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  عزيزي القـــارئ
  
  
سمى           "   علي أن  1963لسنة   ) 27( نصت المادة األولي من القانون رقم        - داد واإلحصاء ت شأ إدارة للتع تن

يط    س التخط ق بمجل صاء وتلح ة لإلح ي    اإلدارة المرآزي د ف صائي الوحي ع اإلح ي المرج ون اإلدارة ه وتك
    "  .الدولة

   ) .1976 سبتمبر 6ضى المرسوم األميري الصادر في وأصبحت اإلدارة تابعة لوزارة التخطيط بمقت(  
  
  -:تقوم اإلدارة المرآزية لإلحصاء بما يلـي   "  من القانون المشار إليه ) 3( ومما جاء في المادة رقم  -
  

وزارات واإلدارات       • ة ال ي آاف ذلك ف صة ب سام المخت ا األق وم به ي تق صاءات الت ال اإلح ى أعم راف عل األش
  .التي تساهم الحكومة فيها  ،  والتنسيق بين أعمالها  والمؤسسات والشرآات 

  

توحيد المعلومات اإلحصائية وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة األعالم المختلفة علي نشر وإذاعة     •
ة                البيانات والدراسات اإلحصائية بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث ال يتناول النشر أي

  .فردية خاصة بيانات 
 
م        - ادة رق ى أن       ) 4( وقد نصت الم انون عل ة والمؤسسات           "  من الق وزارات واإلدارات الحكومي اون ال تتع

ات                        ع البيان دها بجمي ى أآمل وجه وتم داد عل العامة مع اإلدارة المرآزية لإلحصاء في إتمام اإلحصاء والتع
  "  .التي تطلبها وتتبع تعليماتها من الناحية الفنية  

  
م    - ادة رق ي الم اء ف ا ج ات والمؤسسات الخاصة وأصحاب     "   )6( ومم شرآات والجمعي راد وال ى األف عل

صاء أو      ة لإلح ات الالزم ع البيان دموا جمي صناعية أن يق ة وال ة والتجاري ة والمهني ة والحرفي ال العام المح
ة           التعداد في المواعيد المحددة لذلك إلي اإلدارة المرآزية لإلحصاء أو مندوب           ذه المهم نهم له "  يها الذين تعي

.  
  
تكون جميع البيانات الفردية    "   سرية البيانات حيث نصت المادة بأن           )7( آما آفل القانون في مادته رقم        -

ان          التي تتعلق باإلحصاء أو التعداد سرية وال يجوز نشرها ويحظر اطالع الغير عليها أو تبليغه بها سواء آ
اصة إال بموافقة صاحب الشأن بها وال يجوز إستخدامها لغير األغراض اإلحصائية   فردًا أو هيئة عامة أو خ   

.  "  
  
  
رار مجلس                 وحدة المرجع اإلحصائي   وتطبيقًا لمبدأ  - زم ق د أل  الذي أورده قانون اإلحصاء في مادته األولي فق

ى          1984لسنة   ) 23( الوزراء  رقم     ة مسبقة     جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالحصول عل موافق
من اإلدارة المرآزية لإلحصاء قبل جمع أية بيانات إحصائية من الغير أو إجراء بحوث أو استطالعات رأي                  

  . ميدانية تتطلب جمع بيانات من مصادر ال تتبعها وال تربط فيما بينها أية عالقة إدارية 
 



  
  

  مـقـــــدمــة
  

صادية واالجت      ة االقت سليم للتنمي يط ال د التخط ات    يعتم وافر البيان دي ت ى م ة عل ماعي
والمعلومات األساسية والدقيقة التي تكون عونًا للباحثين والمخططين ومتخذي القرار عند إعداد             

اعي            ك تحرص          .   ومتابعة وتقييم ورسم سياسات اإلنماء االقتصادي واالجتم ذلك ومن أجل ذل ل
د من اإلحصاءات و ى إصدار العدي ة لإلحصاء عل ي تغطي مختلف اإلدارة المرآزي الدراسات الت

صادي من زراعة وصناعة   شاط االقت ة أوجه الن ت وآاف ة الكوي ومي بدول صاد الق قطاعات االقت
  .   الخ   …وتشييد وخدمات 

  

صادية     شطة االقت واع األن شمل مختلف أن ات ت وفر معلوم ة ت رًا ألن الحسابات القومي ونظ
ى رص           ساعد عل صادية           ومختلف قطاعات االقتصاد فإنها بذلك ت رات االقت ر من المتغي د سلوك آثي

ال                     وين رأس الم ومي وتك شية أو االستهالك الحك ل استهالك األسر المعي والمجاميع الرئيسية مث
  .   الخ  …والصادرات والواردات واألجور واألرباح والضرائب واإلقراض واإلقتراض  

  

زية لإلحصاء من مختلف    وفي ضوء البيانات والمعلومات التي حصلت عليها اإلدارة المرآ          
ة             ة باألسعار الجاري سية للحسابات القومي دير المجاميع الرئي م تق المصادر الحكومية والخاصة ت

ذه            2007 - 2005عن الفترة من     شملها ه  ومن أهم المجاميع األساسية للحسابات القومية التي ت
  -:النشرة ما يأتي  

  

ة  ،        الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،  ا     الي باألسعار الجاري ومي اإلجم اتج الق لن
ائي الخاص                    اق االستهالآي النه الدخل القومي بأسعار السوق  ،   الدخل القومي المتاح  ،   اإلنف
صفقات                          ائض من ال وين الرأسمالي  ،   الف والحكومي  ،   صافي االدخار القومي  ،   صافي التك

اتج الم   ن الن رد م صيب الف ة  ،   ن ومي    الخارجي اتج الق ن الن رد م صيب الف الي  ،   ن ي اإلجم حل
  .   الخ    …اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي  

  
ة لإلحصاء     وتأمل   ساعد               اإلدارة المرآزي ا ي شرة  م ذه الن دمت في جداول ه د ق  أن تكون ق

يهم من   سند إل ا ي از م ي إنج ة ف صادية والتخطيطي ة واالقت شئون المالي ة بال ات المعني ام الجه مه
  .تتعلق بإعداد ومتابعة وتقييم خطط اإلنماء االقتصادي واالجتماعي  

  

  واهللا ولي التوفيق  ،،،
      

  مدير اإلدارة المرآزية لإلحصاء
  2008 يونيو



  
  الـفـهــــــــرس

  
  مذآرات توضيحية 

  
  جداول المجاميع الرئيسية للحسابات القومية باألسعار الجارية

  
  رقم الجـدول

  

رة من              1 – 1 ي  2005    المجاميع األساسية للحسابات القومية للفت   2007 إل
.  

  

وع القطاع                2 - 1 ر نفطي      "        الناتج المحلي اإلجمالي حسب ن " نفطي وغي
  .2007 إلي 2005للفترة من 

  

رة من 3 - 1 اق للفت وع اإلنف الي حسب ن ي اإلجم اتج المحل ي 2005       الن  إل
2007.  

  

رة من                   النات       4 - 1 ـج المحلـي اإلجمالي حسـب نـوع النشاط االقتصادي للفت
  .2007 إلي 2005

  

شاط      5 - 1 سام الن سب أق الي ح ي اإلجم اتج المحل سبي للن ع الن        التوزي
  .2007 إلي 2005االقتصادي للفترة من 

  

شاط االقتصادي                      6 - 1 سام الن الي حسب أق ي اإلجم اتج المحل        معدل نمو الن
  . 2007 إلي 2005 للفترة من

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مذآرات تحليلية
  للمجاميع اإلقتصادية الرئيسية
  واألنشطة الواردة بالنشرة
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  مذآرة تحليلية للمجاميع االقتصادية
  الرئيسية واألنشطة الواردة بالنشرة

  

  
  

    :2007 - 2005وات المجاميع االقتصادية الرئيسية للحسابات القومية خالل السن:  أوًال  
  
  
    :الناتج المحلي اإلجمالي .1
  

 31750.1 ( 2007بلغت التقديرات األولية للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية عام          
ًا     2006مليون دينار آويتي عام      ) 29469.6( مليون دينار آويـتي مقابل     )   مسجلة بـذلك ارتفاع

    .2006 ، 2007مي بالنسبة لعا % ) 24.9( و  % ) 7.7( قدره 
  

مليون دينار آويتي  ) 17347.6( وقد ساهم القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي بـ 
ام  ل 2007ع ام    ) 16478.3(  مقاب ويتي ع ار آ ون دين دره   2006ملي ًا ق ذلك ارتفاع سجًال ب  م

ر    نتيجة الرتفاع األسعار في سوق النفط العالمي  ،   بينما حقق ا           2007عام  %) 5.3( لقطاع غي
داره  ا مق ام م نفط الخ ر ال ضمنا منتجات تكري ام  ) 15830.2( النفطي مت ويتي ع ار آ ون دين ملي

ل 2007 ام  ) 14145.0(  مقاب ويتي ع ار آ ون دين غ 2006ملي ًا بل سجًال ارتفاع  % ) 11.9(  م
   . 2007خالل عام 
  

طاع غير النفطي في     وبدراسة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي المتولد في بقية أنشطة الق         
    .2006 يتضح حدوث زيادات في األنشطة مقارنة بتقديرات عام 2007عام 
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    :  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.2

  
الي   ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م صيب الف غ متوسط ن ام  ) 9338( بل ي ع ويتي ف ار آ دين

دره    مسجالً 2006دينار آويتي عام   ) 9258( مقابل   2007 ًا ق ا حقق   % )  0.9(  ارتفاع ،   بينم
ام   رد ع صيب الف دل ن سبة 2006مع ًا بن ام   % ) 17.4(  ارتفاع غ ع ث بل ه 2005حي ا قيمت (  م

  .دينار آويتي   ) 7888
  

  
    :نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي.  3
  

غ      2007 متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي عام          انخفض  10420 ( حيث بل
 ) 1706( ًا قدره رتفاع سجل اآما  ،   2006دينار آويتي عام  )  10459 (دينار آويتي مقابل ) 

    .2005 مقارنة بمتوسط نصيب الفرد عام 2006دينار آويتي في عام 
  

  

    :نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح.  4
  

ومي عام                انخفض دخل الق رد من ال سبة    2007 متوسط نصيب الف غ    % ) 2.6(  بن ( إذ بل
 في متوسط     االنخفاض  ويرجع   …2006دينار آويتي عام     ) 9587( دينار آويتي مقابل     ) 9337

ي             اح إل ومي المت دخل الق  صافي دخل    في االنخفاض نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي وال
ارج  اج من الخ ل اإلنت ة عوام لبدرج ن أق ت وانخفاض صا م ال الثاب اع إهالك رأس الم في ارتف

  .التحويالت الجارية من الخارج على التوالي  
  
  
    :اإلنفاق االستهالآي النهائي للحكومة.  5
  

ع من       2007ارتفع اإلنفاق االستهالآي النهائي للحكومة العامة عام          4094.5(  حيث ارتف
ي    2006مليون دينار آويتي عام     )  ويتي عام          ) 4635.1(  إل ار آ ون دين ل      2007ملي ـذا يمث  وهـ
  %  .13.2ـدل  ارتفـاع قـدره مع
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    :اإلنفاق االستهالآي النهائي الخاص.  6
  

ل       ) 9682(  إلي   2007        ارتفع اإلنفاق االستهالآي الخاص عام       ويتي مقاب ار آ  (مليون دين
   % )  .15(  أي بنسبة 2006مليون دينار آويتي عام )  8419.4

  
    :)العام والخاص ( اإلنفاق االستهالآي النهائي .  7
  

 عن مستواه عام     2007سجل اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي والخاص ارتفاعًا عام         
   % )  .14.4( مليون دينار آويتي أي بنسبة  ) 1803.2(  مقداره 2006

  
    :تكوين رأس المال اإلجمالي.  8
  

اق أن          يتضح من تحليل مختلف عناصر ومكونا      وع اإلنف ت الناتج المحلي اإلجمالي حسب ن
ي      ر ف ه التغي ضافًا إلي الي م ت اإلجم ال الثاب وين رأس الم الي أي تك ـال اإلجم وين رأس الم تك

غ في عام             ) 6175.0(  حيث بلـغ    2007المخزون قد ارتفع في عام       ا بل ويتي بينم مليون دينار آ
  .مليون دينار آويتي  ) 4761.7 ( 2006

  
    : االدخارصافي.  9
  

ائي                      اق االستهالآي النه اح واإلنف ومي المت دخل الق ين ال يتمثل صافي االدخار في الفرق ب
ومي و خاص( ديرات ) حك د سجلت التق ام انخفاضًاوق ار ع ي صافي االدخ غ 2007 ف ث بل (  حي

    .2006مليون دينار آويتي عام  ) 18001.0( مليون دينار آويتي مقابل )  17429.0
  

    :درات من السلع والخدماتالصا.  10
  

دار           ويتي عام         ) 1522( ارتفعت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بمق ار آ ون دين ملي
مليون دينار آويتي عام  ) 19316( مليون دينار آويتي مقابل  ) 20838.0(  حيث بلغــت 2007
ن      % ) 7.9( بة سـ أي بن2006 ة م صادرات النفطي ة ال اع قيم ة الرتف ك نتيج  ) 16152 ( وذل

    .2007مليون دينار آويتي عام  ) 17071.8(  إلي 2006مليون دينار آويتي عام 
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    :الواردات من السلع والخدمات.  11
  

ويتي عام       ) 2458.0( سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعًا قدره         مليون دينار آ
ل    )  9580.0(  حيث بلغت    2007 ويتي عام      ) 7122.0 ( مليون دينار آويتي مقاب ار آ ون دين ملي
2006.    

  
  

    :الفائض من الصفقات الجارية.  12
  

دفوعات         زان الم ديرات مي الم               انخفاضاً سجلت تق اج من الع  في صافي دخول عوامل اإلنت
ام   دار  2007الخارجي ع ويتي عن عام    ) 144.0(  بمق ار آ ون دين ذلك 2006ملي   ،   ونتيجة ل

ويتي عام        ) 14965.0( الصفقات الخارجية من     فائض الدولة من     انخفض ار آ  2006مليون دين
   % ) .9.8(  أي بنسبة 2007مليون دينار آويتي عام  ) 13492.0( إلي 

  
  
  

سنوات               :  ثانيًا     صادية خالل ال شطة االقت   2007 - 2005تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األن
:  
  
    :الزراعة والثروة الحيوانية .1

  
روة                سجلت التقد  شاط الزراعة والث دة في ن يرات تغير في القيمة المضافة اإلجمالية المتول

سنتين      والي        2007 ،   2006الحيوانية خالل ال ى الت ا عل ار     ) 61.0( ،   ) 62.4(  فكانت ون دين ملي
  .آويتي  
  

  
    :صيد األسماك .2

  
ا            2007م ارتفعت القيمة المضافة اإلجمالية المتولدة في نشاط صيد األسماك حيث بلغت ع

ا ه  م ل ) 8.5(قيمت ويتي مقاب ار آ ون دين ام )  7.3( ملي ويتي ع ار آ ون دين  أي 2006ملي
  % )  .16.4( بنسبة 
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    : والخدمات ذات الصلةاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.  3

  
از الطبيعي                ام والغ نفط الخ  شامال الخدمات     ارتفعت القيمة المضافة في قطاع استخراج ال

صلةذات ام  ال نفط   2006 ع ة لل اع األسعار العالمي ة المض.    نتيجة الرتف    في افةوبلغت القيم
  ، )  12265.2(   القطاع  هذا
وام  )  17387.0 (،  )  16517.7 (  الل األع ويتي خ ار آ ون دين   2007 ، 2006 ، 2005ملي

والي   ى الت دخل ف.  عل سي لل شكل المصدر الرئي نفط ي زال قطاع ال ا ي ويتي  ،   وم صاد الك ي االقت
خالل  %  54.8،    %  56،     %  52ويساهم بقدر آبير من الناتج المحلي اإلجمالي تبلغ نسبته          

  . على التوالي  2007  ، 2006 ، 2005األعوام  
  

  
    :الصناعات التحويلية. 4
  

ن مليو)  1712.9( الناتج المحلي اإلجمالي المحقق من الصناعات التحويلية من         انخفض  
 انخفاض  بمعدل   2006مليون دينار آويتي في عام       ) 1614.5(  إلي   2005دينار آويتي في عام     

ل  % ) 5.7(  هوواص ام  انخفاض ي ع دل 2007 ف ي   % ) 1.9(  بمع اتج المحل غ الن ث بل حي
    .2007مليون دينار آويتي في عام  ) 1584.2( اإلجمالي للصناعات التحويلية 

  
ديرات ا       ة في مجال                ومن أهم ما تبرزه تق ة صناعة المنتجات النفطي لقطاع استمرار أهمي

والي    ساهم بح ث ت ز حي ا المتمي ة ودوره صناعات التحويلي ضافة  % ) 47.5( ال ة الم ن القيم م
ة عام             صناعات التحويلي ل مساهمتها بحوالي        2007المتولدة في قطاع ال من  % ) 51.4(  مقاب

    .2006القيمة المحققة عام 
  

    :از والمياه  الكهرباء والغ.5
  

 ، 2006 ،  2005حققت صناعة إنتاج الكهرباء والغاز قيمة مضافة موجبة خالل األعوام             
. . مليون دينار آويتي علي التوالي  ) 167.9( ،   )  172.9( ،   )  174.9(   حيث بلغت 2007

)  203.6(  قيمة مضافة موجبة قدرها      2007بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام         . 
ويتي عام      ) 161.9( مليون دينار آويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت         ار آ ون دين   2006ملي

.  



- 6 -  
  
  
    :  التشييد والبناء.6
  

سكنية           اني ال في ضؤ ما قامت به شرآات البناء والتشييد من إنجازات في مجال تشييد المب
ومي أو القطاع           وغير السكنية والمقاوالت الجزئية و الفرعية وسواء آا        نت لحساب القطاع الحك

درها                        ة ق د حقق القطاع قيمة مضافة إجمالي ون   ) 581.8( العائلي أو القطاع الخاص  ،   فق ملي
ل    2007دينار آويتي عام     ويتي عام          ) 533.8(  مقاب ار آ ون دين  بلغت مساهمتها في       2006ملي

والي    الي ح ي اإلجم اتج المحل ي ال % ) 1.8( ،  % ) 1.8( الن امين ف ى 2007  ،  2006ع  عل
  .التوالي  

  
  

    :تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.  7
  

دره                 الي ق ي اإلجم اتج المحل  ) 31.7( حقق نشاطي تجارة الجملة والتجزئة ارتفاعًا في الن
ار   ) 1088.3( ،   حيث بلغ % )  3.0(  بنسبة ارتفاع 2007مليون دينار آويتي عام    مليون دين

ا بل    2006تي عام    ـار آوي ـمليون دين )  1056.6(   ، مقابـل     2007 عام   آويتي  1017.8( غ  ـ بينم
    . 2005ويتي عام ـار آـيون دينـمل) 

  
ة حيث بلغت                   ( أما نشاط المطاعم والفنادق فقد سجل ارتفاعًا في القيمة المضافة اإلجمالي

    .2006 دينار آويتي عام مليون ) 206.1(  مقابل 2007مليون دينار آويتي عام  )  227.0
  

  

    :النقل والتخزين والمواصالت.  8
  

سبة            ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بصفة عامة في أنشطة النقل والتخزين والمواصالت بن
ت  غ       )  %13.5( بلغ ًا بل زين ارتفاع ل والتخ شاط النق جل ن ث س ام % ) 9.0( ،  حي   2007ع

سبة          ادة بن شاط المواصالت زي ة           % ) 15.9 ( وأيضًا حقق ن نتيجة التوسع في الخدمات البريدي
  .وزيادة حرآة المواصالت السلكية والالسلكية  
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    :الخدمات المالية والتأمينية والعقارات وخدمات األعمال.  9
  

ة       ة والتأميني دمات المالي شطة الخ ي أن دة ف ضافة المتول ة الم ة القيم صفة عام ت ب ارتفع
ل      )  5573.6(  حيث بلغت    2007مال خالل عام    والعقارات وخدمات األع   ويتي مقاب مليون دينار آ

(   ، إذ حققت المؤسسات المالية قيمة مضافة بلغت             2006مليون دينار آويتي عام     )  4777.8( 
ـل  )  3911.9 ـتي مقاب ار آوي ون دين ار آوي )  3166.8( ملي ون دين ام ـملي ت ـ وبلغ2006تي ع
(  مقابل   2007مليون دينار آويتي عام      ) 1608.6  (تان المحتسب ة والتأميني يةـات المصرف ـالخدم

    .2006مليون دينار آويتي عام  ) 1340.5
  

ي    2006عام    ) 105.5( أما نشاط التأمين فقد ارتفعت القيمة المضافة اإلجمالية من            (  إل
دره          2007في عام    ) 131.9 ًا ق    . 2007في عام     % ) 2.5(  بينما حقق النشاط العقاري ارتفاع

ال ا            2006في عام   %) 33.9(بمعدل قدره    مقابل ارتفاع    د حققت خدمات األعم ذا وق  نخفاضا   ه
  . %)2.4( معدل نموه   بلغ2007عام 

  
  

    :خدمات المجتمع والخدمات االجتماعية والشخصية.  10
  

ع            راد المجتم ة ألف دمها الدول ي تق ة الت دمات الجماعي ف الخ اع مختل ذا القط ضمن ه يت
ولقد حققت أنشطة هذا القطاع زيادات      .   فة إلي الخدمات االجتماعية والشخصية األخرى         باإلضا

شاط   وخر  ،   وآان أآثرها ارتفاعًا همتباينة في معدل النمو من نشاط إلي آ     يم ن  حيث حقق    التعل
ي  ـمع و ف ضافة دل نم ة الم ام القيم دره 2007 ع ه% ) 20.3(  ق دفاع  ، يلي ة وال  اإلدارة العام
ة   ، يليه   % )18.3( ـدل نمو قــدره    بمعـ دره        الخدمات االجتماعي دل نمو ق م   ، % )10.5(  بمع ث

دمات الشخصية و هالمنزالخ ة ولي دمات الترفيهي و الخ دل نم درهبمع  % )6.1(  ،% )  8.2(   ق
  .                لي التوالي ع

  
سبي لل      ع الن ن التوزي ة ع داول تحليلي ة ج شرة بمجموع د زودت الن ذا وق ي  ه اتج المحل ن

ة        عار الجاري صادي باألس شاط االقت سام الن سب أق و ح دالت النم الي ومع ة  …اإلجم ك لخدم  وذل
  .  أغراض الدارسين والمهتمين بالشئون االقتصادية والتخطيطية لدولة الكويت  

    



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جــداول المجاميع الرئيسيـة
  للحسـابات القـوميـة

TABLES OF PRINCIPAL NATIONAL 
ACCOUNTS AGGREGATES  

  
  



Table 1.11 - 1 جدول
Principal national accounts aggregatesالمجاميع األساسية للحسابات القومية
at current prices, 2005-20072007 باألسعار الجارية للفترة من 2005 إلي

I t e m20052006*2007**البـــــــــــــــــــــــــــنـد

Gross domestic product at current prices (KD 
Million)23,593.229,469.631,750.1، ( مليون د.ك )     الناتج المحلي اإلجمالي باإلسعار الجارية

Plus: Net factor income from abroad (KD 
Million)2,586.03,821.03,677.0           مضافًا إليه   :    صافــي دخــــل عوامل  اإلنتاج مــــن

                     الخارج                    ( مليون د.ك )

Equals: Gross national product (KD Million)26,179.233,290.635,427.1( مليون د.ك )         يساوي     :   الناتج القومي اإلجمالي

Minus: Consumption of fixed capital (KD 
Million)1,601.21,725.72,238.0( مليون د.ك )       ناقصا      :   أهالك رأس المال الثابت

Equals: National income at market prices (KD 
Million)24,578.031,564.933,189.1( مليون د.ك )   يساوي    :   الدخل القومي بأسعار السوق

Plus: Net current transfers from rest of the 
world (KD Million)-993.0-1,050.0-1,443.0    مضافًا إليه  :   صافي التحويالت الجارية من العالم لخارجي

                                                    ( مليون د.ك )

Equals: National disposable income (KD 
Million)23,585.030,514.931,746.1( مليون د.ك )           يساوي   :    الدخل القومي المتاح

Minus: Final consumption (KD Million)11,292.512,513.914,317.1( مليون د.ك )    ناقصا     :    اإلنفاق االستهالآي النهائي

Equals: Net saving (KD Million)12,292.518,001.017,429.0( مليون د.ك )                    يساوي    :   صافي اإلدخار

Minus: Net capital formation (KD Million)2,274.53,036.03,937.0( مليون د.ك )        ناقصًا     :   صافي التكوين الرأسمالي

Equals: Surplus of the nation on current 
transactions (KD Million)10,018.014,965.013,492.0(مليون د.ك )     يساوي   :  الفائض من الصفقات الجارية

Per capita gross domestic product (K.D.)7,8889,2589,338( د.ك )            نصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي

Per capita gross national product (K.D.)8,75310,45910,420( د.ك )            نصيب الفرد من الناتج القومي  اإلجمالي

Per capita national disposable income (K.D.)7,8859,5879,337( د.ك )               نصيب الفرد من الدخل القومي  المتاح

Percentage change over the previous yearنسبة التغيير المئوية

(i) Total gross domestic product+34.7+24.9+7.7مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

(ii) GDP from oil sector+56.4+34.7+5.3الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع النفط

(iii) GDP from non-oil sector+17.2+14.4+10.9الناتج المحلي اإلجمالي من القطاعات غير  النفطيه

(iv) Gross national product+35.5+27.2+6.4الناتج القومي اإلجمالي

(v) National income at market prices+36.4+28.4+5.1الدخل القومي   بأسعار السوق

  * Revised معدلة *
** Provisionalأوليه  **



Table 1.22 - 1 جدول
Gross domestic product by sector "Oil and
at current prices, 2005-2007 (KD Million)

Kind of economic activity20052006*2007** نوع النشاط االقتصادي

Oil Sectorقطــاع النفـط

Extraction crude petroleum and natural gas12,232.816,478.317,347.6استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Total oil sector12,232.816,478.317,347.6إجمالي القطاع النفطي

Non-Oil Sectorالقطاعات غير النفطية

Agriculture and fishing71.169.769.5الزراعة وصيد البحر

Service activities incidental to oil and gas 
extraction exluding surveying32.439.439.4 أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز

باستثناء خدمات المسح

Manufacturing (including coke, refined 
petroleum products an nuclear fuel)1,712.91,614.51,584.2

الصناعات التحويلية(شاملة )صناعة فحم الكوك والمنتجات 
النفطية المكررة والوقود النووي 

Electricity, gas and water319.1334.8371.5الكهرباء والغاز والمياه

Construction437.0533.8581.8التشييد والبناء

Wholesale & retail trade, restaurants & 
hotels1,185.81,262.71,315.3 تجارة الجملة والتجزئة و الفنادق و المطاعم

Transport, storage and communications1,230.71,936.62,185.5النقل و التخزين واالتصاالت

Finance, insurance, real estate & business 
services4,021.74,777.85,573.6مؤسسات مالية ، التأمين ، العقارات وخدمات األعمال

Community, social and personal services3,228.23,575.74,109.4خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية

Total non-oil sector12,238.914,145.015,830.2إجمالي القطاعات غير النفطية

Sub-Total24,471.730,623.333,177.8المجموع - جزئي

Less: Imputed bank & insurance service 
charges1,052.11,340.51,608.6ناقصًا  :  الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان

All producers23,419.629,282.831,569.2جميع المنتجين

Import duties173.6186.8180.9رسوم الواردات

GDP at purchasers' values23,593.229,469.631,750.1 الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

  * Revised معدلة *
** Provisionalأوليه  **

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع القطاع "  نفطي وغير نفطي "
باألسعار الجارية للفترة من 2005 إلي 2007 ( مليون د.ك )



Table 1.33 - 1 جدول
Gross domestic product by type of expendituالناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق
at current prices, 2005-2007 (KD Million)( مليون د.ك ) باألسعار الجارية للفترة من 2005 إلي 2007

Type of expenditure20052006*2007**نوع األنفـــــاق

General government final consumption 
expenditure3,706.64,094.54,635.1اإلنفاق اإلستهالآي النهائي الحكومي

Private final consumption expenditure7,585.98,419.49,682.0اإلنفاق اإلستهالآي النهائي الخاص

Gross capital formation3,875.74,761.76,175.0تكوين رأس المال اإلجمالي

Exports of goods and services15,094.019,316.020,838.0الصادرات من السلع والخدمات

Less: Imports of goods and services6,669.07,122.09,580.0ناقصًا  :  الواردات من السلع والخدمات

Expenditure on gross domestic product23,593.229,469.631,750.1اإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي

  * Revised معدلة *
** Provisionalأوليه  **



Table 1.44 - 1 جدول
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2005- 2007 (KD Million) 

Kind of economic activity20052006*2007**نوع النشاط االقتصـادي

Agriculture and fishing71.169.769.5الزراعة وصيد البحر
Agriculture and livestock65.662.461.0الزراعة والثروة الحيوانية
Fishing5.57.38.5صيد البحر

Extraction of crude petroleum and natural gas 
and service activities incidental to oil and gas12265.216517.717387.0 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات

ذات الصلة

Extraction of crude petroleum and natural gas12232.816478.317347.6استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying32.439.439.4 أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام

والغاز باستثناء خدمات المسح

Manufacturing1712.91614.51584.2الصناعات التحويلية

Manufacture of food products and beverages74.277.381.0صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
Manufacture of textiles6.87.27.6صناعة المنسوجات
Manufacture of wearing apparel, dressing and 
dyeing of fur39.140.441.8صناعة المالبس وتهيئة وصبغ الفراء

Tanning and dressing of leather, manufacture of 
luggage, hand bags, saddlery and harness0.70.70.7دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية

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

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا 4.34.14.9
األثاث

Manufacture of paper and paper products11.311.713.7صناعة الورق ومنتجاته
Publishing, printing and reproduction of 
recording media43.547.449.3 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم

المسجلة
Manufacture of coke, refined petroleum products 
and nuclear fuel970.2829.4752.8 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة

والوقود النووي

Manufacture of chemical and chemical products266.8244.9256.0صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

Manufacture of rubber and plastic products27.629.931.7صناعة منتجات المطاط واللدائن
Manufacture of other non-metallic mineral 
products96.4104.0112.3 ) صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى

صناعات تعدينية غير معدنية )
Manufacture of basic metals12.521.922.7 صناعة الفلزات األساسية
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment56.865.870.9 صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء

الماآينات والمعدات

Manufacture of machinery and equipment14.020.222.7 صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في مكان
آخر

Manufacture of electric machinery and apparatus 
n.e.c.29.141.742.9 صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير

المصنفة في مكان آخر
Manufacture of medical, precision and optical 
instruments, watches and clocks18.422.324.3 صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية

الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers2.12.93.2 صناعة المرآبات ذات المحرآات والمرآبات

المقطورة ونصف المقطورة

Manufacture of other transport equipment, ne.c.15.017.718.4صناعة معدات النقل األخرى

Manufacture of furniture18.820.222.0صناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث
Manufacturing, n.e.c.3.63.53.5صناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر
Recycling1.71.21.8إعادة الدوران أو إعادة التصنيع

Electricity, gas and water319.1334.8371.5الكهرباء والغاز والمياه

Electricity and gas174.9172.9167.9  الكهرباء والغاز
Water production and distribution144.2161.9203.6إنتاج وتوزيع المياه

Construction437.0533.8581.8الشييد والبناء

Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants1185.81262.71315.3تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Wholesale and retail trade1017.81056.61088.3 تجارة الجملة والتجزئة
Hotels and restaurants168.0206.1227.0المطاعم والفنادق

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2005 إلي 2007 ( مليون د.ك ) 



Table 1.4 (cont.)(تابع ) جدول 1 - 4
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2005- 2007 (KD Million) 

Transport, storage and communications1230.71936.62185.5النقل والتخزين واإلتصاالت

Transport and storage673.3864.0942.0النقل والتخزين
Communications557.41072.61243.5اإلتصاالت
Finance, real estate and business services4021.74777.85573.6الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال
Financial institutions2492.03166.83911.9المؤسسات المالية

Insurance
التأمين78.8105.5131.9

Real estate1208.41240.21270.9العقارات
Business services242.5265.3258.9خدمات األعمال

Commmunity, social and personal services3228.23575.74109.4 خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية
والشخصية

Public administration and defence1455.51574.11862.1اإلدارة العامة والدفاع
Sanitary and related services65.982.086.3خدمات النظافة وما شابه
Education773.3890.61071.2التعليم
Health315.5348.2353.5الصحة

Social security & welfare services
الخدمات االجتماعية130.7148.0163.5

Recreational and cultural services150.6179.4190.3الخدمات الترفيهية والثقافية
Personal and household services336.7353.4382.5الخدمات الشخصية والمنزلية
Sub-Total24471.730623.333177.8المجموع  - جزئي

Less: Imputed bank & insurace service charges1052.11340.51608.6
ناقصًا  :  الخدمات المصرفية والتأمينية 

المحتسبتان
All Producers23419.629282.831569.2مجموع المنتجين
Import duties173.6186.8180.9رسوم الواردات

GDP at purchaser's values23593.229469.631750.1الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

    
   * Actual معدلة *
 ** Revisedأوليه  **

نوع النشاط االقتصـادي

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2005 إلي 2007 ( مليون د.ك ) 

Kind of economic activity20052007** 2006*



Table 1.55 - 1 جدول
Percentage distribution of gross domestic proالتوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب أقسام
by kind of economic activity at current price2007-2005 النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
2005-2007 (KD Million)  ( مليون دينار آويتي )  أ

ISIC major divisionsأقسام النشاط االقتصاديالقيمةالقيمةالقيمة
ValueValueValue

Agriculture and fishing0.371.10.269.70.269.5الزراعة والصيد

Extraction of crude petroleum and natural 
gas service activities incidental to oil and gas52.012,265.256.016,517.754.817,387.0 استخراج النفط االخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة

Manufacturing7.31,712.95.51,614.55.01,584.2الصناعات التحويلية

Electricity, gas and water1.4319.11.1334.81.2371.5الكهرباء والغاز والمياه

Construction1.9437.01.8533.81.8581.8التشـــــــــييد

Wholesale & retail trade, hotels & restaurants5.01,185.84.31,262.74.11,315.3تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Transport, storage and communications5.21,230.76.61,936.66.92,185.5النقل والتخزين واإلتصاالت

Finance, insurance, real estate & business 
services17.04,021.716.24,777.817.65,573.6خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات  وخدمات األعمال

Community, social and personal services13.73,228.212.13,575.712.94,109.4الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

Less: Imputed bank & insurance service 
charges4.51,052.14.51,340.55.11,608.6أ ( ناقصًا ) الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان

Total: All Producers99.323,419.699.429,282.899.431,569.2مجموع المنتجين

Plus: Import duties0.7173.60.6186.80.6180.9رسوم الـواردات

GDP at current prices100.023,593.2100.029,469.6100.031,750.1الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

  * Revised معدلة *
** Provisionalأوليه  **

%%%

20052006*2007**



Table 1.66 - 1 جدول
Average annual rates of growth of gross domesمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

حسب أقسام النشاط االقتصادي 2005 - 2007

ISIC major divisions2005-20062006-2007أقسام النشاط االقتصادي

Agriculture and fishing-1.9-0.3الزراعة والصيد

Extraction of crude petroleum and natural gas 
and service activities incidental to oil and gas+34.7+5.3 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة

Manufacturing-5.7-1.9الصناعات التحويلية

Electricity, gas and water+4.9+10.9 الكهرباء والغاز والمياه

Construction+22.1+9.0التشـــييد

Wholesale and retail trade, hotels & restaurants+6.5+4.2تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Transport, storage and communications+57.3+12.8النقل والتخزين واإلتصاالت

Finance, insurance, real estate & business 
services+18.8+16.6خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات وخدمات األعمال

Community, social and personal services+10.7+14.9الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

Minus: Imputed bank & insurance service 
charges+27.4+20.0 ناقصا  :    الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان

Total: All Producers+25.0+7.8مجموع المنتجين

Import duties+7.6-3.1رسوم الواردات

GDP at current prices+24.9+7.7الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

current prices by kind of activity (ISIC major divisions), 2005-2007      


