
 

 
 http://www.stats.gov.saالموقع اإللكتروني :                                     الهيئة العامة لإلحصاء                                                          920020081خدمة العمالء : 

 info@stats.gov.sa:  البريد اإللكتروني                                       القومية الحسابات إحصاءات                                                                                      
 المملكة العربية السعودية 11481الرياض  3735ص. ب                 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020 ثانيالربع ال

 
 

2020% في الربع الثاني لعام 0.7االقتصاد السعودي بنسبة    تراجع 
 

بنسهههب   ذلكةيلجع  2020من عام  تانيفي اللبع ال %7.0بلغت نسهههبت   انخفاضههها   للمملك  ال لبي  السههه ة ي  باألسههه ال التابت  الناتج المحلي اإلجمالي شههه   

ي % 8.2النفطي بمق ال  غيل النمة في القطاعانخفاض إلى  كبيلة ب   القطاع النفطي يل ةق  بلغ االنخفاض في م  ل نمة القطاع الخاص  .%5.3بنسههههههه

 .%3.5 ةالقطاع الحكةمي% 10.1

 

 النمو في الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى األنشطة االقتصادية الرئيسة

 نشههههاط تجالة الجمل  ةالتج    حيث سههههجل ، 2020من عام  التانياللبع  في م  الت النمة خالل انخفاضهههها  ألنشههههط  االقتةهههها ي  جميع ا شهههه  ت

تكليل ال يت  نشههههاط تمة، (%16.3-)بنسههههب   النقل ةالتخ ين ةاالتةههههاالتنشههههاط  ةيلي  (%18.3-)بمق ال  االنخفاض األكبل ةالمطاعم ةالفنا ق

 .(%14.0-)بنسب  

  ةتلي ا األنشههههط  ال قالي  بنسههههب   (%0.3-) بمق البينما سههههجلت ةنشههههط  خ مات المال ةالتممين ةخ مات األعمال ةقل م  الت النمة انخفاضهههها(-

 .%(1.3-) بنسب  الخ مات الحكةمي ةنشط  تم  (1.1%
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 حجم االقتصاد والمساهمة لألنشطة االقتصادية

 تانيمليةن لاير في اللبع ال م تانمليال ة ةنتسهههةةلب   ةما   خمسهههمليال،  564.2لك  ال لبي  السههه ة ي  مالجالي  للم بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسههه ال

من الناتج المحلي % 24.5بنسهههههب   خ مات الحكةمي ةق  سهههههاام نشهههههاط ال ،% عن اللبع المماتل من ال ام السهههههاب 23.8 منخفضههههها  بمق ال 2020من عام 

 ابنسههب  مسههاام  ق لا نشههاط الةههناعات التحةيلي  ما ع ا تكليل ال يتتم % 14.5بنسههب  مسههاام  بلغت  ال يت الخام ةالغا  الطبي ي نشههاط يلي اإلجمالي 

 %.10,3، تم نشاط تجالة الجمال  ةالتج    ةالمطاعم ةالفنا ق بنسب  10.3%

 

 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

 الطلب المحلي اإلجمالي  

 

  مليال  اح ةةمليال، سههتما    601.8الطلب المحلي اإلجمالي بلغ

 بانخفاض 2020من عام  تانيمليةن لاير في اللبع ال  ةتمانما 

 الساب .% عن اللبع المماتل من ال ام 10.8ق له 

 

  مليال،  243,5بلغ اإلنفاق االسهههههههت الكي الن ا ي الخاص حيث

لاير في اللبع  ةخمسهههههههما   مليةن مليال ةالب ةن  تالتة تان ام

% ةبنسههب  مسههاام  15.8ق له  بانخفاض 2020من عام  التاني

 % من إجمالي الطلب المحلي.40.5ق لاا 

 

  2.2 بنسههب اإلنفاق االسههت الكي الن ا ي الحكةمي  انخفضكما %

مليةن  م تانةستةن مليال ةتس   مليال، ما   ة 169.2حيث بلغ 

 إجمالي الطلب المحلي.% من 28.1لاير ةبنسب  مساام  ق لاا 

 

  س مليال، ما   ةت 189.1بلغ التكةين اللةسمالي اإلجمالي فيما  

% ةبنسههب  11.1بانخفاض ق له لاير  مليةن ةم   مليال ةتمانةن

 % من إجمالي الطلب المحلي.31.4مساام  ق لاا 

 

 والواردات الصادرات

 55.8بانخفاض ق له  2020من عام  التانيمليةن لاير في اللبع  ما  الب مليال ة ةةاح  ةعشلةن   امليال، م 121,4الةا لات  قيم  بلغت %

  .%61.8الةا لات البتلةلي  بنسب  قيم  ي فاالنخفاض يلجع ذلك بنسب  كبيلة إلى ة ،عن اللبع المماتل من ال ام الساب 

 يلجع ذلك ة% عن اللبع المماتل من ال ام الساب  24.2مليال لاير بانخفاض ق له ةخمسةن  ةتس  مليال، ما    159,0الةال ات قيم   كما بلغت

 .%27.6 الخ مي  بنسب الةال ات  انخفضت% بينما 22.8السل ي  بمق ال الةال ات قيم  ي فاالنخفاض بنسب  كبيلة إلى 
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)%(2020المساهمة النسبية لألنشطة اإلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي الربع الثاني 
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 متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

بانخفاض ق له  2020من عام  التانيلاير في اللبع  ةخمس  عشلعشل ةلفا  ةما    ست لاير،  16.115الناتج المحلي اإلجمالي بلغ متةسط نةيب الفل  من 

 ب .% عن اللبع المماتل من ال ام السا 25.7

 االدخار اإلجمالي

% عن  52.4 اانخفاض ق لانسب  ب 2020من عام  التانيفي اللبع مليةن لاير ما   سب مليال ةةاح  ةعشلةن ة   ام مليال، 121.7اإلجمالي بلغ اال خال 

 % لللبع المماتل من ال ام الساب .34.5% مقالن  بنسب  21.6الناتج المحلي اإلجمالي  اإلجمالي مناللبع المماتل من ال ام الساب ، ةق  بلغت نسب  اال خال 

 

 الفائض أو العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات

 بنسب  عج  2020من عام  التانيلاير في اللبع مليةن   ما ةلب مليال ة سب   ةستةن مليال، 67.4في الحساب الجالي لمي ان الم فةعات  ال ج بلغ 

من الناتج المحلي  %5.8لاير ةبنسب  فا ض مليةن ما   تس مليال ة ةالب ةن اتنانمليال،  42,9بق ل فا ض من الناتج المحلي اإلجمالي مقالن  ب% 12.0تبلغ

 لللبع المماتل من ال ام الساب . اإلجمالي

 

 

 

35.033.437.5

27.3
35.634.533.530.829.1

21.6

0

10

20

30

40

اللبع األةل
2018

اللبع التاني
2018

اللبع التالث
2018

اللبع اللابع 
2018

اللبع األةل
2019

اللبع التاني 
2019

اللبع التالث
2019

اللبع اللابع
2019

اللبع األةل
2020

اللبع االتاني
2020

)%(  نسبة االدخار إلى الناتج المحلي اإلجمالي

5.1

10.212.9
8.2

6.95.8
3.63.1

1.5

-12.0 -15

-10

-5

0

5

10

15

اللبع األةل
2018

اللبع التاني
2018

اللبع التالث
2018

اللبع اللابع 
2018

اللبع األةل
2019

اللبع التاني 
2019

اللبع التالث
2019

اللبع اللابع
2019

اللبع األةل
2020

اللبع االتاني
2020

)%( العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الناتج المحلي اإلجمالي / نسبة الفائض

 الناتج المحلي اإلجمالي

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج(:

 اة عبالة عن اجمالي االنتاج مطلةحا من  جمل  االست الك الةسيط لجميع األنشط  االقتةا ي  مضافا إلي  ةافي الضلا ب على المنتجات.

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنفاق(: 

ين اللةسمالي اة عبالة عن اإلنفاق الن ا ي بمس ال المشتلين ةيشمل األنفاق االست الكي الن ا ي الحكةمي ةاإلنفاق االست الكي الن ا ي الخاص ةالتكة
 اإلجمالي ةةافي الةا لات )الةا لات مطلةحا من ا الةال ات(

21,11922,18122,23022,72621,18921,69321,71822,29219,981
16,115

0

10,000

20,000

30,000

اللبع األةل
2018

اللبع التاني
2018

اللبع التالث
2018

اللبع اللابع 
2018

اللبع األةل
2019

اللبع التاني 
2019

اللبع التالث
2019

اللبع اللابع
2019

اللبع األةل
2020

اللبع االتاني
2020
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 2020لعام  الثانيالناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت النمو حسب األنشطة االقتصادية للربع 

 االنشطة االقتصادية   

 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

 (%)النمو معدالت  )ماليين الرياالت( (%)النمو معدالت  )ماليين الرياالت(

 9.8- 14,637 0.4- 17,118 الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك
 4.5- 237,620 59.6- 85,147 التعدين والتحجير

 4.5- 235,115 60.5- 82,041 أ ( الزيت الخام والغاز الطبيعي
 3.3- 2,504 3.1- 3,106 ب ( نشاطات تعدينية وتحجيريه أخرى

 11.6- 67,370 20.4- 72,306 الصناعات التحويلية
 14.0- 19,344 45.8- 13,975 أ ( تكرير الزيت

 10.5- 48,026 10.3- 58,331 ب ( صناعات أخرى
 7.8- 8,562 6.6- 12,003 الكهرباء ، الغاز والماء

 4.7- 27,204 6.3- 37,555 التشييد والبناء
 18.3- 46,787 17.7- 58,167 تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

والتخزين واالتصاالتالنقل   37,144 -16.2 33,329 -16.3 
 0.7- 66,847 0.6- 92,999 خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

 1.1- 34,820 1.6- 51,000 أ ( األنشطة العقارية
 0.3- 32,027 0.6 41,999 ب ( أخرى

 12.6- 12,696 11.3- 15,348 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 9.3 6,092 10.2 6,763 الخدمات المصرفية المحتسبة

 7.8- 508,959 28.8- 421,023 المجموع الفرعي
 1.3- 85,249 3.4- 138,443 الخدمات الحكومية

 7.0- 594,208 23.8- 559,466 المجمـوع ماعدا رسوم االستيراد
 11.9- 3,629 11.5- 4,745 رسوم االستيراد

 7.0- 597,838 23.8- 564,211 الناتج المحلي اإلجمالي

 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ماليين الرياالت(

 الفترة الزمنية
الناتج المحلي 

 اإلجمالي

االنفاق 
االستهالكي 

 النهائي الحكومي

االنفاق االستهالكي 
 النهائي الخاص

اجمالي تكوين 
 رأس المال

 الواردات الصادرات

2018األول الربع   699,191 143,761 276,927 209,207 262,206 192,911 

2018الربع الثاني   738,851 183,286 279,739 171,774 299,490 195,438 

2018الربع الثالث   745,062 156,721 279,296 183,228 312,014 186,197 

2018الربع الرابع   766,354 242,333 282,278 145,954 307,203 211,413 

2018جملة عام   2,949,457 726,101 1,118,241 710,163 1,180,913 785,960 

2019الربع األول   718,543 151,611 284,833 206,572 270,641 195,115 

2019الربع الثاني   740,032 173,041 289,361 212,672 274,617 209,659 

2019الربع الثالث   745,369 173,464 290,242 222,787 262,079 203,201 

2019الربع الرابع   769,681 211,055 293,383 213,659 264,638 213,053 

2019جملة عام   2,973,626 709,171 1,157,819 855,690 1,071,975 821,028 

2020الربع األول   695,570 167,334 288,972 192,920 216,103 169,760 

2020الربع الثاني   564,211        169,209 243,536 189,100 121,357 158,991 

 

 المنهجية  الجداول             :روابط 
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