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معدل التغير السنوي 201420152016المؤشرات
% 2016/2015Indicators

0.5National Income at current prices (Billion ID)      186,397.3      185,550.9 270,836.2       الدخل القومي باالسعار الجارية  (مليون دينار)

2.2NI per capita (000 ID)-          5,153.5          5,269.4 7,778.3           متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي (الف دينار)

الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية (مليار 
 1.2Gross Domestic Product at basic current prices      196,924.1      194,681.0 266,332.7       دينار)

(Billion ID)

الناتج المحلي االجمالي باالسعار االساسية الجارية (مليار 
 0.1Gross Domestic Product at basic current prices-             166.6             166.8 228.4              دوالر)

(Billion US$)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باالسعار الجارية 
1.5GDP per capita at current prices (000 ID)-          5,444.5          5,528.7 7,649.0           (الف دينار)

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي باالسعار الجارية 
2.9GDP per capita at current prices (000 US$)-                 4.6                 4.7 6.6                  (الف دوالر)

الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتة (100=2007) 
  13.8Gross Domestic Product at constant      208,932.1      183,616.3 178,951.4       (مليار دينار)

prices(2007=100) (Billion ID)

جدول (1): الدخل القومي والناتج المحلي االجمالي ومتوسط نصيب الفرد لكل منهما للسنوات 2014 & 2015 &2016

Table (1): National Income, Gross Domestic Product and Per Capita for the years 2014 & 2015 & 2016
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معدل التغير السنوي 201420152016المؤشرات
% 2016/2015Indicators

Compensation of employees                      0.3 65,455,536.2     65,260,068.0     72,509,287.6        تعويضات المشتغلين

Operating surplus                      1.6 112,405,657.7   110,654,872.7   165,718,979.2      فائض العمليات

 Consumption of fixed capital                      1.6 19,062,947.8     18,766,031.1     28,104,388.3        تخصيصات استهالك راس المال الثابت

Indirect taxes                    62.8 1,970,968.8       1,210,495.0       1,169,382.5          الضرائب غير المباشرة

Subsidies(-)-2.1                       12,352,407.1     12,616,212.0     35,297,574.2        ناقصا:اإلعانات

 Gross Domstic Product at market                      1.8 186,542,703.4   183,275,254.8   232,204,463.4      الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق
prices 

جدول (2)  الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق للسنوات 2014 & 2015 & 2016   (مليون دينار)

Table (2)  Gross Domestic Product at Market prices for the years 2014 & 2015 & 2016 (Million I.D.)
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االهمية النسبية (%)

Relative share (%)

98776.549.70Commodity activitiesاالنشطة السلعية

44633.422.45Distribution activitiesاالنشطة التوزيعية

55364.427.85Services activitiesاالنشطة الخدمية

198774.4100.00Totalالمجموع

جدول (3) الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار االساسية الجارية حسب مجموعات االنشطة اإلقتصادية ( السلعية ، التوزيعية ، 
الخدمية) لسنة 2016 (مليار دينار)  واالهميات النسبية لكل منهما (%)

Table (3): Gross Domestic Product at basic current prices by Activities Group 
(Commodity, Distribution and Services) for the year 2016 (Billion I.D.) & Relative 

Share for them (%)

2016 Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية

                49.70%

22.45%

27.85%

االهمية النسبية للناتج المحلي اإلجمالي باالسعار االساسية الجارية ) 1(شكل 
لسنة ) السلعية ، التوزيعية ، الخدمية(حسب مجموعات االنشطة اإلقتصادية 
2016 (%)

االنشطة السلعية االنشطة التوزيعية االنشطة الخدمية
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االهمية النسبية (%)باالسعار الثابتة  (2007=100)االهمية النسبية (%)باالسعار الجارية

At Current PricesRelative Share (%)At constant prices 
(2007=100)Relative share (%)

2.13Agriculture,Hunting&Forestry A                 3.844,479,963.3                7,629,377.4الزراعة والصيد والغاباتا

0.06FishingB                    0.10119,007.3                   202,669.5صيد األسماكب

64.48Mining and QuarryingC             34.11135,393,334.8              67,796,890.8التعدين والمقالعج

64.36Crude Oil             33.91135,142,908.9              67,400,216.2النفط الخام

0.12Other types of mining                    0.20250,425.9                   396,674.6أنواع اخرى من التعدين

0.85Manufacturing IndustryD                 2.231,787,446.6                4,436,442.7الصناعة التحويليةد

1.07Electricity and Water supplyE                 3.252,251,534.3                6,450,645.8تجهيز الكهرباء وتجهيز المياههـ

4.08Building and ConstructionF                 6.178,555,838.5              12,260,516.5البناء والتشييدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المرآبات والسلع ز
5.51               8.0811,571,956.0              16,061,874.9الشخصية

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

0.87Hotels and Restaurants H                 1.271,824,170.0                2,531,948.0الفنادق والمطاعمح

7.27Transport,Storage and Communications I 15,272,685.4                11.38              22,618,847.1النقل والتخزين واألتصاالتط

0.89Financial intermediationJ                 1.661,876,975.0                3,294,091.1الوساطة الماليةي

3.71Real estate,renting and business activitiesK                 7.297,786,318.5              14,505,830.0األنشطة العقارية واإليجارية والمشاريع التجاريةك

 3.93Public administration and defence;compulsory                 9.488,248,006.3              18,835,964.2اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزاميل
social securityL

2.28EducationM                 5.354,789,567.7              10,639,742.5التعليمم

1.76Health and social WorkN                 3.523,690,816.1                7,003,524.5الصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية  والشخصية س
 1.09Other community,social and personal services                 2.222,281,619.6                4,410,435.2االخرى

activitiesO

0.02Private households with employed personsP                      0.0557,131.1                     95,569.2األسر المعيشية التى تعين افرادًا الداء االعمال المنزليةع

0.0Extra-territorial organizations and bodiesQ                              -0.0                             -المنظمات والهيئات غير االقليميةف

198,774,369.4            100.00209,986,370.5             100.00

1,850,227.7                1,054,260.8                 

196,924,141.7            208,932,109.7             

Total by activitesالمجموع حسب األنشطة

Minus: Imputed Bank Service Chargeناقصا:  رسم الخدمة المحتسب

GDPالناتج المحلي اإلجمالي

جدول (4)  الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 2016 حسب األنشطة اإلقتصادية  باألسعار الجارية واالسعار الثابتة (2007=100) (مليون دينار) واالهميات النسبية لكل منهما (%)

Table (4) Gross Domestic Product For the year 2016 by Economic Activities at Current & Constant prices (2007=100) (Million I.D)  & Relative Share for 
them (%)

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاالنشطة االقتصادية
Code

9



المجموعالخاصالعام

PublicPrivateTotal

Agriculture,Hunting&Forestry A                    7,629,377.4                   7,562,545.0                        66,832.4الزراعة والصيد والغاباتا

FishingB                       202,669.5                      202,669.5                                -صيد األسماكب

Mining and QuarryingC                  67,796,890.8                      396,674.6                 67,400,216.2التعدين والمقالعج

Crude Oil                  67,400,216.2                                -                 67,400,216.2النفط الخام

Other types of mining                       396,674.6                      396,674.6                                -أنواع اخرى من التعدين

Manufacturing IndustryD                    4,436,442.7                   2,803,198.4                   1,633,244.3الصناعة التحويليةد

Electricity and Water supplyE                    6,450,645.8                   1,077,944.0                   5,372,701.8تجهيز الكهرباء وتجهيز المياههـ

Building and ConstructionF                  12,260,516.5                  11,661,877.9                      598,638.6البناء والتشييدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المرآبات ز
                  16,061,874.9                  14,993,494.4                   1,068,380.5والسلع الشخصية

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

Hotels and Restaurants H                    2,531,948.0                   2,528,193.0                          3,755.0الفنادق والمطاعمح

Transport,Storage and Communications I                  22,618,847.1                  21,193,292.4                   1,425,554.7النقل والتخزين واألتصاالتط

Financial intermediationJ                    3,294,091.1                      759,557.5                   2,534,533.6الوساطة الماليةي

األنشطة العقارية واإليجارية والمشاريع ك
Real estate,renting and business activitiesK                  14,505,830.0                  14,505,830.0                                -التجارية

اإلداره العامة والدفاع والضمان االجتماعي ل
 Public administration and                  18,835,964.2                                -                 18,835,964.2االلزامي

defence;compulsory social securityL

EducationM                  10,639,742.5                      792,169.0                   9,847,573.5التعليمم

Health and social WorkN                    7,003,524.5                   3,765,659.3                   3,237,865.2الصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية  س
 Other community,social and personal                    4,410,435.2                   2,107,523.5                   2,302,911.7والشخصية االخرى

services activitiesO

األسر المعيشية التى تعين افرادًا الداء االعمال ع
Private households with employed personsP                         95,569.2                        95,569.2المنزلية

Extra-territorial organizations and bodiesQ                                 -                                -                                -المنظمات والهيئات غير االقليميةف

114,328,171.7               84,446,197.7                  198,774,369.4                

جدول (5) الناتج المحلي اإلجمالي حسب االنشطة والقطاعين (العام، الخاص) باالسعار الجارية لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (5) Gross Domestic Product by Economic Activities , Sectors ( Public, Private ) at Current Prices for The Year 2016                        
  (Million I.D.)

Total by activites المجموع حسب األنشطة

رمز 
التصنيف 
الدولي

 ISICاالنشطة االقتصادية
Code Economic Activities
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فائض العملياتتعويضات المشتغلينالقيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

Agriculture,Hunting&Forestry A           5,000,424.5           2,628,952.9           7,629,377.4          3,134,267.9        10,763,645.3الزراعة والصيد والغاباتا

FishingB              132,951.2                69,718.3              202,669.5               28,039.3             230,708.8صيد األسماكب

Mining and QuarryingC         63,776,849.5           4,020,041.3         67,796,890.8          6,797,713.2        74,594,604.0التعدين والمقالعج

Crude Oil         63,447,966.6           3,952,249.6         67,400,216.2          6,553,660.0        73,953,876.2النفط الخام

Other types of mining              328,882.9                67,791.7              396,674.6             244,053.2             640,727.8أنواع اخرى من التعدين

Manufacturing IndustryD           2,620,818.4           1,815,624.3           4,436,442.7          4,718,691.7          9,155,134.4الصناعة التحويليةد

Electricity and Water supplyE           4,771,705.1           1,678,940.7           6,450,645.8          3,025,713.0          9,476,358.8تجهيز الكهرباء وتجهيز المياههـ

Building and ConstructionF           7,768,143.0           4,492,373.5         12,260,516.5          7,443,869.9        19,704,386.4البناء والتشييدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المرآبات ز
         13,223,612.8           2,838,262.1         16,061,874.9          5,378,042.8        21,439,917.7والسلع الشخصية

Wholesale & Retail Trade, repair of 
motor vehicles,motorcycles and 
personal and household goods

G

Hotels and Restaurants H           1,888,839.2              643,108.8           2,531,948.0          2,405,869.8          4,937,817.8الفنادق والمطاعمح

 Transport,Storage and         10,996,986.2         11,621,860.9         22,618,847.1        12,202,252.5        34,821,099.6النقل والتخزين واألتصاالتط
Communications I

Financial intermediationJ           2,821,142.6              472,948.5           3,294,091.1             355,921.3          3,650,012.4الوساطة الماليةي

األنشطة العقارية واإليجارية والمشاريع ك
 Real estate,renting and business         14,494,270.5                11,559.5         14,505,830.0          3,753,645.7        18,259,475.7التجارية

activitiesK

اإلدارة العامة والدفاع والضمان ل
 Public administration and              636,965.0         18,198,999.2         18,835,964.2             502,953.6        19,338,917.8االجتماعي االلزامي

defence;compulsory social securityL

EducationM              887,528.0           9,752,214.5         10,639,742.5             456,771.5        11,096,514.0التعليمم

Health and social WorkN           2,745,454.6           4,258,069.9           7,003,524.5          2,804,545.1          9,808,069.6الصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية  س
 Other community,social and           1,553,142.6           2,857,292.6           4,410,435.2          2,257,757.0          6,668,192.2والشخصية االخرى

personal services activitiesO

األسر المعيشية التى تعين افرادًا الداء ع
 Private households with employed                        -                95,569.2                95,569.2                       -               95,569.2االعمال المنزلية

personsP

 Extra-territorial organizations and                        -                        -                       -                       -                       -المنظمات والهيئآت غير االقليميةف
bodiesQ

254,040,423.7      55,266,054.3        198,774,369.4       65,455,536.2         133,318,833.2       

1,850,227.7          1,850,227.7           1,850,227.7           

254,040,423.7      57,116,282.0        196,924,141.7       65,455,536.2         131,468,605.5       

المجموع حسب األنشطة

رسم الخدمة المحتسب

Total المجموع

جدول (6) قيمة االنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة االجمالية وعناصرها حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (6) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities at Current Prices for the year 2016              
                       (Million I.D.)

Total by activites

Imputed Bank Service Charge

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاالنشطة االقتصادية
Code
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فائض العملياتتعويضات المشتغلينالقيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

Agriculture,Hunting&Forestry A                38,071.8                28,760.6               66,832.4             229,997.8             296,830.2الزراعة والصيد والغاباتا

FishingB                        -                        -                       -                       -                       -صيد األسماكب

Mining and QuarryingC         63,447,966.6           3,952,249.6        67,400,216.2          6,553,660.0        73,953,876.2التعدين والمقالعج

Crude Oil         63,447,966.6           3,952,249.6        67,400,216.2          6,553,660.0        73,953,876.2النفط الخام

Other types of mining                        -                        -                       -                       -                       -أنواع اخرى من التعدين

Manufacturing IndustryD              561,844.6           1,071,399.7          1,633,244.3          1,288,288.0          2,921,532.3الصناعة التحويليةد

Electricity and Water supplyE           4,017,144.3           1,355,557.5          5,372,701.8          1,713,537.0          7,086,238.8تجهيز الكهرباء وتجهيز المياههـ

Building and ConstructionF              253,623.3              345,015.3             598,638.6             542,215.3          1,140,853.9البناء والتشييدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المرآبات ز
              288,573.5              779,807.0          1,068,380.5             791,087.8          1,859,468.3والسلع الشخصية

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

Hotels and Restaurants H                 3,019.0                    736.0                3,755.0                1,424.3                5,179.3الفنادق والمطاعمح

Transport,Storage and Communications I              659,085.6              766,469.1          1,425,554.7             391,899.1          1,817,453.8النقل والتخزين واألتصاالتط

Financial intermediationJ           2,205,464.3              329,069.3          2,534,533.6             186,756.4          2,721,290.0الوساطة الماليةي

األنشطة العقارية واإليجارية والمشاريع ك
Real estate,renting and business activitiesK                        -                        -                       -                       -                       -التجارية

اإلدارة العامة والدفاع والضمان ل
 Public administration and              636,965.0         18,198,999.2        18,835,964.2             502,953.6        19,338,917.8االجتماعي االلزامي

defence;compulsory social securityL

EducationM              333,009.7           9,514,563.8          9,847,573.5             192,715.1        10,040,288.6التعليمم

Health and social WorkN              109,493.1           3,128,372.1          3,237,865.2          1,549,325.3          4,787,190.5الصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية  س
والشخصية االخرى

3,858,160.9          1,555,249.2          2,302,911.7          2,225,035.5           77,876.2                Other community,social and personal services 
activitiesO

األسر المعيشية التى تعين افرادًا الداء ع
Private households with employed personsP                        -                        -                       -                       -                       -االعمال المنزلية

Extra-territorial organizations and bodiesQ                        -                        -                       -                       -                       -المنظمات والهيئات غير االقليميةف

129,827,280.6      15,499,108.9        114,328,171.7      41,696,034.7         72,632,137.0         

جدول (7) قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة اإلجمالية وعناصرها  حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية للقطاع العام لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (7) Value for Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities, Public Sector at Current Prices for the year 
2016 (Million I.D.)

Total by activites

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاالنشطة االقتصادية
Code

المجموع حسب األنشطة
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فائض العملياتتعويضات المشتغلينالقيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value addedCompensation of 
employeesOperating surplus

Agriculture,Hunting&Forestry A           4,962,352.7           2,600,192.3          7,562,545.0          2,904,270.1        10,466,815.1الزراعة والصيد والغاباتا

FishingB              132,951.2                69,718.3             202,669.5               28,039.3             230,708.8صيد األسماكب

Mining and QuarryingC              328,882.9                67,791.7             396,674.6             244,053.2             640,727.8التعدين والمقالعج

Crude Oil                        -                        -                       -                       -                       -النفط الخام

Other types of mining              328,882.9                67,791.7             396,674.6             244,053.2             640,727.8أنواع اخرى من التعدين

Manufacturing IndustryD           2,058,973.8              744,224.6          2,803,198.4          3,430,403.7          6,233,602.1الصناعة التحويليةد

Electricity and Water supplyE              754,560.8              323,383.2          1,077,944.0          1,312,176.0          2,390,120.0تجهيز الكهرباء وتجهيز المياههـ

Building and ConstructionF           7,514,519.7           4,147,358.2        11,661,877.9          6,901,654.6        18,563,532.5البناء والتشييدو

تجارة الجملة والمفرد واصالح المرآبات ز
         12,935,039.3           2,058,455.1        14,993,494.4          4,586,955.0        19,580,449.4والسلع الشخصية

Wholesale & Retail Trade, repair of motor 
vehicles,motorcycles and personal and 
household goods

G

Hotels and Restaurants H           1,885,820.2              642,372.8          2,528,193.0          2,404,445.5          4,932,638.5الفنادق والمطاعمح

Transport,Storage and Communications I         10,337,900.6         10,855,391.8        21,193,292.4        11,810,353.4        33,003,645.8النقل والتخزين واألتصاالتط

Financial intermediationJ              615,678.3              143,879.2             759,557.5             169,164.9             928,722.4الوساطة الماليةي

األنشطة العقارية واإليجارية والمشاريع ك
Real estate,renting and business activitiesK         14,494,270.5                11,559.5        14,505,830.0          3,753,645.7        18,259,475.7التجارية

اإلداره العامة والدفاع والضمان ل
 Public administration and defence;compulsory                        -                        -                       -                       -                       -االجتماعي االلزامي

social securityL

EducationM              554,518.3              237,650.7             792,169.0             264,056.4          1,056,225.4التعليمم

Health and social WorkN           2,635,961.5           1,129,697.8          3,765,659.3          1,255,219.8          5,020,879.1الصحة والعمل االجتماعين

انشطة الخدمة المجتمعية واألجتماعية  س
والشخصية االخرى

2,810,031.3          702,507.8             2,107,523.5          632,257.1              1,475,266.4           Other community,social and personal services 
activitiesO

األسر المعيشية التى تعين افرادًا الداء ع
Private households with employed personsP                        -                95,569.2               95,569.2                       -               95,569.2االعمال المنزلية

Extra-territorial organizations and bodiesQ                        -                        -                       -                       -                       -المنظمات والهيئات غير االقليميةف

124,213,143.1      39,766,945.4        84,446,197.7        23,759,501.5         60,686,696.2         

جدول (8) قيمة االنتاج االجمالي والقيمة المضافة اإلجمالية وعناصرها  حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية للقطاع الخاص لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (8) Value of Gross Production, Gross Value Added and Its Compenents by Economic Activities, Private Sector at Current Prices for the year 
2016 (Million I.D.)

Total by activites

رمز 
التصنيف
 الدولي

 Economic ActivitiesISICاالنشطة االقتصادية
Code

المجموع حسب األنشطة
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باالسعار الثابتة  االهمية النسبية (%)باالسعار الجارية
(100=2007)

االهمية النسبية 
(%)

At Current PricesRelative Share (%)At constant prices 
(2007=100)

Relative share 
(%)

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 2.19                   4,598,970.6           3.94                        7,832,046.9                    الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 64.48              135,393,334.8       34.11                      67,796,890.8                  التعدين والمقالع2

Crude oil2-1 64.36                 135,142,908.9       33.91                      67,400,216.2                  النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  0.12                               250,425.9                     0.20                      396,674.6االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 0.85                   1,787,446.6                               2.23 4,436,442.7                    الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 1.07                   2,251,534.3           3.25                        6,450,645.8                    الكهرباء والماء4

Building and construction5 4.08                   8,555,838.5           6.17                        12,260,516.5                  البناء والتشييد5

                98,776,542.70                      49.70     152,587,124.80              72.67 Commodity Activities

Transport ,Communications and storage        6 7.27                   15,272,685.4         11.38                      22,618,847.1                  النقل واالتصالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 6.38                   13,396,126.0         9.35                        18,593,822.9                  تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

Banks and insurance8-1 0.93                   1,949,154.8           1.72                        3,420,766.6                    البنوك والتأمين8-1

                44,633,436.60                      22.45         30,617,966.2              14.58 Distribution Activies

Owenrship of dwellings8-2 3.67                   7,714,138.7           7.23                        14,379,154.5                  ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 9.08                19,067,140.8         20.62                      40,985,235.6                  خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 7.14                   14,986,350.5         17.22                      34,224,314.6                  الحكومة العامة9-1

Personal services9-2 1.94                   4,080,790.3           3.40                        6,760,921.0                    الخدمات الشخصية9-2

                55,364,390.10                      27.85         26,781,279.5                12.8 Services Activities

                198,774,369.4                    100.00       209,986,370.5            100.00 

                    1,850,227.7           1,054,260.8 

GDPالناتج المحلي اإلجمالي 208,932,109.7       196,924,141.7                

مجموع االنشطة السلعية

مجموع االنشطة التوزيعية

مجموع االنشطة الخدمية

Total by activitiesمجموع األنشطة

Minus: Imputed bank service chargeناقصا: رسم الخدمة المحتسب

جدول (9)  الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 2016 حسب األنشطة اإلقتصادية  باألسعار الجارية واالسعار الثابتة (2007=100) (مليون دينار) واالهميات النسبية لكل منهما (%)

Table (9) Gross Domestic Product For the year 2016 by Economic Activities at Current & Constant prices (2007=100) (Million I.D) & 
Relative Share for them (%)        

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادية
code
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القيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 7,832,046.9                              3,162,307.2                              10,994,354.1                           الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 67,796,890.8                            6,797,713.2                              74,594,604.0                           التعدين والمقالع2

Crude oil2-1  67,400,216.2                            6,553,660.0                              73,953,876.2                           النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  396,674.6                                 244,053.2                                 640,727.8                                االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 4,436,442.7                              4,718,691.7                              9,155,134.4                             الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 6,450,645.8                              3,025,713.0                              9,476,358.8                             الكهرباء والماء4

Building and construction5 12,260,516.5                            7,443,869.9                              19,704,386.4                           البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage        6 22,618,847.1                            12,202,252.5                            34,821,099.6                           النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 18,593,822.9                            7,783,912.6                              26,377,735.5                           تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and 17,799,921.1                            4,109,567.0                              21,909,488.1                           المال والتأمين وخدمات العقارات8
Business services

8

Banks and insurance8-1 3,420,766.6                              403,424.6                                 3,824,191.2                             البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 14,379,154.5                            3,706,142.4                              18,085,296.9                           ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 40,985,235.6                            6,022,027.2                              47,007,262.8                           خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 34,224,314.6                            3,800,243.2                              38,024,557.8                           الحكومة العامة9-1

Personal services9-2  6,760,921.0                              2,221,784.0                              8,982,705.0                             الخدمات الشخصية9-2

                         254,040,423.7                            55,266,054.3                          198,774,369.4 

                             1,850,227.7                              1,850,227.7 

                         254,040,423.7                            57,116,282.0                          196,924,141.7 

جدول (10) قيمة االنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة  االجمالية حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (10) Value Of Gross Production, Gross Value Added By Economic Activity at Current Prices for The Year 2016 (Million I.D.)

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادية
code

Total  

Total by activities

المجموع

المجموع حسب األنشطة

Imputed bank service chargeرسم الخدمة المحتسب

15



القيمة المضافة االجماليةفائض العملياتتعويضات المشتغلين

Compensation of employeesOperating surplusGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 7,832,046.9                               5,133,375.7                               2,698,671.2                              الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 67,796,890.8                             63,776,849.5                             4,020,041.3                              التعدين والمقالع2

Crude oil2-1  67,400,216.2                             63,447,966.6                             3,952,249.6                              النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  396,674.6                                  328,882.9                                  67,791.7                                   االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 4,436,442.7                               2,620,818.4                               1,815,624.3                              الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 6,450,645.8                               4,771,705.1                               1,678,940.7                              الكهرباء والماء4

Building and construction5 12,260,516.5                             7,768,143.0                               4,492,373.5                              البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage        6 22,618,847.1                             10,996,986.2                             11,621,860.9                            النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 18,593,822.9                             15,112,452.0                             3,481,370.9                              تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and Business 17,799,921.1                             17,315,413.1                             484,508.0                                 المال والتأمين وخدمات العقارات8
services8

Banks and insurance8-1 3,420,766.6                               2,942,370.6                               478,396.0                                 البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 14,379,154.5                             14,373,042.5                             6,112.0                                     ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 40,985,235.6                             5,823,090.2                               35,162,145.4                            خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 34,224,314.6                             1,157,344.0                               33,066,970.6                            الحكومة العامة9-1

Personal services9-2  6,760,921.0                               4,665,746.2                               2,095,174.8                              الخدمات الشخصية9-2

                            65,455,536.2                           133,318,833.2                           198,774,369.4 

                              1,850,227.7 1,850,227.7                              

                            65,455,536.2                           131,468,605.5                           196,924,141.7 Total  

Total by activities

المجموع

المجموع حسب األنشطة

Minus:Imputed bank service chargeناقصًا: رسم الخدمة المحتسب

Economic ActivitiesISIC 
code

جدول (11) القيمة المضافة اإلجمالية وعناصرها  حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (11) Gross Value Added and its Components By Economic Activity at Current Prices for The Year 2016 (Million I.D.)

رمز 
التصنيف 
الدولي

األنشطة االقتصادية
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المجموعالخاصالعام

PublicPrivateTotal

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 7,832,046.9                            7,765,214.5                            66,832.4                                الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 67,796,890.8                          396,674.6                               67,400,216.2                         التعدين والمقالع2

Crude oil2-1  67,400,216.2                            -                                           67,400,216.2                         النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  396,674.6                               396,674.6                                 -                                          االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 4,436,442.7                            2,803,198.4                            1,633,244.3                           الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 6,450,645.8                            1,077,944.0                            5,372,701.8                           الكهرباء والماء4

Building and construction5 12,260,516.5                          11,661,877.9                          598,638.6                              البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage        6 22,618,847.1                          21,193,292.4                          1,425,554.7                           النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 18,593,822.9                          17,521,687.4                          1,072,135.5                           تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and Business 17,799,921.1                          15,265,387.5                          2,534,533.6                           المال والتأمين وخدمات العقارات8
services8

Banks and insurance8-1 3,420,766.6                            886,233.0                               2,534,533.6                           البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 14,379,154.5                          14,379,154.5                            -                                          ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 40,985,235.6                          6,760,921.0                            34,224,314.6                         خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 34,224,314.6                            -                                           34,224,314.6                         الحكومة العامة9-1

Personal services9-2  6,760,921.0                            6,760,921.0                              -                                          الخدمات الشخصية9-2

                       114,328,171.7                          84,446,197.7                        198,774,369.4 

جدول (12) الناتج المحلي اإلجمالي حسب االنشطة والقطاعين ( العام، الخاص) باالسعار الجارية لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (12) Gross Domestic Product By Economic Activities and Sectors ( Public, Private ) at Current Prices for The Year 2016 (Million I.D.)

رمز 
التصنيف 
الدولي

 Economic ActivitiesISICاألنشطة االقتصادية
code

Total by activitiesالمجموع حسب األنشطة
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القيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 66,832.4                               229,997.8                             296,830.2                            الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 67,400,216.2                        6,553,660.0                          73,953,876.2                       التعدين والمقالع2

Crude oil2-1  67,400,216.2                        6,553,660.0                          73,953,876.2                       النفط الخام2-1

Other types of mining2-2    -                                           -                                           -                                        االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 1,633,244.3                          1,288,288.0                          2,921,532.3                         الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 5,372,701.8                          1,713,537.0                          7,086,238.8                         الكهرباء والماء4

Building and construction5 598,638.6                             542,215.3                             1,140,853.9                         البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage     6 1,425,554.7                          391,899.1                             1,817,453.8                         النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 1,072,135.5                          792,512.1                             1,864,647.6                         تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and 2,534,533.6                          186,756.4                             2,721,290.0                         المال والتأمين وخدمات العقارات8
Business services8

Banks and insurance8-1 2,534,533.6                          186,756.4                             2,721,290.0                         البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2   -                                           -                                           -                                        ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 34,224,314.6                        3,800,243.2                          38,024,557.8                       خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 34,224,314.6                        3,800,243.2                          38,024,557.8                       الحكومة العامة9-1

Personal services9-2    -                                           -                                           -                                        الخدمات الشخصية9-2

                     129,827,280.6                        15,499,108.9                      114,328,171.7 

جدول (13) قيمة االنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة  االجمالية حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية  للقطاع العام لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (13) Value Of Gross Production, Gross Value Added By Economic Activities, Public Sector at Current Prices for The Year 2016                        
    (Million I.D.)

Total by activities المجموع حسب األنشطة

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنيف 
الدولي

األنشطة االقتصادية
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القيمة المضافة االجماليةفائض العملياتتعويضات المشتغلين

Compensation of employeesOperating surplusGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 66,832.4                                  38,071.8                                  28,760.6                                 الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 67,400,216.2                           63,447,966.6                           3,952,249.6                            التعدين والمقالع2

Crude oil2-1  67,400,216.2                           63,447,966.6                           3,952,249.6                            النفط الخام2-1

Other types of mining2-2    -                                               -                                               -                                            االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 1,633,244.3                             561,844.6                                1,071,399.7                            الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 5,372,701.8                             4,017,144.3                             1,355,557.5                            الكهرباء والماء4

Building and construction5 598,638.6                                253,623.3                                345,015.3                               البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage      6 1,425,554.7                             659,085.6                                766,469.1                               النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 1,072,135.5                             291,592.0                                780,543.5                               تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and 2,534,533.6                             2,205,464.3                             329,069.3                               المال والتأمين وخدمات العقارات8
Business services8

Banks and insurance8-1 2,534,533.6                             2,205,464.3                             329,069.3                               البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2   -                                               -                                               -                                            ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 34,224,314.6                           1,157,344.0                             33,066,970.6                          خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1 34,224,314.6                           1,157,344.0                             33,066,970.6                          الحكومة العامة9-1

Personal services9-2    -                                               -                                               -                                            الخدمات الشخصية9-2

                          41,696,035.2                           72,632,136.5                         114,328,171.7 

جدول (14) القيمة المضافة  اإلجمالية وعناصرها  حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية  للقطاع العام لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (14) Gross Value Added and its Components By Economic Activities, Public Sector at Current Prices for The Year 2016 (Million I.D.)

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنيف 
الدولي

األنشطة االقتصادية

Total by activities المجموع حسب األنشطة
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القيمة المضافة االجماليةقيمة المستلزماتقيمة اإلنتاج

Value of outputValue of inputGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 7,765,214.5                           2,932,309.4                           10,697,523.9                         الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 396,674.6                              244,053.2                              640,727.8                             التعدين والمقالع2

Crude oil2-1    -                                             -                                             -                                          النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  396,674.6                              244,053.2                              640,727.8                             االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 2,803,198.4                           3,430,403.7                           6,233,602.1                          الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 1,077,944.0                           1,312,176.0                           2,390,120.0                          الكهرباء والماء4

Building and construction5 11,661,877.9                          6,901,654.6                           18,563,532.5                         البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage        6 21,193,292.4                          11,810,353.4                          33,003,645.8                         النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 17,521,687.4                          6,991,400.5                           24,513,087.9                         تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and Business 15,265,387.5                          3,922,810.6                           19,188,198.1                         المال والتأمين وخدمات العقارات8
services8

Banks and insurance8-1 886,233.0                              216,668.2                              1,102,901.2                          البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 14,379,154.5                          3,706,142.4                           18,085,296.9                         ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 6,760,921.0                           2,221,784.0                           8,982,705.0                          خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1   -                                             -                                             -                                          الحكومة العامة9-1

Personal services9-2  6,760,921.0                           2,221,784.0                           8,982,705.0                          الخدمات الشخصية9-2

                       124,213,143.1                          39,766,945.4                          84,446,197.7 

جدول (15) قيمة االنتاج اإلجمالي والقيمة المضافة  االجمالية حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية  للقطاع الخاص لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (15) Value Of Gross Production, Gross Value Added By Economic Activities, Private Sector at Current Prices for The Year  2016                         
               (Million I.D.)

Total by activities المجموع حسب األنشطة

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنيف 
الدولي

األنشطة االقتصادية
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القيمة المضافة االجماليةفائض العملياتتعويضات المشتغلين

Compensation of employeesOperating surplusGross value added

Agriculture, Forestry, Hunting & Fishing  1 7,765,214.5                            5,095,303.9                            2,669,910.6                           الزراعة والغابات والصيد1

Mining and Quarrying2 396,674.6                               328,882.9                               67,791.7                                التعدين والمقالع2

Crude oil2-1    -                                             -                                             -                                          النفط الخام2-1

Other types of mining2-2  396,674.6                               328,882.9                               67,791.7                                االنواع األخرى من التعدين2-2

Manufacturing Industry3 2,803,198.4                            2,058,973.8                            744,224.6                              الصناعة التحويلية3

Electricity and Water4 1,077,944.0                            754,560.8                               323,383.2                              الكهرباء والماء4

Building and construction5 11,661,877.9                          7,514,519.7                            4,147,358.2                           البناء والتشييد5

Transport ,Communications and storage       6 21,193,292.4                          10,337,900.6                          10,855,391.8                         النقل واالتصاالت والخزن6

Wholesale, retail trade, hotels & others7 17,521,687.4                          14,820,859.5                          2,700,827.9                           تجارة الجملة والمفرد والفنادق وما شابه7

 Finance, Insurance, Real estate and 15,265,387.5                          15,109,948.8                          155,438.7                              المال والتأمين وخدمات العقارات8
Business services8

Banks and insurance8-1 886,233.0                               736,906.3                               149,326.7                              البنوك والتأمين8-1

Owenrship of dwellings8-2 14,379,154.5                          14,373,042.5                          6,112.0                                  ملكية دور السكن8-2

Social and personal services9 6,760,921.0                            4,665,746.2                            2,095,174.8                           خدمات التنمية االجتماعية والشخصية9

General Government9-1   -                                             -                                             -                                          الحكومة العامة9-1

Personal services9-2  6,760,921.0                            4,665,746.2                            2,095,174.8                           الخدمات الشخصية9-2

                         23,759,501.5                          60,686,696.2                          84,446,197.7 

جدول (16) القيمة المضافة اإلجمالية وعناصرها  حسب االنشطة االقتصادية باالسعار الجارية  للقطاع الخاص لسنة 2016 (مليون دينار)

Table (16) Gross Value Added and its Components By Economic Activities, Private Sector at Current Prices for The Year 2016 (Million I.D.)

Economic ActivitiesISIC 
code

رمز 
التصنيف 
الدولي

األنشطة االقتصادية

Total by activities المجموع حسب األنشطة
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