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  عزيزي القـــارئ
  
  
داد واإلحصاء تسمى           "   علي أن  1963لسنة   ) 27( نصت المادة األولي من القانون رقم        - تنشأ إدارة للتع

يط    س التخط ق بمجل اء وتلح ة لإلحص ي    اإلدارة المرآزي د ف ائي الوحي ع اإلحص ي المرج ون اإلدارة ه وتك
    "  .الدولة

 4وفي   )1976 سبتمبر   6ضى المرسوم األميري الصادر في      وأصبحت اإلدارة تابعة لوزارة التخطيط بمقت     (  
م      2008 يونيو ري رق ى اإلدارة                  134 صدر المرسوم األمي ة عل ة لشئون التنمي ر الدول  في شأن إشراف وزي

   .المرآزية لإلحصاء 
  
  -:تقوم اإلدارة المرآزية لإلحصاء بما يلـي   "  من القانون المشار إليه ) 3( ومما جاء في المادة رقم  -
  

وزارات واإلدارات       • ة ال ي آاف ذلك ف ام المختصة ب ا األقس وم به ي تق اءات الت ال اإلحص ى أعم راف عل األش
  .والمؤسسات والشرآات التي تساهم الحكومة فيها  ،  والتنسيق بين أعمالها  

  

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

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

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

  
م    - ادة رق ي الم اء ف ا ج ات الخاصة وأصحاب     "   )6( ومم ات والمؤسس رآات والجمعي راد والش ى األف عل

ناعية أ   ة والص ة والتجاري ة والمهني ة والحرفي ال العام اء أو  المح ة لإلحص ات الالزم ع البيان دموا جمي ن يق
ة                      ذه المهم نهم له "  التعداد في المواعيد المحددة لذلك إلي اإلدارة المرآزية لإلحصاء أو مندوبيها الذين تعي

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

ان        التي تتعل  ق باإلحصاء أو التعداد سرية وال يجوز نشرها ويحظر اطالع الغير عليها أو تبليغه بها سواء آ
 لغير األغراض اإلحصائية   استخدامهافردًا أو هيئة عامة أو خاصة إال بموافقة صاحب الشأن بها وال يجوز    

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

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

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



  مـقـــــدمــة
  

ات           وافر البيان دي ت ى م ة عل ادية واالجتماعي ة االقتص ليم للتنمي يط الس د التخط يعتم
والمعلومات األساسية والدقيقة التي تكون عونًا للباحثين والمخططين ومتخذي القرار عند إعداد             

اعي       ومتابعة وتقييم ورسم سياسات      ك تحرص          .   اإلنماء االقتصادي واالجتم ذلك ومن أجل ذل ل
ي تغطي مختلف   د من اإلحصاءات والدراسات الت ى إصدار العدي ة لإلحصاء عل اإلدارة المرآزي
ة أوجه النشاط االقتصادي من زراعة وصناعة   ت وآاف ة الكوي ومي بدول قطاعات االقتصاد الق

  .   الخ   …وتشييد وخدمات 
  

رًا ألن    واع األنشطة االقتصادية  ونظ ات تشمل مختلف أن وفر معلوم ة ت ابات القومي الحس
رات االقتصادية                      ر من المتغي ى رصد سلوك آثي ومختلف قطاعات االقتصاد فإنها بذلك تساعد عل
ال                     وين رأس الم ومي وتك ل استهالك األسر المعيشية أو االستهالك الحك والمجاميع الرئيسية مث

  .   الخ  …  واالقتراضجور واألرباح والضرائب واإلقراض والصادرات والواردات واأل
  

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

ذه          ومن أهم المج   2010 - 2008عن الفترة من     اميع األساسية للحسابات القومية التي تشملها ه
  -:النشرة ما يأتي  

  

ة  ،             الي باألسعار الجاري ومي اإلجم اتج الق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،  الن
ائي الخاص                    اق االستهالآي النه الدخل القومي بأسعار السوق  ،   الدخل القومي المتاح  ،   اإلنف

ائض من الصفقات                       والحكومي  ،   وين الرأسمالي  ،   الف    صافي االدخار القومي  ،   صافي التك
ومي       اتج الق ن الن رد م الي  ،   نصيب الف ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م ة  ،   نصيب الف الخارجي

  .   الخ    …اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي  
  

ة لإلحصاء     وتأمل   دم        اإلدارة المرآزي د ق ا يساعد        أن تكون ق ذه النشرة  م ت في جداول ه
ام   يهم من مه ند إل ا يس از م ي إنج ة ف ة واالقتصادية والتخطيطي ة بالشئون المالي ات المعني الجه

  .تتعلق بإعداد ومتابعة وتقييم خطط اإلنماء االقتصادي واالجتماعي  
  

  واهللا ولي التوفيق  ،،،
      

  مدير اإلدارة المرآزية لإلحصاء
  2011 ووليي



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 behaviour 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 2008 – 2010.  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 2011 
 
 
 



  
  ـهــــــــرسالـف

  
  مذآرات توضيحية 

  
  جداول المجاميع الرئيسية للحسابات القومية باألسعار الجارية

  
  رقم الجـدول

  

رة من           1 – 1 ي  2008       المجاميع األساسية للحسابات القومية للفت   2010 إل
.  

  

وع القطاع                2 - 1 ر نفطي      "        الناتج المحلي اإلجمالي حسب ن " نفطي وغي
  .2010 إلي 2008ن للفترة م

  

رة من 3 - 1 اق للفت وع اإلنف الي حسب ن ي اإلجم اتج المحل ي 2008       الن  إل
2010.  

  

رة من                   4 - 1        الناتـج المحلـي اإلجمالي حسـب نـوع النشاط االقتصادي للفت
  .2010 إلي 2008

  

اط      5 - 1 ام النش ب أقس الي حس ي اإلجم اتج المحل بي للن ع النس        التوزي
  .2010 إلي 2008تصادي للفترة من االق

  

الي حسب أقسام النشاط االقتصادي                      6 - 1 ي اإلجم اتج المحل        معدل نمو الن
  . 2010 إلي 2008للفترة من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



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 2008– 2010. 

1.2 Gross domestic product (GDP) by type of sector oil and non-oil, 2008–2010. 

1.3 GDP by type of expenditure 2008 – 2010. 

1.4 GDP by kind of economic activity 2008 – 2010. 

1.5 Percentage distribution of GDP by kind of economic activity (ISIC 
major divisions), 2008 – 2010. 

1.6 Average annual rates of growth of GDP by kind of economic activity 
(ISIC major divisions), 2008 – 2010. 
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  قتصاديةمذآرة تحليلية للمجاميع اال
  الرئيسية واألنشطة الواردة بالنشرة

  

  
  

    :1020 - 8200المجاميع االقتصادية الرئيسية للحسابات القومية خالل السنوات :  أوًال  
  
  
    :الناتج المحلي اإلجمالي .1
  

ام    ة ع عار الجاري الي باألس ي اإلجم اتج المحل ة للن ديرات األولي ت التق  ( 2010بلغ
ار آ) 35633.7 ون دين ل ملي ـتي مقاب ام  ) 30477.8( وي ويتي ع ار آ ون دين  مسجلة 2009ملي

   2009 امبالنسبة لع    % ) 23.1 ( ًا قدره   وانخفاض 2010 عام    % )16.9(  قدره   ارتفاعاًًبـذلك  
.  

  
مليون دينار آويتي  ) 18287.6( وقد ساهم القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي بـ 

ام  ل 2010ع ام    )14992.1(  مقاب ويتي ع ار آ ون دين ذلك ا 2009 ملي جًال ب دره رتفاع مس ًا ق
ام %) 22.0( اع نتيجة ال2010ع ا حقق القطاع رتف المي  ،   بينم نفط الع  األسعار في سوق ال

مليون دينار آويتي عام     ) 18859.6( غير النفطي متضمنا منتجات تكرير النفط الخام ما مقداره          
ل 2010 ا ) 17011.6(  مقاب ون دين ام ملي ويتي ع غ 2009ر آ ًا بل  % ) 10.9(  مسجًال ارتفاع

   . 2010خالل عام 
  

وبدراسة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي المتولد في بقية أنشطة القطاع غير النفطي في              
    .2009زيادات في األنشطة مقارنة بتقديرات عام ال  بعض يتضح حدوث2010عام 
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    :محلي اإلجمالي  نصيب الفرد من الناتج ال.2

  
الي   ي اإلجم اتج المحل ن الن رد م غ متوسط نصيب الف ام  ) 9993( بل ي ع ويتي ف ار آ دين

،   بينما حقق  % )  14.3( ًا قدره رتفاع مسجًال ا2009دينار آويتي عام ) 8745( مقابل   2010
ام  رد ع دل نصيب الف ام  % ) 24.0( ًا بنسبة نخفاض ا2009مع غ ع ه 2008حيث بل ا قيمت  ( م

  .دينار آويتي   ) 11511
  

  
    :نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي.  3
  

غ      2010 متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي عام           ارتفع  ) 10622(  حيث بل
ويتي عام    )  9318 (دينار آويتي مقابل    ا   ،   2009دينار آ دره  انخفاضاً  سجل  آم  ) 3032(  ق

    .2008مقارنة بمتوسط نصيب الفرد عام  2009دينار آويتي في عام 
  

  

    :نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح.  4
  

عا ام رتف ومي ع دخل الق رد من ال غ % ) 17.7(  بنسبة 2010 متوسط نصيب الف ( إذ بل
ل      ) 8881 ويتي عام        ) 7544( دينار آويتي مقاب ار آ اع  ويرجع    …2009دين  في متوسط     االرتف

ي    نصيب الفرد من الناتج ا    اح إل ومي المت اع االلقومي اإلجمالي والدخل الق  صافي عوامل    في رتف
ال الثابت و   و اإلنتاج من الخارج   ة من الخارج      انخفاض إهالك رأس الم  صافي التحويالت الجاري

ى       % ) 30.3(  بنسبة      2008 عن عام      2009 آما انخفض عام        .على التوالي  ذا إل ويرجع ه
   . ت الجارية من الخارجاالنخفاض الكبير في صافي التحويال

  
  
    :اإلنفاق االستهالآي النهائي للحكومة.  5
  

ع من       2010ارتفع اإلنفاق االستهالآي النهائي للحكومة العامة عام          5635.5(  حيث ارتف
ي    2009مليون دينار آويتي عام     )  ويتي عام          ) 5945.9(  إل ار آ ون دين ل      2010ملي ـذا يمث  وهـ

  %  .5.5معـدل  ارتفـاع قـدره 
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    :اإلنفاق االستهالآي النهائي الخاص.  6
  

              مليون دينار آويتي مقابل ) 10846.0(  إلي 2010        ارتفع اإلنفاق االستهالآي الخاص عام 
   % )  .6.4(  أي بنسبة 2009مليون دينار آويتي عام )  10197.0 (
  
    :)العام والخاص ( اإلنفاق االستهالآي النهائي .  7
  

 عن مستواه عام     2010سجل اإلنفاق االستهالآي النهائي الحكومي والخاص ارتفاعًا عام         
   % )  .6.1( مليون دينار آويتي أي بنسبة  ) 16791.9(  مقداره 2009

  
    :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 افًا إلي الي مض ت اإلجم ال الثاب وين رأس الم الي أي تك ـال اإلجم وين رأس الم تك

غ في عام             ) 6801.8(  حيث بلـغ    2010 في عام    رتفعالمخزون قد ا   ا بل ويتي بينم مليون دينار آ
  .مليون دينار آويتي  ) 5479.3 ( 2009

  
    : 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 جلت التق د س ام  ًارتفاعاوق ار ع افي االدخ ي ص غ 2010 ف ث بل (  حي

    .2009مليون دينار آويتي عام  ) 10459.0( مليون دينار آويتي مقابل )  14878.2
  

    :درات من السلع والخدماتالصا.  10
  

دار           ويتي عام         ) 3282( ارتفعت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بمق ار آ ون دين ملي
ل     ) 21407.0(  حيث بلغــت    2010 ويتي مقاب ار آ ون دين ويتي     ) 18125.0( ملي ار آ ون دين ملي
ام  ـ أي بن2009ع ة ال  % ) 18.1( بة س ك نتيج اعوذل ة   رتف ادرات النفطي ة الص ن  قيم ( م

    .2010مليون دينار آويتي عام  ) 19195.0(  إلي 2009مليون دينار آويتي عام ) 14871.0
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    :الواردات من السلع والخدمات.  11
  

دمات ا لع والخ ن الس واردات م دره رتفاعسجلت ال ام  ) 408( ًا ق ويتي ع ار آ ون دين ملي
ل    )  9367.0(  حيث بلغت    2010 ويتي عام      ) 8959.0 ( مليون دينار آويتي مقاب ار آ ون دين ملي
2009.    

  
  

    :الفائض من الصفقات الجارية.  12
  

دفوعات  زان الم ديرات مي ي صافي ًارتفاعاسجلت تق اج ف ل اإلنت ول عوام الم دخ ن الع  م
ام   دار  2010الخارجي ع ويتي عن عام    ) 249.0(  بمق ار آ ون دين ذلك 2009ملي   ،   ونتيجة ل

ي   2009مليون دينار آويتي عام       ) 7419.0( الصفقات الخارجية من     فائض الدولة من     رتفعا  إل
   % ) .42.3(  أي بنسبة 2010مليون دينار آويتي عام  ) 10556.0( 

  
  
  

  1020 - 8200تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األنشطة االقتصادية خالل السنوات               :  ثانيًا    
:  
  
    :الزراعة والثروة الحيوانية .1

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

والي        2010 ،   2009الحيوانية خالل السنتين      ى الت ا عل ار     ) 54.8( ،   ) 56.4(  فكانت ون دين ملي
  .آويتي  
  

  
    :صيد األسماك .2

  
ا    تضنخفا ت ع ث بلغ ماك حي يد األس اط ص ي نش دة ف ة المتول افة اإلجمالي ة المض م  القيم

ويتي عام     )  5.0( مليون دينار آويتي مقابل     ) 4.5(قيمته    ما 2010  2009مليون دينار آ
  % )  .10.0( أي بنسبة 
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    : والخدمات ذات الصلةاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي.  3

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

ام  الصلةذات اع نتيجة  2010 ع نفط  الرتف ة لل ة المض.    األسعار العالمي    في افةوبلغت القيم
  ، )  23553.5(   القطاع  هذا
وام  )  18358.0 (،  )  15059.9 (  الل األع ويتي خ ار آ ون دين   2010 ، 2009 ، 2008ملي

والي   ى الت دخل ف.  عل نفط يشكل المصدر الرئيسي لل زال قطاع ال ا ي ويتي  ،   وم ي االقتصاد الك
غ نسبته               الي تبل ي اإلجم  %  51.5،    %  49.4،     %  59.4ويساهم بقدر آبير من الناتج المحل

  . على التوالي  2010  ، 2009 ، 2008خالل األعوام  
  

  
    :الصناعات التحويلية. 4
  

مليون )  1753.4( الناتج المحلي اإلجمالي المحقق من الصناعات التحويلية من          نخفضا
 نخفاض ا بمعدل   2009مليون دينار آويتي في عام       ) 1562.0(  إلي   2008دينار آويتي في عام     

ع و % ) 10.9(  ام ارتف ي ع دل 2010ف الي   % ) 21.62(  بمع ي اإلجم اتج المحل غ الن ث بل حي
    .2010مليون دينار آويتي في عام ) 1899.5( للصناعات التحويلية 

  
ديرات ال       ة في مجال                ومن أهم ما تبرزه تق ة صناعة المنتجات النفطي قطاع استمرار أهمي

والي     اهم بح ث تس ز حي ا المتمي ة ودوره ناعات التحويلي افة  % ) 56.8( الص ة المض ن القيم م
ة عام             ل مساهمتها بحوالي        2010المتولدة في قطاع الصناعات التحويلي من  % ) 51.9(  مقاب

    .2009القيمة المحققة عام 
  

    : والمياه  الكهرباء والغاز.5
  

 ، 2009 ،  2008حققت صناعة إنتاج الكهرباء والغاز قيمة مضافة موجبة خالل األعوام             
. . مليون دينار آويتي علي التوالي  ) 237.8( ،   )  198.3( ،   )  150.9(   حيث بلغت 2010

)  247.8(  قيمة مضافة موجبة قدرها      2010بينما سجلت صناعة إنتاج وتوزيع المياه في عام         . 
    .2009مليون دينار آويتي عام ) 233.8( مليون دينار آويتي مقابل قيمة مضافة موجبة بلغت 
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    :  التشييد والبناء.6
  

ي ض اني     وءف ييد المب ال تش ي مج ازات ف ن إنج ييد م اء والتش رآات البن ه ش ت ب ا قام  م
ومي أو        السكنية وغير السكنية والمقاوالت الجزئية و الفرعية وسواء آانت          لحساب القطاع الحك

درها                         ة ق د حقق القطاع قيمة مضافة إجمالي  ) 603.4( القطاع العائلي أو القطاع الخاص  ،   فق
 بلغت مساهمتها   2009مليون دينار آويتي عام  ) 583.0(  مقابل   2010مليون دينار آويتي عام     

ام  % ) 1.9( ،  % ) 1.7( في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي       ى  2009  ،  2010ين في الع  عل
  .التوالي  

  
  

    :تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.  7
  

 ) 319.0( ًا في الناتج المحلي اإلجمالي قدره       رتفاعحقق نشاطي تجارة الجملة والتجزئة ا     
اع  بنسبة ا2010مليون دينار آويتي عام      غ   ، )% 27.6 ( رتف ار   ) 1473.1(  حيث بل ون دين ملي

ا بل    2009تي عام    ـار آوي ـمليون دين )  1154.1(   ، مقابـل     2010آويتي عام     1143.6( غ  ـ بينم
    . 2008ويتي عام ـار آـيون دينـمل) 

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

    .2009ر آويتي عام مليون دينا ) 259.4(  مقابل 2010مليون دينار آويتي عام  )  271.9
  

  

    :النقل والتخزين والمواصالت.  8
  

ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بصفة عامة في أنشطة النقل والتخزين والمواصالت بنسبة           
ت  زين ا    )  %14.0( بلغ ل والتخ اط النق جل نش ث س غ رتفاع،  حي ام % ) 8.0( ًا بل   2010ع

ادة بنسبة            ة           % ) 18.4( وأيضًا حقق نشاط المواصالت زي نتيجة التوسع في الخدمات البريدي
  .وزيادة حرآة المواصالت السلكية والالسلكية  
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    :الخدمات المالية والتأمينية والعقارات وخدمات األعمال.  9
  

تا ة      رتفع ة والتأميني دمات المالي طة الخ ي أنش دة ف افة المتول ة المض ة القيم فة عام  بص
ل      )  5298.2(  حيث بلغت    2010الل عام   والعقارات وخدمات األعمال خ    ويتي مقاب مليون دينار آ

(   ، إذ حققت المؤسسات المالية قيمة مضافة بلغت             2009مليون دينار آويتي عام     )  5058.7( 
ـل  )  3558.0 ـتي مقاب ار آوي ون دين ار آوي )  3350.6( ملي ون دين ام ـملي ت ـ وبلغ2009تي ع
(  مقابل   2010مليون دينار آويتي عام      ) 1728.6 (حتسبتان   والتأمينية الم  يةـات المصرف ـالخدم

    .2009مليون دينار آويتي عام  ) 1722.7
  

ي    2009عام    ) 119.9(  القيمة المضافة اإلجمالية من       رتفعتأما نشاط التأمين فقد ا     (  إل
دره    رتفاع  بينما حقق النشاط العقاري ا     2010في عام    ) 128.3  .   2010في عام     % ) 1.5( ًا ق
ال ا            2009في عام     %) 4.6(بمعدل قدره     نخفاضمقابل ا  د حققت خدمات األعم ذا وق  ارتفاع   ه

  . %)1.5( معدل نموه   بلغ2010عام 
  
  

    :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 من ه يتض
ولقد حققت أنشطة هذا القطاع زيادات      .    الخدمات االجتماعية والشخصية األخرى        باإلضافة إلي 

ي آ  اط إل ن نش و م دل النم ي مع ة ف و متباين ًا ه ا ارتفاع ان أآثره ر  ،   وآ دمات الشخصية خ  الخ
ة المضافة عام                 والمنزلية دل نمو في القيم دره    2010 حيث حقق مع ه ،   ) 10.5(  ق اإلدارة  يلي

ه ، % ) 10( دل نمو قدره    ـمعب يليه نشاط التعليم   ،  ) 10.4(  بمعدل نمو قدره     عالعامة والدفا   يلي
ة    وما شابه و   النظافةخدمات  ثم  ،  % ) 9.0(بمعدل نمو قدره     الخدمات الصحية   الخدمات الترفيهي

ة و   ووالثقافي دل نم درهبمع والي  ع% ) 6.8(  ،% )  7.6(   ق ي الت دمات   ل ي الخ اض ف وانخف
  .                 ) 0.3( دل نمو قدره  بمعاالجتماعية

  
ي        اتج المحل بي للن ع النس ن التوزي ة ع داول تحليلي ة ج رة بمجموع د زودت النش ذا وق ه

ة        عار الجاري ادي باألس اط االقتص ام النش ب أقس و حس دالت النم الي ومع ة  …اإلجم ك لخدم  وذل
  .  كويت  أغراض الدارسين والمهتمين بالشئون االقتصادية والتخطيطية لدولة ال
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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 2008 – 2010 
  
 

 
 
 

1. Gross Domestic Product (GDP): 

 
Preliminary estimates on gross domestic product at current prices stood at 35,633.7 

Million K.D. in 2010 against 30,477.8 Million K.D. in 2009, an increase of 16.9 in 

2010, decrease of 23.17 percent in 2009. 

 

 

Contribution of oil sector in the total GDP stood at 18,287.6 Million K.D. in 2010 

against 14,992.1 Million K.D. in 2009, recorded an increase of 22.0 percent in 

2010 due to increase in oil prices in the international oil market. Non-oil sector 

including petroleum refining achieved 18,859.6 Million K.D. in 2010 against 

17,011.6 Million K.D. in 2009, recorded an increase of 10.9 percent during 2010. 

 

 

  From this analysis, GDP estimates for non-oil activities in 2010 showed an 

increase in 2010 compared to 2009. 
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2. Per Capita Gross Domestic Product (GDP): 

 
Per capita GDP in 2010 stood at 9,993 K.D. against 8,745 K.D. in 2009 recording 

an increase of 14.3 percent.  Per capita GDP in 2009 amounted to 8,745 K.D. 

recording an decrease of 24.0 percent compared to 2008, which amounted to 

11,511 K.D. 

 

 
 
 

3. Per Capita Gross National Product (GNP): 

 
Per capita GNP increased in 2010 to 10,622 K.D. from 9,318 K.D. in 2009.  Per 

capita GNP in 2009 registered an decrease amounted to 3,032 K.D. compared to 

per capita of 2008. 

 

 
 

4. Per Capita National Disposable Income (NDI): 

 
Per capita NDI increased in 2010 by 17.7 percent.  It is estimated to be 8,881 K.D. 

compared to 7,544 K.D. in 2009 due to the increase in net factor income and 

consumption of fixed capital respectively, decrease in net current transfers from 

abroad. Also declined in 2009 from 2008 by ( 30.3% ) this is due to the large 

decrease in net current transfers from abroad. 

 

 

 
 

5. Government Final Consumption Expenditure (GFCE): 

 
In 2010, GFCE increased by 310.4 Million K.D. i.e. 5.5 percent, it is estimated to 

be 5,945.9 Million K.D. in 2010 compared to 5,635.5 Million K.D. in 2009. 
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6. Private Final Consumption Expenditure (PFCE): 

 
PFCE increased to be 10,846.0 Million K.D. in 2010 compared to 10,197.0 Million 

K.D. in 2009 i.e. 6.4 percent. 

 

 
 

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

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

16,791.9 Million K.D. i.e. 6.1 percent, this from 2009 to 2010. 

 

 
 

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 2010, it is amounted to 

6,801.8 Million K.D. compared to 5,479.3 Million K.D. in 2009. 

 

 
 

9. Net Savings (NS): 

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

total final expenditure.  In 2010 NS amounted to 14,878.2 Million K.D. compared 

to 10,459.0 Million K.D. in 2009. 

 

 
10. Exports of Goods and Services: 

 

In 2010 value of exports of goods and services amounted to 21,407.0 Million K.D. 

against 18,125.0 in 2009, recorded an increase of 3,282 Million K.D. in 2010, this 

was due to the increase of value of oil exports from 14,871.0 Million K.D. in 2009 

to 19,195.0 Million K.D. in 2010. 
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11. Imports of Goods and Services: 

 
Value of imports of goods and services increased to 9,367.0 Million K.D. in 2010 

from 8,959.0 Million K.D. in 2009. 

 

 
 
 

12. Surplus of the Nation on Current Account: 

 
Surplus of the nation on current account increased from 7,419.0 Million K.D. in 

2009 to 10, 5563.0 Million K.D. in 2010, an increase of 42.3 percent. 

 

 

 

 

 

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

During the Period 2008 – 2010: 

1. Agriculture and Livestock: 

 
 A change for the years 2009 and 2010 with respect to gross value added 

generated from agriculture and livestock.  They are estimated to be 56.4 Million 

K.D. and 54.8 Million K.D. in the years 2009 and 2010 respectively. 

 
 

2. Fishing: 

 
Gross value added generated from fishing decreased from 5.0 Million K.D. in 

2009 to 4.5 Million K.D. in 2010 i.e. 10.0 percent. 
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3. Exploration of Crude Oil and Natural Gas and service activities incidental 
to oil and gas: 

 
As a result of increase in oil price in the international market in 2010, oil GDP 

changed from 15,059.9 Million K.D. in 2009 to 18,358.0 Million K.D. in 2010.  

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

59.4 percent, 49.4 percent and 51.5 percent in the years 2008, 2009 and 2010 

respectively. 

 
 
 
 
 

4. Manufacturing: 

 
GDP of manufacturing sector decreased from 1,753.4 Million K.D. in 2008 to 

1,562.0 Million K.D. in 2009 i.e. 10.9 percent and increased by 21.6 percent in 

2010.   It is amounted to 1,899.5 Million K.D. in 2010. 

 

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

manufacturing and its share is around 56.8 percent of the value added originated 

in 2010 compared to 51.9 percent of value added in 2009. 

 

 
 
 
 

5. Electricity and Water: 

 
Electricity and gas industry registered a positive value added during 2008, 2009 

and 2010.  It amounted to 150.9 Million K.D., 198.3 Million K.D. and 237.8 

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

recorded a positive value added in 2010.  It amounted to 247.8 Million K.D. 

against positive value added amounted to 233.8 Million K.D. in 2009. 
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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 

603.4 Million K.D. in 2010 against 583.0 Million K.D. in 2009.  Its share in 

GDP was 1.7 percent for year 2010 and 1.9 percent for year 2009. 

 

 
 
 
 

7. Wholesale and Retail Trade, Restaurants and Hotels: 

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

recorded an increase of 319.0 Million K.D. i.e. recording a rate of 27.6 percent, 

it amounted to 1,473.1 Million K.D. in 2010 against 1,154.1 Million K.D. in 

2009 and 1,143.6 Million K.D. in 2008. 

 

 
Estimates of gross value added generated in hotels and restaurant activities 

recorded an increase.  It amounted to 271.9 Million K.D. in 2010 against 259.4 

Million K.D. in 2009. 

 

 
 

8. Transport, Storage and Communication: 

 
The GDP originating from transport, storage and communication recorded an 

increase of 14.0 percent in 2010, while transport and storage increased by 8.0 

percent.  Also, communication activity recorded an increase of 18.4 percent due 

to the expansion of postal services, telephone and telecommunication 

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

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

business services generally increased during the year 2010.  These services 

amounted to 5,298.2 Million K.D. compared to 5,058.7 Million K.D. in 2009. 

 
Financial institutions recorded a value added amounted 3,558.0 Million K.D. in 

2010 against 3,350.6 Million K.D. in 2009, imputed bank service charges which 

amounted 1,728.6 Million K.D. in 2010 compared to 1,722.7 Million K.D. in 

2009. 

 
Insurance activity increased from 119.9 Million K.D. in 2009 to 128.3 Million. 

K.D. in 2010. Real estate recorded a growth rate of 1.5 percent in 2010 

compared to increasing rate of 4.6 percent in 2009. Gross value added originated 

in business services sector recorded an increase of 1.5 percent in 2010. 

 
 
 

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 2010, the activities of this sector achieved a variant increase in the growth rate 

of value added.  The most increases are recorded in the personal and household 

services It amounted to 10.5 percent. The next activity is the public 

administration and defence services It amounted to 10.4 percent then the 

education services, it recorded 10.0 percent then health recorded 9.0 , sanitary 

and recreational and cultural services , recorded 7.6 and 6.8 percent respectively, 

decreased in the social services recorded 0.3 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.  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جــداول المجاميع الرئيسيـة
  للحسـابات القـوميـة

TABLES OF PRINCIPAL NATIONAL 
ACCOUNTS AGGREGATES  

  
  



Table 1.1 1 - 1 جدول
Principal national accounts aggregates المجاميع األساسية للحسابات القومية
at current prices, 2008-2010 باألسعار الجارية للفترة من 2008 إلي 2010

I t e m 2008 2009* 2010** البـــــــــــــــــــــــــــنـد

Gross domestic product at current prices 
(KD Million) 39,619.8 30,477.8 35,633.7 الناتج المحلي اإلجمالي باإلسعار الجارية     ( مليون د.ك ) ،

Plus: Net factor income from abroad (KD 
Million) 2,888.0 1,994.0 2,243.0 مضافًا إليه   :    صافــي دخــــل عوامل  اإلنتاج مــــن        

                        الخارج                    ( مليون د.ك )

Equals: Gross national product (KD Million) 42,507.8 32,471.8 37,876.7 يساوي     :   الناتج القومي اإلجمالي         ( مليون د.ك )

Minus: Consumption of fixed capital (KD 
Million) 2,399.5 2,439.3 2,479.6 ناقصا      :   أهالك رأس المال الثابت       ( مليون د.ك )

Equals: National income at market prices 
(KD Million) 40,108.3 30,032.5 35,397.1 يساوي    :   الدخل القومي بأسعار السوق   ( مليون د.ك )

Plus: Net current transfers from rest of the 
world (KD Million) -2,874.0 -3,741.0 -3,727.0 مضافًا إليه  :   صافي التحويالت الجارية من العالم لخارجي   

                                                     ( مليون د.ك )

Equals: National disposable income (KD 
Million) 37,234.3 26,291.5 31,670.1 يساوي   :    الدخل القومي المتاح           ( مليون د.ك )

Minus: Final consumption (KD Million) 16,455.9 15,832.5 16,791.9 ناقصا     :    اإلنفاق االستهالآي النهائي    ( مليون د.ك )

Equals: Net saving (KD Million) 20,778.4 10,459.0 14,878.2 يساوي    :   صافي اإلدخار                    ( مليون د.ك )

Minus: Net capital formation (KD Million) 4,585.4 3,040.0 4,322.2 ناقصًا     :   صافي التكوين الرأسمالي        ( مليون د.ك )

Equals: Surplus of the nation on current 
transactions (KD Million) 16,193.0 7,419.0 10,556.0 يساوي   :  الفائض من الصفقات الجارية     ( مليون د.ك)

Per capita gross domestic product (K.D.) 11,511 8,745 9,993 نصيب الفرد من الناتج المحلي  اإلجمالي            ( د.ك )

Per capita gross national product (K.D.) 12,350 9,318 10,622 نصيب الفرد من الناتج القومي  اإلجمالي            ( د.ك )

Per capita national disposable income 
(K.D.) 10,818 7,544 8,881 نصيب الفرد من الدخل القومي  المتاح               ( د.ك )

Percentage change over the previous 
year نسبة التغيير المئوية

(i) Total gross domestic product +21.6 -23.1 +16.9 مجموع الناتج المحلي اإلجمالي

(ii) GDP from oil sector +37.9 -36.2 +22.0 الناتج المحلي اإلجمالي من قطاع النفط

(iii) GDP from non-oil sector +3.7 -3.9 +12 الناتج المحلي اإلجمالي من القطاعات غير  النفطيه

(iv) Gross national product +17.7 -23.6 +16.6 الناتج القومي اإلجمالي

(v) National income at market prices +17.6 -25.1 +17.9 الدخل القومي   بأسعار السوق

  * Revised * معدلة 
** Provisional **  أوليه



Table 1.2 جدول 1 - 2
Gross domestic product by sector "Oil and Non-Oil"
at current prices, 2008-2010 (KD Million)

Kind of economic activity 2008 2009* 2010** نوع النشاط االقتصادي 

Oil Sector قطــاع النفـط

Extraction crude petroleum and natural 
gas 23,508.1 14,992.1 18,287.6 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Total oil sector 23,508.1 14,992.1 18,287.6 إجمالي القطاع النفطي

Non-Oil Sector القطاعات غير النفطية

Agriculture and fishing 63.4 61.4 59.3 الزراعة وصيد البحر

Service activities incidental to oil and 
gas extraction exluding surveying 45.4 67.8 70.4 أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام والغاز 

باستثناء خدمات المسح

Manufacturing (including coke, refined 
petroleum products an nuclear fuel) 1,753.4 1,562.0 1,899.5

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

Electricity, gas and water 362.9 432.1 485.6 الكهرباء والغاز والمياه

Construction 656.3 583.0 603.4 التشييد والبناء

Wholesale & retail trade, restaurants & 
hotels 1,406.2 1,413.5 1,745.0 تجارة الجملة والتجزئة و الفنادق و المطاعم 

Transport, storage and communications 2,623.3 2,741.3 3,126.4 النقل و التخزين واالتصاالت

Finance, insurance, real estate & 
business services 6,023.6 5,058.7 5,298.2 مؤسسات مالية ، التأمين ، العقارات وخدمات األعمال

Community, social and personal 
services 4,742.1 5,091.8 5,571.8 خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية والشخصية

Total non-oil sector 17,676.6 17,011.6 18,859.6 إجمالي القطاعات غير النفطية

Sub-Total 41,184.7 32,003.7 37,147.2 المجموع - جزئي

Less: Imputed bank & insurance 
service charges 1,782.0 1,722.7 1,728.6 ناقصًا  :  الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان

All producers 39,402.7 30,281.0 35,418.6 جميع المنتجين

Import duties 217.1 196.8 215.1 رسوم الواردات

GDP at purchasers' values 39,619.8 30,477.8 35,633.7 الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري 

  * Revised * معدلة 
** Provisional **  أوليه

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع القطاع "  نفطي وغير نفطي "
باألسعار الجارية للفترة من 2008 إلي 2010 ( مليون د.ك )



Table 1.3 جدول 1 - 3
Gross domestic product by type of expenditure الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع اإلنفاق
at current prices, 2008-2010 (KD Million) باألسعار الجارية للفترة من 2008 إلي 2010 ( مليون د.ك )

Type of expenditure 2008 2009* 2010** نوع األنفـــــاق

General government final consumption 
expenditure 5,307.8 5,635.5 5,945.9 اإلنفاق اإلستهالآي النهائي الحكومي

Private final consumption expenditure 11,148.1 10,197.0 10,846.0 اإلنفاق اإلستهالآي النهائي الخاص

Gross capital formation 6,984.9 5,479.3 6,801.8 تكوين رأس المال اإلجمالي

Exports of goods and services 26,450.0 18,125.0 21,407.0 الصادرات من السلع والخدمات

Less: Imports of goods and services 10,271.0 8,959.0 9,367.0 ناقصًا  :  الواردات من السلع والخدمات

Expenditure on gross domestic product 39,619.8 30,477.8 35,633.7 اإلنفاق على إجمالي الناتج المحلي

  * Revised * معدلة 
** Provisional **  أوليه



Table 1.4 4 - 1 جدول
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2008- 2010 (KD Million) 

Kind of economic activity 2008 2009* 2010** نوع النشاط االقتصـادي

Agriculture and fishing 63.4 61.4 59.3 الزراعة وصيد البحر
Agriculture and livestock 58.5 56.4 54.8 الزراعة والثروة الحيوانية
Fishing 4.9 5.0 4.5 صيد البحر

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

23553.5 15059.9 18358.0 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات 
ذات الصلة

•Extraction of crude petroleum and natural 
gas

23508.1 14992.1 18287.6 •استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Service activities incidental to oil and gas 
extraction excluding surveying 45.4 67.8 70.4 أنشطة الخدمات المتصلة باستخراج النفط الخام 

والغاز باستثناء خدمات المسح

Manufacturing 1753.4 1562.0 1899.5 الصناعات التحويلية

Manufacture of food products and beverages 86.4 109.0 112.2 صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات

Manufacture of textiles 8.6 8.4 8.6 صناعة المنسوجات
Manufacture of wearing apparel, dressing 
and dyeing of fur 41.9 45.4 47.2 صناعة المالبس وتهيئة وصبغ الفراء

Tanning and dressing of leather, 
manufacture of luggage, hand bags, 
saddlery and harness

0.9 1.0 1.1 دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب واألحذية

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

5.0 5.2 5.1 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا 
األثاث

Manufacture of paper and paper products 15.6 18.6 21.0 صناعة الورق ومنتجاته
Publishing, printing and reproduction of 
recording media 51.6 44.6 44.7 الطباعة والنشر واستنساخ وسائط االعالم 

المسجلة
Manufacture of coke, refined petroleum 
products and nuclear fuel 837.8 810.2 1078.1 صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 

والوقود النووي
Manufacture of chemical and chemical 
products 323.2 187.8 211.0 صناعة المواد والمنتجات الكيماوية

Manufacture of rubber and plastic products 33.7 34.7 37.1 صناعة منتجات المطاط واللدائن
Manufacture of other non-metallic mineral 
products 114.0 109.7 111.7 صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى ( 

صناعات تعدينية غير معدنية )
Manufacture of basic metals 5.7 -26.3 7.0 صناعة الفلزات األساسية 
Manufacture of fabricated metal products, 
except machinery and equipment 70.6 63.3 60.4 صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء 

الماآينات والمعدات

Manufacture of machinery and equipment 18.9 17.5 16.2 صناعة اآلالت والمعدات غير المصنفة في 
مكان آخر

Manufacture of electric machinery and 
apparatus n.e.c. 48.7 46.0 45.3 صناعة اآلالت واألجهزة الكهربائية غير 

المصنفة في مكان آخر

Manufacture of medical, precision and 
optical instruments, watches and clocks 29.4 29.1 31.6 صناعة األجهزة الطبية وأدوات القياس عالية 

الدقة واألدوات البصرية والساعات بأنواعها

Manufacture of motor vehicles, trailers and 
semi-trailers 3.6 2.3 1.8 صناعة المرآبات ذات المحرآات والمرآبات 

المقطورة ونصف المقطورة
Manufacture of other transport equipment, 
ne.c. 28.4 27.4 30.6 صناعة معدات النقل األخرى

Manufacture of furniture 22.0 24.0 25.4 صناعة األثاث والتنجيد وطالء االثاث
Manufacturing, n.e.c. 4.6 3.4 2.9 صناعة منتجات غير مصنفة في مكان آخر
Recycling 2.8 0.7 0.5 إعادة الدوران أو إعادة التصنيع

•Electricity, gas and water 362.9 432.1 485.6 •الكهرباء والغاز والمياه

Electricity and gas 150.9 198.3 237.8 الكهرباء والغاز  
Water production and distribution 212.0 233.8 247.8 إنتاج وتوزيع المياه

Construction 656.3 583.0 603.4 الشييد والبناء

Wholesale & retail trade, hotels and 
restaurants 1406.2 1413.5 1745.0 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Wholesale and retail trade 1143.6 1154.1 1473.1 تجارة الجملة والتجزئة 
Hotels and restaurants 262.6 259.4 271.9 المطاعم والفنادق

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2008 إلي 2010 ( مليون د.ك ) 



Table 1.4 (cont.) 4 ( تابع) - 1 جدول
Gross domestic product by kind of economic activity
at current prices, 2008- 2010 (KD Million) 

Transport, storage and communications 2623.3 2741.3 3126.4 النقل والتخزين واإلتصاالت

Transport and storage 1281.3 1155.3 1248.0 النقل والتخزين
Communications 1342.0 1586.0 1878.4 اإلتصاالت
Finance, real estate and business 
services 6023.6 5058.7 5298.2 الخدمات المالية والعقارات وخدمات األعمال

Financial institutions 4301.3 3350.6 3558.0 المؤسسات المالية

Insurance
106.0 119.9 128.3 التأمين

Real estate 1268.3 1209.5 1227.5 العقارات
Business services 348.0 378.7 384.4 خدمات األعمال
Commmunity, social and personal 
services 4742.1 5091.8 5571.8 خدمات المجتمع والخدمات اإلجتماعية 

والشخصية
Public administration and defence 2064.5 2203.0 2432.5 اإلدارة العامة والدفاع
Sanitary and related services 110.2 117.8 126.8 خدمات النظافة وما شابه
Education 1199.5 1281.9 1410.4 التعليم
Health 484.5 547.3 596.6 الصحة

Social security & welfare services
216.6 232.3 231.6 الخدمات االجتماعية

Recreational and cultural services 237.5 266.1 284.1 الخدمات الترفيهية والثقافية
Personal and household services 429.3 443.4 489.8 الخدمات الشخصية والمنزلية
Sub-Total 41184.7 32003.7 37147.2 المجموع  - جزئي

Less: Imputed bank & insurace service charges 1782.0 1722.7 1728.6
ناقصًا  :  الخدمات المصرفية والتأمينية 

المحتسبتان
All Producers 39402.7 30281.0 35418.6 مجموع المنتجين
Import duties 217.1 196.8 215.1 رسوم الواردات

GDP at purchaser's values 39619.8 30477.8 35633.7 الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة المشتري

    
  * Revised * معدلة 
** Provisional **  أوليه

2009*

• المصدر: وزارة النفط والحساب الختامي -مشروع 
الميزانية لوزارة الكهرباء والماء

• Source: Ministry of Oil & closing account - tha draft 
budget of the Ministry of Electricity & Water.

نوع النشاط االقتصـادي

الناتج المحلي اإلجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي باألسعار
الجارية للفترة من 2008 إلي 2010 ( مليون د.ك ) 

Kind of economic activity 2008 2010**



Table 1.5 جدول 1 - 5
Percentage distribution of gross domestic product التوزيع النسبي للناتج المحلي اإلجمالي حسب أقسام
by kind of economic activity at current prices النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 2010-2008
2008-2010 (KD Million) أ  ( مليون دينار آويتي )  

ISIC major divisions % القيمة القيمة القيمة أقسام النشاط االقتصادي
Value Value Value

Agriculture and fishing 0.2 63.4 0.2 61.4 0.2 59.3 الزراعة والصيد

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

59.5 23,553.5 49.4 15,059.9 51.5 18,358.0 استخراج النفط االخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Manufacturing 4.4 1,753.4 5.1 1,562.0 5.3 1,899.5 الصناعات التحويلية

Electricity, gas and water 0.9 362.9 1.4 432.1 1.4 485.6 الكهرباء والغاز والمياه

Construction 1.7 656.3 1.9 583.0 1.7 603.4 التشـــــــــييد

Wholesale & retail trade, hotels & 
restaurants 3.5 1,406.2 4.6 1,413.5 4.9 1,745.0 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Transport, storage and communications 6.6 2,623.3 9.0 2,741.3 8.8 3,126.4 النقل والتخزين واإلتصاالت

Finance, insurance, real estate & 
business services 15.2 6,023.6 16.6 5,058.7 14.9 5,298.2 خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات  وخدمات األعمال

Community, social and personal services 12.0 4,742.1 16.7 5,091.8 15.6 5,571.8 الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

Less: Imputed bank & insurance service 
charges 4.5 1,782.0 5.6 1,722.7 4.9 1,728.6 أ ( ناقصًا ) الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان

Total: All Producers 99.5 39,402.7 99.3 30,281.0 99.4 35,418.6 مجموع المنتجين

Plus: Import duties 0.5 217.1 0.7 196.8 0.6 215.1 رسوم الـواردات

GDP at current prices 100.0 39,619.8 100.0 30,477.8 100.0 35,633.7 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

  * Revised * معدلة 
** Provisional **  أوليه

% %

2008 2009* 2010**



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

حسب أقسام النشاط االقتصادي 2008 - 2010

ISIC major divisions 2008-2009 2009-2010 أقسام النشاط االقتصادي

Agriculture and fishing -3.2 -3.4 الزراعة والصيد

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

-36.1 21.9 استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة 

Manufacturing -10.9 21.6 الصناعات التحويلية

Electricity, gas and water 19.1 12.4 الكهرباء والغاز والمياه 

Construction -11.2 3.5 التشـــييد

Wholesale and retail trade, hotels & 
restaurants 0.5 23.5 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

Transport, storage and communications 4.5 14.0 النقل والتخزين واإلتصاالت

Finance, insurance, real estate & business 
services -16.0 4.7 خدمات التمويل ، التأمين ،  العقارات وخدمات األعمال

Community, social and personal services 7.4 9.4 الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

Minus: Imputed bank & insurance service 
charges -3.3 0.3 ناقصا  :    الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان 

Total: All Producers -23.2 17.0 مجموع المنتجين

Import duties -9.4 9.3 رسوم الواردات

GDP at current prices -23.1 16.9 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

current prices by kind of activity (ISIC major divisions), 2008-2010    
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