الناتج المحلي اإلجمالي ،الربع الثاني 2021م

النمو القوي في القطاع الخاص يدفع الناتج المحلي اإلجمالي للنمو بمقدار  1.8%في الربع الثاني 2021م
وفقا لتقديرات الهيئة العامة لإلحصاء ،شهد الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ارتفاعا بلغت نسبته 1.8%
في الربع الثاني من عام 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام الساااااااب

2020م ،ويرجع ذلك النمو اإليجابي

إلى االرتفااا ال ا ح حققااه القطااا غير النفطي بمقاادار  ،8.4%حيااب بلا االرتفااا في القطااا ال اااص 11.1%
والق طا الحكومي  ،2.3%بين ما ساااااا جل الق طا النفطي تراج عا قدره  -6.9%م قار نة بالربع الم ما ثل من عام
2020م.
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (على أساس سنوي )%
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شهد الناتج المحلي اإلجمالي المعدل موسميا للمملكة العربية السعودية ارتفاعا قدره  +0.6%في الربع الثاني
من عام 2021م مقارنة بالربع األول من نفس العام (2021م) (على أسااار ربعي) ،ويرجع ذلك إلى ارتفا معدل
النمو في القطا النفطي بمقدار  ،2.4%في حين سااااااجل القطا ال اص والقطا الحكومي ان فاضااااااا قدره
 -0.5%في كل منهما.
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ( على أساس ربعي )%
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الناتج المحلي اإلجمالي ،الربع الثاني 2021م
الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة للربع الثاني من عام 2021م
معدل نمو األنشطة االقتصادية على أسار سنوح:
في الربع الثاني من عام 2021م شهدت جميع األن شطة االقت صادية معدالت نمو إيجابية مقارنة بالربع المماثل
من عام 2020م باستثناء أنشطة الزيت ال ام والغاز الطبيعي ،حيب حققت أنشطة ال دمات الجماعية واالجتماعية
والشااا صاااية أعلى معدالت النمو والتي بلغت  17.1%في الربع الثاني 2021م فيما شاااهدت نموا إيجابيا في
الربع األول 2021م قدره  ،2.6%يلي ها أنشاااااا طة ت جارة الجم لة والتجز ئة والم طاعم والف نادق بم عدل نمو قدره
 16.9%في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره  5.4%في الربع األول من نفس العام ،يليها أنشااااطة
الصااااااناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بمعدل نمو قدره  15.3%في الربع الثاني مقارنة بمعدل نمو إيجابي
قدره  8.9%في الربع األول لعام 2021م.
على الجانب اآلخر شاهدت أنشاطة الزيت ال ام والغاز الطبيعي تراجعا قدره  -8.4%في الربع الثاني لعام 2021م
مقابل ان فاض قدره  -14.1%في الربع الساب .
معدالت النمو حسب األنشطة االقتصادية في الربع الثاني 2021م (على أساس سنوي )%
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معدل نمو األنشطة االقتصادية على أسار ربعي:
في الربع الثاني من عام 2021م حق قت أنشااااااطة الزيت ال ام والغاز الطبيعي أعلى نمو إيجابي على أسااااااار
ربعي قدره  2.6%مقارنة بمعدل ان فاض قدره  -8.7%في الربع الساااااااب  ،كما سااااااجلت النشاااااااتات التعدينية
والتحجيرية األخرى معدل نمو قدره  1.9%مقارنة بمعدل نمو قدره  2.0%في الربع األول 2021م ،تليها أنشااطة
خدمات المال والتأمين وخدمات األعمال بمعدل نمو إيجابي قدره  1.3%مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره 3.9%
في الربع األول 2021م.
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كما شاااهدت أنشاااطة ال دمات الجماعية واالجتماعية والشااا صاااية أكبر ان فاض إذ بلا  -3.0%مقارنة بمعدل نمو
بان فاض بلا  -2.1%مقارنة

إيجابي قدره  +5.3%في الربع السااااب  ،تليها أنشاااطة الزراعة والغابات واألساااما
بمعدل نمو إيجابي قدره  +0.5%في الربع األول من عام 2021م.

معدالت النمو حسب األنشطة االقتصادية في الربع الثاني 2021م (على أساس ربعي )%
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حجم االقتصاد ومساهمة القطاعات واألنشطة االقتصادية باألسعار الجارية
بلا الناتج المحلي اإلجمالي باألساااعار الجارية للمملكة العربية الساااعودية  735,034مليون ريال في الربع الثاني
من عام 2021م ،حيب سااا م القطا ال اص بنساابة  48.0%من الناتج المحلي اإلجمالي باألسااعار الجارية ،بينما
سا م القطا النفطي بنسبة  ،29.3%كما سا م القطا الحكومي بنسبة .22.6%
مساهمة القطاعات في الناتج المحلي

مساهمة القطاعات في الناتج المحلي
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أما على مساااتوى األنشاااطة االقتصاااادية ومساااا متها في الناتج المحلي اإلجمالي فقد حققت أنشاااطة الزيت
ال ام والغاز الطبيعي أعلى نساااااابة مسااااااا مة بين األنشااااااطة حيب بلغت  24.9%محققة ارتفاعا عن نساااااابة
مساااا متها في الربع السااااب

والتي بلغت  20.3%بينما ان فضااات مساااا مة أنشاااطة ال دمات الحكومية من

 20.1%في الربع األول 2021م إلى مساااا مة قدر ا  19.3%في الربع الثاني من عام 2021م ،تليها أنشاااطة
الصااناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنساابة مسااا مة قدر ا  10.2%مقارنة بنساابة مسااا مة قدر ا 10.8%
في الربع ال ساب  ،تليها أن شطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بن سبة م سا مة قدر ا  %9.6مقارنة
بنسبة مسا مة قدر ا  11.6%في الربع الساب .
المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي الربع الثاني )%( 2021
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الناتج المحلي اإلجمالي ،الربع الثاني 2021م
اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للربع الثاني لعام 2021م
النمو في بنود اإلنفاق على أسار سنوح:
حق

اإلنفاق االستهالكي النهائي ال اص أعلى معدالت النمو للربع الثاني من عام 2021م على أسار سنوح
 ،كما حق

وال ح بلا  21.9%مقارنة بمعدل نمو إيجابي قدره  1.3%في الربع الساااااااب

التكوين الرأساااااامالي

الثابت اإلجمالي نموا إيجابيا قدره  18.3%في الربع الثاني من عام 2021م م قارنة بمعدل نمو إيجابي قدره
 7.0%في الربع السااااب

من نفس العام ،كما حققت الواردات معدل نمو إيجابي قدره  10.1%في الربع الثاني

من عام 2021م مقارنة بمعدل نمو  8.8%في الربع الساب  ،باإلضافة إلى تحقي اإلنفاق االستهالكي النهائي
الحكومي معدل نمو إيجابي قدره  3.2%بينما شااااااهد ان فاضااااااا قدره  -0.8%في الربع األول من عام 2021م،
فيما شهدت الصادرات ان فاضا في الربع الثاني لعام 2021م بمقدار  -7.6%مقارنة بان فاض قدره  -9.5%في
الربع األول لعام 2021م.
معدالت النمو لمكونات اإلنفاق ( على أساس سنوي )%
اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص
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النمو في بنود اإلنفاق على أسار ربعي:
بمقارنة النمو االقتصاااادح في الربع الثاني لعام 2021م مع الربع السااااب

فقد حق التكوين الرأسااامالي الثابت

اإلج مالي أعلى م عدالت النمو في الربع ال ثاني من عام 2021م وا ل ح بلا  7.2%م قار نة بم عدل نمو إي جابي
قدره  5.3%في الربع الساااب  ،فيما حق االنفاق االسااتهالكي النهائي الحكومي معدل نمو إيجابي بلا 2.2%
في الربع ال ثاني م قار نة بان فاض قدره  -2.6%في الربع األول من عام 2021م ،على ال جا نب اآلخر سااااااج لت
الواردات تراجعااا بلا  -10.4%مقااارنااة بمعاادل نمو إيجااابي قاادره  9.1%في الربع األول من عااام 2021م ،كمااا
ان فض اإلنفاق االسااااتهالكي النهائي ال اص بمقدار  -0.4%مقارنة بنمو إيجابي قدره  +6.6%في الربع األول
من عام 2021م في حين ظلت ال صادرات عند نفس الم ستوى خالل الربع الثاني بينما حققت معدل نمو إيجابي
قدره  1.9%في الربع األول من عام 2021م.
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معدالت النمو لمكونات اإلنفاق ( على أساس ربعي )%
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متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
بلا متوساااااا

نصاااااايب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي  20,605رياال في الربع الثاني من عام 2021م ،بارتفا

قدره  27.9%عن الربع المماثل من العام السااااب
 3.6%مقارنة بالربع الساب

(الربع الثاني من عام 2020م) في حين حق

نموا إيجابيا قدره

من نفس العام (الربع األول من عام 2021م).
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي (ريال سعودي)
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المنهجية
الناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي (تريقة اإلنتاج):
و عبارة عن إجمالي اإلنتاج مطروحا منه جملة االسااااتهال

الضرائب على المنتجات.

الوسااااي

لجميع األنشااااطة االقتصااااادية مضااااافا إليه

ااااافي

الناتج المحلي اإلجمالي (تريقة اإلنفاق):
و عبارة عن اإلنفاق النهائي بأسااعار المشااترين ،ويشاامل اإلنفاق االسااتهالكي النهائي الحكومي ،واإلنفاق االسااتهالكي

النهائي ال اص ،والتكوين الرأسمالي اإلجمالي ،و افي الصادرات (الصادرات مطروحا منها الواردات).

التعديالت الموسمية
التعريف:
لية ،وبالتالي فإن البيانات المعدلة

يتم خاللها إزالة اآلثار المو سمية وأثر أيام العطل والتقويم من البيانات األ
ي عملية ُّ
موساااميا ال تحتوح على أح أثر ناتج عن تأثير الموسااام ،وتأثير التقويم وأيام العطل ،و نا

فيما يلي:
.1

اختالف بينهما يمكن توضااايحه

اآلثار الموسمية:
تشتمل على الطقس والظروف المناخية وبعض العادات االجتماعية.

.2

أثر التقويم وأيام العطل:
تشتمل على أثر تحركات العطالت مثل عطلتي عيدح الفطر واألضحى ،والتغييرات في عطلة نهاية األسبو ،
وتركز البيانات المعدلة موسميا بصفة أساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع الساب

له.

المنهجية المست دمة:
مارر وتطب
يعد برنامج التعديالت الموسااامية واحدا من البااااااااارامج التاااااااااي تل ا

خصو

من صقبل مكاتب ولجان اإلحصااااء حول العالم

ا عند دراسة وتحليل مجموعة من السالسل الزمنية ،ويتم است دام تريقة ( )TRAMO-SEATSفي إجراء التعديالت

الموسمية ،وذلك باالعتماد على نموذج  ARIMAالمست دم في العديد من المنظمات الدولية.

البرنامج المست دم:
ليساااااات دم برنامج ( )+JDemetraفي تنفي تطبيقات التعديالت الموساااااامية ،وذلك وفقا للمعايير الدولية اإلحصااااااائية
المست دمة في تعديل بيانات الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة.

جودة البيانات:
تقار جودة البيانات المعدلة موساااااميا بتطبي

بعض االختبارات اإلحصاااااائية القياساااااية مثل اختبارات (،)T-test & F-test

ح متزامنا
وبحسب تبيعة البيانات المعدلة موسميا فقد يتطلب األمر إجراء بعض التنقيحات والتحديثات بشكل مستمر ودور ّ
مع التنقيحات والتحديثات للبيانات األ لية.

است دام البيانات المعدلة موسميا:
يمكن اساات دام

ه البيانات من صقبل األكاديميين ،والباحثين ،و ااانعي القرار ،والسااياساايين ال ين يرغبون في الحصااول

على رؤية مسااتقبلية تويلة األجل لبيانات الناتج المحلي اإلجمالي لألنشااطة االقتصااادية لمسااتبعدا منها األثر الموساامي،
وأثر التقويم ،وأيام العمل ،إضااااااافة إلى ذلك ،تقوم المنظمات الدولية باساااااات دام البيانات المعدلة موسااااااميا في إجراء
المقارنات االقتصادية بين دول العالم.
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