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 تقديم |
 

 - 2013يسر الهيئة العامة لإلحصاء أن تقدم نشرة الحسابات القومية في المملكة العربية السعودية لألعوام المالية 

م، والتي أعتمد في تركيب حساباتها على النتائج التفصيلية للبحوث 2008م وفق نظام الحسابات القومية 2016

 اإلحصائية المتعددة التي أجرتها الهيئة وفي مقدمتها البحوث االقتصادية السنوية، والبحوث االجتماعية. 

ضافة إلى حساب رأس المال. وتشمل هذه وتتضمن النشرة مجموعة الحسابات الجارية وفق تسلسلها في النظام باإل

الحسابات كاًل من: حساب اإلنتاج، وحساب توليد الدخل، وحساب تخصيص الدخل األولي، وحساب التوزيع الثانوي للدخل، 

وحساب إعادة توزيع الدخل العيني ثم حساب استخدام الدخل ثم حساب رأس المال. وقد تم تركيب هذه الحسابات لجميع 

 تنظيمية التي أوصى بها النظام على مستوى االقتصاد الكلي بما في ذلك قطاع بقية العالم.القطاعات ال

وتأمل الهيئة أن تواكب هذه النشرة التفصيلية التطورات الدولية في مجال الحسابات القومية وأن توفر للباحثين 

 رحات تهدف الى تطوير هذه النشرة.والمهتمين باتخاذ القرارات احتياجاتهم. كما يسرها تلقي أي مالحظات أو مقت

 والله ولي التوفيق،،،

 

 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء

 الحسابات القوميةإحصـاءات 

 11481الرياض   3735ص . ب  

E-mail :  na@stats.gov.sa 
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 المستخدمة والمفاهيم التعاريف أهم |

 إجمالي اإلنتاج

قيمة السلع والخدمات الناتجة عن نشاط إنتاجي لوحدات مؤسسية تستتخدم 

مستلزمات إنتتاج ختالل الفتترة المحاستبية ةتاملة المنتجتات غيتر التامتة الصتنع 

والمنتجات ألغراض االستخدام الذاتي، وعادة ما يكون التقييم بسعر المنتج، 

 عبارة عن القيمة السوقية عند باب المصنع.وهو 
 

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج(

هتتو مجمتتوع القتتيم المضتتافة للمنتجتتين المقيمتتين بستتعر المنتتتج مضتتافًا إليتته 

أو هتتو مجمتتوع المخرجتتات مخصتتومًا منتته  اإلعانتتات،لضتترائب ومخصتتوما منتته ا

غير المباةترة علتى مجموع االستهالك الوسيط مضافًا إليه صافي الضرائب 

 غير المدرجة في قيمة المخرجات.« إعتانات  -ضرائب »  المنتجات
 

 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )طريقة اإلنفاق(

هتتو مجمتتوع النفقتتات النهائيتتة بأستتعار المشتتترين بمتتا فتتي ذلتتك الصتتادرات 

 (.fobمخصومًا منها جميع الواردات مقيمة بأسعار التسليم على البواخر )
 

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة الدخل(

هتتتتو مجمتتتتوع تعويضتتتتات العتتتتاملين وصتتتتافي الضتتتترائب وفتتتتائ  التشتتتتغيل 

 اإلجمالي والدخل المختلط.
 

 الدخل القومي

يستتاوي النتتاتج المحلتتي اإلجمتتالي مخصتتومًا منتته التتدخول األوليتتة التتتي تتتدفع 

متن الوحتدات غيتر للوحدات غير المقيمة مضافًا إليه التدخول األوليتة المتلقتاة 

المقيمة وهو يعادل مجموع التدخول األوليتة لجميتع القطاعتات فتي حستابات 

 توزيع الدخل األولي.

 

 االستهالك الوسيط

هو قيمة السلع والخدمات التي تستخدم كمتدخالت لعمليتة اإلنتتاج باستتثناء 

األصول الثابتة التي يعتبر استتهالكها اهالكتا لترأس المتال الثابتت وقتد تحتول 

ه السلع والختدمات المستتخدمة أو تستتهلك كليتًا فتي عمليتة اإلنتتاج وقتد هذ

تعتود بعت  المتتدخالت إلتى الظهتور بعتتد أن تكتون قتد تحولتتت وأدمجتت فتتي 

المخرجتتتتات وهنتتتتاك متتتتدخالت قتتتتد تستتتتتهلك كليتتتتًا مثتتتتل الكهربتتتتاء والختتتتدمات 

 المشابهة.
 

 الدخل المتاح

تحتويالت الجاريتة يساوي الدخل القومي بسعر السوق مضافا إليته صتافي ال

من بقية العالم، وهتو يمثتل مجمتوع أرصتدة حستابات التوزيتع الثتانوي للتدخل 

 لجميع القطاعات.
 

 المعدل المتاح الدخل

 العينيتة االجتماعيتة التحتويالت منته مخصتوما أو إليه مضافا المتاح الدخل هو

 األستر قطتاع التى للتربح تهتدف ال التتي والمشتروعات الحكومتة تقتدمها التي

 العينتتي التتدخل توزيتتع إعتتادة حستتابات أرصتتدة مجمتتوع يمثتتل وهتتو المعيشتتية

 .القطاعات لجميع
 

 الموظفين تعويضات

 العمتتل فتتي اةتتتراكهم مقابتتل للمتتويفين المستتتحقة المبتتال  جميتتع تشتتمل

 حصتتتة مثتتتل منهتتتا استتتتقطاعات أي خصتتتم قبتتتل عينيتتته أو نقديتتته كانتتتت ستتواء

 .ةابهها وما والضرائب االجتماعية التأمينات
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 اإلجمالي العمليات فائض

 وصافي المويفين، تعويضات قيمة منها مطروحا   المضافة القيمة يساوي

 .الثابتة األصول إهالك قيمة خصم قبل وذلك المباةرة غير الضرائب
 

 والواردات المنتجات على الضرائب

 أو وةتراء بيتع أو بإنتتاج يتعلتق فيمتا المنتجتين علتى المفروضة الضرائب هي

 وتشتتمل اإلنتتتاج تكتتاليف علتتى عتتادة تحمتتل وهتتي والختتدمات الستتلع استتتخدام

 .الجمركية الرسوم كذلك
 

 اإلنتاجية اإلعانات

 والقطتتاع الختتا  للقطتتاعالمقدمتتة متتن الحكومتتة   المستتتحقة المتتنح تشتتمل

 الحكوميتة للمشاريع العامة السلطات بواسطة المدفوعة المنح وكذلك العام

 مستتوى عنتد السعر إبقاء في الحكومة سياسة عن الناتجة الخسارة لتعوي 

 المستتتهدف الستتعر بتتين الفتترق أنهتتا علتتى أيضتتاً  تحستتب أن ويمكتتن معتتين،

 الفتتترق هتتتذا تغطيتتتة تتتتم إذا المشتتتتري يدفعتتته التتتذي الفعلتتتي الستتتوق وستتتعر

 .الحكومة بواسطة
 

 والواردات المنتجات على الضرائب صافي

 .اإلنتاج إعانات قيمة ناقصا   والواردات المنتجات على الضرائب قيمة تساوي
 

 الثابت المال رأس إهالك

 الفتترة ختالل اإلنتتاج في المستعملة الثابتة األصول قيمة في النقص يمثل

 أن ويمكتتن العتتادي، التلتتف أو التقتتادم أو المتتادي للتتتدهور نتيجتتة المحاستتبية

 اإلجمتتتالي الثابتتتت المتتتال رأس تكتتتوين إجمتتتالي متتتن اإلهتتتالك هتتتذا يقتطتتتع

 .الثابت المال رأس تكوين صافي على للحصول

 

 

 

 (البنوك) مباشرة غير بطريقة المقدرة المالية الوساطة خدمات

 لوحتتدات القتتروض عتتن التحصتتيل المستتتحقة الفوائتتد قيمتتة بتتين الفتترق هتتي

 الودائتتتتع عتتتتن التتتتدفع المستتتتتحقة الفوائتتتتد قيمتتتتة وبتتتتين واإلقتتتتراض اإليتتتتداع

 .للمودعين
 

 المسوقة والخدمات السلع

 فتي للبيتع أساستاً  المعتدة أو الستوق فتي تبتاع التتي والختدمات السلع قيمة

 الستتتلع جميتتتع وتشتتتمل اإلنتتتتاج، تكلفتتتة تغطيتتتة إلتتتى يهتتتدف بستتتعر الستتتوق

 الختتارج متتن المباةتترة المشتتتريات عتتدا والمستتتوردة محليتتا المنتجتتة والختتدمات

 .والعائالت الحكومة بواسطة
 

 المسوقة غير والخدمات السلع

 تكلفتتتة عتتادة يغطتتتي ال بسعتتتر تقتتتدم التتتي األختترى والختتدمات الستتلع قيمتتتة

 الختتدمات منتجتتي إنتتتاج متتن معظمهتتا ويتكتتون( رمتتزي بستتعر أو مجانتتاً ) إنتاجتتتها

 .العائالت وتخدم الربح إلى تهدف ال التي الخاصة والهيئات الحكومية
 

 التجارة هامش

 المشتتتري قبتتل متتن المحتستتب أو المتتدفوع الفعلتتي الستتعر بتتين الفتترق وهتتو

 علتى يتعتين التذي والسعر( تجزئة أو جملة) بيعها إلعادة مشتراة سلعة مقابل

 استتخدمت أو فيته بيعتت التذي الوقتت في السلعة هذه مقابل دفعه الموزع

 الهتتوام  قيمتتة بمجمتتوع والتجزئتتة الجملتتة تجتتارة مخرجتتات تقتتاس كمتتا فيتته،

 .بيعها إلعادة يشترونها التي السلع على المتحققة التجارية
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 والخدمات البضائع من الواردات

 المقيمتتين إلتتى بالدولتتة المقيمتتين غيتتر متتن ملكيتهتتا آلتتت التتتي البضتتائع قيمتتة

 بالدولتة المقيمتين إلى المقيمين غير المنتجين من المقدمة الخدمات وكذلك

 التتتي والستتلع التجهيتتز ألغتتراض الحتتدود تعبتتر التتتي والستتلع البضتتائع وتشتتمل

 النقتدي غيتر والتذهب محليتين بنتاقلين وتنقتل أجنبية موانئ في تجهيزها يتم

 والتشتييد والتأمين واالتصاالت والسياحة النقل خدمات الخدمات تشمل كما

 الشخصتتية والختتدمات التتتراخيص ورستتوم االمتيتتاز وحقتتوق الماليتتة والختتدمات

 .آخر مكان في المصنفة غير الحكومية والخدمات والثقافية
 

 والخدمات البضائع من الصادرات

 غيتر إلتى بالدولتة المقيمتين متن ملكيتها تنتقل التي والخدمات البضائع قيمة

 المشتتتراة والستتلع للتجهيتتز المصتتدرة البضتتائع الصتتادرات وتشتتمل المقيمتتين

 النقتتدي غيتتر والتتذهب المقيمتتة غيتر النتتاقالت بواستتطة المحليتتة المتتوانئ فتي

 غيتتتر إلتتتى المقدمتتتة الختتتدمات كافتتتة تشتتتمل الختتتدمات متتتن الصتتتادرات أن كمتتتا

 والختتدمات والتتتأمين واالتصتتاالت والستتياحة النقتتل ختتدمات مثتتل المقيمتتين

 والثقافيتتة الشخصتتية والختتدمات األعمتتال وختتدمات االمتيتتاز وحقتتوق الماليتتة

 .الحكومية والخدمات والترفيهية
 

 الحكومي النهائي االستهالكي اإلنفاق

 تستتهلكها التتي والختدمات الستلع إلنتتاج العامتة الحكومة تنفقه ما قيمة هو

 قيمتتة مجمتتوع ناقصتتاً  للحكومتتة اإلجمتتالي اإلنتتتاج قيمتتة يستتاوي أنتته أي ذاتيتتًا،

 قيمتة إجمتالي أن االعتبتار فتي األختذ متع المسوقة وغير المسوقة المبيعات

 البضتتائع متتن الوستتيط االستتتهالك قيمتتة مجمتتوع يستتاوي الحكتتومي اإلنتتتاج

 الثابتتتتتت المتتتتتال رأس وإهتتتتتالك المتتتتتويفين تعويضتتتتتات وقيمتتتتتتة والختتتتتدمات

 .المباةرة غير والضرائب

 

 

 

 

 العائلي النهائي االستهالكي اإلنفاق

( المعمرة وغير المعمرة) االستهالكية السلع على المقيمة األسر إنفاق قيمة

 .المستخدمة السلع من مبيعاتهم ناقصا والخدمات
 

 للربح تهدف ال التي للمشروعات النهائي االستهالكي االنفاق

 المعيشية األسر تخدم التي

 أو مجانتتا لتقتتديمها وختتدمات ستتلع إلنتتتاج الهيئتتات تلتتك تنفقتته متتا قيمتتة هتتو

 المبيعتتتات منتتته مطروحتتتا االنتتتتاج قيمتتتة يعتتتادل وهتتتو لألستتتر رمزيتتتة بأستتتعار

 .المسوقة وغير المسوقة
 

 الخاص النهائي االستهالكي اإلنفاق

 ال التتتي الخاصتتة والمشتتروعات المقيمتتة لألستتر النهتتائي االستتتهالك قيمتتة

 .المعيشية األسر وتخدم للربح تهدف
 

 اإلجمالي الثابت المال رأس تكوين

 قيمتتة منهتتا مخصتتوماً  ثابتتة أصتتول متتن المنتجتتون يحتوزه متتا قتتيم مجمتتوع هتو

«  االستتبعادات - اإلضتافات»  المنتجتون منهتا يتتخلص التتي الثابتتة األصول

 غيتر األصتول علتى تتم التي اإلضافات إلى باإلضافة المحاسبية الفترة خالل

 الغابتتتات وتوستتتيع وتنميتتتة األراضتتتي استصتتتالح مثتتتل المنتجتتتة غيتتتر الماليتتتة

 وكتتذلك ستتنة متتن أكثتتر لفتتترة تستتتخدم والتتتي التت ،... والبستتاتين واالستتتزراع

 تشتمل كمتا الت ،... األلبتان وإدرار التربيتة حيوانتات من الحيوانية الثروة تشمل

 والمنتتتتتاجم األراضتتتتتي وبيتتتتتع بشتتتتتراء يتعلتتتتتق فيمتتتتتا الملكيتتتتتة نقتتتتتل تكتتتتتاليف

 .ال ...والغابات
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 المخزون في التغير

 متتن للمختتزون المحاستتبية الفتتترة ختتالل يحتتدث التتذي للتغيتتر الستتوقية القيمتتة

 والحيوانتتات الصتتنع التامتة والمنتجتتات التصتتنيع تحتت والمنتجتتات الختتام المتواد

 قيمتة بتين الفترق يمثتل وهتو ،البيتع بغترض المشتتراة والبضائع للذبح المعدة

 .ايتهابدو الفترةنهاية  في المخزون
 

 اإلجمالي المال رأس تكوين

 فتتي التغيتتر إليتته مضتتافا االجمتتالي الثابتتت المتتال رأس تكتتوين قيمتتة يستتاوي

 .المخزون
 

 الثابتة األصول

 إنتاجيتة عمليتات فتي مستتمرة أو متكتررة بصتورة تستعمل منتجة أصول هي

 بتل فحستب والمعتدات اآلالت تشمل ال الثابتة واألصول عام، عن تزيد لمدة

 تستتتعمل التتتي والحيوانتتات األةتتجار مثتتل المختلفتتة األصتتول أيضتتاً  تشتتمل

 منتجتتتات أو الفاكهتتتة مثتتتل أختتترى منتجتتتات إلنتتتتاج مستتتتمرة أو متكتتتررة بصتتتورة

 األصتتتلية الفنيتتتة واألعمتتتال اآللتتتي الحاستتتب بتتترامج كتتتذلك وتشتتتمل األلبتتتان

 .اإلنتاج في المستعملة
 

 الملكية دخل

 تقتتديم مقابتتل منتتتج غيتتر أصتتل أو متتالي أصتتل مالتتك يتلقتتاه التتذي التتدخل هتتو

. أختترى مؤسستتية وحتتدة تصتترف تحتتت المنتتتج غيتتر األصتتل وضتتع أو األمتتوال

 الملكيتتة دختتول وتشتتمل الملكيتتة دختتل دفتتع ةتتروط عتتادة الماليتتة األداة وتحتتدد

 أةتتتباه دختتتول متتتن الستتتحب الموزعتتتة، الحصتتتص األربتتتاح، توزيعتتتات الفوائتتتد،

 إلتى تعتزى التتي الملكيتة ودخول المباةر األجنبي االستثمار عوائد الشركات،

 .الريع وكذلك التأمين بوليصات حاملي

 

 

 

 

 األنصبة

 لوضتتع نتيجتتة األستتهم لحتتاملي التحصتتيل أو التتدفع المستتتحق التتدخل قيمتتة

 .الملكية دخول أةكال من ةكل وهي الشركات، تصرف تحت أموالهم
 

 اإليجار

 الزراعيتتتتة األراضتتتتي استتتتتغالل نتيجتتتتة المستتتتتحقة االيجاريتتتتة القيمتتتتة صتتتتافي

 عينتتاً  أو نقتتداً  يتتدفع وقتتد الجوفيتتة األصتتول عتتن الريتتع وكتتذلك الزراعتتة ألغتتراض

 .الملكية دخل عناصر أحد وهو
 

 الفائدة

 أنتواع متن المالية األصول مالكو يتلقاها الملكية دخول أةكال من ةكل هي

 الدائنة والحسابات القروض األسهم، عدا المالية األوراق الودائع، مثل معينة

 دفعته عتن مستؤوال المتدين يصتبح الذي المبل  بأنها الفائدة وتعرف.  االخرى

 عليهتتا يتفتتق التتتي الماليتتة األداة ةتتروط بموجتتب زمنيتتة فتتترة عتتن التتدائن إلتتى

 .الدين أصل من مبل  أي إنقا  دون والمدين الدائن
 

 الجارية التحويالت

 غيتتر تحتتويالت ةتتكل فتتي المتعتتاملين بتتين تتتتم التتتي التحتتويالت قيمتتة هتتي

 وتضتتاف بالتتدفع للقتتائم الجتتاري التتدخل متتن التحتتويالت هتتذه وتتتتم رأستتمالية،

 التدخل مستتوى علتى مباةتراً  تأثيراً  تؤثر وهي بالتحصيل للقائم الجاري للدخل

 .والخدمات السلع استهالك على أيضاً  يؤثر وهو فيه للتصرف المتاح
 

 االدخــار

 رصيد مجموع يمثل وهو الجارية واالستخدامات المتحصالت بين الفرق قيمة

 .القطاعات جميع في المتاح الدخل استخدام حسابات
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 التنظيمية القطاعات |
 

 القطاعتات هتذه وكتل العتالم بقيتة قطتاع إلتى إضتافة رئيستية تنظيميتة قطاعتات خمستة إلتى المقيمتين المتعتاملين 2008 القوميتة الحسابات نظام صنف

 الرئيستتية والقطاعتتات تنظيميتتة، قطاعتتات إلتتى المتعتتاملين لتصتتنيف األساستتيان المعيتتاران همتتا واإلدارة والملكيتتة فرعيتتة، قطاعتتات إلتتى تنقستتم الرئيستتية

 :هي

 المالية غير المشروعات قطاع .1

 وةتبه المستاهمة( التنظيميتة الوحتدات) المشتروعات القطتاع هذا تحت يدخل

 جميتع فتي تعمتل التتي األجنبيتة المشتاريع ذلك في بما المقيمة المساهمة

 والختتتدمات والتتتتأمين البنتتتوك) الماليتتتة األنشتتتطة عتتتدا االقتصتتتادية األنشتتتطة

 (.المساعدة المالية

 :هي فرعية قطاعات إلى الرئيسي القطاع هذا بتقسيم النظام ويوصي

 .المالية غير العامة المشروعات •

 .المالية غير الوطنية الخاصة المشروعات •

 .المالية غير( األجنبية للسيطرة الخاضعة) األجنبية المشروعات •

 

 المالية المشروعات قطاع .2

 الوستاطة مجتال فتي تعمتل التتي المقيمتة الوحتدات القطتاع هتذا تحتت يدخل

 التتدولي التصتتنيف متتن( 64،65،66 التتدليل) لهتتا المستتاعدة واألنشتتطة الماليتتة

 ةتتكل فتتي الوحتتدات هتتذه كانتتت ستتواء( ISIC, Rev.4) لالقتصتتادية لألنشتتطة

 ستوقيا إنتاجتا وتنتتج ربتح إلى تهدف ال أو مساهمة ةبه أو مساهمة ةركات

 .مالية طبيعة ذات

 تلتتتك تماثتتتل الرئيستتتي القطتتتاع هتتتذا تحتتتت تنتتتدرج فرعيتتتة تصتتتنيفات وهنتتتاك

 إلتتى باإلضتتافة الماليتتة غيتتر المشتتروعات لقطتتاع بالنستتبة الفرعيتتة القطاعتتات

 .المالي القطاع وطبيعة تتفق أخرى فرعية تصنيفات

 

 

 العامة الحكومة قطاع .3

 والتي مستوياتها جميع على الحكومية الوحدات كافة القطاع هذا تحت يدخل

 أو تنفيذيتتة أو تشتتريعية ستتلطات وتمتتارس العامتتة الستتلطة بمقتضتتى تنشتتأ

 بأستتعار أو مجانتتا والختتدمات الستتلع بتقتتديم الوحتتدات هتتذه وتقتتوم قضتتائية،

 طريتتق عتتن والثتتروة التتدخل توزيتتع بإعتتادة عتتادة تقتتوم الحكومتتة ان كمتتا. رمزيتتة

 .السوقي غير اإلنتاج مجال في تعمل الوحدات هذه أن كما التحويالت،

 

 المنظمة غير المشروعات شامال المعيشية األسر قطاع .4

 وفقتتا األستترة وتعتترف القطتتاع لهتتذا التنظيميتتة الوحتتدة بمثابتتة األستترة تعتبتتر

 فتتتي مشتتتتركون األفتتتراد متتتن صتتتغيرة مجموعتتتة أنهتتتا علتتتى النظتتتام لمفهتتتوم

 تكتاليف تغطيتة فتي ثترواتهم أو دختولهم من معا ويساهمون واحدة معيشة

 الستكن مثتل جماعيتة بصتورة والختدمات الستلع بعت  ويستتهلكون المعيشة

 المقيمتتتة األستتتر كافتتتة يشتتتمل القطتتتاع هتتتذا فتتتإن ثتتتم ومتتتن التتت ...والطعتتتام

 صتتفة عليهتا تنطبتتق ال التتي الماليتة وغيتتر الماليتة المنظمتتة غيتر والمشتروعات

 فصتتل يمكتتن ال التتتي المشتتروعات تلتتك ،أي المستتاهمة ةتتبه أو المستتاهمة

 األستر قطتاع فتإن ثتم ومتن تنظيمية كوحدة األسرة عن ميزانياتها أو حساباتها

 يعمتتل إنتتتاجي قطتتاع ولكنتته استتتهالكي كقطتتاع فقتتط إليتته ينظتتر ال المعيشتتية

 .   اإلنتاجية االقتصادية األنشطة مجال في
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 األسر تخدم التي للربح الهادفة غير المشروعات قطاع .5

 المعيشية

 تنشتأ اجتماعيتة أو قانونيتة وحتدات بأنهتا للتربح الهادفة غير المشروعات تعرف

 أربتاح حققتت وإذا أربتاح تحقيتق تهدف ال ولكنها والخدمات السلع إنتاج لغرض

 أو القادمتة السنوات إلى يرحل أو الوحدة في استخدامه يعاد فإنه فائ  أو

 األستر تختدم التتي والوحتدات توزيعته، يتتم ال ثتم ومتن ستابقة خستائر تغطية

 االةتتتراكات علتتى مواردهتتا فتتي تعتمتتد التتتي الوحتتدات تلتتك هتتي المعيشتتية

 قبتتتول متتتن يمنعهتتتا ال ذلتتتك ولكتتتن رمزيتتتة بأستتتعار أو مجانتتتا ختتتدماتها وتقتتتدم

 .اآلخرين من تبرعات أو تحويالت

 

 العالم بقية قطاع .6

 فتتي تتتدخل التتتي المقيمتتة غيتتر الوحتتدات كتتل متتن العتتالم بقيتتة قطتتاع يتكتتون

 الوحتتدات تلتتك العتتالم بقيتتة قطتتاع ويشتتمل. المقيمتتة الوحتتدات متتع معتتامالت

 إضتافة الجغرافيتة الدولتة حتدود داختل ماديتا الموجودة المقيمة غير التنظيمية

 المنظمتات تعتبتر وال. الدولتة ختارج الموجتودة المقيمتة غيتر الوحدات تلك إلى

 .بها الموجودة الدولة في مقيمة وحدات الدولية
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 التقدير في المستخدمة والمنهجية البيانات مصادر |
 باإلضتافة االقتصتادية القطاعتات حستب المتتوفرة اإلحصتائية والمصتادر الحسابات وتركيب إعداد في المستخدمة والمنهجيات األساليب يلي فيما نتناول

 :المجال هذا في تطبيقها تم قد تسويات أو تعديالت أي إلى
 

 اإلنتاج طريقة:  أولً 
 المالية غير المشروعات قطاع(  أ) 

 األنشتتتتطة كافتتتتة الماليتتتتة غيتتتتر المشتتتتروعات قطتتتتاع يغطتتتتي ستتتتابقاً  أةتتتترنا كمتتتتا

 البنتوك أنشتطة عتدا(  ISIC, Rev.4) ياالقتصتاد النشتاط لتدليل طبقاً  االقتصادية

 . المساعدة المالية والخدمات والتأمين

 القيمتتة الحتستتاب اإلنتتتاج طريقتتة استتتخدام تتتم أنتته القتتول يمكتتن عامتتة وبصتتفة

 يتكون التي األنشطة لكافة( المضافة القيمة=  المستلزمات - اإلنتاج) المضافة

 رأس حستاب إلتى باإلضتافة الجاريتة الحستابات تركيتب تتم وقد القطاع، هذا منها

 .القطاع لهذا المكونة الفرعية األنشطة لكافة المال

 :القطاع هذا ألنشطة استعراض يلي وفيما
 

 

 

 

 

  األسماك وصيد والغابات الزراعة-1 

 األستتماك وصتتيد الحيتتواني واإلنتتتاج النبتتاتي اإلنتتتاج الزراعتتي النشتتاط يشتتمل

 األساستي المصتدر هي الزراعة وزارة وتعتبر ال ،...األخشاب وقطع والحراجة

 بأنواعتتته الزراعتتتي اإلنتتتتاج عتتتن بيانتتتات متتتن تتتتوفره بمتتتا النشتتتاط هتتتذا لبيانتتتات

 وكتذلك الوزارة تجريها التي الزراعية التعدادات نتائج من والمستمدة المختلفة

 األبحتتاث تلتتك تتتوفر حيتت  الهيئتتة تجريهتتا التتتي الستتنوية االقتصتتادية األبحتتاث

 القيمتتتة احتستتتاب يتتتتم ثتتتم ومتتتن الوستتتيط واالستتتتهالك اإلنتتتتاج عتتتن بيانتتتات

 والتكوينتتتتات المدفوعتتتتة وراألجتتتت عتتتتن بيانتتتتات البحتتتتوث تتتتتوفر كمتتتتا المضتتتتافة،

 .الدخل توليد حساب في الفائ  احتساب يتم ثم ومن الرأسمالية

 الكبيتترة الزراعيتتة والشتتركات المتتزارع متتن عينتتة أختتذت الحستتابات بتتاقي ولتركيتتب

 إعتتداد تتتم الختاميتتة حستتاباتها ختتالل متتن تتتوفرت التتتي البيانتتات ضتتوء وعلتتى

 .النشاط هذا حسابات باقي تركيب في استخدمت مؤةرات

 

  والتحجير التعدين -2

 الطبيعي والغاز الخام الزيت - أ

 البتتترول وزارة وتعتبتتر الطبيعتتي، والغتتاز الختتام التتنفط استتتخراج نشتتاط يتضتتمن

 تحصتل التتي الختام البتترول لبيانات األساسي المصدر هي المعدنية والثروة

 المعلومتتتات هتتتذه كانتتتت ستتتواء بالمملكتتتة العاملتتتة الزيتتتت ةتتتركات متتتن عليهتتتا

 الستتنوي اإلنتتتاج وقيمتتة كميتتة عتتن بيانتتات تتتتوفر وبتتذلك ستتنوية أو ةتتهرية

 المتعلقتة والمصتروفات للتكريتر المحتول وكتذلك الختام البتترول متن والمصتدر

 العربيتتتة المملكتتتة داختتتل فقتتتط االستتتتخراجي بالنشتتتاط يتعلتتتق فيمتتتا باإلنتتتتاج

 لنشتاط المضتافة القيمتة لتقتدير اإلنتتاج طريقة تطبيق يتم وبذلك السعودية

 هتتتذه توفرهتتتا التتتتي الستتتنوية بالتقتتتارير االستتتتعانة يتتتتم كمتتتا التتتنفط استتتتخراج

 الرأستتمالي األصتتل نتتوع حستتب الرأستتمالية التكوينتتات قيمتتة لتقتتدير الشتركات

 الملكيتة ودختول والضترائب بتاألجور الخاصتة المعلومتات بتاقي إلى باإلضافة

 رأس وحساب الجارية الحسابات تركيب بهدف والرأسمالية الجارية والتحويالت

 .المال

 األخرى والمحاجر المناجم استغالل - ب

 واألنشتطة الفلتزات ركتازات وتعتدين والليغنيتت الفحتم تعدين أنشطة يشمل

 على االعتماد وتم التعدين، دعم وخدمات المحاجر واستغالل للتعدين األخرى

 ختتتالل متتتن ستتتنوياً  بإجرائهتتتا الهيئتتتة تقتتتوم التتتتي االقتصتتتادية األبحتتتاث نتتتتائج

 اإلنتتتاج عتتن البيانتتات كافتتة تتتوفر والتتتي الغتترض لهتتذا المصتتممة االستتتمارات

 والرأستمالية الجاريتة والتحتويالت واإلعانتات والضرائب واألجور والمستلزمات

 لتقتتدير اإلنتتتاج طريقتتة اتبتتاع يتتتم البيانتتات هتتذه ختتالل ومتتن الملكيتتة ودختتول

 والحستاب الجاريتة الحسابات لتركيب البيانات هذه واستخدام المضافة القيمة

 .الرأسمالي
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  التحويلية الصناعات -3

 :ومنها االقتصادية األنشطة من عددا   التحويلية الصناعات تغطي

 .التب  ومنتجات والمشروبات الغذائية المنتجات صنع .1

 .والملبوسات المنسوجات صنع .2

 .الصلة ذات والمنتجات الجلدية المنتجات صنع .3

 .األثاث باستثناء والفلين الخشب ومنتجات الخشب صنع .4

 .الورق ومنتجات الورق صنع .5

 .المكررة النفطية والمنتجات الكوك فحم صنع .6

 . الكيميائية والمنتجات الكيميائية المواد صنع .7

 .الصيدالنية والمستحضرات األساسية الصيدالنية المنتجات صنع .8

 . واللدائن المطاط منتجات صنع .9

 .القاعدية والفلزات األخرى الالفلزية المعادن منتجات صنع .10

 .والبصرية اإللكترونية والمنتجات الحواسيب صنع .11

 .األثاث صنع .12

 .األخرى التحويلية الصناعات .13

 ستتتنويا لإلحصتتتاء العامتتتة الهيئتتتة تجريهتتتا التتتتي االقتصتتتادية البحتتتوث وتمثتتتل

 ختتتالل متتتن التحويليتتتة الصتتتناعات أنشتتتطة كافتتتة لبيانتتتات األساستتتي المصتتتدر

 الشتتامل الحصتتر طريتتق عتتن تغطتتى والتتتي الغتترض لهتتذا المعتتدة االستتتبيانات

 والصتتغيرة المتوستتطة للمنشتت ت العينتتة طريتتق وعتتن الكبيتترة المنشتت ت لكافتتة

 كافتة االستتبيانات هتذه وتتوفر االقتصادي، والنشاط االدارية المناطق حسب

 رأس حستاب وحتتى اإلنتتاج حستاب متن بتدأ الحسابات لتركيب الالزمة البيانات

 . المضافة القيمة الحتساب اإلنتاج طريقة استخدام يتم وبذلك المال

 

 

 

 

 

 

  والمياه والغاز الكهرباء -4

 الهتتواء وتكييتتف والبختتار والغتتاز الكهربتتاء وتوصتتيل إمتتدادات أنشتتطة يشتتمل

 جمتتتتع وأنشتتتتطة الصتتتتحي والصتتتترف وتوصتتتتيلها ومعالجتهتتتتا الميتتتتاه وتجميتتتتع

 الستتنوية االقتصتتادية البحتتوث وتعتبتتر التت ،... وتصتتريفها ومعالجتهتتا النفايتتات

 للشتركة الختاميتة الحسابات إلى باإلضافة لإلحصاء العامة الهيئة تجريها التي

 الغتاز وةتركة الكهرباء، لبيانات الرئيس المصدر تعتبر التي للكهرباء السعودية

 التتى باإلضتافة الغتاز، لبيانتات رئيسالت المصتتدر تعتبتر التتي األهليتة والتصتنيع

 .المياه وتوزيع انتاج لبيانات الرئيس المصدر تعتبر التي الوطنية المياه ةركة

 ثتم اإلنتتاج طريقتة وفتق المضتافة القيمتة تقتدير يتم البيانات هذه خالل ومن

 .المال رأس وحساب الجارية الحسابات باقي تركيب
 

 

 والبناء التشييد -5

 وأنشتتطة الستتكنية غيتتر والمبتتاني الستتكنية المبتتاني تشتتييد أنشتتطة يشتتمل

 وخطتتتوط واألنفتتتاق الكبتتتاري وإنشتتتاء الطتتترق رصتتتف) مثتتتل المدنيتتتة الهندستتتة

 ومشتتتاريع الصتتتحي والصتتترف والميتتتاه المجتتتاري ومشتتتاريع الحديديتتتة الستتتكك

 التكييتتتف أجهتتتزة وتركيتتتب األراضتتتي وإصتتتالح اآلبتتتار وحفتتتر والهتتتاتف الكهربتتتاء

 الصتحية األدوات وتركيتب الميتاه وتوصتيل بالمجاري المبنى توصيل وعمليات

 مثتتل المتخصصتتة التشتتييد أنشتتطة إلتتى باإلضتتافة ،(التت … المصتتاعد وتركيتتب

 الستباكة وأعمتال الكهربائيتة والتركيبات المواقع وتحضير المباني هدم أعمال)

 (.ال ... الهواء وتكييف والتدفئة

 النشتاط هتذا فتي العاملتة الوحتدات وتحديتد حصتر فتي كبيترة صتعوبة وهناك

 يتتم ومتا المنشت ت ختارج منهتا يتتم وما وفرعية رئيسية مقاوالت من يتم وما

 .ال ...ذاتًيا

 لتقتدير تستتخدم ومؤةترات بيانتات السنوية االقتصادية البحوث نتائج وتوفر

 المصتتادر بتتبع  االستتتعانة يتتتم كمتتا القوميتتة للحستتابات الالزمتتة المتغيتترات

 هتذا حستابات الستتكمال ال  …البناء مواد بع  من المستهلك مثل األخرى

 .النشاط
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  والتجزئة الجملة تجارة -6

 المحركتتتات ذات المركبتتتات وإصتتتالح والتجزئتتتة، الجملتتتة تجتتتارة أنشتتتطة يشتتتمل

 علتتتى النشتتاط هتتذا فتتي والحستتابات التقتتديرات وتعتمتتد الناريتتة، والتتدراجات

 العامة الهيئة تجريها التي السنوية االقتصادية البحوث توفرها التي البيانات

 الشتتامل الحصتتر طريتتق عتتن والتوزيتتع التجتتارة إحصتتاءات مجتتال فتتي لإلحصتتاء

 وتتوفر والصتغيرة، المتوستطة للمنشت ت العينتة طريق وعن الكبيرة للمنش ت

 والمستتلزمات واألجتور والمبيعتات المشتتريات عتن بيانتات الستنوية المسوح

 األختترى واإليتترادات اإلنفتتاق أنتتواع وكافتتة المشتتتراة الجديتتدة الثابتتتة واألصتتول

 .الحسابات لتركيب الالزمة
 

 

  والمطاعم الفنادق -7

 وتعتمتتد والمشتتروبات، األطعمتتة ختتدمات وانشتتطة اإلقامتتة أنشتتطة يشتتمل

 التتي االقتصتادية البحوث نتائج على النشاط هذا حسابات وتركيبات تقديرات

 عتتتن قيميتتتة بيانتتتات االستتتتبيانات تتتتوفر حيتتت  لإلحصتتتاء العامتتتة الهيئتتتة تجريهتتتا

 .النشاط هذا في العاملة الوحدات ونفقات إيرادات
 

 

 واالتصاالت والمعلومات والتخزين النقل -8

 الجتوي والنقتل األنابيتب عبتر النقتل و البري النقل أنشطة النشاط هذا يشمل

 التتدعم وأنشتتطة الطتترود ونقتتل البريتتد وأنشتتطة التختتزين أنشتتطة و والبحتتري

 للقطتتاع تابعتتة الوحتتدات كانتتت ستتواء االتصتتاالت أنشتتطة إلتتى إضتتافة للنقتتل

 الحاستوبية والبرمجتة النشتر أنشتطة تتضمن كما المختلط، أو الخا  أو العام

 واإلذاعتة البرمجتة أنشطة و المعلومات خدمات وأنشطة االستشارية والخبرة

 االقتصتتادية البحتتوث توفرهتتا التتتي البيانتتات علتتى ذلتتك فتتي ويعتمتتد التت ،...

 والشتركات االتصتاالت أنشتطة عتن بيانتات متن يتوفر ما إلى إضافة السنوية

 يتتتم ثتتم المضتتافة القيمتتة تقتتدير فتتي اإلنتتتاج طريقتتة يطبتتق حيتت  بهتتا العاملتتة

 . كالمعتاد الحسابات تركيب

 

 

 

 األعمال وخدمات العقارات -9 

 إليهتا مضتافا الستكنية اإليجتارات فتي تتمثتل التتي العقاريتة األنشطة يشمل

 والبحتت  المحاستتبة وأنشتتطة القانونيتتة كاألنشتتطة األعمتتال ختتدمات أنشتتطة

 حيت  الت ،… والستوق اإلعتالن أبحاث وأنشطة العلمي المجال في والتطوير

 نفقتات مسح من المتوفرة بالبيانات باالستعانة السكنية اإليجارات تقدير يتم

 وبالنستبة السكان نمو معدالت الحسبان في آخذين 2007 لعام األسر ودخل

 يجترى التذي االقتصتادي المستح نتتائج علتى ذلتك في يعتمد األعمال لخدمات

 .سنويا
 

  والشخصية واالجتماعية الجماعية الخدمات -10

 :إلى والشخصية واالجتماعية الجماعية الخدمات وتنقسم

 .التعليم خدمات أنشطة كافة ويتضمن: التعليم •

 البشتترية الصتتحة أنشتتطة كافتتة وتتضتتمن: االجتماعيتتة والرعايتتة الصتتحة •

 .اإلقامة بدون االجتماعي والعمل اإلقامة مع والرعاية

 اإلبتتتداع أنشتتتطة كافتتتة وتتضتتتمن: أختتترى وةخصتتتية اجتماعيتتتة ختتتدمات •

 إصتتالح وأنشتتطة والترفيهيتتة الرياضتتية واألنشتتطة والتستتلية والفنتتون

... العضتوية ذات والمنظمتات والمنزليتة الشخصتية والسلع الحواسيب

 .الشخصية الخدمات من إل 

 حيتت  للبيانتتات الرئيستتي المصتتدر هتتي الستتنوية االقتصتتادية البحتتوث وتعتبتتر

 .اإلنتاج طريقة وفق الحسابات لتركيب الالزمة البيانات تتوفر
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 المالية المشروعات قطاع( ب)

 تمويتتل وأنشتتطة الماليتتة الختتدمات أنشتتطة الماليتتة المشتتروعات قطتتاع يشتتمل

 األنشتطة إلتى باإلضتافة التقاعديتة المعاةتات وصتناديق التأمين وإعادة التأمين

 هتذا يغطتي أةترنا وكمتا التتأمين، وأنشتطة الماليتة الخدمات ألنشطة المساعدة

 العاملتة للوحتدات الختاميتة الحسابات وتعتبر المالية الوساطة مشروعات القطاع

 البحتوث توفرهتا التي البيانات الى باإلضافة التأمين وةركات البنوك مجال في

 المصتادر هتي ستنويا لإلحصتاء العامتة الهيئتة تجريهتا التتي الستنوية االقتصادية

 .القطاع هذا بيانات على للحصول االساسية

 الطريقتتة تطبيتتق يتتتم الماليتتة الوستتاطة لختتدمات الفعليتتة الختتدمات جانتتب والتتى

 الوستتاطة ختتدمات لتقتتدير 2008 القوميتتة الحستتابات نظتتام فتتي بهتتا الموصتتى

 .مباةرة غير بطريقة المقدرة المالية

 .المال رأس وحساب الجارية الحسابات لتركيب الالزمة البيانات تتوفر وبذلك
 

 العامة الحكومة قطاع( ج)

 بأستتعار أو مجانيتتة وختتدمات ستتلع يقتتدم العامتتة الحكومتتة قطتتاع فتتان اةتترنا كمتتا

 يتتم ولتذلك الحكوميتة الختدمات إلنتتاج ستوقية قيمتة هنتاك ليس ثم ومن رمزية

 يستاوي االنتتاج جملتة ان أي االنفتاق طريتق عتن الحكومتة قطاع في االنتاج تقدير

 وبطترح  واالهتالك العتاملين تعويضات اليها ويضاف االنتاج مستلزمات مجموع

 القيمتتتة علتتتى تحصتتتل( االنتتتتاج طريقتتتة) االنتتتتاج قيمتتتة متتتن االنتتتتاج مستتتتلزمات

 ومتن االهالك اليها مضافا ينالعامل تعويضات تعادل وهي االجمالية المضافة

 ميزانيتتة تتتوفره متتا ختتالل ومتتن الحكومتتة، لقطتتاع صتتافي فتتائ  هنتتاك لتتيس ثتتم

 الجاريتتة الحستتابات مجموعتتة تركيتتب يتتتم بيانتتات متتن الستتعودية العربيتتة المملكتتة

 .المال رأس وحسابات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 األستتتر لقطتتتاع االنتتتتاجي الجانتتتب تقتتتدير يتتتتم فانتتته االنتاجيتتتة النظتتتر وجهتتتة متتتن

 لتقتدير 2007 عام في اجري الذي االسر ودخل نفقات مسح خالل من المعيشية

 االنشتتطة فتتي العاملتتة الوحتتدات إليتته مضتتافاً . المنتتازل لختتدم المدفوعتتة االجتتور

 يعمتل التتي الوحتدات بتلتك تحديدها تم وقد المنظمة غير المختلفة االقتصادية

 إطتار متن الوحتدات هتذه فصتل تتم ذلتك ضوء وعلى عاملين خمسة من اقل بها

 او الماليتة االنشتطة مجتال في تعمل كانت سواء السنوية االقتصادية المسوح

 هتذه واضتافة المال رأس وحساب الجارية الحسابات مجموعة وتركيب المالية غير

 .المعيشية األسر قطاع الى المشروعات
 

 المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير المشروعات قطاع( ه)

 تقتدم المعيشتية األستر تخدم التي للربح الهادفة غير المشروعات فإن أةرنا كما

 ستتوقية قيمتة هنتاك لتيس فإنته ثتم ومتن رمزيتة بأستعار أو مجانتا وستلع ختدمات

 قطتاع فتي الشتأن هتو كمتا االنفتاق بطريقتة يقتدر إنتاجهتا فإن ثم ومن لمنتجاتها

 :العام الحكومة

 (االنتاج=  االهالك+  العاملين تعويضات+  المستلزمات)

 المستتتتح ويعتبتتتتر. المضتتتتافة القيمتتتتة علتتتى نحصتتتتل االنتتتتتاج مستتتتتلزمات وبطتتترح

 كافتة يتوفر حي  القطاع هذا لبيانات األساسي المصدر هو السنوي االقتصادي

 تقتتدير وكتتذلك المتتال رأس وحستتاب الجاريتتة الحستتابات لتركيتتب الالزمتتة البيانتتات

 .المسوقة وغير المسوقة المبيعات طرح بعد النهائي االستهالكي اإلنفاق
 

 العالم بقية قطاع( و)

 هتتتو الستتتعودي العربتتتي النقتتتد مؤسستتتة تعتتتده التتتذي المتتتدفوعات ميتتتزان يعتبتتتر

 بعتت  إلتتى باإلضتتافة العتتالم بقيتتة قطتتاع حستتابات لتركيتتب الرئيستتي المصتتدر

 :هي والحسابات المؤسسة تصدرها التي التقارير

 .والخدمات للسلع الخارجي الحساب•    

 .الجارية والتحويالت االولية للدخول الخارجي الحساب•    

 (.المال رأس حساب) الرأسمالية العمليات حساب•    
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 اإلنفاق طريقة:  ثانياً 
 : يلي لما وفقاً  اإلنفاق بطريقة اإلجمالي المحلي الناتج تقدير يتم

 

 (للعائالت النهائي االستهالكي االنفاق) العائلي االنفاق •

 االنفتتتاق لتقتتتدير االساستتتي المصتتتدر هتتتو االستتتر ودختتتل نفقتتتات مستتتح يعتبتتتر

 معتتدالت الحستتبان فتتي آختتذين المعيشتتية األستتر لقطتتاع النهتتائي االستتتهالكي

 .االسعار في التغير ومعدالت السكانية الزيادة
 

 العامة للحكومة النهائي االستهالكي االنفاق •

 االنفتتتاق مجمتتتوع فتتتي العامتتتة للحكومتتتة النهتتتائي االستتتتهالكي االنفتتتاق يتمثتتتل

 المستوقة المبيعتات منته مطروحتا( االهتالك+  االجور+  المستلزمات) الحكومي

 المصتتدر هتتي الحكوميتتة للوحتتدات الختاميتتة الحستتابات وتعتبتتر. المستتوقة وغيتتر

 .البيانات لهذه االساسي
 

 االجمالي الثابت الرأسمالي التكوين •

 تغطي والتي لإلحصاء العامة الهيئة تجريها التي االقتصادية المسوح خالل من

 بتتتالتكوين الخاصتتتة البيانتتتات المستتتوح هتتتذه تتتتوفر االقتصتتتادية االنشتتتطة كافتتتة

 الحستابات تتوفر كمتا الرأسمالي، االصل نوع حسب االجمالي الثابت الرأسمالي

 الرأستتمالي التكتتوين علتتى باإلنفتتاق الخاصتتة البيانتتات العامتتة للحكومتتة الختاميتتة

 االهتتالك بنتتد االستتتبيانات ختتالل متتن المستتوح هتتذه تتتوفر كمتتا االجمتتالي الثابتتت

 غيتتر بطريقتتة االهتتالك تقتتدير يتتتم حيتت  الحكومتتة عتتدا( الثابتتتة االصتتول اهتتالك)

 .مباةرة
 

 والخدمية السلعية الصادرات •

 بالصتادرات يتعلتق فيمتا الخارجيتة التجارة إحصاءات بيانات على االعتماد يتم حي 

 الستعودي العربتي النقتد مؤسستة تعده الذي المدفوعات ميزان ومن السلعية،

 .الخدمية الصادرات لتقدير

 

 

 

 

 

 والخدمية السلعية الواردات •

 بيانتتتات أمتتتا الخارجيتتتة، التجتتتارة إحصتتتاءات متتتن الستتتلعية التتتواردات بيانتتتات وتؤختتتذ

 تعتده التذي المتدفوعات ميتزان بيانتات واقتع متن تقديرها فيتم الخدمية الواردات

 .السعودي العربي النقد مؤسسة

 

 المخزون في التغير •

 الحصتول يتتم لإلحصتاء العامتة الهيئتة تجريها التي االقتصادية البحوث خالل من

 واالنشتتتتتطة القطاعتتتتتات مستتتتتتوى علتتتتتى المختتتتتزون فتتتتتي التغيتتتتتر بيانتتتتتات علتتتتتى

 قطتاع فتي المختزون عتن بيانتات اية المخزون في التغير يشمل وال. االقتصادية

 .العامة الحكومة

 

 (النتاج عوامل دخول) الدخل طريقة:  ثالثاً 
 المصتتتادر ختتتالل متتتن التتتدخل وتوليتتتد االنتتتتاج حستتتابات تركيتتتب ختتتالل ومتتتن

 االجتتتور عتتتن بيانتتتات علتتتى الحصتتتول يتتتتم اليهتتتا االةتتتارة الستتتابق المختلفتتتة

 ومتن واالجمتالي الصتافي التشتغيل فتائ  وكتذلك( العتاملين تعويضات)

 خالل من والصافية االجمالية االنتاج عوامل دخول على الحصول يمكن ثم

 بقيتتة قطتتاع ذلتتك فتتي بمتتا القطاعتتات لجميتتع التتدخل توليتتد حستتابات تجميتتع

 .العالم
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S.1 : Total economy account (2013)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2013( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
1,453,6651,453,665

862,128862,128
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,754,68589,449640,741613,0583,0624,100,9964,100,996

P.2Intermediate consumption1,322,2421,322,242781225,601272,6717,546815,644االستهالك الوسيط

21,17421,174
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
21,17421,174

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,799,9272,799,9272,281387,457368,07081,9031,939,041

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
240,181240,18114912,18647,9155,692174,239

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,559,7462,559,7462,133375,272320,15576,2111,764,802

-591,537-591,537
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services

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

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services
-591,537-591,537

1,939,04181,903368,070387,4572,2812,799,9272,799,927
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,764,80276,211320,155375,2722,1332,559,7462,559,746
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
550,298550,2982,13339,357320,15513,565175,088

D.11Wages and salaries512,924512,9242,02638,176295,25312,887164,582األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
37,37337,3731071,18124,90267810,505

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
39,96639,9663,7271,08813,977

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 39,96639,9663,7271,08813,977الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-10,230-10,230-9,312االعانات

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production
-10,230-10,230-9,312

B.2gOperating surplus, Gross1,874,6021,874,60214947,91567,2491,759,289فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net1,646,6071,646,60761,5571,585,050فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross345,291345,291345,291الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net333,105333,105333,105الدخل المختلط الصافي

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

world
Total economy

Transactionالبند
Total economy

Rest of the 

world
TotalTotal

الرمز

Code
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S.1 : Total economy account (2013)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2013( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.2nOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,759,28967,24947,9151491,874,6021,874,602

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي345,291345,291345,291

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي333,105333,105333,105

D.1تعويضات العاملين547,882547,8823,423551,305
Compensation of 

employees
1,0081,008

D.11Wages and salaries1,0081,008الرواتب واالجور510,509510,5093,423513,932

37,37337,37337,373
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

39,96639,96639,966
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج39,96639,96639,966

D.3Subsidiesاالعانات10,230-10,230-10,230-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج0-10,230-10,230-10,230
Other subsidies on 

production

D.4Property income523,20793,685429,52220,15219,321390,049دخل الملكية15,85394,445319,26942,72619472,31150,896523,207

D.41Interest59,11559,11520,15210,35128,612الفائدة4,03130,09124,99359,11559,115

D.42دخل الشركات الموزع11,82264,354319,26917,73219413,19650,896464,092
Distributed income of 

corporations
464,09293,685370,4078,970361,437

عائدات االستثمارات 

األجنبية المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,840,3012,840,301168915,747396,921142,3731,385,093

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,600,1202,600,12019903,561349,005136,6811,210,854

Total
Rest of the 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
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S.1 : Total economy account (2013)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2013( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.5gالدخل القومي االجمالي1,385,093142,373396,921915,7471682,840,3012,840,301
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي1,210,854136,681349,005903,561192,600,1202,600,120
Balance of primary 

incomes, Net

748,489748,489748,489
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
748,489748,4891,528746,961

D.51Taxes on income748,489748,4891,528746,961ضريبة الدخل748,489748,489748,489

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions71,00971,00971,009المساهمات االجتماعية71,00971,00971,009

92,36192,36192,361
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
92,36192,36124,90267,458

D.7Other current transfers230,687350230,33773199,46198,31213,65718,178التحويالت الجارية األخرى2,68715,62125,66846,5975,25595,827134,860230,687

14,61414,61414,614
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
14,61414,6147316,6491,3895,846

2,6871,0087,05344811,19511,195
المتطلبات على التامين على 

غير الحياة
D.72Non-life insurance claims11,19511,19511,195

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري134,860134,860
Current international 

cooperation
134,860350134,51089,60744,903

D.75تحويالت جارية متنوعة25,66839,5444,80770,01970,019
Miscellaneous current 

transfers
70,01970,01903,20553,4081,07312,332

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,705,7912,705,7914,692884,2351,047,864146,359622,642

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net2,465,6102,465,6104,543872,049999,948140,667448,403

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

622,642146,3591,047,864884,2354,6922,705,7912,705,791
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

448,403140,667999,948872,0494,5432,465,6102,465,610
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind54,79354,7933,06251,731التحويالت االجتماعية العينية54,79354,79354,793

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,705,7912,705,7911,630939,028996,133146,359622,642

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
2,465,6102,465,6101,481926,842948,218140,667448,403

Total
Rest of the 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
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S.1 : Total economy account (2013)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2013( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

622,642146,3591,047,864884,2354,6922,705,7912,705,791
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

448,403140,667999,948872,0494,5432,465,6102,465,610
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,467,2571,467,2573,062835,673628,522

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
890,465890,4653,062835,67351,731

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
576,792576,792576,792

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross1,238,5341,238,5341,63048,562419,341146,359622,642االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net998,353998,3531,48136,377371,426140,667448,403االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي497,401-497,401-

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

622,642146,359996,133939,0281,6302,705,7912,705,791
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

448,403140,667948,218926,8421,4812,465,6102,465,610
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,467,2571,467,257890,465576,792االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
890,465890,465890,465

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
576,792576,792576,792

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross1,238,5341,238,5341,63048,562419,341146,359622,642االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net998,353998,3531,48136,377371,426140,667448,403االدخار الصافي

Total
Rest of the 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.1 : Total economy account (2013)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2013( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.8nSaving, Net500,953-497,401998,3531,48136,377371,426140,667448,403االدخار الصافي

366,01514,213249,67832,47772662,455662,455
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت174,239-5,692-47,915-12,186-149-240,181-240,181-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون58,6484,81615,21478,67878,678

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

47,625-47,625
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-

produced non-financial 

assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
30,81130,81127330,46275

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-30,811-30,811-30,811

198,053127,33191,22878,9581,831497,401-497,401
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
500,953-497,401998,3531,75466,839340,615140,667448,478

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Rest of the 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
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S.1 : Total economy account (2014)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2014( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
1,329,5301,329,530

957,686957,686
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

P.1Outputالمخرجات2,864,96496,806751,458667,5303,3614,384,1194,384,119

P.2Intermediate consumption1,571,3251,571,325825245,638359,8317,728957,302االستهالك الوسيط

23,52023,520
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
23,52023,520

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross
2,836,3142,836,3142,537421,892391,62689,0781,907,661

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

capital
257,899257,89915612,78354,7945,971184,195

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net
2,578,4152,578,4152,381409,109336,83283,1071,723,466

-371,844-371,844
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services

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

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services
-371,844-371,844

1,907,66189,078391,626421,8922,5372,836,3142,836,314
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

1,723,46683,107336,832409,1092,3812,578,4152,578,415
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

employees
586,165586,1652,38143,010336,83214,231189,711

D.11Wages and salaries547,766547,7662,26241,719311,93613,520178,328األجور والمرتبات

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions
38,39938,3991191,29024,89671211,383

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
43,45543,4553,9541,15414,827

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

D.29Other taxes on production 43,45543,4553,9541,15414,827الضرائب األخرى على االنتاج

D.3Subsidies-10,283-10,283-9,365االعانات

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

production
-10,283-10,283-9,365

B.2gOperating surplus, Gross1,841,1321,841,13215654,79473,6931,712,488فائض التشغيل االجمالي

B.2nOperating surplus, Net1,596,0151,596,01567,7221,528,293فائض التشغيل الصافي

B.3gMixed incom, Gross375,846375,846375,846الدخل المختلط االجمالي

B.3nMixed incom, Net363,063363,063363,063الدخل المختلط الصافي

الرمز

Code
)  Resources  دائن ) مواردTotal economy

Rest of the 

world
TotalTotal  ) Uses  مدين ) استخدامات

Rest of the 

world
Total economy

Transactionالبند
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S.1 : Total economy account (2014)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2014( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.2nOperating surplus, Grossفائض التشغيل االجمالي1,712,48873,69354,7941561,841,1321,841,132

B.3gMixed incom, Grossالدخل المختلط االجمالي375,846375,846375,846

B.3nMixed incom, Netالدخل المختلط الصافي363,063363,063363,063

D.1تعويضات العاملين583,704583,7043,471587,175
Compensation of 

employees
1,0101,010

D.11Wages and salaries1,0101,010الرواتب واالجور545,305545,3053,471548,776

38,39938,39938,399
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

43,45543,45543,455
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

 D.29Other taxes on productionالضرائب االخرى على االنتاج43,45543,45543,455

D.3Subsidiesاالعانات10,283-10,283-10,283-

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

D.39االعانات االخرى على االنتاج0-10,283-10,283-10,283
Other subsidies on 

production

D.4Property income482,411100,527381,88521,91721,146338,822دخل الملكية16,55397,451285,08447,08319446,18936,222482,411

D.41Interest65,54165,54121,91711,96231,662الفائدة4,45032,16328,92965,54165,541

D.42دخل الشركات الموزع12,10365,288285,08418,15519380,64836,222416,870
Distributed income of 

corporations
416,870100,527316,3439,184307,160

عائدات االستثمارات 

األجنبية المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

incomes, Gross
2,898,1582,898,158175984,716373,050149,9981,390,219

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

incomes, Net
2,640,2592,640,25919971,934318,256144,0271,206,024

Total economy
Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction

)  Resources  دائن ) موارد
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S.1 : Total economy account (2014)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2014( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.5gالدخل القومي االجمالي1,390,219149,998373,050984,7161752,898,1582,898,158
Balance of primary 

incomes, Gross

B.5nالدخل القومي الصافي1,206,024144,027318,256971,934192,640,2592,640,259
Balance of primary 

incomes, Net

669,117669,117669,117
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

wealth, etc.
669,117669,1171,564667,553

D.51Taxes on income669,117669,1171,564667,553ضريبة الدخل669,117669,117669,117

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

D.61Social contributions72,95872,95872,958المساهمات االجتماعية72,95872,95872,958

94,20694,20694,206
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

social transfers in kind
94,20694,20624,89669,311

D.7Other current transfers243,6280243,62871764,092148,26813,48217,069التحويالت الجارية األخرى2,63015,32825,21349,5825,62098,374145,254243,628

14,34214,34214,342
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

premiums
14,34214,3427176,5251,3635,737

2,6309866,90343810,95710,957
المتطلبات على التامين على 

غير الحياة
D.72Non-life insurance claims10,95710,95710,957

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

D.74التعاون الدولي الجاري145,254145,254
Current international 

cooperation
145,2540145,25454,56390,691

D.75تحويالت جارية متنوعة25,21342,6795,18273,07573,075
Miscellaneous current 

transfers
73,07573,07503,00457,5771,16211,332

الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross2,752,9042,752,9045,078991,454894,218153,928708,227

الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net2,495,0052,495,0054,922978,671839,423147,957524,032

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

708,227153,928894,218991,4545,0782,752,9042,752,904
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

524,032147,957839,423978,6714,9222,495,0052,495,005
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

D.63Social transfers in kind55,96555,9653,36152,604التحويالت االجتماعية العينية55,96555,96555,965

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross
2,752,9042,752,9041,7171,047,419841,614153,928708,227

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net
2,495,0052,495,0051,5611,034,636786,819147,957524,032

Total economy

البند
الرمز

Transaction
Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

world
Total economy )  Resources  (  دائن ) موارد Uses  مدين ) استخدامات
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S.1 : Total economy account (2014)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2014( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

708,227153,928894,218991,4545,0782,752,9042,752,904
الدخل المتاح للتصرف به 

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

524,032147,957839,423978,6714,9222,495,0052,495,005
الدخل المتاح للتصرف به 

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

expenditure
1,649,0141,649,0143,361906,496739,156

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

expenditure
962,461962,4613,361906,49652,604

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
686,552686,552686,552

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross1,103,8911,103,8911,71784,958155,061153,928708,227االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net845,992845,9921,56172,175100,267147,957524,032االدخار الصافي

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي288,434-288,434-

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

708,227153,928841,6141,047,4191,7172,752,9042,752,904
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

524,032147,957786,8191,034,6361,5612,495,0052,495,005
الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

P.4Actual final consumption1,649,0141,649,014962,461686,552االستهالك النهائي الفعلي

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

consumption
962,461962,461962,461

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
686,552686,552686,552

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

B.8gSaving, Gross1,103,8911,103,8911,71784,958155,061153,928708,227االدخار االجمالي

B.8nSaving, Net845,992845,9921,56172,175100,267147,957524,032االدخار الصافي

Total
Rest of the 

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

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code

الرمز
البند
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S.1 : Total economy account (2014)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2014( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

B.8nSaving, Net557,558-288,434845,9921,56172,175100,267147,957524,032االدخار الصافي

401,85814,909264,46232,94975714,253714,253
اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

 -P.51cإهالك رأس المال الثابت184,195-5,971-54,794-12,783-156-257,899-257,899-
Consumption of fixed 

capital

P.52Changes in inventoriesالتغيرات في المخزون74,17114,55412,479101,204101,204

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

49,653-49,653
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-

produced non-financial 

assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
20,17920,1794420,1350

التحويالت الرأسمالية 

المدفوعة
D.9pCapital transfers, Payable-20,179-20,179-20,135

232,197124,421-179,188109,3181,685288,434-288,434
صافي اإلقراض )+( /

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

transfers
557,558-288,434845,9921,60592,31080,132147,913524,032

Total
Rest of the 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم
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S.1 : Total economy account (2015)حساب مجموع االقتصاد S.1  لعام )2015( 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
817,539817,539

950,830950,830
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

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

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

25,99525,995
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
25,99525,995

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

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

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

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

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

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

133,291133,291
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services

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

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services
133,291133,291

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

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

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

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

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

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

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

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

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
41,91841,9182,85375912,311

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

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

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

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

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

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

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

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

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

  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

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

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

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

employees
1,1081,108

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

46,82346,82346,823
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

41,91841,91841,918
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

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

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

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

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

production

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

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

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

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

عائدات االستثمارات 

األجنبية المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

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

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

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

Total
Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

incomes, Gross

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

incomes, Net

327,877327,877327,877
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

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

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

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

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

116,814116,814116,814
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

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

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

15,58915,58915,589
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

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

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

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

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

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

cooperation
141,8340141,83493,02648,808

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

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

الدخل المتاح للتصرف به 

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

الدخل المتاح للتصرف به 

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

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

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

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

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

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

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

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

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

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

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

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

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

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

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

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

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

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

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
682,269682,269682,269

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

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

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

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي220,300220,300

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

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

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

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

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

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

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

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

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
682,269682,269682,269

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

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

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

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

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

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

capital

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

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

49,653-49,653
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-

produced non-financial 

assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
44,41444,41427342,9291,212

التحويالت الرأسمالية 

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

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

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

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

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

Account I : Production account الحساب I : حساب االنتاج 

الصادرات

من السلع والخدمات
P.6

Exports of goods and 

services
753,225753,225

742,913742,913
الواردات

من السلع والخدمات
P.7

Imports of goods and 

services

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

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

25,86225,862
صافي الضرائب على 

المنتجات
D.21-D.31

Taxes less subsidies on 

products
25,86225,862

اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

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

P.51cإهالك رأس المال الثابت
Consumption of fixed 

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

صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

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

-10,312-10,312
الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services

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

الميزان الخارجي

للسلع والخدمات
B.11

External balance of 

goods and services
-10,312-10,312

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

)القيمة المضافة االجمالية(
B.1g

Gross domestic product/

Value added, Gross

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

)القيمة المضافة الصافية(
B.1n

Net domestic product/

Value added, Net

D.1تعويضات العاملين
Compensation of 

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

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

مساهمات أرباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

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

الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 
42,34942,3492,95478612,747

D.21Taxes on productsالضرائب على المنتجات

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

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

D.31Subsidies on productionاالعانات  على االنتاج

D.39االعانات األخرى على االنتاج
Other subsidies on 

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

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

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

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

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

  ) Uses  مدين ) استخدامات

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

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

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

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

employees
1,1531,153

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

41,05341,05341,053
مساهمات ارباب العمل 

االجتماعية
D.12

Employers social 

contributions

42,34942,34942,349
الضرائب على االنتاج 

والمستوردات
D.2

Taxes on production and 

imports 

D.21Taxes on productsالضرائب على االنتاج

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

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

D.31Subsidies on productionاالعانات على المنتجات

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

production

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

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

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

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

عائدات االستثمارات 

األجنبية المعاد استثمارها
D.43

Reinvested earnings on 

direct foreign investment

دخل الملكية الذي يعزى إلى 

حاملي بوليصات التأمين
D.44

Property income 

attributed to insurance 

policy holders

D.45Rentااليجار

B.5gالدخل القومي االجمالي
Balance of primary 

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

B.5nالدخل القومي الصافي
Balance of primary 

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

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

Total
Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

incomes, Gross

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

incomes, Net

342,396342,396342,396
الضرائب الجارية على الدخل 

والثروة
D.5

Current taxes on income, 

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

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

D.59Other current taxesضرائب جارية أخرى

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

99,85499,85499,854
المنافع االجتماعية عدا 

التحويالت  االجتماعية العينية
D.62

Social benefits other than 

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

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

15,18715,18715,187
صافي اقساط التامين على 

غير الحياة
D.71

Net non-life insurance 

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

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

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

التحويالت الجارية داخل 

الحكومة العامة
D.73

Current transfers within 

general government

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

cooperation
158,6980158,698135,22423,474

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

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

الدخل المتاح للتصرف به 

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

الدخل المتاح للتصرف به 

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

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

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

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

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

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

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

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

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

الدخل المتاح للتصرف به 

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

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

Total economy
Rest of the 

world
Total

CodeRest of the 

world

البند
الرمز

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

االجمالي
B.6gDisposable income, Gross

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

الصافي
B.6nDisposable Income, Net

االنفاق على االستهالك 

النهائي
P.3

Final consumption 

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

االنفاق على االستهالك 

الفردي
P.31

Individual consumption 

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

االنفاق على االستهالك 

الجماعي
P.32

Collective consumption 

expenditure
572,028572,028572,028

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

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

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

B.12Current external balanceالرصيد الخارجي89,41089,410

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

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

المعدل االجمالي
B.7g

Adjusted disposable 

income, Gross

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

المعدل الصافي
B.7n

Adjusted disposable 

income, Net

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

P.41االستهالك الفعلي الفردي
Actual individual 

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

P.42االستهالك الفعلي الجماعي
Actual collective 

consumption
572,028572,028572,028

تعديل نتيجة التغير في 

صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق 

معاشات التقاعد

D.8

Adjustment for the 

change in net equity of 

households on pension 

funds

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

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

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

world
Total

Code
Total

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

غير ماليةماليةحكوميأسر معيشيةالتهدف للربحمجموع االقتصادبقية العالمالمجموعالمجموعبقية العالممجموع االقتصادالتهدف للربحأسر معيشيةحكوميماليةغير مالية

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

Non-financialFinancialGovernmentHouseholdsNon-profitNon-profitHouseholdsGovernmentFinancialNon-financial

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

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

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

الثابت
P.51g

Gross fixed capital 

formation

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

capital

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

صافي الحيازة من االصول 

الثمينة
P.53

Acquisitions less 

disposals of valuables

8,908-8,908
صافي الحيازة من االصول 

غير المنتجة غير المالية
NP

ACquisitions less 

disposals of non-

produced non-financial 

assets

التحويالت الرأسمالية 

المستلمة
D.9r

Capital transfers, 

Receivable
37,60237,60220337,3990

التحويالت الرأسمالية 

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

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

االقتراض )-(
B.9

Net lending (+) /

Net borrowing (-)

التغيرات في صافي القيمة 

الناتجة عن االدخار 

والتحويالت الراسمالية

B.10.1

Changes in net worth due 

to saving and capital 

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

  ) Uses  مدين ) استخدامات

Change in Assests                 التغير في األصولChange in Liabilities                   التغير في  الخصوم

Total
Code

Total
Rest of the 

world
Total economy )  Resources  دائن ) موارد

البند
الرمز

Transaction
Total economy

Rest of the 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.14,100,9964,384,1193,898,1393,651,510المخرجاتOutputP.1

P.21,322,2421,571,3251,470,6221,258,863االستهالك الوسيطIntermediate consumptionP.2

P.3628,522739,156736,139624,632االنفاق االستهالكي النهائي للحكومةGovernment final consumption expenditureP.3

P.3151,73152,60453,87052,604االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32576,792686,552682,269572,028االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.3835,673906,496985,1461,031,669االنفاق االستهالكي النهائي العائليPrivate final consumption expenditureP.3

P.31835,673906,496985,1461,031,669االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.33,0623,3613,6613,788االنفاق االستهالكي النهائي للهيئات التي التهدف للربحNon-profit institutions final consumption expenditureP.3

P.313,0623,3613,6613,788االنفاق على االستهالك الفرديindividual consumption expenditureP.31

P.32االنفاق على االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

P.51662,455714,253731,352629,736اجمالي تكوين راس المال الثابتGross fixed capital formationP.51

P.5278,678101,204130,505118,372التغيرات في المخزونChanges in inventoriesP.52

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

P.61,453,6651,329,530817,539753,225صادرات السلع والخدماتExports of goods and servicesP.6

P.611,409,8531,283,715763,262688,528صادرات السلعExports of goods P.61

P.6243,81145,81554,27764,697صادرات الخدماتExports of  servicesP.62

P.7862,128957,686950,830742,913مستوردات السلع والخدماتImports of goods and servicesP.7

P.71630,582651,876655,033525,636مستوردات السلعImports of goods P.71

P.72231,546305,810295,796217,277مستوردات الخدماتImports of  servicesP.72

D.221,17423,52025,99525,862الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.2

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productsD.31

TransactionCodeالبندالرمز

201320142016 2015
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 م2016 – 2013 لألعوام

 

Consolidated SNA matrixes with sub-accounts 

For the years 2013 – 2016 

 

 

 

 

 



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2013)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2013

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

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

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,322,2421,467,257741,1331,453,6654,984,297

Output and Taxes on products 

less  subsidies

4,122,1704,122,170

Net domestic productProperty income

2,559,746429,52294,6933,083,962

Net national income

2,600,120844,3163503,444,786

2,465,6102,465,610

240,181998,35330,8111,269,345

862,12854,319134,860497,4011,548,708

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

Codes    الرموز

استخدام الدخل

1.III

Capital  

رأس المال

Primary distribution

of income

Production

اإلنتاج

Goods and services

1.II

التوزيع األولي للدخل

Current tax on income, wealth etc 

and current transfers

4.II

Secondary distribution 

of income

التوزيع الثانوي للدخل

بقية العالم، الجاري ورأس 

المال

Use of incomeNet disposable income

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

2.II

5

6

1.3.V -  2.V - 1.V 

Account

الحساب

Compensation of employees and property 
income from ROW

*

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي
تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

3

&

4

0

1

السلع والخدمات

صافي الدخل المتاح للتصرف
تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم

Current tax on income, wealth etc and 

current transfers from ROW

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها 

األصول المتخلص منها من بقية العالم

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition 

less disposals of non-produced 

assets

Capital transfers receivable (+) / payable (-)
and acquisitions less of non-produced 

assets by ROW

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

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

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

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد

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

*

Current tax on income, wealth etc 
and current transfers

to ROW

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

to ROW

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

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

3,444,7862,465,6101,269,3451,548,708 3,083,962 4,984,2984,122,170
المجموع

Total

7

10

&

11
Rest of the world, 

Current and Capital
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Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2014)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2014

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

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

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

1,571,3251,649,014815,4571,329,5305,365,326

Output and Taxes on products 

less  subsidies

4,407,6394,407,639

Net domestic productProperty income

2,578,415381,885101,5373,061,837

Net national income

2,640,259767,49103,407,750

2,495,0052,495,005

257,899845,99220,1791,124,069

957,68639,693145,254288,4341,431,067

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

المجموع
5,365,3264,407,6393,061,8373,407,750

Total

بقية العالم، الجاري ورأس 

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employeesالمال
and property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc 
and current transfers

to ROW Rest of the world, 

Current and Capital

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

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

رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capital
7

اهالك راس المال الثابت

1.III

استخدام الدخل

Use of incomeNet disposable income

4.II

6

صافي الدخل المتاح للتصرف

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم
 Current tax on income, wealth etcالتوزيع الثانوي للدخل

and current transfers

Current tax on income, wealth etc and 

current transfers from ROW
Secondary distribution 

of income

2.II

5

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

 Compensation of employees and propertyالتوزيع األولي للدخل
income from ROW

* Primary distribution

of income

1.II

3

&

4

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

1

2

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

2,495,0051,124,0691,431,067

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم

Capital transfers and acquisition 

less disposals of non-produced 

assets

Capital transfers receivable (+) / payable (-)
and acquisitions less of non-produced 

assets by ROW

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

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها 

األصول المتخلص منها من بقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

اإلقتراض )-(  في مجموع االقتصاد

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

to ROW

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

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

االدخار الصافي

Net Saving 



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2015)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2015

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

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

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

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

Output and Taxes on products 

less  subsidies

3,924,1343,924,134

Net domestic productProperty income

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

Net national income

2,197,608418,33702,615,946

2,055,7742,055,774

310,729330,82944,414685,972

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

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

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution

of income

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم
 Current tax on income, wealth etcالتوزيع الثانوي للدخل

and current transfers

Current tax on income, wealth etc and 

current transfers from ROW
Secondary distribution 

of income

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

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

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

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها 

األصول المتخلص منها من بقية العالم رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition 

less disposals of non-produced 

assets

Capital transfers receivable (+) / payable (-)
and acquisitions less of non-produced 

assets by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

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

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employeesالمال
and property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc 
and current transfers

to ROW

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

to ROW

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

Rest of the world, 

Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

685,972903,476
Total

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



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 20.2   Consolidated SNA matrix with sub-accounts (2016)جدول 20.2 مصفوفة موحدة لنظام الحسابات القومية مع حسابات فرعية لعام 2016

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

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

Goods and servicesProductionPrimary distribution
of income

Secondary distribution
of income

Use of Disposable incomeCapitalRest of the world, Current and CapitalTotal

124 & 356711 & 10

صادرات السلع والخدماتإجمالي تكوين رأس المالاإلنفاق على االستهالك النهائياإلستهالك الوسيط

Intermediate consumptionActual final consumptionGross  capital  formationExport of goods and services

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

Output and Taxes on products 

less  subsidies

3,677,3723,677,372

Net domestic productProperty income

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

Net national income

2,158,557422,96702,581,524

1,999,8601,999,860

318,927339,77137,602696,300

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

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

696,300843,115
Total

المجموع
4,420,2853,677,3722,432,8312,581,5241,999,860

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية 

لبقية العالم

صافي اإلقراض )+( / صافي 

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

 Imports of goods and servicesCompensatuon of employeesالمال
and property income to ROW

*

Current tax on income, wealth etc 
and current transfers

to ROW

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

to ROW

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

Rest of the world, 

Current and Capital

1.3.V -  2.V - 1.V 

10

&

11

واردات السلع والخدمات
تعويضات المستخدمين ودخل 

الممتلكات لبقية العالم

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية لبقية العالم

التحويالت الرأسمالية وصافي احتياز 

األصول غير المنتجة مخصومًا منه 

األصول المتخلص منها

التحويالت الرأسمالية المتلقاه )+( / المدفوعة )-( 

واحتياز األصول غير المنتجة مخصومًا منها 

األصول المتخلص منها من بقية العالم رأس المال

Capital  

Consumption of fixed capitalNet Saving Capital transfers and acquisition 

less disposals of non-produced 

assets

Capital transfers receivable (+) / payable (-)
and acquisitions less of non-produced 

assets by ROW

1.III

7

االدخار الصافياهالك راس المال الثابت

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية

تعديالت نتيجة لتغير صافي حصص  األسر 

المعيشية في صناديق المعاشات التقاعدية من 

بقية العالم
استخدام الدخل

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

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

صافي الدخل المتاح للتصرف

4.II

6

2.II

5

صافي الدخل القومي
الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية

الضريبة الجارية على الدخل والثروة ..الخ 

والتحويالت الجارية من بقية العالم
 Current tax on income, wealth etcالتوزيع الثانوي للدخل

and current transfers

Current tax on income, wealth etc and 

current transfers from ROW
Secondary distribution 

of income

تعويضات المستخدمين ودخل الممتلكات من 

بقية العالم

1

2

المخرجات والضرائب على المنتجات 

مخصومًا منها االعانات

اإلنتاج

Production

1.II

3

&

4

التوزيع األولي للدخل

دخل الممتلكاتصافي الناتج المحلي

Compensation of employees and property 
income from ROW

* Primary distribution

of income

الحساب

Account

Codes    الرموز

0

1 السلع والخدمات

Goods and services
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.143,34945,04144,06544,535المخرجاتOutputP.1

P.215,98316,38514,87915,065االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
27,36628,65729,18629,470

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c7,1447,4949,8659,444إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
20,22121,16219,32220,026

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

2013

Transactionالبندالرمز

201420152016

Code
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
27,36628,65729,18629,470

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
20,22121,16219,32220,026

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.14,8995,4535,7095,858تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.114,6055,1265,3665,507األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12294327343351مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2563597822851الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29563597822851الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.392,467-3,527-3,672-3,671-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g25,57526,27826,18225,228فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n18,43018,78416,31815,784فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

20132016

TransactionCodeالبندالرمز

20142015
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Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g25,57526,27826,18225,228فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n18,43018,78416,31815,784فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.48621,9498821,8958522,1179332,714دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41151,437161,493151,460161,476الفائدةInterestD.41

D.428475128674028366569171,238دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g24,48825,26624,91723,446ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n17,34317,77115,05314,002ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2013

Transactionالبندالرمز

201420152016

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g24,32325,10724,74523,287الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n17,17817,61314,88013,842الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 24,32325,10724,74523,287االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n17,17817,61314,88013,842االدخار الصافيSaving, NetB.8n

20132016

TransactionCodeالبندالرمز

20142015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g24,48825,26624,91723,446ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n17,34317,77115,05314,002ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.748213472065022349209التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g24,32325,10724,74523,287الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n17,17817,61314,88013,842الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

2013

Transactionالبندالرمز

201420152016

Code



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture, Forestry & Fishingالزراعة والغابات وصيد االسماك 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n17,17817,61314,88013,842االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.511,803-3,5513,7253,948اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c9,444-9,865-7,494-7,144-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.529,35710,1889,97615,263التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r7501,2120التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9p0000التحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 11,49011,19412,0339,826صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
17,25317,61316,09213,842

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.11,243,6191,138,521599,313547,415المخرجاتOutputP.1

P.221,05419,41010,38325,242االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,222,5641,119,111588,930522,173

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c30,47531,67326,85724,504إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,192,0901,087,438562,073497,669

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,222,5641,119,111588,930522,173

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,192,0901,087,438562,073497,669

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.126,58829,32129,73330,486تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1124,99327,56227,94928,656األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,5951,7591,7841,829مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

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

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

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

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

B.2g1,195,9761,089,789559,197491,687فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n1,165,5021,058,117532,340467,184فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g1,195,9761,089,789559,197491,687فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n1,165,5021,058,117532,340467,184فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4268,804232,101119,7969,949دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.42268,804232,101119,7969,949دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g927,173857,688439,401481,739ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n896,698826,016412,544457,235ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g927,173857,688439,401481,739ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n896,698826,016412,544457,235ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5662,738589,911281,9990الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51662,738589,911281,9990ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72262,5722212,3982332,5612292,168التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g262,088265,601155,074479,800الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n231,614233,928128,216455,296الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g262,088265,601155,074479,800الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n231,614233,928128,216455,296الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 262,088265,601155,074479,800االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n231,614233,928128,216455,296االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n231,614233,928128,216455,296االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5158,80651,81161,61552,577اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c24,504-26,857-31,673-30,475-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52145-1451,314-1,821التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 201,461213,93592,145427,367صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
231,614233,928128,216455,296

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.115,18516,16316,70816,582المخرجاتOutputP.1

P.25,2605,5995,4955,453االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
9,92510,56411,21411,129

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c9941,0431,3731,315إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
8,9309,5219,8419,814

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

2013201420152016
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
9,92510,56411,21411,129

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
8,9309,5219,8419,814

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.11,1151,1601,2121,225تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.111,0481,0901,1391,152األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.1267707374مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.29196111115الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.299196111115الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g8,7199,3089,8919,789فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n7,7248,2658,5188,474فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

TransactionCode البندالرمز

2014 201320152016



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g8,7199,3089,8919,789فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n7,7248,2658,5188,474فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.418191820دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.4218191820دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g8,7379,3279,9099,809ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,7438,2848,5368,494ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

2013201420152016
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g8,7379,3279,9099,809ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,7438,2848,5368,494ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51121281383,597الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511121281383,597ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.77258723872537207التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g8,3748,9689,5256,012الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n7,3807,9258,1524,697الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

TransactionCode البندالرمز

2014 201320152016

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g8,3748,9689,5256,012الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n7,3807,9258,1524,697الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 8,3748,9689,5256,012االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n7,3807,9258,1524,697االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

2013201420152016
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Other activities of  Mining & Quarryingالنشاطات التعدينية والتحجيرية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n7,3807,9258,1524,697االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.514,8875,1265,43338,306اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c1,315-1,373-1,043-994-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.521,122-4,5485,668-688-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 31,172-1,576-4,1758,390صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
7,3807,9258,1524,697

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

Transactioncode البندالرمز

2014 201320152016
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1116,599205,560169,12078,520المخرجاتOutputP.1

P.255,063134,556106,19713,180االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
61,53671,00462,92365,340

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c1,8383,6451,65114,929إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
59,69867,35861,27250,411

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
61,53671,00462,92365,340

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
59,69867,35861,27250,411

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.14,8855,7846,3146,473تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.114,5925,4375,9356,085األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12293347379388مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

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

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

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

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

B.2g56,65265,21956,61058,867فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,81461,57454,95943,938فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g56,65265,21956,61058,867فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,81461,57454,95943,938فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,62730,6831,71127,2281,63614,4951,7371,655دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41618161081,439891,18441550الفائدةInterestD.41

D.421,56629,8671,60325,7891,54713,3111,6961,105دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g27,59539,70243,75158,949ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n25,75736,05742,10044,020ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g27,59539,70243,75158,949ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n25,75736,05742,10044,020ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.573,63865,54631,3330الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5173,63865,54631,3330ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72151,8062101,6952221,8152191,569التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g27,32810,82457,598-47,634-الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n30,9749,17342,669-49,471-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g27,32810,82457,598-47,634-الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n30,9749,17342,669-49,471-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 27,32810,82457,598-47,634-االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n30,9749,17342,669-49,471-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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Petroleum Refiningتكرير الزيت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n30,9749,17342,669-49,471-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5111,27838,50318,41240,716اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c14,929-1,651-3,645-1,838-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.522,481-2,3641,362-2,680التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 8,95019,364-63,468-61,592-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-49,471-30,9749,17342,669

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1496,396537,037558,037550,292المخرجاتOutputP.1

P.2304,585328,563337,789331,432االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
191,812208,474220,248218,860

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c75,45779,152104,18599,746إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
116,355129,322116,063119,114

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
191,812208,474220,248218,860

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
116,355129,322116,063119,114

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.135,58337,57939,75941,230تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1133,44835,32437,37338,757األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.122,1352,2552,3862,474مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.24,1904,4452,2152,293الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.294,1904,4452,2152,293الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.393,850-3,193-5,677-5,625-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g157,663172,126181,467179,186فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n82,20792,97477,28279,440فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g157,663172,126181,467179,186فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n82,20792,97477,28279,440فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,29440,1453,46932,9663,48050,6373,61090,605دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411,6564,8951,7925,2961,8625,5031,8365,426الفائدةInterestD.41

D.421,63835,2501,67727,6701,61845,1351,77485,179دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g120,812142,629134,31092,192ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,554-45,35663,47730,125ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g120,812142,629134,31092,192ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n7,554-45,35663,47730,125ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.574284891323,872الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5174284891323,872ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72002,8431962,6362072,8112042,340التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g117,428139,341130,79266,183الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,563-41,97160,18926,607الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g117,428139,341130,79266,183الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,563-41,97160,18926,607الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 117,428139,341130,79266,183االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n33,563-41,97160,18926,607االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Manufacturingالصناعات التحويلية االخرى

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n33,563-41,97160,18926,607االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5168,21071,55175,83055,989اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c99,746-104,185-79,152-75,457-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5218,2738,45616,05729,807التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 19,613-30,94559,33538,905صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
41,97160,18926,607-33,563

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.149,54953,11058,35762,786المخرجاتOutputP.1

P.223,89425,83228,01330,447االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
25,65527,27930,34532,338

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c15,92016,70021,98221,045إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9,73510,5798,36311,293

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
25,65527,27930,34532,338

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9,73510,5798,36311,293

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.16,0046,2747,2558,025تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.115,6445,8986,8207,544األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12360376435482مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2902957137141الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29902957137141الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g18,74920,04822,95324,171فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,8293,3489713,126فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g18,74920,04822,95324,171فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,8293,3489713,126فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4122,707122,471143,341155,151دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41121,209121,296141,424151,532الفائدةInterestD.41

D.421,4981,1761,9183,619دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g16,05417,58919,62519,035ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,010-2,357-134889ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g16,05417,58919,62519,035ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,010-2,357-134889ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7751,098741,023781,09276922التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g15,03216,64018,61018,189الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n2,856-3,371-60-889-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g15,03216,64018,61018,189الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n2,856-3,371-60-889-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 15,03216,64018,61018,189االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n2,856-3,371-60-889-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Electricity, Gas and Waterالكهرباء والغاز والمياه 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n2,856-3,371-60-889-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5136,85736,80740,97523,854اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c21,045-21,982-16,700-15,920-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.527,10610,17713,65911,591التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 17,255-36,023-30,344-28,931-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-889-60-3,371-2,856

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Constructionالتشييد والبناء

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1325,902363,666380,288365,330المخرجاتOutputP.1

P.2209,504231,007239,240227,113االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
116,398132,659141,048138,217

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c4,2954,5055,9305,678إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
112,103128,153135,117132,539

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Constructionالتشييد والبناء

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
116,398132,659141,048138,217

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
112,103128,153135,117132,539

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.129,60531,54433,99634,671تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1127,82829,65131,95732,591األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,7761,8932,0402,080مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.21,2561,3331,5881,645الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.291,2561,3331,5881,645الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g85,53799,782105,463101,901فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n81,24295,27799,53396,223فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Constructionالتشييد والبناء

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g85,53799,782105,463101,901فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n81,24295,27799,53396,223فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,8738,3634,0547,7043,99910,3184,23215,750دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.419623,4421,0743,8411,1234,0171,0793,859الفائدةInterestD.41

D.422,9114,9212,9803,8632,8766,3013,15311,892دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g81,04796,13299,14490,383ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n76,75291,62793,21484,705ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Constructionالتشييد والبناء

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g81,04796,13299,14490,383ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n76,75291,62793,21484,705ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.53,6714,1954,520118,169الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.513,6714,1954,520118,169ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7376852368796388850382723التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g28,126-76,90091,51094,162الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,804-72,60587,00488,232الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g28,126-76,90091,51094,162الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n33,804-72,60587,00488,232الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 28,126-76,90091,51094,162االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n33,804-72,60587,00488,232االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Constructionالتشييد والبناء

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n33,804-72,60587,00488,232االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5125,10128,22927,90517,857اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c5,678-5,930-4,505-4,295-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.521,976-8,8116,987-1,212-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 44,007-53,01072,09159,270صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
72,60587,00488,232-33,804

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1165,966185,548188,538187,220المخرجاتOutputP.1

P.263,14371,59869,66669,431االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
102,823113,950118,872117,789

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c6,7557,0869,3278,930إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
96,068106,864109,545108,860

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
102,823113,950118,872117,789

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
96,068106,864109,545108,860

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.120,17222,24024,56526,830تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1118,96220,90623,09125,221األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,2101,3341,4741,610مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.23,1813,3742,3712,455الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.293,1813,3742,3712,455الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g79,47188,33691,93788,504فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n72,71581,25082,60979,575فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g79,47188,33691,93788,504فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n72,71581,25082,60979,575فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43,1067,4983,2267,9313,1428,7133,38710,203دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.414906,1445486,8685576,9795536,930الفائدةInterestD.41

D.422,6161,3542,6781,0632,5851,7342,8343,272دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g75,07983,63186,36581,689ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n68,32476,54577,03872,759ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g75,07983,63186,36581,689ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n68,32476,54577,03872,759ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.550157261616,117الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5150157261616,117ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72421,1672371,1202501,2082461,111التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g73,65382,17684,79064,707الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n66,89875,09075,46355,777الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g73,65382,17684,79064,707الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n66,89875,09075,46355,777الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 73,65382,17684,79064,707االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n66,89875,09075,46355,777االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Wholesale & Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n66,89875,09075,46355,777االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5119,71519,58521,91714,305اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c8,930-9,327-7,086-6,755-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.522,87914,250-8,7366,237التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 45,20356,35465,75236,152صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
66,89875,09075,46355,777

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.126,10629,18629,65629,449المخرجاتOutputP.1

P.29,80511,13510,82810,784االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
16,30118,05018,82818,664

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c3,3083,4704,5674,372إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
12,99314,58114,26114,292

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
16,30118,05018,82818,664

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
12,99314,58114,26114,292

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.15,3315,8776,4927,091تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.115,0115,5256,1026,665األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12320353390425مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2890944664687الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29890944664687الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g10,07911,22811,67310,887فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n6,7727,7597,1066,514فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g10,07911,22811,67310,887فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n6,7727,7597,1066,514فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.43297183496973438613621,218دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41119400133448135455134452الفائدةInterestD.41

D.42210317215249208406228766دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g9,69110,88011,15510,031ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n6,3847,4116,5885,659ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g9,69110,88011,15510,031ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n6,3847,4116,5885,659ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.58339521,02626,816الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.518339521,02626,816ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72581,4872521,3932661,4912621,283التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g17,806-7,6308,7878,904الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n22,179-4,3225,3184,337الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g17,806-7,6308,7878,904الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n22,179-4,3225,3184,337الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 17,806-7,6308,7878,904االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n22,179-4,3225,3184,337االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Hotels & Restaurantsالفنادق والمطاعم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n22,179-4,3225,3184,337االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.516,2128,5726,90625,777اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c4,372-4,567-3,470-3,308-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.527,7949,6359,39712,714التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 56,298-7,399-9,420-6,377-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
4,3225,3184,337-22,179

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1163,317174,100183,711189,978المخرجاتOutputP.1

P.274,35878,18780,65483,342االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
88,95995,913103,056106,636

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c13,62114,28818,80718,006إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
75,33881,62584,24988,631

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
88,95995,913103,056106,636

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
75,33881,62584,24988,631

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.120,18922,18924,42526,520تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1118,97720,85722,96024,929األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,2111,3311,4661,591مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.21,0041,0661,7221,783الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.291,0041,0661,7221,783الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.390000االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g67,76572,65876,90978,333فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,14558,37058,10260,327فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g67,76572,65876,90978,333فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n54,14558,37058,10260,327فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,23426,5051,28223,0341,28032,7041,37254,110دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.414407,9294698,4534958,9195129,224الفائدةInterestD.41

D.4279518,57681314,58178523,78486144,886دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g42,49550,90745,48525,595ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n28,87436,61926,6787,590ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g42,49550,90745,48525,595ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n28,87436,61926,6787,590ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.52,8413,2473,49891,449الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.512,8413,2473,49891,449ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.74082,0634001,9624212,1104151,894التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g67,333-38,00046,09840,298الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n85,338-24,37931,81021,491الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g67,333-38,00046,09840,298الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n85,338-24,37931,81021,491الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 67,333-38,00046,09840,298االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n85,338-24,37931,81021,491االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Transport, Storage, Information & Communicationالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n85,338-24,37931,81021,491االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5171,68677,70379,69425,812اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c18,006-18,807-14,288-13,621-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.525,88213,39413,1929,596التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 102,740-52,589-45,000-39,569-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
24,37931,81021,491-85,338

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.156,84761,52365,39168,437المخرجاتOutputP.1

P.214,39415,64616,75517,418االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
42,45345,87748,63751,019

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c5,8986,1878,1447,797إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
36,55439,69040,49343,222

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
42,45345,87748,63751,019

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
36,55439,69040,49343,222

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.112,46013,07113,97614,962تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1111,71212,28713,13714,064األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12748784839898مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2914970638661الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29914970638661الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

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

B.2g29,07931,83634,02335,397فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n23,18025,64925,87927,600فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g29,07931,83634,02335,397فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n23,18025,64925,87927,600فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.41,2652,3021,3092,4161,2892,6811,3993,079دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.412412,0482612,2162772,3562902,465الفائدةInterestD.41

D.421,0242541,0481991,0123251,109614دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g28,04230,72932,63133,717ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n22,14424,54224,48725,920ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g28,04230,72932,63133,717ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n22,14424,54224,48725,920ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51,8862,1562,32360,720الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511,8862,1562,32360,720ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.73229573169273331,003328946التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g27,620-25,52127,96229,638الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n35,417-19,62321,77521,494الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g27,620-25,52127,96229,638الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n35,417-19,62321,77521,494الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 27,620-25,52127,96229,638االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n35,417-19,62321,77521,494االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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  Real Estate & Business Servicesالعقارات وخدمات األعمال

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n35,417-19,62321,77521,494االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5126,45825,36329,41323,547اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c7,797-8,144-6,187-5,898-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.529,596-5,88210,80213,461-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 41,572-13,237-8,203-4,946صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
19,62321,77521,494-35,417

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Educationالتعليم

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.19,46910,13710,40210,703المخرجاتOutputP.1

P.23,0883,2573,2523,352االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
6,3816,8807,1507,351

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c5,4045,6697,4617,143إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9771,212-312208

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Educationالتعليم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
6,3816,8807,1507,351

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
9771,212-312208

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.12,5932,8943,2013,337تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.112,4372,7203,0093,137األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12156174192200مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2258273535554الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29258273535554الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39224-224-7-7-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g3,5373,7193,6383,684فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n3,459-3,823-1,949-1,867-فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Educationالتعليم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g3,5373,7193,6383,684فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n3,459-3,823-1,949-1,867-فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4569557965610761132دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41475481583585الفائدةInterestD.41

D.425219531551255646دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g3,4983,6813,5863,614ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n3,530-3,875-1,987-1,905-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013



 م2008لحسابات القومية في المملكة العربية السعودية وفقًا لنظام الحسابات القومية ا

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educationالتعليم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g3,4983,6813,5863,614ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n3,530-3,875-1,987-1,905-ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7121985118921125984123839التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g2,6342,8792,7272,897الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n4,246-4,735-2,790-2,770-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g2,6342,8792,7272,897الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n4,246-4,735-2,790-2,770-الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 2,6342,8792,7272,897االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n4,246-4,735-2,790-2,770-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Educationالتعليم

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n4,246-4,735-2,790-2,770-االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.517,75011,0058,61625,462اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c7,143-7,461-5,669-5,404-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5213,467-8,25610,00614,737-التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 9,098-20,626-18,133-3,140صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
-2,770-2,790-4,735-4,246

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.131,76834,00934,90035,909المخرجاتOutputP.1

P.210,32510,90310,87811,196االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
21,44323,10624,02124,713

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c1,7991,8872,4842,378إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
19,64421,21921,53722,334

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
21,44323,10624,02124,713

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
19,64421,21921,53722,334

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.14,2434,7375,2385,461تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.113,9894,4524,9245,134األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12255284314328مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2427453887918الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29427453887918الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39157-157-5-5-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g16,77817,92218,05318,490فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n14,97816,03415,56916,112فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g16,77817,92218,05318,490فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n14,97816,03415,56916,112فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.4103206107203104238113316دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4118142191522015620161الفائدةInterestD.41

D.4286648850858293155دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g16,67517,82617,91918,288ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n14,87615,93915,43515,909ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g16,67517,82617,91918,288ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n14,87615,93915,43515,909ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7751,122741,045781,11676942التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g15,62816,85416,88117,422الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n13,82814,96714,39715,044الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g15,62816,85416,88117,422الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n13,82814,96714,39715,044الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g) 15,62816,85416,88117,422االدخار ) االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n13,82814,96714,39715,044االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Health and Social workالصحة والرعاية االجتماعية

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n13,82814,96714,39715,044االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5114,83012,68116,48618,027اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c2,378-2,484-1,887-1,799-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5212,4709,539-5,8486,822التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 10,143-2,64912,864-5,050-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
13,82814,96714,39715,044

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.110,61411,36311,66011,998المخرجاتOutputP.1

P.25,1875,2255,3395,410االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
5,4276,1386,3216,588

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c1,3301,3951,8371,758إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
4,0974,7434,4844,829

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
5,4276,1386,3216,588

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
4,0974,7434,4844,829

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

D.11,4231,5881,7561,831تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.111,3371,4931,6511,721األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.128595105110مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.2300318622644الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.29300318622644الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.39135-135-4-4-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g3,7094,2364,0774,247فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,3782,8412,2412,489فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g3,7094,2364,0774,247فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n2,3782,8412,2412,489فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.47375758073827984دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.411275138014821484الفائدةInterestD.41

D.42600620590650دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g3,7074,2324,0694,242ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,3762,8362,2322,484ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g3,7074,2324,0694,242ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n2,3762,8362,2322,484ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7113753110709116759114660التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

B.6g3,0663,6333,4263,697الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,7362,2381,5891,938الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g3,0663,6333,4263,697الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n1,7362,2381,5891,938الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g3,0663,6333,4263,697االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n1,7362,2381,5891,938االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCode البندالرمز

201420152016 2013
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Other Social & Personal Servicesالخدمات االجتماعية والشخصية االخرى 

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n1,7362,2381,5891,938االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5110,67411,19711,86625,902اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c1,758-1,837-1,395-1,330-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.527,1904,32114,53811,728التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 33,933-22,979-11,884-14,798-صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
1,7362,2381,5891,938

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.12,754,6852,864,9642,350,1472,199,154المخرجاتOutputP.1

P.2815,644957,302939,368848,866االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,939,0411,907,6611,410,7791,350,288

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c174,239184,195224,470227,045إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,764,8021,723,4661,186,3091,123,243

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

Code البندالرمز

201420152016

Transaction

2013
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
1,939,0411,907,6611,410,7791,350,288

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
1,764,8021,723,4661,186,3091,123,243

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.1175,088189,711203,631214,001تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.11164,582178,328191,413201,161األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.1210,50511,38312,21812,840مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.213,97714,82712,31112,747الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.2913,97714,82712,31112,747الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.36,833-7,235-9,365-9,312-االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.396,833-7,235-9,365-9,312-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

B.2g1,759,2891,712,4881,202,0721,130,372فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n1,585,0501,528,293977,602903,327فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

البندالرمز

201420152016

TransactionCode

2013
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g1,759,2891,712,4881,202,0721,130,372فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n1,585,0501,528,293977,602903,327فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.415,853390,04916,553338,82216,286246,09017,321194,965دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.414,03128,6124,45031,6624,60532,6174,51432,244الفائدةInterestD.41

D.4211,822361,43712,103307,16011,681213,47312,807162,722دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g1,385,0931,390,219972,268952,728ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n1,210,8541,206,024747,797725,683ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

20152016

Transaction البندالرمز

2014 2013

Code
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g1,385,0931,390,219972,268952,728ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n1,210,8541,206,024747,797725,683ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5746,961667,553326,366340,740الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51746,961667,553326,366340,740ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.72,68718,1782,63017,0692,77218,2782,73215,814التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.715,8465,7376,2356,075صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.722,6872,6302,7722,732المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7512,33211,33212,0439,739التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g622,642708,227630,395598,906الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n448,403524,032405,925371,861الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

2013

TransactionCode البندالرمز

201420152016
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g622,642708,227630,395598,906الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n448,403524,032405,925371,861الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 

equity of households on pension 
funds

D.8

B.8g622,642708,227630,395598,906االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n448,403524,032405,925371,861االدخار الصافيSaving, NetB.8n

2013

البندالرمز

201420152016

TransactionCode
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S.11 المشـروعات غير المـاليةNon-Financial Corporations S.11

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n448,403524,032405,925371,861االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.51366,015401,858409,017386,329اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c227,045-224,470-184,195-174,239-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5258,64874,171105,00085,700التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r7501,2120التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

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

B.9)-( االقتراض / )+( 198,053232,197117,590126,877صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
448,478524,032407,137371,861

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

201420152016

Transaction البندالرمز

2013

code
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.189,44996,806102,893107,684المخرجاتOutputP.1

P.27,5467,7287,6618,072االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
81,90389,07895,23199,613

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c5,6925,9717,8597,524إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
76,21183,10787,37292,088

Net Domestic Product /

Value added, Net
B.1n

201420152016

البندالرمز

2013

TransactionCode
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
81,90389,07895,23199,613

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
76,21183,10787,37292,088

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.113,56514,23115,21616,289تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1112,88713,52014,45515,475األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12678712761814مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.21,0881,154759786الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.291,0881,154759786الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

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

B.2g67,24973,69379,25682,537فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n61,55767,72271,39775,013فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

20152016

البندالرمز

2014 2013

TransactionCode
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g67,24973,69379,25682,537فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n61,55767,72271,39775,013فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.494,44519,32197,45121,14696,90021,898102,99124,466دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4130,09110,35132,16311,96233,01313,03535,36914,748الفائدةInterestD.41

D.4264,3548,97065,2889,18463,8878,86367,6239,718دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 

insurance policy holders
D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g142,373149,998154,257161,063ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n136,681144,027146,398153,539ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

201420152016

البندالرمز

2013

TransactionCode
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g142,373149,998154,257161,063ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n136,681144,027146,398153,539ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.51,5281,5641,5101,656الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.511,5281,5641,5101,656ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.6171,00972,95888,96378,002المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية
67,45869,31184,51574,101

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.715,62113,65715,32813,48216,62814,26816,21114,118التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.7114,6141,38914,3421,36315,5891,48115,1871,443صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.721,00811,19598610,9571,04011,5521,02411,383المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.74التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.751,0731,1621,2351,292التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g146,359153,928159,556165,401الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n140,667147,957151,697157,876الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

20152016

البندالرمز

2014 2013

TransactionCode
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g146,359153,928159,556165,401الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n140,667147,957151,697157,876الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 

equity of households on pension 
funds

D.8

B.8g146,359153,928159,556165,401االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n140,667147,957151,697157,876االدخار الصافيSaving, NetB.8n

201420152016

البندالرمز

2013

TransactionCode
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S.12 المشـروعات المـاليةFinancial Corporations S.12

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n140,667147,957151,697157,876االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5114,21314,90915,80025,187اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c7,524-7,859-5,971-5,692-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.524,81614,55417,5717,856التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض / )+( 127,331124,421126,185132,357صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
140,667147,913151,697157,876

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

20152016

البندالرمز

2014 2013

Transactioncode
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

Account I : Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1640,741751,458749,613639,294المخرجاتOutputP.1

P.2272,671359,831274,546151,779االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productionD.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
368,070391,626475,067487,515

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c47,91554,79461,36968,052إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
320,155336,832413,698419,463

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

Code Transactionالبندالرمز

2013201420152016
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
368,070391,626475,067487,515

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
320,155336,832413,698419,463

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.1320,155336,832413,698419,463تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.11295,253311,936381,399393,711األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.1224,90224,89632,29925,752مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

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

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

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

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

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

B.2g47,91554,79461,36968,052فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

Code

201420152016

Transactionالبندالرمز

2013
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g47,91554,79461,36968,052فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2nفائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

D.239,96643,45541,91842,349الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and imports D.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

D.2939,96643,45541,91842,349الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.37,450-8,117-10,283-10,230-االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

D.397,450-8,117-10,283-10,230-االعانات األخرى على االنتاجOther subsidies on productionD.39

D.4319,269285,084186,613133,760دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.42319,269285,084186,613133,760دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 
insurance policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g396,921373,050281,784236,711ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n349,005318,256220,415168,659ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

Code

201420152016 2013

Transactionالبندالرمز
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g396,921373,050281,784236,711ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n349,005318,256220,415168,659ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.5748,489669,117327,877342,396الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.51748,489669,117327,877342,396ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية
24,90224,89632,29925,752

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.725,66898,31225,213148,26829,49495,6465,76863,442التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.71صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.72المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.7444,90390,69148,80823,474التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7525,66853,40825,21357,57729,49446,8375,76839,968التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g1,047,864894,218511,210495,681الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n999,948839,423449,841427,629الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

Code Transactionالبندالرمز

201420152016 2013
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g1,047,864894,218511,210495,681الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n999,948839,423449,841427,629الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.6351,73152,60453,87052,604التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g996,133841,614457,340443,077الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n948,218786,819395,971375,024الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

20152016

TransactionCodeالبندالرمز

2014 2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g1,047,864894,218511,210495,681الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n999,948839,423449,841427,629الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.3628,522739,156736,139624,632االنفاق على االستهالك النهائي الحكوميFinal consumption expenditureP.3

P.3151,73152,60453,87052,604االنفاقاالستهالكي الفرديIndividual consumption expenditureP.31

P.32576,792686,552682,269572,028االنفاق االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g128,951-224,929-419,341155,061االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n197,004-286,298-371,426100,267االدخار الصافيSaving, NetB.8n

TransactionCodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.7g996,133841,614457,340443,077الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n948,218786,819395,971375,024الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.4576,792686,552682,269572,028االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.42576,792686,552682,269572,028االستهالك النهائي الفعلي الجماعيActual collective consumptionP.42

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g128,951-224,929-419,341155,061االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n197,004-286,298-371,426100,267االدخار الصافيSaving, NetB.8n

Code

201420152016 2013

Transactionالبندالرمز
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 S.13 قطاع الحكومة العامةGeneral government S.13

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n197,004-286,298-371,426100,267االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.51249,678264,462270,349193,867اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c68,052-61,369-54,794-47,915-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.52التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

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

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
47,62549,65349,6538,908

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

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

D.9p37,602-44,414-20,135-30,811-التحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 369,329-589,345-179,188-91,228صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
340,61580,132-330,712-234,606

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

2013

code Transaction البندالرمز

201420152016
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 (المنظمة غير المشروعات يشمل) المعيشية األسر قطاع. د

 (إجمالية حسابات)

 

Households (including un-incorporations) 

(Total Accounts) 
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

Account I :Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.1613,058667,530691,826701,590المخرجاتOutputP.1

P.2225,601245,638248,224249,300االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
387,457421,892443,602452,290

Gross Domestic Product /

Value added, Gross
B.1g

P.51c12,18612,78316,82516,108إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
375,272409,109426,777436,181

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

2013

Transactioncode البندالرمز

201420152016
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
387,457421,892443,602452,290

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
375,272409,109426,777436,181

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.139,35743,01047,10950,311تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.1138,17641,71945,69548,802األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.121,1811,2901,4131,509مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.293,7273,9542,8532,954الضرائب األخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

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

B.2gفائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.3g345,291375,846394,522399,641الدخل المختلط االجماليMixed incom, GrossB.3g

B.3n333,105363,063377,697383,533الدخل المختلط الصافيMixed incom, NetB.3n

2013201420152016

Transactioncodeالبندالرمز
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.3g345,291375,846394,522399,641الدخل المختلط االجماليMixed incom, GrossB.3g

B.3n333,105363,063377,697383,533الدخل المختلط الصافيMixed incom, NetB.3n

B.2gفائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

D.1547,882583,704679,727700,796تعويضات العاملينCompensation of employeesD.1

D.11510,509545,305632,904659,743األجور والمرتباتWages and salariesD.11

D.1237,37338,39946,82341,053مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

D.442,72620,15247,08321,91748,45122,89550,24723,928دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.4124,99320,15228,92921,91730,93022,89531,03723,928الفائدةInterestD.41

D.4217,73218,15517,52119,210دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 
insurance policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g915,747984,7161,099,8041,126,756ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n903,561971,9341,082,9791,110,648ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

2013

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g915,747984,7161,099,8041,126,756ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n903,561971,9341,082,9791,110,648ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

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

D.51ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.6171,00972,95888,96378,002المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية
92,361094,2060116,814099,8540

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.746,59799,46149,58264,09236,888103,32351,807145,135التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.7106,64906,52507,09206,910صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.727,05306,90307,27807,1710المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.7300000000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.74089,607054,563093,0260135,224التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.7539,5443,20542,6793,00429,6113,20544,6363,002التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g884,235991,4541,061,2201,055,280الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n872,049978,6711,044,3951,039,172الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

201320142015

Transactioncodeالبندالرمز

2016
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g884,235991,4541,061,2201,055,280الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n872,049978,6711,044,3951,039,172الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.6354,79355,96557,53156,392التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g939,0281,047,4191,118,7511,111,672الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n926,8421,034,6361,101,9261,095,564الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

20132016 2014

Transactioncodeالبندالرمز

2015

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g884,235991,4541,061,2201,055,280الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n872,049978,6711,044,3951,039,172الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.3835,673906,496985,1461,031,669االنفاق على االستهالك النهائي الحكوميFinal consumption expenditureP.3

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد
00000000

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g48,56284,95876,07423,611االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n36,37772,17559,2497,503االدخار الصافيSaving, NetB.8n

2013201420152016

Transactioncodeالبندالرمز
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.7g939,0281,047,4191,118,7511,111,672الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n926,8421,034,6361,101,9261,095,564الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.4890,465962,4611,042,6771,088,061االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.41890,465962,4611,042,6771,088,061االستهالك النهائي الفعلي الفرديActual individual consumptionP.41

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد
00000000

Adjustment for the change in net 
equity of households on pension 

funds

D.8

B.8g48,56284,95876,07423,611االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n36,37772,17559,2497,503االدخار الصافيSaving, NetB.8n

2013201420152016

Transactioncodeالبندالرمز
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 S.14 قطاع األسر المعيشيةHouseholds S.14
( Including unincorporations enterprise )) يشمل المشروعات غير المنظمة (

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

ChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـرChangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
AssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilitiesAssestsLiabilities

B.8n36,37772,17559,2497,503االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5132,47732,94936,10624,280اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c16,1080-16,8250-12,7830-12,1860-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.5215,21412,4797,93524,816التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.530000صافي الحيازة من االصول الثمينة
Acquisitions less disposals of 
valuables

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
-47,6250-49,6530-49,6530-8,9080

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r030,462020,135042,929037,399التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9p00000000التحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 78,958109,318124,61620,822صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
66,83992,310102,17844,902

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

2013201420152016

Transactioncodeالبندالرمز
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 المعيشية األسر تخدم التي للربح الهادفة غير المشروعات قطاع. هـ

 (إجمالية حسابات)

 

Non-Profit Institutions Serving Households 

(Total Accounts) 

S. 15 
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

Account I :Production accountالحساب I : حساب االنتاج 

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.13,0623,3613,6613,788المخرجاتOutputP.1

P.2781825823846االستهالك الوسيطIntermediate ConsumptionP.2

D.2الضرائبTaxesD.2

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productionD.31

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
2,2812,5372,8382,942

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

P.51c149156205197إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
2,1332,3812,6332,745

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

Transaction codeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1g
اجمالي الناتج المحلي

)القيمة المضافة االجمالية(
2,2812,5372,8382,942

Gross Domestic Product /
Value added, Gross

B.1g

B.1n
صافي الناتج المحلي

)القيمة المضافة الصافية(
2,1332,3812,6332,745

Net Domestic Product /
Value added, Net

B.1n

D.12,1332,3812,6332,745تعويضات العاملينCompensation of EmployeesD.1

D.112,0262,2622,5012,608األجور والمرتباتWages and SalariesD.11

D.12107119132137مساهمات أرباب العمل االجتماعيةEmployers social contributionsD.12

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

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

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

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

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

B.2g149156205197فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n0000فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

Transaction codeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.2g149156205197فائض التشغيل االجماليOperating surplus, GrossB.2g

B.2n0000فائض التشغيل الصافيOperating surplus, NetB.2n

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

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on productsD.21

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

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على االنتاجSubsidies on productionD.31

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

D.4190190190290دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.42190190190290دخل الشركات الموزعDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمارات األجنبية المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزى إلى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 
insurance policy holders

D.44

D.45االيجارRentD.45

B.5g168175224226ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n19191929ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.5g168175224226ميزان الدخل االولي االجماليBalance of primary incomes, GrossB.5g

B.5n19191929ميزان الدخل االولي الصافيBalance of primary incomes, NetB.5n

D.500000000الضرائب الجارية على الدخل والثروةCurrent taxes on income, wealth, etc.D.5

D.5100000000ضريبة الدخلTaxes on incomeD.51

D.5900000000ضرائب جارية أخرىOther current taxesD.59

D.610000المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية
0000

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.75,2557315,6207174,6777794,052759التحويالت الجارية األخرىOther current transfersD.7

D.710731071707790759صافي اقساط التأمين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.724480438046204550المتطلبات على التأمين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.7300000000التحويالت الجارية داخل الحكومة العامة
Current transfers within general 
government

D.73

D.7400000000التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.754,80705,18204,21503,5970التحويالت الجارية المتنوعةMiscellaneous current transfersD.75

B.6g4,6925,0784,1223,519الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n4,5434,9223,9173,322الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g4,6925,0784,1223,519الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n4,5434,9223,9173,322الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

D.633,0623,3613,6613,788التحويالت االجتماعية العينيةSocial transfers in kindD.63

B.7g269-1,6301,717461الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n466-1,4811,561256الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.6g4,6925,0784,1223,519الدخل المتاح للتصرف به االجماليDisposable income, GrossB.6g

B.6n4,5434,9223,9173,322الدخل المتاح للتصرف به الصافيDisposable Income, NetB.6n

P.33,0623,3613,6613,788االنفاق على االستهالك النهائي الحكوميFinal consumption expenditureP.3

P.313,0623,3613,6613,788االنفاقاالستهالكي الفرديIndividual consumption expenditureP.31

P.320000االنفاق االستهالك الجماعيCollective consumption expenditureP.32

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد
0000

Adjustment for the change in net 

equity of households on pension 
funds

D.8

B.8g269-1,6301,717461االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n466-1,4811,561256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.7g269-1,6301,717461الدخل المتاح للتصرف به المعدل االجماليAdjusted disposable income, GrossB.7g

B.7n466-1,4811,561256الدخل المتاح للتصرف به المعدل الصافيAdjusted disposable income, NetB.7n

P.40000االستهالك النهائي الفعليActual final consumptionP.4

P.420000االستهالك النهائي الفعلي الجماعيActual collective consumptionP.42

D.8
تعديل نتيجة لتغيير صافي حقوق االسر 

المعيشية في صناديق معاشات التقاعد
0000

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

D.8

B.8g269-1,6301,717461االدخار االجماليSaving, GrossB.8g

B.8n466-1,4811,561256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 Non-Profit Institutions Servingقطاع المشروعات غير الهادفة للربح  

S.15 التي تخدم األسر المعيشيةHouseholds S.15

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

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

changeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول
assestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilities

B.8n466-1,4811,561256االدخار الصافيSaving, NetB.8n

P.5172758072اجمالي تكوين رأس المال الثابتGross Fixed Capital FormationP.51

P.51c1970-2050-1560-1490-إهالك رأس المال الثابتConsumption of Fixed CapitalP.51c

P.520000التغيرات في المخزونChanges in InventoriesP.52

P.530000صافي الحيازة من االصول الثمينة
Acquisitions less disposals of 
valuables

P.53

NP
صافي الحيازة من االصول غير المنتجة غير 

المالية
0000

Acquisitions less disposals of
non-produced non-financial assets

NP

D.9r27344273203التحويالت الرأسمالية المستلمةCapital transfers, ReceivableD.9r

D.9p0000التحويالت الرأسمالية المدفوعةCapital transfers, PayableD.9p

B.9)-( االقتراض / )+( 138-1,8311,685655صافي االقراضNet Lending (+) / Net Borrowing (-)B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الرأسمالية
1,7541,605529-263

Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

البندالرمز

201420152016

Transactioncode

2013
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 العالم بقية قطاع. و

 (إجمالية حسابات)

 

Rest of the World Sector 

(Total Accounts) 

S. 2 
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2

Account I.5 : External account of goods and servicesالحساب  I.5 :  الحساب الخارجي للسلع والخدمات

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

P.61,453,6651,329,530817,539753,225صادرات السلع والخدماتExport of Goods and ServicesP.6

p.611,409,8531,283,715763,262688,528صادرات السلعExport of Goods p.61

p.6243,81145,81554,27764,697صادرات الخدماتExport of Servicesp.62

p.7862,128957,686950,830742,913واردات السلع والخدماتImports of Goods and Servicesp.7

p.71630,582651,876655,033525,636واردات السلعImports of Goods p.71

P.72231,546305,810295,796217,277واردات الخدماتImports of  ServicesP.72

B.1110,312-371,844133,291-591,537-الميزان الخارجي للسلع والخدمات
External Balance of Goods and 

Services
B.11

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2
( Table No 1 of 2 )) جدول رقم 1 من 2 (

 Account II.5 : External account of primary incomes and current transfersالحساب II.5 : الحساب الخارجي للدخول األولية والتحويالت الجارية

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

B.1110,312-371,844133,291-591,537-الميزان الخارجي للسلع والخدمات
External balance of goods and 
services

B.11

D.13,4231,0083,4711,0103,6681,1083,1671,153تعويضات المستخدمينCompensation of employeesD.1

D.113,4231,0083,4711,0103,6681,1083,1671,153االجور والرواتبWages and salariesD.11

D.12مساهمات ارباب العمل االجتماعيةEmployers` social contributionsD.12

D.2الضرائب على االنتاج والمستورداتTaxes on production and importsD.2

D.21الضرائب على المنتجاتTaxes on products  D.21

D.29ضرائب اخرى على االنتاجOther taxes on production D.29

D.3االعاناتSubsidiesD.3

D.31االعانات على المنتجاتSubsidies on productsD.31

D.39اعانات اخرى على االنتاجOther subsidies on production D.39

D.450,89693,68536,222100,52727,44484,83027,74788,736دخل الملكيةProperty incomeD.4

D.41الفائدةInterestD.41

D.4250,89693,68536,222100,52727,44484,83027,74788,736دخل الشركات الموزعةDistributed income of corporationsD.42

D.43
عائدات االستثمار االجنبي المباشر المعاد 

استثمارها

Reinvested earnings on direct foreign 
investment

D.43

D.44
دخل الملكية الذي يعزي الى حاملي 

بوليصات التأمين

Property income attributed to 
insurance policyholders

D.44

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2
( Table No 2 of 2 )) جدول رقم 2 من 2 (

 Account II.5 : External account of primary incomes and current transfersالحساب II.5 : الحساب الخارجي للدخول األولية والتحويالت الجارية

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

استخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارداستخداماتموارد

ResourcesUsesResourcesUsesResourcesUsesResourcesUses

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

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

D.51الضرائب على الدخلTaxes on incomeD.51

D.59ضرائب جارية اخرىOther current taxesD.59

D.61المساهمات االجتماعيةSocial contributionsD.61

D.62
المنافع االجتماعية عدا التحويالت 

االجتماعية العينية

Social benefits other than social 
transfers in kind

D.62

D.7134,860350145,2540141,8340158,6980تحويالت جارية اخرىOther current transfersD.7

D.71صافي اقساط التامين على غير الحياةNet non-life insurance premiumsD.71

D.72المتطلبات على التامين على غير الحياةNon-life insurance claimsD.72

D.73التحويالت الجارية داخل الحكومة العامةCurrent transfers withen general 
government

D.73

D.74134,860350145,2540141,8340158,6980التعاون الدولي الجاريCurrent international cooperationD.74

D.75تحويالت جارية متنوعةMiscellaneous current transfersD.75

D.8

التعديل الناتج عن تغيير صافي حقوق 

االسر المعيشية في صناديق معاشات 

التقاعد

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

D.8

B.12288,434220,30089,410-497,401-ميزان الحساب الخارجي الجاريCurrent external balanceB.12

Transactioncodeالبندالرمز

201420152016 2013
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 S.2  قطاع بقية العالمRest of the world S.2

Account III.5 : Capital accountالحساب III.5 : حساب رأس المال

) Million of Saudi Riyals () بماليين الرياالت السعودية (

changeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـرchangeالتــغـيـر

الخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصولالخصوماألصول

assestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilitiesassestsliabilities

B.12288,434220,30089,410-497,401-ميزان الحساب الخارجي الجاريCurrent external balanceB.12

NP

احتياز االصول غير المالية غير المنتجة 

الملموسة األخرى مخصوما منه األراضي 

واألصول المتخلص منها

Acquisitions less disposals of non-
produced non-financial assets

NP

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

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

B.9)-( االقتراض/ )+( 288,434220,30089,410-497,401-صافي االقراض( - ) Net lending ( + ) / net borrowing   B.9

B.10.1
التغيرات في صافي القيمة الناتجة عن 

االدخار والتحويالت الراسمالية
-497,401-288,434220,30089,410

 Changes in net worth due to saving 
and capital transfers

B.10.1

2016

Transactioncode البندالرمز
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