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من عام  الثانيالربع  باألسعار الثابتة في %2.1 بنسبةنمو الناتج المحلي اإلجمالي 

  2017من عام  الثانيبالربع مقارنة  2018

 

بسنة اساس لناتج المحلي االجمالي لالربعية سلسة جديده من التقديرات دائرة االحصاءات العامة  اصدرت

والذي تضمن تحسين مستوى التغطية  2008وقد تم تطوير هذه السلسلة وفق نظام الحسابات القومية  ،2016

سعار السوق الثابتة للربع أبالناتج المحلي االجمالي النتائج تسجيل ، وقد اظهرت والمنهجيات المستخدمة

  .2017الربع من عام نفس بمقارنة  %2.1معدل نمو نسبته  2018من عام  الثاني

 

 نموا  قد حققت معظم القطاعات  التقديرات بان ظهرتأفقد  ،نتاجيةالقطاعات اإل معدالت نمو على صعيداما 

 قطاع نتائج إلى أنال تشيرو .2017من عام  بذات الربعمقارنة  2018من عام  الثانيالربع خالل  ايجابيا  

قطاع  تاله ،%4.0 ت نسبتهبلغ خالل هذه الفترة نمومعدل أعلى  حقققد  والشخصية االجتماعيةالخدمات 

والمالية  ،الزراعة يقطاعتاله كل من ثم  ،%3.3بلغت نسبته بمعدل  واالتصاالت الذي نماالنقل والتخزين 

 %،2.1نمو  بمعدل الكهرباء والمياهقطاع  ومن ثم ،لكل منهما %3.2بمعدل نمو بلغ  والتامين والعقارات

  .%2.0 بمعدل نمو بلغ الصناعات التحويلية قطاعو

من هذه % 78 فقد جاء 2018 من عام الثانيالربع  وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خالل

 ،نقطة مئوية 0.71بما مقداره  المالية والتامين والعقاراتقطاع ساهم  حيث، المساهمة من اربعة قطاعات

، مئوية من إجمالي معدل النمو المتحققنقطة  0.37ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره في حين 

 االجتماعيةالخدمات  قطاع ، ثمنقطة مئوية 0.28بما مقداره وساهم قطاع النقل والتخزين واالتصاالت 

 .من إجمالي معدل النمو المتحقق نقطة مئوية 0.27بما مقداره  والشخصية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018من عام  الثانيللربع القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي  أهم مساهمة

 

 في النموالمساهمة 

 المتحقق*

 المساهمة القطاعية 

% 
  القطاع

 1 الزراعة 4.2 0.13

 2 االستخراجيةالصناعات  2.2 0.02          

 3 الصناعات التحويلية 18.6 0.37

 4 الكهرباء والمياه 3.5  0.07

 5 اإلنشاءات 3.0 0.002         

0.08 9.3 
تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 

 والمطاعم
6 

 7 ين واالتصاالتزختالنقل وال 8.6 0.28

0.71 22.8 
مين وخدمات أالمالية والت

 عمالاأل
8 

 9 الخدمات االجتماعية والشخصية 6.8 0.27

 10 منتجو الخدمات الحكومية 12.7 0.19

 11 تكاليف الخدمة المحتسبة 6.1-             0.20-         

 12 صافي الضرائب على المنتجات 12.7 0.15

  المجموع 100% 2.1

 بالنقاط المئوية. في النمو *المساهمة
 

 


