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 :مقدمة

 هيثة ييسررا هيئة ا هيمة ا يصاءررة  قد  نشر  مرراا  الرراها هيلسررةةةا هين  ةا ي اة  

 تضرررررررالن عشهولن عن هيمة ي هيالل ي هحعالةيي اسررررررر  ه  مررررررر ا  ر وهيتي2019 ن عةر 

و سةهالا هين ةعةا هيتمظةالةا وه  م ا  ،هلقتءةديا ةة سمةر هيجةريا وه سمةر هيثةةتا

هلقتءرررررررةديا هياليت  ا وةه، وقوعه هح  ةا  ةح  ةا هلسرررررررتئإل ي هيل   ي وهح  ةا 

ها وهي هردها ةة سررررررمةر هيجةريا وهيءررررررةدر ،وهيت  ين هياقسررررررالةيي ،هلسررررررتئإل ي هيية 

 وهيثةةتا.

وذيك ةسررر سررر ا هيمة ي هيالل ي ر، 2005وي عةر قش  م إصرررشهر هيممررراا ي الاا ه وي  و

هحعالةيي اسرررر  ه  مرررر ا هلقتءررررةديا وهين ةعةا هيتمظةالةا وقوعه هح  ةا ةة سررررمةر 

ه  مررر ا  م إصرررشهر سررر سررر ا هيمة ي هيالل ي هحعالةيي اسررر  ر، 2010هيجةريا، ووي عةر 

 ةعةا هيتمظةالةا ةة سمةر هيثةةتا.هلقتءةديا وهين 

و تنشر هيئة ا هيمة ا يصاءة  ة هوا هيم ا وهيتنشيا ي ةوا هيما ة   ن هيجئةا هيالممةا 

ع    مةو ئم  مئة وي  زويشهة ةةيبةة ةا هيال   ةا ح جةز هذه هيممررررررراا، و ي ة هيئة ا 

تااةا وهيالإلاظةا ا ل هذه هيمماا ع   هيبايش هيمة ا يصاءة   ن هيجالة   زويشهة ةةيالن

( والن لررريد ذيك  لسرررةن  لت ر هيممررراا وإيررر ة  هيالزيش info@stats.gov.saهحي تاو ي )

  ن عال ةةا هيت  يا ع   هيمماها هينةد ا.

 ،،، وهي ه ويي هيت وةق

 

 الهيئة العامة لإلحصاء                                                                                                    
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 :مؤشرات الحسابات القومية مصادر البيانات في نشرة

 متالش  الاها هيلسةةةا هين  ةا ع   ةةة ةا هيسجإلا هحدهريا وي هيجئةا هيل   ةا وهيالممآا ذها 

  الرراهاهيمإلقا وهيتي  ن ر ةتزويش هيئة ا ةئة، يتن ر هيئة ا ةلسررةم  الرراه ئة وإصررشهرهة وي  مرراا 

 هيلسةةةا هين  ةا.     

ثا يشر هيجئةا هيل   ةا ذها هيمإلقا  وُينءررش ةةيسررجإلا هحدهريا هيبةة ةا وهيالم   ةا هياُلسررج ا وهياللشَّ

َب  وي هذه هيجئةا.  ةةيلسةةةا هين  ةا وهيمة جا  ن خإلل عال ةةا هيت ثةق هياسالي هيراُلتَّ

 

 األهداف:

يا وهيثرةةترا( وةا  نرشياها عن هيمرة ي هيالل ي هح   .1 ةة سرررررررمرةر )هيجرةر و ظئا قوعه  ي اة  هيلرةييعالرةيي 

هح  ةا ع   هيمة ي هيالل ي هحعالةيي، و نةس  سةهالا ه  م ا هلقتءةديا وهين ةعةا هيتمظةالةا 

 هياليت  ا وةه.

  وةا  الررراها هقتءرررةديا اشيثا رة  سرررم يا  المشلا  ال  هيمة ي هيالل ي هحعالةيي وهيالسرررةهالةا  .2

 مة ي هيالل ي هحعالةيي.هيمسبةا يأل م ا هلقتءةديا وهين ةعةا هيتمظةالةا هياليت  ا ي 

   وةا إاءة ها عن هيلسةةةا هين  ةا وونةن  اشث ه  ظالا هيشويةا.  .3

  وةا هيمشيش  ن هيجشهول هيتل ة ةا هيتي  باز  سرررررررةرها هلقتءرررررررةد هي ممي  المشلا هيمال  ي مة ي  .4

 هيالل ي هلعالةيي و    ة ه وهيمإلقةا هيتمةة ةا ةةن هيالجة ة  هلقتءةديا هيائةسا.
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 :المصطلحات والمفاهيم
 :إجمالي اإلنتاج

قةالا هيسررررر   وهييش ةا هيمة جا عن  مرررررةو إ تةعي ي اشها  اسرررررسرررررةا  سرررررتيشر  سرررررت ز ةا إ تة  خإلل هي تاا 

وهيالمتجةا  غاهض هلسررتيشهر هيذه ي، وعةدا  ة ي  د  ، ة ا هيءررم غةا هياللةسرربةا لررة  ا هيالمتجةا  ة ا هيءررم  و

 هيتنةةم ةسما هيالمتي، وه  عبةرا عن هينةالا هيس قةا عمش ةةم هيالءم .

 :االستهالك الوسيط

هسررتئإل ئة  يمشه  قةالا هيسرر   وهييش ةا هيتي  سررتيشر  الشخإلا يمال ةا هح تة  ةةسررتثمة  ه صرر ل هيثةةتا هيتي  

وقش  ،وقش  ل ل هذه هيسرر   وهييش ةا هيالسررتيش ا قو  سررتئ ك   ةةن وي عال ةا هح تة  ،ةةتهإل ة ياقس هيالةل هيثإ

وهمةك  شخإلا قش  سرررتئ ك  ، م د ةمض هيالشخإلا إي  هيظئ ر ةمش قد    د قش  ل يت وقد جت وي هيالياعةا

   ةةن  ثة هي ئاةة  وهييش ةا هيالمةةئا.

 :الناتج المحلي اإلجمالي )بطريقة اإلنتاج(

ةوي  جال ع هينةم هيالضةوا ي المتجةن هيالنةالةن ةسما هيالمتي  ضةوةن إيةه هيضاهئ  و يء  ةن  مه هحعة ةا، قو يس 

ه   جال ع هيالياعةا  يءررر  ةن  مه  جال ع هلسرررتئإلك هي سرررةإ  ضرررةوةن إيةه صرررةوي هيضررراهئ  ع   هيالمتجةا 

 إعرة ةا( غةا هيالشرعا وي قةالا هيالياعةا. - )ياهئ 

 :جمالي بأسعار السوق )بطريقة اإلنفاق(الناتج المحلي اإل

(، fobه   جال ع هيم نةا هيمئةئةا ةيسمةر هيالمتاين ةالة وي ذيك هيءةدرها  نةالا ةيسمةر هيتس ةم ع   هيب هخا )

  يء  ةن  مئة هي هردها.

 :الضرائب غير المباشرة

هر هيسررر   وهييش ةا، و لالة هي هيضررراهئ  هيال اويرررا ع   هيالمتجةن وةالة يتم ق ةأ تة  قو ةة  ولررراه  قو هسرررتيش

 عةدا ع     ةيةف هح تة  و مالة هياس ر هيجالا ةا.

 :اإلعانات اإلنتاجية

عة ةا هيالشو عا ة هسرررررر ا هح مررررررالة هيالمت هيالسررررررتلنا هيالنش ا  ن هيل   ا ي ن ةع هيية  وهين ةع هيمةر و 

هيل   ا وي إةنة  هيسما عمش  ست ر هيس  ةا هيمة ا ي المةري  هيل   ةا يتم يض هييسةرا هيمة جا عن سةةسا 

 مةن، ويال ن قد  لسرررر  قيضررررةن ع   ق ئة هي اا ةةن هيسررررما هيالسررررتئشع وسررررما هيسرررر ا هي م ي هيذي يشومه 

 هيالمتاي ع   قد يتم  غ ةا هذه هي اا ة هس ا هيل   ا.

 :صافي الضرائب غير المباشرة

 هح تة . عة ةاإ سةوي قةالا هيضاهئ  غةا هيالبةلاا  يء  ةن  مئة قةالا 

 :إهالك رأس المال الثابت

يالثة هيمنص وي قةالا ه ص ل هيثةةتا هيالستمال ا وي هح تة  خإلل هي تررررررراا هياللةسبةا  تةجا ي تشه ر هيالةدي قو  

هيتنةدر قو هيت ف هيمةدي، ويال ن قد ينت   هذه هحهإلك  ن إعالةيي    ين رقس هيالةل هيثةةت هحعالةيي ي لءرررر ل 

 هيالةل هيثةةت. ع   صةوي    ين رقس
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 :خدمات الوساطة المالية المقدرة بطريقة غير مباشرة )البنوك(

هي هي اا ةةن قةالا هي  هئش وه رةةح هيالسررررررتلنا هيتلءررررررةة عن هيناوض ي اشها هحيشهع وهحقاهض وةةن قةالا  

 هي  هئش هيالستلنا هيشو  عن هي دهئ  ي ال دعةن.

 :يةالناتج المحلي اإلجمالي بالتعديالت الموسم

وهيتغةةررررررررا وي قيةر هيم إلا  ن ةةة ةا  ،هي إزهيا قثا هيتن بةا هيال سالةا  ةيظاوع هيالمةخةا وهيم إلا هياسالةا

 ر.2010هيمة ي هيالل ي هحعالةيي هياةمةا اس    ع ه  م ا هلقتءةديا ةة سمةر هيثةةتا يمةر 

 :الواردات من البضائع والخدمات

و ذيك هييش ةا هيالنش ا  ن هيالمتجةن  ،غةا هيالنةالةن ةةيشويا إي  هيالنةالةنقةالا هيبضرررررةئ  هيتي ليت    ةتئة  ن 

غةا هيالنةالةن إي  هيالنةالةن ةةيشويا و مالة هيبضةئ  وهيس   هيتي  مبا هيلشود  غاهض هيتجئةز وهيس   هيتي يتم 

مةق ةن  ل ةةن ةا و منة ة هة وي   ه ئ قعمب خش  ، جئةز يش ةا  الة هي نشي  الة  مرررررر يذه  غةا هيم ةا هيمنة وه

وهيسررررررةةاا وهل ءرررررررةلا وهيتي ةن وهيتمررررررةةش وهييش ةا هيالةيةا وان ا هل تةةز ورسرررررر ر هيتاهخةص وهييش ةا 

 هيميءةا وهيثنةوةا وهييش ةا هيل   ةا غةا هيالءم ا وي   ةد لخا.

 :الصادرات من البضائع والخدمات

و مالة هيءةدرها هيبضةئ   ،إي  غةا هيالنةالةنقةالا هيبضةئ  وهييش ةا هيتي  متنة    ةتئة  ن هيالنةالةن ةةيشويا  

 الة  ،وهيذه  غةا هيمنشي ،وي هيال ه ئ هيالل ةا ة هس ا هيمةقإلا غةا هيالنةالا اهيالءشرا ي تجئةز وهيس   هيالمتاه

 ثة خش ةا هيمنة وهيسررررررةةاا  ،قد هيءرررررررةدرها  ن هييش ةا  مررررررالة  ةوا هييش ةا هيالنش ا إي  غةا هيالنةالةن

وهييش ةا هيمرررررريءررررررةا وهيثنةوةا  ،وخش ةا ه عالةل ،وان ا هل تةةز ،وهييش ةا هيالةيةا ،وهل ءررررررةلا وهيتي ةن

 وهييش ةا هيل   ةا. ،وهيتاوةئةا

 :اإلنفاق االستهالكي النهائي الحكومي

ه  قةالا  ة  م نه هيل   ا هيمة ا ح تة  هيسررر   وهييش ةا هيتي  سرررتئ  ئة ذه ةةن رررررررررر قي ق ه يسرررةوي قةالا هح تة  

   ه خذ وي هلعتبةر قد إعالةيي قةالا  ،ي ل   ا  ةقءة  جال ع قةالا هيالبةمةا هيالس قا وغةا هيالس قا هحعالةيي

وقةالررررررا  م يضةا هيال   ةن  ،هح تة  هيل   ي يسةوي  جال ع قةالا هلستئإلك هي سةإ  ن هيبضةئ  وهييش ةا

 وصةوي هيضاهئ  غةا هيالبةلاا. ،وإهإلك رقس هيالةل هيثةةت

 :كي النهائي العائلياإلنفاق االستهال

قةالا إ  ةا ه سرررررا هيالنةالا ع   هيسررررر   هلسرررررتئإل ةا )هيالمالاا وغةا هيالمالاا( وهييش ةا  ةقءرررررة  بةمة ئم  ن 

 هيس   هيالستيش ا.

 :نفاق االستهالكي النهائي للمشروعات التي ال تهدف للربح والتي تخدم األسر المعيشيةاإل

ر ر زيا يألسرررررا وه  يمةدل قةالا    وخش ةا يتنشيالئة  جة ة قو ةيسرررررمةه  قةالا  ة  م نه   ك هيئة ةا ح تة  سررررر 

  تة    اواة  مه هيالبةمةا هيالس قا وغةا هيالس قا. هح

 :اإلنفاق االستهالكي النهائي الخاص

 قةالا هلستئإلك هيمئةئي يألسا هيالنةالا وهيئة ةا هييةصا هيتي ل  ئشع ي اةت و يشر ه سا هيالمةمةا.
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 :المال الثابت اإلجماليتكوين رأس 

ه   جال ع قةم  ة يل زه هيالمتج د  ن قصرررررر ل ثةةتا  يءرررررر  ةن  مئة قةالا ه صرررررر ل هيثةةتا هيتي يتي ص  مئة  

هحيرررةوةا هيتي  تم ع   ه صررر ل غةا  وضرررإل عنهلسرررتبمةدها( خإلل هي تاا هياللةسررربةا -هيالمتج د )هحيرررةوةا 

وهيتي  ،يخإ مالةا و  سررررة  هيغةةةا وهلسررررتزرهع وهيبسررررة ةن ... و ،هيالةيةا غةا هيالمتجا  ثة هسررررتءررررإلح ه رهيرررري

يخ  الة إو ذيك  مالة هيتغةا وي هيثاوا هيلة ه ةا  ن اة ه ةا هيتاةةا وإدرهر ه يبةد ...  ، ستيشر ي تاا ق ثا  ن سما

 يخ.إ...   مالة   ةيةف  نة هيال  ةا وةالة يتم ق ةماه  وةة  ه رهيي وهيالمةعم وهيغةةةا

 :ي المخزونالتغير ف

هينةالا هيسرررررر قةا ي تغةا هيذي يلشث خإلل هي تاا هياللةسرررررربةا ي اليزود  ن هيال هد هييةر وهيالمتجةا  لت هيتءرررررمة  

ةغاض هيبة ، وه  يالثة هي اا ةةن قةالا  اوهيالمتجةا  ة ا هيءررررررم  وهيلة ه ةا هيالمشا ي ذةت وهيبضررررررةئ  هيالمررررررتاه

 هياليزود وي ةشهيا هي تاا و ئةيتئة.

 :مال اإلجماليتكوين رأس ال

 عالةيي  ضةوة إيةه هيتغةا وي هياليزود.قةالا    ين رقس هيالةل هيثةةت هحيسةوي 

 

 

 

 

 

 التصنيفات اإلحصائية المستخدمة:

 :  الاها هيلسةةةا هين  ةا  ة ي ي ماا  ن قهم هيتءة ةف هيتي  متالش ع ةئة 

 (.ISIC 4هيتءمةف هي ممي يأل م ا هلقتءةديا ) .1

 (.CPC2ي المتجةا )هيتءمةف هيالا زي  .2

 (.COICOP ءمةف هلستئإلك هي ادي اس  هيغاض ) .3

 (.COFOG ءمةف هي  ةئف هيل   ةا ) .4

 ديةة  ةزهد هيالشو عةا اس  هيتمشية هيسةدس. .5

 

 

 



مؤشرات الحسابات القومية 
                                                                   

 م2019الربع الثاني 

9 

 البيانات: الحصول على
قة ت هيئة ا هيمة ا يصاءة  ةةستة ة  هيبةة ةا ه سةسةا هيالئالا هيالتم نا ةالالاها هيلسةةةا هين  ةا 

 وذيك  الة ي ي:  ،يش قسةية  هيتنشيا ي الالاهاشو ل ،هيجئةا هيل   ةا ن 

 التقديرات باألسعار الجارية: (أ)

وهينةالا  ،وةالة ي ي ه سرررةية  هيالسرررتيش ا وي ه  مررر ا هلقتءرررةديا يتنشيا قةم هح تة  وهلسرررتئإلك هي سرررةإ

 وعمةصا هيت  ين هياقسالةيي.  ،هيالضةوا

   :الزراعة والغابات واألسماك

 ... وإ تة  هيمسررة ،وهيلاهعا وق   ه خمررةم ،يمررالة هيممررةو هيزرهعي هح تة  هيمبة ي وهيلة ه ي وصررةش ه سررالةك

هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هياةمةا ي ما ةا هيزرهعةا هي بار هيالءشر هيائةس يبةة ةا هيممةو اةث   وا   ك   مشيخ، وإ

 ي سةإ و ن ثم يتم هاتسةم هينةالا هيالضةوا.هين هئم هيالةيةا ةةة ةا عن هح تة  وهلستئإلك ه

 :الزيت الخام والغاز الطبيعي

 مش هيتنشياها مبنةن ي الم   ةا هيتي  اد إي  هيئة ا لررررررئايةن  ن لررررررا ةا هيزيت هيمة  ا ةةيالال  ا عن مايق وزهرا 

 هي ةقا وهيءمةعا وهيثاوا هيالمش ةا.

 :استغالل المناجم والمحاجر األخرى

هح تة  وةنةا هيممةصررررررا ه خار  ثة هلسررررررتئإلك هي سررررررةإ وهينةالا هيالضررررررةوا  ن خإلل هيتنةريا يتم  نشيا قةالا 

 وهين هئم هيالةيةا يما ةا هذه هيممةو.

 :الصناعات التحويلية

  غ ي هيءمةعةا هيتل ي ةا عشدهن  ن ه  م ا هلقتءةديا هي اعةا و مئة:

 .صم  هيالمتجةا هيغذهئةا وهيالماوةةا و متجةا هيتبغ 

 هيالمس عةا وهيال ب سةا.صم   

 .صم  هيالمتجةا هيج شيا وهيالمتجةا ذها هيء ا 

 .صم  هييم  و متجةا هييم  وهي  ةن ةةستثمة  ه ثةث 

 .صم  هي را و متجةا هي را 

 .صم  ولم هي  ك وهيالمتجةا هيم  ةا هيال ارا 

 .صم  هيال هد هي ةالةةئةا وهيالمتجةا هي ةالةةئةا 

  ه سةسةا وهيالستلضاها هيءةشل ةا.صم  هيالمتجةا هيءةشل ةا 

 .صم   متجةا هيال ةو وهي شهئن 

 .صم   متجةا هيالمةدد هيإلو زيا ه خار وهي  زها هينةعشيا 

 .صم  هيل هسة  وهيالمتجةا هحي تاو ةا وهيبءايا 

 .صم  ه ثةث 

 .هيءمةعةا هيتل ي ا ه خار 

 ا هيءمةعةا هي بار يتنشيا هينةالا هيالضةوا ي ممةو.ويتم قخذ عةما  ن هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هياةمةا ي ما ة
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 :الكهرباء والغاز والمياه

يمررررررالة ق مرررررر ا إ شهدها و  صررررررةة هي ئاةة  وهيغةز وهيبيةر و  ةةف هيئ ه  و جالة  هيالةةه و مةيجتئة و  صررررررة ئة 

هيالةيةا هياةمةا هيتنةريا وهين هئم   مشو ،يخإ وهيءررررراع هيءرررررلي وق مررررر ا عال  هيم ةيةا و مةيجتئة و ءررررراي ئة ...

هيالءررشر   مشي مررا ا هيسررم ديا ي  ئاةة  هيالءررشر هيائةس يبةة ةا هي ئاةة ، ولررا ةا هيغةز وهيتءررمة  ه ه ةا هيتي 

 هيالءشر هيائةس يبةة ةا إ تة  و  زي  هيالةةه.  مشهيائةس يبةة ةا هيغةز، ةةحيةوا إي  لا ا هيالةةه هي ممةا هيتي 

 ا هينةالا هيالضةوا ووق ماينا هح تة .و ن خإلل هذه هيبةة ةا يتم  نشي

 :التشييد والبناء

رصرررف هي اا، ) يمرررالة ق مررر ا  مرررةةش هيالبة ي هيسررر مةا وهيالبة ي غةا هيسررر مةا وق مررر ا هيئمشسررا هيالش ةا  ثة

و مررررةري   ،و مررررةري  هيالجةري وهيالةةه وهيءرررراع هيءررررلي ،ه   ةا وخ  و هيسرررر ك هيلشيشياوإ مررررة  هي بةري و

وهيئة ف وا ا هآلةةر وإصإلح ه رهيي و ا ة  قعئزا هيت ةةف وعال ةةا   صةة هيالبم  ةةيالجةري و  صةة  ،هي ئاةة 

قعالةل ) هيالةةه و ا ة  ه دوها هيءلةا و ا ة  هيالءةعش ... هيخ(، ةةحيةوا إي  ق م ا هيتمةةش هيالتيءءا  ثة

يخ(، و  وا إ ... و  ةةف هيئ ه  ،ة ا وهيتشو اوقعالةل هيسررررررب ،هشر هيالبة ي و لضررررررةا هيال هق  وهيتا ةبةا هي ئاةةئةا

هيتنةريا  هين هئم  هيالةيةا هيتي  ءررشرهة هيمررا ةا هي بار هيمة  ا وي هيممررةو ةمرر ة رة  سررم ي ةةة ةا و الرراها 

 ثة هيالسررتئ ك  ،خارلسررتمة ا وي ذيك ةبمض هيالءررةدر ه  سررتيشر يتنشيا هينةالا هيالضررةوا ي ممررةو.  الة يتم ه

 يخ.إ ... مة  ن ةمض   هد هيب

 :تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

ةةحيرررةوا إي  ق مررر ا  ،يمرررالة ق مررر ا  جةرا هيجال ا وهيتجزئا، وإصرررإلح هيالا بةا ذها هياللا ةا وهيشرهعةا هيمةريا

هحقة ا وق مرررر ا خش ةا ه ممالا وهيالمرررراوةةا، و متالش هيتنشياها وهيلسررررةةةا وي هذه هيممررررةو ع   هيبةة ةا 

و  وا قيضررررةن ةةة ةا عن هيالمررررتايةا وهيالبةمةا  ، واهة هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هياةمةا يمررررا ةا هيممررررةوهيتي  

 وهحياهدها ه خار هيإلز ا يتنشيا هينةالا هيالضةوا ي ممةو.  ،وه ع ر وهيالست ز ةا هيس مةا وهييش ةا

 النقل والتخزين واالتصاالت

نة عبا ه  ةةة  وهيمنة هيج ي وهيبلاي وق مررر ا هيتيزين وق مررر ا يمرررالة هذه هيممرررةو ق مررر ا هيمنة هيباي وهيم

هيبايش و نة هي اود وق م ا هيشعم ي منة إيةوا إي  ق م ا هل ءةلا س ه ن  ة ت هي اشها  ةةما ي ن ةع هيمةر 

قو هيية  قو هياليت إ،  الة  تضررررالن ق مرررر ا هيممررررا وهيبا جا هيلةسرررر ةةا وهييباا هلسررررتمررررةريا وق مرررر ا خش ةا 

ويمتالش وي  نشيا هينةالا هيالضةوا يئذه هيممةو ع   هيبةة ةا هيتي  يخ،إ ... يالم   ةا وق م ا هيبا جا و هحذهعاه

  واهة هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هياةمةا ي مرررررا ةا هي بار هيمة  ا وي ق مررررر ا هل ءرررررةلا وهيمنة وهيتيزين اةث 

 ي بق ماينا هح تة  وي  نشيا هينةالا هيالضةوا.

 :المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال خدمات

 مررررررالة خش ةا هيالةل وهيتي ةن وق مرررررر ا هييش ةا هيالةيةا وق مرررررر ا  ال ية هيتي ةن وإعةدا هيتي ةن وصررررررمةديق 

هيالمةلررةا هيتنةعشيا ةةحيررةوا إي  ه  مرر ا هيالسررةعشا   مرر ا هييش ةا هيالةيةا وق مرر ا هيتي ةن،  الة  مررالة 

 مرر ا هينة   ةا ل وه الثة وي هليجةرها هيسرر مةا  ضررةوةن إيةئة ق مرر ا خش ةا ه عالةه  مرر ا هيمنةريا هيتي  ت

يخ، اةث يتم  نشيا إ وهيبلث وهيت  يا وي هيالجةل هيم الي وق م ا قةلةث هحعإلد وهيس ا ... ،وق م ا هياللةسبا

ر لخذين وي هيلسربةد 2013هحيجةرها هيسر مةا ةةلسرتمة ا ةةيبةة ةا هيالت واا  ن  سرت   نةا ودخة ه سرا يمةر 

 مشلا  ال  هيسررر ةد وةةيمسررربا ييش ةا ه عالةل يمتالش وي ذيك ع   هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هياةمةا ي مرررا ةا 

 هي بار هيمة  ا وي هيممةو.
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 :الخدمات الجماعية واالجتماعية والشخصية

 الة  ،هيمالة هيجالةعي ةشود هحقة ا تضالن ق م ا خش ةا هيتم ةم وق م ا هيءلا هيبمايا وهياعةيا    هحقة ا و

صرررإلح هيل هسرررة  إوق مررر ا  ، تضرررالن  ةوا ق مررر ا هحةشهع وهي م د وهيتسررر ةا وه  مررر ا هيايةيرررةا وهيتاوةئةا

 يخ  ن هييش ةا هيميءي.إ ... وهيس   هيميءةا وهيالمزيةا وهيالمظالةا ذها هيمض يا

 .هيتنةريا وهين هئم هيالةيةا هي هيالءشر هيائةس ي بةة ةا  مشو

 :الخدمات الحكومية

ق ةع هيل   ا هيمة ا ينشر سرررررر   وخش ةا  جة ةا قو ةيسررررررمةر ر زيا و ن ثم يةس همةك قةالا سرررررر قةا ح تة  

قي قد عال ا هح تة  يسرررررررةوي  ،هييش ةا هيل   ةا ويذيك يتم  نشيا هح تة  وي ق ةع هيل   ا عن مايق هح  ةا

وة اح  سرررررت ز ةا هح تة   ن قةالا  ،هإلكهيمة  ةن وهحيضرررررةع إيةئة  م يضرررررةا و ، جال ع  سرررررت ز ةا هح تة 

م يضرررررةا هيمة  ةن  ضرررررةوةن إيةئة وهي  مةدل   ،عالةيةاهح تة  )ماينا هح تة (  لءرررررة ع   هينةالا هيالضرررررةوا هح

 هإلك و ن ثم يةس همةك وةئض صةوي ين ةع هيل   ا.هح

ها وهيالءرراووةا هياةمةا هيالءررشر هي اةش يتنشيا هينةالا هيبةة ةا هياليتءرراا هي هردا  ن وزهرا هيالةيةا عن هحياهد  مشو

 هيالضةوا ي يش ةا هيل   ةا.

 

 التقديرات باألسعار الثابتة: (ب)

وقش  بةيمت  ،ر( هي سما ه سةس هيالستيش ا حعشهد  نشياها هيلسةةةا هين  ةا ةة سمةر هيثةةتا2010سما )  مش

ووةالة ي ي هي اا هيتي ه بمت  ،ماا هيتثبةت هياليت  ا ي ة  مةو هقتءةدي وونةن يالة ه   ت وا عمه  ن  م   ةا

 عاه  هيتنشياها ةة سمةر هيثةةتا:إوي 

 :الزراعة والغابات وصيد األسماك

وي إيجةد قةالا هيمة ي ةة سمةر  م هستيشهر هياقم هينةةسي ي الةةا هح تة  س ه  هيمبة ي قو هيلة ه ي قو ه سالةك 

 هيثةةتا.

 :الزيت الخام والغاز الطبيعي

 عاه  هيتنشياها ع   هياقم هينةةسي يت ك هي الةةا.إ ظاهن يت وا هي الةةا هيالمتجا ةةيباه ةة  م هلعتالةد وي 

 :تكرير الزيت

 حعشهد هيتنشياها ةة سمةر هيثةةتا.هعتالةدهن ع     وا  الةةا هيالمتي  ن عال ةا هيت ايا  م  ا ة  رقم قةةسي  الي 

 :الصناعات التحويلية األخرى

  م هستيشهر هياقم هينةةسي  سمةر هيجال ا يت ك هيالمتجةا وي إعشهد هيتنشياها ةة سمةر هيثةةتا.

 :الكهرباء والغاز والمياه

 عشهد هيتنشياها هعتالةدهن ع   هياقم هينةةسي ي  الةةا هيالبةعا.إ م 

 :التشييد والبناء

 عشهد   ك هيتنشياها.إ م هستيشهر هياقم هينةةسي  سمةر هيجال ا يال هد هيبمة  وي 
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 :تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

 .ا م هستيشهر هياقم هينةةسي هيمةر  سمةر هيجال ا وهيتجزئا وهيال ةعم وهي مةدا حعشهد  نشياها  ة  مئة ع   اش

 :تالنقل والتخزين والمعلومات واالتصاال

 عشهد هيتنشياها ةة سمةر هيثةةتا ةةستيشهر هياقم هينةةسي  سمةر هيمنة وهل ءةلا.إ م 

 :الخدمات البنكية

 م هسرتيشهر رقم قةةسري يرالمي ي مة ي هيالل ي هحعالةيي ةشود هييش ةا هيالةيةا وي إعةدا  نةةم ه سرمةر هيجةريا 

 ةة سمةر هيثةةتا.

 :اإليجارات )المباني(

 هياقم هينةةسي يم نا هيالمةما يصيجةرها وي إيجةد هيتنشياها ةة سمةر هيثةةتا.هستيشر 

 :الخدمات االجتماعية والجماعية والشخصية

 ستيشر هياقم هينةةسي يم نا هيالمةما وي إعةدا  نةةم ه رقةر ةة سمةر هيجةريا إي  قرقةر ةة سمةر هيثةةتا.ه

 :التعديالت الموسمية

 ARIMA( وي إعاه  هيتمشيإلا هيال سررررررالةا وذيك ةةلعتالةد ع    ال ذ  TRAMO-SEATSيتم هسررررررتيشهر ماينا )

 هيالستيشر وي هيمشيش  ن هيالمظالةا هيشويةا.

 

 

 عداد النتائج ومراجعتها:إ
ةمش ا ظ هيبةة ةا هيتي  م هيلء ل ع ةئة  ن هيجئةا هيالءشرا يئة وي ق هعش هيبةة ةا وي هيئة ا و الت 

 م هينةةر ةمال ةةا هلاتسررررةم وهسررررتياه   ،ووق هيالمئي هحاءررررةئي هيم الي  ةةا  شقةنئة و اهعمتئةالع

عشا هيبةرة ةا، و ن ثمَّ  الرت عال ةرةا هيالاهعمرا هيمئرةئةرا عن  قة هيمترةئي، و لالةرة هيالياعةا و يزيمئرة ع   

مايق هيالتيءرررءرررةن وي إاءرررة ها هيلسرررةةةا هين  ةا ةةسرررتيشهر  نمةةا اشيثا وةا جةا  م  ءرررالةالئة 

 عما وهيتشقةق.  غاهض هيالاه

 

 

 

 نشر البيانات:
: إعداد وتجهيز النتائج المصممة للنشر:   أوالا

وي هذه هيالاا ا قة ت هيئة ا ةتمسرررررةق و مظةم و اهعما ةةة ةا هيسرررررجإلا هحدهريا هيتي  لت يئة هيممررررراا ثم  م 

إعشهد و جئةز عشهول هيممررا وهياسرر ر هيبةة ةا ي بةة ةا وهيالالرراها، وقيررة ت يئة هيبةة ةا هي صرر ةا وهيالمئجةا  الة 

 ا وهح ج ةزيا. هي هآلد وي هذه هيمماا، وقش  م إعشهدهة ةةي غتةن هيماةة
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: إعداد المواد اإلعالمية واإلعالن عن صدور النشرة:   ثانياا

ةمش قد قة ت هيئة ا      هيمةر هيالةإلدي ةممررا   عش إصررشهر هيممرراا عبا   قمئة هياسررالي ع   هح تا ت،  ن ر 

ر إيررررررةوا إي  وي هذه هيالاا ا ةأعشهد هيال هد هحعإل ةا هييةصررررررا يصعإلد عن صررررررشروهة عبا  ةوا وسررررررةئة هحعإل

 مءرررررة ئة هياليت  ا وي   هق  هيت هصرررررة هلعتالةعي، و م ن عمئة وي هية ر هياللشد ي ممرررررا، وُ ممرررررا هةتشه ن وي 

  Excelهيال ق  هياسالي ةن هي   يت  ا  بةة ةا   ت اا ةءةغا 

هيال تبا  وييئة ي ةوا هيمالإل  وهيالئتالةن ةأاءررة ها هيلسررةةةا هين  ةا، وإدرهعئة  وذيك يضررالةد ه تمررةرهة ووصرر

 .هحاءةئةا ع   هيال ق 

ا: التواصل مع العمالء وتزويدهم بالنشرة:    ثالثا

ة  ن هيئة ا ةيهالةا هيت هصرررة    هيمالإل   ن  سرررتيش ي هيبةة ةا  ن ر هيئة ا و ر صرررشور  مررراا  الررراها  إيالة ن

ا هيمالإل  ا ل هيلسرررةةةا هين  ةا ةةيت هصرررة    هيمالإل  و زويشهم ةةيممررراا،  الة  سرررتنبة قسررر  ا وهسرررت سرررةره

 يت ف هينم ها هل ءررةيةا يةت هصررة عالإلمهة  مئة ي    هيبةة ةا اةث يتمت هسررتنبةل هي  بةا هيممرراا و تةئجه عبا 

 وهلست سةرها عن مايق:  

 هيال ق  هحي تاو ي هياسالي ي ئة ا:   www.stats.gov.sa   

 هيبايش هحي تاو ي هياسالي ي ئة ا:  info@stats.gov.sa  

  هيبايش هحي تاو ي هيية  ةشعم هيمالإل (Client Support ) cs@stats.gov.sa  

  .هيزيةرا هياسالةا يالنا هيئة ا هياسالي وي هيايةض قو قاش واوعئة ةالمةمق هيالال  ا 

  هياسالةا.هيي ةةةا 

  (.920020081) :ع   رقمةةل ءةل هيئة ف هحاءةئي 

 

 

 المطبقة: الجودةإجراءات 
 يضررر   تةئي  مررراا  الررراها هيلسرررةةةا هين  ةا ي مشيش  ن إعاه ها هيج دا هي مةا وذيك يضرررالةد ع دا 

 هيبةة ةا، و ن هذه هحعاه ها: 

وهيت هصة    هيجئةا هيالزودا ةةيبةة ةا  ، اهعما هيبةة ةا هي هردا  ن هيسجإلا هحدهريا وهيتلنق  ن لال يةتئة .1

 إد دعت هيلةعا يتنشيم هحيضةاةا ا ل هيبةة ةا  لة هيالإلاظا.

   ةةنتئة ي هق  هيلسةةةا هين  ةا. وهيتلنق  ن  م نةا هيالياعةا ةالنةر تئة ةة رقةر هيتةرييةا  .2

3.  .  هليتزهر ةمما هيمتةئي اس    هعةش هيمما هياللشدا  سبنةن

 

 

mailto:info@stats.gov.sa
mailto:cs@stats.gov.sa
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 المستفيدون من النشرة وأوجه االستفادة: 
و ةوا  ،وهيبةاث د ،ورهسرررال  هيي إ ،يسرررت ةش  ن  مررراا  الررراها هيلسرررةةةا هين  ةا،  تيذو هيناهرها

هيالسرررررت ةشين  ن هيجئةا وهيئة ةا وهيالاسرررررسرررررةا هيل   ةا )و ن قهالئة وزهرا هلقتءرررررةد وهيتي ةإ، 

هيالمظالةا وهيئة ةا و ،هين ةع هيية وضرررررإل عن  اسرررررسرررررا هيمنش هيماةي هيسرررررم دي( وزهرا هيالةيةا، وو

صرررررررمشوا هيمنش هيماةي، وق ةالةا وهيشويةا و ن قهالئة )هيالا ز هحاءرررررررةئي يالج س هيتمةود هيي ةجي، هح

صررررمشوا هيمنش وهيبمك هيشويي، و، )يجما ه  م هيالتلشا هلقتءررررةديا وهلعتالةعةا يغام لسررررةة( سرررر  هوهح

 عة ما هيشول هيماةةا(.وهيشويي، 

اةث يست ةد  ن  تةئي هيمماا وي قةةس  ست ر هيتمالةا هلقتءةديا و لشيش  شر  سةهالا هين ةعةا 

قةةس قوعه هح  ةا ع   وهيتمظةالةا وه  مررررررر ا هلقتءرررررررةديا هياليت  ا وي هيمة ي هيالل ي هحعالةيي، 

مة ي هيالل ي هحعالةيي  هيت  ين و ةح  ةا هلسرررررررتئإل ي هيل   ي، وهح  ةا هلسرررررررتئإل ي هيية ، هي

 ضالةن  الاها هيلسةةةا هين  ةا وي هيتنةريا وهيمماها هيءةدرا وهياقسالةيي وهيءةدرها وهي هردها، 

 عن هيجئةا هيالست ةشا.

 

 ،،، وهي ه ويي هيت وةق وهيسشهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن خإلل هيال ق  هياسالي ي ئة ا ع   هيلسةةةا هين  ةا   الاها يال ن هلمإلع ع     ةصةة  مئجةا

  هح تا ت  

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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-16,87617,180Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-223,870210,695Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 220,752207,489a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 3,1183,206b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-93,32590,804Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

27,43725,779a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

65,88865,024b) Otherصناعات اخرىب (

-13,73912,846Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-36,47840,073Construction5التشييد والبناء5-

-66,12070,669Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-41,30344,310Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-89,27693,559Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

51,26651,820a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

38,01041,739b) Othersأخرىب (

-15,94917,299Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,8326,136Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

591,103591,300Sub - Totalالمجموع الفرعي

-143,503143,369Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

734,606734,669Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-4,2445,363Import Duties12رسوم االستيراد12-

738,851740,032Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي
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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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

250,387235,519Oil Sectorالقطاع النفطي

484,219499,150Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

318,813332,413Private Sectorالقطاع الخاص 

165,406166,737Government Sectorالقطاع الحكومي  

734,606734,669Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

4,2445,363Import Dutiesرسوم االستيراد

738,851740,032Gross 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-0.541.80Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-5.88Mining & Quarrying2-46.51التعدين والتحجير2-

 6.01a) Crude Petroleum & Natural Gas-47.31الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 5.822.82b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-2.70Manufacturing3-14.49الصناعات التحويلية3-

6.04a) Petroleum Refining-30.52تكرير الزيتأ (

1.31b) Other-8.92صناعات اخرىب (

-6.50Electricity, Gas and Water4-25.12الكهرباء ، الغاز والماء4-

-2.209.85Construction5-التشييد والبناء5-

-1.636.88Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-2.457.28Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-4.874.80Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

2.181.08a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

8.729.81b) Othersأخرىب (

-8.358.47Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-1.595.20Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

18.490.03Sub - Totalالمجموع الفرعي

-0.09Government Services11-20.23 الخدمات الحكومية 11-

18.820.01Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-35.0526.36Import Duties12-رسوم االستيراد12-

18.260.16Gross 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

5.94Oil Sector-44.85القطاع النفطي

8.723.08Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

4.504.27Private Sectorالقطاع الخاص 

17.920.80Government Sectorالقطاع الحكومي  

18.820.01Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

35.0526.36Import Duties-رسوم االستيراد

18.260.16Gross 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-2.32.3Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-30.328.5Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 29.928.0a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-12.612.3Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.73.5a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.98.8b) Otherصناعات اخرىب (

-1.91.7Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-4.95.4Construction5التشييد والبناء5-

-8.99.5Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.66.0Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-12.112.6Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

6.97.0a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

5.15.6b) Othersأخرىب (

-2.22.3Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.8Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

80.079.9Sub - Totalالمجموع الفرعي

-19.419.4Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

99.499.3Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.60.7Import 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

33.931.8Oil Sectorالقطاع النفطي

65.567.5Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

43.144.9Private Sectorالقطاع الخاص 

22.422.5Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.499.3Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.60.7Import 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-183,286173,041Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-279,739289,362Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-12,25822,332Change in Stock 3التغير في المخزون 3-

-160,723179,683Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-298,596275,535Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-195,752199,921Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-738,851740,032Expenditure 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-5.59Govt. Final Consumption Expenditure1-26.59االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-5.433.44Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-6.5811.80Gross Fixed Capital Formation3اجمالي تكوين رأس المال الثابت3-

-7.72Exports of Goods & Services4-45.16صادرات البضائع والخدمات4-

-0.642.13Imports of Goods & Services5-واردات البضائع والخدمات5-

-18.260.16Expenditure 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-16,03616,228Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-256,204248,707Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 253,676246,117a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,5272,591b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-77,95276,170Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

23,37122,483a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

54,58153,687b) Otherصناعات اخرىب (

-9,9189,290Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-27,21328,547Construction5التشييد والبناء5-

-54,10857,238Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-37,43339,813Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-63,84467,315Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

34,37635,202a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

29,46832,112b) Othersأخرىب (

-13,52814,528Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,3485,576Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

550,888552,259Sub - Totalالمجموع الفرعي

-85,69286,399Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

636,580638,658Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-3,2714,120Import Duties12رسوم االستيراد12-

639,851642,779Gross Domestic Productالناتج المحلي اإلجمالي

Preliminary Data **  بيانات أولية

Economic activityالنشاط االقتصادي



مؤشرات الحسابات القومية 
                                                                                                                                                                       

 م2019الربع الثاني 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

278,735270,309Oil Sectorالقطاع النفطي

357,845368,350Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

253,180261,838Private Sectorالقطاع الخاص 

104,665106,512Government Sectorالقطاع الحكومي  

636,580638,658Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

3,2714,120Import Dutiesرسوم االستيراد

639,851642,779Gross 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-0.691.20Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-2.93Mining & Quarrying2-1.65التعدين والتحجير2-

 2.98a) Crude Petroleum & Natural Gas-1.64الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2.322.51b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-2.29Manufacturing3-1.99الصناعات التحويلية3-

3.80a) Petroleum Refining-3.14-تكرير الزيتأ (

1.64b) Other-4.36صناعات اخرىب (

-6.33Electricity, Gas and Water4-0.10-الكهرباء ، الغاز والماء4-

-2.834.90Construction5-التشييد والبناء5-

-0.625.78Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-0.426.36Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-3.375.44Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

2.212.40a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

4.768.97b) Othersأخرىب (

-6.617.39Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-1.124.27Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

1.540.25Sub - Totalالمجموع الفرعي

-4.420.82Government Services11الخدمات الحكومية 11-

1.920.33Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-38.4125.96Import Duties12-رسوم االستيراد12-

1.580.46Gross Domestic Productالناتج 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

3.02Oil Sector-1.21القطاع النفطي

2.472.94Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

1.933.42Private Sectorالقطاع الخاص 

3.801.76Government Sectorالقطاع الحكومي  

1.920.33Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

38.4125.96Import Duties-رسوم االستيراد

1.580.46Gross Domestic Productالناتج 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-2.52.5Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-40.038.7Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 39.638.3a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 0.40.4b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-12.211.9Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

3.73.5a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

8.58.4b) Otherصناعات اخرىب (

-1.61.4Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-4.34.4Construction5التشييد والبناء5-

-8.58.9Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-5.96.2Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-10.010.5Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

5.45.5a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

4.65.0b) Othersأخرىب (

-2.12.3Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-0.80.9Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

86.185.9Sub - Totalالمجموع الفرعي

-13.413.4Government Services11الخدمات الحكومية 11-

99.599.4Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-0.50.6Import 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

43.642.1Oil Sectorالقطاع النفطي

55.957.3Non-Oil Sectorالقطاع الغير نفطي

39.640.7Private Sectorالقطاع الخاص 

16.416.6Government Sectorالقطاع الحكومي  

99.599.4Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

0.50.6Import 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-130,239125,540Govt. Final Consumption Expenditure1االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-226,939236,146Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-1,4292,213Change in Stock 3-التغير في المخزون 3-

-151,514166,436Gross Fixed Capital Formation4اجمالي تكوين رأس المال الثابت4-

-304,444290,309Exports of Goods & Services5صادرات البضائع والخدمات5-

-171,855177,865Imports of Goods & Services6واردات البضائع والخدمات6-

-639,851642,779Expenditure 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 الثانيالربع الثاني

Second QuarterSecond Quarter

-3.61Govt. Final Consumption Expenditure1-14.53االنفاق االستهالكي النهائي الحكومي1-

-2.814.06Private Final Consumption Expenditure2االنفاق االستهالكي النهائي الخاص2-

-5.879.85Gross Fixed Capital Formation3اجمالي تكوين رأس المال الثابت3-

-4.64Exports of Goods & Services4-9.14صادرات البضائع والخدمات4-

-2.243.50Imports of Goods & Services5-واردات البضائع والخدمات5-

-1.580.46Expenditure on Gross Domestic Product  6االنفاق 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 الثانيالربع األول

First QuarterSecond Quarter

-15,26615,317Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-258,509252,834Mining & Quarrying2التعدين والتحجير2-

 255,900250,209a) Crude Petroleum & Natural Gasالزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 2,6092,625b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-78,70178,447Manufacturing3الصناعات التحويلية3-

23,41023,168a) Petroleum Refiningتكرير الزيتأ (

55,29055,280b) Otherصناعات اخرىب (

-8,7868,625Electricity, Gas and Water4الكهرباء ، الغاز والماء4-

-28,78029,150Construction5التشييد والبناء5-

-58,97259,869Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-40,18840,754Transport, Storage & Information &  Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-66,50866,741Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

35,46435,163a) Real estate activitiesاألنشطة العقاريةأ (

31,04531,578b) Othersأخرىب (

-13,82713,552Community, Social & Personal Services9خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-5,0635,503Imputed Bank Services Charge10الخدمات المصرفية المحتسبة10-

564,474559,787Sub - Totalالمجموع الفرعي

-92,02292,256Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

656,496652,043Gross Domestic Product Excluding Import Dutiesالناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-3,6703,878Import Duties12رسوم االستيراد12-

660,166655,920Gross 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 الثانيالربع األول

First QuarterSecond Quarter

-0.230.34Agriculture, Forestry & Fishing1الزراعة ـ الغابات ـ واالسماك1-

-2.20Mining & Quarrying2-2.08-التعدين والتحجير2-

 2.22a) Crude Petroleum & Natural Gas-2.11-الزيت الخام والغاز الطبيعي أ (

 1.050.62b) Otherنشاطات تعدينية وتحجيرية اخرىب (

-0.32Manufacturing3-2.50-الصناعات التحويلية3-

1.04a) Petroleum Refining-3.79-تكرير الزيتأ (

0.02b) Other-1.95-صناعات اخرىب (

-1.83Electricity, Gas and Water4-0.73الكهرباء ، الغاز والماء4-

-1.431.28Construction5التشييد والبناء5-

-1.381.52Wholesale & Retail Trade, Restaurants & hotels6تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق6-

-1.261.41Transport, Storage & Information & Communication7النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت7-

-1.880.35Finance, Insurance, Real Estate & Business Services8خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات االعمال8-

0.85a) Real estate activities-2.25األنشطة العقارية أ (

1.461.72b) Othersأخرىب (

-1.99Community, Social & Personal Services9-5.95خدمات جماعية واجتماعية وشخصية9-

-9.118.68Imputed Bank Services Charge10-الخدمات المصرفية المحتسبة10-

0.83Sub - Total-0.56-المجموع الفرعي

-0.220.25Government Services11 الخدمات الحكومية 11-

0.68Gross Domestic Product Excluding Import Duties-0.45-الناتج المحلي اإلجمالي ماعدا رسوم االستيراد

-2.075.65Import Duties12رسوم االستيراد12-

0.64Gross Domestic Product-0.44-الناتج المحلي اإلجمالي

Economic activityالنشاط االقتصادي
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