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 مقدمة |

)نشرة الحسابات القومية في المملكة العربية السعودية( لعام يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم 

هـ، والتي تتضمن جداول عن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية واألسعار 1439/1440م الموافق 2018

الثابتة ومساهمة القطاعات التنظيمية واألنشطة االقتصادية المختلفة، وأوجه اإلنفاق كاإلنفاق 

كومي، واإلنفاق االستهالكي الخاص، والتكوين الرأسمالي والصادرات والواردات، وذلك االستهالكي الح

 باألسعار الجارية والثابتة.

كما تتضمن مؤشرات عن الدخل القومي اإلجمالي وتوزيعاته مثل تعويض الموظفين وفائض التشغيل 

االدخار واالستهالك، إلى وصافي المعامالت مع دول العالم ومؤشرات عن الدخل المتاح وتوزيعه بين 

جانب العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مسارات االقتصاد الوطني كمعدل النمو السنوي للناتج 

 المحلي اإلجمالي، ومكوناته، والعالقات التشابكية بين المجاميع االقتصادية الرئيسة.

م سالسل تمهيدية عن تقديرات 1968حيث أصدرت الهيئة أول نشراتها عن الحسابات القومية في عام 

م أصدرت الهيئة التقرير الرابع لحسابات 1973الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط الصناعي، وفي عام 

الدخل القومي نتيجة لما توفر لديها من بيانات جديدة، وأبرز هذا التقرير مجموعة من حسابات الدخل 

لتقديرات الواردة فيه بقدر اإلمكان طبقًا لتوصيات نظام القومي للمملكة العربية السعودية، وتم تجميع ا

م، وبناًء على ما تم من بحوث إحصائية تمثلت في 1968الحسابات القومية لهيئة األمم المتحدة لعام 

م، وبحوث 1976م، وتعداد المنشآت 1974م، والتعداد الزراعي 1974التعداد الشامل للسكان والمساكن 

واجتماعية وحيوية متنوعة قامت الهيئة بمراجعة وتنقيح تقديرات حسابات الدخل  إحصائية عينية اقتصادية

م واألعوام التالية على نحو أدى إلى تطوير درجة االعتماد على تلك التقديرات مع إضافة 1975القومي لعام 

 جداول أكثر تفصياًل.

اجعة وتنقيح مصادر البيانات وشهدت الهيئة مراحل انتقالية خالل التسعينات الميالدية تم خاللها مر

م 1993وأساليب التقدير واألدلة واألنظمة اإلحصائية بما يتواءم مع متطلبات نظام الحسابات القومية لعام 

(SNA1993 ونظام الحسابات القومية لعام )2008( مSNA2008 باإلضافة لتنفيذ العديد من التعدادات ،)

م، والتعداد االقتصادي الشامل 2010، وتعداد المنشآت لعام  م2010)التعداد العام للسكان والمساكن عام 

م، والمسوح اإلحصائية بشكل مستمر وكذلك جاري العمل على 2015م، والتعداد الزراعي عام 2012لعام 

م، وبحوث اقتصادية متخصصة وعكسها على بيانات الحسابات 2020التحضير إلنجاز تعدادات قادمة لعام 

 القومية.

ئة العامة لإلحصاء بوافر الشكر والتقدير لكافة الشركاء من الجهات المعنية على تعاونهم وتتقدم الهي

معها في تزويدها بالبيانات المطلوبة إلنجاز هذه النشرة، وتأمل الهيئة العامة لإلحصاء من الجميع تزويدها 

( فمن شأن ذلك info@stats.gov.saبالمقترحات والمالحظات حول هذه النشرة على البريد اإللكتروني )

 تحسين محتوى النشرة وإضفاء المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

 التوفيق،،، وليوالله 

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء
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 مصادر البيانات في نشرة الحسابات القومية |

إحصاءات الحسابات القومية على بيانات السجالت اإلدارية في الجهات الحكومية والمنشآت ذات تعتمد 

العالقة والتي تقوم بتزويد الهيئة بها، لتقوم الهيئة بحســام مراــراتها وإصــدارها في نشــرت إحصــاءات 

 .الحسابات القومية

 

 األهداف |

هتمين بإحصاءات ومرارات محدثة وذات دعم متخذي القرار، وراسمي السياسات، والباحثين والم •

 امولية تتعلق بالحسابات القومية وفقًا ألحدث األنظمة الدولية.

توفير تقديرات عن الناتج المحلي اإلجمالي باألســـــعار رالجارية والثابتةا للعام المالي الجاري وتظهر  •

تصـــادية والقطاعات أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي، وتقيس مســـاهمة األنشـــطة االق

 التنظيمية المختلفة فيه.

توفير مراـــرات اقتصـــادية حديثة كمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والمســـاهمات النســـبية  •

 لألنشطة االقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي اإلجمالي.

 ية والثابتةا للعام المالي السابق.توفير بيانات منقحة للناتج المحلي اإلجمالي باألسعار رالجار •

 توفير مرارات عن الدخل المتاح وتوزيعه بين االدخار واالستهالك. •

توفير العديد من الجداول التحليلية التي تبرز مســــــارات االقتصــــــاد الولني كمعدالت النمو للناتج  •

 .الرئيسةالمحلي اإلجمالي ومكوناته والعالقات التشابكية بين المجاميع االقتصادية 

 

المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بنشرة الحسابات القومية |

 إجمالي اإلنتاج

قيمــة الســــــلع والخــدمــات النــاتجــة عن نشـــــــاط إنتــاجي 

لوحدات مرســــســــية تســــتخدم مســــتلزمات إنتاج خالل 

الفترت المحاســــبية اــــاملة المنتجات تامة الصــــنع، وغير 

ومنتجات أغراض االستخدام الذاتي، وعادت تامة الصنع، 

ما يكون التقييم بســــــعر المنتج، وهو عبارت عن القيمة 

 السوقية عند بام المصنع.
 

 اإلنتاج( )بطريقةالناتج المحلي اإلجمالي 

مجموع القيم المضــــــــافــة للمنتجين المقيمين بســــــعر 

المنتج مضـــــــــافـــًا إليـــه الرســــــوم الجمركيـــة أو مجموع 

منه مجموع االســـتهالك الوســـي  المخرجات مخصـــومًا 

-مضــافًا إليه صــافي الضــرائب على المنتجات ر ــرائب 

 إعـاناتا غير المدرجة في قيمة المخرجات.

 (اإلنفاق )بطريقةالناتج المحلي بأسعار السوق 

مجموع النفقات النهائية بأســــــعار المشــــــترين بما في 

مة بأســــعار التســــليم على البواخر  ذلك الصــــادرات، مقيب

 مخصومًا منها الواردات. اfobر
 

 جمالي )بطريقة ييل  التللفة(الناتج المحلي اإل

مجموع تعويضـات العاملين وصـافي الضـرائب وفائ  

 التشغيل وإهالك رأس المال الثابت.
 

 الدخ  القومي

هو عبـارت عن النـاتج المحلي اإلجمـالي مخصــــــومـًا منه 

مة مض فًا االدخول األولية التي تدفع للوحدات غير المقيب

 إليه الدخول األولية المتلقات من الوحدات غير المقيمة.
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 تعويضات الموظفين

تشــــــمل جميع المبالت المســــــتحقة للمو فين مقابل 

أدائهم العمل، ســــواء كانت نقدية أو عينية قبل خصــــم 

أي اســــتقطاعات منها، مثل حصــــة التأمينات االجتماعية 

 والضرائب وما اابهها.
 

 الدخ  المتاح

عبارت عن الدخل القومي بســعر الســوق مضــافًا إليه هو 

 ي.صافي التحويالت الجارية من العالم الخارج
 

 االستهالك الوسيط

هو قيمة الســــــلع والخدمات التي تســــــتخدم كمدخالت 

لعمليـة اإلنتـاج بـاســــــتثنـاء األصــــــول الثـابتـة التي يعد 

اســــــتهالكها إهالكًا لرأس المال الثابت، وقد تحول هذ  

والخدمات المســـــتخدمة أو تســـــتهلك كليًا في الســـــلع 

تاج، وقد تعود بع  المدخالت إلى الظهور  ية اإلن عمل

بعد أن تكون قد تحولت وأدمجت في المخرجات، وهناك 

مــدخالت قــد تســــــتهلــك كليــًا مثــل الكهربــاء والخــدمــات 

 .المشابهة
 

 

 ض التشغي فائ

هو عبــارت عن القيمــة المضــــــــافــة مطروحــًا منهــا قيمــة 

المو فين وصــافي الضــرائب غير المبااــرت تعويضــات 

 .وإهالك رأس المال الثابت
 

 

 الضرائب غير المباشرة

هي الضــــــرائب المفرو ــــــة على المنتجين فيما يتعلق 

بإنتاج أو بيع واــــــراء أو اســــــتخدام الســــــلع والخدمات، 

مل الرســــــوم  تاج وتشــــــ كاليف اإلن عادت على ت وتحمل 

 .الجمركية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلعانات اإلنتاجية 

تشــــمل المنت مســــتحقة الدفع بواســــطة الحكومة على 

الحســـــــــام الجـــاري للقطـــاع الخـــاص والقطـــاع العـــام، 

واإلعــانــات المــدفوعــة بواســــــطــة الســــــلطــات العــامــة 

للمشــــــــاريع الحكوميــة لتعوي  الخســــــــارت النــاتجــة عن 

ســياســة الحكومة في إبقاء الســعر عند مســتو  معين، 

لى أنها الفرق بين الســـــعر ويمكن أن تحســـــب أيضـــــًا ع

يدفعه  لذي  المســــــتهد  وســــــعر الســــــوق الفعلي ا

 .المشتري
 

 إيالك رأس المال الثابت 

يمثل النقص في قيمة األصــــــول الثابتة المســــــتعملة 

في اإلنتــاج خالل الفترت المحــاســــــبيــة نتيجــة للتــدهور 

المــادي أو التقــادم أو التلف العــادي، ويمكن أن يقتطع 

ن رأس المــال ثــابــت اإلجمــالي هــذا اإلهالك من تكوي

 .للحصول على تكوين رأس المال ثابت الصافي
 

 صافي الضرائب غير المباشرة 

هو عبارت عن قيمة الضرائب غير المباارت مخصومًا منه 

 .قيمة إعانات اإلنتاج
 

قة غير خدمات الوسااااالة الم ية المقدرة بطري ال

 مباشرة

هي الفرق بين قيمـــة الفوائـــد واألربـــاح مســــــتحقـــة 

التحصــــــيل للبنوك والهيئات المالية وبين قيمة الفوائد 

 .مستحقة الدفع للمودعين
 

 السلع والخدمات المسوقة 

قيمة السلع والخدمات التي تباع في السوق أو المعدت 

أســــاســــًا للبيع في الســــوق بســــعر يهد  إلى تغطية 

تكلفة اإلنتاج، وتشـــمل جميع الســـلع والخدمات المنتجة 

ما عدا المشـــــتريات المبااـــــرت من محليًا والمســـــتوردت 

 .الخارج بواسطة الحكومة والعائالت
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 السلع والخدمات غير المسوقة 

قيمة الســــــلع والخدمات األخر  التي تقدم بســــــعر ال 

ــًا أو بســــــعر رمزيا،  ــان ــاجهــا رمج ــادًت تكلفــة إنت يغطي ع

تاج منتجي الخدمات الحكومية،  ويتكون معظمها من إن

ال تهـــد  إلى الربت وتخـــدم الهيئـــات الخـــاصـــــــــة التي 

 .العائالت
 

 امش التجارة ي

هو الفرق بين الســـــعر الفعلي المدفوع أو المحتســـــب 

من قبل المشـــتري مقابل ســـلعة مشـــترا  إلعادت بيعها 

رجملة أو تجزئةا والســـــعر الذي يتعين على الموزع دفعه 

مقـــابـــل هـــذ  الســــــلعـــة في الوقـــت الـــذي بيعـــت أو 

جارت الجملة والتجزئة اســـــتخدمت فيه، وتقاس مخرجات ت

بمجموع قيم الهوامش التجارية المتحققة على الســـــلع 

 .المشترات بغرض إعادت بيعها
 

 البضائع والخدماتالواردات من 

قيمة البضــــــائع التي انتقلت ملكيتها من غير المقيمين 

لدولة إلى المقيمين، وكذلك الخدمات المقدمة من  با

 بالدولة وتشــــملالمنتجين غير المقيمين إلى المقيمين 

حدود ألغراض التجهيز  البضـــــــائع والســــــلع التي تعبر ال

والســــــلع التي يتم تجهيزها في مواني أجنبية وتنتقل 

بواســطة ناقلين محليين، والذهب غير النقدي، وتشــمل 

تلك الخدمات، خدمات النقل والســــــياحة واالتصــــــاالت 

والتأمين والتشــــــييد والخدمات المالية وحقوق االمتياز 

التراخيص والخدمات الشــــــخصــــــية والثقافية ورســــــوم 

 .والخدمات الحكومية غير المصنفة في مكان آخر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصادرات من البضائع والخدمات 

قيمــة البضــــــــائع والخــدمــات التي تنتقــل ملكيتهــا من 

المقيمين بالدولة إلى غير المقيمين، وتشــمل صــادرات 

في البضــــــائع المصــــــدرت للتجهيز والســــــلع المشــــــترات 

ـــاقالت غير المقيمـــة  ـــة بواســــــطـــة الن المواني المحلي

والذهب غير النقدي، وتشـــــمل صـــــادرات الخدمات كافة 

الخــدمــات المقــدمــة إلى غير المقيمين، مثــل  خــدمــات 

تأمين، والخدمات  ياحة واالتصـــــــاالت وال النقل والســــــ

ياز، وخدمات األعمال والخدمات  ية، وحقوق االمت مال ال

 .هية، والخدمات الحكوميةالشخصية والثقافية والترفي
 

 فاق االستهالكي النهائي الحلومي اإلن

ــاج الســــــلع  هو قيمــة مــا تنفقــه الحكومــة العــامــة إلنت

والخدمات التي تســـــتهلكها ذاتيًا، أي أنه يســـــاوي قيمة 

اإلنتاج اإلجمالي للحكومة ناقصا مجموع قيمة المبيعات 

المســــــوقة وغير المســــــوقة مع األخذ في االعتبار أن 

ي قيمة اإلنتاج الحكومي يســـــــاوي مجموع قيمة إجمال

ــــــــة  االســتهالك الوســي  من البضــائع والخدمات وقيمـ

تعويضــــــــات المو فين، وإهالك رأس المــال الثــابــت 

 .وصافي الضرائب غير المباارت
 

 فاق االستهالكي النهائي العائلي اإلن

قيمة إنفاق األســـر المقيمة على الســـلع رالمعمرت وغير 

ــاقصــــــــا مبيعــاتهم من الســــــلع المعمرتا والخــدمــا ت ن

 .المستخدمة
 

االنفاق االستهالكي النهائي للمشروعات التي ال 

 تهدف للربح وتخدم األسر المعيشية

هو قيمة ما تنفقه تلك الهيئات إلنتاج ســــــلع وخدمات 

لتقديمها مجانا أو بأسعار رمزية لألسر وهو يعادل قيمة 

 .المسوقةاإلنتاج مطروحا منه المبيعات المسوقة وغير 
 

 نفاق االستهالكي النهائي الخا  اإل

قيمة االســــــتهالك النهائي لألســــــر المقيمة والهيئات 

 .الخاصة التي ال تهد  للربت وتخدم األسر المعيشية
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 وين رأس المال الثابت اإلجمالي تل

هو مجموع قيم مــا يحوز  المنتجون من أصــــــول ثــابتــة 

مخصــومًا منها قيمة األصــول الثابتة التي يتخلص منها 

االســــــتبعــاداتا خالل الفترت  -المنتجون راإل ــــــــافــات 

المحاســــــبية، إ ــــــافة إلى اإل ــــــافات التي تتم على 

األصــول غير المنتجة مثل اســتصــالح األرا ــي، وتنمية 

إلخ، والتي والبســـاتين ...لغابات واالســـتزراع وتوســـيع ا

تســــــتغرق فترت أكثر من ســــــنة وكذلك تشــــــمل الثروت 

إلخ، كمـا انــات التربيــة وإدرار األلبــان ...الحيوانيــة من حيو

تشــــــمل تكاليف نقل الملكية فيما يتعلق بشــــــراء وبيع 

 . األرا ي والمناجم والغابات ... إلخ
 

 التغير في المخزون

يحــدث خالل الفترت هو القيمــة الســــــوقيــة للتغير الــذي 

المحاســــــبية للمخزون من المواد الخام والمنتجات تحت 

التصـــــنيع، والمنتجات تامة الصـــــنع، والحيوانات المعدت 

للذبت، والبضـــــــائع المشــــــترات بغرض البيع، وهو يمثل 

 .الفرق بين قيمة المخزون في بداية الفترت ونهايتها
 

 تلوين رأس المال اإلجمالي 

ين رأس المال الثابت مضــافًا إليه هو عبارت عن قيمة تكو

 .التغيير في المخزون
 

 األصول الثابتة 

هي أصــول منتجة تســتعمل بصــورت متكررت أو مســتمرت 

في عمليات إنتاجية لمدت تزيد عن عام، واألصول الثابتة 

ال تشمل اآلالت والمعدات فحسب بل تشمل األصول 

نات التي تســــــتعمل  جار والحيوا فة مثل األاــــــ المختل

رت متكررت أو مســــــتمرت إلنتاج منتجات أخر  مثل بصــــــو

الفاكهة أو منتجات األلبان، وتشـــمل كذلك األصـــول غير 

الملموســة مثل  برامج الحاســب اآللي، واألعمال الفنية 

 .األصلية المستعملة في اإلنتاج
 

 

 

 

 دخ  المللية 

لك أصـــــــل مالي أو أصـــــــل  لذي يتلقا  ما لدخل ا هو ا

تقـــديم األموال أو و ــــــع ملموس غير منتج مقـــابـــل 

األصـــــــــل الملموس غير المنتج تحـــت تصــــــر  وحـــدت 

مرســســية أخر . وتحدد األدات المالية عادت اــروط دفع 

دخل الملكية وتشــــــمل دخول الملكية الفوائد، توزيعات 

األرباح، الحصـــــص الموزعة، الســـــحب من دخول أاـــــبا  

الشـــــركات، عوائد االســـــتثمار األجنبي المبااـــــر المعاد 

ا، دخول الملكيـــة التي تعز  إلى حـــاملي اســــــتثمـــارهـــ

 بوليصات التأمين وكذلك الريع.
 

 الفائدة 

هي اــــــكل من أاــــــكال الدخول الملكية يتلقاها مالك 

أنواع معينة من األصــــــول المالية مثل الودائع، األوراق 

نة  لدائ بات ا عدا األســــــهم، القروض والحســـــــا ية  مال ال

 صـــبت المديناألخر ، وتعر  الفائدت بأنها المبلت الذي ي

مســــــرواًل عن دفعه إلى الدائن عن فترت زمنية بموجب 

اــــــروط األدات المالية التي يتفق عليها الدائن والمدين 

 .دون إنقاص قيمة أصل الدين
 

 األنصبة  

يل لحاملي  لدفع أو التحصــــــ لدخل المســــــتحق ا قيمة ا

األســهم نتيجة لو ــع أموالهم تحت تصــر  الشــركات، 

 .لملكيةوهي اكل من أاكال دخول ا
 

 اإليجار

المســـــتحقة نتيجة اســـــتغالل  االيجاريةصـــــافي القيمة 

األرا ــــــي الزراعيــة ألغراض الزراعــة، وكــذلــك الريع عن 

األصــــــول الجوفيــة، وقــد يــدفع نقــدًا أو عينــًا وهو أحـد 

 .عناصر دخول الملكية
 

 التحويالت الجارية

قيمة التحويالت التي تتم بين المتعاملين في اــــــكل 

 .رأسماليةتحويالت غير 
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 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة |

 من أهم التصانيف التي تعتمد عليها إحصاءات الحسابات القومية  

 .اISIC 4التصنيف الولني لألنشطة االقتصادية ر .1

 .اCPC2التصنيف المركزي للمنتجات ر .2

 .اCOICOPتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض ر .3

 ا.COFOGتصنيف الو ائف الحكومية ر .4

 .دليل ميزان المدفوعات حسب التعديل السادس .5

 

 الحصول على البيانات |

قامت الهيئة العامة لإلحصاء باستيفاء البيانات األساسية المهمة المتعلقة بإحصاءات الحسابات القومية 

  من الجهات الحكومية وذلك كما يلي

 التنظيميةالقطاعات  .1

فيما يلي نستعرض القطاعات االقتصادية التنظيمية بالمملكة بهد  معرفة مفهوم كل قطاع، وامول 

 .ونوعية البيانات
 

 )الصناعات(قطاع األعمال  ()أ 

يشـــــــمل هذا القطاع كافة الوحدات االقتصـــــــادية اإلنتاجية التي تقوم بإنتاج ســـــــلع وخدمات لبيعها في 

تغطية تكلفة اإلنتاج، أو بإنتاج هذ  الســلع والخدمات الســتخدامها ذاتيًا، وذلك الســوق بســعر يهد  إلى 

 في جميع األنشطة االقتصادية وفقًا للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لألنشطة االقتصادية.

  ويندرج تحت مفهوم هذا القطاع ما يلي

 

اإلنتاااجيااة غير الهيئااات والمشااااااريع الحلوميااة  .1

 المالية

يشـــــمل جميع الوحدات االقتصـــــادية اإلنتاجية الحكومية 

المقيمة والتي تقوم بإنتاج ســــــلع وخدمات إما لبيعها 

في الســــوق بســــعر يهد  إلى تغطية تكلفة اإلنتاج أو 

بسعر أقل نتيجة لسياسة الحكومة في خف  األسعار، 

اإلنتاجي وإما لالســـتخدام الخاص داخل الجهاز الحكومي 

 .واإلداري

 لمشاريع المشتركة غير المالية ا .2

يشــمل جميع الوحدات االقتصــادية المقيمة التي تقوم 

بإنتاج ســـــلع وخدمات تباع في الســـــوق بســـــعر يغطي 

تكلفة إنتاجها، وتشـــترك الحكومة مع األفراد والشـــركات 

 .في ملكية رأس المال لهذ  الوحدات
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 المشاريع الخاصة غير المالية  .3

ضــــــمن هذا القطاع كافة الوحدات اإلنتاجية المقيمة يت

التي يملكها، ويديرها القطاع الخاص، وينقســــــم إلى 

  قسمين

 
 المشاريع المنظمة  .3-1

هي المشــاريع التي تقوم بمســك دفاتر وحســابات 

اـــركات  –مالية مســـتقلة مثل اـــركات المســـاهمة 

اــــــركات ذات المســــــرولية  –توصــــــية باألســــــهم 

اـــــركة  -اـــــركات التوصـــــية البســـــيطة  –المحدودت 

المشــــــروعـــات الفرديـــة الكبيرت ذات  –التضـــــــــامن 

 -الحســـابات المالية المنفصـــلة عن مالك المشـــروع 

 .جنبيةفروع الشركات األ
 

 

 المشاريع غير المنظمة  .3-2

تشــمل المشــاريع الفردية الصــغيرت التي ال تمســك 

دفاتر وحســـابات مســـتقلة ويتعذر فصـــل معامالتها 

 .المالية عن مالك المشروع
 

 

 المشروعات المالية .4

تشــــــمـل الهيئـات المـاليـة التي تعمـل أســـــــاســـــــًا في 

المعــامالت المــاليــة في الســــــوق والمتعلقــة بــالحقوق 

 وااللتزامات المالية باإل افة إلى اركات التأمين.

كلٌّ من مرســــــســـــــة النقد  ويندرج تحت هذا المفهوم 

 –وصــــــنــاديق التنميــة المختلفــة  –العربي الســــــعودي 

ية  ية  –والبنوك التجار ئات والمرســــــســـــــات المال والهي

 .واركات التأمين –األخر  

 

 منتجو الخدمات الحكومية  ()ب

تشـــــــمل كافة الوزارات والمصـــــــالت الحكومية التي تعمل في مجال اإلدارت والدفاع وحف  األمن العام، 

وتقديم الخدمات التعليمية والثقافية والترفيهية واإلنمائية، وغيرها من الخدمات الجماعية التي تهد  

تخصـــصـــة في تقديم الخدمات ذات الطابع المتكرر إلى تنمية المجتمع، كما تشـــمل الوحدات الحكومية الم

كإصدار جوازات السفر والتراخيص ورخص القيادت، على الرغم من أن المدفوعات مقابل هذ  الخدمات قد 

 .ال تغطي التكاليف الجارية إلدارت هذ  الوحدات

 

 القطاع العائلي  ()ج

للمملكة لمدت أكثر من ســــنة ســــواء كانوا يشــــمل جميع األفراد واألســــر المقيمة داخل الحدود اإلقليمية 

ســـعوديين أو غير ســـعوديين، ويشـــمل كذلك الهيئات الخاصـــة التي ال تهد  إلى الربت وتخدم العائالت، 

 .مثل الهيئات الخيرية رجمعيات البرا والنوادي الريا ية وما اابهها

 

 قطاع العالم الخارجي  ()د

العالم األخر  في مجال الصــــادرات والواردات المنظورت وغير يتمثل في معامالت المملكة مع بقية دول 

المنظورت، وكافة المعامالت المالية والرأســمالية التي تردي إلى خلق حقوق والتزامات مالية للمملكة مع 

 .العالم الخارجي
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 أساليب التقدير .2

 )أ( التقديرات باألسعار الجارية 

يلي األســـاليب المســـتخدمة في األنشـــطة االقتصـــادية لتقدير كل من اإلنتاج، االســـتهالك نتناول فيما 

الوســــي ، والقيمة المضــــافة، واألجور والمرتبات رتعويضــــات المو فينا، وفائ  التشــــغيل وعناصــــر 

 .التكوين الرأسمالي

 

 الزراعة وصيد األسماك

واإلنتـــاج الحيواني وصــــــيــد يشــــــمـــل اإلنتـــاج النبـــاتي 

األسماك وإنتاج العسل ... إلخ حيث يتم إعداد التقديرات 

ــة التي تقوم  ــائج األبحــاث االقتصــــــــادي اعتمــادًا على نت

بإجرائها الهيئة العامة لإلحصـــــاء ســـــنويًا باإل ـــــافة إلى 

بيانات وزارت البيئة والميا  والزراعة المســـــتمدت من نتائج 

ها الوزارت، والتي  التعدادات والبحوث الزراعية التي تجري

توفر بيانات عن اإلنتاج، االســـــتهالك الوســـــي ، القيمة 

المضافة واألجور المدفوعة وفائ  التشغيل والتكوين 

 الرأسمالي.

 

 الزيت الخام والغاز الطبيعي

تعــد التقــديرات لبقــًا للمعلومــات التي ترد إلى الهيئــة 

ارت من اــــــركــات الزيــت العــاملــة بــالمملكــة عن لريق وز

 .الطاقة والصناعة والثروت المعدنية

 

 استغالل المناجم والمحاجر األخرى

يتم تقــدير قيمــة اإلنتــاج وبقيــة العنــاصــــــر األخر  مثــل 

االســــــتهالك الوســــــي  والقيمــة المضــــــــافــة واألجور 

والمرتبــات من واقع نتــائج األبحــاث االقتصـــــــاديــة التي 

 .تقوم بإجرائها الهيئة العامة لإلحصاء

 

 

 

 

 الصناعات التحويلية

 تشمل الصناعات التحويلية األنشطة الفرعية التالية 

 صناعة المواد الغذائية والمشروبات الغازية. •

 صناعة الغزل والنسيج والمالبس والجلود. •

 صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها األثاث. •

 صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر. •

الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات صــــــناعة  •

 البترول والفحم والمطاط والبالستيك.

دا ع -صناعة منتجات الخامات التعدينية غير المعدنية  •

 منتجات البترول والفحم.

 الصناعات المعدنية األساسية. •

 صناعة المنتجات المعدنية والمكائن والمعدات. •

 صناعات تحويلة أخر . •

التصــــــنيف ولبقًا للمعلومات التي توفرها  وفًقا لهذا

البحوث االقتصــادية التي تجريها الهيئة العامة لإلحصــاء 

ــة  ــاميع االقتصــــــــادي بهــذا الخصــــــوص يتم تقــدير المج

 .المختلفة المتعلقة باإلنتاج وعناصر التكوين الرأسمالي

 

 اللهرباء والغاز والمياه

ن والتكوييتم تقــدير تكلفــة عنــاصــــــر اإلنتــاج المختلفــة 

الرأسمالي باالعتماد على البيانات التي توفرها األبحاث 

االقتصـــادية التي تقوم بإجرائها الهيئة العامة لإلحصـــاء 

وتشــــــمل الشــــــركة الســــــعودية للكهرباء واــــــركة الغاز 

والتصــــنيع األهلية ومصــــادر إنتاج وتوزيع الميا  راــــركة 

 . الميا  الولنيةا
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 التشييد والبناء

ة عمليات إنشـــاء المباني الســـكنية يشـــمل النشـــاط كاف

إنشــــاء الكباري  -إنشــــاء ورصــــف الطرق  -وغير الســــكنية 

مشــــــاريع المجاري والميا   - واألنفاق وخطوط الســــــكك

حفر اآلبار وإصالح  -مشاريع الكهرباء والهاتف  -والصر  

عمليات توصــــــيل  -تركيب أجهزت التكييف   -األرا ــــــي 

 تركيب األدوات - المبنى بشبكة الصر  الصحي والميا 

 إزالة المباني ... إلخ. -تركيب المصاعد  -الصحية 

ويتميز أسلوم التقدير في نشاط التشييد والبناء بتنوع 

الطرق المســتخدمة فيه، فعلى ســبيل المثال يتم تقدير 

متغيرات الحســـابات القومية على أســـاس نتائج البحوث 

ر  خاالقتصــادية كما يتم االســتعانة ببع  المصــادر األ

ومنها التقارير والحســـــابات الختامية الســـــنوية لمصـــــادر 

البيانات عن المنفق على األصــول الثابتة الجديدت حســب 

 .نوع كل أصل

 

 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

تعتمد التقديرات في هذا النشـــــــاط على البيانات التي 

 توفرها األبحاث االقتصـــــادية الدورية التي تجريها الهيئة

جارت التوزيع  مة لإلحصـــــــاء في مجال إحصـــــــاءات ت عا ال

والخدمات عن قيمة المشتريات، قيمة المبيعات، األجور 

والمرتبات المدفوعة، األصــول الثابتة الجديدت المشــترات 

وكــافــة أنواع اإلنفــاق واإليرادات األخر ، ويقــدر اإلنتــاج 

في تجــارت الجملــة والتجزئــة على أنــه الفرق بين قيمــة 

ت والمشــــــتريات من الســــــلع المشــــــترات بغرض المبيعا

بيعها بنفس حالتها دون إحداث أي تغييـــــر فيها من حيث 

ــاج المطــاعم  ــات، في حين يقــدر إنت الشــــــكــل والمحتوي

ــات واإلقــامــة  ــل تقــديم الوجب ــاإليراد  مقــاب ــادق ب والفن

والخدمة، هذا باإل افة إلى استخدام الواردات كمرار 

ملة والتجزئة، في في اســــــتكمال تقديرات تجارتي الج

حين يســـــتخدم عدد الغر  المشـــــغولة وعدد المقيمين 

 .وجملة اإليرادات المحصلة كمرار بالنسبة للفنادق
 

 النق  واالتصاالت والتخزين

يغطي هذا النشـــاط كافة الوحدات المختلفة التي تقوم 

والنقل  -بتأدية خدمات هذا النشـــــــاط مثل النقل البري 

ــد  -والتخزين  -والنقــل الجوي  -المــائي  وخــدمــات البري

وخــدمــات االتصـــــــاالت ... إلخ، ويعتمــد في ذلــك على 

البيانات التي توفرها األبحاث االقتصــــادية الدورية التي 

تجريها الهيئة العامة لإلحصاء والتي تغطي المرسسات 

 .العاملة في هذا المجال

 

 التموي  والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

االقتصـــــــادية التي تجريها الهيئة بصــــــفة تعد األبحاث 

دورية هي المصـــــدر األســـــاســـــي الذي تســـــتقى منه 

المعلومات الالزمة في التقدير، ولما كانت هذ  األبحاث 

ــك يســــــتعــان  ال تغطي إال القطــاع الخــاص فق ، لــذل

بـــالبيـــانـــات األخر  المتوفرت لـــد  صــــــنـــاديق التمويـــل 

والمرســــــســــــات النقدية بهد  اســــــتكمال اإللار لهذا 

النشــاط، إ ــافة الســتخدام مســت إنفاق ودخل األســرت 

في تقدير قيمة إيجار المباني الســــــكنية ســــــواء كانت 

بة، أي ســــــواء كانت هذ  المباني  مدفوعة أو محتســــــ

 .مرجرت للغير أو مشغولة بواسطة مالكيها

 
 

 الخدمات االجتماعية والشخصية

تقوم البحوث االقتصـــــــادية الدورية التي تجريها الهيئة 

مة لإلحصــــــاء بالدور الرئيس في تقديم المعلومات العا

الالزمة لتقدير كلٍّ من اإلنتاج، واالســـــتهالك الوســـــي ، 

واألجور والمرتبــات المــدفوعــة، والقيمــة المضــــــــافــة، 

وعناصــــر التكوين الرأســــمالي راألصــــول الثابتة الجديدت 

المشـــــترات حســـــب نوع األصـــــلا وباقي مفردات دخول 

ت إنفاق ودخل األســرت في الملكية، مع االســتعانة بمســ

ية المقدمة للعائالت فيما  تقدير قيمة الخدمات المنزل

 .بينها
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 منتجو الخدمات الحلومية

يات الملحقة والمســــــتقلة  لدولة والميزان ية ا تعد ميزان

والحســـام الختامي هي المصـــدر األســـاســـي للبيانات 

التي يتم اســــتخدامها في تركيب المجاميع االقتصــــادية 

تلف ميزانيــة الــدولـة عن الميزانيــات األخر  المختلفــة، تخ

العادية للشركات من حيث لريقة اإلعداد والتبويب حيث 

  نجد أنها مقسمة إلى أربعة أبوام

 الباب األول:

يتعلق بالمنصر  على األجور والمرتبات المستحقة 

 .للمو فين

 الباب الثاني:

مكافآت، ومصـــــاريف  خاص بالنفقات التشـــــغيلية ر

وإيجارات ومصــــــروفات الكهرباء والميا ، ســــــفرية، 

 ا. ومواد ومعدات استهالكية وإعانات

 الباب الثالث:

 خاص باإلنفاق على الصيانة والتشغيل.

 الرابع: الباب

خــاص بــأوجــه االســــــتثمــارات الحكوميــة المختلفــة ر 

 .   ا المنفق على المشاريع

وحيث إن الحســـابات الختامية للدولة يتم تصـــنيفها وفقًا 

انيف المالية فإن إدارت إحصاءات الحسابات القومية للتص

تقوم بتعـــديـــل ذلـــك التصـــــــنيف إلى التصـــــــــانيف 

االقتصــــــادية، ووفقًا لمفهوم نظام األمم المتحدت يعد 

اإلنتاج الحكومي هو مجموع اإلنفاق على أجور ومرتبات 

المو فين الحكوميين واإلنفــاق الجــاري على البضــــــــائع 

وصـــــافي الضـــــرائب غير  والخدمات وإهالك رأس المال

المبااـــرت، حيث يصـــنف اإلنفاق حســـب أوجه التصــنيف 

مة  عا  -وتعليم  -ودفاع  -الو يفي  المختلفة رخدمات 

اإلســـكان  -وتأمينات اجتماعية وخدمات رفاهية  -وصـــحة 

ــة المجتمع  ــة أخر   -وتنمي ــة واجتمــاعي  -خــدمــات جمــاعي

 .وأغراض أخر ا -وخدمات اقتصادية 

 

 

 التقديرات باألسعار الثابتة  –ب 

ما هي ســنة األســاس المســتخدمة إلعداد تقديرات الحســابات القومية باألســعار الثابتة، 2010تعد ســنة ر

وقد تباينت لرق التثبيت المختلفة لكل نشـــــاط اقتصـــــادي وفقًا لما هو متوفر عنه من معلومات، وفيما 

  التي اتبعت غالبًا في إجراء التقديرات باألسعار الثابتةيلي الطرق 

 

 الزراعة وصيد األسماك

تم اســــــتخدام الرقم القياســــــي لكميات اإلنتاج ســــــواء 

النباتي أو الحيواني أو األســــماك في إيجاد قيمة الناتج 

 .باألسعار الثابتة
 

 الزيت الخام والغاز الطبيعي

ماد في نظرًا  بالبراميل تم االعت جة  لتوفر الكميات المنت

 .إجراء التقديرات على الرقم القياسي لتلك الكميات
 

 

 تلرير الزيت

اعتمــادًا على توفر كميــات المنتج من عمليــة التكرير تم 

تركيب رقم قياســــــي كمي إلعداد التقديرات باألســــــعار 

 .الثابتة
 

 الصناعات التحويلية األخرى

قم القياســــــي ألســــــعار الجملة لتلك تم اســــــتخدام الر

 .المنتجات في إعداد التقديرات باألسعار الثابتة
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 باء والغاز والمياه اللهر

ـــاســــــي  تم إعـــداد التقـــديرات اعتمـــادًا على الرقم القي

 . للكميات المباعة
 

 التشييد والبناء 

تم استخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة لمواد البناء 

 .التقديراتفي إعداد تلك 
 

 ملة والتجزئة والمطاعم والفنادقتجارة الج

تم اســــــتخدام الرقم القياســــــي العام ألســــــعار الجملة 

ها  كل من ئة والمطاعم والفنادق إلعداد تقديرات  والتجز

 .على حد 
 

 النق  واالتصاالت

تم إعداد التقديرات باألســــــعار الثابتة باســــــتخدام الرقم 

 . القياسي ألسعار النقل واالتصاالت

 الخدمات البنلية

ناتج المحلي  تم اســــــتخدام رقم قياســــــي  ــــــمني لل

اإلجمـــالي بـــدون الخـــدمـــات المـــاليـــة في إعـــادت تقييم 

 .األسعار الجارية باألسعار الثابتة
 

 اإليجارات )المباني(

اســــتخدام الرقم القياســــي لتكلفة المعيشــــة لإليجارات 

 .في إيجاد التقديرات باألسعار الثابتة
 

 والجماعية والشخصية تماعيةاالجالخدمات 

اســــتخدم الرقم القياســــي لتكلفة المعيشــــة في إعادت 

تقييم األرقام باألســــــعار الجارية إلى أرقام باألســــــعار 

 .الثابتة

 

 إعداد النتائج ومراجعتها |

قواعد البيانات في الهيئة وإنهاء بعد حف  البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات المصدرت لها في 

تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصـــــائي العلمي تم القيام بعمليات االحتســـــام واســـــتخراج النتائج، 

وتحميــل المخرجــات وتخزينهــا على قــاعــدت البيــانــات، ومن ثمب تمــت عمليــات المراجعــة النهــائيــة عن لريق 

دام تقنيات حديثة وبرمجية تم تصــميمها ألغراض المتخصــصــين في إحصــاءات الحســابات القومية باســتخ

 المراجعة والتدقيق

 

 نشر البيانات |

 أواًل: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:

في هذ  المرحلة قامت الهيئة بتنســيق وتنظيم ومراجعة بيانات الســجالت اإلدارية التي تحتويها النشــرت، 

البيانية للبيانات والمرارات، وأ يفت لها البيانات الوصفية ثم تم إعداد وتجهيز جداول النشر والرسوم 

 .والمنهجية كما هي اآلن في هذ  النشرت، وقد تم إعدادها باللغتين العربية واإلنجليزية



 م2018 نشرة الحسابات القومية 

15 

 :إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة: ثانياً 

بعد أن قامت الهيئة مطلع العام الميالدي بنشر موعد إصدار النشرت عبر موقعها الرسمي على اإلنترنت، 

تقوم في هذ  المرحلة بإعداد المواد اإلعالمية الخاصـــــة لإلعالن عن صـــــدروها عبر كافة وســـــائل اإلعالم 

ليوم المحدد للنشـــر، إ ـــافة إلى منصـــاتها المختلفة في مواقع التواصـــل االجتماعي، وتعلن عنها في ا

وذلك لضــــــمان ، Excelوُتنشــــــر ابتداًء في الموقع الرســــــمي بقوالب مختلفة كبيانات مفتوحة بصــــــيغة 

انتشــــــارها ووصــــــولها لكافة العمالء والمهتمين بإحصــــــاءات الحســــــابات القومية، وإدراجها في المكتبة 

 .اإلحصائية على الموقع

 

 :رةالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنش: ثالثاً 

إيماًنا من الهيئة بأهمية التواصــــل مع العمالء من مســــتخدمي البيانات تقوم الهيئة فور صــــدور نشــــرت 

الحسابات القومية بالتواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرت، كما تستقبل أسئلة واستفسارات العمالء 

لب البيانات حيث يتمُّ حول النشـــــرت ونتائجه عبر مختلف القنوات االتصـــــاليةع ليتواصـــــل عمال ها معها لط

 استقبال الطلبات واالستفسارات عن لريق   

  للهيئةالموقع اإللكتروني الرسمي  www.stats.gov.sa  

  للهيئةالبريد اإللكتروني الرسمي  info@stats.gov.sa 

  العمالءالبريد اإللكتروني الخاص بدعم  cs@stats.gov.sa 

  .الزيارت الرسمية لمقر الهيئة الرسمي في الرياض أو أحد فروعها بمنالق المملكة 

 .الخطابات الرسمية 

 ا920020081ف اإلحصائي على رقم  رال بالهاتاالتص 

 

 إجراءات الجودة المطبقة |

تخضع نتائج نشرت الحسابات القومية للعديد من إجراءات الجودت الفنية وذلك لضمان جودت البيانات، ومن 

 هذ  اإلجراءات  

الجهات مراجعة البيانات الواردت من الســــجالت اإلدارية والتحقق من اــــموليتها، والتواصــــل مع  .1

 المزودت بالبيانات إن دعت الحاجة لتقديم اإليضاحات حول البيانات محل المالحظة.

 التحقق من منطقية المخرجات بمقارنتها باألرقام التاريخية ومطابقتها لواقع الحسابات القومية.  .2

 .االلتزام بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددت مسبقاً  .3

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
file:///C:/Users/Abdullah/Desktop/نشرة%20الحسابات%20القومية/2018/cs@stats.gov.sa
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 االستفادة المستفيدون من النشرة وأوجه |

يستفيد من نشرت الحسابات القومية، متخذو القرارات وراسمو الخط  والباحثون وكافة المستفيدين من 

الجهات والهيئات والمرسسات الحكومية رومن أهمها وزارت االقتصاد والتخطي ، وزارت المالية، مرسسة 

مية والدولية ومن أهمها رالمركز النقد العربي الســـــــعوديا والقطاع الخاص، والمنظمات والهيئات اإلقلي

اإلحصــائي لمجلس التعاون الخليجي، وصــندوق النقد العربي، األســكوا رلجنة األمم المتحدت االقتصــادية 

واالجتماعية لغرم آســياا، والبنك الدولي، وصــندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربيةا، حيث يســتفاد 

القتصــــادية وتحديد مد  مســــاهمة القطاعات التنظيمية من نتائج النشــــرت في قياس مســــتو  التنمية ا

واألنشـــــطة االقتصـــــادية المختلفة في الناتج المحلي اإلجمالي، قياس أوجه اإلنفاق على الناتج المحلي 

اإلجمـالي كـاإلنفـاق االســـــــتهالكي الحكومي، واإلنفـاق االســـــــتهالكي الخـاص، والتكوين الرأســـــــمـالي 

ت الحسابات القومية في التقارير والنشرات الصادرت عن الجهات والصادرات والواردات، وتضمين مرارا

 المستفيدت.

 

 

 التوفيق والسداد،،،والله ولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمكن االلالع على تفاصيل نشرت الحسابات القومية من خالل الموقع الرسمي للهيئة على اإلنترنت

 

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

https://www.stats.gov.sa/ar/823
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Table ( A )جدول ) أ (

Expenditure on Gross Domestic Product at Current pricesاالنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

)Billion of Saudi Riyals()مليارات الرياالت السعودية(

الواردات **الصادرات **السنة

YearExports ** Imports **

20141330958

2015818951

2016753743

2017900758

2018 *1177786

  Preliminary Data  **  بيانات اولية

  Goods and Services  ****  السلعية والخدمية

Private Final ConsumptionGovt. Final Consumption

الناتج المحلي اإلجمالي

GDP

اجمالي تكوين رأس المال

Gross Capital Formation

االستهالك النهائي الحكومياالستهالك النهائي الخاص

1064631

989736 2454

2419

2582

2949

910739

1035625

1118726

815

862

748

745

715

2836
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Table ( B )جدول ) ب (

Gross Fixed Capital Formationاجمالي تكوين رأس المال الثابت 

By Institutional Sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

)Billion of Saudi Riyals()مليارات الرياالت السعودية(

السنة

Year

2014

2015

2016

2017

2018 *

  Preliminary Data  **  بيانات اولية

27081 381

26490 359

100 353

176103 353

19471 367

Govt. SectorOil Sector

القطاع النفطيالقطاع الحكومي

Non- oil Private Sector

القطاع الخاص غير النفطي

160
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Table ( C )جدول ) ج (

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

 By Institutional sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

)Billion of Saudi Riyals()مليارات الرياالت السعودية(

السنة

Year

2014

2015

2016

2017

2018 *

  Preliminary Data  **  بيانات اولية

راد .Doesn't Include Import Duties  ****  ال يشمل رسوم اإلستي

11971150

القطاع الحكومي القطاع الخاص غير النفطيالقطاع النفطيالناتج المحلي اإلجمالي **

Govt. Sector

466

GDP **Oil SectorNon- Oil Private Sector

2813

554

570

576 25597351247

24286601214

23935951228

643 29309861301
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Table ( D )جدول ) د (

Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

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

)Billion of Saudi Riyals()مليارات الرياالت السعودية(

السنة

Year

2014

2015

2016

2017

2018 *

  Preliminary Data  **  بيانات اولية

راد .Doesn't Include Import Duties  ****  ال يشمل رسوم اإلستي

القطاع الحكومي القطاع الخاص غير النفطيالقطاع النفطي

GDP **Oil SectorNon- Oil Private SectorGovt. Sector

الناتج المحلي اإلجمالي **

24251044967415

25241099999426

256711381000428

255011031015431

261611381035444
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Table ( E )جدول ) هـ (

Gross Domestic Product and Gross National Incomeالناتج المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي

At Current Prices باألسعار الجارية

)Billion of Saudi Riyals()مليارات الرياالت السعودية(

السنة

Year

2014

2015

2016

2017

2018 *

  Preliminary Data  **  بيانات اولية

الدخل القومي اإلجمالي

GDPGNI

28362898

الناتج المحلي اإلجمالي

24542508

24192477

25822622

29492977
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Table No 1جدول رقم  )1(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي  

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

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2018Economic activity *2014201520162017النشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-63,16464,26764,95265,29065,609Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-1,130,054600,508533,636655,761882,613Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 1,119,489589,295522,507643,994870,076a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 10,56411,21411,12911,76712,537b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-306,189311,215312,160332,901377,806Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

71,00462,92365,34083,482107,296a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

235,185248,292246,821249,420270,510b) Otherصناعات اخرىب (

-32,47936,06738,39540,62149,266Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-152,965162,975159,575154,592151,496Construction5التشييد والبناء5-

-266,649278,030276,086274,970280,159Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-144,713155,289160,587165,173171,662Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-292,991310,412324,848342,668358,194Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

168,943181,538191,454201,776206,872a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

124,048128,874133,394140,892151,322b) Othersأخرىب (

-53,60755,75957,37158,59362,674Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-21,64222,07222,48222,82623,219Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

2,421,1681,952,4501,905,1312,067,7432,376,258Sub - Totalالمجموع الفرعي

.391,626475,067487,515491,077553,843Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

2,812,7942,427,5172,392,6462,558,8202,930,101Total Except Import Dutiesالمجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

23,52025,99525,86223,37819,355Import Dutiesرسوم االستيراد

2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,949,457Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 2جدول رقم  )2(

Domestic Factor Incomeإجمالي الدخل من عوامل اإلنتاج  

By Kind Of Economic Activityحسب نوع النشاط االقتصادي

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-65,0547,33457,72065,5487,67057,879Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-650,35531,443618,912851,58234,092817,490Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

a) Petroleum Refining) 641,45530,343611,113842,36432,968809,397الزيت الخام والغاز الطبيعي أa) Crude Petroleum & Natural Gas 

 8,8991,1017,7999,2181,1248,094b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-329,51152,880276,631355,12458,504296,620Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

83,3537,18976,16398,4089,34789,061a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

246,15845,691200,468256,71649,157207,559b) Otherصناعات اخرىب (

-40,5589,88130,67746,42610,47135,955Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-148,54536,630111,915140,94935,822105,127Construction5التشييد والبناء5-

-270,26960,509209,761271,31861,372209,947Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-162,46125,555136,906163,88626,274137,612Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-335,47940,398295,081342,75042,505300,245Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

-58,89226,81932,07362,99829,11333,885Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-22,826022,82623,219023,219Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

2,038,298291,4491,746,8492,277,362305,8231,971,539Sub - Totalالمجموع الفرعي

.491,077420,10170,976553,843483,54270,301Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-  

2,529,375711,5501,817,8262,831,206789,3652,041,841Gross Domestic Factors Incomeمجموع عوامل الدخل المحلي

Preliminary Data **  بيانات أولية

2017* 2018

 Gross

 Domestic

Factors Income

 Compensation

of  Employees

 Gross

 Operating

Surplus

 Gross

 Domestic

Factors Income

 Compensation

of  Employees

 Gross

 Operating

Surplus

Economic Activityالنشاط االقتصادي 

 إجمالي فائض 

التشغيل

 تعويض

الموظفين

 جملة عوامل

الدخل المحلي

 إجمالي فائض 

التشغيل

 تعويض

الموظفين

 جملة عوامل

الدخل المحلي
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Table No 3جدول رقم  )3(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

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

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2018Economic activity *2014201520162017النشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-59,38259,74460,12260,42260,617Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-972,7291,018,4851,046,7851,010,1041,046,918Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 963,4111,008,7821,037,2571,000,1601,036,740a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 9,3189,7039,5279,94410,178b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-279,987298,442307,987311,982318,529Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

74,17383,54794,61096,53394,376a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

205,813214,895213,377215,449224,153b) Otherصناعات اخرىب (

-31,28232,92833,68834,13234,777Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-120,213125,184121,203117,259113,172Construction5التشييد والبناء5-

-225,420231,744228,074229,378231,569Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-136,602144,519148,467151,789154,946Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-225,598230,836237,143249,794257,692Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

119,382123,490127,227134,487137,934a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

106,217107,346109,917115,307119,758b) Othersأخرىب (

-47,90848,81249,64850,32352,918Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-20,34720,53120,70920,96321,232Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

2,078,7742,170,1632,212,4092,194,2202,249,905Sub - Totalالمجموع الفرعي

.346,099353,949354,519355,600366,165Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

2,424,8732,524,1112,566,9282,549,8202,616,071Total Except Import Dutiesالمجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

19,96821,12520,83018,74915,021Import Dutiesرسوم االستيراد

2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5692,631,091Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 4جدول رقم  )4(

Government Final Consumption Expenditureاالنفاق االستهالكي النهائي الحكومي 

By Cost-Composition & Purpose, at Current Pricesحسب هيكل التكلفة والغرض باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

-88,60720,12410,3584,415114,675General Public Service1خدمات عامة1-

-76,72244,6186,922192128,070Defence2الدفاع2-

-153,04729,40911,093130193,419Education3التعليم3-

-48,62927,0536,26643781,512Health4الصحة4-

-1,6241,51910373,240Social Security & Welfare Services5التأمينات االجتماعية وخدمات الرفاهية5-

-9,59411,91410,7311,59630,643Housing & Community Amenities6االسكان وتنمية المجتمع6-

-7,6573,82197953411,923Other Community & Social Services7خدمات جماعية واجتماعية اخرى7-

-10,9687,5746,9418,54716,935Economic Services8خدمات اقتصادية8-

-23,2529,72517,584050,561Other Purposes9اغراض أخرى9-

 420,101155,75970,97615,858630,978Totalالمجـموع

2017

  Compensation of
Employees

 Intermediate
Consumption

Govt. DepreciationGovt.  Sales

المبيعات الحكوميةاالهـالك الحكومـياالستهالك الوسيطتعويض الموظفين
 االنفاق االستهالكي

النهائي

 Final Consumption
Expenditure
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Table No 4 Continuedتابع جدول رقم  )4(

Government Final Consumption Expenditureاالنفاق االستهالكي النهائي الحكومي 

By Cost-Composition & Purpose, at Current Pricesحسب هيكل التكلفة والغرض باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

-100,98824,50510,1804,462131,212General Public Service1خدمات عامة1-

-88,64753,7496,889181149,104Defence2الدفاع2-

-175,96635,72311,030134222,585Education3التعليم3-

-55,32832,8146,27244393,971Health4الصحة4-

-2,2241,880112124,203Social Security & Welfare Services5التأمينات االجتماعية وخدمات الرفاهية5-

-11,25214,45910,6331,60734,737Housing & Community Amenities6االسكان وتنمية المجتمع6-

-9,4264,52996054914,367Other Community & Social Services7خدمات جماعية واجتماعية اخرى7-

-13,4309,0086,8708,56020,748Economic Services8خدمات اقتصادية8-

-26,28011,53817,355155,173Other Purposes9اغراض أخرى9-

 483,542188,20570,30115,948726,101Totalالمجـموع

Preliminary Data **  بيانات أولية

* 2018

المبيعات الحكوميةاالهـالك الحكومـياالستهالك الوسيطتعويض الموظفين
 االنفاق االستهالكي

النهائي

  Compensation of
Employees

 Intermediate
Consumption

Govt. DepreciationGovt.  Sales
 Final Consumption

Expenditure
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Table No 5جدول رقم  )5(

Relative Distribution of Government Final Consumption Expenditureالتوزيع النسبي لالنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

By Cost-Composition & Purpose, at Current Pricesحسب هيكل التكلفة والغرض باألسعار الجارية

-21.0912.9214.5927.8418.17General Public Service1خدمات عامة1-

-18.2628.659.751.2120.30Defence2الدفاع2-

-36.4318.8815.630.8230.65Education3التعليم3-

-11.5817.378.832.7512.92Health4الصحة4-

-0.390.980.150.040.51Social Security & Welfare Services5التأمينات االجتماعية وخدمات الرفاهية5-

-2.287.6515.1210.074.86Housing & Community Amenities6االسكان وتنمية المجتمع6-

-1.822.451.383.371.89Other Community & Social Services7خدمات جماعية واجتماعية اخرى7-

-2.614.869.7853.902.68Economic Services8خدمات اقتصادية8-

-5.536.2424.770.008.01Other Purposes9اغراض أخرى9-

 100.00100.00100.00100.00100.00Totalالمجـموع

Source : Table No 4المصدر: جدول رقم 4

2017

المبيعات الحكوميةاالهـالك الحكومـياالستهالك الوسيطتعويض الموظفين
 االنفاق االستهالكي

النهائي

  Compensation of
Employees

 Intermediate
Consumption

Govt. DepreciationGovt.  Sales
 Final Consumption

Expenditure
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Table No 5 Continuedتابع جدول رقم  )5(

Relative Distribution of Government Final Consumption Expenditureالتوزيع النسبي لالنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

By Cost-Composition & Purpose, at Current Pricesحسب هيكل التكلفة والغرض باألسعار الجارية

-20.8913.0214.4827.9818.07General Public Service1خدمات عامة1-

-18.3328.569.801.1320.53Defence2الدفاع2-

-36.3918.9815.690.8430.65Education3التعليم3-

-11.4417.448.922.7812.94Health4الصحة4-

-0.461.000.160.080.58Social Security & Welfare Services5التأمينات االجتماعية وخدمات الرفاهية5-

-2.337.6815.1310.084.78Housing & Community Amenities6االسكان وتنمية المجتمع6-

-1.952.411.373.441.98Other Community & Social Services7خدمات جماعية واجتماعية اخرى7-

-2.784.799.7753.672.86Economic Services8خدمات اقتصادية8-

-5.436.1324.690.007.60Other Purposes9اغراض أخرى9-

 100.00100.00100.00100.00100.00Totalالمجـموع

Source : Table No 4المصدر: جدول رقم 4

  Compensation of
Employees

 Intermediate
Consumption

Govt. DepreciationGovt.  Sales
 Final Consumption

Expenditure

االستهالك الوسيط تعويض الموظفين

2018

المبيعات الحكومية االهـالك الحكومـي
 االنفاق االستهالكي

النهائي
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Table No 6جدول رقم  )6(

Private final Consumption Expenditure in the Domestic Marketاالنفاق االستهالكي النهائي الخاص في السوق المحلية 

By object of Expenditure at Current Pricesحسب غرض االنفاق  باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-189,434202,865219,027228,534247,086Foods, Beverage & Tobacco1الطعام والمشروبات والدخان1-

-53,23959,28963,56363,61264,095Clothing & Footwear2المالبس واالحذية2-

-206,605228,353253,858257,051264,456Gross Rent, Fuel & Power3اجمالي االيجار والوقود واالضاءة3-

-75,18581,99486,89886,38189,331Furnitures, Furnishing & Households Equipment4االثاث والمفروشات واالدوات المنزلية4-

-17,65519,63421,21121,22222,342Medical Care & Health Expenses5العناية الطبية والنفقات الصحية5-

-145,162155,469172,384174,540188,930Transport & Communication6النقل والمواصالت6-

-103,285115,655120,966118,137125,286Recreation, Entertainment Education & Cultural Services7خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية7-

-59,74465,63568,95970,94673,226Other Goods & Services8سلع وخدمات اخرى8-

-850,309928,8941,006,8671,020,4221,074,752Final Consumption Expenditure InThe Domestic Market 9االنفاق االستهالكي النهائي في السوق المحلي9-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 7جدول رقم  )7(

 Gross fixed Capital formationتكوين رأس المال الثابت االجمالي 

By type of Capital Assets at Current Pricesحسب نوع األصل الرأسمالي  باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-Residential Building Construction1انشاء المباني السكنية1-

 10,09911,16410,6069,3198,520a) Governmentأ- الحكومة

89,64592,33290,59988,89788,834b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 3772131,6281,0541,141c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100,120103,709102,83399,27198,496d) Totalد- المجموع

-Non- Residential Building and Other Construction2المباني غير السكنية واالنشاءات األخرى2-

  177,563177,359109,220104,98095,982a) Governmentأ- الحكومة

66,03568,29266,83765,40765,354b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 2,2541,5558699011,308c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

245,853247,206176,926171,288162,644d) Totalد- المجموع

-Transport Equipment3معدات النقل3-

 23,13124,70522,51317,99116,449a) Governmentأ- الحكومة

77,43884,10379,80575,58475,428b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 1,1374,6867586854,715c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

101,706113,494103,07694,26096,592d) Totalد- المجموع

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 7 Continuedتابع جدول رقم  )7(

 Gross fixed Capital formationتكوين رأس المال الثابت االجمالي 

By type of Capital Assets at Current Pricesحسب نوع األصل الرأسمالي  باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-Machinery and Equipment4المكائن والمعدات4-

  26,75926,52824,29121,61119,759a) Governmentأ- الحكومة

99,033105,912101,47697,11996,958b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 85,34569,54866,10194,40787,959c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

211,137201,988191,869213,137204,675d) Totalد- المجموع

-Capital Goods not elsewhere Classified  5بضائع رأسمالية لم تصنف في مكان اخر5-

 26,91030,59427,23721,60919,757a) Governmentأ- الحكومة

27,32730,33728,39626,49026,419b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 1,2015,1051,5026,1784,802c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

55,43866,03657,13454,27650,978d) Totalد- المجموع

-All Capital Goods6جميع البضائع الرأسمالية6-

 264,462270,349193,867175,510160,467a) Governmentأ- الحكومة

359,477380,976367,112353,497352,992b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 90,31481,10770,859103,22699,925c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

714,253732,432631,838632,233613,384d) Totalد- المجموع

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

External Transactionsالمعامــــــــالت الخارجيــــــة

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

.Current ReceiptsAالمتحصالت الجاريةأ-

-1,283,715763,262688,528831,9811,103,928Exports of Merchandise F.O.B1صادرات البضائع )فوب(1-

-Direct Purchases in the Domestic Market,2الشراء المباشر من السوق المحلي 2-

30,89437,98641,60845,21051,254Non-Resident Householdsلألسر غير المقيمة

-14,92116,29123,08922,78321,724Other Services Exports 3صادرات الخدمات االخرى3-

-1,329,530817,539753,225899,9751,176,907Total Exports of goods & Services 4مجموع الصادرات من البضائع والخدمات 4-

-1,0101,1081,1531,0901,256Compensation of employees5تعويض الموظفين 5-

-100,52784,83088,73669,82571,422Property & enterpreneurial income 6دخل الملكية وعائد التنظيم 6-

-1,431,067903,476843,115970,8911,249,584Total Current recipts 7مجموع المتحصالت الجارية 7-

.Current PaymentsBالمدفوعات الجاريةب-

-651,876655,033471,392504,447513,993Imports of Merchandise8واردات البضائع )سيف(8-

-90,44277,44362,46665,82162,590Direct Purchases Abroad Resident Households9الشراء المباشر من الخارج بواسطة االسر المقيمة9-

-215,369218,354209,056187,405209,870Other Services Imports10الواردات الخدمية االخرى10-

-957,686950,830742,913757,672786,453Total Imports of goods & services 11مجموع واردات البضائع والخدمات  11-

-3,4713,6683,1672,9283,419Compensation of employees12تعويض الموظفين  12-

-36,22227,44427,74727,87141,760Property & enterpreneurial income 13دخل الملكية وعائد التنظيم 13-

-145,254141,834158,698143,442152,498Other Current Transfers to the rest of the world14تحويالت جارية اخرى الى العالم الخارجي14-

-1,142,6331,123,776932,525931,913984,131Total current payments 15مجموع المدفوعات الجارية15-

-89,41038,978265,454Surplus on Current Transactions 16-220,300-288,434 16- فائض المعامالت الجارية

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 9جدول رقم  )9(

Relations Among National Accounts Aggregatesالعالقات بين إجماليات الحسابات القومية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,949,457Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

61,84454,82558,97540,11727,498Net Factor Income From the rest of the World صافي الدخل من العالم الخارجي

101,53785,93789,89070,91672,678Factor Income from the Rest of the World      الدخل المحصل من العالم الخارجي

39,69331,11230,91430,79945,179Factor Income to the Rest of the World      الدخل المدفوع الى العالم الخارجي

 2,898,1582,508,3372,477,4842,622,3152,976,955Gross National Income الدخل القومي االجمالي

257,899310,729278,835279,172277,766Consumption of Fixed Capitalاهالك رأس المال الثابت

2,640,2592,197,6082,198,6482,343,1432,699,190Net National Income الدخل القومي الصافي

152,498Net Current Transfers from the Rest of the World-143,442-158,698-141,834-145,254-صافي التحويالت الجارية من العالم الخارجي

00000Current Transfers from the Rest of the World      التحويالت الجارية من العالم الخارجي

145,254141,834158,698143,442152,498Current transfers to the Rest of the World      التحويالت الجارية إلى العالم الخارجي

2,495,0052,055,7742,039,9512,199,7012,546,691National Disposable Incomeالدخل القومي الممكن التصرف فيه

1,649,0141,724,9471,660,0901,694,6231,844,342Final Consumptionاالستهالك النهائي

845,991330,827379,861505,078702,349Net Savingاالدخار الصافي

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 10جدول رقم  )10(

Expenditure on Gross Domestic Product In Purchasers’ values at Current Pricesاإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي بقيم المشترين باألسعار الجارية

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-739,156736,139624,632630,978726,101Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-909,858988,8071,035,4571,063,6451,118,242Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-101,204129,425116,270113,040101,278Change in Stock 3التغير في المخزون 3-

-714,253732,432631,838632,233613,384Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-1,329,530817,539753,225899,9751,176,907Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-957,686950,830742,913757,672786,453Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-2,836,3152,453,5122,418,5082,582,1982,949,457Expenditure on Gross Domestic Product  7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  7-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 11جدول رقم  )11(

Cost Structure of Gross Domestic Productهيكل تكلفة الناتج المحلي اإلجمالي

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-586,165682,287702,810711,550789,365Compensation of Employees1تعويض الموظفين1-

-1,959,0791,426,6951,393,2031,538,6531,764,075Operating Surplus 2فائض التشغيل  2-

-257,899310,729278,835279,172277,766Consumption of Fixed Capital3اهالك رأس المال الثابت3-

-33,17233,80143,66052,823118,251Indirect Taxes Less Subsidies4الضرائب غير المباشرة مخصوما منها االعانات4-

-2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,949,457Gross Domestic Product 5الناتج المحلي اإلجمالي5-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 12جدول رقم  )12(

Gross National Incomeالدخل القومي االجمالي

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

-586,165682,287702,810711,550789,365Compensation of Employees1تعويض الموظفين1-

-1,959,0791,426,6951,393,2031,538,6531,764,075Operating Surplus 2فائض التشغيل  2-

-257,899310,729278,835279,172277,766Consumption of Fixed Capital3اهالك رأس المال الثابت3-

-2,803,1422,419,7112,374,8492,529,3752,831,206Domestic Factor Income 4عامل الدخل المحلي4-

-Compensation of Employees5صافي تعويض الموظفين 5-

2,163from the Rest of the World (Net)-1,838-2,014-2,560-2,461-من العالم الخارجي 

-Property and Entrepreneurial Income6دخل الملكية وعائد التنظيم 6-

64,30557,38560,98941,95529,662from the Rest of the World (Net)من العالم الخارجي )صافي(

-33,17233,80143,66052,823118,251Indirect Taxes Less Subsidies7الضرائب غير المباشرة مخصومًا منها االعانات7-

-2,898,1582,508,3372,477,4842,622,3152,976,955National Income at Market Prices 8الدخل القومي باسعار السوق8-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 13جدول رقم  )13(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

By Economic Activities at Current Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

20142015201620172018Economic activityالنشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-2.22.62.72.52.2Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-39.824.522.125.429.9Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 39.524.021.624.929.5a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.50.50.50.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-10.812.712.912.912.8Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

2.52.62.73.23.6a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.310.110.29.79.2b) Otherصناعات اخرىب (

-1.11.51.61.61.7Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-5.46.66.66.05.1Construction5التشييد والبناء5-

-9.411.311.410.69.5Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.16.36.66.45.8Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-10.312.713.413.312.1Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

6.07.47.97.87.0a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

4.45.35.55.55.1b) Othersأخرىب (

-1.92.32.42.32.1Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.90.90.90.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

85.479.678.880.180.6Sub - Totalالمجموع الفرعي

.13.819.420.219.018.8Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

99.298.998.999.199.3Total Except Import Dutiesالمجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

0.81.11.10.90.7Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0100.0100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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Table No 14جدول رقم  )14(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

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

20142015201620172018Economic activityالنشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-2.42.32.32.42.3Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-39.840.040.539.339.8Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 39.439.640.138.939.4a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.40.40.40.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-11.511.711.912.112.1Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.03.33.73.83.6a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.48.48.28.48.5b) Otherصناعات اخرىب (

-1.31.31.31.31.3Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-4.94.94.74.64.3Construction5التشييد والبناء5-

-9.29.18.88.98.8Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.65.75.75.95.9Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-9.29.19.29.79.8Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

4.94.94.95.25.2a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

4.34.24.24.54.6b) Othersأخرىب (

-2.01.91.92.02.0Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.80.80.80.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

85.085.385.585.485.5Sub - Totalالمجموع الفرعي

.14.213.913.713.813.9Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

99.299.299.299.399.4Total Except Import Dutiesالمجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

0.80.80.80.70.6Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0100.0100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي
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Table No 15جدول رقم  )15(

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

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

20142015201620172018Economic activityالنشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-4.571.751.070.520.49Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-11.1422.8934.59Mining & Quarrying2-46.86-8.34-التعدين والتحجير2-

 11.3323.2535.11a) Crude Petroleum & Natural Gas-47.36-8.46-الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.755.736.55b) Other-6.446.15نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-10.111.640.306.6413.49Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

11.383.8427.7728.53a) Petroleum Refining-15.38تكرير الزيتأ (

0.591.058.46b) Other-8.615.57صناعات اخرىب (

-6.0611.056.465.8021.28Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-2.00Construction5-3.12-2.09-13.656.54التشييد والبناء5-

-0.401.89Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6-0.70-10.374.27تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-7.797.313.412.863.93Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-8.595.954.655.494.53Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

10.097.455.465.392.53a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

6.623.893.515.627.40b) Othersأخرىب (

-7.774.012.892.136.96Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-2.011.981.861.531.72Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

2.428.5414.92Sub - Total-19.36-0.43المجموع الفرعي

.6.4021.312.620.7312.78Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

1.446.9514.51Total Except Import Duties-13.70-1.23المجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

17.21Import Duties-9.60-0.51-11.0810.52رسوم االستيراد

1.436.7714.22Gross Domestic Product-13.50-1.30الناتج المحلي اإلجمالي
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Table No 16جدول رقم  )16(

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

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

20142015201620172018Economic activityالنشاط االقتصادي

.Industries & Other Producers Except Government ServicesAالصناعات والمنتجون اآلخرون ماعدا الخدمات الحكوميةأ-

-0.611.250.500.32Agriculture, Forestry & Fishing1-2.49الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-3.503.64Mining & Quarrying2-0.955.707.61التعدين والتحجير2-

 3.583.66a) Crude Petroleum & Natural Gas-0.935.687.67الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2.957.202.254.372.36b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-9.5416.7610.001.302.10Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

2.23a) Petroleum Refining-19.5834.6927.552.03تكرير الزيتأ (

6.3211.013.680.974.04b) Otherصناعات اخرىب (

-4.8510.367.691.321.89Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-3.49Construction5-3.25-6.7511.160.82التشييد والبناء5-

-5.988.951.180.570.95Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-6.2112.368.692.242.08Transport, Storage & Communication7النقل والتخزين واالتصاالت7-

-3.315.715.125.333.16Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

3.537.106.575.712.56a) Real Estateاألنشطة العقاريةأ (

3.064.163.484.903.86b) Othersأخرىب (

-5.667.663.631.365.16Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.881.791.781.221.29Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

0.822.54Sub - Total-3.718.276.43المجموع الفرعي

.3.305.642.430.312.97Government ServicesBالخدمات الحكوميةب-

0.672.60Total Except Import Duties-3.657.895.86المجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

19.89Import Duties-9.99-4.1010.134.31رسوم االستيراد

0.742.43Gross Domestic Product-3.657.915.85الناتج المحلي اإلجمالي
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Table No 17جدول رقم  )17(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

By Institutional Sectors at Current and Constant Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية واألسعار الثابتة

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals(2018 *2014201520162017)ماليين ال

 A. At Current Prices  أ- باألسعار الجارية

-1,197,414659,670595,494735,302985,900Oil Sector1القطاع النفطي1-

-1,149,6361,213,5421,227,5341,247,4591,300,856Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-465,745554,305569,619576,059643,346Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-2,812,7942,427,5172,392,6462,558,8202,930,101Gross Domestic Product Excluding Import Duties4الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-23,52025,99525,86223,37819,355Import Duties5رسوم االستيراد5-

-2,836,3142,453,5122,418,5082,582,1982,949,457Gross Domestic Product Including Import Duties6  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

 B. At 2010 Constant Prices  ب- باألسعار الثابتة لعام 2010م 

-1,043,7011,098,7121,138,2991,103,1681,137,646Oil Sector1القطاع النفطي1-

-966,534999,4881,000,2271,015,2101,034,636Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-414,638425,912428,402431,442443,789Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-2,424,8732,524,1112,566,9282,549,8202,616,071Gross Domestic Product Excluding Import Duties4الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-19,96821,12520,83018,74915,021Import Duties5رسوم االستيراد5-

-2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5692,631,091Gross Domestic Product Including Import Duties6  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

 C. Implicit Price Indexes ) 2010=100 (   ج- االرقام القياسية الضمنية لألسعار ) 2010=100 (

-114.760.052.366.786.7Oil Sector1القطاع النفطي1-

-118.9121.4122.7122.9125.7Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-112.3130.1133.0133.5145.0Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-116.096.293.2100.4112.0Gross Domestic Product Excluding Import Duties4الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-117.8123.1124.2124.7128.9Import Duties5رسوم االستيراد5-

-116.096.493.5100.5112.1Gross Domestic Product Including Import Duties6  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 18جدول رقم  )18(

Annual Growth Rates of Institutional Sectorsمعدالت النمو للقطاعات التنظيمية

20142015201620172018

 A. At Current Prices  أ- باألسعار الجارية

-9.7323.4834.08Oil Sector1-44.91-7.23-القطاع النفطي1-

-9.395.561.151.624.28Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-6.5819.012.761.1311.68Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-1.446.9514.51Gross Domestic Product Excluding Import Duties4-13.70-1.23الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-17.21Import Duties5-9.60-0.51-11.0810.52رسوم االستيراد5-

-1.436.7714.22Gross Domestic Product Including Import Duties6-13.50-1.30  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

 B. At 2010 Constant Prices  ب- باألسعار الثابتة لعام 2010م 

-3.093.13Oil Sector1-2.095.273.60القطاع النفطي1-

-5.383.410.071.501.91Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-3.672.720.580.712.86Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-0.672.60Gross Domestic Product Excluding Import Duties4-3.654.091.70الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-19.89Import Duties5-9.99-1.40-4.105.79رسوم االستيراد5-

-0.742.43Gross Domestic Product Including Import Duties6-2.704.111.67  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

 C. Implicit Price Indexes ) 2010=100 (   ج- االرقام القياسية الضمنية لألسعار ) 2010=100 (

-12.8727.4130.02Oil Sector1-47.67-9.13-القطاع النفطي1-

-3.802.081.080.122.32Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-2.8115.862.170.428.57Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-3.087.6611.61Gross Domestic Product Excluding Import Duties4-17.09-2.34-الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-6.704.470.900.433.34Import Duties5رسوم االستيراد5-

-3.057.5711.51Gross Domestic Product Including Import Duties6-16.91-2.27-  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد
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Table No 19جدول رقم  )19(

Percent Distribution of GDP by Institutional Sectorsالمساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية في الناتج المحلي اإلجمالي 

20142015201620172018

 A. At Current Prices  أ- باألسعار الجارية

-42.226.924.628.533.4Oil Sector1القطاع النفطي1-

-40.549.550.848.344.1Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-16.422.623.622.321.8Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-99.298.998.999.199.3Gross Domestic Product Excluding Import Duties4الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-0.81.11.10.90.7Import Duties5رسوم االستيراد5-

-100.0100.0100.0100.0100.0Gross Domestic Product Including Import Duties6  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد

 B. At 2010 Constant Prices  ب- باألسعار الثابتة لعام 2010م 

-42.743.244.042.943.2Oil Sector1القطاع النفطي1-

-39.539.338.739.539.3Non-Oil Private Sector2القطاع الخاص غير النفطي 2-

-17.016.716.616.816.9Government Sector3القطاع الحكومي  3-

-99.299.299.299.399.4Gross Domestic Product Excluding Import Duties4الناتج المحلي اإلجمالي  ماعدا رسوم االستيراد4-

-0.80.80.80.70.6Import Duties5رسوم االستيراد5-

-100.0100.0100.0100.0100.0Gross Domestic Product Including Import Duties6  6- الناتج المحلي اإلجمالي بما في ذلك رسوم االستيراد
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Table No 20جدول رقم  )20(

Expenditure on Gross Domestic Product at 2010 Constant Pricesاإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام2010م

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals(2018 *2014201520162017)ماليين ال

 A. Expenditure on Gross Domestic Product  أ- االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

-627,779616,785508,540525,296556,649Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-795,673849,475857,276884,962901,785Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-74,959112,47294,84766,19136,616Change in Stock3التغير في المخزون 3-

-666,742691,403594,322598,495580,647Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-1,099,5441,107,1021,195,6461,158,8521,238,193Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-819,855832,001662,872665,226682,800Imports of Goods & Services6 واردات البضائع والخدمات6-

-2,444,8412,545,2362,587,7582,568,5702,631,091Expenditure on Gross Domestic Product7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي7-

 B. Annual Growth Rates  ب- معدالت النمو

-17.553.305.97Govt. Final Consumption Expenditure1-1.75-12.02االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-6.136.760.923.231.90Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-44.68Change in Stock3-30.21-15.67-2.3750.04-التغير في المخزون 3-

-2.98Gross Fixed Capital Formation4-14.040.70-7.493.70اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-3.086.85Exports of Goods & Services5-1.850.698.00-صادرات البضائع والخدمات5-

-20.330.362.64Imports of Goods & Services6-6.631.48 واردات البضائع والخدمات6-

-0.742.43Expenditure on Gross Domestic Product7-3.654.111.67االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي7-

  C. Percent Distribution  ج- المساهمة النسبية

-25.724.219.720.521.2Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-32.533.433.134.534.3Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-3.14.43.72.61.4Change in Stock3التغير في المخزون 3-

-27.327.223.023.322.1Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-45.043.546.245.147.1Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-33.532.725.625.926.0Imports of Goods & Services6 واردات البضائع والخدمات6-

-100.0100.0100.0100.0100.0Expenditure on Gross Domestic Product7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي7-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 21جدول رقم  )21(

 Composition of Domestic Demandمكونات الطلب المحلي 

رياالت  السعودية( )Million Of Saudi Riyals()ماليين ال

2014201520162017* 2018

815,457767,018750,210745,273714,662Gross Capital Formationاجمالي التكوين الرأسمالي

1,649,0141,724,9471,660,0901,694,6231,844,342Final Consumptionاالستهالك النهائي

      909,858988,8081,035,4581,063,6451,118,242Private Sectorالقطاع الخاص

      739,156736,139624,632630,978726,101Government Sectorالقطاع الحكومي 

2,464,4712,491,9652,410,2992,439,8962,559,004Domestic Demandالطلب المحلي 

(%) Relative Distribution of Composition of Domestic Demand  التوزيع النسبي لمكونات الطلب المحلي )%(

33.130.831.130.527.9Gross Capital Formationاجمالي التكوين الرأسمالي

66.969.268.969.572.1Final Consumptionاالستهالك النهائي

Private Sector      36.939.743.043.643.7القطاع الخاص

Government Sector      30.029.525.925.928.4القطاع الحكومي 

100.0100.0100.0100.0100.0Domestic Demandالطلب المحلي      

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 22جدول رقم  )22(

Relative Distribution of Private Final Consumptionالتوزيع النسبي لالنفاق االستهالكي النهائي الخاص 

In The Domestic Market By Object of Expenditure at Current Pricesفي السوق المحلية حسب غرض االنفاق باألسعار الجارية

20142015201620172018

-22.321.821.822.423.0Foods, Beverage & Tobacco1الطعام والمشروبات والدخان1-

-6.36.46.36.26.0Clothing & Footwear2المالبس واالحذية2-

-24.324.625.225.224.6Gross Rent, Fuel & Power3اجمالي االيجار والوقود واالضاءة3-

-8.88.88.68.58.3Furnitures, Furnishing & Households Equipment4االثاث والمفروشات واالدوات المنزلية4-

-2.12.12.12.12.1Medical Care & Health Expenses5العناية الطبية والنفقات الصحية5-

-17.116.717.117.117.6Transport & Communication6النقل والمواصالت6-

-12.112.512.011.611.7Recreation, Entertainment Education & Cultural Services7خدمات الترفيه والترويح والتعليم والخدمات الثقافية7-

-7.07.16.87.06.8Other Goods & Services8سلع وخدمات اخرى8-

-100.0100.0100.0100.0100.0Final Consumption Expenditure In The Domestic Market 9االنفاق االستهالكي النهائي في السوق المحلي9-
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Table No 23جدول رقم  )23(

Relative Distribution of Gross Fixed Capital Formationالتوزيع النسبي لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

By type of Capital Assets at Current Pricesحسب نوع األصل الرأسمالي  باألسعار الجارية

20142015201620172018

-Residential Building Construction1انشاء المباني السكنية1-

 10.110.810.39.48.7a) Governmentأ- الحكومة

89.589.088.189.690.2b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 0.40.21.61.11.2c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع

-Non- Residential Building and Other Construction2المباني غير السكنية واالنشاءات األخرى2-

  72.271.761.761.359.0a) Governmentأ- الحكومة

26.927.637.838.240.2b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 0.90.60.50.50.8c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع

-Transport Equipment3معدات النقل3-

 22.721.821.819.117.0a) Governmentأ- الحكومة

76.174.177.480.278.1b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 1.14.10.70.74.9c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع
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Table No 23 Continuedتابع جدول رقم  )23(

Relative Distribution of Gross Fixed Capital Formationالتوزيع النسبي لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي

By type of Capital Assets at Current Pricesحسب نوع األصل الرأسمالي  باألسعار الجارية

20142015201620172018

-Machinery and Equipment4المكائن والمعدات4-

  12.713.112.710.19.7a) Governmentأ- الحكومة

46.952.452.945.647.4b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 40.434.434.544.343.0c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع

-Capital Goods not elsewhere Classified  5بضائع رأسمالية لم تصنف في مكان اخر5-

 48.546.347.739.838.8a) Governmentأ- الحكومة

49.345.949.748.851.8b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 2.27.72.611.49.4c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع

-All Capital Goods6جميع البضائع الرأسمالية6-

 37.036.930.727.826.2a) Governmentأ- الحكومة

50.352.058.155.957.5b) Non-oil Private Sectorب- القطاع الخاص غير النفطي

 12.611.111.216.316.3c) Oil Sectorج- القطاع النفطي 

100.0100.0100.0100.0100.0d) Totalد- المجموع
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Table 24 جدول رقم )24(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

A) SUPPLY  TABLE 2016 أ( جدول العرض 2016

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

الزراعة 

والغابات
صيد األسماك

الكهرباء والغاز 

والماء

التشييد 

والبناء

تجارة الجملة 

والتجزئة وخدمة 

اصالح األجهزة 

المنزلية

المطاعم 

والفنادق

النقل 

والتخزين 

واإلتصاالت

الوساطة 

المالية

العقارات 

والتأجير 

وخدمات 

األعمال

اإلدارة العامة 

والدفاع 

واألمن

الزيت الخام 

والغاز 

الطبيعي

نشاطات 

تعدينية 

وتحجيرية أخرى

تكرير الزيت صناعات أخرى

 Crude 

Petroleum 

& Natural 

Gas

Other
Petroleum 

Refining
Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 91,067

2 8,224

3    a) Crude Petroleum & Natural Gas 547,619

4    b) Other 16,697

5    a) Petroleum Refining 153,520

6    b) Other 613,389

7 83,109

8 414,895

9 370,452

10 51,960

11 300,822

12 116,890

13 267,989

14 303,017

15

16

17

18

19 TOTAL 91,067 8,224 547,619 16,697 153,520 613,389 83,109 414,895 370,452 51,960 300,822 116,890 267,989 303,017

20 C.i.f./f.o.b. adjustments on imports

21 Direct purchases abroad by residents

22 91,067 8,224 547,619 16,697 153,520 613,389 83,109 414,895 370,452 51,960 300,822 116,890 267,989 303,017

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal household goods

Hotels and restaurants

Transport, storage and communications

Financial intermediation

Real estate, renting and business activities

Public administration and defence; compulsory social security

Electricity, gas and water supply

Construction

PRODUCTS (CPC)

Agriculture, hunting and forestry

Fishing

Mining and quarrying

Manufacturing

OUTPUT AT BASIC PRICES

Education

Health and social work

Other community, social and personal service activities

Private households with employed persons

      التعدين   والتحجير    

Mining and quarrying

الصناعات  التحويلية  

Manufacturing

OUTPUT OF INDUSTRIES (ISIC Rev. 4)                                                                          مخرجات الصناعات

Fishing

Real estate, 

renting and 

business 

activities

Public 

administr-

ation and 

defence; 

compulsory 

social 

security

Construction

Wholesale and 

retail trade; 

repair of motor 

vehicles and 

personal 

household 

goods

Agriculture, 

hunting and 

forestry

Hotels and 

restaurants

Transport, 

storage and 

commun-

ications

Financial 

intermed-

iation

Electricity, 

gas and 

water 

supply
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Table 24

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام 

A) SUPPLY  TABLE 2016 أ( جدول العرض 2016 

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

التعليم

األنشطة 

الصحية 

واألجتماعية

خدمات 

جماعية 

واجتماعية 

وشخصية 

أخرى

األسر الخاصة 

التي تعين 

أفرادا

هوامش 

التجارة

هوامش 

النقل

رسوم 

اإلستيراد

صافي 

الضرائب غير 

المباشرة

صافي 

الضرائب غير 

المباشرة بما 

فيها رسوم 

األستيراد

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 المنتجات حسب التصنيف المركزي للمنتجات

91,067 28,550 28,550 119,617 26,882 10,070 1,405 1,405 157,974 1

8,224 552 552 8,776 2,003 928 27 27 11,735 2

547,619 547,619 309 547,928 أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 3

16,697 5,458 5,458 22,155 5,031 1,872 269 269 29,327 ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى 4

153,520 11,474 11,474 164,994 37,666 17,330 565 565 220,555 أ( تكرير الزيت 5

613,389 479,601 479,601 1,092,990 249,223 69,100 23,597 23,597 1,434,910 ب( صناعات أخرى 6

83,109 83,109 16,654 8,235 107,998 7

414,895 8,319 8,319 423,214 423,214 8

370,452 13,530 13,530 383,982 -337,460 46,523 9

51,960 33,681 33,681 85,641 85,641 10

300,822 29,184 29,184 330,007 -107,845 222,162 11

116,890 7,794 7,794 124,684 124,684 12

267,989 7,930 7,930 275,919 275,919 13

303,017 23,960 23,960 326,977 326,977 14

205,952 205,952 19,612 19,612 225,564 225,564 15

106,249 106,249 5,848 5,848 112,096 112,096 16

55,025 55,025 4,953 4,953 59,978 59,978 17

19,635 19,635 19,635 19,635 18

205,952 106,249 55,025 19,635 3,726,510 525,636 154,811 680,447 4,406,957 25,862 25,862 4,432,819 19

-46,223 46,223 20

62,466 62,466 62,466 62,466 21

205,952 106,249 55,025 19,635 3,726,510 479,413 263,501 742,913 4,469,423 25,862 25,862 4,495,285 22

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصالح األجهزة المنزلية

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واإلتصاالت

الوساطة المالية 

تسويات فوب/سيف للواردات

الكهرباء والغاز والماء

الزراعة والغابات

صيد األسماك

Valuation matrices

الصناعات التحويلية

Trade 

margins

Transport 

margins

Import 

duties

التعدين والتحجير

TOTAL SUPPLY 

AT 

PURCHASERS' 

PRICES

جدول رقم )24(

العرض بأسعار 

المشتري

العرض 

باألسعار 

األساسية

جملة الواردات 

 )سيف(

الواردات 

الخدمية

Imports (cif)

SUPPLY AT 

BASIC 

PRICES

المخرجات باألسعار األساسية

العقارات والتأجير وخدمات األعمال

التعليم

األنشطة الصحية واألجتماعية

خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أخرى

األسر الخاصة التي تعين أفراد

المجموع

اإلدارة العامة والدفاع واألمن

المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة األسر المقيمة

مخرجات الصناعات

Education

المخرجات 

باألسعار 

األساسية

 Taxes and 

subsidies on 

products 

(net)

Net Taxes 

(Including 

Import 

duties)

OUTPUT AT 

BASIC 

PRICES

Imports 

(GOODS) 

(cif)

Imports 

(SERVICES)

الواردات 

السلعية 

)سيف(

Private 

households 

with 

employed 

persons

Health and 

social work

Other 

community, 

social and 

personal 

service 

activities
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Table 24 جدول رقم )24(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

B. USE  TABLE 2016 ب( جدول  اإلستخدام  2016

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

الزراعة 

والغابات
صيد األسماك

الكهرباء والغاز 

والماء

التشييد 

والبناء

تجارة الجملة 

والتجزئة وخدمة 

اصالح األجهزة 

المنزلية

المطاعم 

والفنادق

النقل 

والتخزين 

واإلتصاالت

الوساطة 

المالية

العقارات 

والتأجير 

وخدمات 

األعمال

اإلدارة العامة 

والدفاع 

واألمن

التعليم

الزيت الخام 

والغاز 

الطبيعي

نشاطات 

تعدينية 

وتحجيرية أخرى

تكرير الزيت صناعات أخرى

 Crude 

Petroleum 

& Natural 

Gas

Other
Petroleum 

Refining
Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Agriculture, hunting and forestry 6,405 2,118 2,446 62,509 5,267 4,662 2,718 886 918

2 Fishing 3,179 223

3    a) Crude Petroleum & Natural Gas 2,609 317 50,988 76,701 6,047 9,404 262 5,439 271

4    b) Other 16,414 1,219 10,807

5    a) Petroleum Refining 2,886 797 2,208 560 3,917 20,634 6,591 5,367 3,465 1,043 23,431 1,357 2,291 6,695 1,699

6    b) Other 10,744 2,581 9,405 2,193 2,391 46,305 10,745 155,210 25,175 4,598 27,428 2,956 12,854 20,502 9,420

7 Electricity, gas and water supply 888 164 905 173 1,993 20,155 1,013 5,778 10,374 1,308 7,896 1,588 3,181 5,301 2,270

8 Construction 1,751 311 2,039 421 6,457 49,097 4,426 11,142 17,466 2,836 23,261 3,113 9,239 17,606 5,322

9 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal household goods 561 105 523 125 1,786 7,534 793 5,400 2,740 406 2,573 475 894 1,540 707

10 Hotels and restaurants 544 399 1,400 6,562 649 5,410 3,261 344 2,917 557 1,022 2,085 697

11 Transport, storage and communications 1,737 513 2,619 1,140 7,485 17,585 2,411 17,707 37,235 844 17,474 1,649 2,732 4,281 4,185

12 Financial intermediation 628 123 804 178 2,442 10,939 1,344 8,686 3,821 524 6,666 8,960 2,648 2,504 1,692

13 Real estate, renting and business activities 750 282 570 137 2,922 18,036 1,793 10,106 24,389 803 6,391 1,633 4,088 8,726 3,642

14 Public administration and defence; compulsory social security 311 57 385 67 1,243 3,971 497 2,726 1,446 207 1,416 287 509 871 395

15 Education 283 59 261 57 921 2,669 391 711 188 1,293 236 437 755 322

16 Health and social work 196 43 185 45 750 1,643 313 2,137 953 150 947 190 374 632 248

17 Other community, social and personal service activities 289 74 285 63 1,041 4,528 342 2,468 1,867 184 1,256 246 724 1,489 346

18 Private households with employed persons

19 TOTAL 27,974 5,107 25,315 5,476 88,180 368,464 38,575 257,615 132,903 18,582 128,388 23,248 43,710 73,872 32,135

20 C.i.f./f.o.b. adjustments on imports

21 Direct purchases abroad by residents

22 Direct purchases in domestic markets by non-residents (net)

23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION/FINAL USE 27,974 5,107 25,315 5,476 88,180 368,464 38,575 257,615 132,903 18,582 128,388 23,248 43,710 73,872 32,135

24 Compensation of employees 8,357 351 30,613 1,313 6,473 46,846 12,185 39,375 46,533 14,003 32,833 14,828 20,056 195,018 155,819

25 Other taxes less subsidies on production -1,923 -97 115 -1,493 164 1,868 4,857 681 1,783 449 1,032 312

26 Gross operating surplus  (2) 56,659 2,863 491,691 9,793 58,867 199,572 32,185 116,037 186,159 18,694 137,818 78,365 203,190 34,127 17,686

27 VALUE ADDED AT BASIC PRICES 63,093 3,117 522,304 11,221 65,340 244,925 44,534 157,280 237,549 33,378 172,434 93,642 224,279 229,145 173,817

28 OUTPUT AT BASIC PRICES 91,067 8,224 547,619 16,697 153,520 613,389 83,109 414,895 370,452 51,960 300,822 116,890 267,989 303,017 205,952

NOTE : FISM was distributed among users. مالحظة : الخدمات المالية المحتسبة تم توزيعها على المستخدمين.

(1) Including errors and omissions )1( تتضمن الخطأ والسهو

(2) Including Consumption of fixed capital )2( يتضمن اهالك األصول الثابتة

Manufacturing

Mining and quarrying

PRODUCTS (CPC)

Agriculture, 

hunting and 

forestry

Real estate, 

renting and 

business 

activities

Public 

administr-

ation and 

defence; 

compulsory 

social 

security

Education

INPUT OF INDUSTRIES (ISIC Rev. 4)              مدخالت الصناعات

Transport, 

storage and 

communi-

cations

     التعدين والتحجير     

Mining and quarrying

الصناعات  التحويلية  

Manufacturing

Wholesale 

and retail 

trade; repair 

of motor 

vehicles and 

personal 

household 

goods

Hotels and 

restaurants

Construc-

tion
Fishing

Electricity, 

gas and 

water 

supply

Financial 

intermed-

iation
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Table 24 جدول رقم )24(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

B. USE  TABLE 2016 ب( جدول  اإلستخدام  2016

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

األنشطة 

الصحية 

واألجتماعية

خدمات 

جماعية 

واجتماعية 

وشخصية 

أخرى

األسر الخاصة 

التي تعين 

أفرادا

اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي الخاص

اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي 

الحكومي

جملة اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي

اجمالي تكوين 

رأس المال الثابت

التغير في 

المخزون )1(

اجمالي التكوين 

الرأسمالي
صادرات البترول

الصادرات 

السلعية األخرى

الصادرات 

الخدمية

اجمالي 

الصادرات
جملة اإلنفاق

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 المنتجات حسب التصنيف المركزي للمنتجات

1,138 89,068 37,117 1,853 38,970 29,524 29,524 412 412 68,906 157,974 الزراعة والغابات 1

3,402 8,178 8,178 116 116 39 39 8,333 11,735 صيد األسماك 2

727 174 152,941 202 202 1,340 1,340 393,444 393,444 394,987 547,928 3    أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

28,440 106 106 362 362 418 418 886 29,327 4  ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

1,818 1,065 85,824 15,338 15,338 2,109 2,109 117,285 117,285 134,732 220,555 5    أ( تكرير الزيت

15,996 6,714 365,218 397,548 1,269 398,816 411,433 82,512 493,945 176,931 176,931 1,069,692 1,434,910 6  ب( صناعات أخرى

2,843 1,055 66,887 30,833 9,970 40,803 305 305 4 4 41,111 107,998 الكهرباء والغاز والماء 7

7,939 3,146 165,571 36,594 36,594 220,405 0 220,405 643 643 257,642 423,214 التشييد والبناء 8

898 427 27,487 18,955 18,955 0 0 81 81 19,036 46,523 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصالح األجهزة المنزلية 9

1,674 490 28,012 56,776 56,776 1 1 852 852 57,628 85,641 المطاعم والفنادق 10

3,164 1,596 124,356 71,579 8,760 80,339 0 0 17,467 17,467 97,805 222,162 النقل والتخزين واإلتصاالت 11

1,254 1,034 54,246 65,872 1,321 67,193 0 0 3,245 3,245 70,438 124,684 الوساطة المالية  12

5,382 3,094 92,745 180,423 2,160 182,584 -1 -1 592 592 183,175 275,919 العقارات والتأجير وخدمات األعمال 13

534 285 15,206 14,590 297,179 311,770 1 1 311,771 326,977 اإلدارة العامة والدفاع واألمن 14

443 214 9,240 26,907 189,416 216,323 0 0 216,324 225,564 التعليم 15

332 175 9,313 21,211 81,573 102,784 0 0 102,784 112,096 األنشطة الصحية واألجتماعية 16

420 286 15,908 13,043 30,821 43,864 1 1 206 206 44,070 59,978 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أخرى 17

19,635 19,635 19,635 19,635 األسر الخاصة التي تعين أفرادا 18

43,426 20,894 1,333,863 1,014,599 624,632 1,639,231 631,838 116,270 748,108 510,729 177,799 23,089 711,617 3,098,956 4,432,819 المجموع 19

تسويات فوب/سيف للواردات 20

62,466 62,466 62,466 62,466 المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة األسر المقيمة 21

-41,608 -41,608 41,608 41,608 مشتريات األسر غير المقيمة من السوق المحلي )صافي( 22

43,426 20,894 1,333,863 1,035,457 624,632 1,660,089 631,838 116,270 748,108 510,729 177,799 64,697 753,225 3,161,422 4,495,285 اجمالي اإلستهالك الوسيط/ اإلستخدام النهائي 23

42,459 16,113 19,635 702,810 تعويض الموظفين 24

720 568 9,037 25 الضرائب األخرى ناقصا اإلعانات على االنتاج

19,644 17,449 1,680,800 فائض التشغيل اإلجمالي )2( 26

62,823 34,130 19,635 2,392,647 القيمة المضافة باألسعار األساسية 27

106,249 55,025 19,635 3,726,510 المخرجات باألسعار األساسية 28

NOTE : FISM was distributed among users. مالحظة : الخدمات المالية المحتسبة تم توزيعها على المستخدمين.

(1) Including errors and omissions )1( تتضمن الخطأ والسهو

(2) Including Consumption of fixed capital )2( يتضمن اهالك األصول الثابتة

المجموع

Exports of 

serveces

EXPORTS 

(TOTAL)
FINAL USES

TOTAL USE 

AT 

PURCHASERS' 

PRICES

Gross fixed 

capital 

formation

Changes in 

inventories (1)

GROSS 

CAPITAL 

FORMATION

Exports of oil

التعدين والتحجير

الصناعات التحويلية

FINAL USES                          اإلستخدامات النهائية

Health and 

social work

Other 

community, 

social and 

personal 

service 

activities

Private 

households 

with 

employed 

persons

مدخالت الصناعات
اإلستخدام 

النهائي 

بأسعار 

المشتري

Exports of non 

oil goods

Final 

consumption 

expenditure 

by households

TOTAL

Final 

consumption 

expenditure 

by 

government

FINAL 

CONSUM-

PTION 

EXPEND-ITURE
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Table 25 جدول رقم )25(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

A) SUPPLY  TABLE 2017 أ( جدول العرض 2017

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

الزراعة 

والغابات
صيد األسماك

الكهرباء والغاز 

والماء

التشييد 

والبناء

تجارة الجملة 

والتجزئة وخدمة 

اصالح األجهزة 

المنزلية

المطاعم 

والفنادق

النقل 

والتخزين 

واإلتصاالت

الوساطة 

المالية

العقارات 

والتأجير 

وخدمات 

األعمال

اإلدارة العامة 

والدفاع 

واألمن

الزيت الخام 

والغاز 

الطبيعي

نشاطات 

تعدينية 

وتحجيرية أخرى

تكرير الزيت صناعات أخرى

 Crude 

Petroleum 

& Natural 

Gas

Other
Petroleum 

Refining
Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 88,027

2 7,949

3    a) Crude Petroleum & Natural Gas 669,288

4    b) Other 17,650

5    a) Petroleum Refining 199,962

6    b) Other 611,078

7 89,231

8 406,577

9 371,365

10 52,088

11 311,160

12 118,551

13 271,798

14 305,073

15

16

17

18

19 TOTAL 88,027 7,949 669,288 17,650 199,962 611,078 89,231 406,577 371,365 52,088 311,160 118,551 271,798 305,073

20 C.i.f./f.o.b. adjustments on imports

21 Direct purchases abroad by residents

22 88,027 7,949 669,288 17,650 199,962 611,078 89,231 406,577 371,365 52,088 311,160 118,551 271,798 305,073

      التعدين   والتحجير    

Mining and quarrying

الصناعات  التحويلية  

Manufacturing

OUTPUT OF INDUSTRIES (ISIC Rev. 4)                                                                          مخرجات الصناعات

Fishing

Real estate, 

renting and 

business 

activities

Public 

administr-

ation and 

defence; 

compulsory 

social 

security

Construction

Wholesale and 

retail trade; 

repair of motor 

vehicles and 

personal 

household 

goods

Agriculture, 

hunting and 

forestry

Hotels and 

restaurants

Transport, 

storage and 

commun-

ications

Financial 

intermed-

iation

Electricity, 

gas and 

water 

supply

OUTPUT AT BASIC PRICES

Education

Health and social work

Other community, social and personal service activities

Private households with employed persons

Electricity, gas and water supply

Construction

PRODUCTS (CPC)

Agriculture, hunting and forestry

Fishing

Mining and quarrying

Manufacturing

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal household goods

Hotels and restaurants

Transport, storage and communications

Financial intermediation

Real estate, renting and business activities

Public administration and defence; compulsory social security
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Table 25

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام 

A) SUPPLY  TABLE 2017 أ( جدول العرض 2017 

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

التعليم

األنشطة 

الصحية 

واألجتماعية

خدمات 

جماعية 

واجتماعية 

وشخصية 

أخرى

األسر الخاصة 

التي تعين 

أفرادا

هوامش 

التجارة

هوامش 

النقل

رسوم 

اإلستيراد

صافي 

الضرائب غير 

المباشرة

صافي 

الضرائب غير 

المباشرة بما 

فيها رسوم 

األستيراد

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 المنتجات حسب التصنيف المركزي للمنتجات

88,027 27,665 27,665 115,692 26,192 11,484 1,161 1,161 154,529 1

7,949 329 329 8,278 1,904 885 16 16 11,083 2

669,288 669,288 396 669,685 أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي 3

17,650 5,275 5,275 22,925 5,245 1,958 260 260 30,387 ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى 4

199,962 11,037 5,275 210,999 48,525 22,406 543 543 282,473 أ( تكرير الزيت 5

611,078 460,404 460,404 1,071,482 240,277 66,854 21,398 21,398 1,400,012 ب( صناعات أخرى 6

89,231 89,231 18,602 9,231 117,063 7

406,577 10,056 10,056 416,633 416,633 8

371,365 16,356 16,356 387,721 -340,746 46,976 9

52,088 40,714 40,714 92,803 92,803 10

311,160 35,279 35,279 346,439 -113,215 233,224 11

118,551 9,422 9,422 127,973 127,973 12

271,798 9,586 9,586 281,384 281,384 13

305,073 28,964 28,964 334,038 334,038 14

210,563 210,563 23,708 23,708 234,271 234,271 15

118,109 118,109 7,069 7,069 125,178 125,178 16

57,808 57,808 5,987 5,987 63,795 63,795 17

20,067 20,067 20,067 20,067 18

210,563 118,109 57,808 20,067 3,926,345 504,710 187,142 691,851 4,618,197 0 23,378 23,378 4,641,575 19

-41,694 41,694 20

65,821 65,821 65,821 65,821 21

210,563 118,109 57,808 20,067 3,926,345 463,016 294,656 757,672 4,684,017 0 23,378 23,378 4,707,395 22

مخرجات الصناعات

Education

المخرجات 

باألسعار 

األساسية

 Taxes and 

subsidies on 

products 

(net)

Net Taxes 

(Including 

Import 

duties)

OUTPUT AT 

BASIC 

PRICES

Imports 

(GOODS) 

(cif)

Imports 

(SERVICES)

الواردات 

السلعية 

)سيف(

Private 

households 

with 

employed 

persons

Health and 

social work

Other 

community, 

social and 

personal 

service 

activities

المخرجات باألسعار األساسية

العقارات والتأجير وخدمات األعمال

التعليم

األنشطة الصحية واألجتماعية

خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أخرى

األسر الخاصة التي تعين أفراد

المجموع

اإلدارة العامة والدفاع واألمن

المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة األسر المقيمة

جدول رقم )25(

العرض بأسعار 

المشتري

العرض 

باألسعار 

األساسية

جملة الواردات 

 )سيف(

الواردات 

الخدمية

Imports (cif)

SUPPLY AT 

BASIC 

PRICES

الكهرباء والغاز والماء

الزراعة والغابات

صيد األسماك

Valuation matrices

الصناعات التحويلية

Trade 

margins

Transport 

margins

Import 

duties

التعدين والتحجير

TOTAL SUPPLY 

AT 

PURCHASERS' 

PRICES

تسويات فوب/سيف للواردات

التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصالح األجهزة المنزلية

المطاعم والفنادق

النقل والتخزين واإلتصاالت

الوساطة المالية 
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Table 25 جدول رقم )25(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

B. USE  TABLE 2017 ب( جدول  اإلستخدام  2017

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

الزراعة 

والغابات
صيد األسماك

الكهرباء والغاز 

والماء

التشييد 

والبناء

تجارة الجملة 

والتجزئة وخدمة 

اصالح األجهزة 

المنزلية

المطاعم 

والفنادق

النقل 

والتخزين 

واإلتصاالت

الوساطة 

المالية

العقارات 

والتأجير 

وخدمات 

األعمال

اإلدارة العامة 

والدفاع 

واألمن

التعليم

الزيت الخام 

والغاز 

الطبيعي

نشاطات 

تعدينية 

وتحجيرية أخرى

تكرير الزيت صناعات أخرى

 Crude 

Petroleum 

& Natural 

Gas

Other
Petroleum 

Refining
Other

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Agriculture, hunting and forestry 5,876 2,096 3,065 61,057 5,352 4,683 2,393 1,052 1,133

2 Fishing 3,114 225

3    a) Crude Petroleum & Natural Gas 2,834 370 70,140 57,036 6,537 10,493 289 6,007 368

4    b) Other 16,188 1,212 11,089

5    a) Petroleum Refining 4,001 1,089 3,301 900 7,415 30,457 9,806 8,243 5,461 1,583 35,613 1,770 3,048 12,010 3,168

6    b) Other 9,299 2,201 8,778 2,200 2,826 67,895 9,981 148,807 24,771 4,357 26,028 2,407 10,679 22,961 10,966

7 Electricity, gas and water supply 803 146 882 181 2,458 19,386 982 5,782 10,655 1,294 7,821 1,350 2,759 6,197 2,758

8 Construction 1,292 226 1,622 360 6,504 38,557 3,504 9,103 14,646 2,290 18,810 2,160 6,541 16,804 5,279

9 Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and personal household goods 509 94 512 131 2,213 7,280 772 5,428 2,827 404 2,560 406 779 1,808 863

10 Hotels and restaurants 491 388 1,727 6,311 629 5,413 3,349 340 2,889 473 886 2,436 847

11 Transport, storage and communications 1,564 455 2,542 1,189 9,200 16,852 2,329 17,655 38,102 831 17,244 1,397 2,360 4,986 5,066

12 Financial intermediation 731 138 976 229 3,478 12,574 2,079 10,155 8,624 1,151 7,323 8,178 11,519 3,704 2,450

13 Real estate, renting and business activities 574 212 470 121 3,052 14,687 1,472 8,562 21,207 672 5,359 1,175 3,001 8,636 3,747

14 Public administration and defence; compulsory social security 283 51 377 71 1,544 3,844 485 2,745 1,495 206 1,411 246 444 1,024 483

15 Education 260 53 258 60 1,154 2,605 385 741 189 1,299 203 385 896 397

16 Health and social work 177 38 181 47 928 1,586 305 2,145 981 149 941 162 325 741 302

17 Other community, social and personal service activities 261 66 278 67 1,288 4,367 332 2,476 1,923 182 1,247 210 629 1,745 421

18 Private households with employed persons

19 TOTAL 26,120 4,768 25,495 5,927 116,991 363,795 40,810 253,448 134,782 18,845 134,553 20,136 45,748 85,000 38,248

20 C.i.f./f.o.b. adjustments on imports

21 Direct purchases abroad by residents

22 Direct purchases in domestic markets by non-residents (net)

23 TOTAL INTERMEDIATE CONSUMPTION/FINAL USE 26,120 4,768 25,495 5,927 116,991 363,795 40,810 253,448 134,782 18,845 134,553 20,136 45,748 85,000 38,248

24 Compensation of employees 8,651 364 30,469 1,284 7,189 48,250 12,382 39,244 48,326 14,543 33,465 15,266 20,649 195,314 157,051

25 Other taxes less subsidies on production -3,245 -164 194 -2,520 277 3,152 8,197 1,150 3,010 758 1,742 526

26 Gross operating surplus  (2) 56,502 2,981 613,324 10,245 75,781 201,552 35,760 110,732 180,061 17,551 140,133 82,391 203,660 24,759 14,737

27 VALUE ADDED AT BASIC PRICES 61,907 3,181 643,793 11,723 82,970 247,283 48,420 153,129 236,583 33,243 176,607 98,415 226,051 220,073 172,314

28 OUTPUT AT BASIC PRICES 88,027 7,949 669,288 17,650 199,962 611,078 89,231 406,577 371,365 52,088 311,160 118,551 271,798 305,073 210,563

NOTE : FISM was distributed among users. مالحظة : الخدمات المالية المحتسبة تم توزيعها على المستخدمين.

(1) Including errors and omissions )1( تتضمن الخطأ والسهو

(2) Including Consumption of fixed capital )2( يتضمن اهالك األصول الثابتة

Transport, 

storage and 

communi-

cations

     التعدين والتحجير     

Mining and quarrying

الصناعات  التحويلية  

Manufacturing

Wholesale 

and retail 

trade; repair 

of motor 

vehicles and 

personal 

household 

goods

Hotels and 

restaurants

Construc-

tion
Fishing

Electricity, 

gas and 

water 

supply

Financial 

intermed-

iation

Real estate, 

renting and 

business 

activities

Public 

administr-

ation and 

defence; 

compulsory 

social 

security

Education

INPUT OF INDUSTRIES (ISIC Rev. 4)              مدخالت الصناعات

Manufacturing

Mining and quarrying

PRODUCTS (CPC)

Agriculture, 

hunting and 

forestry
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Table 25 جدول رقم )25(

SUPPLY  AND  USE  TABLES جداول العرض واإلستخدام

B. USE  TABLE 2017 ب( جدول  اإلستخدام  2017

)Million Of Saudi Riyals( رياالت  السعودية( )ماليين ال

األنشطة 

الصحية 

واألجتماعية

خدمات 

جماعية 

واجتماعية 

وشخصية 

أخرى

األسر الخاصة 

التي تعين 

أفرادا

اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي الخاص

اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي 

الحكومي

جملة اإلنفاق 

اإلستهالكي 

النهائي

اجمالي تكوين 

رأس المال الثابت

التغير في 

المخزون )1(

اجمالي التكوين 

الرأسمالي
صادرات البترول

الصادرات 

السلعية األخرى

الصادرات 

الخدمية

اجمالي 

الصادرات
جملة اإلنفاق

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 المنتجات حسب التصنيف المركزي للمنتجات

758 87,465 33,419 1,872 35,291 29,516 29,516 2,257 2,257 67,064 154,529 الزراعة والغابات 1

3,339 7,588 7,588 116 116 40 40 7,745 11,083 صيد األسماك 2

758 127 154,959 205 205 1,340 1,340 513,181 513,181 514,726 669,685 3    أ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

28,489 47 108 154 362 362 1,382 1,382 1,898 30,387 4  ب( نشاطات تعدينية وتحجيرية أخرى

2,608 1,073 131,545 23,357 23,357 2,108 2,108 125,463 125,463 150,928 282,473 5    أ( تكرير الزيت

14,323 4,222 372,702 395,191 1,282 396,473 356,585 84,593 441,178 189,659 189,659 1,027,310 1,400,012 6  ب( صناعات أخرى

2,657 693 66,802 39,880 10,072 49,952 305 305 4 4 50,261 117,063 الكهرباء والغاز والماء 7

6,058 1,686 135,441 10,211 10,211 270,346 0 270,346 634 634 281,192 416,633 التشييد والبناء 8

843 281 27,710 19,185 19,185 0 0 80 80 19,265 46,976 تجارة الجملة والتجزئة وخدمات إصالح األجهزة المنزلية 9

1,564 322 28,066 63,895 63,895 1 1 841 841 64,737 92,803 المطاعم والفنادق 10

2,946 1,044 125,762 81,378 8,849 90,227 0 0 17,236 17,236 107,462 233,224 النقل والتخزين واإلتصاالت 11

1,716 938 75,961 47,475 1,335 48,810 0 0 3,202 3,202 52,012 127,973 الوساطة المالية  12

4,259 1,720 78,924 199,694 2,182 201,877 -1 -1 584 584 202,460 281,384 العقارات والتأجير وخدمات األعمال 13

502 188 15,400 18,438 300,199 318,636 1 1 318,637 334,038 اإلدارة العامة والدفاع واألمن 14

420 142 9,448 33,482 191,341 224,823 0 0 224,823 234,271 التعليم 15

312 115 9,435 33,341 82,402 115,743 0 0 115,742 125,178 األنشطة الصحية واألجتماعية 16

393 189 16,074 16,384 31,134 47,518 1 1 203 203 47,722 63,796 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية أخرى 17

20,067 20,067 20,067 20,067 األسر الخاصة التي تعين أفرادا 18

39,360 13,498 1,367,525 1,043,034 630,978 1,674,012 626,931 118,341 745,273 638,644 193,338 22,783 854,765 3,274,050 4,641,575 المجموع 19

تسويات فوب/سيف للواردات 20

65,821 65,821 65,821 65,821 المشتريات المباشرة من الخارج بواسطة األسر المقيمة 21

-45,210 -45,210 45,210 45,210 مشتريات األسر غير المقيمة من السوق المحلي )صافي( 22

39,360 13,498 1,367,525 1,063,644 630,978 1,694,622 626,931 118,341 745,273 638,644 193,338 67,994 899,976 3,339,871 4,707,396 اجمالي اإلستهالك الوسيط/ اإلستخدام النهائي 23

42,794 16,241 20,067 711,550 تعويض الموظفين 24

1,216 958 15,251 25 الضرائب األخرى ناقصا اإلعانات على االنتاج

34,739 27,111 1,832,020 فائض التشغيل اإلجمالي )2( 26

78,749 44,310 20,067 2,558,820 القيمة المضافة باألسعار األساسية 27

118,109 57,808 20,067 3,926,345 المخرجات باألسعار األساسية 28

NOTE : FISM was distributed among users. مالحظة : الخدمات المالية المحتسبة تم توزيعها على المستخدمين.

(1) Including errors and omissions )1( تتضمن الخطأ والسهو

(2) Including Consumption of fixed capital )2( يتضمن اهالك األصول الثابتة

اإلستخدام 

النهائي 

بأسعار 

المشتري

Exports of non 

oil goods

Final 

consumption 

expenditure 

by households

TOTAL

Final 

consumption 

expenditure 

by 

government

FINAL 

CONSUM-

PTION 

EXPEND-ITURE

FINAL USES                          اإلستخدامات النهائية

Health and 

social work

Other 

community, 

social and 

personal 

service 

activities

Private 

households 

with 

employed 

persons

مدخالت الصناعات

المجموع

Exports of 

serveces

EXPORTS 

(TOTAL)
FINAL USES

TOTAL USE 

AT 

PURCHASERS' 

PRICES

Gross fixed 

capital 

formation

Changes in 

inventories (1)

GROSS 

CAPITAL 

FORMATION

Exports of oil

التعدين والتحجير

الصناعات التحويلية
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