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عام بهقارنة  2018عام  باألسعار الثابحة في %1.9 بنسبةنوى الناجج الوحلي اإلجوالي 
2017  

 

بأسؼبر انسٕق انزببخت هُبحج انًحهً االجًبنً ن ٔنٍتاالانخمذٌزاث  َخبئجدائزة االحصبءاث انؼبيت  صذرثأ

 .8102يمبرَت بؼبو  %0.1 أظٓزث انُخبئج ًَٕا بهغج َسبخّ حٍذ، 8102نؼبو 

 

فً يؼظى  اٌجببٍب   ًَٕا   8102نهُبحج انًحهً االجًبنً ببالسؼبر انزببخت نؼبو  الٔنٍتانخمذٌزاث ا ظٓزثأ

 ًَٕيؼذل أػهى  ٔانشخصٍت االجخًبػٍتانخذيبث . حٍذ حمك لطبع 8102 يمبرَت بؼبو َخبجٍتانمطبػبث اإل

 انهذاٌ حممب ًَٕاانزراػت لطبع ٔ لطبع انُمم ٔانخخزٌٍ ٔاالحصبالث حالِ ،%8.2 ج َسبخّبهغ 8102فً ػبو 

لطبع  ٔيٍ رى %،8.1بًؼذل ًَٕ بهغ  انًبنٍت ٔانخبيٍٍ ٔانؼمبراث لطبعحالِ رى  ،نكم يًُٓب %8.8بهغج َسبخّ 

 . %8.8ًَٕ  بًؼذل انكٓزببء ٔانًٍبِ

 

، 8102 يمبرَت بؼبو% 0.1 ٔانذي بهغ 8102 ؼبونانًُٕ انًخحمك يؼذل ٔػهى صؼٍذ انًسبًْبث انمطبػٍت فً 

فً حٍٍ سبْى كم يٍ لطبع  ،َمطت يئٌٕت 1.46انًبنٍت ٔانخبيٍٍ ٔانؼمبراث بًب يمذارِ لطبع سبْى  فمذ

نكم يًُٓب، ٔسبْى َمطت يئٌٕت  1.82انُمم ٔانخخزٌٍ ٔاالحصبالث بًب يمذارِ لطبع ٔ انصُبػبث انخحٌٕهٍت

 1.02بًب يمذارِ  انزراػتَمطت يئٌٕت، رى لطبع  1.80بًب يمذارِ  ٔانشخصٍت االجخًبػٍتانخذيبث لطبع 

 .يٍ إجًبنً يؼذل انًُٕ انًخحمك َمطت يئٌٕت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2018عام لالقطاعات االقحصادية في الناجج الوحلي اإلجوالي  أهن هساهوة: 1جدول 

 

في الوساهوة 

 النوى

 الوححقق*

الوساهوة 

 القطاعية 

% 

 القطاع

 انزراػت 0.6 1.02

 االسخخزاجٍتانصُبػبث  8.8 1.10          

 انصُبػبث انخحٌٕهٍت 02.1 1.82

 انكٓزببء ٔانًٍبِ 8.0  1.12

 اإلَشبءاث 8.1 1.10-         

 حجبرة انجًهت ٔانخجزئت ٔانفُبدق ٔانًطبػى 1.2 1.08

 ٌٍ ٔاالحصبالثزخخانُمم ٔان 2.0 1.82

 ػًبليٍٍ ٔخذيبث األأانًبنٍت ٔانخ 88.4 1.46

 انخذيبث االجخًبػٍت ٔانشخصٍت 4.4 1.80

 يُخجٕ انخذيبث انحكٕيٍت 08.8 1.00

 حكبنٍف انخذيت انًحخسبت 4.8-     1.04-         

 صبفً انضزائب ػهى انًُخجبث 00.1 1.08

 الوجوىع 100% 1.9

 *انًسبًْت ببنُمبط انًئٌٕت.

نخمذٌزاث انُبحج انًحهً االجًبنً يٍ حٍذ ححذٌذ انبٍبَبث ٔفك احذد ْذا ٔحمٕو دائزِ االحصبءاث انؼبيّ بًزاجؼّ شبيهّ **

 ب.انًُٓجٍبث انًخبؼّ دٔنٍ

 

 

 2018وقد أظهرت الحقديرات الربعية للناجج الوحلي االجوالي بأسعار السىق الثابحة للربع الرابع هن عام 

  .2017 هقارنة بالربع الرابع هن عام% 1.8نوىا بلغث نسبحه 

 

 ًَٕا  لذ حممج يؼظى انمطبػبث  ٌانخمذٌزاث بأ ظٓزثأفمذ  ،َخبجٍتانمطبػبث اإل يؼذالث ًَٕ ػهى صؼٍذيب أ

 كم يٍ ُخبئج إنى أٌان حشٍزٔ .8102يٍ ػبو  بذاث انزبغيمبرَت  8102يٍ ػبو  انزابغانزبغ خالل  اٌجببٍب  

خالل  ًَٕيؼذل أػهى  بحمملذ  ٔانشخصٍت االجخًبػٍتانخذيبث لطبع ٔ انُمم ٔانخخزٌٍ ٔاالحصبالث لطبع

حالِ رى  ،%8.0بهغج َسبخّ بًؼذل  انذي ًَب انزراػت لطبع ًبحالْ ،نكم يًُٓب %8.4 ج َسبخّبهغ ْذِ انفخزة

  .%0.2ًَٕ  بًؼذل انكٓزببء ٔانًٍبِلطبع  ٔيٍ رى %،8.2بًؼذل ًَٕ بهغ  انًبنٍت ٔانخبيٍٍ ٔانؼمبراث لطبع

سبْى  فمذ، 8102 يٍ ػبو انزابغانزبغ  انًُٕ انًخحمك خالليؼذل ٔػهى صؼٍذ انًسبًْبث انمطبػٍت فً 

انُمم ٔانخخزٌٍ سبْى لطبع فً حٍٍ  ،َمطت يئٌٕت 1.02بًب يمذارِ  انًبنٍت ٔانخبيٍٍ ٔانؼمبراثلطبع 

انخذيبث لطبع ٔ انصُبػبث انخحٌٕهٍتلطبع  كم يٍ ٔسبْى، َمطت يئٌٕت 1.80بًب يمذارِ ٔاالحصبالث 



َمطت  1.80بًب يمذارِ  انزراػت لطبع ، رىنكم يًُٓب َمطت يئٌٕت 1.86بًب يمذارِ  ٔانشخصٍت االجخًبػٍت

 .يٍ إجًبنً يؼذل انًُٕ انًخحمك يئٌٕت
 

 

 
 

 

 

 2018هن عام الرابع للربع القطاعات االقحصادية في الناجج الوحلي اإلجوالي  أهن هساهوة: 2جدول 

 

في الوساهوة 

 النوى

 الوححقق*

الوساهوة 

 القطاعية 

% 

 القطاع

 انزراػت 2.1 1.80

 االسخخزاجٍتانصُبػبث  8.8 1.12-         

 انصُبػبث انخحٌٕهٍت 01.6 1.86

 انكٓزببء ٔانًٍبِ 8.2  1.12

 اإلَشبءاث 8.1 1.10-         

 حجبرة انجًهت ٔانخجزئت ٔانفُبدق ٔانًطبػى 2.0 1.11

 ٌٍ ٔاالحصبالثزخخانُمم ٔان 2.2 1.80

 ػًبليٍٍ ٔخذيبث األأانًبنٍت ٔانخ 80.1 1.02

 انخذيبث االجخًبػٍت ٔانشخصٍت 4.2 1.86

 يُخجٕ انخذيبث انحكٕيٍت 06.2 1.02

 حكبنٍف انخذيت انًحخسبت 2.1-     1.04-         

 صبفً انضزائب ػهى انًُخجبث 1.2 1.01

 الوجوىع 100% 1.8

 *انًسبًْت ببنُمبط انًئٌٕت.

االحصبءاث انؼبيّ بًزاجؼّ شبيهّ نخمذٌزاث انُبحج انًحهً االجًبنً يٍ حٍذ ححذٌذ انبٍبَبث ٔفك احذد ْذا ٔحمٕو دائزِ **

 ب.انًُٓجٍبث انًخبؼّ دٔنٍ
 


