
  فصل الحسابات القومية
  :مقدمة

   
ى         ة عل ع                 جدول   ) ١٩(يحتوي فصل الحسابات القومي ين واق صادية التي تب ديرات للمؤشرات االقت  توضح أحدث التق

  .باألسعار الجارية والثابتة ) م٢٠٠٥– ٢٠٠١( االقتصاد اليمني خالل األعوام
در ممكن       إلى أن استمرار عملية تطوير تقديرات الحسا    هناتجدر اإلشارة   و ر ق بات القومية بهدف تحقيق أآب

ديرات        من الدقة ورفع درجه الثقة والم       ذه التق ديرات            ،صداقية في ه سلة الخاصة بتق ات السل م تحديث بيان د ت  فق
اب اإلحصاء            شورة في آت الي والمؤشرات األخرى المن ا أستحدث من      . ٢٠٠٤الناتج المحلي اإلجم في ضوء م

بعض أألنشط      ائج المسوح                 البيانات المصدرية ل ا من عدة مصادر ومن نت م الحصول عليه صادية والتي ت ة أالقت
ام         م     ، م٢٠٠٤االقتصادية التي نفذت لع ذا التحديث ت ة   وه د مراجع ات التفصيلية المستخدمة في      بع شاملة للبيان

  . منهجية احتساب تلك التقديرات لألنشطة االقتصادية المختلفة تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي و
  : التي شملها التحديث  ألهم األنشطةملخصيما يلي وف
  
   :الزراعة  نشاط )ا

  
ر            ، يتم احتساب تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي بطريقة االنتاج              ة غي سابقة بطريق ديرات ال ساب التق وقد تم احت

دم                   مباشرة نظرًا لما     شاآل نتيجة لع ديرات من صعوبات وم ك التق ات حول      واجهتها منهجية  إحتساب تل وفر بيان ت
شاط المكونة الفرعية  بمستلزمات اإلنتاج لكافه األنشطة    بعض المتغيرات وخاصة البيانات المتعلقة     اج (  لهذا الن  اإلنت

واني  اإلنتاج،النباتي ات والخدمات       ، الحي صيد والغاب ة وال ديرات   و، )الزراعي سابقة التق ضًا         ال شاط الفرعي أي ذا الن  له
رت ةبيالل  افتق ات الخاص دخالن اجت  م ه و اإلنت يط في تهالك الوس ارة،  االس رى بعب م أخ ن  ت ل ات ع ه بيان وفر أي ت

اتي        لإلنتاج والخدمية السلعية اإلنتاج  بمستلزمات    الخاصةالمتغيرات   ة        ( النب ة للمحاصيل الزراعي ة اإلنتاجي التكلف
ل في        اإلنتاج المدخالت في    أهم و،))هكتار(على مستوى وحدة المساحة      اتي تتمث شتالت   ا(  النب ذور وال   األسمدة  ،لب

ضوية ة الع ات  ،والكيماوي وت والمحروق دات ،الزي شريةالمبي ه  ، الح واد مكافح اتم ة اآلف واد ، الزراعي ةم  التعبئ
ة    في احتساب تقدير هذه       اعتمدت التي). الخ  ..............،الزراعيةوالتغليف والخدمات    المتغيرات  على نسب ثابت

رة        ومحددة من قيمة اإلنتاج تم إست      ة خالل الفت ذت في المحافظات الجنوبي -١٩٨٠(خالصها من دراسات قديمة  نف
ي   ، ) م١٩٨٥ ة ف ة المزروع يل الزراعي ي المحاص ات ف ض المجموع ة بع ة وآمي تالف نوعي ى اخ الوة عل ع

   .المحافظات المختلفة نتيجة التضاريس المتنوعة
   .رات الداخلة في حساب اإلنتاج للقات إضافة إلى ذلك عدم تحديث البيانات المتعلقة ببعض المتغي    
شاط الزراعة و ا        اصبح من الضرورة     وبالتالي        ديرات لن ك التق ساب تل ادة إحت ى إع ة   العمل عل شطة الفرعي ألن

اتم  في ضوء  وفقًا لمنهجية علمية    ، الذي يتكون منها     تقاء بعض                  م ة وأس ات مصدرية حديث ه من بيان  الحصول علي
ا              المؤشرات من  دراسات حدي     ديرات وجعله ك التق ثة  تمت حول هذا القطاع وذات عالقة  وذلك من أجل تحسين تل

اك     أآثر شموًال متالفية ألية عيوب ونواقص رافقت إحتساب التقديرات السابقة لإلنتاج الزراعي              على الرغم بأن هن
ات مدخالت       مازالت بياناته  ) الصيد ، الخدمات الزراعية   ، إنتاج الحيوان ، الغابات     (أنشطة فرعية    ة بمكون ا المتعلق

  .االنتاج غير متوفرة ، لذا تم اللجوء للطرق غير المباشرة لحساب القيمة المضافة االجمالية لتلك االنشطة 
  
   : العقارات وخدمات األعمال)  ب
  
سابقة له           داد       أستندت التقديرات ال ائج تع ى نت شاط عل داد      ،م١٩٩٤ذا الن ائج تع شا  وفي ضوء  صدور نت ت المن

شاط                    أصبح، م٢٠٠٤والمساآن لعام    ديرات ن ستخدمة في تق ات الم ا وتحديث البيان  من الضروري إعادة النظر فيه
ارات  الل  ، العق ن خ ة      م ديرات القيم ديث  تق ى تح اني وصوال إل ذه المب سبة له ه المحت ة أإليجاري ديرات القيم  تق

شاط     ذا الن ة له ه اإلجمالي اج(أإليجاري ديث ا و)  .  اإلنت م تح سلة    ت شاط للسل ذا الن ة به ديرات المتعلق -٢٠٠١(لتق
  ).م٢٠٠٥

  
  :النقل واإلتصاالت ) ج
   

شاط االتصاالت في      ٢٠٠٤ عام شمول التقديرات السابقة للنشاط والمنشورة في    نظرًا لعدم       ات عن ن م ألية بيان
دير         . القطاع الخاص لعدم توفرها      ذا القطاع      األمر الذي جعل من الضروري أيضًا إعادة إحتساب تق في ضؤ    ات ه



بحيث أصبحت  التقديرات الحالية أآثر  ) ٢٠٠٥ - ٢٠٠١(  وعكسها على بيانات السلسلة حديثة من بيانات ماتوفر
  .دقة وشموًال واتساقًا من التقديرات السابقة وممثلة لجميع الفعاليات االقتصادية التي تتم في هذا النشاط 

  
  :األنشطة االقتصادية األخرى ) د
   
شطة       ) م ٢٠٠٣-م٢٠٠١( لت تقديرات هذه األنشطة آما هي لبيانات السلسلة     ظ ذه األن ديرات ه م فقط تحديث تق وت

ام سوح االق ) م٢٠٠٤(لع ائج الم سبب عكس نت ام ب ي ع ذت ف ي نف صادية الت ديرات ، ) م٢٠٠٤(ت ك ألن تق ام وذل ع
اب اإلحصاء        الخاصة بهذه األنشطة والمنشورة      ) م   ٢٠٠٤( ا         ،    م٢٠٠٤سابقًا في آت ة أم ة أولي ام تقديري هي أرق

ام         ة لع ديرات الحالي ا التق ة    )  م٢٠٠٥( التقديرات الحالية لنفس العام فهي تقديرات فعلية أولية وأم ام تقديري فهي أرق
  . أولية 

  
  
  
 ):م٢٠٠٥-٢٠٠٤(أهم المؤشرات االقتصادية لعامي  •

)       2005-2004(Main Economic Indicators for   

٢٠٠٥ ٢٠٠٤* 
  

 البـيـــــان القيمة  القيمة 

 )مليون ريال ( 
Value (Mill 

YR) 

 )مليون ريال ( 
Value (Mill 

YR) 

 معدل النمو
Growth 

Rate  Item 

 GDP at market prices-1  3206976 2563490 الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق-١

 GNP at market prices-2 25.1 2911298 2327959 الناتج القومي اإلجمالي بسعر السوق-٢

 Final Consumption-3 25.0 2448559 2019950 االستهالك النهائي الكلى-٣
Expenditure 

 public final 21.2 427407 321897 االستهالك النهائي العام
consumption  

 private final 32.8 2021152 1698053 االستهالك النهائي الخاص
consumption   

 Gross investment-4 19.0 595917 519868 االستثمار اإلجمالي -٤
 

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي -٥
 GNP at market prices-5 14.6 760 649 ) : بالدوالر$ ( اإلجمالي 

(us$) 

  
   Provisional **                        .أرقام تقديرية أولية * 

  
  
 
  



National Accounts Chapter 
 

Preface: 
 

National Accounts chapter includes (19) tables explaining the latest 

estimates of the economic indicators which shows the reality of the Yemeni 

Economy during the years (2001-2005) and current and constant prices. 

It should be noted that the continuation of developing the estimates of the 

national accounts aims to achieve more accuracy and raise the degree of 

credibility and reliability of those estimates ; the series of data estimates of the 

Gross Domestic Product and other indicators published in the Statistical Year-

Book 2004 were updated. 

On the light of the updated sources data for some economic activities that were 

acquired from different sources and from the 2004 surveys results. This 

updating was done after a comprehensive revision of the detailed data used in 

the Gross Domestic Product's estimates, and the methodology of computing 

those estimates for different economic activities. 

Below is a view of the most important activities included in the updating: 

 

A-Agriculture: 
 
The Gross Domestic Product estimates are computed by the 

methodology of production and the last estimates were computed in an indirect 

way due to the difficulties and problems that faced the methodology of 

computing those estimates as a result of the lack of data about some variables 

specially the data related to the agricultural production inputs for all the 

secondary activities  ( agriculture production , livestock  production , forestry , 

fishing and agricultural services ) ; the last estimates related to this secondary 

activity also  lacked the data related to the production inputs and intermediate 

consumption , in another words there was no data available about the special 

variables related to agricultural commodities and services for crop production [ 

production cost for agricultural crops per the unit of area by (hectare) ] , and the 

most important inputs , and the most important inputs in the agricultural 

production are represented in:[ seeds, nurslings, natural and chemical fertilizers 



,oils and fuels , insecticides , substances used against the blights, substances 

used in packing , sheathing and agricultural services …etc ] , which were taken 

in consideration while computing the estimates of those variables on constant 

and specified ratios of the production cost that were extracted from previous 

studies accomplished in the southern governorates during the period ( 1980-

1985 ) , in addition to the difference in quality and quantity of some sets of 

agricultural crops planted in different governorates as a result of the variant 

topographic areas. 

In addition to all of that the data related to some variables related to computing 

Qat production were not updated. 

therefore it becomes very important to work on recomputing those agricultural 

estimates and their secondary activities components according to a scientific 

methodology on the light of the acquisition of new sources data and some 

indicators from new studies accomplished about this sector in order to improve 

those estimates and make them more comprehensive avoiding any 

imperfections that accompanied the computing of the previous estimates for 

agricultural production though there are secondary activities [ livestock 

production , forestry , fishing, agricultural services ] that its data which is related 

to the production inputs components are not available , so the indirect methods 

were used to compute the total value added of those activities. 

 

 

 B- Real Estate and Business Services:  
 
 the previous estimates of this activity were based on the 1994 Census 

results , and on the light of the 2004 Census for Establishments and Housings 

results .It becomes important to reconsider them and updating the data used in 

the estimates of Real Estate activity through the estimates of rental values to 

those constructions arriving to the  updating of total rental values of this activity. 

The estimates related to this activity for the years (2001-2005) were updated. 

 

 

 



C- Transportation and Communication: 
 
 As a result of the under coverage of the previous estimates of this 

activity (which were published in 2004) any data about private communication 

sector due to unavailability of the data. 

This makes it important to recompute the estimates of this sector on the light of 

the new available data and reflect them on the series data (2001-2005), where 

the current estimates become more accurate, comprehensive and consistent 

from the previous estimates and they reflect all economic events that take place 

in this activity. 

 

 D- Other Economic Activities: 
 
 The estimates of those activities remained as they were to the series 

data ( 2001-2003 ) , and only the estimates of those activities were updated for 

the year (2004) , as a result of reflecting of the results of the economic surveys 

accomplished in 2004 , because the estimates of ( 2004 ) which are related to 

those activities that were published previously in the Statistical  Year – Book 

2004  are primary estimated numbers while the current estimates for the year 

2005 are actual primary estimated numbers.  

  
  
  
  
 
  



2005item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١3933414223954687115184036012521-الزراعة والغابات والصيد

252448258697285625312925370833Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

116953130575144580160927179469Qatالقات

2394033123385064455150950Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢651654709093828860100679714486292-الصناعات االستخراجية

24342765319436543962Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

64922070632882566610031431444667Oil and Gasاستخراج النفط الخام والغاز الطبيعي

Manufacturing-٣42946749870761780383648310711483-الصناعات التحويلية

231342272314322398430005581638Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

198125226393295405406478489510Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤45436544775696861776687664-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥1700932008192472753219003712865-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦2808473338543930824508965146416-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

216421259975312171357041408360Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

4599253653587187002979624Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

1843420226221932382626657Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧3101833556974392615106746087877-النقل و التخزين و اإلتصاالت

288144323157395729459581546103Transportand Storageالنقل والتخزين

2203932540435325109362684Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨1476411551041776392033822282088-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 6342460417651678079795354Financial Institutionsالتمويل والتامين

.8421794687112472122585132854Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩28838330994073554221673599-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

24575002763245327033439645324980076Total Of Industriesمجموع الصناعات

244486289520318206347434433929B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

482541584633670C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.18942043222926802951D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

3378837194422905189751043E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

27381503092543363364343671765468669Gross Output At Markt Pricesإجمالي اإلنتاج

20889302386215280797733640334024002Non -Oil Outputاإلنتاج  للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١ ) جدول رقم

االنتاج  اإلجمالي حسب القطاعات لألعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ (باألسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

Gross out put, Intermediate consumption and GDP by Economic Activity at current prices ,2000 - 2005



2005item**2004*200120022003البيان

A- Industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١1587281718301904892176972633371-الزراعة والغابات والصيد

105273106661118676134688166365Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

4924259339650367516888005Qatالقات

42135830677778418967Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢1343021454001730482103963030762-الصناعات االستخراجية

608691798914990Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

133694144709172250209482302086Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣3288693786374780206476208423443-الصناعات التحويلية

136231159000189939250279367236Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

192638219637288081397341475108Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤32696387893812940557457984-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥954871098691323281706071967855-البناء والتشييد

 & .Wholesale and Retail Trade, Rest-٦7290187649102451929861035646-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح
Hotels

4903958908707365614461417Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

2016124680272593236036794Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

37014061445644825353Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧1033771230341810922193732569297-النقل و التخزين و اإلتصاالت

100827117685172774207436243516Transportand Storageالنقل والتخزين

2550534983181193713413Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨12766148901710720268238198-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 37524656484060248295Financial Institutionsالتمويل التامين

.901410234122671424415524Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩11940129321450019732249779-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

9510661083030132716416392362060629Total Of Industriesمجموع الصناعات

697768104993386100559125594B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

 C-Household Sector ( houses'sج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )
Servecies )

.9531028112213491485D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

5425449429513636254273985Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

10760491214536147303518036862261693Total  Intermediate consumptionإجمالي االستهالك الوسيط

9423551069827130078515942041959607Non -Oil Intermediate consumptionاالستهالك الوسيط للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٢ ) جدول رقم

االستهالك الوسيط حسب القطاعات لألعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ (باألسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

 Intermediate consumption by Economic Activity at current prices ,2000 - 2005



2005item**2004*200120022003البـيـــــان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١2346132505652782223007063379151-الزراعة والغابات والصيد

147175152036166949178237204468Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

6771171236795448575991464Qatالقات

1972727293317293671041983Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢51735256369365581279640111455532-الصناعات االستخراجية

18262074239627402972Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

5155265616196534167936611142581Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣1005981200701397831888632288043-الصناعات التحويلية

95111113314132459179726214402Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

548767567324913714402Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤12740156881883921219229684-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥74606909501149471512931745015-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦2079462462052906313579104110776-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

167382201067241435300897346943Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

2583128973314593766942830Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

1473316165177371934421304Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧2068062326632581692913013518587-النقل و التخزين و اإلتصاالت

187317205472222955252145302587Transportand Storageالنقل والتخزين

1948927191352143915649271Communicationsاالتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨1348751402141605321831142043898-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 5967255761603277477387059Financial Institutionsالتمويل التامين

.7520384453100205108341117330Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩16898201672623534489423829-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

15064341680215194317023252962919447Total Of Industriesمجموع الصناعات

174710208471224820246875308335B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

482541584633670C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.9411015110713311466D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

3378837194422905189751043E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

73985Less: Imputed Bank Services Charge-62542-51363-49429-54254-  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

16621011878007216060825634903206976G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

11465751316388150719217698292064395Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٣ ) جدول رقم

الناتج المحلى االجمالى بسعر المنتج  حسب القطاعات لالعوام  ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت)

GDP At Producers Prices By Economic Activity At Current Prices For 2000 - 2005(Million Y.Rials)



2005item**2004*200120022003البـيـــــان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١9.356.8011.048.0812.371-الزراعة والغابات والصيد

6.393.309.816.7614.72Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

12.155.2111.667.816.65Qatالقات

24.5238.3516.2515.7014.36Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-6.818.9616.3421.4443.842-٢-الصناعات االستخراجية

12.1613.5815.5314.368.47Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

6.878.9416.3521.4643.96Oil and Gas-استخراج النفط الخام

Manufacturing-٣12.6419.3616.4235.1121.153-الصناعات التحويلية

13.2819.1416.9035.6819.29Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

2.4823.138.4124.7557.62Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤29.0323.1420.0912.638.244-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥7.9121.9126.3831.6215.345-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦21.2218.4018.0423.1514.856-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

25.3620.1220.0824.6315.30Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

5.0012.168.5819.7413.70Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

9.759.729.729.0610.13Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧17.8212.5010.9612.8320.797-النقل و التخزين و اإلتصاالت

15.259.698.5113.0920.01Transportand Storageالنقل والتخزين

50.0539.5229.5111.1925.83Communicationsاالتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨6.963.9614.4914.0711.628-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 6.558.1923.9516.43Financial Institutions-0.40التمويل التامين

.12.8012.3018.658.128.30Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩34.9619.3530.0931.4622.899-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

5.8111.5415.6519.6725.55Total Of Industriesمجموع الصناعات

11.6219.327.849.8124.90B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

6.6412.247.958.395.85C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.43.887.869.0620.2310.14D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

1.65E- Import Duties-13.2210.0813.7022.72هـ-الرسوم الجمرآية

8.893.9121.7618.30Less: Imputed Bank Services Charge-2.67  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

6.6612.9915.0518.6525.10G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

14.1114.8114.4917.4316.64Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٤ ) جدول رقم

معدالت النمو للناتج المحلى اإلجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات لالعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه % )

Growth Rates Of GDP At  Producers Prices By Economic Activity( At Current Prices For 2000 - 2005 %)



2005Item**2004*200120022003البـيـــان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١14.1213.3412.8811.7310.541-الزراعة والغابات والصيد

8.858.107.736.956.38Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

4.073.793.683.352.85Qatالقات

1.191.451.471.431.31Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢31.1330.0230.3531.0735.722-الصناعات االستخراجية

0.110.110.110.110.09Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

31.0229.9130.2430.9635.63Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣6.056.396.477.377.133-الصناعات التحويلية

5.726.036.137.016.69Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

0.330.360.340.360.45Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤0.770.840.870.830.724-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥4.494.845.325.905.445-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦12.5113.1113.4513.9612.826-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

10.0710.7111.1711.7410.82Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

1.551.541.461.471.34Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

0.890.860.820.750.66Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧12.4412.3911.9511.3610.977-النقل و التخزين و اإلتصاالت

11.2710.9410.329.849.44Transportand Storageالنقل والتخزين

1.171.451.631.531.54Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨8.117.477.437.146.378-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 3.592.972.792.922.71Financial Institutionsالتمويل والتامين

.4.524.504.644.233.66Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩1.021.071.211.351.329-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

90.6389.4789.9490.7191.03Total Of Industriesمجموع الصناعات

10.5111.1010.419.639.61B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

0.030.030.030.020.02C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.0.060.050.050.050.05D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

2.031.981.962.021.59E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

2.31Less: Imputed Bank Services Charge-2.44-2.38-2.63-3.26-  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

100.00100.00100.00100.00100.00G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

68.9870.0969.7669.0464.37Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٥ ) جدول رقم

ترآيب الناتج المحلى االجمالى بسعر المنتج حسب القطاعات لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ م(باالسعار الجاريه  %)

The Structure Of GDP  By Economic Activity At Current Prices For 2000- 2005 (%)



2005item**2004*200120022003البيان

A- Industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١77392778317849178679805261-الزراعة والغابات والصيد

4948649255491284839450321Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

2606226446265892687727141Qatالقات

18442130277434083064Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢47611479394712244917446692-الصناعات االستخراجية

15351643177418982001Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

4607646296453484301942668Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣69617729307735880725859833-الصناعات التحويلية

4848849753514995516659657Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط)

2112923177258592555926326Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤694074898109860793784-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥11698120751264812833132935-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦27520296133180932519340206-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

2135622857247632517825842Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

34213874402842944433Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

27432882301830473745Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧43303479855757965672703767-النقل و التخزين و اإلتصاالت

4001443475516115882961987Transportand Storageالنقل والتخزين

32894510596868438389Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨24027232592394826241274828-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 11115963895321083711268Financial Institutionsالتمويل التامين

.1291213621144161540416214Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩511355606585841999509-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

313221324681343649358612375677Total Of Industriesمجموع الصناعات

5981662344648426746071929B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

316320322325327C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.265271285333355D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

46354710478851054173E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

00000Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

378253392326413886431835452461G D P At Markt Pricesإجمالي اإلنتاج

332177346030368538388816409793Non -Oil GDPاإلنتاج  للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٦ ) جدول رقم

االنتاج  اإلجمالي حسب القطاعات لألعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ (باألسعار الثابتة ، بماليين الرياالت ) ١٩٩٠=١٠٠

Gross out put by Economic Activity at Constant prices ,2000 - 2005



2005item**2004*200120022003القطاعات

A- Industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١18900183701822518802194011-الزراعة والغابات والصيد

1689316288160211646717110Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

16821707171617351752Qatالقات

325375488600539Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢576757905732543654102-الصناعات االستخراجية

384411443475500Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

53835379528949614910Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣46096485025196853611567103-الصناعات التحويلية

2584626217270142896231321Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

2025022285249542464925389Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤385942114595490354094-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥656766066769680269905-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦689075408094651670996-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

48395179561139593887Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

15001782187719842048Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

5515796065731164Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧14383165732367328152294367-النقل و التخزين و اإلتصاالت

1400215832225332655327641Transportand Storageالنقل والتخزين

381741114015991795Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨203222072280259328568-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 658743708808980Financial Institutionsالتمويل التامين

.13741464157217851876Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩208221202296305836979-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

106576111919123632129873137008Total Of Industriesمجموع الصناعات

9200958899731037511062B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

00000C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.134136144167179D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

95087885751383888743Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

125418129528141262148803156992G D P At Markt Pricesإجمالي االستهالك الوسيط

120035124149135973143842152082Non -Oil GDPاالستهالك الوسيط للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٧ ) جدول رقم

االستهالك الوسيط حسب القطاعات لألعوام ٢٠٠٠ - ٢٠٠٥ (باألسعار الثابتة ، بماليين الرياالت ) ١٩٩٠ = ١٠٠

 Intermediate consumption by Economic Activity at Constant prices ,2000 - 2005



2005Item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١58492594616026659877611251-الزراعة والغابات والصيد

3259332967331073192733211Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

2438024739248732514225389Qatالقات

15191755228628082525Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢41844421494139039481392592-الصناعات االستخراجية

11511232133114231501Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

4069340917400593805837758Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣23521244282539027114292733-الصناعات التحويلية

2264223536244852620428336Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

879892905910937Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤308132783514370439694-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥513154695879603163035-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦20630220732371526003269216-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

1651717678191522121921955Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

19212092215123102385Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

21922303241224742581Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧28920314123390637520409407-النقل و التخزين و اإلتصاالت

2601227643290783227634346Transportand Storageالنقل والتخزين

29083769482852446594Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨21996210522166823648246258-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 10458889588241002910287Financial Institutionsالتمويل التامين

.1153812157128441361914338Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩303134404289536162539-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

206646212762220017228739238668Total Of Industriesمجموع الصناعات

5061652756548695708560867B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

316320322325327C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.131135141166176D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

46354710478851054173E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

8743Less: Imputed Bank Services Charge-8388-7513-7885-9508-  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

252835262798272624283032295469G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

212142221881232565244974257711Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٨ ) جدول رقم

الناتج المحلي االجمالي بسعر المنتج  حسب القطاعات لالعوام  ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الثابته بماليين الرياالت)  ١٩٩٠= ١٠٠

GDP At Producers Prices By Economic Activity At  Constant  Prices For 2000 - 2005 (Million Y. Rials)1990 =100



2005Item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-0.652.081-١2.491.661.35-الزراعة والغابات والصيد

3.564.02Agriculture & Foresty (with out qat)-0.171.150.42الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

4.621.470.541.080.98Qatالقات

10.08Fishing-23.6015.5430.2622.83صيد االسما ك

Mining and Quarrying-0.562-4.61-1.80-٢0.600.73-الصناعات االستخراجية

5.997.048.046.915.48Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

0.79Oil and Gas-5.00-2.10-0.450.55استخراج النفط الخام

Manufacturing-٣3.203.863.946.797.963-الصناعات التحويلية

3.243.954.037.028.14Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

2.331.481.460.552.97Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤6.546.397.205.417.154-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥5.716.597.502.594.515-البناء والتشييد

 & .Wholesale and Retail Trade, Rest-٦8.626.997.449.653.536-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح
Hotels

12.027.038.3410.793.47Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

9.438.902.827.393.25Restaurants and Hotels-المطاعم والفنادق

3.105.064.732.574.32Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧6.838.627.9410.669.127-النقل و التخزين و اإلتصاالت

3.976.275.1911.006.41Transportand Storageالنقل والتخزين

41.6529.6128.108.6225.74Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-4.292.929.144.138-1.91-٨-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 0.8013.662.58Financial Institutions-14.94-8.43-التمويل التامين

.4.865.365.656.035.28Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩18.6313.4924.6824.9916.649-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

3.202.963.413.964.34Total Of Industriesمجموع الصناعات

3.854.234.014.046.63B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

0.641.270.630.930.62C-Household Sector (houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.31.003.054.4417.736.02D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

18.26E- Import Duties-10.421.621.676.62هـ-الرسوم الجمرآية

4.7211.664.22Less: Imputed Bank Services Charge-17.07-6.36-  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

3.863.943.743.824.39G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

4.544.594.825.345.20Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ٩ ) جدول رقم

معدالت النمو للناتج المحلي االجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باألسعار الثابتة %) ١٩٩٠=١٠٠

 Growth Rate GDP At Producers Prices By Economic Activity At C0nstant Prices For 2000- 2005 (%)1990=100



2005item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١23.1322.6322.1121.1620.691-الزراعة والغابات والصيد

12.8912.5412.1411.2811.24Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

9.649.419.128.888.59Qatالقات

0.600.670.840.990.85Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢16.5516.0415.1813.9513.292-الصناعات االستخراجية

0.460.470.490.500.51Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

16.0915.5714.6913.4512.78Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣9.309.309.319.589.913-الصناعات التحويلية

8.968.968.989.269.59Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

0.350.340.330.320.32Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤1.221.251.291.311.344-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥2.032.082.162.132.135-البناء والتشييد

Wholesale and Retail Trade, Rest. & Hotels-٦8.168.408.709.199.116-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح

6.536.737.037.507.43Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

0.760.800.790.820.81Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

0.870.880.880.870.87Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧11.4411.9512.4413.2613.867-النقل و التخزين و اإلتصاالت

10.2910.5210.6711.4011.62Transportand Storageالنقل والتخزين

1.151.431.771.852.23Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨8.708.017.958.368.338-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 4.143.383.243.543.48Financial Institutionsالتمويل والتامين

.4.564.634.714.814.85Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩1.201.311.571.892.129-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

81.7380.9680.7080.8280.78Total Of Industriesمجموع الصناعات

20.0220.0720.1320.1720.60B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

0.120.120.120.110.11C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.0.050.050.050.060.06D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

1.831.791.761.801.41E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

2.96Less: Imputed Bank Services Charge-2.96-2.76-3.00-3.76-  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

100.00100.00100.00100.00100.00G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

83.9184.4385.3186.5587.22Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٠ ) جدول رقم

ترآيب الناتج المحلي االجمالي بسعر المنتج حسب القطاعات لألعوام  ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باألسعار الثابته %) ١٩٩٠=١٠٠

The Structure Of GDP At Producers Prices By Economic Activity At Constant Prices For 2000 - 2005 (%)1990=100



2005item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١401.10421.39461.66502.21552.831-الزراعة والغابات والصيد

451.55461.18504.27558.26615.66Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

277.73287.95319.80341.10360.25Qatالقات

1298.681555.161387.971307.341662.69Fishingصيد االسما ك

Mining and Quarrying-٢1236.381337.381584.472017.182917.942-الصناعات االستخراجية

158.64168.34180.02192.55198.00Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

1266.871372.581631.132085.403026.06Oil and Gasاستخراج النفط الخام

Manufacturing-٣427.69491.53550.54696.55781.623-الصناعات التحويلية

420.06481.45540.98685.87756.64Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

624.23757.40809.281004.071537.03Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤413.50478.58536.11572.87578.684-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥1454.021663.011955.212508.592768.545-البناء والتشييد

 & .Wholesale and Retail Trade, Rest-٦1007.981115.411225.521376.421526.986-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح
Hotels

1013.391137.391260.631418.051580.25Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

1344.661384.941462.531630.691795.81Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

672.13701.91735.36781.89825.42Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧715.10740.68761.43776.39859.457-النقل و التخزين و اإلتصاالت

720.12743.31766.75781.22881.00Transportand Storageالنقل والتخزين

670.19721.44729.37746.68747.21Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨613.19666.03740.88774.33829.998-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 570.60626.86683.68745.57846.26Financial Institutionsالتمويل والتامين

.651.79694.69780.17795.51818.31Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩557.51586.25611.68643.33677.799-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

728.99789.71883.191016.571223.22Total Of Industriesمجموع الصناعات

345.17395.16409.74432.47506.57B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

152.53169.06181.37194.77204.89C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.718.32751.85785.11801.81832.95D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

728.99789.71883.191016.571223.22E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

570.60626.86683.68745.57846.26Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

657.38714.62792.52905.731085.39G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

540.47593.29648.07722.46801.05Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١١ ) جدول رقم

الرقم القياسي الضمني  ( المكمش ) للناتج المحلى االجمالى   - لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥

GDP. Deflator by Economic Activity 2000- 2005



2005item**2004*200120022003البيان

A- industries أ-الصناعات 

Agriculture, Forestry and Fishing-١6.75.19.68.810.11-الزراعة والغابات والصيد

6.22.19.310.710.3Agriculture & Foresty (with out qat)الزراعة والقنص والغابات (بدون القات)

7.23.711.16.75.6Qatالقات

5.827.2Fishing-10.8-0.819.7صيد االسما ك

Mining and Quarrying-7.48.218.527.344.72-٢-الصناعات االستخراجية

5.86.16.97.02.8Mining and Quarryingالصناعات االستخراجية (عدا النفط )

7.38.318.827.845.1Oil and Gas-استخراج النفط الخام

Manufacturing-٣9.114.912.026.512.23-الصناعات التحويلية

9.714.612.426.810.3Manufacturingالصناعات التحويلية (عدا تكريرالنفط )

0.221.36.924.153.1Oil Refiningتكرير النفط

Electricity, Water and Gas-٤21.115.712.06.91.04-الكهرباء والمياه والغاز

Construction-٥2.114.417.628.310.45-البناء والتشييد

 & .Wholesale and Retail Trade, Rest-٦11.610.79.912.310.96-تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق واإلصالح
Hotels

11.912.210.812.511.4Wholesale and Retail Tradeتجارة الجملة والتجزئة

15.93.05.611.510.1Restaurants and Hotelsالمطاعم والفنادق

6.44.44.86.35.6Maintenanceاإلصالح والصيانة

Transport, Storage & Communications-٧10.33.62.82.010.77-النقل و التخزين و اإلتصاالت

10.83.23.21.912.8Transportand Storageالنقل والتخزين

5.97.61.12.40.1Communicationsاإلتصاالت

Financial Institutions & Real Estate-٨9.08.611.24.57.28-التمويل والتامين والعقارات وخدمات االعمال

 9.69.99.19.113.5Financial Institutionsالتمويل والتامين

.7.66.612.32.02.9Real Estate & Business Servالعقارات وخدمات االعمال

.Community Social & Personal serv-٩13.85.24.35.25.49-الخدمات الشخصية وخدمات المجتمع

2.58.311.815.120.3Total Of Industriesمجموع الصناعات

7.514.53.75.517.1B-Producers Of Government Servicesب-منتجوا الخدمات الحكومية

6.010.87.37.45.2C-Household Sector ( houses's Servecies )ج - القطاع العائلي ( خدمات المنازل )

.9.84.74.42.13.9D-Producers Of Private  Non -Profit servد-منتجوا الهيئات الالربحية التى تخدم العائالت

2.58.311.815.120.33E- Import Dutiesهـ-الرسوم الجمرآية

9.69.99.19.113.5Less: Imputed Bank Services Charge  ناقصًا: الخدمات المصرفية المحتسبة

2.78.710.914.319.8G D P At Markt Pricesالناتج المحلى اإلجمالي بسعر السوق

9.29.89.211.510.9Non -Oil GDPالناتج المحلى للقطاعات غير النفطية

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٢ ) جدول رقم

معدالت التضخم للناتج المحلي اإلجمالي لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ ( % )

GDP Inflation Rates 2000- 2005( % )



2005item**2004*200120022003البند

Domestic Factor Income-١156407517581182067454242506631622361-دخل عوامل االنتاج المحلية

Consumption of fixed Capital-٢983311099971299591957522106832-اهتالك راس المال الثابت

GDP  At Factor Cost-٣166240618681152197413262081833729193-الناتج المحلى االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج (٢+١)

Indirect taxes (net)-1659434-57328-36805-3059892-٤-صافى الضرائب غير المباشرة

GDP at Markt Prices-٥166210118780072160608256349032069765-الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق

2005item**2004*200120022003البند

Final Consumption Expenditure-١132327215447901745331201995024485591-االستهالك النهائى الكلى

 236313279088296562321897427407public final consumptionاالستهالك النهائى العام

  10869591265702144876916980532021152private final consumptionاالستهالك النهائى الخاص

Gross investment-٢3251143471284478225198685959172-االستثمار االجمالى

286940371433486158538428578452gross fixd capital formationمجمل تكوين راس المال الثابت

1856017465chang in stock-38336-24305-38174التغير فى المخزون

Exports of good and services-٣59600569513178719593238213110343-الصادرات من السلع والخدمات

5673306473397198108640791228776exports of goodsصادرات السلع

2867547792673856830382258exports of servicesصادرات الخدمات

Less: Imports of goods and services-٤58229070904281974090871011485344-ناقصا-الواردات من السلع والخدمات

439189541755652556712964901788imports of goodsواردات السلع

143101167287167184195746246746imports of servicesواردات الخدمات

Expenditure on GDP at markt prices -٥166210118780072160608256349032069765-االنفاق على الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق
Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية

  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٣ ) جدول رقم

الناتج المحلي االجمالي واالنفاق عليه لألعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه  ، بماليين الرياالت )

Gross Domestic Product And Expenditure For 2000- 2005 At Current Prices (MillionY.Rials)

Cont'd Table No.( ١٣ ) تابع جدول رقم

الناتج المحلي االجمالي واالنفاق عليه لألعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه  ، بماليين الرياالت )

Gross Domestic Product And Expenditure For 2000- 2005 At Current Prices (MillionY.Rials)



2005item**2004*200120022003البند

Domestic  Factors income-١156407517581182067454242506631622361-دخل عوامل االنتاج المحلية

Indirect Taxes-1659432-57328-36805-3059892-٢-صافى الضرائب غير المباشرة

15637701768010203064923677382996293NDP at markt prices( الناتج المحلى الصافى بسعر السوق)

Net Factor income from abroad-2956783-235531-175709-131929-105773-٣-صافى دخل عوامل االنتاج من العالم الخارجى

 1134112800133421379313962Labor income from abroadدخل عمل مقبوض

 505Labor income to abroad-457-688-1027-599-دخل عمل مدفوع

 3008221047172831914834177Investment income from abroadدخل استثمارمقبوض

 343312Investment income to abroad-268015-205646-164749-146597-دخل استثمارمدفوع

Net current transfers from abroad-٤2040862237102404252534002556894-صافى التحويالت الجارية االخرى من العام الخارجى

current transfers from abroad 215474243217253497262075265280تحويالت جارية مقبوضة

current transfers to abroad 9591-8675-13072-19507-11388-تحويالت جارية مدفوعة

16620831859791209536523856072956304National Disposable Income (1+2+3+4)الدخل القومى المتاح ( ١+٢+٣+٤ )

2005item**2004*200120022003البند 

Final Consumption Expenditure-١132327215447901745331201995024485591-االستهالك النهائى الكلى

 236313279088296562321897427407public final consumptionاالستهالك النهائى العام

  10869591265702144876916980532021152private final consumptionاالستهالك النهائى الخاص

National Saving -٢3388113150013500343656575077452-االدخار القومى

Aprropriation of N-٣166208318597912095365238560729563043-تخصيصات الدخل القومى المتاح .D.I

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٤ ) جدول رقم

الدخل القومى المتاح وتخصيصاته لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

National Disposable Income And Its Appropriation 2000- 2005 At current Prices (Ml. YR.)

Cont'd Table No.( ١٤ ) تابع جدول رقم

الدخل القومى المتاح وتخصيصاته لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

National Disposable Income And Its Appropriation 2000- 2005, At current Prices (Ml. YR.)



2005item**2004*200120022003البند 

1856017465chang in stock-38336-24305-١38174-التغير فى المخزون

٢286940371433486158538428578452gross fixd capital formation-مجمل تكوين راس المال الثابت

Net Lending to the rest of The World-٣9331010818535685511931614993-صافى االقراض الى العالم الخارجى

418424455313483507571061757416Gross Accumulation (1+2+3 )التراآم االجمالى (١+٢+٣)

 Net Acquisition of Foreign -٤11026010555761424984051136974-صافى حيازه االصول الماليه االجنبيه
Finnancial Assests

2005item**2004*200120022003البند

Saving-١3388113150013500343656575077451-االدخار

 Net Capital Transfers From the Rest-187183031535149652389882-٢-صافى التحويالت الراسماليه من العالم الخارجى
of world

Consumption of Fixed Capital-٣983311099971299591957522106833-االهتالك

  418424455313483507571061757416Finance 0f Gross Accumulationتمويل التراآم االجمالى (١+٢+٣ )
(1+2+3)

Net Lending to the rest of The World-٤9331010818535685511931614994-صافى االقراض الى العالم الخارجى

Net of Liabilities Incurred -478025-26282573947212-٥16950-صافى الخصوم االجنبيه المتداوله

 ٦-صافى االقراض الى العالم الخارجى (وصافى الخصوم 
1102601055576142498405113697االجنبيه المتداوله )

Net Lending to the rest of The Worl 
plus Net of Liabilities Incurred    

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٥ ) جدول رقم

تمويل رأس المال لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

Capital Finance 2000- 2005 At Current Prices (MillionYR)

Cont'd Table No.( ١٥ ) تابع جدول رقم

تمويل رأس المال لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

Capital Finance 2000- 2005, At Current Prices (MillionYR)



2005item**2004*200120022003البند

 A - Current External  ا-الصفقات الخارجيه الجاريه
Transaction

Exports of good and services-١59600569513178719593238213110341-الصادرات من السلع والخدمات

5673306473397198108640791228776exports of goodsصادرات السلع

2867547792673856830382258exports of servicesصادرات الخدمات

 Factor Income from the rest of the-٢41423338473062532941481392-دخل عوامل االنتاج من العالم الخارجى
World

1134112800133421379313962compensation of employeesتعويضات العاملين

3008221047172831914834177investment incomeدخل االستثمار

 Other Current Transfers From  the rest-٣2154742432172534972620752652803-تحويالت جاريه اخرى من العالم الخارجى
of the world

852902972195107131712273981624453Total Receiptsاجمالى المتحصالت

 B - Capital External ب- الصفقات الخارجيه الرأسماليه
Transactions

 Surplus of the Nation on current -١1120287787032171415411225111-فائض الدوله فى الحساب الجارى
Account

 Capital Transfers From the Rest of -187183031535149652389882-٢-صافى التحويالت الرأسماليه من الخارج
world

Net of Liabilities Incurred -478023-26282573947212-٣16950--صافى الخصوم االجنبيه المتداوله

1102601055576142498405113697Total Receiptsالمتحصالت

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٦ ) جدول رقم

الصفقات الخارجيه لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

External Transaction 2000- 2005,  At Current Prices, (MillionYR)



2005item**2004*200120022003البند

 A - Current External  ا-الصفقات الخارجيه الجاريه
Transaction

.Imports of goods and serv-١58229070904281974090871011485341-الواردات من السلع والخدمات

439189541755652556712964901788imports of goodsواردات السلع

143101167287167184195746246746imports of servicesواردات الخدمات

Factor Income To the rest of the World-٢1471961657762063342684723438172- دخل عوامل االنتاج الى العالم الخارجى

5991027688457505compensation of employeesتعويضات العاملين

146597164749205646268015343312investment incomeدخل االستثمار

 Other Current Transfers to  the rest of-٣113881950713072867595913-تحويالت جاريه اخرى الى العالم الخارجى
the world

 Surplus of the Nation on current -٤1120287787032171415411225114-فائض الدوله فى الحساب الجارى
Account

852902972195107131712273981624453Total Disbursementsاجمالى المدفوعات الجاريه

 B - Capital External ب- الصفقات الخارجيه الرأسماليه
Transactions

Net Acquisition of Financial assets-11026010555761424984051136971صافى حيازه االصول الماليه االجنبيه

1102601055576142498405113697Total Disbursementsالمدفوعات

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Cont'd Table No.( ١٦ ) تابع جدول رقم

الصفقات الخارجيه لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه ، بماليين الرياالت )

External Transaction 2000- 2005,  At Current Prices, (MillionYR)



2005ITEM**2004*200120022003البند

GDP at Market Prices-١166210118780072160608256349032069761-الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق

.Imports of good and serv-٢58229070904281974090871011485342-الواردات من السلع والخدمات

.22443912587049298034834722004355510Total Supply of goods and servاجمالى العرض من السلع والخدمات

2005ITEM**2004*200120022003البند

Final Consumption Expenditure-١132327215447901745331201995024485591-االستهالك النهائى الكلى

  236313279088296562321897427407public final Expenditureاالستهالك النهائى العام

  10869591265702144876916980532021152private final Expenditureاالستهالك النهائى الخاص

Gross Investment-٢3251143471284478225198685959172-االستثمار االجمالى

 286940371433486158538428578452Gross Fixed capital formationمجمل تكوين راس المال الثابت

1856017465Change in stock-38336-24305-38174التغير فى المخزون

.Exports of Goods and serv-٣59600569513178719593238213110343-الصادرات من السلع والخدمات

.22443912587049298034834722004355510Total Usess of goods and servاستخدامات السلع والخدمات

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

Table No.( ١٧ ) جدول رقم

 عرض وإستخدام السلع والخدمات لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه  ، بماليين الرياالت )

Supply And Dispostion Of Goods  and Services 2000- 2005,  At Current Prices (Ml. YR.)

Cont'd Table No.( ١٧ ) تابع جدول رقم

عرض وإستخدام السلع والخدمات لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥ (باالسعار الجاريه  ، بماليين الرياالت )

Supply And Dispostion Of Goods  and Services 2000- 2005,  At Current Prices (Ml. YR.)



2005ITEM**2004*200120022003البنــــــد

 Resdent mid-year popuiation (000-١17743182841884119414200061- عدد السكان فى منتصف العام (الف نسمه )*****
person)*****

GDP at market prices (MIL. YR)-٢166210118780072160608256349032069762- الناتج المحلى االجمالى بسعر السوق (مليون ريال )

Net Factor income from abroad (MIL. YR)-2956783-235531-175709-131929-105773-٣- صافى دخل عوامل االنتاج من العالم الخارجى ( مليون ريال )

GNP at market prices (MIL. YR)-٤155632817460781984899232795929112984- الناتج القومى االجمالى بسعر السوق (مليون ريال )

Average exchang rate of us $ per Y.Rials-٥168.69175.62183.45184.78191.425- متوسط سعر الدوالر (ريال )

(US$ مليون) ٦922699421082012599152096-الناتج القومى االجمالى بسعر السوق-GNP at market prices (MIL.us$)

:GNP per Capita-٧7- متوسط نصيب الفرد من الناتج القومى االجمالى :

8771595498105350119911145521Y. Rialريال

$ 520544574649760USدوالر

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

*****تقدير السكان في منتصف السنة ( ٣٠/يونيو/٢٠٠٤م) باألعتماد على معادلة النمو األسية وفقٌا لنتائج تعداد ديسمبر ٢٠٠٤م لعدد السكان المقيمين

Table No.( ١٨ ) جدول رقم

الناتج القومى االجمالى بسعر السوق و نصيب الفرد منه لالعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥  ( باالسعار الجارية ، بماليين الرياالت )

GROSS NATIONAL PRODUCT AND PER CAPITA GNP 2000- 2005 (at current prices)



2005ITEM**2004*200120022003البنـــــــــــد
Final Consumption Expenditure-١132327215447901745331201995024485591-االستهالك النهائى الكلى

 236313279088296562321897427407public final consumptionاالستهالك النهائى العام

  10869591265702144876916980532021152private final consumptionاالستهالك النهائى الخاص

Gross Investment-٢3251143471284478225198685959172-االستثمار االجمالى

 286940371433486158538428578452Gross Fixed capital formationمجمل تكوين راس المال الثابت

1856017465Change in stock-38336-24305-38174التغير فى المخزون

Balance of goods & services-32545236721625003-13911-13715 ٣- ميزان السلع والخدمات

5960056951317871959323821311034Exports of good & servicesصادرات السلع والخدمات

5673306473397198108640791228776exports of goods     صادرات السلع

2867547792673856830382258Exports of  services     صادرات الخدمات

 5822907090428197409087101148534Imports of goods & servicesواردات السلع والخدمات

439189541755652556712964901788imports of goodsواردات السلع

 143101167287167184195746246746Imports of  servicesواردات الخدمات

GDP at market prices (1+2+3)-٤166210118780072160608256349032069764-الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق (١+٢+٣)

11465751316388150719217698292064395Non - Oil GDPالناتج المحلي اإلجمالي للقطاعات غير النفطية

Consumption of  fixed capital-٥983311099971299591957522106835-إهالك رأس المال الثابت

indirect Taxes (net)-1659436-57328-36805-3059892-٦- صافي الضرائب غير المباشرة

 713287594085185108389120057indirect Taxesضرائب غير مباشرة

7163366048121990165717286000Subsidiesاإلعانات

GDP at factor cost (4-6)-٧166240618681152197413262081833729197-الناتج المحلي اإلجمالي بتكلفة عوامل اإلنتاج (٤-٦)

Domestic Demand (1+2)-٨164838618919182193153253981830444768-الطلب المحلي (١+٢)

Domestic Saving (4-1)-٩3388293332174152775435407584179-االدخار المحلي (٤-١)

Net Factor income from abroad-29567810-235531-175709-131929-105773-١٠- صافي دخل عوامل اإلنتاج من العالم الخارجي

 1134112800133421379313962Labor income from abroadدخل عمل مقبوض

 505Labor income to abroad-457-688-1027-599-دخل عمل مدفوع

 3008221047172831914834177Investment income from abroadدخل استثمارمقبوض

 343312Investment income to abroad-268015-205646-164749-146597-دخل استثمارمدفوع

GNP at market prices (4+10)-١١1556328174607819848992327959291129811-الناتج القومي اإلجمالي بسعر السوق (٤+١٠)

Net current transfers from abroad-١٢20408622371024042525340025568912- صافي التحويالت الجارية من العالم الخارجي

215474243217253497262075265280Receivedـ مقبوضة

9591Payment-8675-13072-19507-11388-ـ مدفوعة

National Disposable Incom (11+12 - 5)-١٣1662083185979120953652385607295630413-الدخل القومي المتاح (١١+١٢-٥)

National Saving from NDI (13-1)-١٤33881131500135003436565750774514-اإلدخار من الدخل القومي المتاح (١٣-١)

National Saving from GNP (11-1)-١٥23305620128823956830800946273915-اإلدخار من الناتج القومي اإلجمالي (١١-١)

Provisional  Actual **ارقام فعلية اولية
  Provisional ****ارقام تقديرية اولية

خالصة المؤشرات االقتصادية لألعوام ٢٠٠٠- ٢٠٠٥    ( باألسعار الجارية ،بماليين الرياالت )

Summary of Economic Indicators, 2000 - 2005 (At current Prices,Million Y.Rials)

Table No.( ١٩ ) جدول رقم




