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  مقدمة. 1            
 وطنيتعتبر تقدیرات تكوین رأس المال الثابت من المؤشـرات اإلحصائـیـة الضروریة والمھمة في االقتصاد ال

ً تاریخیا للخطة االستثماریة للبلد وتبین مدى صالحیة وصواب ودقة مسار الخطة االقتصادیة نحو الھدف  لكونھا تقدم عرضا

مثل ھذه  اإلحصـاءات تعـد ضـروریة لوضع خطة اقتصادیة متكاملة وموضوعیة لكونھا تعكس لذا فإن توفر , المرسوم لھا 

  .اإلنتاجیة اتحجم  وتركیب الطاق

  -:اجمالي تكوین رأس المال الثابت  
  

یعرف إجمالي تكوین رأس المال الثابت بأنھ مجموع اإلضافات السنویة لألصول الثابتة مخصوما منھا األصول   

ً ص منھا التي تم التخل   - :كوین رأس المال الثابت كل من تعلى ذلك یشمل إجمالي  وبناءا

         ملموسةالثابتة ال صولألأ  -أ

  .السكنیة األبنیة .1

 .غیر السكنیة األبنیة .2

 .اإلنشاءات .3

  .والمعدات اآلالت .4

 .ثوابتالو األثاث .5

 .نقلال طوسائ .6

ج منتجات مثل الفواكھ اتنكررة ومستمرة الالتي تستعمل بصورة مت والحیوانات األشجار(األصول المفتلحة  .7

 .)الخ ... والمطاط والحلیب 

  منتجات الملكیة الفكریة   _ ب 

 .استكشاف المعادن .1

 .برامج الكومبیوتر .2

  .األصلیةوالفنیة  األدبیةالترفیھیة  األعمال .3

 .االخرى  منتجات الملكیة الفكریة .4

   .األراضيمنتجة بما فیھا التحسینات الكبیرة التي تدخل على األصول غیر ال_ ج 

  .األصولالمصاحبة لنقل ملكیة  التكالیف _د  

ستھالك وبمعنى آخر فإن تكوین رأس المال یقوم على حقیقة أن المجتمع ال یجند كل طاقتھ اإلنتاجیة لخلق سلع اال

 ً ً إذا لم یتم وتكوین رأس ا ، السلع الرأسمالیة وإنتاجلصناعة  اتمن تلك الطاق المباشر بل أنھ یحول قسما لمال یكون إجمالیا

ً إذا تم        .ذلكطرح االندثار منھ ویكون صافیا
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   طرق التقدیر. 2
  : ھناك طریقتان لتقدیر إجمالي تكوین رأس المال الثابت وھي

  . طریقة اإلنتاج أو التدفق السلعي  .أ 

  . طریقة اإلنفاق  .ب 

  

الدولة في  مساھمةیقة اإلنفاق في الوقت الحاضر وذلك لتقوم بإتباع طر المدیریة وكتجربة عملیة في االحتساب فإن 

إن ھذه . معظم أوجھ النشاط االقتصادي المختلفة مما یساعد في الحصول على البیانات والمعلومات التفصیلیة األكثر دقة

الھوامش التجاریة  الطریقة تمثل اإلنفاق الفعلي من قبل المنتفعین النھائیین على حیـازة السـلعة الرأسمالیة وبذلك تتضمن

  :البیـانـات الالزمة للتقـدیر حسـب طریقة اإلنفاق ھي مصادر والرسوم الكمركیة ومن أھـم

  

  . قانون الموازنة العامة للدولة بشقیھ الجاري واالستثماري -1

 . الخاصالعام و المیزانیات العمومیة والحسابات الختامیة لشركات ومؤسسات القطاع -2

  )الفنادق وما شابھ(التجارة  وإحصاءات )مكاتب السفر والسیاحة(نشائي والنقل واالتصاالت واإلالصناعي  اإلحصاءنتائج  -3
 . للقطاع الخاص

 . تنمیة األقالیمبرنامج  -4

 . ت القطاع العامآمع منشادلة الكتب الرسمیة  المتب -5

 

كما یمكن مالحظة  االقتصاديھذا ویصنف إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب نوع الموجودات وحسب النشاط 

ً إن أی    . والخاصلیھما أعاله یمكن أن یقسم إلى كل من القطاعین العام امن التصنیفین المشار  ا

 

 -:انواع االنشطة 

الزراعة والغابات والصید وصید األسماك ، التعدین والمقالع ، الصناعة التحویلیة ، الكھرباء والماء ، :  األنشطة السلعیة

  .البناء والتشیید

  .ن ، تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابھ ، البنوك والتأمینیخزتالت والاصتالنقل واال:  ألنشطة التوزیعیةا

  مات التنمیة االجتماعیة والشخصیةملكیة دور السكن ، خد:  األنشطة الخدمیة
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   تحلیل النتائج. 3
   مالي تكوین رأس المال الثابتجا 

  باألسعار الجاریة   - أ

 ةسنبمقارنة  ) % 43.3 (انخفاض وبنسبة  , 2016 لسنةدینار  ترلیون )28.7( تكوین رأس المال الثابت إجمالي بلغ

   . ) 1 (كما في جدول دینار  ترلیون )50.6( فیھا تكوین رأس المال الثابت إجماليبلغ  حیث 2015

  

إجمالي تكوین رأس  إلىمن القطاعین العام والخاص مساھمة كل   بأن 2016 لسنة ) 4(في جدول  البیانات التفصیلیة تشیر

على التوالي وقد تركزت االستثمارات في القطـاع )  %39.4( ،)  % 60.6 ( المال الثابت باألسعار الجاریة قـد بلغت

) % 66.7(  وبنسبة مساھمة قدرھا باألسعار الجاریة دینار ترلیون )11.59(حیث بلغت  التعدین والمقالعنشاط  في العام

حیث بلغت والشخصیة ، خدمات التنمیة االجتماعیةیلیھ نشاط  ، من إجمالي تكوین رأس المال الثابـت في القطاع العام

رأس المال الثابت في  من إجمالي تكوین)  % 20.7( دینار وبنسبة مساھمة قدرھا ترلیون)  3.59 ( االستثمارات فیـھ

وبنسـبة مساھمة  دینـار ترلیون)  1.06(فیھ حیث بلغـت االستثمارات  اء والماءالكھربنشاط لیھ في األھمیة ی ،القطاع العام

من  المرتبتین الرابعة والخامسة افقد احتلت الصناعة التحویلیةو والتخزین النقل واالتصاالتنشاط  أما)  % 6.1(  قدرھـا

  . العامي القطاع إجمالي تكوین رأس المال الثابت ف ا النسبیة فيما وأھمیتھمحیث نسبة مساھمتھ

دینار  ترلیون )4.71(بالنسبة للقطاع الخاص حیث بلغت  ملكیة دور السكن أن اكبر االستثمارات تركزت في  بینما نالحظ 

 الكھرباء والماء اطلیھ نشیجموع االستثمارات في ھذا القطاع من م)  %41.7 (  عار الجاریة وبنسبة مساھمة قدرھاباألس

ثم نشاط  ، بیةلنسـامن حیث األھمیة ) %14.6(ترلیون دینار وبنسبة مساھمھ قدرھا   )1.64( فیھ حیث بلغت االستثمارات

   %) . 12.2(لیون دینار وبنسبة مساھمھ قدرھا تر) 1.37(ھ بلغت االستثمارات فـی حیث والتخزین النقل واالتصاالت

دینار باألسعار  ترلیون ) 13.27( االخرى األبنیة السكنیة وغیر السكنیة واإلنشاءاتوقد بلغت االستثمارات في نشاط 

   ، كما في جدول اریةـــال الثابت باألسعار الجـــس المالي تكوین رأــمن إجم) %46.2(ا ــاریة أي بنسبة مساھمة قدرھــالج

  ).6(رقم 

من )  %58.2(دینار بنسبة مساھمة قدرھا  ترلیون )16.72( ةالسلعیبلغ تكوین رأس المال الثابت في األنشـطة 

من ) %32.5( دینـــــار بنسبة مساھمة ترلیون )9.33( الخدمیةإجمالـي تكوین رأس المـال الثـابت في حین بلغت األنشطة 

ترلیون ) 2.65(  المرتبـة الثالثـةتوزیعیة إجمالـي تكـوین رأس المـال الثابـت باألسـعـار الجاریة في حین احتلت األنشطة ال

  .                                                                          )6(كما في جدول رقم   %) 9.3(بنسبة مساھمة 
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   2016لسنة  التجمیعیة جمالي تكوین رأس المال الثابت حسب االنشطة االقتصادیةاالھمیة النسبیة إل

  ) ترلیون دینار (                                               

  %االھمیة النسبیة   اجمالي تكوین رأس المال الثابت   االنشطة الخدمیة

  58.2  16,72  ة السلعیةاالنشط

  32.5  9,33  االنشطة الخدمیة 

  9.3  2,65  توزیعیةنشطة الاال

  
 
 
  

   الجاریة باألسعارتكوین رأس المال الثابت  إلجماليالنسبیة  األھمیة) 1(شكل 
  2016لسنة  )التوزیعیة والسلعیة والخدمیة(  التجمیعیة االقتصادیة األنشطةحسب 
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 . 1988بأساس  الثابتة باألسعار –ب   

 إجماليكان حیث  2015 ةملیار دینار مقارنة بسن)  12.78( إلى 2016تكوین رأس المال الثابت لسنة  إجمالي انخفض 

  .)2(كما في جدول رقم  ) % 48.6( مقدارھاانخفاض وبنسبة ملیار دینار  )24.87( تكوین رأس المال الثابت

  

إجمالي تكوین  فيمساھمة كل من القطاعین العام والخاص نسبة إن  ) 5(في جدول  2016التفصیلیة لسنة  البیاناتتشیر  

وقد تركزت االستثمارات في القطـاع  على التوالي %) 39.6()   % 60.4( قـد بلغت تةثابرأس المال الثابت باألسعار ال

من ) % 68.6( قدرھا  مساھمة وبنسبة  باألسعار الثابتة دینار ارملی )5.29(حیث بلغت  التعدین والمقالع في نشاط  العام

)   1.34 (حیث بلغت االستثمارات فیـھ االجتماعیة خدمات التنمیة یلیھ  ، إجمالي تكوین رأس المال الثابـت في القطاع العام

لیھ في األھمیة ی ، رأس المال الثابت في القطاع العام من إجمالي تكوین%)  17.4(  دینار وبنسبة مساھمة قدرھاار ملی

 من ثم و ، )% 7.7( وبنسـبة مساھمة قدرھـا دینـار ارملی) 0.59(فیھ حیث بلغـت االستثمارات  الكھرباء والماءنشاط 

 يف  ا النسبیةما وأھمیتھممن حیث نسبة مساھمتھ على التواليالصناعة التحویلیة و والتخزین النقل واالتصاالت   نشاط

نشاط ملكیة دور السكن  االستثمارات تركزت في أن اكبر بینما نالحظ ، إجمالي تكوین رأس المال الثابت في القطاع العام

من مجموع   )% 26.7( قدرھا مساھمة   ة وبنسبةثابتال دینار باألسعار ملیار ) 1.35 (بالنسبة للقطاع الخاص حیث بلغت 

من حیث  الصناعة التحویلیةونشاط النقل واالتصاالت ونشاط  نشاط الكھرباء والماء یلیھ ، القطاعاالستثمارات في ھذا 

  . بیةلنسـااألھمیة 

  . 2007  باألسعار الثابتة  بأساس  -  ج

 ةدینار مقارنة بسن ترلیون) 26.11 (إلى  2016إجمالي تكوین رأس المال الثابت لسنة  الى انخفاض) 3(یشیر جدول 

 مقارنة بسنة) % 42.6( انخفاضوبنسبة دینار  ترلیون ) 45.52 ( رأس المال الثابت حیث بلغ إجمالي تكوین 2015

2015.  

إجمالي  فياھمة كل من القطاعین العام والخاص مسنسبة إن  )12(في جدول كما  2016التفصیلیة لسنة  بیاناتتشیر  

على التوالي وقد تركزت االستثمارات في  )% 40.1( و) % 59.9( قـد بلغت ثابتةتكوین رأس المال الثابت باألسعار ال

ـاع العام وبنسبة مساھمة قدرھا  باألسعار الثابتة دینار ترلیون )10.49(حیث بلغت  التعدین والمقالعفي نشاط  القط

حیث بلغت  خدمات التنمیة االجتماعیةیلیھ نشاط  ، من إجمالي تكوین رأس المال الثابـت في القطاع العام )67.1%(

رأس المال الثابت في  من إجمالي تكوین) % 20.2( دینار وبنسبة مساھمة قدرھا ترلیون) 3.16( االستثمارات فیـھ 

وبنسـبة مساھمة  دینـار ترلیون) 0.97(فیھ حیث بلغـت االستثمارات ء الكھرباء والمانشاط لیھ في األھمیة ، یالقطاع العام 

ا ممن حیث نسبة مساھمتھ على التواليونشاط البناء والتشیید والتخزین  النقل واالتصاالتنشاط  ومن ثم  ، )%6.2(قدرھـا 

االستثمارات تركزت في  ن اكبرا إجمالي تكوین رأس المال الثابت في القطاع العام ، بینما نالحظ يف ا النسبیةموأھمیتھ

  ة وبنسبة مساھمة قدرھاثابتدینار باألسعار ال ترلیون )4.43(بالنسبة للقطاع الخاص حیث بلغت ملكیة دور السكن نشاط 

والصناعة والتخزین  الكھرباء والماء والنقل واالتصاالتنشاط  یلیھمن مجموع االستثمارات في ھذا القطاع ، ) 42.4%(

 .النسبیة األھمیةن حیث مالتحویلیة 

     
  



 Table (1)جدول (1)

Economic activitiesنسبة التغیر %201420152016األنشطة  االقتصادیة

الزراعة  والغابات والصید وصید 
االسماك

           540,819,484.3             213,445,203.7             328,507,769.1 53.9Agriculture, Forestry, Hunting 
& Fishing  

58.5Mining and Quarrying- 11,987,806,623.5        28,869,107,382.8        4,827,453,874.5        التعدین والمقالع

59.8A- Crude oil- 11,588,638,315.9        28,854,381,971.0        4,579,686,526.0        أ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من التعدین
           247,767,348.4               14,725,411.8             399,168,307.6 2610.7

B- Another types of mining

71.4Manufacturing Industry 1,459,540,957.7          851,661,641.5             1,185,927,201.1        الصناعة التحویلیة ء 
صا

الح
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مر

 ال
ھاز
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 ال
ریة

 إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة  باألسعار الجاریة للسنوات (2014-2016)  ( الف دینار)مدی

Gross fixed capital formation by Economic activities  at current for the years (2014-2016)   (000 ID)                

Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

54.3Electricity and Water 2,707,546,243.3          1,754,489,790.6          4,866,609,754.9        الكھرباء والماء

82.1Building and construction- 233,837,700.6             1,309,791,315.2          427,524,386.6           البناء والتشیید

النقل واالتصاالت والتخزین
        7,520,000,223.6          4,941,799,766.7          1,650,401,443.0 -66.6Transport ,Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
والفنادق وما شابھ

           932,980,348.4          1,675,906,908.0             690,695,801.1 -58.8Wholesale, retail trade, hotels 
& others

74.6Banks and insurance 314,475,867.0             180,084,058.0             108,809,738.8           البنوك والتأمین

15.8Owenrship of dwellings 4,715,147,601.4          4,073,115,500.0          5,477,818,576.0        ملكیة دور السكن

31.9Social and personal services- 4,615,249,152.6          6,780,693,437.1          29,949,459,270.7      خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة

18.3A- Social services 3,592,066,271.1          3,036,888,292.1          29,063,536,918.8      أ - خدمات التنمیة االجتماعیة

72.7B- Personal services- 1,023,182,881.5          3,743,805,145.0          885,922,351.9           ب - الخدمات الشخصیة

43.3Gross fixed capital formation- 28,703,209,159.6     50,650,095,003.7     55,837,402,859.0   اجمالي تكوین رأس المال الثابت

6
اق

عر
 ال

ء /
صا

الح
ي ل

كز
مر

 ال
ھاز

لج
ا



Table(2)          جدول (2)

Economic activitiesنسب التغیر(%)201420152016األنشطة  االقتصادیة

الزراعة  والغابات والصید وصید 
 48.6Agriculture, Forestry, Hunting 163,838.7                 110,244.2                  218,576.1            االسماك

& Fishing  

63.0Mining and Quarrying- 5,540,663.8              14,954,841.2             2,065,216.3         التعدین والمقالع

64.6A- Crude oil- 5,297,067.0              14,946,870.3             1,911,705.0         أ - النفط الخام

2956.1B- Another types of mining 243,596.9                 7,970.9                      153,511.2            ب - انواع اخرى من التعدین

95.9Manufacturing Industry 860,642.3                 439,276.3                  616,895.4            الصناعة التحویلیة

79.7Electricity and Water 1,603,404.9              892,153.1                  1,919,905.8         الكھرباء والماء

91.4Building and construction- 60,474.5                   699,429.0                  264,691.1            البناء والتشیید

 66.9Transport ,Communications- 921,040.4                 2,786,559.3               3,836,891.5         النقل واالتصاالت والتخزین
and storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
 68.3Wholesale, retail trade, hotels- 268,748.2                 846,836.6                  357,656.6            والفنادق وما شابھ

& others

67.7Banks and insurance 122,164.9                 72,836.0                    33,675.5              البنوك والتأمین

35.3Owenrship of dwellings 1,353,141.9              1,000,070.7               1,150,714.5         ملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
38.5Social and personal services- 1,889,066.4              3,069,716.7               9,697,585.7         والشخصیة

0.2A- Social services- 1,344,957.6              1,347,551.8               9,273,608.2         أ - خدمات التنمیة االجتماعیة

68.4B- Personal services- 544,108.8                 1,722,165.0               423,977.4            ب - الخدمات الشخصیة

48.6Gross fixed capital formation- 12,783,186.1            24,871,963.2             20,161,808.4       اجمالي تكوین رأس المال الثابت
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 إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة  باألسعارالثابتة 1988=100 للسنوات (2014-2016)  (الف دینار)

Gross fixed capital formation by Economic activities for private and public sector at constant prices for the years (1988=100)   
 (2014-2016)  (000 ID)               



        Table (3)

Economic activitiesنسب التغیر(%)201420152016األنشطة  االقتصادیة

الزراعة  والغابات والصید وصید 
 & 52.6Agriculture, Forestry, Hunting 282,657,651.5           185,269,408.9            734,162,650.8          االسماك

Fishing  

58.7Mining and Quarrying- 10,857,959,057.8      26,319,084,268.0       3,289,127,681.1       التعدین والمقالع

60.1Mining and Quarrying- 10,496,179,977.9      26,305,809,149.4       3,111,425,708.5       أ - النفط الخام

2662.2B- Another types of mining 366,684,693.3           13,275,118.5              177,701,972.7          ب - انواع اخرى من التعدین

71.0Manufacturing Industry 1,339,014,358.3        783,196,088.5            723,020,608.4          الصناعة التحویلیة

55.1Electricity and Water 2,486,113,547.1        1,603,361,571.3         5,570,274,833.9       الكھرباء والماء
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 إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة باألسعار الثابتة 2007=100 للسنوات ( 2014 -2016)  (الف دینار)
                جدول (3)

Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices for the years (2007=100)  (2014-2016) (000 ID)               

55.1Electricity and Water 2,486,113,547.1        1,603,361,571.3         5,570,274,833.9       الكھرباء والماء

82.9Building and construction- 207,296,090.0           1,209,787,036.6         340,925,623.8          البناء والتشیید

 66.8Transport ,Communications and- 1,477,603,107.2        4,452,005,826.6         10,911,539,406.0     النقل واالتصاالت والتخزین
storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
 & 57.7Wholesale, retail trade, hotels- 629,643,169.8           1,490,081,129.1         714,165,242.9          والفنادق وما شابھ

others

88.9Banks and insurance 282,269,854.8           149,395,458.3            104,161,183.3          البنوك والتأمین

35.3Owenrship of dwellings 4,430,280,561.3        3,274,208,601.3         3,767,413,050.9       ملكیة دور السكن

32.0Social and personal services- 4,120,698,915.4        6,061,996,654.6         28,546,948,384.9     خدمات التنمیة االجتماعیة والشخصیة

13.4A- Social services 3,168,955,741.1        2,794,743,895.0         27,799,453,756.1     أ - خدمات التنمیة االجتماعیة

71.0B- Personal services- 945,957,105.4           3,267,252,759.5         747,494,628.8          ب - الخدمات الشخصیة

42.6Gross fixed capital formation- 26,112,655,857.7      45,528,386,043.1       54,701,738,666.0     اجمالي تكوین رأس المال الثابت
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شكل (2): إجمالي تكوین رأس المال الثابت باألسعار الجاریة للسنوات 2014-2016 ( ملیون دینار)

Figure (2): Gross Fixed Capital Formation including Donations at 
current prices for the years 2014-2016  (million ID)
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شكل (3): إجمالي تكوین رأس المال الثابت باألسعار الثابتة (2007=100) للسنوات2014- 2016  
  (ملیون دینار)

Figure (3): Gross Fixed Capital Formation including Donations at constant 
prices(2007=100) for the years 2014-2016(million ID)
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Table (4)جدول ( 4)

االھمیة النسبیة المجموعاالھمیة النسبیةالقطاع الخاصاالھمیة النسبیةالقطاع العام

یة 
وم

الق
ت 

ابا
حس

 ال
ریة

مدی
   

   
   

   
  

 االھمیة النسبیة إلجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع القطاع باألسعار الجاریة لسنة 2016   (الف دینار)

Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities at current prices for the year 2016   (000ID)            

االھمیة النسبیة المجموعاالھمیة النسبیةالقطاع الخاصاالھمیة النسبیةالقطاع العام

public sector Relative 
shareprivate sector Relative 

share Total Relative 
share

الزراعة  والغابات والصید 
 ,168,159,3741.0160,348,3961.4328,507,7691.1Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

11,594,163,31666.7393,643,3083.511,987,806,62441.8Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

11,588,638,31666.600.011,588,638,31640.4A- Crude oilأ - النفط الخام

5,525,0000.0393,643,3083.5399,168,3081.4B- Another types of miningب - انواع اخرى من التعدین

211,136,6621.21,248,404,29511.01,459,540,9585.1Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

1,060,480,8736.11,647,065,37114.62,707,546,2439.4Electricity and Waterالكھرباء والماء

228,457,5481.35,380,1530.0233,837,7010.8Building and constructionالبناء والتشیید
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Economic activities األنشطة  االقتصادیة

228,457,5481.35,380,1530.0233,837,7010.8Building and constructionالبناء والتشیید

274,185,4761.61,376,215,96712.21,650,401,4435.7النقل واالتصاالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,149,319,7350.9541,376,0664.8690,695,8012.4Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما شابھ

hotels & others

111,613,5060.6202,862,3611.8314,475,8671.1Banks and insuranceالبنوك والتأمین

00.04,715,147,60141.74,715,147,60116.4Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 3,592,066,27120.71,023,182,8829.04,615,249,15316.1Social and personalوالشخصیة

services

3,592,066,27120.700.03,592,066,27112.5A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

00.01,023,182,8829.01,023,182,8823.6B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة 00.01,023,182,8829.01,023,182,8823.6B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

 17,389,582,76110011,313,626,39910028,703,209,160100Gross fixed capitalاجمالي تكوین رأس المال الثابت
formation
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Table (5)     جدول (5  )

االھمیة النسبیةالمجموعاالھمیة النسبیةالقطاع الخاصاالھمیة النسبیةالقطاع العام

public sector Relative 
share

private 
sector 

Relative 
shareTotalRelative 

share
الزراعة  والغابات والصید وصید 

 71,840.20.991,998.51.8163,838.71.3Agriculture, Forestry, Huntingاالسماك
& Fishing  

5,299,585.768.6241,078.34.85,540,664.043.3Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

5,297,067.068.60.00.05,297,067.041.4A- Crude oilأ - النفط الخام

2,518.70.0241,078.34.8243,597.01.9B- Another types of miningب - انواع اخرى من التعدین

99,832.71.3760,809.615.0860,642.36.7Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

591,381.47.71,012,023.520.01,603,404.912.5Electricity and Waterالكھرباء والماء

57,201.00.73,273.50.160,474.50.5Building and constructionالبناء والتشیید

 132,697.71.7788,342.715.6921,040.47.2Transport , Communicationsالنقل واالتصاالت والتخزین
and storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
 & 71,415.40.9197,332.83.9268,748.22.1Wholesale, retail trade, hotelsوالفنادق وما شابھ

others

55,067.30.767,097.61.3122,164.91.0Banks and insuranceالبنوك والتأمین

0.00.01,353,141.926.71,353,141.910.6Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
1,344,957.617.4544,108.810.81,889,066.414.8Social and personal servicesوالشخصیة

1,344,957.617.40.00.01,344,957.610.5A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

0.00.0544,108.810.8544,108.84.3B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

7,723,979.0100.05,059,207.2100.012,783,186.2100.0Gross  fixed capital formationاجمالي تكوین رأس المال الثابت
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األھمیة النسبیة إلجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع القطاع باألسعار الثابتھ(1988=100) لسنة 2016 (الف دینار)

Economic Activities األنشطة  االقتصادیة

 Relative share to Gross fixed capital formation by Economic Activities at constant prices(1988=100) for the year 2016    
(000ID)             
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Table ( 6 )  جدول ( 6)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

یة 
وم

الق
ت 

ابا
حس

 ال
ریة

مدی
   

   
   

   
   

                 إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود  باالسعار الجاریة لسنة 2016  (الف دینار )   

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type for assets at current prices for the year 2016     (000ID)          

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport Vehicleplants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,196,595.031,900,289.140,482,515.9224,834,525.3383,000.01,100,000.027,108,987.22,501,856.5328,507,769.1Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

1,430,164.674,078,504.44,824,405,046.66,928,570,760.631,815,820.5127,392,826.80.0113,500.011,987,806,623.5Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

1,411,000.072,076,556.84,824,405,046.66,553,221,999.731,410,212.8106,000,000.00.0113,500.011,588,638,315.9A- Crude oilأ - النفط الخام
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Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

1,411,000.072,076,556.84,824,405,046.66,553,221,999.731,410,212.8106,000,000.00.0113,500.011,588,638,315.9A- Crude oilأ - النفط الخام

 19,164.62,001,947.60.0375,348,760.9405,607.721,392,826.80.00.0399,168,307.6B-Other types ofب - انواع اخرى من التعدین
mining

13,224,833.078,020,846.12,926,505.21,330,471,064.85,720,650.528,159,410.7200,000.0817,647.51,459,540,957.7Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

26,970,000.013,038,969.0122,055,828.92,543,428,959.5448,236.01,576,000.05,000.023,250.02,707,546,243.3Electricity and Waterالكھرباء والماء

 129,188,077.673,805,157.920,739,645.88,138,421.2252,053.11,376,755.00.0337,590.0233,837,700.6Building andالبناء والتشیید
construction
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construction

1,000,000.052,526,409.737,126,130.0156,019,417.22,712,680.81,398,407,648.70.02,609,156.61,650,401,443.0النقل  والمواصالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 0.0398,112,606.90.070,119,305.8127,304,333.770,920,965.40.024,238,589.4690,695,801.1Wholesale, retailوالمطاعم والفنادق وما شابھ

trade, hotels & others

0.0181,785,784.00.06,643,533.087,799,306.032,234,349.00.06,012,895.0314,475,867.0Banks and insuranceالبنوك والتأمین

4,715,147,601.40.00.00.00.00.00.00.04,715,147,601.4dwellingsملكیة دور السكن 4,715,147,601.40.00.00.00.00.00.00.04,715,147,601.4Owenrship ofملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 42,557,024.41,231,002,355.71,158,059,988.71,732,768,647.830,506,726.7328,797,332.3345,740.091,211,337.14,615,249,152.7Social and personalوالشخصیة

services

42,366,024.41,077,923,290.21,060,972,295.2991,409,298.226,049,139.8304,669,844.3345,740.088,330,639.13,592,066,271.2A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

191,000.0153,079,065.597,087,693.5741,359,349.64,457,586.924,127,488.00.02,880,698.01,023,182,881.5B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

 4,929,714,296.02,134,270,922.86,205,795,661.013,000,994,635.2286,942,807.31,989,965,287.927,659,727.2127,865,822.128,703,209,159.6Gross fixed capitalاجمالي تكوین رأس المال الثابت
formation
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Table ( 7 )جدول ( 7 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport 

Vehicle
plants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات 
 ,196,59531,037,59440,482,51682,331,516383,0001,100,00010,126,2962,501,856168,159,374Agriculture, Forestryوالصید وصید االسماك

Hunting & Fishing  

1,411,000.074,076,556.84,824,405,046.66,553,846,999.731,810,212.8108,500,000.00.0113,500.011,594,163,315.9Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

1,411,000.072,076,556.84,824,405,046.66,553,221,999.731,410,212.8106,000,000.00.0113,500.011,588,638,315.9A- Crude oilأ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من 
0.02,000,000.00.0625,000.0400,000.02,500,000.00.00.05,525,000.0B-Other types of miningالتعدین

10,00075,637,51610,000104,694,2094,947,29024,820,000200,000817,647211,136,662Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

26,970,00013,038,969122,055,829896,363,589448,2361,576,0005,00023,2501,060,480,873Electricity and Waterالكھرباء والماء

 129,188,07873,805,15820,739,6463,535,023252,053600,0000337,590228,457,548Building andالبناء والتشیید
construction

النقل  والمواصالت 
1,000,00052,123,21237,126,130155,193,4332,370,91823,766,14402,605,639274,185,476والتخزین

Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
والمطاعم والفنادق وما 

شابھ
048,184,056046,847,7065,760,81748,511,656015,500149,319,735Wholesale, retail trade, 

hotels & others

020,400,0000201,00062,304,25928,705,24703,000111,613,506Banks and insuranceالبنوك والتأمین

000000000Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة 
 42,366,0241,077,923,2901,060,972,295991,409,29826,049,140304,669,844345,74088,330,6393,592,066,271Social and personalاالجتماعیة والشخصیة

services

أ - خدمات التنمیة 
42,366,0241,077,923,2901,060,972,295991,409,29826,049,140304,669,844345,74088,330,6393,592,066,271A- Social servicesاالجتماعیة

000000000B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس 
 201,141,6971,466,226,3526,105,791,4628,834,422,774134,325,926542,248,89110,677,03694,748,62217,389,582,761Gross fixed capitalالمال الثابت

formation
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إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود للقطاع العام باالسعار الجاریة لسنة 2016  (الف دینار )  

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets for puplic sector at current prices for the year 2016 (000ID)                 



Table (8 ) جدول (8 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport 

Vehicle
plants and 

AnimalsOther AssetsTotal

 ,0862,6950142,503,0100016,982,6910160,348,396Agriculture, Forestryالزراعة  والغابات والصید 
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 اجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود  للقطاع الخاص باالسعار الجاریة لسنة 2016 (الف دینار )   

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets for private sector at current prices for the year 2016 (000ID)                 

Economic Activities األنشطة االقتصادیة

الزراعة  والغابات والصید 
 ,0862,6950142,503,0100016,982,6910160,348,396Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

19,164.61,947.60.0374,723,760.95,607.718,892,826.80.00.0393,643,307.6Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0A- Crude oilأ - النفط الخام

19,164.61,947.60.0374,723,760.95,607.718,892,826.80.00.0393,643,307.6B-Other types of miningب - انواع اخرى من التعدین

13,214,8332,383,3302,916,5051,225,776,856773,3603,339,411001,248,404,295Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

0001,647,065,37100001,647,065,371Electricity and Waterالكھرباء والماء

 0004,603,3980776,755005,380,153Building andالبناء والتشیید
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ھاز
لج

ا

0004,603,3980776,755005,380,153constructionالبناء والتشیید

0403,1970825,984341,7631,374,641,50503,5181,376,215,967النقل واالتصاالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,0349,928,551023,271,600121,543,51722,409,309024,223,089541,376,066Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما شابھ

hotels & others

0161,385,78406,442,53325,495,0473,529,10206,009,895202,862,361Banks and insuranceالبنوك والتأمین

4,715,147,60100000004,715,147,601Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 191,000153,079,06697,087,693741,359,3504,457,58724,127,48802,880,6981,023,182,881Social and personalوالشخصیة

services

000000000A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

191,000153,079,06697,087,694741,359,3504,457,58724,127,48802,880,6981,023,182,882B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 4,728,572,599668,044,571100,004,1994,166,571,861152,616,8811,447,716,39716,982,69133,117,20011,313,626,399Gross fixed capitalالثابت

formation
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Table ( 9 )جدول ( 9)

نباتات وسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة
المجموعموجودات اخرىوحیوانات

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport 

Vehicle
plants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات 
47.97,806.69,859.3138,147.4206.1630.26,690.5450.7والصید وصید االسماك

163,838.7Agriculture, Forestry, 
Hunting & Fishing  

349.118,041.61,174,953.64,257,193.617,122.072,983.60.020.45,540,664.0Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

343.617,553.91,174,953.64,026,564.216,903.760,727.60.020.45,297,067.0A- Crude oilأ - النفط الخام

ب - انواع اخرى من 
5.5487.70.0230,629.5218.312,256.00.00.0243,597.0B-Other types of miningالتعدین

3,794.819,105.0839.4817,495.13,078.716,132.649.4147.3860,642.3Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

6,568.43,175.629,725.91,562,785.5241.2902.91.24.21,603,404.9Electricity and Waterالكھرباء والماء

31,462.917,974.85,051.05,000.6135.7788.70.060.860,474.5Building and constructionالبناء والتشیید

النقل  والمواصالت 
243.512,810.09,041.895,864.61,459.8801,150.70.0470.0والتخزین

921,040.4
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,0.0112,156.60.043,084.168,510.140,630.70.04,366.7268,748.2Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما 

hotels & others

0.051,282.40.04,082.147,250.118,467.10.01,083.2122,164.9Banks and insuranceالبنوك والتأمین

1,353,141.90.00.00.00.00.00.00.01,353,141.9Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة 
10,372.8306,451.8286,255.11,064,683.016,417.5188,368.785.316,432.2االجتماعیة والشخصیة

1,889,066.4Social and personal 
services

أ - خدمات التنمیة 
10,318.0262,521.5258,393.1609,161.914,018.6174,546.085.315,913.21,344,957.6A- Social servicesاالجتماعیة

54.843,930.327,862.0455,521.12,398.913,822.70.0519.0544,108.8B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 1,405,981.3548,804.41,515,726.17,988,336.1154,421.21,140,055.26,826.423,035.512,783,186.2Gross fixed capitalالثابت

formation
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        إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود باالسعار الثابتة (1988=100 ) لسنة 2016   (الف دینار ) 

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets at constant prices(1988=100)  for the year 2016 (000ID)           



Table ( 10  ) جدول ( 10)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&Equipment FurnitureTransport Vehicleplants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,47.97,559.09,859.350,587.8206.1630.22,499.2450.771,840.2Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

343.618,041.01,174,953.64,026,948.217,119.062,159.90.020.45,299,585.7Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

343.617,553.91,174,953.64,026,564.216,903.760,727.60.020.45,297,067.0A- Crude oilأ - النفط الخام

0.0487.10.0384.0215.31,432.30.00.02,518.7B-Other types of miningب - انواع اخرى من التعدین

2.418,421.02.464,328.32,662.514,219.449.4147.399,832.7Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

6,568.43,175.629,725.9550,762.0241.2902.91.24.2591,381.4Electricity and Waterالكھرباء والماء

 31,462.917,974.85,051.02,172.1135.7343.70.060.857,201.0Building andالبناء والتشیید
construction

243.512,694.39,041.895,357.11,275.913,615.70.0469.4132,697.7النقل  والمواصالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,0.011,734.90.028,785.13,100.227,792.40.02.871,415.4Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما شابھ

hotels & others

0.04,968.30.0123.533,529.716,445.30.00.555,067.3Banks and insuranceالبنوك والتأمین

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 10,318.0262,521.5258,393.1609,161.914,018.6174,546.085.315,913.21,344,957.6Social and personalوالشخصیة

services

10,318.0262,521.5258,393.1609,161.914,018.6174,546.085.315,913.21,344,957.6A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 48,986.70357,090.41,487,027.15,428,226.072,288.9310,655.52,635.117,069.37,723,979.0Gross fixed capitalالثابت

formation

16

                    إجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود للقطاع العام باالسعار الثابتة (1988=100 ) لسنة 2016   (الف دینار )

Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets for puplic sector  at Constant prices (1988=100)  for the year 2016   (000ID)             

اق
عر

 ال
ء /

صا
الح

ي ل
كز

مر
 ال

ھاز
لج

/ ا
ة 

ومی
الق

ت 
ابا

حس
 ال

ریة
مدی

   
   

   
   

   
  



Table ( 11 ) جدول ( 11 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport 

Vehicle
plants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,0.0247.60.087,559.60.00.04,191.30.091,998.5Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

5.50.60.0230,245.53.010,823.70.00.0241,078.3Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0A- Crude oilأ - النفط الخام

 5.50.60.0230,245.53.010,823.70.00.0241,078.3B-Other types ofب - انواع اخرى من التعدین
mining

 3,792.4684.0837.0753,166.8416.21,913.20.00.0760,809.6Manufacturingالصناعة التحویلیة
Industry

0.00.00.01,012,023.50.00.00.00.01,012,023.5Electricity and Waterالكھرباء والماء

 0.00.00.02,828.50.0445.00.00.03,273.5Building andالبناء والتشیید
construction

0.0115.70.0507.5183.9787,535.00.00.6788,342.7النقل  والمواصالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
 0.0100,421.70.014,299.065,409.912,838.30.04,363.9197,332.8Wholesale, retailوالفنادق وما شابھ

trade, hotels & others

0.046,314.10.03,958.613,720.42,021.80.01,082.767,097.6Banks and insuranceالبنوك والتأمین

 1,353,141.90.00.00.00.00.00.00.01,353,141.9Owenrship ofملكیة دور السكن
dwellings

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 54.843,930.327,862.0455,521.12,398.913,822.70.0519.0544,108.8Social and personalوالشخصیة

services

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

54.843,930.327,862.0455,521.12,398.913,822.70.0519.0544,108.8B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

 1,356,994.6191,714.028,699.02,560,110.182,132.3829,399.74,191.35,966.25,059,207.2Gross fixed capitalاجمالي تكوین رأس المال الثابت
formation

17

األنشطة االقتصادیة

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type of assets for private sector at constant prices(1988=100)  for the year 2016 (000ID)                 

Economic Activities

 اجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود  للقطاع الخاص باالسعار الثابتھ (1988=100) لسنة 2016 (الف دینار )
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Table ( 12 )جدول (12)

االھمیة النسبیةالمجموعاالھمیة النسبیةالقطاع الخاصاالھمیة النسبیةالقطاع العام

public sector Relative shareprivate sector Relative 
shareTotalRelative 

share
الزراعة  والغابات والصید وصید 

 ,144,915,2230.9137,742,4291.3282,657,6521.1Agriculture, Forestryاالسماك
Hunting & Fishing  

10,501,085,59167.1361,779,0803.510,862,864,67141.6Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

10,496,179,97867.100.010,496,179,97840.2A- Crude oilأ - النفط الخام

4,905,6130.03361,779,0803.5366,684,6931.4B- Another types of miningب - انواع اخرى من التعدین

189,923,7481.21,149,090,61111.01,339,014,3585.1Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

970,316,2256.21,515,797,32214.52,486,113,5479.5Electricity and Waterالكھرباء والماء

202,364,9271.34,931,1630.0207,296,0900.8Building and constructionالبناء والتشیید

 246,850,4251.61,230,752,68211.81,477,603,1075.7Transport , Communicationsالنقل واالتصاالت والتخزین
and storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 
 ,133,844,0230.9495,799,1474.7629,643,1702.4Wholesale, retail tradeوالفنادق وما شابھ

hotels & others

94,155,1080.6188,114,7471.8282,269,8551.1Banks and insuranceالبنوك والتأمین

00.04,430,280,56142.44,430,280,56117.0Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن
خدمات التنمیة االجتماعیة 

 3,168,955,74120.2945,957,1059.04,114,912,84715.8Social and personalوالشخصیة
services

3,168,955,74120.200.03,168,955,74112.1A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

00.0945,957,1059.0945,957,1053.6B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

15,652,411,01010010,460,244,84810026,112,655,858100Gross  fixed capital formationاجمالي تكوین رأس المال الثابت

18

االھمیة النسبیة إلجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع القطاع باألسعار الثابتھ (2007=100) لسنة 2016( الف دینار)

 Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices(2007=100) for year 2016 (million ID)                 

Economic activitiesاألنشطة  االقتصادیة
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Table (13 )    جدول ( 13)

نباتات وسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة
المجموعموجودات اخرىوحیوانات

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport 

Vehicle
plants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,174,209.228,313,981.435,872,854.2206,915,631.6308,721.6983,723.89,236,137.5852,392.2282,657,651.5Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

1,268,339.067,415,704.04,275,059,855.26,376,951,740.025,967,935.3116,162,427.80.038,669.910,862,864,671.2Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

1,250,332.365,641,609.94,275,059,855.26,031,517,577.525,640,990.597,030,942.60.038,669.910,496,179,977.9A- Crude oilأ - النفط الخام

 18,006.71,774,094.10.0345,434,162.5326,944.819,131,485.20.00.0366,684,693.3B-Other types ofب - انواع اخرى من التعدین
mining

12,425,316.269,264,166.32,749,165.01,224,434,994.34,611,196.625,182,803.468,140.8278,575.71,339,014,358.3Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

23,898,980.911,554,248.1108,157,579.82,340,722,399.6361,305.81,409,408.01,703.57,921.42,486,113,547.1Electricity and Waterالكھرباء والماء

 114,477,693.965,401,114.718,378,064.57,489,804.2203,170.31,231,224.20.0115,018.2207,296,090.0Building andالبناء والتشیید
construction

النقل  والمواصالت 
886,132.046,566,886.232,898,653.1143,584,959.62,186,587.81,250,588,131.50.0891,757.01,477,603,107.2والتخزین

Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,0.0371,484,949.30.064,530,927.4102,615,132.863,424,222.30.027,587,938.0629,643,169.8Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما شابھ

hotels & others

0.0169,712,707.50.06,114,055.870,771,647.528,826,997.90.06,844,446.1282,269,854.8Banks and insuranceالبنوك والتأمین

 4,430,280,561.30.00.00.00.00.00.00.04,430,280,561.3Owenrship ofملكیة دور السكن
dwellings

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 37,721,352.11,099,013,105.71,031,383,649.31,594,670,207.724,590,300.5294,041,613.5117,795.033,374,822.74,114,912,846.5Social and personalوالشخصیة

services
أ - خدمات التنمیة 

37,541,891.4955,182,357.3940,161,537.6912,395,820.120,997,210.9272,464,536.1117,795.030,094,592.73,168,955,741.1A- Social servicesاالجتماعیة

179,460.7143,830,748.491,222,111.7682,274,387.63,593,089.621,577,077.40.03,280,230.0945,957,105.4B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 4,621,132,584.61,928,726,863.25,504,499,821.111,965,414,720.2231,615,998.21,781,850,552.49,423,776.869,991,541.226,112,655,857.7Gross fixed capitalالثابت

formation
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Table (14 )  جدول ( 14)

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
BuildingOther ConstructionsMachines 

&Equipment FurnitureTransport 
Vehicle

plants and 
AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,174,209.227,503,406.335,872,854.275,769,847.1308,721.6983,723.83,450,068.6852,392.2144,915,223.0Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

1,250,332.367,413,874.04,275,059,855.26,032,092,766.225,963,415.199,266,678.60.038,669.910,501,085,591.3Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

1,250,332.365,641,609.94,275,059,855.26,031,517,577.525,640,990.597,030,942.60.038,669.910,496,179,977.9A- Crude oilأ - النفط الخام

 0.01,772,264.10.0575,188.7322,424.62,235,736.00.00.04,905,613.4B-Other types ofب - انواع اخرى من التعدین
mining

 8,861.367,024,825.78,861.396,350,275.33,987,820.422,196,387.168,140.8278,575.7189,923,747.6Manufacturingالصناعة التحویلیة
Industry

23,898,980.911,554,248.1108,157,579.8824,925,077.2361,305.81,409,408.01,703.57,921.4970,316,224.7Electricity and Waterالكھرباء والماء

 114,477,693.965,401,114.718,378,064.53,253,288.6203,170.3536,576.60.0115,018.2202,364,926.8Building andالبناء والتشیید
construction

886,132.046,188,048.232,898,653.1142,824,805.01,911,106.021,253,929.20.0887,751.3246,850,424.8النقل  والمواصالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 0.042,697,435.40.043,114,030.94,643,573.343,383,702.40.05,280.9133,844,022.9Wholesale, retailوالمطاعم والفنادق وما شابھ

trade, hotels & others

0.018,077,093.50.0184,980.750,221,069.625,670,941.70.01,022.194,155,107.6Banks and insuranceالبنوك والتأمین

 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0Owenrship ofملكیة دور السكن
dwellings

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 37,541,891.4955,182,357.3940,161,537.6912,395,820.120,997,210.9272,464,536.1117,795.030,094,592.73,168,955,741.1Social and personalوالشخصیة

services

37,541,891.4955,182,357.3940,161,537.6912,395,820.120,997,210.9272,464,536.1117,795.030,094,592.73,168,955,741.1A- Social servicesأ - خدمات التنمیة االجتماعیة

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 178,238,101.01,301,042,403.25,410,537,405.78,130,910,891.1108,597,393.0487,165,883.53,637,707.932,281,224.415,652,411,009.8Gross fixed capitalالثابت

formation
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Table (15) جدول (15 )

المجموعموجودات اخرىنباتات وحیواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنیة غیر السكنیةاالبنیة السكنیة

Residential 
Building

Non-Residential 
Building

Other 
Constructions

Machines 
&EquipmentFurnitureTransport Vehicleplants and 

AnimalsOther AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصید 
 ,0.0810,575.10.0131,145,784.50.00.05,786,068.90.0137,742,428.5Agriculture, Forestryوصید االسماك

Hunting & Fishing  

18,006.71,830.00.0344,858,973.84,520.216,895,749.20.00.0361,779,079.9Mining and Quarryingالتعدین والمقالع

0.00.00.00.00.00.00.00.00.0A- Crude oilأ - النفط الخام

18,006.71,830.00.0344,858,973.84,520.216,895,749.20.00.0361,779,079.9B-Other types of miningب - انواع اخرى من التعدین

12,416,454.92,239,340.62,740,303.71,128,084,719.0623,376.22,986,416.30.00.01,149,090,610.7Manufacturing Industryالصناعة التحویلیة

0.00.00.01,515,797,322.40.00.00.00.01,515,797,322.4Electricity and Waterالكھرباء والماء

 0.00.00.04,236,515.60.0694,647.60.00.04,931,163.2Building andالبناء والتشیید
construction

0.0378,838.00.0760,154.6275,481.81,229,334,202.30.04,005.71,230,752,682.4النقل  والمواصالت والتخزین
Transport , 
Communications and 
storage

تجارة  الجملة والمفرد 
 ,0.0328,787,513.90.021,416,896.597,971,559.520,040,519.90.027,582,657.1495,799,146.9Wholesale, retail tradeوالمطاعم والفنادق وما شابھ

hotels & others

0.0151,635,614.00.05,929,075.120,550,577.93,156,056.20.06,843,424.0188,114,747.2Banks and insuranceالبنوك والتأمین

4,430,280,561.30.00.00.00.00.00.00.04,430,280,561.3Owenrship of dwellingsملكیة دور السكن

خدمات التنمیة االجتماعیة 
 179,460.7143,830,748.491,222,111.7682,274,387.63,593,089.621,577,077.40.03,280,230.0945,957,105.4Social and personalوالشخصیة

services

أ - خدمات التنمیة 
0.00.00.00.00.00.00.00.00.0A- Social servicesاالجتماعیة

179,460.7143,830,748.491,222,111.7682,274,387.63,593,089.621,577,077.40.03,280,230.0945,957,105.4B- Personal servicesب - الخدمات الشخصیة

اجمالي تكوین رأس المال 
 4,442,894,483.6627,684,460.093,962,415.43,834,503,829.1123,018,605.21,294,684,668.95,786,068.937,710,316.810,460,244,847.9Gross fixed capitalالثابت

formation
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Economic Activitiesاألنشطة االقتصادیة

اجمالي تكوین رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادیة ونوع الموجود  للقطاع الخاص باالسعار الثابتھ (2007=100) لسنة 2016 (الف دینار )
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