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ة لإلحصاء سار   ات اإلحصاءات ت اإلدارة المركزي يح بيان ادة نحو تحديث وتنق بخطى ج
ا يتمشى مع توصيات  دير بم االقتصادية التي يتم إعدادھا وتحسين النھج المستخدم وطرق التق

  .  SNA93نظــام األمم المتحدة للحسابات القومية 
  

عند استخدامھا في  دقة وموثوقيةً بيانات أكثر تعرض النشرة السنوية للحسابات القومية   
ة  رات الھيكلي اس التغي ة قي يح إمكاني ث تت اميع االقتصادية حي ل االقتصادي للمج االت التحلي مج

ات  اً لمجموع اط االقتصادي ووفق اً للنش الي مصنفاً وفق ي اإلجم اتج المحل اقلعناصر الن ،  اإلنف
ى إدارة وتعتبر ھذه المعلومات في جوھرھا الوثائق الم ائمين عل ة لصانعي السياسات والق رجعي

  االقتصاد والفنيين والباحثين  .
  

دادا للنشرات    الي امت ي اإلجم اتج المحل تعرض ھذه النشرة البيانات المتاحة حديثاً عن الن
ر الجارية والمثبتة باستخدام السابقة للحسابات القومية التي أعطت بيانات الناتج بكل من األسعا

ة في فصل  2000م عا ل دق ائج أق دة وتعطي نت ذه السنة بعي كسنة أساس  .  وحيث أصبحت ھ
رات ا تم زحزحة سنة األساس األثار التضخمية المصاحبة للنمو االقتصادي عن التغي ة ف لحقيقي

رت سنة  ىإل ات واختي د المقارن رت سنة  2010سنة حديثة تفي كسنة  2010كسنة أساس اختي
  لقياس التغيرات الحادثة.

  

وھي  2012 –2010للفترة  اإلجمالي يدراسة مختلف عناصر الناتج المحل ولت ھذه النشرةتنا

جانبي  ثبتة منمتتضمن بشكل اساسي تقديرات الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية و ال

مما  كسنة أساس 2010االنتاج و االنفاق على الناتج المحلي االجمالي وذلك باستخدام عام 

ديد وتحليل التغيرات الديناميكية في االقتصاد بالمفھومين االسمي  والحقيقي ،  يساعد على تح

  وإمكانية حساب المكمشات الضمنية للناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته  . 
  

  وهللا ولي التوفيق
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P R E F A C E  
 
 
     The  Central Statistical Bureau  made serious efforts  towards refining the data 
collection and processing procedures, and estimation methods for the compilation of 
comprehensive National Income Accounts in accordance with the system of national 
account SNA93 recommended. 
 
     The annual of National Income Accounts bulletin, provides accurate and reliable 
data for economic analysis aggregates, as it allows the possibility of measuring the 
structural change of components of Gross Domestic Product (GDP) classified 
according to economic activity and groups. This information is reference documents 
for researchers and political, economic decision makers.  
 

 
     The bulletin comprises the most recent available data on Gross Domestic Product, 
as a sequent earlier bulletin of National Accounts provided GDP at current and 
constant prices, using 2000 as the base year. However the base year have been 
updated to 2010 as a base year.   
 
 
 
This issue reports various components of GDP of series data for the years (2010-
2012), (2010=100) and basically includes data of GDP estimates at constant and 
current prices of both sides producing and consuming  on GDP  using year 2000 as a 
base year. This will help in assessing the dynamic changes of the economy both in 
nominal and real terms and computing implicit price deflators of GDP.  
 
 
 
  
 
 
 
 

 
           Manager Of 
 Central Statistical Bureau 
 

  Kuwait, October 2013 



  
  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 
 2008يونيــو  4وفــي  ) 1976ســبتمبر  6ى المرســوم األميــري الصــادر فــي اإلدارة تابعــة لــوزارة التخطــيط بمقتضــ ( وأصــبحت

  في شأن إشراف وزير الدولة لشئون التنمية على اإلدارة المركزية لإلحصاء. 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 ـــد المعلومـــات اإلحصـــائية وتنســـيقها وتحليلهـــا والعمـــل بواســـطة أجهـــزة األعـــالم المختلف ـــات توحي البيان
  والدراسات اإلحصائية بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث ال يتناول النشر أية بيانات فردية خاصة .

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

اإلحصــاء والتعــداد علــى أكمــل وجــه وتمــدها بجميــع البيانــات التــي تطلبهــا وتتبــع تعليماتهــا مــن  المركزيــة لإلحصــاء فــي إتمــام
  الناحية الفنية  "  .

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

موا جميع البيانات الالزمة لإلحصاء أو التعداد في المواعيد المحـددة لـذلك إلـي والحرفية والمهنية والتجارية والصناعية أن يقد
  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 (  -

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

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

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

  تربط فيما بينها أية عالقة إدارية . 
 
   

  



  
Dear reader 

 
“There shall be established an Office for Census and  The first article of the law number ( 27 ) of 1963  stakeked -

Statistics called The Central Statistical Bureau to be annexed to the planning Board . This Office is to be the sole 
official statistical reference in The State of Kuwait “ . 
( The Office became part of the Ministry of planning according to the Amiri Decree issued in 6th September 1976 
) ,On 4th June 2008 the Amiri decree No.134 was issued concerning the supervision of the Minister of State for 
Development Affairs on the Central Statistics Bureau(CSB). 

  
 
 

“ The Central Statistical Office conduct the following :According to what is stated in article ( 3 ) of the referred law :  - 
    

 
 Supervision of the statistical work that the specialized departments conduct in all the ministries 

departments institutions and companies that the government has a share in it and coordinating  its 
work . 

 
 
 Unitizing the statistical information , organizing , analyzing it and work using the different media 

devices , to disseminate and forecast information and statistical studies to attain the economic and 
social development goals where the disseminated information doesn’t bring up any individual 
information . “  

 
- Article ( 4 ) of the same law stated that “ Ministries and Governments Departments and public Organizations 

shall co-operate with the Central Statistical Office in completing the statistics and Census in the best way and 
shall provide all the information which it requires and follow its technical instructions .   

   
  
 
 

- And according to article No. ( 6 ) “The individuals, companies, private associations and institutions and 
owners of public, vocational, professional, commercial and industrial establishments must submit to the Central 
Statistical Office or its designated officials, all the information required for Statistics or Census in the dates 
specified for that job . The President of the Planning Board shall issue the resolutions necessary for that . 
 

  
 

- The referred law assures in article ( 7 ) the confidentiality of the information . Where it states “ All individual 
information related to the Statistics or Census shall be confidential and shall not, without the consent of the 
person concerned, be published nor disclosed to a third party whether it is a person or a public or private 
organization. This information shall not be used, except for statistical purposes.    

-  
  
 

- Applying the principle of sole statistical reference which was stated in the law of statistics in its first article, 
the resolution of the ministers council number 23 of 1984 obliged all govern and non governmental institutions 
to get an approval before hand from the central statistical office before collecting any statistical data from any 
one, conduct researchers, or field opinion polls that requires colleting data from sources that is not part of it 
and there is no administer connection between them.    
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 االقتصاديةأوال : الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية و المثبتة في األنشطة 

 
  

  ) إلي  : 2) ، (  1) والشكلين (  3تشير البيانات المعروضة في جدول ( 
  
اتج .1 ق الن الي حق ي اإلجم مي  المحل المفھوم االس اب غ ارتفاع ث بل  41025.0 (حي

ون د.ك ام )ملي ي ع ام  2012ف ة بع ون د.ك 37878.3 ( 2011 مقارن ر )ملي و يظھ
 .) لألسعار الثابتة و الجارية1ذلك االرتفاع في الشكل البياني(

 
ة عن  .2 الي باألسعار المثبت ي االجم اتج المحل ى انخفاض قيمة الن تشير البيانات بشكل عام ال

ة و قيمته باألسعار الجارية , كما يالحظ ان قيمة الف ي باألسعار المثبت اتج المحل ين الن رق ب
رة الحاصلة في 2012الجارية  ازدادت في سنة  ادة الكبي ك بسبب الزي اج و و ذل أسعار  انت

 .البترول في ذلك العام 
 
ى حده االنشاط السعرين الجاري والمثبت على مستوى ال عند مقارنة الناتج بكال .3 قتصادي عل

م (  دول رق اني ش 3ج رض البي ـم ( ) والع ام  2كل رقـ ين 2012) لع رق ب ين أن الف ، يتب
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات نشاط  التقديرين الجاري والمثبت كبير في 

لة يالحظ   ذات الص ي ) ف از الطبيع ام والغ رول الخ اتج البت اط ن ذا النش من ھ ث يتض ( حي
ا ة بشكل ملحوظ عن الن ذا انعكاساً انخفاض الناتج باألسعار المثبت ة وھ تج باألسعار الجاري

   .الرتفاع أسعار النفط الخام  
  
م (  .4 دول رق ام بج تعكس األرق ة ف ناعات التحويلي اع الص بة لقط ا بالنس ديرات  ) 3أم أن التق

أسعار  و ھذا بسبب ارتفاع من التقديرات باألسعار الجارية اقلباألسعار المثبتة سجلت أرقام 
  .منتجات الصناعات التحويلية

    
اء  .5 اء و الم ة قيمة بسيط بالانخفاض الحظ يبالنسبة لنشاط الكھرب المضافة باألسعار المثبت

 , مقارنة مع 2012مليون د.ك)في عام  568.7لھذا النشاط, حيث بلغت (
  .2011مليون د .ك ) في عام   579.7(     
  

- 1-  
                                                                   

 



 

ديرات باألسعار .6 ة والتق أما بقية األنشطة االقتصادية األخرى فكانت التقديرات باألسعار الجاري
ل ةتمتفاوالمثبتة ال تعكس ارتفاعات  ذه األنشطة خدمات النق و  خالل الفترة ويستثني فقط من ھ

 .دمة المقدمةخفاض في أسعار الخان ىحيث صاحب التقدم في مجال االتصاالت إل االتصاالت
 

  
  االقتصاديةثانيا : معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي في األنشطة 

  
  

الي باألسعار  4) والشكل البياني (  5يعرض الجدول (  ي اإلجم اتج المحل ) معدالت النمو في الن
ائغير النفطي واألنشطة االقتصادية ، المثبتة وفقاً للقطاعين النفطي و ج حيث يمكن عرض النت

  -التالية  :
  
ة النمو في الناتج  معدل متوسط بلغ.  1 الي باألسعار المثبت ي االجم رة (خالل المحل -2011الفت

 باألسعار الجارية المعدل لنفس الفترة متوسط في حين بلغ% ) 9.1 (نسبة مقدارھا )2012
  .% )22.3(  نسبة مقدارھا

  
ات ف2 رت البيان اعين.  أظھ ي، ي القط ر النفط ي وغي م (  النفط دول رق اس  ) 7ج  2010بأس

% ) في القطاع النفطي  13.4النمو الحقيقي للناتج فكانت في المتوسط ( لعداختالفاً في م
رة  ـين كانت ()2012-2011(خالل فت ي ح ر النفطي ،%3.7ف ي أن  ) للقطاع غي ذا يعن وھ

ا و ، القطاع غير النفطي يحقق تقدما ملحوظا خالل الفترة إذا ما قيس بالقطاع النفطي ذا م ھ
د  ة فق ديرات باألسعار الجاري يبينه معدل النمو المحسوب للتقديرات باألسعار المثبتة أما التق

  % )31.7أعطت معدالت عالية للنمو في القطاع النفطي حيث بلــغ في المتوسـط ( 
  غـير النفطـي باألسـعار الجاريــةالمتحقق في القطاع  يزيد بقدر واضح عنوھذا المعـدل      
        )9.0. ( %  

  
نشاط الزراعه تمثلت في  في القطاع الغير نفطيلنمو لاألنشطة الرائدة  كما تشير البيانات أن.  3

ره ( الل الفت ه خ عار المثبت دل النموباألس ط مع غ متوس ث بل يد حي )  2012-2011والص
طة %),28.1( ةأنش ناعات التحويلي دمات  % )16.8(  الص ع والخ دمات المجتم وخ

  .)  5% ) جدول رقم ( 5.5( االجتماعية و الشخصية
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  ثالثاً   :   معدالت النمو في عناصر اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة 
  

  
اني (  6تعكس مؤشرات معدالت النمو المبينة في جدول (  اق إلالعناصر )  3) والعرض البي نف

  -باألسعار المثبتة النتائج التالية  :
  
ومي1 اق الحك اع اإلنف جل.  ارتف ث س الي حي دل ع دل ،  بمع دره مع طا ق ة متوس و الحقيقي  النم

11.1.%  
  
دالت ا2 ي مع ة ف ادة الحقيقي ـدلإل.  الزي ائلي حيث سجل مع اق الع ـطاً  نف ـة متوس و الحقيقيـ النم

ً  5.4قدره (   .نفاق األسرى خالل فترةإلفي مستوى ا % ) مما يعكس تحسناً حقيقيا
  
ة.  عالقة ضعيفة بين الزيادة 3 ر المالي اني،(  في استثمارات األصول غي ، أجھزة دات يتشي مب

ـ دات ) والزي جلومع ث س ـج حي ي النات ة ف تثمارات دلمع ادة الحقيقي ذه االس ي ھ ادة ف  الزي
  .%)9.3( فترةالالنمو السنوي للناتج خالل تلك  ال تتفق مع معدل %)3.3(

  
دل4 ي الصادرات ومع و ف دل النم ين مع ة ب ـة موجب ـة قوي ـالل  .  عالق ـي خـ اتج الحقيق و الن نم

ـترة ( ا يعكس 2012-2011الف ر) مم ي  المباشر للصادرات األث ي الحقيق اتج المحل ى الن عل
دل فترة.ال خالل ا مستقلة أما الواردات فكان مع رة عن تغي النمو لھ ا خالل الفت  رفي تغيرھ

تيراد بصرف النظ لة لالس ة منفص س سياس ا يعك ي مم ي الحقيق اتج المحل و الن ن النم ر ع
    الناتج.االقتصادي في 

 

م (  .5 واردات جدول رق ة في حجم الصادرات وحجم ال ام المبين اد  4تعكس األرق ) مدى اعتم
وطني عل ارجي .  واالقتصاد ال الم الخ دليى الع ل من الصادرات  شير مع ي لك و الحقيق النم

غ حيث،)2012-2011ردات خالل الفترة (والوا % ) 10.3(  اتي الصادرـدل النمو فـمع بل
 . الفترة % ) في المتوسط خالل 5.0( ىيشير إل وارداتالنمو في ال لفي حـين أن معد
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  رابعا : معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية و المثبتة

  

م (  8لنمو المبينة بجدول ( تعكس معدالت ا       اني شكل رق نمو )  5) والعرض البي
اتج  الي  للن ي االجم نالمحل ة م عار الجاري نة  باألس غ المتوسط  2012 ىإل2011س د بل وق

اتج % ) ، أما معدل22.7(  الفترةالجارية خالل  نمو الناتج باألسعار نوي لمعدلالس  نمو الن
  % ).9.3(  الفترةله خالل  سنويالمتوسط بلغ ال فقدباألسعار المثبتة المحلي االجمالي 

  

  

      

  

  خامسا : متوسط معدل النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

  

م جدولأظھرت المعدالت المبينة بال                م (  9(  رق اني شكل رق أن )  6) والعرض البي

غ (اإلجمالي  النمو لنصيب الفرد من الناتج المحلي معدل متوسط % ) خالل 2.9 -% 8.7بل

  .على التوالي )2012-2011الفترة (
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Analytical notes of GDP  

 

First, GDP at current and constant prices in the economic activities 

 

The data presented  in  the  table  (3) and  figures  (1),  (2)  indicates  the  following:  
 

1. GDP has  increased as the Nominal concept was (41039.0 million K.D)  in 2012 

compared to 2011 (37870.3 million K.D) It appears that the rise  in the graph (1) 

for the current and constant prices.   

 

2. The data in general shows the reduction in the value of GDP at 
constant prices from their at current prices, also the value of the 
difference between gross GDP at constant and current prices 
increased  in 2012 due to the significant increase of production and oil 
price that year.  

 

3. When comparing the GDP with constant and current prices in every 
economic activity, separately Table (3) and the graphic No. (2) for the 
year 2012, it is clear that the estimates, of current and constant is are 
so different and activity (this activity includes the GDP of crude oil and 
natural gas) where it is observed the stagnation in the GDP at constant 
prices are compared to the GDP at current prices, and this is a 
reflection of rising of the crude oil prices.  

 

4. The manufacturing sector table No. (3) Reflects that the estimates at 
constant prices are less than the estimates at current prices and this is 
due to the increased prices of manufactured products.  

5. For electricity and water activity observed simple decrease in the 
value added of this activity, reaching in 2012 (568.7 million K.D) 
comparing with (579.7million K.D) in 2011. 

 

 

‐2‐ 



 

6. The rest of the other economic activities were estimated at current 
prices and estimates at constant prices reflect significant gains during 
the period and exempts only those activities of transport services and 
communication with the advances in communications to a decline in 
the price of the service provided. 

Second, growth rates in gross domestic product (GDP) by economic 
activities 
 
 

Table (5) and Figure (4) present growth rates in GDP at constant prices 
according to the sectors of oil and non-oil economic activities, where 
you can view the following results: - 

 

1.  The growth rate average in GDP at fixed prices during the period 
(2011-2012) ratio of (9.1%), while the rate average for the same period 
at current prices ratio of (22.3%). 

 

2. The data in the both sectors, (oil/ non-oil) in table (7) of the 2010  
base present a difference in the rate of real GDP growth it was on 
average (13.4%) in the oil sector during (2011-2012) while it was (3.6%) 
for the non-oil sector, and this means that the non-oil sector to achieve 
a significant progress during the period as compared to the oil sector. 
and this may be reflected by the growth rate calculated for the 
estimates at constant prices. The estimate at current prices has given 
high rates of growth in the oil sector where the average was (31.7%). 
This rate is more than the average achieved in non-oil sector at current 
prices (9.0%).  

3. If we dealt with the analysis of economic activities within the non-oil 
sector, we will find that the activities leading to economic growth was 
the activities of agriculture &fishing with an average real growth rate 
during the (2011-2012) of (28.1%) and the activity manufacturing, 
where the growth rate during the same period was (16.8%), and 
community services and social services and personal (5.5%) in table 
(5). 
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Third; the growth rates of the elements of expenditure on GDP at 
constant prices 

 
The indicators and the growth rate shown in table (6) and graph (3) 
reflect the components of spending at constant prices as following: - 
 

1. Rise of the government spending, which reported high rate of real 
growth rate with an average of 11.1%. 
 

2. Real increase in the rates of family expenditure, with an average real 
growth rate of (5.4%), reflecting an improvement in the level of real 
household expenditure during(2011-2012). 
 

3. Weak relationship between the increase in investments of non-
financial assets (buildings, equipment) and the real increase in GDP, 
what even a volatile rate of growth in these investments (3.3%) are 
recorded during (2011-2012) with are not related with annual growth 
rate of GDP during that period (9.3%). 
 

4. Strong positive relationship between growth rate in exports and 
growth rate of real GDP during the period (2011-2012), although at 
varying rate, reflecting the direct impact of exports to real GDP during 
the period. The import growth rate was independent in its change 
during the period for changes in real GDP, reflecting a separate of 
policy of import regardless of the economic growth in GDP. 
 

5. The numbers that appear in the volume of exports and imports table 
No. (4) Reflect the dependence of the national economy on the outside 
world. The real growth rates for both exports and imports during the 
period (2011-2012), and the rate of annual growth in exports (10.3%) 
while the rate of annual growth in imports represent (5.0%) as average 
during the period. 
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Fourth, the growth rates of GDP at current and constant prices  

 
 

 
the growth rates in table (8) and the graphic number (5) reflect the 
growth of GDP at current prices from year to year has been as annual 
average growth rate of GDP at current prices (2011-2012)is(22.7%), 
while the growth rate of GDP at constant prices has annual average 
during that period (9.3%). 

 

 

 

Fifth, the average growth rate of per capita real GDP 

 
 
The rates in Table (9) and the graphic number (6) Showed that the 
average growth of per capita GDP reached (8.7%.2.9) during (2011-
2012).  
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TABLES 

 
 
 
 
 
 
 



( 1 )  Table No. (1 ) جدول رقم

 Gross output by kind of economic activity at current

constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100) &  للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100)

ConstantCurrentConstantCurrentConstantCurrent

39828.548446.335193.841065.529751.229751.2Oil and oil products sectorقطاع النفط و المنتجات النفطية

32765.536129.030212.631589.229407.829407.8Non-oil sectorsالقطاعات غير النفطية

223.6254.2208.3225.4157.2157.2Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

215.2242.8199.9215.2144.5144.5Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

8.411.48.410.212.712.7Fishingصيد البحر

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات 
الصلة

24415.832898.322085.927786.318938.718938.7
Extraction of crude petroleum and natural 
gas and service activities incidental to oil 
and gas

24262.132725.321928.327615.618788.318788.3استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Extraction of crude petroleum and natural 
gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 
باستثناء خدمات المسح

153.7173.0157.6170.7150.4150.4
Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying

20796.721276.417054.117372.014151.614151.6Manufacturingالصناعات التحويلية

493.3555.6483.9520.3512.6512.6Manufacture of food products and beveragesصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

23.425.523.524.522.422.4Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

74.982.176.680.681.081.0صناعة المالبس وتھيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 
and dyeing of fur

3.64.03.53.73.03.0دبغ وتھيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية
Tanning and dressing of leather, 
manufacture of luggage, hand bags, 
saddlery and harness

14.415.213.414.216.316.3صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا األثاث
Manufacture of wood & of products of wood 
cork, except furniture manufacture of article 
of straw

76.886.077.981.976.576.5Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته

121.4136.8107.0112.5109.6109.6الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
Publishing, printing and reproduction of 
recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود 
النووي

15566.415721.013265.513449.910962.910962.9
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel

2954.53104.81555.41595.71111.61111.6صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 
products

119.1134.1127.2134.4121.3121.3Manufacture of rubber and plastic productsصناعة منتجات المطاط واللدائن

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ( خدمات 
تعدينية غير معدنية )

425.9439.5409.0414.2352.4352.4
Manufacture of other non-metallic mineral 
products

108.6120.699.0118.687.687.6Manufacture of basic metalsصناعة الفلزات األساسية 

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات 
والمعدات

264.4280.4265.2262.4235.1235.1
Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment

42.741.539.939.844.644.6Manufacture of machinery and equipmentصناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في مكان آخر

صناعة اآلالت واألجھزة الكھربائية غير المصنفة في مكان 
آخر

209.4222.9215.5222.2181.0181.0
Manufacture of electric machinery and 
apparatus n.e.c.

صناعة األجھزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة 
واألدوات البصرية والساعات بأنواعھا

56.961.955.058.569.669.6
Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 
ونصف المقطورة

7.68.77.98.17.57.5
Manufacture of motor vehicles, trailers and 
semi-trailers

81.789.884.386.355.155.1صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport equipment, 
ne.c.

73.966.769.266.366.766.7Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث

.57.057.856.957.418.718.7Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

20.821.518.320.516.116.1Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

نوع النشاط االقتصـادي
20112010 2012*

Kind of economic activity

 اإلنتاج اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار الجارية و المثبتة
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( 1 )  Table No. (1 ) جدول رقم

 Gross output by kind of economic activity at current

constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100) &  للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100)

ConstantCurrentConstantCurrentConstantCurrent

2761.73527.52608.32755.22577.62577.6Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

2027.52611.81891.12008.21876.91876.9Electricity and gasالكھرباء والغاز  

734.2915.7717.2747.0700.7700.7Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

2483.62637.62347.72497.62357.42357.4Constructionالشييد والبناء

2373.82545.62336.02429.42312.12312.1تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 
Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants

1753.31898.11723.41807.91738.91738.9Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

128.2114.5125.0109.996.096.0Hotelsالفنادق 

492.3533.0487.6511.6477.2477.2Restaurantsالمطاعم

5188.35391.25085.65235.65312.55312.5Transport, storage and communicationsالنقل والتخزين والمواصالت

2832.13025.72804.12947.33182.43182.4Transport and storageالنقل والتخزين

2356.22365.52281.52288.32130.12130.1Communicationsاإلتصاالت

6437.46811.96156.46373.26235.06235.0Finance, real estate and business servicesالخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال

3431.33558.63212.83303.23484.23484.2Financial institutionsالمؤسسات المالية

119.9124.3114.7117.9108.1108.1Insuranceالتأمين

2179.52323.22099.62187.02028.92028.9Real estateالعقارات

706.7805.8729.3765.1613.8613.8Business servicesخدمات األعمال

7913.19232.67524.17980.07116.97116.9خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية
Commmunity, social and personal 
services

3613.54120.53445.93624.53313.93313.9Public administration and defenceاإلدارة العامة والدفاع

208.4240.9202.6205.1190.6190.6Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

1694.82118.11617.41738.31495.21495.2Educationالتعليم

1032.41176.4984.01039.0889.1889.1Healthالصحة

325.1436.3310.4366.2307.5307.5Social security & welfare servicesالخدمات االجتماعية

460.1516.2442.4455.2407.7407.7Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيھية والثقافية

578.8624.2521.4551.7512.9512.9Personal and household servicesالخدمات الشخصية والمنزلية

72594.084575.365406.472654.759159.059159.0Sub-Totalالمجموع  - جزئي

------   ناقصاً  :  الخدمات المصرفية و التأمينية المحتسبة
   less:  Imputed  bank &  Insurance       
service charges

All Producers   72594.084575.365406.472654.759159.059159.0مجموع المنتجين

Import duties   192.0204.3212.7221.8211.5211.5رسوم الواردات

72786.084779.665619.172876.559370.559370.5Total Output    إجمالي  اإلنتاج

Provisional **  أوليه
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( 2 ) Table No. (2 ) جدول رقم
 Intermediate consumption by kind of economi

current & constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100)  للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100)

ConstantCurrentConstantCurrentCurrentCurrent

14745.014919.812774.312966.010250.110250.1Oil and oil products sectorقطاع النفط و المنتجات النفطية

15130.616614.813254.613827.412986.512986.5Non-oil sectorsالقطاعات غير النفطية

98.1108.884.188.577.277.2Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

96.0105.982.386.372.772.7Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

2.12.91.82.24.54.5Fishingصيد البحر

644.5687.6771.4801.5454.8454.8استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة
Extraction of crude petroleum and 
natural gas and service activities 
incidental to oil and gas

571.4605.4695.7719.5381.8381.8استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Extraction of crude petroleum and natural 
gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 
باستثناء خدمات المسح

73.182.275.782.073.073.0
Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying

18161.718519.814865.015111.512218.512218.5Manufacturingالصناعات التحويلية

401.3424.4376.7391.0386.2386.2صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
Manufacture of food products and 
beverages

15.616.115.515.513.913.9Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

26.732.227.930.931.731.7صناعة المالبس وتھيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 
and dyeing of fur

2.32.22.32.31.81.8دبغ وتھيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية
Tanning and dressing of leather, 
manufacture of luggage, hand bags, 
saddlery and harness

9.59.49.59.610.610.6صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا األثاث
Manufacture of wood & of products of 
wood cork, except furniture manufacture 
of article of straw

56.561.558.161.355.055.0Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته

73.987.664.865.966.966.9الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
Publishing, printing and reproduction of 
recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود 
النووي

14173.614314.412078.612246.59868.39868.3
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel

2353.52473.21189.41220.2909.6909.6صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 
products

92.097.397.698.487.387.3صناعة منتجات المطاط واللدائن
Manufacture of rubber and plastic 
products

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ( خدمات تعدينية 
غير معدنية )

293.8303.3285.9289.6240.2240.2
Manufacture of other non-metallic mineral 
products

85.394.778.794.374.874.8Manufacture of basic metalsصناعة الفلزات األساسية 

195.3207.1200.1198.0169.9169.9صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment

34.033.031.931.826.826.8Manufacture of machinery and equipmentصناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في مكان آخر

صناعة اآلالت واألجھزة الكھربائية غير المصنفة في مكان 
آخر

158.3168.5163.0168.0141.0141.0
Manufacture of electric machinery and 
apparatus n.e.c.

صناعة األجھزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة واألدوات 
البصرية والساعات بأنواعھا

18.920.617.118.235.335.3
Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 
ونصف المقطورة

5.96.75.86.15.35.3
Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers

53.158.454.155.425.025.0صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport 
equipment, ne.c.

44.540.241.740.041.541.5Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث

.51.952.651.652.114.714.7Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

15.816.414.716.412.712.7Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

 اإلستھالك الوسيط حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعارالجارية والمثبتة

نوع النشاط االقتصـادي
20112010 2012*
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( 2 ) Table No. (2 ) جدول رقم
 Intermediate consumption by kind of economic activity at

2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100) current & constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100)  للفترة من

ConstantCurrentConstantCurrentCurrentCurrent

2193.02905.22028.62145.42067.52067.5Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

1743.72299.01594.81693.61630.41630.4Electricity and gasالكھرباء والغاز  

449.3606.2433.8451.8437.1437.1Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

1733.81827.11609.41724.71627.11627.1Constructionالشييد والبناء

808.4854.6795.3823.6766.2766.2تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 
Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants

483.3512.4472.8491.0465.4465.4Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

44.447.044.045.739.639.6Hotelsالفنادق

280.7295.2278.5286.9261.2261.2Restaurantsالمطاعم

2815.02969.62831.92927.02906.92906.9النقل والتخزين والمواصالت
Transport, storage and 
communications

1859.21956.31875.11933.32005.92005.9Transport and storageالنقل والتخزين

955.81013.3956.8993.7901.0901.0Communicationsاإلتصاالت

1710.61802.71608.81663.91585.51585.5الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال
Finance, real estate and business 
services

449.5466.2432.2444.4481.5481.5Financial institutionsالمؤسسات المالية

18.819.518.118.618.618.6Insuranceالتأمين

964.31022.4887.2921.4873.1873.1Real estateالعقارات

278.0294.6271.3279.5212.3212.3Business servicesخدمات األعمال

1710.51859.21434.41507.31532.91532.9خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية
Commmunity, social and personal 
services

856.0898.0688.9722.7852.9852.9Public administration and defenceاإلدارة العامة والدفاع

76.788.063.264.966.066.0Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

202.7213.4143.9148.2128.4128.4Educationالتعليم

355.4404.9328.2346.6275.4275.4Healthالصحة

54.672.451.560.357.257.2Social security & welfare servicesالخدمات االجتماعية

131.9146.7125.8129.8122.5122.5Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيھية والثقافية

33.235.832.934.830.530.5Personal and household servicesالخدمات الشخصية والمنزلية

29875.631534.626028.926793.423236.623236.6Sub-Totalالمجموع  - جزئي

1885.41955.41711.91760.11764.71764.7   الخدمات المصرفية و التأمينية المحتسبة
  Imputed  bank & Insurance                  
service charges

All Producers   31761.033490.027740.828553.525001.325001.3مجموع المنتجين

Import duties   ------رسوم الواردات

31761.033490.027740.828553.525001.325001.3Total Intermediate Consumptionإجمالي اإلستھالك الوسيط

Provisional **  أوليه

Kind of economic activity نوع النشاط االقتصـادي
2011

 اإلستھالك الوسيط حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعارالجارية والمثبتة
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( 3 ) Table No. (3 ) جدول رقم
 Gross domestic product by kind of economic activity at 

current & constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100)  والمثبتة للفترة من 2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100)

ConstantCurrentConstantCurrentConstantCurrent

25083.533526.522419.528099.519501.119501.1Oil and oil products sectorقطاع النفط و المنتجات النفطية

17634.919514.216958.017761.816421.316421.3Non-oil sectorsالقطاعات غير النفطية

125.5145.4124.2136.980.080.0Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

119.2136.9117.6128.971.871.8Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

6.38.56.68.08.28.2Fishingصيد البحر

23771.332210.721314.526984.818483.918483.9استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة
Extraction of crude petroleum and 
natural gas and service activities 
incidental to oil and gas

23690.732119.921232.626896.118406.518406.5استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Extraction of crude petroleum and natural 
gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 
باستثناء خدمات المسح

80.690.881.988.777.477.4
Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying

2635.02756.62189.12260.51933.11933.1Manufacturingالصناعات التحويلية

92.0131.2107.2129.3126.4126.4صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
Manufacture of food products and 
beverages

7.89.48.09.08.58.5Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

48.249.948.749.749.349.3صناعة المالبس وتھيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 
and dyeing of fur

1.31.81.21.41.21.2دبغ وتھيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية
Tanning and dressing of leather, 
manufacture of luggage, hand bags, 
saddlery and harness

4.95.83.94.65.75.7صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا األثاث
Manufacture of wood & of products of 
wood cork, except furniture manufacture 
of article of straw

20.324.519.820.621.521.5Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته

47.549.242.246.642.742.7الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم المسجلة
Publishing, printing and reproduction of 
recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود 
النووي

1392.81406.61186.91203.41094.61094.6
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel

601.0631.6366.0375.5202.0202.0صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 
products

27.136.829.636.034.034.0صناعة منتجات المطاط واللدائن
Manufacture of rubber and plastic 
products

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ( خدمات 
تعدينية غير معدنية )

132.1136.2123.1124.6112.2112.2
Manufacture of other non-metallic mineral 
products

23.325.920.324.312.812.8Manufacture of basic metalsصناعة الفلزات األساسية 

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات 
والمعدات

69.173.365.164.465.265.2
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment

8.78.58.08.017.817.8Manufacture of machinery and equipmentصناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في مكان آخر

صناعة اآلالت واألجھزة الكھربائية غير المصنفة في 
مكان آخر

51.154.452.554.240.040.0
Manufacture of electric machinery and 
apparatus n.e.c.

صناعة األجھزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة 
واألدوات البصرية والساعات بأنواعھا

38.041.337.940.334.334.3
Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة 
ونصف المقطورة

1.72.02.12.02.22.2
Manufacture of motor vehicles, trailers 
and semi-trailers

28.631.430.230.930.130.1صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport 
equipment, ne.c.

29.426.527.526.325.225.2Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث

.5.15.25.35.34.04.0Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

5.05.13.64.13.43.4Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار الجارية

نوع النشاط االقتصـادي
20112010 2012*

Kind of economic activity
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( 3 ) Table No. (3 ) جدول رقم
 Gross domestic product by kind of economic 

2010 إلي 2012 ( مليون د.ك ) (2010=100) current & constant prices, 2010- 2012 (KD Million) (2010=100)  والمثبتة للفترة من

ConstantCurrentConstantCurrentConstantCurrent

568.7622.3579.7609.8510.1510.1Electricity, gas and waterالكھرباء والغاز والمياه

283.8312.8296.3314.6246.5246.5Electricity and gasالكھرباء والغاز  

284.9309.5283.4295.2263.6263.6Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

749.8810.5738.3772.9730.3730.3Constructionالشييد والبناء

1565.41691.01540.71605.81545.91545.9تجارة الجملة والتجزئة  والفنادق والمطاعم
Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants

1270.01385.71250.61316.91273.51273.5Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

83.867.581.064.256.456.4Hotelsالفنادق

211.6237.8209.1224.7216.0216.0Restaurantsالمطاعم

2373.32421.62253.72308.62405.62405.6النقل والتخزين والمواصالت
Transport, storage and 
communications

972.91069.4929.01014.01176.51176.5Transport and storageالنقل والتخزين

1400.41352.21324.71294.61229.11229.1Communicationsاإلتصاالت

4726.85009.24547.64709.34649.54649.5الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال
Finance, real estate and business 
services

2981.83092.42780.62858.83002.73002.7Financial institutionsالمؤسسات المالية

101.1104.896.699.389.589.5Insuranceالتأمين

1215.21300.81212.41265.61155.81155.8Real estateالعقارات

428.7511.2458.0485.6401.5401.5Business servicesخدمات األعمال

6202.67373.46089.76472.75584.05584.0خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية
Commmunity, social and personal 
services

2757.53222.52757.02901.82461.02461.0Public administration and defenceاإلدارة العامة والدفاع

131.7152.9139.4140.2124.6124.6Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

1492.11904.71473.51590.11366.81366.8Educationالتعليم

677.0771.5655.8692.4613.7613.7Healthالصحة

270.5363.9258.9305.9250.3250.3Social security & welfare servicesالخدمات االجتماعية

328.2369.5316.6325.4285.2285.2Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيھية والثقافية

545.6588.4488.5516.9482.4482.4Personal and household servicesالخدمات الشخصية والمنزلية

42718.453040.739377.545861.335922.435922.4Sub-Totalالمجموع  - جزئي

1885.41955.41711.91760.11764.71764.7   ناقصاً  :  الخدمات المصرفية و التأمينية المحتسبة
   less:  Imputed  bank &                           
Insurance service charges

All Producers   40833.051085.337665.644101.234157.734157.7مجموع المنتجين

Import duties   192.0204.3212.7221.8211.5211.5رسوم الواردات

41025.051289.637878.344323.034369.234369.2GDP at purchaser's valuesالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

Provisional **  أوليه
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 الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار الجارية

نوع النشاط االقتصـادي
20112010 2012*



Table No. (4)    جدول رقم (4)
Gross domestic product by type of expenditure   الناتج المحلي االجمالي حسب نوع االنفاق باألسعار الجارية و المثبتة

at current and constant prices , 2010-2012  (2010=100)    للفترة من 2010 الى 2012  ( 100=2010 ) 

( K.D million )    ( مليون د.ك )

ConstantCurrentConstantCurrentConstantCurrent

7,334.37,775.46,380.16,626.45,946.65,946.6   االنفاق االستھالكي النھائي الحكومي (أ)
   General government final 

consumption expenditure (a)

10,482.811,348.89,836.510,319.09,444.59,444.5   االنفاق االستھالكي النھائي الخاص (ب)
   Private  final consumption         

expenditure (b)

17,817.119,124.216,216.616,945.415,391.115,391.1   االنفاق االستھالكي النھائي (أ) + (ب)
   Final consumption                      
expenditure (a)+(b)

                Cross capital formationl   7,435.47,746.47,201.47,261.66,964.16,964.1   تكوين رأس المال االجمالي

Export of goods and services   26,834.236,188.025,020.231,126.022,055.022,055.0   الصادرات من السلع و الخدمات

11,061.711,769.010,559.911,010.010,041.010,041.0   ناقصا : الواردات من السلع و الخدمات
   Less: Import of goods and                   

services

41,025.051,289.637,878.344,323.034,369.234,369.2   االنفاق على اجمالي الناتج المحلي
    Expenditure on gross                 

domestic product

Provisional **  أوليه

Type of Expenditure
2012*

نوع االنفاق
20112010
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Table No. ( 5 )جدول رقم ( 5 )

Annual growth rates of GDP at constant prices by kind معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة حسب نوع النشاط اإلقتصادي
of economic activity during, 2011-2012 (2010=100)للفترة من 2012-2011   (100=2010)

Yearمتوسط معدل النموالسنة

نوع النشاط االقتصادي
Growth rate 

average   
Kind of economic activity

Oil and oil products sector%15.0%11.9%13.4قطاع النفط الخام و المنتجات النفطية

Non-oil sectors%3.3%4.0%3.6القطاعات غير النفطية

Agriculture & fishing%55.3%1.0%28.1الزراعة و صيد البحر

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة
13.4%11.5%15.3%

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

Manufacturing%13.2%20.4%16.8الصناعات التحويلية

Electricity, gas and water%13.6%1.9-%5.9الكھرباء و الغاز و المياه

Construction%1.1%1.6%1.3التشييد و البناء

Wholesale & retail trade, hotels & restaurants%0.3-%1.6%0.6تجارة الجملة و التجزئة و المطاعم و الفنادق

Transport, storage and communications%6.3-%5.3%0.5-النقل و التخزين و المواصالت

Finance, insurance, real estate & business services%2.2-%3.9%0.9الخدمات المالية و العقارات و خدمات األعمال

Community, social & personal services%9.1%1.9%5.5خدمات المجتمع و الخدمات االجتماعية و الشخصية

%3.0-%10.1%3.6  الخدمات المصرفية و التأمينية المحتسبة
 Imputed bank & insurance service charges

Import duties%0.6%9.7-%4.6-رسوم الواردات

GDP  at purchaser's  values%10.2%8.3%9.3الناتج المحلي االجمالي بسعر المشتري

Provisional ** أولية

2011 2012*
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Table No ( 6 )جدول رقم ( 6)
Annual growth rates of GDP at constant prices by type of معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار المثبتة حسب نوع االنفاق

expenditure during , 2011-2012 ( 2010=100 )

متوسط معدل النمو

Growth rate 

average 

%7.3%15.0%11.1االنفاق االستھالكي النھائي الحكومي (أ)
General government final consumption 

expenditure (a)

Private final consumption expenditure (b)%4.2%6.6%5.4االنفاق االستھالكي النھائي الخاص (ب)

Final consumption expenditure (a)+(b)%5.4%9.9%7.6االنفاق االستھالكي النھائي (أ) + (ب)

Gross capital formation%3.4%3.2%3.3تكوين رأس المال االجمالي

Exports of goods and services%13.4%7.3%10.3الصادرات من السلع و الخدمات

Imports of goods and services %5.2%4.8%5.0 الواردات من السلع و الخدمات

Provisional **  أوليه

2012*

للفترة من2011 الى 2012  ( 100=2010 )
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2011Type of Expenditureنوع االنفاق



Table No.(7)جدول رقم   (7)
Annual growth rates of GDP at current & constant prices   معدالت النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية و المثبتة

of oil and non-oil sector during (2011-2012) للقطاعين النفطي وغير نفطي خالل الفترة من (2012-2011)
 ( 2010=100)

Average2012*2011

Current%44.1%19.3%31.7جاري

Constant%15.0%11.9%13.4مثبت

Current%8.2%9.9%9.0جاري

Constant%3.3%4.0%3.6مثبت

Provisional ** أولية

Non-Oilغير نفطي
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  (2010=100)

Sectorالقطاع

Oilنفطي  **

** القطاع النفطي : يشمل على نشاطين ھما النفط الخام و الغاز الطبيعي ونشاط المنتجات البترولية المكرره



Table No.(8)جدول رقم   (8)
Annual growth rates of GDP at current & constant prices  معدالت النمو السنوي للناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية و المثبتة

 , 2011-2012 ( 2010=100 )

Average2012*2011Statementالبيان

GDP at current prices%29.0%15.7%22.3الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية

GDP at constant prices   %10.2%8.3%9.3الناتج المحلي االجمالي باألسعار المثبتة

Provisional **  أوليه

للفترة من2011 الى 2012  ( 100=2010 )
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Table No ( 9 )جدول رقم (9)
Per capita GDP at constant prices نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي باألسعار المثبتة

.during (2011-2012)  (2010=100)           K.Dللفترة ( 2011-2012 )  (100=2010)              د.ك

2011Statement*2012البيان

10728.310429.0 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة
 growth rates of per capita GDP at constant 
prices

معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
المثبتة

2.9%8.7%
 growth rates of per capita GDP at constant 
prices

Provisional **  أوليه
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( 1 ) شكل رقم
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والمثبتة بالمليون دينار كويتي

Chart no. 1
GDP at Current & constant prices ( K.D Million )  during 2010 - 2012

(2010=100 )

( 100 = 2010 ) و ( 2012 للفترة ( 2010 -
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2
2

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والمثبتة لعام 2012 حسب نوع النشاط االقتصادي بالمليون دينار كويتي
 ( 2 ) شكل رقم

 ( 2010 = 100 )
GDP at Current & constant   prices for the year 2012 ( K.D Million ) 

Chart no. 2
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شكل رقم ( 3 )
عناصر االنفاق للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة بالمليون دينار كويتي للفترة ( 2010 - 2012 )

( 100 = 2010 )

Chart no.3

GDP components by type of expenditure at constant prices ( K.D. Million ) during ( 2010 - 2012 ) 

( 2010=100 )
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شكل رقم ( 4 )
 معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة بالقطاعين النفطي وغير النفطي

 مقاسة من السنة السابقة  - للفترة ( 2010 - 2012 ) %
( 2010=100 )
Chart no.4

Annual growth rates of GDP at constant prices by oil & non-oil sectors
measured from previous year - during ( 2010 - 2012 ) %

( 2010 = 100 )
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شكل رقم ( 5 )
معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية والمثبتة 

 للفترة ( 2010 - 2012 ) %
( 100=2010 )
Chart no.5

Annual growth rates of GDP at current & constant prices 
 ( 2010-2012 ) %

(2010 = 100 )
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شكل رقم ( 6 )
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( 2010 = 100 )
Per capita GDP at constant prices ( K.D. ) during ( 2010 - 2012 )

Chart no.6
( 100=2010 )

للفترة ( 2010 - 2012 )
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار المثبتة بالدينار الكويتي
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