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تقــدم إحصــاءات الحســابات القوميــة صــورة شــاملة ومترابطــة لمســتخدمي 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 علــى المــدى البعيــد، وال يمكــن تحليــل التغيــرات الهيكليــة إال فــي 

ــذي توفــره الحســابات القوميــة، فهــي تعكــس نمــو طاقــة اإلنتــاج أو القــدرة اإلنتاجيــة  اإلطــار ال

ســواء 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 لمراكــز اإلحصــاء الوطنيــة وأجهــزة 

التخطيــط فــي دول المجلــس، بحيــث يكــون مصــدرًا معتمــدًا ومحــركًا فعــاالً للنظــام اإلحصائــي 

ــس  ــي دول المجل ــن ف ــن والمهتمي ــرار والباحثي ــاع الق ــد صن ــالل رف ــن خ ــس، م ــي دول المجل ف

ــة المعتمــدة. ــة اإلحصائي بالمعرف

وانطالقــا مــن هــذا الــدور تبــرز أهميــة الحســابات القوميــة كونهــا مــن أهــم المجــاالت اإلحصائيــة 

التــي حظيــت باهتمــام كبيــر فــي المركــز اإلحصائــي، وذلــك مــن خــالل خارطــة الطريــق وبرامــج 

العمــل للمركــز، حيــث اعتمــدت األهــداف االســتراتيجية اإلحصائيــة الخاصــة لهــذا المشــروع 

بالتنســيق بيــن المركــز اإلحصائــي الخليجــي والمراكــز اإلحصائيــة فــي الــدول األعضــاء فــي 

ــس. المجل

ويســر المركــز اإلحصائــي لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن يتقدم بجزيل الشــكر 

لجميــع األجهــزة اإلحصائيــة الوطنيــة فــي الــدول األعضــاء لتوفيرهــا البيانــات المطلوبــة إلصــدار 

ــات،  ــتخدمي البيان ــامل لمس ــدر ش ــة مص ــرة بمثاب ــذه النش ــون ه ــًا أن تك ــرة، متمني ــذه النش ه

ســواًء المخططيــن أو أصحــاب القــرار أو المحلليــن أوالدارســين فــي هــذا المجــال، مؤكــدًا ترحيبــه 

المســتمر بأيــة مقترحــات لتطويــر وتحســين هــذه النشــرة فــي اإلصــدارات القادمــة.

المقدمة

المقدمة
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لس اإلحصائي لدول مجالمصدر الرسمي لبيانات المركز  الخليجي تعتبر األجهزة االحصائية الوطنية بدول مجلس التعاون 

الجهات  ومنتجي البيانات منالخليجي  اإلحصائيدول الخليج العربية، والتي تمثل بدورها حلقة الوصل بين المركز لالتعاون 

عملية جمع ومعالجة ونشر أجهزة اإلحصاء الوطنية ات الحكومية والبنوك المركزية التابعة لكل دولة، حيث تتولى والهيئ

 .(السجالت اإلدارية المتوفرة لدى الوزارات والمؤسسات العامة، والمسوح والتعدادات)اإلحصاءات الرسمية من مصادرها 

 

انات الحسابات ، حيث تنشر بياألعضاءفي الدول  الوطنية يتم تجميع البيانات المتعلقة بالحسابات القومية من األجهزة اإلحصائية

مريكي، الرسمية إلى الدوالر األالقومية بالعملة المحلية لكل دولة من دول المجلس، ومن ثم يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف 

ل المجلس )عدا دولة الكويت( نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدوالر األمريكي، أما بالنسبة لسعر الصرف تعتمد غالبية دوو

المتغير في دولة الكويت فيتم اعتماد المتوسط السنوي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدوالر األمريكي، وبهذه الطريقة 

الجارية بالدوالر األمريكي على مستوى مجلس التعاون الخليجي حيث  بيانات الحسابات القومية باألسعار إعداد ونشريتم 

 ً  .يصبح التجميع ممكنا

1002010

لمملكة ين واربالنسبة لتقديرات الحسابات القومية باألسعار الثابتة فمن الجدير ذكره أن أربعاً من دول المجلس وهي )مملكة البح 

م كسنة أساس للناتج المحلي، أما 2010سلطنة عمان ودولة الكويت( تعد الحسابات القومية باعتماد سنة العربية السعودية و

م كسنة أساس للتقديرات 2013دولة قطر سنة  وتعتمد كسنة أساس،م 2007سنة  تعتمدبالنسبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

ً ، الثابتةباألسعار  م كسنة 2010ى أساس ومكوناته إل اإلجماليلبيانات المتوفرة يتم تحويل البيانات المتعلقة بالناتج المحلي ل ووفقا

ي للناتج المحل مرجعية لغايات التجميع على مستوى المجلس مع مالحظة أن استخدام هذه الطريقة ال يغير من معدالت النمو

  اإلجمالي ومكوناته باألسعار الثابتة.
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ً ن ضرائب ةأي إليها مضاف باإلنتاج، تقوم التي المقيمة التنظيمية الوحدات لجميع ةاإلجمالي المضافة القيمة مجموع هو  ةأي اقصا

 أو ظيميةنت بوحدة يتعلق المضافة القيمة مصطلح أن مالحظة ويجب اإلنتاج، قيمة في المتضمنة غير المنتجات على إعانات

 ألي لمضافةا والقيمة بالدولة المقيمة اإلنتاجية الوحدات بجميع يتعلق فهو اإلجمالي المحلي الناتج مصطلح أما تنظيمي، قطاع

  تنظيمية. وحدة

 بقيمة اتوالخدم السلع من الصادرات ذلك في بما المشترين بأسعار النهائية النفقات مجموع نهأ على اإلنفاق زاوية من ويقاس

ً  وبف ً  النهائي االستهالكي اإلنفاق) فوب بسعر البواخر علـى التسليم بأسعار مقيمة المستوردات مجموع منها مطروحا  مضافا

 والخدمات(. السلع من الصادرات صافي إلى باإلضافة الرأسمالي التكوين على اإلنفاق ليهإ
 

 

 نتصفم في السكان عدد على اإلجمالي المحلي الناتج بقسمة ويستخرج اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد حصة عن عبارة هو

 .العام
 

 

 اتجبالن ويعرف( ثابتة أسعار) األساس سنة بأسعار مقومة المقارنة سنة خالل وخدمات نهائية سلع من انتاجه تم ما قيمة هو

 .قيقيالح المحلي
 

 

 ستهالكا نم النهائي الطلب فئات لجميع بالنسبة( األساس سنة) مرجعية بسنة مقارنة األسعار في التغيرات المؤشر هذا يعكس

 ناتجال لىع الجارية باألسعار اإلجمالي المحلي الناتج بقسمة ويحسب الدولية، والتجارة المال رأس وتكوين وخاص حكومي

ً  الثابتة باألسعار اإلجمالي المحلي  . مائة في مضروبا
 

 

 شريعيةت سلطات وتمارس السياسية بالطرق تنشأ قانونية وحدات وهي مستوياتها جميع على الحكومية الوحدات كافة ويشمل

 للمجتمع ماتوالخد السلع تقديم بمسئولية القيام هي الوحدات لهذه يةاألساس والوظيفة معينة منطقة في قضائية أو تنفيذية أو

 .رمزي بسعر أو بالمجان

 

 

 

الحـــــسابـات القـوميـــة فـي دول مجلـــس 
العدد رقم 2 - أغسطس 2017مالتـــعاون لــدول الـخليــج العربية 2015م
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 واحدة ةمعيش في يشتركون األفراد من مجموعة أنها على األسرة وتعرف القطاع لهذا التنظيمية الوحدة بمثابة األسرة تعتبر

ً  ويساهمون  مثل ةجماعي بصورة والخدمات السلع بعض ويستهلكون عيشيةالم تكاليف تغطية في ثرواتهممن دخولهم أو  معا

  .والطعام السكن

 
 

 وال ،سعر بدون أو رمزي بسعر العائالت إلى لتقديمها والخدمات السلع إنتاج لغرض تنشأ اجتماعية أو قانونية وحدات هي

 ،الحكومة ةبواسط وتدار للربح تهدفال  إلى التي الهيئات وتشمل مستقل قطاع تمثل هيو ذلك، وراء من ربح تحقيق تستهدف

 ومؤسسات ةوالثقافي الترفيهية والجمعيات والنوادي المستهلكين وجمعيات الدينية والجمعيات السياسية األحزاب في وتتمثل

 .االختيارية والعينية النقدية يالتالتحو طريق عن مساعدات أو معونات تقدم التي والمنظمات والمحبة الصداقة

 
 

. داتالوح هذه مع اقتصادية روابط لها يكون أو المقيمة الوحدات مع معامالت في تدخل التي المقيمة غير الوحدات كافة يشمل

 والقواعد السفارات ثلم الجغرافية الدولة حدود داخل الموجودة المقيمة غير التنظيمية الوحدات تلك القطاع هذا ويشمل

 .الدولة خارج الموجودة المقيمة غير الوحدات إلى إضافة ،العسكرية

 
 

 لمضافةا القيمة وتعرض ،توازن كبند المضافة القيمة الحساب هذا ويبرز ،الجارية الحسابات سلسلة في األول الحساب وهو

 يعد ماك) القومي االقتصاد وأنشطة لقطاعات التنظيمية الوحدات افةلك الحساب هذا ويعد ،اإلهالك خصم بعد وصافية إجمالية

 مستوى على وحتى ونشاط قطاع لكل والخدمية السلعية والمستلزمات اإلنتاج قيمة الحساب هذا ويظهر ،(والصناعات للمنشآت

 .المؤسسية الوحدات

 
 

 جاتالمنت من اإلجمالي المقدار تساوي كيفية رضلغ ككل لالقتصاد وأ المنتجات من لمجموعة سواء والخدمات السلع حساب

ً ط وذلك االستخدامات جملة تساوي الموارد جملة تكون بحيث منها المستخدم اإلجمالي المقدار مع( العرض جانب) المتاحة  بقا

ً  اإلنتاج: التالية يةاألساس للمعادلة ً  الوسيط الكاالسته يساوي والخدمات السلع واردات المحلي زائدا ً ز الصادرات زائدا  ائدا

ً  النهائي االستهالك  إجمالي التكوين الرأسمالي. زائدا
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 روعالمش يضم وعندما المنشأة، هذه خارج النهائي لالستعمال متاحة وتصبح المنشأة داخل تنتج التي الخدمات أو السلع هي

 .المنشآت مخرجات مجموع هي المشروع مخرجات نإف منشأة من أكثر

 
 

 تشمل ال ولكن المستخدمة الغيار قطع وتشمل ،اإلنتاجية العملية في كمدخالت واحدة لمرة تستخدم التي والخدمات السلع قيمة

  .والمعدات اآلالت

 
 

 على عامةال والحكومة المعيشية األسر وتخدم الربح إلى تهدف ال التي والهيئات المعيشية األسر من كل تنفقه عما عبارة وهو

 .االستهالكية والسلع الخدمات على المحتسب اإلنفاق ذلك في بما النهائي االستهالك

 
 

ً مخص النفائس واحتياز المخزون في والتغير الثابت المال رأس تكوين إجمالي قيم بمجموع المال رأس تكوين إجمالي يقاس  وما

 .منها التخلص منه

 
 

ً  نتجةم أو مشتراه كانت سواء الرأسمالية اإلضافات على المحاسبية الفترة خالل التنظيمية القطاعات إنفاق عن عبارة وهو  ذاتيا

 ً  .والخردة المستعملة األصول من المبيعات صافي منها مطروحا

 
 

 .ونهايته العام بداية في الصنع التامة وغير التامة والبضائع األولية المواد من المخزون قيمة في الفرق عن عبارة هو

 
 

 عبر لخارجةا البضائع وهي. المقيمين غير إلى بالدولة المقيمين المنتجين بواسطة المقدمة والخدمات البضائع قيمة عن عبارة

 .الدولة داخل المقيمة غير للهيئات المباشرة المشتريات شاملة دولةلل الجمركية الحدود

 
 

 إلى المقيمين غير المنتجين من المقدمة الخدمات وكذلك بالدولة المقيمين إلى المقيمين غير من ملكيتها آلت التي البضائع قيمة

 .بالدولة المقيمين

 

العدد رقم 2 - أغسطس 2017م
الحـــــسابـات القـوميـــة فـي دول مجلـــس 
التـــعاون لــدول الـخليــج العربية 2015م
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ً  الضريبة تكون أن ويمكن. الخدمة أو السلعة وحدة حسب تدفع ضريبة هي ما منتج على الضريبة إن ً  مبلغا  ةحدو لكل محددا

 ةالقو أو الوزن أو كالحجم متواصلة مادية بمتغيرات أو ةمحدد بوحدات أما الكمية الوحدات تقاس) الخدمة أو ةالسلع من كمية

 (.لخإ. ..الوقت أو المساحة أو

 
 

ً  اإلعانة تكون وقد. المنتجة والخدمات السلع من ةوحد كل على تدفع إعانة هي ً  مبلغا  لخدمة،ا أو السلعة من كمية وحدة لكل معينا

ً  اإلعانة تحسب وقد. الخدمة أو السلعة ةوحد سعر من معينة مئوية ةكنسب القيمة أساس على تحسب قد أو  لفرقا بوصفها أيضا

 حين ستحقةم المنتجات على اإلعانة تصبح العادة وفي. فعالً  المشتري يدفعه الذي السوق سعر وبين دفمسته محدد سعر بين

 .أخرى ظروف في ةمستحق تصبح قد ولكنها تباع، أو الخدمة أو السلعة تنتج
 

 

 جالمنت غير الملموس ألصلا وضع أو أموال، تقديم مقابل منتج غير ملموس أصل أو مالي أصل مالك يتلقاه الذي الدخل هو

 .أخرى مؤسسية وحدة تصرف تحت
 

 

ً  اإلجمالي المحلي الناتج نهأ على اإلجمالي القومي الدخل يقاس  مقيمةال غير للوحدات تدفع التي األولية الدخول منه مخصوما

 ً  .المقيمة غير الوحدات من المتلقاة األولية الدخول ليهإ مضافا
 

 

 ميزان من هب للتصرف المتاح الدخل ويحسب للدخل، الثانوي التوزيع حساب في الموازن البند هو به للتصرف المتاح الدخل أن

 تلقاهات التي العينية، االجتماعية التحويالت عدا ما الجارية، التحويالت كل بجمع ما قطاع أو مؤسسية لوحدة األولية الدخول

 أو الوحدة تلك تدفعها التي العينية، االجتماعية التحويالت عدا ما الجارية، التحويالت جميع القطاع. وطرح ذلك أو الوحدة تلك

 .القطاع ذلك
 

 

 به صرفللت المتاح الدخل من عليه حصل سواء تتغير ال وقيمته. الدخل استخدام حساب صيغتي في الموازن البندهو  االدخار

ً  المعدل به للتصرف المتاح الدخل من أو النهائي االستهالك على قمنه اإلنفا مطروحا  .عليالف النهائي االستهالكمنه  مطروحا
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 الوحدات ينب أو المقيمة المؤسسية الوحدات بين تتم أن يمكن التي الجارية التحويالت أنواع مختلف من التحويالت هذه تتكون

 المقيمة. وغير المقيمة
 

 

 فيها تقدم لةمعام بأنه التحويل ويعرف المال رأس حساب من األيسر الجانب في المدفوعة أو المتلقاة الرأسمالية التحويالت تقيد

ً  ماإ تحويالً  مؤسسية وحدة ً  رأسماليا ً  تحويالً  أو نقدية دفعات شكل في نقديا ً  رأسماليا  ابل.مق يأ دون أخرى وحدة إلى عينيا
 

 

ً  االدخار صافيويساوي  المال رأس لحساب الموازن البند بأنه يعرف ً مخص المتلقاة الرأسمالية التحويالت ليهإ مضافا  منه وما

 .المدفوعة الرأسمالية التحويالت
 

 

ً  البيع سعر اويوتس المنتجات على اإلعانات وخصم الضرائب إضافة قبل السعر وتشمل ً  نتجاتالم على الضريبة ناقصا  زائدا

 .الفاتورة على تضاف قد اإلنتاج على تجارة أو نقل هوامش أية يةاألساس األسعار تشمل وال. المنتجات على اإلعانات
 

 

 ضرائب وأية مضافةال القيمة ضريبة باستثناء المنتجات على الضرائب صافي شامالً  البائع علية يحصل الذي السعر هو

 .الفاتورة على تضاف قد اإلنتاج على تجارة أو نقل هوامش وأية أخرى مستقطعة
 

 

ً  المنتج بسعر القيمة يساوي وهو المشتري تسليم السوق في والخدمات السلع تكلفة عن عبارة وهو  النقل امشهو إليها مضافا

ً مستبعد صمهاخ يعاد مشابهة ضرائب وأية المشتري يدفعها التي  .المقتطعة المضافة القيمة ضريبة منها ا

 
 

 العملية في لمشاركته جةنتي المنتج ويستعملها يمتلكها التي الثابتة األصول قيمة في( المحاسبية الفترة أثناء) التناقص بأنه يعرف

 بأحداث أو ةحربي بأعمال تدمر التي الثابتة األصول قيمة ذلك منيتض وال. عادية حوادث عن الناتج التلف أو القدم أو اإلنتاجية

 في لحاصلا االنخفاض يقيس الثابت المال رأس استهالك فإن ثم ومن الحدوث نادرة الكبيرة الطبيعية الكوارث مثل استثنائية

 .اإلنتاج ألغراض الثابتة األصول منفعة
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 لتركيزا هو القومية بالحسابات المتعلقة اإلحصاءات نشر في الخليجي االحصائي المركز يراعيها التي لمهمةا الجوانب من

 بقية عم وتفاعلها دورها برازإ كذلك ومتماسكة، كبيرة واجتماعية اقتصادية ككتلة الخليجي التعاون مجلس دور برازإ على

 الظروف بين للمقارنة أيضا   نحتاج وكذلك المجلس، مستوى على المؤشرات لتجميع دوما   نحتاج ذلك جلأ ومن. العالم

 بيانات لىإ للوصول إحصائيا   صحيحة طريقة اتباع أهمية تبرز لذا. ةحد على عضو دولة لكل النسبية واالقتصادية االجتماعية

  .المنطقية للمقارنة قابلة

 ستوىم على اإلجمالي المحلي الناتج نمو ومعدالت القومية، الحسابات إحصاءات بنشر الخليجي االحصائي المركز يقومو

 االسمي رفالص سعر باستخدام األمريكي الدوالر إلى المحلية العملة من البيانات تحويل يتم حيث التعاون، مجلس وتكتل دول

 لتعادل فقاو القومية هم مؤشرات الحساباتأ 2و1سيعرض الجدولين  ذلك إلى وباإلضافة. والثابتة الجارية باألسعار وتعرض

 م.2015لعام  (Purchasing Power Parities) الشرائية القوة

 فإن لذا لوطنية،ا وبالعمالت الوطنية األسعار لمستويات وفقا   اإلجمالي المحلي بيانات الناتج توفر حصائيةاإل التقديرات وكون

 سعارأ اتتوفير مستوي على تقوم أن يجب حة،الصحي المقارنة نأ حيث. للمقارنة المنطقية قابل غير اإلجمالي المحلي الناتج

 ليةآ حدا إل الشرائية القوة تعادل طريقة استخدام بذلك للقيام اآلن دوليا المعتمد ومن. عنهاالتعبير  يتم موحدة وعملة مشتركة

 يثح. ألسعارا في االنكماش معامل تقابل أسعار مؤشرات هي الشرائية القوة تعادل أن حيث. مزدوجة لهذه البيانات تحويل

 فاتاالختال إزالة طريق عن المختلفة لالقتصادات اإلجمالي المحلي الناتج بين الصحيحة المقارنة الممكن من تجعل أنها

 .بينها السعرية

 International) الدولية المقارنات برنامج خالل من تجميعها يتم الشرائية القوة تعادل معامالت نأ ذكره الجدير ومن

Comparison Program)، لسمج دول وتشارك. إقليمي أساس على ويتم الدولي، البنك يقوده دولي إحصائي برنامج وهو 

 غربيل واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقوده الذي الدولية المقارنات برنامج في آسيا غربي مكون ضمن الخليجي التعاون

 (.ESCWAآسيا)
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Table1: Gross Domestic Product at Current Prices in GCC Countries, GDP Per Capita, 2015 
 

 
 
 
 

 البيان

اإلمارات  
العربية 

املتحدة        
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة 
العربية 

 السعودية
K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 قطر دولة
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 

مجلس 
 التعاون 

GCC 
Item 

 اإلجمالي املحلي الناتج
 الجارية باألسعار

 (مليار عملة محلية)
1,359.9 11.7 2,453.5 26.9 599.3 34.3 … 

Gross domestic product, 
current prices 
)Billions National 
currency( 

 اإلجمالي املحلي الناتج
 ريةالجا باألسعار

 (مليار دوالر أمريكي)
370.3 31.1 654.3 69.8 164.6 114.1 1,404.2 

Gross domestic product, 
current prices 
)Billions U.S. Dollars( 

 اإلجمالي املحلي الناتج
وفقا  الجارية باألسعار

 *لتعادل القوة الشرائية 
 (مليار دوالر أمريكي)

642.7 64.2 1,704.3 177.0 316.4 292.6 3,197.1 

Gross domestic product 
based on purchasing-
power-parity (PPP) * 
)Billions U.S. Dollars( 

املساهمة النسبية في 
الناتج املحلي العالمي وفقا 

 *لتعادل القوة الشرائية 
 نسبة )%(

0.6 0.1 1.5 0.2 0.3 0.3 2.8 

Gross domestic product 
based on purchasing-
power-parity (PPP) share 
of world total*                        
Percent (%) 

معدل التحويل الضمني 
 *لتعادل القوة الشرائية 

 ردوال  لكل الوطنية العملة
 دولي

2.1 0.2 1.4 0.2 1.9 0.1 
... 
 

Implied PPP conversion 
rate* National currency 
per U.S. Dollars 

اتج نصيب الفرد من الن
 اإلجمالياملحلي 

 (العملة املحلية)
164,557.3 8,540.6 79,120.5 6,455.8 245,835.3 8,641.2 ... 

Gross domestic product 
per capita, current prices 
 )National currency( 

نصيب الفرد من الناتج 
  اإلجمالياملحلي 

 (مريكي)دوالر ا
44,808.0 22,714.3 21,180.1 16,790.2 67,537.2 28,710.3 ... 

Gross domestic product 
per capita, current prices 
)U.S. Dollars( 

 الناتج من الفرد نصيب
وفقا  اإلجمالي املحلي

 *لتعادل القوة الشرائية 
 (مريكي)دوالر ا

67,081.5 49,601.0 54,949.3 46,091.1 130,686.0 71,182.3 ... 

Gross domestic product 
based on purchasing-
power-parity (PPP) per 
capita GDP* 
)U.S. Dollars( 

2017 أبريل العالمي، االقتصاد آفاق بيانات *املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة  *Source: World Economic Outlook Database, April 2017 



Section 1:
National Accounts
at GCC level

القسم األول : 

 الحسابات القومية على مستوى

 مجلس التعاون الخليجي 

2021

   

15 
 

 سمي،اإل الصرف سعر باستخدام وذلك الجارية سعارباأل اإلجمالي المحلي الناتج لقيمة وفقا   الدولي الترتيب 2 الجدول ويبين

 باألسعار جمالياإل المحلي بالناتج مقاسا   العالم في اقتصاد كأكبر الترتيب لهذا مريكيةاأل المتحدة الواليات تصدر يظهر حيث

 في الميا  ع عشر الحادية بالمرتبة نالتعاو مجلس دول تكتل وجاء هذا الثانية، المرتبة في الصين تليها م،2015 لعام الجارية

 .م2015 عام

حيث  .أمريكي(دوالر  ار)ملي بتعادل القوة الشرائية مقاسا   اإلجماليلقيمة الناتج المحلي  الترتيب الدولي وفقا  كما يبن الجدول 

محلي بتعادل لقيمة الناتج ال وفقا   ن الصين احتلت المرتبة األولى عالميا  أفي الترتيب الدولي، فنالحظ  يظهر االختالف واضحا  

تريليون دوالر أمريكي، ثم جاءت الواليات المتحدة بالمرتبة الثانية، وبالمقابل فقد ارتفع الترتيب  19.7القوة الشرائية وبقيمة 

 ثامنة وفقا  لى المرتبة الإسمي ليصل الحقيقي لمجلس التعاون من المرتبة الحادية عشر وفقا للتجميع حسب سعر الصرف اإل

 م. 2015لتعادل القوة الشرائية في عام 

22015

Table2: Gross domestic product based on: purchasing-power-parity (PPP), nominal exchange rate, 2015 

 أمريكي(سمي)مليار دوالر لصرف اإل ا حسب سعر اإلجمالي املحليالناتج 
Gross domestic product at nominal exchange rate 

(Billions U.S .Dollars( 

 أمريكي()مليار دوالر  تعادل القوة الشرائيةحسب  اإلجمالي املحليالناتج 
Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP), 

(Billions Current International dollar( 

Country name 
 الترتيب العالمي 
World ranking 

  اإلجمالي املحليالناتج 
Gross domestic product 

  اإلجمالي املحليالناتج 
Gross domestic product 

 الترتيب العالمي 
World ranking 

 اسم الدولة 

United States 1 18,036.7 18,036.7 2 ة الواليات املتحد 

China 2 11,226.2 19,695.7 1  الصين 

Japan 3 4,382.4 5,118.7 4 اليابان 

Germany 4 3,365.3 3,860.1 5 أملانيا 

United Kingdom 5 2,863.3 2,700.6 10 اململكة املتحدة 

France 6 2,420.2 2,665.9 11  فرنسا 

India 7 2,088.2 8,003.4 3 الهند 

Italy 8 1,825.8 2,186.3 13 إيطاليا 

Brazil 9 1,801.5 3,216.2 7 البرازيل 

Canada 10 1,552.8 1,637.1 17 كندا 

GCC 11 1,404.2 3,197.1 8 مجلس التعاون الخليجي 

Korea 12 1,382.8 1,856.4 15  كوريا الجنوبية 

Russia 13 1,365.9 3,759.7 6 روسيا 

Australia 14 1,229.7 1,143.6 20  استراليا 

Spain 15 1,193.6 1,612.8 18 اسبانيا 

Mexico 16 1,151.0 2,234.2 12 املكسيك 

Indonesia 17 861.1 2,849.8 9 اندونيسيا 

Turkey 18 859.0 1,907.6 14 تركيا 

Saudi Arabia 19 651.8 1,704.3 16 اململكة العربية السعودية 

Islamic Republic of Iran 30 374.3 1,347.5 19  انإير 

*Source: World Economic Outlook Database, April 2017 2017أبريل  العالمي، االقتصاد آفاق بيانات *املصدر: صندوق النقد الدولي، قاعدة 
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 : 

ما  أوبك خام سلة سعر متوسط وصل ، حيثم 2015 – 2010خالل الفترة  في ظل االنخفاض الحاد بأسعار النفط العالمية

صادرات النفط م، واعتماد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على 2015دوالر أمريكي للبرميل في عام  49.5يعادل 

ادية فيها. صللمحافظة على مكتسبات التنمية االقت عدة تحديات يالخليجمجلس التعاون دول  تواجه اقتصادات ،الخام ومشتقاته

اإلسمي على مستوى مجلس  اإلجماليلى تراجع ملحوظ في الناتج المحلي إحيث أن انخفاض أسعار النفط العالمية أدى 

 التعاون الخليجي. 

 دوالر مليار 1,404.2ليصل إلى  %14.5م بما نسبته 2015باألسعار الجارية في عام  اإلجماليفقد تراجع الناتج المحلي 

  .م2014 عام في أمريكي دوالر مليار 1,641.6 م مقابل2015في عام  أمريكي

120112015 

Figure 1: Gross Domestic Product at current prices in GCC with Growth rate, 2011-2015 

 

 التعاون مجلس دول اقتصادات في كبيرة أهمية يشكل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة() النفطي القطاع يزال وال

في دول مجلس التعاون باألسعار الجارية  اإلجمالي.% في الناتج المحلي 427. نسبته بما القطاع هذا ساهم حيث الخليجي،

ً  النخفاضنتيجة  وقد شهد القطاع النفطي م،2015الخليجي خالل عام  ً  أسعار النفط تراجعا على مستوى مجلس  ملحوظا

مليار دوالر 385.0 حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع ما مقداره م، 2015خالل عام  %44.1 بمعدل الخليجي التعاون

 م. 2014مليار دوالر أمريكي في عام  689.3أمريكي مقابل 
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Table 3: Gross Domestic Product at current prices in GCC, Oil and Non-oil sectors, 2011-2015 

 Economic sector 2015 2014 2013 2012 2011 القطاع االقتصادي

ي*)مليون دوالر القطاع النفط
 امريكي(

699,051.7 763,810.5 739,023.0 689,307.5 385,016.2 
Oil sector * (Millions 
USD) 

 (%) Growth rate 44.1- 6.7- 3.2- 9.3 48.8 معدل النمو )%(
املساهمة النسبية في الناتج 

 )%( اإلجمالياملحلي 
48.6 48.4 45.6 42.0 27.4 Share of GDP(%) 

 ير النفطيالقطاع غ
 )مليون دوالر امريكي( 

748,927.3 824,783.0 890,765.4 963,007.4 1,024,309.7 
The non-oil sector 
 (Millions USD) 

 (%) Growth rate 6.4 8.1 8.0 10.1 11.2 معدل النمو )%(
املساهمة النسبية في الناتج 

 )%( اإلجمالياملحلي 
52.1 52.3 55.0 58.7 72.9 Share of GDP(%) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

(9,663.7) (11,229.4) (10,156.5) (10,665.6) (5,150.6) 
Taxes less Subsidies on 
products 

عار باألس اإلجماليالناتج املحلي 
 الجارية )مليون دوالر امريكي(

1,438,315.4 ,1,577 364.1 1,619,631.8 .1,641,649 2 1,404,175.3 
GDP at current prices  
(Millions USD) 

 (%) Growth rate 14.5- 1.4 2.7 9.7 26.3 معدل النمو )%(

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

 

ً بلغت نسبته و لى إم لتصل 2015باألسعار الجارية في عام  %6.4شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموا

األنشطة  همأم، وعلى مستوى 2014مليار دوالر أمريكي في عام  963.0 بمليار دوالر أمريكي مقارنة 1,024.3

 الوساطة المالية واألنشطة العقارية واإليجارية وأنشطة المشاريع التجارية االقتصادية ضمن القطاع غير النفطي، سجل نشاط

ً نمو لى إلتصل أمريكي  مليار دوالر 219.6من نشاط ارتفعت القيمة المضافة لهذا ال، حيث %6.8لى إنسبته وصلت  ا

 االجتماعي والضمان والـــدفـــاع، العـــامــة اإلدارةوكذلك حقق نشاط  ،م2015أمريكي في عام  مليار دوالر 234.4

ً نمواإلجباري  لى إلتصل أمريكي  مليار دوالر 162.9من نشاط ارتفعت القيمة المضافة لهذا ال، حيث %14.9بنسبة  ا

ونشاط ، الفنادق والمطاعمو ئةتجارة الجملة والتجز هذا وحقق كل من نشاط، م2015أمريكي في عام  مليار دوالر 187.2

على التوالي.  %6.5 ،%7.5، %5.2نمواً باألسعار الجارية بمعدل  النقل والتخزين واالتصاالت ونشاط ،التشييد والبناء

 إلى النشاطالقيمة المضافة لهذا  م، حيث وصلت2015في عام  %2.1وبالمقابل تراجع نشاط الصناعة التحويلية بما نسبته 

  .م2014دوالر أمريكي في عام مليار  158.6مقارنة بـ  م2015عام  أمريكي دوالرمليار  155.3
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Figure 2: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC, Percentage 
Distribution, 2015 
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Figure 3: Gross Domestic Product at current prices in GCC Countries with Growth rate, 2013-2015 
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مليار دوالر أمريكي خالل عام  881.4إلى أن حجم اإلنفاق االستهالكي النهائي وصل إلى ما قيمته  اإلحصاءات الرسميةتشير 

ً 2014مليار دوالر أمريكي في عام  861.0م مقارنة بـ 2015 د ساهم ، وقم2014مقارنة بعام  %2.4بذلك بما نسبته  م، مرتفعا

م. ويمثل اإلنفاق 2015لدول مجلس التعاون الخليجي خالل عام  اإلجماليمن الناتج المحلي  %62.8هذا اإلنفاق بما نسبته 

 330.2 م عند2015في عام مستقراً الكي النهائي، حيث بقي االسته من قيمة اإلنفاق %37.5االستهالكي الحكومي ما نسبته 

، وكذلك ارتفع االستهالك النهائي الخاص على مستوى دول مجلس التعاون م2014عام  كما كان فيمليار دوالر أمريكي 

ي، مرتفعاً مليار دوالر أمريك 530.7مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  551.2م ليصل إلى ما قيمته 2015الخليجي خالل عام 

 .م2014م مقارنة بعام 2015في عام  %3.9بذلك بما نسبته 

وفيما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال )يشمل إجمالي تكوين رأس المال الثابت باإلضافة إلى التغير في المخزون( فقد ارتفع 

مليار  435.4ابل ما قيمته مليار دوالر أمريكي مق 455.6 ، حيث وصل إلى ما قيمته%4.7م بما نسبته 2015خالل عام 

 اإلجماليمن إجمالي قيمة الناتج المحلي  %32.4الي تكوين رأس المال ما نسبته إجم ساهموي ،م2014في عام  دوالر أمريكي

 م.2015لدول مجلس التعاون الخليجي خالل عام 

الواردات من السلع والخدمات( وانخفضت قيمة صافي الصادرات من السلع والخدمات )الصادرات من السلع والخدمات ناقصا 

، حيث 2014في العام  مليار دوالر أمريكي 345.3مليار دوالر أمريكي مقابل ما قيمته  67.1م لتصل إلى 2015خالل عام 

متأثرة باالنخفاض في أسعار النفط العالمية، وكذلك انخفضت  %26.5انخفضت قيمة الصادرات من السلع والخدمات بما نسبته 

 مليار دوالر أمريكي. 731.2م لتصل إلى ما قيمته 2015خالل عام  %1.3ات من السلع والخدمات بنسبة قيمة الوارد

 %57.0م لتصل إلى ما نسبته 2015للصادرات من السلع والخدمات خالل عام  المساهمة النسبية تونتيجة لذلك فقد انخفض

 م. 2014في عام  %66.1نة بما نسبته من إجمالي قيمة الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي مقار

للواردات من السلع والخدمات بالقيمة المطلقة )حيث أن الواردات من السلع والخدمات تساهم  المساهمة النسبية تبينما زاد

 م.2014خالل عام  %45.1م مقارنة بـ 2015في عام  %52.1باً في قيمة الناتج( لتصل إلى سل

على مستوى مجلس التعاون الخليجي خالل  اإلجماليحسب مكونات اإلنفاق في الناتج المحلي  التوزيع النسبي 4ويبين الشكل 

 م.2015عام 
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Figure 4: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC, Percentage Distribution, 2015 
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Figure 5: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, Percentage 
Distribution, 2015 
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لدول مجلس التعاون لدول الخليج  باألسعار الجارية اإلجماليإلى تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي  6يشير الشكل 

دول مجلس التعاون في  اإلجماليم، حيث وصل نصيب الفرد من الناتج المحلي 2015 – 2011العربية خالل الفترة 

م، 2014ألف دوالر أمريكي خالل عام  32.9م مقارنة بما قيمته 2015ألف دوالر أمريكي خالل عام  27.4الخليجي إلى 

 م. 2014مقارنة بعام  م2015في عام  %16.7ومن المالحظ انخفاض نصيب الفرد بنسبة عالية بلغت 
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Figure 6: Gross Domestic Product Per Capita at current prices in GCC, 2011 – 2015 
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مليار دوالر أمريكي  1,426.2م، حيث وصل إلى ما قيمته 2015خالل عام  %14.0سجل الدخل القومي انخفاضاً بما نسبته 

م، كما سجل إجمالي الدخل القومي المتاح التصرف به انخفاضاً 2014مليار دوالر أمريكي في عام  1659.1مقابل ما قيمته 

مليار  1540.7مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ  1,313.3م حيث بلغ ما قيمته 2015خالل عام  %14.8غت بنسبه قليلة بل

 م.2014دوالر أمريكي في عام 

ً 2015مليار دوالر أمريكي خالل عام  431.9ما قيمته  اإلجماليوقد بلغ حجم االدخار القومي   %36.5بنسبة  م منخفضا

 م.2014ر أمريكي خالل عام مليار دوال 679.7مقارنة بما قيمته 

 

7
20102015 

Figure 7: Gross Domastic Product, Gross National, Disposable Income at current prices in GCC, 
2010 -2015 
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1.2  Accounts at Constant Prices (100=2010)
       at GCC Level

 2.1  الحسابات باألسعار الثابتة (100=2010) على   

         مستوى مجلس التعاون الخليجي
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1002010

لنمو الحقيقي نها تعكس اأباألسعار الثابتة هي أساس عملية التحليل االقتصادي، حيث  اإلجماليلمحلي تعتبر تقديرات الناتج ا

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

باألسعار  اإلجماليالناتج المحلي  م، حيث بلغ معدل نمو2015-2013ترة في نسبة النمو خالل الف التعاون الخليجي استقراراً 

 1445.5ما قيمته  إلى الخليجي لمجلس التعاون اإلجماليالمحلي وصل الناتج حيث  ،%3.3 ( ما نسبته2010=100ثابتة )ال

  م.2014في عام  أمريكيمليار دوالر  1399.1ب مقارنة  أمريكيمليار دوالر 
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Figure 8: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) in GCC, Growth Rate, 2011-2015 
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Figure 9: Gross Domestic Product at current and constant prices (2010=100) in GCC Countries, 
Implicit price deflator, 2011-2015 
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Table 4: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) and Growth Rate in GCC, Oil and Non-oil sectors, 
 2011-2015 

 Economic sector 2015 2014 2013 2012 2011 القطاع االقتصادي

 القطاع النفطي*
 )مليون دوالر امريكي(

452,854.6 479,877.6 477,830.1 479,576.8 493,268.1 
Oil sector * 
(Millions USD) 

 (%) Growth rate 2.9 0.4 0.4- 6.0 12.1 معدل النمو )%(
املساهمة النسبية في الناتج املحلي 

 )%( اإلجمالي
36.5 36.6 35.3 34.3 34.1 Share of GDP(%) 

 القطاع غير النفطي
 )مليون دوالر امريكي( 

795,105.6 841,403.3 886,567.1 929,964.9 957,577.4 
The non-oil sector 
 (Millions USD) 

 (%) Growth rate 3.0 4.9 5.4 5.8 7.5 معدل النمو )%(

املساهمة النسبية في الناتج املحلي 
 )%( اإلجمالي

64.2 64.2 65.4 66.5 66.2 Share of GDP(%) 

الضرائب مخصوما منها اإلعانات 
 على اإلنتاج

(8,926.9) (9,874.0) (9,363.0) (10,437.2) (5,359.3) 
Taxes less Subsidies on 
products 

ر باألسعا جمالياإل الناتج املحلي 
 ( 2010=100)  الثابتة

 )مليون دوالر امريكي(
,1,239 033.8 ,1,311 406.4 ,1,355 034.1 ,1,399 104.3 ,1,445 485.7 

GDP at constant prices 
(2010=100) 
(Millions USD) 

 (%) Growth rate 3.3 3.3 3.3 5.8 8.8 معدل النمو )%(

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

 

لتصل  % 3.0م بنسبة 2015في عام ( 2010=100ثابتة )ير النفطي نموا باألسعار الشهدت القيمة المضافة للقطاع غو

حققت جميع األنشطة االقتصادية  وقد، م2014عام  أمريكيمليار دوالر  930.0ب مقارنة  أمريكيمليار دوالر  957.6 إلى

 م.  2015معدالت نمو إيجابية خالل عام أيضا ضمن القطاع غير النفطي 

، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذا النشاط م2015في عام  %6.2 إلىالتشييد والبناء أعلى نسبة نمو وصلت  فقد سجل نشاط

الصناعة ، تاله نشاط م2015في عام  أمريكيمليار دوالر  99.1 إلىلتصل م 2014في عام  أمريكيمليار دوالر  93.3من 

م 2014عام  أمريكيمليار دوالر  138.6من  لهذا النشاط، حيث ارتفعت القيمة المضافة %4بمعدل نمو بلغ  التحويلية

 م. 2015في عام  أمريكيمليار دوالر  144.1 إلىلتصل 
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Figure 10: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, Percentage 
Distribution 2015  
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Figure 11: Gross Domestic Product at constant prices in GCC Countries,Growth rate, 2013-2015  
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ً 2015في عام ( 2010=100االستهالكي النهائي باألسعار الثابتة ) اإلنفاقحجم  بقي خالل عام  م عند نفس مستواه تقريبا

 اإلجماليمن الناتج المحلي  %52.5ما نسبته ب اإلنفاق، وقد ساهم هذا أمريكي مليار دوالر 759.6 م حيث بلغ ما قيمته2014

حكومي ما االستهالكي ال اإلنفاقم. ويمثل 2015( لدول مجلس التعاون الخليجي خالل عام 2010=100باألسعار الثابتة )

 االستهالك النهائي الخاص على مستوى دول مجلس التعاون بلغاالستهالكي النهائي، وكذلك  اإلنفاقمن قيمة  %37.4نسبته 

، م2014أمريكي في عام مليار دوالر  478.6مقارنة بـ أمريكي مليار دوالر  475.2م ما قيمته 2015عام  خالل الخليجي

ً م  .%0.7بذلك بما نسبته  تراجعا

ام التغير في المخزون( فقد ارتفع خالل ع وتكوين رأس المال الثابت  إجمالييما يتعلق بإجمالي تكوين رأس المال )يشمل وف

أمريكي مليار دوالر  420.0مقابل ما قيمته  أمريكيمليار دوالر  455.3ما قيمته  إلى، حيث وصل %8.3م بما نسبته 2015

باألسعار  اإلجماليالناتج المحلي قيمة  إجماليمن  %31.5أس المال ما نسبته تكوين ر إجمالي، هذا ويمثل م2014 عامفي 

  م.2015خالل عام  الخليجي لدول مجلس التعاون( 2010=100الثابتة )

 –( )الصادرات من السلع والخدمات 2010=100وفيما يتعلق بقيمة صافي الصادرات من السلع والخدمات باألسعار الثابتة )

 215.4مقابل ما قيمته  أمريكيمليار دوالر  227.9 إلىصل م لي2015خالل عام رتفع لع والخدمات( فقد االواردات من الس

على من الزيادة أنسبة من السلع والخدمات ب صادراتنتيجة زيادة ال رتفاع، وجاء هذا االم2014أمريكي في عام مليار دوالر 

لتصل إلى ما قيمته  %0.4درات من السلع والخدمات بما نسبته من السلع والخدمات، حيث ارتفعت قيمة الصا في الواردات

خالل عام  %1.2قيمة الواردات من السلع والخدمات بنسبة  م، وبالمقابل انخفضت2015مليار دوالر أمريكي في عام  910.2

الخدمات في الناتج للصادرات من السلع و المساهمة النسبية ت. وبلغأمريكيمليار دوالر  682.3ما قيمته  إلىم لتصل 2015

ما نسبته  إلىم لتصل 2014خالل عام  الخليجي ( على مستوى مجلس التعاون2010=100باألسعار الثابتة ) اإلجماليالمحلي 

الواردات من السلع والخدمات تساهم  أنللواردات من السلع والخدمات بالقيمة المطلقة )حيث  المساهمة النسبية ت. وبلغ63%

 ً  م.2015خالل عام  %47.2 إلىتج( لتصل في قيمة النا سلبا

 

 

 

 

% 63.0
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Figure 12: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Percentage 
Distribution, 2015  
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Figure 13: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices in GCC Countries, Percentage 
Distribution, 2015 
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Table 5: Main National Accounts Aggregates in GCC, 2011-2015 

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

 ة باألسعار الجاري اإلجماليالناتج املحلي 
 ر أمريكي()مليار دوال 

1,438 1,577 1,620 1,642 1,404 
GDP at Current Prices 
 (billion USD) 

 14.5- 1.4 2.7 9.7 26.3 )%(الجارية  باألسعار النمو معدل
Growth Rate at Current Prices 
(%) 

 ة باألسعار الثابت اإلجماليالناتج املحلي 
 )مليار دوالر أمريكي( 2010=100

1,239 1,311 1,355 1,399 1,445 
GDP at Constant Prices  
2010 = 100 (billion USD)  

 3.3 3.3 3.3 5.8 8.8 معدل النمو باألسعار الثابتة )%(
Growth Rate at Constant Prices 
(%) 

 GDP Deflator 97.1 117.3 119.5 120.3 116.1 اإلجماليمخفض الناتج املحلي 

 Population (Millions) 51.1 49.9 48.4 47.1 45.8 عدد السكان )مليون نسمة(

  لياإلجمانصيب الفرد من الناتج املحلي 
 )دوالر األمريكي(

31,433.7 33,495.3 33,445.6 32,928.0 27,482.7 
GDP Per Capita  
(USD) 

نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي 
 )%( اإلجمالي

22.8 6.6 -0.1 -1.5 -16.7 
Growth of GDP Per Capita 
 (%) 

إجمالي الدخل القومي )مليار دوالر 
 أمريكي(

1,437.2 1,580.2 1,630.4 1,659.1 1,426.2 
Gross National Income (billion 
USD) 

 إجمالي الدخل القومي املتاح للتصرف به
 )مليار دوالر أمريكي( 

1,358.9 1,492.9 1,521.1 1,540.7 1,313.3 
Gross Disposable National 
Income (billion USD) 

 إجمالي االدخار القومي
 )مليار دوالر أمريكي( 

694.9 775.3 743.4 679.7 431.9 
Gross National Savings 
(billion USD) 

 الصادرات من السلع والخدمات 
 )مليار دوالر أمريكي(

1,003.8 1,134.4 1,141.6 1,085.9 798.3 
Exports of Goods and Services 
(billion USD) 

 الواردات من السلع والخدمات 
 )مليار دوالر أمريكي(

584.4 657.1 698.6 740.6 731.2 
Imports of Goods and Services 
(billion USD) 

الصادرات من السلع والخدمات إلى 
 )%( اإلجماليالناتج املحلي 

69.8 71.9 70.5 66.1 56.9 
Exports of Goods and Services 
As (%)  of GDP  

الواردات من السلع والخدمات إلى الناتج 
 )%( اإلجمالياملحلي 

40.6 41.7 43.1 45.1 52.1 
Imports of Goods and Services 
as (%) of GDP 

اإلنفاق االستهالكي النهائي إلى الناتج 
 )%( اإلجمالياملحلي 

46.2 45.5 48.0 52.4 62.8 
Final Consumption 
Expenditure as (%) of GDP 

إجمالي تكوين الرأسمالي إلى الناتج املحلي 
 )%( اإلجمالي

24.7 24.2 24.6 26.5 32.4 
Gross Capital Formation as (%) 
of GDP 

( في ميزانية -الفائض )+( أو العجز )
 الحكومة )مليار دوالر أمريكي(

119.6 164.3 104.0 17.4 -152.1 
Surplus (+) or Deficit (-) in the 
government budget (billion 
USD) 

( في ميزانية -الفائض )+( أو العجز )
 (اإلجماليالحكومة )% للناتج املحلي 

8.5 11.7 7.4 1.2 -10.8 
Surplus (+) or Deficit (-) in the 
government budget as (%) of 
GDP 
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Table 6: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC, 2011 - 2015 

 Millions USD      أمريكي مليون دوالر

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات 
 وصيد األسماك

18,897.5 .19,660 2 20,669.5 .21,696 7 22,285.4 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

التعــدين واستخراج 
 الحجارة

702,567.3 767,555.8 743,039.0 693,616.0 ,389 583.5 Mining and quarrying 

148,004. 134,240.0 الصناعـــات التحويلية 5 150,027.8 .158,585 6 155.306.2 Manufacturing 

الكهرباء، الغاز وإمداد 
 املياه

20,026.5 22,153.6 23,880.7 .25,662 7 28,172.6 Electricity, gas and water supply 

82,263. 77,991.0 التــشــييد والبناء 2 90,650.8 102,737.0 110,477.1 Construction 

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

119,466.8 129,966.5 144,113.6 155,709.1 163,783.7 
Wholesale, retail trade, hotels and 
restaurants 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

77,280.3 .82,645 7 87,180.2 93,274.8 99,335.1 
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية 

 ةالتجاريوأنشطة املشاريع 
159,063.3 177,159.8 200,854.0 .219,566 0 234,423.4 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
والضمان االجتماعي 

 اإلجباري 
125,793.0 .142,525 8 152,795.4 .162,883 0 187,205.0 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

والصحة والعمل  التعليم
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

41,546.8 .47,210 4 50,795.6 56,172.9 57,902.5 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

3,707.0 4,133.3 4,701.9 .5,169 3 5,623.8 
Private households with 
employed persons 

يساوي إجمالي القيم 
املضافة، باألسعار 

 األساسية
1,480,579.3 1,623,278.8 1,668,708.6 .1,695,073 2 ,1 454,098.4 

Equal value added, gross, at basic 
prices 

ناقصا خدمات الوساطة 
املالية املقاسة بصورة غير 

 مباشرة
32,600.3 .34,685 3 38,920.2 .42,758 4 44,772.5 

Less financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

زائدا الضرائب مخصوما 
 منها اإلعانات على اإلنتاج

(9,663.7)  (11,229.4) (10,156.5)  (10,665.6)  (5,150.6)  
Plus taxes less subsidies on 
products 

الناتج املحلي يساوي 
بأسعار السوق  اإلجمالي
 الجارية

1,438,315.4 ,1,577 364.1 1,619,631.8 .1,641,649 2 1,404,175.3 
Equal gross domestic product at 
current prices 
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Table 7: Gross Domestic Product by Economic Activity at Current Prices in GCC, Growth Rate 2011 – 2015 

 (%) Growth Rate      معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات 
 وصيد األسماك

5.3 4.0 5.1 5.0 2.7 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

التعــدين واستخراج 
 الحجارة

48.5 9.3 -3.2 -6.7  -43.8 Mining and quarrying 

 Manufacturing 2.1- 5.7 1.4 10.3 19.9 الصناعـــات التحويلية

الكهرباء، الغاز وإمداد 
 املياه

11.6 .10 6 .7 8 7.5 9.8 Electricity, gas and water supply 

 Construction 7.5 13.3 10.2 5.5 6.7 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

9.3 8.8 .10 9 8.0 5.2 
Wholesale, retail trade, hotels and 
restaurants 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

11.2 6.9 5.5 7.0 6.5 
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية 

 وأنشطة املشاريع التجارية
7.6 11.4 13.4 9.3 6.8 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

ارة العـــامــة والـــدفـــاع، اإلد
والضمان االجتماعي 

 اإلجباري 
11.9 13.3 7.2 6.6 14.9 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

والصحة والعمل  التعليم
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

12.9 13.6 7.6 10.6 3.1 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

10.2 11.5 13.8 9.9 8.8 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

26.2 .9 6 2.8 1.6 -14.2 Value added, gross, at basic prices 

خدمات الوساطة املالية 
املقاسة بصورة غير 

 مباشرة
9.5 6.4 12.2 9.9 4.7 

Financial intermediation services 
indirectly measured (fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

125.9 16.2 -9.6 5.0 -51.7 Taxes less subsidies on products 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

26.3 9.7 2.7 1.4 -14.5 
Gross domestic product at current 
prices 
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Table 8: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC, Percentage Distribution, 2011 – 2015 

 (%) Percentage Distribution      التوزيع النسبي )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات 
 وصيد األسماك

1.3 1.2 1.3 1.3 1.6 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

التعــدين واستخراج 
 الحجارة

48.8 48.7 45.9 42.3 27.8 Mining and quarrying 

 Manufacturing 11.1 9.7 9.3 9.4 9.3 الصناعـــات التحويلية

الكهرباء، الغاز وإمداد 
 املياه

1.4 1.4 1.5 1.6 2.0 Electricity, gas and water supply 

 Construction 7.9 6.3 5.6 5.2 5.4 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

8.3 8.2 8.9 9.5 11.7 
Wholesale, retail trade, hotels and 
restaurants 

النقل والتخزين 
 واالتصاالت

5.4 5.2 5.4 5.7 7.1 
Transport, storage and 
communications 

وساطة املالية واألنشطة ال
العقارية واإليجارية 

 وأنشطة املشاريع التجارية
11.1 11.2 12.4 13.4 16.7 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
والضمان االجتماعي 

 اإلجباري 
8.7 9.0 9.4 9.9 .13 3 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

والصحة والعمل  التعليم
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

2.9 3.0 3.1 3.4 4.1 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

عين األسر الخاصة التي ت
 أفرادا لألعمال املنزلية

0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

102.9 102.9 103.0 103.3 103.6 Value added, gross, at basic prices 

خدمات الوساطة املالية 
املقاسة بصورة غير 

 مباشرة
2.3 2.2 2.4 2.6 3.2 

Financial intermediation services 
indirectly measured (fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

-0.7 -0.7 -0.6 -0.6 -0.4 Taxes less subsidies on products 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at current 
prices 
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Table 9: Gross Domestic Product by Expenditures at Current Prices in GCC, 2011 – 2015 
 

      Millions USD                    أمريكي ليون دوالرم

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

048.0,664  717,590.5 .777,664 7 .860,966 5 881,415.9 
Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

306.7,441  465,333.1 .85,9204 6 .530,708 6 .551,169 3 
Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

3.222,741  252,257.4 .291,744 1 330,257.9 .330,246 6 
General government final 
consumption expenditure 

9.1354,79 إجمالي تكوين رأس املال  238 ,457.2 .98,9153 0 .435,358 4 455,622.4 Gross capital formation 

الصادرات من السلع 
 والخدمات

4.1,003,727  5.91,134,38  1,141,639.3 .1,085,938 5 798,309.2 Exports of goods and services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

2.2584,37  657,071.7 698,587.7 740,613.8 731,172.6 
Imports of goods and 
services 

عار بأس اإلجماليالناتج املحلي 
 السوق الجارية

1,438,315.4 ,1,577 364.1 1,619,631.8 .1,641,649 2 1,404,175.3 
Gross domestic product at 
current prices 
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Table 10: Gross Domestic Product by Expenditures at Current Prices In GCC, Growth Rate, 2011 – 2015 

 (%) Growth Rate       معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان    

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

10.6 8.1 8.4 10.7 2.4 
Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

6.7 5.4 4.4 9.2 3.9 
Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

19.1 13.3 15.7 13.2 0.0 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 4.7 9.1 4.3 7.8 9.8 الإجمالي تكوين رأس امل

الصادرات من السلع 
 والخدمات

44.8 13.0 0.6 -4.9 -26.5 
Exports of goods and 
services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

22.3 12.4 6.3 6.0 -1.3 
Imports of goods and 
services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

26.3 9.7 2.7 1.4 -14.5 
Gross domestic product at 
current prices 
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Table 11: Gross Domestic Product by Expenditures at Current Prices in GCC, Percentage Distribution, 
 2011 -2015 

 (%) Percentage Distribution         التوزيع النسبي )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

46.2 45.5 48.0 52.4 62.8 
Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

30.7 29.5 30.0 32.3 39.3 
Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

15.5 16.0 18.0 20.1 23.5 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 32.4 26.5 24.6 24.2 24.7 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

69.8 71.9 70.5 66.1 56.9 
Exports of goods and 
services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

40.6 41.7 43.1 45.1 52.1 
Imports of goods and 
services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
current prices 
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Table 12: Relations among Product, Income, and Savings in GCC, 2011 - 2015 
 

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

 اإلجمالي. الناتج املحلي 1
 االسعار الجاريةب

 ) أمريكي دوالر مليون  (
1,438,315.4 ,1,577 364.1 1,619,631.8 .1,641,649 2 1,404,175.3 

1. GDP at Current prices 
(Millions USD) 

 . االستهالك النهائي2
 ) أمريكي دوالر مليون  (

048.0,664  717,590.5 .777,664 7 .860,966 5 881,415.9 
2. Final Consumption 
(Millions USD) 

 اإلجمالي. االدخار املحلي 3
(1-2) 

 ) أمريكي دوالر مليون   (
774,267.4 859,773.6 841,967.1 780,682.7 522,759.4 

3. Gross Domestic Saving 
(1-2) 
(Millions USD) 

. صافي الدخل األولي من 4
 العالم الخارجي

 ) أمريكي دوالر ون ملي (
(1,152.3) 2,838.6 10,806.8 17,409.4 22,013.9 

4. Net Primary Income from 
The Rest of World 
(Millions USD) 

. صافي التحويالت من 5
 العالم الخارجي

 ) أمريكي دوالر مليون  (
(78,240.9) (87,284.6) (109,351.8) (118,395.5) (112,902.0) 

5. Net Transfers from The 
Rest of World 
(Millions USD) 

 اإلجمالي. االدخار القومي 6
(3  +4 +5) 

   ) أمريكي دوالر مليون  (
694,874.3 775,327.6 743,422.2 679,696.6 431,871.3 

6. Gross National Savings 
 (3 +4 +5) 
(Millions USD) 

. نسبة االدخار املحلي إلى 7
 (1/3إجمالي الناتج املحلي )

53.8 54.5 52.0 47.6 37.2 
7. Domestic Savings as (%) 
of GDP (1/3) 

. نسبة االدخار القومي إلى 8
 (1/6إجمالي الناتج املحلي )

48.3 49.2 45.9 41.4 30.8 
8. National Savings as (%) of 
GDP (1/6) 

. إجمالي الدخل القومي 9
(1+4 ) 

 ) أمريكي دوالر مليون  (
1,437,163.2 1,580,202.7 1,630,438.7 1,659,058.6 1,426,189.2 

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

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

 ) أمريكي دوالر مليون  ( 
1,358,922.3 1,492,918.1 1,521,086.9 1,540,663.1 1,313,287.2 

10. Gross National 
Disposable Income 
 (1 +4 +5) 
(Millions USD) 

 Population (Millions ) 51.1 49.9 48.4 47.1 45.8 عدد السكان )مليون نسمة(

نصيب الفرد من الناتج 
 اإلجمالياملحلي 

 )دوالر أمريكي( 
31,433.7 33,495.3 33,445.6 32,928.0 27,482.7 

GDP Per Capita  
(USD) 

نصيب الفرد من إجمالي 
 )دوالر أمريكي( الدخل القومي

31,408.5 33,555.6 33,668.8 .33,277 1 ,27 913.6 
GNI Per Capita 
 (USD) 
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Table 13: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, 2011 - 2015 
 

      Millions USD                       أمريكي مليون دوالر

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات 
 وصيد األسماك

.18,643 5 .18,930 4 .19,536 6 20,077.3 .20,295 8 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

559, 531,903.3 التعــدين واستخراج الحجارة 576.1 558,040.8 .559,505 2 .572,950 2 Mining and quarrying 

129, 122,485.3 الصناعـــات التحويلية 977.5 131,457.0 .138,570 5 .144,107 4 Manufacturing 

1,109.32 19,383.4 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه  .22,683 9 .26,087 3 26,419.0 
Electricity, gas and water 
supply 

75,871. التــشــييد والبناء 2 80,656.2 .86,245 7 93,315.2 .99,146 8 Construction 

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

4,9811 4.9 ,120 189.1 .129,679 0 136,795.0 .141,112 2 
Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

82,613. 79,308.4 75,347.5 النقل والتخزين واالتصاالت 3 86,865.1 .90,270 2 
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
155,061.6 ,165 508.6 179,972.9 189,835.9 .804,195 3 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

,122 165.5 131,629.8 .140,062 2 145,945.4 148,552.8 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

عليم، الصحة والعمل الت
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

,40 380.6 ,42 541.0 ,45 696.1 48,822.2 ,49 443.7 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 لألعمال املنزلية

.3,450 3 ,3 871.0 ,4 279.1 .4,424 7 ,4 536.6 
Private households with 
employed persons 

يساوي إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

704.7,1,279  ,1,353 248.4 149.6,1,400  035.9,1,450  459.7,1,492  
Equal value added, gross, at 
basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة املالية 
 قاسة بصورة غير مباشرة امل

.31,756 9 .31,955 7 .35,780 4 .0,5924 6 .41,715 1 
Less financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

زائدا الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

(6.98,92)  (9,874.0) (9,363.0) (2.10,437)  (5,359.3)  
Plus taxes less subsidies on 
products 

 اإلجمالييساوي الناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

,1,239 033.8 ,1,311 406.4 ,1,355 034.1 ,1,399 104.3 ,1,445 485.7 
Equal gross domestic product 
at constant prices 
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Table 14: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, Growth Rate 2011- 2015 

 (%) Growth Rate       معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الصيد والغابات الزراعة و 
 وصيد األسماك

3.9 1.5 3.2 2.8 1.1 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

 Mining and quarrying 2.4 0.3 0.3- 5.2 12.4 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 4.0 5.4 1.1 6.1 9.4 الصناعـــات التحويلية

9.8 8.0 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه  7.5 15.0 1.3 
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 6.2 8.2 6.9 6.3 3.8 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

5.2 .4 5 7.9 5.5 3.2 
Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

93. 5.1 4.2 5.3 8.4 النقل والتخزين واالتصاالت  
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
4.9 6.7 8.7 5.5 3.1 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي

 اإلجباري 
8.7 .7 7 6.4 4.2 1.8 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

.9 9 5.3 7.4 .6 8 1.3 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

2.6 12.2 .10 5 .3 4 .2 5 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

9.1 .5 7 3.5 3.6 2.9 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية 
 بصورة غير مباشرة  املقاسة

6.7 0.6 12.0 13.4 2.8 
Financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

108.7 10.6 -5.2 11.5 -48.7 
Taxes less subsidies on 
products 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

8.8 8.5  3.3 3.3 3.3 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Figure 14: Gross Domestic Product at constant prices (2010=100) in GCC, 2011 -2015 
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Figure 15: Gross Domestic Product at Constant Prices (2010=100) in GCC, Growth Rate, 2011 -2015 
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Table 15: Gross Domestic Product by Economic Activity at constant prices (2010=100) in GCC, Percentage Distribution, 
2011 -2015 

     (%) Percentage Distribution       التوزيع النسبي )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات 
 وصيد األسماك

1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

التعــدين واستخراج 
 الحجارة

42.9 42.7 41.2 40.0 39.6 Mining and quarrying 

 Manufacturing 10.0 9.9 9.7 9.9 9.9 حويليةالصناعـــات الت

 1.8 1.9 1.7 1.6 1.6 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and water 
supply 

6. 6.1 التــشــييد والبناء 2 6.4 6.7 6.9 Construction 

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

9.3 9.2 9.6 9.8 9.8 
Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

 6.2 6.2 6.1 6.0 6.1 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
12.5 12.6 13.3 13.6 13.5 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
والضمان االجتماعي 

 اإلجباري 
9.9 10.0 10.3 10.4 10.3 

Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 خرى والشخصية األ 

3.3 .3 2 3.4 3.5 3.4 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

03.31  103.2 103.3 103.6 103.2 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية 
 املقاسة بصورة غير مباشرة 

2.6 2.4 2.6 2.9 2.9 
Financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

-0.7 -0.8 -0.7 -0.7 -0.4 
Taxes less subsidies on 
products 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 16: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, 2011-2015 

   Millions USD       أمريكي مليون دوالر

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على 
 االستهالك النهائي

 633,236.5   647,254.8   686,421.3  
 

 760,126.7  
 

 759,554.8  
 Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على 
االستهالك النهائي 

 الخاص
 423,766.4   419,158.5   428,540.9  478,567.6  475,240.0  

 Household final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على 
االستهالك النهائي 

 الحكومي 
 209,470.1   228,096.3   257,880.3  281,559.1  284,314.8  

General government final 
consumption expenditure 

إجمالي تكوين رأس 
 املال

351,132.4      375,180.5       395,766.7  419,961.2  454,926.7 Gross capital formation 

الصادرات من السلع 
 والخدمات

     808,682.3       893,149.7       911,661.3  906,202.5  910,210.8   Exports of goods and services 

ناقصا الـواردات من 
 السلع والخدمات

     556,197.6       607,362.2       642,228.2  690,767.2  682,305.2  
 Less imports of goods and 
services 

يساوي الناتج املحلي 
 بأسعار اإلجمالي

 السوق الثابتة
,1,239 033.8 ,1,311 406.4 ,1,355 034.1 ,1,399 104.3 ,1,445 485.7 

Equal gross domestic product 
at constant prices 
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Table 17: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Growth Rate, 2011 -2015 
 (%) Growth Rate       معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

5.4 2.2 6.1 10.7 -0.1 
 Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

2.5 -1.1 2.2 11.7 -0.7 
 Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

12.0 8.9 13.1 9.2 1.0 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 8.3 6.1 5.5 6.8 8.7 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

15.8 10.4 2.1 -0.6 0.4  Exports of goods and services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

15.2 9.2 5.7 7.6 -1.2  Imports of goods and services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

8.8 5.8 3.3 3.3 3.3 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 18: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Percentage Distribution, 
 2011 – 2015 

 (%) Growth Rate       معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

51.1 49.4 50.7 54.3 52.5  Final consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 نهائي الخاصال

34.2 32.0 31.6 34.2 32.9 
 Household final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

16.9 17.4 19.0 20.1 19.7 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 31.5 30.0 29.2 28.6 28.3 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

65.3 68.1 67.3 64.8 63.0  Exports of goods and services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

44.9 46.3 47.4 49.4 47.2  Imports of goods and services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 18: Gross Domestic Product by Expenditures at constant prices (2010=100) in GCC, Percentage Distribution, 
 2011 – 2015 

 (%) Growth Rate       معدل النمو )%(

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

51.1 49.4 50.7 54.3 52.5  Final consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 نهائي الخاصال

34.2 32.0 31.6 34.2 32.9 
 Household final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

16.9 17.4 19.0 20.1 19.7 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 31.5 30.0 29.2 28.6 28.3 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

65.3 68.1 67.3 64.8 63.0  Exports of goods and services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

44.9 46.3 47.4 49.4 47.2  Imports of goods and services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الثابتة

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 19: Gross Domestic Product Implicit Price Deflator by Economic Activity  in GCC, 2011 – 2015 

 Item 2015 2014 2013 2012 2011 البيان

الزراعة والصيد والغابات وصيد 
 األسماك

101.4 103.9 105.8 108.1 109.8 
Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

 Mining and quarrying 68.0 124.0 133.2 137.2 132.1 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 107.8 114.4 114.1 113.9 109.6 التحويليةالصناعـــات 

 Electricity, gas and water supply 106.6 98.4 105.3 104.9 103.3 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه

 Construction 111.4 110.1 105.1 102.0 102.8 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 واملطاعم

103.9 108.1 111.1 113.8 116.1 
Wholesale, retail trade, hotels and 
restaurants 

 110.0 107.4 105.5 104.2 102.6 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
102.6 107.0 111.6 115.7 119.7 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

103.0 108.3 109.1 111.6 126.0 
Public administration and defence; 
compulsory social security 

والعمل  التعليم، الصحة
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

102.9 111.0 111.2 115.1 117.1 
Education; health and social work; 
other community, social and 
personal services 

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 لألعمال املنزلية

107.4 106.8 109.9 116.8 124.0 
Private households with employed 
persons 

إجمالي القيم املضافة، باألسعار 
 األساسية

115.7 120.0 119.2 116.9 97.4 Value added, gross, at basic prices 

خدمات الوساطة املالية املقاسة 
 بصورة غير مباشرة 

102.7 108.5 108.8 105.3 107.3 
Financial intermediation services 
indirectly measured (fisim) 

الضرائب مخصوما منها اإلعانات 
 على اإلنتاج

108.3 113.7 108.5 102.2 96.1 Taxes less subsidies on products 

 بأسعار اإلجماليالناتج املحلي 
 السوق الثابتة

116.1 120.3 119.5 117.3 97.1 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 20: Main National Accounts Aggregates in GCC Countries, 2015 

 البيان
العربية  اإلمارات

املتحدة        
U.A.E 

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

 باألسعار اإلجماليالناتج املحلي 
 (يكيمليون دوالر أمر )الجارية 

370,296.3 31,125.9 654,269.9 69,832.2 164,641.5 114,009.5 
GDP at Current Prices 
(Millions USD) 

 29.9- 20.2- 13.8- 13.5- 6.8- 7.9-  (%معدل النمو باألسعار الجارية )
Growth Rate at Current 
Prices(%) 

 باألسعار اإلجماليالناتج املحلي 
 مريكي( الثابتة )مليون دوالر أ

322,574.7 30,778.9 678,729.7 71,694.9 213,972.3 133,009.7 
GDP at Constant Prices 
(Millions USD) 

 3.7- 3.6 5.7 4.1 2.9 3.8 (%)معدل النمو باألسعار الثابتة
Growth Rate at Constant 
Prices (%) 

 GDP Deflator 85.7 76.9 97.4 96.4 101.1 114.8  اإلجماليمخفض الناتج املحلي 

 Population (Millions) 4.0 2.4 4.2 30.9 1.4 8.3 ⃰ نسمة( عدد السكان )مليون 

نصيب الفرد من الناتج املحلي 
 (األمريكي )بالدوالر اإلجمالي

44,808.0 22,714.3 21,180.1 16,790.2 67,537.2 28,710.3 GDP Per Capita (USD) 

نمو نصيب الفرد من الناتج املحلي 
 (%) اإلجمالي

-7.9 -10.6 -15.1 -17.3 -27.4 -33.5 
GDP Per Capita Growth 
Rate(%) 

 إجمالي الدخل القومي 
 )مليون دوالر أمريكي(

370,568.6 29,390.0 669,933.4 .67,517 5 .161,076 0 127,703.6 
Gross National Income 
(Millions USD) 

إجمالي الدخل القومي املتاح 
 ليون دوالر أمريكي(للتصرف به )م

344,156.1 ,27 023.0 629,240.6 .56,306 8 .145,372 4 111,188.2 
Gross Disposable National 
Income (Millions USD) 

 إجمالي االدخار القومي
 )مليون دوالر أمريكي(

128,349.8 .7,506 9 169,255.0 14,030.1 .76,649 6 .36,079 8 
Gross National Savings 
(Millions USD) 

الصادرات من السلع والخدمات 
 )مليون دوالر أمريكي(

360,517.4 26,325.8 218,010.4 39,166.2 92,291.2 61,998.2 
Exports of Goods and 
Services (Millions USD) 

الواردات من السلع والخدمات 
 )مليون دوالر أمريكي(

307,774.0 22,301.9 253,554.6 36,666.6 59,271.4 51,604.1 
Imports of Goods and 
Services (Millions USD) 

الصادرات من السلع والخدمات 
 )%( اإلجماليإلى الناتج املحلي 

97.4 84.6 .33 3 56.1 56.1 54.4 
Exports of Goods and 
Services as (%) GDP  

الواردات من السلع والخدمات إلى 
 )%( اإلجماليالناتج املحلي 

83.1 71.7 .38 8 2.55  36.0 45.3 
Imports of Goods and 
Services as (%) GDP 

اإلنفاق االستهالكي النهائي إلى 
 )%( اإلجماليالناتج املحلي 

58.3 62.7 .70 3 60.5 41.7 65.9 
Final Consumption 
Expenditure as (%) GDP 

تكوين الرأسمالي إلى الإجمالي 
 )%( اإلجماليالناتج املحلي 

27.5 24.4 35.1 35.9 38.2 25.0 
Gross Capital Formation as 
(%) GDP 

( في -الفائض )+( أو العجز )
 ميزانية الحكومة 

 (أمريكي )مليون دوالر
-28,843 -4,035 -96,594 -12,045 1,941 -12,538 

Surplus (+) or Deficit (-) in 
The Government Budget 
(Millions USD)  

ي ( ف-الفائض )+( أو العجز )
ميزانية الحكومة )% للناتج املحلي 

 (اإلجمالي
-7.8 -13.0 -14.8 -17.2 1.2 -11.0 

Surplus (+) or Deficit (-) in 
The Government Budget as 
(%) GDP 

 data for UAE 2010*.                                                                                                                                                                                                                                                         في دولة اإلمارات العربية املتحدة 2010بيانات ⃰ 
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Table 21: Gross Domestic Product by Economic Activity at Current Prices In GCC Countries, 2015 
 Millions USD              مليون دوالر أمريكي

 البيان
اإلمارات العربية 
املتحدة        

U.A.E 

مملكة 
 رينالبح

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

الزراعة، الصيد، الغابات، 
 وصيد األسماك

2,866.4 98.2 17,137.9 1,131.9 262.9 788.1 
Agriculture, hunting, 
forestry and fishing 

687,910. التعــدين واستخراج الحجارة  4,407.9 160,135.6 24,160.5 63,547.0 49,422.0 Mining and quarrying 

 Manufacturing 7,680.7 15,950.3 6,780.2 82,990.7 5,398.2 36,506.2 الصناعـــات التحويلية

 3,622.7 951.6 1,352.9 9,617.9 438.3 12,189.1 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and water 
supply 

5,376. 43,459.9 2,298.9 40,140.3 التــشــييد والبناء 1 15,870.0 3,332.0 Construction 

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

57,163.9 2,194.0 74,141.3 .6,610 1 16,389.0 7,285.4 
Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

 8,321.4 7,375.5 4,027.8 41,410.5 2,339.6 35,860.3 تصاالتالنقل والتخزين واال
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
85,291.5 7,124.5 82,776.4 7,224.4 29,313.6 22,692.9 

Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

23,437.1 2,790.5 126,684.5 8,864.0 12,200.8 13,228.2 
Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

جتمعية واالجتماعية امل
 والشخصية األخرى 

10,286.2 3,464.6 14,869.1 7,735.2 8,039.7 13,507.7 

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

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 لألعمال املنزلية

2,362.4 280.9 - 412.2 975.0 1,593.3 
Private households with 
employed persons 

يساوي إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

394,014.0 30,835.4 653,223.7 .73,675 4 170,875.5 131,474.3 
Equal value added, gross, 
at basic prices 

ناقصا خدمات الوساطة املالية 
 املقاسة بصورة غير مباشرة 

23,717.7 - 5.85,88  1758.9 6,727.5 6,682.7 

Less financial 
intermediation services 
indirectly measured 
(fisim) 

زائدا الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

… 290.4 6,932.0 - .2,084 3 493.4 -10,782.1 
Plus taxes less subsidies 
on products 

 اإلجماليالناتج املحلي  يساوي 
 ر السوق الجاريةبأسعا

370,296.3 31,125.9 654,269.9 69,832.2 164,641.4 114,009.5 
Equal gross domestic 
produc at current prices 

 *من ضمن الخدمات املجتمعية 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 22: Gross Domestic Product by Economic Activity  at Current Prices in GCC Countries, Growth Rate 2015 
 

 (%) Growth Rate        معدل النمو )%(                    

 البيان
اإلمارات  

العربية املتحدة        
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

الزراعة، الصيد، الغابات، وصيد 
 األسماك

4.4 -1.9 1.7 9.7 8.7 7.5 
Agriculture, hunting, 
forestry and fishing 

 Mining and quarrying 50.1- 41.3- 36.2- 46.9- 44.9- 36.8- التعــدين واستخراج الحجارة

8.6 الصناعـــات التحويلية  8.3 -1.6 -13.4 -23.7 -14.8 Manufacturing 

 5.8 5.3 14.2 11.0 3.6 10.1 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 0.9- 15.5 8.6 6.5 8.1 6.3 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 واملطاعم

6.0 3.5 4.3 1.6 10.4 0.9 
Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

 4.9- 7.0 4.3 7.3 6.5 8.7 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة العقارية 
 واإليجارية وأنشطة املشاريع التجارية

9.1 3.2 5.9 5.6 11.6 -2.5 
Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، والضمان 
 االجتماعي اإلجباري 

3.8 3.3 21.3 6.6 8.8 -3.0 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل االجتماعي، 
ية واالجتماعية والخدمات املجتمع
 والشخصية األخرى 

9.2 3.9 4.0 5.5 5.1 -4.5 

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

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 لألعمال املنزلية

14.0 7.7 … 14.0 10.0 0.2 
Private households with 
employed persons 

الي القيم املضافة، باألسعار إجم
 األساسية

-7.1 
 

-7.0 13.6-  -14.4 -19.3 -28.6 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية املقاسة 
 بصورة غير مباشرة 

7.7 … 2.0 7.5 7.5 -5.4 
Financial intermediation 
services indirectly 
measured (fisim) 

ما منها اإلعانات على الضرائب مخصو 
 اإلنتاج

… 23.3 10.5 -39.5 -22.3 -24.9 
Taxes less subsidies on 
products 

 بأسعار السوق  اإلجماليالناتج املحلي 
 الجارية

-7.9 -6.8 -13.5 -13.8 -20.2 -29.9 
Gross domestic produc at 
current prices 

 ية *من ضمن الخدمات املجتمعية واالجتماعية الشخص
 ** 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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Figure 16: Gross Domestic Product at Current and Constant Prices in GCC Countries, 2015  
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Figure 17: Growth rates of Gross Domestic Products at current and constant prices in GCC Countries, 2015  
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Table 23: Gross Domestic Product by Economic Activity at current prices in GCC Countries, Percentage Distribution, 2015 

   Percentage Distribution (%)                                                                                                                                             التوزيع النسبي)%(                                                     

 البيان

اإلمارات العربية  
املتحدة        

U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 الزراعة، الصيد، الغابات،
 وصيد األسماك

0.8 0.3 2.6 1.6 0.2 0.7 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

 Mining and quarrying 43.3 38.6 34.6 24.5 14.2 23.7 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 6.7 9.7 9.7 12.4 17.3 9.9 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water supply 3.2 0.6 1.9 1.5 1.4 3.3 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه

 Construction 2.9 9.6 7.7 6.6 7.4 10.8 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

15.4 7.0 11.3 9.5 10.0 6.4 
Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

 7.3 4.5 5.8 6.3 7.5 9.7 تالنقل والتخزين واالتصاال 
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
23.0 22.9 12.7 10.3 17.8 19.9 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

والـــدفـــاع،  اإلدارة العـــامــة
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

6.3 9.0 19.4 12.7 7.4 11.6 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

2.8 11.1 2.3 11.1 4.9 11.8 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

0.6 0.9 … 0.6 0.6 1.4 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، 
 باألسعار األساسية

106.4 99.1 99.8 105.5 103.8 115.3 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية 
 املقاسة بصورة غير مباشرة 

6.4 … 0.9 2.5 4.1 5.9 
Financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

… 0.9 1.1 -3.0 0.3 -9.5 Taxes less subsidies on products 

عار بأس اإلجماليالناتج املحلي 
 السوق الجارية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic produc at 
current prices 

 *من ضمن الخدمات املجتمعية 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 24: Gross Domestic Product at current prices in GCC by Countries, Percentage Distribution, 2011 – 2015 

   Percentage Distribution (%)                                                                                                                                                                        التوزيع النسبي)%(                         

18

2015 

Figure 18: Gross Domestic Product at current prices in GCC by Countries, Percentage Distribution, 2015 
 

 

 

اإلمارات العربية المتحدة 
U.A.E

26.4%

BAHRAINمملكة البحرين 
2.2%

K.S.Aالمملكة العربية السعودية 
46.6%

OMANسلطنة عمان 
5.0%

QATARدولة قطر 
11.7%

KUWAITدولة الكويت 
8.1%

مجلس التعاون 
 الخليجي

GCC 

 دولة الكويت
KUWAIT 

 دولة قطر
QATAR 

 سلطنة عمان
OMAN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

العربية  اإلمارات
املتحدة        

U.A.E 

 السنة
Year 

100.0 10.7 11.7 4.7 46.7 2.0 24.2 2011 

100.0 11.0 11.8 4.8 46.7 1.9 23.7 2012 

100.0 10.8 12.3 4.9 46.1 2.0 24.0 2013 

100.0 9.9 12.6 4.9 46.1 2.0 24.5 2014 

100.0 1.8  7.11  0.5  .46 6 2.2  4.62  2015 
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Table 25-A: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC Countries – Gross Output, 2015 

 Millions USD               مليون دوالر أمريكي

 القائم اإلنتاج
اإلمارات العربية 

 املتحدة
U.A.E 

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

بية اململكة العر 
 السعودية

K.S.A 

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Gross output 

 Agriculture, fishing  1,071.2 1,491.8 25,706.9 135.9 4,337.5 الزراعة واألسماك

 Mining and quarrying  51,129.1 26,623.9 164,275.6 5,198.6 90,979.7 النفط والتعدين

 Manufacturing 44,502.9 18,392.5 204,982.7 18,292.6 126,365.9 الصناعات التحويلية

 9,537.3 3,810.1 18,081.6 1,645.9 19,097.4 الكهرباء والغاز واملياه
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 10,844.4 14,414.6 115,168.8 6,335.0 85,523.7 التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 طاعم والفنادقوامل

84,546.8 3,825.8 113,436.3 9,893.4 10,661.1 
 Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

النقل واالتصاالت 
 والتخزين

89,701.1 4,273.4 73,296.5 6,892.1 16,322.1 
Transport, storage and 
communications 

الخدمات املالية 
والتأمين و العقار 

 ت األعمالوخدما
106,464.5 8,753.2 97,160.8 9,085.6 27,711.4 

 Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

 15,635.5 12,870.0 199,896.8 3,531.1 44,310.1 الخدمات الحكومية
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

 Other services 18,178.0 9,814.0 21,857.6 5,239.7 19,514.5 ت أخرى خدما

مجموع اإلنتاج 
 باألسعار األساسية 

670,841.3 57,231.2 1,033,863.6 113,287.9 205,592.8 Output at basic prices 

صافي الضرائب على 
 املنتجات

0.0 290.4 6,932.0 -2,084.3 -10,782.1 
Taxes less subsidies on 
products 

اإلنتاج بأسعار  
 املنتجين الجارية 

670,841.3 57,521.7 1,040,795.6 111,203.6 194,810.7 
Output at producer prices at 
current prices 

 Qatar data not available *     بيانات دولة قطر غير متوفرة*
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Table 25-B: Production Account by Economic Activity at current prices in GCC Countries – Intermediate  
Consumption, 2015 

 Millions USD        أمريكي مليون دوالر

 االستهالك الوسيط 
إلمارات العربية ا

 املتحدة
U.A.E 

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Intermediate 
consumption  

 Agriculture, fishing  283.0 359.9 8,569.1 37.7 1,471.1 الزراعة واألسماك

 Mining and quarrying  1,707.1 2,463.5 4,140.0 790.7 3,069.1 النفط والتعدين

 Manufacturing 36,822.2 11,612.5 121,992.0 12,894.5 89,859.8 الصناعات التحويلية

 5,914.6 2,457.2 8,463.7 1,207.6 6,908.3 الكهرباء والغاز واملياه
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 7,512.4 9,038.8 71,708.8 4,036.1 45,383.4 التشييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 واملطاعم والفنادق

27,383.0 1,631.8 39,294.9 3,283.2 3,375.6 
 Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

النقل واالتصاالت 
 والتخزين

53,840.8 1,933.9 31,886.1 2,864.2 8,000.7 
Transport, storage and 
communications 

الخدمات املالية 
والتأمين و العقار 
 وخدمات األعمال

21,173.0 1,628.7 14,384.3 1,861.4 5,018.5 
 Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

 2,407.3 4,006.2 73,212.3 740.6 20,873.0 الخدمات الحكومية
Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

 Other services 3,077.0 1,666.6 6,988.5 1,494.2 6,865.8 خدمات أخرى 

خدمات الوساطة 
املالية املقدرة بطريقة 

 غير مباشرة
23,717.7 ... 5,885.9 1,758.9 6,682.7 

Financial intermediation 
Services indirectly 
measured 

ي االستهالك إجمال
الوسيط بأسعار 

 املشترين
300,545.0 26,395.8 386,525.6 41,372.4 80,801.2 

Intermediate 
consumption at 
purchasers prices 

 متوفرة غير قطر دولة بيانات*
 ... خدمات الوساطة املالية يتم توزيعها حسب القطاعات

  * Qatar data not available 
 ... FISIM is distributed to uses 
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Table 25-C: Production Account by Economic Activity at Current Prices in GCC Countries – Value Added, 2015 
  

 Millions USD      أمريكي دوالر مليون

 
 

اإلمارات العربية 
املتحدة        

U.A.E 

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

 

 Agriculture, fishing  788.1 262.9 1,131.9 17,137.9 98.2 2,866.4 الزراعة واألسماك

 Mining and quarrying  49,422.0 63,547.0 24,160.5 160,135.6 4,407.9 87,910.6 النفط والتعدين

 Manufacturing 7,680.7 15,950.3 6,780.2 82,990.7 5,398.2 36,506.2 الصناعات التحويلية

 3,622.7 951.6 1,352.9 9,617.9 438.3 12,189.1 الكهرباء والغاز واملياه
Electricity, gas and water 
supply 

5,376. 43,459.9 2,298.9 40,140.3 التشييد والبناء 1 15,870.0 3,332.0 Construction 

تجارة الجملة والتجزئة 
 واملطاعم والفنادق

57,163.9 2,194.0 74,141.3 .6,610 1 16,389.0 7,285.4 
 Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

واالتصاالت  النقل
 والتخزين

35,860.3 2,339.6 41,410.5 4,027.8 7,375.5 8,321.4 
Transport, storage and 
communications 

الخدمات املالية 
والتأمين و العقار 
 وخدمات األعمال

85,291.5 7,124.5 82,776.4 7,224.4 29,313.6 22,692.9 
 Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

 13,228.2 12,200.8 8,864.0 126,684.5 2,790.5 23,437.1 الخدمات الحكومية
Public administration and 
defence; compulsory 
social security 

 Other services 15,101.0 9,014.7 8,147.4 14,869.1 3,745.5 12,648.6 خدمات أخرى 

73,675. 653,223.7 30,835.4 394,014.0 املجموع 4 170,875.5 131,474.3 Total 

خدمات الوساطة املالية 
املقدرة بطريقة غير 

 مباشرة
23,717.7 … 5,885.8 1758.9 6,727.5 6,682.7 

Financial intermediation 
Services indirectly 
measured 

صافي الضرائب على 
 املنتجات

0.0 290.4 6,932.0 - .2,084 3 3.449  -10,782.1 
Taxes less subsidies on 
products 

إجمالي القيمة املضافة 
 بأسعار السوق الجارية

370,296.3 31,125.9 654,269.9 69,832.2 164,641.4 114,009.5 
Value added at current 
market price  

 FISIM is distributed to uses …                                                                                                                                                       ... خدمات الوساطة املالية يتم توزيعها حسب القطاعات
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Table 26: Gross Domestic Product by Expenditures at Current Prices in GCC Countries, 2015 

 Millions USD       أمريكي مليون دوالر

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة  
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

215,806.3 19,516.1 459,985.6 42,276.7 68,722.8 75,108.4 
 Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

167,065.1 14,024.7 263,681.8 23,112.1 36,176.1 47,109.5 
 Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

48,741.2 5,491.4 196,303.7 19,164.6 32,546.7 27,998.9 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 28,507.0 62,898.9 25,055.4 229,828.5 7,585.8 101,746.7 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

360,517.4 26,325.8 218,010.4 39,166.2 92,291.2 61,998.2 
 Exports of goods and 
services 

الـواردات من ناقصا 
 السلع والخدمات

307,774.0 22,301.9 253,554.6 36,666.6 59,271.4 51,604.1 
 Less imports of goods and 
services 

الناتج املحلي يساوي 
بأسعار السوق  اإلجمالي
 الجارية

370,296.3 31,125.9 654,269.9 69,832.2 164,641.4 114,009.5 
Equal gross domestic 
product at current prices 
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Table 27: Gross Domestic Product by Expenditures at Current Prices in GCC Countries, Growth Rate, 2015 
 

Growth Rate (%)                                                                                                                                                                                           )%( معدل النمو 

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة  
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

-1.6 3.2 4.6 -0.5 6.6 -1.2 
Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

-3.1 3.7 8.7 3.0 11.2 -0.1 
Household final 
consumption expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الحكومي 

3.8 2.0 -0.4 -4.3 2.0 -3.1 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 7.6 4.1- 24.9 4.5 15.4- 5.1 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

-7.9 -17.9 -38.5 -30.5 -34.2 -44.4 
Exports of goods and 
services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

0.7 -16.0  -0.7  -3.1  -7.4 0.6 
Imports of goods and 
services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

-7.9 -6.8 -13.5 -13.8 -20.2 -29.9 
Gross domestic product at 
current prices 
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Table 28: Gross Domestic Product by Expenditures at current prices in GCC Countries, Percentage Distribution, 2015 
 

   Percentage Distribution  (%)                                                                                                                                                                                                 التوزيع النسبي)%(

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة  
U.A.E  

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

اململكة 
العربية 

 السعودية
K.S.A      

 ة عمانسلطن
OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي

58.3 62.7 .70 3 60.5 41.7 65.9 
Final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك 
 النهائي الخاص

45.1 45.1 .40 3 .33 1 22.0 41.3 
Household final 
consumption expenditure 

ق على االستهالك اإلنفا
 النهائي الحكومي 

13.2 17.6 .30 0 27.4 19.8 24.6 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 25.0 38.2 35.9 35.1 24.4 27.5 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

97.4 84.6 .33 3 56.1 56.1 54.4 
Exports of goods and 
services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

83.1 71.7 .38 8 52.5 36.0 45.3 
Imports of goods and 
services 

 اإلجماليالناتج املحلي 
 بأسعار السوق الجارية

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
current prices 
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Table 29-A: Goods and Services Account at current prices in GCC Countries – Resources, 2015 

 Millions USD    أمريكي مليون دوالر

 Resources املوارد

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة  
U.A.E  

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 Output 205,592.8 113,287.9 1,033,863.6 57,231.2 670,841.3 املخرجات

 10,782.1- 2,084.3- 6,932.0 290.4 … صافي الضرائب على املنتجات
Taxes less subsidies on 
products 

املستوردات من السلع 
 والخدمات

307,774.0  22,301.9  253,554.6 36,666.6 51,604.1 
Imports of goods and 
services 

 Total 246,414.8 147,870.2 1,294,350.2 79,823.5 978,615.3 املجموع

  Not available … ... غير متوفرة

 

29 – 
2015 

Table 29-B: Goods and Services Account at current prices in GCC Countries – Uses, 2015   

 Millions USD أمريكي مليون دوالر

 Uses اتاالستخدام

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة  
U.A.E  

 مملكة البحرين
BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 Intermediate consumption 80,801.2 41,372.4 386,525.6 26,395.8 300,545.0 االستهالك الوسيط

تهالك اإلنفاق على االس
 النهائي

215,806.3 19,516.1 459,985.6 42,276.7 75,108.4 
Final consumption 
expenditure 

 Gross capital formation 28,507.0 25,055.4 229,828.5 7,585.8 101,746.7 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

360,517.4 26,325.8 218,010.4 39,166.2 8.261,99  
Exports of goods and 
services 

 Total 246,414.8 147,870.2 1,294,350.2 79,823.5 978,615.3 املجموع
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Table 30: Relations among product, income, and savings in GCC Countries, 2015 
 

                                                  Millions  USD     أمريكي مليون دوالر

 البيان
اإلمارات العربية 

 U.A.Eاملتحدة        
 مملكة البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 اإلجمالي. الناتج املحلي 1
 باألسعار الجارية 

370,296.3 .31,125 9 654,269.9 .69,832 2 164,641.4 .114,009 6 1. GDP at current prices 

215,806. . االستهالك النهائي2 3 .19,516 1 .459,985 6 42,276.7 68,722.8 .75,108 5 2. Final consumption 

  اإلجمالي . االدخار املحلي3
(1-2) 

.154,490 1 .11,609 8 194,284.3 27,555.5 95,918.6 38,901.1 
3. Gross domestic 
saving (1-2) 

. صافي الدخل األولي من 4
 العالم الخارجي

272.3 - 1735.9 15663.5 -2314.7 - .3565 4 13694.1 
4. Net primary income 
from the rest of world 

من . صافي التحويالت 5
 العالم الخارجي

- 26,412.5  - 2,367.0 - 40,692.8 - .11,210 7 - .15,703 6 - 16,515.4  
5. Net transfers from 
the rest of world 

  اإلجمالي. االدخار القومي 6
(3  +4 +5       ) 

128,349.8 .7,506 9 169,255.0 14,030.1 .76,649 6 .36,079 8 
6. Gross national 
savings (3 +4 +5) 

. نسبة االدخار املحلي 7
إلى إجمالي الناتج )%( 

 (1/3املحلي )
41.7 37.3 .29 7 .39 5 .58 3 34.1 

7. Domestic savings as 
(%) of GDP (1/3) 

. نسبة االدخار القومي 8
إلى إجمالي الناتج )%( 

 (1/6املحلي )
.34 7 .24 1 .25 9 .20 1 .46 6 .31 6 

8. National savings as 
(%) of GDP (1/6) 

. إجمالي الدخل القومي 9
(1+4 ) 

370,568.6 29,390.0 669,933.4 .67,517 5 .161,076 0 127,703.6 
9. Gross national 
income (1 + 4) 

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

344,156.1 ,27 023.0 629,240.6 .56,306 8 .145,372 4 111,188.2 
10. Gross national 
disposable income 
(1 +4 +5) 

 عدد السكان 
 )مليون نسمة(

8.3 1.4 30.9 4.2 2.4 4.0 Population (Millions) 

نصيب الفرد من الناتج 
 اإلجمالياملحلي 

 دوالر أمريكي((
44,808 22,714 ,21 180 16,790 67,537 28,710 GDP per capita (USD) 

نصيب الفرد من إجمالي 
  الدخل القومي

 يكي()دوالر أمر 
,44 840.9 .21,447 5 21,687.2 .16,233 7 66,074.6 32,158.8 GNI per capita (USD) 

                                                                                                                                                                                          data for UAE 2010* في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 2010بيانات *

* 
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Table 31: Gross Domestic Product by Economic Activity  at Constant Prices In GCC Countries, 2015 

 Millions USD          أمريكي مليون دوالر

 البيان
العربية  اإلمارات 

املتحدة        
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

 الغاباتو الصيد و  الزراعة
 وصيد األسماك

1,979.6 86.9 15,931.7 1,006.8 259.1 613.9 
Agriculture, hunting, forestry 
and fishing 

 Mining and quarrying 75,328.9 109,433.8 30,368.0 271,596.0 6,327.9 101,473.7 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 7,190.9 21,822.8 6,720.9 79,584.4 4,508.0 26,815.4 الصناعـــات التحويلية

 3,902.5 977.7 1,324.3 8,780.7 444.5 10,404.7 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 2,843.6 15,631.0 5,137.8 33,382.5 2,156.0 33,987.9 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

45,452.3 2,071.5 61,798.5 6,306.1 16,083.0 6,219.6 
Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

 8,620.7 7,206.6 4,342.0 38,538.3 2,236.1 29,052.8 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
64,339.1 6,700.9 61,556.2 6,794.5 22,846.7 19,897.4 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

مــة والـــدفـــاع، اإلدارة العـــا
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

18,637.7 2,561.2 94,386.3 6,968.0 11,956.6 12,695.9 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 والشخصية األخرى 

7,486.8 3,153.0 13,016.7 6,276.5 12,969.2 10,560.4 
Education; health and social 
work; other community, 
social and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

1,805.7 255.8 - 303.3 888.2 1,208.2 
Private households with 
employed persons 

ي القيم إجماليساوي 
 املضافة، باألسعار األساسية

341,435.7 30,501.7 678,571.3 75,548.2 220,074.7 149,081.9 
Equal value added, gross, at 
basic prices 

خدمات الوساطة ناقصا 
املالية املقاسة بصورة غير 

 مباشرة 
18,861.0 - 5,474.9 1,808.3 6,581.9 6,164.6 

Less financial intermediation 
services indirectly measured 
(fisim) 

الضرائب مخصوما منها زائدا 
 اإلعانات على اإلنتاج

… 277.1 5,633.3 - 2,045.5 479.7 - 9,907.7 
Plus taxes less subsidies on 
products 

 الياإلجمالناتج املحلي  يساوي 
 ثابتةبأسعار السوق ال

322,574.7 30,778.9 678,729.7 71,694.4 213,972.5 133,009.7 
Equal gross domestic product 
at constant prices 

 *من ضمن الخدمات املجتمعية 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 32: Gross Domestic Product by Economic Activity  at constant prices in GCC Countries, Growth Rate 2015 
 

  Growth Rate (%)                                                                                                                                                                                     )%( معدل النمو   

 البيان
إلمارات ا 

العربية املتحدة        
U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 األساسسنة 

 دالزراعة، الصيد، الغابات، وصي
 األسماك

3.2 -3.1 0.6 4.3 8.5 -1.5 
Agriculture, hunting, 
forestry and fishing 

 Mining and quarrying 6.2- 0.5- 4.3 4.7 0.1 5.0 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 14.1- 3.3 3.1 6.6 3.2 3.2 الصناعـــات التحويلية

 14.7- 7.0 6.5 5.3 4.8 3.9 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and water 
supply 

 Construction 2.5 17.8 10.4 4.1 5.9 3.7 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة والفنادق 
 واملطاعم

2.9 2.4 2.8 1.4 8.9 -2.0 
Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

 4.4- 4.6 1.1 5.8 6.8 4.2 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
3.5 2.2 2.3 4.6 10.4 -4.4 

Financial intermediation; 
real estate, renting and 
business activities 

فـــاع، اإلدارة العـــامــة والـــد
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

-0.2 3.0 2.3 0.8 8.0 -2.6 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات املجتمعية 

 واالجتماعية والشخصية األخرى 
4.1 3.3 1.9 0.8 5.8 -3.5 

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

األسر الخاصة التي تعين أفرادا 
 لألعمال املنزلية

5.3 6.7 … 10.3 8.9 -7.2 
Private households with 
employed persons 

إجمالي القيم املضافة، باألسعار 
 األساسية

3.7 2.7 4.1 3.6 3.8 -5.7 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية املقاسة 
 بصورة غير مباشرة 

3.5 … 0.9 7.4 8.7 -4.7 
Financial intermediation 
services indirectly 
measured (fisim) 

الضرائب مخصوما منها اإلعانات 
 على اإلنتاج

… 22.1 5.8 -39.6 -23.1 -26.6 
Taxes less subsidies on 
products 

بأسعار  اإلجماليناتج املحلي ال
 ثابتةالسوق ال

3.8 2.9 4.1 5.7 3.6 -3.7 
Gross domestic product at 
constant prices 

 *من ضمن الخدمات املجتمعية 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 33: Gross Domestic Product by Economic Activity at Constant Prices in GCC Countries, Percentage Distribution, 2015 

 Percentage Distribution (%)                                                                                                                                                                                      التوزيع النسبي)%(            

 البيان

 اإلمارات 
العربية 
 املتحدة   
 U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية
K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 سنة األساس
الزراعة، الصيد، الغابات، 

 وصيد األسماك
0.6 0.3 2.3 1.4 0.1 0.5 

Agriculture, hunting, forestry and 
fishing 

 Mining and quarrying 56.6 51.1 42.4 40.0 20.6 31.5 التعــدين واستخراج الحجارة

 Manufacturing 5.4 10.2 9.4 11.7 14.6 8.3 الصناعـــات التحويلية

 Electricity, gas and water supply 2.9 0.5 1.8 1.3 1.4 3.2 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه

 Construction 2.1 7.3 7.2 4.9 7.0 10.5 التــشــييد والبناء

تجارة الجملة والتجزئة 
 والفنادق واملطاعم

14.1 6.7 9.1 8.8 7.5 4.7 
Wholesale, retail trade, hotels 
and restaurants 

 6.5 3.4 6.1 5.7 7.3 9.0 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
19.9 21.8 9.1 9.5 10.7 15.0 

Financial intermediation; real 
estate, renting and business 
activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

5.8 8.3 13.9 9.7 5.6 9.5 
Public administration and 
defence; compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

ية املجتمعية واالجتماع
 والشخصية األخرى 

2.3 10.2 1.9 8.8 6.1 7.9 
Education; health and social 
work; other community, social 
and personal services 

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

0.6 0.8 … 0.4 0.4 0.9 
Private households with 
employed persons 

فة، إجمالي القيم املضا
 باألسعار األساسية

105.8 99.1 100.0 105.4 102.9 112.1 
Value added, gross, at basic 
prices 

خدمات الوساطة املالية 
 املقاسة بصورة غير مباشرة 

5.8 … 0.8 2.5 3.1 4.6 
Financial intermediation services 
indirectly measured (fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 على اإلنتاج اإلعانات

… 0.9 0.8 -2.9 0.2 -7.4 Taxes less subsidies on products 

عار بأس اإلجماليالناتج املحلي 
 ثابتةالسوق ال

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Gross domestic product at 
constant prices 

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

            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 Expenditures at constant prices in GCC Countries, 2015   

 Millions USD       أمريكي مليون دوالر

 البيان
اإلمارات العربية  

 املتحدة   
 U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 سنة األساس

 Final consumption expenditure  64,070.9  65,571.4 39,329.0 391,002.8 17,600.1 166,228.0 اإلنفاق على االستهالك النهائي

اإلنفاق على االستهالك النهائي 
 الخاص

123,518.9 12,697.0 226,526.7 21,866.1 33,724 39,873.3 
 Household final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك النهائي 
 الحكومي 

42,709.1 4,903.1 164,476.1 17,462.9 31,847 24,197.7 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 25,640.0 62,321 25,327.2 214,366.5 7,304.4 96,974.4 إجمالي تكوين رأس املال

الصادرات من السلع 
 والخدمات

315,900.9 27,191.0 295,227.2 42,236.9 143,070 88,623.4 Exports of goods and services 

الـواردات من السلع ناقصا 
 والخدمات

256,528.6 21,316.7 221,866.9 35,198.1 56,990 45,324.7 
Less imports of goods and 
services 

 اإلجماليالناتج املحلي يساوي 
 ثابتةبأسعار السوق ال

322,574.7 30,778.9 678,729.7 71,694.8 213,972.3  133,009.7 
Plus gross domestic product at 
constant prices 

352015 

Table 35: Gross Domestic Product by Expenditures at Constant Prices in GCC Countries, Growth Rate, 2015 
 

Growth Rate (%)                                                                                                                                                                                             )%( معدل النمو 

 البيان

اإلمارات  
العربية 
 املتحدة   

 U.A.E  

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A      

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

دولة 
 الكويت

KUWAIT 
Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 سنة األساس

 Final consumption expenditure 4.3- 4.5 1.9 3.0 1.4 6.1- اإلنفاق على االستهالك النهائي

اإلنفاق على االستهالك النهائي 
 الخاص

-12.0 1.9 6.8 2.9 7.9 -3.2 
Household final consumption 
expenditure 

اإلنفاق على االستهالك النهائي 
 الحكومي 

16.6 0.3 -1.8 0.8 1.1 -5.9 
General government final 
consumption expenditure 

 Gross capital formation 6.8 1.3 32.9 8.4 12.1- 10.1 إجمالي تكوين رأس املال

 Exports of goods and services 4.6- 1.4- 9.4- 0.7 1.3 3.4 الصادرات من السلع والخدمات

 Imports of goods and services 0.7- 9.2- 3.2- 1.5 5.6- 1.2- الـواردات من السلع والخدمات

بأسعار  اإلجماليالناتج املحلي 
 ثابتةالسوق ال

3.8 2.9 4.1 5.7 3.6 -3.7 
Gross domestic product at 
constant prices 
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Table 36: Gross Domestic Product by Expenditures at Constant Prices in GCC Countries, Percentage 
Distribution, 2015 

 
 Percentage Distribution (%)                                                                                                                                                                 التوزيع النسبي)%(                   

 البيان
اإلمارات العربية 
املتحدة        

U.A.E 

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

 سلطنة عمان
OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

 Base year 100=2010 100=2013 100=2010 100=2010 100=2010 100=2007 سنة األساس

اإلنفاق على 
 االستهالك النهائي

51.5 57.2 57.6 54.9 30.6 48.2 
Final consumption 
expenditure 

نفاق على اإل 
االستهالك النهائي 

 الخاص
38.3 41.3 33.4 30.5 15.8 30.0 

Household final 
consumption 
expenditure 

اإلنفاق على 
االستهالك النهائي 

 الحكومي 
13.2 15.9 24.2 24.4 14.9 18.2 

General government 
final consumption 
expenditure 

إجمالي تكوين رأس 
 املال

30.1 23.7 31.6 35.3 29.1 19.3 Gross capital formation 

الصادرات من السلع 
 والخدمات

97.9 88.3 43.5 58.9 66.9 66.6 
Exports of goods and 
services 

الـواردات من السلع 
 والخدمات

79.5 69.3 32.7 49.1 26.6 34.1 
Imports of goods and 
services 

 ياإلجمالالناتج املحلي 
وق بأسعار الس

 ثابتةال
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Gross domestic product  
at constant prices 
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Table 37: Gross Domestic Product Implicit Price Deflator by Economic Activity  in GCC Countries, 2015 

 البيان
العربية  اإلمارات

 املتحدة 
 U.A.E 

مملكة 
 البحرين

BAHRAIN 

اململكة العربية 
 السعودية

K.S.A 

سلطنة 
 عمان

OMAN 

 دولة قطر
QATAR 

 دولة الكويت
KUWAIT 

Item 

الزراعة، الصيد، الغابات، 
 وصيد األسماك

144.8 113.0 107.6 112.4 101.5 128.4 
Agriculture, hunting, 
forestry and fishing 

 Mining and quarrying 65.6 58.1 79.6 59.0 69.7 86.6 التعــدين واستخراج الحجارة
 Manufacturing 106.8 73.1 100.9 104.3 119.7 136.1 الصناعـــات التحويلية

 92.8 97.3 102.2 109.5 98.5 117.1 الكهرباء، الغاز وإمداد املياه
Electricity, gas and 
water supply 

 Construction 117.2 101.5 104.6 130.2 106.6 118.1 التــشــييد والبناء
تجارة الجملة والتجزئة 

 والفنادق واملطاعم
125.8 105.9 120.0 104.8 101.9 117.1 

Wholesale, retail trade, 
hotels and restaurants 

 96.5 102.3 92.8 107.5 104.6 123.4 النقل والتخزين واالتصاالت
Transport, storage and 
communications 

الوساطة املالية واألنشطة 
العقارية واإليجارية وأنشطة 

 املشاريع التجارية
132.6 106.3 134.5 106.3 128.3 114.0 

Financial 
intermediation; real 
estate, renting and 
business activities 

اإلدارة العـــامــة والـــدفـــاع، 
 والضمان االجتماعي اإلجباري 

125.8 109.0 134.2 127.2 102.0 104.2 

Public administration 
and defence; 
compulsory social 
security 

التعليم، الصحة والعمل 
االجتماعي، والخدمات 

املجتمعية واالجتماعية 
 األخرى والشخصية 

137.4 109.9 114.2 123.2 62.0 127.9 

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

األسر الخاصة التي تعين 
 أفرادا لألعمال املنزلية

130.8 109.8 .. .  135.9 109.8 131.9 
Private households 
with employed persons 

جمالي القيم إيساوي 
 115.4 املضافة، باألسعار األساسية

101.1 96.3 97.5 77.6 88.2 
Equal value added, 
gross, at basic prices 

خدمات الوساطة املالية 
 املقاسة بصورة غير مباشرة 

125.7 ... 107.5 97.3 102.2 108.4 

Financial 
intermediation services 
indirectly measured 
(fisim) 

الضرائب مخصوما منها 
 اإلعانات على اإلنتاج

... 104.6 123.1 101.9 102.9 108.8 
Taxes less subsidies on 
products 

عار بأس اإلجماليالناتج املحلي 
 ثابتةالسوق ال

114.8 101.1 96.4 97.4 76.9 85.7 
Gross domestic product 
at constant prices 

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

 غير متوفر… 

* Private households included in other community، social and personal services 
** distributed by economic activities 
… not available 

 

* 

** 

مصادر البيانات

الهيئة االتحادية 
للتنافسية واإلحصاء
دولة اإلمارات العربية املتحدة

هيئة المعلومات
 والحكومة اإللكترونية
مملكة البحرين

الهيئة العامة لإلحصاء
اململكة العربية السعودية

المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات
سلطنة عامن

وزارة التخطيط التنموي 
واإلحصاء
دولة قطر

اإلدارة المركزية لإلحصاء
دولة الكويت

Federal Competitiveness 

and Statistics Authority
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National accounts statistics provide a comprehensive and coherent picture for 
the users of data about the economic performance, by providing detailed data 
for 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 be an official resourse of data, 
information and statstics for the GCC countries and to encourage the statistical 
and informative works among the National Statistical Centers and Planning 
Authorites in members countries to be as a reliable source and a dynamic 
driver for the GCC Statistical System by providing the statistical knowaldge for 
decision makers,researchers and interested people within GCC countries.

Given this role, the importance of national accounts appears as one of the 
most important field in statistics and it takes a priority in GCC-Stat through 
the road map and work program, where statistical goals of this project were 
adopted in coordination between the GCC-Stat and National Statistical Centers 
in members countries.
GCC-Stat would like to express its thanks and appreciation to the National 
Statistical Centers in members countries 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. The feedback and 
suggestions to improve future publications both in terms of content or format 
are welcomed .
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