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 حصاءات تجارة الجملة والتجزئةإ
 م٢٠١٩ من عام لربع الرابعل 

 م2019 من عام الرابع الربع في٪ 3.0 بنسبة والتجزئة الجملة تجارة إيرادات ارتفاع

 مقارنة   م2019 عام من الرابع الربع في٪ 3.0 بنسبة والتجزئة الجملة تجارة ألنشطة التشغيلية اإليرادات ارتفعت

 في اإليرادات زيادة إلى رئيس بشكل اإليرادات في النمو هذا عزىوي   ،م(2018) السابق العام من المماثل بالربع

 عام من الرابع الربع في التجزئة تجارة في اإليرادات أظهرت حين في ٪،5.6 بنسبة ارتفعت التي الجملة تجارة

ا م2019  .م2018 عام من الرابع بالربع مقارنة  ٪ 1.0 بنسبة أأبط   نمو 

 ٪2.9 بنسبةم 2019في الربع الرابع من عام  التشغيل لتجارة الجملة والتجزئة فائض عاارتف

 في والتجزئة الجملة تجارة قطاع في٪ 2.9 بنسبة التشغيل فائض ارتفع م2018 عام من المماثل بالربع مقارنة  •  

 في٪ 11.7 بنسبة كبير   نمو   تسجيل   تم   حين فيو، م2019في الربع الرابع من عام  السعودية العربية المملكة

 .الفترة نفس في٪ 4.1 بنسبة التجزئة تجارة صتتقل   الجملة تجارة

 مقارنة  ٪ 2.6 بنسبةم 2019في الربع الرابع من عام  والتجزئة الجملة تجارة أنشطة تعويضات متوسط ارتفعوقد • 

 تجارة في منهأقوى  التجزئة قطاع في٪( 3.3)بنسبة  األجور في نمو   تسجيل   تم  و ،م2018 عام من الرابع بالربع

 ٪(.1.3) الذي كانت نسبته الجملة

 ٪7.1 بنسبةم 2019في الربع الرابع من عام  يةالتشغيل نفقاتال انخفاض

 بالربع مقارنة  ٪ 7.1 بنسبةم 2019في الربع الرابع من عام  والتجزئة الجملة في تجارة تشغيلال نفقات انخفضت

 بينما ٪،3.9 بنسبة م2019 عام من الرابع الربع في التشغيلية اإليرادات انخفضت، كما عامنفس ال من الثالث

في نفس ٪ 1.5 بنسبة التشغيل فائض وزاد ،٪1.0 بنسبة للمشتغلين المدفوعة التعويضات متوسط ارتفع

 .م2019 عام من الثالث بالربع مقارنة  الفترة، وذلك 

 :المنهجية  

 الجملة أنشطة تجارة في العاملة المؤسسات ناتومكو   خصائص على والتجزئة الجملة تجارة إحصاءات زترك  

ا) السيارات وبيع وإصالح والتجزئة  (ISIC Rev. 4)للتصنيف الصناعي الدولي لألنشطة االقتصادية  وفق 

 وتقييم والتجزئة، الجملة تجارة لقطاع المدى قصير األداء قياس تخدم التي المؤشرات من مجموعة روف  تو

  .ضعفه أو قوته على فوالتعر   نموه

 سنوي، ربع أساس لإلحصاء على العامة الهيئة ذهتنف  الذي  المسح إلى والتجزئة الجملة تجارة بيانات تستندو

 عدد عن بيانات جمع يتم ذا المسحه وفيم، 2018 عام من األول الربع في مرة ألول إجراؤه تم   حيث

 لمؤسساتل ةل  ممث   نةعي  خالل  من التشغيل، وإيرادات ونفقات المدفوعة، والتعويضات المشتغلين،

 أكبر أهمية إعطاء ويتم ،السعودية العربية المملكة في اإلدارية المناطق جميع فيالعاملة  االقتصادية

 .المشتغلين إجمالي من٪  91 حون ف  وتوظ   المنشآت إجمالي من٪ 84نحو  تشمل ألنها ؛للمدن
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 م٢٠١٨من عام  الربع الرابعب م مقارنة  ٢٠١٩من عام الربع الرابع  نسبر في التغي  

فائض 

 التشغيل
 النفقات اإليرادات

متوسط 

 التعويضات
 تجارة الجملة والتجزئة

 بيع وإصالح المركبات 1.3% 6.3% 2.5% 1.7%-

 تجارة الجملة 1.3% 2.3% 5.6% 11.7%

 تجارة التجزئة 3.3% 3.2% 1.0% 4.1%-

 المجموع 2.6% 3.5% 3.0% 2.9%

 

 من نفس العامالربع الثالث ب م مقارنة  ٢٠١٩من عام الربع الرابع  نسبالتغير في 

فائض 

 التشغيل
 النفقات اإليرادات

متوسط 

 التعويضات
 تجارة الجملة والتجزئة

 صالح المركباتإبيع و 0.6% 8.6%- 5.2%- 1.1%-

 تجارة الجملة 0.8% 5.6%- 2.0%- 4.1%

 تجارة التجزئة 1.1% 7.5%- 4.8%- 0.4%

 المجموع 1.0% 7.1%- 3.9%- 1.5%
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م٢٠١٩التغير السنوي وربع السنوي في اإليرادات التشغيلية في الربع الرابع من عام  

q3 2019
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