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 ٪ مقارنة بالربع السابق 1.2بنسبة  2020ينمو في الربع الثالث لعام  االقتصاد السعودي

 على أساس سنوي٪ 4.2بنسبة  وينخفض

 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي:

للمملكة العربية  الناتج المحلي اإلجمالي شهدوفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها بالهيئة العامة لإلحصاء فقد 

 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. 2020٪ في الربع الثالث من عام 4.2قدره  انخفاضا  باألسعار الثابتة  السعودية

 

ا قدره  ا  اإلجمالي المعدل موسميا نموومع ذلك فقد سجل الناتج المحلي   ٪ في الربع الثالث من 1.2إيجابي 

 . من نفس العام الثانيمقارنة بالربع  2020عام 
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ألول مرة، تنشر الهيئة العامة لإلحصاء "تقديرات سريعة للناتج المحلي اإلجمالي ربع السنوي" من أجل توفير معلومات 

السعودي لصناع القرار والمستخدمين. وسيتم إنتاج هذه التقديرات السريعة على في الوقت المناسب عن االقتصاد 

أساس منتظم في المستقبل كما سيتم توفير مزيد من التفاصيل حول الناتج المحلي اإلجمالي ومكوناته الفرعية 

لفصلي في الوقت والنمو االقتصادي في القطاعات االقتصادية في اإلصدار الثاني من الناتج المحلي اإلجمالي ا

 المناسب مع توفر المزيد من البيانات.

 

 مذكرة منهجية حول التقديرات السريعة للناتج المحلي اإلجمالي الربعي

 التعريف:
عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي  هي عبارة عنلتقديرات السريعة للناتج المحلي اإلجمالي )ربع السنوي( ا

  المتعلقة بالربع ال تزال غير مكتملة. البياناتيتم إجراؤها خالل فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون 

 الطريقة:

افتراضههات مبسههطة بشهه ن عملية التقدير هي نفسههها التي يتم إجراؤها في الحسههابات القومية ربع السههنوية ولكنها  تبنى 

استقراء بعض المؤشرات )الشهرية أو ربع السنوية(. يتم استخدام العديد من المؤشرات المتعلقة باإلنتاج والنفقات والدخل 

 والسعر والتجارة الخارجية.

 التغطية والشمول:

ويتم تقديمها دون أي تفاصههيل  ، باإلقليم الوطني ب كملهالسههنوي تعلق التقديرات السههريعة للناتج المحلي اإلجمالي ربع 

 .ات واألنشطة االقتصاديةعن القطاع

 توقيت النشر:
ا من نهاية الربع المرجعي. 40 بعديتم نشر التقديرات السريعة للناتج المحلي اإلجمالي ربع السنوي باألسعار الثابتة   يوم 

 النشر:
، ويقتصر نشر التقديرات السريعة على 2010للسنة المرجعية يتم نشر معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 

.  معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الربعي باألسعار الثابتة غير المعدلة وقيمها المعدلة موسميا 

 التعديالت الموسمية

 التعريف:

لعمل والتقويم من البيانات األصهههلية. هي عملية تقديرية يتم خاللها إزالة اآلثار الموسهههمية وأأر أيام االتعديالت الموسهههمية 

وبالتالي فإن البيانات المعدلة موسههههميا  ال تحتوي على أي أأر ناتج عن ت أير الموسههههم وت أير التقويم وأيام العمل، وهنا  

 اختالف بينهما يمكن توضيحه فيما يلي:

 اآلثار الموسمية: .1
 االجتماعية.تشتمل على الطقس والظروف المناخية وبعض العادات 

 أأر التقويم وأيام العمل: .2

 عيد األضهههحى وعيد الفطر والتغايرات في عطلة نهاية األسهههبوع. العطالت مثل عطلةتشهههتمل على أأر تحركات 

 ساسية على مقارنة الربع الحالي مع الربع السابق له.أوتركز البيانات المعدلة موسميا  بصفة 

 :المنهجية المستخدمة

التعديالت الموسههمية واحدا  من البههههههرامج التههههههي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان اإلحصههاء حول العالم يعد برنامج 

سالسل الزمنية. سة وتحليل مجموعة من ال صا  عند درا ستخدام طريقة )و خصو ( في إجراء التعديالت TRAMO-SEATSيتم ا

 المستخدم في العديد من المنظمات الدولية. ARIMAالموسمية. وذلك باالعتماد على نموذج 

 البرنامج المستخدم:
( في تنفيذ تطبيقات التعديالت الموسمية وذلك وفقا  للمعايير الدولية اإلحصائية المستخدمة (+JDemetraُيستخدم برنامج 

 في تعديل بيانات الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة االقتصادية.

 :جودة البيانات
 (.T-test & F-testلبيانات المعدلة موسههههميا  بتطبيق بعض االختبارات اإلحصههههائية القياسههههية مثل اختبارات )تقاس جودة ا

والتحديثات بشكل مستمر ودوري متزامنا   التنقيحانبحسب طبيعة البيانات المعدلة موسميا  فقد يتطلب االمر أجراء بعض و

 مع التنقيحات والتحديثات للبيانات األصلية.  
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 :استخدام البيانات المعدلة موسميا  
يمكن استخدام هذه البيانات تستخدم بيانات التعديالت الموسمية باألساس لمقارنة بيانات الربع الحالي بالربع السابق كما 

وصهههانعي القرار الذين يرغبون في الحصهههول على رؤية مسهههتقبلية طويلة األجل لبيانات  والمخططينمن قبل األكاديماين 

ج المحلي اإلجمالي لألنشههطة االقتصههادية ُمسههتبعدا  منها األثر الموسههمي وأأر التقويم وايام العمل. إضههافة إلى ذلك، النات

 تقوم المنظمات الدولية باستخدام البيانات المعدلة موسميا  في اجراء مقارنات اقتصادية بين دول العالم.
 
 
 
 
 
 
 

 2020للربع الثالث بالتعديالت الموسمية معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والناتج المحلي اإلجمالي 
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بالتعديالت الموسمية
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 المنهجية، الجداولالروابط: 
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