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 2021على أساس سنوي في الربع الثالث من عام  %7.0 االقتصاد السعودي ينمو بمقدار

مقارنة بالربع المماثل من عام    2021% في الربع الثالث من عام 7.0 ةنسبالحقيقي بالناتج المحلي اإلجمالي  ارتفعوفقا لتقديرات الهيئة العامة لإلحصاء، 

إلى  االقتصادي باألساسالنمو  ويعود%، 5.7فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي نموًا بلغ  2021وبالمقارنة مع الربع الثاني من عام  2020

% 6.3% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في األنشطة غير النفطية 12.7 على أساس سنوي و %9.3بلغ  والذيالذي حققته األنشطة النفطية  االرتفاع

 (1)شكل .% على أساس ربعي1.1% على أساس سنوي و2.7 نموا بنسبة الحكومية نشطةاأل% على أساس ربعي، وسجلت 2.6على أساس سنوي و

 (2021الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )معدل النمو، الربع الثالث . 1شكل 

 
 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة

نفاق حقق اإلحيث  2021شهد الطلب المحلي تطورًا قويا في الربع الثالث 

% على أساس سنوي 9.7قدره  اً االستهالكي النهائي الخاص نمو

كما حقق التكوين الرأسمالي الثابت اإلجمالي  ،% على أساس ربعي2.8و

، % على أساس ربعي3.6و على أساس سنوي %13.5بنسبة  عااارتف

 2021في الربع الثالث  ةهامالنمو المل واعأحد الطلب الخارجي  وأيضا كان

% 7.3% على أساس سنوي و14.2 قدره نمواً الصادرات حققت حيث 

% على أساس 8.3قدره  اً كما حققت الواردات نمو .على أساس ربعي

في حين شهد ، % على أساس ربعي2.8قدره  سنوي فيما شهدت تراجعاً 

% على أساس 1.1النهائي الحكومي انخفاضًا قدره اإلنفاق االستهالكي 

 (2)شكل %.0.8 بنسبةعلى أساس ربعي  سنوي بينما حقق نمواً 

 2021معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في الربع الثالث  .2شكل

 

 
الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار 

   الثابتة

شهدت جميع األنشطة االقتصادية معدالت نمو إيجابية على أساس 

سنوية النمو المعدالت أعلى سنوي، حيث حققت أنشطة تكرير الزيت 

ها أنشطة تتل .أساس ربعيعلى % 1.4فيما حققت % 19.2 بنسبة

سنوية وربعية نمو  تخدمات المال والتأمين وخدمات األعمال بمعدال

حققت أنشطة تجارة الجملة كما  والي،التعلى % 12.7و% 13.4بلغت 

% 10.8غت لت نمو سنوية وربعية بعدالموالتجزئة والمطاعم والفنادق 

شهدت أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا بينما  التوالي.% على 2.7و

% على أساس 1.6 انكماشا بنسبة% و4.8 سنويا بلغتكرير الزيت نموا 

 .(3)شكل ربعي

 حجم االقتصاد ومساهمة األنشطة االقتصادية 

بلغ الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمملكة العربية السعودية 

، حيث ساهمت 2021مليون ريال في الربع الثالث من عام  820,148

غير النفطية في القيمة المضافة اإلجمالية باألسعار الجارية بما  األنشطة

%، كما 32.9ساهمت األنشطة النفطية بنسبة %، بينما 48.4 نسبته

  %.18.7ساهمت األنشطة الحكومية بنسبة 

أما على مستوى األنشطة االقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي 

فقد حققت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي أعلى نسبة  ،ليااإلجم

أنشطة الخدمات  تلتها %26.6 حيث بلغت ،مساهمة بين األنشطة

تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم أنشطة % ثم 17.4بنسبة الحكومية 

 .(4 شكل)%. 9.3بنسب مساهمة بلغت  والفنادق

 2021معدالت نمو األنشطة االقتصادية في الربع الثالث  .3 شكل

 
. 

 في الناتج المحلي اإلجمالي االقتصاديةالمساهمة النسبية لألنشطة  .4شكل 

 

 الفرد من الناتج المحلي اإلجمالينصيب 

 في الربع الريا 22,883بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 

من عام  المماثل% عن الربع 19.8 نسبته ، بارتفاع2021الثالث من عام 

 (5شكل) .2021الربع الثاني من عام  عن% 11.0و 2020

 ريال سعودي(ألف اإلجمالي )نصيب الفرد من الناتج المحلي  .5لشك

 
 المنهجية

هو عبارة عن إجمالي اإلنتاج مطروحا منه جملة  الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج(:

 االستهالك الوسيط لجميع األنشطة االقتصادية مضافا إليه صافي الضرائب على المنتجات.

 كما يلي:االقتصادية الرئيسة األنشطة تم استبدال القطاعات التنظيمية في التقديرات ب

 تشمل أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير. األنشطة النفطية:

 تشمل جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة. األنشطة الحكومية:

طية تشمل كافة األنشطة االقتصادية األخرى باستثناء األنشطة النف األنشطة غير النفطية:

 وأنشطة الخدمات الحكومية

هي عملية يتم خاللها إزالة اآلثار الموسمية وأثر أيام العطل والتقويم  :التعديالت الموسمية

التأثيرات الموسمية تم إزالة أنه  موسميًا تعنيالبيانات المعدلة ومن البيانات األصلية، 

 :والعطالت والتقويم لجعل البيانات قابلة للمقارنة عبر الفصول

 آثار الطقس والظروف المناخية وبعض العادات االجتماعية..1

تشتمل على أثر تحركات العطالت مثل عطلتي عيدي الفطر  أثر التقويم وأيام العطل:.2

 .واألضحى، والتغييرات في عطلة نهاية األسبوع

 سابق له.وتركز البيانات المعدلة موسميا بصفة أساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع ال

( في إجراء التعديالت الموسمية، وذلك باالعتماد TRAMO-SEATSويتم استخدام طريقة )

يستخدم برنامج كما  .المستخدم في العديد من المنظمات الدولية ARIMAعلى نموذج 

(JDemetraفي تنفيذ تطبيقات التعديالت الموس )+يمكن االطالع على تفاصيل أكثر  .ةمي

 .المنهجيةمن خالل الرابط: 
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