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 المقدمة
 

االقتصادية هي مجموعة من اإلحصاءات والبيانات االقتصادية التي يتم استخدامها على المؤشرات 

المدى القصير في قياس أداء قطاعات االقتصاد المختلفة لتقييم الوضع االقتصادي ومعرفة مدى 

 قوة االقتصاد أو ضعفه.

المؤسسات  ومسح المؤشرات االقتصادية هو عبارة عن دراسة دورية تركز على خصائص ومكونات

العاملة التي تزاول نشاطًا اقتصاديًا أو عدة أنشطة اقتصادية في القطاع العام والقطاع الخاص 

 والقطاع غير الهادف للربح في جميع مناطق المملكة.

وتأتي أهمية مسح المؤشرات االقتصادية الربع سنوي في أنه يوفر مؤشرات قصيرة المدى عن عدد 

والجنسية، والتعويضات المدفوعة لهم والنفقات التشغيلية باإلضافة إلى المشتغلين حسب الجنس 

 اإليرادات التشغيلية.

وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء أن تلبي نشرة المؤشرات االقتصادية احتياجات متخذي القرارات 

والباحثين ورجال األعمال وكافة المستفيدين، كما يسرها تلقي أي مالحظات أو مقترحات تهدف 

 لتطوير هذه النشرة.

 

   

 الهيئة العامة لإلحصاء

ألعمالااإلدارة العامة إلحصاءات الصناعة و  

  إدارة إحصاءات األعمال
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  األهداف العامة

 

توفير بيانات الستخراج أهم المؤشرات الرئيسة لهيكل االقتصاد الوطني ومدى مساهمة القطاع الخاص  •

 في الناتج المحلي.

بيانات عن جميع األنشطة االقتصادية إلعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدالت نمو كل توفير  •

 نشاط اقتصادي.

 تحديث سلسلة البيانات االقتصادية عن كل نشاط اقتصادي. •

 معرفة ما يستوعبه كل نشاط اقتصادي من حجم المشتغلين. •

للمشتغلين والنفقات األخرى حسب األنشطة التعرف على حجم التغير في التعويضات المدفوعة  •

 االقتصادية المختلفة.

 التعرف على حجم اإليرادات لكل نشاط اقتصادي. •

توفير احتياجات األجهزة والمصالح الحكومية والباحثين من البيانات والمعلومات اإلحصائية عن جميع  •

 األنشطة االقتصادية.

 الدولية.قومية وفق أحدث األنظمة تلبية المتطلبات الالزمة لتركيب الحسابات ال •

 االقتصادية.قياس مشاركة كل نشاط من األنشطة االقتصادية في عملية التنمية  •

 استخدام هذه البيانات ألغراض المقارنات المحلية واإلقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليالت. •

 .طة االقتصاديةتوفير أهم المتغيرات االقتصادية الموسمية التي تطرأ على األنش •
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 المفاهيم والمصطلحات 
 

 :المؤسسة 

معين يملكها هي وحدة عمل اقتصااااادية كات كيان قانوني لها موقع  ابا يزاول فيها نشاااااط اقتصااااادي 

 شخص أو مجموعة أشخاص أو شاركة أو قطاع شبه حكومي.

المشتغلين وتعويضاتهم هي أصغر وحدة اقتصادية يمكن أن تتوفر لديها بيانات عن والمؤسسة 

 باإلضافة إلى النفقات واإليرادات والتكوينات الرأسمالية. المالية

 

 :النشاط االقتصادي 

هو جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا وأحيانًا ال تجني المؤسسة 

 الخيرية التي تعتمد على التبرعاات.من أعمالها مردودًا ماديًا كما هو الحال في الجمعيات 

( مع ISIC REV.4ويعتمد تصنيف النشااط االقتصادي للمنشآت على الدليل الدولي للتصنيف الصنااعي )

 تعديالت محدودة لتالئم المنشآت العاملة في المملكة.

وتم تحديد نشاط كل مؤسسة في البحث برمز تصنيفي اقتصااااااااادي مكون من سا خانات، وفي حالة 

 .جود نشاطين اقتصاديين أو أكثر للمؤسسة الواحدة يتم اختيار النشاط االقتصادي األكثر إيراداً و

 

 :المشتغلون 

هم جميع األفراد )السعوديون وغير السعوديين( الذين يؤدون العمل في المؤسسة فعاًل بأجر أو بدون 

عملوا وقا الدوام كاماًل أو جزءًا منه،  ءً اأجر، وأصااحاا المؤسااسااة أو كويهم أو المسااتخدمين لديهم، سااو

كانوا دائمين أو مؤقتين ككورًا كانوا أو إنا ًا، بغض النظر عما إكا كانا أجورهم تدفع على أساااااااااس  ءً اوسو

يومي أو أسااابوعي أو شاااهري، ويشااامل الشاااركاء واألعضااااء في الشاااركات المسااااهمة، ور سااااء مجالس 

 تغلين الذين يتمتعون بإجازات مدفوعة األجار.اإلدارات وأعضاءها، كما يشمل أيضًا المش

 

 :تعويضات المشتغلين 

 هي جميع المستحقات التي تدفع للمشتغلين من رواتب وأجور إضافة الى المزايا والبدالت.

 

 :النفقات التشغيلية 

كانا هذه  تمثل جميع ما تنفقه المؤسسة نتيجة مزاولة النشاط االقتصادي الذي تقوم به سواءً 

 المستلزمات مشتراة في نفس العام أو مسحوبة من مخزون تم شرا ه.
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 :اإليرادات التشغيلية 

هي اإليرادات النقدية المحققة نتيجة ممارسة المؤسسة لنشاطها الرئيس أو األنشطة الثانوية األخرى، 

تجارة البضائع بصفة عامة، كما كبيع منتجاتها وتسويقها أو لقاء تقديم خدماتها للمستهلكين أو في 

 .تشمل العوائد اليومية المقبوضة نظير التشغيل

 

 :فائض التشغيل 

 .جمالي النفقات والتعويضاتإا منها جمالي اإليرادات مطروحً إهو عبارة عن 

 

  المشتغل:إنتاجية 

مقياس للكفاءة هي حجم أو عدد الوحدات التي ينتجها المشتغل خالل فترة معينة، وتعرف أيضًا بأنها 

 .التي تحول بها المنشأة المدخالت إلى مخرجات
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 المالمح الرئيسة لمسح المؤشرات االقتصادية
  الجغرافي:النطاق 

ويقصد به الشمولية في جمع البيانات عن جميع المنشآت العاملة الواقعة في مدن عينة المسوح 

المناطق اإلدارية بالمملكة عن طريق تمثيلها بمراكزها االقتصادية، حيث أن هذه المسوح ستغطي جميع 

اإلدارية وعدد من المدن الرئيسة في المنطقة، وتنطلق جميع المسوح االقتصادية من القاعادة 

 .األساسية " تعداد المنشآت " فهو اإلطار العام لجميع المسوح االقتصادية

 

  العينة:إطار 

م، كإطار لعينات جميع المسوح 2015م والذي تم تحديثه عام 2010المنشآتتم االعتماد على بيانات تعداد 

المؤسسة  سمامثل  العينة،الالزمة لسحب  الميدانية االقتصادية كونه يتضمن جميع البيانات األساسية

 المشتغلين.وعنوانها والنشاط االقتصادي الذي تزاوله باإلضافة إلى عدد 

 بالمملكة. (13الا)وقد غطى تعداد المنشآت كافة األنشطة االقتصادية في جميع المناطق اإلدارية 

 

  والشمول:المجال 

يتمثل مجال الدراسة للمسوح االقتصادية في المنشآت العاملة التي تعمل في القطاع الخاص والقطاع 

 الربح.العام والقطاع الذي ال يهدف إلى 

 وقرى( )مدنأما على مستوى التوزيع الجغرافي لهذا المسح فيغطي جميع المناطق اإلدارية للمملكة 

من إجمالي المنشآت  %84حوالي دن باعتبار أنها تضم بإعطاء أهمية أكثر للم ولكن على حد سواءً 

 المملكة.% من إجمالي المشتغلين في  91بالمملكة وتشّغل ما يقارا 

 

  :دورية البيانات 

 .يتم تنفيذ مسح المؤشرات االقتصادية بشكل ربع سنوي
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  المسح:شمولية 

االقتصادية على جميع األنشطة االقتصادية حسب التصنيف الصناعي  مسح المؤشراتاشتمل 

 على النحو التالي: ISIC4المعياري لكافة األنشطة االقتصادية 

 .الزراعة والحراجة وصيد األسماك 

 .التعدين واستغالل المحاجر 

 .الصناعة التحويلية 

 توصيل الكهرباء والغاز  

 .مدادات الماء والصرف الصحيإ 

 .التشييد 

 .تجارة الجملة والتجزئة 

 .النقل والتخزين 

 .اإلقامة والطعام 

 .المعلومات واالتصاالت 

 .أنشطة المال والتأمين 

 .األنشطة العقارية 

 المهنية.األنشطة  

 .الخدمات اإلدارية والدعم 

 .التعليم 

 .الصحة والعمل االجتماعي 

 .والترفيهالفنون  

 .الخدمات األخرى 
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 نتائج مسح المؤشرات االقتصادية  
 (2018)الربع الثالث 
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عدد المنشآت

No. of establishments

89,758Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

670Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

108,669Manufacturing3الصناعة التحويلية3

784Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

2,440Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

34,089Construction6التشييد6

472,355Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

16,690Transportation& storage8النقل والتخزين8

103,897Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

5,637Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

6,610Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

34,751Real estate activities12األنشطة العقارية12

12,674Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

21,398Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

9,329Education15التعليم15

5,834Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

2,444Arts, entertainment & recreation17الفنون والترفية17

78,967Other service18الخدمات األخرى18

1,006,996

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Totalالجملة

No. of establishments by economi activity, 3rd. Qrt. 2018

Table 1

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق منشآت حسب ال عدد ال

Economic activityالنشاط االقتصادي

جدول 1
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اثذكور ملة أن ج

MaleFemaleTotal

50,58886951,457Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

64,22348264,705Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

236,25710,664246,921Manufacturing3الصناعة التحويلية3

59,80932360,132Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

10,39831310,711Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

146,1512,688148,839Construction6التشييد6

419,68914,051433,740Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

87,8041,28989,093Transportation& storage8النقل والتخزين8

90,30713,784104,091Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

81,8322,11783,949Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

81,1087,84988,957Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

70,48067971,159Real estate activities12األنشطة العقارية12

31,5383,11534,653Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

84,3692,56186,930Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

39,09169,763108,854Education15التعليم15

43,11620,42263,538Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

6,2111,2417,452Arts, entertainment & recreation17الفنون والترفية17

37,78514,63852,423Other service18الخدمات األخرى18

1,640,756166,8481,807,604

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Table 2جدول 2

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق ين حسب ال سعودي مشتغلين ال عدد ال

No. of Saudi employees by economic activity, 3rd. Qrt. 2018

جملة Totalال

تصادي نشاط االق Economic activityال

No. of Saudi emplyees ين        سعودي مشتغلين ال دد ال ع
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اثذكور ملة أن ج

MaleFemaleTotal

259,414238259,652Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

33,45327733,730Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

746,9158,515755,430Manufacturing3الصناعة التحويلية3

15,41621515,631Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

34,34917334,522Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

960,4431,807962,250Construction6التشييد6

1,310,3863,7661,314,152Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

161,8148,495170,309Transportation& storage8النقل والتخزين8

426,1287,183433,311Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

30,13619830,334Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

31,38076532,145Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

58,04823358,281Real estate activities12األنشطة العقارية12

76,7761,66278,438Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

180,2193,728183,947Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

50,18435,93086,114Education15التعليم15

80,75251,125131,877Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 21,7181,28823,006Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

150,28116,320166,601Other service18الخدمات األخرى18

4,627,812141,9184,769,730

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Table 3جدول 3

جملة Totalال

ثالث 2018 ربع اال تصادي خالل ال نشاط االق ين حسب ال سعودي مشتغلين غير ال عدد ال

No. of  Non-Saudi employees by economic activity, 3rd. Qrt. 2018

تصادي نشاط االق ال

No.  of  Non-Saud i emplyees ن    ي سعودي ر ال ي لين غ مشتغ دد ال ع

Economic activity
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اثذكور ملة أن ج

MaleFemaleTotal

310,0021,107311,109Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

97,67675998,435Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

983,17219,1791,002,351Manufacturing3الصناعة التحويلية3

75,22553875,763Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

دادات الماء والصرف الصحي5 44,74748645,233Water supply; sewerage, waste remediation 5ام

1,106,5944,4951,111,089Construction6التشييد6

1,730,07517,8171,747,892Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

249,6189,784259,402Transportation& storage8النقل والتخزين8

516,43520,967537,402Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

111,9682,315114,283Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

112,4888,614121,102Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

128,528912129,440Real estate activities12األنشطة العقارية12

108,3144,777113,091Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

264,5886,289270,877Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

89,275105,693194,968Education15التعليم15

123,86871,547195,415Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

27,9292,52930,458Arts, entertainment & recreation17الفنون والترفية17

188,06630,958219,024Other service18الخدمات األخرى18

6,268,568308,7666,577,334

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Table 4جدول 4

جملة Totalال

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق مشتغلين حسب ال عدد ال

No. of  employees by economic activity, 3rd. Qrt. 2018

تصادي نشاط االق ال

No. of emplyees مشتغلين                       دد ال ع

Economic activity
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ي يسعود ر سعود ي جملةغ ال

Saudi  Non-Saudi   Total

50,588259,414310,002Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

64,22333,45397,676Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

236,257746,915983,172Manufacturing3الصناعة التحويلية3

59,80915,41675,225Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

10,39834,34944,747Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

146,151960,4431,106,594Construction6التشييد6

419,6891,310,3861,730,075Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

87,804161,814249,618Transportation& storage8النقل والتخزين8

90,307426,128516,435Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

81,83230,136111,968Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

81,10831,380112,488Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

70,48058,048128,528Real estate activities12األنشطة العقارية12

31,53876,776108,314Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

84,369180,219264,588Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

39,09150,18489,275Education15التعليم15

43,11680,752123,868Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 6,21121,71827,929Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

37,785150,281188,066Other service18الخدمات األخرى18

1,640,7564,627,8126,268,568

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Table 5جدول 5

جملة Totalال

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق ذكور حسب ال مشتغلين ال عدد ال

No. of  male employees by economic activity, 3rd. Qrt. 2018

تصادي نشاط االق ال

Male employees ذكور           مشتغلين  ال ال

Economic activity
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ي يسعود ر سعود ي جملةغ ال

  Saudi      Non-Saudi    Total

8692381,107Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

482277759Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

10,6648,51519,179Manufacturing3الصناعة التحويلية3

323215538Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

313173486Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

2,6881,8074,495Construction6التشييد6

14,0513,76617,817Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

1,2898,4959,784Transportation& storage8النقل والتخزين8

13,7847,18320,967Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

2,1171982,315Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

7,8497658,614Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

679233912Real estate activities12األنشطة العقارية12

3,1151,6624,777Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

2,5613,7286,289Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

69,76335,930105,693Education15التعليم15

20,42251,12571,547Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 1,2411,2882,529Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

14,63816,32030,958Other service18الخدمات األخرى18

166,848141,918308,766

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

Table 6جدول 6

جملة Totalال

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق اث حسب ال مشتغلين اإلن عدد ال

No. of  female employees by economic activity, 3rd. Qrt. 2018

تصادي نشاط االق ال

Female employees اث           مشتغلين  اإلن ال

Economic activity
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لين مشتغ لة ال م لينج مشتغ ضات ال عوي ضات ت تعوي توسط ال م

TotalComensat ionAvg.  compensat ion

311,1091,518,819,9741,627Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

98,4358,700,638,78829,463Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

1,002,35112,853,975,2454,275Manufacturing3الصناعة التحويلية3

75,7632,329,808,37010,250Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

45,233355,451,4012,619Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

1,111,0899,207,694,2002,762Construction6التشييد6

1,747,89211,931,963,5362,275Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

259,4023,331,276,9194,281Transportation& storage8النقل والتخزين8

537,4026,874,961,2104,264Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

114,2832,992,907,4738,730Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

121,1025,999,053,30016,512Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

129,4401,004,867,0222,588Real estate activities12األنشطة العقارية12

113,0911,387,506,7934,090Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

270,8772,114,031,7352,601Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

194,9681,738,574,3022,972Education15التعليم15

195,4151,752,593,5372,990Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 30,458215,134,3132,354Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

219,0241,204,353,7951,833Other service18الخدمات األخرى18

6,577,33475,513,611,9133,827

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

جملة Totalال

Average monthly compensation paid to employees by economic activity, 3rd.Qrt. 2018

Table 7جدول 7

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق لمشتغلين حسب ال مدفوعة ل شهرية ال تعويضات ال متوسط ال

تصادي نشاط االق Economic activityال
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اإليرادات التشغيليةالنفقات التشغيلية

ExpendeturesRevenues

10,142,364,87425,475,012,374Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

38,897,215,748247,805,476,598Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

91,456,321,547180,124,102,981Manufacturing3الصناعة التحويلية3

10,514,112,48423,595,001,276Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

1,326,061,3212,786,432,859Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

22,013,215,78459,785,218,746Construction6التشييد6

89,264,238,749148,177,142,362Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

17,508,451,29636,178,008,864Transportation& storage8النقل والتخزين8

12,958,187,95123,898,362,983Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

19,696,142,51744,022,487,958Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

14,121,326,52148,201,114,781Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

1,399,223,6145,002,087,963Real estate activities12األنشطة العقارية12

4,215,421,8578,978,487,512Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

7,597,321,56415,017,149,635Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

2,790,239,8655,388,011,879Education15التعليم15

4,897,041,29313,079,238,596Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 750,700,1482,316,412,119Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

2,567,195,4185,242,748,514Other service18الخدمات األخرى18

352,114,782,551895,072,498,000

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع لثالث 2018(

جملة ال

جدول 8

النفقات واإليرادات التشغيلية حسب النشاط االقتصادي خالل الربع الثالث 2018

Operating expendetures and revenues by economic activity, 3rd.Qrt. 2018

Table 8

Economic activityالنشاط االقتصادي

Total
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تشغيل  فائض ال

Operating  surplus

13,813,827,526Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

200,207,622,062Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

75,813,806,189Manufacturing3الصناعة التحويلية3

10,751,080,422Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

1,104,920,137Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

28,564,308,762Construction6التشييد6

46,980,940,077Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

15,338,280,649Transportation& storage8النقل والتخزين8

4,065,213,822Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

21,333,437,968Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

28,080,734,960Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

2,597,997,327Real estate activities12األنشطة العقارية12

3,375,558,862Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

5,305,796,336Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

859,197,712Education15التعليم15

6,429,603,766Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 1,350,577,658Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

1,471,199,301Other service18الخدمات األخرى18

467,444,103,536

المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث 2018(

جملة Totalال

Table 9جدول 9

ثالث 2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق تشغيل حسب ال فائض ال

Operating surplus by economi activity,3rd.Qrt. 2018

تصادي نشاط االق Economic activityال
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مشتغلين ملة ال تشغيليةج رادات ال مشتغل اإلي ية ال تاج إن

TotalRevenuesWorker productivity

311,31424,961,502,43726,727Agriculture, forestry & fishing1الزراعة والحراجة وصيد األسماك1

98,304238,710,316,719809,429Mining & quarrying2التعدين واستغالل المحاجر2

1,000,527177,746,996,91759,218Manufacturing3الصناعة التحويلية3

75,53119,802,742,94887,393Electricity, gas, steam & air conditioning supply4توصيل الكهرباء والغاز4

45,0262,680,704,13119,846Water supply; sewerage, waste remediation 5امدادات الماء والصرف الصحي5

1,113,89158,079,547,09517,380Construction6التشييد6

1,740,699152,604,626,86929,223Wholesale& retail trade; repair of motor vehicles7تجارة الجملة والتجزئة7

257,45935,262,503,45745,655Transportation& storage8النقل والتخزين8

533,96821,617,817,30813,495Accommodation & food service activities9اإلقامة والطعام9

114,25143,666,647,528127,400Information & communication10المعلومات واالتصاالت10

119,26548,896,498,106136,661Financial & insurance11أنشطة المال والتأمين11

129,5595,132,259,66213,204Real estate activities12األنشطة العقارية12

111,9858,762,878,17726,083Professional, scientific & technical activities13األنشطة المهنية13

269,86514,361,278,61117,739Administrative and support service activities14الخدمات اإلدارية والدعم14

193,6655,180,962,1438,917Education15التعليم15

193,83512,267,874,53821,097Human health and &l work activities16الصحة والعمل االجتماعي16

رفية17 29,9982,133,668,57023,709Arts, entertainment & recreation17الفنون والت

217,9184,945,863,7607,565Other service18الخدمات األخرى18

6,557,060876,814,688,97644,574
المصدر - الهيئه العامه لإلحصاء ) مسح المؤشرات األقتصاديه الربع الثالث  2018(

جملة Totalال

Average monthly worker productivity by economi activity, 3rd.Qrt. 2018

Table 10جدول 10

ثالث  2018 ربع ال تصادي خالل ال نشاط االق شهرية حسب ال مشتغل ال تاجية ال معدل إن

تصادي نشاط االق Economic activityال
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