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تقديــــــم
لن�شرة  ع�شر  ال�شاد�س  العدد  ي�شدر  اأن  واملعلومات  للإح�شاء  الوطني  املركز  ي�شر 

احل�شابات القومية، والتي ت�شمل الفرتة )2014م – 2016م(، وذلك �شمن �شل�شلة 

الن�شرات التي يحر�س املركزعلى اإ�شدارها.

خمتلف  �شيرثي  الأخرى  الإح�شائية  والن�شرات  الن�شرة  هذه  اإ�شدار  باأن  �شك  ول 

جوانب الإقت�شاد الوطني مبا يحتاج اإليه من معلومات واإح�شاءات تف�شيليــــة، كما 

اأنه ين�شجم مع هدف املركزاملتمثل يف بذل اجلهد اللزم لتحديث قاعدة البيانات 

املعلومة  وتوفري  الإح�شاءات  بنوعية  الإرتقاء  اأجل  من  املعلومات  اأنظمة  وتطوير 

ال�شحيحة واملوثوق بها ملن يحتاجها ويف الوقت املنا�شب.

وي�شرين اأن اأنتهز هذه الفر�شة لأتقدم بال�شكر اجلزيل اإىل جميع الوزارات والهيئات 

احلكومية واملوؤ�ش�شات اخلا�شة مل�شاهمتها وتعاونها معنا يف توفري البيانات الإح�شائية 

اللزمة لإعداد احل�شابات القومية اأو املوؤ�شرات الإقت�شادية والإجتماعية الأخرى.

واإننا نرحب باأية ملحظات اأو اقرتاحات من �شاأنها اأن توؤدي اإىل حت�شني نوعية هذه 

الن�شرة م�شتقبًل.

وفقنا اهلل خلدمة هذا الوطن الغايل حتت القيادة الر�شيدة حل�شرة �شاحب اجلللة 

ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم - حفظه اهلل - .

                                                             الدكتور. خليفة بن عبداهلل البرواني
                                                                          الرئيس التنفيذي
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المنهجية ومصادر البيانات والمصطلحات المستخدمة

أواًل: ملخص عن تقديرات الحسابات القومية الحديثة:-
واإعداد ح�شابات  القومية  احل�شابات  اعداد  اأ�شلوب  لتحديث  �شاملة  واملعلومات مبراجعة  للإح�شاء  الوطني  املركز  قام 

اخرى مل تكن تعد �شابقا، نظرا لأهميتها كموؤ�شر ي�شتخدم يف قيا�س التطور الإقت�شادي والإجتماعي لل�شلطنة.

مكتب  قام  الذي   System of National Accounts (SNA) القومية  للح�شابات  امل�شتحدث  النظام  ال�شلطنة  تطبق 

الإح�شاء التابع للأمم املتحدة باإعتماده يف منت�شف عام 1993م من قبل املجل�س الإقت�شادي والإجتماعي للأمم املتحدة. 

وقد مت تطبيق النظام يف ال�شلطنة على مرحلتني �شمت املرحلة الأوىل اإعداد �شل�شلة للح�شابات القومية للفرتة 1980م 

- 1997م حل�شاب الإنتاج وح�شاب توليد الدخل ح�شب التو�شيات الدولية وقد مت نــــ�شرها يف الكتاب الإح�شائي ال�شنوي 

ا�شدار 1997م.

اما املرحلة الثانية فبداأت مبا�شرة بعد ن�شر نتائج التحديث للمرحلة الأوىل. ولقد كان لتو�شع امل�شوح التي مت تنفيذها الأثر 

الكبري يف اإعداد وتركيب احل�شابات والإعتماد على البيانات واملنهجيات املبا�شرة بدًل من الطرق غري املبا�شرة التي كانت 

الأن�شطة  توليد الدخل لبع�س  الإنتاج وح�شاب  الأن�شطة. حيث مت حتديث منهجيات الإعداد حل�شاب  ت�شتخدم يف بع�س 

القت�شادية. خلل هذه املرحلة مت ت�شنيف البيانات وترميزها ح�شب الت�شنيفات الواردة يف نظام احل�شابات القومية، 

حيث ت�شمن العمل اأي�شا حتويل بع�س البيانات التي مت جمعها ا�شتنادًا اإىل مفاهيم املحا�شبة التجارية واملتاحة يف قاعدة 

البيانات اإىل مفاهيم نظام احل�شابات القومية. علمًا باأن املركز ا�شتعان بخرباء �شندوق النقد الدويل والأمم املتحدة 

وخرباء اآخرين يف عمليات املراجعة والتحديث. 

2006م،   -1998 للأعـــوام  املوؤ�ش�شية  القطاعــات  ح�شــب  املال  راأ�س  وح�شاب  اجلاريــة  احل�شـابات  تركيب  تــم 

املتكاملة  القت�شادية  واحل�شابات  والإ�شتخدام  العر�س  جــداول  م�شفوفــة  ح�شابــات  وتركيب  اإعداد  مت  ثم  ومن 

. (IEA)Integrated Economic Accounts

 لقد تطلب حتديث اأ�شلوب احل�شابات القومية قيام املركز الوطني للإح�شاء واملعلومات بتو�شيع امل�شوحات القت�شادية 

والجتماعية الدورية لتطوير وحت�شني نوعية البيانات الأ�شا�شية املطلوبة لإعداد هذه احل�شابات، حيث ا�شتخدمت نتائجها 

يف اإعداد احل�شابات القومية بالأ�شعار اجلارية والثابتة وفق املنهجية احلديثة للأعوام 1998م - 2015م.

يعود الختلف يف الناجت املحلي الجمايل باملنهجية احلديثة بالأ�شعار اجلارية كما هي واردة يف هذه الن�شرة  مقارنة 

باملنهجية ال�شابقة اإىل عدة اأ�شباب اأهمها ما يلي:-

اتاحت امل�شوحات القت�شادية والجتماعية التي اأجراها املركز احل�شول على بيانات اأكرث دقة من البيانات التي   

كانت ت�شتخدم يف املنهجية ال�شابقة.

مت تغطية اأن�شطة اقت�شادية اإ�شافية يف املنهجية احلديثة مل ت�شملها املنهجية ال�شابقة.  

لبع�س  التي توفرت  التف�شيلية  للبيانات  املنهجية احلديثة وفقًا  الإنتاج يف  اإحت�شاب م�شتلزمات  اأ�شلوب  حتديث   

الأن�شطة القت�شادية.

تعديل منهجية اإعداد القيمة امل�شافة بالأ�شعار الثابتة ملعظم الأن�شطة القت�شادية اإعتمادا على مقل�شات جديدة    

وتف�شيلية وكذلك تغيري �شنة الأ�شا�س واتخاذ عام 2010م ك�شنة اأ�شا�س بدل من عام 2000م. 

تق�شيم الأن�شطة القت�شادية اإىل قطاعات موؤ�ش�شية.  
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ثانيًا: الحسابات والجداول التي تم تركيبها :-
1: حسابات على المستوى القطاعي :-

ح�شاب الإنتاج وينتهي بر�شيد القيمة امل�شافة .   

ح�شاب توليد الدخل وينتهي بر�شيد فائ�س الت�شغيل .   

ح�شاب تخ�شي�س الدخل الأويل وينتهي بر�شيد الدخل الأويل .   

ح�شاب التوزيع الثانوي للدخل وينتهي بر�شيد الدخل املتاح .   

ح�شاب اإعادة توزيع الدخل وينتهي بر�شيد الدخل املتاح املعدل .   

ح�شاب ا�شتخدام الدخل وينتهي بر�شيد الدخار .   

ح�شاب راأ�س املال وينتهي بر�شيد �شايف الإقرا�س / اأو الإقرتا�س .        

2: حسابات على المستوى اإلجمالي :-
احل�شـاب �شفر )ح�شاب ال�شلع واخلدمات( الذي يعر�س ال�شورة التوازنية للقت�شاد على امل�شتوى الإجمايل.   

احل�شابات القت�شادية املتكاملة وهي تعك�س ال�شورة املتكاملة للح�شابات جلميع القطاعات مبا يف ذلك قطاع   

العامل اخلارجي . 

م�شفوفة العر�س وال�شتخدام وهي تعر�س املوارد املتاحة ) اإنتاج حملي + واردات ( وطريقة الت�شرف يف   

هذه املوارد ولكن ب�شورة تف�شيلية على م�شتوى الن�شاط القت�شادي . 

ثالثًا: المنهجية ومصادر البيانات:-

أ - الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي:-

1- الزراعة:-
مت العتماد يف تقدير الإنتاج الزراعي على امل�شح ال�شنوي للإنتاج الزراعي لأهم املحا�شيل وعلى بع�س الدرا�شات 

الزراعية والرثوة  الدوري لأ�شعار املنتجات  ال�شمكية وعلى امل�شح  الزراعة والرثوة  التي تقوم بها وزارة  الأخرى 

احليوانية الذي يقوم به املركز الوطني للإح�شاء واملعلومات.

وت�شتخدم الدرا�شات والبحوث التي تقوم بها وزارة الزراعة والرثوة ال�شمكية حل�شاب ال�شتهلك الو�شيط.

2- األسماك:-
اعتمدت تقديرات ح�شاب الإنتاج على امل�شح الدوري لل�شيادين التقليديني الذي تقوم به وزارة الزراعة و الرثوة 

ال�شمكية وبيانات �شركات ال�شيد التجاري، اأما بالن�شبة مل�شتلزمات الإنتـاج فقد ا�شتخدمت يف تقديرها الدرا�شات 

التي قامت بها وزارة الزراعة و الرثوة ال�شمكية.
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3- المناجم والمحاجر:- 
3-1 النفط اخلام:- يقّيم الإنتاج النفطي بحا�شل �شرب كمية الإنتاج يف متو�شط �شعر النفط ال�شهري اإ�شافة اإىل 

.PDO الدخل املقدر للخدمات املنتجة من قبل �شركة 

بيانات  بناءًا على حتليل  والتي ح�شبت   - الو�شيط  ال�شتهلك  قيمة  للن�شاط بطرح  امل�شافة  القيمة  وقدرت       

تف�شيلية عن امل�شروفات اجلارية ل�شركة تنمية نفط عمان و�شركات النفط الأخرى - من قيمة الإنتاج.

ل�شركات  وال�شتك�شاف  تكلفة احلفر  الن�شاط  اإنتاج هذا  والغاز: ميثل  النفط  با�شتخراج  املت�شلة  3-2 اخلدمات 

النفط وقد مت تقدير م�شتلزمات الإنتاج بناءًا على م�شوحات ميدانية.

3-3 ا�شتخراج خامات املعادن: قدرت القيمة امل�شافة بناءًا على حتليل ميزانية ال�شركة العاملة يف هذا املجال.

3-4 ا�شتخراج الأحجار والطني والرمل: تعد تقديرات الإنتاج لهذا الن�شاط بناءًا على امل�شح الدوري للمحاجر 

والذي تقوم به الهيئة العامة للتعدين.

3-5 الغاز الطبيعي: ميثل الإنتاج لهذا الن�شاط قيمة ا�شتهلك الغاز احلكومي، وح�شبت م�شتلزمات الإنتاج بناءًا 

على تكاليف ت�شغيل النظام احلكومي.كما ميثل اأي�شا الإنتاج املتولد من م�شروع ال�شق العلوي للغاز الطبيعي 

امل�شال اململوك للحكومة وهو عبارة عن مبيعات الغاز اإىل ال�شركة العمانية للغاز الطبيعي امل�شال.وح�شبت 

م�شتلزمات الإنتاج بناءا على تكاليف عمليات الإنتاج .

4- الصناعة التحويلية:-
4-1 �شناعة املنتجات النفطية املكررة: قدرت القيمة امل�شافة بناءًا على حتليل ميزانية �شركة النفط العمانية 

للم�شايف وال�شناعات البرتولية. 

4-2 ال�شناعات التحويلية الأخرى: ا�شتخدمت نتائج امل�شوحات القت�شادية التي يقوم بها املركز وامل�شح ال�شناعي 

الذي تقوم به وزارة التجارة وال�شناعة يف تقديرات القيمة امل�شافة لهذا الن�شاط.

4-3 �شناعة املواد  واملنتجات الكيميائية: قدرت القيمة امل�شافة بناءا على حتليل ميزانية ال�شركات العاملة يف 

هذا املجال.

 5- الكهرباء والمياه:-   
وتوزيع  ونقل  اإنتاج  العاملة يف جمال  ال�شركات  ميزانية  امل�شافة من خلل حتليل  القيمة  قدرت  الكهرباء:   1-5

الكهرباء.

5-2 املياه: ينق�شم هذا القطاع اإىل اإنتاج عام )حكومي( واإنتاج )خا�س( وميثل الإنتاج احلكومي جمموع اإيرادات 

احلكومة من بيع املياه، اأما الإنتاج اخلا�س فهو ي�شاوي قيمة املياه امل�شتهلكة من قبل الأ�شر التي ل ت�شتخدم 

املياه احلكومية. 

6- اإلنشاءات:- 
ي�شمل ن�شاط الإن�شاءات كافة عمليات اإن�شاء املباين ال�شكنية وغري ال�شكنية واإن�شاء الطرق وم�شاريع الكهرباء واملياه 

وا�شت�شلح الأرا�شي … الخ.

اعتمدت تقديرات هذا الن�شاط على امل�شح ال�شنوي للن�شاءات الذي يقوم به املركز.
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ية:- 7- تجارة الجملة والتجزئة، إصالح المركبات والسلع الشخصية واألسر
 7-1 �شيانة املركبات: ميثل الإنتاج م�شتلزمات �شيانة املركبات للأن�شطة القت�شادية املختلفة اإ�شافة اإىل انفاق 

الفراد يف هذا املجال.

7-2 جتارة اجلملة والتجزئة: قدر الإنتاج لهذا الن�شاط بناءًا على الهام�س التجاري لل�شلع املنتجة حمليًا ح�شب 

نوع ال�شلعة وجمموع الهام�س التجاري للواردات ح�شب نوع ال�شلعة، وا�شتخدمت نتائج امل�شوح القت�شادية لهذا 

الن�شاط يف ح�شاب ال�شتهلك الو�شيط.

7-3 اإ�شلح ال�شلع ال�شخ�شية واملنزلية: ميثل الإنتاج اإنفاق الأ�شر يف اإ�شلح ال�شلع ال�شخ�شية واملنزلية. 

8- الفنادق والمطاعم:-
اعتمدت التقديرات على امل�شح ال�شنوي للفنادق واملطاعم الذي يقوم به املركز.  

ين واالتصاالت:- 9- النقل والتخز
زائدًا  املحلي  النتاج  )اأي  ال�شلع  من  العر�س  لجمايل  النقل  هام�س  تقديرات  على  النتاج  يقيم  النقل:   1-9

امل�شح  نتائج  اإىل  وكذلك  النقل  جمال  يف  العاملة  ال�شركات  بع�س  ميزانيات  حتليل  اإىل  اإ�شافة  الواردات( 

القت�شادي ال�شنوي.

9-2 الربيد و الأت�شالت: اعتمدت التقديرات على ح�شابات وزارة النقل والت�شالت وعلى احل�شابات اخلتامية 

لل�شركة العمانية للت�شالت وال�شركة العمانية القطرية للت�شالت.

10- الوساطة المالية:- 
وحتليل  الأخرى  الو�شاطة  و�شركات  التاأمني  و�شركات  للبنوك  ال�شنوي  امل�شح  على  التقديرات  اعتمدت   

احل�شابات اخلتامية ل�شوق م�شقط للأوراق املالية والهيئة العامة ل�شوق املال و�شركة م�شقط للإيداع وت�شجيل 

الأوراق املالية والبنك املركزي العماين.

ية:-  يع التجار ية وأنشطة المشار 11- األنشطة العقار
تندرج حتت هذا الق�شم جمموعة من الأن�شطة الفرعية واإجماًل ا�شتخدمت بيانات احلكومة و�شركات النفط   

وبيانات العمالة ومتو�شط الأجور وعدد امل�شاكن ح�شب النوع ومتو�شط الإيجار حل�شاب تفا�شيل هذا الن�شاط، 

بالإ�شافة اإىل حتليل بيانات امل�شوحات القت�شادية.

12- منتجو الخدمات الحكومية:-
احل�شابات  على  التقديرات  واعتمدت  والإهلك.  والأجور  الرواتب  الن�شاط  لهذا  امل�شافة  القيمة  متثل   

اخلتامية للدولة. وقد مت اإعادة ت�شنيف احل�شابات املالية اإىل ح�شابات اقت�شادية ح�شب املنهجية امل�شتحدثة 

)SNA 93( بالإ�شافة اإىل توزيع امل�شروفات احلكوميـــة اإىل )10( قطاعًا واإعادة تقييم الإهلك با�شتخدام 

.)Perpetual inventory Method(طريقة اجلرد الدائم للب�شائع

13- التعليم:- 
ينق�شم التعليم اإىل خا�س وعام. فالإنتاج اخلا�س ميثل اإيرادات املدار�س اخلا�شة ومدار�س اللغات، اجلامعات   

اخلا�شة، املعاهد و�شيارات تعليم القيادة. وقد اعتمدت هذه التقديرات على نتائج امل�شح القت�شادي ال�شنوي 

الذي يقوم به املركز وعلى الإح�شاءات الكمية الأخرى مثل اأعداد الطلب واملدار�س واملعاهد.
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وم�شتلزمات  الإهلك  زائدًا  التعليم احلكومي،  لقطاع  والأجور  الرواتب  فيمثل  العام  التعليم  الإنتاج يف  اأما       

الإنتاج.

14- الصحة:-
والعيادات  امل�شت�شفيات  جميع  دخل  ميثل  اخلا�س  فالإنتاج  وخا�س،  عام  اإىل  كذلك  الن�شاط  هذا  ينق�شم   

اخلا�شة وقد مت العتماد على نتائج امل�شح القت�شادي ال�شنوي.

اأما اإنتاج ن�شاط ال�شحة العامة فيمثل الرواتب والأجور لقطاع ال�شحة يف امليزانية احلكومية زائدًا الإهلك   

وم�شتلزمات الإنتاج.

15-أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية األخرى:-
ينق�شم هذا الن�شاط اإىل عام وخا�س. فالعام ميثل الرواتب والأجور لقطاع الإ�شكان وقطاع الأن�شطة الرتفيهية   

والثقافية والريا�شية زائدًا الإهلك وم�شتلزمات الإنتاج.

اأما اخلا�س فتم تقديره با�شتخدام موؤ�شرات من درا�شات قام بها املركز.  

16- األسر الخاصة التي تعين أفرادًا ألداء األعمال المنزلية:-
  مت ا�شتخدام اأعداد اخلدم وطباخي و�شواقي املنازل ومتو�شط الراتب ال�شنوي يف تقدير قيمة الإنتاج.

ب - حساب السلع والخدمات:-
ال�شتهلك النهائي للأ�شرة:-   -1

مت احت�شابه كقيمة اإ�شتهلك كل فرد من ال�شلع واخلدمات التي ت�شرتيها الأ�شر املقيمة.  

ال�شتهلك النهائي للحكومة:-   -2

مبيعات  ناق�شًا  الإنتاج  اإجمايل  باأخذ  احت�شابه  ويتم  احلكومة  ح�شابات  على  النهائي  ال�شتهلك  يبنى   

احلكومة.

اإجمايل التكوين الراأ�شمايل الثابت:-   -3

القت�شاد.  والت�شييد يف  البناء  وقيمة  واملعدات  الآلت  الواردات من  قيمة  الثابت  الراأ�شمايل  التكوين  ميثل   

وي�شاف اإىل ذلك التكوين الراأ�شمايل غري امللمو�س، وهو تقدير لقيمة خدمات امل�شوحات والتنقيب عن النفط 

والغاز.

�شادرات وواردات ال�شلع واخلدمات:-    -4

اعتمدت على اإح�شائيات التجارة اخلارجية املتعلقة بال�شلع، وتقديرات ميزان املدفوعات والذي يعد من قبل   

البنك املركزي العماين.
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يفات:-        رابعًا: المصطلحات والتعر
1- الناتج المحلي اإلجمالي:-

هو القيمة الإجمالية لل�شلع واخلدمات املنتجة داخل البلد )اإجمايل الإنتاج( ناق�شًا مواد اخلام وال�شلع واخلدمات 

الأخرى التي مت ا�شتهلكها اأثناء عملية الإنتاج )ال�شتهلك الو�شيط( خلل فرتة حمددة عادة ما تكون �شنة واحدة 

وي�شاوي )القيمة امل�شافة لكافة املنتجني املقيمني(.

التكوين  اإجمايل  النهائي اخلا�س،  النهائي )اأي ال�شتهلك  الإنفاق  اإجمايل  اأي�شًا  الناجت املحلي الإجمايل  وي�شاوي 

الراأ�شمايل، ال�شتهلك النهائي احلكومي وال�شادرات من ال�شلع واخلدمات( ناق�شًا الواردات من ال�شلع واخلدمات. 

الناجت املحلي الإجمايل ب�شعر ال�شوق ي�شاوي الناجت املحلي الإجمايل بتكلفة عوامل الإنتاج زائدًا ال�شرائب ال�شافية 

على الإنتاج والواردات.

2- الدخل القومي اإلجمالي :-
.)Net Primary Income (NY)( وي�شاوي الناجت املحلي الإجمايل ب�شعر ال�شوق زائدًا �شايف الدخل الأويل من اخلارج

ويغطي الدخل الأويل من اخلارج كل من:- 

اأ - حتويلت الأرباح. 

ب- دخل ال�شتثمار )الفوائد، اأرباح الأ�شهم... الخ( املدفوعة بوا�شطة وحدة غري مقيمة اإىل وحده مقيمة. الوحدة 

املقيمة هي وحدة لها مركز م�شالح اقت�شادية يف البلد. وعادة تعترب الوحدة لها مركز م�شالح اقت�شادية 

اإذا كانت مرتبطة بن�شاط اقت�شادي لعام واحد على الأقل.

3- إجمالي الدخل القومي المتاح :-
 . Net Current Transfers (NCT) وي�شاوي الناجت القومي الإجمايل ب�شعر ال�شوق زائدًا �شايف التحويلت اجلارية

ويقي�س هذا املوؤ�شر اإجمايل الدخل املتاح لل�شكان من اأجل ال�شتهلك النهائي )اأي ما ي�شتخدم لل�شتهلك النهائي 

اخلارج  من  الأويل  الدخل  �شايف  واخلدمات  ال�شلع  من  ال�شادرات  �شايف  الراأ�شمايل،  التكوين  اإجمايل  الإجمايل، 

والتحويلت اجلارية(.

4- إجمالي المدخرات :-
وهو الفرق بني الدخل املتاح وال�شتهلك النهائي.

5- صافي اإلقراض :-
�شايف الإقرا�س اأو �شايف ال�شتدانة جتاه بقية العامل ي�شاوي املدخرات ناق�شًا اإجمايل التكوين الراأ�شمايل زائدًا 

املتبقي من احل�شاب الراأ�شمايل مليزان املدفوعات.

�شايف الإقرا�س يعادل الر�شيد النهائي مليزان املدفوعات.

6- االستهالك النهائي لألسرة :- 
وهو عبارة عن امل�شروفات التي ت�شرفها الأ�شرة على ال�شلع، املعمرة وغري املعمــرة، واخلدمات خلل فرتة زمنية 

حمددة.
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7- االستهالك النهائي للحكومة :-
واخلدمات  ال�شلع  ت�شاوي  وهذه  احلكومي،  ال�شتخدام  اأجل  من  اأنتجت  التي  واخلدمات  ال�شلع  قيمة  ي�شاوي 

املخ�ش�شة لل�شتهلك الو�شيط زائدًا ا�شتهلك راأ�س املال الثابت وتعوي�شات العاملني ناق�شًا املبيعات من ال�شلع 

واخلدمات خلل فرتة زمنية حمددة.

8- إجمالي التكوين الرأسمالي :-
اأي الآليات، واملعدات،  وهو عبارة عن م�شروفات املنتجني على ال�شلع املعمرة التي ت�شتخدم يف عملية الإنتاج، 

واملركبات واملباين والت�شييد. وت�شمل بع�س الأ�شول غري امللمو�شة مثل م�شوحات �شناعة النفط بغر�س التنقيب 

عن النفط، وكذلك التغري يف املخزون.

9- الصادرات من السلع والخدمات :-
وت�شمل انتقال ملكية ال�شلع من املقيمني يف البلد اإىل املقيمني يف بلدان اأخرى وكذلك انتقال خدمات مقدمة من 

املنتجني املقيمني يف البلد اإىل املقيمني يف بلدان اأخرى.

10- الواردات من السلع والخدمات : -
انتقال خدمات مقدمة من  اإىل املقيمني يف داخله وكذلك  البلد  ال�شلع من املقيمني خارج  انتقال ملكية  وت�شمل 

املنتجني املقيمني خارج البلد اإىل املقيمني يف داخله.

ية  :- 11- ميزان العمليات الجار
ميثل �شايف جتارة البلد من ال�شلع واخلدمات، والدخل الأويل من اخلارج والتحويلت اجلارية.

ية والثابتة:- 12- الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار
وكمية  الأ�شعار  من  كل  الزيادة يف  ب�شبب  النمو  ي�شمل  اجلارية  بالأ�شعار  الإجمايل  املحلي  الناجت  تقديرات منو 

الإنتاج. وعند ح�شاب الناجت بالأ�شعار الثابتة )اأو بالأ�شعار ال�شائدة يف عام الأ�شا�س( يتم تكيف وتعديل اأثر ال�شعر 

على النمو القت�شادي.

 -:Deflator 13- المقلص
هو ناجت الأ�شعار اجلارية على الأ�شعار الثابتة، لذا فهو عبارة عن مقيا�س لتغريات الأ�شعار يف القت�شاد والت�شخم، 

ويحت�شب باعتباره الن�شبة املئوية للزيادة اأو النخفا�س يف املقل�س من �شنة اإىل اأخرى.

قطاع المشروعات غير المالية :-  -14
هي �شركات اأو اأ�شباه �شركات ين�شب ن�شاطها الرئي�شي على اإنتاج ال�شلع  ال�شوقية اأو اخلدمات غري املالية .   

15- قطاع المشروعات الماليــــــــة :-
يتاألف قطاع ال�شركات املالية من جميع ال�شركات اأو اأ�شباه ال�شركات املقيمة التي ت�شتغل ب�شورة رئي�شية بالو�شاطة 

املالية اأو باأن�شطة مالية م�شاعدة تت�شل ات�شال وثيقا بالو�شاطة املالية . 

قطاع الحكومة العامة :-  -16
ال�شيا�شية ومتار�س  بالطرق  تن�شاأ  قانونية  الوحدات احلكومية على جميع م�شتوياتها وهي وحدات  كافة  وي�شمل 

�شلطات ت�شريعية اأو تنفيذية اأو ق�شائية يف منطقة معينة والوظيفة الأ�شا�شية لهذه الوحدات هي القيام مب�شئولية 
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تقدمي ال�شلع واخلدمات للمجتمع ككل اأو اإىل العائلت جمانًا اأو ب�شعر رمزي ومتول هذه ال�شلع واخلدمات من 

ال�شرائب والدخول الأخرى التي حت�شل عليها احلكومة. كما اأن احلكومة تقوم باإعادة توزيع الدخل والرثوة عن 

طريق التحويلت. وتعمل هذه الوحدات يف جمال الإنتاج غري ال�شوقي.

17- القطاع العائلي :-
اأنها ) جمموعة �شغرية من الأفراد  التنظيمية لهذا القطاع وتعرف الأ�شرة على  تعترب الأ�شرة  مبثابة الوحدة 

م�شرتكون يف معي�شة واحدة وم�شاهمون معًا من دخولهم اأو ثرواتهم يف تغطية تكاليف املعي�شية وي�شتهلكون بع�س 

ال�شلع واخلدمات ب�شورة جماعية مثل ال�شكن والطعام .. الخ ( . ول يعترب خدم املنازل )الذين تدفع لهم الأ�شرة 

اأجورًا مقابل خدماتهم( جزءًا من هذه الأ�شرة حتى ولو كانوا يعي�شون مع الأ�شرة يف م�شكن واحد ، حيث تعترب 

تكاليف املعي�شة والأكل �شمن الأجور النقدية املدفوعة لهم ،  اإذ  اأن اخلدم ل ي�شاركون يف وعاء الدخل املايل 

للأ�شرة ، وي�شتتبع ذلك عدم احت�شاب تكاليف معي�شية هوؤلء اخلدم �شمن ا�شتهلك الأ�شرة التي يعملون لديها 

وبالتايل فاإنهم يعاملون كاأ�شر م�شتقلة . ويدخل يف اعداد هذه الوحدات اأفراد الأ�شرة الذين يعي�شون يف موؤ�ش�شات 

اأو يف  مثل املر�شى الذين يبقون يف امل�شت�شفيات ملدة طويلة ، كذلك الذين يعي�شون يف حملت واأماكن العبادة 

ال�شجون ملدة طويلة وكذلك الأفراد من كبار ال�شن الذين يعي�شون يف بيوت العجزة حيث تعترب هذه عائلة موؤ�ش�شية.

18- قطاع الهيئات التي ال تهدف إلى الربح وتخدم العائالت :-
هي كيانات قانونية اأو اجتماعية تن�شاأ بغر�س اإنتاج ال�شلع واخلدمات ول ميكنها مركزها من اأن ت�شبح م�شدر 

دخل اأو ربح اأو غري ذلك من الك�شب املادي للموؤ�ش�شات التي تن�شـئها اأو ت�شيطر عليها اأو متولها.

19- قطاع العالم الخارجي :-
ي�شمل كافة الوحدات غري املقيمة التي تدخل يف معاملت مع الوحدات املقيمة اأو يكون لها روابط اقت�شادية مع 

هذه الوحدات . وي�شمل هذا القطاع تلك الوحدات التنظيمية غري املقيمة املوجودة داخل حدود الدولة اجلغرافية 

مثل ال�شفارات والقواعد الع�شكرية الخ . اإ�شافة اإىل الوحدات غري املقيمة املوجودة خارج الدولة.

20- حساب اإلنتاج :-
وتعر�س  توازن  كبند  امل�شافة  القيمة  احل�شاب  هذا  ويربز  اجلاريه  احل�شابات  �شل�شلة  يف  الأول  احل�شاب  وهو 

القيمة امل�شافة اجماليه و�شافيه بعد خ�شم الهلك ويعد هذا احل�شاب لكافة الوحدات التنظيمية فالقطاعات 

فالقت�شاد القومي )كما يعد للمن�شاآت وال�شناعات(.

يع األولي للدخل :- 21- حساب التوز
يبني ح�شاب التوزيع الأويل للدخل كيفية توزيع اإجمايل القيمة امل�شافة على عاملي اليد العاملة وراأ�س املال وعلى 

الدخول   ) ميزان )ر�شيد  املوازن هو  وبنده   . ومنه  العامل  بقيه  اإىل  التدفقات   ، الأمر  اقت�شى  واإذا   ، احلكومة 

الأولية.

22- حساب توليد الدخل :-
ح�شاب توليد الدخل يقيد من وجهة نظر املنتجني ، املعاملت التوزيعية املت�شلة مبا�شرة بعملية الإنتاج.  وتتاألف 

املوارد من القيمة امل�شافة ، وت�شمل ا�شتخداماته تعوي�شات امل�شتخدمني وال�شرائب على النتاج وعلى امل�شتوردات، 

خم�شومًا منها الإعانات بقدر ما تكون م�شمولة يف تقييم املخرجات والبند املوازن هو فائ�س الت�شغيل/الدخل 

املختلط .
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يع الثانوي للدخل :- 23- حساب التوز
ويتناول اإعادة توزيع الدخل من خلل التحويلت النقدية فقط ، وذلك بهدف التمييز بني توزيـعات الدخل من 

الدخل  التوازن يف هـذا احل�شاب هو  وبند   . العينية  التحويلت  وتوزيعاته من خلل  النقدية  التحويلت  خلل 

املتاح. ويت�شمن هذا احل�شاب ثلثة اأنواع من التحويلت اجلارية النقدية هي :-

1 - ال�شرائب اجلارية على الدخل والرثوة وت�شمل : �شرائب الدخل بالن�شبة للقطاع العائلي، وال�شرائب اجلارية 

على الأرباح كما يف امل�شروعات، وكذلك ال�شرائب على الرثوة التي تدفع ب�شفة دورية .

2 - املزايا وامل�شاهمات الجتماعية التي يح�شل عليها العاملون يف القطاع الأهلي .

3- التحويلت اجلارية الأخرى مثل �شايف الأق�شاط وامل�شتحقات للتاأمني على غري احلياة ، كما ي�شمل التحويلت 

فيما بني الوحدات احلكومية اأو فيما بني القطاع العائلي .

يع الدخل العيني :- 24- حساب إعادة توز
اأوًل املنافع  التوزيع فهو يقيد  اإعادة  اآخرين يف و�شف عملية  العيني عن�شرين  اإعادة توزيع الدخل  يبني ح�شاب 

الجتماعية العينية ، التي ت�شمل املنافع التي ل تتكبد الأ�شر املعي�شية املتلقية نفقات من اأجلها واملنافع التي تتحمل 

الأ�شر املعي�شية نفقاتها الأولية ثم ت�شدد لها فيما بعد . ثانيًا ، يقيد احل�شاب حتويل ال�شلع واخلدمات غري ال�شوقية 

الفردية ، مثل التعليم ، غري امل�شمولة يف املنافع الجتماعية العينية . فجميع هذه املعاملت تدرج حتت عنوان 

التحويلت الجتماعية العينية يف ت�شنيف املعاملت التوزيعية .

25- حساب استخدام الدخل :-
. وينق�شم اإىل ح�شابني فرعيني هما : ح�شاب  يعالج ال�شتخدامات املختلفة للدخل وينتهي بر�شيد هو الدخار 

ا�شتخدامات الدخل املتاح ، وح�شاب ا�شتخدامات الدخل املتاح املعدل . ومن هذين احل�شابني الفرعيني يلحظ 

اأن ال�شتهلك النهائي ي�شاوي الإنفاق ال�شتهلكي النهائي الفعلي على امل�شتوى القومي وان اختلفا على امل�شتوى 

القطاعي .

26- حساب رأس المال :-
تنطوي  التي  الراأ�شمالية  والتحويلت  املالية  غري  الأ�شول  باحتياز  املت�شلة  املعاملت  املال  راأ�س  ح�شاب  يقيد 

على اإعادة توزيع للرثوة .  ويت�شمن اجلانب الأي�شر �شايف الإدخار والتحويلت الراأ�شمالية املتلقاه والتحويلت 

الراأ�شمالية املدفوعة )باإ�شارة �شالبة( بغية التو�شل اإىل ذلك اجلزء من التغريات يف �شايف القيمة الناجم عن 

الدخار و�شايف التحويلت الراأ�شمالية . ويدرج ح�شاب راأ�س املال بني ال�شتخدامات خمتلف اأنواع ال�شتثمار يف 

الأ�شول غري املالية . ونظرًا لأن ا�شتهلك راأ�س املال الثابت هو تغري �شالب يف الأ�شول الثابتة فاإنه يقيد ، م�شبوقًا 

باإ�شارة �شالبة ، يف اجلانب الأمني من احل�شاب . ويقيد اإجمايل تكوين راأ�س املال الثابت )+( وا�شتهلك راأ�س 

املال الثابت )-( يف هذا اجلانب يعادل قيد �شايف تكوين راأ�س املال الثابت. والبند املوازن هو اإما �شايف الإقرا�س 

)+(، الذي يقي�س املبلغ ال�شايف الذي يتاح يف النهاية لوحدة اأو قطاع ما لتمويل ، ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة 

، وحدات اأو قطاعات اأخرى ، اأو �شايف القرتا�س )-( ، الذي يقابل املبلغ الذي تكون وحدة اأو قطاع ما م�شطرًا 

يف النهاية لقرتا�شه من الآخرين .

27- الحساب المالي :-
ويعالج العمليات املتعلقة بالأدوات املالية كاأ�شول اأو خ�شوم. حيث تت�شاوى التغريات يف اللتزامات مع التغريات 

يف الأ�شول على امل�شتوى الإجمايل . ولكنها تختلف على امل�شتوى القطاعي مبا يف ذلك العامل اخلارجي . ويعترب 
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احل�شاب املايل احل�شاب الثاين بعد ح�شاب راأ�س املال الذي يعك�س التغريات التي حتدث على الأ�شول واللتزامات 

خلل العام حمل الدرا�شة نتيجة التعاملت بني القطاعات وتقييم الأ�شول اأو اخل�شوم املالية بالقيمة املدفوعة 

ل�شتحواذها . ول ت�شمل القيمة العمولت اأو تكاليف اخلدمات التي تدفع اأثناء عملية ال�شتحواذ حيث ت�شجل هذه 

التكاليف كمدفوعات مثل �شراء اخلدمات. كما ت�شتبعد اأي�شا ال�شرائب على العمليات املالية حيث تعترب �شرائب 

على اخلدمات �شمن ال�شرائب على املنتجات . وي�شجل الفرق بني القيمة ال�شمية وقيمة الإ�شدار على انه فوائد 

البعد  املالية ذات  التدفقات  البداية جلداول  نقطة  املايل  ويعترب احل�شاب   . املالية  الورقة  متحققة خلل عمر 

الثلثي والتي متثل اإ�شافة هامة يف النظام اجلديد 

28- التغيرات األخرى في حجم األصول :-
يقيد ح�شاب التغريات الأخرى يف حجم الأ�شول الأحداث ال�شتثنائية التي توؤدي اإىل تغري حجم الأ�شول واخل�شوم. 

ولي�س فقط اإىل تغري قيمتها . فبالإ�شافة اإىل نوع الأحداث كاأثار احلرب والزلزل ، ي�شمل هذا احل�شاب بع�س 

عنا�شر التعديل مثل التغريات يف الت�شنيف والهيكل التي ميكن اأن يكون اأو ل يكون لها تاأثري يف �شايف القيمة. 

ويقيد البند املوازن وهو التغريات يف �شايف القيمة املالية الناجمة عن التغريات يف حجم الأ�شول  يف اجلانب 

الأي�شر.

29- الميزانيات العمومية :-
امليزانية الفتتاحية وامليزانية اخلتامية تعر�شان الأ�شول يف اجلانب الأمين واخل�شوم و�شايف القيمة املالية يف 

اجلانب الأي�شر . تقيم الأ�شول واخل�شوم بالأ�شعار ال�شائدة يف التاريخ الذي تعد فيه امليزانية العمومية . و�شايف 

القيمة ، اأي الفرق بني الأ�شول واخل�شوم ، هو البند املوازن للميزانيات العمومية . وهو ي�شاوي القيمة احلالية 

للميزانيات  تف�شيًل  الأكرث  العر�س  طرائق  ويف   . ما  قطاع  اأو  وحدة  تقتنيه  الذي  القت�شادية  القيمة  ملخزون 

العمومية ، تظهر الأ�شول واخل�شوم با�شتعمال الت�شنيف الأكرث تف�شيًل للأ�شول واخل�شوم .



الـجــداول
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Table (1) جدول    
المؤشرات االقتصادية العامة

 General Economic Indicators

Indicators (1)2016 2015 2014 المؤشرات

Population (000) 4,414 4,159 3,993 (000)عدد السكان 

GDP at Current Market Prices  (Mn.R.O.) 25,694.0 26,494.0 31,173.9 (ع.مليون ر)الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية 

-Annual Growth (%) -3.0 -15.0 2.9 (%)معدل النمو - 

Imports of Goods & Services at Current 
Prices (Mn.R.O.) 12,008.8 14,140.8 14,556.0 مليون )الواردات من السلع والخدمات باالسعار الجارية 

(ع.ر

-Annual Growth (%) -15.1 -2.9 -9.5 (%)معدل النمو - 

GDP at Constant - Base 2010 (Mn. R.O.) 28,858.4 27,384.3 26,145.4  2010أساس - الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
(ع.مليون ر)

-Annual Growth (%) 5.4 4.7 1.2 (%)معدل النمو - 

Imports of Goods & Services at Constant 
Prices (Mn.R.O.) 11,684.9 13,907.6 13,956.4 مليون )الواردات من السلع والخدمات باألسعار الثابتة  

(ع.ر

-Annual Growth (%) -16.0 -0.3 -10.0 (%)معدل النمو - 

GDP per Capita in Omani Rials 5,821 6,370 7,807  نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي بالريال العماني

GNI per Capita in Omani Rials 5,651 6,161 7,394  نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالريال العماني

GDP per Capita in US Dollars 15,139 16,568 20,305  نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكي

Percentage Growth in GDP per Capita -8.6 -18.4 -0.6 (%) نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 

Percentage Growth in Real GDP per Capita -0.7 0.6 -2.3  نسبة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي 
(%)باألسعار الثابتة 

GDP Deflator 89.0 96.7 119.2  مقلص الناتج المحلي االجمالي

-Annual Growth (%) -8.0 -18.9 1.7 (%)معدل النمو - 

Non Mining & Quarrying GDP Deflator 109.8 109.0 111.9 مقلص الناتج المحلي االجمالي لألنشطة االقتصادية عدا 
المناجم والمحاجر

-Annual Growth (%) 0.8 -2.6 3.0 (%)معدل النمو - 

Consumer Price Index (2012= 100) 103.3 102.2 102.1 (100 = 2012)الرقم القياسي ألسعار المستهلكين 

-Annual Growth (%) 1.1 0.1 1.0 (%)معدل النمو - 

Government Budget Deficit (-) / Surplus 
(+) (Mn.R.O.) -5,300.0 -4,631.4 -1,064.3 مليون )فى ميزانية الحكومة  (-)او العجز  (+)الفائض 

(ع.ر

-Relative Share to GDP (%) -20.6 -17.5 -3.4 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلي األجمالي - 

Current Account Balance(2) -4,736.7 -4,211.6 1,717.3 (2) ميزان العمليات الجارية 

-Relative Share to GDP (%) -18.4 -15.9 5.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلي األجمالي - 

1. Provisional مبدئي. 1 

2. CBO data البنك المركزي العماني- من بيانات ميزان المدفوعات . 2
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Table (2) جدول
 اجماليات الحسابات القومية باألسعار الجارية

 Main National Accounts Aggregates at Current Prices

Aggregates (1)2016 2015 2014 االجماليات
Mn. R.O. ع.مليون ر

1- GDP at Basic Prices 25,884.3 27,297.1 32,498.7 الناتج المحلي االجمالي بسعر األساس- 1

2-Taxes less Subsidies on products -190.3 -803.1 -1,324.8 الضرائب ناقص األعانات على المنتج- 2

3-Gross Domestic Product (GDP) at 
Market Prices (1+2) 25,694.0 26,494.0 31,173.9 (2+1)الناتج المحلي االجمالى بسعر السوق - 3

4-Net Primary income from abroad -752.5 -869.8 -1,648.2 صافي الدخل األولي االجمالى من العالم -  4
الخارجي

5-Gross National Income (GNI) (3+4) 24,941.5 25,624.1 29,525.8 (4+3)اجمالى الدخل القومي - 5

6-Net Current Transfers from 
abroad -4,031.0 -4,226.0 -4,037.3 صافي التحويالت الجارية من العالم الخارجي- 6

7-Gross National Disposable Income 
(GNDI) (5+6) 20,910.5 21,398.1 25,488.4 (6+5)اجمالي الدخل القومي المتاح - 7

8-Final Consumption Expenditure 17,397.2 17,413.7 17,337.4 االستهالك النهائي- 8

9-Gross National Saving (7-8) 3,513.3 3,984.4 8,151.0 (8-7)األدخار القومي األجمالي - 9

10-Gross Fixed Capital Formation 7,504.2 7,563.6 7,522.9 اجمالي التكوين الرأسمالي الثابت- 10

11- Net Export of Goods and Servcies -32.2 568.6 7,110.1 صافي الصادرات من السلع والخدمات- 11

12- Net Lending ( + ) Borrowing ( - ) 1,700.3 4,617.1 -827.4 ( - )االقتراض  ( + )صافي االقراض - 12

1. Provisional مبدئي. 1 
-Note: :مالحظة- 

Items (4) (6) (11) and (12) depend on 
BOP from CBO تتغير حسب بينات  (12)و  (11) (6) (4)البنود 

ميزان المدفوعات من البنك المركزي العماني
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Table (3) جدول
 الناتج المحلي االجمالى حسب نوع النشاط االقتصادى باألسعار الجارية

Gross Domestic Product (GDP) by Kind of Economic Activity at Current Prices

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

1- Total Petroleum Activities 6,970.9 8,788.7 14,450.2 اجمالي االنشطة النفطية- 1 
  1.1 Extraction of Crude Petroleum &  
Incidental Services to Oil & Gas 
Extraction

5,737.9 7,587.5 13,448.2  استخراج النفط الخام والخدمات الثانوية المتصلة 1.1 
بإستخراج النفط والغاز

  1.1.1 Extraction of Crude Petroleum 4,994.4 6,822.9 12,744.8  استخراج النفط الخام1.1.1 
  1.1.2 Incidental Services to Oil & Gas 
Extraction 743.5 764.6 703.4  الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز1.1.2 

  1.2 Extraction of Natural Gas 1,232.9 1,201.3 1,002.0  استخراج الغاز الطبيعي1.2 

2 - Non Petroleum Activities 19,695.9 19,201.5 18,677.8 اجمالي االنشطة غير النفطية - 2 

A - Agriculture 297.4 285.1 233.6 الزراعة-   أ 

B - Fishing 197.3 167.6 163.1 األسماك-   ب 

C - Mining and Quarrying 131.0 122.8 120.0 التعدين واستغالل المحاجر-   ج 

    - Mining of Non Ferrous Metal Ores 40.0 37.5 40.5 استخراج خامات المعادن     - 

    - Other Mining & Quarrying 91.0 85.3 79.5 استخراج االحجار والطين والرمل     - 

D - Manufacturing 2,449.3 2,866.4 3,059.7 الصناعة التحويلية-   د 
    - Manufacturing of  Refined     
Petroluem Products 150.1 212.7 43.3 صناعة المنتجات النفطية المكررة     - 

   - Manufacturing of Chemicals and    
Chemical Products 1,189.5 1,459.2 1,757.4 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية     - 

    - Other Manufacturing 1,109.7 1,194.6 1,259.0 الصناعات التحويلية األخرى     - 

E - Electricity and Water Supply 540.9 511.9 455.6 امدادات الكهرباء والمياه-   هـ 

F - Building and Construction 2,285.1 2,067.1 1,904.2 االنشاءات-   و 

G - Wholesale and Retail Trade 2,147.7 2,239.0 2,234.5 تجارة الجملة والتجزئة-   ز 

H - Hotels and Resturants 267.5 255.8 238.0 الفنادق والمطاعم-   ح 
I - Transport , Storage and  
Communication 1,482.1 1,593.3 1,485.0 النقل والتخزين واالتصاالت-   ط 

   - Land Transport 564.4 686.8 714.8 النقل البرى     - 

   - Air Transport 72.7 106.5 53.4 النقل الجوى     - 
   - Supporting & Auxilliary Transport 
Activities 368.8 350.5 288.5 األنشطة الداعمة والمساعدة     - 

   - Post & Telecommuncation 476.1 449.6 428.3 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية     - 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (3) تابع 

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

J - Financial Intermediation 1,549.5 1,486.6 1,427.8 الوساطة المالية-   ى 
   - Financial Intermediation Except                  
      Insurance 950.3 923.3 870.6 الوساطة المالية عدا التامين     - 

   - Insurance 599.2 563.3 557.2 التأمين     - 

K - Real Estate & Business Activities 1,325.3 1,249.4 1,202.5 األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع       -   ك 
     التجارية

    - Real Estate 679.2 654.3 639.0 األنشطة العقارية      - 

    - Other Business Activities 646.1 595.0 563.6 أنشطة المشاريع التجارية      - 

L - Public Administration & Defence 3,708.1 3,296.5 3,192.7 االدارة العامة والدفاع-   ل 

M - Education 1,781.4 1,669.6 1,644.7 التعليم-   م 

N - Health 911.7 826.0 762.2 الصحة-   ن 
O - Other Community, Social and        
Personal Services 446.0 406.0 415.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية                -   س 

        والشخصية األخرى
P - Private Household with Employed  
Persons 175.5 158.5 139.0 األسر الخاصة التى تعين افرادا الدارة األعمال       -    ع 

        المنزلية

3- TOTAL (1+2) 26,666.7 27,990.2 33,128.0 (2+1)اجمالي - 3  
Financial Intermediation Services 
Indirectly Measured -782.4 -693.1 -629.3  خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة

 GDP at Basic Prices 25,884.3 27,297.1 32,498.7  الناتج المحلي اإلجمالي بسعر األساس

 Plus : Taxes less Subsidies on products -190.3 -803.1 -1,324.8 الضرائب ناقص األعانات على المنتج:  زائدا 

GDP at Market Prices 25,694.0 26,494.0 31,173.9 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Table (4) جدول
2010أساس -  الناتج المحلي االجمالى حسب نوع النشاط االقتصادى باألسعار الثابتة 

Gross Domestic Product (GDP) by Kind of Economic Activity at Constant Prices - Base 2010

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

1- Total Petroleum Activities 11,856.0 11,588.1 11,097.5 اجمالي االنشطة النفطية- 1 
  1.1 Extraction of Crude Petroleum &  
Incidental Services to Oil & Gas   
Extraction

10,949.8 10,701.0 10,230.5  استخراج النفط الخام والخدمات الثانوية المتصلة 1.1 
بإستخراج النفط والغاز

  1.1.1 Extraction of Crude Petroleum 10,334.0 10,066.9 9,667.7  استخراج النفط الخام1.1.1 
  1.1.2 Incidental Services to Oil & Gas  
Extraction 615.8 634.1 562.9  الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز1.1.2 

  1.2 Extraction of Natural Gas 906.1 887.1 867.0  استخراج الغاز الطبيعي1.2 

2 - Non Petroleum Activities 18,016.3 17,694.1 16,769.0 اجمالي االنشطة غير النفطية - 2 

A - Agriculture 279.9 261.3 229.3 الزراعة-   أ 

B - Fishing 187.4 172.4 141.7 األسماك-   ب 

C - Mining and Quarrying 112.9 110.5 100.0 التعدين واستغالل المحاجر-   ج 

    - Mining of Non Ferrous Metal Ores 29.1 27.4 22.9 استخراج خامات المعادن     - 

    - Other Mining & Quarrying 83.8 83.0 77.2 استخراج االحجار والطين والرمل     - 

D - Manufacturing 2,655.1 2,649.4 2,501.4 الصناعة التحويلية-   د 
    - Manufacturing of  Refined  Petroluem 
Products 78.4 80.7 76.5 صناعة المنتجات النفطية المكررة     - 

   - Manufacturing of Chemicals and  
Chemical Products 1,346.1 1,343.5 1,196.3 صناعة المواد والمنتجات الكيميائية     - 

    - Other Manufacturing 1,230.6 1,225.2 1,228.6 الصناعات التحويلية األخرى     - 

E - Electricity and Water Supply 584.6 533.8 478.4 امدادات الكهرباء والمياه-   هـ 

F - Building and Construction 2,221.5 2,012.1 1,848.5 االنشاءات-   و 

G - Wholesale and Retail Trade 2,149.2 2,221.1 2,122.2 تجارة الجملة والتجزئة-   ز 

H - Hotels and Resturants 268.7 259.7 234.2 الفنادق والمطاعم-   ح 
I - Transport , Storage and    
Communication 1,701.2 1,738.6 1,651.5 النقل والتخزين واالتصاالت-   ط 

   - Land Transport 591.0 661.0 682.3 النقل البرى     - 

   - Air Transport 128.8 128.6 109.0 النقل الجوى     - 
   - Supporting & Auxilliary Transport  
Activities 376.1 363.1 314.0 األنشطة الداعمة والمساعدة     - 

   - Post & Telecommuncation 605.2 585.9 546.2 البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية     - 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (4) تابع 

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

J - Financial Intermediation 1,509.6 1,460.5 1,377.1 الوساطة المالية-   ى 
   - Financial Intermediation Except                  
      Insurance 986.3 968.6 904.4 الوساطة المالية عدا التامين     - 

   - Insurance 523.3 491.9 472.7 التأمين     - 

K - Real Estate & Business Activities 1,226.0 1,173.8 1,121.4 األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع -   ك 
التجارية

    - Real Estate 647.9 633.3 619.1 األنشطة العقارية      - 

    - Other Business Activities 578.2 540.5 502.3 أنشطة المشاريع التجارية      - 

L - Public Administration & Defence 2,692.2 2,732.6 2,653.5 االدارة العامة والدفاع-   ل 

M - Education 1,407.6 1,362.6 1,320.1 التعليم-   م 

N - Health 555.5 546.9 537.9 الصحة-   ن 
O - Other Community, Social and   
Personal Services 337.1 342.2 346.1 أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية  والشخصية -   س 

األخرى
P - Private Household with Employed 
Persons 127.9 116.6 105.7 األسر الخاصة التى تعين افرادا الدارة األعمال -    ع 

المنزلية

3- TOTAL (1+2) 29,872.3 29,282.1 27,866.5 (2+1)اجمالي - 3  
Financial Intermediation Services 
Indirectly Measured -804.7 -720.6 -648.4  خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة

 GDP at Basic Prices 29,067.6 28,561.6 27,218.2  الناتج المحلي االجمالي بسعر األساس

 Plus : Taxes less Subsidies on products -209.2 -1,177.3 -1,072.7 الضرائب ناقص األعانات على المنتج:  زائدا 

GDP at Market Prices 28,858.4 27,384.3 26,145.4 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Table (5) جدول
حساب السلع والخدمات باألسعار الجارية

Goods & Services Account at Current Prices

Items (1)2016 2015 2014 البيان
Mn. R.O. ع.مليون ر

Resources الموارد

Output 42,147.7 43,550.2 49,918.2 االنتاج 

Imports of Goods and Services 12,008.8 14,140.8 14,556.0 الواردات من السلع والخدمات

Taxes less subsidies on products -190.3 -803.1 -1,324.8 الضرائب ناقص األعانات على المنتج

TOTAL 53,966.1 56,887.9 63,149.4 المجموع

Uses االستخدامات

Intermediate Consumption 15,481.0 15,560.0 16,790.2 مستلزمات االنتاج

Final Consumption Expenditure 17,397.2 17,413.7 17,337.4 االستهالك النهائي

   Households 9,894.4 9,926.4 9,600.0    األسري

   Government 7,476.6 7,456.6 7,704.4    الحكومي

   Non Profit Institutions 26.2 30.7 33.0    الهيئات التي ال تهدف الى الربح

Gross Fixed Capital Formation 7,504.2 7,563.6 7,522.9 اجمالى التكوين الرأسمالي الثابت

   Building and Construction 5,560.2 5,265.3 4,850.3    المباني والتشييدات

   Machinery and Equipment 915.8 1,240.9 1,699.8    االالت والمعدات

   Intangible Fixed Assets 1,028.3 1,057.4 972.8    االصول غير الملموسة

Changes in Inventories 824.8 948.1 -796.5 التغير في المخزون

Exports of Goods and Services(2) 9,920.3 12,137.8 18,722.0 (2)الصادرات من السلع والخدمات 

Re-Export 2,056.3 2,571.6 2,944.1 إعادة التصدير
Financial Intermediation Services 
Indirectly Measured 782.4 693.1 629.3 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
TOTAL 53,966.1 56,887.9 63,149.4 المجموع

1.Provisional مبــدئــي. 1
2.Exclude Re-Export مطروح منه إعادة التصدير. 2



30

Table (6) جدول
2010أساس -  حساب السلع والخدمات باألسعار الثابتة 

Goods & Services Account at Constant Prices - Base 2010

Items (1)2016 2015 2014 البيان
Mn. R.O. ع.مليون ر

Resources الموارد

Output 46,045.3 45,078.2 43,301.8 االنتاج 

Imports of Goods and Services 11,684.9 13,907.6 13,956.4 الواردات من السلع والخدمات

Taxes less subsidies on products -209.2 -1,177.3 -1,072.7 الضرائب ناقص األعانات على المنتج

TOTAL 57,521.0 57,808.5 56,185.5 المجموع

Uses االستخدامات

Intermediate Consumption 16,173.0 15,796.1 15,435.2 مستلزمات االنتاج

Final Consumption Expenditure 15,625.9 15,712.8 15,807.4 االستهالك النهائي

   Households 9,477.5 9,468.1 9,303.7    األسري

   Government 6,124.8 6,216.7 6,473.6    الحكومي

   Non Profit Institutions 23.7 28.0 30.1    الهيئات التي ال تهدف الى الربح

Gross Fixed Capital Formation 7,127.2 7,180.7 7,099.8 اجمالى التكوين الرأسمالي الثابت

   Building and Construction 5,424.9 5,143.7 4,725.4    المباني والتشييدات

   Machinery and Equipment 836.2 1,145.3 1,582.9    االالت والمعدات

   Intangible Fixed Assets 866.1 891.8 791.6    االصول غير الملموسة

Changes in Inventories 1,914.0 835.0 -606.7 التغير في المخزون

Exports of Goods and Services(2) 13,944.0 15,120.9 14,917.5 (2)الصادرات من السلع والخدمات 

Re-Export 1,932.2 2,442.4 2,883.8 إعادة التصدير
Financial Intermediation Services 
Indirectly Measured 804.7 720.6 648.4 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
TOTAL 57,521.0 57,808.5 56,185.5 المجموع

1.Provisional مبــدئــي. 1
2.Exclude Re-Export مطروح منه إعادة التصدير. 2
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Table (7) جدول 
االستهالك الحكومي حسب نوع االنفاق باألسعار الجارية

 Government Consumption by Type of Expenditure at Current Prices

Items of Expenditure (1)2016 2015 2014 بنود المصروفات
Mn. R.O. ع.مليون ر

 Compensation of Employees 5,271.4 5,437.6 5,304.9  تعويضات العاملين

   Wages and Salaries 4,601.6 4,746.6 4,623.4   الرواتب واالجور

   Contributions to Social Security 669.8 690.9 681.5   المساهمة في صندوق المعاشات

 Purchase of Goods, Services 1,404.5 1,536.4 1,960.7  المشتريات من السلع والخدمات

 Other 936.5 605.8 533.7  أخرى

 Less Market Output 135.8 123.1 94.8  ناقصا مخرجات سوقيه

TOTAL 7,476.6 7,456.6 7,704.4 المجموع
1. Provisional مبــدئــي.  1

Table (8) جدول
القيمة المضافة لمنتجي الخدمات الحكومية حسب نوع النشاط باألسعار الجارية والثابتة

 Value Added of Producers of Government Services 
by Kind of Activity at Current & Constant Prices

Activity (1)2016 2015 2014 النشاط
Mn. R.O. ع.مليون ر

Current Prices األسعار الجارية

 1- Public Administration 3,708.1 3,296.5 3,192.7 االدارة العامة- 1 

 2- Education  1,629.8 1,527.4 1,508.6 التعليم- 2 

 3- Health 832.0 753.8 697.8 الصحة- 3 

 4- Other Community & Social 
Services 387.4 352.6 359.5 الخدمات المجتمعية واألجتماعية            - 4 

األخرى

 5- Electricity & Water 68.6 64.9 61.7 الكهرباء والمياة- 5 

 6- Transport 48.6 46.1 21.1 النقل- 6 

TOTAL 6,674.4 6,041.4 5,841.4 المجموع

Constant Prices at 2010 2010األسعار الثابتة لعام 

 1- Public Administration 2,692.2 2,732.6 2,653.5 االدارة العامة- 1 

 2- Education  1,210.5 1,171.8 1,148.7 التعليم- 2 

 3- Health 508.1 500.3 493.3 الصحة- 3 

 4- Other Community &                  
Social Services 288.0 292.3 294.0 الخدمات المجتمعية واألجتماعية            - 4 

األخرى

 5- Electricity & Water 61.1 55.8 52.5 الكهرباء والمياة- 5 

 6- Transport 56.1 54.2 32.0 النقل- 6 

TOTAL 4,816.1 4,807.1 4,674.0 المجموع
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Table (9) جدول
جدول تحليلي-  حساب السلع و الخدمات 

  Goods & Services Account - Analytical Table

Economic Aggregates (1)2016 2015 2014 االجماليات االقتصادية
Mn. R.O. ع.مليون ر

Gross Output االنتاج 

Current Price (CP) 42,147.7 43,550.2 49,918.2 باألسعار الجارية
Annual Growth (%) -3.2 -12.8 2.5 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) 46,045.3 45,078.2 43,301.8 باألسعار الثابتة
Annual Growth (%) 2.1 4.1 3.6 (%)معدل نمو 
Deflator 91.5 96.6 115.3 المقلص
Annual Growth (%) -5.3 -16.2 -1.0 (%)معدل نمو 

Intermediate Consumption مستلزمات االنتاج

Current Price (CP) 15,481.0 15,560.0 16,790.2 باألسعار الجارية
Annual Growth  (%) -0.5 -7.3 2.5 (%)معدل نمو  
Share of Gross Output  (%) 36.7 35.7 33.6 (%)نسبة المساهمة من االنتاج المحلي 
Constant Price (KP) 16,173.0 15,796.1 15,435.2 باألسعار الثابتة
Annual Growth  (%) 2.4 2.3 6.7 (%)معدل نمو  
Share of Gross Output  (%) 35.1 35.0 35.6 (%)نسبة المساهمة من االنتاج المحلي 
Deflator 95.7 98.5 108.8 المقلص
Annual Growth (%) -2.8 -9.4 -3.9 (%)معدل نمو 

Imports of Goods & Services الواردات من السلع و الخدمات

Current Price (CP) 12,008.8 14,140.8 14,556.0 باألسعار الجارية
Annual Growth  (%) -15.1 -2.9 -9.5 (%)معدل نمو  
Constant Price (KP) 11,684.9 13,907.6 13,956.4 باألسعار الثابتة
Annual Growth  (%) -16.0 -0.3 -10.0 (%)معدل نمو  
Deflator 102.8 101.7 104.3 المقلص
Annual Growth (%) 1.1 -2.5 0.6 (%)معدل نمو 

Household Final Consumption االستهالك األسري النهائي

Current Price (CP) 9,894.4 9,926.4 9,600.0 باألسعار الجارية
Annual Growth  (%) -0.3 3.4 7.6 (%)معدل نمو  
Constant Price (KP) 9,477.5 9,468.1 9,303.7 باألسعار الثابتة
Annual Growth  (%) 0.1 1.8 4.2 (%)معدل نمو  
Deflator 104.4 104.8 103.2 المقلص
Annual Growth (%) -0.4 1.6 3.3 (%)معدل نمو 

Government Final Consumption االستهالك الحكومي النهائي

Current Price (CP) 7,476.6 7,456.6 7,704.4 باألسعار الجارية
Annual Growth  (%) 0.3 -3.2 17.9 (%)معدل نمو  
Constant Price (KP) 6,124.8 6,216.7 6,473.6 باألسعار الثابتة
Annual Growth  (%) -1.5 -4.0 6.5 (%)معدل نمو  
Deflator 122.1 119.9 119.0 المقلص
Annual Growth (%) 1.8 0.8 10.7 (%)معدل نمو 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (9) تابع

Economic Aggregates (1)2016 2015 2014 االجماليات االقتصادية
Mn. R.O. ع.مليون ر

Capital Formation التكوين الرأسمالي

Current Price (CP) 7,504.2 7,563.6 7,522.9 باألسعار الجارية
Annual Growth (%) -0.8 0.5 1.6 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) 7,127.2 7,180.7 7,099.8 باألسعار الثابتة
Annual Growth  (%) -0.7 1.1 2.4 (%)معدل نمو 
Deflator 105.3 105.3 106.0 المقلص
Annual Growth (%) 0.0 -0.6 -0.7 (%)معدل نمو 

Taxes less Subsidies on products الضرائب ناقص األعانات على المنتج
Current Price (CP) -190.3 -803.1 -1,324.8 باألسعار الجارية
Annual Growth (%) -76.3 -39.4 -6.4 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) -209.2 -1,177.3 -1,072.7 باألسعار الثابتة
Annual Growth (%) -82.2 9.7 17.0 (%)معدل نمو 
Deflator 91.0 68.2 123.5 المقلص
Annual Growth (%) 33.4 -44.8 -20.0 (%)معدل نمو 
Financial Intermediation Services 
Indirectly Measured

خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 
مباشرة

Annual Growth (%) 782.4 693.1 629.3 باألسعار الجارية
Annual Growth CP (%) 12.9 10.1 6.5 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) 804.7 720.6 648.4 باألسعار الثابتة
Annual Growth (%) 11.7 11.1 12.3 (%)معدل نمو 
Deflator 97.2 96.2 97.1 المقلص
Annual Growth (%) 1.1 -0.9 -5.2 (%)معدل نمو 

Non Profit Institutions الهيئات التي ال تهدف الى الربح
Current Price (CP) 26.2 30.7 33.0 باألسعار الجارية
Annual Growth (%) -14.5 -7.1 9.9 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) 23.7 28.0 30.1 باألسعار الثابتة
Annual Growth (%) -15.4 -7.2 8.8 (%)معدل نمو 
Deflator 110.9 109.8 109.7 المقلص
Annual Growth (%) 1.1 0.1 1.0 (%)معدل نمو 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (9) تابع

Economic Aggregates (1)2016 2015 2014 االجماليات االقتصادية
Mn. R.O. ع.مليون ر

Exports of Goods & Services الصادرات من السلع والخدمات
Current Price (CP) 11,976.6 14,709.4 21,666.1 باألسعار الجارية
Annual Growth (%) -18.6 -32.1 -5.1 (%)معدل نمو  
Constant Price (KP) 15,876.2 17,563.3 17,801.3 باألسعار الثابتة
Annual Growth (%) -9.6 -1.3 -2.3 (%)معدل نمو 
Deflator 75.4 83.8 121.7 المقلص
Annual Growth (%) -9.9 -31.2 -2.9 (%)معدل نمو 

Percentage Imports to GDP نسبة الواردات من الناتج المحلي اإلجمالي
Current Price (CP) 45.0 50.5 43.9 باألسعار الجارية
Change from previous year -5.5 6.6 -5.9 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 39.1 47.5 50.1 باألسعار الثابتة
Change from previous year -8.4 -2.6 -6.7 الفرق عن العام الماضى
Percentage Household Consumption 
to GDP

نسبـة االستهـالك األسـري من الناتـج المحـلي 
اإلجمالي

Current Price (CP) 37.1 35.5 29.0 باألسعار الجارية
Change from previous year 1.6 6.5 1.4 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 31.7 32.3 33.4 باألسعار الثابتة
Change from previous year -0.6 -1.1 0.7 الفرق عن العام الماضى
Percentage Government  
Consumption to GDP

نسبـة االستهـالك الحكومي من الناتـج المحـلي 
اإلجمالي

Current Price (CP) 28.0 26.6 23.3 باألسعار الجارية
Change from previous year 1.4 3.4 3.0 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 20.5 21.2 23.2 باألسعار الثابتة
Change from previous year -0.7 -2.0 1.0 الفرق عن العام الماضى
Percentage Capital Formation to 
GDP

نسبـة التكوين الرأسمـالي من الناتـج المحـلي 
اإلجمالي

Current Price (CP) 28.1 27.0 22.7 باألسعار الجارية
Change from previous year 1.1 4.3 -0.2 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 23.9 24.5 25.5 باألسعار الثابتة
Change from previous year -0.7 -1.0 0.1 الفرق عن العام الماضى

1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (9) تابع

Economic Aggregates (1)2016 2015 2014 االجماليات االقتصادية
Mn. R.O. ع.مليون ر

Percentage Taxes less subsidies on 
products to GDP

نسبـة الضرائب ناقص األعانات على المنتج من 
الناتـج المحـلي اإلجمالي

Current Price (CP) -0.7 -2.9 -4.0 باألسعار الجارية
Change from previous year 2.2 1.1 0.4 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) -0.7 -4.0 -3.8 باألسعار الثابتة
Change from previous year 3.3 -0.2 -0.5 الفرق عن العام الماضى

Percentage Financial Intermediation 
Services Indirectly Measured to GDP

نسبـة خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة 
غير مباشرة من الناتـج المحـلي اإلجمالي

Current Price (CP) 2.9 2.5 1.9 باألسعار الجارية
Change from previous year 0.5 0.6 0.1 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 2.7 2.5 2.3 باألسعار الثابتة
Change from previous year 0.2 0.1 0.2 الفرق عن العام الماضى
Percentage Non Profit Institutions to 
GDP

نسبـة الهيئات التي ال تهدف الى الربح من الناتـج 
المحـلي اإلجمالي

Current Price (CP) 0.1 0.1 0.1 باألسعار الجارية
Change from previous year 0.0 0.0 0.0 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 0.1 0.1 0.1 باألسعار الثابتة
Change from previous year 0.0 0.0 0.0 الفرق عن العام الماضى

Percentage Exports to GDP نسبة الصادرات من الناتج المحلي اإلجمالي
Current Price (CP) 44.9 52.6 65.4 باألسعار الجارية
Change from previous year -7.6 -12.8 -5.3 الفرق عن العام الماضى
Constant Price (KP) 53.1 60.0 63.9 باألسعار الثابتة
Change from previous year -6.8 -3.9 -2.8 الفرق عن العام الماضى
1. Provisional مبــدئــي.  1



36

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

Gross Domestic Product (GDP) الناتج المحلي األجمالي

Current Price (CP) 25,694.0 26,494.0 31,173.9 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -3.0 -15.0 2.9 (%)معدل نمو 
Constant Price (KP) 28,858.4 27,384.3 26,145.4 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 5.4 4.7 1.2 (%)معدل نمو 
Deflator 89.0 96.7 119.2 المقلص
Annual Growth (%) -8.0 -18.9 1.7 (%)معدل نمو 

Mining & Quarring GDP الناتج المحلي للتعدين واستغالل المحاجر

Current Price (CP) 7,101.8 8,911.6 14,570.2 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -20.3 -38.8 -2.8 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 27.6 33.6 46.7 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 11,968.9 11,698.5 11,197.6 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 2.3 4.5 -1.5 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 41.5 42.7 42.8 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 59.3 76.2 130.1 المقلص
Annual Growth (%) -22.1 -41.5 -1.3 (%)معدل نمو 

Non Mining & Quarring GDP  الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة االقتصادية عدا المناجم واستغالل
المحاجر

Current Price (CP) 18,782.5 18,385.5 17,928.5 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 2.2 2.5 7.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 73.1 69.4 57.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 17,098.7 16,863.0 16,020.6 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 1.4 5.3 4.1 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 59.3 61.6 61.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 109.8 109.0 111.9 المقلص
Annual Growth (%) 0.8 -2.6 3.0 (%)معدل نمو 

Agriculture الزراعة

Current Price (CP) 297.4 285.1 233.6 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 4.3 22.1 1.1 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.2 1.1 0.7 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 279.9 261.3 229.3 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 7.1 13.9 1.5 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.0 1.0 0.9 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 106.3 109.1 101.8 المقلص
Annual Growth (%) -2.6 7.1 -0.4 (%)معدل نمو 

1. Provisional مبــدئــي.  1

              Gross Domestic Product (GDP) by Kind of Economic Activity - Analytical Table 
جدول تحليلي- الناتج المحلي األجمالي حسب نوع النشاط األقتصادي 

Table (10) جدول
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Contd (10) تابع

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

Fishing األسماك

Current Price (CP) 197.3 167.6 163.1 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 17.7 2.8 -0.5 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.8 0.6 0.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 187.4 172.4 141.7 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 8.7 21.7 2.3 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.6 0.6 0.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 105.3 97.2 115.1 المقلص
Annual Growth (%) 8.3 -15.5 -2.8 (%)معدل نمو 

Manufacturing الصناعة التحويلية

Current Price (CP) 2,449.3 2,866.4 3,059.7 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -14.6 -6.3 -5.7 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 9.5 10.8 9.8 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 2,655.1 2,649.4 2,501.4 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 0.2 5.9 -2.8 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 9.2 9.7 9.6 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 92.2 108.2 122.3 المقلص
Annual Growth (%) -14.7 -11.6 -3.0 (%)معدل نمو المقلص 
Manufacture of Refined Petroleum Products صناعة المنتجات النفطية المكررة
Current Price (CP) 150.1 212.7 43.3 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -29.4 391.6 -68.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.6 0.8 0.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 78.4 80.7 76.5 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -2.9 5.6 17.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.3 0.3 0.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 191.5 263.4 56.6 المقلص
Annual Growth (%) -27.3 365.7 -73.1 (%)معدل نمو 

1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (10) تابع

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

 Other Manufacturing الصناعات التحويلية األخرى 

Current Price (CP) 1,109.7 1,194.6 1,259.0 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -7.1 -5.1 0.3 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.3 4.5 4.0 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,230.6 1,225.2 1,228.6 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 0.4 -0.3 1.7 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.3 4.5 4.7 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 90.2 97.5 102.5 المقلص
Annual Growth (%) -7.5 -4.9 -1.4 (%)معدل نمو 
Manufacturing of Chemicals and Chemical 
Products صناعة المواد والمنتجات الكيميائية

Current Price (CP) 1,189.5 1,459.2 1,757.4 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -18.5 -17.0 -5.1 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.6 5.5 5.6 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,346.1 1,343.5 1,196.3 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 0.2 12.3 -7.9 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.7 4.9 4.6 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 88.4 108.6 146.9 المقلص
Annual Growth (%) -18.6 -26.1 3.1 (%)معدل نمو 

Electricity, & Water Supply امدادات الكهرباء والمياة

Current Price (CP) 540.9 511.9 455.6 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 5.7 12.4 4.9 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 2.1 1.9 1.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 584.6 533.8 478.4 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 9.5 11.6 13.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 2.0 1.9 1.8 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 92.5 95.9 95.2 المقلص
Annual Growth (%) -3.5 0.7 -7.3 (%)معدل نمو 

Construction االنشاءات

Current Price (CP) 2,285.1 2,067.1 1,904.2 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 10.5 8.6 5.6 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 8.9 7.8 6.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 2,221.5 2,012.1 1,848.5 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 10.4 8.9 6.6 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 7.7 7.3 7.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 102.9 102.7 103.0 المقلص
Annual Growth (%) 0.1 -0.3 -0.9 (%)معدل نمو المقلص 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (10) تابع

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

Wholesale & Retail Trade تجارة الجملة والتجزئة

Current Price (CP) 2,147.7 2,239.0 2,234.5 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -4.1 0.2 4.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 8.4 8.5 7.2 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 2,149.2 2,221.1 2,122.2 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -3.2 4.7 0.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 7.4 8.1 8.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 99.9 100.8 105.3 المقلص
Annual Growth (%) -0.9 -4.3 3.8 (%)معدل نمو 

Hotels & Restaurants الفنادق والمطاعم

Current Price (CP) 267.5 255.8 238.0 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 4.6 7.5 8.7 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.0 1.0 0.8 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 268.7 259.7 234.2 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 3.5 10.9 6.6 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.9 0.9 0.9 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 99.5 98.5 101.6 المقلص
Annual Growth (%) 1.1 -3.1 1.9 (%)معدل نمو 

Transport, Storage & Communication النقل والتخزين واالتصاالت

Current Price (CP) 1,482.1 1,593.3 1,485.0 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -7.0 7.3 -2.1 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 5.8 6.0 4.8 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,701.2 1,738.6 1,651.5 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -2.2 5.3 9.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 5.9 6.3 6.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 87.1 91.6 89.9 المقلص
Annual Growth (%) -4.9 1.9 -10.4 (%)معدل نمو 

Financial intermediation الوساطة المالية

Current Price (CP) 1,549.5 1,486.6 1,427.8 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 4.2 4.1 7.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 6.0 5.6 4.6 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,509.6 1,460.5 1,377.1 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 3.4 6.1 10.0 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 5.2 5.3 5.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 102.6 101.8 103.7 المقلص
Annual Growth (%) 0.8 -1.8 -2.5 (%)معدل نمو 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (10) تابع

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

Real Estate & Business Activities األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة المشاريع التجارية

Current Price (CP) 1,325.3 1,249.4 1,202.5 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 6.1 3.9 5.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 5.2 4.7 3.9 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,226.0 1,173.8 1,121.4 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 4.4 4.7 2.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.2 4.3 4.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 108.1 106.4 107.2 المقلص
Annual Growth (%) 1.6 -0.7 2.8 (%)معدل نمو 

Public Administration & Defence االدارة العامة والدفاع

Current Price (CP) 3,708.1 3,296.5 3,192.7 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 12.5 3.3 12.7 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 14.4 12.4 10.2 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 2,692.2 2,732.6 2,653.5 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -1.5 3.0 2.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 9.3 10.0 10.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 137.7 120.6 120.3 المقلص
Annual Growth (%) 14.2 0.3 10.2 (%)معدل نمو 

Education التعليم

Current Price (CP) 1,781.4 1,669.6 1,644.7 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 6.7 1.5 29.7 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 6.9 6.3 5.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 1,407.6 1,362.6 1,320.1 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 3.3 3.2 10.0 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 4.9 5.0 5.0 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 126.6 122.5 124.6 المقلص
Annual Growth (%) 3.3 -1.7 17.9 (%)معدل نمو 

Health & Social Work الصحة

Current Price (CP) 911.7 826.0 762.2 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 10.4 8.4 40.1 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 3.5 3.1 2.4 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 555.5 546.9 537.9 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 1.6 1.7 9.9 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.9 2.0 2.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 164.1 151.0 141.7 المقلص
Annual Growth (%) 8.7 6.6 27.4 (%)معدل نمو 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Contd (10) تابع

Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى
Mn. R.O. ع.مليون ر

Other Community, Social & Personal Services أنشطة الخدمة المجتمعة واالجتماعية والشخصية االخرى
Current Price (CP) 446.0 406.0 415.1 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 9.8 -2.2 29.8 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.7 1.5 1.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 337.1 342.2 346.1 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -1.5 -1.1 17.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 1.2 1.2 1.3 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 132.3 118.7 119.9 المقلص
Annual Growth (%) 11.5 -1.1 10.6 (%)معدل نمو 
Private Households with Employed Persons األسر الخاصة التى تعين افرادا الداء األعمال المنزلية
Current Price (CP) 175.5 158.5 139.0 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 10.7 14.0 18.5 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.7 0.6 0.4 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) 127.9 116.6 105.7 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 9.6 10.4 5.2 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) 0.4 0.4 0.4 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 137.2 135.9 131.6 المقلص
Annual Growth (%) 1.0 3.3 12.7 (%)معدل نمو 
Financial Intermediation Services Indirectly 
Measured خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة

Current Price (CP) -782.4 -693.1 -629.3 األسعار الجارية
Annual Growth (%) 12.9 10.1 6.5 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) -3.0 -2.6 -2.0 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) -804.7 -720.6 -648.4 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) 11.7 11.1 12.3 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) -2.8 -2.6 -2.5 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 97.2 96.2 97.1 المقلص
Annual Growth (%) 1.1 -0.9 -5.2 (%)معدل نمو 

Taxes less Subsidies on products الضرائب ناقص األعانات على المنتج

Current Price (CP) -190.3 -803.1 -1,324.8 األسعار الجارية
Annual Growth (%) -76.3 -39.4 -6.4 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) -0.7 -3.0 -4.2 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Constant Price (KP) -209.2 -1,177.3 -1,072.7 األسعار الثابتة
Annual Growth (%) -82.2 9.7 17.0 (%)معدل نمو 
Relative Share to GDP (%) -0.7 -4.3 -4.1 (%)االهمية النسبية الى الناتج المحلى اإلجمالي 
Deflator 91.0 68.2 123.5 المقلص
Annual Growth (%) 33.4 -44.8 -20.0 (%)معدل نمو 
1. Provisional مبــدئــي.  1
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Mn R.O. ع.مليون ر

C
odes

Item
s الزراعة 

A
griculture األسماك 
Fishing

المناجم واستغالل المحاجر 
M

ining and quarrying

صناعة التحويلية 
ال

M
anufacturing

امدادات الكهرباء والمياة 
Electricity and w

ater
 

supply األنشاءات 
C

onstruction

تجارة الجملة والتجزئة 
W

holesale and retail
 

trade

الفنادق والمطاعم 
H

otels and
 

restaurants

البنود

الرموز

P.1 Output 354.9 172.5 15,880.6 9,344.3 1,283.2 5,105.6 3,269.8 436.9 المخرجات P.1

P.11    Market output 354.9 172.5 15,869.7 9,344.3 1,042.7 5,105.6 3,269.8 436.9 P.11   المخرجات السوقيه

P.12    Output for own final use 0.0 0.0 10.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P.12   المخرجات لإلستخدام النهائي

P.13    Other non-market output 0.0 0.0 0.0 0.0 240.5 0.0 0.0 0.0 P.13   المخرجات غير سوقيه

P.2 Intermediate consumption 121.3 9.4 1,310.4 6,284.6 827.6 3,201.5 1,035.2 198.9 االستهالك الوسيط P.2

B.1g Value added, gross/ Gross Domestic Product 233.6 163.1 14,570.2 3,059.7 455.6 1,904.2 2,234.5 238.0 (القيمة المضافة االجمالية)اجمالي الناتج المحلي  B.1g

B.1n VALUE ADDED, NET/ NET DOMESTIC 
PRODUCT 222.9 150.0 12,935.1 2,612.3 297.2 1,641.6 2,180.4 203.2 (القيمة المضافة الصافية)صافي الناتج المحلي B.1n

P.19 Financial Intermediation Services Indirectly 
Measured 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
P.19

D.1 Compensation of employees 33.4 41.8 658.2 387.8 96.6 827.9 948.4 104.8 تعويضات العاملين D.1

D.11    Wages and salaries 33.3 41.8 628.8 387.2 96.6 820.5 946.0 100.7 D.11   األجور والمرتبات

D.12    Employers' social contributions 0.1 0.0 29.4 0.6 0.0 7.7 2.4 4.0 D.12   مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2 Taxes on production and imports 0.8 0.0 19.9 138.1 14.7 74.1 2.3 5.2 الضرائب على اإلنتاج و الواردات D.2

D.39 Other subsidies on production (-) -1.4 0.0 0.0 -23.5 0.0 0.0 0.0 0.0 إعانات أخرى على اإلنتاج D.39

B.2g Operating surplus, gross 17.0 0.3 13,892.2 2,510.6 341.9 968.0 548.1 100.9 إجمالي فائض التشغيل B.2g

B.3g Mixed income, gross 183.8 121.0 0.0 46.8 2.5 34.2 735.7 27.1 إجمالي الدخل المختلط B.3g

K.1 Consumption of fixed capital 10.7 13.0 1,635.1 447.5 158.5 262.5 54.2 34.9 اندثار رأس المال K.1

B.2n OPERATING SURPLUS, NET 13.2 0.2 12,257.0 2,073.6 183.9 713.7 543.6 66.8 صافي فائض التشغيل B.2n

B.3n MIXED INCOME, NET 176.9 108.0 0.0 36.4 1.9 25.9 686.1 26.3 صافي الدخل المختلط B.3n

حساب اإلنتاج و توليد الدخل حسب نوع النشاط اإلقتصادي

2014

Table (11) جدول

Production and Generation of Income Account by Economic Activities



4
3

Mn R.O. ع.مليون ر

Codes

Item
s

صاالت 
النقل والتخزين واالت

Transport, storage and
 

com
m

unications

الوساطة المالية 
Financial

 
interm

ediation

األنشطة العقارية وااليجارية 
وأنشطة المشاريع التجارية 

Real estate and
 business activities

األدارة العامة والدفاع 
Public

 
adm

inistration and
 

defence التعليم 
Education

صحة 
ال

H
ealth and social

 
work

أنشطة الخدمة المجتمعية 
صية األخرى 

واالجتماعية والشخ
O

ther com
m

unity
 ,social and personal
 

service

صة التى تعين افرادا 
األسر الخا

الداء األعمال المنزلية 
Private households with

 
em

ployed persons

البنود

الرموز

P.1 Output 2,541.1 1,713.3 1,594.3 4,643.7 1,877.4 961.2 600.4 139.0 المخرجات P.1

P.11    Market output 2,517.7 1,713.3 1,594.3 0.8 176.4 94.9 73.2 0.0 P.11   المخرجات السوقيه

P.12    Output for own final use 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 139.0 P.12   المخرجات لإلستخدام النهائي

P.13    Other non-market output 23.4 0.0 0.0 4,643.0 1,701.0 866.3 527.2 0.0 P.13   المخرجات غير سوقيه

P.2 Intermediate consumption 1,056.1 285.5 391.7 1,451.0 232.7 199.0 185.3 0.0 االستهالك الوسيط P.2

B.1g Value added, gross/ Gross Domestic Product 1,485.0 1,427.8 1,202.5 3,192.7 1,644.7 762.2 415.1 139.0 القيمة المضافة )اجمالي الناتج المحلي 
(االجمالية B.1g

B.1n VALUE ADDED, NET/ NET DOMESTIC 
PRODUCT 1,159.4 1,387.2 1,051.0 2,889.5 1,555.7 721.5 352.8 139.0 (القيمة المضافة الصافية)صافي الناتج المحلي B.1n

P.19 Financial Intermediation Services Indirectly 
Measured 0.0 629.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
P.19

D.1 Compensation of employees 341.4 370.0 404.4 2,889.5 1,536.9 710.4 336.5 139.0 تعويضات العاملين D.1

D.11    Wages and salaries 339.0 364.5 400.4 2,373.4 1,435.6 665.4 316.4 139.0 D.11   األجور والمرتبات

D.12    Employers' social contributions 2.4 5.6 4.0 516.1 101.3 45.0 20.1 0.0 D.12   مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2 Taxes on production and imports 22.5 4.0 15.2 0.0 1.7 1.1 0.1 0.0 الضرائب على اإلنتاج و الواردات D.2

D.39 Other subsidies on production (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.6 0.0 إعانات أخرى على اإلنتاج D.39

B.2g Operating surplus, gross 462.3 424.5 255.3 303.3 106.2 53.1 53.2 0.0 إجمالي فائض التشغيل B.2g

B.3g Mixed income, gross 658.8 0.0 527.6 0.0 0.0 -2.4 13.7 0.0 إجمالي الدخل المختلط B.3g

K.1 Consumption of fixed capital 325.6 40.6 151.5 303.3 89.0 40.7 62.2 0.0 اندثار رأس المال K.1

B.2n OPERATING SURPLUS, NET 143.1 383.9 177.2 0.0 17.2 13.3 -6.7 0.0 صافي فائض التشغيل B.2n

B.3n MIXED INCOME, NET 652.4 0.0 454.2 0.0 0.0 -3.3 11.3 0.0 صافي الدخل المختلط B.3n

2014
Contd (11)تابع 



4
4

Mn R.O. ع.مليون ر

Codes

Item
s الزراعة 

Agriculture األسماك 
Fishing

المناجم واستغالل المحاجر 
M

ining and quarrying

الصناعة التحويلية 
M

anufacturing

امدادات الكهرباء والمياة 
Electricity and water

 
supply األنشاءات 

Construction

تجارة الجملة والتجزئة 
W

holesale and retail
 

trade

الفنادق والمطاعم 
Hotels and

 
restaurants

البنود

الرموز

P.1 Output 433.8 178.7 10,263.6 7,517.7 1,714.2 5,542.4 3,246.7 471.8 المخرجات P.1

P.11    Market output 433.8 178.7 201.4 7,517.7 1,405.4 5,542.4 3,246.7 471.8 P.11   المخرجات السوقيه

P.12    Output for own final use 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 P.12   المخرجات لإلستخدام النهائي

P.13    Other non-market output 0.0 0.0 1,285.4 0.0 308.7 0.0 0.0 0.0 P.13   المخرجات غير سوقيه

P.2 Intermediate consumption 148.7 11.1 8,861.3 4,651.3 1,202.3 3,475.4 1,007.7 216.0 االستهالك الوسيط P.2

B.1g Value added, gross/ Gross Domestic Product 285.1 167.6 7,648.5 2,866.4 511.9 2,067.1 2,239.0 255.8 القيمة المضافة )اجمالي الناتج المحلي 
(االجمالية

B.1g

B.1n VALUE ADDED, NET/ NET DOMESTIC 
PRODUCT 272.7 154.3 90.7 2,421.1 338.6 1,782.1 2,184.5 218.7 (القيمة المضافة الصافية)صافي الناتج المحلي B.1n

P.19 Financial Intermediation Services Indirectly 
Measured 0.0 0.0 8,788.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
P.19

D.1 Compensation of employees 43.1 42.5 689.5 385.0 99.7 898.7 967.9 116.3 تعويضات العاملين D.1

D.11    Wages and salaries 42.9 42.5 56.4 384.4 99.7 890.6 965.5 111.7 D.11   األجور والمرتبات

D.12    Employers' social contributions 0.2 0.0 32.3 0.6 0.0 8.4 2.4 4.6 D.12   مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2 Taxes on production and imports 1.1 0.0 3.2 122.6 22.0 89.1 3.0 6.2 الضرائب على اإلنتاج و الواردات D.2

D.39 Other subsidies on production (-) -1.6 0.0 8,068.9 -23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 إعانات أخرى على اإلنتاج D.39

B.2g Operating surplus, gross 19.9 0.1 95.4 2,333.9 387.5 1,042.1 409.5 102.2 إجمالي فائض التشغيل B.2g

B.3g Mixed income, gross 222.6 125.0 1,263.0 48.6 2.7 37.1 858.6 31.1 إجمالي الدخل المختلط B.3g

K.1 Consumption of fixed capital 12.3 13.3 1,295.2 445.2 173.3 285.0 54.5 37.1 اندثار رأس المال K.1

B.2n OPERATING SURPLUS, NET 15.3 0.1 63.3 1,899.3 214.9 766.2 404.9 66.0 صافي فائض التشغيل B.2n

B.3n MIXED INCOME, NET 214.8 111.7 0.0 38.0 2.1 28.1 808.7 30.2 صافي الدخل المختلط B.3n

Contd (11)تابع 
2015



4
5

Mn R.O. ع.مليون ر

Codes

Item
s

صاالت 
النقل والتخزين واالت

Transport, storage and
 

com
m

unications

الوساطة المالية 
Financial

 
interm

ediation

األنشطة العقارية وااليجارية 
وأنشطة المشاريع التجارية 

Real estate and business
 

activities

األدارة العامة والدفاع 
Public

 
adm

inistration and
 

defence التعليم 
Education

صحة 
ال

H
ealth and social

 
work

أنشطة الخدمة المجتمعية 
صية األخرى 

واالجتماعية والشخ
O

ther com
m

unity
 ,social and personal
 

service

صة التى تعين افرادا 
األسر الخا

الداء األعمال المنزلية 
Private

 
households with

 em
ployed persons

البنود

الرموز

P.1 Output 2,702.0 1,803.2 1,659.5 4,399.9 1,849.9 1,034.9 567.5 158.5 المخرجات P.1

P.11    Market output 2,650.8 1,803.2 1,659.5 0.8 185.4 106.1 72.5 0.0 P.11   المخرجات السوقيه

P.12    Output for own final use 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 158.5 P.12   المخرجات لإلستخدام النهائي

P.13    Other non-market output 51.2 0.0 0.0 4,399.1 1,664.4 928.7 495.0 0.0 P.13   المخرجات غير سوقيه

P.2 Intermediate consumption 1,108.7 316.6 410.1 1,103.4 180.3 208.9 161.5 0.0 االستهالك الوسيط P.2

B.1g Value added, gross/ Gross Domestic Product 1,593.3 1,486.6 1,249.4 3,296.5 1,669.6 826.0 406.0 158.5 (القيمة المضافة االجمالية)اجمالي الناتج المحلي  B.1g

B.1n VALUE ADDED, NET/ NET DOMESTIC 
PRODUCT 1,325.4 1,440.7 1,092.6 2,975.1 1,569.7 783.1 334.2 158.5 (القيمة المضافة الصافية)صافي الناتج المحلي B.1n

P.19 Financial Intermediation Services Indirectly 
Measured 0.0 693.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير 

مباشرة
P.19

D.1 Compensation of employees 404.8 398.8 425.0 2,975.1 1,550.8 770.0 318.8 158.5 تعويضات العاملين D.1

D.11    Wages and salaries 402.0 392.7 420.7 2,462.2 1,446.1 715.7 298.6 158.5 D.11   األجور والمرتبات

D.12    Employers' social contributions 2.7 6.1 4.3 512.9 104.7 54.3 20.2 0.0 D.12   مساهمات أرباب العمل االجتماعية

D.2 Taxes on production and imports 27.7 19.3 17.7 0.0 1.9 1.4 0.1 0.0 الضرائب على اإلنتاج و الواردات D.2

D.39 Other subsidies on production (-) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 إعانات أخرى على اإلنتاج D.39

B.2g Operating surplus, gross 530.4 375.4 265.6 321.4 116.9 57.0 61.1 0.0 إجمالي فائض التشغيل B.2g

B.3g Mixed income, gross 630.5 0.0 541.0 0.0 0.0 -2.4 13.2 0.0 إجمالي الدخل المختلط B.3g

K.1 Consumption of fixed capital 267.9 45.8 156.7 321.4 99.9 42.9 71.9 0.0 اندثار رأس المال K.1

B.2n OPERATING SURPLUS, NET 268.9 329.6 184.9 0.0 17.0 15.1 -8.3 0.0 صافي فائض التشغيل B.2n

B.3n MIXED INCOME, NET 624.1 0.0 465.0 0.0 0.0 -3.3 10.8 0.0 صافي الدخل المختلط B.3n

Contd (11)تابع 
2015
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ISIC 
Code Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى التصنيف 

الدولي
Mn. R.O. ع.مليون ر

A Agriculture الزراعة أ

Output 414.5 393.2 352.0 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 134.7 132.0 122.7 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 279.9 261.3 229.3 القيمة المضافة

B Fishing األسماك ب

Output 213.0 195.9 161.0 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 25.6 23.5 19.3 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 187.4 172.4 141.7 القيمة المضافة

C Mining & Quarrying          المناجم واستغالل المحاجر ج

Output 13,114.0 12,828.9 12,276.5 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 1,145.1 1,130.4 1,079.0 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 11,968.9 11,698.5 11,197.6 القيمة المضافة

D Manufacturing                  الصناعة التحويلية د

Output 8,256.8 8,318.7 7,981.5 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 5,601.7 5,669.4 5,480.1 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 2,655.1 2,649.4 2,501.4 القيمة المضافة

E Electricity, & Water Supply امدادات الكهرباء والمياة هـ

Output 1,706.9 1,558.6 1,398.0 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 1,122.3 1,024.8 919.6 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 584.6 533.8 478.4 القيمة المضافة

F Construction االنشاءات و
Output 5,956.5 5,395.1 4,956.3 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 3,735.0 3,383.0 3,107.9 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 2,221.5 2,012.1 1,848.5 القيمة المضافة

G Wholesale & Retail Trade تجارة الجملة والتجزئة ز
Output 3,089.8 3,193.1 3,122.3 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 940.6 972.0 1,000.2 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 2,149.2 2,221.1 2,122.2 القيمة المضافة

H Hotels & Restaurants الفنادق والمطاعم ح
Output 493.4 476.8 430.9 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 224.7 217.1 196.7 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 268.7 259.7 234.2 القيمة المضافة

I Transport, Storage & 
Communicatio النقل والتخزين االتصاالت ط

Output 2,680.0 2,739.9 2,585.0 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 978.9 1,001.3 933.5 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 1,701.2 1,738.6 1,651.5 القيمة المضافة

J Financial intermediation                  الوساطة المالية ى
Output 1,804.9 1,748.4 1,639.3 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 295.3 287.9 262.2 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 1,509.6 1,460.5 1,377.1 القيمة المضافة

1. Provisional مبــدئــي.  1

 Production Account by Kind of Economic Activity at Constant Prices - Base 2010

Table (12) جدول
2010أساس -  حساب االنتاج حسب نوع النشاط األقتصادى باألسعار الثابتة 
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ISIC 
Code Economic Activity (1)2016 2015 2014 النشاط االقتصادى

التصنيف 
الدولي

Mn. R.O. ع.مليون ر

K Real Estate & Business 
Activities

األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة 
المشاريع التجارية ك

Output 1,634.2 1,558.3 1,484.5 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 408.2 384.5 363.1 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 1,226.0 1,173.8 1,121.4 القيمة المضافة

L Public Administration & 
Defence األدارة العامة والدفاع ل

Output 3,728.2 3,784.1 4,022.0 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 1,036.0 1,051.5 1,368.4 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 2,692.2 2,732.6 2,653.5 القيمة المضافة

M Education التعليم م

Output 1,578.5 1,528.0 1,539.5 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 170.9 165.5 219.3 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 1,407.6 1,362.6 1,320.1 القيمة المضافة

N Health & Social Work الصحة ن

Output 758.1 746.5 726.5 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 202.6 199.5 188.6 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 555.5 546.9 537.9 القيمة المضافة

O Other Community, Social & 
Personal Services

أنشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية 
والشخصية األخرى س

Output 488.5 495.9 520.8 االنتاج االجمالى

Intermediate consumption 151.4 153.7 174.6 مستلزمات االنتاج

Value added, gross 337.1 342.2 346.1 القيمة المضافة

P Private Households With 
Employed Persons

األسر الخاصة التى تعين افرادا الداء 
األعمال المنزلية ع

Output 127.9 116.6 105.7 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption مستلزمات االنتاج   -                   -                   -             
Value added, gross 127.9 116.6 105.7 القيمة المضافة
Financial Intermediation 
Services Indirectly Measured

خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة 
غير مباشرة

Output االنتاج االجمالى   -                   -                   -             
Intermediate consumption 804.7 720.6 648.4 مستلزمات االنتاج
Value added, gross      (804.7)         (720.6)         (648.4) القيمة المضافة
Gross Domestic Product At 
Producers Prices الناتج المحلى االجمالى بسعر المنتج

Output 46,045.3 45,078.2 43,301.8 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 16,977.7 16,516.6 16,083.6 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 29,067.6 28,561.6 27,218.2 القيمة المضافة
Plus : Taxes less Subsidies on 
products

الضرائب ناقص األعانات على : زائداً 
المنتج

Output      (209.2)      (1,177.3)      (1,072.7) االنتاج االجمالى
Intermediate consumption مستلزمات االنتاج   -                   -                   -             
Value added, gross      (209.2)      (1,177.3)      (1,072.7) القيمة المضافة
Gross Domestic Product At 
Market Prices الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق

Output 45,836.1 43,900.9 42,229.1 االنتاج االجمالى
Intermediate consumption 16,977.7 16,516.6 16,083.6 مستلزمات االنتاج
Value added, gross 28,858.4 27,384.3 26,145.4 القيمة المضافة

1. Provisional مبــدئــي.  1

  Contd (12) تابع
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Table (13) جدول
 الناتج المحلي االجمالى حسب نوع النشاط االقتصادى والقطاعات المؤسسية باألسعار الجارية

Gross Domestic Product (GDP) by Kind of Economic Activity & Institutional Sectors at Current Prices

 الغير مالي 
N

on
 

Financial

 المالي 
Financial

 الحكومي 
G

overnm
ent

 العائلي 
H

ousehold

 الهئيات التي 
ف الى 

ال تهد
الربح 

N
PISH

االجمالي 
T

otal

Mn. R.O ع.مليون ر

1- Total Petroleum Activities اجمالي االنشطة النفطية- 1     14,450.2     14,450.2
  1.1 Extraction of Crude Petroleum &  
Incidental Services to Oil & Gas  
Extraction

 استخراج النفط والخدمات الثانوية المتصلة            1.1     13,448.2     13,448.2
   الستخراج النفط والغاز

  1.1.1 Extraction of Crude Petroleum  استخراج النفط الخام1.1.1     12,744.8     12,744.8

  1.1.2 Incidental Services to Oil & Gas 
Extraction 703.4         703.4          1.1.2الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز 

  1.2 Extraction of Natural Gas  استخراج الغاز الطبيعي1.2         1,002.0       1,002.0

2 - Non Petroleum Activities اجمالي االنشطة غير النفطية - 2     18,677.8              14.4     3,107.0     5,841.4    1,427.8       8,287.3

A - Agriculture الزراعة-   أ          233.6        209.6           23.9

B - Fishing األسماك-   ب          163.1        162.6             0.5

C - Mining and Quarrying التعدين واستغالل المحاجر-   ج          120.0         120.0

    - Mining of Non Ferrous Metal Ores استخراج خامات المعادن     -            40.5           40.5

    - Other Mining & Quarrying استخراج االحجار والطين والرمل     -            79.5           79.5

D - Manufacturing الصناعة التحويلية-   د       3,059.7          74.1       2,985.6
    - Manufacturing of Refined                              
          Petroluem Products صناعة المنتجات النفطية المكررة     -            43.3           43.3

    - Other Manufacturing الصناعات التحويلية األخرى     -       1,259.0          74.1       1,185.0

    - Manufacturing of Chemicals صناعة المواد الكيميائية     -       1,757.4            0.0       1,757.4

E - Electricity and Water Supply امدادات الكهرباء والمياة-   هـ          455.6            4.4          61.7         389.5

F - Building and Construction االنشاءات-   و       1,904.2          60.2       1,844.0

G - Wholesale and Retail Trade تجارة الجملة والتجزئة-   ز       2,234.5     1,106.7       1,127.8

H - Hotels and Resturants 191.1         46.9          238.0          الفنادق والمطاعم-   ح
I - Transport , Storage and 
Communication النقل والتخزين واالتصاالت-   ط       1,485.0        682.3          21.1         781.6

   - Land Transport النقل البرى      -          714.8        682.3           32.5

   - Air Transport النقل الجوى     -            53.4           53.4
   - Supporting & Auxilliary Transport  
Activities األنشطة الداعمة والمساعدة     -          288.5          21.1         267.4

   - Post & Telecommuncation البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية     -          428.3         428.3

J - Financial Intermediation الوساطة المالية-   ى       1,427.8    1,427.8
   - Financial Intermediation Except                   
        Insurance الوساطة المالية عدا التامين     -          870.6       870.6

   - Insurance التأمين     -          557.2       557.2

K - Real Estate & Business Activities األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة                  -   ك       1,202.5        527.8         674.7
     المشاريع التجارية

    - Real Estate األنشطة العقارية      -          639.0        492.0         147.0

    - Other Business Activities أنشطة المشاريع التجارية     -          563.6          35.8         527.8

L - Public Administration & Defence االدارة العامة والدفاع-   ل       3,192.7     3,192.7

M - Education التعليم-   م       1,644.7          42.4     1,508.6           93.8

N - Health الصحة-   ن          762.2          12.3        697.8           52.2
O - Other Community, Social and    
Personal Services أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية                -   س          415.1              14.4          38.7        359.5             2.4

     والشخصية األخرى
P - Private Household with Employed 
Persons األسر الخاصة التى تعين افرادا الدارة األعمال       -    ع          139.0        139.0

     المنزلية

3- TOTAL (1+2) (2+1)اجمالي - 3      33,128.0              14.4     3,107.0     5,841.4    1,427.8     22,737.5

Financial Intermediation Services           
Indirectly Measured  خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير                  (629.3)

مباشرة
GDP at Producers Prices الناتج المحلي بسعر المنتج    32,498.7
Plus : Taxes less subsidies on products الضرائب ناقص االعانات على المنتج: زائدا      (1,324.8)

GDP at Market Prices الناتج المحلي بسعر السوق    31,173.9

1. Provisional مبــدئــي.  1

Economic Activity / Institutional 
Sectors

2014

القطاعت المؤسسية/ النشاط االقتصادى 
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Contd (13) تابع

 الغير مالي 
N

on
 

Financial

 المالي 
Financial

 الحكومي 
G

overnm
ent

 العائلي 
H

ousehold

ت التي 
 الهئيا

ف الى 
ال تهد

الربح 
N

PISH

االجمالي 
T

otal

Mn. R.O ع.مليون ر

1- Total Petroleum Activities اجمالي االنشطة النفطية- 1        8,788.7       8,788.7
  1.1 Extraction of Crude Petroleum &  
Incidental Services to Oil & Gas 
Extraction

 استخراج النفط والخدمات الثانوية المتصلة             1.1        7,587.5       7,587.5
  الستخراج النفط والغاز

  1.1.1 Extraction of Crude Petroleum  استخراج النفط الخام1.1.1        6,822.9       6,822.9

  1.1.2 Incidental Services to Oil & Gas 
Extraction 

 الخدمات المتصلة باستخراج النفط والغاز1.1.2           764.6          764.6

  1.2 Extraction of Natural Gas  استخراج الغاز الطبيعي1.2          1,201.3       1,201.3

2 - Non Petroleum Activities اجمالي االنشطة غير النفطية - 2      19,201.5               13.7       3,307.6       6,041.4       1,486.6       8,352.2

A - Agriculture الزراعة-   أ           285.1          255.8            29.3

B - Fishing األسماك-   ب           167.6          167.4              0.2

C - Mining and Quarrying التعدين واستغالل المحاجر-   ج           122.8          122.8

    - Mining of Non Ferrous Metal Ores استخراج خامات المعادن     -             37.5            37.5

    - Other Mining & Quarrying استخراج االحجار والطين والرمل     -             85.3            85.3

D - Manufacturing الصناعة التحويلية-   د        2,866.4            76.3       2,790.1
    - Manufacturing of Refined                              
       Petroluem Products

صناعة المنتجات النفطية المكررة     -           212.7          212.7

    - Other Manufacturing الصناعات التحويلية األخرى     -        1,194.6            76.2       1,118.4

    - Manufacturing of Chemicals صناعة المواد الكيميائية     -        1,459.2              0.0       1,459.1

E - Electricity and Water Supply امدادات الكهرباء والمياة-   هـ           511.9              5.1            64.9          441.9

F - Building and Construction االنشاءات-   و        2,067.1            65.3       2,001.8

G - Wholesale and Retail Trade تجارة الجملة والتجزئة-   ز        2,239.0       1,232.5       1,006.5

H - Hotels and Resturants 202.0          53.8            255.8           الفنادق والمطاعم-   ح
I - Transport , Storage and 
Communication

النقل والتخزين واالتصاالت-   ط        1,593.3          653.9            46.1          893.3

   - Land Transport النقل البرى      -           686.8          653.9            32.9

   - Air Transport النقل الجوى     -           106.5          106.5
   - Supporting & Auxilliary     Transport 
Activities

األنشطة الداعمة والمساعدة     -           350.5            46.1          304.3

   - Post & Telecommuncation البريد واالتصاالت السلكية والالسلكية     -           449.6          449.6

J - Financial Intermediation الوساطة المالية-   ى        1,486.6       1,486.6
   - Financial Intermediation Except                   
      Insurance

الوساطة المالية عدا التامين     -           923.3          923.3

   - Insurance التأمين     -           563.3          563.3

K - Real Estate & Business Activities األنشطة العقارية وااليجارية وأنشطة                    -   ك        1,249.4          541.2          708.1
   المشاريع التجارية

    - Real Estate األنشطة العقارية      -           654.3          503.3          151.0

    - Other Business Activities أنشطة المشاريع التجارية     -           595.0            38.0          557.1

L - Public Administration & Defence االدارة العامة والدفاع-   ل        3,296.5       3,296.5

M - Education التعليم-   م        1,669.6            48.1       1,527.4            94.1

N - Health الصحة-   ن           826.0            12.5          753.8            59.7
O - Other Community, Social and    
Personal Services

أنشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية                 -   س           406.0               13.7            37.2          352.6              2.5
    والشخصية األخرى

P - Private Household with Employed 
Persons

األسر الخاصة التى تعين افرادا الدارة األعمال -    ع           158.5          158.5
المنزلية

3- TOTAL (1+2) (2+1)اجمالي - 3       27,990.2               13.7       3,307.6       6,041.4       1,486.6     17,141.0

Financial Intermediation Services           
Indirectly Measured  خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير                   (693.1)

مباشرة
GDP at Producers Prices الناتج المحلي بسعر المنتج     27,297.1
Plus : Taxes less subsidies on products الضرائب ناقص االعانات على المنتج: زائدا          (803.1)

GDP at Market Prices الناتج المحلي بسعر السوق     26,494.0

1. Provisional مبــدئــي.  1

Economic Activity / Institutional 
Sectors

2015

القطاعت المؤسسية/ النشاط االقتصادى 
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(1)2016 2015 2014
Mn R.O ع.مليون ر

By Sector حسب القطاع

Total Gross Fixed Capital Formation
7,504.2 7,563.6 7,522.9

اجمالي التكوين الراسمالي الثابت

     Petroleum Activities 2,068.2 2,589.9 2,577.5    االنشطة النفطية
          Crude Petroleum 1,384.3 1,919.2 1,937.3       النفط الخام

          Natural Gas 683.9 670.7 640.3       الغاز الطبيعي

     Non - Petroleum Activities 5,436.0 4,973.8 4,945.3    االنشطة غير النفطية

By Institutional Sector حسب القطاعات المؤسسية
TOTAL 7,504.2 7,563.6 7,522.9 المجموع

Non Financial Corporation 5,401.4 4,907.4 4,895.2 الغير المالي
     Oil and Gas 2,068.2 2,589.9 2,577.5      النفط والغاز

     Others 3,333.2 2,317.5 2,317.6      أخرى

Financial Corporation 83.2 83.2 80.6 المالي

General Government 1,384.0 1,914.2 1,858.9 الحكومي

Housesolds 634.3 657.6 686.8 األسري
Non Profit Institutions sarving 
Households 1.4 1.4 1.4 الهيئات التي ال تهدف الى الربح

By Economic Activity حسب األنشطة األقتصادية

TOTAL 7,504.2 7,563.6 7,522.9 المجموع
A+B Agriculture and Fisheries 0.0 10.5 9.0 الزراعة و األسماك ب+ أ 

C Mining and quarrying 0.0 2,610.7 2,593.8 المناجم واستغالل المحاجر ج

D Manufacturing 0.0 1,122.0 1,128.5 الصناعة د

E Electricity, and water supply 0.0 605.7 770.6 الكهرباء والمياة هـ

F Construction 0.0 182.8 167.9 التشييد و

G Wholesale and retail trade 0.0 225.2 216.1 تجارة الجملة والتجزئة ز

H Hotels and restaurants 0.0 35.8 33.8 الفنادق والمطاعم ح

I Transport, storage and communications 0.0 298.5 372.3 النقل والتخزين واالتصاالت ط

J Financial intermediation 0.0 83.2 80.6 الوساطة المالية ي

K Real estate, renting and business 
activities 0.0 527.7 504.1

 االنشطة العقارية وااليجارية وانشطة المشاريع 
التجارية ك

L Public administration and defence 0.0 1,168.1 812.7 األدارة العامة والدفاع ل

M Education 0.0 295.5 288.2 التعليم م

N Health 0.0 54.6 46.8 الصحة ن

O Other community, social and personal 
service activities 0.0 343.6 498.4

 انشطة الخدمة المجتمعية واالجتماعية والشخصية
االخرى س

1. Provisional مبدئي. 1

Table (14) جدول
إجمالي التكوين الرأسمالي الثابت باألسعار الجارية

Gross Fixed Capital Formation in Current Prices
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Foreword

The National Centre for Statistics and Information has the pleasure to 
introduce the Sixteenth issue of the National Accounts Bulletin. This 
issue covers the period (2014-2016), and it is part of the series of 
bulletins it is keen to publish.

Issuing this bulletin, as well as the other statistical bulletins, will no 
doubt enrich the various spheres of the national economy with detailed 
information and statistics. It also conforms with the Centre’s objective 
of exerting necessary effort to update the database, upgrade the 
information systems and improve the quality of statistics. In addition, it 
will provide accurate and reliable information whenever possible.

I avail myself of this opportunity to thank all the ministries, government 
units, and private establishments for their contribution and cooperation 
by providing the statistical data necessary for the preparation of the 
National Accounts or the other economic and social indicators.

Any comments or suggestions that may help to improve the quality of 
this bulletin in future will be most welcome.

We pray to Almighty Allah to grant success to our efforts to serve our 
dear country under the wise leadership of His Majesty Sultan Qaboos 
bin Said, Sultan of Oman.

                                                    Dr. Khalifa Abdullah Al-Barwani 

                                                                      CEO
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Methodology, Sources of Data and the Terms Used

Firstly: A Summary of the New Estimates of the New System of National 
Accounts (SNA): -

The National Centre for Statistics and Information conducted a comprehensive review to 
update the preparation system of national accounts and others that were not previously 
prepared for their importance as an index used to measure economical and social 
development of the Sultanate.

The Sultanate apply the new System of National Accounts (SNA) approved by the Economic 
and Social Council of UN in mid of 1993 after presented by the Bureau of Statistics of the 
UN. Application of the system was in two stages; the first included the preparation of the 
national accounts series for the period 1980-1997 for production and income generation 
accounts according to the international recommendations. The results were published in 
the 1997 -Statistical Year Book.

The second stage started directly after the release of the updating results of the first 
stage. The expansion of surveys carried out has a significant impact in the preparation 
and construction of accounts. Together with this, was the reliance on the direct data and 
methodologies instead of the indirect methods previously used in some activities; whereas 
updating of methodologies for preparation of accounts of production and income generation 
for some economic activities was achieved. During this stage, data were classified and coded 
according to the classifications stated in the SNA. The work included the transference of 
some data collected based on commercial accounting concepts and available in database to 
SNA concepts. The Centre resorted to IMF and UN and other experts for the revision and 
updating processes.   

The current account and capital account were constructed in accordance to institutional 
sectors for 1998-2006, and then the preparation and construction of supply and use tables 
and the Integrated Economic Accounts (IEA).

The updating of the national accounts system necessitate that the NCSI expands the 
periodic economical and social surveys to develop and improve the quality of the basic data 
needed for the preparation of these accounts, the result of which were used in preparation 
of national accounts at current and constant prices according to the new methodology for 
1998-2015.

The difference in the GDP by the new methodology at current prices as indicated in this 
chapter compared with the previous methodology was due to a number of reasons which 
include:

 The economic and social surveys conducted by the Centre allowed collection of a 
more detailed data.

 Additional economic activities were covered in the new methodology.   

 Updating the method of calculating the intermediate consumption in the new 
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methodology according to the detailed data for some economic activities.

 Amending the methodology for preparing the value added at constant prices for most 
of the economic activities according to new detailed deflators and change of base 
year to be 2010 instead of 2000.

 Breaking up the economic activities into institutional sectors.  

Secondly: Constructed Accounts and Tables:

First: Accounts at Sectoral Level:

 Production account; the balancing item is value added balance.
 Generation of income account; the balancing item is operating surplus balance.
 Allocation of primary income account; and ends with the balance of primary income.
 Secondary distribution of income account; the balancing item is disposable income 

balance.
 Redistribution of income in kind account; the balancing item is adjusted disposable 

income.
 Use of Income account and ends with the saving.
 Capital account; the balancing item is net lending/borrowing.

Second: Accounts at the Overall Level: 

 Zero account (Good and Service account) which displays the economy balance at the 
overall level.

 Integrated economic accounts which reflect the integrated accounts for all sectors 
including abroad sector.

 Supply and use table; which displays the disposable resources (domestic production 
+ imports) and the disposal of these resources in detail at the economic activity level.  

Thirdly: The Methodology and Sources of Data

A- The Gross Domestic Product (GDP) by Economic Activity

1- Agriculture:-

 Sources of data used in estimating Output include the annual survey of agricultural 
production for the main crops, some studies carried out by Ministry of Agriculture 
and Fisheries, and the periodic survey of agricultural products and livestock 
prices conducted by the Centre. 

 The studies and researches carried by the Ministry of Agriculture and Fisheries 
are utilized for calculating of intermediate consumption.
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2- Fisheries:- 

 Estimates of the output were based on the periodic surveys of traditional 
fishermen conducted by the Ministry of Agriculture and Fisheries and also data 
of commercial fishing companies. As for intermediate consumption some studies 
prepared by the Ministry of Agriculture and Fisheries were used in the estimation 
process.

3- Mining and Quarrying:-

3-1 Crude Petroleum: Crude Petroleum Output estimates are obtained by multiplying 
production quantities by average monthly price of oil plus the value of income 
of services generated by PDO. The value added of this activity is estimated 
by subtracting the value of intermediate consumption (estimated on the basis 
detailed data analysis of current expenditure of PDO and other oil companies) 
from the value of output.

3-2 Services Incidental to Oil and Gas: Output represents the cost of drilling and 
exploration by the oil companies. The intermediate consumption is estimated on 
the basis of field surveys.

3-3 Mining of Non Ferrous Metal Ores: Estimates of value added is based on the 
analysis of balance sheet of the companies working in this field 

3-4 Quarrying of Stone Sand & Clay: Quarrying of stone, sand and clay production 
estimates for this activity are based on the periodic survey of quantities conducted 
by Public Authority of Mining.

3-5 Natural Gas: The output of the natural gas activity represents the value of the 
government gas consumed. The intermediate consumption is computed based 
on the cost of operation of the Government Gas System .It also constitutes the 
production of the upstream project of the government owned OLNG , which is 
the sales of gas to Oman Liquefied Natural Gas Company . The intermediate 
consumption was calculated according to the costs of production operations. 

4- Manufacturing:-

4-1 Manufacturing of Refined Petroleum Products: The value added of this industry 
was estimated based on the analysis of the Oman Oil Refineries and Petroleum 
Industries Company (ORPIC) budget.

4-2 Other Manufacturing: Results of economic survey carried out by the Centre and 
the Industrial Survey conducted by Ministry of Commerce and Industry was used 
in the estimates of this activity.

4-3 Manufacturing of chemicals and Chemicals Products: Value added based on the 
analysis of the budget of the companies working in this field.
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5- Electricity and Water:-

5-1 Electricity: The value added of this activity is represented by the analysis of 
the budget of the companies operating in the area of production, transport and 
distribution of electricity

5-2 Water: This Activity is divided into public (government) production and private 
production. Government production represents total government revenues from 
selling water. Private production equals to the value of the water consumed by 
households that do not use government water.

6- Construction: -

 The construction activity includes all the residential and non-residential buildings 
construction operations, construction of roads, electricity and water projects and 
land preparation etc.

 Estimates of this activity were based the annual economic survey of the 
construction carried out by the Centre.

7- Wholesale and Retail Trade, Repair of Vehicles and Personal Household Goods:-

7-1 Maintenance of Vehicles: Output represents the maintenance requirements of 
the vehicles for the different economic activities, in addition to the individual’s 
expenditure in this field.

7-2 Wholesale and Retail Trade: The output of this activity was estimated based on 
the trade margins for the locally produced commodities by type of commodity 
and the total trade margin for imports by type of commodity. Intermediate 
consumption is obtained from the results of economic surveys of this activity.

7-3 Repair of Personal and Household Goods: Output represents the households’ 
expenditure on repairing personal and household goods.

8- Hotels and Restaurants:-

 Estimates were based on the annual survey of hotels and restaurants carried out 
by the Centre.

9- Transport, Storage and Communications:-

9-1 Transport: Output estimates are based on the transport margin for the total supply 
of goods (i.e., domestic production plus imports) in addition to the analysis of 
financial statements of some companies working in the transport field as well as 
the results of the annual economic survey. 

9-2 Posts, Telegraphs and Telephones: Estimates were based on the accounts of 
the Ministry of Transport and Telecommunication   and on the final accounts 
of the Oman Telecommunications Company (Omantel) and Omani Qatari 
Telecommunications Company (Ooredoo).
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10- Financial Intermediation: -

    Estimates were based on the annual surveys of Banks, Insurance companies, other 
intermediaries and the analysis of final accounts of Muscat Securities Market 
(MSM) and the Central Bank of Oman (CBO) .

11- Real Estate and Business Activities:-

    Several secondary activities come under this activity. In general, government, oil 
companies’ employment data, the average wage, number of house by type and 
average rent were used to calculate the details of this activity. In addition to the 
analysis of economic surveys data.

12- Producers of Government Services:-

   The value added of this activity represents salaries, wages and depreciation. 
Estimates were based on the State’s final accounts. The financial accounts were 
re-classified into economic accounts according to the New System of National 
Accounts (SNA 93) in addition to the distribution of government expenditure to 
(10) sectors and the re-valuation of depreciation by using the Perpetual Inventory 
Method.

13- Education:-

 Education is divided into public education and private education. Private 
education output represents the revenue of private schools & language schools, 
Private Collages, institutes and driving schools. These estimates were based on 
the results of the annual economic survey conducted by the Centre and the other 
quantitative statistics such as, number of students, schools and institutes. Output 
of public education, represents salaries and wages of the government education 
sector, plus depreciation, and intermediate consumption.

14- Health:-

    This activity is also divided into public and private Health. Private health output 
represents the income of all private clinics and hospitals. Estimates were based 
on the results of the annual economic survey.

    Output of public health represents salaries and wages of the health sector in the 
government budget, plus depreciation, and the intermediate consumption.

15- Other Community, Social & Personal Services:-

 This activity is divided into public and private. The public aspect represents 
salaries and wages of the housing sector and the entertainment, cultural and sport 
sector, plus depreciation plus the intermediate consumption. 

    The private aspect however, was estimated by using economic indicators from 
studies conducted by the Centre.
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16- Private Households with Employed Persons:-

    Numbers of housemaids, servants, cooks and chauffeurs, in addition to the 
average annual salary were used to estimate the value of output.

B- Goods and Services Account:

1- Household Final Consumption:-

 This is measured by the value of all the individual consumption goods and 
services acquired by resident households.

2- Government Final Consumption:-

    It is based on the government accounts and it’s calculated by taking total 
production minus sales of the government.

3- Gross Fixed Capital Formation:-

    The Gross fixed Capital Formation represents the value of imports of machinery 
equipment, building and construction in addition to the intangible capital 
formation, which is an estimate of oil and gas survey and exploration services.  

4- Export and Import of Goods and Services:-

    These estimates were based on the foreign trade statistics of commodities and the 
estimates of the balance of payments prepared by the Central Bank of Oman.

Fourthly: Terms and Definitions:

1- Gross Domestic Product (GDP):-

    It is the gross value of the goods and services, produced inside the country (Gross 
Production), minus raw materials and the other goods and services consumed 
during the process of production (Intermediate Consumption) within a specified 
period usually one year and is equal to the (value added for all resident producers).

  The GDP also equals the Gross Final Expenditure (the Final Private Consumption, 
Gross Capital Formation, Government Final Consumption and exports of goods 
and services) minus import of goods and services. GDP at market prices is equal 
to the GDP at factors of production cost plus net taxes on production and imports.

2- Gross National Income (GNI):-

 Equal the GDP at market prices, plus the Net Primary Income from abroad (NY). 

 The Primary Income From Abroad Covers the Following:

a-  Profit Remittances.
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     b- Investment income (interest, dividends ...etc) paid by a non-resident unit to a 
resident unit. The resident unit is a unit that has a center of economic interests in 
the country. A unit is considered to be having a center of economic interest if it is 
linked to an economic activity for at least one year.

3- Gross National Disposable Income (GNDI):-

    Equal the Gross National Product at market prices plus net current transfers 
(NCT). This indicator measures the Gross Disposable Income for the population 
targeted for final consumption [i.e. what is used for the Gross Final Consumption, 
the Gross Capital Formation, net exports of goods and services, Net Primary 
Income (NPI) from abroad and Net Current Transfers (NCT)].

4- Gross Saving (S):-

 It is the difference between the disposable income and final consumption.

5- Net Lending:-

    Net lending or net borrowing in terms of the rest of the world equals savings 
minus Gross Capital Formation, plus the remainder from the capital account of 
the Balance of Payments. Net lending equals the final balance of the Balance of 
Payment.

6- Household Final Consumption (C):-

    The expenditure spent by the household on the durable or non-durable goods and 
services during a specific period of time.

7- Government Final Consumption (G):-

    Equal the value of the goods and services produced for government use. This 
equals the goods and services allocated for intermediate consumption, plus the 
fixed capital depreciation and employees compensations, minus sales of goods 
and services within a specified period of time.

8- Gross Capital Formation (I):-

    It is the producers’ expenditure on durable goods used in the production process 
i.e. machinery, equipment, vehicles, buildings and construction. It includes some 
intangible assets such as oil industry surveys for oil exploration purposes, and 
change in stock.

9- Export of Goods and Services (X):-

   Include the transfer of ownership of goods from the residents of the country to those 
residing in other countries and also the transfer of services provided by resident 
producers to the residents in other countries.
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10- Import of Goods and Services (M):-

    Include the transfer of ownership of goods from those residing abroad to those 
residing inside the country and also the transfer of the services provided by the 
producers residing abroad to those residing inside the country.

11- Current Account Balance (CAB):-

    Represent the net country’s trade of goods and services, the Net Primary Income 
from abroad and the current transfers.

12- Gross Domestic Product at Current and Constant Prices:-

    Estimates of the GDP growth at current prices include growth as a result of 
the increase of prices and volume of production. Adjustment of price effect on 
economic growth will be carried out when calculating the GDP at constant prices 
(or at the prices prevalent in the base year).

13- The Deflator:-

    It is the result of the current prices divided by constant prices. It is thus a kind of 
measure of change in prices and inflation in the economy. It is computed as the 
percentage increase or decrease in the deflator from one year to another.

14- The Non-Financial Corporations Sector:-

 This include all companies or quasi-companies whose main principle activity is 
the production of market goods or non-financial services.

15- The Financial Corporations Sector:-

 The financial corporations sector consists of all resident corporation or quasi-
corporation principally engaged in financial intermediation or in auxiliary 
financial activities which are closely related to financial intermediation.

16-The General Government Sector:-  

 This sector consists of government unit legal entities established by political 
process which have legislative, judicial or executive authority within given 
area. The principle function of these units is to assume responsibilities for the 
provision of goods and services to the community or to individual household and 
to financial their provision out of taxation or other income; to redistribute income 
and wealth by means of transfer; and engage in non market production.

17-The Households Sector:-   

 The household defined as (a small group of persons who share the same living 
accommodation ,who pool some or all of their income and wealth who consumed 
certain types of goods and services like housing, food,…….etc).
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 Servant (who household pay for them wages) do not form part of their employer’s 
household even though they may be provided with accommodation and meals as 
remuneration in kind. Paid domestic employees have no claim upon the collective 
resources of their employers’ households. This entails calculating the costs of 
non-household consumption of such workers within the family they work for and 
therefore they are treated as separate families. Included in the preparation of units 
of family members who live in institutions such as the patients remain in hospital 
for a long time, as well as those living in the shops and places of worship or in 
prison for a long time, as well as individuals from the elderly living in homes for 
the elderly.

18-The Non-Profit Institution Serving Households Sector:-   

 Are legal or social entities created for the purpose of producing goods and services 
whose status does not permit them to be source of income, profit or other financial 
gain to the units that establish, control or financial them.

19-The Rest of The World:- 

 Consist of all non-residents institutional that enter into transactions with resident 
unit or have other economic link with resident unit. It includes creation institution 
unit that may be physically located within the geographic boundary of a country; 
for example embassies, military bases…..etc. It does also include non resident 
unit outside the country.

20-Producation Account:- 

 Production account is the first in the sequence of current accounts; the balancing 
item is value added. It can be measured either gross or net; that is, before or after 
deducting consumption of fixed capital. This account is compiled for institutional 
units, sectors and total economy as well as for establishments and industries.

21-The Primary Distribution of Income Account:- 

 The primary distribution income of account income show how gross value added 
is distributed to factors of labour and capital, government and where necessary, 
flows to and from the rest of the world. Its balancing item is the balance of primary 
incomes.

22-Generation of Income Account:- 

 The generation of income account records, from the point of view of producers, 
distributive transactions which are directly linked to the process of production. 
The resources consist of value added; its uses include compensation of employees, 
and taxes on production and imports, less subsidies, as far as they are included in 
the valuation of output. The balancing item is operating surplus/mixed income. 
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 23-The Secondary Distribution of Income Account:- 

 The Secondary distribution of income account covers in principle redistribution of 
income through transfers in cash only, in order to distinguish between distribution 
of income through transfers in cash and transfers in kind. . The balancing item is 
disposable income. This includes the account of three types of current transfers 
in cash:-

1. Current taxes on income and wealth, including: income tax for the household 
sector, and taxes on profits and the ongoing projects, as well as taxes on wealth 
that pays a regular basis

2. Benefits and social contributions received by workers in the household sector

3. Other current transfers such as net premiums and benefits for non-life insurance, 
also includes transfers between units of government or between the household 
sector

24-Redistribution of Income in kind Account:- 

 The redistribution of income in kind account shows two more elements in the 
description of the redistribution process. First, it records social benefits in kind, 
which include both benefits for which the recipient household does not incur 
the expense and benefits for which the household makes the initial outlay and 
is later reimbursed. Secondly, it records the transfer for individual non-market 
goods and services, such as education, not included in social benefits in kind. All 
these transactions are included under the heading of social transfers in kind in the 
classification of distributive transactions.  

25-The use of Income Account:- 

 This account deals with the various uses of the income and ends with the saving. 
It is divided into two sub-accounts: the uses of disposable income account, the 
calculation of the uses of adjusted disposable income account. Of these two sub-
accounts be noted that final consumption is equal to actual final consumption 
expenditure at the national level, even they are different at the sectoral level.

26-The Capital Account:- 

 The capital account records transactions linked to acquisitions of non-financial 
assets and capital transfers involving the redistribution of wealth. The right side 
includes net saving and capital transfers receivable and capital transfers payable 
(with minus sign) in order to arrive that part of changes in net worth due to saving 
and capital transfers. The capital account includes among uses the various types 
of investment in non-financial assets. Because consumption of fixed capital is a 
negative change in fixed assets, it is recorded, with a negative sign, on the left 
side of the account. Entering gross fixed capital formation (+) and consumption of 
fixed capital (-) on this side is equivalent to entering net fixed capital formation. 
The balancing item is either net lending (+), which measures the net amount a 
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unit or a sector finally has available to finance, directly or indirectly, other units or  
sectors, or net borrowing (-) which corresponds to the amount a unit or a sector 
finally is obliged to borrow from others.    

27-The Financial Account:- 

 The financial account dealing with the process related to financial instruments as 
assets or liabilities. Where, the changes in liabilities are equal to the change in 
assets at the aggregate level, but differ at the sectoral level, including the rest of 
the world. The financial account is the account after the capital account, which 
reflects the changes that occur on the assets and liabilities during the year under 
study as a result of dealings between the sectors and evaluation of financial assets 
or liabilities of the acquisition value paid. Value does not include commissions 
or costs of services paid during the process of acquisition, where such costs are 
recorded as payments such as buying services. Also rule out the possibility of 
taxes on financial transactions, dealing with the tax on services within taxes on 
products. The financial account is considered as the starting point for the tables of 
financial flows-dimensional triangular, which represents an important addition to 
the new system.

28-Other Change in Asset Account:- 

 The other change in asset account records those exceptional events which cause 
not only the value but also the volume of assets and liabilities to vary. In addition 
to the kind of events referred to above, such as the consequences of war or 
earthquakes, this account also includes some adjustment elements like changes 
in classification and structure which may or may not have an influence on net 
worth. The balancing item, changes in net worth due to other changes in volume 
of assets, is recorded on the right side.

29-The Balance Sheet:- 

 The opening and closing balance sheets, display assets on the left side, liabilities 
and the net worth on the right side. Assets and liabilities, as previously explained, 
are valued at the prices of the date a balance sheet is established. Net worth, the 
difference between assets and liabilities, is the balancing item of balance sheets. 
It is equivalent to the present value of the stock of economic value a unit or a 
sector holds. In more detailed presentations of balance sheets, the various types 
of assets and  
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