلقراض 

  

وفـــي ضـــوء البيانـــات والمعلومـــات التـــي حصـــلت عليهـــا اإلدارة المركزيـــة لإلحصـــاء مـــن مختلـــف المصـــادر   
 - 2010الحكوميــة والخاصــة تــم تقــدير المجــاميع الرئيســية للحســابات القوميــة باألســعار الجاريــة عــن الفتــرة مــن 

  -للحسابات القومية التي تشملها هذه النشرة ما يأتي  :ومن أهم المجاميع األساسية  2012
  

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،  الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الجارية  ،   الدخل القـومي   
بأســـعار الســـوق  ،   الـــدخل القـــومي المتـــاح  ،   اإلنفـــاق االســـتهالكي النهـــائي الخـــاص والحكـــومي  ،   صـــافي 

ر القومي  ،   صافي التكـوين الرأسـمالي  ،   الفـائض مـن الصـفقات الخارجيـة  ،   نصـيب الفـرد مـن النـاتج االدخا
  الخ    .   …المحلي اإلجمالي  ،   نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي  

  
يسـاعد الجهـات المعنيـة  النشـرة مـا أن تكون قد قـدمت فـي جـداول هـذه اإلدارة المركزية لإلحصاء وتأمل  

بالشــئون الماليــة واالقتصــادية والتخطيطيــة فــي إنجــاز مــا يســند إلــيهم مــن مهــام تتعلــق بإعــداد ومتابعــة وتقيــيم خطــط 
  واالجتماعي.اإلنماء االقتصادي 

  

  واهللا ولي التوفيق  ،،،
   

 
  2013 أغسطس
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1.1 Main aggregates of national accounts 2010– 2012. 

 

1.2 Gross domestic product (GDP) by type of sector oil and non-oil, 2010–2012. 
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1.6 Average annual rates of growth of GDP by kind of economic activity  
(ISIC major divisions), 2010 – 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFACE 
 
 
 Planning for socio-economic development depends on the availability of basic 
data and reliable information, which will help researchers, planners and decision-
makers in the formulation, follow-up, evaluation, and design of socio-economic 
policies and plans. 
 
 
 
 
 
 For this, Central Statistical Office issues a great number of statistical studies 
covering the State of Kuwait’s various economic sectors and activities engaged in 
agricultural, industrial, construction and services, etc.. 
 
 
 
 
 Since national accounts provide information which cover different economic 
sectors and activities, it helps in registering the behavior of economic variables and 
basic aggregates such as household and government final consumption expenditure, 
capital formation, exports, imports, wages, profits, taxes, lending and borrowing, etc.. 
 
 
 
 On the basis of data derived from various sources from both government and 
private sector, Central Statistical Office compiled estimates of national account 
aggregates at current market prices for the years 2010 – 2012.  Among the main 
economic aggregates at current prices included are the following: Gross domestic 
product (GDP), National income, National disposable income, Private and 
government final consumption expenditure, net capital formation, net savings, surplus 
of the nation on current transactions, per capita gross domestic product, per capita 
gross national product and per capita national income, etc.. 
 
 
 
 The Central Statistical Office hopes that the information presented in the 
Tables of this study will be useful to those interested in financial, economic and 
socio-economic development of the State of Kuwait. 
 
 
 
Director 
Central Statistical Office 
 
Kuwait Augast 2013 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

ANALYTICAL NOTES OF MAJOR GROUP 
AND ACTIVITIES AS SHOWN IN  

THIS BULLETIN  
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  :  2120 - 1020المجاميع االقتصادية الرئيسية للحسابات القومية خالل السنوات أوًال  :  
  
  
  :  الناتج المحلي اإلجمالي .1
  

) مليــون 51289.6(  2012إلجمــالي باألســعار الجاريــة عــام بلغــت التقــديرات األوليــة للنــاتج المحلــي ا
ـــتي مقابــل (  ـــذلك  2011) مليــون دينــار كــويتي عــام  44323.0دينــار كوي %  15.7قــدره (  ارتفاعــاً مســجلة ب

  .   2011 ام% ) بالنسبة لع 28.9(  اً قدره رتفاعوا 2012عام )
  

 2012) مليون دينار كويتي عـام  32119.9( وقد ساهم القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي بـ 
 2012%) عـــام 19.4اً قـــدره (عـــارتفامســـجًال بـــذلك  2011) مليـــون دينـــار كـــويتي عـــام  26896.1مقابـــل ( 
بينما حقق القطاع غيـر النفطـي متضـمنا    العالمي،األسعار في سوق النفط  عارتفا  زيادة كمية االنتاج وكذلك نتيجة

  ) 18965.2(     مقابـل 2012) مليـون دينـار كـويتي عـام  20920.8مـا مقـداره (  منتجات تكرير النفط الخـام
  .  2012% ) خالل عام  10.3مسجًال ارتفاعاً بلغ (  2011مليون دينار كويتي عام 

  
 2012وبدراسة تقديرات الناتج المحلـي اإلجمـالي المتولـد فـي بقيـة أنشـطة القطـاع غيـر النفطـي فـي عـام 

  .  2011في األنشطة مقارنة بتقديرات عام زيادات  يتضح حدوث
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  :  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  .2

  
مقابـل  2012) دينـار كـويتي فـي عـام  13413بلغ متوسط نصيب الفرد من النـاتج المحلـي اإلجمـالي ( 

عـدل نصـيب الفـرد عـام % )  ،   بينمـا حقـق م9.9اً قـدره ( رتفاعـمسـجًال ا 2011) دينار كـويتي عـام 12203(
  ) دينار كويتي  . 9595ما قيمته (  2010% ) حيث بلغ عام  27.2اً بنسبة ( رتفاعا 2011

  

  
  :  نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي.  3
  

) دينـار كـويتي  14086حيـث بلـغ (  2012متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي عام  ارتفع
 2011) دينار كويتي في عـام  2537قدره (  اً رتفاعاسجل  كما   ،2011كويتي عام   دينار ) 12886 مقابل (

  .2010مقارنة بمتوسط نصيب الفرد عام 
  

  

  :  نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح.  4
  

)  12059% ) إذ بلـغ ( 9.7بنسـبة (  2012عام  انتاج متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي رتفعا
فـي متوسـط نصـيب الفـرد مـن النـاتج  االرتفـاعويرجـع  …2011) دينـار كـويتي عـام  10993(  دينار كويتي مقابـل

صــافي  انخفــاضو  صــافي عوامــل اإلنتــاج مــن الخــارج فــي رتفــاعاالالقــومي اإلجمــالي والــدخل القــومي المتــاح إلــي 
    .  التحويالت الجارية من الخارج

  
  
  :  اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة.  5
  

) مليــون  6626.4حيــث ارتفــع مــن (  2012اإلنفــاق االســتهالكي النهــائي للحكومــة العامــة عــام ارتفــع 
ـــذا يمثــل  معـــدل  ارتفـــاع قـــدره  2012) مليــون دينــار كــويتي عــام  7775.4إلــي (  2011دينــار كــويتي عــام  وهـ

17.3.  %  
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  :  اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص.  6
  

ـــــاق االســـــتهالكي الخـــــاص عـــــام          ـــــع اإلنف ـــــي (  2012ارتف ـــــون دينـــــار كـــــويتي مقابـــــل 11348.8إل                ) ملي
  % )  . 9.9أي بنسبة (  2011) مليون دينار كويتي عام  10319.0 (

  
  :  اإلنفاق االستهالكي النهائي ( العام والخاص ).  7
  

) مليون دينار  19124.2مامقداره (  2012عام الخاص النهائي الحكومي و سجل اإلنفاق االستهالكي 
  % )  . 12.8بنسبة (  2011عن مستواه عام كويتي مرتفعا 

  
  :  تكوين رأس المال اإلجمالي.  8
  

يتضح من تحليل مختلف عناصر ومكونات الناتج المحلي اإلجمـالي حسـب نـوع اإلنفـاق أن تكـوين رأس 
 2012فـي عـام  رتفـعلثابت اإلجمالي مضافاً إليه التغير في المخـزون قـد االمـال اإلجمالي أي تكوين رأس المال ا

  ) مليون دينار كويتي . 7261.6(  2011) مليون دينار كويتي بينما بلغ في عام  7746.4حيث بلـغ ( 
  
  :  صافي االدخار.  9
  

ــين الــدخل القــومي المتــاح واإلنفــاق االســتهالكي النهــا ئي (حكــومي و يتمثــل صــافي االدخــار فــي الفــرق ب
) مليــون دينــار   26988.3حيــث بلــغ (  2012فــي صــافي االدخــار عــام  اً رتفاعــاخــاص) وقــد ســجلت التقــديرات 

  .2011) مليون دينار كويتي عام  22981.8كويتي مقابل ( 
  

  :والخدماتالصادرات من السلع .  10
  

حيـث  2012كـويتي عـام ) مليون دينـار   5062ارتفعت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بمقدار ( 
(     بة ســأي بن 2011) مليون دينار كويتي عام  31126.0) مليون دينار كويتي مقابل (  36188.0بلغــت ( 

 2011) مليــون دينــار كــويتي عــام  26689.0قيمــة الصــادرات النفطيــة مــن (  رتفــاع% ) وذلــك نتيجــة ال 16.3
  .2012) مليون دينار كويتي عام  31608.0إلي ( 
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  :  الواردات من السلع والخدمات.  11
  

حيــث  2012) مليــون دينــار كــويتي عــام  759اً قــدره ( رتفاعــســجلت الــواردات مــن الســلع والخــدمات ا
  .2011) مليون دينار كويتي عام  11010.0) مليون دينار كويتي مقابل (  11769.0بلغت ( 

  
  

  :  الفائض من الصفقات الجارية.  12
  

مــن العــالم الخــارجي عــام  دخــول عوامــل اإلنتــاجفــي صــافي  اً رتفاعــات ميــزان المــدفوعات ســجلت تقــديرا
ـــار كـــويتي عـــن عـــام  92.0بمقـــدار (  2012 ـــون دين ـــذلك   2011) ملي ـــة مـــن  رتفـــعا،   ونتيجـــة ل فـــائض الدول

ي ) مليـون دينـار كـويت 22172.0إلـي (  2011) مليون دينار كـويتي عـام  18534.0الصفقات الخارجية من ( 
  % ) . 19.6أي بنسبة (  2012عام 

  
  
  

  :  2120 - 1020تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األنشطة االقتصادية خالل السنوات ثانياً  :  
  
  :  الزراعة والثروة الحيوانية .1

  
في القيمة المضافة اإلجمالية المتولدة في نشاط الزراعة والثـروة الحيوانيـة  ارتفاعا كبيراسجلت التقديرات 

وذلـك بسـبب ) مليون دينار كويتي  136.9) ، (  128.9فكانتا على التوالي (  2012 ،2011خالل السنتين 
  .زيادة معدالت االنتاجية 

  

  
  :  صيد األسماك .2

  
قيمتـه  مـا 2012القيمة المضـافة اإلجماليـة المتولـدة فـي نشـاط صـيد األسـماك حيـث بلغـت عـام  ترتفعا
  % )  .6.3أي بنسبة (  2011) مليون دينار كويتي عام  8.0) مليون دينار كويتي مقابل ( 8.5(
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  :  والخدمات ذات الصلة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.  3

  
عـام  شـامال الخـدمات ذات الصـلة القيمة المضافة في قطاع استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ترتفعا
  )  ، 18483.9(  القطاع   هذا  في  افةوبلغت القيمة المض لنفط  . األسعار العالمية ل الرتفاعنتيجة   2012

علـــــى   2012،  2011،  2010) مليـــــون دينـــــار كـــــويتي خـــــالل األعـــــوام   32210.7 )  ، ( 26984.8(  
التوالي  .  وما يـزال قطـاع الـنفط يشـكل المصـدر الرئيسـي للـدخل فـي االقتصـاد الكـويتي  ،   ويسـاهم بقـدر كبيـر 

،  2010%  خـــالل األعـــوام   62.8%  ،  60.9%  ،   53.8المحلـــي اإلجمـــالي تبلـــغ نســـبته  مـــن النـــاتج
  على التوالي  . 2012،   2011

  

  
  :  الصناعات التحويلية. 4
  

) مليــون دينــار كــويتي  1933.1النــاتج المحلــي اإلجمــالي المحقــق مــن الصــناعات التحويليــة مــن (  رتفــعا
فـي ارتفـع % ) و  16.9(  رتفـاعابمعـدل  2011دينـار كـويتي فـي عـام  ) مليون 2260.5إلي (  2010في عام 

) مليـون 2756.6% ) حيث بلغ النـاتج المحلـي اإلجمـالي للصـناعات التحويليـة ( 21.9بمعدل (  2012عام 
  .2012دينار كويتي في عام 

  
ناعات ومـــن أهـــم مـــا تبـــرزه تقـــديرات القطـــاع اســـتمرار أهميـــة صـــناعة المنتجـــات النفطيـــة فـــي مجـــال الصـــ

% ) مـن القيمـة المضـافة المتولـدة فـي قطـاع الصـناعات 51.0التحويلية ودورها المتميـز حيـث تسـاهم بحـوالي ( 
  .  2011% ) من القيمة المحققة عام 53.2مقابل مساهمتها بحوالي (  2012التحويلية عام 

  
  :  الكهرباء والغاز والمياه  .5
  

 حيـث 2012 ،2011 ،2010افة موجبـة خـالل األعـوام حققت صناعة إنتاج الكهرباء والغـاز قيمـة مضـ
) مليون دينـار كـويتي علـي التـوالي . . . بينمـا سـجلت صـناعة  312.8)  ،  (  314.6)  ،  (  246.5بلغت ( 

) مليون دينـار كـويتي مقابـل قيمـة مضـافة  309.5قيمة مضافة موجبة قدرها (  2012إنتاج وتوزيع المياه في عام 
  .2011) مليون دينار كويتي عام 295.2موجبة بلغت ( 
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  :والبناءالتشييد   .6
  

مــا قامــت بــه شــركات البنــاء والتشــييد مــن إنجــازات فــي مجــال تشــييد المبــاني الســكنية وغيــر  وءفــي ضــ
طـــاع العـــائلي أو القطـــاع الســـكنية والمقـــاوالت الجزئيـــة و الفرعيـــة وســـواء كانـــت لحســـاب القطـــاع الحكـــومي أو الق

(      مقابـل 2012) مليون دينار كويتي عام  810.5فقد حقق القطاع قيمة مضافة إجمالية قدرها (  الخاص  ، 
% ) ، (  1.6بلغت مساهمتها فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي حـوالي (  2011) مليون دينار كويتي عام 772.9

  على التوالي  . 2011،    2012% ) في العامين  1.7
  

  

  :  زئة والمطاعم والفنادقتجارة الجملة والتج.  7
  

) مليــون دينــار   68.8 الي قــدره (اً فــي النــاتج المحلــي اإلجمــرتفاعــحقــق نشــاطي تجــارة الجملــة والتجزئــة ا
مقابــل (  ،2012) مليون دينار كويتي عـام 1385.7حيث بلغ (   )،% 5.2(  رتفاعبنسبة ا 2012كويتي عام 
    .2010ويتي عام ـار كـيون دينـ) مل 1273.5غ ( ـبل بينما 2011تي عام ـار كويـ) مليون دين 1316.9
  

)   305.0أما نشاط المطـاعم والفنـادق فقـد سـجل ارتفاعـاً فـي القيمـة المضـافة اإلجماليـة حيـث بلغـت ( 
  .2011) مليون دينار كويتي عام  288.9مقابل (  2012مليون دينار كويتي عام 

  
  

  :  النقل والتخزين والمواصالت.  8
  

          لنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي بصـــفة عامـــة فـــي أنشـــطة النقـــل والتخـــزين والمواصـــالت بنســـبة بلغـــت ارتفـــع ا
وأيضـــاً حقـــق نشـــاط   2012% ) عـــام 5.5اً بلـــغ ( رتفاعـــ)  ،  حيـــث ســـجل نشـــاط النقـــل والتخـــزين ا4.9%( 

واصــالت الســلكية % ) نتيجــة التوســع فــي الخــدمات البريديــة وزيــادة حركــة الم 4.4المواصــالت زيــادة بنســبة ( 
  والالسلكية  .
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  :  الخدمات المالية والتأمينية والعقارات وخدمات األعمال.  9
  

بصفة عامة القيمـة المضـافة المتولـدة فـي أنشـطة الخـدمات الماليـة والتأمينيـة والعقـارات وخـدمات  رتفعتا
ــار كــويتي مقا 5009.2حيــث بلغــت (  2012األعمــال خــالل عــام  ) مليــون دينــار   4709.3بــل ( ) مليــون دين

(   ) مليون دينار كويــتي مقابــل 3092.4إذ حققت المؤسسات المالية قيمة مضافة بلغت (  ،2011كويتي عام 
ــ ) مليــون 2858.8 ) 1955.4 ( تانالمحتســب والتأمينيــة يةـات المصرفـــت الخدمـــوبلغــ 2011تي عــام ـدينــار كوي

  .2011) مليون دينار كويتي عام  1760.1مقابل (  2012مليون دينار كويتي عام 
  

) في  104.8إلي (  2011) عام  99.3القيمة المضافة اإلجمالية من (  رتفعتأما نشاط التأمين فقد ا
%) 9.5قـدره ( ارتفـاعمقابـل .2012% ) فـي عـام 2.8اً قـدره ( رتفاعـبينما حقق النشاط العقاري ا 2012عام 

  .%)5.3(   نموه معدل بلغ 2012عام  ارتفاعال اوقد حققت خدمات األعم هذا 2011في عام 
  
  

  :  خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية.  10
  

يتضـــمن هـــذا القطـــاع مختلـــف الخـــدمات الجماعيـــة التـــي تقـــدمها الدولـــة ألفـــراد المجتمـــع باإلضـــافة إلـــي 
متباينـة فـي معـدل النمـو مـن  ولقد حققت أنشطة هـذا القطـاع زيـادات   األخرى.الخدمات االجتماعية والشخصية 

 2012حيث حقق معدل نمو في القيمة المضـافة عـام  نشاط التعليم وخر  ،   وكان أكثرها ارتفاعاً هنشاط إلي آ
 الخــــدماتيليــــه   ،)% 19.0بمعــــدل نمــــو قــــدره (  لخــــدمات االجتماعيــــةنشــــاط ا يليــــه  ،)  %19.8قــــدره ( 

خـــدمات  يليـــه، ) %13.6وكـــذلك الترفيهيـــة والثقافيـــة ( % ) 13.8دل نمـــو قـــدره ( ـمعـــب والمنزليـــه الشخصـــية
الخـدمات ثـم  )،% 11.1( قـدره بمعـدل نمـواالدارة العامة والـدفاع  يليه )،% 11.4بمعدل نمو قدره (الصحة 
  .                )  %9.1بمعدل نمو قدره (  النظافة

  
نـاتج المحلـي اإلجمـالي ومعـدالت هذا وقد زودت النشرة بمجموعة جداول تحليلية عن التوزيع النسبي لل

وذلـك لخدمـة أغـراض الدارسـين والمهتمـين بالشـئون  …النمو حسب أقسام النشاط االقتصادي باألسـعار الجاريـة 
    الكويت.االقتصادية والتخطيطية لدولة 
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ANALYTICAL NOTES OF THE MAJOR GROUP AND ACTIVITIES AS 

SHOWN IN THIS BULLETIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRST : MAIN AGGREGATES OF NATIONAL ACCOUNTS AND 
ECONOMIC ACTIVITIES DURING THE PERIOD 2010– 2012 
  
 

 
 
 

1. Gross Domestic Product (GDP): 

 

Preliminary estimates on gross domestic product at current prices stood at 51,289.6 

Million K.D. in 2012 against 44,323.0 Million K.D. in 2011, an increase of 15.7 in 

2012, increase of 28.9 percent in 2011. 

 

 

Contribution of oil sector in the total GDP stood at 32,119.9 Million K.D. in 2012 

against 26,896.1 Million K.D. in 2011, recorded an increase of 19.4 percent in 

2012 due to increase the amount of production and increase in oil prices in the 

international oil market. Non-oil sector including petroleum refining achieved 

20920.8 Million K.D. in 2012 against 18965.2 Million K.D. in 2011, recorded an 

increase of 10.3 percent during 2012. 

 

 

  From this analysis, GDP estimates for non-oil activities in 2012 showed an 

increase in 2012 compared to 2011. 
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2. Per Capita Gross Domestic Product (GDP): 

 

Per capita GDP in 2012 stood at 13,413 K.D. against 12,203 K.D. in 2011 

recording an increase of 9.9 percent.  Per capita GDP in 2011 amounted to 12,203 

K.D. recording an increase of 27.2 percent compared to 2010, which amounted to     

9,595 K.D. 

 

 
 
 

3. Per Capita Gross National Product (GNP): 

 

Per capita GNP increased in 2012 to 14,086 K.D. from 12,886 K.D. in 2011.  Per 

capita GNP in 2011 registered an increase amounted to 2,537 K.D. compared to 

per capita of 2010. 

 

 
 

4. Per Capita National Disposable Income (NDI): 

 

Per capita NDI increased in 2012 by 9.7 percent.  It is estimated to be 12,059 K.D. 

compared to 10,993 K.D. in 2011 due to the increase in net factor income, decrease 

in net current transfers from abroad.  

 

 

 
 

5. Government Final Consumption Expenditure (GFCE): 

 

In 2012, GFCE increased by 1149.0 Million K.D. i.e. 17.3 percent, it is estimated 

to be 7,775.4  Million K.D. in 2012 compared to 6,626.4 Million K.D. in 2011. 
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6. Private Final Consumption Expenditure (PFCE): 

 

PFCE increased to be 11,348.8 Million K.D. in 2012 compared to 10,319.0 Million 

K.D. in 2011 i.e. 9.9 percent. 

 

 
 

7. Total Final Consumption Expenditure (Public and Private): 

 

Total final consumption expenditure (public and private) registered an increase of 

19,124.2 Million K.D. i.e. 12.8 percent, this from 2011 to 2012. 

 

 
 

8. Gross Capital Formation (GCF): 

 

Analyzing GCF by type of expenditure and its components, it is seen that gross 

capital formation including change in stocks increased in 2012, it is amounted to 

7,746.4 Million K.D. compared to 7,261.6 Million K.D. in 2011. 

 

 
 

9. Net Savings (NS): 

 

Net saving is estimated as the difference between national disposable income and 

total final expenditure.  In 2012 NS amounted to 26,988.3 Million K.D. compared 

to 22,981.8 Million K.D. in 2011. 

 

 
10. Exports of Goods and Services: 

 

In 2012 value of exports of goods and services amounted to 36,188.0 Million K.D. 

against 31,126.0 in 2011, recorded an increase of 4,992 Million K.D. in 2012, this 

was due to the increase of value of oil exports from 26,689.0 Million K.D. in 2011 

to 31,608.0 Million K.D. in 2012. 
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11. Imports of Goods and Services: 

 

Value of imports of goods and services increased to 11,769 Million K.D. in 2012 

from 11,010.0 Million K.D. in 2011. 

 

 
 
 

12. Surplus of the Nation on Current Account: 

 

Estimates of the balance of payments recorded a rise in the net factor Income from 

a board in 2012 by 92.0 Million K.D for 2011. Surplus of the nation on current 

account increased from 18,534.0 Million K.D. in 2011 to 22,172.0 Million K.D. in 

2012, an increase of 19.6 percent. 

 

 

 

B. Development of Gross Domestic Product by Kind of Economic Activity 

During the Period 2010 – 2012: 

1. Agriculture and Livestock: 

 

 A big growth for the years 2011 and 2012 with respect to gross value added 

generated from agriculture and livestock.  They are estimated to be 128.9 

Million K.D. and 136.9 Million K.D. in the years 2011 and 2012 respectively 

due to increased productivity rates. 

 
 

2. Fishing: 

 

Gross value added generated from fishing increased from 8.0 Million K.D. in 

2011 to 8.5 Million K.D. in 2012 i.e. 6.3 percent. 
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3. Exploration of Crude Oil and Natural Gas and service activities incidental 
to oil and gas: 

 

As a result of increase in oil price in the international market in 2012, oil GDP 

changed from 26984.8 Million K.D. in 2011 to 32,210.7 Million K.D. in 2012.  

Oil sector is still the main source of income in Kuwaiti economy and contributed 

53.8 percent, 60.9 percent and 62.8 percent in the years 2010, 2011 and 2012 

respectively. 

 
 
 
 
 

4. Manufacturing: 

 

GDP of manufacturing sector increased from 1,933.1 Million K.D. in 2010 to 

2,260.5 Million K.D. in 2011 i.e. 16.9 percent and increased by 21.9 percent in 

2012.   It is amounted to 2,756.6 Million K.D. in 2012. 

 

 
It shows that the petroleum products industry is still playing a vital role in 

manufacturing and its share is around 51.0 percent of the value added originated 

in 2012 compared to 53.2 percent of value added in 2011. 

 

 
 
 
 

5. Electricity and Water: 

 

Electricity and gas industry registered a positive value added during 2010, 2011 

and 2012.  It amounted to 246.5 Million K.D., 314.6 Million K.D. and 312.8 

Million K.D. respectively.  Production and distribution of water industry 

recorded a positive value added in 2012.  It amounted to 309.5 Million K.D. 

against positive value added amounted to 295.2 Million K.D. in 2011. 
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6. Building and Construction: 

 

Construction sector engaged in construction of residential and non-residential 

buildings, either for the government or private business sector or household, it is 

noticed that construction sector has achieved gross value added amounted to 

810.5 Million K.D. in 2012 against 772.9 Million K.D. in 2011.  Its share in 

GDP was 1.6 percent for year 2012 and 1.7 percent for year 2011. 

 

 
 
 
 

7. Wholesale and Retail Trade, Restaurants and Hotels: 

 

In 2012 gross value added originated in wholesale and retail trade sector 

recorded an increase of 68.8 Million K.D. i.e. recording a rate of 5.2 percent, it 

amounted to 1,385.7 Million K.D. in 2012 against 1,316.9 Million K.D. in 2011 

and 1,273.5 Million K.D. in 2010. 

 

 
Estimates of gross value added generated in hotels and restaurant activities 

recorded an increase.  It amounted to 305.0 Million K.D. in 2012 against 288.9 

Million K.D. in 2011. 

 

 
 

8. Transport, Storage and Communication: 

 

The GDP originating from transport, storage and communication recorded an 

increase of 4.9 percent in 2012, while transport and storage increased by 5.5 

percent.  Also, communication activity recorded an increase of 4.4 percent due 

to the expansion of postal services, telephone and telecommunication 

movements. 
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9. Financial Institutions, Insurance, Real Estate and Business Services: 

 

Gross value added originated in financial institutions, insurance, real estate and 

business services generally increased during the year 2012.  These services 

amounted to 5,009.2 Million K.D. compared to 4,709.3 Million K.D. in 2011. 

 
Financial institutions recorded a value added amounted 3,092.4 Million K.D. in 

2012 against 2,858.8 Million K.D. in 2011, imputed bank service charges which 

amounted 1,955.4 Million K.D. in 2012 compared to 1,760.1 Million K.D. in 

2011. 

 
Insurance activity increased from 99.3 Million K.D. in 2011 to 104.8 Million. 

K.D. in 2012. Real estate recorded a growth rate of 2.8 percent in 2012 

compared to increasing rate of 9.5 percent in 2011. Gross value added originated 

in business services sector recorded an increase of 5.3 percent in 2012. 

 
 
 

10. Community, Social and Personal Services: 

 

Community, social and personal services included the collective services offered 

by the government in addition to other social and personal services. 

In 2012, the activities of this sector achieved a variant increase in the growth rate 

of value added.  The most increases are recorded in the education services It 

amounted to 19.8 percent. The next activity is the social services It amounted to 

19.0 percent then the recreational and cultural services and personal and 

household services, it recorded 13.6, 13.8 percent then health services recorded 

11.4, then public administration and defence services, recorded 11.1 percent, 

then the sanitary services recorded 9.1 percent. 

It is worthy to mention that this publication includes some analytical tables 

related to the percentage distribution of gross domestic product and annual rates 

of growth of GDP by kind of economic activity at current prices, aiming to cover 

the needs of those interested in socio-economic development of the State of 

Kuwait.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

TABLES OF PRINCIPAL NATIONAL 
ACCOUNTS AGGREGATES  

  
  



Table 1.1جدول 1 - 1
Principal national accounts aggregatesالمجاميع األساسية للحسابات القومية

at current prices, 2010-2012باألسعار الجارية للفترة من 2010 إلي 2012

20112010I t e m**2012البـــــــــــــــــــــــــــنـد

51,289.644,323.034,369.2الناتج المحلي اإلجمالي باإلسعار الجارية     ( مليون د.ك ) ،
Gross domestic product at current prices 
(KD Million)

مضافاً إليه   :    صافــي دخــــل عوامل  اإلنتاج مــــن            
                    الخارج                    ( مليون د.ك )

2,573.02,481.02,700.0
Plus: Net factor income from abroad (KD 
Million)

53,862.646,804.037,069.2Equals: Gross national product (KD Million)يساوي     :   الناتج القومي اإلجمالي         ( مليون د.ك )

2,930.12,813.82,603.3ناقصا      :   أھالك رأس المال الثابت       ( مليون د.ك )
Minus: Consumption of fixed capital (KD 
Million)

50,932.543,990.234,465.9يساوي    :   الدخل القومي بأسعار السوق   ( مليون د.ك )
Equals: National income at market prices 
(KD Million)

مضافاً إليه  :   صافي التحويالت الجارية من العالم لخارجي      
                                                  ( مليون د.ك )

-4,820.0-4,063.0-3,741.0
Plus: Net current transfers from rest of the 
world (KD Million)

46,112.539,927.230,724.9يساوي   :    الدخل القومي المتاح           ( مليون د.ك )
Equals: National disposable income (KD 
Million)

19,124.216,945.415,391.1Minus: Final consumption (KD Million)ناقصا     :    اإلنفاق االستھالكي النھائي    ( مليون د.ك )

26,988.322,981.815,333.8Equals: Net saving (KD Million)يساوي    :   صافي اإلدخار                    ( مليون د.ك )

ً      :   صافي التكوين الرأسمالي        ( مليون د.ك ) 4,816.34,447.84,360.8Minus: Net capital formation (KD Million)ناقصا

22,172.018,534.010,973.0يساوي   :  الفائض من الصفقات الجارية     ( مليون د.ك)
Equals: Surplus of the nation on current 
transactions (KD Million)

13,41312,2039,595Per capita gross domestic product (K.D.)نصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي            ( د.ك )

14,08612,88610,349Per capita gross national product (K.D.)نصيب الفرد من الناتج القومي  اإلجمالي            ( د.ك )

12,05910,9938,578Per capita national disposable income (K.D.)نصيب الفرد من الدخل القومي  المتاح               ( د.ك )

نسبة التغيير المئوية
Percentage change over the previous 
year

Total gross domestic product (i)12.7+28.9+15.7+مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

GDP from oil sector (ii)22.8+46.1+19.4+الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع النفط

GDP from non-oil sector (iii)2.8+8.3+10.3+الناتج المحلي اإلجمالي من القطاعات غير  النفطيه

Gross national product (iv)14.1+26.3+15.1+الناتج القومي اإلجمالي

National income at market prices (v)14.7+27.6+15.8+الدخل القومي   بأسعار السوق

Provisional ****  أوليه



Table 1.2جدول 1 - 2
Gross domestic product by sector "Oil and Non-Oil"
at current prices, 2010-2012 (KD Million)

20112010Kind of economic activity**2012نوع النشاط االقتصادي 

Oil Sectorقطــاع النفـط

32,119.926,896.118,406.5Extraction crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

32,119.926,896.118,406.5Total oil sectorإجمالي القطاع النفطي

Non-Oil Sectorالقطاعات غير النفطية

145.4136.980.0Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 
باستثناء خدمات المسح

90.888.777.4
Service activities incidental to oil and gas 
extraction exluding surveying

الصناعات التحويلية(شاملة )صناعة فحم الكوك
2,756.62,260.51,933.0والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي 

Manufacturing (including coke, refined 
petroleum products an nuclear fuel)

622.3609.8510.1Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

810.5772.9730.2Constructionالتشييد والبناء

1,691.01,605.81,545.9تجارة الجملة والتجزئة و الفنادق و المطاعم 
Wholesale & retail trade, restaurants & 
hotels

2,421.62,308.62,405.6Transport, storage and communicationsالنقل و التخزين واالتصاالت

5,009.24,709.34,649.8مؤسسات مالية ، التأمين ، العقارات وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & business 
services

7,373.46,472.75,583.9Community, social and personal servicesخدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية

20,920.818,965.217,515.9Total non-oil sectorإجمالي القطاعات غير النفطية

53,040.745,861.335,922.4Sub-Totalالمجموع - جزئي

ً   :  الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان 1,955.41,760.11,764.7ناقصا
Less: Imputed bank & insurance service 
charges

51,085.344,101.234,157.7All producersجميع المنتجين

204.3221.8211.5Import dutiesرسوم الواردات

51,289.644,323.034,369.2GDP at purchasers' valuesالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري 

Provisional ****  أوليه

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع القطاع "  نفطي وغير نفطي "
باألسعار الجارية للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك )



Table 1.3جدول 1 - 3
Gross domestic product by type of expenditureالناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق

at current prices, 2010-2012 (KD Million)باألسعار الجارية للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك )

20112010Type of expenditure**2012نوع األنفـــــاق

7,775.46,626.45,946.6اإلنفاق اإلستھالكي النھائي الحكومي
General government final consumption 
expenditure

¹11,348.810,319.09,444.5¹Private final consumption expenditureاإلنفاق اإلستھالكي النھائي الخاص

7,746.47,261.66,964.1Gross capital formationتكوين رأس المال اإلجمالي

²36,188.031,126.022,055.0²Exports of goods and servicesالصادرات من السلع والخدمات

ً   :  الواردات من السلع والخدمات ²11,769.011,010.010,041.0²Less: Imports of goods and servicesناقصا

51,289.644,323.034,369.2Expenditure on gross domestic productاإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي

Provisional ****  أوليه

 ¹ابتداءاً من سنة 2010 تم األخذ باإلعتبار بيانات مسح

 ميزانية األسرة 2007 في حساب اإلنفاق اإلستھالكي النھائي
العائلي

 - ²مصدر بيانات سنة(2011-2012) بنك الكويت المركزي

النشرة اإلحصائية الفصلية يناير-مارس 2013

¹ starting from the year 2010 it has been taking  the 
household budget survey data, 2007 to calculate the  
household final consumption expenditure

² Data source of (2011-2012) the Central Bank of Kuwait - 
Quarterly Statistical Bulletin January to March 2013



4 - 1 Table 1.4جدول
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2010- 2012 (KD Million) 

20112010Kind of economic activity**2012نوع النشاط االقتصـادي

145.4136.980.0Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

136.9128.971.8Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

8.58.08.2Fishingصيد البحر

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات 
ذات الصلة

32210.726984.818483.9
Extraction of crude petroleum and natural 
gas and service activities incidental to oil 
and gas

 32119.926896.118406.5Extraction of crude petroleum and naturalاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام 
والغاز باستثناء خدمات المسح

90.888.777.4
Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying

2756.62260.51933.1Manufacturingالصناعات التحويلية

131.2129.3126.4Manufacture of food products and beveragesصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

9.49.08.5Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

49.949.749.3صناعة المالبس وتھيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 
and dyeing of fur

1.81.41.2دبغ وتھيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية
Tanning and dressing of leather, 
manufacture of luggage, hand bags, 
saddlery and harness

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا 
األثاث

5.84.65.7
Manufacture of wood & of products of wood 
cork, except furniture manufacture of article 
of straw

24.520.621.5Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته
الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة
49.246.642.7

Publishing, printing and reproduction of 
recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 
والوقود النووي

1406.61203.41094.6
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel

631.6375.5202.0صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 
products

36.836.034.0Manufacture of rubber and plastic productsصناعة منتجات المطاط واللدائن
صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ( 

صناعات تعدينية غير معدنية )
136.2124.6112.2

Manufacture of other non-metallic mineral 
products

25.924.312.8Manufacture of basic metalsصناعة الفلزات األساسية 
صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء 

الماكينات والمعدات
73.364.465.2

Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 
مكان آخر

8.58.017.8Manufacture of machinery and equipment

صناعة اآلالت واألجھزة الكھربائية غير 
المصنفة في مكان آخر

54.454.240.0
Manufacture of electric machinery and 
apparatus n.e.c.

صناعة األجھزة الطبية وأدوات القياس عالية 
الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعھا

41.340.334.3
Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 
المقطورة ونصف المقطورة

2.02.02.2
Manufacture of motor vehicles, trailers and 
semi-trailers

31.430.930.1صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport equipment, 
ne.c.

26.526.325.2Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث
.5.25.34.0Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

5.14.13.4Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

622.3609.8510.1Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

312.8314.6246.5Electricity and gasالكھرباء والغاز  
309.5295.2263.6Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

810.5772.9730.3Constructionالشييد والبناء

1691.01605.81545.9تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants

1385.71316.91273.5Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

305.3288.9272.4Hotels and restaurantsالمطاعم والفنادق

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) 



( تابع) 4 - 1 Table 1.4 (cont.)جدول
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2010- 2012 (KD Million) 

2421.62308.62405.6Transport, storage and communicationsالنقل والتخزين واإلتصاالت

1069.41014.01176.5Transport and storageالنقل والتخزين
1352.21294.61229.1Communicationsاإلتصاالت

5009.24709.34649.5الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال
Finance, real estate and business 
services

3092.42858.83002.7Financial institutionsالمؤسسات المالية

104.899.389.5التأمين
Insurance

1300.81265.61155.8Real estateالعقارات
511.2485.6401.5Business servicesخدمات األعمال

خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية 
والشخصية

7373.46472.75584.0
Commmunity, social and personal 
services

3222.52901.82461.0Public administration and defenceاإلدارة العامة والدفاع
152.9140.2124.6Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

1904.71590.11366.8Educationالتعليم
771.5692.4613.7Healthالصحة

363.9305.9250.3الخدمات االجتماعية
Social security & welfare services

369.5325.4285.2Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيھية والثقافية
588.4516.9482.4Personal and household servicesالخدمات الشخصية والمنزلية

53040.745861.335922.4Sub-Totalالمجموع  - جزئي
ناقصاً  :  الخدمات المصرفية والتأمينية 

1955.41760.11764.7المحتسبتان
Less: Imputed bank & insurace service 
charges

51085.344101.234157.7All Producersمجموع المنتجين
204.3221.8211.5Import dutiesرسوم الواردات

51289.644323.034369.2GDP at purchaser's valuesالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

    
Provisional ****  أوليه

2011

 المصدر: وزارة النفط ووزارة الكھرباء والماء -الحساب 
الختامي ومشروع الميزانية

Kind of economic activity

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) 

 Source: Ministry of Oil & Ministry of Electricity & Water- 
closing account &  draft budget 

2010**2012نوع النشاط االقتصـادي



5 - 1 Table 1.5جدول
Percentage distribution of gross domestic producالتوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب أقسام
by kind of economic activity at current pricesالنشاط االقتصادي باألسعار الجارية 2012-2010

 ( مليون دينار كويتي ) (KD Million) 2012-2010أ 

ISIC major divisionsالقيمةالقيمةالقيمةأقسام النشاط االقتصادي

ValueValueValue

145.40.3136.90.380.00.2Agriculture and fishingالزراعة والصيد

32,210.762.826,984.860.918,483.953.8استخراج النفط االخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 
Extraction of crude petroleum and 
natural gas service activities incidental 
to oil and gas

2,756.65.42,260.55.11,933.05.6Manufacturingالصناعات التحويلية

622.31.2609.81.4510.11.5Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

810.51.6772.91.7730.22.1Constructionالتشـــــــــييد

1,691.03.31,605.83.61,545.94.5تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale & retail trade, hotels & 
restaurants

2,421.64.72,308.65.22,405.67.0Transport, storage and communicationsالنقل والتخزين واإلتصاالت

5,009.29.84,709.310.64,649.813.5خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات  وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & 
business services

7,373.414.46,472.714.65,583.916.2الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية
Community, social and personal 
services

1,955.43.81,760.14.01,764.75.1أ ( ناقصاً ) الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان
Less: Imputed bank & insurance 
service charges

51,085.399.644,101.299.534,157.799.4Total: All Producersمجموع المنتجين

204.30.4221.80.5211.50.6Plus: Import dutiesرسوم الـواردات

51,289.6100.044,323.0100.034,369.2100.0GDP at current pricesالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

Provisional ****  أوليه

2012**20112010

%%%



Table 1.6جدول 1 - 6
Average annual rates of growth of gross domestic product atمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

2012current prices by kind of activity (ISIC major divisions), 20 - 2010حسب أقسام النشاط االقتصادي 2010 - 2012

2011ISIC major divisions-20122010-2011أقسام النشاط االقتصادي

71.1Agriculture and fishing+6.2+الزراعة والصيد

46+19.4+استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 
Extraction of crude petroleum and natural 
gas and service activities incidental to oil 
and gas

16.9Manufacturing+21.9+الصناعات التحويلية

19.5Electricity, gas and water+2.0+الكھرباء والغاز والمياه 

5.8Construction+4.9+التشـــييد

3.9+5.3+تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale and retail trade, hotels & 
restaurants

4.0Transport, storage and communications-4.9+النقل والتخزين واإلتصاالت

1.3+6.4+خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & business 
services

15.9Community, social and personal services+13.9+الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

0.2-11.1+ناقصا  :    الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان 
Minus: Imputed bank & insurance service 
charges

29.1Total: All Producers+15.8+مجموع المنتجين

4.9Import duties+7.9-رسوم الواردات

28.9GDP at current prices+15.7+الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
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