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"  تنشأ إدارة للتعداد واإلحصاء تسمم  اإلدارة المكزيةمة   علي أن 3961( لسنة  77نصت المادة األولي من القانون رقم )  -

 "  .  وتكون اإلدارة ىي المكجع اإلحصائي الوحيد في الدولةلإلحصاء وتلحق بمجلس التخطيط 
 7008 ةونيممو 4وفممي ( 3976سممتتمتك  6  المكسمموا األميممكي الصممادر فممي اإلدارة تابعممة لممو ارة التخطمميط بمقت مم ) وأصممتحت

 لإلحصاء.في شأن إشكاف و ةك الدولة لشئون التنمية عل  اإلدارة المكزيةة  314صدر المكسوا األميكي رقم
 
 -"  تقوا اإلدارة المكزيةة لإلحصاء بما ةلمي :  ( من القانون المشار إليو 1ومما جاء في المادة رقم )  -
 

  األشمممكاف علممم  أعممممات اإلحصممماءاب التمممي تقممموا ببممما األقسممماا المختصمممة بمممولل فمممي زافمممة المممو اراب واإلداراب والم سسممماب
 أعمالبا.والتنسيق بين   فيبا،والشكزاب التي تساىم الحكومة 

 

 تيانممماب توحيمممد المعلومممماب اإلحصمممائية وتنسممميقبا وتحليلبممما والعممممال بواسمممطة أجبمممية األعممماا المختل مممة علمممي نشمممك وإ اعمممة ال
 والدراساب اإلحصائية بما ةحقق أىداف التنمية االقتصادةة واالجتماعية بحيث ال ةتناوت النشك أةة بياناب فكدةة خاصة .

 

الممو اراب واإلداراب الحكوميممة والم سسمماب العامممة مممع اإلدارة  تتعمماون“  أن( مممن القممانون علمم   4وقممد نصممت المممادة رقممم )  -
حصمماء والتعممداد علمم  أزمممال وجممو وتمممدىا بجميممع التيانمماب التممي تطلتبمما وتتتممع تعليماتبمما مممن المكزيةممة لإلحصمماء فممي إتممماا اإل

 “.ال نية الناحية 
 
"  علمم  األفممكاد والشممكزاب والجمعيمماب والم سسمماب الخاصممة وأصممحاة المحممات العامممة    ( 6ومممما جمماء فممي المممادة رقممم )   -

ع التياناب الا مة لإلحصاء أو التعداد في المواعيد المحددة لولل إلي والحكفية والمبنية والتجارةة والصناعية أن ةقدموا جمي
 اإلدارة المكزيةة لإلحصاء أو مندوبيبا الوةن تعينبم لبوه المبمة  "  .

 
سمكةة التيانماب حيمث نصمت الممادة بمأن  "  تكمون جميمع التيانماب ال كدةمة التمي تتعلمق  ( 7زما ز ال القمانون فمي مادتمو رقمم )  -

و التعداد سكةة وال ةجو  نشكىا وةحظك اطاع الغيك عليبا أو تتليغو ببا سواء زان فكداً أو ىيئة عامة أو خاصة إال باإلحصاء أ
 لغيك األغكاض اإلحصائية  "  . استخدامبابموافقة صاحب الشأن ببا وال ةجو  

 
 
 71لي فقد أليا قكار مجلس الو راء  رقم ) الوي أورده قانون اإلحصاء في مادتو األو  وحدة المكجع اإلحصائي وتطتيقاً لمتدأ -

جميع البيئماب الحكوميمة وغيمك الحكوميمة بالحصموت علم  موافقمة مسمتقة ممن اإلدارة المكزيةمة لإلحصماء قتمال  3984( لسنة 
جمع أةة بياناب إحصائية من الغيك أو إجكاء بحوث أو استطاعاب رأي ميدانية تتطلب جمع بياناب من مصادر ال تتتعبا وال 

 تكبط فيما بينبا أةة عاقة إدارةة . 
 



 مـقـــــدمــة

 
ةعتمد التخطميط السمليم للتنميمة االقتصمادةة واالجتماعيمة علم  ممدي تموافك التيانماب والمعلومماب األساسمية  

والدقيقة التي تكون عوناً للتاحثين والمخططين ومتخموي القمكار عنمد إعمداد ومتابعمة وتقيميم ورسمم سياسماب اإلنمماء 
لمممولل وممممن أجمممال  لمممل تحمممكي اإلدارة المكزيةمممة لإلحصممماء علممم  إصمممدار العدةمممد ممممن    واالجتمممماعي.تصمممادي االق

اإلحصممماءاب والدراسممماب التمممي تغطمممي مختلمممد قطاعممماب االقتصممماد القمممومي بدولمممة الكوةمممت وزافمممة أوجمممو النشممما  
 الخ   .   …االقتصادي من  راعة وصناعة وتشييد وخدماب 

 

ية توفك معلوماب تشمال مختلد أنمواع األنشمطة االقتصمادةة ومختلمد قطاعماب ونظكاً ألن الحساباب القوم 
االقتصاد فإنبا بولل تسماعد علم  رصمد سملوي زثيمك ممن المتغيمكاب االقتصمادةة والمجماميع الكئيسمية مثمال اسمتباي 

ال مكائب األسك المعيشمية أو االسمتباي الحكمومي وتكموةن رأم الممات والصمادراب والموارداب واألجمور واألربماح و 
 الخ  .   …  واالقتكاضواإلقكاض 

 

وفمممي  ممموء التيانممماب والمعلومممماب التمممي حصممملت عليبممما اإلدارة المكزيةمممة لإلحصممماء ممممن مختلمممد المصمممادر  
 -2012  الحكوميممة والخاصممة تممم تقممدةك المجمماميع الكئيسممية للحسمماباب القوميممة باألسممعار الجارةممة عممن ال تممكة مممن

 -للحساباب القومية التي تشملبا ىوه النشكة ما ةأتي  :ومن أىم المجاميع األساسية  2014
 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارةة ،  الناتج القومي اإلجمالي باألسعار الجارةة  ،   الدخال القمومي  
بأسممممعار السممممول  ،   الممممدخال القممممومي المتمممماح  ،   اإلن ممممال االسممممتبازي النبممممائي الخمممماي والحكممممومي  ،   صممممافي 

ر القمومي  ،   صمافي التكموةن الكأسممالي  ،   ال مائا ممن الصم قاب الخارجيمة  ،   نصميب ال مكد ممن النماتج االدخا
 الخ    .   …المحلي اإلجمالي  ،   نصيب ال كد من الناتج القومي اإلجمالي ونصيب ال كد من الدخال القومي  

 
ةسماعد الجبماب المعنيمة  النشمكة مما أن تكمون قمد قمدمت فمي جمداوت ىموه اإلدارة المكزيةة لإلحصاء وتأمال 

بالشممئون الماليممة واالقتصممادةة والتخطيطيممة فممي إنجمما  ممما ةسممند إلمميبم مممن مبمماا تتعلممق بإعممداد ومتابعممة وتقيمميم خطممط 
 واالجتماعي.اإلنماء االقتصادي 

 

 واهلل ولي التوفيق  ،،،
 

    

 مديز اإلدارة المزكزية لإلحصاء

 2015 ةوليو



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 2012 – 2014.  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 July 2015 

 
 



 
 الـفـهــــــــرس

 
 كرات توضيحية مذ

 
 جداول المجاميع الزئيسية للحسابات القومية باألسعار الجارية

 
 رقم الجمدوت

 

 .  2014 - 2012المجاميع األساسية للحساباب القومية لل تكة من        3 – 3
 

النمماتج المحلممي اإلجمممالي حسممب نمموع القطمماع " ن طممي وغيممك ن طممي " لل تممكة مممن        7 - 3
2012 - 2014. 

 

 .7034 - 7037الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلن ال لل تكة من        1 - 3
 

 - 7037الناتمج المحلممي اإلجممالي حسممب نمموع النشما  االقتصمادي لل تمكة ممن        4 - 3
7034 

التو ةمممع النسمممتي للنممماتج المحلمممي اإلجممممالي حسمممب أقسممماا النشممما  االقتصمممادي        5 - 3
 .7034 - 7037لل تكة من 

 

معممدت نمممو النمماتج المحلممي اإلجمممالي حسممب أقسمماا النشمما  االقتصممادي لل تممكة        6 - 3
 . 7034 - 7037من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

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 2012– 2014. 

 

1.2 Gross domestic product (GDP) by type of sector oil and non-oil, 2012–2014. 

 

1.3 GDP by type of expenditure 2012 – 2014. 

 

1.4 GDP by kind of economic activity 2012 – 2014. 

 

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

major divisions), 2012 – 2014. 

 

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

(ISIC major divisions), 2012 – 2014. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للمجاميع االقتصادية مذكزات تحليلية

 الزئيسية واألنشطة الواردة بالنشزة
ANALYTICAL NOTES OF MAJOR GROUP 

AND ACTIVITIES AS SHOWN IN  

THIS BULLETIN  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أبرز التطورات في إعداد الحسابات القومية
 



تسعى اإلدارة المركزية لإلحصاء إلى تطوير منظومة إحصاءات اقتصادية تقوم عمى أساس االلتزام 
بالمعايير والمفاىيم والتصانيف الدولية، وقد تم  األخذ بمبدأ التدرج في عممية تطوير المنظومة، وحيث أن 

قومية تمثل ذروة العمل في اإلحصاءات االقتصادية فقد أولت اإلدارة المركزية لإلحصاء اىتماما الحسابات ال
 خاصا لتطوير وبناء إحصاءات الحسابات القومية. 

 
لذلك فقد اصدرت اإلدارة المركزية لإلحصاء، سمسمة البيانات المنقحة لمحسابات القومية خالل الفترة 

د من التحسينات الجوىرية عمى أساليب ومنيجيات وطرق عرض بيانات ، حيث تم إدخال العدي2012-2014
، حيث يمكن تمخيص أبرز التطورات التي شيدىا إعداد الحسابات القومية  الحسابات القومية باألسعار الجارية

 -كالتالي:

 بيانات الناتج المحمي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي في الجداول، بحيث لم نسق عرضفي تغيير 
يعد القطاع المؤسسي )كالحكومة أو المؤسسات غير اليادفة لمربح مثاًل( يدخل كبند مستقل في عرض البيانات، 
إنما يتم العرض عمى مستوى النشاط االقتصادي بغض النظر عن القطاع الذي يمارس ىذا النشاط. كما تم 

 حسب األنشطة. ث في عرض البياناتاستخدام التصنيف الصناعي الموحد لألنشطة االقتصادية، التنقيح الثال

عرض الناتج المحمي باألسعار األساسية وأسعار السوق وذلك تماشيا مع توصيات نظام الحسابات 
 . 2002/ 1993القومية 

وأساليب العديد من األنشطة والمعامالت االقتصادية حيث يتميز اإلصدار الراىن في  تطوير مناهجتم 
االستناد الى أحدث البيانات المتوفرة، باإلضافة الى إدخال تحسينات عمى المنيجية إعادة تقدير بيانات الزراعة ب

حسابات العديد من األنشطة والمعامالت مثل  تطوير منهجيةالمتبعة في حساب اإلنتاج الزراعي. كذلك تم 
 الخ(.--)المياه والكيرباء، األنشطة العقارية،  الدعم والضرائب، الخدمات المنزلية، 

رجة التغطية لبيانات الناتج المحمي اإلجمالي. بحيث أصبحت تشمل أنشطة جديدة مثل األنشطة رفع د
االيجارية المحتسبة والمقدرة والدخل المتحقق لمقطاع العائمي من االيجارات الذي تدفعو القطاعات المؤسسية 

ين الرأسمالي المتحقق لمقطاع الخ. كذلك رفع درجة تغطية التكوين الرأسمالي بحيث تم تقدير التكو --األخرى  
 العائمي من األبنية السكنية.

إعادة حساب االنفاق االستيالكي النيائي لألسر المعيشية، حيث تم استخدام أحدث النتائج الصادرة عن 
 .2013مسح انفاق واستيالك األسرة 
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 مذكزة تحليلية للمجاميع االقتصادية

 ةالزئيسية واألنشطة الواردة بالنشز

 

 
 

 :  2014 - 2012المجاميع االقتصادةة الكئيسية للحساباب القومية خات السنواب أوالً  :  
 
 
 :  الناتج المحلي اإلجمالي .3
 

( مليممون 46564.3)  7034بلغممت التقممدةكاب األوليممة للنمماتج المحلممي اإلجمممالي باألسممعار الجارةممة عمماا 
 (% -5.7قمدره ) انخ ا ما مسمجلة بممولل  7031عماا  ( مليمون دةنمار زموةتي 49197.7دةنار زوةمتي مقابمال ) 

 .   7031 اا% ( بالنستة لع 3.4)  اً قدره رت اعوا 7034عاا 
 

 7034( مليون دةنار زموةتي عماا  78059.7وقد ساىم القطاع الن طي في الناتج المحلي اإلجمالي بم ) 
 7034%( عمماا 30.1قممدره )  مماانخ امسممجاً بممولل  7031( مليممون دةنممار زمموةتي عمماا  13797.7مقابممال ) 
بينمما حقمق القطماع غيمك الن طمي    العمالمي،األسعار في سول المن ط  انخ اض زمية االنتاج وزولل  النخ اض نتيجة

     مقابمممال 7034( مليمممون دةنمممار زممموةتي عممماا 74987.4) مت ممممنا منتجممماب تككةمممك المممن ط الخممماا مممما مقمممداره 
 .  7034% ( خات عاا  4.9ًا ارت اعاً بلغ ) مسج 7031مليون دةنار زوةتي عاا   (..71873)

 
 7034وبدراسة تقمدةكاب النماتج المحلمي اإلجممالي المتولمد فمي بقيمة أنشمطة القطماع غيمك الن طمي فمي عماا 

 .  7031 ةاداب في األنشطة مقارنة بتقدةكاب عاا  ةت ح حدوث
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 :  نصيب ال كد من الناتج المحلي اإلجمالي  .7

 
مقابمال  7034( دةنمار زموةتي فمي عماا  33179نصيب ال كد ممن النماتج المحلمي اإلجممالي )  بلغ متوسط

بينمما حقمق معمدت نصميب ال مكد عماا  % (  ،  8.6قمدره ) انخ ا مامسمجاً  7031( دةنار زوةتي عماا 37457)
 ( دةنار زوةتي  .37747ما قيمتو )  7037% ( حيث بلغ عاا  7.7بنستة )انخ ا ا  7031

 

 
 :  القومي اإلجمالي الدخالنصيب ال كد من .  1
 

( دةنممار   37405حيممث بلممغ )  7034القممومي اإلجمممالي عمماا  دخالمتوسممط نصمميب ال ممكد مممن المم انخ مما
( دةنار زوةتي في عماا  7قدره ) ط ي ا  انخ ا اً سجال  زما  ،7031دةنار زوةتي عاا  ( 31405 زوةتي مقابال )

 .7037مقارنة بمتوسط نصيب ال كد عاا  7031
 
 

 :  نصيب ال كد من الدخال القومي المتاح.  4
 

 % (إ  بلممممغ30.1بنسممممتة )  7034عمممماا  تمممماحالم متوسممممط نصمممميب ال ممممكد مممممن الممممدخال القممممومي انخ مممما
متوسممط نصمميب  فممياالنخ مماض وةكجممع  …7031( دةنممار زمموةتي عمماا 37365( دةنممار زمموةتي مقابممال ) 30934)

 صممافي عوامممال اإلنتمماج مممن الخممارج فممي االرت مماعلمتمماح إلممي القممومي اإلجمممالي والممدخال القممومي ا دخالال ممكد مممن المم
  .  صافي التحوةاب الجارةة من الخارج وارت اع

 
 
 :  اإلن ال االستبازي النبائي للحكومة.  5
 

( مليممون  8091.8حيممث ارت ممع مممن )  7034ارت ممع اإلن ممال االسممتبازي النبممائي للحكومممة العامممة عمماا 
وىممممموا ةمثمممال  معممممدت  ارت مممماع قممممدره  7034( مليمممون دةنمممار زممموةتي عممماا 9033.1إلمممي ) 7031دةنمممار زممموةتي عممماا 

33...  % 
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 :  اإلن ال االستبازي النبائي الخاي.  6
 

                ( مليممممممون دةنممممممار زمممممموةتي مقابممممممال31347.3إلممممممي ) 7034ارت ممممممع اإلن ممممممال االسممممممتبازي الخمممممماي عمممممماا         
 % (  . 5.9أي بنستة )  7031اا ( مليون دةنار زوةتي ع37439.7 )
 
 :  اإلن ال االستبازي النبائي ) العاا والخاي (.  7
 

( مليون دةنمار 77358.4)  هما مقدار  7034عاا النبائي الحكومي والخاي سجال اإلن ال االستبازي 
 % (  . 8بنستة )  7031عن مستواه عاا زوةتي مكت عا 

 
 :  تكوةن رأم المات اإلجمالي.  8
 

 ح من تحليال مختلد عناصك ومكوناب النماتج المحلمي اإلجممالي حسمب نموع اإلن مال أن تكموةن رأم ةت
 7034فمي عماا  رت معالممات اإلجمالي أي تكوةن رأم المات الثابت اإلجمالي م افاً إليو التغيك فمي المخميون قمد ا

 ليون دةنار زوةتي .( م7088.5) 7031( مليون دةنار زوةتي بينما بلغ في عاا  7161.6حيث بلمغ ) 
 
 :  االدخار . 9
 

ةتمثال االدخار في ال كل بين الدخال القومي المتاح واإلن ال االستبازي النبمائي )حكمومي و خماي( وقمد 
    ( مليمون دةنمار زموةتي مقابمال39193.3حيمث بلمغ )  7034في صمافي االدخمار عماا  اً إنخ ا سجلت التقدةكاب 

 .7031 ( مليون دةنار زوةتي عاا74773.7 )
 

 :والخدمابالصادراب من السلع .  30
 

 7034( مليممون دةنممار زمموةتي عمماا 1195.9قيمممة الصممادراب مممن السمملع والخممدماب بمقممدار )  انخ  ممت
     توسممأي بن 7031( مليون دةنار زموةتي عماا  14999.8( مليون دةنار زوةتي مقابال ) 13601.9حيث بلغممت ) 

إلمي  7031( مليون دةنار زوةتي عاا 10790ة الصادراب الن طية من ) قيم نخ اضال% ( و لل نتيجة  9.7) 
 .7034( مليون دةنار زوةتي عاا  77751) 
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 :  الوارداب من السلع والخدماب.  33
 

حيممث  7034( مليممون دةنممار زمموةتي عمماا 3157اً قممدره ) رت اعممسممجلت المموارداب مممن السمملع والخممدماب ا
 .7031( مليون دةنار زوةتي عاا  31709.7ار زوةتي مقابال ) ( مليون دةن 34563.7بلغت ) 

 
 

 :  ال ائا من الص قاب الجارةة.  37
 

مممن العممالم الخممارجي عمماا  دخمموت عوامممال اإلنتمماجفممي صممافي  اً نخ ا مماسممجلت تقممدةكاب ميمميان المممدفوعاب 
ا الدولممة مممن فممائ نخ مماضاونتيجممة لممولل ،   7031( مليممون دةنممار زمموةتي عممن عمماا 5491.8بمقممدار )  7034

( مليون دةنار زموةتي عماا 35319.9إلي )  7031( مليون دةنار زوةتي عاا 70611.7الص قاب الخارجية من )
 % ( . 76.6أي بنستة )  7034

 
 
 

 :  4370 - 7370تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األنشطة االقتصادةة خات السنواب ثانياً  :  
 
 :  اليراعة .3
 

  7034فمي عماافي القيمة الم مافة اإلجماليمة المتولمدة فمي نشما  اليراعمة  زتيكا   اعاارتسجلت التقدةكاب 
 %(.39مسجا ارت اعا بنستة ) االنتاج , زولل الدعم ارت اعو لل بستب مليون دةنار زوةتي   (397.8)

 

 
 :  صيد األسماي .7
 

قيمتممو  مما 7034عمماا القيممة الم ممافة اإلجماليمة المتولممدة فمي نشمما  صميد األسمماي حيممث بلغمت  ترت عما
 % (  .8أي بنستة )  7031( مليون دةنار زوةتي عاا  9.7( مليون دةنار زوةتي مقابال ) 30.6)
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 :  والخدماب  اب الصلة استخكاج الن ط الخاا والغا  الطتيعي.  1

 
 الصمملة شماما الخممدماب  اب القيمممة الم مافة فممي قطماع اسممتخكاج المن ط الخمماا والغما  الطتيعممي نخ  متا

نتيجمة النخ ماض فمي  7034فمي عماا أة ما , ثمم انخ  مت األسعار العالميمة للمن ط  نخ اضالنتيجة   7031عاا 
( مليمممون دةنمممار  78348.1 (  ، ) 13181.6)  القطممماع   ىممموا  فمممي  افةوبلغمممت القيممممة الم ممم .  المممن ط  اسمممعار

المن ط ةشمكال المصمدر الكئيسمي للمدخال عل  التوالي  .  ومما ةميات قطماع   7034،  7031زوةتي خات األعواا  
%   60.4%  ،  61.5في االقتصاد الكوةتي  ،   وةساىم بقمدر زتيمك ممن النماتج المحلمي اإلجممالي تتلمغ نسمتتو 

 عل  التوالي  . 7034،   7031خات األعواا  
 

 
 :  الصناعاب التحوةلية. 4
 

( مليمون دةنمار زموةتي 7906.0ممن )  الناتج المحلي اإلجممالي المحقمق ممن الصمناعاب التحوةليمة نخ اا
انخ مما ( و  %0.3)انخ مماضبمعممدت  7031( مليممون دةنممار زمموةتي فممي عمماا  7904.7إلممي )  7037فممي عمماا 

( 7747.7% ( حيممث بلممغ النمماتج المحلممي اإلجمممالي للصممناعاب التحوةليممة )  5بمعممدت )  7034فممي عمماا  اة مما
 .7034مليون دةنار زوةتي في عاا 

 
تقمممدةكاب القطممماع اسمممتمكار أىميمممة صمممناعة المنتجممماب الن طيمممة فمممي مجمممات الصمممناعاب وممممن أىمممم مممما تتمممك ه 

% ( ممن القيمممة الم مافة المتولمدة فممي قطماع الصممناعاب ..47التحوةليمة ودورىما المتميممي حيمث تسماىم بحمموالي ) 
, و ةكجممع ىمموا  7031% ( مممن القيمممة المحققممة عمماا 47.7مقابممال مسمماىمتبا بحمموالي )  7034التحوةليممة عمماا 

 .  7034في عاا  و األسعار االنخ اض ال  انخ اض االنتاج
 

 :  الكبكباء والغا  والمياه  .5
 

  بلغمت حيمث 7034 ،7031 ،7037حققت صمناعة إنتماج الكبكبماء والغما  قيممة م مافة خمات األعمواا 
عة إنتممماج ( مليمممون دةنمممار زممموةتي علمممي التممموالي . . . بينمممما سمممجلت صمممنا587.6(  ،  ) 561.1(  ،  )  543.8) 

( 156.6( مليمون دةنمار زموةتي مقابمال قيممة م مافة )  167.7قيمة م افة قمدرىا )  7034وتو ةع المياه في عاا 
 .7031مليون دةنار زوةتي عاا 
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 :والتناءالتشييد   .6
 

مممما قاممممت بمممو شمممكزاب التنممماء والتشمممييد ممممن إنجممما اب فمممي مجمممات تشمممييد المتممماني السمممكنية وغيمممك  وءفمممي  ممم
طممماع العمممائلي أو القطممماع نية والمقممماوالب الجيئيمممة و ال كعيمممة وسمممواء زانمممت لحسممماة القطممماع الحكمممومي أو القالسمممك

)      مقابمال 2014( مليون دةنار زموةتي عماا  969.4فقد حقق القطاع قيمة م افة إجمالية قدرىا )  الخاي  ، 
% ( ، )  7اإلجمممالي حمموالي )  بلغممت مسمماىمتبا فممي النمماتج المحلممي 2013( مليممون دةنممار زمموةتي عمماا 897.3

 عل  التوالي  . 2013،    2014% ( في العامين  1.8
 
 

 :  تجارة الجملة والتجيئة.  7
 

( مليممون دةنممار   74.4 الي قممدره )اً فممي النمماتج المحلممي اإلجمممرت اعممحقممق نشمماطي تجممارة الجملممة والتجيئممة ا
      مقابمممال ،2014( مليممون دةنمار زمموةتي عماا 1618.3حيممث بلمغ )   (،% 4.8)  رت ماعبنسممتة ا 2014زموةتي عماا 

 .2012وةتي عاا مار زميون دةنم( مل 1449غ ) مبينما بل 2013تي عاا مار زوةم( مليون دةن 1543.9) 
 

 :  نشا  المطاعم و ال نادل.  8
   

  ( 366.5أمما نشما  المطماعم وال نممادل فقمد سمجال ارت اعمماً فمي القيممة الم ممافة اإلجماليمة حيمث بلغممت ) 
 .2013( مليون دةنار زوةتي عاا  336.5مقابال )  2014مليون دةنار زوةتي عاا 

 
 

 :  النقال والتخيةن والمواصاب.  9
 

             النممماتج المحلمممي اإلجممممالي بصممم ة عاممممة فمممي أنشمممطة النقمممال والتخممميةن والمواصممماب بنسمممتة بلغمممت  انخ ممما
وأة مماً حقممق نشمما   7034% ( عمماا 3.4بلممغ )  إنخ ا مما(  ،  حيممث سممجال نشمما  النقممال والتخمميةن %-1.8) 
 تصممماالبحكزمممة اال إنخ ممماض% ( نتيجمممة التوسمممع فمممي الخمممدماب التكةدةمممة و  -5.9بنسمممتة )  إنخ ا ممما تصممماالباال

 السلكية والاسلكية  .
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 :  المالية والتأمينالوساطة الخدماب .  30
 

 7034دماب الماليممة والتأمينيممة خممات عمماا بصمم ة عامممة القيمممة الم ممافة المتولممدة فممي أنشممطة الخمم رت عممتا
إ  حققممت  ،7031( مليممون دةنممار زمموةتي عمماا  1390.6( مليممون دةنممار زمموةتي مقابممال )  1458.0حيممث بلغممت ) 

دةنمممار   ( مليمممون 1309.5)   ( مليمممون دةنمممار زوةممممتي مقابممممال 1179.1الم سسممماب الماليمممة قيممممة م مممافة بلغمممت ) 
( مليمممون دةنمممار زممموةتي عممماا 3976.4 ) تانالمحتسمممت والتأمينيمممة يةملمصكفممماب امت الخدممممموبلغممم 7031تي عممماا مزوةممم

 .7031( مليون دةنار زوةتي عاا  3956.6مقابال )  7034
( في  78.7) إلي 7031( عاا  83.3) القيمة الم افة اإلجمالية من نخ  تفقد ا أما نشا  التأمين

. 7034عاا   
 
 :  ة األنشطة العقارةة و االةجارةة و التجارة.  33

%( فممي عمماا 4.7قممدره ) ارت مماعمقابممال .7034% ( فممي عمماا  5اً قممدره ) رت اعممحقممق النشمما  العقمماري ا
 %(.5.4)   نموه معدت بلغ 7034عاا  رت اعاوقد حققت خدماب األعمات ا ىوا 7031

 
 :  خدماب المجتمع والخدماب االجتماعية والشخصية.  37

التمممي تقمممدمبا الدولمممة ألفمممكاد المجتممممع باإل مممافة إلمممي ةت ممممن ىممموا القطممماع مختلمممد الخمممدماب الجماعيمممة 
ولقد حققمت أنشمطة ىموا القطماع  ةماداب متتاةنمة فمي معمدت النممو ممن    األخكى.الخدماب االجتماعية والشخصية 

حيمث حقمق معمدت نممو فمي القيممة الم مافة  عمال االجتمماعي نشا  ال وخك  ،   وزان أزثكىا ارت اعاً ىنشا  إلي آ
 بمعمممدت نممممو قمممدره ) االدارة العاممممة و المممدفاع و زمممولل النظافمممة نشممما   ةليمممو  ،(  %34.4)  قمممدره 7034عممماا 
  التعلمميموزممولل % ( 8.3دت نمممو قممدره ) ممعممب  الخممدماب الصممحةةليممو   ،علمم  التمموالي %( 8.7, ) (% 33.6

 .                  %(6.1ةليو الخدماب التكفيبيو )(% 7.4بمعدت نمو قدره )
 

النشكة بمجموعة جداوت تحليلية عن التو ةمع النسمتي للنماتج المحلمي اإلجممالي ومعمدالب  ىوا وقد  ودب
و لمل لخدممة أغمكاض الدارسمين والمبتممين بالشمئون  …النمو حسب أقساا النشما  االقتصمادي باألسمعار الجارةمة 

   الكوةت.االقتصادةة والتخطيطية لدولة 
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ANALYTICAL NOTES OF THE MAJOR GROUP AND ACTIVITIES AS 

SHOWN IN THIS BULLETIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRST : MAIN AGGREGATES OF NATIONAL ACCOUNTS AND  

 ECONOMIC ACTIVITIES DURING THE PERIOD 2012– 2014 

 

 

 

 

1. Gross Domestic Product (GDP): 

 

Preliminary estimates on gross domestic product at current prices stood at 56465.4 

Million K.D. in 2015  against 49392.2  Million K.D. in 2013, an decrease of -5.7% 

in 2014, increase of 1.4 percent in 2013. 

 

 

Contribution of oil sector in the total GDP stood at 28059.2 Million K.D. in 2014 

against 31297.7 Million K.D. in 2013 , recorded an decrease of 10.3  percent in 

2014  due to decrease the amount of production and decrease in oil prices in the 

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

24982.5 Million K.D. in 2014  against 23821.1. Million K.D. in 2013, recorded an 

increase of 4.9 percent during 2014 . 

 

 

  From this analysis, GDP estimates for non-oil activities in 2014 showed an 

increase in 2014 compared to 2013. 
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2. Per Capita Gross Domestic Product (GDP): 

 

Per capita GDP in 2014 stood at 11379 K.D. against 12457 K.D. in 2013 recording 

an decrease of 8.6  percent.  Per capita GDP in 2013 amounted to 12457 K.D. 

recording an decrease of 2.2 percent compared to 2012, which amounted to     

12742  K.D. 

 

 

 

 

3. Per Capita Gross National Product (INP): 

 

Per capita INP decreased in 2014 to 12405  K.D. from 13405 K.D. in 2013.  Per 

capita INP in 2013 registered an decrease amounted to 7 K.D. compared to per 

capita of 2012. 

 

 

 

4. Per Capita National Disposable Income (NDI): 

 

Per capita NDI decreased in 2014 by 10.3 percent.  It is estimated to be 10914K.D. 

compared to 12165 K.D. in 2013 due to the increase in net factor income, decrease 

in net current transfers from abroad.  

 

 

 

 

5. Government Final Consumption Expenditure (GFCE): 

 

In 2014 , GFCE increased by 11.3 percent, it is estimated to be 8093.8 Million 

K.D. in 2013 compared to 9011.3 Million K.D. in 2014. 
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6. Private Final Consumption Expenditure (PFCE): 

 

PFCE increased to be 13147.1 Million K.D. in 2014 compared to 12419.7 Million 

K.D. in 2013 i.e. 5.9 percent. 

 

 

 

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

 

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

22158.4   Million K.D. i.e. 8.0  percent, this from 2013 to 2014. 

 

 

 

8. Gross Capital Formation (GCF): 

 

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

capital formation including change in stocks increased in 2014, it is amounted to 

7363.6   Million K.D. compared to 7088.5 Million K.D. in 2013. 

 

 

 

9. Savings (NS): 

 

Saving is estimated as the difference between national disposable income and total 

final expenditure.  In 2014 NS amounted to 19391.1 Million K.D. compared to 

24721.2Million K.D. in 2013. 

 

 

10. Exports of Goods and Services: 

 

In 2014 value of exports of goods and services amounted to 31603.9 Million K.D. 

against 34999.8 in 2013, recorded an decrease of 3395.9  Million K.D. in 2014, 

this was due to the decrease of value of oil exports from 30790  Million K.D. in 

2013 to 27753 Million K.D. in 2014 . 
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11. Imports of Goods and Services: 

 

Value of imports of goods and services increased 14561.7 Million K.D. in 2014 

from 13209.7 Million K.D. in 2013. 

 

 

 

 

12. Surplus of the Nation on Current Account: 

 

The balance of payments recorded a decrease in the net factor Income from a board 

in 2014 by 5493.8. Million K.D for 2013. Surplus of the nation on current account 

decreased   from 20633.7 Million K.D. in 2013 to 15139.9 Million K.D. in 2014, 

i.e. decrease of 26.6 percent. 

 

 

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

During the Period 2012 – 2014: 

1. Agriculture and Livestock: 

 

 A big increased in year 2014 which respect to gross value added generated from 

agriculture and livestock.  They are estimated to be 197.8 Million K.D., due to 

increase in production and farm subsidies i.e. 19 percent . 

 

 

2. Fishing: 

 

Gross value added generated from fishing increased from 9.7 Million K.D. in 

2013 to 10.6 Million K.D. in 2014 i.e. 8  percent. 
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3. Exploration of Crude Oil and Natural Gas and service activities incidental 

to oil and gas: 

 

As a result of decrease in oil price in the international market in 2013,and then 

decreased in 2013 due to lower oil production ,  oil GDP changed from 31383.6 

Million K.D. in 2013 to 28148.3  Million K.D. in 2014.  Oil sector is still the 

main source of income in Kuwaiti economy and contributed 63.5 percent and 

60.4 percent in the years 2013 and 2014 respectively. 

 

 

 

 

 

4. Manufacturing: 

 

GDP of manufacturing sector decreased from 2906.0 Million K.D. in 2012 to 

2,904.2 Million K.D. in 2013 i.e. 21.8 percent and decreased by .1 percent in 

2014.   It is amounted to 2747.7 Million K.D. in 2014. 

 

 

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

manufacturing and its share is around 47.7 percent of the value added originated 

in 2014 compared to 42.2 percent of value added in  2013 , this decrease is due 

to lower production and prices in 2014  . 

 

 

 

5. Electricity and Water: 

 

Electricity and gas industry registered a value added during 2012, 2013 and 

2014.  It amounted to 541.8  Million K.D, 563.3  Million K.D. and 587.6 Million 

K.D. respectively.  Production and distribution of water industry recorded a 

value added in 2014.  It amounted to 367.2 Million K.D. against value added 

amounted to 356.6 Million K.D. in 2013. 
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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 

969.4 Million K.D. in 2014 against 897.3 Million K.D. in 2013 .  Its share in 

GDP was 2 percent for year 2014 and 1.8 percent for year 2013. 

 

 

7. Wholesale and Retail Trade: 

 

In 2014 gross value added originated in wholesale and retail trade sector 

recorded an increase of 74.4 Million K.D. i.e. recording a rate of 4.8 percent, it 

amounted to 1618.3 Million K.D. in 2014 against 1543.9 Million K.D. in 2013 

and 1449   Million K.D. in 2012. 

 

8.  Restaurants and Hotels : 

 

Estimates of gross value added generated in hotels and restaurant activities 

recorded an increase.  It amounted to 366.5 Million K.D. in 2014 against 336.5 

Million K.D. in 2013  . 

 

9. Transport, Storage and Communication: 

 

The GDP originating from transport, storage and communication recorded an 

decrease of 3.8 percent in 2014, while transport and storage decreased by 1.4 

percent.  Also, communication activity recorded an decrease of 5.9 percent due 

to the expansion of postal services, telephone and telecommunication 

movements. 
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10. Financial and Insurance intermediation : 

 

Gross value added originated in financial institutions and insurance generally 

increased during the year 2014.  These services amounted to 3458 Million K.D. 

compared to 3190.6 Million K.D. in 2013. 

Financial institutions recorded a value added amounted 3379.3 Million K.D. in 

2014 against 3109.5 Million K.D. in 2013 , imputed bank service charges which 

amounted 1976.4 Million K.D. in 2014 compared to 1956.6 Million K.D. in 

2013. 

Insurance activity decreased from 81.1 Million K.D. in 2013 to 78.7 Million. 

K.D. in 2014 . 

11.  Real Estate , Renting  and Business Services: 

 Real estate recorded a growth rate of 5.0 percent in 2014 compared to 

increasing rate of 4.2  percent  in 2013. Gross value added originated in business 

services sector recorded an increase of 5.4  percent in 2014. 

 

12. 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 2014, the activities of this sector achieved a variant increase in the growth rate 

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

amounted to 14.4 percent. The next activity is the public administration and 

defense services as well sanitary services It amounted to 11.6, 8.2  percent then 

the Health services recorded 8.1 , then educational services , recorded 7.4 

percent, recreational and cultural services 6.3 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.  
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1Table 1.1 - 1جدول 

Principal national accounts aggregatesالمجاميع األساسية للحسابات القومية

2014at current prices, 2012-2014 إلي 2012باألسعار الجارية للفترة من 

2012I t e m*2013**2014البـــــــــــــــــــــــــــنـد

46,564.149,392.248,722.2، (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                    
4,198.03,759.02,561.0

Plus: Net factor income from abroad (KD 

Million)

50,762.153,151.251,283.2(ك .مليون د )الدخل  القومي اإلجمالي     :      يساوي
Equals:  National income  product (KD 

Million)

3,112.43,001.02,948.1(ك .مليون د )أهالك رأس المال الثابت       :         ناقصا
Minus: Consumption of fixed capital (KD 

Million)

47,649.750,150.248,335.1Equals:  Net National income  (KD Million)(ك .مليون د )صافي  الدخل القومي   :      يساوي

صافي التحويالت الجارية من العالم لخارجي      :     مضافاً إليه

(ك .مليون د )                                                  
-6,100.3-4,915.4-4,816.0

Plus: Net current transfers from rest of the 

world (KD Million)

41,549.445,234.843,519.1(ك .مليون د )الدخل القومي المتاح           :       يساوي
Equals: National disposable income (KD 

Million)

22,158.420,513.618,861.7Minus: Final consumption (KD Million)(ك .مليون د )اإلنفاق االستهالكي النهائي    :         ناقصا

19,391.024,721.224,657.4Equals:  saving (KD Million)(ك .مليون د )اإلدخار                    :        يساوي

ً 4,251.24,087.53,305.4Minus: Net capital formation (KD Million)(ك .مليون د )صافي التكوين الرأسمالي        :        ناقصا

15,139.820,633.721,352.0(ك.مليون د )الفائض من الصفقات الجارية     :     يساوي
Equals: Surplus of the nation on current 

transactions (KD Million)

11,37912,45712,742Per capita gross domestic product (K.D.)(ك .د )نصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي            

12,40513,40513,412Per capita  national income  product (K.D.)(ك .د )نصيب الفرد من الدخل القومي  اإلجمالي            

10,91412,16512,152Per capita national disposable income (K.D.)(ك .د )نصيب الفرد من الدخل القومي  المتاح               

نسبة التغيير المئوية
Percentage change over the previous 

year

Total gross domestic product (i)-5.71.4-مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

GDP from oil sector (ii)-1.5-10.3-الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع النفط

GDP from non-oil sector (iii)-4.94.6الناتج المحلي اإلجمالي من القطاعات غير  النفطيه

Gross national income (iv)-4.53.6-الدخل القومي اإلجمالي

National income at market prices (v)-5.03.8-الدخل القومي   بأسعار السوق

Revised Data *بيانات  معدله*
Provisional Data **بيانات أوليه** 



2Table 1.2 - 1جدول 

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

at current prices, 2012-2014 (KD Million)

2012Kind of economic activity*2013**2014نوع النشاط االقتصادي 

Oil Sectorقطــاع النفـط

28,059.231,297.731,764.8Extraction crude petroleum and natural gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

28,059.231,297.731,764.8Total oil sectorإجمالي القطاع النفطي

Non-Oil Sectorالقطاعات غير النفطية

208.4175.4175.3Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 

باستثناء خدمات المسح
89.185.984.1

Service activities incidental to oil and gas extraction 

exluding surveying

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة (شاملة )الصناعات التحويلية

2,747.72,904.22,906.0والوقود النووي 
Manufacturing (including coke, refined petroleum 

products an nuclear fuel)

954.8919.9862.5Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

969.4897.3832.7Constructionالتشييد والبناء

1,618.31,543.91,449.0Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

366.5336.5309.7Hotels and restaurants الفنادق و المطاعم 

2,382.32,477.52,455.8Transport, storage and communicationsالنقل و التخزين واالتصاالت

3,458.03,190.63,039.1Financial intermediationالوساطه الماليه والتأمين

3,391.73,226.93,125.2Real estate,Renting and business servicesاألنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه

8,796.28,063.17,541.5Community, social and personal servicesخدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية

24,982.423,821.122,781.0Total non-oil sectorإجمالي القطاعات غير النفطية

53,041.655,118.954,545.8Sub-Totalجزئي- المجموع 

ً 1,976.41,956.61,783.1Less: Imputed bank & insurance service chargesالخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان:    ناقصا

51,065.253,162.352,762.7All producersجميع المنتجين

Taxes less subsidies on products 4,040.5-3,770.1-4,501.1-(صافي الضرائب)الضرائب ناقص اإلعانات 

46,564.149,392.248,722.2GDP at market's valuesالناتج المحلي اإلجمالي باسعار السوق

Revised Data *بيانات معدله* 
Provisional Data **بيانات أوليه** 

"نفطي وغير نفطي "  الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع القطاع 

(ك .مليون د ) 2014 إلي 2012باألسعار الجارية للفترة من 



3Table 1.3 - 1جدول 

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

at current prices, 2012-2014 (KD Million)(ك .مليون د ) 2014 إلي 2012باألسعار الجارية للفترة من 

2012Type of expenditure*2013**2014نوع األنفـــــاق

9,011.38,093.87,337.4اإلنفاق اإلستهالكي النهائي الحكومي
General government final consumption 

expenditure

13,147.112,419.711,524.3Private final consumption expenditureاإلنفاق اإلستهالكي النهائي الخاص

7,363.67,088.56,253.5Gross capital formationتكوين رأس المال اإلجمالي

31,603.934,999.836,411.0Exports of goods and servicesالصادرات من السلع والخدمات

ً 14,561.713,209.712,804.0Less: Imports of goods and servicesالواردات من السلع والخدمات:    ناقصا

46,564.149,392.248,722.2Expenditure on gross domestic productاإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي

Revised Data *بيانات  معدله*

Provisional Data **بيانات  أوليه**



4Table 1.4 - 1جدول 

Gross domestic product by kind of economic activity

at current prices, 2012- 2014 (KD Million) 

2012Kind of economic activity*2013**2014نوع النشاط االقتصـادي

208.4175.4175.3Agriculture and fishingالزراعة وصيد البحر

197.8165.7168.0Agriculture and livestockالزراعة والثروة الحيوانية

10.69.77.3Fishingصيد البحر

استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي 

والخدمات ذات الصلة
28,148.331,383.631,848.9

Extraction of crude petroleum and natural 

gas and service activities incidental to oil 

and gas

28,059.231,297.731,764.8استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي
Extraction of crude petroleum and natural 

gas

أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام 

والغاز باستثناء خدمات المسح
89.185.984.1

Service activities incidental to oil and gas 

extraction excluding surveying

2,747.72,904.22,906.0Manufacturingالصناعات التحويلية

238.5202.8210.8صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
Manufacture of food products and 

beverages

12.310.99.7Manufacture of textilesصناعة المنسوجات

61.556.454.0صناعة المالبس وتهيئة وصبغ الفراء
Manufacture of wearing apparel, dressing 

and dyeing of fur

1.01.01.4دبغ 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
7.26.96.6

Manufacture of wood & of products of wood 

cork, except furniture manufacture of article 

of straw

28.626.322.6Manufacture of paper and paper productsصناعة الورق ومنتجاته

الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة
54.752.351.2

Publishing, printing and reproduction of 

recording media

صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

والوقود النووي
1,163.31,384.91,406.6

Manufacture of coke, refined petroleum 

products and nuclear fuel

698.2714.2711.7صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
Manufacture of chemical and chemical 

products

42.137.635.5Manufacture of rubber and plastic productsصناعة منتجات المطاط واللدائن

صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى 

(صناعات تعدينية غير معدنية  )
168.6151.8143.9

Manufacture of other non-metallic mineral 

products

40.439.827.2Manufacture of basic metalsصناعة الفلزات األساسية 

صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء 

الماكينات والمعدات
68.764.864.3

Manufacture of fabricated metal products, 

except machinery and equipment

صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 

مكان آخر
14.012.712.4Manufacture of machinery and equipment

صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير 

المصنفة في مكان آخر
45.944.544.3

Manufacture of electric machinery and 

apparatus n.e.c.

صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية 

الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها
34.332.235.4

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks

صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات 

المقطورة ونصف المقطورة
2.72.72.8

Manufacture of motor vehicles, trailers and 

semi-trailers

25.925.228.0صناعة معدات النقل األخرى
Manufacture of other transport equipment, 

ne.c.

31.529.427.2Manufacture of furnitureصناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث

.3.23.15.4Manufacturing, n.e.cصناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر

5.24.85.0Recyclingإعادة الدوران أو إعادة التصنيع

954.8919.9862.5Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

587.6563.3541.8Electricity and gasالكهرباء والغاز  

367.2356.6320.7Water production and distributionإنتاج وتوزيع المياه

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار

 (ك .مليون د ) 2014 إلي 2012الجارية للفترة من 



Table 1.4 (cont.)(تابع ) 4 - 1جدول 

Gross domestic product by kind of economic activity

at current prices, 2012- 2014 (KD Million) 

969.4897.3832.7Constructionالشييد والبناء

1,618.31,543.91,449.0Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

366.5336.5309.7Hotels and restaurantsالمطاعم والفنادق

2,382.32,477.52,455.8Transport, storage and communicationsالنقل والتخزين واإلتصاالت

1,149.91,167.01,111.7Transport and storageالنقل والتخزين

1,232.41,310.51,344.1Communicationsاإلتصاالت

3,458.03,190.63,039.1Financial intermediation & Insuranceالوساطه الماليه والتأمين

3,379.33,109.52,933.7Financial institutionsالمؤسسات المالية

78.781.1105.4Insuranceالتأمين

3,391.73,226.93,125.2األنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه
Real estate,Renting and business 

services

2,865.82,728.32,616.7Real estate &Rentalالعقارات واإليجارات

525.9498.6508.5Business servicesخدمات األعمال

خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية 

والشخصية
8,796.28,063.17,541.5

Commmunity, social and personal 

services

4,279.33,836.43,655.8Public administration and defenceاإلداره العامه والدفاع والضمان االجتماعي

191.1176.6160.9Sanitary and related servicesخدمات النظافة وما شابه

2,208.82,055.81,872.2Educationالتعليم

1,159.41,059.8983.0Health and social workالصــحة والعمل االجتمـــــاعي

903.9836.5764.6Healthالصحة

255.5223.4218.4Social Workالعمل االجتماعي

505.4475.4437.6Recreational and cultural servicesالخدمات الترفيهية والثقافية

452.2459.0432.1Household with Employed Personsالخدمات المنزلية

53,041.655,118.954,545.8Sub-Totalجزئي- المجموع  

1,976.41,956.61,783.1الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان:  ناقصاً  
Less: Imputed bank & insurace service 

charges

51,065.253,162.352,762.7Gross Domestic Product at basic pricesالناتج المحلي االجمالي باألسعار االساسية

4,040.5plus: Taxes less subsidies on products-3,770.1-4,501.1-(صافي الضرائب)الضرائب ناقص اإلعانات 

46,564.149,392.248,722.2GDP at market's valuesالناتج المحلي اإلجمالي باسعار السوق

Revised Data *بيانات  معدله*

Provisional Data **بيانات  أوليه**

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار

 (ك .مليون د ) 2014 إلي 2012الجارية للفترة من 

2012*2013نوع النشاط االقتصـادي 2014**Kind of economic activity



5Table 1.5 - 1جدول 

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

2014by kind of economic activity at current prices-2012النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

(KD Million) 2014-2012مليون دينار كويتي )  أ )  

ISIC major divisionsالقيمةالقيمةالقيمةأقسام النشاط االقتصادي

ValueValueValue

208.40.4175.40.4175.30.4Agriculture and fishingالزراعة والصيد

28,148.360.531,383.663.531,848.965.4استخراج النفط االخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Extraction of crude petroleum and 

natural gas service activities incidental 

to oil and gas

2,747.75.92,904.25.92,906.06.0Manufacturingالصناعات التحويلية

954.82.1919.91.9862.51.8Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه

969.42.1897.31.8832.71.7Constructionالتشـــــــــييد

1,618.33.51,543.93.11,449.03.0Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

366.50.8336.50.7309.70.6Hotels and restaurantsالمطاعم والفنادق

2,382.35.12,477.55.02,455.85.0النقل والتخزين واإلتصاالت
Transport, storage and 

communications

3,458.07.43,190.66.53,039.16.2Financial intermediationالوساطه الماليه والتأمين

3,391.77.33,226.96.53,125.26.4األنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه
Real estate,Renting and business 

services

8,796.218.98,063.116.37,541.515.5الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية
Community, social and personal 

services

1,976.44.21,956.64.01,783.13.7الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان (ناقصاً  ) أ
Less: Imputed bank & insurance 

service charges

51,065.2109.753,162.3107.652,762.7108.3Total: All Producersمجموع المنتجين

8.3Plus: Taxes less subsidies on products-4,040.5-7.6-3,770.1-9.7-4,501.1-(صافي الضرائب)الضرائب ناقص اإلعانات 

46,564.1100.049,392.2100.048,722.2100.0GDP at current pricesالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

Revised Data *بيانات معدله* 

Provisional Data **بيانات أوليه** 

2014**2013*2012

%%%



6Table 1.6 - 1جدول 

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

  2014current prices by kind of activity (ISIC major divisions), 2012-2014 -2012حسب أقسام النشاط االقتصادي 

2013ISIC major divisions-20142012-2013أقسام النشاط االقتصادي

18.80.0Agriculture and fishingالزراعة والصيد

1.5-10.3-استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Extraction of crude petroleum and natural 

gas and service activities incidental to oil 

and gas

0.1Manufacturing-5.4-الصناعات التحويلية

3.86.7Electricity, gas and waterالكهرباء والغاز والمياه 

8.07.8Constructionالتشـــييد

4.86.6Wholesale and retail tradeتجارة الجملة والتجزئة 

8.98.6Hotels and restaurantsالمطاعم والفنادق

3.80.9Transport, storage and communications-النقل والتخزين واإلتصاالت

8.45.0Financial intermediationالوساطه الماليه والتأمين

5.13.3Real estate,Renting and business servicesاألنشطه العقاريه واإليجارية والتجاريه

9.16.9Community, social and personal servicesالخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

1.09.7الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان :    ناقصا  
Minus: Imputed bank & insurance service 

charges

3.90.8Total: All Producers-مجموع المنتجين

6.7Plus: Taxes less subsidies on products-19.4(صافي الضرائب)الضرائب ناقص اإلعانات 

5.71.4GDP at current prices-الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
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