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1- الملخص التنفيذي

مــن المتوقــع أن يســجل نمــو االقتصــاد العالمــي تراجًعــا 	 

مــن 6.0 فــي المئــة فــي عــام 2021م إلــى 3.2 فــي 

المئــة فــي عــام 2022م.

حســب 	  الخــام  النفــط  علــى  العالمــي  الطلــب  ارتفــع 

تقديــرات أوبــك خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م 

بمقــدار 1.0 مليــون برميــل فــي اليــوم، ليصــل متوســط 

الطلــب إلــى 99.3 مليــون برميــل فــي اليــوم.

نمــو 	  إلــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  توقعــات  أشــارت 

االقتصــاد الســعودي بنســبة 7.6 فــي المئــة ونســبة 3.7 

فــي المئــة للعاميــن 2022م و2023م علــى التوالــي.

تشــير التقديــرات الســريعة للربــع الثالث من عــام 2022م 	 

إلــى تســجيل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ارتفاًعــا 

بنســبة 8.6 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. وُيعــزى هذا 

النمــو إلــى ارتفــاع األنشــطة النفطيــة واألنشــطة غيــر 

النفطيــة بنســبة 14.5 فــي المئــة ونســبة 5.6 فــي المئــة 

علــى التوالــي.

للقطــاع 	  االســتهاكية  المؤشــرات  أحــد  بيانــات  تشــير 

الخــاص المكــّون مــن مبيعــات نقــاط البيــع، والســحوبات 

والشــركات،  لألفــراد  المقاصــة  وشــيكات  النقديــة، 

والتجــارة اإللكترونيــة عبــر بطاقــات مــدى إلــى ارتفــاع 

االســتهاك خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م حيــث 

ــا  ســجل نمــًوا ســنوًيا بنســبة 8.9 فــي المئــة ونمــًوا ربعًي

يقــّدر بنحــو 1.9 فــي المئــة.

ســّجل متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام خــال 	 

الربــع الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 

 10.9 نحــو  اإلنتــاج  متوســط  ليبلــغ  المئــة  فــي   14.7

مليــون برميــل يومًيــا.

ســجل متوســط ســعر النفــط العربــي الخفيــف فــي الربــع 	 

الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 42.0 

ــغ متوســط ســعر البرميــل 104.3 دوالًرا. ــة ليبل فــي المئ

الفعليــة 	  والمصروفــات  اإليــرادات  إجمالــي  ســّجل 

للميزانيــة خــال الفتــرة )يناير-ســبتمبر( مــن عــام 2022م 

ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 36.5 فــي المئــة و14.1 في المئة 

علــى التوالــي. ونتيجــة لذلــك، ســجلت الميزانيــة خــال 

الفتــرة فائًضــا مقــداره 149.5 مليــار ريــال.

ســّجل الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك خــال 	 

الربــع الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 2.9 

فــي المئــة، مقارنــًة بارتفــاع نســبته 0.4 فــي المئــة خــال 

الفترة نفســها من العام الســابق.  وحقق ارتفاًعا نســبته 

1.0 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الثانــي مــن عــام 2022م.

ارتفــع إجمالــي قيمــة الصــادرات فــي الربــع الثانــي مــن 	 

عــام 2022م بنســبة 85.1 فــي المئــة ليبلــغ نحــو 429.8 

مليــار ريـــال مقارنــًة بنحــو 232.2 مليــار ريـــال فــي الربــع 

المقابــل مــن عــام 2021م.

ــل )ن3( خــال 	  ــه الشامــــ ــود بتعريفــ ــرض النقـــــ ســّجل عــــ

ــه  ــا ســنوًيا نسبتـــ ــام 2022م ارتفاًع الربــع الثالــث مــن عـــ

9.0 فــي المئــة )203.4  مليــار ريـــال( ليبلــغ نحــو 2,465.8 

مليــار ريـــال. 
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أبرز تطورات أسواق النفط العالمية
تشــير توقعــات أوبــك فــي تقريرهــا الصــادر فــي شــهر أكتوبــر 

2022م إلــى ارتفــاع الطلــب العالمــي علــى النفــط الخــام 

خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م بمقــدار 1.0 مليــون 

برميــل باليــوم مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام نفســه ليصــل 

الطلــب إلــى 99.3 مليــون برميــل فــي اليــوم وذلــك نتيجــة 

 0.3 بمقــدار  األوســط  الشــرق  دول  مــن  الطلــب  الرتفــاع 

مليــون برميــل باليــوم، وأمريــكا الاتينيــة بمقــدار 0.2 مليــون 

برميــل باليــوم، وكذلــك الصيــن بمقــدار 0.1 مليــون برميــل 

باليــوم. وتشــير توقعــات أوبــك إلــى ارتفــاع العــرض العالمــي 

مــن النفــط فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2022م بمقــدار 2.1 

إلــى 100.63 مليــون برميــل  مليــون برميــل باليــوم ليصــل 

باليــوم نتيجــة الرتفــاع العــرض مــن دول خــارج أوبــك بمقــدار 

1.3 مليــون برميــل باليــوم )الرســم البيانــي رقــم 2(. 

2- االقتصاد العالمي

أبرز تطورات االقتصاد العالمي
تشــهد آفــاق االقتصــاد العالمــي تباطًؤا نتيجة عــدد من العوامل 

منهــا: ارتفــاع تكلفــة المعيشــة، وتشــديد األوضــاع الماليــة فــي 

كثيــر مــن الــدول، واألزمــة الروســية األوكرانيــة. وتبًعــا لذلــك، قــام 

صنــدوق النقــد الدولــي بمراجعــة توقعاتــه )تقريــر آفــاق االقتصاد 

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  لنمــو  2022م(  العالمي-أكتوبــر 

العالمــي، حيــث اســتقرت توقعــات عــام 2022م بــدون تغيير عند 

3.2 فــي المئــة، وانخفضــت بمقــدار 0.2 نقطــة مئويــة إلــى 2.7 

فــي المئــة لعــام 2023م عــن توقعــات يوليــو 2022م. وجــاءت 

هــذه المراجعــة نتيجــة النخفــاض التنبــؤات ألكبــر االقتصــادات 

فــي العالــم، حيــث ُخفضــت التوقعــات بمقــدار 0.7 نقطــة مئويــة 

مئويــة  نقطــة   0.5 وبمقــدار  األمريكيــة،  المتحــدة  للواليــات 

لمنطقة اليورو، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية للصين لعام 2022م 

)الرســم البيانــي رقــم 1(. 

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 أكتوبــر 2022م إلــى نمــو 

االقتصــاد الســعودي بنســبة  7.6 فــي المئــة لعــام 2022م 

فــي  النمــو  هــذا  ويأتــي  2023م.  لعــام  المئــة  فــي  و3.7 

التوقعــات انعكاًســا الرتفــاع إنتــاج النفط تماشــًيا مع اتفاقيات 

الرسم البياني رقم 2: وضع السوق العالمية للنفط

المصدر: أوبك.
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الرسم البياني رقم 1: توقعات النمو لالقتصادات

ومــن جهــة أخــرى، أصبــح كبــح التضخــم أولويــة بالنســبة لصنــاع 

النقديــة  السياســات  تشــديد  إلــى  أدى  ممــا  السياســات، 

توقعــات  ارتفعــت  حيــث  الماليــة.  األوضــاع  علــى  وتداعياتهــا 

التضخــم عمــا كان متوقًعــا فــي يوليــو الماضــي إلــى 7.2 فــي 

فــي  المئــة  فــي  و9.9  المتقدمــة  االقتصــادات  فــي  المئــة 

اقتصــادات األســواق الناشــئة واالقتصــادات الناميــة، أي أعلــى 

التوالــي.  بمقــدار 0.6 و0.4 نقطــة مئويــة علــى 

المصدر: صندوق النقد الدولي - أكتوبر 2022م.

3.7
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الرسم البياني رقم 4: نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي حسب األنشطة االقتصادية الرئيسة

) على أساس سنوي (

إضافــًة إلــى ذلــك، حققــت األنشــطة غيــر النفطيــة نمــًوا ســنوًيا 

وربعًيــا يقــدر بنحــو 8.2 فــي المئــة و4.5 في المئة على التوالي، 

وســّجلت أنشــطة الخدمــات الحكوميــة ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 

ــا بنســبة 0.4 فــي المئــة )الرســم  2.4 فــي المئــة وارتفاعــًا ربعًي

البيانــي رقــم 4(. 

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.   

المؤشــرات  مــن  عــدد  فــي  الملحــوظ  والتحســن  أوبــك+ 

جــاءت  كذلــك  2022م.  العــام  خــال  األخــرى  االقتصاديــة 

توقعــات البنــك الدولــي علــى نحــو مقــارب لصنــدوق النقــد 

الدولــي بالنســب التاليــة 8.3 فــي المئــة و3.7 فــي المئــة علــى 

التوالــي للعاميــن 2022م و2023م. أمــا فيمــا يخــص توقعــات 

التضخــم للمملكــة وحســب تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي، 

فإنــه مــن المتوقــع أن يســجل التضخــم ارتفاًعــا نســبته 2.7 في 

ــي رقــم3(.  ــة فــي عــام 2022م )الرســم البيان المئ

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

لإلحصــاء، حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة 

العربيــة الســعودية للربــع الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا بلــغ 

8.6 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. وُيعــزى هــذا النمــو إلــى 

ارتفــاع األنشــطة النفطيــة بنســبة 14.5 فــي المئــة وارتفــاع 

األنشــطة غيــر النفطيــة بنســبة 5.6 فــي المئــة باإلضافــة إلــى 

ــة. ــة بنســبة 2.4 فــي المئ ارتفــاع أنشــطة الخدمــات الحكومي

كذلــك ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ارتفاًعــا بلــغ 

12.2 فــي المئــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022م مقارنــة 

بنفــس الربــع مــن العــام الســابق، باإلضافــة إلى تســجيله ارتفاًعا 

ــع الســابق. وســاهم بهــذا  ــة بالرب ــة مقارن بنســبة 2.2 فــي المئ

االرتفــاع نمــو األنشــطة النفطيــة حيــث ســجلت ارتفاًعــا ســنوًيا 

يقدر بنحو 22.9 في المئة وارتفاًعا ربعًيا بنسبة 4.4 في المئة 

علــى التوالــي. 

الرئيســة، ســّجلت  وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة 

الربــع  خــال  ارتفاًعــا ســنوًيا  االقتصاديــة  األنشــطة  جميــع 

التعديــن  نشــاط  ســجل  حيــث  2022م،  عــام  مــن  الثانــي 

والتحجيــر ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 23.3 فــي المئــة مــع ارتفــاع 

ربعــي نســبته 4.8 فــي المئــة، تــاه نشــاط تجــارة الجملــة 

نســبته  ســنوي  بارتفــاع  والفنــادق  والمطاعــم  والتجزئــة 

16.4 فــي المئــة وانخفــاض ربعــي نســبته 10.6 فــي المئــة، 

نســبته  ســنوي  بارتفــاع  التحويليــة  الصناعــات  نشــاط  ثــم 

13.4 فــي المئــة وانخفــاض ربعــي نســبته 4.0 فــي المئــة، 

ثــم نشــاط التشــييد والبنــاء بارتفــاع ســنوي نســبته 8.8 فــي 

المئــة وانخفــاض ربعــي نســبته 2.8 فــي المئــة. تــاه نشــاط 

الخدمــات المصرفيــة المحتســبة بارتفــاع ســنوي نســبته 8.3 

فــي المئــة وارتفــاع ربعــي نســبته 11.1 فــي المئــة )الرســم 

البيانــي رقــم 5(. 

*تقديرات سريعة
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الرسم البياني رقم 5: نمو األنشطة االقتصادية على 
أساس سنوي

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. 

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

المفتوحة(

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرسم البياني رقم 7: مبيعات نقاط البيع حسب 
القطاعات

المصدر: البنك المركزي السعودي.

الرسم البياني رقم 6: مؤشر االستهالك الخاص

المصدر: البنك المركزي السعودي.

وبالنظــر لمبيعــات نقــاط البيــع حســب القطاعــات خــال الربــع 

القطاعــات  معظــم  أن  ُياحــظ  2022م،  عــام  مــن  الثالــث 

حققــت نمــًوا إيجابًيــا فــي المبيعــات، ولكــن مازالــت مبيعــات 

بعــض القطاعــات خــال هــذه الفتــرة منخفضــة نســبًيا، مثــل: 

والكهربائيــة  اإللكترونيــة  واألجهــزة  واالتصــاالت  األثــاث 

)الرســم البيانــي رقــم 7(. 

مؤشر االستهالك الخاص
الخــاص  للقطــاع  االســتهاكية  المؤشــرات  بيانــات  تشــير 

المكــّون مــن مبيعــات نقــاط البيــع، والســحوبات النقديــة، 

وشــيكات المقاصة لألفراد والشــركات، والتجارة اإللكترونية 

عبــر بطاقــات مــدى إلــى ارتفــاع فــي االســتهاك خــال الربــع 

الثالــث مــن عــام 2022م حيــث ســجل نمــًوا ســنوًيا بنســبة 

8.9 فــي المئــة، ونمــًوا ربعًيــا يقــّدر بنحــو 1.9 فــي المئــة. 

بطاقــات  عبــر  اإللكترونيــة  التجــارة  وقــد ســجلت مبيعــات 

ــة  مــدى أعلــى نســبة ارتفــاع ســنوي بنســبة 61.6 فــي المئ

تلتهــا مبيعــات نقــاط البيــع بارتفــاع ســنوي بلــغ 19.2 فــي 

المئــة. وفــي المقابــل، ســجلت شــيكات المقاصــة لألفــراد 

بنســبة  ســنوًيا  انخفاًضــا  النقديــة  والســحوبات  والشــركات 

التوالــي  علــى  المئــة  فــي  و1.6  المئــة  فــي   11.5 بلغــت 

)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 الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا 

بنســبة 22.4 فــي المئــة حيــث بلغــت مــا قيمتــه 37.5 مليــار 

ريــال، بينمــا ســّجلت انخفاًضــا ربعًيــا بنســبة 2.8 فــي المئــة 

)الرســم البيانــي رقــم 8(. 

مبيعات نقاط البيع التجارة اإللكترونية )بطاقات مدى(
السحوبات النقدية واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية )المحور األيسر(شيكات المقاصة )أفراد وشركات(
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الناتج المحلي اإلجمالي
الخدمات المصرفية المحتسبة

خدمات جماعية واجتماعية وشخصية
خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات األعمال

النقل والتخزين واإلتصاالت
تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق

التشييد والبناء
الكهرباء والغاز والماء

الصناعات التحويلية
التعدين والتحجير

الزراعة، الغابات، واألسماك
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الرسم البياني رقم 10: مبيعات اإلسمنت داخل المملكة

المصدر: شركات اإلسمنت في المملكة العربية السعودية.

الرسم البياني رقم 9:  النمو السنوي لمؤشر اإلنتاج 
الصناعي

مؤشر اإلنتاج الصناعي
تشــير بيانــات الرقــم القياســي العــام لإلنتــاج الصناعــي فــي 

الربــع الثالــث مــن عــام 2022م إلــى ارتفاعــه بنســبة 16.7 

فــي المئــة علــى أســاس ســنوي مدفوًعــا بارتفــاع نشــاط 

الصناعــة التحويليــة ونشــاط التعديــن واســتغال المحاجــر 

فــي  و14.6  المئــة  فــي   25.3 النمــو  نســب  بلغــت  حيــث 

إمــدادات  نشــاط  ارتفــاع  وكذلــك  التوالــي،  علــى  المئــة 

الكهربــاء بنســبة 7.3 فــي المئــة. مــن جهــة أخــرى، شــهد 

مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي تحســًنا ربعًيــا ليســجل نمــًوا نســبته 

4.5 فــي المئــة مدفوًعــا بارتفــاع نشــاط إمــدادات الكهربــاء 

واســتغال  التعديــن  ونشــاط  المئــة،  فــي   37.7 بنســبة 

المحاجــر بنســبة 4.1 فــي المئــة، ونشــاط الصناعــة التحويليــة 

بنســبة 2.6 فــي المئــة )الرســم البيانــي رقــم 9(.

مبيعات اإلسمنت داخل المملكة
ــا ســنوًيا  ســجلت مبيعــات اإلســمنت داخــل المملكــة ارتفاًع

فــي   7.4 بنســبة  2022م  عــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــال 

المئــة حيــث بلغــت كميــة المبيعــات نحــو 12.3 مليــون طــن، 

وســّجلت المبيعــات انخفاًضــا ربعًيــا بنســبة 13.7 فــي المئــة 

)الرســم البيانــي رقــم 10(. 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

3-2 القطاع النفطي
تطورات إنتاج النفط الخام

ســّجل متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط الخــام خــال الربــع 

الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بلــغ 14.7 فــي المئــة 

مقارنــه بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق، وحقــق كذلــك 

ارتفاًعــا بنســبة 4.1 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الســابق، ليبلــغ 

متوســط اإلنتــاج نحــو 10.9 مليــون برميــل يومًيــا )الرســم 

البيانــي رقــم 11(.  

تطورات أسعار النفط
ســجل متوســط ســعر النفط العربي الخفيف خال الربع الثالث 

مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 42.0 فــي المئة مقارنة 

بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق، وكذلــك ســجل انخفاًضــا 

بنســبة 8.4 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ متوســط 

ســعر البرميــل 104.3 دوالًرا )الرســم البيانــي رقــم 11(.

طن
ن 

يو
مل

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

المصدر: أوبك.
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3-3 المالية العامة
اإليرادات والمصروفات

ســجل إجمالــي اإليــرادات الفعلية للميزانية خــال الربع الثالث 

مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا مقــداره 24.0 فــي المئــة 

لتبلــغ 301.9 مليــار ريــال، حيــث بلغــت اإليــرادات النفطيــة 

المئــة  فــي   75.9 نســبته  مــا  وشــكلت  ريــال  مليــار   229.0

مــن إجمالــي اإليــرادات. ومــن جانــب آخــر، بلغــت اإليــرادات 

غيــر النفطيــة 72.8 مليــار ريــال، حيــث شــكلت الضرائــب علــى 

الســلع والخدمــات النصيــب األكبــر من اإليــرادات غير النفطية 

بمــا نســبته 61.6 فــي المئــة.

ارتفــع إجمالــي المصروفــات الفعليــة للميزانيــة خــال الربــع 

الثالــث مــن عــام 2022م بنســبة 21.6 فــي المئة على أســاس 

ســنوي ليبلــغ 287.7 مليــار ريــال، حيــث بلغت النفقــات الجارية 

247.3 مليــار ريــال وشــكلت نســبتها 85.9 فــي المئــة مــن 

إجمالــي المصروفــات، وشــكلت تعويضــات العامليــن النصيب 

ــة. ومــن  ــة مــن النفقــات الجاري ــر بنســبة 51.3 فــي المئ األكب

جانــب آخــر، بلغــت النفقــات الرأســمالية 40.5 مليــار ريــال، حيــث 

ــي النفقــات.  ــة مــن إجمال شــكلت مــا نســبته 14.1 فــي المئ

ــع الثالــث  ــة خــال الرب ــى مــا ســبق، ســجلت الميزاني ــاًء عل وبن

مــن عــام 2022م فائًضــا مقــداره 14.1 مليــار ريــال )الرســم 

البيانــي رقــم 12(.

وبالنظــر ألداء الميزانيــة خــال الفتــرة )يناير-ســبتمبر( مــن عــام 

الفعليــة  2022م، ســجل إجمالــي اإليــرادات والمصروفــات 

للميزانيــة ارتفاًعــا ســنوًيا بنســبة 36.5 فــي المئــة و14.1 فــي 

المئــة علــى التوالــي، لتحقــق بذلــك الميزانيــة خــال الفتــرة 

)يناير-ســبتمبر( مــن عــام 2022م فائًضــا مقــداره 149.5مليــار 

ريــال مقارنــًة بعجــز مقــداره 5.4 مليــار ريــال لنفــس الفتــرة مــن 

العــام الســابق. 

الدين العام 
ســجل رصيــد الديــن العــام خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م 

ارتفاًعــا ســنوًيا مقــداره 2.5 فــي المئــة ليبلــغ 971.8 مليــار 

ريــال، حيــث بلــغ الديــن الداخلــي 610.1 مليــار ريــال )يمثــل 

62.8 فــي المئــة( بارتفــاع نســبته 8.8 فــي المئــة علــى أســاس 

ســنوي. ومــن جانــب آخــر، بلــغ الديــن الخارجــي 361.8 مليــار 

بانخفــاض نســبته 6.7 فــي  المئــة(  )يمثــل 37.2 فــي  ريــال 

المئــة علــى أســاس ســنوي )الرســم البيانــي رقــم 13(. 

الرسم البياني رقم 13: تطورات الدين العام

المصدر: وزارة المالية.

الرسم البياني رقم 12: تطورات اإليرادات والمصروفات

المصدر: وزارة المالية.

ال
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3-4 التضخم
متوسط الرقم القياسي العام 

ألسعار المستهلك
ســّجل متوســط الرقــم القياســي العــام ألســعار المســتهلك 

ــا ســنوًيا نســبته  ــع الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًع خــال الرب

2.9 فــي المئــة، وحقــق ارتفاًعــا ربعًيــا نســبته 1.0 فــي المئــة. 

ويعــزى هــذا االرتفــاع إلــى االرتفــاع فــي قســم المطاعــم 

ســنوي،  أســاس  علــى  المئــة  فــي   7.1 بنســبة  والفنــادق 

وكذلــك االرتفــاع فــي قســم التعليــم بنســبة 5.7 فــي المئــة 

علــى أســاس ســنوي، واالرتفــاع فــي قســم الترفيــه والثقافــة 

بنســبة 4.2 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. وفــي المقابــل، 

ســجل قســم المابــس واألحذيــة خــال الربــع الثالــث مــن عــام 

2022م أعلــى نســبة انخفــاض ســنوي بيــن األقســام الرئيســة 

بنســبة 1.0 فــي المئــة مقارنــة بالربــع المقابــل مــن العــام 

ــي رقــم 14(.  الســابق )الرســم البيان

  

3-5 القطاع الخارجي
التجارة الخارجية

ارتفــع إجمالــي قيمــة الصــادرات فــي الربــع الثانــي مــن عــام 

2022م بنســبة 85.1 فــي المئــة ليبلــغ نحو 429.8 مليار ريـــال 

مقارنــًة بنحــو 232.2 مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل مــن عــام 

2021م، وكان ذلــك نتيجــة الرتفــاع قيمــة الصــادرات النفطية 

ــال، فــي حيــن  بنحــو 106.5 فــي المئــة لتبلــغ 343.7 مليــار ريـ

المئــة  فــي   31.0 بنحــو  النفطيــة  غيــر  الصــادرات  ارتفعــت 

)تشــمل إعــادة التصديــر( لتبلــغ 86.2 مليـــار ريـــال. وشــكلت 

الصــادرات النفطيــة مــا نســبته 80.0 فــي المئــة مــن إجمالــي 

الصــادرات، بينمــا شــكلت الصــادرات غيــر النفطيــة 20.0 فــي 

المئــة مــن إجمالــي الصــادرات. فــي المقابــل، ارتفعــت قيمــة 

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

21.7 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن عــام 2021م 

ــال )الرســم البيانــي رقــم 15(. لتبلــغ نحــو 171.0 مليــار ريـ

الرسم البياني رقم 15: التجارة الخارجية

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء. الرسم البياني رقم 14: معدل التغير السنوي في الرقم 
القياسي العام ألسعار المستهلك

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

ميزان المدفوعات
الحساب الجاري

تشــير التقديــرات األوليــة إلــى تحقيــق فائــض فــي ميــزان 

2022م  عــام  مــن  الثانــي  الربــع  خــال  الجــاري  الحســاب 

مقــداره 170.1 مليــار ريـــال مقارنــًة بفائــض مقــداره 26.5 

مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل مــن عــام 2021م. ويعــود 

ذلــك إلــى تســجيل فائــض فــي ميــزان الســلع والخدمــات 

ــًة بفائــض قــدره 53.9 مليــار  ــال مقارن قــدره 197.5 مليــار ريـ

حيــث ســجل  2021م،  عــام  مــن  المقابــل  الربــع  فــي  ريــال 

ميــزان الســلع فائًضــا قــدره 272.2 مليــار ريـــال نتيجــة ارتفــاع 

قيمــة الصــادرات الســلعية بنســبة 85.4 فــي المئــة لتبلــغ 

ــال فــي  ــار ريـ ــي 232.2 ملي ــًة بحوال ــال مقارن ــار ريـ 430.5 ملي

الربــع المقابــل مــن عــام 2021م، علــى الرغــم مــن ارتفــاع 

الــواردات الســلعية )فــوب( بنســبة 23.2 فــي المئــة لتبلــغ 

158.3 مليــار ريـــال  مقارنــة بنحــو 128.4 مليــار ريـــال في الربع 

ــل مــن عــام 2021م. وارتفــع عجــز حســاب الخدمــات  المقاب

ــار  ــع الثانــي مــن عــام 2022م ليصــل إلــى 74.7 ملي فــي الرب

ريـــال مقارنــة بـــ 49.8 مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل مــن 

ــي بنســبة 33.4  ــزان الدخــل األول العــام الســابق. وارتفــع مي

السلع والخدمات المتنوعة

المطاعم والفنادق

التعليم

الترفيه والثقافة

التصاالت

النقل

الصحة

تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها

السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى

المابس واألحذية

التبغ

األغدية والمشروبات

الرقم القياسي العام
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فــي المئــة ليبلــغ 19.2 مليــار ريــال فــي الربــع الثانــي مــن 

عــام 2022م مقارنــة بحوالــي 14.4 مليــار ريــال فــي الربــع 

حســاب  عجــز  ارتفــع  كذلــك  الســابق.  العــام  مــن  المقابــل 

الدخــل الثانــوي بنســبة 11.3 فــي المئــة ليصــل إلــى حوالــي 

ــال فــي الربــع الثانــي  ــال مقابــل 41.9 مليــار ريـ 46.6 مليــار ريـ

مــن العــام الســابق.

الحساب الرأسمالي

ســجل بنــد الحســاب الرأســمالي خــال الربــع الثانــي مــن عــام 

2022م تدفًقا للخارج بقيمة 2.7 مليار ريـال مقابل تدفق للخارج 

بنحــو 1.2 مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل مــن العــام الســابق. 

الحساب المالي

ســجل صافــي االســتثمارات المباشــرة خــال الربــع الثانــي مــن 

عــام 2022م ارتفاًعــا بقيمــة 37.4 مليــار ريـــال، وذلــك بســبب 

ارتفــاع قيمــة صافــي حيــازة األصــول الماليــة في الخــارج بمبلغ 

45.2 مليــار ريـــال، مقابــل ارتفــاع أقــل فــي قيمــة صافي تحّمل 

الخصــوم فــي الداخــل والتــي ُقــّدرت بحوالــي 7.9 مليــار ريـــال. 

وارتفــع صافــي اســتثمارات الحافظــة بمبلــغ 57.2 مليــار ريـــال، 

مقارنــة بارتفــاع بحوالــي 12.6 مليــار ريـــال فــي الربــع المقابــل 

األخــرى  الســابق. وارتفــع صافــي االســتثمارات  العــام  مــن 

بنحــو 4.1 مليــار ريـــال، مقابــل ارتفــاع بنحــو 50.1 مليـــــــار ريـــــــال 

الربـــــع المقابـــــل مــن العــام الســابق. وســجل صافــي  فــي 

األصــول االحتياطيــة ارتفاًعــا بمبلــغ 57.5 مليــار ريـــال في الربع 

الثانــي مــن عــام 2022م مقابــل انخفــاض بمبلــــغ 3.6 مليــــــار 

ريـــــال في الربـــع المقابـــل مـــن العــــام السابق، حيث ارتفعت 

ــال )الناتــج  األصــول االحتياطيــة األخــرى بمبلــغ 60.5 مليــار ريـ

مــن ارتفــاع بنــد االســتثمار فــي األوراق الماليــة بمبلــغ 3.6 

ــغ  ــع بمبل ــة وودائ ــد عمل ــى ارتفــاع بن ــال باإلضافــة إل ــار ريـ ملي

56.8 مليــار ريــال( مقابــل انخفــاض بمبلــغ 5.3 مليــار ريـــال فــي 

الربــع المقابــل مــن العــام الســابق. 

4-1 التطورات في القطاع المصرفي
عرض النقود

ســّجل عــــــرض النقـــــــود بتعريفــــه الشامــــــل )ن3( خــال الربــع 

الثالــث مــن عـــــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 9.0 فــي 

المئــة )203.4 مليــار ريـــال( مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن العــام 

الســابق، وحقــق أيًضــا ارتفاًعــا ربعًيــا نســبته 1.1 فــي المئــة 

)26.8 مليــار ريـــال( ليبلــغ نحــو 2,465.8 مليــار ريـــال )الرســم 

البيانــي رقــم 16(. 

االئتمان المصرفي
الخــاص  للقطاعيــن  المقــدم  المصرفــي  االئتمــان  ســجل 

والعــام خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا 

بنســبة 15.3 فــي المئــة )306.4 مليــار ريــال(، وحقــق أيًضــا 

ارتفاًعــا ربعًيــا بنســبة 3.3 فــي المئــة )73.7 مليــار ريــال( ليبلــغ 

ــي رقــم 17(.  ــال )الرســم البيان ــار ري 2,315.6 مليــــ

4- القطاع المالي 
والمصرفي

الرسم البياني رقم 16: عرض النقود )ن3( ومكوناته

المصدر: البنك المركزي السعودي.

نمو عرض النقود )ن3( )المحور األيمن(

ال
 ري
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القروض المصرفية حسب النوع
ســجلت القــروض العقاريــة فــي نهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 

 135.5( المئــة  فــي   27.0 نســبته  ســنوًيا  ارتفاًعــا  2022م 

مليــار ريـــال(، وشــّكلت بذلــك مــا نســبته 28.5 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االئتمــان المصرفــي. ويعــزى هــذا النمــو بشــكل 

رئيــس إلــى برامــج الحكومــة الهادفــة إلــى زيــادة نســبة تملــك 

إجمالــي  ارتفــع  أخــرى،  جهــة  ومــن  للمســاكن.  المواطنيــن 

القــروض االســتهاكية علــى أســاس ســنوي بنســبة 13.1 

فــي المئــة )51.6 مليــار ريــال(، حيــث شــكلت 19.9 فــي المئــة 

مــن إجمالــي االئتمــان المصرفــي )الرســم البيانــي رقــم 18(.  

4-2 التطورات في سوق التأمين 
والتمويل وأسواق رأس المال

تطورات سوق التأمين 
شــهدت ســوق التأمين ارتفـــاًعا فـــي إجمـــالي أقســـاط التـــأمين 

المكتتــب بهــا للربــع الثانــي مــن عــام 2022م بنســبة 28.8 فــي 

المئــة لتصــل إلــى مــا يقــارب 12.2مليــار ريــال مقابــــــل نحــو 9.5 

ــع المقابــل مــن العــام الســابق، بينمــا  ــال خــال الربــــ ــار ريــــ مليــــ

انخفــض إجمالــي أقســاط التأميــن علــى أســاس ربعــي بنســبة 

18.8 فــي المئــة. وجــاء ذلــك نتيجــة الرتفــاع إجمالــي األقســـاط 

المكتتـب بهــا للتــأمين الصحي على أساس سنوي بنسبة 31.8 

فــي المئــة وانخفاضــه مقارنــة بالربــع الســابق بنســبة 28.2 فــي 

المئــة، وارتفــاع إجمالــي األقســـاط المكتتـــب بهــا للتأميــن العام 

علــى أســاس ســنوي بنســبة 24.0 فــي المئــة، وانخفاضــه علــى 

أســاس ربعــي بنســبة 4.6 فــي المئــة. وكذلــك ارتفــاع إجمالــي 

األقســـاط المكتتـــب بهــا لتأميــن الحمايــة واالدخــار على أســاس 

ســنوي وربعــي بنســبة 35.1 و17.4 فــي المئــة علــى التوالــي 

)الرســم البيانــي رقــم 19(.   

الرســم البيانــي رقــم 19: إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتــب 
بها 

المصدر: البنك المركزي السعودي.

ال
 ري

يار
مل

الرسم البياني رقم 18: القروض المصرفية حسب النوع

المصدر: البنك المركزي السعودي.

النمو السنوي إلجمالي القروض المصرفية )المحور األيمن(

ال
 ري

يار
مل

الرسم البياني رقم 17: االئتمان المصرفي حسب القطاع

المصدر: البنك المركزي السعودي.

ال
 ري

يار
مل

النمو السنوي لائتمان المصرفي )المحور األيمن(

شركات التمويل
ارتفــع إجمالــي االئتمــان الممنــوح مــن شــركات التمويــل فــي 

الربــع الثانــي مــن عــام 2022م بنســبة 18.1 فــي المئــة ليصل 

ــع  إلــى 72.7 مليــار ريــال مقابــل 61.6 مليــار ريــال خــال الربــــ

العــام الســابق، وارتفــع علــى أســاس ربعــي  المقابــل مــن 

بنســبة 2.3 فــي المئــة. وحقــق التمويــل الممنــوح لألفــراد 

أعلــى ارتفــاع ســنوي بنســبة 19.9 فــي المئــة، فــي حيــن 

ارتفــع علــى أســاس ربعــي بنســبة 2.9 فــي المئــة )الرســم 

البيانــي رقــم 20(.   
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تطورات أسواق رأس المال
حقــق المؤشــر العــام ألســعار األســهم )تاســي( بنهايــة الربــع 

الثالــث مــن عــام 2022م، انخفاًضــا ســنوًيا نســبته 0.8 فــي 

ــا  ــع المقابــل مــن العــام الســابق وانخفاًض ــًة بالرب المئــة مقارن

ربعًيــا بنســبة 1.0 فــي المئــة ليبلــغ 11,405.3 نقطــة، كذلــك 

حقــق عــدد األســهم المتداولــة انخفاًضــا ســنوًيا نســبته 22.6 

فــي المئــة مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن عــام 2021م. وكذلــك 

انخفــض عــدد األســهم المتداولــة فــي الربــع الثالــث مــن عــام 

2022م بنســبة 17.9 فــي المئــة مقارنــة بالربــع الســابق ليبلــغ 

حوالــي 9.6 مليــار ســهم. أيًضــا، انخفضــت القيمــة اإلجماليــة 

لألســهم المتداولــة بنســبة 26.6 فــي المئــة مقارنــة بالربــع 

الســابق لتبلــغ نحــو 363.1 مليــار ريـــال، وســجلت انخفاًضــا 

ــل مــن  ــع المقاب ــًة بالرب ــة مقارن ســنوًيا نســبته 18.7 فــي المئ

العــام الســابق )الرســم البيانــي رقــم 21(. 

إضافــًة إلــى ذلــك، ســجلت ســوق الصكــوك والســندات ارتفاًعا 

ربعًيــا بالقيمــة االســمية المتداولــة بنســبة 261.9 فــي المئــة 

مقارنًة بالربع المقابل، حيث بلغ إجمالي قيمة التداوالت 2.5 

مليــار ريــال. كذلــك بالمقابــل، ســجل مؤشــر ســوق الصكــوك و 

الســندات انخفاًضــا ربعًيــا بنســبة 0.1 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع 

الســابق حيــث أغلــق المؤشــر عنــد مســتوى 956.5 نقطــة. 

4-3 تطورات التقنية المصرفية
نظام سريع 

خــال  نظــام ســريع  لعمليــات  اإلجماليــة  القيمــة  ارتفعــت 

ســنوي  أســاس  علــى  2022م  عـــــــام  مــن  الثالــث  الربــــــع 

بنسبـــــة 47.7 فــي المئــة لتبلــغ 16,867.8 مليــار ريــال. وبلــغ 

ريــال،  مليــار   2,491.1 نحــو  العمــاء  مدفوعــات  مجمــوع 

بارتفــاع نســبته 14.4 فــي المئــة علــى أســاس ســنوي. حيــث 

المفــردة 1,291.9 مليــار  المدفوعــات  قيــم  بلــغ مجمــوع 

ريــال، فــي حيــن بلــغ مجمــوع المدفوعــات المجمعــة حوالــي 

ــال. وبلــغ إجمالــي قيمــة المدفوعــات مــا  1,199.2 مليــار ريـ

ــال، بارتفــاع نســبته 54.5  بيــن المصــارف 14,084.3 مليــار ريـ

فــي المئــة علــى أســاس ســنوي.

مدى 
بلــغ إجمالــي العمليــات المنفــذة مــن خــال أجهــزة الصــرف 

اآللــي خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م مــا يقــارب 386.7 

مليــون عمليــة بإجمالــي ســحوبات نقديــة قــدره 138.5 مليــار 

وبلــغ  مــدى.  وعمليــات  المصــارف  عمليــات  شــملت  ريـــال 

إجمالــي العمليــات المنفــذة مــن خال أجهزة نقــاط البيع خال 

ــع الثالــث مــن عــام 2022م نحــو 1,900.8 مليــون عمليــة  الرب

بإجمالــي مبيعــات قــدره 142.9 مليــار ريـــال. إلــى جانــب ذلــك، 

بلــغ إجمالــي عــدد أجهــزة الصــرف اآللــي قرابــة 16.3 ألــف جهــاز 

فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2022م، وبلــغ عــدد بطاقــات 

الصــرف اآللــي المصــدرة مــن المصــارف المحليــة نحــو 41.1 

ــع فــي  ــغ عــدد أجهــزة نقــاط البي ــن بل ــون بطاقــة. فــي حي ملي

نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2022م حوالــي 1.3 مليــون جهــاز. 

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

المصدر: البنك المركزي السعودي.

ال
 ري

يار
مل

األفراد
المنشآت الصغيرة
النمو السنوي لإلجمالي )المحور األيمن(

المنشآت المتوسطة
متناهية الصغر

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(

طة
نق
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المقاصة  
بالنســبة إلحصــاءات المقاصــة للربــع الثالــث مــن عــام 2022م، 

فقد بلغ عدد الشيكات المقدمة من غرف المقاصـة )صـادرة 

وواردة( حوالي 343.6 ألف شــيًكا بقيمة إجمالية بلغت 76.9 

مليــار ريـــال، حيــث بلــغ عــدد شــيكات األفراد والمؤسســات نحو 

278.7 ألــف شــيك بقيمــة إجماليــة بلغــت 35.6 مليــار ريـــال، 

ــات بيــن المصــارف حوالــي 64.9 ألــف  ــغ عــدد الشيكـ فيمــا بلـ

شــيك بقيمــة إجماليــة بلغــت 41.3 مليــار ريـــال. 

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

يســعى البنــك المركــزي الســعودي إلــى تحقيــق األهــداف 

اإلســتراتيجية المنبثقــة مــن رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج 

تطويــر القطــاع المالــي، ومــن ذلــك تنميــة االقتصــاد الرقمــي 

وتمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم نمــو القطــاع الخــاص 

مــن خــال فتــح المجــال أمــام جهات جديدة لتقديــم الخدمات 

الماليــة. ويدعــم البنــك المركــزي االبتــكار فــي القطــاع المالــي 

الــذي ُيمّكــن الجهــات فــي الســوق مــن تطويــر نمــاذج أعمــال 

جديــدة. حيــث عمــل البنــك المركــزي فــي عــام 2021م علــى 

تطويــر مبادرتــه المتعلقــة بمشــروع المصرفيــة المفتوحــة 

وخدماتهــا وذلــك بالتعــاون مــع القطــاع المالــي.

وُتعــد المصرفيــة المفتوحــة ابتــكاًرا تقنًيــا ُيمّكــن الُعمــاء مــن 

مشــاركة بياناتهــم بأمــان مــع طــرف ثالــث، ممــا يــؤدي إلى فتح 

المجــال أمــام ابتــكار خدمــات ماليــة جديــدة وتقديمهــا. ويأتــي 

دور البيئــة التجريبيــة الخاصــة بالبنــك المركــزي هنــا بدعــم هــذه 

األهــداف وتحقيقهــا، فقــد صــرح البنــك المركــزي لـــ 6 شــركات 

تقنيــة ماليــة جديــدة خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2022م 

لتقديــم خدمــات المصرفيــة المفتوحــة فــي البيئــة التجريبيــة 

لتنضــم بذلــك إلــى قائمة الشــركات الُمصرح لها فــي الدفعات 

ماليــة  تقنيــة  10 شــركات  إلــى  اإلجمالــي  ليصــل  الســابقة، 

لتقديــم خدمــات المصرفيــة المفتوحــة فــي البيئــة التجريبيــة. 

المشــاركين  مــع  يعمــل  المركــزي  البنــك  أن  بالذكــر  الجديــر 

فــي القطــاع المالــي مــن البنــوك وشــركات التقنيــة الماليــة 

علــى بنــاء منظومــة متكاملــة لتطبيــق المصرفيــة المفتوحــة 

فــي المملكــة وتجهيزهــا وفًقــا ألفضــل المعاييــر الرقابيــة 

والتقنيــات الجديــدة المبتكــرة. باإلضافــة إلــى إعــان البنــك 

التجريبيــة  للبيئــة  التنظيمــي  اإلطــار  تحديــث  عــن  المركــزي 

الخاصــة بــه، وذلــك بهــدف زيــادة فعاليتــه وتحقيــق أهــداف 

إســتراتيجية التقنيــة الماليــة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع 

المالــي بــأن تكــون المملكــة فــي مصــاف الــدول الرائــدة فــي 

مجــال التقنيــة الماليــة.
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