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 :مقدمة |

 

ش في  ركيب اسررابا ئا عل  م  والتي اعت   ،م2018لمام يسررر الئي ة المامة لصاصررا  قد  قشم نشرررة الحسررابات القومية التفصرريلية 

السررررررنوية، واللحو  اصررررررائية المتمشية التي قار ئا الئي ة وفي مقشمتئا اللحو  ايةتصررررررايية النتائج التفصرررررريلية لللحو  اإ

 اياتماعية.

و تضمن النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق  سلسلئا في النظام باإضافة إل  اساب رقس المال، و شمل هذه الحسابات  

كاًل من: اسرراب اإنتا ، واسرراب  وليش الشول، واسرراب  لصرريا الشول اسولي، واسرراب التوييل اللانوح للشول، واسرراب إعاية 

ول الميني ثم اسرراب اخررتلشام الشول ثم اسرراب رقس المال، وةش  م  ركيب هذه الحسررابات لجميل القتاعات التنظيمية  وييل الش

 .(بقية المالم)التي قوص  بئا النظام عل  مستوى ايةتصاي الكلي بما في ذلك ةتاع 

منية عل   ماونئم ممئا في  زويشها بالليانات و تقشم الئي ة المامة لصاصا  بوافر الشكر والتقشير لكافة الشركا  من الجئات الم

عل  اللريش  ئاالمتلوبة إنجاي هذه النشرررررررة، و همل الئي ة المامة لصاصررررررا  من الجميل  زويشها بالمقتراات والمالاظات اول

 .ت القايمةوإضفا  المزيش من عمليات التتوير عل  النشرااها، ( فمن شهد ذلك  حسين محتوinfo@stats.gov.saاإلكتروني )

 التوفيق،،، وليوالله 

 

 

 
 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
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  :مصادر البيانات |

والتي  قوم بتزويش الئي ة بئا بشكل  ،الحكومية والمنشآت ذات المالةةعل  بيانات السجالت اإيارية في الجئات   متمش إاصا ات الحسابات القومية التفصيلية

 خنوح، لتقوم بحساب مؤشرا ئا وإصشارها في إاصا ات الحسابات القومية التفصيلية.

 
 :األهداف |

  ركيب الحسابات ايةتصايية المتكاملة والمصفوفات المواشة. •

 (.SNA2008) 2008واساب رقس المال للقتاعات التنظيمية وفقًا لنظام الحسابات القومية  وفير إاصا ات اسب  سلسل الحسابات الجارية  •

 (.SNA2008) 2008 وفير إاصا ات اسب  سلسل الحسابات الجارية واساب رقس المال لألنشتة ايةتصايية وفقًا لنظام الحسابات القومية  •

 

  :المصطلحات والمفاهيم |

 :إجمالي اإلنتاج •

 ،فترة المحاخلية شاملة المنتجات  امة الصنلواللشمات النا جة عن نشاط إنتااي لواشات مؤخسية  ستلشم مستلزمات إنتا  والل الةيمة السلل 

 .والمنتجات سغراض ايختلشام الذا ي، وعاية ما يكود التقييم بسمر المنتج، وهو علارة عن القيمة السوةية عنش باب المصنل ،غيرر  امة الصنلو

 

 :المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج( الناتج •

ك مجموع القيم المضررافة للمنتجين المقيمين بسررمر المنتج مضررافًا إليه الرخرروم الجمركية، قو هو مجموع الملراات ملصررومًا منه مجموع ايخررتئال

 ( غير المشراة في ةيمة الملراات.إعرانات-الوخيط مضافًا إليه صافي الضرائب عل  المنتجات )ضرائب 
 

 جمالي بأسعار السوق )طريقة اإلنفاق(الناتج المحلي اإل •

 ( ملصومًا منئا الواريات.fobمجموع النفقات النئائية بهخمار المشترين بما في ذلك الصايرات، مقيمة بهخمار التسليم عل  اللواور )
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 :الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة الدخل( •

 هالك رقس المال اللابت.إالتشغيل ومجموع  مويضات الماملين وصافي الضرائب وفائض 
 

 :الدخل القومي •

الشوول اسولية المتلقاة من الواشات ه امالي ملصومًا منه الشوول اسولية التي  شفل للواشات غير المقيمة مضافًا إليهو علارة عن النا ج المحلي اإ

 وهو يمايل مجموع الشوول اسولية لجميل القتاعات في اسابات  وييل الشول اسولي. ،غير المقيمة
 

 :االستهالك الوسيط •

هالكًا لرقس المال اللابت، وةش إاخرررتئالكئا  يمشهو ةيمة السرررلل واللشمات التي  سرررتلشم كمشوالت لمملية اإنتا  باخرررتلنا  اسصرررول اللابتة التي 

وةش  موي بمض المشوالت إل  الظئور بمش قد  كود ةش  حولت  ،قو  سررررررتئلك كليًا في عملية اإنتا  ،تلشمة حول هذه السررررررلل واللشمات المسرررررر

 .وهناك مشوالت ةش  ستئلك كليًا ملل الكئربا  واللشمات المشابئة ،يمجت في الملرااتوق  
 

 :الدخل المتاح •

، وهو يملل مجموع قرصرررشة اسرررابات التوييل (بقية المالمةتاع )صرررافي التحويالت الجارية من  هيسررراوح الشول القومي بسرررمر السررروإ مضرررافًا إلي

 اللانوح للشول لجميل القتاعات.
 

 :الدخل المتاح المعدل •

إل  ةتاع اسخر  هو الشول المتاح مضافًا إليه قو ملصومًا منه التحويالت اياتماعية المينية التي  قشمئا الحكومة والمشروعات التي ي  ئشف للربح

 وهو يملل مجموع قرصشة اسابات إعاية  وييل الشول الميني لجميل القتاعات. ،المميشية
 

 :تعويضات الموظفين •

اخررتقتاعات منئا ملل اصررة التهمينات  ة شررمل اميل الملالا المسررتحقة للمو فين مقابل قيائئم الممل، خرروا  كانت نقشية قو عينية ةلل وصررم قي

 وما شابئئا. ،ائباياتماعية والضر
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 :فائض العمليات اإلجمالي •

 هالك اسصول اللابتة.إيساوح القيمة المضافة مترواًا منئا ةيمة  مويضات المو فين، وصافي الضرائب غير الملاشرة وذلك ةلل وصم ةيمة 
 

 :الضرائب على المنتجات والواردات •

وهي  حمل عاية عل   كاليف اإنتا  و شمل  ،بيل وشرا  قو اختلشام السلل واللشماتهي الضرائب المفروضة عل  المنتجين فيما يتملق بإنتا  قو 

 الرخوم الجمركية.
 

 :اإلعانات اإلنتاجية •

واإعانات المشفوعة بواخررتة السررلتات المامة  ، شررمل المنح مسررتحقة الشفل بواخررتة الحكومة عل  الحسرراب الجارح للقتاع اللاع والقتاع المام

ويمكن قد  حسب قيضًا عل  قنئا الفرإ بين  ،للمشاريل الحكومية لتمويض اللسارة النا جة عن خياخة الحكومة في إبقا  السمر عنش مستوى ممين

 ومة.السمر المستئشف وخمر السوإ الفملي الذح يشفمه المشترح إذا  م  غتية هذا الفرإ بواختة الحك
 

 :صافي الضرائب على المنتجات والواردات •

 عانات اإنتا إعل  المنتجات والواريات ملصومًا منئا ةيمة الملاشرة هي علارة عن ةيمة الضرائب غير 
 

 :إهالك رأس المال الثابت •

المايح قو التقايم قو التلف المايح، ويمكن قد يملل النقا في ةيمة اسصول اللابتة المستمملة في اإنتا  والل الفتررررة المحاخلية نتيجة للتشهور 

 يقتتل هذا اإهالك من  كوين رقس المال اللابت اإامالي للحصول عل  صافي  كوين رقس المال اللابت.
 

 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة •

ل ةيمة القروض مضروبا في الفرإ بين خمر الفائشة عل  اإةراض هي ةيمة وشمات الوخاطة المالية التي  قوم بئا اللنوك ويتم  قشيرها من وال

 .وخمر اللصم ومضافا إليه ةيمة الويائل مضروبا في الفرإ بين خمر اللصم وخمر الفائشة عل  اإيشاع
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 :السلع والخدمات المسوقة •

خًا للليل في السوإ بسمر يئشف إل   غتية  كلفة اإنتا  مش  ةيمة السلل واللشمات التي  لاع في السوإ قو الم   و شمل اميل و حقيق ربح ة قخا

 ما عشا المشتريات الملاشرة من اللار  بواختة الحكومة والمائالت. ،السلل واللشمات المنتجة محليًا والمستورية
 

 :السلع والخدمات غير المسوقة •

نتاائا )مجانًا قو بسرررررمر رمزح(، ويتكود ممظمئا من إنتا  منتجي اللشمات إ يغتي عايًة  كلفة  قشم بسرررررمر ي ةيمة السرررررلل واللشمات اسورى التي

 الحكومية، الئي ات اللاصة التي ي  ئشف إل  الربح و لشم المائالت.
 

 :هامش التجارة •

إعاية بيمئا )املة قو  جزئة( والسمر الذح يتمين عل   ةمشتراهو الفرإ بين السمر الفملي المشفوع قو المحتسب من ةلل المشترح مقابل خلمة 

ة المويع يفمه مقابل هذه السررررلمة في الوةت الذح بيمت قو اخررررتلشمت فيه، و قاس ملراات  جارة الجملة والتجزئة بمجموع ةيم الئوامي التجاري

 بغرض إعاية بيمئا. المشتراةالمتحققة عل  السلل 
 

 :الواردات من البضائع والخدمات •

قيمين ةيمة اللضررررررائل التي انتقلت ملكيتئا من غير المقيمين بالشولة إل  المقيمين، وكذلك اللشمات المقشمة من المنتجين غير المقيمين إل  الم

حللين، في موانئ قانلية بواختة ناةلين م شراؤهاوالسلل التي يتم ياول الشولة الحشوي سغراض التجئيز  إل  و شمل اللضائل التي  ملر ،بالشولة

 ،واللشمات المالية ،والتهمين واللنا  ،واي صرررررايت ،اللشمات المقشمة للمقيمين بما في ذلك النقل والسررررريااةوالذهب غير النقشح، و شرررررمل  لك 

 .واللشمات الحكومية غير المصنفة في مكاد آور ،واللشمات الشلصية واللقافية ،ورخوم الترويا ،واقوإ ايمتياي
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 :البضائع والخدماتالصادرات من  •

 المشتراةةيمة اللضائل واللشمات التي  نتقل ملكيتئا من المقيمين بالشولة إل  غير المقيمين، و شمل صايرات اللضائل المصشرة للتجئيرز والسلل 

المقشمة إل  غير في الموانئ المحلية بواخررررررتة الناةالت غير المقيمة والذهب غير النقشح، و شررررررمل الصررررررايرات من اللشمات كافة اللشمات 

ورخرروم الترويا واللشمات الشررلصررية واللقافية ملل وشمات النقل والسرريااة واي صررايت والتهمين واللشمات المالية واقوإ ايمتياي  ،المقيمين

 .واللشمات الحكومية غير المصنفة في مكاد آور
 

 :اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي •

إنتا  السررلل واللشمات التي  سررتئلكئا ذا يًا قح قنه يسرراوح ةيمة اإنتا  اإامالي للحكومة ناةصررا مجموع ةيمة هو ةيمة ما  نفقه الحكومة المامة 

ل المليمات المسوةة وغير المسوةة مل اسوذ في ايعتلار قد إامالي ةيمة اإنتا  الحكومي يساوح مجموع ةيمة ايختئالك الوخيط من اللضائ

 وصافي الضرائب غير الملاشرة. ،وإهالك رقس المال اللابت ،لمو فينوةيمرة  مويضات ا ،واللشمات
 

 :اإلنفاق االستهالكي النهائي العائلي •

 ةيمة إنفاإ اسخر المقيمة عل  السلل )المممرة وغير المممرة( واللشمات ناةصا مليما ئم من السلل المستلشمة.
 

 :ح وتخدم األسر المعيشيةنفاق االستهالكي النهائي للمشروعات التي ال تهدف للرباإل •

نتا  مترواا منه المليمات المسوةة هو ةيمة ما  نفقه  لك الئي ات إنتا  خلل ووشمات لتقشيمئا مجانا قو بهخمار رمزية لألخر وهو يمايل ةيمة اإ

 .وغير المسوةة
 

 :الخاصاإلنفاق االستهالكي النهائي  •

 .اللاصة التي ي  ئشف للربح و لشم اسخر المميشيةةيمة ايختئالك النئائي لألخر المقيمة والمشروعات 
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 :تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي •

( ايخرررتلمايات- يتللا منئا المنتجود )اإضرررافات هو مجموع ةيم ما يحويه المنتجود من قصرررول ثابتة ملصرررومًا منئا ةيمة اسصرررول اللابتة التي

والتي يتم اختلشامئا في اإنتا  سكلر من عام وااش. من بين هذه اسصول المساكن والملاني واإنشا ات اسورى واآليت  والل الفترة المحاخلية،

المنتجة. يشمل إامالي  كوين رقس المال اللابت قيًضا اإنفاإ عل  اللشمات التي  ضيف والممشات ومنتجات الملكية الفكرية والنلا ات والحيوانات 

كما يتم اعتلار التكاليف المتكلشة عنش شرا  اسصول  واللسا ين،ويراعة اسشجار  الغابات،و نمية  اسراضي،سصول غير المنتجة ملل  حسين إل  ةيمة ا

 والتللا منئا ) كاليف نقل الملكية( كجز  من  كوين رقس المال اللابت اإامالي. 
 

 التغير في المخزون •

الل الفترة المحاخرررررلية للملزود للمواي اللام والمنتجات  حت التصرررررنيل والمنتجات التامة الصرررررنل والحيوانات القيمة السررررروةية للتغير الذح يحش  و

 .بغرض الليل، وهو يملل الفرإ بين ةيمة الملزود في بشاية الفترة ونئايتئا المشتراةالممشة للذبح واللضائل 
 

 تكوين رأس المال اإلجمالي •

 .ال اللابت مضافًا إلية التغيير في الملزودوهو علارة عن ةيمة  كوين رقس الم
 

 األصول الثابتة •

هي قصول منتجة  ستممل بصورة متكررة قو مستمرة في عمليات إنتااية لمشة  زيش عن عام، واسصول اللابتة ي  شمل اآليت والممشات فحسب 

مسررتمرة إنتا  منتجات قورى ملل الفاكئة قو منتجات اسللاد  بل  شررمل اسصررول الملتلفة ملل اسشررجار الحيوانات التي  سررتممل بصررورة متكررة قو

 .و شمل كذلك برامج الحاخب اآللي واسعمال الفنية اسصلية المستمملة في اإنتا 
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 دخل الملكية •

وضرررل اسصرررول الملموخرررة غير هو الشول المسرررتحق من ةلل مالك اسصرررول المالية قو المواري التليمية مقابل  وفير اسموال )يول ايخرررتلمار( قو 

 شرررمل و(.  حشي اسياة المالية عاية شرررروط وقاكام يفل يول الممتلكات. الريلالمنتجة  حت  صررررف واشة مؤخرررسرررية قورى يخرررتلشامئا في اإنتا  )

مصروفات اسورى للشول ملل يوول وال الملاشر،واسرباح المماي اختلمارها عل  ايختلمار اسانلي  للشركات،والشول المويع  الفوائش،يوول الملكية 

 ايختلمارح.الملكية التي  مزى إل  ااملي بوليصات التهمين 
 

 أرباح األسهم •

 ةيمة الشول المستحق الشفل قو التحصيل لحاملي اسخئم نتيجة لوضل قموالئم  حت  صرف الشركات، وهي شكل من قشكال يوول الملكية.
 

 الريع •

موري طليمي نتيجة وضررل هذا الموري  حت  صرررف واشة مؤخررسررية قورى يخررتلشام الموري التليمي في اإنتا  هو الشول الذح يحصررل عليه مالك 

 وةش يشفل نقشا قو عينا. وهو قاش عناصر يوول الملكية.
 

 الفائدة •

عشا اسخئم، القروض والحسابات هي شكل من قشكال الشوول الملكية يتلقاها مالك قنواع ممينة من اسصول المالية ملل الويائل، اسوراإ المالية 

ة التي يتفق الشائنة اسورى، و مرف الفائشة بهنئا المللا الذح يصلح المشين مسؤوًي عن يفمه إل  الشائن عن فترة يمنية بمواب شروط اسياة المالي

 عليئا الشائن والمشين يود إنقاع ةيمة قصل الشين.
 

 التحويالت الجارية •

لواشة قورى يود قد  تلق  من هذه اسويرة قح خلمة  قو  حويل نقشح عن مماملة  وفر فيئا واشة مؤخسية خلمة قو وشمةالتحويل الجارح هو علارة 

، و تم هذه التحويالت من الشول الجارح للقائم ا بالحصول عل  قصل قو التصرف فيهقو وشمة ملاشرة مقابل نظيرها وي  لزم قاش الترفين قو كالهم
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الجارح للقائم بالتحصررريل وهي  ؤثر  هثيرًا ملاشررررًا عل  مسرررتوى الشول المتاح للتصررررف فيه وهو يؤثر قيضرررًا عل  اخرررتئالك  بالشفل و ضررراف للشول

 .السلل واللشمات
 

 االدخار •

اسررراب الشول يملل اييوار ذلك الجز  من الشول المتاح الذح ي يتم إنفاةه عل  ايخرررتئالك النئائي للسرررلل واللشمات. هو بنش المواينة يخرررتلشام 

 .المتاح. يتم اسابه من والل الشول المتاح ناةا اإنفاإ ايختئالك النئائي
 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة |

 من قهم التصانيف التي  متمش عليئا إاصا ات الحسابات القومية التفصيلية: 

 (.ISIC 4التصنيف الوطني لألنشتة ايةتصايية ) .1

 (.CPC2للمنتجات )التصنيف المركزح  .2

 (.COICOP صنيف ايختئالك الفريح اسب الغرض ) .3

 (.COFOG صنيف الو ائف الحكومية ) .4

 يليل ميزاد المشفوعات اسب التمشيل السايس. .5

 

 الحصول على البيانات |

للحصول عل  الليانات اللاصة بنشرة الحسابات القومية من ةامت الئي ة المامة لصاصا  بالتنسيق مل الجئات الحكومية والمنشآت الممنية بالحسابات القومية؛ 

، و م افظئا في ةواعش الليانات في الئي ة و مت علميات  شةيقئا ومراامتئا وفق المنئج اإاصائي الملمي وممايير ية واةل بيانات السجالت اإياريةالتفصيل

صشرة الليانات.  الجوية المتمارف عليئا بالتنسيق مل الجئة م 
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 طريقة اإلنتاج .1

 قطاع المشروعات غير المالية  ()أ

( عشا قنشتة اللنوك والتهمين واللشمات ISIC,Rev.4يغتي ةتاع المشروعات غير المالية كافة اسنشتة ايةتصايية طلقًا لشليل النشاط ايةتصايح )

 المالية المساعشة.

المسررتلزماتلالقيمة المضررافة( لكافة اسنشررتة التي -اب القيمة المضررافة )اإنتا وبصررفة عامة يمكن القول إنه  م اخررتلشام طريقة اإنتا  ياتسرر

 يتكود منئا هذا القتاع، وةش  م  ركيب الحسابات الجارية باإضافة إل  اساب رقس المال لكافة اسنشتة الفرعية المكونة لئذا القتاع.

 وفيما يلي اختمراض سنشتة هذا القتاع:
 

 اسخماك الزراعة والغابات وصيش .1

وهذا يشررررمل اإنتا  النلا ي والحيواني وصرررريش اسخررررماك والحرااة وةتل اسشررررجار وما إل  ذلك. و مش التمشايات والمسرررروح الزراعية والمسرررروح 

الرئيسرررة للليانات ايةتصرررايية السرررنوية التي  جريئا الئي ة المامة لصاصرررا  واللحو  الزراعية التي  جريئا ويارة اللي ة والمياه والزراعة هي المصررراير 

المتملقة بئذا النشررراط ايو  وفر هذه المصررراير بيانات عن اإنتا  وايخرررتئالك الوخررريط والقيمة المضرررافة واساور المشفوعة وفائض التشرررغيل 

 و كوين رقس المال.

ت من والل اسرررابا ئا اللتامية  م إعشاي ولتركيب باةي الحسرررابات قوذت عينة من المزارع والشرررركات الزراعية الكليرة وعل  ضرررو  الليانات التي  وفر

 مؤشرات اختلشمت في  ركيب باةي اسابات هذا النشاط.
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 التمشين والتحجير .2

 الزيت اللام والغاي التليمي .ق

عليئا من يتضرررمن نشررراط اخرررتلرا  النفط اللام والغاي التليمي، و متلر ويارة التاةة هي المصررراير اسخررراخررري لليانات اللترول اللام التي  حصرررل 

ن شررركات الزيت الماملة بالمملكة خرروا  كانت هذه المملومات شررئرية قو خررنوية وبذلك  توفر بيانات عن كمية وةيمة اإنتا  السررنوح والمصررشر م

لسمويية وبذلك اللترول اللام وكذلك المحول للتكرير والمصروفات المتملقة باإنتا  فيما يتملق بالنشاط ايختلرااي فقط ياول المملكة المربية ا

لتقشير  يتم  تليق طريقة اإنتا  لتقشير القيمة المضرررافة لنشررراط اخرررتلرا  النفط كما يتم ايخرررتمانة بالتقارير السرررنوية التي  وفرها هذه الشرررركات

لملكية والتحويالت ةيمة التكوينات الرقخررمالية اسررب نوع اسصررل الرقخررمالي باإضررافة إل  باةي المملومات اللاصررة باساور والضرررائب ويوول ا

 الجارية والرقخمالية بئشف  ركيب الحسابات الجارية واساب رقس المال.

 اختغالل المناام والمحاار اسورى .ب

ماي يشررمل قنشررتة  مشين الفحم والليغنيت و مشين ركايات الفلزات واسنشررتة اسورى للتمشين واخررتغالل المحاار ووشمات يعم التمشين، و م ايعت

بحا  ايةتصررايية التي  قوم الئي ة بإارائئا خررنويا من والل ايخررتمارات المصررممة لئذا الغرض والتي  وفر كافة الليانات عن اإنتا  عل  نتائج اس

شير نتا  لتقوالمسرررتلزمات واساور والضررررائب واإعانات والتحويالت الجارية والرقخرررمالية ويوول الملكية ومن والل هذه الليانات يتم ا لاع طريقة اإ

 القيمة المضافة واختلشام هذه الليانات لتركيب الحسابات الجارية والحساب الرقخمالي.

 الصناعات التحويلية .3

 من اسنشتة ايةتصايية ومنئا:  غتي الصناعات التحويلية عشياً 

 صنل المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التلا. -1

 صنل المنسواات والمللوخات. -2

 صنل المنتجات الجلشية والمنتجات ذات الصلة  -3

 صنل اللشب ومنتجات اللشب والفلين باختلنا  اسثا . -4

 صنل الورإ ومنتجات الورإ. -5

 صنل فحم الكوك والمنتجات النفتية المكررة. -6
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 صنل المواي الكيميائية والمنتجات الكيميائية. -7

 ضرات الصيشينية.صنل المنتجات الصيشينية اسخاخية والمستح -8

 صنل منتجات المتاط واللشائن. -9

 صنل منتجات الممايد الالفلزية اسورى والفلزات القاعشية. -10

 صنل الحواخيب والمنتجات اإلكترونية واللصرية. -11

 صنل اسثا . -12

 الصناعات التحويلية اسورى. -13

لصاصررررا  خررررنويا المصررررشر اسخرررراخرررري لليانات كافة قنشررررتة الصررررناعات التحويلية من والل و ملل اللحو  ايةتصررررايية التي  جريئا الئي ة المامة 

 ايختليانات الممشة لئذا الغرض والتي  غت  عن طريق الحصر الشامل لكافة المنشآت الكليرة وعن طريق المينة للمنشآت المتوختة والصغيرة

ليانات كافة الليانات الاليمة لتركيب الحسررابات بشق من اسرراب اإنتا  وات  اسرراب اسررب المناطق اإيارية والنشرراط ايةتصررايح، و وفر هذه ايخررت

 رقس المال وبذلك يتم اختلشام طريقة اإنتا  ياتساب القيمة المضافة.

 

 الكئربا  والغاي والمياه .4

وصيلئا والصرف الصحي وقنشتة امل النفايات يشمل قنشتة إمشايات و وصيل الكئربا  والغاي والللار و كييف الئوا  و جميل المياه وممالجتئا و 

ية للشررركة وممالجتئا و صررريفئا ..... ال ، و متلر اللحو  ايةتصررايية السررنوية التي  جريئا الئي ة المامة لصاصررا  باإضررافة إل  الحسررابات اللتام

اسهلية التي  متلر المصررشر الرئيي لليانات الغاي، باإضررافة  السررمويية للكئربا  التي  متلر المصررشر الرئيي لليانات الكئربا ، وشررركة الغاي والتصررنيل

 إل  شركة المياه الوطنية التي  متلر المصشر الرئيي لليانات إنتا  و وييل المياه.

 .ومن والل هذا الليانات يتم  قشير القيمة المضافة وفق طريقة اإنتا  ثم  ركيب باةي الحسابات الجارية واساب رقس المال
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 التشييش واللنا  .5

يشررمل قنشررتة  شررييش الملاني السرركنية والملاني غير السرركنية وقنشررتة الئنشخررة المشنية ملل )رصررف الترإ وإنشررا  الكلارح واسنفاإ ووتوط 

تكييف السرررركك الحشيشية ومشررررارع المجارح والمياه والصرررررف الصررررحي ومشرررراريل الكئربا  والئا ف وافر اآلبار وإصررررالح اسراضرررري و ركيب قائزة ال

صة وعمليات  وصيل الملن  بالمجارح و وصيل المياه و ركيب اسيوات الصحية و ركيب المصاعش .... ال (، باإضافة إل  قنشتة التشييش المتلص

 ملل )قعمال هشم الملاني و حضير المواةل والتركيلات الكئربائية وقعمال السلاكة والتشف ة و كييف الئوا  ...ال (.

رة في اصر و حشيش الواشات الماملة في هذا النشاط وما يتم من مقاويت رئيسية وفرعية وما يتم منئا وار  المنشآت وما يتم وهناك صموبة كلي

 ذا يا ... ال (.

لمصاير او وفر نتائج اللحو  ايةتصايية السنوية بيانات ومؤشرات  ستلشم لتقشير المتغيرات الاليمة للحسابات القومية كما يتم ايختمانة بلمض 

 .اسورى ملل المستئلك من بمض مواي اللنا .... ال  يختكمال اسابات هذا النشاط

 والتجزئة جارة الجملة  .6

  يشررررمل قنشررررتة  جارة الجملة والتجزئة، وإصررررالح المركلات ذات المحركات والشرااات النارية، و متمش التقشيرات والحسررررابات في هذا النشرررراط عل

و  ايةتصايية السنوية التي  جريئا الئي ة المامة لصاصا  في مجال ااصا ات التجارة والتوييل عن طريق الحصر الشامل الليانات التي  وفرها اللح

للمنشرررررآت الكليرة وعن طريق المينة للمنشرررررآت المتوخرررررتة والصرررررغيرة، و وفر المسررررروح السرررررنوية بيانات عن المشرررررتريات والمليمات واساور 

 وكافة قنواع اإنفاإ واإيرايات اسورى الاليمة لتركيب الحسابات. المشتراةالجشيشة والمستلزمات واسصول اللابتة 

 الفنايإ والمتاعم .7

ي يشمل قنشتة اإةامة وقنشتة وشمات اسطممة والمشروبات، و متمش  قشيرات و ركيلات اسابات هذا النشاط عل  نتائج اللحو  ايةتصايية الت

  وفر ايختليانات بيانات ةيمية عن إيرايات ونفقات الواشات الماملة في هذا النشاط.  جريئا الئي ة المامة لصاصا  ايو
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 النقل والتلزين والمملومات واي صايت .8

شعم يشررمل هذا النشرراط قنشررتة النقل اللرح والنقل علر اسنابين والنقل الجوح واللحرح وقنشررتة التلزين وقنشررتة اللريش ونقل التروي وقنشررتة ال

 إضافة إل  قنشتة اي صايت خواً  كانت الواشات  ابمة للقتاع المام قو اللاع قو الملتلط، كما  تضمن قنشتة النشر واللرمجة الحاخوبيةللنقل 

ة تصاييوالللرة ايختشارية وقنشتة وشمات المملومات وقنشتة اللرمجة و اإذاعة...ال ، ويمتمش في ذلك  عل  الليانات التي  وفرها اللحو  اية

ثم يتم السنوية إضافة إل  ما يتوفر من بيانات عن قنشتة اي صايت و الشركات الماملة بئا ايو يتلق طريقة اإنتا  في  قشير القيمة المضافة 

  ركيب الحسابات كالممتاي.

 المقارات ووشمات اسعمال .9

خلةوشمات اسعمال كاسنشتة القانونية يشمل اسنشتة المقارية التي  تملل في اإيجارات السكنية مضافًا إليئا قنشتة  واللحو  وقنشتة المحا

من مسرررح بايخرررتمانة بالليانات المتوفرة  اإعالد والسررروإ...إل ، ايو يتم  قشير اإيجارات السررركنية وقنشرررتة قبحا في المجال الملمي  والتتوير

بالحسرررلاد ممشيت نمو السررركاد وبالنسرررلة للشمات اسعمال يمتمش في ذلك عل  نتائج المسرررح ايةتصرررايح الذح يجرح  اسخرررر، آوذيننفقات ويول 

 خنويًا.

 

 اللشمات الجماعية واياتماعية والشلصية .10

 و نقسم اللشمات الجماعية واياتماعية والشلصية إل :

 التمليم: ويتضمن كافة قنشتة وشمات التمليم.  •

 اية اياتماعية: و تضمن كافة قنشتة الصحة اللشرية والرعاية مل اإةامة والممل الجماعي بشود اإةامة.الصحة والرع •

وشمات ااتماعية وشلصية قورى: و تضمن كافة قنشتة ايبشاع والفنود والتسلية واسنشتة الرياضية والترفيئية وقنشتة اصالح الحواخيب •    

ات ذات المضررروية...ال ، من اللشمات الشرررلصرررية و متلر اللحو  ايةتصرررايية السرررنوية هي المصرررشر والسرررلل الشرررلصرررية والمنزلية والمنظم

 الرئيسي للليانات ايو  توفر الليانات الاليمة لتركيب الحسابات وفق طريقة اإنتا .
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 قطاع المشروعات المالية  ()ب

 مويل التهمين و إعاية التهمين و صررناييق المماشررات التماةشية باإضررافة إل  يشررمل ةتاع المشررروعات المالية قنشررتة اللشمات المالية و قنشررتة 

تامية اسنشط المساعشة سنشتة اللشمات المالية و قنشتة التهمين، كما قشرنا يغتي هذا القتاع مشروعات الوخاطة المالية و متلر الحسابات الل

ة إل  الليانات التي  وفرها اللحو  ايةتصرررايية السرررنوية التي  جريئا الئي ة المامة للواشات الماملة في مجال اللنوك و شرررركات التهمين باإضررراف

لتريق لصاصا  خنويًا هي المصاير اسخاخية للحصول عل  بيانات هذا القتاع و إل  اانب اللشمات الفملية للشمات الوخاطة المالية يتم  تليق ا

ر وشمات الوخاطة المالية المقشرة بتريقة غير ملاشرة، وبذلك  توفر الليانات الاليمة لتركيب لتقشي 2008الموص  بئا في نظام الحسابات القومية 

 الحسابات الجارية واساب رقس المال.

 

 قطاع الحكومة العامة  )ج(

ة ولذلك يتم  قشير ةتاع الحكومة الماملة يقشم خرررررلل ووشمات مجانية قو بهخرررررمار رمزية ومن ثم ليي هناك ةيمة خررررروةية إنتا  اللشمات الحكومي

 اإنتا  في ةتاع الحكومة عن طريق اإنفاإ قح قد املة اإنتا  يسررررراوح مجموع مسرررررتلزمات اإنتا  ويضررررراف إليئا  مويضرررررات الماملين واإهالك

لين مضرررافا إليئا وبترح مسرررتلزمات اإنتا  من ةيمة اإنتا  )طريقة اإنتا (  حصرررل عل  القيمة المضرررافة اإامالية وهي  مايل  مويضرررات المام

ة ايهالك ومن ثم ليي هناك فائض صرررافي لقتاع الحكومة. ومن والل ما  وفره ميزانية المملكة المربية السرررمويية من بيانات يتم  ركيب مجموع

 \الحسابات الجارية واسابات رقس المال.

 

 قطاع األسر المعيشية )يشمل المشروعات غير المنظمة( )د(

الممالة قاور عل   اسخرررررر اعتماياية من والل مسرررررح نفقات ويول فإنه يتم  قشير الجانب اإنتااي لقتاع اسخرررررر المميشرررررمن وائة النظر اإنتااية 

الواشات الماملة في اسنشرررتة ايةتصرررايية الملتلفة غير المنظمة وةش  م  حشيشها و  قشيرات اإنتا  للممالة وار  المنشرررآت إليه اً . مضرررافالمنزلية

ي يممل بئا قةل من ومسرررة عاملين وعل  ضرررو  ذلك  م فصرررل هذه الواشات من إطار المسررروح ايةتصرررايية السرررنوية و ركيب بتلك الواشات الت

 مجموعة الحسابات الجارية واساب رقس المال وإضافة هذه المشروعات إل  ةتاع اسخر المميشية.
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 وتخدم األسر المعيشية غير الهادفة للربحالهيئات قطاع  )ه(

غير الئايفة للربح التي  لشم اسخر المميشية  قشم وشمات وخلل مجانا قو بهخمار رمزية ومن ثم فإنه ليي هناك ةيمة خوةية لمنتجا ئا  الئي اتإد 

 ومن ثم فإد إنتاائا يقشر بتريقة اإنفاإ كما هو الشهد في ةتاع الحكومة المام:

 إنتا (+ اإهالك ل ا +  مويضات الماملينايختئالك الوخيط )

المسح ايةتصايح السنوح هو المصشر اسخاخي لليانات هذا القتاع ايو يوفر كافة  يمشوبترح مستلزمات اإنتا  نحصل عل  القيمة المضافة و

غير الليانات الاليمة لتركيب الحسررررررابات الجارية واسرررررراب رقس المال وكذلك  قشير اإنفاإ ايخررررررتئالكي النئائي بمش طرح المليمات المسرررررروةة و

 المسوةة.

 
 

 قطاع بقية العالم )و(

ميزاد المشفوعات الذح  مشه مؤخررسررة النقش المربي السررمويح هو المصررشر الرئيسرري لتركيب اسررابات ةتاع بقية المالم باإضررافة إل  بمض  يمش

 التقارير التي  صشرها المؤخسة والحسابات هي:

 الحساب اللاراي للسلل واللشمات. •

 للشوول اسولية والتحويالت الجارية.الحساب اللاراي  •

 اساب الممليات الرقخمالية )اساب رقس المال(. •

 

  نفاقطريقة اإل .2

 يتم  قشير النا ج المحلي اإامالي بتريقة اإنفاإ وفقًا لما يلي:

 

 اإلنفاق العائلي )اإلنفاق االستهالكي النهائي للعائالت( •

مسح نفقات ويول اسخر هو المصشر اسخاخي لتقشير اإنفاإ ايختئالكي النئائي لقتاع اسخر المميشية آوذين بالحسلاد ممشيت الزياية  يمش

 السكانية وممشيت التغير في اسخمار.



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

22 

 اإلنفاق االستهالكي النهائي للحكومة العام •

+ايهالك( مترواًا  ملينا مويضررات الم+ ايخررتئالك الوخرريطمجموع اإنفاإ الحكومي )يملل اإنفاإ ايخررتئالكي النئائي للحكومة الماملة في 

 منه المليمات المسوةة وغير المسوةة. و متلر الحسابات اللتامية للواشات الحكومية هي المصشر اسخاخي لئذه الليانات.

 

 التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي •

ئا الئي ة الماملة لصاصررا  والتي  غتي كافة اسنشررتة ايةتصررايية  وفر هذه المسرروح الليانات اللاصررة من والل المسرروح ايةتصررايية التي  جري

إ عل  بالتكوين الرقخرررمالي اللابت اإامالي اسرررب نوع اسصرررل الرقخرررمالي. كما  وفر الحسرررابات اللتامية للحكومة المامة الليانات اللاصرررة باإنفا

ي كما  وفر هذه المسوح من والل ايختليانات بنش اإهالك )إهالك اسصول اللابتة( عشا الحكومة ايو يتم  قشير التكوين الرقخمالي اللابت اإامال

 اإهالك بتريقة غير ملاشرة.

 

 الصادرات السلعية والخدمية •

ات الذح  مشه مؤخررسررة النقش المربي ايو يتم ايعتماي عل  بيانات إاصررا ات التجارة اللاراية فيما يتملق بالصررايرات السررلمية. ومن ميزاد المشفوع

 السمويح لتقشير الصايرات اللشمية.

 

 الواردات السلعية والخدمية •

فوعات الذح و ؤوذ بيانات الواريات السررررررلمية من إاصررررررا ات التجارة اللاراية. قما بيانات الواريات اللشمية فيتم  قشيرها من واةل بيانات ميزاد المش

 يح. مشه مؤخسة النقش المربي السمو

 

 التغير في المخزون  •

يتم الحصررول عل  بيانات التغير في الملزود عل  مسررتوى القتاعات واسنشررتة  لصاصررا من والل اللحو  ايةتصررايية التي  جريئا الئي ة المامة 

 ايةتصايية وي يشمل التغير في الملزود قية بيانات عن الملزود في ةتاع الحكومة المامة
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 عوامل اإلنتاج(طريقة الدخل )دخول  .3

ومن والل  ركيب اسرررابات اإنتا  و وليش الشول من والل المصررراير الملتلفة السرررابق اإشرررارة إليئا يتم الحصرررول عل  بيانات عن 

اساور ) مويضررررررات الماملين( وكذلك فائض التشررررررغيل الصررررررافي واإامالي ومن ثم يمكن الحصررررررول عل  يوول عوامل اإنتا  

 الل  جميل اسابات  وليش الشول لجميل القتاعات بما في ذلك ةتاع بقية المالم.اإامالية والصافية من و

 

 اعداد النتائج ومراجعتها |

ة لليانات السرررجالت اإيارية في اللتوات السرررابقة،  م القيام بممليات اياتسررراب واخرررتلرا  النتا جمم  ئج، و حميل الملراات بمش قد  مت مراامة الليانات الررررررررررم 

برمجية   ةاعشة الليانات، ومن ثم   مت عمليات المراامة النئائية عن طريق المتلصرصرين في إاصرا ات الحسرابات القومية باخرتلشام  قنيات اشيلة وو لزينئا عل

  م  صميمئا سغراض المراامة والتشةيق.

 

 نشر البيانات |

: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر  أوًلا
ملؤشييييراس  بتنسييييين وم وير ومرابية بياااس ال ييييريس التا تة الها ملتشرةا النمييييرد ور مر  جدات وملهشر بداوس النميييير والريييييشو ال يااية لل ياااس واوفي هذه املرحلة قامت الهيئة 

 وأضيفت لها ال ياااس الشصفية وامل هرية كما هي اآلن في هذه النمرد  وقد مر  جداتها باللغتشن اليربية والاللشرية.
 

: إعد  اد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرةثانياا

اي اإعالمية اللاصة بمش قد ةامت الئي ة متلل المام المياليح بنشر موعش إصشار النشرة علر موةمئا الرخمي عل  اإنترنت،  قوم في هذه المرالة بإعشاي المو

نشر ابتشاً   لصعالد عن صشروها علر كافة وخائل اإعالم إضافة إل  منصا ئا الملتلفة في مواةل التواصل اياتماعي، و ملن عنئا في اليوم المحشي للنشر، و  

وذلك لضماد انتشارها ووصلئا لكافة الممال  والمئتمين بإاصا ات الحسابات القومية  Excelبصيا ملتلفة و تضمن الليانات عل  صيغة في الموةل الرخمي 

 عل  الموةل.التفصيلية، وإيراائا في المكتلة اإاصائية 
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ا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة  ثالثا

مل الممال   إيماًنا من الئي ة بههمية التواصررررل مل الممال  من مسررررتلشمي الليانات  قوم الئي ة فور صررررشور نشرررررة الحسررررابات القومية التفصرررريلية بالتواصررررل

نشرررة ونتائجه علر ملتلف القنوات اي صررالية ليتواصررل عمالؤها ممئا لتلب الليانات ايو و زويشهم بالنشرررة، كما  سررتقلل قخرر لة واخررتفسررارات الممال  اول ال

 يتمُّ اختقلال التللات وايختفسارات عن طريق:  

   www.stats.gov.saالموةل اإلكتروني الرخمي للئي ة    •

  info@stats.gov.saللئي ة اللريش اإلكتروني الرخمي  •

  Client Support (cs@stats.gov.saبشعم الممال  )اللريش اإلكتروني اللاع  •

 الزيارة الرخمية لمقر الئي ة الرخمي في الرياض قو قاش فروعئا بمناطق المملكة.  •

 اللتابات الرخمية. •

 (.920020081الئا ف اإاصائي عل  رةم ) •

 
 إجراءات الجودة المطبقة |

  لضل نتائج نشرة الحسابات القومية التفصيلية للمشيش من إارا ات الجوية الفنية وذلك لضماد اوية الليانات، ومن هذه اإارا ات: 

اول  يضرراااتمراامة الليانات الوارية من السررجالت اإيارية والتحقق من شررموليتئا. والتواصررل مل الجئات المزوية بالليانات إد يعت الحااة لتقشيم اإ .1

 الليانات محل المالاظة.

 التحقق من منتقية الملراات بمقارنتئا باسرةام التاريلية ومتابقتئا لواةل الحسابات القومية.  .2

 ايلتزام بنشر النتائج اسب مواعيش النشر المحشية مسلقًا. .3
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 المستفيدون من النشرة وأوجه اًلستفادة |

)ومن قهمئا يسررتفيش من نشرررة الحسررابات القومية متلذو القرارات وراخررمو اللتط واللاالود وكافة المسررتفيشين من الجئات والئي ات والمؤخررسررات الحكومية 

لشولية ومن قهمئا )المركز ويارة ايةتصررراي والتلتيط، ويارة المالية، مؤخرررسرررة النقش المربي السرررمويح...ال ( والقتاع اللاع. والمنظمات والئي ات ايةليمية وا

 ال (. الشولي،، اللنك الشولي، صنشوإ النقش ااممة الشول المربية، ايخكوااإاصائي لمجلي التماود اللليجي، صنشوإ النقش المربي، 

ةتصررايية الملتلفة في النا ج ايو يسررتفاي من نتائج النشرررة في ةياس مسررتوى التنمية ايةتصررايية و حشيش مشى مسرراهمة القتاعات التنظيمية واسنشررتة اي

 المحلي اإامالي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمكن ايطالع عل   فاصيل نشرة الحسابات القومية من والل الموةل الرخمي للئي ة عل  اإنترنت

https://www.stats.gov.sa/ar/823 

https://www.stats.gov.sa/ar/823
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 المتكاملة االقتصادية الحسابات

 

Integrated Economic Accounts 
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S.1 : Total economy account (2018)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2018( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
1,180,9371,180,937

785,960785,960
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,621,375122,995742,048801,8785,0374,293,3334,293,333

P.2Intermediate consumption1,436,1531,436,1531,167301,243188,20522,405923,134االستهالك الوسيط

92,27892,278
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
92,27892,278

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,949,4572,949,4573,869500,635553,843100,5911,698,241

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
277,766277,76632616,66370,3017,822182,654

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,671,6912,671,6913,544483,972483,54292,7691,515,587

-394,977-394,977
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services

Account II.1.1 : Generation of income account الحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services
-394,977-394,977

1,698,241100,591553,843500,6353,8692,949,4572,949,457
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,515,58792,769483,542483,9723,5442,671,6912,671,691
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
799,304799,3043,54453,069483,54219,117240,034

D.11Wages and salaries749,519749,5193,36651,408452,73518,168223,842األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
49,78549,7851781,66130,80794816,192

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
130,530130,5302,9393,92031,394

D.21Taxes on products92,27892,278الضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 38,25338,2532,9393,92031,394الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-11,286-11,286-11,286االعانات

D.31Subsidies on production-11,286-11,286-11,286االعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production

B.2gOperating surplus, Gross1,586,2811,586,28132670,30277,5541,438,099فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net1,325,1781,325,17869,7331,255,446فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross444,628444,628444,628الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net427,965427,965427,965الدخل المختلط الصافي

  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد
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S.1 : Total economy account (2018)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2018( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.1.2 : Allocation of primary income account الحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

B.2gOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,438,09977,55470,3023261,586,2811,586,281

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي444,628444,628444,628

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي427,965427,965427,965

D.1تعويضات العاملين797,141797,1413,419800,560
Compensation of 

employees
1,2561,256

D.11Wages and salaries1,2561,256الرواتب واالجور750,388750,3883,419753,807

46,75346,75346,753
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

130,530130,530130,530
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج92,27892,27892,278

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج38,25338,25338,253

D.3Subsidiesاالعانات11,286-11,286-11,286-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج11,286-11,286-11,286-
Other subsidies on 

production

D.4Property income738,39471,738666,65725,00815,88143,628582,140دخل الملكية17,875144,734482,87552,20645697,73540,659738,394

D.41Interest115,98229,81686,16725,00815,87619,72125,563الفائدة2,24471,49031,144104,87811,104115,982

D.42دخل الشركات الموزع15,63173,244480,77921,06245590,76129,555620,315
Distributed income of 

corporations
620,31541,922578,39323,907554,487

عائدات االستثمارات األجنبية 

المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rent2,0962,0962,091االيجار2,0962,0962,096

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,978,3732,978,3733711,268,967656,540178,661873,834

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,700,6072,700,607451,252,304586,239170,839691,181

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world  ) Uses  مدين ) استخدامات Total economy )  Resources  دائن ) مواردTotal
Code

Total
Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2018)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2018( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.2 : Secondary distribution of income account الحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

B.5gالدخل القومي االجمالي873,834178,661656,5401,268,9673712,978,3732,978,373
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي691,181170,839586,2391,252,304452,700,6072,700,607
Balance of primary 

incomes, Net

197,279197,279197,279
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
197,279197,2791,932195,347

D.51Taxes on income197,279197,2791,932195,347ضريبة الدخل197,279197,279197,279

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions88,92388,92388,923المساهمات االجتماعية88,92388,92388,923

115,787115,787115,787
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
115,787115,78735,09080,697

D.7Other current transfers369,552369,5522,396129,194179,05442,82916,079التحويالت الجارية األخرى17,71417,073118,42754,5727,767215,553153,998369,551

14,69614,69614,696
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
14,69614,6967916,9381761,3275,464

2,1699912926,17583610,46310,463
المتطلبات على التامين 

على غير الحياة
D.72Non-life insurance claims10,46310,46310,463

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري6,9066,906
Current international 

cooperation
6,9066,9066,906

D.75تحويالت جارية متنوعة15,5451,386118,13548,3976,931190,394147,092337,487
Miscellaneous current 

transfers
337,487337,4871,605122,256171,97131,03910,615

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,824,3742,824,3745,7421,221,209758,102159,199680,122

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net2,546,6082,546,6085,4161,204,545687,801151,378497,469

Account II.3 : Redistribution of income in kind account الحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

680,122159,199758,1021,221,2095,7422,824,3742,824,374
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

497,469151,378687,8011,204,5455,4162,546,6082,546,608
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind59,18659,1865,03754,149التحويالت االجتماعية العينية59,18659,18659,186

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,824,3742,824,3747051,280,395703,953159,199680,122

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
2,546,6082,546,6083791,263,731633,652151,378497,469

Total economy
Rest of the 

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

Transaction
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات Total
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S.1 : Total economy account (2018)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2018( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.4.1 : Use of Disposable income account الحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

680,122159,199758,1021,221,2095,7422,824,3742,824,374
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

497,469151,378687,8011,204,5455,4162,546,6082,546,608
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,849,3781,849,3785,0371,118,241726,101

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
59,18659,1865,03754,149

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
671,951671,951671,951

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross974,997974,997705102,96832,002159,199680,122االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net697,231697,23137986,305-38,300151,378497,469االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي269,894-269,894-

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income account الحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

680,122159,199703,9531,280,3957052,824,3742,824,374
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

497,469151,378633,6521,263,7313792,546,6082,546,608
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,849,3781,849,3781,177,427671,951االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
1,177,4271,177,4271,177,427

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
671,951671,951671,951

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross974,997974,997705102,96832,002159,199680,122االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net697,231697,23137986,305-38,300151,378497,469االدخار الصافي

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات
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S.1 : Total economy account (2018)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2018( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account III.1 :Capital account الحساب III.1 : حساب رأس المال 

B.8nSaving, Net427,336-269,894697,23137986,305-38,300151,378497,469االدخار الصافي

389,39026,799160,46742,05187618,794618,794
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت182,654-7,822-70,301-16,663-326-277,766-277,766-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون49,0608,93311,16217,15486,30986,309

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

3,79616,692-20,488
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-produced 

non-financial assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
234234234

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-234-234-234

237,876123,467-156,55364,252852269,894-269,894
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
427,336-269,894697,23161386,305-38,534151,378497,469

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2017)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2017( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
899,975899,975

757,408757,408
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,396,351114,301646,836764,5014,3563,926,3453,926,345

P.2Intermediate consumption1,367,5251,367,525973272,825155,7598,996928,971االستهالك الوسيط

23,37823,378
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
23,37823,378

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,582,1982,582,1983,383491,675491,077105,3051,467,380

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
279,172279,17225913,25170,9767,920186,766

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,303,0262,303,0263,124478,425420,10197,3851,280,614

-142,567-142,567
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services

Account II.1.1 : Generation of income account الحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services
-142,567-142,567

1,467,380105,305491,077491,6753,3832,582,1982,582,198
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,280,61497,385420,101478,4253,1242,303,0262,303,026
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
711,715711,7153,12451,386420,10118,367218,737

D.11Wages and salaries668,087668,0872,96649,486394,19617,456203,982األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
43,46343,4631581,73425,90591114,755

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
70,92870,92826,10831821,124

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 70,41470,41426,10831821,124الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-5,025-5,025-5,025االعانات

D.31Subsidies on production-5,025-5,025-5,025االعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production

B.2gOperating surplus, Gross1,413,7771,413,77725970,97686,6201,232,544فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net1,147,8551,147,85578,7001,045,778فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross391,317391,317414,181الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net378,067378,067400,930الدخل المختلط الصافي

  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد
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S.1 : Total economy account (2017)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2017( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.1.2 : Allocation of primary income account الحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

B.2gOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,232,54486,62070,9762591,413,7771,413,777

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي414,181391,317391,317

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي400,930378,067378,067

D.1تعويضات العاملين709,712709,7122,928712,640
Compensation of 

employees
1,0901,090

D.11Wages and salaries1,0901,090الرواتب واالجور668,087668,0872,928671,015

41,62541,62541,625
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

70,41470,41470,414
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج70,41470,41470,414

D.3Subsidiesاالعانات5,025-5,025-5,025-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج5,025-5,025-5,025-
Other subsidies on 

production

D.4Property income462,07769,826392,25110,8849,90524,874346,588دخل الملكية15,352106,942279,66732,20738434,20627,871462,077

D.41Interest50,05650,05610,8849,90514,60114,666الفائدة1,20435,45513,39750,05650,056

D.42دخل الشركات الموزع14,14971,487279,66718,81038384,15027,871412,021
Distributed income of 

corporations
412,02169,826342,19510,273331,922

عائدات االستثمارات األجنبية 

المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,622,1502,622,1502971,145,217406,127168,688901,307

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,342,9782,342,978381,131,966335,151160,768714,541

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world  ) Uses  مدين ) استخدامات Total economy )  Resources  دائن ) مواردTotal
Code

Total
Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2017)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2017( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.2 : Secondary distribution of income account الحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

B.5gالدخل القومي االجمالي901,307168,688406,1271,145,2172972,622,1502,622,150
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي714,541160,768335,1511,131,966382,342,9782,342,978
Balance of primary 

incomes, Net

334,943334,943334,943
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
334,943334,9431,762333,182

D.51Taxes on income334,943334,9431,762333,182ضريبة الدخل334,943334,943334,943

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions81,69481,69481,694المساهمات االجتماعية81,69481,69481,694

103,098103,098103,098
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
103,098103,09826,50876,590

D.7Other current transfers228,232228,232873134,10663,61814,40915,225التحويالت الجارية األخرى2,62416,35421,10340,0484,66184,790143,442228,232

15,32115,32115,321
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
15,32115,3218737,1221,4565,870

2,6241,0337,30252411,48311,483
المتطلبات على التامين 

على غير الحياة
D.72Non-life insurance claims11,48311,48311,483

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري143,442143,442
Current international 

cooperation
143,442143,442123,85719,585

D.75تحويالت جارية متنوعة21,10332,7464,13757,98657,986
Miscellaneous current 

transfers
57,98657,9863,12744,0331,4709,356

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,478,7082,478,7084,0841,072,563672,047173,975555,525

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net2,199,5362,199,5363,8261,059,312601,071166,055368,759

Account II.3 : Redistribution of income in kind account الحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

555,525173,975672,0471,072,5634,0842,478,7082,478,708
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

368,759166,055601,0711,059,3123,8262,199,5362,199,536
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind57,53657,5364,39753,139التحويالت االجتماعية العينية57,53657,53657,536

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,478,7082,478,708-3131,130,098618,909

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
2,199,5362,199,536-5711,116,848547,932

Total economy
Rest of the 

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

Transaction
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات Total
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S.1 : Total economy account (2017)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2017( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.4.1 : Use of Disposable income account الحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

555,525173,975672,0471,072,5634,0842,478,7082,478,708
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

368,759166,055601,0711,059,3123,8262,199,5362,199,536
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,694,6221,694,6224,3971,059,247630,978

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
57,53657,5364,39753,139

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
577,840577,840577,840

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross784,086784,086-31313,31641,069173,975555,525االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net504,914504,914-57165-29,907166,055368,759االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي39,242-39,242-

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income account الحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

618,9091,130,098-3132,478,7082,478,708
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

547,9321,116,848-5712,199,5362,199,536
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,694,6221,694,6221,116,783577,840االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
1,116,7831,116,7831,116,783

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
577,840577,840577,840

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross784,086784,086-31313,31641,069555,525االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net504,914504,914-57165-29,907368,759االدخار الصافي

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

36 

 

 

 

S.1 : Total economy account (2017)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2017( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account III.1 :Capital account الحساب III.1 : حساب رأس المال 

B.8nSaving, Net465,672-39,242504,914-31365-29,907166,055368,759االدخار الصافي

405,04925,203175,51026,39576632,232632,232
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت186,766-7,920-70,976-13,251-259-279,172-279,172-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون78,4047,63826,97721113,040113,040

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

25,068-25,068
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-produced 

non-financial assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
31,83531,83521630,4771,143

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-31,835-31,835-31,835

73,215141,134-191,34415,4896539,242-39,242
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
440,199-39,242479,441-9730,542-61,743166,055369,901

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2016)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2016( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
753,225753,225

742,913742,913
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,199,154107,684639,294701,5903,7883,651,5103,651,510

P.2Intermediate consumption1,258,8631,258,863846249,300151,7798,072848,866االستهالك الوسيط

25,86225,862
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
25,86225,862

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,418,5092,418,5092,942452,290487,51599,6131,350,288

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
318,927318,92719716,10868,0527,524227,045

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,099,5822,099,5822,745436,181419,46392,0881,123,243

-10,312-10,312
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services

Account II.1.1 : Generation of income account الحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services
-10,312-10,312

1,350,28899,613487,515452,2902,9422,418,5092,418,509
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,123,24392,088419,463436,1812,7452,099,5822,099,582
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
702,810702,8102,74550,311419,46316,289214,001

D.11Wages and salaries661,756661,7562,60848,802393,71115,475201,161األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
41,05341,0531371,50925,75281412,840

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
42,34942,3492,95478612,747

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 42,34942,3492,95478612,747الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-7,450-7,450-6,833االعانات

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production
-7,450-7,450-6,833

B.2gOperating surplus, Gross1,281,1591,281,15919768,05282,5371,130,372فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net978,340978,34075,013903,327فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross399,641399,641399,641الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net383,533383,533383,533الدخل المختلط الصافي

Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2016)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2016( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.1.2 : Allocation of primary income account الحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

B.2gOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,130,37282,53768,0521971,281,1591,281,159

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي399,641399,641399,641

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي383,533383,533383,533

D.1تعويضات العاملين700,796700,7963,167703,963
Compensation of 

employees
1,1531,153

D.11Wages and salaries1,1531,153الرواتب واالجور659,743659,7433,167662,910

41,05341,05341,053
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

42,34942,34942,349
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج42,34942,34942,349

D.3Subsidiesاالعانات7,450-7,450-7,450-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج0-7,450-7,450-7,450
Other subsidies on 

production

D.4Property income332,09688,736243,35923,92824,466194,965دخل الملكية17,321102,991133,76050,24729304,34827,747332,096

D.41Interest70,92070,92023,92814,74832,244الفائدة4,51435,36931,03770,92070,920

D.42دخل الشركات الموزع12,80767,623133,76019,21029233,42927,747261,176
Distributed income of 

corporations
261,17688,736172,4399,718162,722

عائدات االستثمارات األجنبية 

المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,477,4842,477,4842261,126,756236,711161,063952,728

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,158,5572,158,557291,110,648168,659153,539725,683

Total economy )  Resources  دائن ) مواردTotal
Code

Total
Rest of the 

world

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world  ) Uses  مدين ) استخدامات
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S.1 : Total economy account (2016)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2016( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.2 : Secondary distribution of income account الحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

B.5gالدخل القومي االجمالي952,728161,063236,7111,126,7562262,477,4842,477,484
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي725,683153,539168,6591,110,648292,158,5572,158,557
Balance of primary 

incomes, Net

342,396342,396342,396
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
342,396342,3961,656340,740

D.51Taxes on income342,396342,3961,656340,740ضريبة الدخل342,396342,396342,396

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions78,00278,00278,002المساهمات االجتماعية78,00278,00278,002

99,85499,85499,854
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
99,85499,85425,75274,101

D.7Other current transfers239,2690239,269759145,13563,44214,11815,814التحويالت الجارية األخرى2,73216,2115,76851,8074,05280,571158,698239,269

15,18715,18715,187
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
15,18715,1877596,9101,4436,075

2,7321,0247,17145511,38311,383
المتطلبات على التامين 

على غير الحياة
D.72Non-life insurance claims11,38311,38311,383

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري158,698158,698
Current international 

cooperation
158,6980158,698135,22423,474

D.75تحويالت جارية متنوعة5,76844,6363,59754,00254,002
Miscellaneous current 

transfers
54,00254,00203,00239,9681,2929,739

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,318,7862,318,7863,5191,055,280495,681165,401598,906

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net1,999,8601,999,8603,3221,039,172427,629157,876371,861

Account II.3 : Redistribution of income in kind account الحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

598,906165,401495,6811,055,2803,5192,318,7862,318,786
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

371,861157,876427,6291,039,1723,3221,999,8601,999,860
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind56,39256,3923,78852,604التحويالت االجتماعية العينية56,39256,39256,392

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,318,7862,318,786-2691,111,672443,077165,401598,906

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
1,999,8601,999,860-4661,095,564375,024157,876371,861

Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات Total Total economy
Rest of the 

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

Transaction
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S.1 : Total economy account (2016)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2016( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.4.1 : Use of Disposable income account الحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

598,906165,401495,6811,055,2803,5192,318,7862,318,786
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

371,861157,876427,6291,039,1723,3221,999,8601,999,860
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,660,0891,660,0893,7881,031,669624,632

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
1,088,0611,088,0613,7881,031,66952,604

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
572,028572,028572,028

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross658,698658,698-26923,611-128,951165,401598,906االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net339,771339,771-4667,503-197,004157,876371,861االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي89,41089,410

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income account الحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

598,906165,401443,0771,111,672-2692,318,7862,318,786
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

371,861157,876375,0241,095,564-4661,999,8601,999,860
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,660,0891,660,0891,088,061572,028االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
1,088,0611,088,0611,088,061

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
572,028572,028572,028

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross658,698658,698-26923,611-128,951165,401598,906االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net339,771339,771-4667,503-197,004157,876371,861االدخار الصافي

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات
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S.1 : Total economy account (2016)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2016( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account III.1 :Capital account الحساب III.1 : حساب رأس المال 

B.8nSaving, Net429,18189,410339,771-4667,503-197,004157,876371,861االدخار الصافي

386,32925,187193,86724,28072629,736629,736
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت227,045-7,524-68,052-16,108-197-318,927-318,927-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون85,7007,85624,816118,372118,372

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

8,908-8,908
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-produced 

non-financial assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
37,60237,60220337,3990

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-37,602-37,602-37,602

126,877132,357-369,32920,822-138-89,41089,410
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
429,18189,410339,771-26344,902-234,606157,876371,861

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
817,539817,539

950,830950,830
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,350,147102,893749,613691,8263,6613,898,1393,898,139

P.2Intermediate consumption1,470,6221,470,622823248,224274,5467,661939,368االستهالك الوسيط

25,99525,995
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
25,99525,995

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,453,5122,453,5122,838443,602475,06795,2311,410,779

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
310,729310,72920516,82561,3697,859224,470

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,142,7832,142,7832,633426,777413,69887,3721,186,309

133,291133,291
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services

Account II.1.1 : Generation of income account الحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of goods 

and services
133,291133,291

1,410,77995,231475,067443,6022,8382,453,5122,453,512
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,186,30987,372413,698426,7772,6332,142,7832,142,783
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
682,287682,2872,63347,109413,69815,216203,631

D.11Wages and salaries635,464635,4642,50145,695381,39914,455191,413األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
46,82346,8231321,41332,29976112,218

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
41,91841,9182,85375912,311

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 41,91841,9182,85375912,311الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-8,117-8,117-7,235االعانات

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production
-8,117-8,117-7,235

B.2gOperating surplus, Gross1,342,9021,342,90220561,36979,2561,202,072فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net1,048,9981,048,99871,397977,602فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross394,522394,522394,522الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net377,697377,697377,697الدخل المختلط الصافي

  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد
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S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.1.2 : Allocation of primary income account الحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

B.2gOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,202,07279,25661,3692051,342,9021,342,902

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي394,522394,522394,522

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي377,697377,697377,697

D.1تعويضات العاملين679,727679,7273,668683,395
Compensation of 

employees
1,1081,108

D.11Wages and salaries1,1081,108الرواتب واالجور632,904632,9043,668636,572

46,82346,82346,823
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

41,91841,91841,918
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج41,91841,91841,918

D.3Subsidiesاالعانات8,117-8,117-8,117-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج0-8,117-8,117-8,117
Other subsidies on 

production

D.4Property income375,71384,830290,88422,89521,898246,090دخل الملكية16,28696,900186,61348,45119348,26927,444375,713

D.41Interest68,54868,54822,89513,03532,617الفائدة4,60533,01330,93068,54868,548

D.42دخل الشركات الموزع11,68163,887186,61317,52119279,72127,444307,166
Distributed income of 

corporations
307,16684,830222,3368,863213,473

عائدات االستثمارات األجنبية 

المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,508,3372,508,3372241,099,804281,784154,257972,268

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,197,6082,197,608191,082,979220,415146,398747,797

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world  ) Uses  مدين ) استخدامات
Total economy

)  Resources  دائن ) موارد
Total

Code
Total

Rest of the 

world
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S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.2 : Secondary distribution of income account الحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

B.5gالدخل القومي االجمالي972,268154,257281,7841,099,8042242,508,3372,508,337
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي747,797146,398220,4151,082,979192,197,6082,197,608
Balance of primary 

incomes, Net

327,877327,877327,877
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
327,877327,8771,510326,366

D.51Taxes on income327,877327,8771,510326,366ضريبة الدخل327,877327,877327,877

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions88,96388,96388,963المساهمات االجتماعية88,96388,96388,963

116,814116,814116,814
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
116,814116,81432,29984,515

D.7Other current transfers232,2950232,295779103,32395,64614,26818,278التحويالت الجارية األخرى2,77216,62829,49436,8884,67790,461141,834232,295

15,58915,58915,589
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
15,58915,5897797,0921,4816,235

2,7721,0407,27846211,55211,552
المتطلبات على التامين 

على غير الحياة
D.72Non-life insurance claims11,55211,55211,552

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري141,834141,834
Current international 

cooperation
141,8340141,83493,02648,808

D.75تحويالت جارية متنوعة29,49429,6114,21563,32063,320
Miscellaneous current 

transfers
63,32063,32003,20546,8371,23512,043

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,366,5032,366,5034,1221,061,220511,210159,556630,395

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net2,055,7742,055,7743,9171,044,395449,841151,697405,925

Account II.3 : Redistribution of income in kind account الحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

630,395159,556511,2101,061,2204,1222,366,5032,366,503
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

405,925151,697449,8411,044,3953,9172,055,7742,055,774
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind57,53157,5313,66153,870التحويالت االجتماعية العينية57,53157,53157,531

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,366,5032,366,5034611,118,751457,340159,556630,395

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
2,055,7742,055,7742561,101,926395,971151,697405,925

Total economy
Rest of the 

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

Transaction
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات Total
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S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account II.4.1 : Use of Disposable income account الحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

630,395159,556511,2101,061,2204,1222,366,5032,366,503
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

405,925151,697449,8411,044,3953,9172,055,7742,055,774
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,724,9461,724,9463,661985,146736,139

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
1,042,6771,042,6773,661985,14653,870

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
682,269682,269682,269

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross641,557641,55746176,074-224,929159,556630,395االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net330,829330,82925659,249-286,298151,697405,925االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي220,300220,300

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income account الحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

630,395159,556457,3401,118,7514612,366,5032,366,503
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

405,925151,697395,9711,101,9262562,055,7742,055,774
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,724,9461,724,9461,042,677682,269االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
1,042,6771,042,6771,042,677

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
682,269682,269682,269

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross641,557641,55746176,074-224,929159,556630,395االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net330,829330,82925659,249-286,298151,697405,925االدخار الصافي

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

46 

 

 

 

S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

S.11S.12S.13S.14S.15S.1S.2SSS.2S.1S.15S.14S.13S.12S.11

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account III.1 :Capital account الحساب III.1 : حساب رأس المال 

B.8nSaving, Net551,128220,300330,82925659,249-286,298151,697405,925االدخار الصافي

409,01715,800270,34936,10680731,352731,352
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت224,470-7,859-61,369-16,825-205-310,729-310,729-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون105,00017,5717,935130,505130,505

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

49,653-49,653
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-produced 

non-financial assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
44,41444,41427342,9291,212

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-44,414-44,414-44,414

117,590126,185-589,345124,616655-220,300220,300
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
551,128220,300330,829529102,178-330,712151,697407,137

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
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Accounts 0 : Goods and services account 
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O الحسابAccount 0
Account 0 : Goods and services accountالحساب O : حساب السلع والخدمات

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.13,898,1393,737,9923,926,3454,293,333المخرجاتOutputP.1

P.21,470,6221,339,7101,367,5251,436,153االستهالك الوسيطIntermediate consumptionP.2

P.3736,139624,632630,978726,101االنفاق االستهالكي النهائي للحكومةGovernment final consumption expenditureP.3

P.3153,87045,71053,13954,149االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32682,269578,922577,840671,951االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.3985,1461,031,6581,059,2471,118,241االنفاق االستهالكي النهائي العائليPrivate final consumption expenditureP.3

P.31985,1461,031,6581,059,2471,118,241االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.33,6613,7984,3975,037االنفاق االستهالكي النهائي للهيئات التي التهدف للربحNon-profit institutions final consumption expenditureP.3

P.313,6613,7984,3975,037االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.51731,352640,943632,232618,794اجمالي تكوين راس المال الثابتGross fixed capital formationP.51

P.52130,505111,178113,04086,309التغيرات في المخزونChanges in inventoriesP.52

P.53احتياز النفائس مخصومًا منه النفائس المتخلص منهاAcquisitions less disposals of valuablesP.53

P.6817,539743,589899,9751,180,937صادرات السلع والخدماتExports of goods and servicesP.6

P.61763,262683,746831,9811,103,952صادرات السلعExports of goods P.61

P.6254,27759,84367,99476,985صادرات الخدماتExports of  servicesP.62

P.7950,830731,656757,408785,960مستوردات السلع والخدماتImports of goods and servicesP.7

P.71655,033509,584462,752471,141مستوردات السلعImports of goods P.71

P.72295,796222,072294,656314,819مستوردات الخدماتImports of  servicesP.72

D.225,99525,86223,37892,278الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.2

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productsD.31

TransactionCodeالبندالرمز

20152017 20162018
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Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2018)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2018

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

المجموعبقية العالم، الجاري ورأس المالرأس المالاستخدام الدخلالتوزيع الثانوي للدخلالتوزيع األولي للدخلاإلنتاجالسلع والخدمات

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,436,1531,849,378705,1021,180,9375,171,571

Output and Taxes on products less  
subsidies

4,385,6114,385,611

Net domestic productProperty income

2,671,691666,65772,9933,411,341

Net national income

2,700,606412,8333,113,439

2,546,608002,546,608

277,766697,231234975,231

785,96044,078153,9980269,8941,253,931

 Including taxes on production and imports (cell 3&4 , 10&11) and (cell 10&11 and 3&4) ROW *بما في ذلك الضرائب على المستوردات من )الخانة 3 و 4 و 10 و 11( وإلى ) الخانة 10 و 11و 3 و4( بقية العالم.*

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution
of income

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم

 Current tax on income, wealth etc andالتوزيع الثانوي للدخل
current transfers

Current tax on income, wealth etc and current 
transfers from ROW

Secondary distribution 
of income

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

Use of incomeNet disposable incomeAdjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds from ROW

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها األصول 

المتخلص منها من بقية العالم
رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition less 

disposals of non-produced assets
Capital transfers receivable (+) / payable (-)

and acquisitions less of non-produced assets 
by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد
بقية العالم، الجاري ورأس 

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employees andالمال
property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc and 
current transfers

to ROW

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

to ROW

Net lending (+)/ Net borrowing (-) 
of the total economy

Rest of the world, 
Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

975,2311,253,931
Total

المجموع
5,171,5714,385,6113,411,3413,113,4392,546,608
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Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2017)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2017

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

المجموعبقية العالم، الجاري ورأس المالرأس المالاستخدام الدخلالتوزيع الثانوي للدخلالتوزيع األولي للدخلاإلنتاجالسلع والخدمات

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,367,5251,694,622745,272899,9754,707,394

Output and Taxes on products less  
subsidies

3,949,9863,949,986

Net domestic productProperty income

2,303,289392,25170,9162,766,457

Net national income

2,343,406419,7332,763,139

2,199,964002,199,964

279,172505,34231,835816,349

757,40830,799143,442039,242970,891

 Including taxes on production and imports (cell 3&4 , 10&11) and (cell 10&11 and 3&4) ROW *بما في ذلك الضرائب على المستوردات من )الخانة 3 و 4 و 10 و 11( وإلى ) الخانة 10 و 11و 3 و4( بقية العالم.*

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution
of income

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم

 Current tax on income, wealth etc andالتوزيع الثانوي للدخل
current transfers

Current tax on income, wealth etc and current 
transfers from ROW

Secondary distribution 
of income

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

Use of incomeNet disposable incomeAdjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds from ROW

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها األصول 

المتخلص منها من بقية العالم
رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition less 

disposals of non-produced assets
Capital transfers receivable (+) / payable (-)

and acquisitions less of non-produced assets 
by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد
بقية العالم، الجاري ورأس 

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employees andالمال
property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc and 
current transfers

to ROW

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

to ROW

Net lending (+)/ Net borrowing (-) 
of the total economy

Rest of the world, 
Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

816,350970,891
Total

المجموع
4,707,3943,949,9862,766,4562,763,1392,199,964
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Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2016)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2016

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

المجموعبقية العالم، الجاري ورأس المالرأس المالاستخدام الدخلالتوزيع الثانوي للدخلالتوزيع األولي للدخلاإلنتاجالسلع والخدمات

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,258,8631,660,089748,108753,2254,420,285

Output and Taxes on products less  
subsidies

3,677,3723,677,372

Net domestic productProperty income

2,099,582243,35989,8902,432,831

Net national income

2,158,557422,96702,581,524

1,999,8601,999,860

318,927339,77137,602696,300

742,91330,914158,698-89,410843,115

 Including taxes on production and imports (cell 3&4 , 10&11) and (cell 10&11 and 3&4) ROW *بما في ذلك الضرائب على المستوردات من )الخانة 3 و 4 و 10 و 11( وإلى ) الخانة 10 و 11و 3 و4( بقية العالم.*

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution
of income

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم

 Current tax on income, wealth etc andالتوزيع الثانوي للدخل
current transfers

Current tax on income, wealth etc and current 
transfers from ROW

Secondary distribution 
of income

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

Use of incomeNet disposable incomeAdjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds from ROW

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها األصول 

المتخلص منها من بقية العالم
رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition less 

disposals of non-produced assets
Capital transfers receivable (+) / payable (-)

and acquisitions less of non-produced assets 
by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد
بقية العالم، الجاري ورأس 

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employees andالمال
property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc and 
current transfers

to ROW

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

to ROW

Net lending (+)/ Net borrowing (-) 
of the total economy

Rest of the world, 
Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

696,300843,115
Total

المجموع
4,420,2853,677,3722,432,8312,581,5241,999,860
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Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2015)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2015

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

المجموعبقية العالم، الجاري ورأس المالرأس المالاستخدام الدخلالتوزيع الثانوي للدخلالتوزيع األولي للدخلاإلنتاجالسلع والخدمات

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,470,6221,724,946861,857817,5394,874,964

Output and Taxes on products less  
subsidies

3,924,1343,924,134

Net domestic productProperty income

2,142,783290,88485,9372,519,604

Net national income

2,197,608418,33702,615,946

2,055,7742,055,774

310,729330,82944,414685,972

950,83031,112141,834-220,300903,477

 Including taxes on production and imports (cell 3&4 , 10&11) and (cell 10&11 and 3&4) ROW *بما في ذلك الضرائب على المستوردات من )الخانة 3 و 4 و 10 و 11( وإلى ) الخانة 10 و 11و 3 و4( بقية العالم.*

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution
of income

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم

 Current tax on income, wealth etc andالتوزيع الثانوي للدخل
current transfers

Current tax on income, wealth etc and current 
transfers from ROW

Secondary distribution 
of income

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

Use of incomeNet disposable incomeAdjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

Adjustment for the change in net equity of 
households on pension funds from ROW

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها األصول 

المتخلص منها من بقية العالم
رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition less 

disposals of non-produced assets
Capital transfers receivable (+) / payable (-)

and acquisitions less of non-produced assets 
by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد
بقية العالم، الجاري ورأس 

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employees andالمال
property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc and 
current transfers

to ROW

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

to ROW

Net lending (+)/ Net borrowing (-) 
of the total economy

Rest of the world, 
Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

685,972903,476
Total

المجموع
4,874,9643,924,1342,519,6042,615,9462,055,774
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 األسماكالزراعة والغابات وصيد 

 

Agriculture, Forestry & Fishing 
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.144,06544,53546,58744,194المخرجاتOutputP.1

P.214,87915,06516,48615,281االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
29,18629,47030,10128,913

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c9,8659,4447,7697,045إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
19,32220,02622,33221,868

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
29,18629,47030,10128,913

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
19,32220,02622,33221,868

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.15,7095,8585,9886,701تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.115,3665,5075,5846,213األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12343351404488مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.28228511,4111,918الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.298228511,4111,918الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.394,075-1,814-2,467-3,527-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g26,18225,22824,51724,370فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n16,31815,78416,74817,325فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g26,18225,22824,51724,370فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n16,31815,78416,74817,325فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.48522,1179332,7141,0172,4521,2952,204دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41151,460161,47646715998الفائدةInterestD.41

D.428366569171,2381,0131,7811,2901,206دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g24,91723,44623,08223,461ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n15,05314,00215,31316,416ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g24,91723,44623,08223,461ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n15,05314,00215,31316,416ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7502234920947201315234التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g24,74523,28722,92823,541الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,88013,84215,15916,496الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g24,74523,28722,92823,541الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,88013,84215,15916,496الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 24,74523,28722,92823,541االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n14,88013,84215,15916,496االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n14,88013,84215,15916,496االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.511,389-1,890-1,803-3,948اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c7,045-7,769-9,444-9,865-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.529,97615,26313,9646,908التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r1,212التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 12,0339,82610,85518,022صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
16,09213,84215,15916,496

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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 الزيت الخام والغاز الطبيعي

 

Crude Petroleum & Natural Gas 
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1599,313547,415685,431885,542المخرجاتOutputP.1

P.210,38325,24241,43715,466االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
588,930522,173643,994870,076

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c26,85724,50420,15732,920إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
562,073497,669623,837837,156

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2018

TransactionCode البندالرمز

201520162017
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
588,930522,173643,994870,076

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
562,073497,669623,837837,156

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.129,73330,48631,16028,180تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1127,94928,65629,05826,861األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,7841,8292,1021,319مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.22,459الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.292,459الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g559,197491,687612,834839,436فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n532,340467,184592,677806,516فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

2015201620172018

Code Transaction
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g439,401481,739371,699341,910ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n412,544457,235351,542308,990ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5281,999192,410149,129الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51281,999192,410149,129ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72332,5612292,1682202,0882,8671,893التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g155,074479,800177,422193,754الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n128,216455,296157,265160,834الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

2015201620172018

TransactionCode
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g559,197491,687612,834839,436فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n532,340467,184592,677806,516فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4119,7969,949241,135695498,221دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.416951,993الفائدةInterestD.41

D.42119,7969,949241,135494,137دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.452,091االيجارRentD.45

B.5g439,401481,739371,699341,910ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n412,544457,235351,542308,990ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2018

TransactionCode البندالرمز

201520162017
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g155,074479,800177,422193,754الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n128,216455,296157,265160,834الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 155,074479,800177,422193,754االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n128,216455,296157,265160,834االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

2015201620172018

TransactionCode
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n128,216455,296157,265160,834االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5161,61552,57755,125127,882اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c32,920-20,157-24,504-26,857-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.521329,557-145-1,314التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
3,796

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r1,143التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 92,145427,367123,57252,519صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
128,216455,296158,408160,834

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

2015201620172018

Transactioncode
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Other activities of Mining & Quarrying 
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.116,70816,58217,73416,824المخرجاتOutputP.1

P.25,4955,4535,9685,532االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
11,21411,12911,76711,292

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c1,3731,3151,081981إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9,8419,81410,68510,311

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
11,21411,12911,76711,292

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9,8419,81410,68510,311

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.11,2121,2251,2521,402تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.111,1391,1521,1681,299األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12737484102مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2111115190259الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29111115190259الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g9,8919,78910,3249,632فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n8,5188,4749,2438,651فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g9,8919,78910,3249,632فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n8,5188,4749,2438,651فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.418202228دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.4218202228دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g9,9099,80910,3469,660ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n8,5368,4949,2658,679ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g9,9099,80910,3469,660ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n8,5368,4949,2658,679ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51383,5973,517585الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511383,5973,517585ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.772537207719945232التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g9,5256,0126,6368,889الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n8,1524,6975,5557,908الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g9,5256,0126,6368,889الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n8,1524,6975,5557,908الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 9,5256,0126,6368,889االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n8,1524,6975,5557,908االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n8,1524,6975,5557,908االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.515,43338,30640,16229,518اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c981-1,081-1,315-1,373-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52508-1,027-1,122-5,668التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 20,122-32,500-31,172-1,576-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
8,1524,6975,5557,908

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1169,12078,52097,906205,670المخرجاتOutputP.1

P.2106,19713,18014,42498,374االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
62,92365,34083,482107,296

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c1,65114,92912,2819,784إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
61,27250,41171,20197,512

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2018

TransactionCode البندالرمز

201520162017
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
62,92365,34083,482107,296

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
61,27250,41171,20197,512

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.16,3146,4736,6179,347تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.115,9356,0856,1709,214األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12379388446133مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2216الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29216الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g56,61058,86776,86597,733فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,95943,93864,58587,949فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

2015201620172018

Code Transaction
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g56,61058,86776,86597,733فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,95943,93864,58587,949فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,63614,4951,7371,6551,8851,9531002,151دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41891,18441550112501002,135الفائدةInterestD.41

D.421,54713,3111,6961,1051,8741,70316دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g43,75158,94976,79795,682ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n42,10044,02064,51685,898ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2018

TransactionCode البندالرمز

201520162017
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g43,75158,94976,79795,682ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n42,10044,02064,51685,898ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.531,33332,90028,287الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5131,33332,90028,287ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72221,8152191,5692101,511229646التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g10,82457,59842,59666,978الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n9,17342,66930,31557,194الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

2015201620172018

TransactionCode
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g10,82457,59842,59666,978الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n9,17342,66930,31557,194الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 10,82457,59842,59666,978االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n9,17342,66930,31557,194االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

2015201620172018

TransactionCode
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n9,17342,66930,31557,194االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5118,41240,71642,68935,697اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c9,784-12,281-14,929-1,651-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52470-2,270-2,481-1,362التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 8,95019,3642,17731,750-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
9,17342,66930,31557,194

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

2015201620172018

Transactioncode
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 الصناعات التحويلية االخرى

 

Other Manufacturing 
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1558,037550,292551,666523,330المخرجاتOutputP.1

P.2337,789331,432344,573319,388االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
220,248218,860207,093203,942

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c104,18599,74682,05174,406إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
116,063119,114125,042129,536

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
220,248218,860207,093203,942

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
116,063119,114125,042129,536

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.139,75941,23042,14347,161تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1137,37338,75739,30043,728األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.122,3862,4742,8433,433مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.22,2152,2933,8005,166الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.292,2152,2933,8005,166الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.396,359-2,831-3,850-3,193-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g181,467179,186163,981157,974فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n77,28279,44081,93083,568فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g181,467179,186163,981157,974فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n77,28279,44081,93083,568فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,48050,6373,61090,6052,45049,3813,09135,443دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411,8625,5031,8365,4264902,4685953,670الفائدةInterestD.41

D.421,61845,1351,77485,1791,96046,9132,49631,773دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g134,31092,192117,049125,623ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,55434,99951,217-30,125ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g134,31092,192117,049125,623ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,55434,99951,217-30,125ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.591323,8724,669776الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5191323,8724,669776ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72072,8112042,3401962,2531,3032,623التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g130,79266,183110,324123,526الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,56328,27349,121-26,607الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g130,79266,183110,324123,526الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,56328,27349,121-26,607الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 130,79266,183110,324123,526االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n33,56328,27349,121-26,607االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n33,56328,27349,121-26,607االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5175,83055,98958,70243,145اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c74,406-82,051-99,746-104,185-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5216,05729,80727,26913,490التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 19,61324,35266,892-38,905صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
26,607-33,56328,27349,121

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Electricity, Gas and Water 
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.158,35762,78665,67962,306المخرجاتOutputP.1

P.228,01330,44733,32130,885االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
30,34532,33832,35831,420

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c21,98221,04517,31115,699إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
8,36311,29315,04715,722

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
30,34532,33832,35831,420

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
8,36311,29315,04715,722

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.17,2558,0258,2039,180تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.116,8207,5447,6508,512األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12435482553668مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2137141234319الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29137141234319الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g22,95324,17123,92121,922فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n9713,1266,6096,223فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

96 

 

 

Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g22,95324,17123,92121,922فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n9713,1266,6096,223فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4143,341155,15143,48552,924دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41141,424151,532469751,036الفائدةInterestD.41

D.421,9183,6192,7881,888دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g19,62519,03520,44019,002ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,0103,1293,304-2,357-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g19,62519,03520,44019,002ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,0103,1293,304-2,357-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7781,0927692273444490517التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g18,61018,18920,07018,975الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n2,8562,7583,277-3,371-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

98 

 

 

 

 

Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g18,61018,18920,07018,975الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n2,8562,7583,277-3,371-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 18,61018,18920,07018,975االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n2,8562,7583,277-3,371-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n2,8562,7583,277-3,371-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5140,97523,85425,00918,381اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c15,699-17,311-21,045-21,982-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5213,65911,59110,6045,246التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 4,652-15,544-17,255-36,023-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-3,371-2,8562,7583,277

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Constructionالتشييد والبناء

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1380,288365,330366,242347,430المخرجاتOutputP.1

P.2239,240227,113248,545230,379االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
141,048138,217117,697117,051

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c5,9305,6784,6704,235إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
135,117132,539113,026112,816

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Constructionالتشييد والبناء

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
141,048138,217117,697117,051

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
135,117132,539113,026112,816

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.133,99634,67135,43839,658تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1131,95732,59133,04836,771األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.122,0402,0802,3912,887مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.21,5881,6452,7253,705الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.291,5881,6452,7253,705الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g105,463101,90179,53373,688فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n99,53396,22374,86269,453فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Constructionالتشييد والبناء

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g105,463101,90179,53373,688فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n99,53396,22374,86269,453فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,99910,3184,23215,7503,77110,3054,7868,400دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411,1234,0171,0793,8592881,7553502,609الفائدةInterestD.41

D.422,8766,3013,15311,8923,4848,5504,4365,791دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g99,14490,38372,99970,074ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n93,21484,70568,32865,838ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Constructionالتشييد والبناء

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g99,14490,38372,99970,074ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n93,21484,70568,32865,838ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.54,520118,16923,1093,841الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.514,520118,16923,1093,841ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.73888503827233676962,448810التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g28,12649,56167,870-94,162الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,80444,89063,635-88,232الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

106 

 

 

 

 

Constructionالتشييد والبناء

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g28,12649,56167,870-94,162الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,80444,89063,635-88,232الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 28,12649,56167,870-94,162االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n33,80444,89063,635-88,232االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Constructionالتشييد والبناء

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n33,80444,89063,635-88,232االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5127,90517,85718,72213,761اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c4,235-4,670-5,678-5,930-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52894-1,808-1,976-6,987التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 44,00732,64755,004-59,270صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
88,232-33,80444,89063,635

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1188,538187,220197,888187,723المخرجاتOutputP.1

P.269,66669,43175,98370,429االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
118,872117,789121,905117,294

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c9,3278,9307,3466,661إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
109,545108,860114,559110,633

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
118,872117,789121,905117,294

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
109,545108,860114,559110,633

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.124,56526,83027,42430,689تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1123,09125,22125,57428,456األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,4741,6101,8502,234مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.22,3712,4554,0685,530الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.292,3712,4554,0685,530الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g91,93788,50490,41381,075فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n82,60979,57583,06874,414فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g91,93788,50490,41381,075فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n82,60979,57583,06874,414فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,1428,7133,38710,2033,2795,6734,1666,394دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.415576,9795536,9301473,1521794,687الفائدةInterestD.41

D.422,5851,7342,8343,2723,1312,5213,9871,707دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g86,36581,68988,01978,847ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n77,03872,75980,67372,186ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g86,36581,68988,01978,847ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n77,03872,75980,67372,186ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.561616,1173,152524الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5161616,1173,152524ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72501,2082461,1112365351,574623التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g84,79064,70784,56879,274الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n75,46355,77777,22272,613الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g84,79064,70784,56879,274الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n75,46355,77777,22272,613الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 84,79064,70784,56879,274االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n75,46355,77777,22272,613االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n75,46355,77777,22272,613االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5121,91714,30514,99811,023اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c6,661-7,346-8,930-9,327-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.522,87914,25013,0376,449-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 65,75236,15256,53361,802صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
75,46355,77777,22272,613

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

117 

 

 

 

 

 

 الفنادق والمطاعم

 

Hotels & Restaurants 
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.129,65629,44932,08930,441المخرجاتOutputP.1

P.210,82810,78411,80210,939االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
18,82818,66420,28719,502

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c4,5674,3723,5973,262إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
14,26114,29216,69116,240

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
18,82818,66420,28719,502

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
14,26114,29216,69116,240

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.16,4927,0917,2478,110تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.116,1026,6656,7597,520األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12390425489590مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.26646871,1391,548الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.296646871,1391,548الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g11,67310,88711,9019,843فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n7,1066,5148,3056,582فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g11,67310,88711,9019,843فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n7,1066,5148,3056,582فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43438613621,218288796364705دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411354551344523620544306الفائدةInterestD.41

D.42208406228766252590320400دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g11,15510,03111,3939,502ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n6,5885,6597,7966,241ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g11,15510,03111,3939,502ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n6,5885,6597,7966,241ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51,02626,8161,311218الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511,02626,8161,311218ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72661,4912621,2832521,2361,6791,439التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g17,8069,0989,524-8,904الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n22,1795,5026,263-4,337الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g17,8069,0989,524-8,904الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n22,1795,5026,263-4,337الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 17,8069,0989,524-8,904االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n22,1795,5026,263-4,337االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n22,1795,5026,263-4,337االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.516,90625,77727,02619,864اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c3,262-3,597-4,372-4,567-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.529,39712,71411,6325,754التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 16,094-29,560-56,298-7,399-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
4,337-22,1795,5026,263

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1183,711189,978196,663186,561المخرجاتOutputP.1

P.280,65483,34291,20784,540االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
103,056106,636105,456102,021

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c18,80718,00614,81113,431إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
84,24988,63190,64588,590

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
103,056106,636105,456102,021

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
84,24988,63190,64588,590

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.124,42526,52027,10730,335تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1122,96024,92925,27928,127األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,4661,5911,8292,208مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.21,7221,7832,9554,018الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.291,7221,7832,9554,018الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g76,90978,33375,39467,669فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n58,10260,32760,58354,238فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g76,90978,33375,39467,669فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n58,10260,32760,58354,238فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,28032,7041,37254,1101,08729,5531,37723,412دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.414958,9195129,2241364,1951666,238الفائدةInterestD.41

D.4278523,78486144,88695125,3581,21117,174دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g45,48525,59546,92845,634ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n26,6787,59032,11732,203ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g45,48525,59546,92845,634ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n26,6787,59032,11732,203ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.53,49891,44944,7107,432الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.513,49891,44944,7107,432ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.74212,1104151,8943991,8242,6582,124التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g67,33379338,736-40,298الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,01825,305-85,338-21,491الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g67,33379338,736-40,298الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,01825,305-85,338-21,491الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 67,33379338,736-40,298االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n14,01825,305-85,338-21,491االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n14,01825,305-85,338-21,491االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5179,69425,81227,06319,890اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c13,431-14,811-18,006-18,807-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5213,1929,5968,7794,343التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 35,04814,503-102,740-52,589-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
21,491-85,338-14,01825,305

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.165,39168,43774,58870,757المخرجاتOutputP.1

P.216,75517,41821,07619,536االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
48,63751,01953,51251,221

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c8,1447,7976,4145,816إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
40,49343,22247,09845,405

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
48,63751,01953,51251,221

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
40,49343,22247,09845,405

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.113,97614,96215,29317,113تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1113,13714,06414,26115,868األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.128398981,0321,246مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.26386611,0951,489الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.296386611,0951,489الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g34,02335,39737,12532,619فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n25,87927,60030,71126,803فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g34,02335,39737,12532,619فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n25,87927,60030,71126,803فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,2892,6811,3993,0791,2691,5611,6141,965دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.412772,3562902,465441,121531,667الفائدةInterestD.41

D.421,0123251,1096141,2264401,561298دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g32,63133,71736,83332,268ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n24,48725,92030,41926,452ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g32,63133,71736,83332,268ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n24,48725,92030,41926,452ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.52,32360,72027,4034,555الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.512,32360,72027,4034,555ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.73331,0033289463151,1842,0981,378التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g27,6208,56128,433-29,638الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n35,4172,14722,617-21,494الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g27,6208,56128,433-29,638الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n35,4172,14722,617-21,494الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 27,6208,56128,433-29,638االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n35,4172,14722,617-21,494االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n35,4172,14722,617-21,494االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5129,41323,54724,68818,145اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c5,816-6,414-7,797-8,144-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.524,343-8,779-9,596-13,461التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 7,34814,631-41,572-13,237-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
21,494-35,4172,14722,617

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Educationالتعليم

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.110,40210,70311,66511,066المخرجاتOutputP.1

P.23,2523,3524,0563,759االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
7,1507,3517,6097,307

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c7,4617,1435,8765,329إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
-3122081,7331,978

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Educationالتعليم

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
7,1507,3517,6097,307

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
-3122081,7331,978

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.13,2013,3373,4113,817تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.113,0093,1373,1813,539األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12192200230278مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.25355549181,248الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.295355549181,248الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39370-165-224-224-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g3,6383,6843,4462,612فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,717-2,430-3,459-3,823-فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Educationالتعليم

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g3,6383,6843,4462,612فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,717-2,430-3,459-3,823-فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4561076113263728080دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41583585139158الفائدةInterestD.41

D.425125564662337923دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g3,5863,6143,4362,611ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,717-2,440-3,530-3,875-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Educationالتعليم

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g3,5863,6143,4362,611ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,717-2,440-3,530-3,875-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.71259841238391181,0517871,224التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g2,7272,8972,5032,175الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n3,154-3,373-4,246-4,735-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Educationالتعليم

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g2,7272,8972,5032,175الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n3,154-3,373-4,246-4,735-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 2,7272,8972,5032,175االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n3,154-3,373-4,246-4,735-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

147 

 

 



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

148 

 

 

Educationالتعليم

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n3,154-3,373-4,246-4,735-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.518,61625,46226,69619,621اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c5,329-5,876-7,143-7,461-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.526,095-12,321-13,467-14,737التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 11,352-11,872-9,098-20,626-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-4,735-4,246-3,373-3,154

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.134,90035,90939,13737,126المخرجاتOutputP.1

P.210,87811,19613,54812,558االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
24,02124,71325,58924,569

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c2,4842,3781,9561,774إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
21,53722,33423,63322,795

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
24,02124,71325,58924,569

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
21,53722,33423,63322,795

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.15,2385,4615,5826,247تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.114,9245,1345,2065,792األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12314328377455مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.28879181,5212,068الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.298879181,5212,068الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39259-115-157-157-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g18,05318,49018,60116,513فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n15,56916,11216,64414,739فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g18,05318,49018,60116,513فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n15,56916,11216,64414,739فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4104238113316106184134184دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4120156201613734109الفائدةInterestD.41

D.4285829315510311113175دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g17,91918,28818,52216,464ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n15,43515,90916,56614,689ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g17,91918,28818,52216,464ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n15,43515,90916,56614,689ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7781,11676942731,1794901,373التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g16,88117,42217,41715,580الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,39715,04415,46113,806الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g16,88117,42217,41715,580الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n14,39715,04415,46113,806الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g) 16,88117,42217,41715,580االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n14,39715,04415,46113,806االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n14,39715,04415,46113,806االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5116,48618,02718,90013,891اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c1,774-1,956-2,378-2,484-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5212,4709,5398,7274,317-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 2,628-10,210-10,143-12,864صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
14,39715,04415,46113,806

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.111,66011,99813,07612,404المخرجاتOutputP.1

P.25,3395,4106,5466,068االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
6,3216,5886,5306,337

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c1,8371,7581,4461,312إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
4,4844,8295,0835,025

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
6,3216,5886,5306,337

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
4,4844,8295,0835,025

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.11,7561,8311,8722,094تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.111,6511,7211,7451,942األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12105110126152مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.26226441,0681,451الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.296226441,0681,451الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39223-99-135-135-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g4,0774,2473,6903,014فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,2412,4892,2431,702فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g4,0774,2473,6903,014فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,2412,4892,2431,702فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4738279841123814057دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411482148440384957الفائدةInterestD.41

D.4259657292دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g4,0694,2423,7643,097ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,2322,4842,3171,786ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2017

TransactionCode البندالرمز

201520162018
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g4,0694,2423,7643,097ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,2322,4842,3171,786ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7116759114660110826733962التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g3,4263,6973,0482,868الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,5891,9381,6011,556الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g3,4263,6973,0482,868الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,5891,9381,6011,556الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g3,4263,6973,0482,868االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n1,5891,9381,6011,556االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20162017

TransactionCode

2018

البندالرمز

2015
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n1,5891,9381,6011,556االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5111,86625,90227,15719,960اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c1,312-1,446-1,758-1,837-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5214,53811,72810,7295,308التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 22,399-34,839-33,933-22,979-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
1,5891,9381,6011,556

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

20162017

Transactioncode

2018

البندالرمز

2015
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.12,350,1472,199,1542,396,3512,621,375المخرجاتOutputP.1

P.2939,368848,866928,971923,134االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,410,7791,350,2881,467,3801,698,241

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c224,470227,045186,766182,654إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,186,3091,123,2431,280,6141,515,587

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,410,7791,350,2881,467,3801,698,241

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,186,3091,123,2431,280,6141,515,587

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.1203,631214,001218,737240,034تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.11191,413201,161203,982223,842األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.1212,21812,84014,75516,192مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.212,31112,74721,12431,394الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.2912,31112,74721,12431,394الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.311,286-5,025-6,833-7,235-االعاناتSubsidiesD.3

D.3111,286-5,025-االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.396,833-7,235-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g1,202,0721,130,3721,232,5441,438,099فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n977,602903,3271,045,7781,255,446فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g1,202,0721,130,3721,232,5441,438,099فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n977,602903,3271,045,7781,255,446فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.416,286246,09017,321194,96515,352346,58817,875582,140دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.414,60532,6174,51432,2441,20414,6662,24425,563الفائدةInterestD.41

D.4211,681213,47312,807162,72214,149331,92215,631554,487دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.452,091االيجارRentD.45

B.5g972,268952,728901,307873,834ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n747,797725,683714,541691,181ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

170 

 

 



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

171 

 

S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g972,268952,728901,307873,834ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n747,797725,683714,541691,181ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5326,366340,740333,182195,347الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51326,366340,740333,182195,347ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72,77218,2782,73215,8142,62415,22517,71416,079التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.716,2356,0755,8705,464صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.722,7722,7322,6242,169المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7512,0439,7399,35615,54510,615التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g630,395598,906555,525680,122الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n405,925371,861368,759497,469الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g630,395598,906555,525680,122الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n405,925371,861368,759497,469الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g630,395598,906555,525680,122االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n405,925371,861368,759497,469االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n405,925371,861368,759497,469االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.51409,017386,329405,049389,390اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c182,654-186,766-227,045-224,470-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52105,00085,70078,40449,060التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
3,796

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r1,2121,143التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 117,590126,87773,215237,876صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
407,137371,861369,901497,469

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1102,893107,684114,301122,995المخرجاتOutputP.1

P.27,6618,0728,99622,405االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
95,23199,613105,305100,591

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c7,8597,5247,9207,822إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
87,37292,08897,38592,769

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

البندالرمز

201520162018

TransactionCode

2017
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
95,23199,613105,305100,591

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
87,37292,08897,38592,769

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.115,21616,28918,36719,117تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1114,45515,47517,45618,168األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12761814911948مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.27597863183,920الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.297597863183,920الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g79,25682,53786,62077,554فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n71,39775,01378,70069,733فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g79,25682,53786,62077,554فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n71,39775,01378,70069,733فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.496,90021,898102,99124,466106,94224,874144,73443,628دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4133,01313,03535,36914,74835,45514,60171,49019,721الفائدةInterestD.41

D.4263,8878,86367,6239,71871,48710,27373,24423,907دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g154,257161,063168,688178,661ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n146,398153,539160,768170,839ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

البندالرمز

20152016

TransactionCode

2018 2017
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g154,257161,063168,688178,661ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n146,398153,539160,768170,839ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51,5101,6561,7621,932الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511,5101,6561,7621,932ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.6188,96378,00281,69488,923المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية
84,51574,10176,59080,697

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.716,62814,26816,21114,11816,35414,40917,07342,829التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.7115,5891,48115,1871,44315,3211,45614,6961,327صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.721,04011,5521,02411,3831,03311,48399110,463المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.751,2351,2921,4701,38631,039التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g159,556165,401173,975159,199الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n151,697157,876166,055151,378الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

Code

2018 2017

Transaction البندالرمز

20152016
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g159,556165,401173,975159,199الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n151,697157,876166,055151,378الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g159,556165,401173,975159,199االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n151,697157,876166,055151,378االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

20152018 2017

TransactionCode

2016



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

181 

 

 

S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n151,697157,876166,055151,378االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5115,80025,18725,20326,799اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c7,822-7,920-7,524-7,859-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5217,5717,8567,6388,933التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 126,185132,357141,134123,467صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
151,697157,876166,055151,378

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

2017

Transactioncode

2018

البندالرمز

20152016
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

P.1749,613639,294646,836742,048المخرجاتOutputP.1

P.2274,546151,779155,759188,205االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productionD.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
475,067487,515491,077553,843

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c61,36968,05270,97670,301إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
413,698419,463420,101483,542

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.1.1 : Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
475,067487,515491,077553,843

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
413,698419,463420,101483,542

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.1413,698419,463420,101483,542تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.11381,399393,711394,196452,735األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.1232,29925,75225,90530,807مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g61,36968,05270,97670,302فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.2g61,36968,05270,97670,302فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.241,91842,34970,414130,530الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.2192,278الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.2941,91842,34970,41438,253الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.311,286-5,025-7,450-8,117-االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.3911,286-5,025-7,450-8,117-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

D.4186,613133,760279,6679,905482,87515,881دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.419,90515,876الفائدةInterestD.41

D.42186,613133,760279,667480,779دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.452,0966االيجارRentD.45

B.5g281,784236,711406,127656,540ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n220,415168,659335,151586,239ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.5g281,784236,711406,127656,540ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n220,415168,659335,151586,239ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5327,877342,396334,943197,279الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51327,877342,396334,943197,279ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية
32,29925,75226,50835,090

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.729,49495,6465,76863,44221,10363,618118,427179,054التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.71176صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.72292المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.7448,80823,47419,5856,906التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7529,49446,8375,76839,96821,10344,033118,135171,971التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g511,210495,681672,047758,102الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n449,841427,629601,071687,801الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.3 : Redistribution of income in kind accountالحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g511,210495,681672,047758,102الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n449,841427,629601,071687,801الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.6353,87052,60453,13954,149التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g457,340443,077618,909703,953الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n395,971375,024547,932633,652الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.6g511,210495,681672,047758,102الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n449,841427,629601,071687,801الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.3736,139624,632630,978726,101االنفاق على االستهالك النهائيFinal consumption expenditureP.3

P.3153,87052,60453,13954,149االنفاقاالستهالكي الفرديIndividual consumption expenditureP.31

P.32682,269572,028577,840671,951االنفاق االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g128,95141,06932,002-224,929-االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n38,300-29,907-197,004-286,298-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

201520162017

TransactionCode

2018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income accountالحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

) مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن () مدين () دائن (

B.7g457,340443,077618,909703,953الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n395,971375,024547,932633,652الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.4682,269572,028577,840671,951االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.42682,269572,028577,840671,951االستهالك النهائي الفعلي الجماعيActual collective consumptionP.42

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g128,95141,06932,002-224,929-االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n38,300-29,907-197,004-286,298-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

2015201620172018
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account III.1 : Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n38,300-29,907-197,004-286,298-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.51270,349193,867175,510160,467اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c70,301-70,976-68,052-61,369-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5211,162التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
49,6538,90825,06816,692

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9p234-31,835-37,602-44,414-التحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 156,553-191,344-369,329-589,345-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-330,712-234,606-61,743-38,534

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 األسر المعيشية )يشمل المشروعات غير المنظمة( قطاع - د

 (إجمالية حسابات)

 

Households (including un-incorporations) 

(Total Accounts) 

S.14 
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account I :Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

P.1691,826701,590764,501801,878المخرجاتOutputP.1

P.2248,224249,300272,825301,243االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.21-D.31صافي الضرائب على المنتجاتTaxes less subsidies on productsD.21-D.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
443,602452,290491,675500,635

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c16,82516,10813,25116,663إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
426,777436,181478,425483,972

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

Transactioncode البندالرمز

2015201620172018
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.1.1 :Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
443,602452,290491,675500,635

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
426,777436,181478,425483,972

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.147,10950,31151,38653,069تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1145,69548,80249,48651,408األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,4131,5091,7341,661مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.292,8532,95426,1082,939الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2gفائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.3g394,522399,641414,181444,628الدخل المختلط االجماليMixed incom, GrossB.3g

B.3n377,697383,533400,930427,965الدخل المختلط الصافيMixed incom, NetB.3n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.3g394,522399,641414,181444,628الدخل المختلط االجماليMixed incom, GrossB.3g

B.3n377,697383,533400,930427,965الدخل المختلط الصافيMixed incom, NetB.3n

B.2gفائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

D.1679,727700,796709,712797,141تعويضات العاملينCompensation of employeesD.1

D.11632,904659,743668,087750,388األجور والمرتباتWages and salariesD.11

D.1246,82341,05341,62546,753مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.448,45122,89550,24723,92832,20710,88452,20625,008دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4130,93022,89531,03723,92813,39710,88431,14425,008الفائدةInterestD.41

D.4217,52119,21018,81021,062دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g1,099,8041,126,7561,145,2171,268,967ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n1,082,9791,110,6481,131,9661,252,304ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

Transactioncode البندالرمز

2015201620172018



                 التفصيلية  نشرة الحسابات القومية

 2018 

196 

 

 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.5g1,099,8041,126,7561,145,2171,268,967ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n1,082,9791,110,6481,131,9661,252,304ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.6188,96378,00281,69488,923المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية
116,81499,854103,098115,787

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.736,888103,32351,807145,13540,048134,10654,572129,194التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.717,0926,9107,1226,938صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.727,2787,1717,3026,175المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامةCurrent transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7529,61196,23144,636138,22632,746126,98448,397122,256التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g1,061,2201,055,2801,072,5631,221,209الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,044,3951,039,1721,059,3121,204,545الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.3 : Redistribution of income in kind accountالحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.6g1,061,2201,055,2801,072,5631,221,209الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,044,3951,039,1721,059,3121,204,545الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.6357,53156,39257,53659,186التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g1,118,7511,111,6721,130,0981,280,395الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n1,101,9261,095,5641,116,8481,263,731الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

Transactioncode البندالرمز
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.6g1,061,2201,055,2801,072,5631,221,209الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,044,3951,039,1721,059,3121,204,545الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.3985,1461,031,6691,059,2471,118,241االنفاق على االستهالك النهائيFinal consumption expenditureP.3

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g76,07423,61113,316102,968االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n59,2497,5036586,305االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income accountالحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.7g1,118,7511,111,6721,130,0981,280,395الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n1,101,9261,095,5641,116,8481,263,731الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.41,042,6771,088,0611,116,7831,177,427االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.411,042,6771,088,0611,116,7831,177,427االستهالك النهائي الفعلي الفرديActual individual consumptionP.41

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g76,07423,61113,316102,968االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n59,2497,5036586,305االدخار الصافيSaving, NetB.8n

Transactioncode البندالرمز
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account III.1 :Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n59,2497,5036586,305االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5136,10624,28026,39542,051اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c16,663-13,251-16,108-16,825-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.527,93524,81626,97717,154التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
-49,653-8,908-25,068-20,488

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r42,92937,39930,477التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 124,61620,82215,48964,252صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
102,17844,90230,54286,305

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 المشروعات غير الهادفة للربح التي تخدم األسر المعيشية قطاع - هـ

 (إجمالية حسابات)

 

Non-Profit Institutions Serving Households 

(Total Accounts) 

S.15 
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account I :Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

P.13,6613,7884,3565,037المخرجاتOutputP.1

P.28238469731,167االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.2الضرائبTaxesD.2

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productionD.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
2,8382,9423,3833,869

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c205197259326إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
2,6332,7453,1243,544

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

Transactioncode البندالرمز
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.1.1 :Generation of income accountالحساب II.1.1 : حساب توليد الدخل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
2,8382,9423,3833,869

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
2,6332,7453,1243,544

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.12,6332,7453,1243,544تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.112,5012,6082,9663,366األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12132137158178مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g205197259326فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.1.2 : Allocation of primary income accountالحساب II.1.2 : حساب تخصيص الدخل االولي 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.2g205197259326فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.2الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.39االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

D.419293845دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.4219293845دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g224226297371ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n19293845ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

Transactioncode البندالرمز
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.2 : Secondary distribution of income accountالحساب II.2 : حساب التوزيع الثانوي للدخل 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.5g224226297371ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n19293845ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.74,6777794,0527594,6618737,7672,396التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.71779759873791صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.72462455524836المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامةCurrent transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.754,2153,5974,1376,9311,605التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g4,1223,5194,0845,742الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n3,9173,3223,8265,416الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.3 : Redistribution of income in kind accountالحساب II.3 : حساب اعادة توزيع الدخل العيني 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.6g4,1223,5194,0845,742الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n3,9173,3223,8265,416الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.633,6613,7884,3975,037التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g313705-269-461الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n571379-466-256الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

Transactioncode البندالرمز

2015201620172018
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.4.1 : Use of Disposable income accountالحساب II.4.1 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.6g4,1223,5194,0845,742الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n3,9173,3223,8265,416الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.33,6613,7884,3975,037االنفاق على االستهالك النهائيFinal consumption expenditureP.3

P.313,6613,7884,3975,037االنفاقاالستهالكي الفرديIndividual consumption expenditureP.31

P.32االنفاق االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g313705-269-461االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n571379-466-256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account II.4.2 : Use of adjusted Disposable income accountالحساب II.4.2 : حساب استخدام الدخل المتاح للتصرف به المعدل

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.7g313705-269-461الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n571379-466-256الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.4االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.42االستهالك النهائي الفعلي الجماعيActual collective consumptionP.42

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.8g313705-269-461االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n571379-466-256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

Transactioncode البندالرمز

2015201620172018
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account III.1 :Capital accountالحساب III.1 : حساب رأس المال 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

changeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

assestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilities

B.8n571379-466-256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5180727687اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c326-259-197-205-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5221التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.53صافي الحيازة من االصول الثمينةAcquisitions less disposals of valuablesP.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r273203216234التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 13865864-655صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
529-263-97626

Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201520162017

Transactioncode

2018
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2

Account I.5 : External account of goods and servicesالحساب  I.5 :  الحساب الخارجي للسلع والخدمات

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

P.6817,539753,225899,9751,180,937صادرات السلع والخدماتExport of Goods and ServicesP.6

p.61763,262688,528831,9811,103,952صادرات السلعExport of Goods p.61

p.6254,27764,69767,99476,985صادرات الخدماتExport of Servicesp.62

p.7950,830742,913757,408785,960واردات السلع والخدماتImports of Goods and Servicesp.7

p.71655,033525,636462,752471,141واردات السلعImports of Goods p.71

P.72295,796217,277294,656314,819واردات الخدماتImports of  ServicesP.72

B.11394,977-142,567-10,312-133,291الميزان الخارجي للسلع والخدماتExternal Balance of Goods and ServicesB.11

2018 2017

Transactioncode البندالرمز

20152016
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2
) Table 1 of 2 () جدول 1 من 2 (

الحساب الخارجي للدخول األولية والتحويالت الجارية  : II.5 الحسابAccount II.5 : External account of primary incomes and current transfers 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

B.11394,977-142,567-10,312-133,291الميزان الخارجي للسلع والخدماتExternal balance of goods and servicesB.11

D.13,6681,1083,1671,1532,9281,0903,4191,256تعويضات المستخدمينCompensation of employeesD.1

D.113,6681,1083,1671,1532,9281,0903,4191,256االجور والرواتبWages and salariesD.11

D.12مساهمات ارباب العمل االجتماعيةEmployers` social contributionsD.12

D.2الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and importsD.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on products  D.21

D.29ضرائب اخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productsD.31

D.39اعانات اخرى على االنتاجOther subsidies on production D.39

D.427,44484,83027,74788,73627,87169,82640,65971,738دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4111,10429,816الفائدةInterestD.41

D.4227,44484,83027,74788,73627,87169,82629,55541,922دخل الشركات الموزعةDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزي الى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to insurance 
policyholders

D.44

2018

البندالرمز

201520162017

Transactioncode
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2
) Table 2 of 2 () جدول 2 من 2 (

الحساب الخارجي للدخول األولية والتحويالت الجارية  : II.5 الحسابAccount II.5 : External account of primary incomes and current transfers 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

)مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن()مدين()دائن(

D.5الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income,wealth,etcD.5

D.51الضرائب على الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية اخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت االجتماعية 

العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7141,834158,698143,442153,998تحويالت جارية اخرىOther current transfersD.7

D.71صافي اقساط التامين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.72المتطلبات على التامين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامةCurrent transfers withen general 
government

D.73

D.74141,834158,698143,442153,998التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.75تحويالت جارية متنوعةMiscellaneous current transfersD.75

D.8
التعديل الناتج عن تغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net equity 
of households on pension funds

D.8

B.12269,894-39,242-220,30089,410ميزان الحساب الخارجي الجاريCurrent external balanceB.12

2018

البندالرمز

201520162017

Transactioncode
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2

Account III.5 : Capital accountالحساب III.5 : حساب رأس المال

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتمواردchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـر

ResourcesUsesالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

assestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilities)مدين()دائن(

B.12269,894-39,242-220,30089,410ميزان الحساب الخارجي الجاريCurrent external balanceB.12

NP

احتياز االصول غير المالية غير المنتجة 

الملموسة األخرى مخصوما منه األراضي 

واألصول المتخلص منها

Acquisitions less disposals of non-
produced non-financial assets

NP

D.9rالتحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, receivableD.9r

D.9pالتحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers , payableD.9p

B.9)-( االقتراض/ )+( 269,894-39,242-220,30089,410صافي االقراض( - ) Net lending ( + ) / net borrowing   B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الراسمالية
220,30089,410-39,242-269,894

 Changes in net worth due to saving and 
capital transfers

B.10.1

Transactioncode البند

201520162018 2017

الرمز
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