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منو الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة  %2.2ابألسعار الثابتة يف الربع االول من عام  2017مقارنة
ابلربع االول من عام 2016
أصدرت دائرة اإلحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية االولية ملؤشرات الناتج احمللي اإلمجايل أبسعار السوق الثابتة للربع االول
من عام  ،2016حيث أظهرت النتائج االولية منواً بلغ  %2.2خالل الربع االول من عام  2017مقارنة ابلربع االول من عام
.2016
وعلى صعيد القطاعات اإلنتاجية ،فقد أظهرت معظم القطاعات منواً اجيابياً خالل الربع االول من عام  2017مقارنة ابلربع االول
من عام  .2016وتشري النتائج إىل أن قطاع الصناعات اإلستخراجية حقق أعلى منو ،حيث بلغ  %14.7يف الربع االول من عام
 2017حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفرتة من عام  ،2016تاله قطاع الزراعة مبعدل منو بلغ  ،%8.2مث تاله كل من
قطاعي الكهرابء واملياه وقطاع اهليئات اليت ال هتدف اىل الربح وختدم العائالت مبعدل منو بلغ  %4.3لكل منهما ،تاله قطاع
اخلدمات اإلجتماعية والشخصية مبعدل منو بلغ  ،%3.9مث قطاع املالية والتامني والعقارات مبعدل منو بلغ  ،%3.2ثم قطاع جتارة
اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم مبعدل منو بلغ .%1.9
وعلى صعيد املسامهات القطاعية يف النمو املتحقق خالل الربع االول من عام  2017والبالغ  %2.2ابألسعار الثابتة ،فقد ساهم
قطاع املالية والتامني والعقارات مبا مقداره  0.71نقطة مئوية من إمجايل معدل النمو املتحقق ،يف حني ساهم قطاع الزراعة مبا مقداره
 0.30نقطة مئوية ،وساهم قطاع الصناعات اإلستخراجية مبا مقداره  0.23نقطة مئوية ،مث قطاع النقل والتخزين واالتصاالت مبا
مقداره  0.22نقطة مئوية ،كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية مبا مقداره  0.20نقطة مئوية من إمجايل معدل النمو املتحقق.

مسامهة أهم القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل للربع االول من عام 2017
القطاع

املسامهة القطاعية
%

املسامهة يف النمو
املتحقق*

الزراعة

3.8

0.30

الصناعات االستخراجية

1.7

0.23

الصناعات التحويلية

15.6

0.20

الكهرابء واملياه

1.9

0.08

اإلنشاءات

3.7

0.06-

جتارة اجلملة والتجزئة والفنادق واملطاعم

10.4

0.19

النقل والتخزين واالتصاالت

15.0

0.22

املالية والتأمني وخدمات األعمال

22.0

0.71

اخلدمات االجتماعية والشخصية

4.5

0.17

منتجو اخلدمات احلكومية

11.5

0.13

قطاع منتجو اخلدمات اخلاصة اليت ال هتدف إىل الربح وختدم العائالت

0.5

0.02

صايف الضرائب على املنتجات

13.2

0.16

اجملموع

%100

2.2

*املسامهة ابلنقاط املئوية.
**هذا وتقوم دائره االحصاءات العامه بمراجعه شامله لتقديرات الناتج المحلي االجمالي من حيث تحديث البيانات وفق احدث المنهجيات
المتبعه دوليا.

