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 ٢٠١٩في الربع الثالث ٪ 6 بنسبة الداخلية التجارة إيرادات ارتفاع

 بالربع مقارنة 2019 الثالث الربع في ٪6.2 بنسبة الداخلية التجارة لنشاط التشغيلية اإليرادات نمت

 السيارات مبيعات في اإليرادات زيادة إلى اإليرادات في النمو هذا ويعزى ،السابق العام من المماثل

  .التوالي على ٪4.4و ٪7.0و ٪7.8 بنسبة ارتفعت والتي التجزئة، وتجارة الجملة تجارةأنشطة و

 
 

 2019 عام الربع الثالث من في٪ 4.8 بنسبة المشتغل إنتاجية ارتفاع  

 بنسبة الداخلية التجارة قطاع في المشتغل إنتاجية ارتفعت ،2018 عام من المماثل بالربع مقارنة 

 في اإلنتاجية في ارتفاع كبير قياس تم الخصوص، وجه على. السعودية العربية المملكة في٪ 4.8

 ٪(. 6.3) الجملة تجارة وفي٪( 7.6) السيارات قطاع

 مقارنة الداخلية التجارة قطاع في٪ 2.7 بنسبة السعوديين مشتغلينال توظيف انخفض حين في 

 ٪.22.6 بنسبة السعوديين غير مشتغلينال توظيف ارتفع ،2018 عام من الثالث بالربع

 

 ٢٠١٨/ الربع الثالث  ٢٠١٩التغير في ٪ الربع الثالث 

معدل 

 اإلنتاجية
 النفقات اإليرادات

متوسط 

 التعويضات

 المشتغلين
 التجارة الداخلية

 سعودي غير سعودي الجملة

 بيع المركبات ذات المحركات 27.2%- 19.4% 9.0% 2.2% 10.9% 7.8% 7.6%

 تجارة الجملة 2.9%- 22.4% 15.0% 2.0% 5.4% 7.0% 6.3%

 تجارة التجزئة 4.7% 23.9% 19.0% 0.8%- 10.8% 4.4% 2.5%

 المجموع 2.7%- 22.6% 16.0% 0.3% 8.8% 6.2% 4.8%
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 ٢٠١٨بالربع الثاني  مقارنة ثابتة الداخلية للتجارة التشغيلية اإليرادات  

 عام الثالث من ربعال إال أن الداخلية، للتجارة التشغيلية اإليرادات في كبير نمو وجود عدم من الرغم على

 ،(٪1) شتغلينللم المدفوعة التعويضات ومتوسط ،(٪5) التشغيلية نفقاته في نمًواشهد  2019

 .2019 عام من الثاني بالربع مقارنة( ٪1) المشتغلين إنتاجيةمعدل و

 ٢٠١٩/ الربع الثاني  ٢٠١٩التغير في ٪ الربع الثالث 

 النفقات اإليرادات معدل اإلنتاجية
متوسط 

 التعويضات

 المشتغلين
 التجارة الداخلية

 سعودي غير سعودي الجملة

1.0% 1.0% 7.0% 1.0% 
-

3.0% 
 بيع المركبات ذات المحركات 1.0%- 3.0%-

1.0% 0.0% 4.0% 1.0% 
-

2.0% 
 تجارة الجملة 2.0%- 2.0%-

1.0% 1.0% 6.0% 1.0% 
-

1.0% 
 تجارة التجزئة 2.0%- 1.0%-

1.0% 0.0% 5.0% 1.0% 
-

2.0% 
 المجموع 2.0%- 2.0%-

 

 المنهجية

 وإصالح بيع أنشطة في العاملة نشآتالم ومكونات خصائص على الداخلية التجارة إحصاءات تركز

 من مجموعة توفير( لISIC_4ألنشطة االقتصادية دليل ال وفًقا) التجزئة وتجارة الجملة وتجارة المركبات

 قوته واستيعاب نموه وتقييم الداخلية، التجارة لقطاع المدى قصير األداء قياس تخدم التي المؤشرات

 .ضعفه أو

 ربع أساس على لإلحصاءالهيئة العامة  تنفذه الذي الميداني المسح إلى الداخلية التجارة بيانات تستندو

 ،شتغلينالم بعدد المتعلقة البيانات جمع تمي ، حيث2018 عام من األول الربع من بدًءا سنوي

 مؤسساتال من ممثلة عينة زيارة طريق عن التشغيلية، واإليرادات والنفقات المدفوعة، والتعويضات

 للمدن أكبر أهمية إعطاء تمحيث ت ،السعودية العربية بالمملكة اإلدارية المناطق جميع في االقتصادية

 .العاملين إجمالي من ٪91 حوالي وتوظف المنشآت إجمالي من ٪84 حوالي شتمل علىت نهاأل

 

 

 

 

 

 املنهجية،  الجداول روابط: 
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