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 تقديم

 

يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم نشرة مؤشرات الحسابات القومية للربع  

م والتي تـتـضمن تقريرًا مفصاًل عن مؤشرات الحسابات 2016من عام الثاني 

، كما م2015نفس الفترة من عام بمقارنة  م2016للربع الثاني من عام القومية 

نشةة التتصايية وحسب عن النـاتج المحـلي اإلجمالي حسب األ تتضمن جداوًل 

القةاعات التنظيمية باألسعار الجارية واألسعار الثابتة ومساهــمة القةاعات 

، وأوجه اإلنفاق كاإلنفاق األنشةة التتصايية المختلفة فيهالتـنظــيمية و

الستهالكي الحكومي واإلنفاق الستهالكي الخاص والتكوين الرأسمالي 

 .لجاريةا والصايرات والواريات باألسعار

وفي هذا الصدي تعرب الهيئة عن شكرها للوزارات والمؤسسات الحكومية  

ة مما مكنها من والشركات والمؤسسات الخاصة على تزويدها بالبيانات المةلوب

 .إصدار هذه النشرة

وتأمل الهيئة أن تلبي النشرة احتياجات متخذي القرارات والمخةةين  

ت أو ، كما يسرها تلقي أي مالحظالمستفيدينوالباحثين ورجال األعمال وكافة ا

 .مقترحات تهدف لتةوير النشرة

 والله ولي التوفيق ،،،

 

 

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 إحصـاءات الدخل القومي

 11481  الرياض   3735  ص . ب

E-mail :  na@stats.gov.sa 
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 أواًل : التعاريف والمفاهيم
 

 

 إجمالي اإلنتاج

تيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي 

مستلزمات إنتاج خالل لوحدات مؤسسية تستخدم 

الفترة المحاسبية شاملة المنتجات التامة الصنع 

لمنتجات ألغراض الستخدام وغير التامة الصنع وا

، وهو اية ما يكون التقييم بسعر المنتج، وعالذاتي

 .ن القيمة السوتية عند باب المصنععبارة ع

 االستهالك الوسيط

 كمدخالت تستخدم التي والخدمات السلع تيمة هو

 يعتبر التي الثابتة األصول باستثناء اإلنتاج لعملية

 تحول وتد الثابت المال لرأس اهالكا استهالكها

 كلياً  تستهلك أو  المستخدمة والخدمات السلع هذه

 إلى المدخالت بعض تعوي وتد اإلنتاج عملية في

 في وأيمجت تحولت  تد تكون أن بعد الظهور

 مثل كلياً  تستهلك تد مدخالت وهناك المخرجات

 .المشابهة والخدمات الكهرباء

 

 اإلنتاج( بطريقةالناتج المحلي اإلجمالي )

 المقيمين للمنتجين المضافة القيم مجموع يساوي

 منه ومخصوماً  الضرائب إليه مضافاً  المنتج بسعر

 منه مخصوماً  المخرجات مجموع هو أو ،اإلعانات

 صافي إليه مضافاً  الوسيط الستهالك مجموع

 غير(  إعـانات - ضرائب ) المنتجات على الضرائب

 .المخرجات تيمة في المدرجة

 

 

 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق 

 )بطريقة اإلنفاق(

 بما المشترين بأسعار النهائية النفقات مجموع هو

 على التسليم بأسعار مقيمة الصايرات ذلك في

 . الواريات منها مخصوماً  ،(fob) البواخر

 غير المباشرةالضرائب 

هي الضرائب المفروضة على المنتجين فيما يتعلق 

، السلع والخدمات استخدامبيع وشراء أو  بإنتاج أو

الرسوم  وتحمل عاية على تكاليف اإلنتاج وتشمل

 الجمركية.

 اإلعانات اإلنتاجية

 الحكومةالمقدمة من  تشمل المنح المستحقة

المدفوعة  والعاناتللقةاع الخاص والقةاع العام 

بواسةة السلةات العامة للمشاريع الحكومية 

لتعويض الخسارة الناتجة عن سياسة الحكومة في 

ويمكن أن تحسب  .إبقاء السعر عند مستوى معين

أيضًا على أنها الفرق بين السعر المستهدف وسعر 

على أن يتم السوق الفعلي الذي يدفعه المشتري 

 .لحكومةا الفرق بواسةة اتغةية هذ

 على المنتجات والوارداتصافي الضرائب 

 على المنتجات والوارياتتساوي تيمة الضرائب 

 .ناتصَا تيمة إعانات اإلنتاج
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 إهالك رأس المال الثابت

يمثل النقص في تيمة األصول الثابتة المستعملة 

للتدهور في اإلنتاج خالل الفترة المحاسبية نتيجة 

المايي أو التقايم أو التلف العايي، ويمكن أن 

يقتةع هذا اإلهالك من إجمالي تكوين رأس المال 

الثابت اإلجمالي للحصول على صافي تكوين رأس 

 المال الثابت.

 طريقةخدمات الوساطة المالية المقدرة ب

 غير مباشرة

 التحصيل المستحقة الفوائد تيمة بين الفرق هي

 تيمة وبين واإلتراض اإليداع لوحدات القروض عن

 .للمويعين الويائع عن الدفع المستحقة الفوائد

 

 الواردات من البضائع والخدمات

 المقيمين غير من ملكيتها آلت التي البضائع تيمة

 من المقدمة الخدمات وكذلك المقيمين إلى بالدولة

 بالدولة المقيمين إلى المقيمين غير المنتجين

 ألغراض الحدوي تعبر التي والسلع البضائع وتشمل

 موانئ في تجهيزها يتم التي والسلع التجهيز

 النقدي غير والذهب محليين بناتلين وتنقل أجنبية

 والسياحة النقل خدمات الخدمات تشمل كما

 المالية والخدمات والتشييد والتأمين والتصالت

 والخدمات التراخيص ورسوم المتياز وحقوق

 غير الحكومية والخدمات والثقافية الشخصية

 .آخر مكان في المصنفة

 

 

 الصادرات من البضائع والخدمات

 من ملكيتها تنتقل التي والخدمات البضائع تيمة

 وتشمل المقيمين غير إلى بالدولة المقيمين

 والسلع للتجهيز المصدرة البضائع الصايرات

 الناتالت بواسةة المحلية الموانئ في المشتراة

 الصايرات أن كما النقدي غير والذهب المقيمة غير

 إلى المقدمة الخدمات كافة تشمل الخدمات من

 والسياحة النقل خدمات مثل المقيمين غير

 وحقوق المالية والخدمات والتأمين والتصالت

 الشخصية والخدمات األعمال وخدمات المتياز

 .الحكومية والخدمات والترفيهية والثقافية

 االستهالكي النهائي الحكومياإلنفاق 

 السلع إلنتاج العامة الحكومة تنفقه ما تيمة هو

 يساوي أنه أي ـ ذاتياً  تستهلكها التي والخدمات

 تيمة مجموع ناتصا للحكومة اإلجمالي اإلنتاج تيمة

 في األخذ مع المسوتة وغير المسوتة المبيعات

 يساوي الحكومي اإلنتاج تيمة إجمالي أن العتبار

 البضائع من الوسيط الستهالك تيمة مجموع

 وإهالك الموظفين تعويضات وتيمـة والخدمات

 .المباشرة غير والضرائب الثابت المال رأس

 اإلنفاق االستهالكي النهائي العائلي

 السلع على المقيمة األسر إنفاق تيمة

 والخدمات( المعمرة وغير المعمرة) الستهالكية

 .المستخدمة السلع من مبيعاتهم ناتصاً 
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 للمشروعات النهائي االستهالكي االنفاق

 المعيشية األسر وتخدم للربح التهدف التي

 سلع إلنتاج الهيئات تلك تنفقه ما تيمة هو

 لألسر رمزية بأسعار أو مجانا لتقديمها وخدمات

 المبيعات منه مةروحا النتاج تيمة يعايل وهو

 . المسوتة وغير المسوتة

 الخاص النهائي االستهالكي اإلنفاق

 المقيمة لألسر النهائي الستهالك تيمة

 وتخدم للربح تهدف ل التي الخاصة والمشروعات

 .المعيشية  األسر

 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

  ثابتة أصول من المنتجون يحوزه ما تيم مجموع هو

 يتخلص التي الثابتة األصول تيمة منها مخصوماً 

 خالل(  الستبعايات - اإلضافات ) المنتجون منها

 تتم التي اإلضافات إلى باإلضافة المحاسبية الفترة

 استصالح مثل غير المنتجة المالية غير األصول على

 والستزراع الغابات وتوسيع وتنمية  األراضي

 من أكثر لفترة تستخدم والتي ،الخ... والبساتين

 من الحيوانية الثروة تشمل التغير في وكذلك سنة

 تشمل كما, الخ... األلبان وإيرار التربية حيوانات

 وبيع بشراء يتعلق فيما الملكية نقل تكاليف

 .الخ... والغابات والمناجم األراضي

 في المخزون التغير

 الفترة خالل يحدث الذي للتغير السوتية القيمة

 والمنتجات الخام المواي من للمخزون المحاسبية

 والحيوانات الصنع تامة والمنتجات التصنيع تحت

 وهو البيع، بغرض المشتراة والبضائع للذبح المعدة

 الفترة بداية في المخزون تيمة بين الفرق يمثل

 .ونهايتها

 تكوين رأس المال اإلجمالي

 الجمالي الثابت المال رأس تكوين تيمة يساوي

 .المخزون في التغير إليه مضافاً 
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 مصادر البيانات وبعض أساليب التقديرثانيًا : 
 

 )أ( التقديرات باألسعار الجارية

 والستهالكاإلنتاج  تيمتقدير في األنشةة التتصايية لفيما يلي األساليب المستخدمة 

 القيمة المضافة وعناصر التكوين الرأسمالي.والوسيط 
 

 

 األسماكوالغابات والزراعة 

 والحيواني النباتي اإلنتاج الزراعي النشاط يشمل

 وانتاج األخشاب وتةع والحراجة األسماك وصيد

 التقارير والقوائم المالية وتعتبر الخ،… العسل

الربعية للشركات الزراعية الكبرى المصدر الرئيس 

توفر تلك القوائم المالية لبيانات النشاط حيث 

 ثم ومن الوسيط والستهالك اإلنتاج عن بيانات

 .المضافة القيمة احتساب يتم

 

 الخام والغاز الطبيعي الزيت

تري إلى تعد التقديرات طبقا للمعلومات التي 

العاملة بالمملكة زيت ـــشركات ال شهريَا من الهيئة

 .المعدنيةالةاتة والصناعة والثروة عن طريق وزارة 

 

 ىاستغالل المناجم والمحاجر ألخر

تم تقدير تيمة اإلنتاج وبقية العناصر األخرى مثل ي

من خالل  الستهالك الوسيط والقيمة المضافة

 .وائم المالية لشركات هذا النشاطالتقارير والق

 

 

 

 الصناعات التحويلية

من األنشةة  تغةي الصناعات التحويلية عدياً 

 : التتصايية الفرعية ومنها

o .صنع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ 

o .صنع المنسوجات والملبوسات 

o .صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة 

o  باستثناءصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين 

 األثاث.

o .صنع الورق ومنتجات الورق 

o  النفةية المكررة.صنع فحم الكوك والمنتجات 

o  .صنع المواي الكيميائية والمنتجات الكيميائية 

o  صنع المنتجات الصيدلنية األساسية والمستحضرات

 الصيدلنية.

o  .صنع منتجات المةاط واللدائن 

o  صنع منتجات المعاين الالفلزية األخرى والفلزات

 القاعدية.

o والمنتجات اإللكترونية والبصرية صنع الحواسيب. 

o اث.صنع األث 

o الصناعات التحويلية األخرى. 

ويتم أخذ عينة من التقارير والقوائم المالية الربعية 

للشركات الصناعية الكبرى لتقدير القيمة المضافة 

 للنشاط.  
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 الكهرباء والغاز والمياه

 والغاز الكهرباء وتوصيل إمدايات أنشةة يشمل

 ومعالجتها المياه وتجميع الهواء وتكييف والبخار

 النفايات جمع وأنشةة الصحي والصرف وتوصيلها

وتعتبر التقارير والقوائم  الخ... وتصريفها ومعالجتها

 المصدر للكهرباء السعويية للشركة المالية الربعية

 والتصنيع الغاز وشركة الكهرباء، لبيانات الرئيس

 الغاز، لبيانات الرئيس المصدر تعتبر التي األهلية

 تعتبر التي الوطنية المياه شركة الى باإلضافة

 .المياه وتوزيع نتاجإ لبيانات الرئيس المصدر

 المضافة القيمة تقدير يتم البيانات هذه خالل ومن

 اإلنتاج. طريقة وفق

 التشييد والبناء

 والمباني السكنية المباني تشييد أنشةة يشمل

 رصف) مثل المدنية الهندسة وأنشةة السكنية غير

 السكك وخةوط واألنفاق الكباري وإنشاء الةرق

 والصرف والمياه المجاري ومشاريع الحديدية

 اآلبار وحفر والهاتف الكهرباء ومشاريع الصحي

 وعمليات التكييف أجهزة وتركيب األراضي وإصالح

 وتركيب المياه وتوصيل بالمجاري المبنى توصيل

 باإلضافة ،(الخ… المصاعد وتركيب الصحية األيوات

 هدم أعمال) مثل المتخصصة التشييد أنشةة إلى

 الكهربائية والتركيبات المواتع وتحضير المباني

 (.الخ... الهواء وتكييف والتدفئة السباكة وأعمال

التقارير القوائم المالية التي تصدرها  وتوفر

الشركات الكبرى العاملة في النشاط بشكل شهري 

القيمة المضافة  لتقدير تستخدم ومؤشرات بيانات

 نشاط.لل

 األخرى المصاير في ذلك ببعض الستعانة يتم كما

 الخ.…البناء مواي بعض من المستهلك مثل

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

 وإصالح والتجزئة، الجملة تجارة أنشةة يشمل

باإلضافة  النارية والدراجات المحركات ذات المركبات

 انشةة خدمات األطعمةو اإلتامةإلى أنشةة 

 في والحسابات التقديرات وتعتمد ،والمشروبات

توفرها التقارير  التي البيانات على النشاط هذا

والقوائم المالية الربعية لشركات هذا النشاط 

 والمبيعات المشتريات عن أيضا بيانات وتوفر

السلعية والخدمية  والمستلزمات واألجور

 لتقدير القيمة المضافة الالزمة األخرى واإليرايات

 .للنشاط

 النقل والتخزين واالتصاالت

 عبر والنقل البري النقل أنشةة النشاط هذا يشمل

 التخزين وأنشةة والبحري الجوي والنقل األنابيب

 للنقل الدعم وأنشةة الةروي ونقل البريد وأنشةة

 الوحدات كانت سواء التصالت أنشةة إلى إضافة

 كما المختلط، أو الخاص أو العام للقةاع تابعة

 والخبرة الحاسوبية والبرمجة النشر أنشةة تتضمن

 وأنشةة المعلومات خدمات وأنشةة الستشارية

تقدير القيمة  في ويعتمد الخ،... واإلذاعة البرمجة

 توفرها التي البيانات على المضافة لهذا النشاط

للشركات الكبرى  الربعية المالية والقوائم التقارير

 والنقل والتخزين التصالت العاملة في أنشةة

 القيمة تقدير في اإلنتاج طريقة يةبق حيث

 .المضافة
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والتأمين والعقارات وخدمات  خدمات المال

 األعمال

 الخدمات تشمل خدمات المال والتأمين أنشةة

 التأمين وإعاية التأمين تمويل وأنشةة المالية

 إلى باإلضافة التقاعدية المعاشات وصناييق

 المالية الخدمات ألنشةة المساعدة األنشةة

األنشةة العقارية  شمل، كما تالتأمين وأنشةة

اإليجارات السكنية مضافا إليها التي تتمثل في 

األنشةة القانونية كخدمات األعمال أنشةة 

البحث والتةوير في المجال و وأنشةة المحاسبة

، الخ…  أبحاث اإلعالن والسوقوأنشةة  العلمي

إليجارات السكنية بالستعانة حيث يتم تقدير ا

بالبيانات المتوفرة من مسح نفقات ويخل األسر 

آخذين في الحسبان معدلت نمو  م2013لعام 

السكان وبالنسبة لخدمات األعمال يعتمد في ذلك 

التقارير والقوائم المالية الربعية للشركات على 

 .الكبرى العاملة في النشاط

 والشخصيةاالجتماعية و الجماعية الخدمات

الصحة تتضمن أنشةة خدمات التعليم وأنشةة 

العمل الجتماعي و الرعاية مع اإلتامةوالبشرية 

 اإلبداع أنشةة كافة كما تتضمن بدون اإلتامة

 والترفيهية الرياضية واألنشةة والتسلية والفنون

 الشخصية والسلع الحواسيب إصالح وأنشةة

 نم الخ… العضوية ذات والمنظمات والمنزلية

 .الشخصية الخدمات

 المصدر المالية هي وتعتبر التقارير والقوائم

 .للبيانات الرئيس

 الخدمات الحكومية

 او مجانية وخدمات سلع يقدم العامة الحكومة تةاع

 سوتية تيمة هناك ليس ثم ومن رمزية بأسعار

 النتاج تقدير يتم ولذلك الحكومية الخدمات إلنتاج

 جملة ان أي النفاق طريق عن الحكومة تةاع في

 ويضاف النتاج مستلزمات مجموع يساوي النتاج

 وبةرح والهالك العاملين تعويضات ليهاإ

( النتاج طريقة) النتاج تيمة من النتاج مستلزمات

 تعايل وهي الجمالية المضافة القيمة على تحصل

 ثم ومن الهالك اليها مضافا العاملين تعويضات

 الحكومة. لقةاع صافي فائض هناك ليس

وتعتبر البيانات المختصرة الوارية من وزارة المالية 

عن اإليرايات والمصروفات الربعية المصدر الوحيد 

 لتقدير القيمة المضافة للخدمات الحكومية.
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 التقديرات باألسعار الثابتة : –ب 

( هي سنة األساس المستخدمة إلعداي تقديرات الحسابات القومية م 2010تعتبر سنة )

تد تباينت طرق التثبيت المختلفة لكل نشاط اتتصايي وفقا لما هو متوفر وباألسعار الثابتة 

 وفيما يلي الةرق التي اتبعت في إجراء التقديرات باألسعار الثابتة : عنه من معلومات.

 والغابات وصيد األسماك الزراعة

تم استخدام الرتم القياسي لكميات النتاج 

سواء النباتي او الحيواني أو األسماك في 

 .اي تيمة الناتج باألسعار الثابتةايج

 والغاز الطبيعي الزيت الخام

نظرا لتوفر الكميات المنتجة بالبراميل تم 

الرتم  في إجراء التقديرات على العتماي

 .ي لتلك الكمياتالقياس

 تكرير الزيت 

 مليةـميات المنتج من عـاعتمايا على توفر ك

عداي إلتياسي كمي  التكرير تم تركيب رتم

 .التقديرات باألسعار الثابتة

 الصناعات التحويلية األخرى

ألسعار الجملة قياسي الرتم ال استخدامتم 

لتلك المنتجات في إعداي التقديرات باألسعار 

 الثابتة.

 الكهرباء والغاز والمياه

تم اعداي التقديرات اعتمايا على الرتم القياسي 

 للكميات المباعة. 

 التشييد والبناء

تم استخدام الرتم القياسي ألسعار الجملة 

 .ي البناء في اعداي تلك التقديراتلموا

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

ألسعار  العام م الرتم القياسي استخدتم ا

إلعداي الجملة والتجزئة والمةاعم والفنايق 

 .هدى ح  تقديرات كل منها عل

 واالتصاالتوالتخزين والمعلومات النقل 

م استخدتم اعداي التقديرات باألسعار الثابتة با

 نقل والتصالت. الألسعار الرتم القياسي 

 الخدمات البنكية

ضمني للناتج المحلي رتم تياسي  تم استخدم

في إعاية  اإلجمالي بدون الخدمات المالية

 .ألسعار الجارية باألسعار الثابتةتقييم ا

 اإليجارات ) المباني (

ستخدم الرتم القياسي لنفقة المعيشة ا

 في إيجاي التقديرات باألسعار الثابتة.لإليجارات 

والجماعية  االجتماعيةالخدمات 

 ةوالشخصي

لنفقة المعيشة في  يأستخدم الرتم القياس

ارية إلى أرتام إعاية تقييم األرتام باألسعار الج

 .باألسعار الثابتة
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 ثالثًا : تقرير مؤشرات الحسابات القومية
 

 جماليإلا المحلي الناتج: ( 1)

بلغت تيمة الناتج المحلي اإلجمالي في الربع 

 م باألسعار الجارية2016الثاني من عام 

مليون ريال بانخفاض نسبته  (597,291)

%( مقارنة بقيمته في نفس الفترة من 5,40)

, أما  ل( مليون ريا631,392م البالغة )2015عام 

( فقد بلغت تيمته 100=2010باألسعار الثابتة )

( 633,050م )2016من عام الثاني في الربع 

%( 1,39نموًا بلغت نسبته ) اً مليون ريال محقق

لعـــام مقارنة بقيمـته في الفترة المماثلة من ا

 .( مليون ريال624,382السابق البالغة )

 

 

 وفيما يلي استعراض لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي :

 أ. القطاع الحكومي

شهد الناتج المحلي اإلجمالي للقةاع الحكومي 

في  ارتفاعاً م 2016عام من الثاني الربع خالل 

، حيث بلغت تيمته تيمته باألسعار الجارية والثابتة

( مليون ريال مرتفعًا 138,322باألسعار الجارية )

بقيمته في نفس الفترة %( مقارنة 2,49بنسبة )

( مليون ريال، كما 134,958)م البالغة 2015من عام 

( مليون ريال 102,697بلغت باألسعار الثابتة )

مقارنة بقيمته في الفترة  %(1,31)بارتفاع نسبة 

مليون  (101,365البالغة ) 2015المماثلة من عام 

 .ريال

 

 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

 2015الربع الثاني  2016الربع الثاني 

ت
ل
يا
لر
 ا
ن
يي
ال
م
ب

 

 أسعار جارية أسعار ثابتة

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

 2015الربع الثاني  2016الربع الثاني 

ت
ل
يا
لر
 ا
ن
يي
ال
م
ب

 

 أسعار جارية أسعار ثابتة



 2016الربع الثاني    مؤشرات الحسابات القومية 

12 

26% 

49% 

23% 

2% 

 القةاع النفةي

 القةاع الخاص

 القةاع الحكومي

 رسوم الستيراي

 ب. القطاع الخاص

عام من الثاني الربع شهد القةاع الخاص في 

حيث  باألسعار الجارية تهم ارتفاعًا في تيم2016

 بنسبة مرتفعاً  ( مليون ريال295,499بلغت )

الربع المماثل من ه في ــتــة بقيمــــارنــ%( مق0,36)

, وفيما ( مليون ريال294,434البالغة ) م2015ام ـع

( 243,925بلغت تيمته )يتعلق باألسعار الثابتة فقد 

 %( مقارنة0,07سبته )مليون ريال بارتفاع بلغت ن

البالغة م 2015عام نفس الفترة من في  يمتهبق

 .( مليون ريال243,764)

 
 

 

 ج. القطاع النفطي

شهد الناتج المحلي اإلجمالي للقةاع النفةي خالل 

م انخفاضًا في تيمته 2016عام من الثاني الربع 

%( مقارنة 21.48نسبته ) بماباألسعار الجارية 

بلغت  م, حيث 2015عام نفس الفترة من ب

مليون  (196.753)مليون ريال مقابل  (154.497)

، أما باألسعار م2015نفس الفترة من عام ريال في 

%( حيث بلغت 1.62الثابتة فقد حقق نموًا نسبته )

( 275.046( مليون ريال مقابل )279.505تيمته )

 مليون ريال.

 
 

 م2016باألسعار الجارية خالل الربع الثاني  المساهمة النسبية للقطاعات
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 المحلي الطلب: ( 2)

تشير التقديرات األولية إلى أن الةلب في السوق المحلي بلغ حجمه باألسعار الجارية خالل 

%( مقارنة مع 5,92مليون ريال بانخفاض نسبته ) (604,108)م 2016من عام الثاني الربع 

 .من العام السابقالثاني الربع 

 : مكونات الطلب المحليألهم وفيما يلي استعراض 

 الحكومي النهائي االستهالكي اإلنفاق ـ 1

من وزارة المالية عن تقديرات اإليرايات  للهيئة العامة لإلحصاءوفقًا للبيانات المختصرة الوارية 

فقد بلغ حجم اإلنفاق الستهالكي النهائي الحكومي باألسعار الجارية في الربع  والنفقات الحكومية،

عام مليون ريال لنفس الفترة من  (196,807) ( مليون ريال مقابل150,633) م2016من عام الثاني 

 .  %(23,46بلغت نسبته ) نخفاضبام 2015

 الخاص النهائي االستهالكي اإلنفاق ـ 2

مليون  (258,107)م  2016من عام الثاني بلغ حجم اإلنفاق الستهالكي النهائي الخاص خالل الربـع 

 (246,294)%( مقارنة مع تيمته في نفس الفترة من العام السابق البالغة 4,80) مرتفعًا بنسبةريال 

 مليون ريال.

  االجمالي المال سأرعلى تكوين  اإلنفاق ـ 3

مليون  (195,368) م2016من عام الربع الثاني خالل  الجمالي وين رأس المالـتك علىاق ـغ حجم اإلنفـبل

 مليون ريال خالل نفس الفترة من العام السابق. (199,000)%( مقارنة مع 1,83نسبته ) نخفاضريال با
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 الواردات و الصادرات:  (3)

 والخدمية السلعية الصادرات -1

مليون  (188,617) م2016من عام الثاني السلعية والخدمية خالل الربع المملكة  صايرات بلغت تيمة

 %( بالمقارنة مع تيمتها في نفس الفترة من العام السابق البالغة19,07نسبته ) بانخفاضريال 

 مليون ريال.( 233,049)

%( مقارنة مع 21,41نسبته )انخفاض مليون ريال ب (173,418)وبلغت تيمة الصايرات السلعية منها 

  .مليون ريال (220,662)من العام السابق البالغة  التانيتيمتها خالل الربع 

%( مقارنة مع 24,67نسبته ) نخفاضمليون ريال با (130,004)البترولية  بلغت تيمة الصايراتوتد 

 مليون ريال. (172,581) البالغة م2015من عام الثاني تيمتها خالل الربع 

%( مقارنة 9,71نسبته )بانخفاض مليون ريال  (43,414)السلعية غير البترولية بلغت تيمة الصايرات كما 

 مليون ريال. (48,081)البالغة  م2015من عام الثاني مع تيمتها خالل الربع 

 مليون ريال (15,199) م2016من عام الثاني خالل الربع فقد بلغت تيمتها  الصايرات الخدميةأما 

 (12,387) ةـالبالغ م2015من عام خالل نفس الفترة ها ـ%( مقارنة مع تيمت22,70بته )ـنس رتفـاعبا

 مليون ريال.
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 والخدمية السلعية الواردات -2

مليون ريال  (195,433) م2016من عام الثاني بلغت تيمة الواريات السلعية والخدمية خالل الربع 

( 243,758) لبالغةا السابق عامالمن  نفس الفترة%( مقارنة مع تيمتها خالل 19,82نسبته ) بانخفاض

 . مليون ريال

مقارنة مع  %(23,79) نسبتهبانخفاض ليون ريال م (129,280)منها السلعية  وارياتال تيمة وبلغت

 . مليون ريال (169,645) البالغةالسـابق  عامالمن نفس الفتـرة  ها خاللـتيمت

%( 10,74نسبته ) بانخفاضمليون ريال  (66,153) الربعهذا بلغت تيمة الواريات الخدمية خالل كما 

 . مليون ريال (74,113) البالغة م2015من عام  المماثلةالفترة مقارنة مع تيمتها خالل 
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 الدول المختارة   بعض معدالت النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في: ( 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.25 

1.85 

0.67 

1.46 

1.20 

2.18 

1.73 

3.22 

0.80 

1.39 

(G7)  السبعة الكبار 

(EU)  االتحاد األوروبي 

 جنوب افريقيا

 المكسيك

 الواليات المتحدة األمريكية

 المملكة المتحدة

 ألمانيا

 كوريا الجنوبية

 اليابان

 السعودية

معدلت النمو للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 

 م2016الربع الثاني 
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 رابعًا : الجداول اإلحصائية
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Table No 1جدول رقم  )1(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي  

By Kind Of Economic Activity at Current Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 20152016)ماليين الرياالت  السعودية(

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-14,22214,336Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-182,569140,941Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 179,783138,186a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,7852,755b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-74,71473,240Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

15,01214,408a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

59,70358,832b) Otherصناعات اخرىب (

-10,4289,678Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-40,35339,151Construction5التشييد والبناء5-

-65,48565,107Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-37,71439,458Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-77,00579,651Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

43,17645,973a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

33,83033,678b) Othersأخرىب (

-14,02514,303Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,6675,592Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

510,846470,274Sub - Totalالمجموع الفرعي

.115,299118,044Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

626,146588,318Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

5,2468,973Import Dutiesرسوم االستيراد

631,392597,291Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 2جدول رقم  )2(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

By Institutional Sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 20152016)ماليين الرياالت  السعودية(

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

196,753154,497Oil Sectorالقطاع النفطي

429,393433,821Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

294,434295,499Private Sectorالقطاع الخاص 

134,958138,322Government Sectorالقطاع الحكومي  

626,146588,318Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

5,2468,973Import Dutiesرسوم االستيراد

631,392597,291Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Sectorsالقطاعات
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Table No 3جدول رقم  )3(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Kind Of Economic Activity at Current Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-2.670.81Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-22.80Mining & Quarrying2-41.16-التعدين والتحجير2-

 23.14a) Crude Petroleum & Natural Gas-41.56-الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 1.08b) Other-4.11نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-1.97Manufacturing3-0.65الصناعات التحويلية3-

4.02a) Petroleum Refining-11.60-تكرير الزيتأ (

1.46b) Other-4.28صناعات اخرىب (

-7.19Electricity, Gas and Water4-11.19الكهرباء ، الغاز والماء4-

-2.98Construction5-6.45التشييد والبناء5-

-0.58Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6-4.37تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.174.62Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-8.063.44Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

7.436.48a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

0.45b) Others-8.89أخرىب (

-3.971.99Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-1.32Imputed Bank Services Charge10-1.39الخدمات المصرفية المحتسبة10-

7.94Sub - Total-18.06-المجموع الفرعي

.22.572.38Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

6.04Gross Domestic Product Excluding Import Duties-12.73-الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

14.4871.05Import Duties-رسوم االستيراد

5.40Gross Domestic Product-12.75-الناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 4جدول رقم  )4(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Institutional Sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

21.48Oil Sector-39.72-القطاع النفطي

9.801.03Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

5.720.36Private Sectorالقطاع الخاص 

19.872.49Government Sectorالقطاع الحكومي  

6.04Gross Domestic Product Excluding Import Duties-12.73-الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

14.4871.05Import Duties-رسوم االستيراد

5.40Gross Domestic Product-12.75-الناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 5جدول رقم  )5(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

By Economic Activities at Current Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-2.32.4Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-28.923.6Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 28.523.1a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.5b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-11.812.3Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

2.42.4a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

9.59.8b) Otherصناعات اخرىب (

-1.71.6Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-6.46.6Construction5التشييد والبناء5-

-10.410.9Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-6.06.6Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-12.213.3Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

6.87.7a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

5.45.6b) Othersأخرىب (

-2.22.4Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.90.9Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

80.978.7Sub - Totalالمجموع الفرعي

.18.319.8Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

99.298.5Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.81.5Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 6جدول رقم  )6(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية

By Institutional sectors at Current Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

31.225.9Oil Sectorالقطاع النفطي

68.072.6Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

46.649.5Private Sectorالقطاع الخاص 

21.423.2Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.298.5Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.81.5Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 7جدول رقم  )7(

Expenditure on Gross Domestic Productاإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Pricesباألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 20152016)ماليين الرياالت  السعودية(

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-196,807150,633Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-246,294258,107Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-17,81135,360Change in Stock 3التغير في المخزون 3-

-181,188160,008Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-233,049188,617Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-243,758195,433Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-631,392597,292Expenditure on Gross Domestic Product  7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  7-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 8جدول رقم  )8(

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Productمعدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Pricesباألسعار الجارية

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-23.46Govt. Final Consumption Expenditure1-11.68االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-11.194.80Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-11.69Gross Fixed Capital Formation3-2.69اجمالي تكوين رأس المال الثابت3-

-19.07Exports of Goods & Services4-35.65-صادرات البضائع والخدمات4-

-19.82Imports of Goods & Services5-8.79واردات البضائع والخدمات5-

-5.40Expenditure on Gross Domestic Product  6-12.75-االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 6-
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Table No 9جدول رقم  )9(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي  

By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م

)Million Of Saudi Riyals(* 20152016)ماليين الرياالت  السعودية(

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-13,31413,393Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-254,813256,955Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 252,414254,585a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,3992,371b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-72,55874,164Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

20,88923,208a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

51,67050,956b) Otherصناعات اخرىب (

-10,39210,010Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-31,21630,240Construction5التشييد والبناء5-

-54,25453,862Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-35,06036,396Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-57,94559,328Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

30,09331,676a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

27,85227,652b) Othersأخرىب (

-12,42712,629Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,2845,180Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

536,696541,797Sub - Totalالمجموع الفرعي

.83,47984,330Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

620,175626,127Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4,2076,923Import Dutiesرسوم االستيراد

624,382633,050Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 10جدول رقم  )10(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

By Institutional Sectors at 2010 Constant Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م

)Million Of Saudi Riyals(* 20152016)ماليين الرياالت  السعودية(

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

275,046279,505Oil Sectorالقطاع النفطي

345,129346,622Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

243,764243,925Private Sectorالقطاع الخاص 

101,365102,697Government Sectorالقطاع الحكومي  

620,175626,127Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4,2076,923Import Dutiesرسوم االستيراد

624,382633,050Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Sectorsالقطاعات
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Table No 11جدول رقم  )11(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-1.350.59Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-5.260.84Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 5.300.86a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 1.19b) Other-1.00نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-8.162.21Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

22.9411.10a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

1.38b) Other-3.15صناعات اخرىب (

-3.68Electricity, Gas and Water4-9.73الكهرباء ، الغاز والماء4-

-3.13Construction5-5.04التشييد والبناء5-

-0.72Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6-2.65تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-3.753.81Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-4.322.39Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

3.695.26a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

0.72b) Others-5.01أخرىب (

-2.791.63Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-1.95Imputed Bank Services Charge10-0.97الخدمات المصرفية المحتسبة10-

5.120.95Sub - Totalالمجموع الفرعي

.5.071.02Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

5.120.96Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

19.4664.58Import Duties-رسوم االستيراد

4.901.39Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 12جدول رقم  )12(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Institutional Sectors at 2010 Constant Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

6.471.62Oil Sectorالقطاع النفطي

4.060.43Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

3.710.07Private Sectorالقطاع الخاص 

4.931.31Government Sectorالقطاع الحكومي  

5.120.96Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

19.4664.58Import Duties-رسوم االستيراد

4.901.39Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 13جدول رقم  )13(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

By Economic Activities at 2010 Constant Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

.Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكوميةأ-

-2.12.1Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-40.840.6Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 40.440.2a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-11.611.7Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.33.7a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.38.0b) Otherصناعات اخرىب (

-1.71.6Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-5.04.8Construction5التشييد والبناء5-

-8.78.5Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.65.7Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-9.39.4Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

4.85.0a) Ownership of Dwellingsملكية المساكنأ (

4.54.4b) Othersأخرىب (

-2.02.0Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

86.085.6Sub - Totalالمجموع الفرعي

.13.413.3Producers of Government ServicesBمنتجو الخدمات الحكومية ب-

99.398.9Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.71.1Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 14جدول رقم  )14(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية

By Institutional sectors at 2010 Constant Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20152016

الربع الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

44.144.2Oil Sectorالقطاع النفطي

55.354.8Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

39.038.5Private Sectorالقطاع الخاص 

16.216.2Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.398.9Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.71.1Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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