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 2019الناتج المحلي اإلجمالي 
 

 2019% في عام 0.3الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ينمو بنسبة 

 2.4مقارنة بمعدل نمو  2019% في عام  0.3وفقا للتقديرات األولية، فإن الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية قد حقق معدل نمو سنوي 

أنشطة المال % و6.3% في العام السابق ويرجع هذا النمو باألساس إلى النمو المحقق في أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 

% 3.3حقق النمو في القطاع غير النفطي زيادة قدرها  وقد. %5.6التخزين واالتصاالت بنسبة و% وانشطة النقل 8.0والتأمين وخدمات األعمال بنسبة 

 2019% في عام  3.6% في حين أن القطاع النفطي حقق انخفاضا قدره 3.8نتيجة النمو في القطاع الخاص بنسبة 

 

 الناتج المحلي اإلجمالي على مستوى األنشطة االقتصادية الرئيسةالنمو في 

  أكبر ، حيث حققت أنشطة المال والتأمين وخدمات األعمال 2019حقق العديد من األنشطة االقتصادية معدالت نمو سنوية موجبة في عام

%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 6.9و قدره ها أنشطة الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية بنم% وتلي8.0معدل نمو سنوي بلغ 

 % 5.6التخزين واالتصاالت بنمو قدره و% وأنشطة النقل 6.3والمطاعم والفنادق بنمو بلغ 

 معدل نمو  على الجانب اآلخر فإن بعض األنشطة االقتصادية قد حققت معدالت نمو سالبة حيث سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه أقل

% وكذلك حققت 3.2% ثم نشاط تكرير البترول بانخفاض قدره  3.7ها أنشطة البترول والغاز الطبيعي بانخفاض قدره % وتلي4.0ره بانخفاض قد

 %0.9أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول انخفاضا قدره 
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 2019الناتج المحلي اإلجمالي 
 

 حجم االقتصاد والمساهمة لألنشطة االقتصادية

% عن العام السابق وقد 0.8محققا ارتفاعا قدره  2019مليار ريال في عام  2.974باألسعار الجارية للملكة العربية السعودية بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 

% ثم أنشطة  19.4ها الخدمات الحكومية بنسبة مساهمة بلغت % من الناتج المحلي اإلجمالي وتلي27.4ساهمت أنشطة البترول والغاز الطبيعي بنسبة 

 %9.0% ثم أنشطة الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول بنسبة مساهمة قدرها 10.0ة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة تجارة الجمل

 

 اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 

 الطلب المحلي اإلجمالي 

  محققا نمو قدره  2019مليار ريال في عام  2.694بلغ الطلب المحلي اإلجمالي

% عن العام السابق مدعوما بالزيادة التي تمت في كل من اإلنفاق 5.3

 االستهالكي النهائي الخاص والتكوين الرأسمالي اإلجمالي.

  محققا  2019مليار ريال في عام  1.158بلغ اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص

 % من إجمالي الطلب المحلي.43.0% وبنسبة مساهمة قدرها 3.5نموا قدره 

  709.2% حيث بلغ 2.3بنسبة  ينخفض اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكوما 

 % من إجمالي الطلب المحلي.26.3مليار ريال وبنسبة مساهمة قدرها 

  15.7مليار ريال محققا نموا قدره  826.9بلغ التكوين الرأسمالي اإلجمالي %

 % من إجمالي الطلب المحلي.30.7وبنسبة مساهمة قدرها 

 راتصافي الصاد

  عن العام 10.4بانخفاض قدره  2019مليار ريال في عام  1.054بلغت الصادرات %

 %.14.0السابق وذلك بسبب االنخفاض في الصادرات البترولية بنسبة 

  ارتفاع % رغم 11.0% عن العام السابق وذلك بسبب االنخفاض في الواردات الخدمية بمقدار 1.5مليار ريال بانخفاض قدره  775بلغت الواردات

 %.3.5الواردات السلعية بمقدار 
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)%(2019المساهمة النسبية لألنشطة اإلقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 

 الناتج المحلي اإلجمالي

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنتاج(:

 هو عبارة عن اجمالي االنتاج مطروحا منه جملة االستهالك الوسيط لجميع األنشطة االقتصادية مضافا إليه صافي الضرائب على المنتجات.

 الناتج المحلي اإلجمالي )طريقة اإلنفاق(: 

ين هو عبارة عن اإلنفاق النهائي بأسعار المشترين ويشمل األنفاق االستهالكي النهائي الحكومي واإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص والتكو

 الرأسمالي اإلجمالي وصافي الصادرات )الصادرات مطروحا منها الواردات(

إلنفاق االستهالكي 

النهائي الحكومي

26.3%

اإلنفاق 

االستهالكي 

النهائي 

الخاص

43.0%

إجمالي تكوين
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30.7%
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 )ماليين الرياالت( 2019 – 2010اإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية 

الناتج المحلي  السنوات

 اإلجمالي

االنفاق االستهالكي 

 النهائي الحكومي

االستهالكي االنفاق 

 النهائي الخاص

اجمالي تكوين 

 رأس المال

 الواردات الصادرات

2010 1,980,777 400,173 639,417 612,582 981,867 653,261 

2011 2,517,146 488,062 681,761 678,896 1,410,841 742,414 

2012 2,759,906 551,179 785,404 732,522 1,497,824 807,023 

2013 2,799,927 628,522 838,735 741,133 1,453,665 862,128 

2014 2,836,314 739,156 909,857 815,457 1,329,530 957,686 

2015 2,453,512 736,139 988,807 861,857 817,539 950,830 

2016 2,418,508 624,632 1,035,457 748,108 753,225 742,913 

2017 2,582,198 630,978 1,063,644 745,272 899,975 757,672 

2018 2,949,457 726,101 1,118,241 714,662 1,176,907 786,453 

2019 2,973,626 709,171 1,157,819 826,916 1,054,399 774,678 

 

 

 2019اإلجمالي ومعدالت النمو حسب األنشطة االقتصادية لعام الناتج المحلي 

 االنشطة االقتصادية    
 الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة                   الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية                   

 (%) معدالت النمو  )ماليين الرياالت(  (%) معدالت النمو   )ماليين الرياالت(                

 1.31 61,410 1.22 66,411 الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك

 3.64- 1,008,789 6.33- 826,706 التعدين والتحجير

 3.72- 998,125 6.50- 813,502 أ ( الزيت الخام والغاز الطبيعي

 4.77 10,664 5.32 13,203 ب ( نشاطات تعدينية وتحجيريه أخرى

 1.56- 313,553 1.30- 372,893 الصناعات التحويلية

 3.18- 91,370 3.02- 104,054 أ ( تكرير الزيت

 0.88- 222,183 0.62- 268,839 ب ( صناعات أخرى

 3.96- 33,398 4.25- 47,174 الكهرباء ، الغاز والماء

 4.60 118,381 8.03 163,655 التشييد والبناء

 6.27 246,085 6.37 298,009 والمطاعم والفنادقتجارة الجملة والتجزئة 

 5.60 163,618 6.06 182,071 النقل والتخزين واالتصاالت

خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات 

 االعمال

375,269 4.77 271,938 5.53 

 3.40 142,621 1.53 210,038 أ ( األنشطة العقارية

 7.98 129,317 9.19 165,232 ب ( أخرى

 6.94 56,591 7.90 67,626 خدمات جماعية واجتماعية وشخصية

 3.46 21,966 4.94 24,366 الخدمات المصرفية المحتسبة

 0.08 2,251,797 0.03- 2,375,449 المجموع الفرعي

 1.51 371,677 4.17 576,953 الخدمات الحكومية

 0.28 2,623,474 0.76 2,952,403 المجمـوع ماعدا رسوم االستيراد

 8.77 16,338 9.65 21,223 رسوم االستيراد

 0.33 2,639,811 0.82 2,973,626 الناتج المحلي اإلجمالي

 المنهجية  الجداول  :الرابط

http://www.stats.gov.sa/
mailto:info@stats.gov.sa
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report2019_ar_0.xlsx
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/gdp_report2019_ar_0.xlsx
https://www.stats.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.stats.gov.sa/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9

