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 تقديم

) من أبرز المؤشرات االقتصادية التي يرصدها متخذو GDP- Gross Domestic Productيعتبر الناتج المحلي اإلجمالي ( 

القرار والمعنيين بالشأن االقتصادي في أي بلد وذلك كونه يسمح بقياس حجم النشاط االقتصادي والعملية اإل�تاجية  

 االقتصادي الذي يشكل أساًسا للتحليل االقتصادي وصياغة السياسات. داء  واأل

و�تم قياس هذا المؤشر من قبل األجهزة اإلحصائية الرسمية وفقا لمجموعة معايير ومفاهيم معتمدة ومتفق عليها  

تحت  صداره  إ عداده و إ الذي جرى    System of National Accounts (SNA)دوليا وتعرف بـنظام الحسابات القومية  

ومنظمة التعاون والتنمية  لي ومجموعة البنك الدولي  رعاية األمم المتحدة والمفوضية األوروبية وصندوق النقد الدو

 في الميدان االقتصادي. 

و�شكل نظام الحسابات القومية مجموعة من التوصيات الموحدة المتفق عليها دوليا بشأن قياس النشاط االقتصادي  

يتيح   اقتصادية.  مبادئ  على  ترتكز  محاسبية  لطرق  الحسابات    اإلطاروفقا  لنظام  تجميعالقوم المحاسبي  البيانات    ية 

 االقتصادية وعرضها في نسق مصمم ألغراض التحليل االقتصادي واتخاذ القرار وصنع السياسات. 

وتوفر الحسابات سجال شامال ووافيا باأل�شطة االقتصادية المعقدة التي تجري ضمن االقتصاد وعن التفاعل بين مختلف  

 أخرى. ماكن  أ يحدث في األسواق وفي  عناصر االقتصاد ومجموعات العناصر وهو التفاعل الذي

مبدأ اإلقامة والثاني  ول  األ  ،وتم هنا االعتماد في طر�قة تقديرات الحسابات القومية لأل�شطة االقتصادية على معيار�ن

 االستحقاق. ساس  أ

كان لها مركز مصلحة    إذاالمعايير القانونية حيث تعتبر الوحدة المؤسسية مقيمة  و  أالجنسية  لى  إال يستند مبدأ اإلقامة  

 ) داخل االقليم االقتصادي للبلد.  فأكثر ةسناقتصادية في االقليم االقتصادي للبلد من خالل عملها لمدة طو�لة ( 

إلحصائية وتوفر البيانات، لكن يبقى  باختالف القدرات ا خر  آلالحسابات القومية من بلد  عداد  إ المتبعة في  ساليب  األتختلف  

 الحسابات القومية لدى جميع الدول موحدا من حيث الجوهر ومختلفا من حيث التطبيق.  عداد  إالعام المعتمد في    اإلطار

 

 

 



 
 

 3   2020-2017الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار�ة والثابتة 

 مولية الحسابات القومية  ش

يعتمد نظام الحسابات القومية على شمول جميع العمليات المادية التي تضطلع فيها إدارة وحدة مؤسسية وتستخدم 

لى إالعاملة واألصول وذلك لتحو�ل مدخالت اإل�تاج السلعية والخدمية  يدي  األ بها عوامل اإل�تاج المختلفة المكونة من  

 مجانا. و أأخرى مقابل ثمن  لى إيمكن تقديمها من وحدة و ألبيع في األسواق لخدمية قابلة و أمخرجات سلعية  

كاستهالك وإ�تاج مخرجات سلعية مثل سرة  األكما ينص النظام على شمول معظم األ�شطة االقتصادية التي تمارسها  

  ، الخدم  العاملون في المنازل مثلفراد  األنفسها وكذلك شمول  سر  األالسلع الزراعية والمواد الغذائية المنتجة الستهالك  

 وغيرهم. ،والطهاة ،والسائقين

الرسمية سواء كانت   التي تمارسها الوحدات اإل�تاجية غير  الحسابات على شمول األ�شطة االقتصادية  و�وصي نظام 

 هذه األ�شطة قانونية وغير قانونية. 

 

 مصادر البيانات  

 على المصادر الرئيسية التالية: اإلجمالي  الناتج المحلياستند مركز رأس الخيمة لإلحصاء والدراسات في عملية تقدير  

  االقتصاديةالمسوح،   

   سرةاألمسح دخل ونفقات ، 

 مسح القوى العاملة ، 

  اإلدار�ة السجالت،  

 الز�ارات الميدا�ية والتواصل مع أصحاب الخبرة , 

المركز قد  ن  ألى  إوقد تم التعامل مع البيانات وفقا للتوصيات والمنهجيات الدولية المعمول بها، وتجدر اإلشارة هنا  

تعامل مع جميع متطلبات الحسابات القومية واحتياجاتها وفقا للمصادر المتاحة ومدى توفرها في تقدير الناتج المحلي  

 .اإلجمالي
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   الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار�ة  تقدير

المحلي   الناتج  المدخالت  ي  أ �تاج  اإلالخيمة بطر�قة  س  أرإلمارة  جمالي  اإلتم تقدير  ناقصا مجموع  المخرجات  مجموع 

دراسة كل نشاط اقتصادي بشكل منفصل واحتساب القيمة المضافة لهذا النشاط باستخدام المنهجية المالئمة    توتم

النشاط ولتوفر البيانات المطلوبة. وقد تم استخدام بيانات المسوح االقتصادية لأل�شطة التي كانت مشمولة  وفقا لنوع  

المثال تمت   لذلك وعلى سبيل  بيانات إضافية كلما كانت هنالك حاجة  المسوح وتم استخدام مصادر  ضافة  إ في هذه 

حساب خدمات الوساطة المالية الفيزم  يضا  أواإلقامة    بيانات المسالخ للصناعات التحو�لية والمخيمات السياحية أل�شطة

)FISIM(  ضافة  إ  تقطاع النقل. وكذلك تم لى  إ وميناء صقر  مارات  اإلمطار رأس الخيمة وبر�د  ضافة  إ   تلقطاع المالية وتم

التي ال تهدف   الهيئات  الكهرباء والمياه لى  إالمعيشية  سر  األ الربح وتخدم  لى  إبيانات  الخدمات وتقدير شركة  قطاع 

وبيانات   االقتصادية  والمسوح  األسرة  ونفقات  دخل  مسح  األأ قيمة  ضافة  إيضا  أ  توتم   ةسجلي باستخدام  سر  �شطة 

التي تستخدم   غير  فرادا  أالمعيشية  المنزلي واأل�شطة  بها  المميزة  للعمل  التي تقوم  السلع والخدمات  سر األ إل�تاج 

(المعيشية الس الخاص  تمت  التعمالها  كما  األطفال).  المنزلين، مربيات  المساعدين  الطباخين،  بيانات  ضافة  إسائقين، 

 الحكومة المحلية واالتحادية بجميع قطاعاتها. 

 

 باألسعار الثابتة  اإلجمالي  تقدير الناتج المحلي

م الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته في فترات زمنية مختلفة باألسعار الثابتة لسنة أساس معينة منطقية  يقيّ ن  أيجب  

ي  أل  والمالئم  والتي تعكس الواقع االقتصادي بالشكل السليم  حساب معدالت النمو الحقيقيةجل  أومناسبة وذلك من 

 . بلد

ر اسعرقام قياسية لألأهناك منهجيات تستخدم للحصول على الناتج المحلي باألسعار الثابتة منها  ن  ألى  إوتجدر اإلشارة  

ومؤشرات  اإل�تاج  ن  يالصناعي المستهلك وأسعار المنتجين    ألسعاراألرقام القياسية    واسع مثال  والتي تجمع على نطاق

للتثبيطالل  تتم من خ  والتيالصناعي   الثابتة  ح   عمليات إحصائية  القيمة باألسعار  وكذلك  سب كل نشاط للحصول على 

مع   مختلفة  كميات  تجميع  عن  الناتجة  للحجم  القياسية  لألرقام  المختلفة  مختلفة  رقام  أاأل�واع  مثال    لسعرلقياسية 

 . الستخراج القيمة المضافة باألسعار الثابتةالعمالة وتعو�ضات العاملين . عداد  أو استخدام كميات 
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 singleالخيمة باستخدام المخفض (التصحيح المنفرد  س  أمارة رإل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة    وتم تقدير

deflator تم استخدام مصحح للقيمة المضافة مباشرة لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجار�ة للوصول  �ه أ) أي

الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة وذلك من خالل استخدام مؤشرات عن مختلف األ�شطة االقتصادية لدولة  لى  إ

كمية تم  ة  رقام قياسي أثبيط بعض األ�شطة باستخدام  تم  تقد  �ه  ألى  إوتجدر اإلشارة      .2010لسنة أساس  مارات  اإل

ة سنوات لقطاع  ل المنهجيات والممارسات الدولية  كاستخدام التغير في الكميات المنتجة لسلسلى  إتركيبها باالستناد  

للوصول   االستخراجية  بعض لى  إالصناعات  لتثبيط  المستهلك  ألسعار  القياسي  الرقم  استخدام  تم  كما  الثابتة    األسعار 

القياسية مثل كميات اإل�تاج رقام  األالكثير من تفاصيل    ال تتوفر�ه  ألى  إتجدر اإلشارة  ووالصحة    ماأل�شطة مثل التعلي

الصناعي وأسعار المنتجين الصناعيين والتي يمكن استخدامها في تثبيط اإل�تاج واالستهالك الوسيط بشقيه السلعي  

على كيفية استخراج األرقام القياسية المتنوعة المطلوبة لتقدير األ�شطة    جارٍ والعمل    والخدمي على مستوى كل نشاط

   المختلفة للقطاعات االقتصادية باألسعار الثابتة. 

 

 معدل النمو   

بلد حيث يقيس نسبة التغير  ي  أل الحقيقي مؤشرا قو�ا لقياس معدل النمو االقتصادي  جمالي  اإل يعتبر الناتج المحلي  

�تاجها  إو�عكس الكمية الحقيقية التي تم    الحاصل على مدى الزمن داء  واأل التطوراالقتصادي ما بين فترتين لقياس  

 . سعار األبدون تأثير تقلبات  

النمو   ارتفاع معدل  باألسعاروعند  الدولة وفلك يعني  ذالثابتة فان    االقتصادي  لتلك  االقتصادي  األداء  ي حال تحسن 

نسبة سلبية مما   المعدليسجل هذا  للدولة، وقداال�خفاض في القيمة الثابتة فذلك يعني تراجع المستوى االقتصادي 

 دولة. لل قتصاد الا�كماش ا يدل على

 

   التحديات 

إن أبرز التحديات التي واجهت عمليات تقدير الناتج المحلي باألسعار الجار�ة والثابتة هي عدم توفر البيانات المطلوبة  

تعد  التي  للكهرباء  االتحادية  الهيئة  بيانات  الحصول على  يتم  لم  المختلفة، حيث  للتقديرات من مصادرها  والضرور�ة 
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التحدي  لى  إ المحلي وأيضا لم تتوفر بيانات عن محطات البترول باإلضافة    جدا في مكونات الناتج  اهام  ااقتصادي  انشاط

).   FISIMتفاصيل عن الخدمات المصرفية المحتسبة (الفيزموجد  تفي الحصول على بيانات شركات االتصاالت وكذلك ال  

طاع الزراعة بشقيه  تكمن المشكلة في تأخر تزو�د المركز بالبيانات عن الموعد المطلوب مثال ق  ،وفي بعض القطاعات

 .النباتي والحيوا�ي، وعدم توفر بعض األرقام القياسية مثل كميات اإل�تاج الصناعي وأسعار المنتجين الصناعيين

الحلول الالزمة بناء على أفضل الممارسات   ووضع تحدٍ دراسة كل  تتم�ه أال إبالرغم من التحديات التي واجهت الفر�ق 

 في هذا الخصوص. 
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Gross Domestic Product at current prices by Economic Activity of Ras Al Khaimah, 2017-2020 
 

  

Million AED القيمة بالمليون درهم

ISIC4 Economic Activity 2017 2018 2019 2020 النشاط االقتصادي

A Agriculture, forestry and fishing 1,842 1,905 1,960 1,996 راجة وصيد األسماك الزراعة والح

B Mining and quarrying 1,050 1,142 1,163 832 راجية الصناعات االستخ

C Manufacturing 11,453 11,397 11,091 10,376 الصناعات التحو�لية

DE
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

2,290 2,427 2,360 2,290 الكهرباء والغاز والمياه وأ�شطة إدارة النفايات

F Construction 2,257 2,460 2,110 2,099 التشييد والبناء

G
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

5,026 5,110 5,770 5,463 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النار�ة

H Transportation and storage 1,753 1,886 1,937 1,622 النقل والتخز�ن

I Accommodation and food service activities 1,686 1,797 1,746 1,393 أ�شطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J Information and communication 656 678 682 702 المعلومات واالتصاالت

K Financial and insurance activities 2,409 2,530 2,131 1,593 األ�شطة المالية وأ�شطة التأمين

L Real estate activities 2,244 2,211 2,307 2,289 األ�شطة العقار�ة

M Professional, scientific and technical activities 421 432 439 415 األ�شطة المهنية والعلمية والتقنية

N Administrative and support service activities 741 757 772 688 أ�شطة الخدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم

O
Public administration and defence; compulsory social 
security

2,788 2,942 2,871 2,864 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

P Education 1,303 1,415 1,442 1,525 التعليم

Q Human health and social work activities 691 740 756 834 أ�شطة الصحة البشر�ة والخدمة االجتماعية

RS Arts, recreation and other service activities 701 732 772 699 الفنون والترفية والترو�ح وأ�شطة الخدمات األخرى

T Activities of households as employers 440 454 505 475 أ�شطة األسر المعيشية كصاحب عمل

39,751 41,015 40,813 38,156 المجموع

Preliminary بيانات  أولية

Total
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 (%)2020- 2017الجار�ة)   الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي (باألسعار (%) مساهمة

Distribution (%) of Gross Domestic Product by Economic Activity (Current prices), 2017 - 2020  

  

ISIC4 Economic Activity 2017 2018 2019 2020 النشاط االقتصادي

A Agriculture, forestry and fishing 4.6 4.6 4.8 5.2 راجة وصيد األسماك الزراعة والح

B Mining and quarrying 2.6 2.8 2.8 2.2 راجية الصناعات االستخ

C Manufacturing 28.8 27.8 27.2 27.2 الصناعات التحو�لية

DE
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

5.8 5.9 5.8 6.0 الكهرباء والغاز والمياه وأ�شطة إدارة النفايات

F Construction 5.7 6.0 5.2 5.5 التشييد والبناء

G
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

12.6 12.5 14.1 14.3 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النار�ة

H Transportation and storage 4.4 4.6 4.7 4.3 النقل والتخز�ن

I Accommodation and food service activities 4.2 4.4 4.3 3.7 أ�شطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J Information and communication 1.7 1.7 1.7 1.8 المعلومات واالتصاالت

K Financial and insurance activities 6.1 6.2 5.2 4.2 األ�شطة المالية وأ�شطة التأمين

L Real estate activities 5.6 5.4 5.7 6.0 األ�شطة العقار�ة

M Professional, scientific and technical activities 1.1 1.1 1.1 1.1 األ�شطة المهنية والعلمية والتقنية

N Administrative and support service activities 1.9 1.8 1.9 1.8 أ�شطة الخدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم

O Public administration and defence; compulsory social security 7.0 7.2 7.0 7.5 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

P Education 3.3 3.5 3.5 4.0 التعليم

Q Human health and social work activities 1.7 1.8 1.9 2.2 أ�شطة الصحة البشر�ة والخدمة االجتماعية

RS Arts, recreation and other service activities 1.8 1.8 1.9 1.8 الفنون والترفية والترو�ح وأ�شطة الخدمات األخرى

T Activities of households as employers 1.1 1.1 1.2 1.2 أ�شطة األسر المعيشية كصاحب عمل

100 100 100 100 المجموع

Preliminary بيانات  أولية

Total
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 ) 2010(سنة األساس  2020-2017الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة حسب النشاط االقتصادي إلمارة رأس الخيمة 

Gross Domestic Product at constant prices by Economic Activity of Ras Al Khaimah, 2017-2020 (2010=100) 

 

  

Million AED القيمة بالمليون درهم

ISIC4 Economic Activity 2017 2018 2019 2020 النشاط االقتصادي

A Agriculture, forestry and fishing 1,605 1,713 1,781 1,833 راجة وصيد األسماك الزراعة والح

B Mining and quarrying 821 893 903 656 راجية الصناعات االستخ

C Manufacturing 10,900 10,295 10,297 10,183 الصناعات التحو�لية

DE
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

1,733 1,753 1,660 1,603 الكهرباء والغاز والمياه وأ�شطة إدارة النفايات

F Construction 2,194 2,363 2,007 2,004 التشييد والبناء

G
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

4,852 4,945 5,585 5,204 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النار�ة

H Transportation and storage 1,656 1,773 1,842 1,701 النقل والتخز�ن

I Accommodation and food service activities 1,633 1,808 1,815 1,493 أ�شطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J Information and communication 647 675 655 723 المعلومات واالتصاالت

K Financial and insurance activities 2,197 2,278 1,876 1,424 األ�شطة المالية وأ�شطة التأمين

L Real estate activities 2,035 2,120 2,353 2,349 األ�شطة العقار�ة

M Professional, scientific and technical activities 358 359 366 358 األ�شطة المهنية والعلمية والتقنية

N Administrative and support service activities 622 622 635 577 أ�شطة الخدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم

O Public administration and defence; compulsory social security 2,184 2,189 2,133 2,126 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

P Education 939 977 978 1,023 التعليم

Q Human health and social work activities 632 676 687 763 أ�شطة الصحة البشر�ة والخدمة االجتماعية

RS Arts, recreation and other service activities 646 658 697 661 الفنون والترفية والترو�ح وأ�شطة الخدمات األخرى

T Activities of households as employers 395 398 444 424 أ�شطة األسر المعيشية كصاحب عمل

36,049.3 36,494.0 36,713.8 35,105.8 المجموع

Preliminary بيانات  أولية

Total
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 2020-2017)  ةباألسعار الثابتالمحلي االجمالي حسب النشاط االقتصادي (  الناتج (%) مساهمة

Distribution (%) of Gross Domestic Product by Economic Activity (Constant prices), 2017 - 2020  

  

ISIC4 Economic Activity 2017 2018 2019 2020 النشاط االقتصادي

A Agriculture, forestry and fishing 4.5 4.7 4.9 5.2 راجة وصيد األسماك الزراعة والح

B Mining and quarrying 2.3 2.4 2.5 1.9 راجية الصناعات االستخ

C Manufacturing 30.2 28.2 28.0 29.0 الصناعات التحو�لية

DE
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

4.8 4.8 4.5 4.6 الكهرباء والغاز والمياه وأ�شطة إدارة النفايات

F Construction 6.1 6.5 5.5 5.7 التشييد والبناء

G
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

13.5 13.6 15.2 14.8 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النار�ة

H Transportation and storage 4.6 4.9 5.0 4.8 النقل والتخز�ن

I Accommodation and food service activities 4.5 5.0 4.9 4.3 أ�شطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J Information and communication 1.8 1.8 1.8 2.1 المعلومات واالتصاالت

K Financial and insurance activities 6.1 6.2 5.1 4.1 األ�شطة المالية وأ�شطة التأمين

L Real estate activities 5.6 5.8 6.4 6.7 األ�شطة العقار�ة

M Professional, scientific and technical activities 1.0 1.0 1.0 1.0 األ�شطة المهنية والعلمية والتقنية

N Administrative and support service activities 1.7 1.7 1.7 1.6 أ�شطة الخدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم

O Public administration and defence; compulsory social security 6.1 6.0 5.8 6.1 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

P Education 2.6 2.7 2.7 2.9 التعليم

Q Human health and social work activities 1.8 1.9 1.9 2.2 أ�شطة الصحة البشر�ة والخدمة االجتماعية

RS Arts, recreation and other service activities 1.8 1.8 1.9 1.9 الفنون والترفية والترو�ح وأ�شطة الخدمات األخرى

T Activities of households as employers 1.1 1.1 1.2 1.2 أ�شطة األسر المعيشية كصاحب عمل

Total 100 100 100 100 المجموع

Preliminary بيانات  أولية
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 2020  -  2017الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط االقتصادي (باألسعار الثابتة) للفترة    )%( معدل نمو

Growth Rates (%) of Gross Domestic Product by Economic Activity (Constant prices), 2017 – 2020

 

ISIC4 Economic Activity 2018 2019 2020 النشاط االقتصادي

A Agriculture, forestry and fishing 6.7 4.0 2.9 راجة وصيد األسماك الزراعة والح

B Mining and quarrying 8.7 1.2 -27.3 راجية الصناعات االستخ

C Manufacturing -5.5 0.0 -1.1 الصناعات التحو�لية

DE
Electricity, gas, and water supply; waste management 
activities

1.2 -5.3 -3.4 الكهرباء والغاز والمياه وأ�شطة إدارة النفايات

F Construction 7.7 -15.0 -0.2 التشييد والبناء

G
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and 
motorcycles

1.9 12.9 -6.8 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات ذات المحركات والدراجات النار�ة

H Transportation and storage 7.1 3.9 -7.7 النقل والتخز�ن

I Accommodation and food service activities 10.7 0.3 -17.7 أ�شطة اإلقامة والخدمات الغذائية

J Information and communication 4.3 -2.9 10.3 المعلومات واالتصاالت

K Financial and insurance activities 3.7 -17.6 -24.1 األ�شطة المالية وأ�شطة التأمين

L Real estate activities 4.2 11.0 -0.1 األ�شطة العقار�ة

M Professional, scientific and technical activities 0.3 1.9 -2.2 األ�شطة المهنية والعلمية والتقنية

N Administrative and support service activities 0.0 2.1 -9.1 أ�شطة الخدمات اإلدار�ة وخدمات الدعم

O Public administration and defence; compulsory social security 0.2 -2.6 -0.3 اإلدارة العامة والدفاع؛ الضمان االجتماعي اإلجباري

P Education 4.1 0.1 4.6 التعليم

Q Human health and social work activities 7.0 1.7 11.1 أ�شطة الصحة البشر�ة والخدمة االجتماعية

RS Arts, recreation and other service activities 1.9 5.9 -5.1 الفنون والترفية والترو�ح وأ�شطة الخدمات األخرى

T Activities of households as employers 0.7 11.5 -4.5 أ�شطة األسر المعيشية كصاحب عمل

1.2 0.6 -4.4 المجموع

Preliminary بيانات  أولية

Total
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