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 عزيزي القـــارئ
 

 
"  تنشأ إدارة للتعداد واإلحصاء تسمى اإلدارة المركزية   علي أن 3691( لسنة  72نصت المادة األولي من القانون رقم )  -

 "  .  وتكون اإلدارة هي المرجع اإلحصائي الوحيد في الدولةلإلحصاء وتلحق بمجلس التخطيط 
 7002 يونيببو 4وفببي ( 3629سببتتمتر  9ى المرسببوا األميببرص الصببادر فببي اإلدارة تابعببة لببو ارة التخطببيط بمقت بب ) وأصببتحت

 لإلحصاء.في شأن إشراف و ير الدولة لشئون التنمية على اإلدارة المركزية  314صدر المرسوا األميرص رقم
 
 -"  تقوا اإلدارة المركزية لإلحصاء بما يلبي :  ( من القانون المشار إليه 1ومما جاء في المادة رقم )  -
 

  األشبببراف علبببى أعمبببات اإلحصببباءاب التبببي تقبببوا بببببا األقسببباا المختصبببة ببببولل فبببي كافبببة البببو اراب واإلداراب والم سسببباب
 أعمالبا.والتنسيق بين   فيبا،والشركاب التي تساهم الحكومة 

 

 تيانببباب توحيبببد المعلومببباب اإلحصبببائية وتنسبببيقبا وتحليلببببا والعمبببال بواسبببطة أجببببزة األعببباا المختل بببة علبببي نشبببر وإ اعبببة ال
 والدراساب اإلحصائية بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية بحيث ال يتناوت النشر أية بياناب فردية خاصة .

 

الببو اراب واإلداراب الحكوميببة والم سسبباب العامببة مببع اإلدارة  تتعبباون“  أن( مببن القببانون علببى  4وقببد نصببت المببادة رقببم )  -
حصبباء والتعببداد علببى أكمببال وجببه وتمببدها بجميببع التيانبباب التببي تطلتبببا وتتتببع تعليماتبببا مببن المركزيببة لإلحصبباء فببي إتمبباا اإل

 “.ال نية الناحية 
 
"  علببى األفببراد والشببركاب والجمعيبباب والم سسبباب الخاصببة وأصببحاة المحببات العامببة    ( 9وممببا جبباء فببي المببادة رقببم )   -

ع التياناب الا مة لإلحصاء أو التعداد في المواعيد المحددة لولل إلي والحرفية والمبنية والتجارية والصناعية أن يقدموا جمي
 اإلدارة المركزية لإلحصاء أو مندوبيبا الوين تعينبم لبوه المبمة  "  .

 
سبرية التيانباب حيبث نصبت المبادة ببأن  "  تكبون جميبع التيانباب ال رديبة التبي تتعلبق  ( 2كما ك ال القانون فبي مادتبه رقبم )  -

و التعداد سرية وال يجو  نشرها ويحظر اطاع الغير عليبا أو تتليغه ببا سواء كان فرداً أو هيئة عامة أو خاصة إال باإلحصاء أ
 لغير األغراض اإلحصائية  "  . استخدامبابموافقة صاحب الشأن ببا وال يجو  

 
 
 71لي فقد ألزا قرار مجلس الو راء  رقم ) الوص أورده قانون اإلحصاء في مادته األو  وحدة المرجع اإلحصائي وتطتيقاً لمتدأ -

جميع البيئاب الحكوميبة وغيبر الحكوميبة بالحصبوت علبى موافقبة مسبتقة مبن اإلدارة المركزيبة لإلحصباء قتبال  3624( لسنة 
جمع أية بياناب إحصائية من الغير أو إجراء بحوث أو استطاعاب رأص ميدانية تتطلب جمع بياناب من مصادر ال تتتعبا وال 

 تربط فيما بينبا أية عاقة 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 6
th

 September 1976 

) ,On 4
th

 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.    

 
  



 مـقـــــدمــة

 
يعتمد التخطبيط السبليم للتنميبة االقتصبادية واالجتماعيبة علبى مبدص تبوافر التيانباب والمعلومباب األساسبية  

والدقيقة التي تكون عوناً للتاحثين والمخططين ومتخبوص القبرار عنبد إعبداد ومتابعبة وتقيبيم ورسبم سياسباب اإلنمباء 
لبببولل ومبببن أجبببال  لبببل تحبببري اإلدارة المركزيبببة لإلحصببباء علبببى إصبببدار العديبببد مبببن    واالجتمببباعي.تصبببادص االق

اإلحصببباءاب والدراسببباب التبببي تغطبببي مختلبببد قطاعببباب االقتصببباد القبببومي بدولبببة الكويبببت وكافبببة أوجبببه النشبببا  
 الخ   .   …االقتصادص من  راعة وصناعة وتشييد وخدماب 

 

ية توفر معلوماب تشمال مختلد أنبواع األنشبطة االقتصبادية ومختلبد قطاعباب ونظراً ألن الحساباب القوم 
االقتصاد فإنبا بولل تسباعد علبى رصبد سبلوي كثيبر مبن المتغيبراب االقتصبادية والمجباميع الرئيسبية مثبال اسبتباي 

ال برائب األسر المعيشبية أو االسبتباي الحكبومي وتكبوين رأم المبات والصبادراب والبوارداب واألجبور واألرببا  و 
 الخ  .   …  واالقتراضواإلقراض 

 

وفبببي  بببوء التيانببباب والمعلومببباب التبببي حصبببلت عليببببا اإلدارة المركزيبببة لإلحصببباء مبببن مختلبببد المصبببادر  
 - 7006الحكوميببة والخاصببة تببم تقببدير المجبباميع الرئيسببية للحسبباباب القوميببة باألسببعار الجاريببة عببن ال تببرة مببن 

 -للحساباب القومية التي تشملبا هوه النشرة ما يأتي  :ومن أهم المجاميع األساسية  7033
 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،  الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الجارية  ،   الدخال القبومي  
بأسببببعار السببببول  ،   الببببدخال القببببومي المتببببا   ،   اإلن ببببال االسببببتباكي النبببببائي الخبببباي والحكببببومي  ،   صببببافي 

ر القبومي  ،   صبافي التكبوين الرأسبمالي  ،   ال بائا مبن الصب قاب الخارجيبة  ،   نصبيب ال برد مبن النباتج االدخا
 الخ    .   …المحلي اإلجمالي  ،   نصيب ال رد من الناتج القومي اإلجمالي ونصيب ال رد من الدخال القومي  

 
يسباعد الجبباب المعنيبة  النشبرة مبا أن تكبون قبد قبدمت فبي جبداوت هبوه اإلدارة المركزية لإلحصاء وتأمال 

بالشببئون الماليببة واالقتصببادية والتخطيطيببة فببي إنجببا  مببا يسببند إلببيبم مببن مببباا تتعلببق بإعببداد ومتابعببة وتقيببيم خطببط 
 واالجتماعي.اإلنماء االقتصادص 

 

 واهلل ولي التوفيق  ،،،
 

   

 مدير اإلدارة املركزية لإلحصاء

 7037 يونيو



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 2009 – 2011.  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 June 2012 

 
 



 
 الـفـهــــــــرس

 
 كرات توضيحية مذ

 
 جداول اجملاميع الرئيسية للحسابات القومية باألسعار اجلارية

 
 رقم الجبدوت

 

 .  7033إلي  7006المجاميع األساسية للحساباب القومية لل ترة من        3 – 3
 

النبباتج المحلببي اإلجمببالي حسببب نببوع القطبباع " ن طببي وغيببر ن طببي " لل تببرة مببن        7 - 3
 .7033إلي  7006

 

 .7033إلي  7006الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلن ال لل ترة من        1 - 3
 

 7006الناتبببج المحلبببي اإلجمببالي حسبببب نبببوع النشببا  االقتصببادص لل تببرة مببن        4 - 3
 .7033إلي 

 

التو يبببع النسبببتي للنببباتج المحلبببي اإلجمبببالي حسبببب أقسببباا النشبببا  االقتصبببادص        5 - 3
 .7033إلي  7006لل ترة من 

 

معببدت نمببو النبباتج المحلببي اإلجمببالي حسببب أقسبباا النشببا  االقتصببادص لل تببرة        9 - 3
 .  7033إلي  7006من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

C O N T E N T S 
 

 

 

ANALYTICAL NOTES 
 

 

TABLES OF MAIN AGGREGATES OF NATIONAL ACCOUNTS AT 

CURRENT PRICES 
 
 

Table No. 

 

1.1 Main aggregates of national accounts 2009– 2011. 

 

1.2 Gross domestic product (GDP) by type of sector oil and non-oil, 2009–2011. 

 

1.3 GDP by type of expenditure 2009 – 2011. 

 

1.4 GDP by kind of economic activity 2009 – 2011. 

 

1.5 Percentage distribution of GDP by kind of economic activity (ISIC 

major divisions), 2009 – 2011. 

 

1.6 Average annual rates of growth of GDP by kind of economic activity  

(ISIC major divisions), 2009 – 2011. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمجاميع االقتصادية مذكرات حتليلية

 الرئيسية واألنشطة الواردة بالنشرة

ANALYTICAL NOTES OF MAJOR GROUP 

AND ACTIVITIES AS SHOWN IN  
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 مذكرة حتليلية للمجاميع االقتصادية

 الرئيسية واألنشطة الواردة بالنشرة

 

 
 

 :  3370 - 6700المجاميع االقتصادية الرئيسية للحساباب القومية خات السنواب أوالً  :  
 
 
 :  الناتج المحلي اإلجمالي .3
 

( مليببون 44406.1)  7033إلجمببالي باألسببعار الجاريببة عبباا بلغببت التقببديراب األوليببة للنبباتج المحلببي ا
 % ( 76.7قبدره )  ارت اعباً مسبجلة بببولل  7030( مليبون دينبار كبويتي عباا  14196.7دينار كويببتي مقاببال ) 

 .   7030 اا% ( بالنستة لع 37.2)  اً قدره رت اعوا 7033عاا 
 

( مليبببون دينبببار كبببويتي عببباا  72469.3)  وقبببد سببباهم القطببباع الن طبببي فبببي النببباتج المحلبببي اإلجمبببالي ببببب
%( عبباا 46.4اً قببدره )عببارت امسببجاً بببولل  7030( مليببون دينببار كببويتي عبباا  32409.5مقابببال )  7033
بينمبا حقبق القطباع غيبر الن طبي مت بمنا منتجباب تكريبر    العبالمي،األسبعار فبي سبول البن ط  عارت ا نتيجة  7033

( مليبببون دينبببار   32505.6مقاببببال )  7033ليبببون دينبببار كبببويتي عببباا ( م 32426.1البببن ط الخببباا مبببا مقبببداره ) 
 .   7033% ( خات عاا  5.9مسجًا ارت اعاً بلغ )  7030كويتي عاا 
 

 7033وبدراسة تقديراب النباتج المحلبي اإلجمبالي المتولبد فبي بقيبة أنشبطة القطباع غيبر الن طبي فبي عباا 
 .  7030راب عاا زياداب في األنشطة مقارنة بتقديال بعا يت ح حدوث
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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 2009– 2011 

  

 

 

 

 

1. Gross Domestic Product (GDP): 

 

Preliminary estimates on gross domestic product at current prices stood at 44,409.3 

Million K.D. in 2011 against 34,369.2 Million K.D. in 2010, an increase of 29.2 in 

2011, increase of 12. 7 percent in 2010. 

 

 

Contribution of oil sector in the total GDP stood at 27,496.1 Million K.D. in 2011 

against 18,406.5 Million K.D. in 2010, recorded an increase of 49.4 percent in 

2011 due to increase in oil prices in the international oil market. Non-oil sector 

including petroleum refining achieved 18,479.3 Million K.D. in 2011 against 

17,505.9 Million K.D. in 2010, recorded an increase of 5.6 percent during 2011. 

 

 

  From this analysis, GDP estimates for non-oil activities in 2011 showed an 

increase in 2011 compared to 2010. 
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 :  نصيب ال رد من الناتج المحلي اإلجمالي  .7

 
مقاببال  7033( دينبار كبويتي فبي عباا  37772بلغ متوسط نصيب ال رد من الناتج المحلبي اإلجمبالي ) 

% (  ،   بينمبا حقبق معبدت نصبيب ال برد عباا 72.4اً قبدره ) رت اعبمسبجاً ا 7030( دينار كبويتي عباا 6565)
 ( دينار كويتي  . 2253ما قيمته )  7006% ( حيث بلغ عاا  6.9اً بنستة ) رت اعا 7030

 

 
 :  نصيب ال رد من الناتج القومي اإلجمالي.  1
 

( دينبار كبويتي  31020حيث بلبغ )  7033متوسط نصيب ال رد من الناتج القومي اإلجمالي عاا  ارت ع
( دينبببار كبببويتي فبببي عببباا  3079قبببدره )  اً رت اعببباجال سببب كمبببا   ،7030دينبببار كبببويتي عببباا  ( 30146 مقاببببال )
 .7006مقارنة بمتوسط نصيب ال رد عاا  7030

 
 

 :  نصيب ال رد من الدخال القومي المتا .  4
 

(  33706% ( إ  بلببغ ) 10.2بنسببتة )  7033متوسببط نصببيب ال ببرد مببن الببدخال القببومي عبباا  رت ببعا
فببي متوسببط نصببيب ال ببرد مببن النبباتج  االرت بباعويرجببع  …7030( دينببار كببويتي عبباا  2522دينببار كببويتي مقابببال ) 

صببافي  انخ بباضو  صببافي عوامببال اإلنتببال مببن الخببارل فببي رت بباعاالالقببومي اإلجمببالي والببدخال القببومي المتببا  إلببي 
   .  التحوياب الجارية من الخارل

 
 
 :  اإلن ال االستباكي النبائي للحكومة.  5
 

( مليببون  5649.9حيببث ارت ببع مببن )  7033كومببة العامببة عبباا ارت ببع اإلن ببال االسببتباكي النبببائي للح
وهببببوا يمثببال  معبببدت  ارت ببباع قبببدره  7033( مليببون دينببار كببويتي عبباا  9236.2إلببي )  7030دينببار كببويتي عبباا 

31.0.  % 
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2. Per Capita Gross Domestic Product (GDP): 

 

Per capita GDP in 2011 stood at 12,227 K.D. against 9,595 K.D. in 2010 recording 

an increase of 27.4 percent.  Per capita GDP in 2010 amounted to 9,595 K.D. 

recording an increase of 9.6 percent compared to 2009, which amounted to     

8,751 K.D. 

 

 

 

 

3. Per Capita Gross National Product (GNP): 

 

Per capita GNP increased in 2011 to 13,070 K.D. from 10,349 K.D. in 2010.  Per 

capita GNP in 2010 registered an increase amounted to 1,026 K.D. compared to 

per capita of 2009. 

 

 

 

4. Per Capita National Disposable Income (NDI): 

 

Per capita NDI increased in 2011 by 30.7 percent.  It is estimated to be 11,209 

K.D. compared to 8,578 K.D. in 2010 due to the increase in net factor income, 

decrease in net current transfers from abroad.  

 

 

 

 

5. Government Final Consumption Expenditure (GFCE): 

 

In 2010, GFCE increased by 773.2 Million K.D. i.e. 13.0 percent, it is estimated to 

be 6,719.8 Million K.D. in 2011 compared to 5,946.6 Million K.D. in 2010. 
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 :  اإلن ال االستباكي النبائي الخاي.  9
 

               ( مليبببببون دينبببببار كبببببويتي مقاببببببال 30375.4إلبببببي )  7033ارت بببببع اإلن بببببال االسبببببتباكي الخببببباي عببببباا         
 % (  . 2.7أص بنستة )  7030( مليون دينار كويتي عاا  6444.5 )
 
 :  اإلن ال االستباكي النبائي ) العاا والخاي (.  2
 

 7030عبببن مسبببتواه عببباا  7033سبببجال اإلن بببال االسبببتباكي النببببائي الحكبببومي والخببباي ارت اعببباً عببباا 
 % (  . 6.4( مليون دينار كويتي أص بنستة )  39245.7ه ) مقدار 

 
 :  تكوين رأم المات اإلجمالي.  2
 

يت ح من تحليال مختلد عناصر ومكوناب النباتج المحلبي اإلجمبالي حسبب نبوع اإلن بال أن تكبوين رأم 
فببي عبباا  نخ بباد االمبببات اإلجمببالي أص تكببوين رأم المببات الثابببت اإلجمببالي م ببافاً إليببه التغيببر فببي المخببزون قبب

( مليبببون دينبببار   9694.3)  7030( مليبببون دينبببار كبببويتي بينمبببا بلبببغ فبببي عببباا  9673.3حيبببث بلببببغ )  7033
 كويتي .

 
 :  صافي االدخار.  6
 

يتمثببال صببافي االدخببار فببي ال ببرل بببين الببدخال القببومي المتببا  واإلن ببال االسببتباكي النبببائي )حكببومي و 
( مليبون دينببار   71294.6حيبث بلببغ )  7033ي صببافي االدخبار عبباا فب اً رت اعبباخباي( وقبد سببجلت التقبديراب 

 .7030( مليون دينار كويتي عاا  35111.2كويتي مقابال ) 
 

 :والخدمابالصادراب من السلع .  30
 

حيبث  7033( مليون دينبار كبويتي عباا  6571ارت عت قيمة الصادراب من السلع والخدماب بمقدار ) 
    تة سببببأص بن 7030( مليبببون دينبببار كبببويتي عببباا  77055.0ار كبببويتي مقاببببال ) ( مليبببون دينببب13522.0بلغبببببت ) 

 7030( مليبون دينبار كبويتي عباا 32233.0قيمة الصادراب الن طيبة مبن )  رت اع% ( و لل نتيجة ال 41.7) 
 .7033( مليون دينار كويتي عاا  79926.0إلي ) 
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6. Private Final Consumption Expenditure (PFCE): 

 

PFCE increased to be 10,125.4 Million K.D. in 2011 compared to 9,444.5 Million 

K.D. in 2010 i.e. 7.2 percent. 

 

 

 

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

 

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

16,845.2 Million K.D. i.e. 9.4 percent, this from 2010 to 2011. 

 

 

 

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 decreased in 2011, it is amounted to 

6,921.1 Million K.D. compared to 6,964.1 Million K.D. in 2010. 

 

 

 

9. Net Savings (NS): 

 

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

total final expenditure.  In 2011 NS amounted to 23,864.9 Million K.D. compared 

to 15,333.8 Million K.D. in 2010. 

 

 

10. Exports of Goods and Services: 

 

In 2011 value of exports of goods and services amounted to 31,578.0 Million K.D. 

against 22,055.0 in 2010, recorded an increase of 9,523 Million K.D. in 2011, this 

was due to the increase of value of oil exports from 17,711.0 Million K.D. in 2010 

to 26,689.0 Million K.D. in 2011. 
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 :  الوارداب من السلع والخدماب.  33
 

حيببث  7033( مليببون دينببار كببويتي عبباا  264اً قببدره ) رت اعببلببوارداب مببن السببلع والخببدماب اسببجلت ا
 .7030( مليون دينار كويتي عاا  30043.0( مليون دينار كويتي مقابال )  30615.0بلغت ) 

 
 

 :  ال ائا من الص قاب الجارية.  37
 

مببن العببالم الخببارجي عبباا  نتببالدخببوت عوامببال اإلفببي صببافي  اً رت اعبباسببجلت تقببديراب ميببزان المببدفوعاب 
فبببائا الدولبببة مبببن  رت بببعا،   ونتيجبببة لبببولل   7030( مليبببون دينبببار كبببويتي عبببن عببباا  197.0بمقبببدار )  7033

( مليبون دينبار كبويتي  36513.0إلي )  7030( مليون دينار كويتي عاا  30621.0الص قاب الخارجية من ) 
 % ( . 22.0أص بنستة )  7033عاا 

 
 
 

 :  3370 - 6700تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األنشطة االقتصادية خات السنواب ثانياً  :  
 
 :  الزراعة والثروة الحيوانية .3
 

سجلت التقديراب تغير في القيمة الم افة اإلجماليبة المتولبدة فبي نشبا  الزراعبة والثبروة الحيوانيبة خبات 
 ( مليون دينار كويتي  . 25.5( ، )  23.2فكانتا على التوالي )  7033 ،7030السنتين 

 

 
 :  صيد األسماي .7
 

قيمتبه  مبا 7033القيمبة الم بافة اإلجماليبة المتولبدة فبي نشبا  صبيد األسبماي حيبث بلغبت عباا  ترت عا
 % (  .73.6أص بنستة )  7030( مليون دينار كويتي عاا  2.7( مليون دينار كويتي مقابال ) 30.0)
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11. Imports of Goods and Services: 

 

Value of imports of goods and services increased to 10,935.0 Million K.D. in 2011 

from 10,041.0 Million K.D. in 2010. 

 

 

 

 

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 2011 by 362.0 Million K.D for 2010. Surplus of the nation on current 

account increased from 10,973.0 Million K.D. in 2010 to 19, 531.0 Million K.D. in 

2011, an increase of 78.0 percent. 

 

 

 

 

 

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

During the Period 2009 – 2011: 

1. Agriculture and Livestock: 

 

 A change for the years 2010 and 2011 with respect to gross value added 

generated from agriculture and livestock.  They are estimated to be 71.8 Million 

K.D. and 75.5 Million K.D. in the years 2010 and 2011 respectively. 

 

 

2. Fishing: 

 

Gross value added generated from fishing increased from 8.2 Million K.D. in 

2010 to 10.0 Million K.D. in 2011 i.e. 21.9 percent. 
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 :  والخدماب  اب الصلة الغا  الطتيعياستخرال الن ط الخاا و .  1

 
عباا  شباما الخبدماب  اب الصبلة القيمة الم افة في قطاع استخرال الن ط الخاا والغا  الطتيعبي ترت عا
 (  ، 35056.6)  القطاع   هوا  في  افةوبلغت القيمة الم  األسعار العالمية للن ط  .  الرت اعنتيجة   7033

علببببى   7033،  7030،  7006( مليببببون دينببببار كببببويتي خببببات األعببببواا   72525.4 (  ، ) 32421.6)  
التوالي  .  ومبا يبزات قطباع البن ط يشبكال المصبدر الرئيسبي للبدخال فبي االقتصباد الكبويتي  ،   ويسباهم بقبدر كتيبر 

،  7006%  خبببات األعبببواا   97.3%  ،  51.2%  ،   46.4مبببن النببباتج المحلبببي اإلجمبببالي تتلبببغ نسبببتته 
 على التوالي  . 7033،   7030

 

 
 :  الصناعاب التحويلية. 4
 

( مليببون دينببار كببويتي  3593.6النبباتج المحلببي اإلجمببالي المحقببق مببن الصببناعاب التحويليببة مببن )  رت ببعا
فبي ارت بع % ( و  71.2)  رت باعابمعبدت  7030( مليون دينار كويتي فبي عباا  3611.0إلي )  7006في عاا 

( مليببون 7052.2لببغ النبباتج المحلببي اإلجمببالي للصببناعاب التحويليببة ) % ( حيببث ب9.5بمعببدت )  7033عبباا 
 .7033دينار كويتي في عاا 

 
ومبببن أهبببم مبببا تتبببر ه تقبببديراب القطببباع اسبببتمرار أهميبببة صبببناعة المنتجببباب الن طيبببة فبببي مجبببات الصبببناعاب 

طباع الصبناعاب % ( مبن القيمبة الم بافة المتولبدة فبي ق52.7التحويلية ودورهبا المتميبز حيبث تسباهم بحبوالي ) 
 .  7030% ( من القيمة المحققة عاا 59.9مقابال مساهمتبا بحوالي )  7033التحويلية عاا 

 
 :  الكبرباء والغا  والمياه  .5
 

 حيبث 7033 ،7030 ،7006حققت صناعة إنتال الكبرباء والغا  قيمة م بافة موجتبة خبات األعبواا 
يون دينار كويتي علبي التبوالي . . . بينمبا سبجلت صبناعة ( مل 131.6(  ،  )  749.5(  ،  )  362.1بلغت ) 

( مليون دينبار كبويتي مقاببال قيمبة م بافة  721.4قيمة م افة موجتة قدرها )  7033إنتال وتو يع المياه في عاا 
 .7030( مليون دينار كويتي عاا 791.9موجتة بلغت ) 
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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 2011, oil GDP 

changed from 18,483.9 Million K.D. in 2010 to 27,575.4 Million K.D. in 2011.  

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

49.4 percent, 53.8 percent and 62.1 percent in the years 2009, 2010 and 2011 

respectively. 

 

 

 

 

 

4. Manufacturing: 

 

GDP of manufacturing sector increased from 1,561.9 Million K.D. in 2009 to 

1,933.0 Million K.D. in 2010 i.e. 23.7 percent and increased by 6.5 percent in 

2011.   It is amounted to 2,058.7 Million K.D. in 2011. 

 

 

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

manufacturing and its share is around 57.2 percent of the value added originated 

in 2011 compared to 56.6 percent of value added in 2010. 

 

 

 

 

 

5. Electricity and Water: 

 

Electricity and gas industry registered a positive value added during 2009, 2010 

and 2011.  It amounted to 198.3 Million K.D., 246.5 Million K.D. and 313.9 

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

recorded a positive value added in 2011.  It amounted to 273.4 Million K.D. 

against positive value added amounted to 263.6 Million K.D. in 2010. 
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 :والتناءالتشييد   .9
 

لتنببباء والتشبببييد مبببن إنجبببا اب فبببي مجبببات تشبببييد المتببباني السبببكنية وغيبببر مبببا قامبببت ببببه شبببركاب ا وءفبببي  ببب
طببباع العبببائلي أو القطببباع السبببكنية والمقببباوالب الجزئيبببة و ال رعيبببة وسبببواء كانبببت لحسببباة القطببباع الحكبببومي أو الق

     مقابببال 7033( مليببون دينببار كببويتي عبباا  224.5فقببد حقببق القطبباع قيمببة م ببافة إجماليببة قببدرها )  الخبباي  ، 
% ( ،  3.2بلغت مساهمتبا في النباتج المحلبي اإلجمبالي حبوالي )  7030( مليون دينار كويتي عاا 210.7 )
 على التوالي  . 7030،    7033% ( في العامين  7.3) 
 
 

 :  تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم وال نادل.  2
 

( مليببون دينببار   93.9الي قببدره ) اً فببي النبباتج المحلببي اإلجمببرت اعببحقببق نشبباطي تجببارة الجملببة والتجزئببة ا
مقابببال  ،7033( مليبون دينبار كبويتي عباا 3115.3حيبث بلبغ )   (،% 4.2)  رت اعبنستة ا 7033كويتي عاا 

   .7006ويتي عاا بار كبيون دينب( مل 3354.0غ ) ببينما بل 7030تي عاا بار كويب( مليون دين 3721.5) 
 

(   722.0اعباً فبي القيمبة الم بافة اإلجماليبة حيبث بلغبت ) أما نشبا  المطباعم وال نبادل فقبد سبجال ارت 
 .7030( مليون دينار كويتي عاا  727.4مقابال )  7033مليون دينار كويتي عاا 

 
 

 :  النقال والتخزين والمواصاب.  2
 

          ارت ببببع النبببباتج المحلببببي اإلجمببببالي بصبببب ة عامببببة فببببي أنشببببطة النقببببال والتخببببزين والمواصبببباب بنسببببتة بلغببببت 
وأي ببباً حقبببق نشبببا    7033% ( عببباا 2.1اً بلبببغ ) رت اعببب(  ،  حيبببث سبببجال نشبببا  النقبببال والتخبببزين ا5.9% )

% ( نتيجببة التوسببع فببي الخببدماب التريديببة و يببادة حركببة المواصبباب السببلكية  1.0المواصبباب  يببادة بنسببتة ) 
 والاسلكية  .
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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 

774.5 Million K.D. in 2011 against 730.2 Million K.D. in 2010.  Its share in 

GDP was 1.7 percent for year 2011 and 2.1 percent for year 2010. 

 

 

 

 

 

7. Wholesale and Retail Trade, Restaurants and Hotels: 

 

In 2010 gross value added originated in wholesale and retail trade sector 

recorded an increase of 61.6 Million K.D. i.e. recording a rate of 4.8 percent, it 

amounted to 1,335.1 Million K.D. in 2011 against 1,273.5 Million K.D. in 2010 

and 1,154.0 Million K.D. in 2009. 

 

 

Estimates of gross value added generated in hotels and restaurant activities 

recorded an increase.  It amounted to 288.0 Million K.D. in 2011 against 272.4 

Million K.D. in 2010. 

 

 

 

8. Transport, Storage and Communication: 

 

The GDP originating from transport, storage and communication recorded an 

increase of 5.6 percent in 2011, while transport and storage increased by 8.3 

percent.  Also, communication activity recorded an increase of 3.0 percent due 

to the expansion of postal services, telephone and telecommunication 

movements. 
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 :  عماتالخدماب المالية والتأمينية والعقاراب وخدماب األ.  6
 

بص ة عامة القيمة الم افة المتولدة في أنشطة الخدماب المالية والتأمينيبة والعقباراب وخبدماب  تنخ  ا
( مليببون دينببار   4916.2( مليببون دينببار كببويتي مقابببال )  4444.1حيببث بلغببت )  7033األعمببات خببات عبباا 

  ( مليببون دينبار كويبببتي مقاببببال 7220.6إ  حققبت الم سسبباب الماليبة قيمببة م ببافة بلغبت )  ،7030كبويتي عبباا 
( 3227.5 ) تانالمحتسبت والتأمينيبة يةباب المصرفببت الخدمببوبلغب 7030تي عاا بدينار كوي ( مليون 1007.2) 

 .7030( مليون دينار كويتي عاا  3294.2مقابال )  7033مليون دينار كويتي عاا 
 

(  22.5إلببي )  7030( عبباا  26.5ن ) القيمببة الم ببافة اإلجماليببة مبب تنخ  ببأمببا نشببا  التببأمين فقببد ا
 بمعبدت نخ باضامقاببال   .7033% ( فبي عباا 0.6اً قبدره ) رت اعببينما حقق النشبا  العقبارص ا 7033في عاا 
     نمببببوه معببببدت بلببببغ 7033عبببباا  ارت اعببببوقببببد حققببببت خبببدماب األعمببببات ا هببببوا 7030%( فببببي عبببباا 4.4قبببدره )

(4.1 )%. 
 
 

 :  ماعية والشخصيةخدماب المجتمع والخدماب االجت.  30
 

يت بببمن هبببوا القطببباع مختلبببد الخبببدماب الجماعيبببة التبببي تقبببدمبا الدولبببة ألفبببراد المجتمبببع باإل بببافة إلبببي 
ولقد حققبت أنشبطة هبوا القطباع  يباداب متتاينبة فبي معبدت النمبو مبن    األخرى.الخدماب االجتماعية والشخصية 

حيث حقق معدت نمو في القيمة الم بافة عباا   امة والدفاعاإلدارة الع وخر  ،   وكان أكثرها ارت اعاً هنشا  إلي آ
دت نمبو بمعبب الخدماب الصبحيةيليه   ،( 33.9بمعدت نمو قدره )  نشا  التعليم يليه  ،(  35.6قدره )  7033
 يليببه (،% 6.9بمعببدت نمببو قببدره ) الخببدماب االجتماعيببة خببدماب النظافببة ومببا شببابه و يليببه% ( ، 30قببدره ) 

بمعبدت نمبو قبدره  الخدماب الشخصبية والمنزليبةثم  (،% 2.2)  قدره بمعدت نمو و والثقافية بيةالخدماب الترفي
 (9.6  )                . 

 
هوا وقد  ودب النشرة بمجموعة جداوت تحليلية عن التو يبع النسبتي للنباتج المحلبي اإلجمبالي ومعبدالب 

 لبل لخدمبة أغبراض الدارسبين والمبتمبين بالشبئون و  …النمو حسب أقساا النشبا  االقتصبادص باألسبعار الجاريبة 
   الكويت.االقتصادية والتخطيطية لدولة 
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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 decreased during the year 2011.  These services 

amounted to 4,444.3 Million K.D. compared to 4,639.8 Million K.D. in 2010. 

 

Financial institutions recorded a value added amounted 2,770.9 Million K.D. in 

2011 against 3,002.7 Million K.D. in 2010, imputed bank service charges which 

amounted 1,772.5 Million K.D. in 2011 compared to 1,764.7 Million K.D. in 

2010. 

 

Insurance activity decreased from 89.5 Million K.D. in 2010 to 88.5 Million. 

K.D. in 2011. Real estate recorded a growth rate of 0.9 percent in 2011 

compared to decreasing rate of 4.4 percent in 2010. Gross value added originated 

in business services sector recorded an increase of 4.3 percent in 2011. 

 

 

 

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 2011, the activities of this sector achieved a variant increase in the growth rate 

of value added.  The most increases are recorded in the public administration and 

defence services It amounted to 15.9 percent. The next activity is the education 

services It amounted to 11.6 percent then the health services, it recorded 10.0 

percent then sanitary and social services recorded 9.6, then recreational and 

cultural services , recorded 7.7 percent, then the personal and household services 

recorded 6.9 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.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جــداول اجملاميع الرئيسيـة

 للحسـابات القـوميـة

TABLES OF PRINCIPAL NATIONAL 

ACCOUNTS AGGREGATES 

 
 



1Table 1.1 - 1جدول 

Principal national accounts aggregatesالمجاميع األساسية للحسابات القومية

2011at current prices, 2009-2011 إلي 2009باألسعار الجارية للفترة من 

20102009I t e m**2011البـــــــــــــــــــــــــــنـد

44,409.334,369.230,496.2، (ك .مليون د )الناتج المحلي اإلجمالي باإلسعار الجارية     
Gross domestic product at current prices 

(KD Million)

صافــي دخــــل عوامل  اإلنتاج مــــن           :      مضافاً إليه 

(ك .مليون د )                     الخارج                    
3,062.02,700.01,994.0

Plus: Net factor income from abroad (KD 

Million)

47,471.337,069.232,490.2Equals: Gross national product (KD Million)(ك .مليون د )الناتج القومي اإلجمالي         :        يساوي

2,587.22,603.32,442.3(ك .مليون د )أهالك رأس المال الثابت       :         ناقصا
Minus: Consumption of fixed capital (KD 

Million)

44,884.134,465.930,047.9(ك .مليون د )الدخل القومي بأسعار السوق   :       يساوي
Equals: National income at market prices 

(KD Million)

صافي التحويالت الجارية من العالم لخارجي     :     مضافاً إليه

(ك .مليون د )                                                   
-4,174.0-3,741.0-3,741.0

Plus: Net current transfers from rest of the 

world (KD Million)

40,710.130,724.926,306.9(ك .مليون د )الدخل القومي المتاح           :       يساوي
Equals: National disposable income (KD 

Million)

16,845.215,391.115,851.3Minus: Final consumption (KD Million)(ك .مليون د )اإلنفاق االستهالكي النهائي    :         ناقصا

23,864.915,333.810,455.6Equals: Net saving (KD Million)(ك .مليون د )صافي اإلدخار                    :       يساوي

ً 4,333.94,360.83,036.6Minus: Net capital formation (KD Million)(ك .مليون د )صافي التكوين الرأسمالي        :        ناقصا

19,531.010,973.07,419.0(ك.مليون د )الفائض من الصفقات الجارية     :     يساوي
Equals: Surplus of the nation on current 

transactions (KD Million)

12,2279,5958,751Per capita gross domestic product (K.D.)(ك .د )نصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي            

13,07010,3499,323Per capita gross national product (K.D.)(ك .د )نصيب الفرد من الناتج القومي  اإلجمالي            

11,2098,5787,549(ك .د )نصيب الفرد من الدخل القومي  المتاح               
Per capita national disposable income 

(K.D.)

نسبة التغيير المئوية
Percentage change over the previous 

year

Total gross domestic product (i)23.0-12.7+29.2+مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

GDP from oil sector (ii)36.2-22.8+49.4+الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع النفط

GDP from non-oil sector (iii)3.7-2.8+5.6+الناتج المحلي اإلجمالي من القطاعات غير  النفطيه

Gross national product (iv)23.6-14.1+28.1+الناتج القومي اإلجمالي

National income at market prices (v)25.1-14.7+30.2+الدخل القومي   بأسعار السوق

Provisional **أوليه**  



2Table 1.2 - 1جدول 

Gross domestic product by sector "Oil and Non-Oil"

at current prices, 2009-2011 (KD Million)

20102009Kind of economic activity**2011نوع النشاط االقتصادي 

Oil Sectorقطــاع النفـط

27,496.118,406.514,992.1Extraction crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

27,496.118,406.514,992.1Total oil sectorإجمالي القطاع النفطي

Non-Oil Sectorالقطاعات غير النفطية

85.580.080.0Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 

باستثناء خدمات المسح
79.377.467.8

Service activities incidental to oil and gas 

extraction exluding surveying

صناعة فحم الكوك (شاملة )الصناعات التحويلية

2,058.71,933.01,561.9والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي 
Manufacturing (including coke, refined 

petroleum products an nuclear fuel)

587.3510.1432.1Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

774.5730.2583.0Constructionالتشييد والبناء

1,623.11,545.91,413.4تجارة الجملة والتجزئة و الفنادق و المطاعم 
Wholesale & retail trade, restaurants & 

hotels

2,539.32,405.62,741.3Transport, storage and communicationsالنقل و التخزين واالتصاالت

4,444.34,649.85,058.7مؤسسات مالية ، التأمين ، العقارات وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & business 

services

6,287.35,583.95,091.8Community, social and personal servicesخدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية

18,479.317,515.917,030.0Total non-oil sectorإجمالي القطاعات غير النفطية

45,975.435,922.432,022.1Sub-Totalجزئي- المجموع 

ً 1,772.51,764.71,722.7الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان:    ناقصا
Less: Imputed bank & insurance service 

charges

44,202.934,157.730,299.4All producersجميع المنتجين

206.4211.5196.8Import dutiesرسوم الواردات

44,409.334,369.230,496.2GDP at purchasers' valuesالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري 

Provisional **أوليه**  

"نفطي وغير نفطي "  الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع القطاع 

(ك .مليون د ) 2011 إلي 2009باألسعار الجارية للفترة من 



3Table 1.3 - 1جدول 

Gross domestic product by type of expenditureالناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق

at current prices, 2009-2011 (KD Million)(ك .مليون د ) 2011 إلي 2009باألسعار الجارية للفترة من 

20102009Type of expenditure**2011نوع األنفـــــاق

6,719.85,946.65,635.4اإلنفاق اإلستهالكي النهائي الحكومي
General government final consumption 

expenditure

10,125.49,444.510.215.9¹Private final consumption expenditureاإلنفاق اإلستهالكي النهائي الخاص¹

6,921.16,964.15,478.9Gross capital formationتكوين رأس المال اإلجمالي

31,578.022,055.018,125.0²Exports of goods and servicesالصادرات من السلع والخدمات²

²ً 10,935.010,041.08,959.0²Less: Imports of goods and servicesالواردات من السلع والخدمات:    ناقصا

44,409.334,369.230,496.2Expenditure on gross domestic productاإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي

Provisional **أوليه**  

  تم األخذ باإلعتبار بيانات مسح ميزانية2010ابتداءاً من سنة ¹

 في حساب اإلنفاق اإلستهالكي النهائي العائلي2007األسرة 

النشرة-  بنك الكويت المركزي 2009مصدر بيانات سنة ²  

2012مارس -اإلحصائية الفصليىة يناير

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 2009 the Central Bank of Kuwait - Quarterly 

Statistical Bulletin January to March 2012



4Table 1.4 - 1جدول 

Gross domestic product by kind of economic activity

at current prices, 2009- 2011 (KD Million) 

20102009Kind of economic activity**2011نوع النشاط االقتصـادي

85.580.080.0Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

75.571.873.4Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

10.08.26.6Fishingصيد البحر

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات 

ذات الصلة
27575.418483.915059.9

Extraction of crude petroleum and natural 

gas and service activities incidental to oil 

and gas

27496.118406.514992.1استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Extraction of crude petroleum and natural 

gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام 

والغاز باستثناء خدمات المسح
79.377.467.8

Service activities incidental to oil and gas 

extraction excluding surveying

2058.71933.01561.9Manufacturingالصناعات التحويلية

129.8126.4109.0صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
Manufacture of food products and 

beverages

8.78.58.4Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

50.749.345.4صناعة المالبس وتهيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 

and dyeing of fur

1.51.21.0دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية

Tanning and dressing of leather, 

manufacture of luggage, hand bags, 

saddlery and harness

صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا 

األثاث
6.65.75.2

Manufacture of wood & of products of wood 

cork, except furniture manufacture of article 

of straw

23.521.518.6Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة
43.442.744.6

Publishing, printing and reproduction of 

recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

والوقود النووي
1177.81094.6810.2

Manufacture of coke, refined petroleum 

products and nuclear fuel

217.8202.0187.7صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 

products

34.734.034.7Manufacture of rubber and plastic productsصناعة منتجات المطاط واللدائن

 )صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

(صناعات تعدينية غير معدنية 
117.6112.2109.7

Manufacture of other non-metallic mineral 

products

26.3Manufacture of basic metals-16.012.8صناعة الفلزات األساسية 

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء 

الماكينات والمعدات
68.465.263.3

Manufacture of fabricated metal products, 

except machinery and equipment

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 

مكان آخر
18.417.817.5Manufacture of machinery and equipment

صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير 

المصنفة في مكان آخر
41.640.046.0

Manufacture of electric machinery and 

apparatus n.e.c.

صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية 

الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها
34.534.329.1

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 

المقطورة ونصف المقطورة
2.72.12.3

Manufacture of motor vehicles, trailers and 

semi-trailers

30.030.127.4صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport equipment, 

ne.c.

26.725.224.0Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث

.4.34.03.4Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

4.03.40.7Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

587.3510.1432.1Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

313.9246.5198.3Electricity and gasالكهرباء والغاز  

273.4263.6233.8Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

774.5730.2583.0Constructionالشييد والبناء

1623.11545.91413.4تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale & retail trade, hotels and 

restaurants

1335.11273.51154.0Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

288.0272.4259.4Hotels and restaurantsالمطاعم والفنادق

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار

 (ك .مليون د ) 2011 إلي 2009الجارية للفترة من 



Table 1.4 (cont.)(تابع ) 4 - 1جدول 

Gross domestic product by kind of economic activity

at current prices, 2009- 2011 (KD Million) 

2539.32405.62741.3Transport, storage and communicationsالنقل والتخزين واإلتصاالت

1273.71176.51155.3Transport and storageالنقل والتخزين
1265.61229.11586.0Communicationsاإلتصاالت

4444.34649.85058.7الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال
Finance, real estate and business 

services

2770.93002.73350.6Financial institutionsالمؤسسات المالية

88.589.5119.9التأمين
Insurance

1166.21156.11209.5Real estateالعقارات
418.7401.5378.7Business servicesخدمات األعمال

خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية 

والشخصية
6287.35583.95091.8

Commmunity, social and personal 

services

2853.32461.02203.0Public administration and defenceاإلدارة العامة والدفاع

136.6124.6117.8Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

1525.41366.61281.9Educationالتعليم

674.9613.8547.3Healthالصحة

274.3250.3232.3الخدمات االجتماعية
Social security & welfare services

307.2285.2266.1Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيهية والثقافية
515.6482.4443.4Personal and household servicesالخدمات الشخصية والمنزلية

45975.435922.432022.1Sub-Totalجزئي- المجموع  

الخدمات المصرفية والتأمينية :  ناقصاً  

1772.51764.71722.7المحتسبتان

Less: Imputed bank & insurace service 

charges

44202.934157.730299.4All Producersمجموع المنتجين
206.4211.5196.8Import dutiesرسوم الواردات

44409.334369.230496.2GDP at purchaser's valuesالناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

    

Provisional **أوليه**  

2011**2009 2010

 الحساب -وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء : المصدر

الختامي ومشروع الميزانية

Kind of economic activity

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار

 (ك .مليون د ) 2011 إلي 2009الجارية للفترة من 

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

نوع النشاط االقتصـادي



5Table 1.5 - 1جدول 

Percentage distribution of gross domestic productالتوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب أقسام

2011by kind of economic activity at current prices-2009النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

(KD Million) 2011-2009مليون دينار كويتي )  أ )  

ISIC major divisionsالقيمةالقيمةالقيمةأقسام النشاط االقتصادي

ValueValueValue

85.50.280.00.280.00.3Agriculture and fishingالزراعة والصيد

27,575.462.118,483.953.815,059.949.4استخراج النفط االخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Extraction of crude petroleum and 

natural gas service activities incidental 

to oil and gas

2,058.74.61,933.05.61,561.95.1Manufacturingالصناعات التحويلية

587.31.3510.11.5432.11.4Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

774.51.7730.22.1583.01.9Constructionالتشـــــــــييد

1,623.13.71,545.94.51,413.44.6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale & retail trade, hotels & 

restaurants

2,539.35.72,405.67.02,741.39.0النقل والتخزين واإلتصاالت
Transport, storage and 

communications

4,444.310.04,649.813.55,058.716.6خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات  وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & 

business services

6,287.314.25,583.916.35,091.816.7الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية
Community, social and personal 

services

1,772.54.01,764.75.11,722.75.6الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان (ناقصاً  ) أ
Less: Imputed bank & insurance 

service charges

44,202.999.534,157.799.430,299.499.4Total: All Producersمجموع المنتجين

206.40.5211.50.6196.80.6Plus: Import dutiesرسوم الـواردات

44,409.3100.034,369.2100.030,496.2100.0GDP at current pricesالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

Provisional **أوليه**  

2011**20102009

%%%



6Table 1.6 - 1جدول 

Average annual rates of growth of gross domestic product atمعدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

    2011current prices by kind of activity (ISIC major divisions), 2009-2011 - 2009حسب أقسام النشاط االقتصادي 

2010ISIC major divisions-20112009-2010أقسام النشاط االقتصادي

6.90.0Agriculture and fishing+الزراعة والصيد

22.7+49.2+استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Extraction of crude petroleum and natural 

gas and service activities incidental to oil 

and gas

23.8Manufacturing+6.5+الصناعات التحويلية

18.1Electricity, gas and water+15.1+الكهرباء والغاز والمياه 

25.2Construction+6.1+التشـــييد

9.4+5.0+تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
Wholesale and retail trade, hotels & 

restaurants

12.2Transport, storage and communications-5.6+النقل والتخزين واإلتصاالت

8.1-4.4-خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات وخدمات األعمال
Finance, insurance, real estate & business 

services

9.7Community, social and personal services+12.6+الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

2.4+0.4+الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان :    ناقصا  
Minus: Imputed bank & insurance service 

charges

12.7Total: All Producers+29.4+مجموع المنتجين

7.5Import duties+2.4-رسوم الواردات

12.7GDP at current prices+29.2+الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
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