
20
22

ي 
ثان

 ال
بع

الر
   

1



للمراسالت واالستفسارات 

بريدًيا:
البنك المركزي السعودي

إدارة األبحاث والتقارير االقتصادية
ص.ب 2992، الرياض 11169

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4633000 - 11 )966+(
research@sama.gov.sa :البريد اإللكتروني

ولمتابعــة أحــدث مــا ينشــره البنــك المركــزي الســعودي مــن 
تقاريــر، وتعليمــات المؤسســات الماليــة التــي يشــرف عليهــا، 
ومــن اإلحصــاءات النقديــة والمصرفيــة، وتقديــرات ميــزان 
المدفوعــات الربعيــة وغيــر ذلــك، يرجــى زيــارة موقــع البنــك 

علــى اإلنترنــت بالعنــوان التالــي:
http://www.sama.gov.sa

المركز الرئيس للبنك المركزي وفروعه

المركز الرئيس
الرياض

الفروع 
مكة المكرمة

المدينة المنورة 
الرياض

جدة 
الدمام 

الطائف 
بريدة 
جازان 
تبوك

أبها



1- الملخص التنفيذي

2- الرقم القياسي ألسعار المستهلك

2-1 تطورات الربع الثاني من عام 2022م

2-2 نسبة تأثير األقسام الرئيسة على الرقم القياسي ألسعار المستهلك

3- الرقم القياسي ألسعار الجملة

4- معدالت التضخم في أبرز الدول المصدرة للمملكة العربية السعودية

5- توقعات التضخم خالل الربع الثالث من عام 2022م

المحتويات

4

5

5

7

8

8

9



4

خم
ض

الت
ير 

قر
  ت

|  
ي

ود
سع

ي ال
كز

مر
ك ال

لبن
ا

 

1- الملخص التنفيذي

شــهد المســتوى العام للرقم القياســي ألســعار المســتهلك 

خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 

2.3 فــي المئــة مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الســابق، 

ــا نســبته 0.9 فــي المئــة مقارنــة بالربــع األول  وحقــق ارتفاًع

مــن عــام 2022م.

بيــن األقســام  ارتفــاع  نســبة  أعلــى  التعليــم  ســجل قســم 

الرئيســة فــي المؤشــر العــام لألســعار خــال الربــع الثانــي 

مــن عــام 2022م حيــث ارتفــع بنســبة 6.2 فــي المئــة مقارنــًة 

تــاه قســم األغذيــة  العــام الســابق،  بالربــع المقابــل مــن 

ــم قســم المطاعــم  ــة، ث والمشــروبات بنســبة 4.3 فــي المئ

والفنــادق بنســبة 4.1 فــي المئــة. وفــي المقابــل، ســجل 

عــام  مــن  الثانــي  الربــع  خــال  واألحذيــة  المابــس  قســم 

تــاه  المئـــــة،  فــــي   1.2 بنســبة  ســنوًيا  انخفاًضــا  2022م  

قســم التبــغ بنســبة 0.4 فــي المئــة.

الثاثــة  الرئيســة  األقســــام  تأثيـــــــر  نسبــــــة  إجمالــي  بلـــــغ 

)الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــــــرى، 

التضخــم  واألغذيـــــة والمشــروبات، والنقــــــل( مــن معـــدل 

ــال الربــع الثانــي مــن عــام  ــي المئــة خـ ــو 59.8 فـ العــام نحــــ

2022م مقابــل 59.5 فــي المئــة خــال الربــع نفســه مــن 

الســابق. العــام 

ســجل الرقــم القياســي ألســعار الجملــة فــي الربــع الثانــي مــن 

ــا بلغــت نســبته 9.7 فــي المئـــــة  ـً عــام 2022م ارتفاًعــا سنويــ

مقارنــة بالربــع المقابــل مــن العــام الماضــي.

للمملكــة  المصــدرة  الــدول  مقدمــة  فــي  الصيــن  جــاءت 

محققــًة ارتفاًعــا ســنوًيا فــي معــدل التضخــم نســبته 1.1 فــي 

المئــة، وســجلت ارتفاًعــا ربعًيــا نســبته 1.1 فــي المئــة. 

مــن المتوقــع محلًيــا أن يشــهد معــدل التضخــم خــال الربــع 

الثالــث مــن العــام الحالــي ارتفاًعــا مقارنــة بالربــع المقابــل 

مــن العــام الماضــي، كنتيجــة الســتمرار تحســن االســتهاك 

المحلــي الخــاص واالرتفــاع الملحــوظ فــي معــدالت التضخــم 

الغذائيــة  المــواد  أســعار  الخصــوص  وجــه  وعلــى  عالمًيــا 

والســلع األوليــة. وكذلــك مــن المتوقــع أن يســتمر معــدل 

التضخــم بتســجيل ارتفاًعــا طفيًفــا مقارنــة بالربــع الثانــي مــن 

العــام الحالــي كنتيجــة إلــى عوامــل موســمية منهــا موســم 

الحــج باإلضافــة إلــى موســم العــودة إلــى المــدارس.
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ــم قســم  ــة، ث ــم قســم النقــل بنســبة 3.7 فــي المئ ــة, ث المئ

الترفيــه والثقافــة بنســبة 2.9 فــي المئــة، ثــم قســم الســلع 

المئــة،  فــي   2.4 بنســبة  المتنوعــة  الشــخصية  والخدمــات 

ثــم قســم تأثيــث وتجهيــزات المنــزل وصيانتهــا بنســبة 1.6 

فــي المئــة, تــاه قســم الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز 

وأنــواع الوقــود األخــرى بنســبة 0.6 فــي المئــة، وأخيــًرا قســم 

ــل مــن  ــع المقاب ــة بالرب ــة مقارن الصحــة بنســبة 0.1 فــي المئ

العــام الســابق. بينمــا لــم يســجل قســم االتصــاالت أي تغييــر 

ــل مــن العــام الســابق. ــع المقاب ــة بالرب مقارن

خــال  واألحذيــة  المابــس  قســم  ســجل  المقابــل،  وفــي 

ــا ســنوًيا بنســبة 1.2  ــي مــن عــام 2022م انخفاًض ــع الثان الرب

ــة، تــاه ثــم قســم التبــغ بنســبة 0.4 فــي المئــة،  ــي المئـــ فــ

)الجــدول رقــم 1، والرســم البيانــي رقــم 2 ورقــــم 3(.

2- الرقم القياسي ألسعار 

المستهلك
شــهد المســتوى العــام للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك 

خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2022م ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 2.3 

فــي المئــة مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الســابق، وحقــق 

ارتفاًعــا نســبته 0.9 فــي المئــة مقارنــة بالربــع األول مــن عــام 

2022م )الجــدول رقــم 1، والرســم البيانــي رقــم 1(.

2-1 تطورات الربع الثاني من عام 2022م
خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2022م، ســجل قســم التعليــم 

ارتفــع  حيــث  الرئيســة  األقســام  بيــن  ارتفــاع  نســبة  أعلــى 

بنســبة 6.2 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع المقابــل مــن العــام 

 4.3 بنســبة  والمشــروبات  األغذيــة  قســم  تــاه  الســابق، 

فــي المئــة، ثــم قســم  المطاعــم والفنــادق بنســبة 4.1 فــي 

جدول رقم 1: األرقام القياسية ألسعار المستهلك لسنة األساس )2018 = 100( 

معدل التغير (%)

األوزان
الربع الثاني 

2021
الربع الثالث 

2021
الربع الرابع 

2021
الربع األول 

2022
الربع الثاني 

2022

الربع الثاني 
2022 / الربع 
األول 2022

الربع الثاني 
2022 / الربع 
الثاني 2021

100.0104.1104.5105.1105.5106.50.92.3الرقم القياسي العام

18.8116.5118.3118.4118.8121.62.34.3األغذية والمشروبات

0.4-0.6115.3114.6114.8114.8114.80.0التبغ  

1.2-4.2104.1103.7103.0102.5102.90.4المابس واالحذية  

 السكن والمياه والكهرباء
25.588.488.088.888.988.90.00.6والغاز وأنواع الوقود االخرى

6.7108.2108.4108.4109.3109.90.61.6تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها  

1.4103.1103.1102.7102.6103.20.50.1الصحة  

13.0113.0114.3114.2115.2117.21.73.7النقل  

0.20.0-5.6111.3111.0111.0111.6111.4اإلتصاالت  

3.1102.4103.3104.3104.6105.30.72.9الترفيه والثقافة  

2.993.995.399.099.599.80.36.2التعليم  

5.6112.0112.4113.6114.7116.51.64.1المطاعم والفنادق  

2.4 12.6106.0106.4107.3108.2108.60.3السلع والخدمات المتنوعة  
 

المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء.    
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الرسم البياني رقم 1: معدل تضخم الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لسنة األساس )2018 = 100(

الرسم البياني رقم 2: معدل تضخم الرقم القياسي ألسعار المستهلك حسب األقسام على أساس ربعي
)الربع الثاني مع الربع األول 2022(

الرسم البياني رقم 3: معدل التغير في الرقم القياسي العام ألسعار المستهلك واألقسام الرئيسة األكثر تأثيًرا 
)تغير سنوي(

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

%

%

%
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الرسم البياني رقم 4: نسبة تأثير األقسام الرئيسة على معدل التضخم العام  )الربع الثاني 2022م(

* األقسام األخرى تشمل: قسم الصحة، قسم الترفيه والثقافة، قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة وقسم التعليم.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

2-2 نســبة تأثيــر األقســام الرئيســة علــى الرقــم 
القياســي ألســعار المســتهلك

تتأثــر معــدالت التضخــم بالتغيــرات التــي تشــهدها أقســام 

الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك، حيــث حقــق قســم  

المرتبــة األولــى مــن حيــث نســبة  األغذيــة والمشروبـــــات 

التأثيــر بحوالــي 33.7 فــي المئــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 

2022م مقابــل 19.4 فــي المئــة لنفــس الربــع مــن العــام 

الســابق، تــاه قســم النقــل بنسبــــة 20.1 فــي المئــة مقابـــــل 

31.9 فــي المئــة لنفــس الربــع مــن العــام الســابق، ثــم قســم 

المطاعــم والفنــادق  بنســبة 9.5 فــي المئــة مقابــل 6.0 فــي 

ــع مــن العــام الســابق، ثــم قســم التعليــم  ــة لنفــس الرب المئ

بنســبة 7.4 فــي المئــة مقابــل 3.4 فــي المئــة لنفــس الربــع 

مــن العــام الســابق، ثــم قســم الســكن والميــاه والكهربــاء 

المئــة  فــي   6.1 بنســبة  األخــرى  الوقــود  وأنــواع  والغــاز 

مقابــل 8.2 فــي المئـــــة لنفــس الربــع مــن العــام الســابق، 

ثــم قســــم تأثيــث وتجهيــزات المنـــــزل وصيانتهــــــا  بنسبـــــة 

ــة لنــــفس  ــل 6.8 فــــي المئـــ ــة مقابــــ بلغـــــت 4.4 فـــــي المئـــ

الربـــــع مــن العـــــام الســابق، ثــــم قســـــم الترفيــه والثقافــة 

بنســبة 3.7 فــي المئــة مقابــــــل 1.9 فــي المئــة لنــــــفس الربع 

مــن العــام السابــــق، ثــــم قســـــم المابــس واألحذيــة بنســبة 

ــفس الربــع مــن  ــل 3.2 فــي المئــة لنــــ 2.1 فــي المئــة مقابــــ

العــام السابــــق، تـــــاه قســــــم االتصــاالت، الــذي بلــغ نســبة 

تأثيــره حوالــي 0.1 فــي المئــة مقابــل 9.8 فــي المئــة لنفــس 

ــم التبــغ بنســبة 0.1  ــًرا قســ الربــع مــن العــام الســابق، وأخيــــ

ــام  ــة لنفــس الربــع مــن العــ فــي المئــة مقابــل 1.0 فــي المئـ

الســابق.

الثاثــة  الرئيســة  تأثيـــــــر األقســــام  إجمالــي نسبــــــة  وبلـــــغ 

)الســكن والميــاه والكهربــاء والغــاز وأنــواع الوقــود األخــــــرى، 

التضخــم  واألغذيـــــة والمشــروبات، والنقــــــل( مــن معـــدل 

ــال الربــع الثانــي مــن عــام  ــي المئــة خـ ــو 59.8 فـ العــام نحــــ

2022م مقابــل 59.5 فــي المئــة خــال الربــع نفســه مــن 

العــام الســابق )الرســم البيانــي رقـــــــم 4(.
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3- الرقم القياسي ألسعار الجملة 
ســجل الرقــم القياســي ألســعار الجملــة فــي الربــع الثانــي 

ــا بلغــت نســبته 9.7 فــي  ـً مــن عــام 2022م  ارتفاًعــا سنويــ

ــة بالربــع المقابــل مــن العــام الســابق، وســجل  ــة مقارن المئـــ

ارتفاًعــا بنحــو 3.1 فــي المئــة مقارنــًة بالربــع الســابق )الرســم 

ــة  ــم 5(. وبالنظــر للرقــم القياســي ألســعار الجمل البيانــي رقـ

الزراعــة  منتجــات  قســم  ســجل  فقــد  األقســام،  حســب 

وصيــد األســماك فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2022م أعلــى 

نســبة ارتفــاع ســنوي بحوالــي 17.3 فــي المئــة، تــاه قســم 

ســلع أخــرى قابلــة للنقــل )فيمــا عــدا المنتجــات المعدنيــة 

فــي   10.9 نســبته  ســنوي  بارتفــاع  والمعــدات(  واآلالت 

المئــة، ثــم قســم  المنتجــات الغذائيــة والمشــروبات والتبــغ 

والمنســوجات بنســبة 8.2 فــي المئــة، ثــم قســم الخامــات 

المنتجــات  قســم  ثــم  المئــة،  فــي   7.5 بنســبة  والمعــادن 

المعدنيــة واآلالت والمعــدات بارتفــاع ســنوي بلغــت نســبته 

7.4 في المئة )الجـــــدول رقــــــم 2، والرسم البياني رقـــــم 5(.

 جدول رقم 2: األرقام القياسية ألسعار الجملة لسنة األساس )2014 = 100( 

معدل التغير (%)

األوزان
الربع الثاني 

2021
الربع الثالث 

2021
الربع الرابع 

2021
الربع األول 

2022
الربع الثاني 

2022

الربع الثاني 
2022 / الربع 
األول 2022

الربع الثاني 
2022 / الربع 
الثاني 2021

100.0137.2141.8143.4145.9150.43.19.7الرقم القياسي العام

8.7120.5124.2127.8133.0141.36.317.3منتجات الزراعة وصيد األسماك

0.6108.4110.2112.3114.0116.62.27.5الخامات والمعادن

المنتجات الغذائية والمشروبات 
17.3120.8121.8122.8126.0130.73.88.2والتبغ والمنسوجات

33.7159.5167.4169.5171.2176.83.310.9سلع أخرى

المنتجات المعدنية واآلالت 
39.7129.4133.1134.1136.3139.01.97.4والمعدات

 
المصدر:  الهيئة العامة لإلحصاء.    

الرسم البياني رقم 5: معدل تضخم الرقم القياسي ألسعار الجملة لسنة األساس )2014 = 100( 

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

4- معدالت التضخم في أبرز الدول 

المصدرة للمملكة العربية السعودية 
ألســعار  العــام  القياســي  الرقــم  مســتويات  إلــى  بالنظــر 

وبحســب  للمملكــة،  المصــدرة  الــدول  ألبــرز  المســتهلك 

بيانــات الربــع الثانــي  مــن عــام 2022م، جــاءت الصيــن فــي 

مقدمــة الــدول المصــدرة للمملكــة محققــًة ارتفاًعــا ســنوًيا 

فــي معــدل التضخــم نســبته 1.1 فــي المئة، وســجلت ارتفاًعا 

ربعًيــا نســبته 1.1 فــي المئــة. فيمــا شــهد معــدل التضخــم 

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ارتفاًعــا ســنوًيا فــي الربــع 

الثانــي نســبته 8.6 فــي المئــة، وســجل ارتفاًعــا ربعًيــا نســبته 

المئــة. فــي حيــن شــهد مســتوى األســعار فــي  3.0 فــي 

%
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جدول رقم 3: الرقم القياسي ألسعار المستهلك ألبرز الدول المصدرة للمملكة العربية السعوية   

معدل التغير (%)

الدول 

20212022

الربع الثاني 2022/ 
الربع األول 2022

الربع الثاني 2022/ 
الربع الثاني 2021 الربع األول 

2021
الربع الثاني 

2021
الربع الثالث 

2021
الربع األول 

2022
الربع الثاني 

2022

101.8100.8101.1102.2101.11.11.1الصين

277.8273.6269.3292.6284.13.08.6الواليات المتحدة األمريكية

166.1162.9159.8171.5166.53.07.3الهند

100.099.899.3101.7100.71.02.4اليابان

103.8102.7102.1107.5105.42.15.4كوريا الجنوبية
 

المصدر: مكاتب اإلحصاءات الوطنية.       

جدول رقم 4: مؤشر البنك الدولي ألسعار السلع األساسية لسنة األساس )2010 = 100(  

معدل التغير (%)

السلع األساسية 

بيانات مقدرةبيانات فعلية

2018201920202021202220232024

11.9-12.4-30.981.050.5-10.8-22.1الطاقة

0.2-7.7-1.84.524.217.7-4.6-الزراعة

0.5-10.4-1.76.530.822.9-4.1-األطعمة

1.18.93.20.70.7-1.9-3.8-المواد األولية

6.1-8.3-2.246.822.3-7.9-1.9المعادن 

15.0-11.4-10.580.669.2-6.30.9األسمدة

3.70.5-1.55.116.310.7-9.0-المشروبات
 

المصدر: البنك الدولي.       

5- توقعات التضخم خالل الربع الثالث 
من عام 2022م

تشــير توقعــات البنــك الدولــي لمؤشــر أســعار الســلع العالمية 

تضخميــة  ضغــوط  وجــود  إلــى  2022م(  )أبريــل  األساســية 

فــي أغلــب القطاعــات لعــام 2022م، حيــث تشــير التوقعــات 

إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة بنســبة 50.5 فــي المئــة، وأســعار 

األســمدة بنســبة 69.2 فــي المئــة، وأســعار المعــادن بنســبة 

22.3 فــي المئــة، وأســعار األطعمــة بنســبة 22.9 فــي المئــة، 

وأســعار الزراعة بنســبة 17.7 في المئة، وأســعار المشــروبات 

بنســبة 10.7 فــي المئــة، وأســعار المــواد األوليــة بنســبة 3.2 

فــي المئــة.

الهنــد ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 7.3 فــي المئــة، وســجل ارتفاًعــا 

ــا نســبته 3.0 فــي المئــة. وســجل معــدل التضخــم فــي  ربعًي

اليابــان ارتفاًعــا ســنوًيا نســبته 2.4 فــي المئــة، وســجل ارتفاًعــا 

ربعًيــا نســبته 1.0 فــي المئــة. كذلــك شــهد معــدل التضخــم 

ــا ســنوًيا نســبته 5.4 فــي المئــة،  ــا الجنوبيــة ارتفاًع فــي كوري

ــا نســبته 2.1 فــي المئــة مقارنــة بالربــع  ــا ربعًي وســجل ارتفاًع

األول مــن عــام 2022م )الجــدول رقــم 3(.

 وعلــى الجانــب اآلخــر محلًيــا، مــن المتوقــع أن يشــهد معــدل 

التضخــم خــال الربــع الثالــث مــن العــام الحالــي ارتفاًعــا مقارنــة 

بالربــع المقابــل مــن العــام الماضــي، كنتيجــة الســتمرار تحســن 

فــي  الملحــوظ  واالرتفــاع  الخــاص  المحلــي  االســتهاك 

أســعار  الخصــوص  وجــه  وعلــى  عالمًيــا  التضخــم  معــدالت 

المــواد الغذائيــة والســلع األوليــة. وكذلــك مــن المتوقــع أن 

يســتمر معدل التضخم بتســجيل ارتفاًعا طفيًفا مقارنة بالربع 

الثانــي مــن العــام الحالــي كنتيجــة إلــى عوامــل موســمية منها 

موســم الحــج باإلضافــة إلــى موســم العــودة إلــى المــدارس. 

)الجــدول رقــم 4(.
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