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بالربع  م مقارنة  2020عام ل رابعفي الربع ال %2.5 االقتصاد السعودي ينمو بنسبة

   .على أساس سنوي %3.9 وينخفض بنسبة ،السابق

لًالجاالًالي اإلًااليالإلً،ًلإلحصاااا هيئةًالعامةًاًلتقديراتًالوفقً  اسااا ا ًاً نيوًلايياكةًالعربيةًالساااعو يةًاليعدلًموسااايي 

اًقدره ي  ًالجيوًفإلًالقطاعمعدلًإلىًارافاعًًويرلعًذلكً،عاىًأسااااااا ًربعإلًم2020منًعامًًرابعفإلًالربعًالً%2.5ًإي اب

فاعً(%2.6)ًالجفطإلًبيقدار اًبيقدارً،%2.4ًجفطإلًبيقدارالغيرًالقطاعًًوارا ي  اًإي اب خاصًنيو  ً%3.2ًوقدًحققًالقطاعًال

اًحقوكذلكً اًإي ابي  ًقًالقطاعًال كومإلًنيو  ً%0.6ًبيقداربسيطا 

 

اًبانسًنسااا ت ًلي اإلًااليالإلًباألساااعارًالتابتةاًالجاالًبيجياًشاااهد 2020ًمنًعامًًرابعفإلًالربعًالً%3.9ًانخفاضااا  مًمقارنة 

وانخفانًً%8.5ًبالربعًاليياثلًمنًالعامًالسااابق،ًويرلعًذلكًبجساا ةًك يرىًإلىًانخفانًالجيوًفإلًالقطاعًالجفطإلًبيقدار

ً%0.8ًخاصالقطاعًالًوفإلً%1.0ًال كومإلوقدًباغًاالنخفانًفإلًمعدلًنيوًالقطاعً،ً%0.8ًالقطاعًغيرًالجفطإلًبيقدار

ًبالربعً ً.السابقًالعاماليياثلًمنًمقارنة 

 األنشطة االقتصادية حسبباألسعار الثابتة لناتج المحلي اإلجمالي 
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 م2020عام  للربع الرابع باألسعار الثابتة ألنشطة االقتصاديةالناتج المحلي اإلجمالي حسب ا

ًمعدلًنيوًاألنشطةًاالقتصا يةًعاىًأسا ًربعإل: •

قسًأنشاطة2020ًمنًعامًًالرابعالربعًًفإل بيجياًً،)عاىًأساا ًربعإل(ً%25.5ًأعاىًمعدالتًالجيوًبيقدارًاكريرًالزيسمًحقا

األنشاااطةًاالقتصاااا يةًاأل ر ًبعضًًسااا اسوً.م2020فإلًالربعًالتالثًمنًعامًً%5.4-ًسااا اسًمعدلًنيوًساااا إلًبيقدار

،ًوأنشاااطةً%6.7ًبيقدارًمعدلًنيوًوالشاااخصااايةأنشاااطةًالخدماتًال ياعيةًوااللتياعيةًحققسًًحيثً،إي ابيةمعدالتًنيوً

ا ابيجيً،%5.3ًثمًأنشطةًالجقلًوالتخزينًواالاصاالتًبيقدارً%5.7ًبيقدارًا ارىًال ياةًوالت زئةًواليطاعمًوالفجا ق ًسس ا

ً%0.1ًبجس ةًطفيفاً ًاً نخفاضاأنشطةًالخدماتًال كوميةً

ً

ًمعدلًنيوًاألنشطةًاالقتصا يةًعاىًأسا ًسجوي: •

فإلًً%3.6ًحيثًباغًأعاىًمعدالتًالجيوًالزراعةًوالناباتًواألسااااايا ًقسًأنشاااااطةً حقًاًم2019منًعامًًرابعبالربعًالًمقارنةً 

ًوهوًً%2.9+ًبيعدلًنيوًقدرهًأنشاااااطةًاكريرًالزيسًهاويايً،م2020الربعًالرابعًلعامً فإلًالربعًًاك يرً ًاالذيًسااااا لًانخفاضااااا 

ً%2.6+بيعدلًنيوًقدرهًًالعقاريةاألنشطةًًثمً%18.4-ًبيقدار2020ًالتالثً

ًالجقلًوالتخزينوياي ًنشاطًً%9.6-ًبيقدارًعاىًأسا ًسجويًاالنخفانًاألك رًأنشطةًالزيسًالخامًوالنازًالط يعإلًساً س ًا

ً%2.1-ًبجس ةًالخدماتًال ياعيةًوااللتياعيةًوالشخصيةثمًأنشطةًً%5.8-ًبجس ةًواالاصاالت

ً
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2020في الربع الرابعمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب نوع النشاط االقتصادي
%( على أساس ربعي )
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 باألسعار الجارية االقتصادية ألنشطةللقطاعات واحجم االقتصاد والمساهمة 

ً.م2020منًعامًًرابعفإلًالربعًالًريالًمايار697.6ًًباغًالجاالًالي اإلًااليالإلًباألسعارًال اريةًلايياكةًالعربيةًالسعو ية

ًبيجياًساااهمًالقطاعًال كومإلًبجساا ةً،منًالجاالًالي اإلًااليالإلًباألسااعارًال اريةً%50.5ًساااهمًالقطاعًالخاصًبجساا ةو

ً%24.1ًالقطاعًالجفطإلًبجس ةساهمًو25.4%ً

ً

الخدماتًًنشاطةأًةسااهيمًارافعسًقدأماًعاىًمساتو ًاألنشاطةًاالقتصاا يةًومسااهيتهاًفإلًالجاالًالي اإلًااليالإلًف

نشاااااطًالزيسً،ًبيجياًانخفضااااسًمساااااهية2020ًفإلًالربعًالرابعًً%21.7ًإلى2020ًفإلًالربعًالتالثًً%21.0ًمنًال كومية

نشاااااااطًا ارىًً،ًوقدًساااااااهم2020فإلًالربعًالرابعًً%19.9ًإلى2020ًفإلًالربعًالتالثًً%21.3ًمنًالط يعإلًالخامًوالناز

ً%9.8ًبجس ةالزيسًنشطةًالصجاعاتًالت ويايةًماًعداًاكريرًأثمًً،%11.2ًال ياةًوالت زئةًواليطاعمًوالفجا قًبجس ةًقدرها
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 م2020 عام للربع الرابع األسعار الثابتةب اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

ًالجيوًفإلًبجو ًاانفاقًعاىًأسا ًربعإل: •

ًًحققس ًفإلًالربعًالرابعًمنًعامًإالت ارىًالدوليةًنيوا  ًالوار اتًحيثًسااا اسً،منًنفسًالعامًلثبالربعًالتاًمقارنةً 2020ًي ابيا 

وقدًنيسًً،2020فإلًالربعًالتالثًً%7.9-ًبيجياًساااااا اسًمعدلًنيوًسااااااا إلًبيقدار،ً%21.2ًجساااااا ةبًأعاىًمعدلًنيو

فإلًحينًً،%6.5-ًبيقدار2020ًفإلًالربعًالتالثًًاساااا يً ًابيجياًسااا اسًنيوً ً،%3.7بجسااا ةًًمنًالسااااعًوالخدماتًالصاااا رات

اًحقق ً%1.5ًنفاقًاالستهالكإلًالجهائإلًالخاصًبجس ةياي ًاا،ً%2.4ًبيقدارًاانفاقًاالستهالكإلًالجهائإلًال كومإلًنيو 

ً

 :عاىًأسا ًسجويًبجو ًاانفاقالجيوًفإلً •

ًم2020منًعامًًرابعفإلًالربعًالً%6.3ًجساااا ةبالوحيدًًي ابإلااجيوًالمعدلًًقًاانفاقًاالسااااتهالكإلًالجهائإلًال كومإلحقًاً

حيثًس اسًالوار اتًمنًالساعًً،%22.1ًالساعًوالخدماتًأك رًانخفانًبجس ةمنًوار اتًالاسًوس ًا،ًعاىًأسا ًسجوي

ً ًً%10.0ًقدرهًاانخفاض  ًااليالإلًالتكوينًالرأسيالإلًالتابسًوس ل،ً%48.9ًبيقدارًاوس اسًالوار اتًمنًالخدماتًانخفاض 

ً ًسااا يا  ًنفاقًاالسااتهالكإلًالجهائإلًالخاصااًياي ً%9.5ًبجساا ةًمنًالساااعًوالخدماتًالصااا راتًثمً،%10.2-ًبجساا ةنيوا 

ً%3.8ًبجس ة

ً
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 اإلجماليالفرد من الناتج المحلي متوسط نصيب 

19,695ًًمتوسطًنصيبًالفر ًمنًالجاالًالي اإلًااليالإلًًباغ ًًم،2020عامًًالرابعًمنالربعًفإلًًرياال  ً%11.7ًقدرهًبانخفان 

منًًبالربعًالسااابقًمقارنةً ً%3.8ًهاًقدرً قًنيوً فإلًحينًحقًام(2019ًمنًعامًًرابع)الربعًالًعنًالربعًاليياثلًمنًالعامًالسااابق

 .م(2020منًعامًالثًنفسًالعامً)الربعًالت

 

 الناتج المحلي اإلجمالي
 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج(:

اًإلي ً ااااافإلً اًمج ًلياةًاالسااااتهال ًالوساااايطًل ييعًاألنشااااطةًاالقتصااااا يةًمضاااااف  هوًع ارىًعنًإليالإلًاانتاجًمطروح 

ًالضرائبًعاىًاليجت ات.

 )طريقة اإلنفاق(:الناتج المحلي اإلجمالي 

هوًع ارىًعنًاانفاقًالجهائإلًبأسااعارًاليشااترين،ًويشاايلًاانفاقًاالسااتهالكإلًالجهائإلًال كومإل،ًواانفاقًاالسااتهالكإلً

اًمجهاًالوار ات(.  الجهائإلًالخاص،ًوالتكوينًالرأسيالإلًااليالإل،ًو افإلًالصا راتً)الصا راتًمطروح 

 التعديالت الموسمية
 التعريف:

لةًهإلًعيايةً ةًوأثرًأيامًالعيلًوالتقويمًمنًال ياناتًاأل اااية،ًوبالتالإلًفلبًال ياناتًاليعدا ً اللهاًإزالةًاآلثارًاليوسااييا يتمُّ

اًالًا تويًعاىًأيًأثرًناالًعنًاأثيرًاليوساااام،ًواأثيرًالتقويمًوأيامًالعيل،ًوهجا ًا تال ًبيجهياًييكنًاوضااااي  ً موساااايي 

ًفيياًياإل:

ة: .1 ًاآلثارًاليوسييا

ًاشتيلًعاىًالطقسًوالظرو ًاليجا يةًوبعضًالعا اتًااللتياعية.

ًأثرًالتقويمًوأيامًالعيل: .2

 اشتيلًعاىًأثرًا ركاتًالعطالتًمتلًعطاتإلًعيديًالفطرًواألض ى،ًوالتنييراتًفإلًعطاةًنهايةًاألس وع،

اًبصفةًأساسيةًعاىًمقارنةًالربعًال الإلًمعًالربعًالس ًابقًل .واركزًال ياناتًاليعدلةًموسيي 

 المنهجية المستخدمة:

يار  ًواط قًمنًقص لًمكاابًول ابًااحصاااا ًحولًالعالمً اًمنًال اااااااااراملًالتاااااااااإلًا  يعدًبرناملًالتعديالتًاليوساااييةًواحد 

اًعجدً راسةًوا ايلًم يوعةًمنًالسالسلًالزمجية،ًويتمًاستخدامًطريقةً) (ًفإلًإلرا ًالتعديالتTRAMO-SEATSً صو  

ًاليستخدمًفإلًالعديدًمنًاليجظياتًالدولية.ARIMAًالعتيا ًعاىًنيوذجًاليوسيية،ًوذلكًبا
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 البرنامج المستخدم:

سااااااتخدمًبرنامل اًلايعاييرًالدوليةًااحصااااااائيةJDemetraً)ًي  ة،ًوذلكًوفق  +(ًفإلًاجفيذًاط يقاتًالتعديالتًاليوسااااااييا

ًاألسعارًالتابتة.اليستخدمةًفإلًاعديلًبياناتًالجاالًالي اإلًااليالإلًلألنشطةًاالقتصا يةًب

 جودة البيانات:

اًبتط يقًبعضًاال ت اراتًااحصاااااائيةًالقياسااااايةًمتلًا ت اراتً) (،T-test & F-testًاقا ًلو ىًال ياناتًاليعدلةًموسااااايي 

اً اًفقدًيتطابًاألمرًإلرا ًبعضًالتجقي اتًوالت ديتاتًبشكلًمستيرًو ورّيًمتزامج  وب سبًط يعةًال ياناتًاليعدلةًموسيي 

ًالتجقي اتًوالت ديتاتًلا ياناتًاأل اية.ًًمعً

ا: لة موسميًّ  استخدام البيانات المعدَّ

ييكنًاسااتخدامًهذهًال ياناتًمنًقص لًاألكا يييين،ًوال احتين،ًو ااانعإلًالقرار،ًوالسااياساايينًالذينًيرغ وبًفإلًال صااولً

اًمجهاًاألثرًاليوساايإل،ًعاىًرؤيةًمسااتق ايةًطوياةًاألللًل ياناتًالجاالًالي اإلًااليالإلًلألنشااطةً ساات عد  االقتصااا يةًم 

اًفإلًإلرا ً وأثرًالتقويم،ًوأيامًالعيل،ًإضااااااافةًإلىًذلك،ًاقومًاليجظياتًالدوليةًباسااااااتخدامًال ياناتًاليعدلةًموساااااايي 

ًاليقارناتًاالقتصا يةًبينً ولًالعالم.

 

)ماليين الرياالت(
معدالت النمو 

)%(
)ماليين الرياالت(

معدالت النمو 

)%(
)ماليين الرياالت(

معدالت النمو 

)%(

15,5742.513,9983.615,7982.7الزراعة ـ الغابات ـ واألسماك

9.5232,6470.7-34.0232,293-142,145التعدين والتحجير

9.6229,9150.7-34.6229,915-139,109أ ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

3,0365.52,3780.42,7321.7ب ( نشاطات تعدينية وتحجيريه أخرى

0.677,1689.3-0.578,022-93,819الصناعات التحويلية

5.723,5222.923,52225.5-25,270أ ( تكرير الزيت

2.153,6453.4-68,5491.654,500ب ( صناعات أخرى

2.05,9080.18,4030.4-9,250الكهرباء ، الغاز والماء

44,4517.530,6560.429,8220.0التشييد والبناء

1.262,3655.7-1.765,770-78,138تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

5.839,5225.3-2.940,858-46,868النقل والتخزين واالتصاالت

99,4350.973,3001.969,2330.8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

53,1880.736,9722.636,2260.9أ ( األنشطة العقارية

46,2471.036,3281.333,0070.6ب ( أخرى

2.114,3716.7-0.913,889-17,057خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

7,0134.96,2754.75,9461.0الخدمات المصرفية المحتسبة

4.7543,3842.9-11.9548,419-539,725المجموع الفرعي

0.1-0.393,342-151,0810.1104,762الخدمات الحكومية

4.0636,7262.5-9.5653,181-690,805المجمـوع ما عدا رسوم االستيراد

6,75810.24,9315.64,2372.2رسوم االستيراد

ي مال محلي اإلج ج ال ات ن 9-697,563ال .4658,112-3 .9640,9642.5

عام 2020 ع  ل راب ع ال ة للرب تصادي شطة االق سب األن نمو ح عدالت ال مالي وم محلي اإلج ج ال نات ال

األنشطة االقتصادية

الناتج المحلي اإلجمالي

باألسعار الجارية

الناتج المحلي اإلجمالي

باألسعار الثابتة

الناتج المحلي اإلجمالي

بالتعديالت الموسمية
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الفترة الزمنية
الناتج المحلي 

اإلجمالي
االنفاق االستهالكي 

النهائي الحكومي
االنفاق االستهالكي 

النهائي الخاص
اجمالي تكوين رأس 

المال
الوارداتالصادرات

718,543151,611284,817206,588270,641195,115الربع األول 2019

740,032173,041289,382212,651274,617209,659الربع الثاني 2019

745,369173,464291,597221,431262,079203,201الربع الثالث 2019

769,681211,055292,023215,019264,638213,053الربع الرابع 2019

ام 2019 ملة ع 2,973,626709,1711,157,819855,6891,071,975821,028ج

695,570167,334288,972190,377215,837166,950الربع األول 2020

564,211169,209243,536189,100121,357158,991الربع الثاني 2020

668,098179,780295,709166,572167,009140,972الربع الثالث 2020

697,563232,789300,495146,884187,408170,012الربع الرابع  2020

ام 2020 ملة ع 2,625,442749,1121,128,712692,933691,611636,926ج

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية الربع الرابع 2020  )ماليين الرياالت(

 اليجه ية،ًال داولالروابط:ً
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