




جمل�س  ل��دول  الإح�صائي  امل��رك��ز  اأن�صئ 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ليكون  ال��ت��ع��اون 
واملعلومات  للبيانات  الر�صمي  امل�صدر 
ب����دول جمل�س  امل��ت��ع��ل��ق��ة  والإح�������ص���اءات 
وليعزز  العربية,  اخلليج  ل��دول  التعاون 
ملراكز  وامل��ع��ل��وم��ات��ي  الإح�����ص��ائ��ي  العمل 
يف  التخطيط  واأجهزة  الوطنية  الإح�صاء 
دول املجل�س. وقد متت املوافقة على اإن�صاء 
ملجل�س  ال���وزاري  املجل�س  ِقبل  من  املركز 
�صبتمرب  العربية يف  لدول اخلليج  التعاون 
يف  الأ�صا�صي  نظامه  اعتماد  ومت  2011م, 
الأعلى  املجل�س  ِقبل  من  2012م,  دي�صمرب 

العربية  اخلليج  ل���دول  ال��ت��ع��اون  ملجل�س 
اأ���ص��ح��اب اجل��ال��ة وال�صمو  وامل��ك��ون م��ن 
الإم��ارات  الأع�صاء: دول��ة  ال��دول  روؤ���ص��اء 
العربية املتحدة ومملكة البحرين واململكة 
ودولة  عمان  و�صلطنة  ال�صعودية  العربية 

قطر ودولة الكويت.
العمانية  العا�صمة  يف  امل��رك��ز  مقر  يقع 

م�صقط.
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التعاون لدول الخليج العربية«

 نشرة سنوية تصدر عن:



اأك��ر  م��ن  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  يعترب 
وا�صتخداما  �صيوعا  القت�صادية  املوؤ�صرات 
م���ن ق��ب��ل ���ص��ن��اع ال���ق���رار والق��ت�����ص��ادي��ن 
وامل�صتثمرين, اإذ يقي�س مدى قوة اقت�صادات 
الدول, ويعطي �صورة تف�صيلية عن الن�صاط 
القت�صادية  اخللفية  وع���ن  الق��ت�����ص��ادي 
لدول  الإح�صائي  املركز  وي�صر  لأ�صواقها. 
اأن  العربية  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س 
يقدم الإ�صدار الأول من ن�صرة الناجت املحلي 
الإجمايل لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية لعام 2013م.

على  ال�����ص��وء  لت�صلط  الن�صرة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ل����دول جمل�س  ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج���م���ايل 
2013م,  عام  خال  منوه  ومعدلت  التعاون 
مع مقارنته بال�صنوات املا�صية. حيث يتناول 
الإج��م��ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  الأول  الف�صل 
لتكتل دول  بالأ�صعار اجلارية ومعدلت منوه 
ملتو�صط  التطرق  وكذلك  التعاون,  جمل�س 
الإجمايل.  املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب 
بالتحليل  ف��ي��ت��ن��اول  ال��ث��اين  ال��ف�����ص��ل  اأم����ا 

على  كا  اجلانب  ه��ذا  يف  ال��دول  موؤ�صرات 
الن�صرة  هذه  ت�صهم  اأن  املركز  وياأمل  حده. 
الناجت  ملكونات  وا�صحة  ���ص��ورة  اإع��ط��اء  يف 
واجتاهات  املجل�س  ل��دول  الإجمايل  املحلي 
م�صدرا  ولتكون  الأع�صاء,  ال��دول  يف  من��وه 
�صاما لأ�صحاب الخت�صا�س والباحثن يف 
اقت�صادات دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية.

جمل�س  ل���دول  الإح�����ص��ائ��ي  امل��رك��ز  ويتقدم 
ال�صكر  بوافر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 
الذين  الإح�صائي  الفريق  لأع�صاء  والثناء 
هذه  واإ���ص��دار  اإع���داد  يف  بفاعلية  �صاهموا 
الن�صرة. وال�صكر مو�صول ب�صورة خا�صة اإىل 
�صّباط الت�صال ومزوّدي البيانات بالأجهزة 
الإح�صائية الوطنية يف دول جمل�س التعاون 
لدول اخلليج العربية. كما يوؤكد املركز على 
ترحيبه امل�صتمر باأية مقرتحات وماحظات 
الن�صرة,  ه��ذه  حمتوى  ت��ري  اأن  �صاأنها  من 
وتعمل على تطويرها لاأف�صل يف الإ�صدارات 

القادمة.
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الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون

الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية لدول

مجلس التعاون
2013

ل��دول  اجل��اري��ة  بالأ�صعار  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  حقق 
ل���دول اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة م��ع��دل من��و بلغ  جمل�س ال��ت��ع��اون 
2012م,  بالعام  مقارنة  2013م  ع��ام  خ��ال   )3.7%(
حيث ارتفع من )1578( مليار دولر يف عام 2012م اىل 
ب�  تقدر  بزيادة  2013م,  العام  يف  دولر  مليار   )1637(
59 مليار دولر. جدير بالذكر ان الناجت املحلي الإجمايل 
حاجز  تخطى  قد  التعاون  جمل�س  لدول  اجلارية  بالأ�صعار 
2013م,   - 2010م  الفرتة  خال  دولر  مليار   )1000(
2009م,  العام  يف  ح�صل  ال��ذي  الكبري  النخفا�س  بعد 
لدول  الإجمايل  املحلي  الناجت  النخفا�س يف  معدل  بلغ  اذ 
املجل�س عندها )%19.2( مقارنة بالعام ال�صابق 2008م 
يف  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صاهمت  وق��د   .)1 )�صكل 
2013م  ع��ام  يف  املجل�س  ل��دول  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
بن�صبة )%45.5( بناجت حملي قدره )744( مليار دولر, 
تلتها دولة الإمارات العربية املتحدة بن�صبة م�صاهمة بلغت 
ربع الناجت الإجمايل لدول املجل�س )%24.6( وبقيمة تقدر 
ب� ) 402( مليار دولر , وجاءت دولة قطر يف املرتبة الثالثة 

قدره  وبناجت حملي   )  %  12.4  ( قدرها  م�صاهمة  بن�صبة 
)203( مليار دولر, وحلت دولة الكويت يف املرتبة الرابعة 
بن�صبة م�صاهمة قدرها  )%10.7( وبناجت حملي قدره ) 
عمان  �صلطنة  من  كل  �صاهمت  بينما  دولر.  مليار   )176
وبناجت   )2.0%( و   )4.8%( بن�صبة  البحرين  ومملكة 
حملي يقدر ب� )78( مليار دولر و )33( مليار دولر على 
التوايل لكل منهما )�صكل 2(. اجلدير بالذكر ان معدلت 
امل�صاهمة يف الناجت املحلي بن دول املجل�س مل تتغري كثريا 
اذ  2012م,  العام  خ��ال  معدلتها  عن  2013م  ع��ام  يف 

بقيت معدلت امل�صاهمة عند نف�س امل�صتوى تقريبا.
ومازال القطاع النفطي املحرك الرئي�س يف قيادة الن�صاط 
املحلي  الناجت  يف  م�صاهمته  ن�صبة  بلغت  اإذ  القت�صادي, 
2013م.  ع��ام  يف   )45.9%( املجل�س  ل��دول  الإج��م��ايل 
ومقارنة بالعام 2012م, �صجلت القيمة امل�صافة لاأن�صطة 
النفطية انخفا�صا بن�صبة )1.6 %( يف العام 2013م اأي 
مبا يقارب 12 مليار دولر, اذ بلغت القيمة امل�صافة له يف 
عام 2013م )751( مليار دولر مقارنة ب�� )763( مليار 
دولر يف العام 2012م. جدير بالذكر ان م�صاهمة القطاع 
النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل لدول املجل�س بلغ اأدنى 
قيمه له يف العام 2009م  بن�صبة )%36.4( خال الفرتة 

2013م )�صكل 3(.  - 2006م 

817,041  
936,127  

1,184,696  957,760  
1,137,676  

1,437,808  
1,577,690  1,636,830  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

لدول مجلس التعاون لدول الخليج  الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج تطور: 1شكل 
م2013-2006العربية  بالمليون دوالر خالل الفترة 

حقق الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لدول مجلس 

%) 3.7(التع��اون ل��دول الخل��يج العربي��ة مع��دل نم��و بل��غ 

م، حي�ث ارتف�ع م�ن 2012م مقارنة بالع�ام 2013خالل عام 

ملي�ار ) 1637(م ال�ى 2012مليار دوالر في عام ) 1578(

. ملي��ار دوالر59م، بزي��ادة تق�در ب�ـ 2013دوالر ف�ي الع�ام 

جدير بالذكر ان الناتج المحل�ي اإلجم�الي باألس�عار الجاري�ة 

ملي���ار ) 1000(ل���دول مجل���س التع���اون ق���د تخط���ى ح���اجز 

، بعد االنخفاض الكبي�ر م2013-م2010دوالر خالل الفترة 

م، اذ بلغ مع�دل االنخف�اض ف�ي 2009الذي حصل في العام 

%) 19.2(الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ل��دول المجل��س عن��دها 

وق���د س���اهمت ). 1ش���كل (م 2008مقارن���ة بالع���ام الس���ابق 

المملكة العربية السعودية في الناتج المحلي اإلجم�الي ل�دول 

م بقراب�ة النص��ف، اذ بلغ��ت النس��بة 2013المجل�س ف��ي ع��ام 

ملي��ار دوالر، تلته��ا ) 744(بن��اتج محل��ي ق��دره %) 45.5(

دولة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة بنس�بة مس�اهمة بلغ�ت رب�ع 

بـوبقيمة تقدر %) 24.6(الناتج اإلجمالي لدول المجلس 

الثالث�ة المرتب�ةمليار دوالر ، وجاءت دول�ة قط�ر ف�ي ) 402( 

) 203(وبناتج محلي قدره % ) 12.4( مساهمة قدرها بنسبة 

مليار دوالر، وحلت دول�ة الكوي�ت ف�ي المرتب�ة الرابع�ة بنس�بة 

ملي�ار ) 176( وبناتج محل�ي ق�دره %) 10.7(مساهمة قدرها  

بينما س�اهمت ك�ل م�ن س�لطنة عم�ان ومملك�ة البح�رين . دوالر

ملي�ار ) 78(وبناتج محلي يقدر ب�ـ %) 2.0(و %) 4.8(بنسبة 

). 2شكل (منهما مليار دوالر على التوالي لكل ) 33(دوالر و 

المس��اهمة ف��ي الن��اتج المحل��ي ب��ين الج��دير بال��ذكر ان مع��دالت 

م ع��ن مع��دالتها 2013دول المجل��س ل��م تتغي��ر كثي��را ف��ي ع��ام 

المس��اهمة عن��د نف��س بقي��ت مع��دالتم، اذ 2012خ��الل الع��ام 

.النسب تقريبا

وم��ازال القط��اع النفط��ي المس��اهم األكب��ر ف��ي الن��اتج المحل��ي 

اإلجم��الي ل��دول المجل��س والمح��رك ال��رئيس ف��ي قي��ادة النش��اط 

ف���ي ع���ام %) 45.9(االقتص���ادي، إذ بلغ���ت نس���بة مس���اهمته 

م، س���جلت القيم���ة المض���افة 2012ومقارن���ة بالع���ام . م2013

م 2013ف�ي الع�ام %) 1.6(لألنشطة النفطية انخفاض�ا بنس�بة 

ملي��ار دوالر، اذ بلغ��ت القيم��ة المض��افة ل��ه 12أي بم��ا يق��ارب 

ملي�ار ) 763(مليار دوالر مقارنة بـ�ـ ) 751(م 2013في عام 

ج��دير بال��ذكر ان مس��اهمة القط��اع . م2012دوالر ف��ي الع��ام 

النفط�ي ف�ي الن��اتج المحل�ي اإلجم�الي ل��دول المجل�س بل�غ أدن��ى 

خ���الل الفت���رة %) 36.4(م  بنس���بة 2009قيم���ه ل���ه ف���ي الع���ام 

 ).3شكل (م 2006-2013
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222,116 
257,916 

315,474 

253,547 
286,049 

347,454 
372,314 

402,340 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

لدولة اإلمارات العربية الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 1.2
م2013-2006الفترة خالل المتحدة بالمليون دوالر 

لمملكة البحرين الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 2.2
م2013-2006الفترة خالل بالمليون دوالر 

للمملكة العربية السعودية  الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار لناتج ا: 3.2
م2013-2006الفترة خالل بالمليون دوالر 

لدولة الكويتالجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 6.2
م2013-2006الفترة خالل بالمليون دوالر 

لسلطنة عمان  الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 4.2
م2013-2006الفترة خالل بالمليون دوالر 

         لدولة قطر الجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 5.2
م2013-2006الفترة خالل بالمليون دوالر 

376,398 
415,688 

519,797 

429,098 

526,811 

669,507 
733,956 744,336 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

لكل دولة من دول مجلس التعاون بالمليون دوالرالجاريةالمحلي اإلجمالي باألسعار الناتج : 2شكل 
م2013-2006الفترة خالل 

60,882 
79,712 

115,270 
97,798 

125,122 

169,805 
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203,235 
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101,923 
118,996 

147,539 

105,990 
115,339 

154,061 
174,033 175,839 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

18,505 
21,730 

25,711 
22,938 

25,713 
29,044 30,756 32,897 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

37,216 
42,085 

60,905 
48,388 

58,641 
67,938 

76,341 78,183 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون

اجلارية  بالأ�سعار  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت   :4 �سكل 
جمل�س  دول  يف  النفطية  غري  للأن�سطة  النمو  ومعدلت 
2006-2013م ال��ف��رة  خ��لل  دولر  باملليون  التعاون 

يف  النفطية  غري  لاأن�صطة  النمو  معدل  اإرتفع  املقابل,  ويف 
2013م  ال��ع��ام  يف  املجل�س  ل��دول  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت 
بن�صبة )%8.8( عن العام ال�صابق, اإذ بلغت القيمة امل�صافة 
لها )936( مليار دولر يف العام 2013م, مقارنة ب� )860( 
مليار دولر يف العام 2012م )�صكل 4(. ويعزى هذا الرتفاع 
يف الأن�صطة غري النفطية اىل ارتفاع القيمة امل�صافة لاأن�صطة 
بنحو  ال�صناعية  والأن�صطة   )9.9%( بن�صبة  اخلدمية 
العام  يف   )3.8%( والأ�صماك  الزراعة  ون�صاط   )6.7%(
اإىل  وبالنظر   .)5 )�صكل  2012م  بالعام  مقارنة  2013م 
ت�صنيف الأن�صطة غري النفطية, فقد ارتفعت القيمة امل�صافة 
لاأن�صطة اخلدمية من )587( مليار دولر يف العام 2012م 
لرتفاع  نتيجة  2013م  العام  يف  دولر  مليار   )645( اىل 
بن�صبة  الأعمال  العقارية وخدمات  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة 
واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جت��ارة  ون�صاط   ,)15.1%(
والتاأمن  املالية  واخل��دم��ات   ,)9.0%( بن�صبة  والفنادق 
والت�صالت  والتخزين  النقل  ون�صاط   ,)10.3%( بن�صبة 
بن�صبة  احلكومية  اخل��دم��ات  ون�صاط   )8.1%( بن�صبة 
, واأخريا ارتفاع ن�صاط اخلدمات الأخرى بن�صبة   )8.5%(
القيمة  بلغت  فقد  املجل�س,  دول  م�صتوى  وعلى   .)8.3%(
امل�صافة لاأن�صطة اخلدمية يف اململكة العربية ال�صعودية 284 
2013م بن�صبة م�صاهمة )44.0%(,  العام  مليار دولر يف 
كما �صهدت باقي الدول ارتفاعا يف معدلت النمو يف القيمة 
بالعام  مقارنة  2013م  عام  يف  اخلدمية  لاأن�صطة  امل�صافة 
2012م, حيث �ُصجل اأعاها يف دولة قطر بن�صبة منو بلغت 
بالأن�صطة  يتعلق  وفيما  ال�صابق.  العام  عن   )16.3%(
للناجت  امل�صافة  قيمتها  يف  ارتفاعا  �صهدت  فقد  ال�صناعية, 
بلغ  مليار دولر ومبعدل منو  بلغت )273(  الإجمايل  املحلي 
وقد  2012م.  بالعام  مقارنة  2013م  عام  يف   )6.7%(
القيمة  �صهدته  ال��ذي  لارتفاع  نتيجة  الرت��ف��اع  ه��ذا  ح��دث 
حيث  ال�صناعي,  للقطاع  املكونة  الأن�صطة  جلميع  امل�صافة 
والتعدين   )12%( بن�صبة  والبناء  الت�صييد  ن�صاط  ارتفع 
الكهرباء  واإم��دادات   )7.2%( بن�صبة  املحاجر  وا�صتغال 
الأخ��رى  التحويلية  وال�صناعات   )4.6%( بن�صبة  واملياه 
�صهد  فقد  املجل�س,  دول  مع  ومقارنة   .)4.1%( بن�صبة 
خال  منو  معدل  اأعلى  الكويت  دول��ة  يف  ال�صناعي  الن�صاط 

بالعام  مقارنة  عام 2013م, اذ بلغ معدل النمو )10.0%( 
منو  بن�صبة  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  تلتها  ال�صابق, 
)%8.1(, بينما �صجلت �صلطنة عمان اأقل معدل منو بن�صبة 

2012م. العام  عن   )3.5%(

معدل النمو لألنشطة غير النفطي�ة إرتفعوفي المقابل، 

ف��ي الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ل��دول المجل��س ف��ي الع��ام 

ع��ن الع��ام الس��ابق، إذ بلغ��ت %) 8.6(نس��بة بم2013

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 936(القيم���ة المض���افة له���ا 

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 860(م، مقارن���ة ب���ـ 2013

ويعزى هذا االرتفاع ف�ي األنش�طة ). 4شكل (م 2012

غي��ر النفطي��ة ال��ى ارتف��اع القيم��ة المض��افة لألنش��طة 

واألنش��طة الص��ناعية بنح��و %) 9.9(الخدمي��ة بنس��بة 

ف���ي %) 3.8(ونش���اط الزراع���ة واألس���ماك %) 6.7(

). 5ش�����كل (م 2012م مقارن�����ة بالع�����ام 2013الع�����ام 

وب���النظر إل���ى تص���نيف األنش���طة غي���ر النفطي���ة، فق���د 

) 587(ارتفعت القيمة المضافة لألنش�طة الخدمي�ة م�ن 

ملي���ار ) 645(م ال���ى 2012ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام 

م نتيجة الرتفاع القيمة المضافة 2013دوالر في العام 

لألنش������طة العقاري������ة وخ������دمات األعم������ال بنس������بة 

، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمط�اعم %)15.1(

، والخ�دمات المالي�ة والت�أمين %)8.9(والفنادق بنسبة 

، ونش��������اط النق��������ل والتخ��������زين %)10.3(بنس��������بة 

ونش�����اط الخ�����دمات %) 8.1(واالتص�����االت بنس�����بة 

، وأخي���را ارتف���اع نش���اط %) 8.5(الحكومي���ة بنس���بة 

وعل���ى مس���توى %). 8.3(الخ���دمات األخ���رى بنس���بة 

دول المجل���س، فق���د بلغ���ت القيم���ة المض���افة لألنش���طة 

ف���ي الع���ام العربي���ة الس���عودية الخدمي���ة ف���ي المملك���ة 

، كم����ا %)44.0(ملي����ار دوالر بنس����بة 284م 2013

ال��دول ارتفاع��ا ف��ي مع��دالت النم��و ف��ي ب��اقي ش��هدت 

م 2013القيم��ة المض��افة لألنش��طة الخدمي��ة ف��ي ع��ام 

م، حي��ث ُس��جل أعاله��ا ف��ي دول��ة 2012مقارن��ة بالع��ام 

. ع��ن الع��ام الس��ابق%) 16.3(قط��ر بنس��بة نم��و بلغ��ت 

وفيما يتعلق باألنشطة الص�ناعية، فق�د ش�هدت ارتفاع�ا 

ف��ي قيمته��ا المض��افة للن��اتج المحل��ي اإلجم��الي بلغ��ت 

ف��ي %) 6.7(ملي��ار دوالر وبمع��دل نم��و بل��غ ) 273(

وق��د ح��دث ه��ذا . م2012م مقارن��ة بالع��ام 2013ع��ام 

االرتفاع نتيجة لالرتفاع ال�ذي ش�هدته القيم�ة المض�افة 

الصناعي،األنشطة المكونة للقطاع لجميع 

والتع��دين %) 12(حي��ث ارتف��ع نش��اط التش��ييد والبن��اء بنس��بة 

وإمدادات الكهرباء والمياه %) 7.2(واستغالل المحاجر بنسبة 

والص�����ناعات التحويلي�����ة األخ�����رى بنس�����بة %) 4.6(بنس�����بة 

ومقارن����ة م����ع دول المجل����س، فق����د ش����هد النش����اط %). 4.1(

الصناعي في دولة الكويت االرتفاع األكبر ف�ي مع�دالت النم�و 

مقارن��ة %) 10.0(م، اذ بل��غ مع��دل الزي��ادة 2013خ��الل ع��ام 

بالعام السابق، تلتها دولة اإلمارات العربية المتح�دة بنس�بة نم�و 

، بينما احتلت سلطنة عم�ان المرتب�ة األق�ل ف�ي مع�دل %)8.1(

.م2012عن العام %) 3.5(النمو بنسبة 
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معدل النمو لألنشطة غير النفطي�ة إرتفعوفي المقابل، 

ف��ي الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ل��دول المجل��س ف��ي الع��ام 

ع��ن الع��ام الس��ابق، إذ بلغ��ت %) 8.6(نس��بة بم2013

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 936(القيم���ة المض���افة له���ا 

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 860(م، مقارن���ة ب���ـ 2013

ويعزى هذا االرتفاع ف�ي األنش�طة ). 4شكل (م 2012

غي��ر النفطي��ة ال��ى ارتف��اع القيم��ة المض��افة لألنش��طة 

واألنش��طة الص��ناعية بنح��و %) 9.9(الخدمي��ة بنس��بة 

ف���ي %) 3.8(ونش���اط الزراع���ة واألس���ماك %) 6.7(

). 5ش�����كل (م 2012م مقارن�����ة بالع�����ام 2013الع�����ام 

وب���النظر إل���ى تص���نيف األنش���طة غي���ر النفطي���ة، فق���د 

) 587(ارتفعت القيمة المضافة لألنش�طة الخدمي�ة م�ن 

ملي���ار ) 645(م ال���ى 2012ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام 

م نتيجة الرتفاع القيمة المضافة 2013دوالر في العام 

لألنش������طة العقاري������ة وخ������دمات األعم������ال بنس������بة 

، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمط�اعم %)15.1(

، والخ�دمات المالي�ة والت�أمين %)8.9(والفنادق بنسبة 

، ونش��������اط النق��������ل والتخ��������زين %)10.3(بنس��������بة 

ونش�����اط الخ�����دمات %) 8.1(واالتص�����االت بنس�����بة 

، وأخي���را ارتف���اع نش���اط %) 8.5(الحكومي���ة بنس���بة 

وعل���ى مس���توى %). 8.3(الخ���دمات األخ���رى بنس���بة 

دول المجل���س، فق���د بلغ���ت القيم���ة المض���افة لألنش���طة 

ف���ي الع���ام العربي���ة الس���عودية الخدمي���ة ف���ي المملك���ة 

، كم����ا %)44.0(ملي����ار دوالر بنس����بة 284م 2013

ال��دول ارتفاع��ا ف��ي مع��دالت النم��و ف��ي ب��اقي ش��هدت 

م 2013القيم��ة المض��افة لألنش��طة الخدمي��ة ف��ي ع��ام 

م، حي��ث ُس��جل أعاله��ا ف��ي دول��ة 2012مقارن��ة بالع��ام 

. ع��ن الع��ام الس��ابق%) 16.3(قط��ر بنس��بة نم��و بلغ��ت 

وفيما يتعلق باألنشطة الص�ناعية، فق�د ش�هدت ارتفاع�ا 

ف��ي قيمته��ا المض��افة للن��اتج المحل��ي اإلجم��الي بلغ��ت 

ف��ي %) 6.7(ملي��ار دوالر وبمع��دل نم��و بل��غ ) 273(

وق��د ح��دث ه��ذا . م2012م مقارن��ة بالع��ام 2013ع��ام 

االرتفاع نتيجة لالرتفاع ال�ذي ش�هدته القيم�ة المض�افة 

الصناعي،األنشطة المكونة للقطاع لجميع 

والتع��دين %) 12(حي��ث ارتف��ع نش��اط التش��ييد والبن��اء بنس��بة 

وإمدادات الكهرباء والمياه %) 7.2(واستغالل المحاجر بنسبة 

والص�����ناعات التحويلي�����ة األخ�����رى بنس�����بة %) 4.6(بنس�����بة 

ومقارن����ة م����ع دول المجل����س، فق����د ش����هد النش����اط %). 4.1(

الصناعي في دولة الكويت االرتفاع األكبر ف�ي مع�دالت النم�و 

مقارن��ة %) 10.0(م، اذ بل��غ مع��دل الزي��ادة 2013خ��الل ع��ام 

بالعام السابق، تلتها دولة اإلمارات العربية المتح�دة بنس�بة نم�و 

، بينما احتلت سلطنة عم�ان المرتب�ة األق�ل ف�ي مع�دل %)8.1(

.م2012عن العام %) 3.5(النمو بنسبة 
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اجلارية  بالأ�سعار  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت   :3 �سكل 
جمل�س  دول  يف  النفطية  للأن�سطة  النمو  وم��ع��دلت 
2006-2013م ال��ف��رة  خ��لل  دولر  باملليون  التعاون 

معدل النمو لألنشطة غير النفطي�ة إرتفعوفي المقابل، 

ف��ي الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ل��دول المجل��س ف��ي الع��ام 

ع��ن الع��ام الس��ابق، إذ بلغ��ت %) 8.6(نس��بة بم2013

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 936(القيم���ة المض���افة له���ا 

ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام ) 860(م، مقارن���ة ب���ـ 2013

ويعزى هذا االرتفاع ف�ي األنش�طة ). 4شكل (م 2012

غي��ر النفطي��ة ال��ى ارتف��اع القيم��ة المض��افة لألنش��طة 

واألنش��طة الص��ناعية بنح��و %) 9.9(الخدمي��ة بنس��بة 

ف���ي %) 3.8(ونش���اط الزراع���ة واألس���ماك %) 6.7(

). 5ش�����كل (م 2012م مقارن�����ة بالع�����ام 2013الع�����ام 

وب���النظر إل���ى تص���نيف األنش���طة غي���ر النفطي���ة، فق���د 

) 587(ارتفعت القيمة المضافة لألنش�طة الخدمي�ة م�ن 

ملي���ار ) 645(م ال���ى 2012ملي���ار دوالر ف���ي الع���ام 

م نتيجة الرتفاع القيمة المضافة 2013دوالر في العام 

لألنش������طة العقاري������ة وخ������دمات األعم������ال بنس������بة 

، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة والمط�اعم %)15.1(

، والخ�دمات المالي�ة والت�أمين %)8.9(والفنادق بنسبة 

، ونش��������اط النق��������ل والتخ��������زين %)10.3(بنس��������بة 

ونش�����اط الخ�����دمات %) 8.1(واالتص�����االت بنس�����بة 

، وأخي���را ارتف���اع نش���اط %) 8.5(الحكومي���ة بنس���بة 

وعل���ى مس���توى %). 8.3(الخ���دمات األخ���رى بنس���بة 

دول المجل���س، فق���د بلغ���ت القيم���ة المض���افة لألنش���طة 

ف���ي الع���ام العربي���ة الس���عودية الخدمي���ة ف���ي المملك���ة 

، كم����ا %)44.0(ملي����ار دوالر بنس����بة 284م 2013

ال��دول ارتفاع��ا ف��ي مع��دالت النم��و ف��ي ب��اقي ش��هدت 

م 2013القيم��ة المض��افة لألنش��طة الخدمي��ة ف��ي ع��ام 

م، حي��ث ُس��جل أعاله��ا ف��ي دول��ة 2012مقارن��ة بالع��ام 

. ع��ن الع��ام الس��ابق%) 16.3(قط��ر بنس��بة نم��و بلغ��ت 

وفيما يتعلق باألنشطة الص�ناعية، فق�د ش�هدت ارتفاع�ا 

ف��ي قيمته��ا المض��افة للن��اتج المحل��ي اإلجم��الي بلغ��ت 

ف��ي %) 6.7(ملي��ار دوالر وبمع��دل نم��و بل��غ ) 273(

وق��د ح��دث ه��ذا . م2012م مقارن��ة بالع��ام 2013ع��ام 

االرتفاع نتيجة لالرتفاع ال�ذي ش�هدته القيم�ة المض�افة 

الصناعي،األنشطة المكونة للقطاع لجميع 

والتع��دين %) 12(حي��ث ارتف��ع نش��اط التش��ييد والبن��اء بنس��بة 

وإمدادات الكهرباء والمياه %) 7.2(واستغالل المحاجر بنسبة 

والص�����ناعات التحويلي�����ة األخ�����رى بنس�����بة %) 4.6(بنس�����بة 

ومقارن����ة م����ع دول المجل����س، فق����د ش����هد النش����اط %). 4.1(

الصناعي في دولة الكويت االرتفاع األكبر ف�ي مع�دالت النم�و 

مقارن��ة %) 10.0(م، اذ بل��غ مع��دل الزي��ادة 2013خ��الل ع��ام 

بالعام السابق، تلتها دولة اإلمارات العربية المتح�دة بنس�بة نم�و 

، بينما احتلت سلطنة عم�ان المرتب�ة األق�ل ف�ي مع�دل %)8.1(

.م2012عن العام %) 3.5(النمو بنسبة 
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م2013-2006للقطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون بالمليون دوالر خالل الفترة 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

38.2 311,818 2006

39.9 19.9 373,800 2007

35.9 13.7 424,885 2008

45.6 2.7 436,333 2009

42.1 9.8 479,188 2010

36.8 10.3 528,485 2011

37.2 11.0 586,739 2012

39.4 9.9 644,535 2013

نشاط الزراعة واالسماك
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18.8 -4.5 180,307 2009
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وفيما يتعلق بن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل 
عام  يف  قليا  ارتفع  فقد  املجل�س,  دول  م�صتوى  على 
2013م مبقدار %0.7 عن م�صتواه يف عام 2012م, 
حيث بلغ متو�صط الفرد يف دول املجل�س 33,514 دولر 
عام  يف  دولر   33,271 ب��  مقارنة  2013م  العام  يف 
2012م )�صكل 6(. وب�صكل عام حدثت زيادة تدريجية 
الإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد من  يف متو�صط ن�صيب 
بعد الأزمة القت�صادية التي حلت بدول العامل وتاأثرت 
انخفا�صا  الفرد  ن�صيب  �صهد  حيث  املجل�س,  دول  بها 
م�صتواه  عن   22.3% ب��  يقدر  2009م  عام  يف  كبريا 
28,266 دولر يف  انخف�س من  اذ  2008م,  يف عام 
2009م  ع��ام  يف  دولر   21,952 اإىل  2008م  ع��ام 
وخال   .)7 )�صكل  دولر   6,314 ب��  يقدر  بانخفا�س 
الفرتة 2006م - 2013م بلغ ن�صيب الفرد اأعلى قيمة 
له خال عام 2013م , حيث بلغ 33,514 دولر على 
م�صتوى دول املجل�س باإرتفاع يقارب 11 الف دولر عن 

م�صتواه يف بداية الفرتة 2006م )جدول 2(.
اأعلى   قطر  دول��ة  حققت  املجل�س,  دول  م�صتوى  وعلى 
معدل ن�صيب للفرد من الناجت املحلي الإجمايل خال 
تلتها  2013م,   - 2006م  املا�صية  ال�صنوات  الثمان 
املتحدة.  العربية  الإمارات  دولة  ثم  الكويت ومن  دولة 
ففي عام 2013م , بلغ متو�صط ن�صيب الفرد يف دولة 
%73.8 عن  ب��  101,430 دولر وبزيادة تقدر  قطر 
عام 2006م. كما بلغ ن�صيب الفرد يف العام 2013م 
المارات  دولة  , ويف  دولر   50,995 الكويت  دولة  يف 
العربية املتحدة 48,685 دولر, ويف مملكة البحرين 
ال�صعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ويف  دولر,   25,806
24,816 دولر, واأخريا �صلطنة عمان حيث بلغ ن�صيب 
2013م  لعام  الإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد فيها من 
قرابة 20,280 دولر امريكي. وياحظ ان جميع دول 
ن�صيب  متو�صط  يف  انخفا�صا  �صهدت  التعاون  جمل�س 
الفرد خال عام 2009م كما اأ�صرنا �صابقا )�صكل8, 

جدول 2(.
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في نصيب الفرد من الناتج المحلي  % معدالت النمو : 7شكل 
م2013-2006اإلجمالي لتكتل دول المجلس خالل الفترة 
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وفيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجم�الي 

على مس�توى دول المجل�س، فق�د ارتف�ع قل�يال ف�ي ع�ام 

م، 2012عن مس�تواه ف�ي ع�ام % 0.7م بمقدار 2013

33,514حي��ث بل��غ متوس��ط الف��رد ف��ي دول المجل��س 

م 2012دوالر ف���ي ع���ام 33,271دوالر مقارن���ة بـ���ـ 

وبش��كل ع��ام ح���دثت زي��ادة تدريجي��ة ف���ي ). 6ش��كل (

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عقب 

األزمة االقتصادية التي حلت بدول العالم وت�أثرت به�ا 

دول المجلس، حيث شهد نصيب الفرد انخفاضا كبي�را 

عن مستواه في عام % 22.3م يقدر بــ 2009في عام 

دوالر ف����ي ع����ام 28,266م، اذ انخف����ض م����ن 2008

م 2009دوالر ف�������ي ع�������ام 21,952م إل�������ى 2008

وخ��الل ). 7ش��كل (دوالر 6,314يق��در بـ��ـ بانخف��اض

م بلغ نصيب الفرد أعلى قيمة له 2013-م2006الفترة 

دوالر عل��ى 33,514م ، حي��ث بل��غ 2013خ�الل ع��ام 

ال�ف دوالر 11ق�ارب يإرتف�اعمستوى دول المجل�س ب

).2جدول (م 2006عن مستواه في بداية الفترة 

وعلى مستوى الدول،  حققت دولة قطر أعل�ى نص�يب 

الثم���ان للف���رد م���ن الن���اتج المحل���ي اإلجم���الي خ���الل 

م، تلته�����ا دول�����ة 2013-م2006الس�����نوات الماض�����ية 

فف�ي . الكويت ومن ثم دولة اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة

م ، بلغ متوسط نصيب الفرد في دولة قط�ر 2013عام 

ع�ن ع�ام % 73.8دوالر وبزيادة تق�در بـ�ـ 101,430

كم���ا بل���غ نص���يب الف���رد ف���ي دول���ة الكوي���ت . م2006

دوالر ، وف�����ي دول�����ة االم�����ارات العربي�����ة 50,995

دوالر، وف�����ي مملك�����ة البح�����رين 48,685المتح�����دة 

دوالر، وف����ي المملك����ة العربي����ة الس����عودية 25,806

دوالر، وأخي���را س���لطنة عم���ان حي���ث بل���غ 24,816

نص��يب الف��رد فيه��ا م��ن الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي لع��ام 

ويالح��ظ ان . دوالر امريك��ي20,280م قراب��ة 2013

جمي���ع دول مجل����س التع����اون ش����هدت انخفاض����ا ف����ي 

م كم��ا أش��رنا 2009متوس��ط نص��يب الف��رد خ��الل ع��ام 

).2، جدول 8شكل (سابقا 
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Table (1) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بدول مجلس التعاون حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

Gross Domestic Product (GDP) in GCC by Economic Activity at Current Prices

Item

نموالمعدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas (1.6) 45.9 751,210 48.4 763,218 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 3.8 1.1 18,313 1.1 17,641 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 4.1 9.4 153,549 9.3 147,502 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 4.6 1.4 23,444 1.4 22,409 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 12.0 5.6 91,742 5.2 81,884 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 7.2 0.3 4,515 0.3 4,212 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 9.0 8.6 140,975 8.2 129,377

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 8.1 5.5 89,403 5.2 82,731 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 10.3 5.5 90,473 5.2 82,061 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 15.1 6.7 109,784 6.0 95,413

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 8.5 10.3 169,115 9.9 155,822 الخدمات الحكومية-
    - Other Services 

8.3 2.7 44,784 2.6 41,334 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation  
                              Services  
Indirectly Measures (FISM), 
Imputed 

6.5 (2.3) -36,928 (2.2) -34,685
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 3.9 100.8 1,650,381 100.7 1,588,920

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products 20.7 (0.8) -13,551 (0.7) -11,229

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 3.7 100.0 1,636,830 100.0 1,577,690

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 
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Table (2) جدول 
م بالدوالر2013-2006لدول مجلس التعاون خالل الفترة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

Gross Domestic Product Per Capita in GCC during the Period 2006-2013 by US Dollar

البيان

اإلمارات العربية 
المتحدة

مملكة
البحرين

المملكة العربية 
السعودية

سلطنة 
عمان  

دولة
قطر

دولة
المجموعالكويت

Item
U.A.E.BAHRAINK.S.A.OMANQATARKUWAITTotal

2006

5,012,384960,42524,121,8902,577,0621,042,9512,366,11336,080,825Populationالسكان

2006 222,11618,505376,39837,21660,882101,923817,041GDPالناتج المحلي 

44,31419,26815,60414,44158,37543,07622,645GDP Per Capitaنصيب الفرد

2007

6,219,0061,039,29724,941,2982,743,4991,218,2522,495,41538,656,767Populationالسكان

2007 257,91621,730415,68842,08579,712118,996936,127GDPالناتج المحلي 

 41,47220,90916,66715,34065,43147,68624,216GDP Per Capitaنصيب الفرد

2008

8,073,6261,103,49625,787,0252,867,4281,448,4842,631,96341,912,022Populationالسكان

2008 315,47425,711519,79760,905115,270147,5391,184,696GDPالناتج المحلي 

 39,07523,30020,15721,24079,58056,05628,266GDP Per Capitaنصيب الفرد

2009

8,199,9961,178,41526,660,8573,173,9171,638,6442,777,86143,629,690Populationالسكان

2009 253,54722,938429,09848,38897,798105,990957,760GDPالناتج المحلي 

 30,92019,46516,09515,24659,68338,15521,952GDP Per Capitaنصيب الفرد

2010

8,264,0701,228,54327,563,4322,773,4791,715,0982,933,26844,477,890Populationالسكان

2010 286,04925,713526,81158,641125,122115,3391,137,676GDPالناتج المحلي 

 34,61420,93019,11321,14472,95339,32125,578GDP Per Capitaنصيب الفرد

2011

8,264,0701,195,02028,376,3553,295,2981,732,7173,098,89245,962,352Population*السكان

2011 347,45429,044669,50767,938169,805154,0611,437,808GDPالناتج المحلي 

 42,04424,30423,59420,61797,99949,71531,282GDP Per Capitaنصيب الفرد

2012

8,264,0701,234,57129,195,8953,623,0011,832,9033,268,43147,418,871Population*السكان

2012 372,31430,756733,95676,341190,290174,0331,577,690GDPالناتج المحلي 

 45,05224,91325,13921,071103,81953,24733,271GDP Per Capitaنصيب الفرد

2013

8,264,0701,274,80029,994,2723,855,2062,003,7003,448,13948,840,187Population*السكان

2013 402,34032,897744,33678,183203,235175,8391,636,830GDPالناتج المحلي 

 48,68525,80624,81620,280101,43050,99533,514GDP Per Capitaنصيب الفرد

م2010بيانات عام *



الفصل الثاني:

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية لكل دولة 
من دول مجلس التعاون





الناتج المحلي
لدولة

اإلمارات العربية المتحدة

2013
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة 2013

5.1 

33.5 
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سجلت دولة اإلمارات العربية المتح�دة أعل�ى مع�دل نم�و ف�ي 

م 2013ف��ي الع��ام %) 8.1(بنس��بة اإلجم��اليالمحل��يالن��اتج 

ملي�ون دوالر ) 402,340(بل�غ مقارنة بالعام الس�ابق، حي�ث 

ملي��ون دوالر ف��ي ) 372,314(م مقارن��ة ب��ـ 2013ف��ي الع��ام 

وارتفع����ت القيم����ة المض����افة ).  3ج����دول (م2012الع����ام 

م لتص��ل 2013ف��ي الع��ام %) 6.5(لألنش��طة النفطي��ة بنس��بة 

) 146,812(ب����ـ ملي����ون دوالر مقارن����ة ) 156,331(ال����ى 

).9شكل(السابقمليون دوالر في العام 

كم��ا ارتفع��ت القيم��ة المض��افة لألنش��طة غي��ر النفطي��ة بنس��بة 

مليون ) 264,275(حيث بلغت م، 2013في العام %) 9.2(

ملي����ون دوالر ف����ي الع����ام ) 242,045(ب����ـ دوالر مقارن����ة 

المض�افة لألنش�طة ارتف�اع القيم�ة ل�ى الماضي، ويعزى هذا إ

، واألنش����طة الص����ناعية بنس����بة %)9.8(بنس����بة الخدمي����ة 

، وارتف�����اع نش�����اط الزراع�����ة واألس�����ماك بنس�����بة %)8.1(

ارتفع�ت وق�د ). 11و 10ش�كل (، خالل تلك الفترة %)2.8(

مليون ) 164,414(القيمة المضافة لألنشطة الخدمية من 

ملي��ون دوالر ف��ي ) 180,509(م ال��ى 2012ف��ي الع��ام دوالر 

م نتيجة الرتف�اع القيم�ة المض�افة لنش�اط الخ�دمات 2013العام 

ونش�����اط األنش�����طة العقاري�����ة ، %)13.1(الحكومي�����ة بنس�����بة 

ونش�اط الخ�دمات المالي�ة ، %)12.3(وخدمات االعمال بنس�بة 

ونش������اط النق������ل والتخ������زين ، %)12.2(بنس������بة والت������أمين 

ونشاط الخدمات األخرى بنس�بة ، %)8.9(واالتصاالت بنسبة 

كما ارتفع نشاط تجارة الجمل�ة والتجزئ�ة والمط�اعم %). 8.5(

وكذلك سجلت ).3، جدول 11شكل %) (6.1(والفنادق بنسبة 

في %) 8.1(القيمة المضافة لألنشطة الصناعية ارتفاعا بنسبة 

ب�ـ ملي�ون دوالر مقارن�ة ) 81,112(حيث بلغ�ت م، 2013عام 

م نتيج���ة الرتف���اع 2012ملي���ون دوالر ف���ي الع���ام ) 75,048(

والتع����دين ، %)11.6(القيم����ة المض����افة لإلنش����اءات بنس����بة 

الكهرب��اء ، وإم��دادات %) 11.3(واس��تغالل المح��اجر بنس��بة 

والصناعات التحويلية األخرى بنس�بة ، %)6.5(والمياه بنسبة 

).3جدول ، 11شكل (%) 5.0(
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باألسعار الجارية ومعدالت  الناتج المحلي اإلجمالي: 9شكل 
النمو لألنشطة النفطية لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالمليون  

م2013-2006دوالر خالل الفترة 

باألسعار الجارية ومعدالت  الناتج المحلي اإلجمالي: 10شكل 
النمو لألنشطة غير النفطية لدولة اإلمارات العربية المتحدة  

م2013-2006بالمليون دوالر خالل الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر
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-6.1 

5.5 
7.8 

7.2 

9.2 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

القيمة المضافة %النمو 

15

44,314 

48,685 

20062013

9.9%
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

يف  منو  معدل  اأعلى  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دول��ة  �صجلت 
2013م  العام  بن�صبة )%8.1( يف  الإجمايل  املحلي  الناجت 
مقارنة بالعام ال�صابق, حيث بلغ )402,340( مليون دولر 
دولر  مليون   )372,314( ب���  مقارنة  2013م  ال��ع��ام  يف 
امل�صافة  القيمة  وارتفعت    .)3 )ج��دول  2012م  العام  يف 
لاأن�صطة النفطية بن�صبة )%6.5( يف العام 2013م لت�صل 
 )146,812( ب�  مقارنة  دولر  مليون   )156,331( اىل 

مليون دولر يف العام ال�صابق )�صكل9(.
بن�صبة  النفطية  لاأن�صطة غري  امل�صافة  القيمة  ارتفعت  كما   
 )264,275( بلغت  حيث  2013م,  العام  يف   )9.2%(
العام  يف  دولر  مليون   )242,045( ب�  مقارنة  دولر  مليون 
لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  ارتفاع  اإىل  هذا  ويعزى  ال�صابق, 
بن�صبة  ال�صناعية  والأن�صطة   ,)9.8%( بن�صبة  اخلدمية 
بن�صبة  والأ���ص��م��اك  ال��زراع��ة  ن�صاط  وارت��ف��اع   ,)8.1%(
)%2.8(, خال تلك الفرتة )�صكل 10 و 11(. وقد ارتفعت 
القيمة امل�صافة لاأن�صطة اخلدمية من )164,414( مليون 
دولر  مليون   )180,509( اىل  2012م  ال��ع��ام  يف  دولر 

لن�صاط  امل�صافة  القيمة  لرت��ف��اع  نتيجة  2013م  العام  يف 
الأن�صطة  ون�صاط   ,)13.1%( بن�صبة  احلكومية  اخلدمات 
ون�صاط   ,)12.3%( بن�صبة  الع��م��ال  وخ��دم��ات  العقارية 
اخلدمات املالية والتاأمن بن�صبة )%12.2(, ون�صاط النقل 
ون�صاط اخلدمات  بن�صبة )8.9%(,  والت�صالت  والتخزين 
اجلملة  جتارة  ن�صاط  ارتفع  كما   .)8.5%( بن�صبة  الأخ��رى 
)�صكل   )6.1%( بن�صبة  وال��ف��ن��ادق  وامل��ط��اع��م  والتجزئة 
لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  �صجلت  وكذلك   .)3 ج��دول   ,1
2013م,  ع��ام  يف   )8.1%( بن�صبة  ارت��ف��اع��ا  ال�صناعية 
حيث بلغت )81,112( مليون دولر مقارنة ب� )75,048( 
مليون دولر يف العام 2012م نتيجة لرتفاع القيمة امل�صافة 
لاإن�صاءات بن�صبة )%11.6(, والتعدين وا�صتغال املحاجر 
بن�صبة  وامل��ي��اه  الكهرباء  واإم�����دادات   ,)11.3%( بن�صبة 
)%6.5(, وال�صناعات التحويلية الأخرى بن�صبة )5.0%( 

)�صكل 1, جدول 3(.



17

الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون

مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%النمو 

%النمو 

%النمو 

المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار  الناتج المحلي اإلجمالي: 11شكل 
م2013-2006للقطاع غير النفطي لدولة اإلمارات العربية المتحدة بالمليون دوالر خالل الفترة 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

44.0 97,777 2006

47.8 26.2 123,368 2007

45.1 15.3 142,236 2008

52.2 - 6.9 132,429 2009

49.0 5.9 140,248 2010

43.6 8.0 151,516 2011

44.2 8.5 164,414 2012

44.9 9.8 180,509 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

21 45,628 2006

21 18.8 54,213 2007

21 22.8 66,581 2008

25 - 4.8 63,390 2009

23 5.3 66,730 2010

21 7.3 71,634 2011

20 4.8 75,048 2012

20 8.1 81,112 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

1.1 2,431 2006

1.0 3.6 2,519 2007

0.8 3.6 2,610 2008

1.0 0.7 2,629 2009

0.9 - 6.9 2,448 2010

0.7 4.0 2,547 2011

0.7 1.4 2,582 2012

0.7 2.8 2,654 2013

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية

26.2 

15.3 
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Table (3) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بدولة اإلمارات العربية المتحدة حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

Gross Domestic Product (GDP) in United Arab Emirates by Economic Activity at Current Prices

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas 6.5 38.9 156,331 39.4 146,812 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 2.8 0.7 2,654 0.7 2,582 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 5.0 8.5 34,314 8.8 32,676 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 6.5 2.4 9,765 2.5 9,173 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 11.6 9.0 36,212 8.7 32,462 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 11.3 0.2 821 0.2 737 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 6.1 12.2 49,193 12.5 46,362

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 8.9 7.9 31,779 7.8 29,169 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 12.2 6.6 26,679 6.4 23,786 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 12.3 10.1 40,615 9.7 36,158

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 13.1 5.2 20,926 5.0 18,505 الخدمات الحكومية-

    - Other Services 8.5 2.8 11,318 2.8 10,434 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation   
                             Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed 

10.4 )4.5( 18,265- )4.4( 16,543-
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 8.1 100.0 402,340 100.0 372,314

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products 0.0 0 0 0 0

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 8.1 100 402,340 100 372,314

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 



الناتج المحلي
لمملكة البحرين

2013
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية لمملكة البحرين

2013

ون�صاط   ,)9.0%( بن�صبة  الأخرى  اخلدمات  لن�صاط  امل�صافة 
اخلدمات احلكومية بن�صبة )%5.7(, ون�صاط النقل والتخزين 
والت�صالت بن�صبة )%5.2(, ون�صاط جتارة اجلملة والتجزئة 
واملطاعم والفنادق بن�صبة )%4.8(, ون�صاط اخلدمات املالية 
العقارية  الأن�صطة  ارتفعت  كما   .)4.3%( بن�صبة  والتاأمن 
 .)4 ج��دول  )�صكل1,    )4.2%( بن�صبة  الأع��م��ال  وخ��دم��ات 
وفيما يتعلق بالأن�صطة ال�صناعية, فقد �صجلت القيمة امل�صافة  
بلغت  ,ح��ي��ث  2013م  ع���ام  يف   )5.3%( بن�صبة  ارت��ف��اع��ا 
دولر يف  مليون  ب� )6,964(  مقارنة  دولر  مليون   )7,332(
امل�صافة  القيمة  لرتفاع  نتيجة  ذلك  وح�صل  2012م.  العام 
والإن�صاءات   ,)5.5%( بن�صبة  التحويلية  ال�صناعات  لن�صاط 
منهما,  لكل   )5.0%( بن�صبة  وامل��ي��اه  الكهرباء  واإم����دادات 
)%2.6()�صكل1,  بن�صبة  امل��ح��اج��ر  وا�صتغال  والتعدين 

جدول4(.

لمملك����ة البح����رين م����ن اإلجم����اليالمحل����يالن����اتج ارتف����ع 

م ليص����ل ال����ى 2012ملي����ون دوالر ف����ي الع����ام ) 30,756(

م، محققا نسبة نم�و 2013مليون دوالر في العام ) 32,897(

القيم����ة المض����افة وارتفع����ت ). 4ج����دول %) (7.0(بلغ����ت 

حي�ث م، 2013ف�ي الع�ام %) 12.2(لألنشطة النفطية بنس�بة 

ملي��ون ) 7,663(ب��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 8,597(بلغ��ت 

). 12شكل (السابق دوالر في العام 

ارتفع��ت القيم��ة المض��افة لألنش��طة غي��ر النفطي��ة بنس��بة كم��ا 

ملي�ون ) 23,995(حي�ث بلغ�ت م، 2013في الع�ام %) 5.3(

ملي�����ون دوالر ف�����ي الع�����ام ) 22,789(ب�����ـ دوالر مقارن�����ة 

الماضي، ويعزى هذا االرتف�اع ال�ى ارتف�اع القيم�ة المض�افة 

، وارتف�����اع %)5.5(لنش�����اط الزراع�����ة واالس�����ماك بنس�����بة 

لك��ل منهم��ا %) 5.3(األنش��طة الخدمي��ة و الص��ناعية بنس��بة 

لألنش��طة وق��د ارتفع��ت القيم��ة المض��افة ). 14و 13ش��كل (

م الى 2012مليون دوالر في العام ) 15,741(الخدمية من 

نتيج��ة الرتف��اع م، 2013ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام ) 16,573(

، %)9.0(القيم��ة المض��افة لنش��اط الخ��دمات األخ��رى بنس��بة 

ونش���اط النق���ل ، %)5.7(ونش���اط الخ���دمات الحكومي���ة بنس���بة 

ونشاط تجارة الجمل�ة ، %)5.2(والتخزين واالتصاالت بنسبة 

، ونش�����اط %)4.8(والتجزئ�����ة والمط�����اعم والفن�����ادق بنس�����بة 

كم����ا ارتفع����ت %). 4.3(بنس����بة والت����أمين الخ���دمات المالي����ة 

ش��كل %) (4.2(بنس��بة األعم��ال األنش��طة العقاري��ة وخ��دمات 

وفيما يتعلق باألنش�طة الص�ناعية، فق�د س�جلت ).4، جدول 14

م 2013ف���ي ع���ام %) 5.3(القيم���ة المض���افة  ارتفاع���ا بنس���بة 

) 6,964(ب���ـ ملي���ون دوالر مقارن���ة ) 7,332(بلغ���ت ،حي���ث 

وحص�ل ذل��ك نتيج��ة الرتف��اع . م2012ملي�ون دوالر ف��ي الع��ام 

، %)5.5(القيمة المض�افة لنش�اط الص�ناعات التحويلي�ة بنس�بة 

لك��ل %) 5.0(الكهرب��اء والمي��اه بنس��بة واإلنش��اءات وإم��دادات 

ش��كل %) (2.6(منهم��ا، والتع��دين واس��تغالل المح��اجر بنس��بة 

).4، جدول 14
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باألسعار الجارية ومعدالت  الناتج المحلي اإلجمالي: 12شكل 
مملكة البحرين بالمليون دوالر خالل لالنمو لألنشطة النفطية 

م2013-2006الفترة 

باألسعار الجارية ومعدالت  الناتج المحلي اإلجمالي: 13شكل 
دوالر  البحرين بالمليون النمو لألنشطة غير النفطية لمملكة 

م2013-2006خالل الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر

10.3 

38.1 
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33.9%
معدل النمو

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

ارتفع الناجت املحلي الإجمايل ململكة البحرين من )30,756( 
مليون دولر يف العام 2012م لي�صل اىل )32,897( مليون 
 )7.0%( بلغت  منو  ن�صبة  حمققا  2013م,  العام  يف  دولر 
النفطية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  وارتفعت   .)4 )ج��دول 
بن�صبة )%12.2( يف العام 2013م, حيث بلغت )8,597( 
العام  يف  دولر  مليون   )7,663( ب���  مقارنة  دولر  مليون 

ال�صابق )�صكل 12(. 
بن�صبة  النفطية  غري  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  ارتفعت  كما 
)%5.3( يف العام 2013م, حيث بلغت )23,995( مليون 
ال�صابق,  العام  دولر يف  مليون  ب� )22,789(  مقارنة  دولر 
لن�صاط  امل�صافة  القيمة  ارت��ف��اع  اىل  الرت��ف��اع  ه��ذا  ويعزى 
الأن�صطة  وارت��ف��اع   ,)5.5%( بن�صبة  وال�صماك  ال��زراع��ة 
اخلدمية و ال�صناعية بن�صبة )%5.3( لكل منهما )�صكل 13 
و 14(. وقد ارتفعت القيمة امل�صافة لاأن�صطة اخلدمية من 
)15,741( مليون دولر يف العام 2012م اىل )16,573( 
القيمة  لرت��ف��اع  نتيجة  2013م,  ال��ع��ام  يف  دولر  مليون 
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مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%النمو 

%النمو 

%النمو 

المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار  الناتج المحلي اإلجمالي: 14شكل 
م2013-2006دوالر خالل الفترة مملكة البحرين بالمليون للقطاع غير النفطي في 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

53.5 9,893 2006

52.8 16.0 11,476 2007

48.3 8.2 12,420 2008

55.6 2.7 12,753 2009

53.7 8.2 13,803 2010

49.0 3.1 14,230 2011

51.2 10.6 15,741 2012

50.4 5.3 16,573 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

23.0 4,257 2006

25.0 27.6 5,432 2007

26.0 23.0 6,680 2008

23.8 - 18.2 5,466 2009

23.9 12.2 6,135 2010

22.8 8.0 6,628 2011

22.6 5.1 6,964 2012

22.3 5.3 7,332 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

0.3 50 2006

0.3 27.7 64 2007

0.3 7.2 68 2008

0.3 13.6 77 2009

0.3 - 1.1 77 2010

0.3 9.3 84 2011

0.3 1.3 85 2012

0.3 5.5 89 2013

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية

16.0 

8.2 

2.7 

8.2 
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Table (4) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بمملكة البحرين حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

Gross Domestic Product (GDP) in  Bahrain by Economic Activity at Current Prices

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas 12.2 26.1 8,597 24.9 7,663 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 5.5 0.3 89 0.3 85 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 5.5 14.7 4,820 14.9 4,569 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 5.0 1.2 402 1.2 383 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 5.0 5.9 1,936 6.0 1,843 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 2.6 0.5 174 0.6 170 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 4.8 6.1 2,012 6.2 1,921

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 5.2 6.2 2,033 6.3 1,933 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 4.3 15.1 4,982 15.5 4,777 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 4.2 4.9 1,625 5.1 1,560

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 5.7 12.2 4,012 12.3 3,797 الخدمات الحكومية-

    - Other Services 9.0 5.8 1,910 5.7 1,752 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation   
                             Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed* 

0.0 0 0 0 0
خدمات الوساطة المالية . 3

*) المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 7.0 99.1 32,591 99.0 30,453

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products 0.8 0.9 306 1.0 304

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 7.0 100 32,897 100 30,756

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 

 ,Financial Intermediation  Services Indirectly Measures (FISIM)*خدمات الوساطة المالية المحتسبة موزعة حسب القطاعات االقتصادية* 
Imputed  is distributed by Economic activity



الناتج المحلي
للمملكة

العربية السعودية

2013
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية للمملكة العربية السعودية

2013
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نموا سجل الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية 

ملي�ون دوالر ) 733,956(ارتفع من حيث ، %)1.4(قدره 

ملي�ون دوالر ف�ي ) 744,336(م ليصل ال�ى 2012في العام 

القيم����ة المض����افة وانخفض����ت ) . 5ج����دول (م 2013الع����ام 

بلغ�ت م، اذ 2013في العام %) 6.1(لألنشطة النفطية بنسبة 

ملي���ون ) 347,222(ب���ـ ملي��ون دوالر مقارن���ة ) 326,106(

ح�ين ارتفع�ت القيم�ة في ). 15شكل (السابق دوالر في العام 

ف��ي الع��ام %) 8.2(المض��افة لألنش��طة غي��ر النفطي��ة بنس��بة 

ب��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 418,241(حي��ث بلغ��ت م، 2013

مليون دوالر ف�ي الع�ام الماض�ي، ويع�زى ه�ذا ) 386,515(

الخدمي�ة بنس�بة المضافة لألنشطة االرتفاع الى ارتفاع القيمة 

كم�ا ارتف�ع ، %)5.9(بنس�بة واألنشطة الصناعية ، %)9.5(

خ�الل تل�ك الفت�رة %) 3.9(نشاط الزراعة واألس�ماك بنس�بة 

وارتفع����ت القيم����ة المض����افة لألنش����طة )  17و 16ش����كل (

م2012دوالر في العام مليون) 259,061(الخدمية من 

م نتيج����ة 2013ملي����ون دوالر ف����ي الع����ام ) 283,589(ال����ى 

الرتفاع القيمة المض�افة لألنش�طة العقاري�ة وخ�دمات االعم�ال 

ونش�اط تج�ارة الجمل�ة والتجزئ�ة والمط�اعم ، %)23.4(بنسبة 

، ونش������اط النق������ل والتخ������زين %)10.2(والفن������ادق بنس������بة 

ونشاط الخدمات األخرى بنس�بة ، %)8.0(واالتصاالت بنسبة 

، %)7.7(بنس�بة والت�أمين ونشاط الخ�دمات المالي�ة ، %)8.2(

ش��كل %) (5.3(كم��ا ارتف��ع نش��اط الخ��دمات الحكومي��ة بنس��بة 

س����جلت القيم����ة المض����افة لألنش����طة كم����ا ).5، ج����دول 17

م حيث بلغت 2013في عام %) 5.9(الصناعية ارتفاعا بنسبة 

ملي����ون ) 114,170(ب����ـ ملي����ون دوالر مقارن����ة ) 120,855(

م نتيجة الرتفاع القيم�ة المض�افة لنش�اط 2012دوالر في العام 

والتع���دين واس���تغالل المح���اجر %) 13.6(اإلنش���اءات بنس���بة 

كم��ا ، %)2.9(والص��ناعات التحويلي��ة بنس��بة %) 5.9(بنس��بة 

ش�كل %) (1.8(ارتفع نشاط إم�دادات الكهرب�اء والمي�اه بنس�بة 

).5، جدول 17

 w�U�ù« wK;« Z�UM�«
 WJKLLK� W�—U'« —UF�_U�

W�œuF��« WO�dF�« 
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باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 15شكل 
النمو لألنشطة النفطية للمملكة العربية السعودية بالمليون  

م2013-2006دوالر خالل الفترة 

باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 16شكل 
السعودية  العربية النمو لألنشطة غير النفطية للمملكة 

م2013-2006بالمليون دوالر خالل الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر

9.6 
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15,604 
24,816 

20062013

59.0%
معدل النمو

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

�صجل الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�صعودية منوا 
قدره )1.4 %(, حيث ارتفع من )733,956( مليون دولر 
دولر  مليون   )744,336( اىل  لي�صل  2012م  العام  يف 
امل�صافة  القيمة  وانخف�صت   .  )5 2013م )جدول  العام  يف 
اذ  2013م,  العام  يف   )6.1%( بن�صبة  النفطية  لاأن�صطة 
 )347,222( ب�  مقارنة  دولر  مليون   )326,106( بلغت 
ارتفعت  15(. يف حن  ال�صابق )�صكل  العام  مليون دولر يف 
 )8.2%( بن�صبة  النفطية  غري  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة 
دولر  مليون   )418,241( بلغت  حيث  2013م,  العام  يف 
مقارنة ب� )386,515( مليون دولر يف العام ال�صابق, ويعزى 
لاأن�صطة اخلدمية  امل�صافة  القيمة  ارتفاع  الرتفاع اىل  هذا 
 ,)5.9%( بن�صبة  ال�صناعية  والأن�صطة   ,)9.5%( بن�صبة 
كما ارتفع ن�صاط الزراعة والأ�صماك بن�صبة )%3.9( خال 
امل�صافة  القيمة  وارتفعت    )17 و   16 )�صكل  الفرتة  تلك 
العام  لاأن�صطة اخلدمية من )259,061( مليون دولر يف 
2013م  العام  يف  دولر  مليون   )283,589( اىل  2012م 

وخدمات  العقارية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  لرتفاع  نتيجة 
العمال بن�صبة )%23.4(, ون�صاط جتارة اجلملة والتجزئة 
النقل  ون�����ص��اط   ,)10.2%( بن�صبة  وال��ف��ن��ادق  وامل��ط��اع��م 
ون�صاط اخلدمات  بن�صبة )8.0%(,  والت�صالت  والتخزين 
الأخرى بن�صبة )%8.2(, ون�صاط اخلدمات املالية والتاأمن 
احلكومية  اخل��دم��ات  ن�صاط  ارتفع  كما   ,)7.7%( بن�صبة 
القيمة  �صجلت  كما   .)5 جدول   ,1 )�صكل   )5.3%( بن�صبة 
يف   )5.9%( بن�صبة  ارتفاعا  ال�صناعية  لاأن�صطة  امل�صافة 
عام 2013م حيث بلغت )120,855( مليون دولر مقارنة 
ب� )114,170( مليون دولر يف العام 2012م نتيجة لرتفاع 
 )13.6%( بن�صبة  الإن�����ص��اءات  لن�صاط  امل�صافة  القيمة 
وال�صناعات   )5.9%( بن�صبة  املحاجر  وا�صتغال  والتعدين 
اإم���دادات  ن�صاط  ارتفع  كما   ,)2.9%( بن�صبة  التحويلية 

الكهرباء واملياه بن�صبة )%1.8( )�صكل 1, جدول 5(.
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مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%النمو 

%النمو 

%النمو 

المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار الناتج المحلي اإلجمالي: 17شكل 
م2013-2006دوالر خالل الفترة المملكة العربية السعودية بالمليون للقطاع غير النفطي في 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

34.6 130,379 2006

34.6 10.4 143,873 2007

31.1 12.5 161,791 2008

42.5 12.8 182,469 2009

39.3 13.5 207,185 2010

34.4 11.0 229,987 2011

35.3 12.6 259,061 2012

38.1 9.5 283,589 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

15.7 59,261 2006

16.2 14.0 67,531 2007

14.3 10.4 74,542 2008

17.6 1.5 75,665 2009

17.4 21.0 91,550 2010

15.8 15.4 105,620 2011

15.6 8.1 114,170 2012

16.2 5.9 120,855 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

2.9 11,098 2006

2.8 3.8 11,515 2007

2.3 4.6 12,043 2008

2.9 1.7 12,247 2009

2.4 2.5 12,550 2010

1.9 2.3 12,843 2011

1.8 3.4 13,284 2012

1.9 3.9 13,796 2013

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية

10.4 

12.5 
12.8 13.5 

11.0 

12.6 

9.5 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

القيمة المضافة %النمو 

14.0 

10.4 

1.5 

21.0 

15.4 

8.1 
5.9 

0

5

10

15

20

25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

القيمة المضافة %النمو 

3.8 

4.6 

1.7 

2.5 

2.3 

3.4 
3.9 

0

1

2

3

4

5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

القيمة المضافة %النمو 

22

22



26

الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون

Table (5) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بالمملكة العربية السعودية حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

Gross Domestic Product (GDP) in Saudi Arabia by Economic Activity at Current Prices

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas (6.1) 43.8 326,106 47.3 347,222 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 3.9 1.9 13,796 1.8 13,284 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 2.9 10.0 74,152 9.8 72,048 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 1.8 1.1 8,166 1.1 8,020 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 13.6 4.8 35,890 4.3 31,603 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 5.9 0.4 2,647 0.3 2,498 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 10.2 8.7 64,423 8.0 58,438

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 8.0 4.8 35,802 4.5 33,141 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 7.7 4.2 31,025 3.9 28,812 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 23.4 5.5 40,923 4.5 33,171

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 5.3 13.2 98,152 12.7 93,240 الخدمات الحكومية-

    - Other Services 8.2 1.8 13,264 1.7 12,259 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation   
                             Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed 

2.6 (0.8) -5,657 )0.8( 5,512-
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 1.4 99.2 738,689 99.2 728,224

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products (1.3) 0.8 5,646 0.8 5,732

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 1.4 100 744,336 100 733,956

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 

)1.5(



الناتج المحلي
لسلطنة عمان

2013
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية لسلطنة  عمان

2013

حي�ث بل��غ ، %)2.4(حقق�ت س�لطنة عم��ان مع�دل نم�و ق��دره 

ملي��ون دوالر ف��ي ) 78,183(له��ا اإلجم��اليالمحل��يالن��اتج 

ملي�ون دوالر ف��ي الع��ام ) 76,341(م مقارن��ة ب��ـ 2013الع�ام 

القيم��ة المض��افة لألنش��طة وانخفض��ت ). 6ج��دول (م 2012

م حي����ث بلغ����ت 2013ف����ي الع���ام %) 0.9(النفطي���ة بنس����بة 

مليون دوالر ) 39,923(بـ مليون دوالر مقارنة ) 39,547(

ح���ين ارتفع���ت القيم���ة ف���ي ). 18ش���كل (الس���ابقف���ي الع���ام 

ف��ي الع��ام %) 7.3(المض��افة لألنش��طة غي��ر النفطي��ة بنس��بة 

بـ��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 44,729(حي��ث بلغ��ت م، 2013

ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام الماض��ي، ويع��زى ه��ذا ) 41,689(

االرتفاع الى ارتفاع القيمة المضافة لألنشطة الخدمي�ة بنس�بة 

وارتف��اع ، %)8.7(الزراع��ة واألس��ماك ، ونش��اط %)9.2(

خ�الل تل�ك الفت�رة    %) 3.5(األنشطة الصناعية كذلك بنح�و  

ارتفع���ت القيم��ة المض���افة لألنش���طة وق���د ). 20و19ش��كل (

إل�ى م 2012مليون دوالر ف�ي الع�ام ) 26,991(الخدمية من 

الرتف�اع  نتيج�ة م، 2013مليون دوالر ف�ي الع�ام ) 29,468(

القيمة 

ونش�اط ، %)13.1(الخدمات الحكومية بنس�بة المضافة لنشاط 

ونش���اط النق���ل ، %)8.6(بنس���بة والت���أمين الخ���دمات المالي���ة 

ونش���اط األنش���طة ، %)6.5(والتخ���زين واالتص���االت بنس���بة 

تج��ارة ،ونش��اط %) 5.9(العقاري��ة وخ��دمات االعم��ال بنس��بة 

كم��ا ، %)4.5(الجمل��ة والتجزئ��ة والمط��اعم والفن��ادق بنس��بة 

، 20ش��كل %) (14.5(ارتف�ع نش��اط الخ��دمات األخ��رى بنس��بة 

القيم��ة المض��افة لألنش��طة الص��ناعية وق��د س��جلت ).6ج��دول 

حي����ث بلغ����ت م، 2013ف����ي ع����ام %) 3.5(ارتفاع����اً بنس����بة 

ملي��ون دوالر ) 13,811(ب��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 14,296(

م نتيج��ة الرتف��اع القيم��ة المض��افة إلم��دادات 2012ف��ي الع��ام 

واإلنش�����اءات بنس�����بة ، %)8.6(الكهرب�����اء والمي�����اه بنس�����بة 

، %)13.6(والتع���دين واس���تغالل المح���اجر بنس���بة ، %)8.6(

بينما انخفض�ت القيم�ة المض�افة لص�ناعات التحويلي�ة األخ�رى 

).6، جدول 20شكل %) (0.1(بنسبة 
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باألسعار الجارية ومعدالت المحلي اإلجماليالناتج : 18شكل 
سلطنة عمان بالمليون دوالر خالل  لالنمو لألنشطة النفطية 

م2013-2006الفترة 

باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 19شكل 
النمو لألنشطة غير النفطية لسلطنة عمان بالمليون دوالر 

م2013-2006خالل الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر

5.9 
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-37.7 

40.7 
33.7 

10.5 

-0.9 

-60.0

-40.0

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

القيمة المضافة %النمو 

18.9 

27.0 

-1.4 

8.6 
11.7 13.6 

7.3 

-5

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000

القيمة المضافة %النمو 

24

معدل النمو
14,441 

20,280 

20062013

40.4%

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

بلغ  �صلطنة عمان معدل منو قدره )%2.4(, حيث   حققت 
يف  دولر  مليون   )78,183( لها  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت 
العام  ب� )76,341( مليون دولر يف  2013م مقارنة  العام 
لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  وانخف�صت   .)6 )جدول  2012م 
بلغت  حيث  2013م  ال��ع��ام  يف   )0.9%( بن�صبة  النفطية 
)39,547( مليون دولر مقارنة ب� )39,923( مليون دولر 
يف العام ال�صابق )�صكل 18(. يف حن ارتفعت القيمة امل�صافة 
2013م,  لاأن�صطة غري النفطية بن�صبة )%7.3( يف العام 
حيث بلغت )44,729( مليون دولر مقارنة ب�� )41,689( 
مليون دولر يف العام ال�صابق, ويعزى هذا الرتفاع اىل ارتفاع 
القيمة امل�صافة لاأن�صطة اخلدمية بن�صبة )%9.2(, ون�صاط 
ال�صناعية  الأن�صطة  وارتفاع   ,)8.7%( والأ�صماك  الزراعة 
 19 ال��ف��رتة )���ص��ك��ل  ت��ل��ك  ب��ن��ح��و )%3.5( خ���ال  ك��ذل��ك 
لاأن�صطة اخلدمية من  امل�صافة  القيمة  ارتفعت  وقد  و20(. 
)26,991( مليون دولر يف العام 2012م اإىل )29,468( 
مليون دولر يف العام 2013م, نتيجة لرتفاع القيمة  امل�صافة 

ون�صاط   ,)13.1%( بن�صبة  احلكومية  اخلدمات  لن�صاط 
النقل  ون�صاط   ,)8.6%( بن�صبة  والتاأمن  املالية  اخلدمات 
الأن�صطة  ون�صاط   ,)6.5%( بن�صبة  والت�صالت  والتخزين 
العقارية وخدمات العمال بن�صبة )%5.9( ,ون�صاط جتارة 
 ,)4.5%( بن�صبة  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة 
 )14.5%( بن�صبة  الأخ���رى  اخل��دم��ات  ن�صاط  ارت��ف��ع  كما 
6(. وقد �صجلت القيمة امل�صافة لاأن�صطة  2, جدول  )�صكل 
2013م,  ع��ام  يف   )3.5%( بن�صبة  ارت��ف��اع��ًا  ال�صناعية 
حيث بلغت )14,296( مليون دولر مقارنة ب� )13,811( 
مليون دولر يف العام 2012م نتيجة لرتفاع القيمة امل�صافة 
 )13.6%( بن�صبة  املحاجر  وا�صتغال  التعدين  لن�صاط 
والإن�صاءات   ,)8.6%( بن�صبة  واملياه  الكهرباء  واإم���دادات 
بن�صبة )%8.6(, بينما انخف�صت القيمة امل�صافة ل�صناعات 

التحويلية الأخرى بن�صبة )%0.1( )�صكل 2, جدول 6(.
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مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%النمو 

%النمو 

%النمو 

المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار الناتج المحلي اإلجمالي: 20شكل 
م2013-2006دوالر خالل الفترة سلطنة عمان بالمليون للقطاع غير النفطي في 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

36.6 13,623 2006

39.0 20.5 16,423 2007

32.9 22.0 20,036 2008

41.1 -0.7 19,890 2009

36.6 8.0 21,484 2010

34.3 8.4 23,293 2011

35.4 15.9 26,991 2012

37.7 9.2 29,468 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

16.6 6,178 2006

17.0 15.8 7,155 2007

16.4 39.2 9,963 2008

19.9 -3.3 9,638 2009

18.0 9.6 10,563 2010

18.6 18.9 12,555 2011

18.1 10.0 13,811 2012

18.3 3.5 14,296 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

1.4 522 2006

1.4 11.1 580 2007

1.1 17.3 680 2008

1.5 5.1 714 2009

1.4 13.4 811 2010

1.3 5.2 853 2011

1.2 4.1 888 2012

1.2 8.7 965 2013
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األنشطة الخدمية
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Table (6) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بسلطنة عمان حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

Gross Domestic Product (GDP) in Oman by Economic Activity at Current Price

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas (0.9) 50.6 39,547 52.3 39,923 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 8.7 1.2 965 1.2 888 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

    - Manufacturing (0.2) 10.4 8,163 10.7 8,176 الصناعات التحويلية-

    - Electricity, Gas & Water 8.6 1.2 900 1.1 829 الكهرباء والغاز والمياه-

    - Construction 8.6 6.3 4,934 6.0 4,543 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 13.6 0.4 298 0.3 263 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 4.5 7.6 5,931 7.4 5,674

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 6.5 4.9 3,821 4.7 3,586 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 8.6 4.6 3,598 4.3 3,312 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 5.9 3.8 3,004 3.7 2,837

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 13.1 15.5 12,130 14.0 10,722 الخدمات الحكومية-
    - Other Services 

14.5 1.3 984 1.1 860 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation  
                              Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed 

4.0 (2.0) -1,593 (2.0) -1,532
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 3.3 105.8 82,683 104.9 80,080

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products 20.4 (5.8) -4,500 (4.9) -3,739

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 2.4 100.0 78,183 100.0 76,341

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 

1
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية لدولة قطر

2013

س��جل الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي لدول��ة قط��ر مع��دل نم��و بل��غ 

ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام ) 203,235(، حي��ث بل��غ %)6.8(

ملي���ون دوالر ف���ي الع���ام ) 190,290(ب���ـ م مقارن���ة 2013

القيم��ة المض��افة لألنش��طة وارتفع��ت ) . 7ج��دول ( م 2012

م حي����ث بلغ����ت 2013ف����ي الع���ام %) 2.0(النفطي���ة بنس����بة 

ملي���ون ) 110,260(ب���ـ ملي���ون دوالر مقارن���ة ) 108,137(

ارتفع��ت القيم���ة كم���ا ). 21ش��كل (الس���ابق دوالر ف��ي الع��ام 

ف�ي الع�ام %) 13.0(المض�افة لألنش�طة غي�ر النفطي�ة بنس�بة 

ب���ـ ملي���ون دوالر مقارن���ة ) 97,140(م حي���ث بلغ���ت 2013

ملي��ون دوالر ف��ي الع��ام الماض��ي، ويع��زى ه��ذا ) 85,976(

االرتفاع الى ارتفاع القيمة المضافة لألنشطة الخدمي�ة بنس�بة 

، %)8.4(واألس���ماك بنس���بة الزراع���ة ونش���اط ، %)16.3(

خ���الل تل���ك %) 6.7(وارتفع���ت األنش���طة الص���ناعية بنح���و 

القيم�ة المض�افة لألنش�طة وارتفع�ت ).23و22ش�كل (الفترة 

الىم 2012مليون دوالر في العام ) 56,522(الخدمية من 

م نتيج���ة الرتف���اع 2013ملي���ون دوالر ف���ي الع���ام ) 65,709(

بنس���بة والت���أمين القيم���ة المض���افة لنش���اط الخ���دمات المالي���ة 

، ونش����اط تج����ارة الجمل�����ة والتجزئ����ة والمط�����اعم %)21.6(

، ونش�اط الخ�دمات الحكومي�ة بنس�بة %)16.4(والفنادق بنسبة 

واألنش���طة العقاري����ة وخ����دمات االعم����ال بنس����بة ، %)16.2(

كم�ا ، %)12.9(ونشاط الخدمات األخ�رى بنس�بة ، %)15.1(

%) 10.2(ارتف��ع نش��اط النق��ل والتخ��زين واالتص��االت بنس��بة 

القيم��ة المض��افة لألنش��طة وق��د س��جلت ).7، ج��دول 23ش��كل (

م، 2013ف��ي ع��ام %) 6.7(بنس��بة ارتفاع��ا ايض��ا الص��ناعية 

) 29,279(ب��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 31,240(حي��ث بلغ��ت 

نتيجة الرتفاع القيمة المضافة م، 2012مليون دوالر في العام 

ونشاط إمدادات الكهرب�اء ، %)15.1(لنشاط اإلنشاءات بنسبة 

والتعدين واستغالل المح�اجر بنس�بة ، %)12.2(والمياه بنسبة 

ش���كل %) (2.8(والص���ناعات التحويلي���ة بنس���بة ، %)10.0(

).7، جدول 23
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باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 21شكل 
دولة قطر بالمليون دوالر خالل الفترة  لالنمو لألنشطة النفطية 

م2006-2013

باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 22شكل 
النمو لألنشطة غير النفطية لدولة قطر بالمليون دوالر خالل 

م2013-2006الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر
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نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

معدل النمو

58,375 
101,430 

20062013

73.8%

بلغ  من��و  معدل  قطر  ل��دول��ة  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  �صجل 
العام  يف  دولر  مليون   )203,235( بلغ  حيث   ,)6.8%(
العام  يف  دولر  مليون   )190,290( ب���  مقارنة  2013م 
لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  وارتفعت   .  )7 جدول   ( 2012م 
بلغت  حيث  2013م  ال��ع��ام  يف   )2.0%( بن�صبة  النفطية 
)11,260( مليون دولر مقارنة ب� )108,137( مليون دولر 
امل�صافة  القيمة  ارتفعت  كما   .)21 )�صكل  ال�صابق  العام  يف 
لاأن�صطة غري النفطية بن�صبة )%13.0( يف العام 2013م 
حيث بلغت )97,140( مليون دولر مقارنة ب� )85,976( 
مليون دولر يف العام ال�صابق, ويعزى هذا الرتفاع اىل ارتفاع 
 ,)16.3%( بن�صبة  اخلدمية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة 
وارتفعت   ,)8.4%( بن�صبة  والأ���ص��م��اك  ال��زراع��ة  ون�صاط 
الأن�صطة ال�صناعية بنحو )%6.7( خال تلك الفرتة )�صكل 
من  اخلدمية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  و23(.وارتفعت   22
)56,522( مليون دولر يف العام 2012م اىل )65,709( 
مليون دولر يف العام 2013م نتيجة لرتفاع القيمة امل�صافة 

 ,)21.6%( بن�صبة  وال��ت��اأم��ن  املالية  اخل��دم��ات  لن�صاط 
بن�صبة  والفنادق  واملطاعم  والتجزئة  اجلملة  جتارة  ون�صاط 
)%16.4(, ون�صاط اخلدمات احلكومية بن�صبة )16.2%(, 
 ,)15.1%( بن�صبة  العمال  وخدمات  العقارية  والأن�صطة 
ارتفع  كما   ,)12.9%( بن�صبة  الأخ��رى  اخلدمات  ون�صاط 
 )10.2%( بن�صبة  والت�����ص��الت  والتخزين  النقل  ن�صاط 
7(. وقد �صجلت القيمة امل�صافة لاأن�صطة  2, جدول  )�صكل 
ال�صناعية ارتفاعا اي�صا بن�صبة )%6.7( يف عام 2013م, 
حيث بلغت )31,240( مليون دولر مقارنة ب� )29,279( 
مليون دولر يف العام 2012م, نتيجة لرتفاع القيمة امل�صافة 
اإم��دادات  ون�صاط   ,)15.1%( بن�صبة  الإن�صاءات  لن�صاط 
وا�صتغال  والتعدين   ,)12.2%( بن�صبة  واملياه  الكهرباء 
بن�صبة  التحويلية  وال�صناعات   ,)10.0%( بن�صبة  املحاجر 

)%2.8( )�صكل 2, جدول 7(.
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المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار الناتج المحلي اإلجمالي: 23شكل 
م2013-2006للقطاع غير النفطي لدولة قطر بالمليون دوالر خالل الفترة 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

33.2 20,189 2006

33.8 33.4 26,937 2007

28.9 23.7 33,308 2008

40.0 17.3 39,075 2009

33.7 8.0 42,212 2010

29.2 17.6 49,638 2011

29.7 13.9 56,522 2012

32.3 16.3 65,709 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

15.0 9,147 2006

15.5 35.0 12,352 2007

17.8 66.1 20,513 2008

17.3 -17.3 16,955 2009

15.6 15.4 19,558 2010

14.6 26.5 24,740 2011

15.4 18.3 29,279 2012

15.4 6.7 31,240 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

0.1 74 2006

0.1 18.1 88 2007

0.1 63.9 144 2008

0.1 -16.1 121 2009

0.1 22.3 148 2010

0.1 9.9 162 2011

0.1 8.6 176 2012

0.1 8.5 191 2013
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Table (7) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بدولة قطر حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

Gross Domestic Product (GDP) in Qatar by Economic Activity at Current Prices

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas 2.0 54.3 110,260 56.8 108,137 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing 8.4 0.1 191 0.1 176 الزراعة واألسماك1.2

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 2.8 9.9 20,200 10.3 19,654 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 12.2 0.5 1,036 0.5 923 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 15.1 4.8 9,736 4.4 8,458 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 10.0 0.1 269 0.1 244 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 16.4 6.1 12,450 5.6 10,699

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 10.2 3.3 6,754 3.2 6,129 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 21.6 6.3 12,792 5.5 10,519 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 15.1 6.0 12,111 5.5 10,525

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 16.2 9.4 19,175 8.7 16,500 الخدمات الحكومية-
    - Other Services 

12.9 1.2 2,427 1.1 2,149 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation   
                             Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed 

5.8 (2.5) -5,002 (2.5) -4,729
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 6.9 99.6 202,398 99.5 189,384

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products (7.6) 0.4 837 0.5 906

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 6.8 100 203,235 100 190,290

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 



الناتج المحلي
لدولة الكويت

2013
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الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الجارية لدولة الكويت
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حي��ث بل��غ %) 1.0(دول��ة الكوي��ت نس��بة نم��و ق��درها وحقق��ت 

ملي�ون دوالر ف�ي ) 175,839(له�ا اإلجم�اليالمحل�يالن�اتج 

م 2012ملي��ون دوالر ف��ي ) 174,033(مقارن��ة ب��ـ م 2013

وانخفض��ت القيم��ة المض��افة لألنش��طة النفطي��ة ). 8ج��دول (

) 110,370(حي����ث بلغ����ت م، 2013ف����ي %) 2.7(بنس����بة 

ملي�ون دوالر ف�ي الع�ام ) 113,462(بـ مليون دوالر مقارنة 

كم��ا ارتفع��ت القيم��ة المض��افة لألنش��طة ). 24ش��كل (الس��ابق 

حي����ث بلغ����ت م 2013ف����ي %) 7.8(غي����ر النفطي����ة بنس����بة 

دوالر مليون ) 81,372(بـ مليون دوالر مقارنة ) 87,720(

ويع�زى ه�ذا إل�ى ارتف�اع القيم�ة المض�افة . في العام الماضي

واألنش��طة الخدمي��ة ، %)10.0(لألنش��طة الص��ناعية بنس��بة 

بينم���ا انخفض���ت القيم���ة المض���افة لنش���اط ، %)7.3(بنس���بة 

خ����الل تل����ك الفت����رة %) 1.3(الزراع����ة واألس����ماك بنس����بة 

القيم�ة المض�افة لألنش�طة الخدمي�ة م�ن وارتفعت ).25شكل(

مليون ) 68,686(م الى 2012مليون دوالر في ) 64,010(

م، نتيجة الرتفاع القيمة المضافة لنشاط الخدمات 2013في 

ونش��اط تج��ارة الجمل��ة والتجزئ��ة ، %)12.7(الحكومي��ة بنس��بة 

النق�ل نش�اط ، كم�ا ارتف�ع %)10.9(والمطاعم والفن�ادق بنس�بة 

بنس�بة والتأمين الخدمات المالية واالتصاالت ونشاط والتخزين 

األعم��ال لك��ل منهم��ا، واألنش��طة العقاري��ة وخ��دمات %) 5.0(

القيم��ة المض��افة لنش��اط الخ��دمات وارتفع��ت، %)3.1(بنس��بة 

سجلت القيمة المض�افة لألنش�طة كما %). 7.2(األخرى بنسبة 

م حي��ث 2013ف��ي ع��ام %) 10.0(الص��ناعية ارتفاع��اً بنس��بة 

ملي��ون ) 16,736(ب��ـ ملي��ون دوالر مقارن��ة ) 18,416(بلغ��ت 

نتيج���ة الرتف���اع القيم���ة المض���افة لنش���اط م 2012ف���ي دوالر 

وإم���دادات الكهرب���اء %) 14.6(الص���ناعات التحويلي���ة بنس���بة 

والتع��دين واس��تغالل المح��اجر بنس��بة %) 3.1(والمي��اه بنس��بة 

ش�������كل %) (2.0(اإلنش�������اءات بنس������بة و نش������اط ، %)2.1(

)8،جدول26

 w�U�ù« wK;« Z�UM�«
W�Ëb� W�—U'« —UF�_U� 

 X�uJ�« 
 2222 

باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 24شكل 
النمو لألنشطة النفطية لدولة الكويت بالمليون دوالر خالل 

م2013-2006الفترة 

باألسعار الجارية ومعدالت الناتج المحلي اإلجمالي: 25شكل 
النمو لألنشطة غير النفطية لدولة الكويت بالمليون دوالر  

م2013-2006خالل الفترة  %النمو  %النمو مليون دوالر مليون دوالر

30

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر

معدل النمو

43,076 

50,995 

20062013

18.4%

بلغ  حيث   )1.0%( قدرها  منو  ن�صبة  الكويت  دولة  وحققت 
يف  دولر  مليون   )175,839( لها  الإجمايل  املحلي  الناجت 
2012م  يف  دولر  مليون   )174,033( ب�  مقارنة  2013م 
النفطية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  وانخف�صت   .)8 )جدول 
 )110,370( بلغت  حيث  2013م,  يف   )2.7%( بن�صبة 
العام  يف  دولر  مليون   )113,462( ب�  مقارنة  دولر  مليون 
لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  ارتفعت  24(. كما  ال�صابق )�صكل 
بلغت  حيث  2013م  يف   )7.8%( بن�صبة  النفطية  غ��ري 
)87,720( مليون دولر مقارنة ب� )81,372( مليون دولر 
امل�صافة  القيمة  ارتفاع  اإىل  هذا  ويعزى  ال�صابق.  العام  يف 
لاأن�صطة ال�صناعية بن�صبة )%10.0(, والأن�صطة اخلدمية 
لن�صاط  امل�صافة  القيمة  انخف�صت  بينما   ,)7.3%( بن�صبة 
الفرتة  تلك  خ��ال   )1.3%( بن�صبة  والأ���ص��م��اك  ال��زراع��ة 
)�صكل25(. وارتفعت القيمة امل�صافة لاأن�صطة اخلدمية من 
)64,010( مليون دولر يف 2012م اىل )68,686( مليون 

يف 2013م, نتيجة لرتفاع القيمة امل�صافة لن�صاط اخلدمات 
اجلملة  جت���ارة  ون�����ص��اط   ,)12.7%( بن�صبة  احل��ك��وم��ي��ة 
والتجزئة واملطاعم والفنادق بن�صبة )%10.9(, كما ارتفع 
ن�صاط النقل والتخزين والت�صالت ون�صاط اخلدمات املالية 
العقارية  والأن�صطة  منهما,  لكل   )5.0%( بن�صبة  والتاأمن 
القيمة  وارت��ف��ع��ت   ,)3.1%( بن�صبة  الأع��م��ال  وخ��دم��ات 
كما   .)7.2%( بن�صبة  الأخ��رى  اخلدمات  لن�صاط  امل�صافة 
بن�صبة  ارتفاعًا  ال�صناعية  لاأن�صطة  امل�صافة  القيمة  �صجلت 
)%10.0( يف عام 2013م حيث بلغت )18,416( مليون 
دولر مقارنة ب� )16,736( مليون دولر يف 2012م نتيجة 
لرتفاع القيمة امل�صافة لن�صاط ال�صناعات التحويلية بن�صبة 
 )3.1%( بن�صبة  واملياه  الكهرباء  واإم���دادات   )14.6%(
ن�صاط  و   ,)2.1%( بن�صبة  املحاجر  وا�صتغال  والتعدين 

الإن�صاءات بن�صبة )%2.0( )�صكل 2,جدول8(
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مليون دوالر

مليون دوالر

مليون دوالر

%النمو 

%النمو 

%النمو 

المكونة  الجارية ومعدالت النمو واألهمية النسبية لألنشطة باألسعار الناتج المحلي اإلجمالي: 26شكل 
م2013-2006للقطاع غير النفطي لدولة الكويت بالمليون دوالر خالل الفترة 

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

39.2 ,39 956 2006

43.5 29.5 51,724 2007

37.3 6.5 55,094 2008

46.9 - 9.8 49,717 2009

47.0 9.1 ,54 256 2010

38.8 10.3 ,59 821 2011

36.8 7.0 ,64 010 2012

39.1 7.3 ,68 686 2013

نشاط الزراعة واالسماك

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

8.6 8,727 2006

8.5 16.4 10,157 2007

7.1 3.3 10,495 2008

8.7 - 12.4 9,192 2009

10.4 30.8 12,020 2010

9.5 21.2 14,570 2011

9.6 14.9 16,736 2012

10.5 10.0 ,18 416 2013

%النسبيةاألهمية  %معدل النمو  القيمة المضافة السنة

0.2 239 2006

0.2 7.1 256 2007

0.2 -8.2 235 2008

0.3 18.5 278 2009

0.5 87.4 521 2010

0.4 29.8 676 2011

0.4 -7.4 626 2012

0.4 -1.3 618 2013

األنشطة الصناعية

األنشطة الخدمية
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Table (8) جدول
الناتج المحلي اإلجمالي بدولة الكويت حسب النشاط االقتصادي باألسعار الجارية 

Gross Domestic Product (GDP) in Kuwait by Economic Activity at Current Prices

Item

النمو معدل 
Growth 
Rate%

2013 2012
البيان

)13/12( النسبة
%

القيمة 
Value

النسبة
%

القيمة 
Value

Million Dollar مليون دوالر

1. Oil Activities النفطيةاألنشطة .1

Crude Petroleum & Natural 
Gas (2.7) 62.8 110,370 65.2 113,462 النفط الخام والغاز الطبيعي

2. Non oil Activities غير النفطيةاألنشطة .2

2.1 Agriculture & Fishing (1.3) 0.4 618 0.4 626 الزراعة واألسماك2.1

2.2 Industry Activities األنشطة الصناعية2.2

     - Manufacturing 14.6 6.8 11,900 6.0 10,380 الصناعات التحويلية-

     - Electricity, Gas & Water 3.1 1.8 3,175 1.8 3,081 الكهرباء والغاز والمياه-

     - Construction 2.0 1.7 3,034 1.7 2,975 التشييد والبناء-

    - Mining & Quarrying 2.1 0.2 307 0.2 300 التعدين واستغالل المحاجر-

2.3 Services Activities األنشطة الخدمية3.2

    - Wholesale & Retail, 
Hotels & Restaurants 10.9 4.0 6,966 3.6 6,282

تجارة الجملة والتجزئة -
والمطاعم والفنادق

   - Transport, Storage & 
Communication 5.0 5.2 9,215 5.0 8,772 النقل والتخزين واالتصاالت-

   - Finance & Insurance 
Services 5.0 6.5 11,398 6.2 10,855 الخدمات المالية والتأمين-

   - Real Estate Services & 
Business Activities 3.1 6.5 11,506 6.4 11,163

األنشطة العقارية وخدمات -
األعمال

    - Govt. Services 12.7 8.4 14,721 7.5 13,058 الخدمات الحكومية-

    - Other Services 7.2 8.5 14,881 8.0 13,880 خدمات أخرى-

3. Financial Intermediation   
                             Services  
Indirectly Measures (FISIM), 
Imputed 

0.6 (3.6) -6,410 (3.7) -6,369
خدمات الوساطة المالية . 3

)  المحتسبة ( المقدرة 

4. GDP at Basic Prices 
(1+2+3) 1.7 109.0 191,680 108.3 188,465

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر . 4
)3+2+1(االساس 

5. Taxes Less Subsidies on 
Products 9.8 (9.0) -15,842 (8.3) -14,432

صافي الضرائب على . 5
المنتجات

GDP at Market Prices
 (4+5) 1.0 100 175,839 100 174,033

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر 
)5+4(السوق 
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الناتج المحلي اإلجمالي:
تقوم  التي  املقيمة  التنظيمية  الوحدات  جلميع  الإجمالية  امل�صافة  القيمة  جمموع  عن  عبارة  هو 
بالإنتاج. ومبعنى اآخر ي�صاوي اإجمايل قيمة الإنتاج ب�صعر املنتج للمنتجن املقيمن �صاما هوام�س 

التجارة والنقل ناق�صا ال�صتهاك الو�صيط ب�صعر امل�صرتي.

الضرائب على اإلنتاج والواردات:
توريدها  اأو  اإنتاجها  اأو اخلدمات عند  ال�صلع  التي تدفع على  املنتجات  ال�صرائب على  تتكون من 
اأو بيعها اأو نقلها اأو التخل�س منها, ومن ال�صرائب والر�صوم على الواردات التي ت�صبح م�صتحقة 
تقدم اخلدمات من  اأو عندما  وعبورها احلدود  القت�صادية  املنطقة  ال�صلع  تدخل  الدفع عندما 
وحدات غري مقيمة اإىل وحدات مقيمة بالإ�صافة اإىل ال�صرائب الأخرى على الإنتاج التي تتكون 
)ال�صرائب  اأخرى  اأ�صول  اأو  املباين  اأو  الأرا�صي  وا�صتعمال  امللكية  ال�صرائب  اأ�صا�صية من  ب�صفة 

العقارية(.
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