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تقديم
يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم نشرة مؤشرات الحسابات القومية للربع الثالث
ً
مفصال عن مؤشرات الحسابات القومية للربع
تقريرا
من عام 2016م والتي تتضمن
ً
الثالث من عام 2016م مقارنة بنفس الفترة من عام 2015م ،كما تتضمممن اداو ً عن
الناتج المحلي اإلامالي حسمما اشنشممالة ا دتصمماسية وحسمما القالاعات التن يمية
باشسمممممعار ال ارية واشسمممممعار الثابتة ومسممممماامة القالاعات التن يمية واشنشمممممالة
ا دت صاسية المختلفة فيه ،وأواه اإلنفاق كاإلنفاق ا ستهالكي الحكومي واإلنفاق
ا ستهالكي الخاص والتكوين الرأسمالي والصاسرات والوارسات باشسعار ال ارية.
وفي اذا الصممممممدس تعرئ الهيئة عن شممممممكراا للوسارات والمؤسممممممسممممممات الحكومية
والشممركات والمؤسممسممات الخا ممة علا تاويداا بالليانات الماللوبة مما مكنها من
إ دار اذه النشرة.
و تأ مل الهي ئة أن تللي النشممممممرة احت يا اات مت خذا القرارات والمخالالين وال لاحثين
وراال اشعمال وكافة المسممممممتفيدين ،كما يسممممممراا تلقي أا مالح ات أو مقترحات
تهدف لتالوير النشرة.
والله ولي التوفيق،،،

الهيئة العامة لإلحصاء
إحصـاءات الحسابات القومية
ص .ب  3735الرياض 11481
E-mail: na@stats.gov.sa
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التعاريف والمفاايم
إجمالي اإلنتاج

اإلعانات اإلنتاجية

قيمة الســـــــلم واللدمات الناتجة عإ نشـــــــاط إنتاجي
ل
لوحدات مؤســـســـية تســـتلدت مســـتلالمات إنتاج
الفترة المحاســبية شــاملة المنتجات التامة الصــنم و ير
التامة الصــنم والمنتجات أل راا االســتلدات ال،اتي
وعادة ما يكون التقييم بســـــــعر المنتج وهو عبارة عإ
القيمة السوقية عند باب المصنم.

تشم المنح المستحقة المقدمة مإ الحكومة للقطاع
اللاص والقطاع العات واالعانات المدفوعة بواســــــطة
الســـــــلطــات العــامــة للمشــــــــاريم الحكوميــة لتعويض
اللسارة الناتجة عإ سياسة الحكومة في إبقا السعر
عند مستوى معيإ .ويمكإ أن تحسب أي ا على أنها
الفرق بيإ ال سعر الم ستهدف وسعر ال سوق الفعلي
ال،ي يدفعب المشـــــتري على أن يتم تغطية ه،ا الفرق
بواسطة الحكومة.

االسته ك الوسيط
هو قيمة الســــلم واللدمات التي تســــتلدت مد ت
لعملية اإلنتاج باســـــــتثنا األاـــــــول الثابتة التي يعتبر
اســـــته ها اه ا لرأا المال الثاب وقد تحول ه،
ليا في
الســــلم واللدمات المســــتلدمة أو تســــتهل
عملية اإلنتاج وقد تعود بعض المد ت إلى الظهور
بعـــد أن تكون قـــد تحولـــ وأدمجـــ في الملرجـــات
ليــا مث ـ الكهربــا
وهنــاك مــد ت قــد تســـــــتهل ـ
واللدمات المشابهة.

اافي ال رائب على المنتجات والواردات
تســـــــاوي قيمة ال ـــــــرائب على المنتجات والواردات
َ
ناقصا قيمة إعانات اإلنتاج.

إه ك رأا المال الثاب
يمث النقص في قيمة األاــــول الثابتة المســــتعملة
ل الفترة المحــاســـــــبيــة نتيجـة للتــدهور
في اإلنتــاج
المادي أو التقادت أو التلف العادي ويمكإ أن يقتطم
هــ،ا اإله ك مإ إجمــالي تكويإ رأا المــال الثــاب ـ
اإلجمالي للحصــــــول على اــــــافي تكويإ رأا المال

الناتج المحلي اإلجمالي (بطريقة اإلنتاج)
يســــاوي مجموع القيم الم ــــافة للمنتجيإ المقيميإ

الثاب .

بســــعر المنتج م ــــافا إليب ال ــــرائب وملصــــوما منب
اإلعــانــات أو هو مجموع الملرجــات ملصـــــــومــا منــب
مجموع االســـــته ك الوســـــيط م ـــــافا إليب اـــــافي
ال ـــــرائب على المنتجات ( ـــــرائب  -إعــــــــــــانات ) ير
المدرجة في قيمة الملرجات.

دمات الوســـــامة المالية المقدرة بطريقة ير
مباشرة
هي الفرق بيإ قيمة الفوائد المستحقة التحصي عإ
القروا لوحــــدات اإليــــداع واإلقراا وبيإ قيمــــة
الفوائد المستحقة الدفم عإ الودائم للمودعيإ.

النــاتج المحلي اإلجمــالي بــاســـــــعــار الســـــــوق
(بطريقة اإلنفاق)
هو مجموع النفقات النهائية باســــــعار المشــــــتريإ بما

في ذل الصــــــادرات مقيمة باســــــعار التســــــليم على
البوا ر ( )fobملصوما منها الواردات.

ال رائب ير المباشرة
هي ال ـــرائب المفرو ـــة على المنتجيإ فيما يتعل
بإنتاج أو بيم وشــــرا أو اســــتلدات الســــلم واللدمات
وتحم عادة على تكاليف اإلنتاج وتشـــــــم الرســـــــوت
الجمر ية.
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اإلنفاق االسته

الواردات مإ الب ائم واللدمات

قيمة إنفاق األســر المقيمة على الســلم االســته ية
(المعمرة و ير المعمرة) واللدمات ناقصـــــــا مبيعاتهم
مإ السلم المستلدمة.
االنفاق االســــــته ي النهائي للمشــــــروعات التي ال
تهدف للربح وتلدت األسر المعيشية
هو قيمة ما تنفقب تل الهيئات إلنتاج ســــلم و دمات
لتقديمها مجانا أو باســــــعار رمالية لألســــــر وهو يعادل
قيمة االنتاج مطروحا منب المبيعات المســـــــوقة و ير
المسوقة.

قي مة الب ــــــــائم التي ت ل ملكيت ها مإ ير المقيميإ
بالدولة إلى المقيميإ و ،ل اللدمات المقدمة مإ
المنتجيإ ير المقيميإ إلى المقيميإ بــــالــــدولــــة
وتشـــم الب ـــائم والســـلم التي تعبر الحدود أل راا
التجهيال والســــلم التي يتم تجهيالها في موانن أجنبية
وتنقـــ بنـــاقليإ محلييإ والـــ،هـــب ير النقـــدي مـــا
ت شم اللدمات دمات النق وال سياحة واالتصاالت
والتاميإ والتشــــييد واللدمات المالية وحقوق االمتيا
ورســـــوت الترا يص واللدمات الشـــــلصـــــية والثقافية

اإلنفاق االسته

واللدمات الحكومية ير المصنفة في مكان ت ر.

ي النهائي اللاص

قيمــــة االســــــــته ك النهــــائي لألســــــــر ال مقيمــــة
والمشـــــــروعات اللااـــــــة التي ال تهدف للربح وتلدت
األسر المعيشية.

الصادرات مإ الب ائم واللدمات
قيمــة الب ــــــــائم واللــدمــات التي تنتقـ ملكيتهــا مإ
المقيميإ بــــالــــدولــــة إلى ير المقيميإ وتشـــــــمــــ
الصادرات الب ائم المصدرة للتجهيال والسلم المشتراة
في الموانن المحلية بواســــطة الناق ت ير المقيمة
وال،هب ير النقدي ما أن الصـــــــادرات مإ اللدمات
تشـــــــ م ا فة ال لد مات الم قد مة إلى ير المقيميإ
مث دمات النق والســـــياحة واالتصـــــاالت والتاميإ

تكويإ رأا المال الثاب

اإلجمالي

هو مجموع قيم ما يحو المنتجون مإ أاـــــــول ابتة
ملصـــــــوما منها قيمة األاـــــــول الثابتة التي يتللص
ل
منهـا المنتجون (اإل ــــــــافـات  -االســـــــتبعـادات)
الفترة المحاســبية باإل ــافة إلى اإل ــافات التي تتم

وال لد مات ال مال ية وحقوق االمت يا و د مات األع مال
واللدمات الشــلصــية والثقافية والترفيهية واللدمات
الحكومية.

اإلنفاق االسته

ي النهائي العائلي

على األاـــول ير المالية ير المنتجة مث اســـتصـــ
األرا ـــــــي وتنميــة وتوســـــــيم الغــابــات واالســـــــتالراع
والبسـاتيإ ...ال ،والتي تسـتلدت لفترة أ ثر مإ سـنة
و ،ل تشم التغير في الثروة الحيوانية مإ حيوانات
التربية وإدرار األلبان ...ال ،ما تشـــــــم تكاليف نق
الملكية فيما يتعل بشـــــرا وبيم األرا ـــــي والمناجم
والغابات ...ال.،

ي النهائي الحكومي

هو قيمــة مــا تنفقــب الحكومــة العــامــة إلنتــاج الســـــــلم
واللدمات التي تستهلكها ذاتيا ـــــ أي أنب يساوي قيمة
اإلنتـــاج اإلجمـــالي للحكومـــة نـــاقصـــــــــا مجموع قيمـــة
المبيعات المســـــــوقة و ير المســـــــوقة مم األ  ،في
االعتبـار أن إجمـالي قيمـة اإلنتـاج الحكومي يســــــــاوي
مجموع قيمة االســـــــته ك الوســـــــيط مإ الب ـــــــائم

التغير في الملالون
ل الفترة
القيمـــة الســـــــوقيـــة للتغير الـــ،ي يحـــدت
المحاســـبية للملالون مإ المواد اللات والمنتجات تح
التصـــــنيم والمنتجات تامة الصـــــنم والحيوانات المعدة
لل،بح والب ـــــــائم المشـــــــتراة بغرا البيم وهو يمث
الفرق بيإ قيمة الملالون في بداية الفترة ونهايتها.

واللدمات وقيمــــــــــــة تعوي ـــــات المو فيإ وإه ك
رأا المال الثاب وال رائب ير المباشرة.

تكويإ رأا المال اإلجمالي
يســــــــاوي قيمــة تكويإ رأا المــال الثــابـ
م افا إليب التغير في الملالون.
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مصاسر الليانات وبعض أساليا التقدير
(أ) التقديرات باشسعار ال ارية
فيما يلي األســـاليب المســـتلدمة في األنشـــطة االقتصـــادية لتقدير قيم اإلنتاج واالســـته ك
الوسيط والقيمة الم افة وعناار التكويإ الرأسمالي.
الالراعة والغابات واألسماك

الصناعات التحويلية

يشـــــــم النشـــــــاط الالراعي اإلنتاج النباتي والحيواني
واـــــيد األســـــماك والحراجة وقطم األ شـــــاب وانتاج

تغطي الصـــــــنــاعــات التحويليــة عــددا مإ األنشـــــــطــة
االقتصادية الفرعية ومنها:

العس …ال ،وتعتبر التقارير والقوائم المالية الربعية
للشـــــــر ات الالراعية الكبرى المصــــــــدر الرئيس لبيانات
النشــــــــاط ح يث توفر ت ل القوائم ال مال ية ب يا نات عإ

 oانم المنتجات الغ،ائية والمشروبات ومنتجات التبغ.
 oانم المنسوجات والملبوسات.
 oانم المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة.

اإلنتاج واالســــته ك الوســــيط ومإ م يتم احتســــاب
القيمة الم افة.

الالي

 oاـــــنم اللشـــــب ومنتجات اللشـــــب والفليإ باســـــتثنا
األ ات.
 oانم الورق ومنتجات الورق.

اللات والغا الطبيعي

 oانم فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
 oانم المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية.

تعد التقديرات مبقا للمعلومات التي ترد إلى الهيئة
َ
شهريا مإ شر ات الـــالي العاملة بالمملكة عإ مري
و ارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

 oانم المنتجات ال صيدالنية األ سا سية والم ستح

رات

الصيدالنية.
 oانم منتجات المطاط واللدائإ.

استغ ل المناجم والمحاجر األ رى

 oاــــــنم منتجـــات المعـــادن ال فلاليـــة األ رى والفلالات
القاعدية.

يتم تقدير قيمة اإلنتاج وبقية العنااـــــــر األ رى مث
ل
االســــــته ك الوســــــيط والقيمة الم ــــــافة مإ
التقارير والقوائم المالية لشر ات ه،ا النشاط.

 oانم الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية.
 oانم األ ات.
 oالصناعات التحويلية األ رى.

ويتم أ ــ ،عينــة مإ التقــارير والقوائم المــاليــة الربعيــة
للشـــــر ات الصـــــناعية الكبرى لتقدير القيمة الم ـــــافة
للنشاط.
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الكهربا والغا والميا

تجارة الجملة والتجالئة والمطاعم والفنادق

يشــــــم أنشــــــطة إمدادات وتواــــــي الكهربا والغا
والبلــــار وتكييف الهوا وتجميم الميــــا ومعــــالجتهــــا
وتواــيلها والصــرف الصــحي وأنشــطة جمم النفايات
ومعالجتها وتصــــــريفها ...ال ،وتعتبر التقارير والقوائم
المالية الربعية للشــــر ة الســــعودية للكهربا المصــــدر
الرئيس لبيــانــات الكهربــا وشـــــــر ــة الغــا والتصـــــــنيم
األهليــة التي تعتبر المصــــــــدر الرئيس لبيــانــات الغــا
بــاإل ــــــــافــة الى شـــــــر ــة الميــا الومنيــة التي تعتبر
المصدر الرئيس لبيانات إنتاج وتو يم الميا .
ل ه ،البيانات يتم تقدير القيمة الم ـــــــافة
ومإ

يشـــــــ م أنشـــــــطة تجارة الجملة والتجالئة وإاـــــــ
المر بات ذات المحر ات والدراجات النارية باإل ـــــــافة
إلى أنشـــــــ طة اإل قا مة وانشـــــــ طة د مات األمع مة
والمشروبات وتعتمد التقديرات والحسابات في ه،ا
النشــــــاط على البيانات التي توفرها التقارير والقوائم
المالية الربعية لشــــــر ات ه،ا النشــــــاط وتوفر أي ــــــا
بــيــــانــــات عــإ الــمشــــــــتــريــــات والــمــبــيــعــــات واألجــور
والمســــتلالمات الســــلعية واللدمية واإليرادات األ رى
ال مة لتقدير القيمة الم افة للنشاط.

وف

النق والتلاليإ واالتصاالت

مريقة اإلنتاج.

يشـــم ه،ا النشـــاط أنشـــطة النق البري والنق عبر
األنــابيــب والنق ـ الجوي والبحري وأنشـــــــطــة التلاليإ
وأنشـــــطة البريد ونق الطرود وأنشـــــطة الدعم للنق
إ ــافة إلى أنشــطة االتصــاالت ســوا ان الوحدات
تابعة للقطاع العات أو اللاص أو الملتلط ما تت مإ
أنشـــــــطــــة النشـــــــر والبرمجــــة الحــــاســـــــوبيــــة واللبرة
االســـتشـــارية وأنشـــطة دمات المعلومات وأنشـــطة
البرمجــة واإلذاعــة ...ال ،ويعتمــد في تقــدير القيمــة
الم ـــــــافة له،ا النشـــــــاط على البيانات التي توفرها

التشييد والبنا
يشم أنشطة تشييد المباني السكنية والمباني ير
السكنية وأنشطة الهندسة المدنية مث (راف الطرق
وإنشــــــا الكباري واألنفاق و طوط الســــــك الحديدية
ومشاريم المجاري والميا والصرف الصحي ومشاريم
األرا ـــــــي
الكهربــا والهــاتف وحفر اآلبــار وإاـــــــ
وتر يـــب أجهالة التكييف وعمليـــات تواـــــــيـــ المبنى
بالمجاري وتواـــــــي الميا وتر يب األدوات الصـــــــحية

التقــارير والقوائم المــاليــة الربعيــة للشـــــــر ــات الكبرى
العاملة في أنشطة االتصاالت والنق والتلاليإ حيث
يطب مريقة اإلنتاج في تقدير القيمة الم افة.

وتر يب المصـــــــاعد …ال )،باإل ـــــــافة إلى أنشـــــــطة
التشـــــــييد المتلصـــــــصـــــــة مث (أعمال هدت المباني
وتح ـــــــير المواقم والتر يبــــات الكهربــــائيــــة وأعمــــال
السبا ة والتدفئة وتكييف الهوا ...ال.)،
وتوفر التقارير القوائم المالية التي تصـدرها الشـر ات
الكبرى العاملة في النشــــــاط بشــــــك شــــــهري بيانات
ومؤشرات تستلدت لتقدير القيمة الم افة للنشاط.
ما يتم االســــتعانة في ذل ببعض المصــــادر األ رى
مث المستهل مإ بعض مواد البنا …ال.،
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اللدمات الحكومية

ــدمــات المــال والتــاميإ والعقــارات و ــدمــات

قطاع الحكومة العامة يقدت ســــــلم و دمات مجانية او
باسعار رمالية ومإ م ليس هناك قيمة سوقية إلنتاج
اللدمات الحكومية ول،ل يتم تقدير االنتاج في قطاع
الحكومة عإ مري االنفاق أي ان جملة االنتاج يســاوي
مجموع مســـتلالمات االنتاج وي ـــاف إليها تعوي ـــات
العــامليإ وااله ك وبطر مســـــــتلالمــات االنتــاج مإ
قيمــة االنتــاج (مريقــة االنتــاج) تحصــــــــ على القيمــة
الم ـــافة االجمالية وهي تعادل تعوي ـــات العامليإ
م ــــــــافــا اليهــا االه ك ومإ م ليس هنــاك فــائض
اافي لقطاع الحكومة.

األعمال
د مات ال مال والتاميإ أنشـــــــطة ال لدمات
تشـــــــ م
المــاليــة وأنشـــــــطــة تمويــ التــاميإ وإعــادة التــاميإ
واـــــــنادي المعاشـــــــات التقاعدية باإل ـــــــافة إلى
األنشـــــــطة المســـــــاعدة ألنشـــــــطة اللدمات المالية
وأن شطة التاميإ ما ت شم األن شطة العقارية التي
تتمث في اإليجارات الســــكنية م ــــافا إليها أنشــــطة
ــدمــات األعمــال ــاألنشـــــــطــة القــانونيــة وأنشـــــــطــة
المحــاســـــــبــة والبحــث والتطوير في المجــال العلمي
وأنشــــــطة أبحات اإلع ن والســــــوق …ال ،حيث يتم
تقــدير اإليجــارات الســـــــكنيــة بــاالســـــــتعــانــة بــالبيــانــات
المتوفرة مإ مســـح نفقات ود األســـر لعات 2013ت
ت ،يإ في الحســـبان معدالت نمو الســـكان وبالنســـبة
للـــدمـــات األعمـــال يعتمـــد في ذلـــ على التقـــارير
والقوائم المالية الربعية للشـــر ات الكبرى العاملة في
النشاط.

وتعتبر البيانات الملتصــرة الواردة مإ و ارة المالية عإ
اإليرادات والمصروفات الربعية المصدر الوحيد لتقدير
القيمة الم افة لللدمات الحكومية.

اللدمات الجماعية واالجتماعية والشلصية
تت ـــــمإ أنشـــــطة دمات التعليم وأنشـــــطة الصـــــحة

البشرية والرعاية مم اإلقامة والعم االجتماعي بدون
اإلقامة ما تت ـــــــمإ افة أنشـــــــطة اإلبداع والفنون
والتســـلية واألنشـــطة الريا ـــية والترفيهية وأنشـــطة
الحواســـــيب والســـــلم الشـــــلصـــــية والمناللية
إاـــــ
والمنظمـــات ذات الع ـــــــويـــة …ال ،مإ اللـــدمـــات
الشلصية.
وتعتبر التقارير والقوائم المالية هي المصــــدر الرئيس
للبيانات.
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(ئ) التقديرات باشسعار الثابتة
تعتبر سنة ( 2010ت) هي سنة األساا المستلدمة إلعداد تقديرات الحسابات القومية باألسعار
الثابتة وقد تباين مرق التثبي الملتلفة لك نشـــــــاط اقتصـــــــادي وفقا لما هو متوفر ع نب مإ
معلومات .وفيما يلي الطرق التي اتبع في إجرا التقديرات باألسعار الثابتة:
الالراعة والغابات وايد األسماك

تجارة الجملة والتجالئة والمطاعم والفنادق

تم اســــتلدات الرقم القياســــي لكميات االنتاج ســــوا
النبــاتي او الحيواني أو األســـــــمــاك في ايجــاد قيمــة
الناتج باألسعار الثابتة.

تم اســـــتلدات الرقم القياســـــي العات ألســـــعار الجملة
منها
والتجالئة والمطاعم والفنادق إلعداد تقديرات
على ِحد .

الالي

النق والتلاليإ والمعلومات واالتصاالت

اللات والغا الطبيعي

تم اعداد التقديرات باألســــعار الثابتة باســــتلدات الرقم
القياسي ألسعار النق واالتصاالت.

نظرا لتوفر الكميات المنتجة بالبرامي تم االعتماد في
إجرا التقديرات على الرقم القياسي لتل الكميات.

اللدمات البنكية

تكرير الالي
اعتمادا على توفر ـــميات المنتج مإ عـــملية التكرير تم
تر يب رقم قياســـي مي إلعداد التقديرات باألســـعار
الثابتة.

تم اســـــــتلدت رقم قياســـــــي ـــــــمني للناتج المحلي
اإلجمــالي بــدون اللــدمــات المــاليــة في إعــادة تقييم
األسعار الجارية باألسعار الثابتة.

الصناعات التحويلية األ رى

اإليجارات (المباني)

تم اســـــتلدات الرقم القياســـــي ألســـــعار الجملة لتل
المنتجات في إعداد التقديرات باألسعار الثابتة.

اســـتلدت الرقم القياســـي لنفقة المعيشـــة لإليجارات
في إيجاد التقديرات باألسعار الثابتة.

الكهربا والغا والميا

اللدمات االجتماعية والجماعية والشلصية

تم اعــداد التقــديرات اعتمــادا على الرقم القيــاســـــــي
للكميات المباعة.

أســـتلدت الرقم القياســـي لنفقة المعيشـــة في إعادة
تقييم األرقات باألســــــعار الجارية إلى أرقات باألســــــعار
الثابتة.

التشييد والبنا
تم اســــتلدات الرقم القياســــي ألســــعار الجملة لمواد
البنا في اعداد تل التقديرات.
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تقرير مؤشرات الحسابات القومية
( )1الناتج المحلي اإلامالي
بلغـــ

قيمـــة النـــاتج المحلي اإلجمـــالي في

700,000

الربم الثالث مإ العات 2016ت باألسعار الجارية

600,000

( )602.084مليون ريـــال بـــانلفـــاا نســـــــبتـــب

500,000

( )%0.42مقارنة بقيمتب في نفس الفترة مإ
عات 2015ت البالغة ( )604.639مليون ريال.

400,000

قيمتـــب في الربم الثـــالـــث مإ العـــات 2016ت

200,000

( )638.579مليون ريـــال محققـــا نموا بلغـــ

100,000

نســـــــبتب ( )%0.93مقارنة بقيمتب في الفترة

المما لة مإ العات الســــاب

مليون ريال.

بم ييإ الرياالت

أما باألســـــــعار الثابتة ( )100=2010فقد بلغ

300,000

0

البالغة ()632.682

الربع الثالث 2015

الربع الثالث 2016

أسعار اارية

أسعار ثابتة

وفيما يلي استعراا لمكونات الناتج المحلي اإلجمالي:
أ .القطاع الحكومي
شهد الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الحكومي

140,000

ل الربم الثالث مإ عات 2016ت انلفا ـــا في

قيمتب باألســـــــعار الجارية حيث حق

ما قيمتب

100,000

ا بنسبة ()%1.35

80,000

مقارنة بقيمتب في نفس الفترة مإ عات 2015ت
ال بال غة ( )135.532مليون ر يال أ ما باألســـــــ عار
الثــابتــة فقــد حق

( )%2.83حيث حق

ريــال مقــابــ

انلفــا ــــــــا بلغ ـ

60,000

نســـــــبتــب

40,000

ما قيمتب ( )94.134مليون

20,000

( )96.875مليون ريــال في الفترة

المما لة مإ عات 2015ت.
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0
الربع الثالث 2015

الربع الثالث 2016

أسعار اارية

أسعار ثابتة

بم ييإ الرياالت

( )133.707مليون ريال منلف

120,000
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ب .القطاع اللاص
شــهد القطاع اللاص في الربم الثالث مإ العات

350,000

2016ت ارتفــاعــا في قيمتــب بــاألســـــــعــار الجــاريـة

والثابتة حيث حق

300,000

باألســــعار الجارية ()308.291

250,000

مإ عــــات 2015ت

بقيمــــــــتــــــــب في الربم المما

150,000

ال بال غة ( )303.532مليون ر يال أ ما باألســـــــ عار

الثــابتــة فقــد حق

100,000

مــا قيمتــب ( )250.544مليون

ريــال بــارتفــاع مفيف بلغ ـ

50,000

نســـــــبتــب ()%0.14

مقارنة بقيمتب في نفس الفترة مإ عات 2015ت

البالغة ( )250.189مليون ريال.

0
الربع الثالث 2015

الربع الثالث 2016

أسعار اارية

أسعار ثابتة

ج .القطاع النفطي

350,000

شــــهد الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي
ل الربم الثالث مإ عات 2016ت انلفا ـــا في

300,000

نســــبتب ()%2.16

250,000

مقـــارنـــة بنفس الفترة مإ عـــات 2015ت حيـــث

حق

( )155.445مليون ريــال مقــاب ـ

200,000

()158.882

150,000

مليون ريــال في نفس الفترة مإ عــات 2015ت

امــا بــاألســـــــعــار الثــابتــة فقــد حق
نســـــــب تب ( )%3.64ح يث حق

100,000

نموا بلغ ـ

50,000

( )290.333مليون

ريال مقاب ( )280.137مليون ريال لنفس الفترة
مإ العات الما ي.

0
الربع الثالث 2015

أسعار اارية

المساهمة النسبية للقطاعات باألسعار الجارية

الربع الثالث 2016

أسعار ثابتة

ل الربم الثالث 2016ت
25.82%

القطاع النفطي
القطاع اللاص
القطاع الحكومي

0.77%

51.20%

رسوت االستيراد

22.21%
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بم ييإ الرياالت

قيمتب باألســــعار الجارية بلغ

بم ييإ الرياالت

مليون ريال مرتفعا بنسبة ( )%1.57مقــــــارنــــــــــــة

200,000

الربع الثالث 2016م

مؤشرات الحسابات القومية

( )2الاللا المحلي
تشـــــير التقديرات األولية إلى أن الطلب في الســـــوق المحلي بلغ حجمب باألســـــعار الجارية

ل

الربم الثالث مإ عات 2016ت ( )573.711مليون ريال بانلفاا نســـــــبتب ( )%10.79مقارنة مم الربم
الثالث مإ العات الساب .

وفيما يلي استعراا ألهم مكونات الطلب المحلي:
 1ـ اإلنفاق االسته

ي النهائي الحكومي

وفقا للبيانات الملتصــــرة الواردة للهيئة العامة لإلحصــــا مإ و ارة المالية عإ تقديرات اإليرادات
ي النهائي الحكومي باألسـعار الجارية في

والنفقات الحكومية فقد بلغ حجم اإلنفاق االسـته

الربم ال ثا لث مإ عات 2016ت ( )129.776مليون ر يال م قا ب
مإ عات 2015ت بانلفاا بلغ

 2ـ اإلنفاق االسته

نسبتب (.)%24.65

( )172.225مليون ر يال لنفس الفترة

ي النهائي اللاص

بلغ حجم اإلنفاق االســــــته

ل الربـــــــــــــم الثالث مإ عات 2016ت ()259.378

ي النهائي اللاص

مليون ريال مرتفعا بنسـبة ( )%8.59مقارنة مم قيمتب في نفس الفترة مإ العات السـاب

( )238.867مليون ريال.

البالغة

 3ـ اإلنفاق على تكويإ رأا المال االجمالي
بلـــغ حجم اإلنفـــاق على تكـــويإ رأا المال االجمالي
مليون ر يال بانل فاا بل غ

الفترة مإ العات الساب .

ل الربم الثالث مإ عات 2016ت ()184.557

ل نفس

نســـــــب تب ( )%20.44م قار نة مم ( )231.976مليون ر يال

الربع الثالث
2016

اإلنفاق ا ستهالكي النهائي الحكومي
اإلنفاق ا ستهالكي النهائي الخاص
اإلنفاق علا تكوين رأس المال ا امالي
الربع الثالث
2015

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

بماليين الريا ت
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50,000

0
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( )3الصاسرات والوارسات
 .1الصادرات السلعية واللدمية
بلغ

قيمة اـــــــادرات المملكة الســـــــلعية واللدمية

ل الربم الثالث مإ عات 2016ت ()187.467

مليون ريال بانلفاا نســــبتب ( )%7.46بالمقارنة مم قيمتها في نفس الفترة مإ العات الســــاب
البالغة ( )202.590مليون ريال.
وبلغ

قيمة الصـــادرات الســـلعية منها ( )169.405مليون ريال بانلفاا نســـبتب ( )%8.42مقارنة

مم قيمتها
وقد بلغ

قيمتها

ما بلغ

ل الربم الثالث مإ العات الساب

البالغة ( )184.980مليون ريال.

قيمة الصــادرات البترولية ( )133.209مليون ريال بانلفاا نســبتب ( )%4.02مقارنة مم

ل الربم الثالث مإ عات 2015ت البالغة ( )138.791مليون ريال.

قيمة الصادرات السلعية ير البترولية ( )36.196مليون ريال بانلفاا نسبتب ()%21.64

مقارنة مم قيمتها

ل الربم الثالث مإ عات 2015ت البالغة ( )46.189مليون ريال.

أما الصــــادرات اللدمية فقد بلغ

قيمتها

بارتفـــاع نســـبتب ( )%2.57مقارنة مم قيمتـــها
مليون ريال.

ل الربم الثالث مإ عات 2016ت ( )18.062مليون ريال
ل نفس الفترة مإ عات 2015ت البالغـــة ()17.610

160,000
140,000
120,000

80,000
60,000
40,000
20,000
0
الصاسرات الخدمية

الصاسرات السلعية غير اللترولية

الربم الثالث 2015

الصاسرات اللترولية

الربم الثالث 2016
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بم ييإ الرياالت

100,000
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 .2الواردات السلعية واللدمية
بلغ

ل الربم الثالث مإ عات 2016ت ( )159.093مليون ريال

قيمة الواردات الســـلعية واللدمية

بانلفاا نســـــــبتب ( )%33.99مقارنة مم قيمتها

( )241.020مليون ريال.
وبلغ

ل نفس الفترة مإ العات الســـــــاب

البالغة

قيمة الواردات الســــلعية منها ( )106.228مليون ريال بانلفاا نســــبتب ( )%32.47مقارنة

مم قيمتـها
مــا بلغ ـ

ل نفس الفتـرة مإ العات السـاب

قيمــة الواردات اللــدميــة

( )%36.85مقارنة مم قيمتها

البالغة ( )157.305مليون ريال.

ل هــ،ا الربم ( )52.865مليون ريــال بــانلفــاا نســـــــبتــب

ل الفترة المما لة مإ عات 2015ت البالغة ( )83.715مليون ريال.

180,000
160,000
140,000
120,000

الربع الثالث 2016
الربع الثالث 2015

80,000
60,000
40,000
20,000
0
الوارسات الخدمية

الوارسات السلعية
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بم ييإ الرياالت

100,000
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ال داول اإلحصائية
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م2016 الربع الثالث

مؤشرات الحسابات القومية

Table No 1

)1( جدول رقم

Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at Current Prices

)Million Of Saudi Riyals(

Economic activity

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
2016 *

2015

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

)(ماليين الرياالت السعودية

النشاط االقتصادي
 الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية-أ

A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

16,351

16,040

**  الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك-1

141,264

144,787

 التعدين والتحجير-2

138,317

141,816

2,948

2,971

75,327

75,881

a) Petroleum Refining

14,803

14,867

أ ) تكرير الزيت

b) Other

60,524

61,014

ب ) صناعات اخرى

4- Electricity, Gas and Water

16,032

14,276

 الغاز والماء،  الكهرباء-4

5- Construction

40,335

41,245

 التشييد والبناء-5

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

68,771

69,018

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق-6

7- Transport, Storage & Communication

37,491

36,562

 النقل والتخزين واالتصاالت-7

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

79,470

75,607

 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال-8

a) Ownership of Dwellings

47,722

45,057

b) Others

31,749

30,550

14,009

13,650

5,332

5,359

483,719

481,706

113,724

116,240

597,443

597,946

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4,641

6,693

رسوم االستيراد

1- Agriculture, Forestry & Fishing **
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product

602,084

604,639

* Preliminary Data

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 الصناعات التحويلية-3

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية-9
 الخدمات المصرفية المحتسبة-10

المجموع الفرعي
 منتجو الخدمات الحكومية-ب

الناتج المحلي اإلجمالي
* بيانات أولية
م2014 ** تم تعديل بيانات نشاط الزراعة والغابات واالسماك وفقاً لنتائج التعداد الزراعي

** The data of Agriculture, Forestry & Fishing activity has been updated based on the Agricultural Census 2014
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Table No 2

جدول رقم ()2

Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at Current Prices

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية
2015

* 2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

158,882

155,445

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

439,063

441,998

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

303,532

308,291

Private Sector

القطاع الحكومي

135,532

133,707

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

597,946

597,443

رسوم االستيراد

6,693

4,641

(ماليين الرياالت السعودية)

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

602,084

604,639

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

Sectors

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 3

جدول رقم ()3

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
النشاط االقتصادي

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at Current Prices
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

أ -الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية

Economic activity
A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

1.96

1.94

 -2التعدين والتحجير

-49.76

-2.43

-50.31

-2.47

a) Crude Petroleum & Natural Gas

6.96

-0.80

b) Other

-0.38

-0.73

-19.25

-0.43

a) Petroleum Refining

5.63

-0.80

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

7.45

12.30

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

6.63

-2.21

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

4.36

-0.36

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين واالتصاالت

7.51

2.54

7- Transport, Storage & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

5.73

5.11

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

7.37

5.91

a) Ownership of Dwellings

3.40

3.93

b) Others

3.95

2.64

3.17

-0.51

-21.24

0.42

9.67

-2.16

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-16.68

-0.08

رسوم االستيراد

20.49

-30.66

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية
أ ) تكرير الزيت
ب ) صناعات اخرى

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
ب -منتجو الخدمات الحكومية

الناتج المحلي اإلجمالي

-0.42

-16.39
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying

3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 4

جدول رقم ()4

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at Current Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

-48.06

-2.16

القطاع الغير نفطي

6.63

0.67

القطاع الخاص

5.50

1.57

القطاع الحكومي

9.26

-1.35

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-16.68

-0.08

رسوم االستيراد

20.49

-30.66

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

-0.42

-16.39
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Sectors
Oil Sector
Non-Oil Sector
Private Sector
Government Sector
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 5

جدول رقم ()5

المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
النشاط االقتصادي

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Economic Activities at Current Prices
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

أ -الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية

Economic activity
A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

2.7

2.7

 -2التعدين والتحجير

23.9

23.5

23.5

23.0

0.5

0.5

12.5

12.5

2.5

2.5

10.1

10.1

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

2.4

2.7

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

6.8

6.7

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

11.4

11.4

 -7النقل والتخزين واالتصاالت

6.0

6.2

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

12.5

13.2

7.5

7.9

a) Ownership of Dwellings

5.1

5.3

b) Others

2.3

2.3

0.9

0.9

79.7

80.3

19.2

18.9

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

98.9

99.2

رسوم االستيراد

1.1

0.8

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية
أ ) تكرير الزيت
ب ) صناعات اخرى

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
ب -منتجو الخدمات الحكومية

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing
a) Petroleum Refining
b) Other

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels
7- Transport, Storage & Communication
8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 6

جدول رقم ()6

المساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
القطاعات

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Institutional sectors at Current Prices
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Sectors

القطاع النفطي

26.3

25.8

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

72.6

73.4

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

50.2

51.2

Private Sector

القطاع الحكومي

22.4

22.2

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

98.9

99.2

رسوم االستيراد

1.1

0.8

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 7

جدول رقم ()7

Expenditure on Gross Domestic Product
At Current Prices

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية
2015

* 2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

172,225

129,776

1- Govt. Final Consumption Expenditure

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

238,867

259,378

2- Private Final Consumption Expenditure

 -3التغير في المخزون

56,727

44,978

 -4اجمالي تكوين رأس المال الثابت

175,250

139,579

4- Gross Fixed Capital Formation

 -5صادرات البضائع والخدمات

202,590

187,467

5- Exports of Goods & Services

 -6واردات البضائع والخدمات

241,020

159,093

6- Imports of Goods & Services

(ماليين الرياالت السعودية)

 -7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

602,084

604,639

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

3- Change in Stock

7- Expenditure on Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 8

جدول رقم ()8

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Product
At Current Prices

معدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي
باألسعار الجارية
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

1.35

-24.65

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

2.91

8.59

 -3اجمالي تكوين رأس المال الثابت

9.87

-20.35

 -4صادرات البضائع والخدمات

-39.74

-7.46

 -5واردات البضائع والخدمات

-5.68

-33.99

 -6االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

-0.42

-16.39
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1- Govt. Final Consumption Expenditure
2- Private Final Consumption Expenditure
3- Gross Fixed Capital Formation
4- Exports of Goods & Services
5- Imports of Goods & Services

6- Expenditure on Gross Domestic Product

م2016 الربع الثالث

مؤشرات الحسابات القومية

Table No 9

)9( جدول رقم

Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Prices

)Million Of Saudi Riyals(

Economic activity

الناتج المحلي اإلجمالي
م2010 حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام
2016 *

2015

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

)(ماليين الرياالت السعودية

النشاط االقتصادي
 الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية-أ

A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

14,943

14,915

**  الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك-1

266,625

259,079

 التعدين والتحجير-2

264,171

256,566

2,454

2,513

76,445

74,402

a) Petroleum Refining

24,225

21,648

أ ) تكرير الزيت

b) Other

52,220

52,755

ب ) صناعات اخرى

4- Electricity, Gas and Water

13,693

13,370

 الغاز والماء،  الكهرباء-4

5- Construction

30,329

31,534

 التشييد والبناء-5

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

57,156

57,563

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق-6

7- Transport, Storage & Communication

34,321

33,757

 النقل والتخزين واالتصاالت-7

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

57,857

56,155

 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال-8

a) Ownership of Dwellings

31,663

30,571

b) Others

26,194

25,584

12,153

11,991

4,860

4,983

558,663

547,785

76,349

79,415

635,012

627,201

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

3,567

5,482

رسوم االستيراد

1- Agriculture, Forestry & Fishing **
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product

638,579

632,682

* Preliminary Data

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 الصناعات التحويلية-3

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية-9
 الخدمات المصرفية المحتسبة-10

المجموع الفرعي
 منتجو الخدمات الحكومية-ب

الناتج المحلي اإلجمالي
* بيانات أولية
م2014 ** تم تعديل بيانات نشاط الزراعة والغابات واالسماك وفقاً لنتائج التعداد الزراعي

** The data of Agriculture, Forestry & Fishing activity has been updated based on the Agricultural Census 2014
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Table No 10

جدول رقم ()10

Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at 2010 Constant Prices

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م
2015

* 2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

280,137

290,333

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

347,064

344,679

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

250,189

250,544

القطاع الحكومي

96,875

94,134

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

627,201

635,012

رسوم االستيراد

5,482

3,567

(ماليين الرياالت السعودية)

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

638,579

632,682

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

Sectors

Private Sector
Government Sector
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 11

جدول رقم ()11

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م
النشاط االقتصادي

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Prices
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

أ -الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية

Economic activity
A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

0.61

0.19

1- Agriculture, Forestry & Fishing

 -2التعدين والتحجير

5.28

2.91

2- Mining & Quarrying

5.29

2.96

4.88

-2.35

8.33

2.75

أ ) تكرير الزيت

19.28

11.90

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

4.39

-1.01

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

4.87

2.42

 -5التشييد والبناء

3.90

-3.82

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

2.99

-0.71

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين واالتصاالت

5.68

1.67

7- Transport, Storage & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

2.52

3.03

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

3.48

3.57

a) Ownership of Dwellings

1.40

2.39

b) Others

1.92

1.35

2.07

-2.46

4.90

1.99

0.84

-3.86

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4.37

1.25

رسوم االستيراد

16.80

-34.92

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
ب -منتجو الخدمات الحكومية

الناتج المحلي اإلجمالي

0.93

4.47
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a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

4- Electricity, Gas and Water

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product

الربع الثالث 2016م

مؤشرات الحسابات القومية

Table No 12

جدول رقم ()12

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at 2010 Constant Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

6.24

3.64

القطاع الغير نفطي

2.91

-0.69

القطاع الخاص

3.44

0.14

القطاع الحكومي

1.55

-2.83

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4.37

1.25

رسوم االستيراد

16.80

-34.92

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

0.93

4.47
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Sectors
Oil Sector
Non-Oil Sector
Private Sector
Government Sector
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 13

جدول رقم ()13

المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م
النشاط االقتصادي

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Economic Activities at 2010 Constant Prices
2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

أ -الصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا منتجي الخدمات الحكومية

Economic activity
A. Industries & Other Producers Except Producers Of Govt. Services

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

2.4

2.3

 -2التعدين والتحجير

40.9

41.8

40.6

41.4

0.4

0.4

11.8

12.0

أ ) تكرير الزيت

3.4

3.8

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

8.3

8.2

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

2.1

2.1

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

5.0

4.7

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

9.1

9.0

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين واالتصاالت

5.3

5.4

7- Transport, Storage & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

8.9

9.1

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

4.8

5.0

a) Ownership of Dwellings

4.0

4.1

b) Others

1.9

1.9

0.8

0.8

86.6

87.5

12.6

12.0

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

99.1

99.4

رسوم االستيراد

0.9

0.6

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) ملكية المساكن
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
ب -منتجو الخدمات الحكومية

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
B. Producers of Government Services
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 14

جدول رقم ()14

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Institutional sectors at 2010 Constant Prices

المساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م
القطاعات

2015

2016

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Sectors

القطاع النفطي

44.3

45.5

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

54.9

54.0

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

39.5

39.2

Private Sector

القطاع الحكومي

15.3

14.7

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

99.1

99.4

رسوم االستيراد

0.9

0.6

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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