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المقدمة

لمســتخدمي  ومترابطــة  شــاملة  صــورة  القوميــة  الحســابات  إحصــاءات  تقــدم 
البيانــات عــن األداء االقتصــادي، مــن خــالل توفيــر بيانــات تفصيليــة عــن جميــع 
األنشــطة االقتصاديــة داخــل اإلقليــم االقتصــادي لفتــرات زمنيــة متعاقبــة، كمــا 
يمكــن اســتخدام بيانــات الحســابات القوميــة لدراســة هيــكل االقتصــاد وتطــوره فــي 
ــره  ــذي توف ــار ال ــي اإلط ــة إال ف ــرات الهيكلي ــل التغي ــن تحلي ــد، وال يمك ــدى البعي الم
ــة ســواء  ــاج أو القــدرة اإلنتاجي ــة اإلنت ــة، فهــي تعكــس نمــو طاق الحســابات القومي
علــى مســتوى القطاعــات االقتصاديــة أو االقتصــاد ككل، كمــا تعكــس النمــو فــي 

االســتهالك واالســتثمار.
وقــد أنشــئ المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
ليكــون المصــدر الرســمي للبيانــات والمعلومــات واإلحصــاءات فيمــا يتعلــق بــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وليعــزز العمــل اإلحصائــي والمعلوماتــي 
ــون  ــث يك ــس، بحي ــي دول المجل ــط ف ــزة التخطي ــة وأجه ــاء الوطني ــز اإلحص لمراك
مصــدرًا معتمــدًا ومحــركًا فعــاالً للنظــام اإلحصائــي فــي دول المجلــس، مــن خــالل 
رفــد صنــاع القــرار والباحثيــن والمهتميــن فــي دول المجلــس بالمعرفــة اإلحصائيــة 

ــدة. المعتم
وانطالقــا مــن هــذا الــدور تبــرز أهميــة الحســابات القوميــة كونهــا مــن أهــم المجــاالت 
اإلحصائيــة التــي حظيــت باهتمــام كبيــر فــي المركــز اإلحصائــي الخليجــي، وذلــك 
مــن خــالل خارطــة الطريــق وبرامــج العمــل للمركز، حيــث اعتمــدت األهــداف اإلحصائية 
الخاصــة بهــذا المشــروع بالتنســيق مــا بيــن المركــز اإلحصائــي الخليجــي والمراكــز 

اإلحصائيــة فــي الــدول االعضــاء فــي المجلــس.
ويتقــدم المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بجزيــل 
الشــكر والتقديــر إلــى األجهــزة اإلحصائيــة الرســمية فــي الــدول األعضــاء التــي 
تفضلــت مشــكورة بتوفيــر اإلحصــاءات الالزمــة إلصــدار هذه النشــرة، متمنيــًا أن تكون 
هــذه النشــرة بمثابــة مصــدٍر شــامٍل لمســتخدمي البيانــات، ســواء المخططيــن أو 
ــة مقترحــات  أصحــاب القــرار أو المحلليــن والدارســين فــي هــذا المجــال، ويرحــُب بأي

ــا. ــر وتحســين النشــرة مســتقبال شــكال ومضمون لتطوي
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مصادر البيانات:
 تعتبــر األجهــزة االحصائيــة الوطنيــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي المصــدر الرســمي لبيانــات المركــز 
ــن  ــل بي ــة الوص ــا حلق ــل بدوره ــي تمث ــة، والت ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــي ل اإلحصائ
ــة  ــات مــن الجهــات والهيئــات الحكوميــة والبنــوك المركزي المركــز اإلحصائــي الخليجــي ومنتجــي البيان
ــا  ــن مصادره ــمية م ــاءات الرس ــر اإلحص ــة ونش ــع ومعالج ــة جم ــى عملي ــث تتول ــة، حي ــكل دول ــة ل التابع

ــوزارات والمؤسســات العامــة(. ــدى ال ــة المتوفــرة ل )المســوح والتعــدادات، والســجالت اإلداري

تجميع بيانات الحسابات القومية باألسعار الجارية: 
يتــم تجميــع البيانــات المتعلقــة بالحســابات القوميــة مــن األجهــزة اإلحصائيــة فــي الــدول األعضــاء، حيــث 
ــم  ــم يت ــن ث ــس، وم ــن دول المجل ــة م ــكل دول ــة ل ــة المحلي ــة بالعمل ــابات القومي ــات الحس ــر بيان تنش
ــس  ــة دول المجل ــد غالبي ــي، و تعتم ــدوالر األمريك ــى ال ــمية إل ــرف الرس ــعار الص ــتخدام أس ــا باس تحويله
)عــدا دولــة الكويــت( نظــام ســعر الصــرف الثابــت مقابــل الــدوالر األمريكــي، أمــا بالنســبة لســعر الصــرف 
ــة الكويــت فيتــم اعتمــاد المتوســط الســنوي لســعر صــرف الدينــار الكويتــي مقابــل  المتغيــر فــي دول
الــدوالر األمريكــي، وبهــذه الطريقــة يتــم توفيــر بيانــات الحســابات القوميــة باألســعار الجاريــة بالــدوالر 

ــا. األمريكــي علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث يصبــح التجميــع ممكن

تجميع بيانات الحسابات القومية باألسعار الثابتة )2010=100(:
 بالنســبة لتقديــرات الحســابات القوميــة باألســعار الثابتــة فمــن الجديــر ذكــره أن أربعــًا مــن دول المجلــس 
وهــي )مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية و ســلطنة عمــان ودولــة الكويــت( تعــد الحســابات 
ــة اإلمــارات العربيــة  ــج المحلــي، أمــا بالنســبة لدول القوميــة باعتمــاد ســنة 2010م كســنة أســاس للنات
ــابات  ــلة الحس ــر سلس ــي نش ــي ف ــى التوال ــنة 2007م و2004م عل ــدان س ــر فتعتم ــة قط ــدة ودول المتح
ــنة  ــنة 2013م كس ــى س ــاس إل ــنة األس ــر س ــا بتغيي ــت حديث ــد قام ــر ق ــة قط ــأن دول ــًا ب ــة - علم القومي
أســاس للتقديــرات الثابتــة-  ووفقــا للبيانــات المتوفــرة يتــم تحويــل البيانــات المتعلقــة بالناتــج المحلــي 
ــس  ــتوى المجل ــى مس ــع عل ــات التجمي ــة لغاي ــنة مرجعي ــاس 2010م كس ــى أس ــه إل ــي ومكونات اإلجمال
مــع مالحظــة أن اســتخدام هــذه الطريقــة ال يغيــر مــن معــدالت النمــو باألســعار الثابتــة للبيانــات التــي ال 

تعتمــد ســنة 2010م كســنة أســاس. 

المنهجيــة المســتخدمة فــي إعــداد نشــرة الحســابات 
القوميــة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي
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أهــم التعاريــف 
?والمصطلحــات  
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National Accounts in GCC Countries

الناتج المحلي اإلجمالي
هــو مجمــوع القيمــة المضافــة اإلجماليــة لجميــع الوحــدات التنظيميــة المقيمــة التــي تقــوم باإلنتــاج، مضافــًا إليهــا أي 
ــة  ــح القيم ــة أن مصطل ــب مالحظ ــاج، ويج ــة اإلنت ــي قيم ــة ف ــر المتضمن ــات غي ــى المنتج ــات عل ــص أي إعان ــب ناق ضرائ
ــج المحلــي اإلجمالــي فهــو يتعلــق بجميــع  المضافــة يتعلــق بوحــدة تنظيميــة أو قطــاع تنظيمــي، أمــا مصطلــح النات

ــة.  ــدة تنظيمي ــة ألي وح ــة المضاف ــة والقيم ــة بالدول ــة المقيم ــدات اإلنتاجي الوح
ويقــاس مــن زاويــة اإلنفــاق علــى أنــه مجمــوع النفقــات النهائيــة بأســعار المشــترين بمــا فــي ذلــك الصــادرات مــن الســلع 
والخدمــات بالقيمــة فــوب مطروحــا منهــا مجمــوع المســتوردات مقيمــة بأســعار التســليم علـــى البواخــر بســعر فــوب 
ــى صافــي الصــادرات مــن  ــة إل ــن الرأســمالي باإلضاف ــه اإلنفــاق علــى التكوي ــًا إلي ــي مضاف )اإلنفــاق االســتهالكي النهائ

الســلع والخدمــات(.

نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
ــي علــى عــدد  ــج المحلــي اإلجمال ــي، ويســتخرج بقســمة النات ــج المحلــي اإلجمال ــارة عــن حصــة الفــرد مــن النات هــو عب

الســكان فــي منتصــف العــام.

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
هــو قيمــة مــا تــم إنتاجــه مــن ســلع نهائيــة وخدمــات خــالل ســنة المقارنــة مقومــة بأســعار ســنة األســاس )أســعار ثابتــة( 

ويعــرف بالناتــج المحلــي الحقيقــي.

المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي 
يعكــس هــذا المؤشــر التغيــرات فــي األســعار مقارنــة بســنة مرجعيــة )ســنة األســاس( بالنســبة لجميــع فئــات الطلــب 
ــي  ــج المحل ــمة النات ــب بقس ــة، ويحس ــارة الدولي ــال والتج ــن رأس الم ــاص وتكوي ــي وخ ــتهالك حكوم ــن اس ــي م النهائ

ــة.  ــا فــي مائ ــي باألســعار الثابتــة مضروب ــج المحلــي اإلجمال ــة علــى النات ــي باألســعار الجاري اإلجمال

قطاع الحكومة العامة 
ويشــمل كافــة الوحــدات الحكوميــة علــى جميــع مســتوياتها وهــي وحــدات قانونيــة تنشــأ بالطــرق السياســية وتمــارس 
ــام  ــي القي ــدات ه ــذه الوح ــية له ــة األساس ــة، والوظيف ــة معين ــي منطق ــة ف ــة أو قضائي ــريعية أو تنفيذي ــلطات تش س

بمســئولية تقديــم الســلع والخدمــات للمجتمــع بالمجــان أو بســعر رمــزي.

القطاع العائلي 
ــتركون  ــراد يش ــن األف ــة م ــا مجموع ــى أنه ــرة عل ــرف األس ــاع وتع ــذا القط ــة له ــدة التنظيمي ــة الوح ــرة بمثاب ــر األس تعتب
فــي معيشــة واحــدة ويســاهمون معــا مــن دخولهــم أو ثرواتهــم فــي تغطيــة تكاليــف المعيشــة ويســتهلكون بعــض 

الســلع والخدمــات بصــورة جماعيــة مثــل الســكن والطعــام. الــخ. 

قطاع الهيئات التي ال تهدف للربح وتخدم العائالت
هــي وحــدات قانونيــة أو اجتماعيــة تنشــأ لغــرض إنتــاج الســلع والخدمــات لتقديمهــا إلــى العائــالت بســعر رمــزي أو بــدون 
ســعر، وال تســتهدف تحقيــق ربــح مــن وراء ذلــك، وهــي تمثــل قطــاع مســتقل وتشــمل الهيئــات التــي ال تهــدف إلــى الربــح، 
ــدار بواســطة الحكومــة، وتتمثــل فــي األحــزاب السياســية والجمعيــات الدينيــة وجمعيــات المســتهلكين والنــوادي  وت
والجمعيــات الترفيهيــة والثقافيــة ومؤسســات الصداقــة والمحبــة والمنظمــات التــي تقــدم معونــات أو مســاعدات عــن 

طريــق التحويــالت النقديــة والعينيــة االختياريــة.
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قطاع العالم الخارجي
يشــمل كافــة الوحــدات غيــر المقيمــة التــي تدخــل فــي معامــالت مــع الوحــدات المقيمــة أو يكــون لهــا روابــط اقتصاديــة 
ــة  ــدود الدول ــل ح ــودة داخ ــة الموج ــر المقيم ــة غي ــدات التنظيمي ــك الوح ــاع تل ــذا القط ــمل ه ــدات. ويش ــذه الوح ــع ه م

ــة. ــى الوحــدات غيــر المقيمــة الموجــودة خــارج الدول ــخ. إضافــة إل الجغرافيــة مثــل الســفارات والقواعــد العســكرية ال

حساب اإلنتاج
وهــو الحســاب األول فــي سلســلة الحســابات الجاريــة، ويبــرز هــذا الحســاب القيمــة المضافــة كبنــد تــوازن، وتعــرض القيمة 
المضافــة إجماليــة وصافيــة بعــد خصــم اإلهــالك، ويعــد هــذا الحســاب لكافــة الوحــدات التنظيميــة لقطاعــات وأنشــطة 
ــلعية  ــتلزمات الس ــاج والمس ــة اإلنت ــاب قيم ــذا الحس ــر ه ــات( ويظه ــآت والصناع ــد للمنش ــا يع ــي )كم ــاد القوم االقتص

والخدميــة لــكل قطــاع ونشــاط وحتــى علــى مســتوى الوحــدات المؤسســية.

حساب السلع والخدمات
حســاب الســلع والخدمــات ســواء لمجموعــة مــن المنتجــات أو لالقتصــاد ككل لغــرض كيفيــة تســاوي المقــدار اإلجمالــي 
مــن المنتجــات المتاحــة )جانــب العــرض( مــع المقــدار اإلجمالــي المســتخدم منهــا بحيــث تكــون جملــة المــوارد تســاوي 
جملــة االســتخدامات وذلــك طبقــا للمعادلــة األساســية التاليــة: اإلنتــاج المحلــي زائــدًا واردات الســلع والخدمــات يســاوي 

االســتهالك الوســيط زائــدًا الصــادرات زائــدًا االســتهالك النهائــي زائــدًا تكويــن رأس المــال اإلجمالــي.

المخرجات 
هــي الســلع أو الخدمــات التــي تنتــج داخــل المنشــأة وتصبــح متاحــة لالســتعمال النهائــي خــارج هــذه المنشــأة، وعندمــا 

يضــم المشــروع أكثــر مــن منشــأة فــان مخرجــات المشــروع هــي مجمــوع مخرجــات المنشــآت.

االستهالك الوسيط
قيمــة الســلع والخدمــات التــي تســتخدم لمــرة واحــدة كمدخــالت فــي العمليــة اإلنتاجيــة، وتشــمل قطــع الغيــار 

والمعــدات.  اآلالت  تشــمل  ال  ولكــن  المســتخدمة 

اإلنفاق على االستهالكي النهائي
وهــو عبــارة عمــا تنفقــه كل مــن األســر المعيشــية والهيئــات التــي ال تهــدف إلــى الربــح وتخــدم األســر المعيشــية 
والحكومــة العامــة علــى االســتهالك النهائــي بمــا فــي ذلــك اإلنفــاق المحتســب علــى الخدمــات والســلع االســتهالكية.

إجمالي تكوين رأس المال
يقــاس إجمالــي تكويــن رأس المــال بمجمــوع قيمــة إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت والتغيــر فــي المخــزون واحتيــاز 

النفائــس مخصومــا منــه التخلــص منهــا.

تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي
وهــو عبــارة عــن إنفــاق القطاعــات التنظيميــة خــالل الفتــرة المحاســبية علــى اإلضافــات الرأســمالية ســواء كانــت مشــتراه 

أو منتجــة ذاتيــا مطروحــا منهــا صافــي المبيعــات مــن األصــول المســتعملة والخــردة
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التغيرات في المخزون
هــو عبــارة عــن الفــرق فــي قيمــة المخــزون مــن المــواد األوليــة والبضائــع التامــة وغيــر التامــة الصنــع فــي بدايــة العــام 

ونهايتــه

صادرات السلع والخدمات
ــر المقيميــن. وهــي  ــى غي ــة إل ــع والخدمــات المقدمــة بواســطة المنتجيــن المقيميــن بالدول ــارة عــن قيمــة البضائ عب
البضائــع الخارجــة عبــر الحــدود الجمركيــة للدولــة شــاملة المشــتريات المباشــرة للهيئــات غيــر المقيمــة داخــل الدولــة

مستوردات السلع والخدمات
ــن  ــة م ــات المقدم ــك الخدم ــة وكذل ــن بالدول ــى المقيمي ــن إل ــر المقيمي ــن غي ــا م ــت ملكيته ــي آل ــع الت ــة البضائ قيم

ــة. ــن بالدول ــى المقيمي ــن إل ــر المقيمي ــن غي المنتجي

الضرائب على المنتجات
إن الضريبــة علــى منتــج مــا هــي ضريبــة تدفــع حســب وحــدة الســلعة أو الخدمــة. ويمكــن أن تكــون الضريبــة مبلغــا 
محــددا لــكل وحــدة كميــة مــن الســلع أو الخدمــة )تقــاس الوحــدات الكميــة إمــا بوحــدات محــددة أو بمتغيــرات ماديــة 

متواصلــة كالحجــم أو الــوزن أو القــوة أو المســاحة أو الوقــت.... الــخ(.

اإلعانات على المنتجات
هــي إعانــة تدفــع علــى كل وحــدة مــن الســلع والخدمــات المنتجــة. وقــد تكــون اإلعانــة مبلغــًا معينــًا لــكل وحــدة كميــة 
ــة مــن ســعر وحــدة الســلعة أو  ــة معين ــد تحســب علــى أســاس القيمــة كنســبة مئوي ــة، أو ق مــن الســلعة أو الخدم
ــة أيضــًا بوصفهــا الفــرق بيــن ســعر محــدد مســتهدف وبيــن ســعر الســوق الــذي يدفعــه  الخدمــة. وقــد تحســب اإلعان
المشــتري فعــال. وفــي العــادة تصبــح اإلعانــة علــى المنتجــات مســتحقة حيــن تنتــج الســلعة أو الخدمــة أو تبــاع، ولكنهــا 

قــد تصبــح مســتحقه فــي ظــروف أخــرى.

دخل الملكية
هــو الدخــل الــذي يتلقــاه مالــك أصــل مالــي أو أصــل ملمــوس غيــر منتج مقابــل تقديــم أمــوال، أو وضع األصــل الملموس 

غيــر المنتــج تحــت تصرف وحــدة مؤسســية أخرى.

الدخل القومي اإلجمالي 
يقــاس الدخــل القومــي اإلجمالــي علــى أنــه الناتــج المحلــي اإلجمالــي مخصومــًا منــه الدخــول األوليــة التــي تدفــع 

للوحــدات غيــر المقيمــة مضافــًا إليــه الدخــول األوليــة المتلقــاة مــن الوحــدات غيــر المقيمــة.

الدخل المتاح للتصرف به
إن الدخــل المتــاح للتصــرف بــه هــو البنــد المــوازن فــي حســاب التوزيــع الثانــوي للدخــل، ويحســب الدخــل المتــاح 
للتصــرف بــه مــن ميــزان الدخــول األوليــة لوحــدة مؤسســية أو قطــاع مــا بجمــع كل التحويــالت الجاريــة، مــا عــدا التحويــالت 
االجتماعيــة العينيــة، التــي تتلقاهــا تلــك الوحــدة أو ذلــك القطــاع. وطــرح جميــع التحويــالت الجاريــة، مــا عــدا التحويــالت 

االجتماعيــة العينيــة، التــي تدفعهــا تلــك الوحــدة أو ذلــك القطــاع.
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االدخار
االدخــار هــو البنــد المــوازن فــي صيغتــي حســاب اســتخدام الدخــل. وقيمتــه ال تتغيــر ســواء حصــل عليــه مــن الدخــل 
ــدل  ــه المع ــرف ب ــاح للتص ــل المت ــن الدخ ــي أو م ــتهالك النهائ ــى االس ــاق عل ــه اإلنف ــا من ــه مطروح ــرف ب ــاح للتص المت

ــي الفعلــي. ــه االســتهالك النهائ مطروحــا من

التحويالت الجارية المتنوعة
تتكــون هــذه التحويــالت مــن مختلــف أنــواع التحويــالت الجاريــة التــي يمكــن أن تتــم بيــن الوحــدات المؤسســية المقيمــة 

أو بيــن الوحــدات المقيمــة وغيــر المقيمــة.

التحويالت الرأسمالية
تقيــد التحويــالت الرأســمالية المتلقــاة أو المدفوعــة فــي الجانــب األيســر مــن حســاب رأس المــال ويعــرف التحويــل بأنــه 
معاملــة تقــدم فيهــا وحــدة مؤسســية تحويــاًل إمــا رأســماليًا نقديــًا فــي شــكل دفعــات نقديــة أو رأســماليًا عينيــًا إلــى 

وحــدة أخــرى دون أي مقابــل.

صافي االقراض واالقتراض
يعــرف بأنــه البنــد المــوازن لحســاب رأس المــال ويســاوي صافــي االدخــار مضافــًا إليــه التحويــالت الرأســمالية المتلقــاة 

مخصومــًا منــه التحويــالت الرأســمالية المدفوعــة.

األسعار األساسية
وتشــمل الســعر قبــل إضافــة الضرائــب وخصــم اإلعانــات علــى المنتجــات وتســاوي ســعر البيــع ناقصــا الضريبــة علــى 
المنتجــات زائــدا اإلعانــات علــى المنتجــات. وال تشــمل األســعار األساســية أيــة هوامــش نقــل أو تجــارة علــى اإلنتــاج قــد 

تضــاف علــى الفاتــورة.

سعر المنتج 
هــو الســعر الــذي يحصــل عليــة البائــع شــامال صافــي الضرائــب علــى المنتجــات باســتثناء ضريبــة القيمــة المضافــة 

وأيــة ضرائــب مســتقطعة أخــرى وأيــة هوامــش نقــل أو تجــارة علــى اإلنتــاج قــد تضــاف علــى الفاتــورة.

سعر المشتري
وهــو عبــارة عــن تكلفــة الســلع والخدمــات فــي الســوق تســليم المشــتري وهــو يســاوي القيمــة بســعر المنتــج مضافــا 
إليهــا هوامــش النقــل التــي يدفعهــا المشــتري وأيــة ضرائــب مشــابهة يعــاد خصمهــا مســتبعد منهــا ضريبــة القيمــة 

المضافــة المقتطعــة.

استهالك رأس المال الثابت
ــج  ــتعملها المنت ــا ويس ــي يمتلكه ــة الت ــول الثابت ــة األص ــي قيم ــبية( ف ــرة المحاس ــاء الفت ــص )أثن ــه التناق ــرف بأن يع
نتيجــة لمشــاركته فــي العمليــة اإلنتاجيــة أو القــدم أو التلــف الناتــج عــن حــوادث عاديــة. وال يتضمــن ذلــك قيمــة األصــول 
الثابتــة التــي تدمــر بأعمــال حربيــة أو بأحــداث اســتثنائية مثــل الكــوارث الطبيعيــة الكبيــرة نــادرة الحــدوث ومــن ثــم فــإن 

اســتهالك رأس المــال الثابــت يقيــس االنخفــاض الحاصــل فــي منفعــة األصــول الثابتــة ألغــراض اإلنتــاج.
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1
مالمح الحسابات القومية 

على مستوى مجلس التعاون الخليجي

أوال: الحسابات باألسعار الجارية
 على مستوى مجلس التعاون الخليجي

Overview of National Accounts
 at GCC level

First: Accounts at current prices at 
GCC Level
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أ: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حسب طريقة اإلنتاج:

ــي  ــى 96.3 دوالر أمريك ــك إل ــام أوب ــلة خ ــعر س ــام 2014م ليصــل متوســط س ــي ع ــام ف ــط الخ ــعار النف ــاض أس ــن انخف ــم م بالرغ
للبرميــل مقارنــة ب 105.9 دوالر أمريكــي للبرميــل فــي عــام 2013م، إال أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي وفــي ظــل هــذه الظــروف 
اســتطاعت أن تحقــق نمــواً إيجابيــاً فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة بلــغ 1 %، حيــث وصــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
باألســعار الجاريــة لمجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 1635.1 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م مقارنــة ب 1618.7 مليــار دوالر 

أمريكــي فــي عــام 2013م. 
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 : 

 أمريكيدوالر  96.3 إلىم ليصل متوسط سعر سلة خام أوبك 2014بالرغم من انخفاض أسعار النفط الخام في عام 

وفي ظل هذه الخليجي أن دول مجلس التعاون  إالم، 2013للبرميل في عام  أمريكيدوالر  105.9 بللبرميل مقارنة 

، حيث وصل الناتج المحلي %1في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية بلغ  إيجابيا   تحقق نموا   أنالظروف استطاعت 

 1618.7ب مقارنة  م2014في عام  أمريكيمليار دوالر  1635.1 إلىالخليجي اإلجمالي باألسعار الجارية لمجلس التعاون 

  م.2013في عام  أمريكيمليار دوالر 

120122014 

Figure 1: Gross Domestic Product at current prices in GCC with Growth rate, 2012-2014 
 

 

 
 

 %7.9عدل بم الخليجي على مستوى مجلس التعاون ملحوظا   أسعار النفط تراجعا   النخفاضوقد شهد القطاع النفطي نتيجة 

مليار  739.9مقابل  أمريكيمليار دوالر  681.5م، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره 2014خالل عام 

 اتنفطي يشكل أهمية كبيرة في اقتصادم. وعلى الرغم من هذا التراجع، ال يزال القطاع ال2013في عام  أمريكيدوالر 

من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في  %41.7هذا القطاع بما نسبته حيث ساهم الخليجي دول مجلس التعاون 
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ــدل ــي بمع ــاون الخليج ــس التع ــتوى مجل ــى مس ــاً عل ــاً ملحوظ ــط تراجع ــعار النف ــاض أس ــة النخف ــي نتيج ــاع النفط ــهد القط ــد ش وق
 7.9 % خــال عــام 2014م، حيــث بلغــت القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع مــا مقــداره 681.5 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل
 739.9 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م. وعلــى الرغــم مــن هــذا التراجــع، ال يــزال القطــاع النفطــي يشــكل أهميــة كبيــرة فــي 
اقتصــادات دول مجلــس التعــاون الخليجــي حيــث ســاهم هــذا القطــاع بمــا نســبته 41.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 

الجاريــة فــي عــام 2014م.
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Table 1: Gross Domestic Product at current prices in GCC, Oil and Non-oil sector, 2012-2014 
 

 Economic sector 2014 2013 2012 القطاع االقتصادي

 القطاع النفطي*
 * Oil sector 681.5 739.9 763.5 (أمريكي)مليار دوالر 

 (billion USD) 

 (%) Growth rate %7.9- %3.1- %9.2 معدل النمو )%(

 القطاع غير النفطي 
 The non-oil sector 953.6 878.8 815.3 (أمريكي)مليار دوالر 

 (billion USD) 

 (%) Growth rate %8.5 %7.8 %10.2 )%(معدل النمو 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
  GDP at current prices 1,635.1 1,618.7 1,578.8 (أمريكي)مليار دوالر الجارية 

(billion USD) 

 (%) Growth rate %1.0 %2.5 %9.7 )%(معدل النمو 

ةالنفط والغاز والخدمات ذات الصل * القطاع النفطي: يشمل استخراج  * Oil sector: includes oil, gas, and related services to extract 

 

مليار  953.6 إلىلتصل  %8.5م بنسبة 2014باألسعار الجارية في عام  لمضافة للقطاع غير النفطي نموا  اوشهدت القيمة 

، حيث حققت جميع األنشطة االقتصادية ضمن م2013عام في  أمريكيمليار دوالر  878.8ب مقارنة  أمريكيدوالر 

 م.  2014القطاع غير النفطي معدالت نمو إيجابية خالل عام 

، حيث ارتفعت القيمة المضافة %11.2 إلىوصلت بين األنشطة االقتصادية التشييد والبناء أعلى نسبة نمو  جل نشاطفقد س

، تاله م2014في عام  أمريكيمليار دوالر  100.5 إلىلتصل  م2013في عام  أمريكيمليار دوالر  90.4لهذا النشاط من 

مليار  199من  ، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط%9.9نشاط الوساطة المالية واألنشطة العقارية بمعدل نمو بلغ 

 م. 2014في عام  أمريكيمليار دوالر  218.6 إلىم لتصل 2013عام  مريكيأدوالر 

مليار دوالر  161.2  ، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط%6.2ن نشاط الصناعات التحويلية سجل معدل نمو أ كما

  م.2013في عام  أمريكيمليار دوالر  151.8م مقابل 2014عام  في أمريكي

، %4.6 ارية بلغالمجلس حققت سلطنة عمان أعلى معدل نمو في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجوعلى مستوى دول 

 %2.9و %3.2و %4.1العربية المتحدة ومملكة البحرين بمعدالت نمو بلغت  اإلماراتمن دولة قطر ودولة  تلتها كل

ــى  ــي عــام 2014م بنســبة 8.5 % لتصــل إل ــة ف ــر النفطــي نمــواً باألســعار الجاري ــة للقطــاع غي وشــهدت القيمــة المضاف
ــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، حيــث حققــت جميــع األنشــطة  ــة ب 878.8 ملي ــار دوالر أمريكــي مقارن 953.6 ملي

ــة خــال عــام 2014م.   االقتصاديــة ضمــن القطــاع غيــر النفطــي معــدالت نمــو إيجابي
فقــد ســجل ن نشــاط التشــييد والبنــاء أعلــى نســبة نمــو بيــن األنشــطة االقتصاديــة وصلــت إلــى 11.2 %، حيــث ارتفعــت 
القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط مــن 90.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م لتصــل إلــى 100.5 مليــار دوالر أمريكــي 
ــة  ــت القيم ــث ارتفع ــغ 9.9 %، حي ــو بل ــدل نم ــة بمع ــة واألنشــطة العقاري ــاه نشــاط الوســاطة المالي ــي عــام 2014م، ت ف
المضافــة لهــذا النشــاط مــن 199 مليــار دوالر أمريكــي عــام 2013م لتصــل إلــى 218.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 

2014م. 

كمــا أن نشــاط الصناعــات التحويليــة ســجل معــدل نمــو 6.2 %، حيــث بلغــت القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط  161.2 مليــار 
دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م مقابــل 151.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م. 

وعلــى مســتوى دول المجلــس حققــت ســلطنة عمــان أعلــى معــدل نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة 
بلــغ 4.6 %، تلتهــا كل مــن دولــة قطــر ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومملكــة البحريــن بمعــدالت نمــو بلغــت 4.1 % 
و3.2 % و2.9 % علــى التوالــي، وســجلت المملكــة العربيــة الســعودية نمــوا بمعــدل 0.3 %، بينمــا تراجــع الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي باألســعار الجاريــة فــي دولــة الكويــت بمعــدل 6 % فــي عــام 2014م.
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16 
 

ا تراجع الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ، بينم%0.3على التوالي، وسجلت المملكة العربية السعودية نموا بمعدل 

 م.2014في عام  %6في دولة الكويت بمعدل 
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 م2014 ،

Figure 2: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC, Relative Share, 2014 
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Figure 3: Gross Domestic Product at current prices in GCC Countries with Growth rate, 2012-2014 
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ب: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية حسب طريقة اإلنفاق على مستوى مجلس التعاون الخليجي

ــام  ــال ع ــي خ ــار دوالر أمريك ــه 865.5 ملي ــا قيمت ــى م ــي وصــل إل ــتهاكي النهائ ــاق االس ــم اإلنف ــى أن حج ــات إل ــير البيان تش
2014م مقارنــة بـــ 780 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، مرتفعــا بذلــك بمــا نســبته 11.0 %. وقــد ســاهم هــذا اإلنفــاق بمــا 

نســبته 52.9 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 2014م. ويمثــل اإلنفــاق االســتهاكي 
الحكومــي مــا نســبته 36.3 % مــن قيمــة اإلنفــاق االســتهاكي النهائــي، حيــث وصــل إلــى مــا قيمتــه 314.4 مليــار دوالر أمريكــي 
خــال عــام 2014م مرتفعــا بنســبة 15.8 % عــن العــام الســابق، وكذلــك ارتفــع االســتهاك النهائــي الخــاص علــى مســتوى دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 2014م ليصــل إلــى مــا قيمتــه 551.1 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 508.3 مليــار دوالر 

أمريكــي، مرتفعــا بذلــك بمــا نســبته 8.4 %.

وفيمــا يتعلــق بإجمالــي تكويــن رأس المــال )يشــمل إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت باإلضافــة إلــى التغيــر فــي المخــزون( فقــد 
ارتفــع خــال عــام 2014م بمــا نســبته 7.2 %، حيــث وصــل إلــى مــا قيمتــه 422 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل مــا قيمتــه 393.8 
مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، هــذا ويمثــل إجمالــي تكويــن رأس المــال مــا نســبته 25.8 % مــن إجمالــي قيمــة الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 2014م.

ــن الســلع  ــواردات م ــات ناقصــا ال ــن الســلع والخدم ــات )الصــادرات م ــن الســلع والخدم ــي الصــادرات م ــة صاف وانخفضــت قيم
والخدمــات( خــال عــام 2014م لتصــل إلــى 347.7 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل مــا قيمتــه 445 مليــار دوالر أمريكــي، حيــث 
انخفضــت قيمــة الصــادرات مــن الســلع والخدمــات بمــا نســبته 4.6 % متأثــرة باالنخفــاض فــي أســعار النفــط العالميــة، وبالمقابــل 
ــار دوالر  ــه 734.9 ملي ــا قيمت ــى م ــام 2014م لتصــل إل ــبة 6.5 % خــال ع ــات بنس ــلع والخدم ــن الس ــواردات م ــة ال زادت قيم

أمريكــي. 

ــا نســبته ــى م ــد انخفضــت المســاهمة النســبية للصــادرات مــن الســلع والخدمــات خــال عــام 2014م لتصــل إل ــك فق ونتيجــة لذل
 66.2 % من إجمالي قيمة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بما نسبته 70.1 % في عام 2013م. 

بينمــا زادت المســاهمة النســبية للــواردات مــن الســلع والخدمــات بالقيمــة المطلقــة )حيــث أن الــواردات مــن الســلع والخدمــات تســاهم 
ســلبا فــي قيمــة الناتــج( لتصــل إلــى 44.9 % مقارنــة بـــ 42.6 % خــال عــام 2013م.

ــاون  ــس التع ــتوى مجل ــى مس ــي عل ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات ــاق ف ــات اإلنف ــب مكون ــبية حس ــاهمة النس ــكل )4( المس ــن الش ويبي
ــام 2014م. ــال ع ــي خ الخليج
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Figure 4: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Relative Share, 2014 
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Figure 5: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 
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 الفترة لخاللدول الخليج العربية  التعاون مجلس لدول اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب تطور إلى (6) الشكل يشير

 32.5 إلى الخليجي التعاون مجلس دول في اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب وصل حيث ،(م2014 – 2010)

نصيب  حيث ارتفع م،2010 عام خالل أمريكي دوالر ألف 25.6مقارنة بما قيمته  م2014 عام خالل أمريكي دوالر ألف

 نصيب حيث من الخليجي التعاون مجلس دول مقدمة في قطر دولة جاءت وقد .%27الفرد خالل هذه الفترة بما نسبته 

توى من المستويات ويعتبر هذا المس أمريكي، دوالر ألف 94.8 بلغ ذإ م2014 عام خالل اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد

 في هذا المؤشر. المرتفعة عالميا  
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Figure 6: Gross Domestic Product Per Capita at current prices in GCC, 2010 - 2014 
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ج: نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى مجلس التعاون الخليجي

يشــير الشــكل )6( إلــى تطــور نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة خــال الفتــرة 
)2010 – 2014م(، حيــث وصــل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى 32.5 ألــف 
دوالر أمريكــي خــال عــام 2014م مقارنــة بمــا قيمتــه 25.6 ألــف دوالر أمريكــي خــال عــام 2010م، حيــث ارتفــع نصيــب الفــرد 
خــال هــذه الفتــرة بمــا نســبته 27 %. وقــد جــاءت دولــة قطــر فــي مقدمــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن حيــث نصيــب الفــرد 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال عــام 2014م إذ بلــغ 94.8 ألــف دوالر أمريكــي، ويعتبــر هــذا المســتوى مــن المســتويات المرتفعــة 

عالميــاً فــي هــذا المؤشــر.
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 أمريكيمليار دوالر  1647.9ما قيمته  إلىم، حيث وصل 2014خالل عام  %1.5سجل الدخل القومي ارتفاعا بما نسبته 

من العالم الخارجي من  األوليصافي الدخل  قيمةارتفعت و ،م2013في عام  أمريكيمليار دوالر  1624.1مقابل ما قيمته 

 م. 2014خالل عام  أمريكيمليار دوالر  12.7ما قيمته  إلىم 2013في عام  أمريكيمليار دوالر  5.4

م حيث بلغ ما قيمته 2014خالل عام  %0.8بنسبه قليلة بلغت  لتصرف به ارتفاعا  الدخل القومي المتاح ل إجماليكما سجل 

 .م2013في عام  أمريكيمليار دوالر  1525.3مقارنة بـ  أمريكيمليار دوالر  1537.4

 745.4م مقارنة بما قيمته 2014خالل عام  أمريكيمليار دوالر  671.9وقد بلغ حجم االدخار القومي اإلجمالي ما قيمته 

وجاء هذا االنخفاض نتيجة لزيادة حجم االستهالك النهائي وكذلك الزيادة في حجم  ،م2013خالل عام  أمريكي مليار دوالر

وكذلك ارتفعت قيمة صافي التحويالت  %11االستهالكي بما نسبته  اإلنفاقالعالم الخارجي، حيث زاد  إلىالتحويالت الجارية 

 م.2014خالل عام  %11.8 إلى الجارية
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Figure 7: Gross National, Disposable Income at current prices in GCC, 2010 -2014 
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Gross Disposable Income at Current Prices 

د: العالقات فيما بين إجماليات الناتج والدخل واالدخار على مستوى مجلس التعاون الخليجي

ســجل الدخــل القومــي ارتفاعــا بمــا نســبته 1.5 % خــال عــام 2014م، حيــث وصــل إلــى مــا قيمتــه 1647.9 مليــار دوالر أمريكــي 
مقابــل مــا قيمتــه 1624.1 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، وارتفعــت قيمــة صافــي الدخــل األولــي مــن العالــم الخارجــي مــن 

5.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م إلــى مــا قيمتــه 12.7 مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2014م. 
كمــا ســجل إجمالــي الدخــل القومــي المتــاح التصــرف بــه ارتفاعــا بنســبه قليلــة بلغــت 0.8 % خــال عــام 2014م حيــث بلــغ مــا قيمتــه 

1537.4 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 1525.3 مليــار دوالر أمريكــي فــي عام 2013م.
وقــد بلــغ حجــم االدخــار القومــي اإلجمالــي مــا قيمتــه 671.9 مليــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2014م مقارنــة بمــا قيمتــه 745.4 
ــي  ــادة ف ــك الزي ــي وكذل ــادة حجــم االســتهاك النهائ ــاض نتيجــة لزي ــذا االنخف ــار دوالر أمريكــي خــال عــام 2013م، وجــاء ه ملي
حجــم التحويــات الجاريــة إلــى العالــم الخارجــي، حيــث زاد اإلنفــاق االســتهاكي بمــا نســبته 11 % وكذلــك ارتفعــت قيمــة صافــي 

التحويــات الجاريــة إلــى 11.8 % خــال عــام 2014م.
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ثانيا: الحسابات باألسعار الثابتة )2010=100( 2
على مستوى مجلس التعاون الخليجي

مالمح الحسابات القومية 
على مستوى مجلس التعاون الخليجي
Overview of National Accounts
at GCC level

Second: Accounts at constant prices 
)2010 = 100( at GCC Level
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النمو الحقيقي  نها تعكسأعملية التحليل االقتصادي، حيث  أساستعتبر تقديرات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة هي 

باستبعاد أثر ارتفاع األسعار. وفي هذا الجانب فقد حققت دول مجلس باالهتمام بالكميات الفعلية لإلنتاج وفي االقتصاد وذلك 

، حيث م2014في عام  %3.5 ( بلغ100=2010ثابتة )الفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار  بيا  إيجا نموا   الخليجي التعاون

مليار  1352.9ب مقارنة  أمريكيمليار دوالر  1400.2 ما قيمته إلى الخليجي لمجلس التعاون المحلي اإلجماليوصل الناتج 

  م.2013في عام  أمريكيدوالر 
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Figure 8: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) in GCC with Growth Rate, 2012-2014 
 

 
 

 ( على مستوى مجلس التعاون100=2010الثابتة )سعار ( قيمة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية واأل9ويبين الشكل )

حيث يظهر كيفية تأثير  ،وكذلك مخفض الناتج المحلي اإلجمالي خالل تلك الفترة ،م(2014-2010) خالل الفترة الخليجي

ارتفاع قيمة مخفض الناتج المحلي اإلجمالي خالل  تاليلارتفاع األسعار على مستويات الناتج المحلي باألسعار الجارية وبا

 .تلك الفترة
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أ: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010=100( حسب طريقة اإلنتاج

تعتبــر تقديــرات الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة هــي أســاس عمليــة التحليــل االقتصــادي، حيــث أنهــا تعكــس النمــو الحقيقــي 
فــي االقتصــاد وذلــك باالهتمــام بالكميــات الفعليــة لإلنتــاج وباســتبعاد أثــر ارتفــاع األســعار. وفــي هــذا الجانــب فقــد حققــت دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي نمــواً إيجابيــاً فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010=100( بلــغ 3.5 % فــي عــام 2014م، حيــث 
وصــل الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمجلــس التعــاون الخليجــي إلــى مــا قيمتــه 1400.2 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة ب 1352.9 مليــار 

دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م. 

ويبيــن الشــكل )9( قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة واألســعار الثابتــة )2010=100( علــى مســتوى مجلــس التعــاون 
الخليجــي خــال الفتــرة )2010-2014م(، وكذلــك مخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال تلــك الفتــرة، حيــث يظهــر كيفيــة تأثيــر 
ارتفــاع األســعار علــى مســتويات الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة وبالتالــي ارتفــاع قيمــة مخفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال 

تلــك الفتــرة.

مالمح الحسابات القومية 
على مستوى مجلس التعاون الخليجي
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Figure 9: Gross Domestic Product at current and constant prices in GCC Countries, with Deflator, 2010 -2014 
 

 
 

 

األسعار الثابتة ب بسيطا   ا  نموالنفطي قد شهد القطاع فالتي تعكس التغيرات السعرية على عكس التقديرات باألسعار الجارية و

حيث بلغت القيمة المضافة لهذا  ،م2014خالل عام  %0.8بمعدل الخليجي على مستوى مجلس التعاون ( 100=2010)

ومن المالحظ في هذا م. 2013في عام  أمريكيمليار دوالر  554.8مقابل  أمريكيمليار دوالر  559.0القطاع ما مقداره 

ه سبتساهم هذا القطاع بما ن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حيثالقطاع النفطي يشكل أهمية كبيرة في  أنالجانب 

 م.2014في عام  39.9%
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وعلــى عكــس التقديــرات باألســعار الجاريــة التــي تعكــس التغيــرات الســعرية فقــد شــهد القطــاع النفطــي نمــواً بســيطاً باألســعار الثابتــة 
ــذا  ــة له ــة المضاف ــث بلغــت القيم ــدل 0.8 % خــال عــام 2014م، حي ــاون الخليجــي بمع ــس التع ــى مســتوى مجل )2010=100( عل
القطــاع مــا مقــداره 559.0 مليــار دوالر أمريكــي مقابــل 554.8 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م. ومــن الماحــظ فــي هــذا 
الجانــب أن القطــاع النفطــي يشــكل أهميــة كبيــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الثابتــة حيــث ســاهم هــذا القطــاع بمــا نســبته 

39.9 % فــي عــام 2014م.
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Table 2: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) and Growth Rate in GCC, Oil and Non-oil sector, 2012-2014 
 

 Economic sector 2014 2013 2012 القطاع االقتصادي

 القطاع النفطي*
(أمريكي)مليار دوالر   556.6 554.8 559.0 Oil sector * 

 (billion USD) 

)%(معدل النمو   %5.2 -0.3%  0.8%  Growth rate (%) 

 القطاع غير النفطي 
(أمريكي)مليار دوالر   753.0 798.1 841.3 The non-oil sector 

 (billion USD) 

)%(معدل النمو   %6.3 %6.0 %5.4 Growth rate (%) 

المحلي اإلجمالي باألسعار  الناتج
(أمريكي)مليار دوالر ة ثابتال  1,309.5 1,352.9 1,400.2 GDP at constant prices  

(billion USD) 

)%( معدل النمو  %5.8 %3.3 %3.5 Growth rate (%) 

 Oil sector: Extraction of crude petroleum and natural gas and service activities * القطاع النفطي: يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة
incidental to oil and gas 

 

 

لتصل  %5.4م بنسبة 2014في عام ( 100=2010ثابتة )غير النفطي نموا باألسعار ال وشهدت القيمة المضافة للقطاعهذا 

حققت جميع األنشطة االقتصادية  وقد، م2013عام  أمريكييار دوالر مل 798.1ب مقارنة  أمريكيمليار دوالر  841.3 إلى

 م.  2014معدالت نمو إيجابية خالل عام أيضا ضمن القطاع غير النفطي 

مليار  86، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط من %8.6 إلىنمو وصلت فقد سجل نشاط التشييد والبناء أعلى نسبة 

 والمطاعم الفنادقو والتجزئة الجملة جارةت، تاله نشاط م2014في عام  أمريكيمليار دوالر  93.4 إلىلتصل  أمريكيدوالر 

 إلىم لتصل 2013عام  أمريكيمليار دوالر  127.6من  ، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط%6.2بمعدل نمو بلغ 

 م. 2014في عام  أمريكيمليار دوالر  135.4

 139.4، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط %4.7نشاط الصناعات التحويلية سجل معدل نمو  أنومن الجدير بالذكر 

 م.2013في عام  أمريكيمليار دوالر  133.2م مقابل 2014في عام  أمريكيمليار دوالر 

 

 

هــذا وشــهدت القيمــة المضافــة للقطــاع غيــر النفطــي نمــوا باألســعار الثابتــة )2010=100( فــي عــام 2014م بنســبة 5.4 % 
لتصــل إلــى 841.3 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة ب 798.1 مليــار دوالر أمريكــي عــام 2013م، وقــد حققــت جميــع األنشــطة 

االقتصاديــة ضمــن القطــاع غيــر النفطــي أيضــا معــدالت نمــو إيجابيــة خــال عــام 2014م.  

فقــد ســجل نشــاط التشــييد والبنــاء أعلــى نســبة نمــو وصلــت إلــى 8.6 %، حيــث ارتفعــت القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط مــن 
86 مليــار دوالر أمريكــي لتصــل إلــى 93.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م، تــاه نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة 

ــار دوالر  ــن 127.6 ملي ــاط م ــذا النش ــة له ــة المضاف ــت القيم ــث ارتفع ــغ 6.2 %، حي ــو بل ــدل نم ــم بمع ــادق والمطاع والفن
أمريكــي عــام 2013م لتصــل إلــى 135.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن نشــاط الصناعــات التحويليــة ســجل معــدل نمــو 4.7 %، حيــث بلغــت القيمــة المضافــة لهــذا النشــاط 
139.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2014م مقابــل 133.2 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م.
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Figure 10: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, Relative Share, 2014 
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Figure 11: Gross Domestic Product at constant prices in GCC Countries with Growth rate, 2012-2014  
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ب: الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة )2010=100( حسب طريقة اإلنفاق على مستوى مجلس التعاون 

الخليجي

 وصــل حجــم اإلنفــاق االســتهاكي النهائــي باألســعار الثابتــة )2010=100( إلــى مــا قيمتــه 739.2 مليــار دوالر أمريكــي 
خــال عــام 2014م مقارنــة بـــ 699.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، مرتفعــا بذلــك بمــا نســبته 5.7 %، وقــد 
ــدول مجلــس  ــة )2010=100( ل ــي باألســعار الثابت ــي اإلجمال ــج المحل ــاق يمــا نســبته 52.8 % مــن النات ســاهم هــذا اإلنف
ــاق  ــة اإلنف ــن قيم ــبته 36 % م ــا نس ــي م ــتهاكي الحكوم ــاق االس ــل اإلنف ــام 2014م. ويمث ــال ع ــي خ ــاون الخليج التع
االســتهاكي النهائي،وكذلــك ارتفــع االســتهاك النهائــي الخــاص علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 
2014م ليصــل إلــى مــا قيمتــه 473.5 مليــار دوالر أمريكــي مقارنــة بـــ 457.4 مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام 2013م، 

مرتفعــا بذلــك بمــا نســبته 3.5 %.

وفيمــا يتعلــق بإجمالــي تكويــن رأس المــال )يشــمل إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت + التغيــر فــي المخــزون( فقــد ارتفــع 
ــه  ــا قيمت ــل م ــي مقاب ــار دوالر أمريك ــه 400.1 ملي ــا قيمت ــى م ــث وصــل إل ــبته 4.9 %، حي ــا نس ــام 2014م بم خــال ع
381.6 مليــار دوالر أمريكــي فــي العــام 2013م، هــذا ويمثــل إجمالــي تكويــن رأس المــال مــا نســبته 28.6 % مــن إجمالــي 

قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 2014م.

وفيمــا يتعلــق بقيمــة صافــي الصــادرات مــن الســلع والخدمــات باألســعار الثابتــة )2010=100( )الصــادرات مــن الســلع 
والخدمــات – الــواردات مــن الســلع والخدمــات( فقــد انخفضــت خــال عــام 2014م لتصــل إلــى 259 مليــار دوالر أمريكــي 
مقابــل مــا قيمتــه 271.8 مليــار دوالر أمريكــي، وجــاء هــذا االنخفــاض نتيجــة زيــادة الــواردات مــن الســلع والخدمــات بنســبة 
ــادة فــي الصــادرات مــن الســلع والخدمــات، حيــث ارتفعــت قيمــة الصــادرات مــن الســلع والخدمــات بمــا  أعلــى مــن الزي
نســبته 3.1 % ، وبالمقابــل زادت قيمــة الــواردات مــن الســلع والخدمــات بنســبة 6.5 % خــال عــام 2014م لتصــل إلــى 
مــا قيمتــه 669.3 مليــار دوالر أمريكــي. وبلغــت المســاهمة النســبية للصــادرات مــن الســلع والخدمــات فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي باألســعار الثابتــة )2010=100( علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي خــال عــام 2014م لتصــل إلــى مــا 
نســبته 66.3 %. وبلغــت المســاهمة النســبية للــواردات مــن الســلع والخدمــات بالقيمــة المطلقــة )حيــث أن الــواردات مــن 

الســلع والخدمــات تســاهم ســلبا فــي قيمــة الناتــج( لتصــل إلــى 47.8 % خــال عــام 2014م.
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Figure 12: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC Relative Share, 2014  
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Figure 13: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 
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أوال: الجداول الرئيسية للحسابات القومية 
على مستوى مجلس التعاون الخليجي

Main National Accounts Tables

First: Main National Accounts 
Tables at GCC Level
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Table3: Main National Accounts Aggregates in GCC, 2010-2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 
 1,635 1,619 1,579 1,439 1,138 (أمريكيمليار دوالر )

GDP at current prices 
 (billion USD) 

%18.8 )%( الجارية باألسعار النمو معدل  26.5%  9.7%  2.5%  1.0%  Growth rate at current prices (%) 

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
 1,400 1,353 1,310 1,237 1,138 )مليار دوالر أمريكي( 100=2010

GDP at constant prices  
2010 = 100 (billion USD)  

 %3.5 %3.3 %5.8 %8.8 ... معدل النمو باألسعار الثابتة )%(
Growth rate at constant prices 
(%) 

 GDP deflator 117.0 120.0 121.0 116.0 100.0 مخفض الناتج المحلي اإلجمالي

 Population (million) 50.3 48.8 47.4 46.0 44.5 عدد السكان )مليون نسمة(

 د من الناتج المحلي اإلجمالي نصيب الفر
  GDP Per capita 32,491 33,157 33,313 31,306 25,578 (األمريكي دوالر)

(USD) 

نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
)%( %16.5 %22.4 %6.4 -0.5%  -0.2%  Growth of GDP per capita 

 (%) 

 1,647.9 1,624.1 1,578.7 1,436.5 1,135.1 (أمريكيالدخل القومي )مليار دوالر  إجمالي
Gross National Income (billion 
USD) 

 الدخل القومي المتاح للتصرف به إجمالي
 Gross disposable national 1,537.4 1,525.3 1,491.4 1,358.3 1,064.0 (أمريكي)مليار دوالر  

income (billion USD) 

 671.9 745.4 773.0 689.5 460.0 (أمريكياالدخار القومي )مليار دوالر  إجمالي
Gross national savings (billion 
USD) 

 الصادرات من السلع والخدمات 
 Exports of goods and services 1,082.5 1,134.9 1,125.7 998.2 693.4 (أمريكي)مليار دوالر 

(billion USD) 

 الواردات من السلع والخدمات 
 734.9 689.9 646.0 576.8 477.9 (أمريكي)مليار دوالر 

Imports of goods and services 
(billion USD) 

الناتج  إلىالصادرات من السلع والخدمات 
 Exports of goods and services as 66.2% 70.1% 71.3% 69.4% 60.9% المحلي اإلجمالي )%(

(%)  of GDP  

الناتج  إلىالواردات من السلع والخدمات 
 44.9% 42.6% 40.9% 40.1% 42.0% المحلي اإلجمالي )%(

Imports of goods and services as 
(%) of GDP 

 الناتج المحلي إلىاالستهالكي النهائي  اإلنفاق
%53.1 اإلجمالي )%(  46.5%  45.5%  48.2%  52.9%  Final consumption expenditure 

as (%) of GDP 

الناتج المحلي  إلىتكوين الرأسمالي ال إجمالي
%24.2 28.0% اإلجمالي )%(  24.1%  24.3%  25.8%  

Gross capital formation as (%) of 
GDP 

( في ميزانية الحكومة -العجز ) أوالفائض )+( 
 Surplus (+) or deficit (-) in the 17.4 115.7 164.2 119.6 39.2 (أمريكي )مليار دوالر

government budget (billion USD) 

( في ميزانية الحكومة -العجز ) أوالفائض )+( 
%3.4 )% للناتج المحلي اإلجمالي(  %8.3 %10.4 %7.2 %1.1 

Surplus (+) or deficit (-) in the 
government budget as (%) of 
GDP 

Not available …      ... غير متوفر 
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Table 4: Gross Domestic Product by Industries at current prices in GCC, 2010 - 2014 
 

 Million USD      أمريكي مليون دوالر

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 والغابات وصيد الصيدالزراعة و
 Agriculture, hunting, forestry 19,126 18,304 17,641 17,165 16,554 األسماك

and fishing 

 Mining and quarrying 686,111 744,202 767,508 702,783 473,107 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 161,164 151,820 147,996 134,246 111,963 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water 24,414 23,167 22,409 20,395 17,945 الغاز وإمداد المياهو الكهرباء
supply 

 Construction 100,540 90,390 82,219 77,940 72,956 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 Wholesale, retail trade, hotels 154,609 141,537 129,587 119,327 109,277 والمطاعم

and restaurants 

 Transport, storage and 94,707 87,911 82,731 77,230 69,480 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
147,874 159,037 177,475 198,916 218,569 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 174,326 160,854 150,192 126,526 112,391 اإلجباريوالضمان االجتماعي 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

لصحة والعمل االجتماعي، وا التعليم
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
36,802 42,788 42,830 46,646 51,211 

Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with 5,055 4,700 4,133 3,707 3,364 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED, GROSS 1,689,832 1,668,447 1,624,721 1,481,144 1,171,713 يةاألساسباألسعار 

at basic prices 

خدمات الوساطة المالية ناقصا 
 42,023 38,795 34,685 32,600 29,759 المقاسة بصورة غير مباشرة

Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on 12,678- 10,975- 11,229- 9,664- 4,278- اإلنتاجاإلعانات على 

products 

الناتج المحلي اإلجمالي يساوي 
 Equal GROSS DOMESTIC 1,635,131 1,618,676 1,578,806 1,438,880 1,137,676 بأسعار السوق الجارية

PRODUCT at current prices 
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Table 5: Gross Domestic Product by Industries at current prices in GCC, Growth Rate 2010 – 2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

الغابات وصيد و الصيدو الزراعة
 Agriculture, hunting, forestry  %4.5 %3.8 %2.8 %3.7 %3.0 األسماك

and fishing 

 Mining and quarrying  %7.8- %3.0- %9.2 %48.5 %34.5 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %6.2 %2.6 %10.2 %19.9 %20.0 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water %5.4 %3.4 %9.9 %13.7 %17.9 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction %11.2 %9.9 %5.5 %6.8 %6.7 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 Wholesale, retail trade, hotels  %9.2 %9.2 %8.6 %9.2 %11.5 والمطاعم

and restaurants 

 Transport, storage and %7.7 %6.3 %7.1 %11.2 %4.9 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
6.0% 7.5% 11.6% 12.1% 9.9% 

 Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 %8.4 %7.1 %18.7 %12.6 %18.2 والضمان االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
واالجتماعية والخدمات المجتمعية 
 والشخصية األخرى

8.7% 16.3% 0.1% 8.9% 9.8% 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with %7.6 %13.7 %11.5 %10.2 %5.6- لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 Equal VALUE ADDED, GROSS, at %1.3 %2.7 %9.7 %26.4 %19.4 يةاألساسباألسعار 

basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة المالية 
 %8.3 %11.8 %6.4 %9.5 %4.4 المقاسة بصورة غير مباشرة

Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

زائدا الضرائب مخصوما منها 
 Plus Taxes less Subsidies on %15.5 %2.3- %16.2 %125.9 %181.5- اإلنتاجاإلعانات على 

products 

الناتج المحلي اإلجمالي يساوي 
 Equal GROSS DOMESTIC %1.0 %2.5 %9.7 %26.5 %18.8 بأسعار السوق الجارية

PRODUCT at current prices 
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Figure 14: Gross Domestic Product at current prices in GCC, 2010-2014 
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Figure 15: GDP at current prices, Growth rate in GCC, 2010-2014 
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Table 6: Gross Domestic Product by Industries at current prices in GCC, Relative Share, 2010 – 2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

الغابات وصيد و الصيدوالزراعة 
 Agriculture, hunting, forestry  %1.2 %1.1 %1.1 %1.2 %1.5 األسماك

and fishing 

 Mining and quarrying  %42.0 %46.0 %48.6 %48.8 %41.6 الحجارةالتعــدين واستخراج 

 Manufacturing %9.9 %9.4 %9.4 %9.3 %9.8 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water %1.5 %1.4 %1.4 %1.4 %1.6 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction %6.1 %5.6 %5.2 %5.4 %6.4 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 ,Wholesale, retail trade  %9.5 %8.7 %8.2 %8.3 %9.6 والمطاعم

hotels and restaurants 

 Transport, storage and %5.8 %5.4 %5.2 %5.4 %6.1 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

العقارية الوساطة المالية واألنشطة 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
13.0% 11.1% 11.2% 12.3% 13.4% 

 Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 %10.7 %9.9 %9.5 %8.8 %9.9 والضمان االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
3.2% 3.0% 2.7% 2.9% 3.1% 

Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

التي تعين أفرادا األسر الخاصة 
 Private households with %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED, GROSS %103.3 %103.1 %102.9 %102.9 %103.0 يةاألساسباألسعار 

at basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة المالية 
 %2.6 %2.4 %2.2 %2.3 %2.6 المقاسة بصورة غير مباشرة

Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

زائدا الضرائب مخصوما منها 
 Plus Taxes less Subsidies on %0.8- %0.7- %0.7- %0.7- %0.4- اإلنتاجاإلعانات على 

products 

اإلجمالي الناتج المحلي يساوي 
 Equal GROSS DOMESTIC %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 بأسعار السوق الجارية

PRODUCT at current prices  
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Table 7: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC, 2014 
 

 Million USD    أمريكي مليون دوالر           

 إجمالي اإلنتاج البيان
Total output 

إجمالي االستهالك 
 الوسيط

Intermediate 
consumption 

إجمالي القيمة 
 المضافة

Gross Value 
added 

Item 

الغابات وصيد و الصيدو الزراعة 
 Agriculture, hunting, forestry  19,125.6 10,242.3 29,367.9 األسماك 

and fishing 

 Mining and quarrying  686,110.6 28,792.9 714,903.5 التعــدين واستخراج الحجارة  

 Manufacturing 161,163.5 295,008.8 456,172.3 الصناعـــات التحويلية  

 Electricity, gas and water 24,413.4 30,896.1 55,309.5 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه  
supply 

 Construction 100,540.4 147,934.2 248,474.6 التــشــييد والبناء  

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق  
 ,Wholesale, retail trade  154,609.7 78,643.5 233,253.2 والمطاعم 

hotels and restaurants 

 Transport, storage and 94,707.4 100,628.3 195,335.7 النقل والتخزين واالتصاالت  
communications 

 Financial intermediation and  99,993.1 17,913.8 117,906.8 الوساطة المالية والتأمين  
insurance 

 Real estate, renting and 118,575.7 30,147.2 148,722.9 عمال األالعقار وخدمات  
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، والضمان  
 174,326.7 132,931.9 307,258.6 االجتماعي اإلجباري 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

الخدمات األخرى )التعليم، الصحة  
والخدمات المجتمعية  االجتماعي،والعمل 

 واالجتماعية والشخصية األخرى( 
76,518.7 20,252.2 56,266.5 

Education; health and social 
work; other community, 
social and personal services 

 Subtotal 1,689,832.6 893,391.2 2,583,223.8 الفرعيالمجموع  

خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة  
 (42,022.8) 42,022.8 - غير مباشرة 

 Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

 Taxes less Subsidies on  )12,678.7( - )12,678.7( صافي الضرائب على المنتجات  
products 

 Total 1,635,131.1 935,414.0 2,570,545.1 المجموع  
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Table 8: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC, 2010 – 2014 
 

 Million USD      أمريكي مليون دوالر

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  865,493 779,907 718,342 668,780 603,989 النهائي

expenditure 
على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 Household final  551,116 508,327 475,142 452,794 421,510 الخاص

consumption expenditure 

على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 General government final  314,377 271,580 243,200 215,986 182,479 الحكومي 

consumption expenditure 

 Gross capital formation  421,957 393,781 380,754 348,674 318,180 المال رأستكوين  إجمالي

الصادرات من السلع 
 Exports of goods and  1,082,546 1,134,931 1,125,727 998,176 693,364 والخدمات

services 

الـواردات من السلع ناقصا 
 Less Imports of goods 734,864 689,943 646,017 576,750 477,857 والخدمات

and services 

الناتج المحلي يساوي 
 اإلجمالي بأسعار السوق

 الجارية
1,137,676 1,438,880 1,578,806 1,618,676 1,635,131 

Equal GROSS DOMESTIC 
PRODUCT at current 
prices 
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Table 9: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC, Growth Rate, 2010 - 2014 

 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  11.0% 8.6% 7.4% 10.7% 11.0% النهائي

expenditure 

على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 Household final  8.4% 7.0% 4.9% 7.4% 11.8% الخاص

consumption expenditure 

على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 General government final  15.8% 11.7% 12.6% 18.4% 9.3% الحكومي 

consumption expenditure 

 Gross capital formation 7.2% 3.4% 9.2% 9.6% 8.4% المال رأستكوين  إجمالي

الصادرات من السلع 
%4.6- 0.8% 12.8% 44.0% 24.4% والخدمات   Exports of goods and 

services 

الـواردات من السلع ناقصا 
 Less Imports of goods 6.5% 6.8% 12.0% 20.7% 9.4% والخدمات

and services 

الناتج المحلي يساوي 
السوق اإلجمالي بأسعار 

 الجارية
%18.8 %26.5 %9.7 %2.5 %1.0 

Equal GROSS 
DOMESTIC PRODUCT at 
current prices 
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Table 10: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices (2010=100) in GCC, Relative Share, 2010 -2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 Final consumption  52.9% 48.2% 45.5% 46.5% 53.1% على االستهالك النهائي اإلنفاق
expenditure 

 Household final consumption  33.7% 31.4% 30.1% 31.5% 37.1% على االستهالك النهائي الخاص اإلنفاق
expenditure 

 General government final 19.2% 16.8% 15.4% 15.0% 16.0% على االستهالك النهائي الحكومي  اإلنفاق
consumption expenditure 

 Gross capital formation 25.8% 24.3% 24.1% 24.2% 28.0% المال رأستكوين  إجمالي
 Exports of goods and services 66.2% 70.1% 71.3% 69.4% 60.9% الصادرات من السلع والخدمات

 Less Imports of goods and 44.9% 42.6% 40.9% 40.1% 42.0% الـواردات من السلع والخدمات
services 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 Equal GROSS DOMESTIC 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% السوق الجارية

PRODUCT at current prices 
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Table 11: Goods and Services Account at current prices in GCC, 2014 
  

Million USD     أمريكي مليون دوالر 

Resources القيمة 
value الموارد Uses القيمة 

 Value االستخدامات 

P.1 Output 258,3224 المخرجات P.2 Intermediate 
consumption 935,414 االستهالك الوسيط 

D.21- 
D.31 

Taxes less Subsidies 
on products -12,679  صافي الضرائب على

 P.3 Final consumption المنتجات
expenditure 865,493 على االستهالك النهائي اإلنفاق  

P.7 Imports of goods 
and services 734,864  المستوردات من

 P.5 Gross capital السلع والخدمات
formation 421,957 المال رأستكوين  إجمالي  

    P.6 Exports of goods 
and services 1,082,546 السلع والخدماتمن صادرات ال  

Total 3,305,410 المجموع Total 3,305,410 المجموع 
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Table 12: Goods and Services Account at current prices in GCC, 2013 

  

Million USD     أمريكي مليون دوالر 

Resources 
 القيمة

Value الموارد Uses 
 القيمة

 Value االستخدامات 

P.1 Output 2,507,111 المخرجات P.2 Intermediate 
consumption 877,460 االستهالك الوسيط 

D.21- D.31 Taxes less Subsidies 
on products -10,975  صافي الضرائب على

 P.3 Final consumption المنتجات
expenditure 779,907 على االستهالك  اإلنفاق

 النهائي

P.7 Imports of goods 
and services 689,943  المستوردات من السلع

المال رأستكوين  إجمالي P.5 Gross capital formation 393,781 والخدمات  

    P.6 Exports of goods and 
services 1,134,931 السلع من صادرات ال

 والخدمات

Total 3,186,079 المجموع Total 3,186,079 المجموع 
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Table 13: Relations among product, income, and savings in GCC, 2010 - 2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

. الناتج المحلي اإلجمالي 1
 االسعار الجاريةب

 ( أمريكي دوالر مليون )
1,137,676 1,438,880 1,578,806 1,618,676 1,635,131 

1. GDP at current 
prices 
(million USD) 

 Population (million ) 50.3 48.8 47.4 46.0 44.5 )مليون نسمة(عدد السكان 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
  GDP Per capita 32,491 33,157 33,313 31,306 25,579 (أمريكي)دوالر اإلجمالي 

(USD) 

 النهائي ياالستهالكاالنفاق . 2
 Final consumption .2 865,493 779,907 718,342 668,780 603,989 ( أمريكي دوالر مليون )

expenditure (Million USD) 

. االدخار المحلي اإلجمالي 3
(1-2) 

 ( أمريكي دوالر مليون  )
533,687 770,100 860,464 838,769 769,639 

3. Gross domestic 
saving (1-2) 
(million USD) 

من  األولي. صافي الدخل 4
 العالم الخارجي

 ( أمريكي دوالر مليون )
(2,539) (2,388) (132) 5,431 12,747 

4. Net primary income 
from the rest of world 
(million USD) 

. صافي التحويالت من العالم 5
 الخارجي

 ( أمريكي دوالر مليون )
(71,121) (78,241) (87,303) (98,786) (110,437) 

5. Net transfers from 
the rest of world 
(million USD) 

 3). االدخار القومي اإلجمالي 6
 +4 +5) 
   ( أمريكي دوالر مليون )

460,027 689,470 773,030 745,415 671,948 
6. Gross national 
savings (3 +4 +5) 
(million USD) 

 إلى. نسبة االدخار المحلي 7
 Domestic savings as .7 %47.1 %51.8 %54.5 %53.5 %46.9 (1/3)الناتج المحلي  إجمالي

(%) of GDP (1/3) 

 إلى. نسبة االدخار القومي 8
 National savings as .8 %41.1 %46.1 %49.0 %47.9 %40.4 (1/6)الناتج المحلي  إجمالي

(%) of GDP (1/6) 

الدخل القومي  إجمالي. 9
(1+4 ) 

 ( أمريكي دوالر مليون )
1,135,137 1,436,492 1,578,674 1,624,107 1,647,878 

9. Gross National 
Income (1 + 4) 
(million USD) 

الدخل  إجمالينصيب الفرد من 
 GNI Per capita 32,744 33,268 33,310 31,254 25,521 (أمريكي)دوالر  القومي

 (USD) 

الدخل القومي  إجمالي. 10
 (5+4+1)المتاح 

 ( أمريكي دوالر مليون ) 
1,064,016 1,358,250 1,491,371 1,525,321 1,537,441 

10. Total national 
disposable income 
 (1 +4 +5) (million USD) 
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Table 14: Gross Domestic Product by Industries at constant prices (2010=100) in GCC, 2010 - 2014 
 

 Million USD      أمريكي مليون دوالر         

 Item    2014 2013 2012 2011 2010 البيان

الغابات والصيد و الزراعة
 ,Agriculture, hunting  17,581 17,248 16,957 16,914 16,554 األسماك وصيد

forestry and fishing 

التعــدين واستخراج 
 Mining and quarrying  562,936 558,497 559,888 532,268 473,107 الحجارة

 Manufacturing 139,444 133,207 129,813 122,493 111,963 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water 23,143 21,981 21,310 19,671 17,945 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction 93,428 86,018 80,495 75,706 72,956 والبناءالتــشــييد 

تجارة الجملة والتجزئة 
 ,Wholesale, retail trade  135,447 127,572 119,942 114,978 109,277 والفنادق والمطاعم

hotels and restaurants 

 Transport, storage and 86,709 82,405 79,287 75,216 69,480 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 المشاريع التجارية
147,874 154,993 166,018 179,507 188,674 

 Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة 
والضمان  والـــدفـــاع،

 االجتماعي اإلجباري
112,391 122,334 130,732 139,790 146,393 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى

36,802 40,400 42,825 46,112 47,984 
Education; health and social 
work; other community, 
social and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 Private households with 4,367 4,280 3,871 3,450 3,364 أفرادا لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED 1,450,109 1,398,449 1,351,423 1,278,017 1,171,712 ةياألساسالمضافة، باألسعار 

GROSS, at basic prices 

خدمات الوساطة ناقصا 
المالية المقاسة بصورة غير 

 مباشرة 
29,759 31,754 31,954 35,614 38,000 

 Less Financial 
intermediation services 
indirectly measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on 11,625- 9,750- 9,883- 8,928- 4,278- اإلنتاجمنها اإلعانات على 

products 

الناتج المحلي يساوي 
اإلجمالي بأسعار السوق 

 الثابتة
1,137,676 1,237,311 1,309,535 1,352,898 1,400,245  Equal GROSS DOMESTIC 

PRODUCT at constant prices 
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Table 15: Gross Domestic Product by Industries at constant prices (2010=100) in GCC, Growth Rate  
2011- 2014 

 Item 2014 2013 2012 2011 البيان

 Agriculture, hunting, forestry and %1.9 %1.7 %0.2 %2.2 األسماك والصيد والغابات وصيد الزراعة
fishing 

 Mining and quarrying %0.8 %0.2- %5.2 %12.5 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %4.7 %2.6 %6.0 %9.4 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water supply %5.3 %3.2 %8.3 %9.6 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه

 Construction %8.6 %6.9 %6.3 %3.8 التــشــييد والبناء

 Wholesale, retail trade, hotels and %6.2 %6.4 %4.3 %5.2 والفنادق والمطاعم تجارة الجملة والتجزئة
restaurants 

 Transport, storage and %5.2 %3.9 %5.4 %8.3 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
 ,Financial intermediation; real estate %5.1 %8.1 %7.1 %4.8 واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية

renting and business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، والضمان 
 ;Public administration and defence %4.7 %6.9 %6.9 %8.8 االجتماعي اإلجباري

compulsory social security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
9.8% 6.0% 7.7% 4.1% 

Education; health and social work; 
other community, social and 
personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا لألعمال 
 Private households with employed %2.0 %10.6 %12.2 %2.6 المنزلية

persons 

القيم المضافة، باألسعار  إجمالييساوي 
 Equal VALUE ADDED, GROSS, at basic %3.7 %3.5 %5.7 %9.1 يةاألساس

prices 

خدمات الوساطة المالية المقاسة ناقصا 
 Less Financial intermediation  %6.7 %11.5 %0.6 %6.7 بصورة غير مباشرة 

services indirectly measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما منها اإلعانات زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on products %19.2 %1.3- %10.7 %108.7 اإلنتاجعلى 

الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار يساوي 
 Equal GROSS DOMESTIC PRODUCT  %3.5 %3.3 %5.8 %8.8 السوق الثابتة

at constant prices 
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Figure 16: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) in GCC, 2011 -2014 
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Figure 17: Growth Rate of Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) in GCC, 2011 -2014 
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Table 16: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, Relative 
Share, 2010 -2014 

 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

وصيد  والصيد والغابات الزراعة
 Agriculture, hunting, forestry %1.3 %1.3 %1.3 %1.4 %1.5 األسماك

and fishing 

 Mining and quarrying %40.3 %41.3 %42.8 %43.0 %41.6 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %10.0 %9.9 %9.9 %9.9 %9.8 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water %1.7 %1.6 %1.6 %1.6 %1.6 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction %6.7 %6.4 %6.1 %6.1 %6.4 التــشــييد والبناء

الفنادق و تجارة الجملة والتجزئة
 Wholesale, retail trade, hotels %9.7 %9.4 %9.2 %9.3 %9.6 والمطاعم

and restaurants 

 Transport, storage and %6.2 %6.1 %6.1 %6.1 %6.1 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
13.0% 12.5% 12.7% 13.3% 13.5% 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 %10.5 %10.3 %10.0 %9.9 %9.9 اإلجباريوالضمان االجتماعي 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
3.2% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 

Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 %0.3 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 Equal VALUE ADDED, GROSS, at %103.6 %103.4 %103.2 %103.3 %103.0 يةاألساسباألسعار 

basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة المالية 
 %2.7 %2.6 %2.4 %2.6 %2.6 المقاسة بصورة غير مباشرة 

 Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

زائدا الضرائب مخصوما منها 
 Plus Taxes less Subsidies on %0.8- %0.7- %0.8- %0.7- %0.4- اإلنتاجاإلعانات على 

products 

يساوي الناتج المحلي اإلجمالي 
 Equal GROSS DOMESTIC  %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 بأسعار السوق الثابتة

PRODUCT at constant prices 
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Table 17: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, 2010-2014 
 

 Million USD      أمريكي مليون دوالر

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

على االستهالك النهائي اإلنفاق  603,988.9 638,775.0 659,404.1 699,592.3 739,238.4  Final consumption 
expenditure 

على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 Household final  473,448.4 457,381.7 436,656.0 431,896.2 421,509.7 الخاص

consumption expenditure 
على االستهالك النهائي  اإلنفاق

 General government final 265,790.0 242,210.6 222,748.1 206,878.7 182,479.2 الحكومي 
consumption expenditure 

المال رأستكوين  إجمالي  318,179.8 343,489.0 365,845.6 381,553.7 400,061.9 Gross capital formation 

 Exports of goods and  928,247.6 900,071.0 880,917.1 804,248.6 693,364.5 الصادرات من السلع والخدمات
services 

ناقصا الـواردات من السلع 
 Less Imports of goods and  669,295.8 628,258.0 595,627.5 549,420.8 477,857.2 والخدمات

services 
يساوي الناتج المحلي اإلجمالي 

ثابتةبأسعار السوق ال  1,137,676.0 1,237,312.0 1,309,536.2 1,352,898.9 1,400,245.2 Equal GROSS DOMESTIC 
PRODUCT at constant prices 
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20112014 
Table 18: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Growth Rate, 2011 -2014 

 

 Item 2014 2013 2012 2011 البيان                       
 Final consumption expenditure  5.7% 6.1% 3.2% 5.8% على االستهالك النهائي اإلنفاق
على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 Household final consumption  3.5% 4.7% 1.1% 2.5% الخاص

expenditure 
على االستهالك النهائي  اإلنفاق

 General government final 9.7% 8.7% 7.7% 13.4% الحكومي 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 4.9% 4.3% 6.5% 8.0% المال رأستكوين  إجمالي
 Exports of goods and services  3.1% 2.2% 9.5% 16.0% الصادرات من السلع والخدمات

ناقصا الـواردات من السلع 
 Less Imports of goods and  6.5% 5.5% 8.4% 15.0% والخدمات

services 
يساوي الناتج المحلي اإلجمالي 

 Equal Gross Domestic Product at 3.5% 3.3% 5.8% 8.8% ثابتةبأسعار السوق ال
constant prices 
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Table 19: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Relative Share, 2010 - 2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان
 Final consumption expenditure  52.8% 51.7% 50.4% 51.6% 53.1% على االستهالك النهائي اإلنفاق

على االستهالك النهائي  اإلنفاق
 Household final consumption  33.8% 33.8% 33.3% 34.9% 37.1% الخاص

expenditure 
على االستهالك النهائي  اإلنفاق

 General government final 19.0% 17.9% 17.0% 16.7% 16.0% الحكومي 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 28.6% 28.2% 27.9% 27.8% 28.0% المال رأستكوين  إجمالي

 Exports of goods and services  66.3% 66.5% 67.3% 65.0% 60.9% الصادرات من السلع والخدمات

 Less Imports of goods and  47.8% 46.4% 45.5% 44.4% 42.0% ناقصا الـواردات من السلع والخدمات
services 

يساوي الناتج المحلي اإلجمالي 
 Equal Gross domestic Product 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% ثابتةبأسعار السوق ال

at constant prices 
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Table 20: Gross Domestic Product Deflator by Industries in GCC, 2010 – 2014 
 

 Item 2014 2013 2012 2011 2010 البيان

 Agriculture, hunting, forestry 108.8 106.1 104.0 101.5 100.0 وصيد األسماك عة والصيد والغاباتالزرا
and fishing 

 Mining and quarrying 121.9 133.3 137.1 132.0 100.0 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 115.6 114.0 114.0 109.6 100.0 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water 105.5 105.4 105.2 103.7 100.0 المياه الكهرباء، الغاز وإمداد
supply 

 Construction 107.6 105.1 102.1 103.0 100.0 التــشــييد والبناء

 Wholesale, retail trade, hotels 114.1 110.9 108.0 103.8 100.0 تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم
and restaurants 

 Transport, storage and 109.2 106.7 104.3 102.7 100.0 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
 115.8 110.8 106.9 102.6 100.0 واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، والضمان 
 119.1 115.1 114.9 103.4 100.0 االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
100.0 105.9 100.0 101.2 106.7 

Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا لألعمال 
 Private households with 115.8 109.8 106.8 107.4 100.0 المنزلية

employed persons 

القيم المضافة، باألسعار  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED, GROSS 116.9 119.5 120.2 115.9 100.0 يةاألساس

at basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة المالية المقاسة 
 110.6 108.9 108.5 102.7 100.0 بصورة غير مباشرة 

 Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

زائدا الضرائب مخصوما منها اإلعانات 
 Plus Taxes less Subsidies on 109.1 112.6 113.6 108.2 100.0 اإلنتاجعلى 

products 

يساوي الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 
 Equal GROSS DOMESTIC  116.8 119.6 120.6 116.3 100.0 السوق الثابتة

PRODUCT at constant prices 
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Table 21: Main National Accounts Aggregates in GCC Countries, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

Item 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
 GDP at current prices 163,676 210,109 81,797 746,248 33,850 399,451 (أمريكيمليون دوالر )الجارية 

(million USD) 

 معدل النمو باألسعار الجارية 
 )%( %3.2 %2.9 %0.3 %4.6 %4.1 -6.0%  Growth rate at current 

prices (%) 

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
 GDP at constant prices 135,249 105,597 66,406 648,501 29,952 314,458 ( أمريكي)مليون دوالر 

(million USD) 

 معدل النمو باألسعار الثابتة 
)%( %4.6 %4.5 %3.5 %2.9 %6.1 -1.9%  Growth rate at constant 

prices (%) 

 GDP deflator 121.0 199.0 123.2 115.1 113.0 127.0 مخفض الناتج المحلي اإلجمالي 

 Population (million) 3.8 2.2 4.0 30.8 1.3 8.3 ⃰ نسمة( عدد السكان )مليون 

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
 GDP Per capita 43,445 94,807 20,486 24,252 25,750 48,336 (األمريكي اإلجمالي )بالدوالر

 (USD) 

نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي 
%1.9- 3.2% )%(اإلجمالي   -2.3%  %1.0 -5.9%  -14.0%  GDP per capita Growth 

rate (%) 

 الدخل القومي  إجمالي
 Gross National Income 178,432 200,809 77,984 762,740 28,184 399,729 (أمريكي)مليون دوالر 

(million USD) 

الدخل القومي المتاح للتصرف  إجمالي
 به
 (أمريكي)مليون دوالر  

379,443 25,820 724,007 67,476 183,707 156,989 Gross disposable national 
income (million USD) 

 االدخار القومي إجمالي
 Gross national savings 79,101 122,859 21,836 284,270 6,642 157,241 (أمريكي)مليون دوالر  

(million USD) 

الصادرات من السلع والخدمات )مليون 
 Exports of goods and 111,090 145,242 56,289 354,541 24,089 391,296 (أمريكيدوالر 

services (million USD) 

الواردات من السلع والخدمات )مليون 
 Imports of goods and 51,185 64,004 38,117 255,383 14,936 311,238 (أمريكيدوالر 

services (million USD) 

 إلىالصادرات من السلع والخدمات 
 Exports of goods and 67.9% 69.1% 68.8% 47.5% 71.2% 98.0% الناتج المحلي اإلجمالي )%(

services as (%) GDP  

 إلىالواردات من السلع والخدمات 
 Imports of goods and 31.3% 30.5% 46.6% 34.2% 44.1% 77.9% الناتج المحلي اإلجمالي )%(

services as (%) GDP 

ج النات إلىاالستهالكي النهائي  اإلنفاق
 Final consumption 47.6% 29.0% 55.8% 58.9% 56.7% 55.6% المحلي اإلجمالي )%(

expenditure as (%) GDP 
الناتج  إلىمالي رأستكوين ال إجمالي

 Gross capital formation 15.8% 32.4% 22.0% 27.8% 16.3% 24.3% المحلي اإلجمالي )%(
as (%) GDP 

( في ميزانية -العجز ) أوالفائض )+( 
 الحكومة 

 (أمريكي )مليون دوالر
-21,579 -1,210 -17,476 -2,768 28,032 32,388 

Surplus (+) or deficit (-) in 
the government budget 
(million USD)  

( في ميزانية -العجز ) أوالفائض )+( 
 19.8% 13.3% -3.4% -2.3% -3.6% -5.4% الحكومة )% للناتج المحلي اإلجمالي(

Surplus (+) or deficit (-) in 
the government budget 
as (%) GDP 

المتحدة.دولة اإلمارات العربية في  2010بيانات  ⃰       *2010 data for UAE 
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Table 22: Gross Domestic Product by Industries at current prices in GCC Countries, 2014 
  

 Million USD       أمريكي مليون دوالر

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

الزراعة، الصيد، الغابات، 
 ,Agriculture, hunting 733 209 1,056 14,325 94 2,709 وصيد األسماك

forestry and fishing 

 Mining and quarrying 98,943 107,342 38,919 294,395 8,371 138,140 الحجارةالتعــدين واستخراج 

 Manufacturing 9,658 21,279 8,197 81,019 4,980 36,030 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and 3,356 1,184 978 8,661 417 9,818 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
water supply 

 Construction 3,407 12,901 5,343 40,791 2,126 35,973 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 ,Wholesale, retail trade 6,977 14,348 6,092 71,106 2,120 53,967 والفنادق والمطاعم

hotels and restaurants 

 Transport, storage and 8,374 6,870 4,096 38,590 2,197 34,580 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 المشاريع التجارية
74,510 6,920 78,131 7,132 27,799 24,078 

Financial 
intermediation; real 
estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة 
والـــدفـــاع، والضمان 

 االجتماعي اإلجباري
23,836 2,709 104,434 8,229 20,077 15,042 

Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى

9,832 3,340 14,295 7,497 1,960 14,288 

Education; health and 
social work; other 
community, social and 
personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 Private households with 1,589 886 283 ... 261 2,036 أفرادا لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم  إجمالي يساوي
 ,Equal VALUE ADDED 186,444 214,855 87,822 745,748 33,533 421,431 ةياألساسالمضافة، باألسعار 

GROSS, at basic prices 

خدمات الوساطة ناقصا 
المالية المقاسة بصورة غير 

 مباشرة 
21,979 ... 5,771 1,665 5,660 6,947 

Less Financial 
intermediation services 
indirectly measured 
(FISIM) 

الضرائب مخصوما زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies 15,822- 914 4,360- 6,272 317 ***... اإلنتاجمنها اإلعانات على 

on products 

الناتج المحلي  يساوي
اإلجمالي بأسعار السوق 

 الجارية
399,451 33,850 746,248 81,797 210,109 163,676 Equal Gross domestic 

Produc at current prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 االقتصادية األنشطة** يتم توزيعها حسب 

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 

 

 

** 

* 
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Table23: Gross Domestic Product by Industries at current prices in GCC Countries, Growth Rate 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

، الصيد، الغابات، الزراعة
 Agriculture, hunting, forestry %18.4 %9.6 %9.4 %3.8 %5.0 %2.5 وصيد األسماك

and fishing 

 Mining and quarrying %10.6- %3.0- %2.3- %10.5- %4.6- %5.1- التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %5.7- %5.2 %0.4 %9.3 %3.3 %5.3 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water %3.5 %9.2 %8.6 %6.1 %3.0 %4.8 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction %7.7 %22.3 %8.3 %13.7 %9.8 %6.1 التــشــييد والبناء

والتجزئة  تجارة الجملة
 Wholesale, retail trade, hotels %5.2 %14.9 %2.7 %10.4 %5.4 %7.8 والفنادق والمطاعم

and restaurants 

 Transport, storage and %4.2- %12.0 %7.2 %7.8 %8.1 %10.2 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة 
وأنشطة العقارية واإليجارية 

 المشاريع التجارية
10.8% 4.7% 8.6% 8.0% 16.4% 6.4% 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة 
والـــدفـــاع، والضمان 

 االجتماعي اإلجباري
13.8% 5.5% 6.4% 14.4% 8.7% 11.2% 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى

3.0% 7.3% 7.8% 32.8% 9.4% 7.5% 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 Private households with %1.8- %18.6 %1.3 ... %8.3 %12.3 أفرادا لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED, GROSS %4.1- %4.2 %4.2 %0.2 %2.9 %3.6 ةياألساسالمضافة، باألسعار 

at basic prices 

خدمات الوساطة ناقصا 
المالية المقاسة بصورة غير 

 مباشرة 
13.1% ... 2.0% 4.5% 8.6% 0.7% 

Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

الضرائب مخصوما زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on %19.0 %5.4 %3.1- %11.1 %3.5  ***... اإلنتاجمنها اإلعانات على 

products 

الناتج المحلي  يساوي
اإلجمالي بأسعار السوق 

 الجارية
3.2% 2.9% 0.3% 4.6% 4.1% -6.0% Equal GROSS DOMESTIC 

PRODUCT at current prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 ** يتم توزيعها حسب األنشطة االقتصادية

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 

 

 

* 

** 



56

  الحسابات القـومية  فـي دول مجلـــس التـــعاون لــــــدول الـخـليــــــج العـربيـــــة

   

50 
 

182014 

Figure 18: Gross Domestic Product at current and constant prices in GCC Countries, 2014  
 

 

 
 

192014 

Figure 19: Growth rates of Gross Domestic Products at current and constant prices in GCC Countries, 2014  
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Table 24: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

الغابات وصيد و الصيدوالزراعة 
 Agriculture, hunting, forestry and %0.4 %0.1 %1.3 %1.9 %0.3 %0.7 األسماك

fishing 

 Mining and quarrying %60.5 %51.1 %47.6 %39.5 %24.7 %34.6 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %5.9 %10.1 %10.0 %10.9 %14.7 %9.0 الصناعـــات التحويلية

%2.5 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه  1.2%  1.2%  1.2%  0.6%  2.1%  Electricity, gas and water supply 

%9.0 التــشــييد والبناء  6.3%  5.5%  6.5%  6.1%  2.1%  Construction 

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
%13.5 والمطاعم  6.3%  9.5%  7.4%  6.8%  4.3%  Wholesale, retail trade, hotels and 

restaurants 

%8.7 النقل والتخزين واالتصاالت  6.5%  5.2%  5.0%  3.3%  5.1%  Transport, storage and communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
18.7%  20.4%  10.5%  8.7%  13.2%  14.7%  Financial intermediation; real estate, 

renting and business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
%6.0 والضمان االجتماعي اإلجباري  8.0%  14.0%  10.1%  9.6%  9.2%  Public administration and defence; 

compulsory social security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
والخدمات المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
2.5%  9.9%  1.9%  9.2%  0.9%  8.7%  Education; health and social work; other 

community, social and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
%0.5 لألعمال المنزلية  0.8%  ... 0.3%  0.4%  1.0%  Private households with employed 

persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
%105.5 يةاألساسباألسعار   99.1%  99.9%  107.4%  102.3%  113.9%  Equal VALUE ADDED, GROSS, at basic 

prices 

خدمات الوساطة المالية ناقصا 
%5.5- المقاسة بصورة غير مباشرة   ... -0.8%  -2.0% -2.7%  -4.2%  Less Financial intermediation services 

indirectly measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
%0.9 ***... اإلنتاجاإلعانات على   0.8%  -5.3%  0.4%  -9.7%  Plus Taxes less Subsidies on products 

الناتج المحلي اإلجمالي  يساوي
%100.0 بأسعار السوق الجارية  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  Equal GROSS DOMESTIC PRODUCT at 

current prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 ** يتم توزيعها حسب األنشطة االقتصادية

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 

 

* 

** 
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Table 25: Gross Domestic Product at current prices in GCC by Countries, Relative Share, 2010 - 2014 

 

202014 

Figure 20: Gross Domestic Product at current prices in GCC by Countries, Relative Share, 2014 
 

 

اإلمارات
UAE

24.4%

البحرين
Bahrain

2.1%

السعودية
KSA

45.6%

عمان
Oman
5.0%

قطر
Qatar
12.8%

الكويت
Kuwait
10.0%

مجلس التعاون 
 الخليجي

GCC 

 الكويت
KUWAIT 

 قطر
QATAR 

 عمان
OMAN 

 السعودية
K.S.A 

 البحرين
BAHRAIN 

  اإلمارات
U.A.E 

 السنة
Year 

100.0% 10.1% 11.0% 5.2% 46.3% 2.3% 25.1% 2010 

100.0% 10.7% 11.8% 4.7% 46.5% 2.0% 24.2% 2011 

100.0% 11.0% 12.1% 4.8% 46.5% 1.9% 23.7% 2012 

100.0% 10.8% 12.5% 4.8% 46.0% 2.0% 23.9% 2013 

100.0% 10.0% 12.8% 5.0% 45.6% 2.1% 24.4% 2014 
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Table 26-A: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC Countries – Gross Output, 2014 
 

 Million USD        أمريكي مليون دوالر

اإلنتاج اإلجمالي 
 م(2014)

اإلمارات 
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

 مجلس التعاون
 الخليجي
GCC 

Gross output 
(2014) 

 Agriculture, fishing  29,368 1,021.3 322 1,391.5 22,347.1 130.5 4,155.6 الزراعة واألسماك

 Mining and quarrying  714,903.6 101,112 118,879 42,475.7 300,845 8,984.2 142,508 النفط والتعدين

 Manufacturing 456,172.3 57,527 34,441.1 23,317.3 195,338 22,113.7 123,435 الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز 
 Electricity, gas and 55,309.6 13,079 4,436.9 3,004.9 16,455.9 994.3 17,338.6 والمياه

water supply 

 Construction 248,474.6 10,538.7 27,861.1 14,325.4 110,135 5,162.2 80,452.4 التشييد والبناء

تجارة الجملة 
والتجزئة والمطاعم 

 والفنادق
79,823.3 3,755.2 111,637 9,378.7 18,158.7 10,500.3 233,253.2 

 Wholesale, retail 
trade, hotels and 
restaurants 

النقل واالتصاالت 
 Transport, storage and 195,335.8 16,939.4 15,462.6 6,825 69,462.1 4,138.4 82,508.3 والتخزين

communications 

المالية الخدمات 
 117,907 14,174 13,909.2 4,582.6 38,703 6,219.4 40,318.8 والتأمين

 Financial 
intermediation and 
insurance 

العقار وخدمات 
 Real estate, renting and 148,722.9 14,713 17,574.2 4,230.7 52,710.3 2,276.1 57,218.6 عمالاأل

business activities 

 307,258.7 17,980 30,518.4 12,228.3 200,389 3,461.3 42,681.4 الحكوميةالخدمات 

Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

 Other services 76,518.7 19,322.2 3,623.5 9,526.9 21,299.9 4,996.6 17,749.6 خدمات أخرى

 اإلنتاجمجموع 
 Output at basic prices 2,583,223.8 276,907 285,286 131,287 1,139,322 62,231.7 688,190 ية األساسباألسعار 

صافي الضرائب على 
 Taxes less Subsidies on -12,678.7 15,822- 914.3 4,359.7- 6,272 316.7 ...* المنتجات

products 

بأسعار  اإلنتاج 
 Output at producer 2,570,545.2 261,085 286,201 126,927 1,145,594 62,548.4 688,190 الجارية  المنتجين

prices at current prices 

 Not available *     متوفر غير*
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Table 26-B: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC Countries – Intermediate Consumption, 2014 

  

 Million USD        أمريكي مليون دوالر

 االستهالك الوسيط
 م(2014)

اإلمارات 
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

 التعاونمجلس 
 الخليجي

GCC 

Intermediate 
consumption 
(2014) 

 Agriculture, fishing  10242.3 288.6 112.9 335.8 8022 36.6 1446.5 الزراعة واألسماك

 Mining and quarrying  28792.9 2169 11636.4 3556.3 6450 613.4 4367.8 النفط والتعدين

 Manufacturing 295008.8 47869 13162 15119.9 114319 17133.9 87405 الصناعات التحويلية

 Electricity, gas and water 30896.1 9723 3253.3 2026.5 7794.9 577.6 7520.8 الكهرباء والغاز والمياه
supply 

 Construction 147934.2 7131.2 14960.1 8982.6 69344.1 3036.2 44479.9 التشييد والبناء

والتجزئة تجارة الجملة 
 ,Wholesale, retail trade  78643.5 3523.7 3810.9 3286.9 40530.6 1635.1 25856.2 والمطاعم والفنادق

hotels and restaurants 

النقل واالتصاالت 
 Transport, storage and 100628.3 8565.5 8592.2 2729.3 30872.1 1941.2 47928.2 والتخزين

communications 

 Financial intermediation  17913.8 2019 1523.6 651.2 5623.5 1012.5 7083.9 المالية والتأمينالخدمات 
and insurance 

 Real estate, renting and 30147.2 2790.4 2160.7 1030.4 7658.8 563.1 15943.8 مالاالعالعقار وخدمات 
business activities 

 132931.9 2937.9 10441.8 3999.7 95955 752.5 18845 الخدمات الحكومية

Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

 Other services 20252.2 3445 777.7 1746.7 7004.7 1396.3 5881.8 خدمات أخرى

 Total 893391.2 90462.3 70431.5 43465.3 393574.6 28698.4 266759 المجموع

الوساطة المالية خدمات 
المقدرة بطريقة غير 

 مباشرة
21979.4 ... ⃰ 5771.3 1665.3 5659.9 6947 42022.8 Taxes less Subsidies on 

products 

االستهالك  إجمالي
بأسعار    الوسيط

 المشترين
288738.4 28698.4 399345.9 45130.6 76091.4 97409.3 935414 

Intermediate 
consumption at 
Purchasers prices 

 distributed by economic activities *     * يتم توزيعها حسب األنشطة االقتصادية
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Table 26-C: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC Countries – Value Added, 2014 
  

 Million USD        أمريكي مليون دوالر      

إجمالي القيمة 
 م(2014) المضافة

اإلمارات 
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

 مجلس التعاون
 الخليجي
GCC 

Gross value added 
(2014) 

 Agriculture, fishing  19,125.6 732.7 209.1 1,055.7 14,325.1 93.9 2,709.1 الزراعة واألسماك

 Mining and  686,110.6 98,943.0 107,342.2 38,919.4 294,395.0 8,370.8 138,140.2 النفط والتعدين
quarrying 

 Manufacturing 161,163.5 9,658.0 21,279.1 8,197.4 81,019.0 4,979.8 36,030.2 الصناعات التحويلية

الكهرباء والغاز 
 Electricity, gas and 24,413.4 3,356.0 1,183.5 978.4 8,661.0 416.7 9,817.8 والمياه

water supply 

 Construction 100,540.4 3,407.5 12,901.0 5,342.8 40,790.7 2,126.0 35,972.5 التشييد والبناء

تجارة الجملة 
والتجزئة والمطاعم 

 والفنادق
53,967.1 2,120.1 71,106.4 6,091.8 14,347.8 6,976.5 154,609.7 

 Wholesale, retail 
trade, hotels and 
restaurants 

النقل واالتصاالت 
 94,707.4 8,373.9 6,870.4 4,095.7 38,590.1 2,197.1 34,580.2 والتخزين

Transport, storage 
and 
communications 

الخدمات المالية 
 99,993.1 12,155.0 12,385.6 3,931.3 33,079.5 5,206.8 33,234.9 والتأمين

 Financial 
intermediation and 
insurance 

العقار وخدمات 
 118,575.7 11,922.6 15,413.6 3,200.3 45,051.6 1,713.0 41,274.8 مالاالع

Real estate, renting 
and business 
activities 

 174,326.7 15,042.1 20,076.6 8,228.6 104,434.3 2,708.8 23,836.3 الخدمات الحكومية

Public 
administration and 
defence; 
compulsory social 
security 

 Other services 56,266.5 15,877.1 2,845.9 7,780.2 14,295.2 3,600.3 11,867.8 خدمات أخرى

القيمة المضافة 
 Value added at 1,689,832.6 186,444.5 214,854.7 87,821.7 745,747.7 33,533.3 421,430.8 ية األساسباألسعار 

basic prices 

خدمات الوساطة 
المالية المقدرة بطريقة 

 غير مباشرة
-21,979.4 * ... -5,771.3 -1,665.3 -5,659.9 -6,947.0 -42,022.8 

Taxes less 
Subsidies on 
products 

صافي الضرائب على 
 Output at producer 12,678.7- 15,822.0- 914.3 4,359.7- 6,272.0 316.7 ...** المنتجات

prices 

القيمة  إجمالي
المضافة بأسعار 
 السوق الجارية 

399,451.4 33,850.0 746,248.4 81,796.7 210,109.1 163,675.5 163,5131.1 
Value added at 
current market 
prices  

 * يتم توزيعها حسب األنشطة االقتصادية
 distributed by economic activities *    متوفر غير **

* Not available 
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Table 27: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, 2014 
  

 Million USD        أمريكي مليون دوالر

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

مجلس 
 التعاون

 GCC الخليجي
Item 

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  865,493 77,888 60,848 45,640 439,737 19,178 222,202 النهائي

expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 551,116 46,213 31,123 25,214 242,629 13,877 192,060 النهائي الخاص

 Household final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 314,377 31,675 29,725 20,425 197,108 5,301 30,142 النهائي الحكومي 

General government 
final consumption 
expenditure 

 رأستكوين  إجمالي
 Gross capital 421,957 25,884 68,023 17,985 207,354 5,520 97,192 المال

formation 

الصادرات من السلع 
 Exports of goods and  1,082,546 111,090 145,242 56,289 354,541 24,089 391,296 والخدمات

services 

الـواردات من ناقصا 
 Less Imports of  734,864 51,185 64,004 38,117 255,383 14,936 311,238 السلع والخدمات

goods and services 

الناتج المحلي يساوي 
السوق اإلجمالي بأسعار 

 الجارية
399,451 33,850 746,249 81,797 210,109 163,676 1,635,131 

Equal GROSS 
DOMESTIC PRODUCT 
at current prices 
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Table 28: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, Growth Rate, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

مجلس 
 التعاون

 GCC الخليجي
Item 

على االستهالك  اإلنفاق
 11.0% 7.7% 10.2% 13.2% 12.4% 4.7% 9.8% النهائي

 Final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 8.4% 5.5% 11.3% 6.5% 8.5% 4.6% 9.2% النهائي الخاص

 Household final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 15.8% 11.0% 9.1% 22.9% 17.6% 4.8% 13.8% النهائي الحكومي 

General 
government final 
consumption 
expenditure 

 رأستكوين  إجمالي
%0.8- 8.2% المال  %6.2 -11.9%  %17.9 %3.5 %7.2 Gross capital 

formation 
الصادرات من السلع 

%0.3- والخدمات  -0.6%  -8.5%  -5.1%  -1.8%  -10.0%  -4.6%   Exports of goods 
and services 

من الـواردات ناقصا 
%1.8- 4.6% السلع والخدمات  %11.1 -8.9%  %8.6 %9.9 %6.5 

Less Imports of 
goods and 
services 

الناتج المحلي يساوي 
اإلجمالي بأسعار 

 السوق الجارية
%3.2 %2.9 %0.3 %4.6 %4.1 -6.0%  %1.0 

Equal GROSS 
DOMESTIC 
PRODUCT at 
current prices 
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Table 29: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

مجلس 
 التعاون

 GCC الخليجي
Item 

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  52.9% 47.6% 29.0% 55.8% 58.9% 56.7% 55.6% النهائي

expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 33.7% 28.2% 14.8% 30.8% 32.5% 41.0% 48.1% النهائي الخاص

 Household final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 19.2% 19.4% 14.1% 25.0% 26.4% 15.7% 7.5% النهائي الحكومي 

General 
government final 
consumption 
expenditure 

 Gross capital 25.8% 15.8% 32.4% 22.0% 27.8% 16.3% 24.3% المال رأستكوين  إجمالي
formation 

الصادرات من السلع 
 Exports of goods  66.2% 67.9% 69.1% 68.8% 47.5% 71.2% 98.0% والخدمات

and services 

الـواردات من السلع ناقصا 
 Less Imports of  44.9% 31.3% 30.5% 46.6% 34.2% 44.1% 77.9% والخدمات

goods and services 

الناتج المحلي يساوي 
بأسعار السوق اإلجمالي 

 الجارية
%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 

Equal Gross 
Domestic Product 
at current prices 
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Table 30-A: Goods and Services Account at current prices in GCC Countries – Resources, 2014 
  

 Million USD أمريكي مليون دوالر         

 Resources الموارد

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

 مجلس التعاون
 الخليجي
 GCC 

Item 

 P.1 688,189.8 62,231.7 1,139,322.4 131,286.9 285,286.2 276,906.8 2,583,223.8 P.1 Output المخرجات

صافي الضرائب 
 على المنتجات

D.21- 
D.31 0 316.7 6,272.0 -4,359.7 914.3 -15,822.0 -12,678.7 D.21- 

D.31 

Taxes less 
Subsidies 
on 
products 

المستوردات من 
 P.7 311,238.4 149,36.2 255,383.1 38,117.0 64,004.4 51,185.4 734,864.4 P.7 والخدمات السلع

Imports of 
goods and 
services 

 Total 3,305,409.5 312,270.2 350,204.9 165,044.3 1,400,977.4 774,84.6 999,428.1 المجموع
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Table 30-B: Goods and Services Account at current prices in GCC Countries – Uses, 2014   
 Million USD أمريكي مليون دوالر       

 Uses االستخدامات

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

 مجلس التعاون
 الخليجي
 GCC 

Item 

 P.2 288,738.4 28,698.4 399,345.9 45,130.5 76,091.5 97,409.3 935,414.0 P.2 Intermediate االستهالك الوسيط
consumption 

على  اإلنفاق
 P.3 222,202.0 19,178.0 439,736.8 45,639.8 60,847.9 77,888.0 865,492.6 P.3 االستهالك النهائي

Final 
consumption 
expenditure 

 رأستكوين  إجمالي
 P.5 97,192.1 5,519.6 207,353.6 17,985.1 68,023.1 25,883.6 421,957.0 P.5 Gross capital المال

formation 

الصادرات من السلع 
 P.6 391,295.6 24,088.6 354,541.4 56,288.7 145,242.3 111,089.7 1,082,546.2 P.6 والخدمات

Exports of 
goods and 
services 

 Total  3,305,409.9 312,270.6 350,204.8 165,044.0 1,400,977.8 77,484.6 999,428.1  المجموع
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Table 31: Relations among product, income, and savings in GCC Countries, 2014 

 Million USD        أمريكي مليون دوالر

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT 

مجلس 
 التعاون

 GCC الخليجي
Item 

 . الناتج المحلي اإلجمالي1
 GDP at current .1 1,635,131.0 163,675.7 210,109.0 81,796.6 746,248.4 33,849.9 399,451.4  باألسعار الجارية

prices 

 Population (million) 50.3 3.8 2.2 4.0 30.8 1.3 ⃰ 8.3    عدد السكان )مليون نسمة(
نصيب الفرد من الناتج 

)دوالر المحلي اإلجمالي 
 (أمريكي

48,335.9 25,749.9 24,252.2 20,485.6 94,806.8 43,445.1 32,491.1 GDP Per capita 
(USD) 

 Final .2 865,492.6 77,888.0 60,847.9 45,639.8 439,736.8 19,178.0 222,202.0 . االستهالك النهائي2
consumption 

 . االدخار المحلي اإلجمالي 3
(1-2) 177,249.3 14,671.8 306,511.6 36,156.8 149,261.1 85,787.7 769,638.4 3. Gross domestic 

saving (1-2) 

من  األولي. صافي الدخل 4
 12,746.7 14,756.2 9,300.5- 3,812.7- 16,492.0 5,666.0- 277.7 العالم الخارجي

4. Net primary 
income from the 
rest of world 

. صافي التحويالت من 5
- 38,734.0- 2,364.4- 20,285.9- العالم الخارجي

10,507.7 -17,101.9 -21,442.9 -110,436.8 
5. Net transfers 
from the rest of 
world 

 . االدخار القومي اإلجمالي 6
(3  +4 +5       ) 157,241.2 6,641.5 284,269.6 21,836.4 122,858.6 79,101.1 671,948.3 6. Gross national 

savings (3 +4 +5) 

 إلى. نسبة االدخار المحلي 7
 Domestic savings .7 %47.1 %52.4 %71.0 %44.2 %41.1 %43.3 %44.4 (1/3الناتج المحلي ) إجمالي

as (%) of GDP (1/3) 

 إلى. نسبة االدخار القومي 8
 National savings .8 %41.1 %48.3 %58.5 %26.7 %38.1 %19.6 %39.4 (1/6الناتج المحلي ) إجمالي

as (%) of GDP (1/6) 
الدخل القومي  إجمالي. 9
(1+4 ) 399,729.1 28,183.9 762,740.4 77,983.9 200,808.4 178,431.9 1,647,877.8 9. Gross National 

Income (1 + 4) 
 إجمالينصيب الفرد من 

)دوالر  الدخل القومي
 (أمريكي

48,369.5 21,439.8 24,788.1 19,530.7 90,610.2 47,361.9 32,744.4 GNI Per capita 
(USD) 

الدخل القومي  إجمالي. 10
 1,537,440.9 156,989.0 183,706.5 67,476.2 724,006.4 25,819.6 379,443.2 (5+4+1المتاح )

10. Total national 
disposable income 
 (1 +4 +5) 

 data for UAE 2010*       دولة اإلمارات العربية المتحدة.في  2010بيانات  ⃰
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Table 32: Gross Domestic Product by Industries at constant prices in GCC Countries, 2014 
  

 Million USD       أمريكي مليون دوالر       

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

 Base year 100=2010 100=2004 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

 الغاباتو الصيدو الزراعة
 ,Agriculture, hunting 626 152 899 13,467 84 1,893 وصيد األسماك

forestry and fishing 

 Mining and quarrying 80,666 40,149 29,225 258,932 6,324 99,711 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 8,932 9,420 6,492 73,497 4,322 27,379 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water 2,800 888 1,066 8,415 397 8,885 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction 2,836 14,432 5,433 32,056 2,019 33,002 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 ,Wholesale, retail trade 6,139 9,236 6,048 60,112 2,024 43,596 والفنادق والمطاعم

hotels and restaurants 

 Transport, storage and 8,687 6,581 4,123 36,427 2,098 28,368 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 المشاريع التجارية
59,295 6,600 60,627 6,394 13,986 21,242 

Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 12,529 7,804 6,354 92,293 2,482 19,699 والضمان االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى

7,505 3,057 12,775 5,088 6,041 10,828 
Education; health and social 
work; other community, 
social and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with 1,302 528 239 *... 240 1,685 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED 156,586 109,217 71,361 648,602 29,647 331,018 يةاألساسباألسعار 

GROSS, at basic prices 

خدمات الوساطة المالية ناقصا 
 6,168 4,576 1,543 5,431 **... 16,561 المقاسة بصورة غير مباشرة 

Less Financial 
intermediation services 
indirectly measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on 15,169- 956 3,412- 5,329 305 ***... اإلنتاجاإلعانات على 

products 

لي اإلجمالي الناتج المح يساوي
 Equal Gross Domestic 135,249 105,597 66,406 648,501 29,952 314,458 ثابتةبأسعار السوق ال

Product at constant prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 األنشطة االقتصادية** يتم توزيعها حسب 

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 
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Table 33: Gross Domestic Product by Industries at constant prices in GCC Countries, Growth Rate 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

 Base year 100=2010 100=2004 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

الزراعة، الصيد، الغابات، 
 Agriculture, hunting, forestry and %7.5 %9.2 %3.3 %1.8 %4.2 %0.3 وصيد األسماك

fishing 

 Mining and quarrying %1.2- %1.3- %0.2- %0.8 %3.8 %4.0 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %7.7- %4.1 %0.9- %7.8 %3.8 %3.2 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water supply %2.0 %10.6 %11.9 %5.8 %4.2 %4.8 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه

 Construction %2.3 %18.0 %12.9 %6.7 %7.1 %7.3 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 Wholesale, retail trade, hotels %2.2 %14.1 %1.5 %6.0 %4.0 %5.6 والفنادق والمطاعم

and restaurants 

 Transport, storage and %1.6- %10.4 %6.8 %6.2 %6.5 %4.7 النقل والتخزين واالتصاالت
communications 

الوساطة المالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 المشاريع التجارية
4.0% 3.7% 4.1% 6.1% 12.4% 3.1% 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 %2.8 %7.8 %3.9 %3.3 %4.6 %10.9 والضمان االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

والعمل التعليم، الصحة 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى
0.2% 6.1% 5.7% 3.9% 8.0% 2.1% 

Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with %11.1- %11.0 %0.0 *... %5.4 %9.8 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 Equal VALUE ADDED, GROSS, at %0.3- %6.4 %2.6 %3.4 %4.5 %4.9 يةاألساسباألسعار 

basic prices 

خدمات الوساطة المالية ناقصا 
 %2.2- %11.5 %3.5 %1.0 **... %10.6 المقاسة بصورة غير مباشرة 

Less Financial intermediation 
services indirectly measured 
(FISIM) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on %18.1 %6.9 %4.1- %4.2 %1.7 ***... اإلنتاجاإلعانات على 

products 

لي اإلجمالي الناتج المح يساوي
 Equal GROSS DOMESTIC %1.9- %6.1 %2.9 %3.5 %4.5 %4.6 ثابتةبأسعار السوق ال

PRODUCT at constant prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 األنشطة االقتصادية** يتم توزيعها حسب 

 غير متوفر ***
 

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 
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Table 34: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

 Base year 100=2010 100=2004 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

الزراعة، الصيد، الغابات، وصيد 
 ,Agriculture, hunting %0.5 %0.1 %1.4 %2.1 %0.3 %0.6 األسماك

forestry and fishing 

 Mining and quarrying %59.6 %38.0 %44.0 %39.9 %21.1 %31.7 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing %6.6 %8.9 %9.8 %11.3 %14.4 %8.7 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water %2.1 %0.8 %1.6 %1.3 %1.3 %2.8 الكهرباء، الغاز وإمداد المياه
supply 

 Construction %2.1 %13.7 %8.2 %4.9 %6.7 %10.5 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 ,Wholesale, retail trade %4.5 %8.7 %9.1 %9.3 %6.8 %13.9 والمطاعم

hotels and restaurants 

 Transport, storage and %6.4 %6.2 %6.2 %5.6 %7.0 %9.0 والتخزين واالتصاالت النقل
communications 

الوساطة المالية واألنشطة العقارية 
واإليجارية وأنشطة المشاريع 

 التجارية
18.9% 22.0% 9.3% 9.6% 13.2% 15.7% 

Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 %9.3 %7.4 %9.6 %14.2 %8.3 %6.3 والضمان االجتماعي اإلجباري

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات المجتمعية 
 واالجتماعية والشخصية األخرى

2.4% 10.2% 2.0% 7.7% 5.7% 8.0% 
Education; health and social 
work; other community, 
social and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 Private households with %1.0 %0.5 %0.4 ...* %0.8 %0.5 لألعمال المنزلية

employed persons 

القيم المضافة،  إجمالييساوي 
 ,Equal VALUE ADDED %115.8 %103.4 %107.5 %100.0 %99.0 %105.3 يةاألساسباألسعار 

GROSS, at basic prices 

خدمات الوساطة المالية ناقصا 
 %4.6 %4.3 %2.3 %0.8 **... %5.3 المقاسة بصورة غير مباشرة 

Less Financial 
intermediation services 
indirectly measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
 Plus Taxes less Subsidies on %11.2- %0.9 %5.1- %0.8 %1.0 ***... اإلنتاجاإلعانات على 

products 

لي اإلجمالي الناتج المح يساوي
 Equal GROSS DOMESTIC %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 ثابتةبأسعار السوق ال

PRODUCT at constant prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 األنشطة االقتصادية** يتم توزيعها حسب 

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 
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Table 35: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices in GCC Countries, 2014   
 Million USD       أمريكي مليون دوالر

 البحرين U.A.Eاإلمارات  البيان
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

100=2007 األساسسنة   2010=100  2010=100  2010=100  2004=100  2010=100  Base year 

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  68,585.2 36,699.7 39,004.5 379,587.2 17,150.7 157,480.3 النهائي

expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 40,378.8 18,672.4 24,119.3 212,179.5 12,306.0 134,218.4 النهائي الخاص

 Household final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 28,206.4 18,027.3 14,885.2 167,407.7 4,844.7 23,261.8 النهائي الحكومي 

General government 
final consumption 
expenditure 

 رأستكوين  إجمالي
 Gross capital 23,438.3 50,122.5 19,200.9 193,199.5 4,909.9 79,911.8 المال

formation 
الصادرات من السلع 

 Exports of goods and  88,750.7 64,333.3 45,088.1 303,934.9 18,703.3 322,079.6 والخدمات
services 

الـواردات من ناقصا 
 Less Imports of goods 45,525.0 45,558.6 36,887.0 228,221.1 10,811.6 245,014.2 السلع والخدمات

and services 
 ليالناتج المحيساوي 

اإلجمالي بأسعار 
 ثابتةالسوق ال

314,457.5 29,952.3 648,500.5 66,406.4 105,596.9 135,249.2 
Plus GROSS 
DOMESTIC PRODUCT 
at constant prices 
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Table 36: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices in GCC Countries, Growth Rate, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

100=2007 األساسسنة   2010=100  2010=100  2010=100  2004=100  2010=100  Base year 

على االستهالك  اإلنفاق
 Final consumption  4.8% 7.5% 4.4% 8.6% 3.0% 0.3% النهائي

expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
%0.3- النهائي الخاص  %3.0 %6.1 %4.7 %6.9 %2.5 

 Household final 
consumption 
expenditure 

على االستهالك  اإلنفاق
 8.4% 8.2% 3.9% 12.0% 2.9% 3.7% النهائي الحكومي 

General government final 
consumption 
expenditure 

 Gross capital formation 1.7% 11.4% -7.0% 5.2% 0.1% 3.8% المال رأستكوين  إجمالي

الصادرات من السلع 
 Exports of goods and  -3.4% 1.1% -5.0% 1.7% 0.4% 8.2% والخدمات

services 

الـواردات من ناقصا 
%6.2- 6.1% السلع والخدمات  %11.3 %9.9- %5.2 %7.4 Less Imports of goods 

and services 

لي الناتج المحيساوي 
اإلجمالي بأسعار السوق 

 ثابتةال
%4.6 %4.5 %3.5 %2.9 %6.1 %1.9- 

Plus GROSS DOMESTIC 
PRODUCT at constant 
prices 
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Table 37: Gross Domestic Product by Expenditures at Constant Prices in GCC Countries, Relative Share, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

 Base year 100=2010 100=2004 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

على  اإلنفاق
 Final consumption  50.7% 34.8% 58.7% 58.5% 57.3% 50.1% االستهالك النهائي

expenditure 

على  اإلنفاق
االستهالك النهائي 

 الخاص
%42.7 %41.1 %32.7 %36.3 %17.7 %29.9 

 Household final 
consumption 
expenditure 

على  اإلنفاق
االستهالك النهائي 

 الحكومي 
%7.4 %16.2 %25.8 %22.4 %17.1 %20.9 

General 
government final 
consumption 
expenditure 

 رأستكوين  إجمالي
 Gross capital 17.3% 47.5% 28.9% 29.8% 16.4% 25.4% المال

formation 

الصادرات من السلع 
 Exports of goods  65.6% 60.9% 67.9% 46.9% 62.4% 102.4% والخدمات

and services 

الـواردات من ناقصا 
 Less Imports of  33.7% 43.1% 55.5% 35.2% 36.1% 77.9% السلع والخدمات

goods and services 

الناتج يساوي 
لي اإلجمالي المح

بأسعار السوق 
 ثابتةال

%100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 
Equal Gross 
domestic Product  
at constant prices 
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Table 38: Gross Domestic Product Deflator by Industries in GCC Countries, 2014 
 

اإلمارات  البيان
U.A.E 

 البحرين
BAHRAIN 

 السعودية
K.S.A 

 عمان
OMAN 

 قطر
QATAR 

 الكويت
KUWAIT Item 

الزراعة، الصيد، 
 ,Agriculture, hunting 117.1 137.9 117.5 106.4 111.6 143.1 الغابات، وصيد األسماك

forestry and fishing 

التعــدين واستخراج 
 Mining and quarrying 122.7 267.4 133.2 113.7 132.4 138.5 الحجارة

 Manufacturing 108.1 225.9 126.3 110.2 115.2 131.6 الصناعـــات التحويلية

الكهرباء، الغاز وإمداد 
 Electricity, gas and 119.9 133.2 91.8 102.9 105.0 110.5 المياه

water supply 

 Construction 120.1 89.4 98.3 127.2 105.3 109.0 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 113.7 155.3 100.7 118.3 104.7 123.8 والفنادق والمطاعم

Wholesale, retail 
trade, hotels and 
restaurants 

النقل والتخزين 
 Transport, storage and 96.4 104.4 99.3 105.9 104.7 121.9 واالتصاالت

communications 

المالية الوساطة 
واألنشطة العقارية 

واإليجارية وأنشطة 
 المشاريع التجارية

125.7 104.8 128.9 111.5 198.8 113.4 

Financial 
intermediation; real 
estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة 
والـــدفـــاع، والضمان 

 االجتماعي اإلجباري
121.0 109.1 113.2 129.5 257.3 120.1 

Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 
المجتمعية واالجتماعية 

 والشخصية األخرى

131.0 109.2 111.9 147.4 32.4 131.9 

Education; health and 
social work; other 
community, social and 
personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 122.0 167.7 118.4 *... 108.7 120.8 أفرادا لألعمال المنزلية

Private households 
with employed 
persons 

القيم  إجمالييساوي 
المضافة، باألسعار 

 يةاألساس
127.3 113.1 115.0 123.1 196.7 119.1 Equal VALUE ADDED, 

GROSS, at basic prices 

خدمات الوساطة ناقصا 
المالية المقاسة بصورة 

 غير مباشرة 
132.7 ...** 106.3 107.9 123.7 112.6 

Less Financial 
intermediation 
services indirectly 
measured (FISIM) 

الضرائب مخصوما زائدا 
منها اإلعانات على 

 اإلنتاج
...*** 103.8 117.7 127.8 95.6 104.3 Plus Taxes less 

Subsidies on products 

لي الناتج المح يساوي
اإلجمالي بأسعار السوق 

 ثابتةال
127.0 113.0 115.1 123.2 199.0 121.0 

Equal GROSS 
DOMESTIC PRODUCT 
at constant prices 

 *من ضمن الخدمات المجتمعية واالجتماعية الشخصية 
 االقتصاديةاألنشطة ** يتم توزيعها حسب 

 غير متوفر ***

* Private households Included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
*** Not available 
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مصادر البيانات

 الهيئة االتحادية
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية املتحدة

هيئة المعلومات
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Kingdom of Bahrain
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Kingdom of Saudi Arabia

National Center for Statistics and 
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Sultanate of Oman

Ministry of Development 
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Central Statistical Bureau
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http://www.fcsa.gov.ae

http://www.cio.gov.bh
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National accounts statistics provide a comprehensive and coherent picture of the users 

of data on economic performance, by providing detailed data on all economic activities 

within the region in consecutive periods, this data used to study the structure of the 

economy and its development in the long term, and we cannot analyze the structural 

changes without the frame provided by national accounts statistics which reflect the 

growth of production capacity in terms of economic sectors or the economy as a whole, 

It also reflects the growth in consumption and investment.

The Statistical Centre for the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf 

)“GCC-Stat”( was established to provide a common official pool of statistics and data for 

the member states of the Cooperation Council for the Arab Countries of the Gulf, and 

to be as a reliable source and a dynamic driver of the GCC Statistical System and to 

leverage the power of statistical information to support decision making, research and 

dialogue within GCC nations.

Given this role, the importance of national accounts as one of the priority projects is 

been through the GCC-Stat road map and work program, where statistical goals of this 

project were adopted in coordination between the GCC-Stat and Statistical Centers in 

the member states in the Council. 

GCC-Stat would like to express its thanks and appreciation to the National Statistical 

Centers in the member states in the Gulf Cooperation Council for providing the necessary 

data for this statistics bulletin, wishing that this publication serve as a comprehensive 

source of data users, whether planners or decision-makers or analysts and scholars 

in this field, and we welcome feedback and suggestions to improve future publications 

both in term of content and in term of format.

Introduction

National Accounts in GCC Countries
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