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هن عام  الثالثالربع  باألسعار الثابتة في %0.2 بنسبةنوو الناتج الوحلي اإلجوالي 

  0227هن عام  الثالثبالربع هقارنة  0228

 

بضُت اصبس هُبحج انًحهٙ االجًبنٙ نانزبؼٛت صهضت جذٚذِ يٍ انخمذٚزاث دائزة االحصبءاث انؼبيت  اصذرث

ٔانذ٘ حضًٍ ححضٍٛ يضخٕٖ انخغطٛت  6116ٔلذ حى حطٕٚز ْذِ انضهضهت ٔفك َظبو انحضبببث انمٕيٛت  ،6104

صؼبر انضٕق انزببخت نهزبغ أبانُبحج انًحهٙ االجًبنٙ انُخبئج حضجٛم ، ٔلذ اظٓزث ٔانًُٓجٛبث انًضخخذيت

  .6105انزبغ يٍ ػبو ُفش بيمبرَت  %6.1يؼذل ًَٕ َضبخّ  6106يٍ ػبو  انزبنذ

 

 ًَٕا  لذ حممج يؼظى انمطبػبث  انخمذٚزاث ببٌ ظٓزثأفمذ  ،َخبجٛتانمطبػبث اإل يؼذالث ًَٕ ػهٗ صؼٛذايب 

 لطبع ُخبئج إنٗ أٌان حشٛزٔ .6105يٍ ػبو  بذاث انزبغيمبرَت  6106يٍ ػبو  انزبنذانزبغ خالل  اٚجببٛب  

 لطبع حالِ ،%5.3 ج َضبخّبهغ خالل ْذِ انفخزة ًَٕيؼذل أػهٗ  حمكلذ  ٔانشخصٛت االجخًبػٛتانخذيبث 

بًؼذل ًَٕ بهغ  انُمم ٔانخخزٍٚ ٔاالحصبالث لطبعحالِ رى  ،%6.7بهغج َضبخّ بًؼذل  انذ٘ ًَب انزراػت

بًؼذل ًَٕ  انكٓزببء ٔانًٛبِ لطبعٔ %،6.5ًَٕ  بًؼذل انًبنٛت ٔانخبيٍٛ ٔانؼمبراثلطبع  ٔيٍ رى %،6.6

  .%6.2 بهغ

لطبع صبْى  فمذ، 6106 يٍ ػبو انزبنذانزبغ  فٙ انًُٕ انًخحمك خاللٔػهٗ صؼٛذ انًضبًْبث انمطبػٛت 

صبْى لطبع انصُبػبث انخحٕٚهٛت بًب فٙ حٍٛ  ،َمطت يئٕٚت 1.37بًب يمذارِ  انًبنٛت ٔانخبيٍٛ ٔانؼمبراث

انُمم ٔانخخزٍٚ  ٙلطبػ كم يٍ ٔصبْى، َمطت يئٕٚت يٍ إجًبنٙ يؼذل انًُٕ انًخحمك 1.55يمذارِ 

حجبرة  لطبع ، رىنكم يًُٓب َمطت يئٕٚت 1.65بًب يمذارِ  ٔانشخصٛت االجخًبػٛتانخذيبث ٔ  ٔاالحصبالث

 .يٍ إجًبنٙ يؼذل انًُٕ انًخحمك َمطت يئٕٚت 1.03بًب يمذارِ  انجًهت ٔانخجزئت ٔانفُبدق ٔانًطبػى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 0228هن عام  الثالثللربع القطاعات االقتصادية في الناتج الوحلي اإلجوالي  أهن هساهوة

 

في الوساهوة 

 النوو

 الوتحقق*

الوساهوة 

 القطاعية 

% 

 القطاع

 انزراػت 2.4 1.05

 االصخخزاجٛتانصُبػبث  0.6 1.12          

 انصُبػبث انخحٕٚهٛت 07.3 1.55

 انكٓزببء ٔانًٛبِ 5.7  1.17

 اإلَشبءاث 5.5 1.10-         

 ٔانًطبػىحجبرة انجًهت ٔانخجزئت ٔانفُبدق  00.2 1.03

 ٍٚ ٔاالحصبالثزخخانُمم ٔان 6.5 1.65

 ػًبليٍٛ ٔخذيبث األأانًبنٛت ٔانخ 66.1 1.37

 انخذيبث االجخًبػٛت ٔانشخصٛت 4.4 1.65

 يُخجٕ انخذيبث انحكٕيٛت 00.6 1.00

 حكبنٛف انخذيت انًحخضبت 4.4-             1.02-         

 صبفٙ انضزائب ػهٗ انًُخجبث 06.0 1.03

 الوجووع 222% 0.2

 *انًضبًْت ببنُمبط انًئٕٚت.

ْذا ٔحمٕو دائزِ االحصبءاث انؼبيّ بًزاجؼّ شبيهّ نخمذٚزاث انُبحج انًحهٙ االجًبنٙ يٍ حٛذ ححذٚذ انبٛبَبث ٔفك احذد **

 ب.انًُٓجٛبث انًخبؼّ دٔنٛ
 
 


