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التعاجيف والمقا يم

إجمالي اإلنتاج

اإل اناج اإلنتاجية

قيمة السلللللللدم تاللنااج النانشة إ نالللللللا إنتاجي
لوحناج اؤسلللسلللية نسلللتلنت اسلللتدالااج إنتاج
الفترة المحاسللةية مللاادة المنتشاج التااة الوللنم ت ير
التااة الوللنم تالمنتشاج ر راا اتسللتلنات ال،اني
ت ادة اا يكون التقييم بسلللللللتر المنتع تةو ةا ة إ
القيمة السوقية نن باب المونم.

نام المنح المستحقة المقناة اإ الحكواة لدقطاق
اللاص تالقطاق التات تات اناج المن و ة بواسللللللطة
السلللللللدطللاج التللااللة لدماللللللللا يم الحكوايللة لتتويض
اللسا ة النانشة إ سياسة الحكواة ي إبقا الستر
نن استوى اتيإ .تيمكإ من نحسا مي ا دى منها
الفر بيإ ال ستر الم ستهنف تستر ال سو الفتدي

ال،م ين تض المالللللترم دى من يتم نهطية ة،ا الفر
بواسطة الحكواة.

اتسته ك الوسيط
ةو قيمة السللللدم تاللنااج التي نسللللتلنت من ج
لتمدية اإلنتاج باسلللللللتصنا ارالللللللو الصابتة التي يتتةر
اسلللللته ها اة ا لرما الما الصاب تقن نحو ة،
السللللدم تاللنااج المسللللتلناة مت نسللللتهدي ديا ي
مدية اإلنتاج تقن نتود بتض المن ج إلى الظهو
ي الملرجلللاج
بتلللن من نكون قلللن نحولللل تمداشللل
تةنللاك اللن ج قللن نسلللللللتهدللي ديللا اص ل الكهربللا

اا ي ال راما ير المةامرة
نسلللاتم قيمة ال لللراما ير المةاملللرة الولللواا انها
قيمة إ اناج اإلنتاج.

إة ك ما الما الصاب
يمص النقص ي قيمة اراللللو الصابتة المسللللتتمدة

تاللنااج الماابهة.

الفترة المحللاسلللللللةيللة نتيشللة لدتللنةو
ي اإلنتللاج
المادم مت التقادت مت التدف التادم تيمكإ من يقتطم
ةلل،ا اإلة ك اإ إجمللالي نكويإ ما المللا الصللاب ل
اإلجمالي لدحوللللللو دى اللللللا ي نكويإ ما الما
الصاب .

النانع المحدي اإلجمالي (بطريقة اإلنتاج)
يسللللاتم اشموق القيم الم للللا ة لدمنتشيإ المقيميإ
بسللللتر المنتع ا للللا ا إليض ال للللراما تالوللللواا انض
اإل للانللاج مت ةو اشموق الملرجللاج الولللللللواللا انللض
اشموق اتسلللللته ك الوسللللليط ا لللللا ا إليض الللللا ي
ال لللللراما دى المنتشاج ( لللللراما  -إ للللللللللللاناج ) ير
المن جة ي قيمة الملرجاج.

نااج الوسلللللامة المالية المقن ة بطريقة ير
اةامرة
ةي الفر بيإ قيمللة الفوامللن تار بللا المسلللللللتحقللة
إ القرتا لوحللناج اإليللناق تاإلقراا
التحولللللللي ل
تبيإ قيمللة الفوامللن المسلللللللتحقللة الللن م إ الودامم
لدمود يإ.

النللانع المحدي اإلجمللالي بللاسلللللللتللا السلللللللو
(بطريقة اإلنفا )
اشموق النفقاج النهامية باسلللللتا المالللللتريإ بما ي
ذلي الولللاد اج اقيمة باسلللتا التسلللديم دى الةوا ر
( )fobالوواا انها الوا داج.

النانع المحدي اإلجمالي بالتتني ج الموسمية
ةي إزالة مثر التقدةاج الموسلللللللمية الظرتف المنا ية
تالتط ج الرسلللللللمية تالتهيير ي ميات التط ج اإ

ال راما ير المةامرة

ب يا ناج ال نانع المحدي اإلج مالي الربت ية حسللللللللا نوق

ارناطة اتقتوادية بارستا الصابتة لتات  2010ت.

ةي ال لللراما المفرت لللة دى المنتشيإ يما يتتد
بإنتاج مت بيم تمللللرا مت اسللللتلنات السللللدم تاللنااج
تنحم ادة دى نكاليف اإلنتاج تنالللللللم الرسلللللللوت
الشمر ية.
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الوا داج اإ الة امم تاللنااج

اتنفا اتسللللللته

قي مة الة للللللللامم التي تل ادكيت ها اإ ير المقيميإ
بالنتلة إلى المقيميإ ت ،لي اللنااج المقناة اإ
المنتشيإ ير المقيميإ إلى المقيميإ بللللالللللنتلللللة
تنالللم الة لللامم تالسلللدم التي نتةر الحنتد ر راا
التشهيال تالسللللدم التي يتم نشهيالةا ي اوانن مجنةية
تننقللل بنلللاقديإ احدييإ تالللل،ةلللا ير النقلللنم ملللا
ن ام اللنااج نااج النق تال سياحة تاتنواتج
تالتاايإ تالتالللليين تاللنااج المالية تحقو اتاتياز

التي ت نهنف لدربح تنلنت ارسر المتياية
ةو قيمة اا ننفقض ندي الهيئاج إلنتاج سللللدم ت نااج
لتقنيمها اشانا مت باسللللللتا االية لوسللللللر تةو يتاد
قيمة اتنتاج اطرتحا انض المةيتاج المسلللللللوقة ت ير
المسوقة.

اإلنفا اتسته

نكويإ ما الما الصاب

الواد اج اإ الة امم تاللنااج

اإلجمالي

ةو اشموق قيم اا يحوز المنتشون اإ مالللللللو ثابتة
الولللللللواا انها قيمة ارالللللللو الصابتة التي يتلدص
انهلا المنتشون (اإل للللللللا اج  -اتسلللللللتةتلاداج)
الفترة المحاسللةية باإل للا ة إلى اإل للا اج التي نتم
دى ارالللو ير المالية ير المنتشة اص اسلللتوللل

قيمللة الة للللللللامم تاللللناللاج التي ننتقل ادكيتهللا اإ
المقيميإ بللللالللللنتلللللة إلى ير المقيميإ تنالللللللملللل
الواد اج الة امم المون ة لدتشهيال تالسدم الماتراة
ي الموانن المحدية بواسللللطة الناق ج ير المقيمة
تال،ةا ير النقنم ما من الولللللللاد اج اإ اللنااج

ار ا لللللللي تننميللة تنوسللللللليم الهللابللاج تاتسلللللللتال اق
تالةسلانيإ ...ال ،تالتي نسلتلنت لفترة م صر اإ سلنة
ت ،لي نام التهير ي الصرتة الحيوانية اإ حيواناج
التربية تإد ا ارلةان ...ال ,،ما نالللللللم نكاليف نق
المدكية يما يتتد بالللللرا تبيم ار ا لللللي تالمناجم
تالهاباج ...ال.،

ناللللللل م ا ة ال لن ااج الم قن اة إلى ير المقيميإ
اص نااج النق تالسلللللياحة تاتنولللللاتج تالتاايإ
تال لن ااج ال مال ية تحقو اتات ياز ت ن ااج ار ما
تاللنااج الالللوللية تالصقا ية تالتر يهية تاللنااج
الحكواية.

ي النهامي الحكواي

التهير ي الملالتن

ةو قيمللة اللا ننفقللض الحكواللة التللااللة إلنتللاج السلللللللدم
تاللنااج التي نستهدكها ذانيا للللل مم منض يساتم قيمة

القيملللة السلللللللوقيلللة لدتهير الللل،م يحلللن

الفترة

المحاسلللةية لدملالتن اإ المواد اللات تالمنتشاج نح
التولللللنيم تالمنتشاج نااة الولللللنم تالحيواناج المتنة
لد،بح تالة لللللللامم المالللللللتراة بهرا الةيم تةو يمص
الفر بيإ قيمة الملالتن ي نهاية الفترة تبنايتها.

اإلنتلللاج اإلجملللالي لدحكوالللة نلللاقولللللللللا اشموق قيملللة
المةيتاج المسلللللللوقة ت ير المسلللللللوقة ام ار  ،ي
ات تةلا من إجملالي قيملة اإلنتلاج الحكواي يسللللللللاتم
اشموق قيمة اتسلللللللته ك الوسللللللليط اإ الة لللللللامم
تاللنااج تقيمللللللللللللة نتوي لللللاج المو فيإ تإة ك
ما الما الصاب تاا ي ال راما ير المةامرة.

اإلنفا اتسته

ي النهامي اللاص

قيمة اتسللللته ك النهامي لوسللللر المقيمة تالهيئاج
اللااة التي ت نهنف لدربح تنلنت ارسر المتياية.

ت سلللللوت الترا يص تاللنااج الاللللللولللللية تالصقا ية
تاللنااج الحكواية ير المونفة ي اكان ت ر.

اإلنفا اتسته

ي النهامي لدماللللللرت اج

نكويإ ما الما اإلجمالي
يسللللللللاتم قيمللة نكويإ ما المللا الصللابل
ا ا ا إليض التهير ي الملالتن.

ي النهامي التامدي

قيمة إنفا ارسللر المقيمة دى السللدم اتسللته ية
(المتمرة ت ير المتمرة) تاللنااج ناقولللللللا اةيتانهم
اإ السدم المستلناة.
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مصا ج الليانات وبعض أساليب التقدير

(أ) التقديرات باألسعاج الةاجية
يما يدي ارسلللاليا المسلللتلناة ي ارنالللطة اتقتولللادية لتقنير قيم اإلنتاج تاتسلللته ك
الوسيط تالقيمة الم ا ة ت ناار التكويإ الرمسمالي.
الال ا ة تالهاباج تارسماك

الونا اج التحويدية

يالللللللم النالللللللا الال ا ي اإلنتاج النةاني تالحيواني
تالللللين ارسلللللماك تالحراجة تقطم ار الللللاب تانتاج
التس …ال ،تنتتةر التقا ير تالقوامم المالية الربتية
لدالللللللر اج الال ا ية الكةرى الموللللللللن الرميس لةياناج
الناللللللللا ح يث نو ر ن دي القوامم ال مال ية ب يا ناج إ

نهطي الولللللللنللا للاج التحويديللة للندا اإ ارنالللللللطللة
اتقتوادية الفر ية تانها:
 oانم المنتشاج اله،امية تالمارتباج تانتشاج التةغ.
 oانم المنسوجاج تالمدةوساج.
 oانم المنتشاج الشدنية تالمنتشاج ذاج الودة.

اإلنتاج تاتسللللته ك الوسلللليط تاإ ثم يتم احتسللللاب
القيمة الم ا ة.

الالي

 oالللللنم اللالللللا تانتشاج اللالللللا تالفديإ باسلللللتصنا
ارثا .
 oانم الو

اللات تالهاز الطةيتي

 oانم حم الكوك تالمنتشاج النفطية المكر ة.
 oانم المواد الكيميامية تالمنتشاج الكيميامية.

نتن التقنيراج مةقا لدمتدوااج التي نرد إلى الهيئة
مهريا اإ مر اج اللللالي التاادة بالممدكة إ مري
تزا ة الطاقة تالونا ة تالصرتة المتننية.

استه

تانتشاج الو

.

 oانم المنتشاج ال وينتنية ار سا سية تالم ستح

راج

الوينتنية.
 oانم انتشاج المطا

المناجم تالمحاجر ار رى

تالدنامإ.

 oاللللللنم انتشلللاج المتلللادن ال

داليلللة ار رى تالفدالاج

القا نية.

يتم نقنير قيمة اإلنتاج تبقية التناالللللللر ار رى اص
اتسللللللته ك الوسلللللليط تالقيمة الم للللللا ة اإ
التقا ير تالقوامم المالية لار اج ة،ا الناا .

 oانم الحواسيا تالمنتشاج اإللكترتنية تالةورية.
 oانم ارثا .
 oالونا اج التحويدية ار رى.

تيتم م لل ،ينللة اإ التقللا ير تالقوامم المللاليللة الربتيللة
لدالللللر اج الولللللنا ية الكةرى لتقنير القيمة الم لللللا ة
لدناا .
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الكهربا تالهاز تالميا

نشا ة الشمدة تالتشالمة تالمطا م تالفناد

ياللللللم مناللللللطة إاناداج تنواللللللي الكهربا تالهاز
تالةلللللا تنكييف الهوا تنشميم الميللللا تاتللللالشتهللللا
تنوالليدها تالوللرف الوللحي تمناللطة جمم النفاياج
تاتالشتها تنوللللللريفها ...ال ،تنتتةر التقا ير تالقوامم
المالية الربتية لداللللر ة السللللتودية لدكهربا الموللللن
الرميس لةيللانللاج الكهربللا تملللللللر للة الهللاز تالتولللللللنيم
ارةديللة التي نتتةر الموللللللللن الرميس لةيللانللاج الهللاز

ياللللللل م منالللللللطة نشا ة الشمدة تالتشالمة تإاللللللل
المر ةاج ذاج المحر اج تالن اجاج النا ية باإل لللللللا ة
إلى مناللللللل طة اإل قا اة تاناللللللل طة ن ااج ارمت مة
تالمارتباج تنتتمن التقنيراج تالحساباج ي ة،ا
الناللللللا دى الةياناج التي نو رةا التقا ير تالقوامم
المالية الربتية لاللللللر اج ة،ا الناللللللا تنو ر مي للللللا
بلليللللانللللاج للإ الللماللللللللتللريللللاج تالللمللةلليللتللللاج تارجللو
تالمسللللتدالااج السللللدتية تاللناية تاإليراداج ار رى
ال زاة لتقنير القيمة الم ا ة لدناا .

بللاإل للللللللا للة الى ملللللللر للة الميللا الومنيللة التي نتتةر
المون الرميس لةياناج إنتاج تنوزيم الميا .
ة ،الةياناج يتم نقنير القيمة الم لللللللا ة
تاإ
مريقة اإلنتاج.
ت

النق تالتلاليإ تاتنواتج
يالللم ة،ا النالللا منالللطة النق الةرم تالنق ةر
ارنللابيللا تالنق ل الشوم تالةحرم تمنالللللللطللة التلاليإ
تمنالللللطة الةرين تنق الطرتد تمنالللللطة الن م لدنق
إ للا ة إلى مناللطة اتنوللاتج سللوا ان الوحناج
نابتة لدقطاق التات مت اللاص مت الملتدط ما نت مإ

التايين تالةنا
يام مناطة نايين المةاني السكنية تالمةاني ير
السكنية تمناطة الهننسة المننية اص ( اف الطر
تإناللللللا الكةا م تارنفا ت طو السللللللكي الحنينية

منالللللللطللللة النالللللللر تالةراشللللة الحللللاسلللللللوبيللللة تاللةرة
اتسلللتالللا ية تمنالللطة نااج المتدوااج تمنالللطة
الةراشللة تاإلذا للة ...ال ،تيتتمللن ي نقللنير القيمللة
دى الةياناج التي نو رةا
الم لللللللا ة له،ا النالللللللا
التقللا ير تالقوامم المللاليللة الربتيللة لدالللللللر للاج الكةرى
التاادة ي مناطة اتنواتج تالنق تالتلاليإ حيث
يطة مريقة اإلنتاج ي نقنير القيمة الم ا ة.

تااا يم المشا م تالميا تالورف الوحي تااا يم
ار ا لللللللي
الكهربللا تالهللانف تحفر اآلبللا تإاللللللل
تنر يلللا مجهالة التكييف ت مديلللاج نواللللللليللل المةنى
بالمشا م تنوالللللللي الميا تنر يا اردتاج الولللللللحية
تنر يا المولللللللا ن …ال )،باإل لللللللا ة إلى منالللللللطة
التاللللللليين المتلولللللللولللللللة اص (م ما ةنت المةاني
تنح لللللللير المواقم تالتر يةللللاج الكهربللللاميللللة تم مللللا
السةا ة تالتن ئة تنكييف الهوا ...ال.)،
تنو ر التقا ير القوامم المالية التي نولن ةا الالر اج
الكةرى التاادة ي الناللا باللك بم سللنوم بياناج
تاؤمراج نستلنت لتقنير القيمة الم ا ة لدناا .
ما يتم اتسللللتتانة ي ذلي بةتض الموللللاد ار رى
اص المستهدي اإ بتض اواد الةنا …ال.،
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اللنااج الحكواية

للناللاج المللا تالتللاايإ تالتقللا اج ت للناللاج

قطاق الحكواة التااة يقنت سللللللدم ت نااج اشانية ات
باستا االية تاإ ثم ليس ةناك قيمة سوقية إلنتاج
اللنااج الحكواية تل،لي يتم نقنير اتنتاج ي قطاق
الحكواة إ مري اتنفا مم ان جمدة اتنتاج يسللاتم
اشموق اسلللتدالااج اتنتاج تي لللاف إليها نتوي لللاج
التللااديإ تاتة ك تبطر اسلللللللتدالاللاج اتنتللاج اإ
قيمللة اتنتللاج (مريقللة اتنتللاج) نحولللللللل دى القيمللة

ار ما
نااج ال ما تالتاايإ منالللللللطة ال لنااج
ناللللللل م
المللاليللة تمنالللللللطللة نمويلل التللاايإ تإ للادة التللاايإ
تالللللللنادي المتاملللللللاج التقا نية باإل لللللللا ة إلى
ارنالللللللطة المسلللللللا نة رنالللللللطة اللنااج المالية
تمن اطة التاايإ ما ن ام ارن اطة التقا ية التي
ي اإليشا اج السللللكنية ا للللا ا إليها مناللللطة
نتمص

الم لللا ة اتجمالية تةي نتاد نتوي لللاج التااديإ
ا للللللللا لا اليهللا اتة ك تاإ ثم ليس ةنللاك لامض
اا ي لقطاق الحكواة.
تنتتةر الةياناج الملتوللرة الوا دة اإ تزا ة المالية إ
اإليراداج تالمورت اج الربتية المون الوحين لتقنير
القيمة الم ا ة لدلنااج الحكواية.

للناللاج ار مللا للارنالللللللطللة القللانونيللة تمنالللللللطللة
المحللاسلللللللةللة تالةحللث تالتطوير ي المشللا التدمي
تمناللللللطة مبحا اإل ن تالسللللللو …ال ،حيث يتم
نقللنير اإليشللا اج السلللللللكنيللة بللاتسلللللللتتللانللة بللالةيللانللاج
المتو رة اإ اسلللح نفقاج تد ارسلللر لتات 2013ت
ت ،يإ ي الحسلللةان اتنتج نمو السلللكان تبالنسلللةة
لللللنالللاج ار ملللا يتتملللن ي ذللللي دى التقلللا ير
تالقوامم المالية الربتية لدالللر اج الكةرى التاادة ي
الناا .

اللنااج الشما ية تاتجتما ية تالالوية
نت لللللمإ منالللللطة نااج التتديم تمنالللللطة الولللللحة
الةارية تالر اية ام اإلقااة تالتم اتجتما ي بنتن
اإلقااة ما نت لللللللمإ ا ة منالللللللطة اإلبناق تالفنون
تالتسلللدية تارنالللطة الريا لللية تالتر يهية تمنالللطة
الحواسللللليا تالسلللللدم الاللللللولللللية تالمناللية
إاللللل
تالمنظملللاج ذاج الت لللللللويلللة …ال ،اإ الللللنالللاج
الالوية.

تنتتةر التقا ير تالقوامم المالية ةي الموللللن الرميس
لدةياناج.
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(ئ) التقديرات باألسعاج الثابتة
نتتةر سنة ( 2010ت) ةي سنة ارساا المستلناة إل ناد نقنيراج الحساباج القواية بارستا
الصابتة تقن نةاين مر التصةي الملتدفة لك نالللللللا اقتولللللللادم ت قا لما ةو اتو ر نض اإ
ي إجرا التقنيراج بارستا الصابتة:
اتدوااج .ت يما يدي الطر التي انةت
الال ا ة تالهاباج تاين ارسماك

نشا ة الشمدة تالتشالمة تالمطا م تالفناد

نم اسللللتلنات الرقم القياسللللي لكمياج اتنتاج سللللوا
النةللاني ات الحيواني مت ارسلللللللمللاك ي ايشللاد قيمللة

نم اسلللللتلنات الرقم القياسلللللي التات رسلللللتا الشمدة
انها
تالتشالمة تالمطا م تالفناد إل ناد نقنيراج

النانع بارستا الصابتة.

الالي

دى ِحن .

النق تالتلاليإ تالمتدوااج تاتنواتج

اللات تالهاز الطةيتي

نم ا ناد التقنيراج بارسللللتا الصابتة باسللللتلنات الرقم
القياسي رستا النق تاتنواتج.

نظرا لتو ر الكمياج المنتشة بالةرااي نم ات تماد ي
إجرا التقنيراج دى الرقم القياسي لتدي الكمياج.

اللنااج الةنكية

نكرير الالي
ا تمادا دى نو ر لللمياج المنتع اإ لللمدية التكرير نم

نم اسلللللللتلنت قم قياسلللللللي

الونا اج التحويدية ار رى

اإليشا اج (المةاني)

نم اسلللللتلنات الرقم القياسلللللي رسلللللتا الشمدة لتدي
المنتشاج ي إ ناد التقنيراج بارستا الصابتة.

اسلللتلنت الرقم القياسلللي لنفقة المتيالللة لإليشا اج
ي إيشاد التقنيراج بارستا الصابتة.

الكهربا تالهاز تالميا

اللنااج اتجتما ية تالشما ية تالالوية

نم ا للناد التقللنيراج ا تمللادا دى الرقم القيللاسلللللللي

مسلللتلنت الرقم القياسلللي لنفقة المتيالللة ي إ ادة

نر يا قم قياسلللي مي إل ناد التقنيراج بارسلللتا
الصابتة.

لللللللمني لدنانع المحدي

اإلجمللالي بللنتن اللللناللاج المللاليللة ي إ للادة نقييم
ارستا الشا ية بارستا الصابتة.

نقييم ار قات بارسللللللتا الشا ية إلى م قات بارسللللللتا
الصابتة.

لدكمياج المةا ة.

التايين تالةنا

التتني ج الموسمية

نم اسللللتلنات الرقم القياسللللي رسللللتا الشمدة لمواد
الةنا ي ا ناد ندي التقنيراج.

يتم اسلللللللتللللنات مريقلللة ( )TRAMO-SEATSي إجرا
التتني ج الموسلللللللمية .تذلي بات تماد دى نموذج
 ARIMAالمسلللللللتللللنت ي التلللنيلللن اإ المنظملللاج
النتلية.
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الةداول اإلحصائية
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Table No 1

جدول رقم ()1

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

16,441

16,476

 -2التعدين والتحجير

155,705

224,322

152,602

221,066

3,103

3,255

82,601

94,917

أ ) تكرير الزيت

20,466

27,749

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

62,135

67,168

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

17,541

20,083

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

39,719

38,591

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

69,474

70,593

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

39,197

42,105

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

81,473

86,023

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

47,584

49,748

a) Real estate activities

33,889

36,275

b) Others

14,270

14,576

5,427

5,566

510,993

602,119

123,722

128,760

634,715

730,880

6,974

5,219

( مليون ريال سعودي)

.

Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at Current Prices

النشاط االقتصادي

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

736,099

641,689

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

Economic activity

1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 2

جدول رقم ()2

Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at Current Prices

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية
2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

175,521

251,469

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

459,195

479,411

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

314,454

327,972

Private Sector

القطاع الحكومي

144,740

151,439

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

634,715

730,880

رسوم االستيراد

6,974

5,219

( مليون ريال سعودي)

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

736,099

641,689

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

Sectors

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 3

جدول رقم ()3

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at Current Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

0.55

0.21

 -2التعدين والتحجير

8.54

44.07

8.60

44.86

5.27

4.92

6.70

14.91

23.13

35.58

2.21

8.10

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

9.41

14.49

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

-1.50

-2.84

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

1.02

1.61

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

4.41

7.42

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

4.24

5.58

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

2.53

4.55

a) Real estate activities

6.74

7.04

b) Others

1.72

2.14

1.49

2.55

4.98

17.83

8.81

4.07

5.71

15.15

50.27

-25.16

النشاط االقتصادي

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية
أ ) تكرير الزيت
ب ) صناعات اخرى

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

14.71

6.05
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Economic activity

1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing
a) Petroleum Refining
b) Other

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 4

جدول رقم ()4

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at Current Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

10.07

43.27

القطاع الغير نفطي

4.13

4.40

القطاع الخاص

2.33

4.30

Private Sector

القطاع الحكومي

8.26

4.63

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

5.71

15.15

رسوم االستيراد

50.27

-25.16

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

14.71

6.05
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Sectors
Oil Sector
Non-Oil Sector

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 5

جدول رقم ()5

المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
النشاط االقتصادي

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Economic Activities at Current Prices
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Economic activity

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

2.6

2.2

 -2التعدين والتحجير

24.3

30.5

23.8

30.0

0.5

0.4

12.9

12.9

أ ) تكرير الزيت

3.2

3.8

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

9.7

9.1

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

2.7

2.7

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

6.2

5.2

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

10.8

9.6

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

6.1

5.7

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

12.7

11.7

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

7.4

6.8

a) Real estate activities

5.3

4.9

b) Others

2.2

2.0

0.8

0.8

79.6

81.8

19.3

17.5

98.9

99.3

1.1

0.7

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product

الربع الثالث 2018

مؤشرات الحسابات القومية

Table No 6

جدول رقم ()6

المساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية
القطاعات

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Institutional sectors at Current Prices
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Sectors

القطاع النفطي

27.4

34.2

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

71.6

65.1

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

49.0

44.6

Private Sector

القطاع الحكومي

22.6

20.6

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

98.9

99.3

رسوم االستيراد

1.1

0.7

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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مؤشرات الحسابات القومية

Table No 7

جدول رقم ()7

Expenditure on Gross Domestic Product

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Prices

باألسعار الجارية

2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

142,752

156,928

1- Govt. Final Consumption Expenditure

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

266,164

279,296

2- Private Final Consumption Expenditure

 -3التغير في المخزون

59,263

43,955

 -4اجمالي تكوين رأس المال الثابت

122,276

133,157

4- Gross Fixed Capital Formation

 -5صادرات البضائع والخدمات

218,898

311,711

5- Exports of Goods & Services

 -6واردات البضائع والخدمات

167,663

188,948

6- Imports of Goods & Services

( مليون ريال سعودي)

 -7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

736,099

641,689

()Million Of Saudi Riyals

3- Change in Stock

7- Expenditure on Gross Domestic Product
* Preliminary Data

* بيانات أولية
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Table No 8

جدول رقم ()8

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Product

معدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Prices

باألسعار الجارية

2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

9.96

9.93

1- Govt. Final Consumption Expenditure

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

2.93

4.93

2- Private Final Consumption Expenditure

 -3اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-6.23

8.90

3- Gross Fixed Capital Formation

 -4صادرات البضائع والخدمات

12.08

42.40

4- Exports of Goods & Services

 -5واردات البضائع والخدمات

3.60

12.70

5- Imports of Goods & Services

 -6االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

14.71

6.05

18

6- Expenditure on Gross Domestic Product
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Table No 9

جدول رقم ()9

Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Prices

الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م
2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

15,193

15,214

 -2التعدين والتحجير

255,225

265,919

252,666

263,346

2,560

2,573

78,607

79,914

أ ) تكرير الزيت

25,001

24,466

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

53,606

55,448

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

14,575

15,218

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

29,844

28,764

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

58,177

58,729

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

35,576

37,302

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

59,728

62,036

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

32,008

33,475

a) Real estate activities

27,720

28,561

b) Others

12,246

12,344

4,979

5,089

554,191

570,351

78,176

79,445

632,367

649,796

5,590

3,919

( مليون ريال سعودي)

النشاط االقتصادي

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

653,714

637,957

* بيانات أولية

()Million Of Saudi Riyals

Economic activity

1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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Table No 10

جدول رقم ()10

Gross Domestic Product

الناتج المحلي اإلجمالي

By Institutional Sectors at 2010 Constant Prices

حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م
2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

279,680

289,875

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

352,686

359,921

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

255,988

261,112

القطاع الحكومي

96,699

98,809

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

632,367

649,796

رسوم االستيراد

5,590

3,919

( مليون ريال سعودي)

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

653,714

637,957

()Million Of Saudi Riyals

Sectors

Private Sector
Government Sector
Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data

* بيانات أولية
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Table No 11

جدول رقم ()11

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

0.44

0.14

1- Agriculture, Forestry & Fishing

 -2التعدين والتحجير

-4.75

4.19

2- Mining & Quarrying

-4.83

4.23

a) Crude Petroleum & Natural Gas

4.31

0.52

b) Other

2.65

1.66

أ ) تكرير الزيت

3.88

-2.14

ب ) صناعات اخرى

2.09

3.44

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

2.64

4.41

 -5التشييد والبناء

-1.57

-3.62

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

2.36

0.95

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

3.52

4.85

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

4.09

3.87

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

2.85

4.58

a) Real estate activities

5.55

3.04

b) Others

0.62

0.80

1.11

2.21

-1.04

2.92

2.39

1.62

-0.62

2.76

49.84

-29.91

النشاط االقتصادي

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

2.47

-0.33
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Economic activity

3- Manufacturing
a) Petroleum Refining
b) Other
4- Electricity, Gas and Water
5- Construction

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
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مؤشرات الحسابات القومية

Table No 12

جدول رقم ()12

Annual Growth Rates of Gross Domestic Product
By Institutional Sectors at 2010 Constant Prices

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي
حسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

القطاع النفطي

-4.06

3.65

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

2.28

2.05

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

2.15

2.00

Private Sector

القطاع الحكومي

2.65

2.18

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.62

2.76

رسوم االستيراد

49.84

-29.91

القطاعات

الناتج المحلي اإلجمالي

2.47

-0.33
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Sectors

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 13

جدول رقم ()13

المساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م
النشاط االقتصادي

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Economic Activities at 2010 Constant Prices
2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Economic activity

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

2.4

2.3

 -2التعدين والتحجير

40.0

40.7

39.6

40.3

0.4

0.4

12.3

12.2

أ ) تكرير الزيت

3.9

3.7

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

8.4

8.5

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

2.3

2.3

4- Electricity, Gas and Water

 -5التشييد والبناء

4.7

4.4

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

9.1

9.0

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

5.6

5.7

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

9.4

9.5

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

5.0

5.1

a) Real estate activities

4.3

4.4

b) Others

1.9

1.9

0.8

0.8

86.9

87.2

12.3

12.2

99.1

99.4

0.9

0.6

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 14

جدول رقم ()14

Percent distribution of Gross Domestic Product
By Institutional sectors at 2010 Constant Prices

المساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية
في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م
القطاعات

2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

Sectors

القطاع النفطي

43.8

44.3

Oil Sector

القطاع الغير نفطي

55.3

55.1

Non-Oil Sector

القطاع الخاص

40.1

39.9

Private Sector

القطاع الحكومي

15.2

15.1

Government Sector

الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

99.1

99.4

رسوم االستيراد

0.9

0.6

الناتج المحلي اإلجمالي

100.0

100.0
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Gross Domestic Product Excluding Import Duties
Import Duties

Gross Domestic Product
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Table No 15

جدول رقم ()15

Expenditure on Gross Domestic Product

اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

) at Constant Prices ( 2010=100

باألسعار الثابتة ()100=2010

2017

* 2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

106,770

114,827

1- Govt. Final Consumption Expenditure

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

220,970

224,566

2- Private Final Consumption Expenditure

 -3التغير في المخزون

65,960

48,260

 -4اجمالي تكوين رأس المال الثابت

115,816

126,094

4- Gross Fixed Capital Formation

 -5صادرات البضائع والخدمات

278,964

301,301

5- Exports of Goods & Services

 -6واردات البضائع والخدمات

150,524

161,334

6- Imports of Goods & Services

( مليون ريال سعودي)

 -7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

653,714

637,957

()Million Of Saudi Riyals

3- Change in Stock

7- Expenditure on Gross Domestic Product
* Preliminary Data

* بيانات أولية
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Table No 16

جدول رقم ()16

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Product

معدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

) at Constant Prices ( 2010=100

باألسعار الثابتة ()100=2010

2017

2018

الربع الثالث

الربع الثالث

Third Quarter

Third Quarter

 -1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

8.03

7.55

1- Govt. Final Consumption Expenditure

 -2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص

3.52

1.63

2- Private Final Consumption Expenditure

 -3اجمالي تكوين رأس المال الثابت

-5.04

8.87

3- Gross Fixed Capital Formation

 -4صادرات البضائع والخدمات

-2.48

8.01

4- Exports of Goods & Services

 -5واردات البضائع والخدمات

5.05

7.18

5- Imports of Goods & Services

 -6االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

2.47

-0.33
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6- Expenditure on Gross Domestic Product
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Table No 17

جدول رقم ()17

الناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت الموسمية
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة ()100=2010

( مليون ريال سعودي)

النشاط االقتصادي

Seassonally Adjusted Gross Domestic Product
) By Kind Of Economic Activity at Constant Prices ( 2010=100
* 2018

* 2018

الربع الثاني

الربع الثالث

Second Quarter

Third Quarter

()Million Of Saudi Riyals

Economic activity

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

15,119

15,114

 -2التعدين والتحجير

254,213

263,474

251,658

260,904

2,555

2,571

79,716

80,075

أ ) تكرير الزيت

23,756

23,793

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

55,961

56,282

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

8,675

8,825

 -5التشييد والبناء

28,513

28,210

5- Construction

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

57,613

57,669

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

38,401

39,062

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

63,691

64,283

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

33,616

34,059

a) Real estate activities

30,074

30,224

b) Others

12,700

12,683

5,317

5,337

553,325

564,060

91,311

91,527

644,636

655,586

3,277

3,591

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

659,178

647,913

* بيانات أولية

1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying
a) Crude Petroleum & Natural Gas
b) Other
3- Manufacturing

4- Electricity, Gas and Water

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product
* Preliminary Data
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مؤشرات الحسابات القومية

Table No 18

جدول رقم ()18

معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت الموسمية
حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة ()100=2010
النشاط االقتصادي

Annual Growth Rates of Seassonally Adjusted Gross Domestic Product
) By Kind Of Economic Activity at Constant Prices ( 2010=100
2018

2018

الربع الثاني

الربع الثالث

Second Quarter

Third Quarter

Economic activity

 -1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

0.002

-0.03

 -2التعدين والتحجير

0.67

3.64

0.67

3.67

a) Crude Petroleum & Natural Gas

0.52

0.61

b) Other

1.95

0.45

أ ) تكرير الزيت

4.00

0.16

a) Petroleum Refining

ب ) صناعات اخرى

1.11

0.57

b) Other

 -4الكهرباء  ،الغاز والماء

0.20

1.74

 -5التشييد والبناء

-1.01

-1.06

 -6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

0.04

0.10

6- Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels

 -7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت

0.96

1.72

7- Transport, Storage & Information & Communication

 -8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال

0.96

0.93

8- Finance, Insurance, Real Estate & Business Services

0.70

1.32

a) Real estate activities

1.25

0.50

b) Others

0.30

-0.14

0.36

0.36

0.72

1.94

0.72

0.24

0.72

1.70

-18.27

9.61

أ ) الزيت الخام والغاز الطبيعي
ب ) نشاطات تعدينية وتحجيرية اخرى
 -3الصناعات التحويلية

أ ) األنشطة العقارية
ب ) أخرى
 -9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
 -10الخدمات المصرفية المحتسبة

المجموع الفرعي
 -11الخدمات الحكومية
الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد
 -12رسوم االستيراد

الناتج المحلي اإلجمالي

1.74

0.60
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1- Agriculture, Forestry & Fishing
2- Mining & Quarrying

3- Manufacturing

4- Electricity, Gas and Water
5- Construction

9- Community, Social & Personal Services
10- Imputed Bank Services Charge

Sub - Total
11- Government Services

Gross Domestic Product Excluding Import Duties
12- Import Duties

Gross Domestic Product

Stats.gov.sa

