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1- الملخص التنفيذي

مــن المتوقــع أن يســجل نمــو االقتصــاد العالمــي تراجًعــا مــن 

6.1 فــي المئــة فــي عــام 2021 إلــى 3.6 فــي المئــة فــي عــام 

2022م وبانخفــاض قــدره 0.8 فــي المئــة عــن توقعــات ينايــر 

2022م.

انخفــض الطلــب العالمــي علــى النفــط الخــام حســب تقديــرات 

أوبــك خــال الربــع األول مــن عــام 2022م بمقــدار 1.0 مليــون 

برميــل فــي اليــوم، ليصــل إلــى 99.3 مليــون برميــل فــي اليــوم.

أشــارت توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى نمــو االقتصــاد 

الســعودي بنســبة 7.6 فــي المئــة ونســبة 3.6 فــي المئــة 

علــى التوالــي للعاميــن 2022م و2023م. 

2022م  للربــع األول مــن عــام  الســريعة  التقديــرات  تشــير 

ارتفاًعــا  الحقيقــي  المحلــي اإلجمالــي  الناتــج  إلــى تســجيل 

هــو األعلــى منــذ عــام 2011م حيــث ارتفــع بنســبة 9.6 فــي 

المئــة علــى أســاس ســنوي. وُيعــزى هــذا النمــو إلــى ارتفــاع 

األنشــطة النفطيــة واألنشــطة غيــر النفطيــة بنســبة 20.4 

فــي المئــة ونســبة 3.7 فــي المئــة علــى التوالــي.

للقطــاع  االســتهاكية  المؤشــرات  أحــد  بيانــات  تشــير 

البيــع، والســحوبات  الخــاص المكــّون مــن مبيعــات نقــاط 

والشــركات،  لألفــراد  المقاصــة  وشــيكات  النقديــة، 

ارتفــاع  إلــى  مــدى  بطاقــات  عبــر  اإللكترونيــة  والتجــارة 

حيــث  2022م  عــام  مــن  األول  الربــع  خــال  االســتهاك 

ربعًيــا  المئــة ونمــًوا  ســجل نمــًوا ســنوًيا بنســبة 4.4 فــي 

المئــة. فــي   2.1 بنحــو  يقــّدر 

ســّجل متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام خــال 

الربــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 20.8 

الســابق،  العــام  مــن  المقابــل  بالربــع  مقارنــة  المئــة  فــي 

مقارنــة  المئــة  فــي   3.2 بنســبة  ارتفاًعــا  كذلــك  وحقــق 

ــاج نحــو 10.2 مليــون  ــع الســابق، ليبلــغ متوســط اإلنت بالرب

يومًيــا. برميــل 

ارتفاًعــا  الخفيــف  العربــي  النفــط  ســعر  متوســط  ســجل 

المقابــل  بالربــع  مقارنــة  المئــة  فــي   61.7 بنســبة  ســنوًيا 

مــن العــام الســابق، وكذلــك ســجل ارتفاًعــا بنســبة 23.4 

2022م مقارنــة  فــي المئــة خــال الربــع األول مــن عــام 

بالربــع الســابق ليبلــغ متوســط ســعر البرميــل 98.2 دوالًرا.

ســجل إجمالــي إيــرادات ميزانيــة الدولــة خــال الربــع األول 

مــن عــام 2022م ارتفاعــًا ســنويًا مقــداره 35.7 فــي المئــة، 

مصروفــات  إجمالــي  وارتفــع  ريــال،  مليــار   277.9 ليبلــغ 

ميزانيــة الدولــة خــال الربــع األول مــن عــام 2022م بنســبة 

ــار  ــغ 220.5 ملي ــى أســاس ســنوي، لتبل ــة عل 3.9 فــي المئ

 57.5 مقــداره  فائضــًا  الميزانيــة  ســجلت  وبالتالــي  ريــال، 

مليــار ريــال. فــي المقابــل، بلــغ رصيــد الديــن العــام خــال 

الربــع األول مــن عــام 2022م قرابــة 958.6 مليــار ريــال.

ســّجل متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

خــال الربــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 

1.6 فــي المئــة، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 5.3 فــي المئة خال 

ــا نســبته  ــرة نفســها مــن العــام الســابق. وحقــق ارتفاًع الفت

0.5 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2021م.

ارتفــع إجمالــي قيمــة الصــادرات فــي الربــع األول مــن عــام 

2022م بنســبة 72.7 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 359.3 مليــار 

ــال فــي الربــع المقابــل  ــار ريـ ــًة بنحــو 208.0 ملي ــال مقارن ريـ

مــن عــام 2021م.

ســّجل عــرض النقــود بتعريفــه الشــامل )ن3( خــال الربــع 

2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 8.4 فــي  األول مــن عــام 

المئــة )184.7مليــار ريــال( ليبلــغ نحــو 2,372.0 مليــار ريــال، 

وحقــق ارتفــاع نســبته 2.7 فــي المئــة )63.2 مليــار ريــال( 

ــع الســابق. ــة مــع الرب مقارن
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أبرز تطورات أسواق النفط العالمية
تشــير توقعــات أوبــك فــي تقريرهــا الصــادر فــي شــهر مايــو 

2022م إلــى انخفــاض الطلــب العالمــي علــى النفــط الخــام 

بمقــدار 1.0 مليــون  2022م  عــام  مــن  األول  الربــع  خــال 

برميــل باليــوم مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2021م ليصــل 

إلــى 99.3 مليــون برميــل فــي اليــوم وذلــك نتيجــة النخفــاض 

باليــوم  برميــل  مليــون   0.9 بمقــدار  الصيــن  مــن  الطلــب 

وكذلــك الواليــات المتحــدة األميركيــة بمقــدار 0.5 مليــون 

برميــل باليــوم. وتشــير توقعــات أوبــك إلــى ارتفــاع العــرض 

2022م  عــام  مــن  األول  الربــع  فــي  النفــط  مــن  العالمــي 

بمقــدار 1.1 مليــون برميــل باليــوم ليصــل إلــى 98.8 مليــون 

برميــل باليــوم نتيجــة لزيــادة العــرض مــن دول أوبــك ودول 

خــارج أوبــك بمقــدار 0.7 و0.4 مليــون برميــل باليــوم علــى 

التوالــي )الرســم البيانــي رقــم 2(.

2- االقتصاد العالمي

أبرز تطورات االقتصاد العالمي
علــى الرغــم مــن التعافــي الــذي يشــهده االقتصــاد العالمــي 

مــن جائحــة كورونــا، بــدت اآلفــاق االقتصاديــة العالميــة غيــر 

واضحــة المعالــم إلــى حــد كبيــر وذلــك بســبب الصــراع الروســي 

بتخفيــض  الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــام  وعليــه  األوكرانــي. 

توقعاتــه لنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بمقــدار 0.8 

نقطة مئوية إلى 3.6 في المئة في عام 2022م و0.2 نقطة 

مئويــة إلــى 3.6 فــي المئــة فــي عــام 2023م عــن توقعــات 

التخفيــض  العالمــي(. وجــاء هــذا  آفــاق االقتصــاد  يناير)تقريــر 

العالــم،  فــي  اقتصاديــن  ألكبــر  التنبــؤات  النخفــاض  نتيجــة 

حيــث ُخفضــت التوقعــات بمقــدار 0.3 نقطــة مئويــة للواليــات 

المتحــدة األمريكيــة وبمقــدار 0.4 نقطــة مئويــة للصيــن لعــام 

لألزمــة  الرئيســية  االقتصاديــة  التداعيــات  وتتمثــل  2022م. 

أســعار  ارتفــاع  فــي  العالــم  بقيــة  علــى  األوكرانيــة  الروســية 

الســلع، مثــل: النفــط والغــاز والقمــح واضطرابــات أوســع فــي 

األســواق الماليــة. وكذلــك ارتفعــت توقعــات التضخــم إلــى 5.7 

فــي المئــة فــي االقتصــادات المتقدمــة و8.7 فــي المئــة فــي 

اقتصــادات األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة - أعلــى 

بمقــدار 1.8 و2.8 نقطــة مئويــة عمــا كان متوقًعــا فــي ينايــر 

الماضــي )الرســم البيانــي رقــم 1(.

الرسم البياني رقم 1: توقعات النمو لالقتصادات

المصدر: صندوق النقد الدولي-أبريل 2022م.

3- االقتصاد السعودي

 3-1 أبرز التطورات في القطاع الحقيقي

آفاق االقتصاد السعودي
تشــير توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي حســب تقريــر آفــاق 

االقتصــاد العالمــي الصــادر فــي شــهر أبريــل 2022م إلــى نمــو 

االقتصــاد الســعودي بنســبة 7.6 فــي المئــة لعــام 2022م 

و3.6 فــي المئــة لعــام 2023م، حيــث تــم تعديــل توقعات عام 

2022م للمملكة العربية الســعودية بزيادة 2.8 نقطة مئوية 

الرسم البياني رقم 2: وضع السوق العالمية للنفط

المصدر: أوبك.
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يقــدر بنحــو 10.9 فــي المئــة و4.0 فــي المئــة علــى التوالــي. 

نمــًوا  النفطيــة  غيــر  األنشــطة  ذلــك، حققــت  إلــى  إضافــًة 

ــة  ــة و2.2 فــي المئ ــا يقــدر بنحــو 5.1 فــي المئ ســنوًيا وربعًي

الحكوميــة  الخدمــات  أنشــطة  وســّجلت  التوالــي،  علــى 

ارتفاًعــا ســنوًيا وربعًيــا بنســب 2.4 فــي المئــة و23.7 فــي 

.)4 المئــة علــى التوالــي )الرســم البيانــي رقــم 

الرسم البياني رقم 4: نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة

) على أساس سنوي (

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

الرسم البياني رقم 3: توقعات أبرز الجهات الدولية لنمو 
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة للمملكة

المصدر: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.   

7.6 3.67.0 3.8

ويأتــي هــذا النمــو فــي التوقعات انعكاًســا الرتفــاع إنتاج النفط 

تماشــًيا مــع اتفاقيــات أوبــك + والتحســن الملحــوظ فــي عــدد 

مــن المؤشــرات االقتصاديــة األخــرى خــال العــام 2022م، 

نحــو مقــارب  علــى  الدولــي  البنــك  توقعــات  جــاءت  كذلــك 

لصنــدوق النقــد الدولــي بالنســب التاليــة 7.0 فــي المئــة و3.8 

فــي المئــة علــى التوالــي للعاميــن 2022م و2023م. فيمــا 

يخــص توقعــات التضخــم للمملكــة وحســب تقديــرات صندوق 

النقــد الدولــي مــن المتوقــع أن يســجل التضخــم ارتفاًعا نســبته 

2.5 فــي المئــة فــي عــام 2022م )الرســم البيانــي رقــم3(. 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
وفقــًا للتقديــرات الســريعة التــي قامــت بهــا الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء، حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة 

ــا هــو  ــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًع العربيــة الســعودية للرب

األعلــى منــذ عــام 2011م حيــث ارتفــع بنســبة 9.6 فــي المئــة 

علــى أســاس ســنوي. وُيعــزى هــذا النمــو إلــى ارتفــاع األنشــطة 

غيــر  األنشــطة  وارتفــاع  المئــة  فــي  بنســبة 20.4  النفطيــة 

النفطيــة بنســبة 3.7 فــي المئــة باإلضافــة إلــى ارتفــاع أنشــطة 

ــة. ــة بنســبة 2.4 فــي المئ الخدمــات الحكومي

المحلــي  الناتــج  تســجيل  إلــى  التقديــرات  تشــير  كذلــك 

فــي  المئــة  فــي   6.7 بنســبة  ارتفاًعــا  الحقيقــي  اإلجمالــي 

مــن  الربــع  بنفــس  مقارنــة  2021م  عــام  مــن  الرابــع  الربــع 

ــا بنســبة 6.1  العــام الســابق، باإلضافــة إلــى تســجيله ارتفاًع

فــي المئــة مقارنــة بالربــع الســابق. وســاهم بهــذا االرتفــاع 

نمــو األنشــطة النفطيــة حيــث ســجلت ارتفاًعــا ســنوًيا وربعًيــا 

الرئيســة، ســّجلت  وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة 

الربــع  خــال  ارتفاًعــا ســنوًيا  االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع 

الصناعــات  نشــاط  ســجل  حيــث  2021م.  عــام  مــن  الرابــع 

التحويليــة ارتفاًعــا ســنوَيا نســبته 11.0 فــي المئــة وربعًيــا 

والتحجيــر  التعديــن  نشــاط  تــاه  المئــة.  فــي  نســبته 13.7 

ــة و2.3 فــي  بارتفــاع ســنوي وربعــي نســبته 10.4 فــي المئ

المئــة علــى التوالــي، ثــم نشــاط خدمــات جماعيــة واجتماعيــة 

وشــخصية بارتفــاع ســنوي وربعــي نســبته 9.4 فــي المئــة 

و8.7 فــي المئــة علــى التوالــي، ثــم نشــاط النقــل والتخزيــن 

واالتصــاالت بارتفــاع ســنوي وربعــي نســبته 8.6 فــي المئــة 

الجملــة  تجــارة  التوالــي، فنشــاط  المئــة علــى  فــي  و14.3 

والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق بنســبة ارتفــاع علــى أســاس 

ســنوي وصلــت إلــى 4.3 فــي المئــة و2.9 فــي المئــة علــى 

أســاس ربعــي )الرســم البيانــي رقــم 5(.

*تقديرات سريعة
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الرسم  البياني  رقم 8:  واردات القطاع الخاص الممولة 
عبر المصارف التجارية )االعتمادات المستندية الجديدة 

المفتوحة(

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرسم البياني رقم 5: نمو األنشطة االقتصادية على 
أساس سنوي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

خــال  القطاعــات  حســب  البيــع  نقــاط  لمبيعــات  وبالنظــر 

الربــع األول مــن عــام 2022م، ُياحــظ النمــو المحقــق فــي 

ــزال مبيعــات بعــض  مبيعــات معظــم القطاعــات، ولكــن مات

مثــل:  نســبًيا،  منخفضــة  الفتــرة  هــذه  خــال  القطاعــات 

األجهــزة اإللكترونيــة والكهربائيــة، ومــواد البنــاء والتعميــر، 

.)7 رقــم  البيانــي  )الرســم  والمجوهــرات  والتعليــم، 

مؤشر االستهالك الخاص
للقطــاع  االســتهاكية  المؤشــرات  أحــد  بيانــات  تشــير 

والســحوبات  البيــع،  نقــاط  مبيعــات  مــن  المكــّون  الخــاص 

النقديــة، وشــيكات المقاصــة لألفــراد والشــركات، والتجــارة 

اإللكترونيــة عبــر بطاقــات مــدى إلــى ارتفــاع فــي االســتهاك 

خــال الربــع األول مــن عــام 2022م حيــث ســجل نمــًوا ســنوًيا 

بنســبة 4.4 فــي المئــة، ونمــًوا ربعًيــا يقــّدر بنحــو 2.1 فــي 

عبــر  اإللكترونيــة  التجــارة  مبيعــات  ســجلت  وقــد  المئــة. 

ارتفــاع ســنوي بنســبة 89.3  بطاقــات مــدى أعلــى نســبة 

ــغ  ــع بارتفــاع ســنوي بل ــة تلتهــا مبيعــات نقــاط البي فــي المئ

22.2 فــي المئــة. وفــي المقابــل، ســجلت شــيكات المقاصــة 

لألفــراد والشــركات والســحوبات النقديــة انخفاًضــا ســنوًيا 

علــى  المئــة  فــي  و7.5  المئــة  فــي   21.2 بلغــت  بنســبة 

التوالــي )الرســم البيانــي رقــم 6(. 

واردات القطاع الخاص الممولة عبر المصارف
المفتوحــة  الجديــدة  المســتندية  االعتمــادات  ســجلت 

المصــارف  الممولــة عــن طريــق  الخــاص  القطــاع  لــواردات 

التجاريــة خــال الربــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا 

بنســبة 38.4 فــي المئــة حيــث بلغــت مــا قيمتــه 40.1 مليــار 

ريــال، وســّجلت نمــًوا ربعًيــا بنســبة 13.7 فــي المئــة )الرســم 

البيانــي رقــم 8(.

الرسم البياني رقم 6: مؤشر االستهالك الخاص

المصدر: البنك المركزي السعودي.

13.9

مبيعات نقاط البيع التجارة اإللكترونية )بطاقات مدى(
السحوبات النقدية شيكات المقاصة )أفراد وشركات(

1Q21

51.5

151.6

109.2

17.2

2Q21

44.2

147.6

118.1

20.2

3Q21

40.2

140.7

119.8

23.1

4Q21

42.6

141.9

126.1

26.2

1Q22

40.6

140.3

133.4

الرسم البياني رقم 7: النمو السنوي لمبيعات نقاط 
البيع حسب القطاعات

المصدر: البنك المركزي السعودي.

واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية )المحور األيسر(
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مؤشر اإلنتاج الصناعي
تشــير بيانــات الرقــم القياســي العــام لإلنتــاج الصناعــي فــي 

الربــع األول مــن عــام 2022م إلــى ارتفاعــه بنســبة 19.1 

فــي المئــة علــى أســاس ســنوي، مدفوًعــا بارتفــاع جميــع 

المئــة  فــي   20.8 النمــو  نســبة  بلغــت  حيــث  األنشــطة 

نشــاط  وســّجل  المحاجــر،  واســتغال  التعديــن  لنشــاط 

الصناعــة التحويليــة ارتفاًعــا نســبته 15.3 فــي المئــة وبلغــت 

ــاء 9.4 فــي المئــة. مــن  نســبة نمــو نشــاط إمــدادات الكهرب

جهــة أخــرى، شــهد مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي تحســًنا ربعًيــا 

بارتفــاع  مدفوًعــا  المئــة  فــي   3.0 نســبته  نمــًوا  ليســجل 

ــة ونشــاط  ــة بنســبة 6.1 فــي المئ نشــاط الصناعــة التحويلي

التعديــن واســتغال المحاجــر بنســبة 3.2 فــي المئــة، بينمــا 

ســّجل نشــاط إمــدادات الكهربــاء انخفاًضــا نســبته 26.0 فــي 

المئــة )الرســم البيانــي رقــم 9(.

مبيعات اإلسمنت داخل المملكة
ســجلت مبيعــات اإلســمنت داخــل المملكــة انخفاًضــا ســنوًيا 

خــال الربــع األول مــن عــام 2022م بنســبة 9.1 فــي المئــة 

حيــث بلغــت كميــة المبيعــات مــا مقــدراه 14.0مليــون طــن، 

المئــة  فــي   2.3 نســبته  ربعًيــا  نمــًوا  المبيعــات  وســّجلت 

)الرســم البيانــي رقــم 10(.

الرسم البياني رقم 9:  النمو السنوي لمؤشر اإلنتاج 
الصناعي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

3-2 أداء القطاع النفطي
تطورات إنتاج النفط الخام

ســّجل متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام خــال الربــع 

األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 20.8 فــي المئــة 

مقارنة بالربع المقابل من العام الســابق، وحقق كذلك ارتفاعا 

بنســبة 3.2 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ متوســط 

اإلنتــاج نحــو 10.2 مليون برميل يومًيا )الرســم البياني رقــم 11(. 

تطورات أسعار النفط
ســجل متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف ارتفاًعــا ســنوًيا 

بنســبة 61.7 فــي المئــة مقارنــة بالربــع المقابــل مــن العــام 

الســابق، وكذلــك ســجل ارتفاًعــا بنســبة 23.4 فــي المئــة خــال 

الربــع األول مــن عــام 2022م مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 

متوســط ســعر البرميــل 98.2 دوالًرا )الرســم البيانــي رقــم 11(.

الرسم البياني رقم 10: مبيعات اإلسمنت داخل المملكة

المصدر: شركات اإلسمنت في المملكة العربية السعودية.

الرسم البياني رقم 11: إنتاج المملكة من النفط الخام 
وسعر النفط العربي الخفيف

المصدر: أوبك.
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الدين العام 
عــام  مــن  األول  الربــع  خــال  العــام  الديــن  رصيــد  ســجل 

2022م ارتفاًعــا ســنوًيا مقــداره 6.4 فــي المئــة ليبلــغ 958.6 

ريــال  الداخلــي 579.4 مليــار  الديــن  بلــغ  ريــال. حيــث  مليــار 

بارتفــاع نســبته 12.8 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. وفــي 

المقابــل، بلــغ الديــن الخارجــي 379.3 مليــار ريــال بانخفــاض 

نســبته 2.2 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. وشــكل كل 

مــن الديــن الداخلــي والديــن الخارجــي مــن إجمالــي الديــن 

العــام نســبة 60.4 فــي المئــة ونســبة 39.6 فــي المئــة علــى 

التوالــي. )الرســم البيانــي رقــم 13(. 

3-3 المالية العامة
اإليرادات والمصروفات

الربــع  خــال  للميزانيــة  الفعليــة  اإليــرادات  إجمالــي  ســجل 

األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا مقــداره 35.7 فــي 

اإليــرادات  حققــت  حيــث  ريــال،  مليــار   277.9 لتبلــغ  المئــة 

النفطيــة 183.7 مليــار ريــال نتيجــة اســتمرار تحســن أســعار 

النفــط، وشــكلت مــا نســبته 66.1 فــي المئــة مــن إجمالــي 

ــر النفطيــة  ــرادات غي ــرادات. وفــي المقابــل، ســجلت اإلي اإلي

الســلع  علــى  الضرائــب  شــكلت  حيــث  ريــال،  مليــار   94.3

والخدمــات النصيــب األكبــر مــن اإليــرادات غيــر النفطيــة بمــا 

نســبته 64.1 فــي المئــة.

ــع  ــة خــال الرب ــة للميزاني ــي المصروفــات الفعلي ارتفــع إجمال

األول مــن عــام 2022م بنســبة 3.9 فــي المئــة علــى أســاس 

النفقــات  ريــال. حيــث ســجلت  لتبلــغ 220.5 مليــار  ســنوي 

الجارية 205.6 مليار ريال، وشــكلت نســبتها 93.3 في المئة 

العامليــن  مــن إجمالــي المصروفــات، وشــكلت تعويضــات 

النفقــات  مــن  المئــة  فــي   60.9 بنســبة  األكبــر  النصيــب 

الجاريــة. وفــي المقابــل، ســجلت النفقــات الرأســمالية 14.8 

مليــار ريــال، حيــث شــكلت مــا نســبته 6.7 فــي المئــة مــن 

إجمالــي النفقــات، ويعــزى ذلــك إلــى زيــادة مشــاركة القطــاع 

المشــاريع  فــي  العامــة  االســتثمارات  وصنــدوق  الخــاص 

الرأســمالية الكبــرى. وعلــى إثــر ذلــك، ســجلت الميزانيــة خــال 

الربــع األول مــن عــام 2022 فائًضــا مقــداره 57.5 مليــار ريــال 

)الرســم البيانــي رقــم 12(.

الرسم البياني رقم 13: تطورات الدين العام

المصدر: وزارة المالية.

الرسم البياني رقم 12: تطورات اإليرادات والمصروفات

المصدر: وزارة المالية.

3-4 التضخم
متوســط الرقم القياسي العام 

المستهلك ألسعار 
ســّجل متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

خــال الربــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 

المئــة  فــي   0.5 نســبته  ارتفاًعــا  وحقــق  المئــة،  فــي   1.6

مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام 2021م. ويعــزى هــذا االرتفــاع 

بالدرجــة األولــى إلــى ارتفــاع قســم النقــل بنســبة 4.6 فــي 

المئــة، و كذلــك االرتفــاع فــي قســم األغذيــة والمشــروبات 

ــي رقــم 14(. ــة )الرســم البيان بنســبة 2.5 فــي المئ

958.6938.0948.3922.8901.4
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خــال  واألحذيــة  المابــس  قســم  ســجل  المقابــل،  وفــي 

الربــع األول مــن عــام 2022م أعلــى نســبة انخفــاض ســنوي 

بيــن األقســام الرئيســة بنســبة 1.5 فــي المئــة. تــاه قســم 

الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــرى 

بنســبة 0.4 فــي المئــة.

3-5 القطاع الخارجي
التجارة الخارجية

ــع األول مــن عــام  ــي قيمــة الصــادرات فــي الرب ارتفــع إجمال

2022م بنســبة 72.7 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 359.3 مليــار 

ريـــال مقارنــًة بنحــو 208.0 مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل مــن 

الصــادرات  نتيجــة الرتفــاع قيمــة  ذلــك  2021م، كان  عــام 

النفطيــة بنحــو 90.3 فــي المئــة لتبلغ 281.5 مليار ريـــال، في 

حيــن ارتفعــت الصــادرات غيــر النفطيــة بنحــو 29.4 فــي المئــة 

ــال. وشــكلت  ــار ريـ ــغ 77.8 مليـ ــر( لتبل )تشــمل إعــادة التصدي

الصــادرات النفطيــة مــا نســبته 78.3 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الصــادرات، بينمــا شــكلت الصــادرات غيــر النفطيــة 21.7 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. فــي المقابــل، ارتفعــت قيمــة 

الــواردات )ســيف( فــي الربــع األول مــن عــام 2022م بنســبة 

12.5 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن عــام 2021م 

لتبلــغ نحــو 156.8 مليــار ريـــال )الرســم البيانــي رقــم 15(.

ميزان المدفوعات
الحساب الجاري

تشــير التقديــرات األوليــة إلــى تحقيــق فائــض فــي ميــزان 

2021م  عــام  مــن  الرابــع  الربــع  خــال  الجــاري  الحســاب 

 280.0 مقــداره  بعجــز  مقارنــًة  ريــال  مليــار   77.6 مقــداره 

ــل مــن عــام 2020م. ويعــود  ــع المقاب ــال فــي الرب ــون ري ملي

ذلــك إلــى تســجيل فائــض فــي ميــزان الســلع والخدمــات 

قــدره 108.2 مليــار ريــال مقارنــًة بفائــض قــدره 8.2 مليــار 

فــي الربــع المقابــل مــن عــام 2020م، حيــث ســجل ميــزان 

الســلع فائًضــا قــدره 185.8 مليــار ريــال نتيجــة ارتفــاع قيمــة 

الصــادرات الســلعية بنســبة 78.8 فــي المئــة لتبلــغ 321.9 

الربــع  ريــال فــي  ريــال مقارنــًة بحوالــي 180.1 مليــار  مليــار 

المقابــل مــن عــام 2020م، علــى الرغــم مــن ارتفــاع الــواردات 

الســلعية )فــوب( بنســبة 8.7 فــي المئــة لتبلــغ 136.1 مليــار 

ريــال مقارنــة بنحــو 125.1 مليــار ريــال فــي الربــع المقابــل 

مــن عــام 2020م. وارتفــع عجــز حســاب الخدمــات فــي الربــع 

الرابــع مــن عــام 2021م ليصــل إلــى  77.7 مليــار ريــال مقارنــة 

ــل مــن العــام الســابق.  ــع المقاب ــال فــي الرب ــار ري بـــ 46.7 ملي

وانخفــض ميــزان الدخــل األولــي بنســبة 57.6 فــي المئــة 

ليبلــغ 12.7 مليــار ريــال فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م 

مقارنــة بحوالــي 29.8 فــي الربــع المقابــل مــن العام الســابق، 

وارتفــع عجــز حســاب الدخــل الثانــوي بنســبة 12.8 فــي المئــة 

ليصــل إلــى حوالــي 43.2 مليــار ريـــال مقابــل 38.3 مليــار ريـــال 

ــع مــن العــام الســابق. ــع الراب فــي الرب

الرسم البياني رقم 14: معدل التغير السنوي في الرقم 
القياسي العام ألسعار المستهلك

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

الرسم البياني رقم 15: التجارة الخارجية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.
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الحساب الرأسمالي

ســجل بنــد الحســاب الرأســمالي خــال الربــع الرابــع مــن عــام 

2021م تدفًقــا للخــارج بقيمــة 1.6 مليــار ريــال مقابــل تدفــق 

للخارج بنحو 2.4 مليار ريال في الربع المقابل من العام الســابق.   

الحساب المالي

ســجل صافــي االســتثمارات المباشــرة خــال الربــع الرابــع مــن 

عــام 2021م ارتفاًعــا بقيمــة 10.8 مليــار ريــال، وذلــك بســبب 

الخــارج  الماليــة فــي  ارتفــاع قيمــة صافــي حيــازة األصــول 

قيمــة  ارتفــاع  مــن  الرغــم  علــى  ريــال،  مليــار   18.0 بمبلــغ 

صافــي تحّمــل الخصــوم فــي الداخــل والتــي ُقــّدرت بحوالــي 

7.3 مليــار ريــال. وارتفــع صافــي اســتثمارات الحافظــة بمبلــغ 

76.6 مليــار ريــال، مقارنــة بحوالــي 39.6 مليــار ريــال فــي الربــع 

المقابــل مــن العــام الســابق. وارتفــع صافــي االســتثمارات 

األخــرى بنحــو 10.3 مليــار ريـــال، مقابــل انخفــاض بنحــو 62.5 

مليــار ريــال فــي الربــع المقابــل مــن العــام الســابق. 

وســجل صافــي األصــول االحتياطيــة انخفاًضــا بمبلــغ 38.0 

مليــار ريــال فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م مقابــل ارتفــاع 

بمبلــغ 22.7 مليــار ريــال فــي الربــع المقابــل من العام الســابق، 

حيــث انخفضــت األصــول االحتياطيــة األخــرى بمبلــغ 37.5 

مليــار ريــال )الناتــج مــن انخفــاض بنــد االســتثمار فــي األوراق 

الماليــة بمبلــغ 20.2 مليــار ريــال باإلضافــة إلــى انخفــاض بنــد 

عملــة وودائــع بمبلــغ 17.3 مليــار ريــال( مقابــل ارتفــاع بمبلــغ 

20.4 مليــار ريــال فــي الربــع المقابــل مــن العــام الســابق.

4-1 التطورات في القطاع المصرفي
عرض النقود

ســّجل عـــرض النقود بتعريفه الشــامل )ن3( خال الربع األول 

من عام 2022م ارتفاًعا سنوًيا نسبته 8.4 في المئة )184.7 

مليــار ريــال( مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق، وحقق 

أيًضــا ارتفاًعــا ربعًيــا نسبتـــه 2.7 فــي المئــة )63.2 مليــار ريـــال( 

ليبلــغ نحــو 2,372.0 مليــار ريــال )الرســم البيانــي رقــم 16(.

االئتمان المصرفي
الخــاص  للقطاعيــن  المقــدم  المصرفــي  االئتمــان  ســجل 

ــا ســنوًيا  والعــام خــال الربــع األول مــن عــام 2022م ارتفاًع

ــال(، وحقــق أيًضــا  بنسبــــة 14.8 فــي المئــة )277.5 مليــار ريـ

ارتفاًعــا ربعًيــا بنســبة 4.7 فــي المئــة )96.6 مليــار ريـــال( ليبلــغ 

2,155.9 مليـــار ريــال )الرســم البيانــي رقــم 17(. 

القروض المصرفية حسب النوع
ســجلت القــروض العقاريــة فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 

 140.4( المئــة  فــي   32.8 نســبته  ســنوًيا  ارتفاًعــا  2021م 

مليــار ريــال(، وشــّكلت بذلــك مــا نســبته 27.6 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االئتمــان المصرفــي. ويعــزى هــذا النمــو بشــكل 

نســبة  زيــادة  إلــى  الهادفــة  الحكومــة  برامــج  إلــى  رئيــس 

4- القطاع المالي

الرسم البياني رقم 16: عرض النقود )ن3( ومكوناته

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرسم البياني رقم 17: االئتمان المصرفي حسب القطاع

المصدر: البنك المركزي السعودي.

نمو عرض النقود )ن3( )المحور األيمن(
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تملــك المواطنيــن للمســاكن. وفــي المقابــل، ارتفــع إجمالــي 

القــروض االســتهاكية علــى أســاس ســنوي بنســبة 17.3 

فــي المئــة )63.2 مليــار ريــال(، حيــث شــكلت 20.8 فــي المئة 

مــن إجمالــي االئتمــان المصرفــي )الرســم البيانــي رقــم 18(. 

4-2 التطورات في سوق التأمين 
والتمويل وأسواق رأس المال

تطورات سوق التأمين 
شهدت سوق التأمين ارتفـــاًعا فـــي إجمـــالي أقســـاط التـــأمين 

المكتتــب بهــا للربــع الرابــع مــن عــام 2021م بنســبة 19.1فــي 

المئــة لتصــل إلــى 10,149.0 مليــار ريــال مقابل 8,523.1 مليــــار 

ريــال خــال الربــع المقابــل مــن العام الســابق، وارتفــع اإلجمالي 

علــى أســاس ربعــي بنســبة 4.4 فــي المئــة. وجــاء ذلــك نتيجــة 

الرتفــاع إجمالــي األقســاط المكتتــب بهــا للتأميــن العــام علــى 

ــة ونســبة 2.7  أســاس ســنوي وربعــي بنســبة 13.5 فــي المئ

فــي المئــة علــى التوالــي، وارتفــع إجمالــي األقســـاط المكتتــب 

بهــا للتأميــن الصحــي علــى أســاس ســنوي وربعي بنســبة 20.2 

فــي المئــة ونســبة 3.4 فــي المئــة على التوالــي. وكذلك ارتفع 

إجمالي األقسـاط المكتتـب بها لتأمين الحماية واالدخار على 

أســاس ســنوي وربعــي بنســبة 52.6 فــي المئــة ونســبة 36.4 

فــي المئــة علــى التوالــي )الرســم البيانــي رقــم 19(. 

شركات التمويل
ارتفــع إجمالــي االئتمــان الممنــوح مــن شــركات التمويــل فــي 

الربــع الرابــع مــن عــام 2021م بنســبة 26.0 فــي المئــة ليصــل 

إلــى 68.2 مليــار ريــال مقابــل 54.1 مليــار ريــال خــال الربــع 

العــام الســابق، وارتفــع علــى أســاس ربعــي  المقابــل مــن 

ذات  الصغيــرة  المنشــآت  وكانــت  المئــة.  فــي   3.7 بنســبة 

النســبة األعلــى فــي االرتفــاع علــى أســاس ســنوي بنســبة 

30.6 فــي المئــة، فــي حيــن ارتفعــت علــى أســاس ربعــي 

بنســبة 2.4 فــي المئــة )الرســم البيانــي رقــم 20(. 

الرسم البياني رقم 18: القروض المصرفية حسب النوع

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرســم البيانــي رقــم 19: إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب 
بها 

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرسم البياني رقم 20: االئتمان الممنوح من شركات 
التمويل حسب القطاعات

المصدر: البنك المركزي السعودي.
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تطورات أسواق رأس المال
حقــق المؤشــر العــام ألســعار األســهم )تاســي( ارتفاًعــا ربعًيــا 

ــع األول مــن عــام 2022م بنســبة 16.0 فــي  ــة الرب فــي نهاي

المئــة ليبلــغ 13,090.4 نقطــة، مقارنــًة بانخفــاض نســبته 1.9 

فــي المئــة فــي الربــع الســابق، وحقــق ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 

32.1 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق. 

وكذلــك ارتفــع عــدد األســهم المتداولــة فــي الربــع األول مــن 

عــام 2022م بنســبة 9.3 فــي المئــة ليبلــغ حوالــي 12.9 مليــار 

ســهم، مقارنــًة بانخفــاض نســبته 4.9 فــي المئــة خــال الربــع 

الســابق. فــي حيــن حقــق عــدد األســهم المتداولــة انخفاًضــا 

ــع المقابــل مــن  ــًة بالرب ســنوًيا نســبته 41.0 فــي المئــة مقارن

اإلجماليــة  القيمــة  ارتفعــت  المقابــل،  فــي  2021م.  عــام 

2022م  عــام  مــن  األول  الربــع  خــال  المتداولــة  لألســهم 

بنســبة 20.7 فــي المئــة لتبلــغ نحــو 542.8 مليــار ريـــال، مقارنًة 

ــع الســابق، فيمــا  بارتفــاع نســبته 0.67 فــي المئــة خــال الرب

المئــة مقارنــًة  انخفاًضــا ســنوًيا نســبته 22.2 فــي  ســجلت 

بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق )الرســم البيانــي رقــم 21(.

والســندات  الصكــوك  ســوق  ســجلت  ذلــك،  إلــى  إضافــًة 

ارتفاًعــا ربعًيــا بالقيمــة المتداولــة بنســبة 18.0فــي المئــة 

مقارنــة بالربــع المقابــل مــن عــام 2021م، حيــث بلــغ إجمالــي 

ســجل  المقابــل،  فــي  ريــال.  مليــار   4.8 التــداوالت  قيمــة 

ــا بنســبة  مؤشــر ســوق الصكــوك و الســندات  انخفاًضــا ربعًي

2.2 فــي المئــة مقارنــة بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق، 

حيــث أغلــق المؤشــر عنــد مســتوى 981.6 نقطــة. 

4-3 تطورات التقنية المصرفية
نظام سريع 

انخفضــت القيمــة اإلجماليــة لعمليــات نظــام ســريع خــال 

الربـــع األول مــن عــام 2022م علــى أســاس ســنوي بنسبـــــة 

30.4 فــي المئــة لتبلــغ 12,585.3 مليــار ريـــال، وبلــغ مجمــوع 

مدفوعات العماء نحو 2,373.8 مليار ريـــال، بارتفاع نســبته 

19.2 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. حيــث بلــغ مجمــوع 

ــال، فــي حيــن  قيــم المدفوعــات المفــردة 1,196.5 مليــار ريـ

بلــغ مجمــوع المدفوعــات المجمعــة حوالــي 1,177.3 مليــار 

ــن المصــارف  ــي قيمــة المدفوعــات مــا بي ــغ إجمال ــال. وبل ريـ

9848.7 مليــار ريـــال، بانخفــاض نســبته 38.7 فــي المئــة علــى 

أســاس ســنوي.

مدى 
بلــغ إجمالــي العمليــات المنفــذة مــن خــال أجهــزة الصــرف 

ــع األول مــن عــام 2022م مــا يقــارب 373.9  اآللــي خــال الرب

مليــون عمليــة بإجمالــي ســحوبات نقديــة قــدره 140.3 مليــار 

ريـال شملت عمليات المصارف وعمليات مدى. وبلغ إجمالي 

العمليــات المنفــذة مــن خــال أجهــزة نقــاط البيــع خــال الربــع 

األول مــن عــام 2022م نحــو 1,634.2 مليــون عمليــة بإجمالــي 

مبيعــات قــدره 133.4 مليــار ريـــال. إلــى جانب ذلك، بلغ إجمالي 

عــدد أجهــزة الصــرف اآللــي قرابــة 16.4 ألــف جهــاز فــي نهايــة 

الربــع األول مــن عــام 2022م، وبلــغ عــدد بطاقــات الصــرف 

اآللــي المصــدرة مــن المصــارف المحليــة نحــو 38.2 مليــون 

بطاقــة. فــي حيــن بلــغ عــدد أجهــزة نقــاط البيــع فــي نهايــة الربع 

األول مــن عــام 2022م حوالــي مليــون جهــاز.

المقاصة  
عــام  مــن  األول  للربــع  المقاصــة  إلحصــاءات  وبالنســبة 

غــرف  مــن  المقدمــة  الشــيكات  عــدد  بلــغ  فقــد  2022م، 

المقاصـــة )صـــادرة وواردة( حوالي 414.9 ألف شــيًكا بقيمة 

إجماليــة بلغــت 93.0 مليــار ريــال، حيــث بلــغ عــدد شــيكات 

بقيمــة  شــيك  ألــف   334.5 نحــو  والمؤسســات  األفــراد 

إجماليــة بلغــت 40.6 مليــار ريـــال، فيمــا بلـــغ عــدد الشيكـــات 

ألــف شــيك بقيمــة إجماليــة  بيــن المصــارف حوالــي 80.4 

ريــال.  بلغــت 52.4 مليــار 

الرسم البياني رقم 21: المؤشر العام ألسعار األسهم في 
السوق الرئيسية )تاسي(

المصدر: السوق المالية السعودية )تداول(.

مؤشر أسعار األسهم )المحور األيسر( النمو الربعي )المحور األيمن(
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تجــاوز البنــك المركــزي الســعودي لمســتهدف برنامــج تطوير 

لعــام  النقديــة  غيــر  المعامــات  لحصــة  المالــي  القطــاع 

2021م محقًقــا نســبة 57.0 فــي المئــة مقارنــة بمســتهدف 

ــة لنفــس العــام. 55.0 فــي المئ

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى الترخيــص لثاثــة 

بنــوك رقميــة محليــة عــن طريــق تحويــل شــركة المدفوعــات 

الرقميــة الســعودية )STC Pay( بــرأس مــال يبلــغ 2.5 مليــار 

ريــال )بنــك STC(، وتحالــف عدد من الشــركات والمســتثمرين 

لتأســيس بنــك رقمــي محلــي بــرأس مــال يبلــغ 1.5 مليــار ريــال 

)البنــك الســعودي الرقمــي(، والترخيــص لبنــك رقمــي محلــي 

باســم )بنــك دال ثاثمائــة وســتون D360 Bank( عــن طريــق 

تحالــف عــدد مــن المســتثمرين بــرأس مــال يبلــغ 1.65 مليــار 

ريال.

فــي  معــدل  أعلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســجيل 

المــدى  قريــب  االتصــال  تقنيــة  عبــر  المدفوعــات  تبنــي 

)NFC( بنســبة 94.0 فــي المئــة علــى مســتوى دول االتحــاد 

األوروبــي، ودول منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا. 

ويأتــي هــذا التقــدم فــي إطــار الرؤيــة االســتراتيجية للبنــك 

المركــزي الســعودي التــي انطلقــت مــن مســتهدفات برنامج 

تطويــر القطــاع المالــي أحــد برامــج رؤيــة المملكــة 2030.  

4-4 أبرز التطورات في التقنية المالية 
للربع األول 2022م 

طــرح مشــروع »مســودة قواعــد التقنيــة الماليــة التأمينيــة«، 

ويأتــي إصــدار هــذه القواعــد بهــدف تطويــر قطــاع التأميــن، 

قواعــد  تحديــث  »مســودة  مشــروع  طــرح  إلــى  باإلضافــة 

ممارســة نشــاط التمويــل الجماعــي بالديــن« لتطويــر قطــاع 

التمويــل ومواكبــة التطــورات في صناعة التمويل بشــكل عام.

تــم الترخيــص لســت شــركات تقنيــة ماليــة والتصريــح لثــاث 

شــركات تقنيــة ماليــة فــي البيئــة التجريبيــة التشــريعية فــي 

الربــع األول لعــام 2022م.

الفنتــك  شــركات  نمــو  لدعــم  مســّرعات  برنامــج  إطــاق 

الناشــئة ضمــن مخرجــات مبــادرات فنتــك الســعودية، حيــث 

ُصمــم البرنامــج لنقــل أفضل الممارســات واألدوات والموارد 

المتاحــة للشــركات الناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة.

ــز التقنيـــة الماليـــة  افتتحـــت فنتـــك الســـعودية، رســـميًا مركـ

والــذي يعتبــر ضمــــن الجهــــود المســــتمرة المبذولــــة مــــن 

الماليــــة  الســــوق  وهيئــــة  الســــعودي،  المركــــزي  البنــــك 

لتمكيــــن شـــركات التقنيـــة الماليـــة فـــي الســـعودية، وتعزيــز 

فــــي  الماليــــة  التقنيــــة  لمنظومــــة  قويــــة  تحتيــة  بنيــة 

الســــعودية؛ تســــهم فــــي تحقيــــق أهــــداف برنامــــج تطويــــر 

القطــــاع المالــــي أحــــد برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030 والتـــي 

تتمثـــل فـــي دعــم  مســاهمة شـــركات التقنيـــة الماليـــة فـــي 

االقتصــــاد  تنميــــة  يدعــــم  بمـــا  الماليـــة  الخدمـــات  قطـــاع 

الوطنــــي.
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