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رؤيتنا

رسالتنا

قانون

بـنــــاء نـظـــا  ححــــاــــي ونـنــــي متاــامــــ يــبــــي
ـــــــــــــي  بـفـعــالـيـــــــــــــــ احتـيــاخـــــــــــــــات مـستـ ـــ مــــ
ــــــــــــــ  تـمـيـــــــــــــــ  ا  ار   البـيـــــانـــــــــــــــــات  ويـــمـ
ــــ  ـــي يـعـمـ ـــا  ونـنـ ـــاء اـخـزـ ــــ لـحــــ الـمــراـــ يـ

.وفـــق المـعــاييــر العـالـمـيـــ

ع المستفي ي  المناسب لخميوقتزاتوفير البيانات والمعـومات ا حـاـيـ ال قيقـ في 

بزــ د   ــ  التنميـــ والــت نن ومت ــ ب القــرارع بالعــرااـ مــع خميــع ا نــراد  ات 

.الـــع و لك م   الـ است  ا  نظ   الميـ متنور  وبناء قو   مـ محترفـ

 ـى حنعاء ا  ار  المرا يـ لـحــاء   اء مزامزـا الرـيسـيـ 1963لسنـ ( 27)نص القانو  رق  

.في خمع البيانات وحخراء المسوح وتاو  المرخع ا حـاـي الوحي  ل ولـ الاويت 



محاور العرض

المقدمة 

منهجية الحسابات القومية الربعية

مصادر البيانات

التصانيف

المستخدمهأهم المؤشرات 



ما هيه الحسابات القوميـ 
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oوها  ةتعكس الحساابات القومياة صاورح احصااعية ااع واقاص ا قتصااد الكلا  للدولا ،

القيااااات ع تشاامس سااجام شااامام لمختلااف اقنشااية ا قتصااادية والتيااااات  يمااا بااي

.ا قتصادية المختلية داخس الدولة ومص بقية العالم الخارج 

oأوس اصادار  بدأت الجهود بدولة الكويت    تركيب بيانات الحسابات القومياة  كااع

.اذ هو المؤشر ا قتصادي اقساس  للدولة1964للناتج المحل  اإلجمال  اام 



5

الحسابات القوميـ الربعيـ

:أهميـ الحسابات القوميـ الربعيـ

الحركاتوتحليسرصدالىالحاجةبسببأساساالربعيةالقوميةالحساباتنشأت•
.ا قتصاد  اقجسقصيرح

،ديةا قتصاالقرارات تخاذا قتصادحالةحوسمعلوماتالىتحتاجدولةكس•

سب محاايار  المعلوماتمعالنوعبهذاتزودناالربعيةالقوميةوالحسابات

.متماسك
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الحسابات القوميـ الربعيـ

وبرأاتمن الربعيـالقوميـالحساباتح  ا  ـىالعمـا حـاـيالعمـقناع نـب أتل لك

-:التاليلتحقيقو لك2015

خاسالوين ا قتصاددورحوتحليسا قتصاديةالسياساترسم  القرارصانع خدمة•

.العاممعالمختليةاقرباع

.(IMF)الدول النقدصندوقمتيلباتتلبية•

.التنميةوخيةالحكوميةالميزانياتوضصمهمةلتسهيسالمناسبةالبياناتتو ير•
.(SDDS)شري أساس  للدخوس لنظام الخاص بنشر البيانات •

.وضص تقديرات مبكرح للحسابات القومية السنوية•

ربعا ، لا  اإلجماال  الأهم المؤشرات الت  تصادرها الحساابات القومياة الربعياة ها  النااتج المح•

لربع  مدى مساهمه القياع النيي  والغير نيي     الناتج المحل  اإلجمال  ا

. يوم    انتهاء الربص المرجع 90–75تصدر بعد •



اشتقاق الناتج المحل  اإلجمال  الربع  و ق منهج ا نتاج

استخدام يريقة أحادية المؤشر لحساب حجم اجمال  القيمة المضا ة

.ا اتماد ما أمكع الى السجات اإلدارية

2010تكويع بيانات تاريخية ربعية منذ اام 

، دليس الحسابات القومية الربعية الصادر اع SNA,93,2008: ا  لـ المست  مـ

صندوق النقد الدول ، واليورستات

، تم النشر الى الحد اقوس، مص امكانية تو ر اقنشية ISIC:  التـنيد المست   

..المهمة الى الحد الثان  للصنااات التحويلية وذلك لخدمة خية التنمية

.التيور    ا نتاج( تعكس)اختيار مؤشرات ذات ااقة -

تصادية ا اتماد الى المؤشرات الحجمية الت   تمثس التد قات ا ق-

.متى كاع ذلك ممكنا

.القيمة المضا ة= البيانات المرجعية -

.توزيص القيمة المضا ة حسب أوزاع المؤشرات-

منزخيـ الحسابات القوميـ الربعيـ



مؤعرات االسعار

•CPI.

•PPI

•WPI

•Volume 
Index

مـا ر تاميـيـ

الواردات •
والصادرات

مؤشرات ضمنية•

سخالت ح اريـ 
وحاوميـ

وزارح المالية•

المركزيالبنك•

وزارح النيي•

مسوح اقتـا يـ

مسوح للمنشآت •
الكبيرح

ع   استمارح تحتوي م•
.أسعلة  قي2-3

مـا ر البيانات



26 November 

2018

ال را ـ وـي  ا سماك

ا دارح المركزية لإلحصاء: المصدر

مؤشر ضمن : المؤشر المستخدم

النفن ال ا  والغا  النبيعي

وزارح النيي: المصدر

كميات النيي المنتجة: المؤشر المستخدم

الـنا ـ التحويـيـ

مسح قصير حوس المنشآت الكبيرح: المصدر

مؤشر الحجم، مؤشر القيمية: المؤشر

الازرباء والمياه

وزارح الكهرباء والمياه: المصدر

الكميات المستهلكة، أاداد العامليع: المؤشر المستخدم

ا نعاءات
.سجات شركة اسمنت الكويت، بيانات : المصدر

الواردات مع ا سمنت

كميات ا سمنت المستهلكة    السوق المحل : المؤشر المستخدم

تخار  الخمــ والتخ ــ

مسح قصير حوس المنشآت الكبيرح، بيانات : المصدر
الواردات

مؤشر الحجم، مؤشر القيمية: المؤشر

ا نعنـ وأه  المؤعرات

المنا   والفنا ق

ا دارح المركزية لإلحصاء: المصدر

ليال  المبيت: المؤشر



26 November 

2018

النقـ والت  ي 

مسح قصير حوس المنشآت الكبيرح: المصدر

مؤشر الحجم، مؤشر القيمية: المؤشر

ا تـاالت

سجات شركات ا تصا ت: المصدر

/  النقاس وخدمة ا نترنتالهاتفادد المشتركيع    : المؤشر

مؤشر القيمة

الوسانـ الماليـ والتأمي 

المركزيالبنك: المصدر

ا ععتمانيةالتسهيات : المؤشر

والتخاريـوااليخاريـا نعنـ العقاريـ 

المنشآت الكبيرححوسمسح قصير : المصدر

مؤشر الحجم، مؤشر القيمية: المؤشر

التعـي 

سجات حكومية وادارية: المصدر

أاداد العامليع، ادد التاميذ: المؤشر

الـحـ

سجات حكومية: المصدر

أاداد العامليع: المؤشر

ا  ار  العامـ وال فاع

سجات حكومية: المصدر

العامليعأاداد: المؤشر

ا نعنـ وأه  المؤعرات
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2017 يسمبر 26ت  ا ـ ار ا وـ ل ولـ الاويت لـناتج المحـي ا خمالي الربعي في •

-:مست  مي  بيانات الحسابات القوميـ الربعيـ •

وزارح المالية •

بنك الكويت المركزي•

اقمانة العامة للتخييي والتنمية •

المنشآت والشركات الت  تنتج السلص والخدمات•

مؤسسات اإلقراض-البنوك التجارية•



شكرا لحسن استماعكم  
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@CSBKW

@csbkw

www.csb.gov.kw

lmis.csb.gov.kw


