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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

م مقارنًة بالربع 2020٪( في الربع الثالث من عام 1.8االقتصاد السعودي ينمو بنسبة )
 السابق مدفوًعا بالنمو في القطاع الخاص 

أللغت فسهههت   االثاألتة لللللكة ال رألية السهه يةية افاضا هه  شهه د التا ا الليلا امالالا ألاألاهه ا  ة، ا للتقديرات األولي  وفق   

ويراع ذلك ألتسهههههههة إهيرا خلا افاضا   ،الرألع الللاثل من ال ام السههههههاأل أل مقا فة   م2020من عام الرألع الثالث فا  (4.6%)

وقد أللغ االفاضا  فا م دل  (،%2.1) أللقدا غير التضطا  وافاضا  القطاع (%8.2)التلي فا القطاع التضطا أللقدا  

 ( مقا فة  ألالرألع الساأل  من فضس ال ام.%0.5)قد ه  اخيجاألي  ا   القطاع اليكيما فلي  أليتلا حق   (%3.1)فلي القطاع الااص 

 

ا قد ه ل التا ا الليلا امالالا الل دل مياههههههلي  اههههههج  و ويراع ذلك  م،2020 فا الرألع الثالث من عام (٪1.8)ا فلي خيجاألي 

وقد  (%3.6)أليتلا افاضض القطاع التضطا أللقدا   (%5.7)ألتسهههههههة إهيرا خلا ا  ضاع التلي فا القطاع غير التضطا أللقدا  

ا القطاع اليكيما حق   إذلك و (%7.6)ا أللقدا  ا خيجاألي  فلي    القطاع الااص حق   ا خيجاألي   .(%1.5)أللقدا فلي 

األنشطة االقتصادية  حسبباألسعار الثابتة الناتج المحلي اإلجمالي   
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

 :علا أااس اتييم دل التلي لألفشطة االقتصاةية  •

  اويلي (،%1.8)حيث أللغ  الادمات اليكيمية أعلا م دالت التلي قت أفشههههههطة  حق   م2019ألالرألع الثالث من عام  مقا فة  

 .(%1.0)األفشطة الت ديتية والتيجيرية األخرى ألل دل فلي قد ه  ثم (%1.6)األفشطة ال قا ية ألل دل فلي قد ه 

ويلي  فشههات التيت الاام والغا   (%18.4)أللقدا   علا أاههاس اههتيي فشههات  كرير التيت االفاضا  األإهر ل  اههج  أليتلا 

 .(%6.6)ثم أفشطة الصتاعات التيييلية ما عدا  كرير التيت ألتسهة  (%7.3)الطهي ا ألتسهة 

 

 :علا أااس  أل األفشطة االقتصاةية فلي ام دل  •

قت أفشههههههطة  جا ا الجللة والتجتمة واللطاعم والضتاة  أعلا م دالت التلي حق   م2020ألالرألع الثافا من عام  مقا فة  

وأفشهههطة الت اعة والغاألات  ،ا التيالا أفشهههطة الادمات الجلاعية واالاتلاعية والشهههاصهههيةلع ا، ويلي (%19.7) أللقدا 

 .(%8.7)ثم أفشطة التقل والتاتين واال صاالت أللقدا   (%11.5)واألالاك أللقدا  

 ويلي  فشههههات التيت الاام والغا  الطهي ا (%5.4)ل فشههههات  كرير التيت االفاضا  األإهر فا التلي أللقدا  أليتلا اههههج  

 ٪(.3.5)أللقدا 
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

 :باألسعار الجارية ألنشطة االقتصاديةللقطاعات واحجم االقتصاد والمساهمة 

أللغ التا ا الليلا امالالا ألاألاههه ا  الجا ية لللللكة 

وثلافية اتلامة   يال( مليا  668.1)ال رألية الس يةية 

من ومامة مليين  يال فا الرألع الثالث  ان مليا   واهههههتي

قهد اهههههههاعم القطهاع الاهاص ألتسههههههههة و م،2020عهام 

من التههها ا الليلا امالهههالا ألهههاألاهههههه ههها   (50.7%)

 أليتلهها اهههههههاعم القطههاع اليكيما ألتسهههههههههة ،الجهها يههة

 .(%24.6)القطاع التضطا ألتسهة ااعم و (24.6%)

 

قد اهههاعم فشهههات التيت الاام والغا  أما علا مسهههتيى األفشهههطة االقتصهههاةية ومسهههاعلت ا فا التا ا الليلا امالالا ف

ثم فشههههات  جا ا  (%21.0)من التا ا الليلا امالالا يلي  فشههههات الادمات اليكيمية ألتسهههههة  (%21.3)الطهي ا ألتسهههههة 

فشهههطة الصهههتاعات التيييلية ما عدا  كرير التيت أ، ثم ٪(10.8)الجللة والتجتمة واللطاعم والضتاة  ألتسههههة مسهههاعلة قد عا 

 .(%9,5)ألتسهة 
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

 :الثابتةباألسعار اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

 :علا أااس اتيي التلي فا ألتية امفضا  •

فا الرألع الثالث من عام  (٪2.7) فسهههههههة عتد اليحيد م دل التلي اميجاألا   امفضا  االاههههههت نإا الت اما اليكيماحق   

،  لي ا صاة ات السلع والادمات (٪31.8)لت وا ةات السلع والادمات أإهر افاضا  ألتسهة واج  ، علا أااس اتيي م2020

، ثم امفضا  االاهههت نإا الت اما الااص. ألتسههههة (٪14.2)خالالا  كيين  أس اللال الثاألت ألتسههههة يلي ا ، (٪18.2)ألتسههههة 

5.9.٪ 

 :اعلا أااس  أل التلي فا ألتية امفضا  • 

امفضا  االاههههههت نإا أن  فجدألالرألع الثافا من فضس ال ام  م2020عتد مقا فة التلي االقتصههههههاةي فا الرألع الثالث من عام

خالالا  كيين  أس اللال  يلي  (،٪13.4أللغت فسههههت  )دل فلي أعلا م ا مسهههجن ا ملييظ  افت اشههه  قد حق   الت اما الااص 

أليتلا  (،٪0.2)لقدا  ا ألا ألسههيط    فلي  حق   امفضا  االاههت نإا الت اما اليكيما ، فا حين أن(٪7.7) أللغ الثاألت ألل دل فلي

،  لي ا صاة ات (٪7.9)لت وا ةات السلع والادمات أإهر افاضا  ألتسهة اج  حيث  ؛السلهية التجا ا الدولية فا اللتطقة ظلت

 .(٪6.5)السلع والادمات ألتسهة 
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

  :الفرد من الناتج المحلي اإلجماليمتوسط نصيب 

فا   ياال   نواه ي نيواثت لامة   س ألضا  و عشر   ثلافية   ( يال 18.972)لغ متياط فصيب الضرة من التا ا الليلا امالالا ب

فا م( 2019)الرألع الثالث من عام  عن الرألع الللاثل من ال ام الساأل  ٪(12.6)قد ه  ألافاضا    م،2020من عام  الرألع الثالث

 .م(2020من فضس ال ام )الرألع الثافا من عام  ألالرألع الساأل  مقا فة   (%17.7)ه ا قد     فلي  حين حق  

 

 :االدخار اإلجمالي

 م،2020من عام الرألع الثالث فا مليين  يال  ومامتا امليا    ناتيو اواحد  و مة  ام  يال( مليا  161.2)أللغ االةخا  امالالا 

، وقد أللغت فسهة االةخا  م(2019)الرألع الثالث  عن الرألع الللاثل من ال ام الساأل  (%35.1) اافاضا  قد عتسهة أل

 .لرألع الللاثل من ال ام الساأل ( فا ا%33.3)ألتسهة  مقا فة   (%24.1)التا ا الليلا امالالا  خلاامالالا 
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

 :الناتج المحلي اإلجمالي

 التا ا الليلا امالالا )طريقة امفتاج(:

ا خلي  صافا اللة االات نك اليايط لجليع األفشطة االقتصاةية مضاف  ا مت  فتاج مطروح  خالالا امعي عها ا عن 

 الضرامب علا اللتتجات.

 التا ا الليلا امالالا )طريقة امفضا (: 

وامفضا   ،فضا  االات نإا الت اما اليكيما، ويشلل امعي عها ا عن امفضا  الت اما ألأا ا  اللشترين

 .ا مت ا اليا ةات(وصافا الصاة ات )الصاة ات مطروح   ،ن الرأالالا امالالاوالتكيي ،االات نإا الت اما الااص

 :التعديالت الموسمية

 الت ريف:

وألالتالا فإن الهيافات  ،ة وأثر أيام ال لل والتقييم من الهيافات األصههههههليةخنل ا خ الة اآلثا  اللياههههههلي   عا عللية يتم  

و أثير التقييم وأيام ال لل، وعتاك اختنف أليت لا يلكن  ،ال  يتيي علا أي أثر فا ا عن  أثير الليام الة ميالي  الل د  

  ي يي  فيلا يلا:

 ة:اآلثا  الليالي   .1

  شتلل علا الطقس والظروف اللتاخية وأل ض ال اةات االاتلاعية.

 أثر التقييم وأيام ال لل: .2

والتغييرات فا عطلههة ف ههايههة  ي الضطر واأل ههههههيا،دعيهه تا شههههههتلههل علا أثر  يرإههات ال طنت مثههل عطل

 ألصضة أاااية علا مقا فة الرألع اليالا مع الرألع الساأل  ل . او رإت الهيافات الل دلة ميالي   ،األاهيع

 اللت جية اللستادمة:

حيل ال الم  هل مكا ب ولجان امحصاءس و طه  من ق  لا   من الهههههههراما التهههههها     اي د ألرفاما الت دينت الليالية واحد  

( فا خاراء TRAMO-SEATSويتم ااههههتادام طريقة ) ،عتد ة ااههههة و يليل مجليعة من السههههناههههل التمتية اخصههههيصهههه  

 اللستادم فا ال ديد من اللتظلات الدولية. ARIMAوذلك ألاالعتلاة علا فليذج  ،الت دينت الليالية

 الهرفاما اللستادم:

سهههههتادم ألرفاما  للل ايير الدولية امحصهههههامية  اوذلك وفق   ،ةات الت دينت اللياهههههلي  ( فا  تضيذ  طهيق(+JDemetraي 

 اللستادمة فا   ديل أليافات التا ا الليلا امالالا لألفشطة االقتصاةية.

 ايةا الهيافات:

ا  قا  (،T-test & F-testألتطهي  أل ض االختها ات امحصههامية القيااههية مثل اختها ات )س ايةا الهيافات الل دلة مياههلي 

ا فقد يتطلب اموأليسهه  اراء أل ض التتقييات والتيديثات ألشههكل مسههتلر وةو ي  خمر ب طهي ة الهيافات الل دلة مياههلي 

ا  مع التتقييات والتيديثات للهيافات األصلية.   متتامت 

اااتادام الهيافات الل د    :لة ميالي 

والسياايين الذين يرغهين فا اليصيل  ،وصاف ا القرا  ،والهاحثين ،هل األإاةيليينيلكن ااتادام عذه الهيافات من ق  

سههههههته د   مت ا األثر  اعلا  ؤية مسههههههتقهلية طييلة األال لهيافات التا ا الليلا امالالا لألفشههههههطة االقتصههههههاةية م 

 اااتادام الهيافات الل دلة ميالي  خ افة خلا ذلك،  قيم اللتظلات الدولية أل ،يام ال للأو ،وأثر التقييم ،الليالا

 .قتصاةية ألين ةول ال الماللقا فات االاراء خفا 
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 الناتج المحلي اإلجمالي

 2020الربع الثالث 

 

 2020الناتج المحلي اإلجمالي ومعدالت النمو حسب األنشطة االقتصادية للربع الثالث لعام 

 نشطة االقتصاديةاأل

الناتج المحلي اإلجمالي 
 باألسعار الجارية

الناتج المحلي اإلجمالي 
 باألسعار الثابتة

اإلجمالي الناتج المحلي 
 باألسعار الثابتة

 التعديالت الموسمية

)ماليين 
 الرياالت(

معدالت 
 (%)النمو 

)ماليين 
 الرياالت(

معدالت 
 (%)النمو 

)ماليين 
 الرياالت(

معدالت 
 (%)النمو 

الاكالت اعة ه الغاألات ه واأل  17,144 2.6 15,595 0.7 15,423 11.5 

 3.4- 233,322 7.2- 231,074 30.1- 145,622 الت دين والتيجير

 3.5- 230,637 7.3- 228,298 30.6- 142,081 أ ( التيت الاام والغا  الطهي ا

 3.7 2,685 1.0 2,776 1.2 3,541 ب ( فشاطات   ديتية و يجيري  أخرى

 0.8 70,083 10.1- 70,125 10.4- 81,768 الصتاعات التيييلية

 5.4- 18,503 18.4- 18,742 24.7- 18,260 أ (  كرير التيت

 3.2 51,580 6.6- 51,383 5.3- 63,508 ب ( صتاعات أخرى

 2.1 8,260 0.1 14,389 1.6- 18,449 الك رألاء ، الغا  واللاء

 5.6 29,786 0.2 30,163 5.6 44,645 التشييد والهتاء

 19.7 60,263 5.2- 60,172 5.7- 72,390  جا ا الجللة والتجتمة واللطاعم والضتاة 

والتاتين واال صاالتالتقل   41,454 -6.9 37,101 -6.3 37,641 8.7 

ال والتأمين وال قا ات وخدمات خدمات الل

علالاأل  
90,794 0.3 66,688 1.1 68,712 0.6 

 0.7 35,834 1.6 35,063 1.5 51,306 أ ( األفشطة ال قا ية

 0.4 32,878 0.6 31,624 1.2- 39,489 ب ( أخرى

وااتلاعية وشاصيةخدمات الاعية   15,738 -4.3 13,024 -5.5 13,769 11.5 

 0.3 5,870 5.3 5,631 6.3 6,336 الادمات اللصرفية الليتسهة

 2.0 531,388 5.6- 532,699 13.0- 521,668 اللجليع الضرعا

 0.5 93,773 1.8 84,460 0.1 140,598 الادمات اليكيمية

عدا  ايم االاتيراة اللجلهيع ما  662,267 -10.5 617,159 -4.7 625,160 1.8 

 3.3 4,119 4.0 4,266 9.6 5,831  ايم االاتيراة

 1.8 629,279 4.6- 621,425 10.4- 668,098 التا ا الليلا امالالا

 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية )ماليين الرياالت(

 الفترة الزمنية
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
نفاق االستهالكي اإل

 النهائي الحكومي
نفاق االستهالكي اإل

 النهائي الخاص
جمالي تكوين إ

 رأس المال
 الواردات الصادرات

م2018 األولالرألع   699,191  143,761  276,927  209,208  262,205  192,911  

م2018لثافا الرألع ا  738,851  183,286  279,739  171,774  299,490  195,438  

  186,197  312,028  183,214  279,296  156,721  745,062 م2018الرألع الثالث 

م2018الرألع الراألع   766,354  242,333  282,278  145,943  307,214  211,413  

م2018اللة عام   2,949,457  726,101  1,118,241  710,139  1,180,937  785,960  

م2019 األولالرألع   718,543  151,611  284,817  206,588  270,641  195,115  

م2019الرألع الثافا   740,032  173,041  289,382  212,651  274,617  209,659  

م2019الرألع الثالث   745,369  173,464  291,597  221,431  262,079  203,201  

م2019الرألع الراألع   769,681  211,055  292,023  215,019  264,638  213,053  

م2019اللة عام   2,973,626  709,171  1,157,819  855,689  1,071,975  821,028  

م2020الرألع األول   695,570  167,334  288,972  190,377  215,837  166,950  

م2020 الرألع الثافا  564,211  169,209  243,536  189,100  121,357  158,991  

م2020 الثالثالرألع   668,098  179,780  295,709  166,572  167,009  140,972  

 
 المنهجية ، الجداول ط:رواب
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