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 . مقذمح1            
 ٛطٕٟرمذ٠شاخ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد ِٓ اٌّؤشـشاخ اإلحظائـ١ـح اٌضشٚس٠ح ٚاٌّّٙح فٟ االلرظاد اٌاٌ ذؼذ

ٌىٛٔٙا ذمذَ ػشضاً ذاس٠خ١ا ٌٍخطح االعرصّاس٠ح ٌٍثٍذ ٚذث١ٓ ِذٜ طالح١ح ٚطٛاب ٚدلح ِغاس اٌخطح االلرظاد٠ح ٔحٛ اٌٙذف 

ِصً ٘زٖ  اإلحظـاءاخ ذؼـذ ضـشٚس٠ح ٌٛضغ خطح الرظاد٠ح ِرىاٍِح ِٚٛضٛػ١ح ٌىٛٔٙا ذؼىظ اٌّشعَٛ ٌٙا , ٌزا فئْ ذٛفش 

 .ِٚٓ شُ أشش٘ا فٟ ذحم١ك اٌر١ّٕح االلرظاد٠ح فٟ اٌثٍذ اإلٔراظ١ح اخحعُ  ٚذشو١ة اٌطال

 -اخماني ذكىيه رأس انمال انثاتد: 

 

٠ح ٌألطٛي اٌصاترح ِخظِٛا ِٕٙا األطٛي ٠ؼشف إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد تؤٔٗ ِعّٛع اإلضافاخ اٌغٕٛ 

 -ى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد وً ِٓ :ذٚتٕاءا ػٍٝ رٌه ٠شًّ إظّاٌٟ اٌرٟ ذُ اٌرخٍض ِٕٙا 

        مهمىسحانثاترح ان صىلألأ  -أ

  .اٌغى١ٕح األت١ٕح .1

 .غ١ش اٌغى١ٕح األت١ٕح .2

 .اإلٔشاءاخ .3

  .ٚاٌّؼذاخ ا٢الخ .4

 .صٛاتداٌٚ األشاز .5

 .ٕمًاٌ ظٚعائ .6

ض ِٕرعاخ ِصً اٌفٛاوٗ ارٔاٌرٟ ذغرؼًّ تظٛسج ِرىشسج ِٚغرّشج ال ٚاٌح١ٛأاخ األشعاساٌّفرٍحح )األطٛي  .7

 .ٚاٌّطاط ٚاٌح١ٍة ... اٌخ (

 مىرداخ انمهكيح انفكريح   ب _ 

 اعرىشاف اٌّؼادْ. .1

 .تشاِط اٌىِٛث١ٛذش .2

  .األط١ٍحٚاٌف١ٕح  األدت١حاٌرشف١ٙ١ح  األػّاي .3

 االخشٜ . ِٕرعاخ اٌٍّى١ح اٌفىش٠ح .4

  .األراضيج _ انرحسيىاخ انكثيرج انري ذذخم عهى األصىل غير انمىردح تما فيها 

 .األصىلانمصاحثح نىقم مهكيح  انركانيف د _ 

عرٙالن ٚتّؼٕٝ آخش فئْ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي ٠مَٛ ػٍٝ حم١مح أْ اٌّعرّغ ال ٠عٕذ وً طالرٗ اإلٔراظ١ح ٌخٍك عٍغ اال

ٚذى٠ٛٓ سأط اٌّاي ٠ىْٛ إظّا١ٌاً إرا ٌُ ٠رُ  ، اٌغٍغ اٌشأعّا١ٌح ٚإٔراضٌظٕاػح  اخلِٓ ذٍه اٌطا اٌّثاشش تً أٔٗ ٠حٛي لغّاً 

     رٌه.طشغ االٔذشاس ِٕٗ ٠ٚىْٛ طاف١اً إرا ذُ 
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  . طرق انرقذير2

 : ٕ٘ان طش٠مراْ ٌرمذ٠ش إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد ٟٚ٘

 . طش٠مح اإلٔراض أٚ اٌرذفك اٌغٍؼٟ .أ 

 . طش٠مح اإلٔفاق .ب 

 

اٌذٌٚح فٟ  ّغاّ٘حذمَٛ تئذثاع طش٠مح اإلٔفاق فٟ اٌٛلد اٌحاضش ٚرٌه ٌ اٌّذ٠ش٠ح تح ػ١ٍّح فٟ االحرغاب فئْ ٚورعش

ِؼظُ أٚظٗ إٌشاط االلرظادٞ اٌّخرٍفح ِّا ٠غاػذ فٟ اٌحظٛي ػٍٝ اٌث١أاخ ٚاٌّؼٍِٛاخ اٌرفظ١ٍ١ح األوصش دلح. إْ ٘زٖ 

ٕٙائ١١ٓ ػٍٝ ح١ـاصج اٌغـٍؼح اٌشأعّا١ٌح ٚتزٌه ذرضّٓ اٌٙٛاِش اٌرعاس٠ح اٌطش٠مح ذّصً اإلٔفاق اٌفؼٍٟ ِٓ لثً إٌّرفؼ١ٓ اٌ

 اٌث١ـأـاخ اٌالصِح ٌٍرمـذ٠ش حغـة طش٠مح اإلٔفاق ٟ٘: ِظادس ٚاٌشعَٛ اٌىّشو١ح ِٚٓ أ٘ـُ

 

 . لأْٛ اٌّٛاصٔح اٌؼاِح ٌٍذٌٚح تشم١ٗ اٌعاسٞ ٚاالعرصّاسٞ -1

 . اٌخاصاٌؼاَ ٚ عغاخ اٌمطاعا١ٌّضا١ٔاخ اٌؼ١ِّٛح ٚاٌحغاتاخ اٌخرا١ِح ٌششواخ ِٚؤ -2

  اٌرعاسج )اٌفٕادق ِٚا شااتٗ( ٚإحظاءاخ ٔشائٟ ٚإٌمً ٚاالذظاالخ )ِىاذة اٌغفش ٚاٌغ١احح(اٌظٕاػٟ ٚاإل اإلحظاءٔرائط  -3

 . ٌٍمطاع اٌخاص

 . ذ١ّٕح األلا١ٌُتشٔاِط  -4

 . خ اٌمطاع اٌؼاَآِغ ِٕشادٌح اٌىرة اٌشع١ّح  اٌّرث -5

 

وّا ٠ّىٓ ِالحظح  االلرظادٞاي اٌصاتد حغة ٔٛع اٌّٛظٛداخ ٚحغة إٌشاط ٘زا ٠ٚظٕف إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط اٌّ

  . ٚاٌخاص١ٌّٙا أػالٖ ٠ّىٓ أْ ٠مغُ إٌٝ وً ِٓ اٌمطاػ١ٓ اٌؼاَ آِ اٌرظ١ٕف١ٓ اٌّشاس  اً إْ أ٠

 

 -اوىاع االوشطح :

اٌرح١ٍ٠ٛح ، اٌىٙشتاء ٚاٌّاء ،  : اٌضساػح ٚاٌغاتاخ ٚاٌظ١ذ ٚط١ذ األعّان ، اٌرؼذ٠ٓ ٚاٌّماٌغ ، اٌظٕاػح األوشطح انسهعيح

 اٌثٕاء ٚاٌرش١١ذ.

 ٓ ، ذعاسج اٌعٍّح ٚاٌّفشد ٚاٌّطاػُ ٚاٌفٕادق ِٚا شاتٗ ، اٌثٕٛن ٚاٌرؤ١ِٓ.٠خضرالخ ٚاٌاظذ: إٌمً ٚاال األوشطح انرىزيعيح

 ِاخ اٌر١ّٕح االظرّاػ١ح ٚاٌشخظ١ح: ٍِى١ح دٚس اٌغىٓ ، خذ األوشطح انخذميح
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  ماني ذكىيه رأس انمال انثاتدخال . ذحهيم انىرائح3

 تاألسعار انداريح  - أ

 حغٕتِماسٔح  ( %12.6)  اسذفاعٚتٕغثح  ,   2017 ٌغٕحد٠ٕاس  ذش١ٌْٛ ( 32.3 ) ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد إظّاٌٟ تٍغ

 . ( 1 وّا فٟ ظذٚي )د٠ٕاس  ذش١ٌْٛ  ( 2887 ) ف١ٙا ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد إظّاٌٟتٍغ  ح١س 2016

إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط  إٌِٝغاّ٘ح وً ِٓ اٌمطاػ١ٓ اٌؼاَ ٚاٌخاص   تؤْ 2017 ٌغٕح ( 3فٟ ظذٚي ) أاخ اٌرفظ١ٍ١حاٌث١ ذش١ش

 فٟ ػٍٝ اٌرٛاٌٟ ٚلذ ذشوضخ االعرصّاساخ فٟ اٌمطـاع اٌؼاَ(  % 46) ،(  % 54) اٌّاي اٌصاتد تاألعؼاس اٌعاس٠ح لـذ تٍغد

( ِٓ إظّاٌٟ %67.5)  ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا تاألعؼاس اٌعاس٠ح د٠ٕاس ذش١ٌْٛ (11.8ح١س تٍغد ) اٌّماٌغ اٌرؼذ٠ٓ ٚٔشاط 

( 3.3) ح١س تٍغد االعرصّاساخ ف١ـٗ  خذِاخ اٌر١ّٕح االظرّاػ١ح١ٍ٠ٗ ٔشاط  ، ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتـد فٟ اٌمطاع اٌؼاَ

١ٍٗ فٟ األ١ّ٘ح ٠ ،سأط اٌّاي اٌصاتد فٟ اٌمطاع اٌؼاَ ِٓ إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ(  %18.6) د٠ٕاس ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا ذش١ٌْٛ

 ٟٔشاط أِا(  %8.7)  ٚتٕغـثح ِغاّ٘ح لذس٘ـا د٠ٕـاس ذش١ٌْٛ( 1.5)ف١ٗ ح١س تٍغـد االعرصّاساخ   اٌىٙشتاء ٚاٌّاءٔشاط 

إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ  غث١ح فٟا إٌِّٓ ح١س ٔغثح ٚأ١ّ٘رٙ اٌّشذثر١ٓ اٌشاتؼح ٚاٌخاِغح افمذ احرٍر ٚاٌثٕاء ٚاٌرش١١ذ إٌمً ٚاالذظاالخ

  . اٌؼاَسأط اٌّاي اٌصاتد فٟ اٌمطاع 

ؼاس د٠ٕاس تاألع ذش١ٌْٛ ( 682ح١س تٍغد ) ٍِى١ح دٚس اٌغىٓٔشاط االعرصّاساخ فٟ  اِا تإٌغثح ٌٍمطاع اٌخاص ذشوضخ

ح١س ٌرح١ٍ٠ٛح اٌظٕاػح ا اط١ٍٗ ٔش٠عّٛع االعرصّاساخ فٟ ٘زا اٌمطاع ( ِٓ ِ % 4185 )  اٌعاس٠ح ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا

شُ ٔشاط  ، ث١حٌٕغـآِ ح١س األ١ّ٘ح ( %2584ذش١ٌْٛ د٠ٕاس ٚتٕغثح ِغاّ٘ٗ لذس٘ا )  ( 388) تٍغد االعرصّاساخ ف١ٗ

 %( . 1587( ذش١ٌْٛ د٠ٕاس ٚتٕغثح ِغاّ٘ٗ لذس٘ا ) 283 ٗ )تٍغد االعرصّاساخ فـ١ ح١س اٌىٙشتاء ٚاٌّاء

 

 اٌغى١ٕح ٚغ١ش اٌغى١ٕح ٚاإلٔشاءاخ ت١ٕحاألتٍغد االعرصّاساخ فٟ  فمذاِا ػٍٝ ِغرٜٛ ٔٛع اٌّٛظٛد تاألعؼاس اٌعاس٠ح  

( ١ٍ٠1486ٗ اٌّىائٓ ٚاٌّؼذاخ ح١س تٍغد االعرصّاساخ ف١ٗ ) (% 5183)د٠ٕاس أٞ تٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا  ذش١ٌْٛ ( 1686)

 ط اٌّاي اٌصاتد ذى٠ٛٓ سأ إظّاٌٟح١س ا١ّ٘رّٙا إٌغث١ح فٟ  ِٓ %( ١ٍ٠ٗ ٚعائظ إٌمً ٚاألشاز4581ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا )

 (.5وّا فٟ ظذٚي سلُ )

 

( ِٓ إظّاٌـٟ  %6484د٠ٕاس تٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا ) ذش١ٌْٛ( 2.88ح )اٌغٍؼ١تٍغ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد فٟ األٔشـطح 

إظّاٌـٟ ( ِٓ % 3186) د٠ٕـــــاس تٕغثح ِغاّ٘ح ذش١ٌْٛ (1.82) اٌخذ١ِحذى٠ٛٓ سأط اٌّـاي اٌصـاتد فٟ ح١ٓ تٍغد األٔشطح 

تٕغثح ذش١ٌْٛ ( 183)  اٌّشذثـح اٌصاٌصـحرٛص٠ؼ١ح ذىـ٠ٛٓ سأط اٌّـاي اٌصاتـد تاألعـؼـاس اٌعاس٠ح فٟ ح١ٓ احرٍد األٔشطح اٌ

 .                                                                            %(.48ِغاّ٘ح )

. 
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 . 2007  تاألسعار انثاترح  تأساس  - ب  

 2.16 حد٠ٕاس ِماسٔح تغٕ ذش١ٌْٛ(  .328إٌٝ ) 2.17إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد ٌغٕح  اسذفاع ( اٌٝ ٠2ش١ش ظذٚي )

 .2.16 ( ِماسٔح تغٕح%2286) اسذفاعٚتٕغثح د٠ٕاس  ذش١ٌْٛ ( 2681) سأط اٌّاي اٌصاتد ح١س تٍغ إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ

إظّاٌٟ   فِٟغاّ٘ح وً ِٓ اٌمطاػ١ٓ اٌؼاَ ٚاٌخاص ٔغثح إْ  (4فٟ ظذٚي )وّا  2.17اٌرفظ١ٍ١ح ٌغٕح  ث١أاخاٌذش١ش  

ػٍٝ اٌرٛاٌٟ ٚلذ ذشوضخ االعرصّاساخ فٟ اٌمطـاع  (% 51) ( ٚ% 49) لـذ تٍغد صاترحذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتد تاألعؼاس اٌ

ِٓ  )% 6783ح لذس٘ا )ٚتٕغثح ِغاّ٘ تاألعؼاس اٌصاترح د٠ٕاس ذش١ٌْٛ (1.86ح١س تٍغد ) اٌرؼذ٠ٓ ٚاٌّماٌغفٟ ٔشاط  اٌؼاَ

ح١س تٍغد  ٚاٌشخظ١ح خذِاخ اٌر١ّٕح االظرّاػ١ح١ٍ٠ٗ ٔشاط  ، إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ سأط اٌّاي اٌصاتـد فٟ اٌمطاع اٌؼاَ

سأط اٌّاي اٌصاتد فٟ اٌمطاع  ِٓ إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ) % 1887 ) د٠ٕاس ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘ا ذش١ٌْٛ( 289) االعرصّاساخ ف١ـٗ 

ٚتٕغـثح ِغاّ٘ح لذس٘ـا  د٠ٕـاس ذش١ٌْٛ( 184)ف١ٗ ح١س تٍغـد االعرصّاساخ اٌىٙشتاء ٚاٌّاء ٔشاط ١ٍٗ فٟ األ١ّ٘ح ، ٠اٌؼاَ 

إظّاٌٟ ذى٠ٛٓ  ٟا إٌغث١ح فِّٓ ح١س أ١ّ٘رٙ ػٍٝ اٌرٛاٌٟ ٚاٌثٕاء ٚاٌرش١١ذ إٌمً ٚاالذظاالخ ٟٔشاط ِٚٓ شُ  ،  (% 888)

تإٌغثح ٌٍمطاع  ٍِى١ح دٚس اٌغىٓ ٔشاط العرصّاساخ ذشوضخ فٟ ا ْ اوثشا سأط اٌّاي اٌصاتد فٟ اٌمطاع اٌؼاَ ، ت١ّٕا ٔالحظ

( ِٓ ِعّٛع االعرصّاساخ فٟ % 4185) ح ٚتٕغثح ِغاّ٘ح لذس٘اصاترد٠ٕاس تاألعؼاس اٌ ذش١ٌْٛ (688(اٌخاص ح١س تٍغد

 ٚاٌشخظ١ح ظرّاػ١حخذِاخ اٌر١ّٕح االٔشاط ١ٍ٠ٚٗ ٔشاط اٌىٙشتاء ٚاٌّاء ِٚٓ شُ  اٌظٕاػح اٌرح١ٍ٠ٛحٔشاط  ١ٍ٠ٗ٘زا اٌمطاع ، 

 .إٌغث١ح األ١ّ٘حِٓ ح١س 
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  انداريح تاألسعارذكىيه رأس انمال انثاتد  إلخمانيانىسثيح  األهميح( 1شكم )

 2017نسىح  () انرىزيعيح وانسهعيح وانخذميح انردميعيح االقرصاديح األوشطححسة 

 

 

 

 

 

 

 

  2017نسىح  انردميعيح رأس انمال انثاتد حسة االوشطح االقرصاديحخماني ذكىيه االهميح انىسثيح إل

 ) ذرنيىن ديىار (                                               

 االهميح انىسثيح  اخماني ذكىيه رأس انمال انثاتد  وشطح انخذميحاأل

 6484 2.88 وشطح انسهعيحاأل

 .48 183 وشطح انرىزيعيحاأل

 3186 1.82 ميحوشطح انخذاأل

 



 Table (1)(1)جدول 

Economic activities%نسبة التغير 201520162017األنشطة  االقتصادية

الزراعة  والغابات والصيد وصيد 

االسماك
                213,445,204                 328,507,769                 732,790,204 123.1Agriculture, Forestry, Hunting 

& Fishing  

التعدين والمقالع
           28,869,107,383            11,987,806,624            11,839,502,390 -1.2

Mining and Quarrying

2.0A- Crude oil 11,822,568,272            11,588,638,316            28,854,381,971           النفط الخام- أ 

انواع اخرى من التعدين- ب 
                  14,725,412                 399,168,308                   16,934,118 -95.8

B- Another types of mining

الصناعة التحويلية
                851,661,642              1,459,540,958              3,915,837,135 168.3

Manufacturing Industry

الكهرباء والماء
             1,754,489,791              2,707,546,243              3,850,385,501 42.2

Electricity and Water

البناء والتشييد
             1,309,791,315                 233,837,701                 480,798,474 105.6

Building and construction

النقل واالتصاالت والتخزين
             4,941,799,767              1,650,401,443                 265,220,816 -83.9

Transport ,Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 

والفنادق وما شابه
             1,675,906,908                 690,695,801                 891,614,067 29.1Wholesale, retail trade, hotels 

& others

53.3Banks and insurance- 146,851,081                 314,475,867                 180,084,058                البنوك والتأمين

30.4Owenrship of dwellings 6,150,880,535              4,715,147,601              4,073,115,500             ملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
             6,780,693,437              4,615,249,153              4,056,395,518 -12.1

Social and personal services

خدمات التنمية االجتماعية- أ 
             3,036,888,292              3,592,066,271              3,259,427,410 -9.3

A- Social services

22.1B- Personal services- 796,968,108                 1,023,182,881              3,743,805,145             الخدمات الشخصية- ب 

12.6Gross fixed capital formation 32,330,275,722        28,703,209,160        50,650,095,004       اجمالي تكوين رأس المال الثابت
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(الف دينار )  (2017-2015) إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية  باألسعار الجارية للسنوات 

Gross fixed capital formation by Economic activities  at current  prices (2015-2017)   (000 ID)                



        Table (2)

Economic activities(%)نسب التغير201520162017األنشطة  االقتصادية

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
              185,269,409               227,858,042                776,456,941 240.8

Agriculture, Forestry, Hunting & 

Fishing  

25.9Mining and Quarrying- 10,587,312,125           14,296,694,482          26,319,084,268         التعدين والمقالع

22.4Mining and Quarrying- 10,568,703,204           13,626,960,930          26,305,809,149         النفط الخام- أ 

97.2B- Another types of mining- 18,608,921                  669,733,553               13,275,119                انواع اخرى من التعدين- ب 

95.8Manufacturing Industry 4,275,203,489             2,183,667,248            783,196,089              الصناعة التحويلية

13.4Electricity and Water 3,935,541,080             3,471,142,775            1,603,361,571           الكهرباء والماء

79.2Building and construction- 485,490,508                2,338,315,755            1,209,787,037           البناء والتشييد

89.6- 248,575,231                2,387,417,641            4,452,005,827           النقل واالتصاالت والتخزين
Transport ,Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما شابه
           1,490,081,129            2,722,108,282                962,839,393 -64.6

Wholesale, retail trade, hotels & 

others

24.7Banks and insurance 159,146,285                127,592,202               149,395,458              البنوك والتأمين

62.8Owenrship of dwellings 6,759,209,379             4,152,892,042            3,274,208,601           ملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
           6,061,996,655            4,685,384,693             3,814,265,851 -18.6Social and personal services

61.6A- Social services 2,938,476,721             1,818,187,633            2,794,743,895           خدمات التنمية االجتماعية- أ 

69.5B- Personal services- 875,789,130                2,867,197,060            3,267,252,760           الخدمات الشخصية- ب 

7

Gross fixed capital formation(13)                32,004,040,282        36,593,073,162       45,528,386,043      اجمالي تكوين رأس المال الثابت
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(الف دينار)  (2017 -2015 ) للسنوات 100=2007 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة 

(2)                جدول 

Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices (2007=100) (2015-2017) (000 ID)               
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(مليون دينار ) 2017-2015إجمالي تكوين رأس المال الثابت باألسعار الجارية للسنوات :  (2)شكل 

Figure (2): Gross Fixed Capital Formation including Donations         

at current prices for the Periot 2015-2017  (million ID)

للسنوات     (100=2007)إجمالي  تكوين رأس المال الثابت باألسعار الثابتة   :  (3)           شكل 

(مليون دينار)  2017- 2015    

Figure (3): Gross Fixed Capital Formation including Donations at constant 

prices(2007=100) for the Periot 2015-2017(million ID)
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Table (3)(3 )جدول 

االهمية النسبية المجموعاالهمية النسبيةالقطاع الخاصاالهمية النسبيةالقطاع العام

public sector 
Relative 

share
private sector 

Relative 

share
 Total 

Relative 

share

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
133,394,2540.8599,395,9504.0732,790,2042.3

Agriculture, Forestry, Hunting 

& Fishing  

11,822,568,27267.516,934,1180.111,839,502,39036.6Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

11,822,568,27267.50.00.011,822,568,27236.6A- Crude oilالنفط الخام- أ 

0.00.016,934,118016,934,1180.1B- Another types of miningانواع اخرى من التعدين- ب 

157,115,5910.93,758,721,54425.43,915,837,13512.1Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

1,521,863,6848.72,328,521,81715.73,850,385,50111.9Electricity and Waterالكهرباء والماء

200,886,6431.1279,911,8311.9480,798,4741.5Building and constructionالبناء والتشييد

265,008,8771.5211,9390.0265,220,8160.8النقل واالتصاالت والتخزين
Transport , Communications 

and storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما شابه
105,301,0650.6786,313,0025.3891,614,0672.8

Wholesale, retail trade, hotels 

& others

37,975,5000.2108,875,5810.7146,851,0810.5Banks and insuranceالبنوك والتأمين

0.00.06,150,880,53541.56,150,880,53519.0Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
3,259,427,41018.6796,968,1085.44,056,395,51812.5Social and personal services

3,259,427,41018.60.00.03,259,427,41010.1A- Social servicesخدمات التنمية االجتماعية- أ 

0.00.0796,968,1085.4796,968,1082.5B- Personal servicesالخدمات الشخصية- ب 

17,503,541,29710014,826,734,42610032,330,275,722100Gross fixed capital formationاجمالي تكوين رأس المال الثابت
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(الف دينار)   2017 االهمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع القطاع باألسعار الجارية لسنة 

Economic activities األنشطة  االقتصادية

Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities at current prices for year 2017   (000ID)            



Table ( 4 )(4)جدول 

االهمية النسبيةالمجموعاالهمية النسبيةالقطاع الخاصاالهمية النسبيةالقطاع العام

public sector Relative shareprivate sector 
Relative 

share
Total

Relative 

share

الزراعة  والغابات والصيد وصيد 

االسماك
117,780,0730.7658,676,8684.0776,456,9412.4

Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  

10,568,703,20467.318,608,9210.110,587,312,12533.1Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

10,568,703,20467.300.010,568,703,20433.0A- Crude oilالنفط الخام- أ 

00.018,608,9210.118,608,9210.1B- Another types of miningانواع اخرى من التعدين- ب 

144,740,2540.94,130,463,23525.44,275,203,48913.4Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

1,376,725,8968.82,558,815,18415.73,935,541,08012.3Electricity and Waterالكهرباء والماء

177,895,0891.1307,595,4191.9485,490,5081.5Building and constructionالبناء والتشييد

248,342,3311.6232,9000.0248,575,2310.8النقل واالتصاالت والتخزين
Transport , Communications 

and storage

تجارة  الجملة والمفرد والمطاعم 

والفنادق وما شابه
98,759,1710.6864,080,2225.3962,839,3933.0

Wholesale, retail trade, 

hotels & others

39,502,7900.3119,643,4960.7159,146,2850.5Banks and insuranceالبنوك والتأمين

00.06,759,209,37941.56,759,209,37921.1Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

2,938,476,72118.7875,789,1305.43,814,265,85111.9Social and personal servicesخدمات التنمية االجتماعية والشخصية

2,938,476,72118.700.02,938,476,7219.2A- Social servicesخدمات التنمية االجتماعية- أ 

00.0875,789,1305.4875,789,1302.7B- Personal servicesالخدمات الشخصية- ب 

15,710,925,52810016,293,114,75410032,004,040,282100Gross  fixed capital formationاجمالي تكوين رأس المال الثابت

1
0

(الف دينار ) 2017لسنة  (100=2007)االهمية النسبية إلجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع القطاع باألسعار الثابته 

 Relative share to Gross fixed capital formation by Economic activities sector at constant prices(2007=100) for year 2017 (million ID)                 

Economic activitiesاألنشطة  االقتصادية
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Table ( 5 )(5 )  جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential Building
Non-Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment
FurnitureTransport Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات 

والصيد وصيد االسماك
09,258,42249,077,127667,480,861248,01641,1804,237,3172,447,280732,790,204

Agriculture, 

Forestry, Hunting 

& Fishing  

1,336,40065,407,0405,759,224,4915,916,720,0995,795,00088,500,00002,519,36011,839,502,390التعدين والمقالع
Mining and 

Quarrying

1,336,40065,407,0405,759,224,4915,899,785,9815,795,00088,500,00002,519,36011,822,568,272A- Crude oilالنفط الخام- أ 

انواع اخرى من - ب 

التعدين
00016,934,118000016,934,118

B-Other types of 

mining

51,299,077595,613,518193,376,3972,713,908,163109,608,131204,383,4993,671,36143,976,9893,915,837,135الصناعة التحويلية
Manufacturing 

Industry

8,457,6327,333,054298,841,2183,530,966,332166,9143,551,155915,000154,1973,850,385,501الكهرباء والماء
Electricity and 

Water

107,996,10991,434,98144,302,518232,954,383296,8831,000,00002,813,600480,798,474البناء والتشييد
Building and 

construction

النقل  والمواصالت 

والتخزين
1,420,00026,196,577107,402,30944,039,2355,135,83375,130,761700,0005,196,102265,220,816

Transport , 

Communications 

and storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما 

شابه

0631,636,2804,446,670113,554,35283,729,28328,107,811030,139,672891,614,067

Wholesale, retail 

trade, hotels & 

others

218,7066,478,68138,141,0273,787,844043,950,505146,851,081-054,711,731البنوك والتأمين
Banks and 

insurance

6,150,880,53500000006,150,880,535ملكية دور السكن
Owenrship of 

dwellings

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
48,334,593754,809,5591,516,614,3951,348,562,209190,871,945166,892,1863,788,39726,522,2344,056,395,518

Social and 

personal services

خدمات التنمية - أ 

االجتماعية
48,334,593718,914,2321,018,483,7461,197,968,74478,621,852166,793,6123,788,39726,522,2343,259,427,410A- Social services

035,895,327498,130,650150,593,465112,250,09298,57400796,968,108الخدمات الشخصية- ب 
B- Personal 

services

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
6,369,724,3462,236,401,1617,973,066,41814,574,664,316433,993,031571,394,43613,312,075157,719,93932,330,275,722

Gross fixed capital 

formation
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(الف دينار )  2017                 إجمالي تكوين رأس المال الثابت حسب األنشطة االقتصادية ونوع الموجود  باالسعار الجارية لسنة 

 Gross fixed capital formation by Economic Activities and type for assets at current prices for the year 2017     (000ID)          

األنشطة االقتصادية
Economic 

Activities



Table ( 6 )( 6 )جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 

Building

Non-

Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment
Furniture

Transport 

Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
08,157,32849,077,12769,447,803248,01641,1803,975,5202,447,280133,394,254

Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  

1,336,40065,407,0405,759,224,4915,899,785,9815,795,00088,500,00002,519,36011,822,568,272Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

1,336,40065,407,0405,759,224,4915,899,785,9815,795,00088,500,00002,519,36011,822,568,272A- Crude oilالنفط الخام- أ 

انواع اخرى من - ب 

التعدين
000000000B-Other types of mining

10,00055,454,12035,00074,483,2293,913,44222,175,000200,000844,800157,115,591Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

8,457,6327,333,054282,216,6901,219,069,043166,9143,551,155915,000154,1971,521,863,684Electricity and Waterالكهرباء والماء

107,996,1094,831,72644,302,51839,645,807296,8831,000,00002,813,600200,886,643البناء والتشييد
Building and 

construction

النقل  والمواصالت 

والتخزين
1,420,00026,196,577107,308,79843,987,4005,069,24075,130,761700,0005,196,102265,008,877

Transport , 

Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما 

شابه

039,269,5021,020,00033,739,4603,924,48126,820,6220527,000105,301,065
Wholesale, retail trade, 

hotels & others

01,631,44902,115,27623,688,336484,205010,056,23537,975,500Banks and insuranceالبنوك والتأمين

000000000Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
48,334,593718,914,2321,018,483,7461,197,968,74478,621,852166,793,6123,788,39726,522,2343,259,427,410

Social and personal 

services

خدمات التنمية - أ 

االجتماعية
48,334,593718,914,2321,018,483,7461,197,968,74478,621,852166,793,6123,788,39726,522,2343,259,427,410A- Social services

00000000B- Personal servicesالخدمات الشخصية- ب 

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
167,554,734927,195,0267,261,668,3688,580,242,744121,724,164384,496,5359,578,91751,080,80817,503,541,297
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Economic Activitiesاألنشطة االقتصادية



Table (7 ) ( 7)جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 

Building

Non-Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment
Furniture

Transport 

Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
01,101,0940598,033,05800261,7970599,395,950

Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  

00016,934,118000016,934,118Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

000000000A- Crude oilالنفط الخام- أ 

00016,934,118000016,934,118B-Other types of miningانواع اخرى من التعدين- ب 

51,289,077540,159,398193,341,3972,639,424,934105,694,689182,208,4993,471,36143,132,1893,758,721,544Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

0016,624,5292,311,897,28900002,328,521,817Electricity and Waterالكهرباء والماء

086,603,2550193,308,5760000279,911,831البناء والتشييد
Building and 

construction

0093,51151,83566,593000211,939النقل واالتصاالت والتخزين

Transport , 

Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما شابه
0592,366,7783,426,67079,814,89279,804,8021,287,189029,612,672786,313,002

Wholesale, retail trade, 

hotels & others

218,7064,363,40514,452,6913,303,639033,894,270108,875,581Banks and insurance-053,080,282البنوك والتأمين

6,150,880,53500000006,150,880,535Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
035,895,327498,130,650150,593,465112,250,09298,57400796,968,108

Social and personal 

services

000000000A- Social servicesخدمات التنمية االجتماعية- أ 

035,895,327498,130,650150,593,465112,250,09298,57400796,968,108B- Personal servicesالخدمات الشخصية- ب 

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
6,202,169,6121,309,206,134711,398,0505,994,421,572312,268,867186,897,9013,733,158106,639,13114,826,734,426
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Table (8)(8)    جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 

Building

Non-Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment
Furniture

Transport 

Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
08,328,08142,824,718720,543,969251,28343,3471,633,0432,832,500776,456,941

Agriculture, 

Forestry, Hunting 

& Fishing  

1,166,14357,074,2065,025,501,3015,401,625,3275,871,32793,157,89502,915,92610,587,312,125التعدين والمقالع
Mining and 

Quarrying

1,166,14357,074,2065,025,501,3015,383,016,4065,871,32793,157,89502,915,92610,568,703,204A- Crude oilالنفط الخام- أ 

انواع اخرى من - ب 

التعدين
00018,608,921000018,608,921

B-Other types of 

mining

56,370,349641,971,041212,493,6152,968,426,111120,112,997223,571,2253,882,36448,375,7884,275,203,489الصناعة التحويلية
Manufacturing 

Industry

7,380,1336,398,825264,531,0953,652,835,744169,1123,738,058309,645178,4693,935,541,080الكهرباء والماء
Electricity and 

Water

94,237,44299,384,57838,658,392248,600,189300,7931,052,63203,256,481485,490,508البناء والتشييد
Building and 

construction

النقل  والمواصالت 

والتخزين
1,239,09222,859,14293,740,45440,191,4505,209,18779,085,012236,8876,014,007248,575,231

Transport , 

Communications 

and storage
تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما 

شابه

0685,219,0844,655,623118,492,85191,673,75629,646,727033,151,352962,839,393

Wholesale, retail 

trade, hotels & 

others

240,3366,724,94739,882,4184,140,062048,885,611159,146,285-059,753,583البنوك والتأمين
Banks and 

insurance

6,759,209,37900000006,759,209,379ملكية دور السكن
Owenrship of 

dwellings

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
42,176,783666,770,2241,436,125,5901,258,524,500203,009,149175,680,5461,282,02930,697,0313,814,265,851

Social and 

personal services

خدمات التنمية - أ 

االجتماعية
42,176,783627,324,809888,729,2721,093,037,17579,657,399175,572,2231,282,02930,697,0312,938,476,721A- Social services

039,445,415547,396,318165,487,324123,351,750108,32300875,789,130الخدمات الشخصية- ب 
B- Personal 

services

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
6,961,779,3212,247,758,7637,118,290,45214,415,965,088466,480,022610,115,5047,343,968176,307,16432,004,040,282
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Activities



Table (9) (9) جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 

Building

Non-

Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment 
Furniture

Transport 

Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
                    -           7,118,087          42,824,718          63,364,784           251,283              43,347     1,345,354       2,832,500          117,780,073 

Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  

Mining and Quarrying 10,568,703,204     2,915,926         -                  93,157,895       5,871,327        5,383,016,406     5,025,501,301     57,074,206       1,166,143       التعدين والمقالع

A- Crude oil 10,568,703,204     2,915,926         -                  93,157,895       5,871,327        5,383,016,406     5,025,501,301     57,074,206       1,166,143       النفط الخام- أ 

B-Other types of mining   -                            -                      -                    -                        -                       -                           -                           -                       -                    انواع اخرى من التعدين- ب 

Manufacturing Industry 144,740,254          977,778          67,682          23,342,105       3,964,987        67,959,151          30,541                 48,389,284       8,726              الصناعة التحويلية

Electricity and Water 1,376,725,896       178,469          309,645        3,738,058         169,112           1,112,289,273     246,262,382        6,398,825         7,380,133       الكهرباء والماء

 177,895,089          3,256,481         -                  1,052,632         300,793           36,173,182          38,658,392          4,216,166         94,237,442     البناء والتشييد
Building and 

construction

 248,342,331          6,014,007       236,887        79,085,012       5,136,008        40,134,489          93,637,694          22,859,142       1,239,092       النقل  والمواصالت والتخزين

Transport , 

Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما شابه
                    -         34,266,581               890,052          30,784,179        3,976,171       28,232,234                  -            609,954            98,759,171 

Wholesale, retail trade, 

hotels & others

Banks and insurance 39,502,790            11,639,160       -                  509,690            24,000,340      1,929,996              -                         1,423,603           -                    البنوك والتأمين

Owenrship of dwellings   -                            -                      -                    -                        -                       -                           -                           -                       -                    ملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
     42,176,783     627,324,809        888,729,272     1,093,037,175      79,657,399     175,572,223     1,282,029     30,697,031       2,938,476,721 

Social and personal 

services

A- Social services 2,938,476,721       30,697,031     1,282,029     175,572,223     79,657,399      1,093,037,175     888,729,272        627,324,809     42,176,783     خدمات التنمية االجتماعية- أ 

B- Personal services   -                            -                      -                    -                        -                       -                           -                           -                       -                    الخدمات الشخصية- ب 

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
   146,208,319     809,070,704     6,336,534,353     7,828,688,635    123,327,421     404,733,195     3,241,596     59,121,305     15,710,925,528 
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Table (10) (10)جدول 

المجموعموجودات اخرىنباتات وحيواناتوسائط النقلاالثاثالمكائن والمعداتاالنشاءات األخرىاالبنية غير السكنيةاالبنية السكنية

Residential 

Building

Non-Residential 

Building

Other 

Constructions

Machines 

&Equipment
Furniture

Transport 

Vehicle

plants and 

Animals
Other AssetsTotal

الزراعة  والغابات والصيد 

وصيد االسماك
01,209,9930657,179,18500287,6890658,676,868

Agriculture, Forestry, 

Hunting & Fishing  

00018,608,921000018,608,921Mining and Quarryingالتعدين والمقالع

000000000A- Crude oilالنفط الخام- أ 

00018,608,921000018,608,921B-Other types of miningانواع اخرى من التعدين- ب 

56,361,623593,581,756212,463,0742,900,466,961116,148,010200,229,1203,814,68247,398,0104,130,463,235Manufacturing Industryالصناعة التحويلية

0018,268,7132,540,546,47100002,558,815,184Electricity and Waterالكهرباء والماء

095,168,4120212,427,0070000307,595,419البناء والتشييد
Building and 

construction

00102,76056,96173,179000232,900النقل  والمواصالت والتخزين

Transport , 

Communications and 

storage

تجارة  الجملة والمفرد 

والمطاعم والفنادق وما شابه
0650,952,5033,765,57187,708,67287,697,5841,414,493032,541,398864,080,222

Wholesale, retail trade, 

hotels & others

240,3364,794,95115,882,0783,630,373037,246,451119,643,496Banks and insurance-058,329,980البنوك والتأمين

6,759,209,37900000006,759,209,379Owenrship of dwellingsملكية دور السكن

خدمات التنمية االجتماعية 

والشخصية
039,445,415547,396,318165,487,324123,351,750108,32300875,789,130

Social and personal 

services

خدمات التنمية - أ 

االجتماعية
000000000A- Social services

039,445,415547,396,318165,487,324123,351,750108,32300875,789,130B- Personal servicesالخدمات الشخصية- ب 

اجمالي تكوين رأس المال 

الثابت
6,815,571,0021,438,688,060781,756,0996,587,276,453343,152,601205,382,3094,102,372117,185,85816,293,114,754

Gross fixed capital 

formation

1
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