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 :مقدمة
ر والتي 2019من عار    الثالثيســر الهي ة العامة لإلحصــا  قن تقدر نشــرا مالــرات الحســابات القومية للربع  

 ،تتضــــمن جداوال  عن الناتج المحلي اإلجمالي حســــب األنشــــطة االقتصــــادية باألســــعار الجارية واألســــعار الثابتة 

ومســـــاهمة القطاعات التنظيمية واألنشـــــطة االقتصـــــادية المهتلفة في ، وقوج  اإلنفاق ياإلنفاق االســـــتهاليي 

 والصادرات والواردات باألسعار الجارية والثابتة. ،والتكوين الرقسمالي ،الحكومي واإلنفاق االستهاليي الهاص

بســـــلســـــلة الناتج المحلي اإلجمالي حســـــب وذلك  ر،  2005في عار  قد تم إصـــــدار النشـــــرا للمرا األولى  و

تم إصـدار ـسلـسلة ر،  2010األنـشطة االقتصـادية والقطاعات التنظيمية وقوج  اإلنفاق باألـسعار الجارية، وفي عار  

 اعات التنظيمية باألسعار الثابتة.الناتج المحلي اإلجمالي حسب األنشطة االقتصادية والقط

شـــكر والتقدير لكافة الشـــريا  من الجهات المعنية على تعاونهم معها وتتقدر الهي ة العامة لإلحصـــا  بوافر ال 

في تزويدها بالبيانات المطلوبة إلنجاز هذه النشـرا، وتمم  الهي ة العامة لإلحصـا  من الجميع تزويدها بالمقترحات 

توى فمن لــــمن ذلك تحســــين مح( info@stats.gov.saوالمالحظات حول هذه النشــــرا على البريد اإللكتروني  

 النشرا وإضفا  المزيد من عمليات التطوير على النشرات القادمة.

 التوفيق، والل  ولي 

 

 الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                                     
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 :مؤشرات الحسابات القومية مصادر البيانات في نشرة
تعتمد مالـرات الحسـابات القومية على بيانات السـجالت اإلدارية في الجهات الحكومية والمنشـات ذات العالقة 

 الحسابات القومية.       مالراتوالتي تقور بتزويد الهي ة بها، لتقور الهي ة بحساب مالراتها وإصدارها في نشرا  

اـنات والمعلومـات الُمســــــجـلة ة البـي الســــــجالت اإلدارـي ة ـلدى الجهـات الحكومـية ذات العالقـة  وُيقصــــــد ـب ـة والمحـدث

َبع في هذه الجهات.  بالحسابات القومية والناتجة من خالل عمليات التوةيق الرسمي الـُمتث

 األهداف:
ــعار  الجارية والثابتة(  فير تقديرات عن الناتج المحلي اإلتو .1 وتظهر قوج  اإلنفاق على  للربع الحاليجمالي باألســ

 الناتج المحلي اإلجمالي، وتقيس مساهمة األنشطة االقتصادية والقطاعات التنظيمية المهتلفة في .

توفير مالــرات اقتصــادية حديثة ربع ســنوية يمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي والمســاهمات النســبية  .2

 ناتج المحلي اإلجمالي.لألنشطة االقتصادية والقطاعات التنظيمية المهتلفة لل

 توفير إحصا ات عن الحسابات القومية وفقا  ألحدث األنظمة الدولية.  .3

ــاد الو ني يمـعدالت النمو للـناتج المحلي  .4 ــارات االقتصــــ توفير الـعدـيد من الـجداول التحليلـية التي تبرز مســــ

 االجمالي ومكونات  والعالقات التشابكية بين المجاميع االقتصادية الرئيسة.

 :طلحات والمفاهيمالمص
 :إجمالي اإلنتاج

ــتلزمات إنتاج خالل الفترا  ــتهدر مســ ــية تســ ــســ ــاط إنتاجي لوحدات ماســ ــلع والهدمات الناتجة عن نشــ قيمة الســ

والمنتجات ألغراض االسـتهدار الذاتي، وعادا ما يكون   ،تامة الصـنعغير المحاسـبية لـاملة المنتجات تامة الصـنع و

 عن القيمة السوقية عند باب المصنع. التقييم بسعر المنتج، وهو عبارا

 :االستهالك الوسيط

اسـتهاليها   يعدهو قيمة السـلع والهدمات التي تسـتهدر يمدخالت لعملية اإلنتاج باسـتثنا  األصـول الثابتة التي  

وقد   ،وقد تحول هذه السـلع والهدمات المسـتهدمة قو تسـتهلك يليا  في عملية اإلنتاج  ،هاليا لرقس المال الثابتإ

وهناك مدخالت قد تسـتهلك   ،تعود بعض المدخالت إلى الظهور بعد قن تكون قد تحولت وقدمجت في المهرجات

 يليا  مث  الكهربا  والهدمات المشابهة.

 :الناتج المحلي اإلجمالي  بطريقة اإلنتاج(

مجموع القيم المضـافة للمنتجين المقيمين بسـعر المنتج مضـافا  إلي  الضـرائب ومهصـوما  من  اإلعانات، يسـاوي   

قو هو مجموع المهرجات مهصــوما  من  مجموع االســتهالك الوســيط مضــافا  إلي  صــافي الضــرائب على المنتجات 

 إعـانات( غير المدرجة في قيمة المهرجات. -  ضرائب

 :ي بمسعار السوق  بطريقة اإلنفاق(جمال الناتج المحلي اإل

هو مجموع النفقات النهائية بمســــعار المشــــترين بما في ذلك الصــــادرات مقيمة بمســــعار التســــليم على البواخر 

 fob ،).مهصوما  منها الواردات 

 

 :الضرائب غير المبالرا
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اســتهدار الســلع والهدمات، وتحم  هي الضــرائب المفروضــة على المنتجين فيما يتعلق بجنتاج قو بيع ولــرا  قو  

 عادا على تكاليف اإلنتاج وتشم  الرسور الجمريية.

 :اإلعانات اإلنتاجية

عانات الـمدفوعة بواســــــطة اإلتشـــــــم  المنح المســــــتحـقة المـقدمة من الحكومة للقـطاع الـهاص والقـطاع الـعار و 

سـياسـة الحكومة في إبقا  السـعر عند مسـتوى السـلطات العامة للمشـاريع الحكومية لتعويض الهسـارا الناتجة عن  

معين، ويمكن قن تحســــب قيضــــا  على قنها الفرق بين الســــعر المســــتهدع وســــعر الســــوق الفعلي الذي يدفع  

 المشتري على قن يتم تغطية هذا الفرق بواسطة الحكومة.

 :صافي الضرائب غير المبالرا

 عانات اإلنتاج.إتساوي قيمة الضرائب غير المبالرا مهصوما  منها قيمة 

 :إهالك رقس المال الثابت

يمث  النقص في قيمة األصول الثابتة المستعملة في اإلنتاج خالل الفتــــرا المحاسبية نتيجة للتدهور المادي قو  

التقادر قو التلف العادي، ويمكن قن يقتطع هذا اإلهالك من إجمالي تكوين رقس المال الثابت اإلجمالي للحصـول 

 ين رقس المال الثابت.على صافي تكو

 :خدمات الوسا ة المالية المقدرا بطريقة غير مبالرا  البنوك(

هي الفرق بين قيمة الفوائد واألرباح المســـــتحقة التحصـــــي  عن القروض لوحدات اإليداع واإلقراض وبين قيمة  

 الفوائد المستحقة الدفع عن الودائع للمودعين.

 :موسميةالناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت ال 

والتغييــــــر في قيار العطالت من بيانات   ،هي إزالة قةر التقلبات الموسمية يالظروع المناخية والعطالت الرسمية

 ر.2010الناتج المحلي اإلجمالي الربعية حسب نوع األنشطة االقتصادية باألسعار الثابتة لعار 

 :الواردات من البضائع والهدمات

ويذلك الهدمات المقدمة من المنتجين   ،من غير المقيمين بالدولة إلى المقيمين  قيمة البضائع التي آلت ملكيتها

ــلع التي  ــلع التي تعبر الحدود ألغراض التجهيز والسـ ــائع والسـ غير المقيمين إلى المقيمين بالدولة وتشـــم  البضـ

ـخدـمات النـق   واـلذـهب غير النـقدي يـما تشـــــــم  الـهدـمات  ،يتم تجهيزـها في موان  قجنبـية وتنـق  بـناقلين محليين

ــيـيد والـهدـمات الـمالـية وحقوق االمتـياز ورســــــور التراخيص والـهدـمات  ــاالت والـتممين والتشــــ ـــياـحة واالتصــــ والســــ

 الشهصية والثقافية والهدمات الحكومية غير المصنفة في مكان آخر.

 :الصادرات من البضائع والهدمات

ــائع والـهدـمات التي تنتـق  ملكيتـها من المقيمين ـباـلد  ــادرات   ،وـلة إلى غير المقيمينقيـمة البضــــ وتشـــــــم  الصــــ

والذهب غير   ،في الموان  المحلية بواســطة الناقالت غير المقيمة االبضــائع المصــدرا للتجهيز والســلع المشــترا

ــادرات من الـهدـمات تشـــــــم  ـياـفة الـهدـمات المـقدـمة إلى غير المقيمين  ،النـقدي مـث  ـخدـمات النـق    ،يـما قن الصــــ
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ــاالت والتممين ــياحة واالتصــ ــية   ،وخدمات األعمال ،وحقوق االمتياز  ،والهدمات المالية  ،والســ ــهصــ والهدمات الشــ

 والهدمات الحكومية. ،والثقافية والترفيهية

 :كومياإلنفاق االستهاليي النهائي الح

هو قيمة ما تنفق  الحكومة العامة إلنتاج الســـلع والهدمات التي تســـتهلكها ذاتيا  ـــــــــ قي قن  يســـاوي قيمة اإلنتاج 

ــوقة ــوقة وغير المســ ــا مجموع قيمة المبيعات المســ مع األخذ في االعتبار قن إجمالي  ،اإلجمالي للحكومة ناقصــ

وقيمــــــــة تعويضــات  ،ســيط من البضــائع والهدماتقيمة اإلنتاج الحكومي يســاوي مجموع قيمة االســتهالك الو

 وصافي الضرائب غير المبالرا. ،الموظفين وإهالك رقس المال الثابت

 :اإلنفاق االستهاليي النهائي العائلي

قيمة إنفاق األســــر المقيمة على الســــلع االســــتهاليية  المعمرا وغير المعمرا( والهدمات ناقصــــا مبيعاتهم من 

 المستهدمة.السلع 

 :نفاق االستهاليي النهائي للمشروعات التي ال تهدع للربح والتي تهدر األسر المعيشيةاإل

ر رمزية لألســــر وهو يعادل قيمة هو قيمة ما تنفق  تلك الهي ات إلنتاج ســــلع وخدمات لتقديمها مجانا قو بمســــعا 

 نتاج مطروحا من  المبيعات المسوقة وغير المسوقة. اإل

 :اإلنفاق االستهاليي النهائي الهاص

 قيمة االستهالك النهائي لألسر المقيمة والهي ات الهاصة التي ال تهدع للربح وتهدر األسر المعيشية.

 :تكوين رقس المال الثابت اإلجمالي

هو مجموع قيم ما يحوزه المنتجون من قصــــــول ةابتة مهصــــــوما  منها قيمة األصــــــول الثابتة التي يتهلص منها  

اإلضـــافات التي تتم على األصـــول غير   فضـــال عناالســـتبعادات( خالل الفترا المحاســـبية -المنتجون  اإلضـــافات  

والتي  ،لخإوتنمية وتوســــيع الغابات واالســــتزراع والبســــاتين ...    ،المالية غير المنتجة مث  اســــتصــــالح األراضــــي

ــنة ــتهدر لفترا قيثر من سـ ــم  التغير في الثروا الحيوان  ،تسـ لخ إية من حيوانات التربية وإدرار األلبان ... ويذلك تشـ

 لخ.إ...  يما تشم  تكاليف نق  الملكية فيما يتعلق بشرا  وبيع األراضي والمناجم والغابات

 :التغير في المهزون

ــنيع  ــبية للمهزون من المواد الهار والمنتجات تحت التصــ ــوقية للتغير الذي يحدث خالل الفترا المحاســ القيمة الســ

بغرض البيع، وهو يمث  الفرق بين قيمة  اات تامة الصـــــنع والحيوانات المعدا للذبح والبضـــــائع المشـــــتراوالمنتج

 المهزون في بداية الفترا ونهايتها.

 :تكوين رقس المال اإلجمالي

 جمالي مضافا إلي  التغير في المهزون.قيمة تكوين رقس المال الثابت اإليساوي 

 

 

 المستخدمة: التصنيفات اإلحصائية 
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 :  مالرات الحسابات القومية ما يلينشرا من قهم التصانيف التي تعتمد عليها 

 (.ISIC 4التصنيف الو ني لألنشطة االقتصادية   .1

 (.CPC2التصنيف المريزي للمنتجات   .2

 (.COICOPتصنيف االستهالك الفردي حسب الغرض   .3

 (. COFOGتصنيف الوظائف الحكومية   .4
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 البيانات: الحصول على
قامت الهي ة العامة لإلحصــا  باســتيفا  البيانات األســاســية المهمة المتعلقة بمالــرات الحســابات القومية من 

 وذلك يما يلي:  ،يد قساليب التقدير للمالراتدوتح ،الجهات الحكومية

 التقديرات باألسعار الجارية:  ( ق 

والقيمة  ،األســاليب المســتهدمة في األنشــطة االقتصــادية لتقدير قيم اإلنتاج واالســتهالك الوســيطفيما يلي  

 وعناصر التكوين الرقسمالي.  ،المضافة

   :الزراعة والغابات واألسماك

 ... وإنتاج العسـ   ،والحراجة وقطع األخشـاب  ،يشـم  النشـاط الزراعي اإلنتاج النباتي والحيواني وصـيد األسـماك

ــاط حيث توفر   تعدلخ، وإ ــدر الرئيس لبيانات النشــ ــريات الزراعية الكبرى المصــ التقارير والقوائم المالية الربعية للشــ

 تلك القوائم المالية بيانات عن اإلنتاج واالستهالك الوسيط ومن ةم يتم احتساب القيمة المضافة.

 :الزيت الهار والغاز الطبيعي

 بقا  للمعلومات التي ترد إلى الهي ة لــــهريا  من لــــريات الزيت العاملة بالمملكة عن  ريق وزارا تعد التقديرات  

 الطاقة والصناعة والثروا المعدنية.

 :استغالل المناجم والمحاجر األخرى

يتم تقدير قيمة اإلنتاج وبقية العناصـــــر األخرى مث  االســـــتهالك الوســـــيط والقيمة المضـــــافة من خالل التقارير 

 لقوائم المالية لشريات هذا النشاط.وا

 :الصناعات التحويلية

 تغطي الصناعات التحويلية عددا  من األنشطة االقتصادية الفرعية ومنها:

 صنع المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات التبغ. •

 صنع المنسوجات والملبوسات. •

 صنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة. •

 لهشب والفلين باستثنا  األةاث.صنع الهشب ومنتجات ا •

 صنع الورق ومنتجات الورق. •

 صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررا. •

 صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية. •

 صنع المنتجات الصيدالنية األساسية والمستحضرات الصيدالنية. •

 صنع منتجات المطاط واللدائن. •
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 الالفلزية األخرى والفلزات القاعدية.صنع منتجات المعادن  •

 صنع الحواسيب والمنتجات اإللكترونية والبصرية. •

 صنع األةاث. •

 الصناعات التحويلة األخرى. •

 ويتم قخذ عينة من التقارير والقوائم المالية الربعية للشريات الصناعية الكبرى لتقدير القيمة المضافة للنشاط.

 :الكهربا  والغاز والمياه

شـــــطة إمدادات وتوصـــــي  الكهربا  والغاز والبهار وتكييف الهوا  وتجميع المياه ومعالجتها وتوصـــــيلها يشـــــم  قن

التقارير والقوائم المالية الربعية   تعدو ،لخإ  والصــــرع الصــــحي وقنشــــطة جمع النفايات ومعالجتها وتصــــريفها ...

المصــدر   تعدللشــرية الســعودية للكهربا  المصــدر الرئيس لبيانات الكهربا ، ولــريات الغاز والتصــنيع األهلية التي 

 المصدر الرئيس لبيانات إنتاج وتوزيع المياه. تعدالرئيس لبيانات الغاز، باإلضافة إلى لرية المياه الو نية التي 

 ه البيانات يتم تقدير القيمة المضافة وفق  ريقة اإلنتاج.ومن خالل هذ

 :التشييد والبنا 

رصــف الطرق،   يشــم  قنشــطة تشــييد المباني الســكنية والمباني غير الســكنية وقنشــطة الهندســة المدنية مث 

 ومشــــاريع  ،ومشــــاريع المجاري والمياه والصــــرع الصــــحي ،األنفاق وخطوط الســــكك الحديديةوإنشــــا  الكباري و

والـهاتف وحفر ابـبار وإصــــــالح األراضــــــي وتريـيب قجهزا التكييف وعملـيات توصـــــــي  المبنى ـبالمـجاري  ،الكهرـبا 

وتوصــي  المياه وترييب األدوات الصــحية وترييب المصــاعد ... الخ(، باإلضــافة إلى قنشــطة التشــييد المتهصــصــة 

ــير المواقع والترييبات الكهربائية  مث  ــباية والتدف ةو  ،قعمال هدر المباني وتحضــ  ... وتكييف الهوا   ،قعمال الســ

لخ(، وتوفر التقارير  القوائم  المالية التي تصـدرها الشـريات الكبرى العاملة في النشـاط بشـك  ربع سـنوي بيانات إ

مث    ،خرىالســتعانة في ذلك ببعض المصــادر األومالــرات تســتهدر لتقدير القيمة المضــافة للنشــاط. يما يتم ا

 لخ.إ ... ض مواد البنا المستهلك من بع

 :تجارا الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

باإلضــافة إلى قنشــطة   ،يشــم  قنشــطة تجارا الجملة والتجزئة، وإصــالح المريبات ذات المحريات والدراجات النارية

اإلقامة وقنشـــطة خدمات األ عمة والمشـــروبات، وتعتمد التقديرات والحســـابات في هذا النشـــاط على البيانات 

ــاط ــريات النشـ ــتريات والمبيعات   ،التي توفرها التقارير والقوائم المالية الربعية لشـ ــا  بيانات عن المشـ وتوفر قيضـ

 واإليرادات األخرى الالزمة لتقدير القيمة المضافة للنشاط.  ،واألجور والمستلزمات السلعية والهدمية

 :النق  والتهزين واالتصاالت

يشـــم  هذا النشـــاط قنشـــطة النق  البري والنق  عبر األنابيب والنق  الجوي والبحري وقنشـــطة التهزين وقنشـــطة 

الوحدات تابعة للقطاع العار البريد ونق  الطرود وقنشـطة الدعم للنق  إضـافة إلى قنشـطة االتصـاالت سـوا   يانت  

ــطة خدمات  ــارية وقنشـ ــتشـ ــوبية والهبرا االسـ ــر والبرمجة الحاسـ ــطة النشـ ــمن قنشـ قو الهاص قو المهتلط، يما تتضـ

ــطة البرمجة و اإلذاعة ــاط على البيانات  لخ،إ  ...  المعلومات وقنشــ ــافة لهذا النشــ ويعتمد في تقدير القيمة المضــ

ــاالت والنق  والتهزين التي توفرها التقارير والقوائم المال  ــريات الكبرى العاملة في قنشـــطة االتصـ ية الربعية للشـ

 حيث يطبق  ريقة اإلنتاج في تقدير القيمة المضافة.

 

 :خدمات المال والتممين والعقارات وخدمات األعمال
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ق تشــــــم  خدمات المال والتممين وقنشــــــطة الهدمات المالية وقنشــــــطة تموي  التممين وإعادا التممين وصــــــنادي

المعالــات التقاعدية باإلضــافة إلى األنشــطة المســاعدا ألنشــطة الهدمات المالية وقنشــطة التممين، يما تشــم  

نشــطة القانونية ل واألاألنشــطة العقارية التي تتمث  في االيجارات الســكنية مضــافا  إليها قنشــطة خدمات األعما

لخ، حيث يتم إ قبحاث اإلعالن والســــوق ...  والبحث والتطوير في المجال العلمي وقنشــــطة  ،وقنشــــطة المحاســــبة

ــر لعار   ــح نفقات ودخ  األسـ ــتعانة بالبيانات المتوفرا من مسـ ــكنية باالسـ ر آخذين في 2013تقدير اإليجارات السـ

الحســبان معدالت نمو الســكان وبالنســبة لهدمات األعمال يعتمد في ذلك على التقارير والقوائم المالية الربعية 

 املة في النشاط.للشريات الكبرى الع

 :الهدمات الجماعية واالجتماعية والشهصية

 ،تتضــمن قنشــطة خدمات التعليم وقنشــطة الصــحة البشــرية والرعاية مع اإلقامة والعم  الجماعي بدون اإلقامة 

صـالح الحواسـيب إوقنشـطة    ،يما تتضـمن يافة قنشـطة اإلبداع والفنون والتسـلية واألنشـطة الرياضـية والترفيهية

 لخ من الهدمات الشهصي.إ ... الشهصية والمنزلية والمنظمات ذات العضويةوالسلع 

 التقارير والقوائم المالية هي المصدر الرئيس للبيانات. تعدو

 :الهدمات الحكومية

ـــعار رمزـية ومن ةم ليس هـناك قيـمة ســــــوقـية إلنـتاج  قـطاع الحكوـمة الـعاـمة يـقدر ســــــلع وـخدـمات مـجانـية قو ـبمســــ

ــاوي  ،الحكومـية وـلذـلك يتم تـقدير اإلنـتاج في قطـاع الحكوـمة عن  ريق اإلنـفاقالـهدـمات  قي قن جمـلة اإلنـتاج يســــ

وبطرح مســــتلزمات اإلنتاج من قيمة   ،هالكيضــــاع إليها تعويضــــات العاملين واإلو  ،مجموع مســــتلزمات اإلنتاج

ــافة اإل ــافا  إليها عوهي تعادل ت  ،جماليةاإلنتاج   ريقة اإلنتاج( تحصــــ  على القيمة المضــ ــات العاملين مضــ ويضــ

 هالك ومن ةم ليس هناك فائض صافي لقطاع الحكومة.اإل

البيانات المهتصرا الواردا من وزارا المالية عن اإليرادات والمصروفات الربعية المصدر الوحيد لتقدير القيمة   تعدو

 المضافة للهدمات الحكومية.

 التقديرات باألسعار الثابتة:  ( ب   

ــنة   تعد ــعار الثابتةر( ه2010سـ ــابات القومية باألسـ ــتهدمة إلعداد تقديرات الحسـ ــاس المسـ ــنة األسـ وقد   ،ي سـ

ــادي وفـقا  لـما هو متوفر عـن  من معلومات ــاط اقتصــــ وفيـما يلي الطرق   ،تـبايـنت  رق التثبـيت المهتلـفة لـك  نشــــ

 جرا  التقديرات باألسعار الثابتة:إالتي اتبعت في 

 :األسماكالزراعة والغابات وصيد 

تم اســــــتهدار الرقم القياســــــي لكميات اإلنتاج ســــــوا  النباتي قو الحيواني قو األســــــماك في إيجاد قيمة الناتج 

 باألسعار الثابتة.

 :الزيت الهار والغاز الطبيعي

 جرا  التقديرات على الرقم القياسي لتلك الكميات.إنظرا  لتوفر الكميات المنتجة بالبرامي  تم االعتماد في 

 :ير الزيتتكر

 اعتمادا  على توفر يميات المنتج من عملية التكرير تم ترييب رقم قياسي يمي إلعداد التقديرات باألسعار الثابتة.

 :الصناعات التحويلية األخرى

 تم استهدار الرقم القياسي ألسعار الجملة لتلك المنتجات في إعداد التقديرات باألسعار الثابتة.
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 :الكهربا  والغاز والمياه

 عداد التقديرات اعتمادا  على الرقم القياسي للكميات المباعة.إتم 

 :التشييد والبنا 

 عداد تلك التقديرات.إتم استهدار الرقم القياسي ألسعار الجملة لمواد البنا  في 

 :تجارا الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

مطاعم والفنادق إلعداد تقديرات ي  منها على تم اســـــتهدار الرقم القياســـــي العار ألســـــعار الجملة والتجزئة وال 

 .احد

 :النق  والتهزين والمعلومات واالتصاالت

 عداد التقديرات باألسعار الثابتة باستهدار الرقم القياسي ألسعار النق  واالتصاالت.إتم 

 :الهدمات البنكية

المالية في إعادا تقييم األسـعار الجارية تم اسـتهدار رقم قياسـي ضـمني للناتج المحلي اإلجمالي بدون الهدمات 

 باألسعار الثابتة.

 :اإليجارات  المباني(

 استهدر الرقم القياسي لنفقة المعيشة لإليجارات في إيجاد التقديرات باألسعار الثابتة.

 :الهدمات االجتماعية والجماعية والشهصية

 باألسعار الجارية إلى قرقار باألسعار الثابتة. ستهدر الرقم القياسي لنفقة المعيشة في إعادا تقييم األرقارا

 :التعديالت الموسمية

ــتهدار  ريقة   ــمية وذلك باالعتماد على نموذج  ( TRAMO-SEATSيتم اســ  ARIMAفي إجرا  التعديالت الموســ

 المستهدر في العديد من المنظمات الدولية.

 عداد النتائج ومراجعتها:إ
ليات مالحصـول عليها من الجهات المصـدرا لها في قواعد البيانات في الهي ة وتمت عبعد حفظ البيانات التي تم  

ــائي العلمي ــتهراج النتائج، وتحمي    ،تدقيقها ومراجعتها وفق المنهج اإلحصــ ــاب واســ تم القيار بعمليات االحتســ

المتهصــــــصــــــين في  المهرـجات وتهزينـها على ـقاـعدا البـياـنات، ومن ةمث تـمت عملـيات المراجـعة النـهائـية عن  ريق

 إحصا ات الحسابات القومية باستهدار تقنيات حديثة وبرمجية تم تصميمها ألغراض المراجعة والتدقيق. 

 

 نشر البيانات:
: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   قوال 

في هذه المرحلة قامت الهي ة بتنســــيق وتنظيم ومراجعة بيانات الســــجالت اإلدارية التي تحتويها النشــــرا ةم تم 

إعداد وتجهيز جداول النشـر والرسـور البيانية للبيانات والمالـرات، وقضـيفت لها البيانات الوصـفية والمنهجية يما 

 ة واإلنجليزية. هي ابن في هذه النشرا، وقد تم إعدادها باللغتين العربي

: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرا:   ةانيا 
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بعد قن قامت الهي ة مطلع العار الميالدي بنشــر موعد إصــدار النشــرا عبر موقعها الرســمي على اإلنترنت، تقور 

ر إضـــــافة إلى في هذه المرحلة بجعداد المواد اإلعالمية الهاصـــــة لإلعالن عن صـــــدروها عبر يافة وســـــائ  اإلعال

ــر ابتدا   في  ــر، وُتنشــ ــ  االجتماعي، وتعلن عنها في اليور المحدد للنشــ ــاتها المهتلفة في مواقع التواصــ منصــ

  Excelالموقع الرسمي بقوالب مهتلفة يبيانات مفتوحة بصيغة 

المكتبة  لها لكافة العمال  والمهتمين بجحصـا ات الحسـابات القومية، وإدراجها فيووذلك لضـمان انتشـارها ووصـ 

 اإلحصائية على الموقع.

ا: التواص  مع العمال  وتزويدهم بالنشرا:    ةالث 

ا من الهي ة بمهمية التواصــ  مع العمال  من مســتهدمي البيانات تقور الهي ة فور صــدور نشــرا مالــرات  إيمان 

ت العمال  حول الحســابات القومية بالتواصــ  مع العمال  وتزويدهم بالنشــرا، يما تســتقب  قســ لة واســتفســارا

النشـرا ونتائج  عبر مهتلف القنوات االتصـالية ليتواصـ  عمال ها معها لطلب البيانات حيث يتمس اسـتقبال الطلبات 

 واالستفسارات عن  ريق:  

   www.stats.gov.sa   :الموقع اإللكتروني الرسمي للهي ة ▪

  info@stats.gov.sa  :البريد اإللكتروني الرسمي للهي ة ▪

  Client Support ) cs@stats.gov.sa  البريد اإللكتروني الهاص بدعم العمال  ▪

 الزيارا الرسمية لمقر الهي ة الرسمي في الرياض قو قحد فروعها بمنا ق المملكة.  ▪

 رسمية.ال الهطابات  ▪

 (.920020081  :على رقمباالتصال الهاتف اإلحصائي  ▪

 إجراءات الجودة المطبقة:
تهضـــع نتائج نشـــرا مالـــرات الحســـابات القومية للعديد من إجرا ات الجودا الفنية وذلك لضـــمان جودا البيانات، 

 ومن هذه اإلجرا ات: 

والتواص  مع الجهات المزودا بالبيانات    ،لموليتهامراجعة البيانات الواردا من السجالت اإلدارية والتحقق من   .1

 إن دعت الحاجة لتقديم اإليضاحات حول البيانات مح  المالحظة. 

 مطابقتها لواقع الحسابات القومية.  والتحقق من منطقية المهرجات بمقارنتها باألرقار التاريهية  .2

3.   .  االلتزار بنشر النتائج حسب مواعيد النشر المحددا مسبقا 

 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: 
ويافة المستفيدين   ،والباحثون  ،وراسمو الهطط  ،يـستفيد من نـشرا مالرات الحسابات القومية، متهذو القرارات

ماســســة وزارا المالية، ومن الجهات والهي ات والماســســات الحكومية  ومن قهمها وزارا االقتصــاد والتهطيط، و

قليمية والدولية ومن قهمها  المريز المنظمات والهي ات اإلو  ،القطاع الهاصفضــال عن  النقد العربي الســعودي(  

ــائي لمجلس التـعاون الهليجي،   ــادية  ســــــكواواإلصـــــــندوق النـقد العربي، واإلحصــــ  لجـنة األمم المتـحدا االقتصــــ

 جامعة الدول العربية(.وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، و، واالجتماعية لغرب آسيا(

ث يســـــتفاد من نتائج النشـــــرا في قياس مســـــتوى التنمية االقتصـــــادية وتحديد مدى مســـــاهمة القطاعات حي

اتج المحلي اإلجمـالي،  ة واألنشــــــطـة االقتصــــــاديـة المهتلفـة في الـن اتج والتنظيمـي قـياس قوجـ  اإلنفـاق على الـن

تكوين الرقســــــمـالي وال يـاإلنفـاق االســــــتهاليي الحكومي، واإلنفـاق االســــــتهاليي الهـاص، المحلي اإلجمـالي 

ــادرات والواردات،  ــادرا عن الجهات ووالصــ ــرات الصــ ــابات القومية في التقارير والنشــ ــرات الحســ ــمين مالــ تضــ

 المستفيدا.

mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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من خالل الموقع الرسمي للهي ة على  الحسابات القومية  مالرات يمكن اال الع على تفاصي  منهجية 

   اإلنترنت  

https://www.stats.gov.sa/ar/823 

https://www.stats.gov.sa/ar/823
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Table No 1جدول رقم  )1(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي  

By Kind Of Economic Activity at Current Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-16,47616,714Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-234,632208,191Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 231,377204,693a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 3,2553,498b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-93,25491,297Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

26,08624,236a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

67,16867,060b) Otherصناعات اخرىب (

-20,08318,755Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-38,59142,293Construction5التشييد والبناء5-

-70,59376,795Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-42,10544,523Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-86,02390,486Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

49,74850,533a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

36,27539,953b) Othersأخرىب (

-15,09816,446Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,5665,963Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

611,289599,536Sub - Totalالمجموع الفرعي

-128,553140,511Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

739,842740,047Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-5,2195,323Import Duties12رسوم االستيراد12-

745,062745,369Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي



مؤشرات الحسابات القومية 
                                                                                                                                                                       

 م2019 الربع الثالث

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table No 2جدول رقم  )2(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

By Institutional Sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

260,119231,604Oil Sectorالقطاع النفطي

479,723508,443Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

328,492344,067Private Sectorالقطاع الخاص 

151,231164,376Government Sectorالقطاع الحكومي  

739,842740,047Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

5,2195,323Import Dutiesرسوم االستيراد

745,062745,369Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Sectorsالقطاعات
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Table No 3جدول رقم  )3(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Kind Of Economic Activity at Current Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الجارية

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-0.211.45Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-11.27Mining & Quarrying2-50.36التعدين والتحجير2-

 11.53a) Crude Petroleum & Natural Gas-51.29الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 4.927.46b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-2.10Manufacturing3-11.13الصناعات التحويلية3-

7.09a) Petroleum Refining-19.76تكرير الزيتأ (

0.16b) Other-8.10صناعات اخرىب (

-6.61Electricity, Gas and Water4-14.49الكهرباء ، الغاز والماء4-

-2.849.59Construction5-التشييد والبناء5-

-1.618.79Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-7.425.74Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-4.095.19Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

2.041.58a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

7.0410.14b) Othersأخرىب (

-5.808.93Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-2.557.13Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

1.92Sub - Total-18.97المجموع الفرعي

-3.909.30Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

16.050.03Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-25.161.98Import Duties12-رسوم االستيراد12-

15.600.04Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 4جدول رقم  )4(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Institutional Sectors at Current Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الجارية

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

10.96Oil Sector-46.82القطاع النفطي

4.205.99Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

4.084.74Private Sectorالقطاع الخاص 

4.488.69Government Sectorالقطاع الحكومي  

16.050.03Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

25.161.98Import Duties-رسوم االستيراد

15.600.04Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 5جدول رقم  )5(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

By Economic Activities at Current Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-2.22.2Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-31.527.9Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 31.127.5a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.5b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-12.512.2Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.53.3a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

9.09.0b) Otherصناعات اخرىب (

-2.72.5Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-5.25.7Construction5التشييد والبناء5-

-9.510.3Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.76.0Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-11.512.1Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

6.76.8a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

4.95.4b) Othersأخرىب (

-2.02.2Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.70.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

82.080.4Sub - Totalالمجموع الفرعي

-17.318.9Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

99.399.3Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.70.7Import Duties12رسوم االستيراد12-

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 6جدول رقم  )6(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية

By Institutional sectors at Current Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

34.931.1Oil Sectorالقطاع النفطي

64.468.2Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

44.146.2Private Sectorالقطاع الخاص 

20.322.1Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.399.3Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.70.7Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 7جدول رقم  )7(

Expenditure on Gross Domestic Productاإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Pricesباألسعار الجارية

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-156,721173,466Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-279,296290,242Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-47,23459,784Change in Stock 3التغير في المخزون 3-

-135,211156,173Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-311,056260,795Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-184,456195,091Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-745,062745,369Expenditure on Gross Domestic Product  7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  7-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 8جدول رقم  )8(

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Productمعدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

At Current Pricesباألسعار الجارية

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-9.7910.69Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-4.933.92Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-1.9115.50Gross Fixed Capital Formation3اجمالي تكوين رأس المال الثابت3-

-16.16Exports of Goods & Services4-41.51صادرات البضائع والخدمات4-

-3.965.77Imports of Goods & Services5واردات البضائع والخدمات5-

-15.600.04Expenditure on Gross Domestic Product  6االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 6-
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Table No 9جدول رقم  )9(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي  

By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-15,21415,493Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-265,919248,926Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 263,346246,176a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,5732,750b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-79,91477,996Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

24,46622,971a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

55,44855,025b) Otherصناعات اخرىب (

-15,10314,382Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-28,76430,093Construction5التشييد والبناء5-

-58,72963,451Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-37,50239,607Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-62,05365,949Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

33,47534,526a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

28,57831,423b) Othersأخرىب (

-12,78613,777Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,0835,347Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

570,902564,325Sub - Totalالمجموع الفرعي

-79,44582,964Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

650,346647,290Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-4,0264,103Import Duties12رسوم االستيراد12-

654,372651,392Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 10جدول رقم  )10(

 Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي 

By Institutional Sectors at 2010 Constant Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

289,871271,219Oil Sectorالقطاع النفطي

360,475376,071Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

261,598272,628Private Sectorالقطاع الخاص 

98,877103,443Government Sectorالقطاع الحكومي  

650,346647,290Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4,0264,103Import Dutiesرسوم االستيراد

654,372651,392Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Sectorsالقطاعات
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Table No 11جدول رقم  )11(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Kind Of Economic Activity at 2010 Constant Pricesحسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-0.141.83Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-6.39Mining & Quarrying2-4.19التعدين والتحجير2-

 6.52a) Crude Petroleum & Natural Gas-4.23الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.526.87b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-2.40Manufacturing3-1.66الصناعات التحويلية3-

6.11a) Petroleum Refining-2.14-تكرير الزيتأ (

0.76b) Other-3.44صناعات اخرىب (

-4.78Electricity, Gas and Water4-3.63الكهرباء ، الغاز والماء4-

-3.624.62Construction5-التشييد والبناء5-

-0.958.04Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.415.61Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-2.566.28Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

2.073.14a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

3.149.96b) Othersأخرىب (

-4.417.75Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-2.115.20Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

1.15Sub - Total-2.87المجموع الفرعي

-1.624.43Government Services11الخدمات الحكومية 11-

0.47Gross Domestic Product Excluding Import Duties-2.72الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-27.961.90Import Duties12-رسوم االستيراد12-

0.46Gross Domestic Product-2.45الناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 12جدول رقم  )12(

Annual Growth Rates of Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

By Institutional Sectors at 2010 Constant Pricesحسب القطاعات التنظيمية باألسعار الثابتة لعام 2010م

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

6.43Oil Sector-3.64القطاع النفطي

1.984.33Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

1.894.22Private Sectorالقطاع الخاص 

2.254.62Government Sectorالقطاع الحكومي  

0.47Gross Domestic Product Excluding Import Duties-2.72الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

27.961.90Import Duties-رسوم االستيراد

0.46Gross Domestic Product-2.45الناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 13جدول رقم  )13(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية لألنشطة االقتصادية 

By Economic Activities at 2010 Constant Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-2.32.4Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-40.638.2Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 40.237.8a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-12.212.0Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.73.5a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.58.4b) Otherصناعات اخرىب (

-2.32.2Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-4.44.6Construction5التشييد والبناء5-

-9.09.7Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.76.1Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-9.510.1Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

5.15.3a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

4.44.8b) Othersأخرىب (

-2.02.1Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

87.286.6Sub - Totalالمجموع الفرعي

-12.112.7Government Services11الخدمات الحكومية 11-

99.499.4Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.60.6Import Duties12رسوم االستيراد12-

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 14جدول رقم  )14(

Percent distribution of Gross Domestic Productالمساهمة النسبية للقطاعات التنظيمية

By Institutional sectors at 2010 Constant Pricesفي الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010م

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

44.341.6Oil Sectorالقطاع النفطي

55.157.7Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

40.041.9Private Sectorالقطاع الخاص 

15.115.9Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.499.4Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.60.6Import Dutiesرسوم االستيراد

100.0100.0Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Sectorsالقطاعات
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Table No 15جدول رقم  )15(

Expenditure on Gross Domestic Productاإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

at Constant Prices ( 2010=100 )باألسعار الثابتة )2010=100(

)Million Of Saudi Riyals(* 2019 2018) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-114,828123,693Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-224,535235,610Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-41,79235,943Change in Stock 3التغير في المخزون 3-

-126,070143,282Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-306,403288,554Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-159,256175,688Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-654,372651,392Expenditure on Gross Domestic Product  7االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي  7-

Preliminary Data **  بيانات أولية
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Table No 16جدول رقم  )16(

Annual Growth Rates Of Expenditure On Gross Domestic Productمعدالت النمو لإلنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي

at Constant Prices ( 2010=100 )باألسعار الثابتة )2010=100(

20182019

الربع الثالثالربع الثالث

Third QuarterThird Quarter

-7.557.72Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-1.614.93Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-0.5013.65Gross Fixed Capital Formation3اجمالي تكوين رأس المال الثابت3-

-5.83Exports of Goods & Services4-10.18صادرات البضائع والخدمات4-

-5.5210.32Imports of Goods & Services5واردات البضائع والخدمات5-

-0.46Expenditure on Gross Domestic Product  6-2.45االنفاق على الناتج المحلي اإلجمالي 6-
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Table No 17جدول رقم  )17(

 Seasonally Adjusted Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت الموسمية 

By Kind Of Economic Activity at Constant Prices ( 2010=100 )حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة )2010=100(

)Million Of Saudi Riyals(* 2019* 2019) مليون ريال سعودي(

الربع الثالثالربع الثاني

Second QuarterThird Quarter

-15,35315,436Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-251,633245,957Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 248,998243,264a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,6352,692b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-78,39378,402Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

23,07122,771a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

55,32255,631b) Otherصناعات اخرىب (

-8,5518,593Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-29,12629,408Construction5التشييد والبناء5-

-60,34061,595Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-40,80341,359Transport, Storage & Information &  Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-67,09768,021Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

35,17735,479a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

31,92132,542b) Othersأخرىب (

-13,77014,200Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,5355,597Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

559,532557,375Sub - Totalالمجموع الفرعي

-92,83093,720Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

652,362651,095Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-3,8833,881Import Duties12رسوم االستيراد12-

656,245654,976Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي
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Table No 18جدول رقم  )18(

Quarterly Growth Rates of Seasonally Adjusted Gross Domestic Productمعدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت الموسمية

By Kind Of Economic Activity at Constant Prices ( 2010=100 )حسب نوع النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة )2010=100(

20192019

الربع الثالثالربع الثاني

Second QuarterThird Quarter

-0.450.54Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-2.26Mining & Quarrying2-2.50-التعدين والتحجير2-

 2.30a) Crude Petroleum & Natural Gas-2.53-الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.222.19b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-0.400.01Manufacturing3-الصناعات التحويلية3-

1.30a) Petroleum Refining-1.39-تكرير الزيتأ (

0.020.56b) Otherصناعات اخرىب (

-2.000.49Electricity, Gas and Water4-الكهرباء ، الغاز والماء4-

-1.240.97Construction5التشييد والبناء5-

-1.902.08Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-1.471.36Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-0.631.38Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

0.830.86a) Real estate activities-األنشطة العقارية أ (

2.291.95b) Othersأخرىب (

-0.393.13Community, Social & Personal Services9-خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-9.081.12Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

0.39Sub - Total-0.87-المجموع الفرعي

-0.540.96Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

0.19Gross Domestic Product Excluding Import Duties-0.67-الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.06Import Duties12-5.70رسوم االستيراد12-

0.19Gross Domestic Product-0.63-الناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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