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مقدمــة
تصــدر وزارة الماليــة تقريــر األداء المالــي واالقتصــادي نصــف الســنوي للعــام 2022م،
كأحــد عناصــر سياســة الحكومــة فــي تطويــر منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة
ووضعهــا فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل ،دعمــاً لمبــادرات اإلفصــاح والشــفافية فــي
الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا الحكومــة وبمــا يتســق مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة
.2030
ويتضمــن التقريــر أبــرز التطــورات التــي أثــرت علــى األداء المالــي واالقتصــادي للمملكــة
خــال النصــف األول مــن العــام ،إذ يســتعرض التقريــر عــرض وتحليــل أداء الماليــة العامــة
وتحليــا
ومؤشــرات األداء االقتصــادي للنصــف األول مــن العــام ،كمــا يقــدم تحديثــاً
ً
لتقديــرات الماليــة العامــة حتــى نهايــة العــام ،وأبــرز مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للعــام

2022م فــي ضــوء التطــورات الراهنــة محليــاً ودوليــاً .علمــاً بــأن التوقعــات الــواردة فــي
التقريــر أوليــة ومبنيــة علــى المعلومــات المتاحــة عنــد إعــداد التقريــر .ويتبــع تبويــب البيانــات
الماليــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة ( )GFSM 2014الصــادر
مــن صنــدوق النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي موحــد ،ووفقــاً لألســاس النقــدي.

3

الملخص التنفيذي
شــهد اقتصــاد المملكــة خــال النصــف األول مــن العــام 2022م اســتمرار فــي
النمــو اإليجابــي علــى الصعيــد المالــي واالقتصــادي بوتيــرة أســرع مــن المتوقــع،
حيــث حققــت الميزانيــة فائضــاً مدعومــاً بزيــادة اإليــرادات النفطية وغيــر النفطية ،مع
توقــع اســتمرار التحســن فــي األداء المالــي واالقتصــادي خــال النصــف الثانــي مــن
هــذا العــام .وعلــى الرغــم مــن التحديــات الرئيســة التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي
جـ ّـراء الظــروف الجيوسياســية ومخــاوف التضخــم العالمــي والمتوقــع اســتمراره علــى
المــدى القريــب ،إال أن المملكــة قــد أثبتــت فاعليــة الــدور الــذي قامــت بــه لتخفيــف
هــذه اآلثــار محليــاً مــن خــال الخطــوات االســتباقية لتعزيــز األمــن الغذائــي وذلــك
لمواجهــة أزمــة الغــذاء وسالســل اإلمــداد عالميــاً باإلضافــة إلــى وضــع أســقف
علــى أســعار بعــض المشــتقات البتروليــة (البنزيــن) ،حيــث ســاهمت هــذه اإلجــراءات
فــي الحــد مــن تداعيــات ارتفــاع معــدالت التضخــم العالميــة مــع اســتمرارية تقديــم
الخدمــات الرئيســة بالمســتوى المطلــوب للمواطنيــن والمقيميــن والدعــم المســتمر
للســلع والخدمــات األساســية ،باإلضافــة إلــى اإلصالحــات التــي تــم إطالقهــا فــي
ظــل رؤيــة المملكــة  ،2030وهــذا بــدوره يعكــس مــدى مرونــة الحكومــة بالتعامــل
مــع أبعــاد التحديــات العالميــة الحاليــة ،وتُ عــد هــذه الخطــوة عامــل اســتقرار فــي ظــل
االحتمــاالت القائمــة باســتمرارية هــذه التحديــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط.
اإلجمالـــي

العــام 2022م ،كمــا أظهــرت بيانــات النصــف

• حق ــق

الناتـــج

المحلـــي

2022م بحس ــب البيان ــات الص ــادرة ع ــن

أداء النات ــج المحل ــي الحقيق ــي لألنش ــطة

الحقيقـــي ف ــي النص ــف األول م ــن الع ــام
الهيئ ــة العام ــة لإلحص ــاء نم ــواً إيجابي ــاً عل ــى
المس ــتوى الس ــنوي بمع ــدل %11.0
مقارن ــة بالنص ــف األول م ــن ع ــام 2021م،

وه ــو األعل ــى خ ــال األح ــد عش ــر عام ــاً

األول م ــن الع ــام الحال ــي ع ــودة مس ــتويات

غيـــر النفطيـــة إل ــى مس ــتويات أعل ــى م ــن
مس ــتويات م ــا قب ــل الجائح ــة بتحقي ــق نم ــو

إيجاب ــي ف ــي جمي ــع األنش ــطة االقتصادي ــة
غي ــر النفطي ــة حي ــث س ــجل خ ــال النص ــف

الماضي ــة .حي ــث س ــجل الناتـــج المحلـــي

األول م ــن الع ــام 2022م نم ـ ًـوا بمع ــدل

بمع ــدل  %21.6ف ــي النص ــف األول م ــن

2021م.

الحقيقـــي لألنشـــطة النفطيـــة نم ــواً

 %5.9مقارن ــة بالنص ــف األول م ــن ع ــام
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• ش ــهد اإلنفـــاق االســـتهالكي الخـــاص

2022م ليصــل إلــى  %9.7مقارنـ ًـة ب ـ %11.0

حقيقي ــاً بمع ــدل  %6.3مقارن ــة بالنص ــف

يع ــد أق ــل مع ــدل بطال ــة للس ــعوديين خ ــال

معظ ــم مؤشـــرات االســـتهالك الخـــاص

الق ــوى العامل ــة للرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام

خــال النصــف األول مــن عــام 2022م نمــواً

ف ــي الرب ــع الراب ــع م ــن ع ــام 2021م وال ــذي

األول م ــن ع ــام 2021م .وق ــد ش ــهدت

العش ــر أع ــوام الماضي ــة بحس ــب مس ــح

ارتفاع ــاً خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام

2022م الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء،

الحالــي .كمــا شــهدت مؤش ــرات االس ــتثمار

ف ــي حي ــن بل ــغ مع ــدل البطال ــة الكل ــي %5.8

الخــاص تعافيــاً كبيــراً فــي النصــف األول مــن
الع ــام 2022م مم ــا يعك ــس التحس ــن ف ــي
أداء القط ــاع الخ ــاص وال ــدور التنم ــوي ال ــذي

خ ــال الرب ــع الثان ــي م ــن الع ــام 2022م.
•

عل ــى ض ــوء النتائ ــج اإليجابي ــة ل ــأداء

االقتصــادي خــال النصــف األول مــن العــام

يق ــوم ب ــه صن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة

2022م ،مــن المتوقــع اســتمرار التحســن فــي

تكوي ــن رأس الم ــال الثاب ــت الحقيق ــي نم ــواً

الثان ــي م ــن الع ــام ،حي ــث تش ـ ــير التقدي ـ ــرات

والصنادي ــق التنموي ــة ،حي ــث حق ــق إجمال ــي

مؤش ــرات االقتص ــاد الكل ــي خ ــال النص ــف

حقيقي ــاً بنس ــبة  %23.7ف ــي النص ــف األول

األولي ــة إل ـ ــى نمـــــو الناتـــــج المحلـــــي

• وعل ــى الرغ ــم م ــن ارتف ــاع مع ــدالت التضخ ــم

لع ــام 2022م ويع ــد ه ــذا النم ــو أعل ــى م ــن

احت ــواء جان ــب كبي ــر م ــن ه ــذه الزي ــادة ف ــي

مدفوع ــا بنم ــو النات ــج المحل ــي
عن ــد ،%7.4
ً

م ــن الع ــام الحال ــي عل ــى أس ــاس س ــنوي.

العالمي ــة بمس ــتويات مرتفع ــة ،فق ــد ت ــم
المملك ــة ،حي ــث ارتف ــع الرقـــم القياســـي
ألســـعار المســـتهلك ف ــي النص ــف األول

م ــن الع ــام 2022م بنس ــبة  %1.9مقارن ــة
بارتف ــاع نس ــبته  %5.5للفت ــرة نفس ــها م ــن

الع ــام الماض ــي ،ومقاب ــل  %7.9كمتوس ــط
للتضخ ــم ف ــي دول مجموع ــة العش ــرين

خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام الحال ــي.

بينم ــا واص ـ ــل متوس ـ ــط المؤشـــــر العـــــام
ألســعار الجملــــة مس ـــاره التصاع ـــدي خــال
النص ــف األول مـ ــن عـ ــام 2022م مقارنـ ــة

بالفتــرة نفســها مـــن العـــام الماضـــي ليســـجل
ارتفاع ــا بنسـ ــبة .%10.8
ً

• انخف ــض معـــدل البطالـــة بي ــن المش ــتغلين

اإلجمالـــي الحقيقـــــي بحوال ـ ــي %8.0
المق ــدر ف ــي ميزاني ــة الع ــام المال ــي 2022م

لألنش ــطة النفطي ــة وغي ــر النفطي ــة .وم ــن

المتوقــع أن يشــهد مؤشــر
ناحيــة أخــرى مــن ُ

الرقـــم القياســـي ألســـعار المســـتهلك

ارتفاع ــا طفيف ــاً حت ــى نهاي ــة الع ــام ليص ــل
ً
إلــى حوالــي  %2.6فــي المتوســط إلجمالــي
عــام 2022م مقارنــة بالعــام 2021م ،نتيجــة

لالرتف ــاع الملح ــوظ ف ــي مس ــتويات األس ــعار

العالمي ــة ،ولكنه ــا تظ ــل أق ــل بش ــكل كبي ــر

مقارن ــة م ــع تقدي ــرات مع ــدالت التضخ ــم

العالم ــي بحس ــب م ــا تش ــير إلي ــه توقع ــات
تقري ــر آف ــاق االقتص ــاد العالم ــي الص ــادر ع ــن

صن ــدوق النق ــد الدول ــي ف ــي ش ــهر يولي ــو

2022م وال ــذي يتوق ــع أن يص ــل إل ــى .%8.3

الس ــعوديين خ ــال الرب ــع الثان ــي م ــن الع ــام
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• وق ــد انعكس ــت التط ــورات االقتصادي ــة

ه ــذا االرتف ــاع إل ــى األث ــر اإليجاب ــي لتطبي ــق

حقق ــت الميزانيـــة العامـــة للدولـــة فائضـــاً

خ ــال الس ــنوات الماضي ــة باإلضاف ــة إل ــى

اإليجابي ــة عل ــى أداء المالي ــة العام ــة ،حي ــث

بل ــغ حوال ــي  135ملي ــار ري ــال خ ــال النص ــف

المب ــادرات لتنمي ــة اإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة

التط ــورات ف ــي أس ــواق البت ــرول.

األول م ــن الع ــام 2022م ،مقارن ــة بعج ــز بل ــغ

• بل ــغ إجمالـــي النفقـــات حت ــى منتص ــف

الع ــام الس ــابق .وم ــن المتوق ــع أن تس ــجل

نس ــبته  %10.3أي بحوال ــي  48ملي ــار ري ــال

ري ــال ( %2.3م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي).

وبذل ــك يص ــل إجمال ــي م ــا ت ــم إنفاق ــه حت ــى

الفائ ــض المق ــدر ف ــي الميزاني ــة ،وعلي ــه ت ــم

المعتم ــدة.

نحــو  12مليــار ريــال فــي الفتــرة المماثلــة مــن

العــام 2022م نحــو  513مليــار ريــال ،بارتفــاع

الميزانيــة فائضــاَ بنهايــة العام مقــداره  90مليار

مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق؛

حيــث اســتهدفت الحكومــة المحافظــة علــى

ش ــهر يوني ــو  %53.7م ــن إجمال ــي الميزاني ــة

تســريع اإلنفــاق علــى المشــاريع االســتراتيجية

• وم ــن المتوق ــع أن يبل ــغ إجمال ــي النفق ــات

ذات العائــد االقتصــادي المرتفــع والتــي تأثــرت

لعـــام 2022م حوال ــي  1,132ملي ــار ري ــال

• بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات الفعل ــي ف ــي

المعتم ــدة والبالغ ــة نح ــو  955ملي ــار ري ــال

 648ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته %43.2

اإلجمال ــي ،ويأت ــي ذل ــك لتعزي ــز منظوم ــة

حي ــث ارتفع ــت اإلي ــرادات غي ــر النفطي ــة

الدع ــم اإلضاف ــي لمس ــتفيدي الضم ــان

تحس ــن األنش ــطة االقتصادي ــة والتعاف ــي

وبرنامــج دعــم صغــار مربــي الماشــية والســلع

اإلي ــرادات النفطي ــة بنس ــبة  %74.5نتيج ــة

األس ــعار عالمي ــاً  ،والتعجي ــل بتنفي ــذ بع ــض

الع ــام الحال ــي مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن

واالجتماع ــي الممكّ ن ــة لرؤي ــة المملك ــة

اإليجاب ــي للنص ــف األول م ــن الع ــام الحال ــي

فت ــرة جائح ــة كوفي ــد.19-

خط ــط تنفيذه ــا خ ــال فت ــرة الجائح ــة.

بارتف ــاع نس ــبته  %18.5ع ــن الميزاني ــة

النص ــف األول م ــن الع ــام 2022م حوال ــي

وهــو مــا يشــكل  %28.8مــن الناتــج المحلــي

مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها م ــن الع ــام الس ــابق،

الدع ــم واإلعان ــات االجتماعي ــة م ــن خ ــال

بنس ــبة  %5.0ع ــن الفت ــرة المماثل ــة نتيج ــة

االجتماع ــي ،وبرنام ــج حس ــاب المواط ــن

االقتص ــادي ،وم ــن جه ــة أخ ــرى ارتفع ــت

األساس ــية لمواجه ــة تداعي ــات ارتف ــاع

الرتف ــاع أس ــعار النف ــط العالمي ــة خ ــال

البرامــج والمشــاريع ذات العائــد االقتصــادي

الع ــام 2021م .وف ــي ظ ــل األداء الفعل ــي

 ،2030والت ــي تأث ــرت خط ــط تنفيذه ــا خ ــال

وكذل ــك توق ــع اس ــتمرار التحس ــن ف ــي أداء

• بلغ ــت االحتياج ــات التمويلي ــة حت ــى النص ــف

إجمال ـ ــي اإلي ـ ــرادات لكام ــل الع ــام حوال ــي

ممثلــة بســداد أصــل الديــن ،وقــد تــم تمويــل

مقارن ـ ــة بتقدي ــرات الميزاني ــة؛ حي ــث يع ــود

المحلي ــة.

النش ــاط االقتص ــادي ،م ــن المتوق ــع أن يبل ــغ

األول مــن العــام الحالــي نحــو  54مليــار ريــال

 1,222ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ـ ــبته %16.9

ه ــذه االحتياج ــات م ــن خ ــال اإلص ــدارات
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• م ــن المتوق ــع أن يبل ــغ إجمال ــي اإلص ــدارات

منتص ــف ه ــذا الع ــام ،وم ــن المتوق ــع تنفي ــذ

مقارن ــة بحوال ــي  43ملي ــار ري ــال وف ــق

المتاح ــة وأوض ــاع األس ــواق بنح ــو  32ملي ــار

لكام ــل الع ــام حوال ــي  115ملي ــار ري ــال

عملي ــات اقت ــراض إضافي ــة بحس ــب الف ــرص

خط ــة االقت ــراض المعتم ــدة لع ــام 2022م،

ريــال خــال النصــف الثانــي مــن العــام 2022م

حي ــث ت ــم اس ــتغالل الف ــرص المتاح ــة خ ــال

ش ــاملة عملي ــات التموي ــل الحكوم ــي البدي ــل.

الع ــام الحال ــي لخف ــض احتياج ــات التموي ــل

وتبعــا لذلــك ،مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي
•
ً

تمويلي ــة مس ــبقة تس ــاهم ف ــي خف ــض

الحال ــي أي م ــا نس ــبته  %25.1م ــن النات ــج

األس ــواق وأس ــعار الفائ ــدة.

النس ــبة المق ــدرة ف ــي الميزاني ــة والت ــي

لع ــام 2023م م ــن خ ــال تنفي ــذ عملي ــات

الدي ــن الع ــام  985ملي ــار ري ــال بنهاي ــة الع ــام

مخاط ــر إع ــادة التموي ــل ف ــي ظ ــل تقلب ــات

المحل ــي اإلجمال ــي ،وذل ــك بانخف ــاض ع ــن

• ت ــم اقت ــراض نح ــو  83ملي ــار ري ــال حت ــى

تع ــادل .%25.9

ملخص األداء المالي الفعلي في النصف األول من عام 2022م
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

513
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453
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تطــورات األداء الفعلــي نصــف الســنوي
والتقديــرات المتوقعــة للعــام 2022م
أوال :تطورات وتوقعات االقتصـــاد المحلـــي
ً
شــــهد اقتصــــاد المملكـــة خــال العــــام 2020م انخفــاض فــي أداء االقتصــاد
المحلــي جــراء تطــورات جائحــة (كوفيــد )19-بنســبة  %4.1فــي الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الحقيقــي واألنشــطة غيــر النفطيــة بنســبة  %3.4علــى أســاس ســنوي.
وعلــى الرغــم مــن هــذا االنخفــاض ،إال أنــه يعــد أقــل مــن االنخفاضــات التــي شــهدتها
االقتصــادات المتقدمــة التــي بلغــت حوالــي  ،%4.5وذلــك نتيجــة لإلجــراءات والتدابير
االحترازيــة الناجحــة التــي اتخذتهــا الحكومــة لتحفيــز االقتصــاد والتــي ســارعت فــي
عــودة النشــاط االقتصــادي لمســتويات مــا قبــل الجائحــة ،واســتمرت عمليــة التعافــي
االقتصــادي فــي عــام 2021م ،حيــث ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي نمــواً
بـــنسبة  %3.2مدفوعــاً بنمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي لألنشــطة غيــر النفطيــة الــذي
بلــغ  .%6.1وشــهد النصــف األول مــن العــام 2022م اســتمرار هــذا التعافــي إذ بلــغ
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي  %11.0مدفوعــاً بنمــو كل مــن
األنشــطة النفطيــة وغيــر النفطيــة.
اإلجمالـــي

األول م ــن الع ــام الحال ــي 2022م نم ـ ًـوا ف ــي

2022م نم ــواً إيجابي ــاً عل ــى المس ــتوى

حي ــث س ــجل الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي

• ش ــهد

الناتـــج

المحلـــي

الحقيق ــي خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام

الس ــنوي بمع ــدل  %11.0مقارن ــة بالنص ــف
األول م ــن ع ــام 2021م .حي ــث س ــجل
الناتـــج المحلـــي الحقيقـــي لألنشـــطة

النفطيـــة  %21.6ف ــي النص ــف األول م ــن

جمي ــع األنش ــطة االقتصادي ــة غي ــر النفطي ــة

لألنشـــطة غيـــر النفطيـــة خ ــال النص ــف

إيجابي ــا عل ــى
األول م ــن الع ــام 2022م نم ـ ًـوا
ً
المس ــتوى الس ــنوي بمع ــدل  ،%5.9مقارن ــة

بالنص ــف األول م ــن ع ــام 2021م.

الع ــام 2022م ،وذل ــك نتيج ــة لزي ــادة إنت ــاج

• كم ــا س ــجل اإلنف ــاق االس ــتهالكي الخ ــاص

بم ــا يق ــارب  %22.2ف ــي النص ــف األول م ــن

نم ــواً حقيقي ــاً بمع ــدل  %6.3عل ــى أس ــاس

العــام الســابق .كمــا أظهــرت بيانــات النصــف

2021م .وق ــد ش ــهدت معظ ــم مؤشـــرات

المملك ــة للنف ــط بحس ــب اتفاقي ــة أوب ــك+

خ ــال النص ــف األول م ــن ع ــام 2022م

العــام 2022م مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن

س ــنوي مقارن ــة بالنص ــف األول م ــن ع ــام
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االس ــتهالك الخ ــاص ارتفاع ــاً خ ــال النص ــف

بارتف ــاع نس ــبته  %5.5خ ــال الفت ــرة نفس ــها

قيمـــة عمليـــات نقـــاط البيـــع والتجـــارة

ارتفاع ــا ف ــي ش ــهر يوني ــو 2022م
التضخ ــم
ً

األول م ــن الع ــام الحال ــي ،حي ــث س ــجلت

اإللكتروني ــة نم ـ ًـوا إيجابي ــاً من ــذ بداي ــة الع ــام
وحتــى شــهر يونيــو بنســبة  %19.3و%80.4
عل ــى التوال ــي مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن

الع ــام 2021م.

• كم ــا ش ــهدت مؤشـــرات االســـتثمار
تعافي ــا كبي ـ ًـرا مم ــا يعك ــس بش ــكل
الخـــاص
ً
واض ــح تحس ــن أداء القط ــاع الخ ــاص
وال ــدور التنم ــوي ال ــذي يق ــوم ب ــه صن ــدوق

االس ــتثمارات العام ــة والصنادي ــق التنموي ــة
األخ ــرى ف ــي تعزي ــز إجمال ــي تكوي ــن رأس
الم ــال الثاب ــت الحقيق ــي ال ــذي حق ــق نم ــواً

م ــن الع ــام الماض ــي .ف ــي حي ــن س ــجل

بنس ــبة  %2.3مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها م ــن
الع ــام 2021م ،حي ــث يع ــود ارتف ــاع مع ــدل

التضخـــم ف ــي النص ــف األول م ــن ع ــام
2022م إل ــى زي ــادة الضغ ــوط التضخمي ــة

لع ــدد م ــن القطاع ــات (مث ــل :األغذي ــة

والمش ــروبات ،الس ــكن والمي ــاه والكهرب ــاء،
والنق ــل) .كم ــا واص ـ ــل متوس ـ ــط المؤشـــــر

العــــام ألسعار الجملــــة مســاره التصاعــدي

خ ــال النص ــف األول مـ ــن عـ ــام 2022م
مقارنـــة بالفتــرة نفســها مـــن العـــام الماضـــي

ارتفاع ــا بنسـ ــبة  ،%10.8ف ــي حي ــن
ليسـ ــجل
ً

بنس ــبة  %23.7ف ــي النص ــف األول م ــن

ارتفاع ــا ف ــي ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام
ش ــهد
ً

مؤشـــر مديـــري المشـــتريات نم ــواً إيجابي ــاً

نفس ــها م ــن الع ــام 2021م.

الع ــام الحال ــي عل ــى أس ــاس س ــنوي .وأظه ــر

الحال ــي بحوال ــي  %8.1مقارن ــة بالفت ــرة

ف ــي أعم ــال القط ــاع الخ ــاص حي ــث بل ــغ

• وبالنظــر إلــى ســوق العمــل ،أظهــرت بيانــات

العــام الحالــي مســتوى  55.8نقطــة مقارنــة

البطال ــة بي ــن المش ــتغلين الس ــعوديين ف ــي

المتوس ــط للمؤش ــر ف ــي النص ــف األول م ــن
بمســتوى  55.4نقطــة فــي الفتــرة المماثلــة
ـجال أعل ــى نم ــو ف ــي
م ــن الع ــام 2021م مس ـ ً
شــهر يونيــو 2022م ب ـ  57نقطــة .كمــا ســجل

الهيئ ــة العام ــة لإلحص ــاء انخف ــاض مع ــدل

الرب ــع الثان ــي م ــن الع ــام 2022م ليص ــل
ألدن ــى مس ــتوياته خ ــال العش ــر س ــنوات
ـجال  %9.7مقاب ــل %11.0
الماضي ــة مس ـ ً

االئتمـــان المصرفـــي الممنـــوح للقطـــاع

ف ــي الرب ــع الراب ــع لع ــام 2021م ،كم ــا س ــجل

ارتفاعــاً بنســبة  %14.8علــى أســاس ســنوي

ليص ــل إل ــى نس ــبة  %19.3مقاب ــل %22.5

الخ ــاص ف ــي ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام الحال ــي

مقارن ــة بش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام الس ــابق.

• وق ــد ارتف ــع الرقـــم القياســـي ألســـعار
المســـتهلك (المؤش ــر الرئي ــس لمع ــدالت
التضخ ــم ف ــي المملك ــة) ف ــي النص ــف األول

معــدل البطالــة بيــن اإلنــاث تراجعــاً ملحوظــاً

خ ــال الرب ــع الراب ــع م ــن الع ــام 2021م ،كم ــا
تراج ــع مع ــدل البطال ــة للذك ــور ليص ــل إل ــى
مس ــتوى  %4.7مقاب ــل  %5.2ف ــي الرب ــع
الراب ــع م ــن الع ــام 2021م.

م ــن الع ــام 2022م بنس ــبة  %1.9مقارن ــة
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• ارتف ــع إجمال ــي الموج ــودات ل ــدى البن ــوك

ال ــذي يجعل ــه مح ــركاً للنم ــو ف ــي موج ــودات

بنســبة  %13.3ليصــل إلــى  3.5تريليــون ريــال

االس ــتهالكية ف ــي نهاي ــة الرب ــع الثان ــي

خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام 2022م

مقارن ــة ب ـ  3.1تريلي ــون ري ــال للفت ــرة نفس ــها
م ــن الع ــام الس ــابق ،ويدع ــم ه ــذا النم ــو

الزي ــادة ف ــي اإلق ــراض إذ تمث ــل محفظ ــة

الق ــروض م ــا يزي ــد ع ــن  %62م ــن إجمال ــي

األص ــول .وبالنظ ــر إل ــى محفظ ــة الق ــروض
ع ــن كث ــب ،نج ــد أن االئتم ــان الممن ــوح
للقط ــاع الخ ــاص ق ــد نم ــا بحوال ــي %14.8

عل ــى أس ــاس س ــنوي ،ويمث ــل االئتم ــان

الممن ــوح للقط ــاع الخ ــاص م ــا يزي ــد ع ــن
 %67مــن إجمالــي محفظــة القــروض ،األمــر

البن ــوك بش ــكل ع ــام .كم ــا نم ــت الق ــروض
بمق ــدار  %13.1مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة

م ــن الع ــام الس ــابق ،حي ــث تمث ــل الق ــروض
االس ــتهالكية  %15م ــن إجمال ــي محفظ ــة

الق ــروض .ويعتب ــر اس ــتمرار نم ــو االئتم ــان

الممن ــوح للقط ــاع الخ ــاص والق ــروض
االس ــتهالكية أم ــراً مطمئن ــاً وذل ــك لضم ــان
اس ــتمرار التأثي ــر اإليجاب ــي عل ــى نم ــو عناص ــر

النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي (تكوي ــن رأس

الم ــال الثاب ــت -االس ــتهالك الخ ــاص).

ويوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي نســـب النمـــو الســـنوية لـــكل مـــن (الموجـــودات  -االئتمـــان

الممن ــوح للقط ــاع الخ ــاص  -الق ــروض االس ــتهالكية) حت ــى النص ــف األول م ــن الع ــام 2022م:
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2019

2018

%5.0-

ﻧﻤﻮ اﻟﻘﺮوض اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ

المصــدر :البنك المركزي الســعودي
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تطورات سوق األوراق المالية (تداول)
ارتفع مؤشر الســـوق المالية السعودي

ومن ناحيـــة أخرى ،انخفـــض إجمالي عدد

2022م مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها م ــن الع ــام

2022م بحوال ــي  %41.9مقارن ــة بالنص ــف

األســـهم المتداولـــة خـــال النصـــف األول

(تـــداول) بنســـبة  %4.9بنهاي ــة النصف األول

األول م ــن الع ــام الس ــابق ،حي ــث بل ــغ ع ــدد

الس ــابق ،حي ــث أغل ــق المؤش ــر عن ــد مس ــتوى

األس ــهم المتداولة قرابة الـ  25.3مليار س ــهم،

 11,523نقط ــة بنهاي ــة النص ــف األول مرتفع ــاً

مقارن ــة بـ  43.6مليار س ــهم للنص ــف األول من

بـ ـ ـ  539نقط ــة ع ــن الفت ــرة نفس ــها م ــن العام

العام الس ــابق.

الس ــابق .فيم ــا كان ــت أعل ــى نقط ــة وص ــل
له ــا الس ــوق من ــذ بداي ــة الع ــام بتاري ــخ  8ماي ــو

وقد ارتفـــع عدد الشـــركات المدرجة في

2022م ،حي ــث أغل ــق المؤش ــر عن ــد مس ــتوى

مؤشـــر السوق المالية الســـعودي (تداول)،

 13,820نقط ــة.

خ ــال النص ــف األول من الع ــام 2022م ليصل

إل ــى  215ش ــركة مقارن ــة بـ  203ش ــركة مدرجة

وفـــي الوقـــت نفســـه ،بلغـــت القيمـــة

للفترة نفس ــها من الع ــام 2021م.

السوقية لألســـهم المصدرة بنهاية النصف

األول 2022م  11,445ملي ــار ري ــال ،مس ــجلة

وبالنظـــر إلـــى نســـب الملكيـــة ،بلغـــت

ارتفاع ــاً بلغ ــت نس ــبته حوال ــي  %17.7مقارن ــة

نســـبة األســـهم المملوكـــة للمســـتثمرين

بالنص ــف األول م ــن العام الس ــابق .كما بلغت

األجانـــب فـــي ســـوق األســـهم الســـعودية

القيمة اإلجمالية لألســـهم المتداولة خالل

(تـــداول) خالل النص ــف األول 2022م %13.2

النصـــف األول 2022م  1,038ملي ــار ري ــال

م ــن إجمال ــي األس ــهم الح ــرة .فيم ــا ش ــكلت

منخفض ــة بحوال ــي  %22.5مقارن ــة بالنص ــف

نس ــبة ملكي ــة الس ــعوديين  .%85.1ف ــي حي ــن

األول م ــن الع ــام 2021م.

ش ــكلت نس ــبة ملكي ــة الخليجيي ــن .%1.7

أداء مؤشر السوق المالية السعودي (تداول)
خالل النصف األول من العام 2022م
ﻧﻘﻄﺔ
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تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2022م
فـ ــي ضـ ــوء التطـ ــورات االقتصادية المحليـة

والعالميـ ــة والتحديـ ــات التـ ــي يواجهه ــا وم ــع

اس ـ ــتمرار التعاف ــي م ــن تداعي ـ ــات جائح ــة

المتوق ــع اس ــتمرار تحس ــن
(كوفي ـ ــد ،)19-م ــن ُ
المؤش ــرات االقتصادي ــة الكلي ــة ف ــي ع ــام
2022م حي ــث تش ـ ــير التقدي ـ ــرات األولية إل ـ ــى

نمـــــو الناتـــــج المحلـــــي اإلجمالي الحقيقــي

بحوال ـ ــي  %8.0لع ــام 2022م مرتفع ــاً مقارن ــة
بالتقدي ــرات المذك ــورة ف ــي بيان ميزاني ــة العام

المال ــي 2022م عن ــد  %7.4لع ــام 2022م،

كال م ــن النات ــج المحل ــي
مدفوع ــا بنم ــو
ً
ً
لألنش ــطة غي ــر النفطي ــة والنات ــج المحل ــي
لألنش ــطة النفطي ــة.

كم ــا تش ــير التقدي ــرات األولي ــة إل ــى نمــــو

الناتـــج المحلـــي لألنشـــطة غيــــر النفطــــية
تزامنً ـــا م ــع النم ــو اإليجاب ــي ال ــذي ش ــهدته

األنش ــطة فـ ــي ضـ ــوء األداء الفعلـ ــي ألغل ــب

المؤشـ ــرات

االقتصادي ــة،

حي ــث

يتوق ــع

لمع ــدالت النم ــو خ ــال الع ــام 2022م

وعل ــى الم ــدى المتوس ــط باسـ ــتمرار تعافـ ــي
األنش ــطة االقتصادي ــة ،باإلضافة إل ــى افتراض

ارتف ــاع معـــدالت التوظيـــف ف ــي الس ــنوات

القادم ــة وذل ــك تماش ـ ًـيا م ــع مس ــتهدف رؤية
المملك ــة  2030بانخف ــاض معـــدل البطالـــة

االســـتهالك الخـــاص عل ــى المدى المتوس ــط
م ــن خ ــال ارتف ــاع متوس ــط دخ ــل األس ــر.

كم ــا ت ــم األخ ــذ باالعتب ــار نم ــو األنشـــطة

االقتصادية غير النفطية من خالل األنش ــطة

المتعلق ــة بفت ــح ح ــدود المملك ــة لجمي ــع
المس ــافرين بغ ــض النظ ــر ع ــن حال ــة التطعي ــم

الخاص ــة به ــم وذلك حس ــب ق ــرار وزارة الصحة،
مع اس ــتئناف الرحالت الجوية من وإلى العديد
م ــن الوجه ــات الداخلي ــة والخارجي ــة ،حي ــث بلغ
أع ــداد الحج ــاج أكثر من  899ألف ح ــاج وحاجة،

 %87منه ــم قدم ــوا من خ ــارج الس ــعودية عبر

المناف ــذ المختلف ــة بع ــد توقف عامين بس ــبب
جائح ــة كورونا.

باإلضاف ــة إل ــى ه ــدف أن تك ــون المملك ــة

وجه ــة س ــياحية رائ ــدة عب ــر إتاح ــة العدي ــد م ــن

الفعاليات الترفيهية والس ــياحية ،حيث سيشهد
النص ــف الثاني م ــن العام الحال ــي بداية العديد

من مواس ــم الس ــعودية بفعالي ــات عالمية ،من

خالل موس ــم الرياض الذي س ــينطلق في شهر

أكتوب ــر 2022م ،وم ــن المتوق ــع أن يس ــتقطب
أكث ــر م ــن  20ملي ــون زائ ــر ،حي ــث تخط ــى ع ــدد
زوار موس ــم الري ــاض 2021م حاجز الـ  14مليون

زائ ــر ،إضاف ـ ًـة إل ــى بداي ــة موس ــم الدرعي ــة ف ــي

بي ــن المش ــتغلين الس ــعوديين ليص ــل إل ــى

ش ــهر نوفمب ــر ،وانط ــاق موس ــم الع ــا نهاي ــة

توظي ــف القطاع الخ ــاص الذي من المتوقع أن

تعتب ــر ضم ــن التوجه ــات األساس ــية للمملك ــة

مدفوع ــا بتحس ــن
 %7بحل ــول الع ــام 2030م
ً

يك ــون هو المح ــرك الرئيس للنم ــو االقتصادي
ف ــي الم ــدى المتوس ــط ،بالتال ــي س ــيكون
الرتف ــاع المش ــتغلين دور رئيس ــي ف ــي تحس ــن

الع ــام ف ــي ديس ــمبر .جمي ــع ه ــذه المواس ــم
في رف ــع النم ــو االقتصادي وتنويع األنش ــطة

غي ــر النفطي ــة بالتزامن م ــع الترويج آلث ــار وتاريخ

ومعال ــم المملكة ،تماش ــياً م ــع رؤية  2030بأن
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تس ــتهدف الوجهات السياحية في المملكة ما
يق ــارب  100مليون س ــائح بحلول عام 2030م.

وم ــن المتوق ــع أن يش ــهد مؤشـــر الرقـــم

ارتفاعا خالل
القياســـي ألســـعار المســـتهلك
ً

النص ــف الثان ــي م ــن الع ــام 2022م مقارن ــة

الفع ــال لنفقـــات األذرع
كذل ــك ال ــدور
ّ

بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الماض ــي ،نتيج ــة

العام ــة وصن ــدوق التنمي ــة الوطن ــي ،حي ــث

العالمي ــة ،واس ــتمرار ارتف ــاع أس ــعار الم ــواد

اس ــتثمارات محلي ــة تق ــارب  150ملي ــار ري ــال

اإلم ــداد ،وارتف ــاع أس ــعار الطاق ــة من ــذ بداي ــة

االســـتثمارية متمثل ــة بصندوق االس ــتثمارات

لالرتف ــاع الملح ــوظ ف ــي مع ــدالت التضخ ــم

يس ــتهدف صن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة

الغذائي ــة والنق ــل ،م ــع اس ــتمرار أزمة سالس ــل

محلي ــا م ــا
ف ــي ع ــام 2022م ،بع ــد أن اس ــتثمر
ً

ع ــام 2022م.

يزي ــد ع ــن  84ملي ــار ري ــال خ ــال ع ــام 2021م،

ويخط ــط إلجمال ــي اس ــتثمارات محلي ــة تص ــل
إل ــى ثالثة تريليون ــات ريال حتى الع ــام 2030م،

مقارن ــة باس ــتثمار محل ــي ف ــي ع ــام 2016م

يبل ــغ  11.2ملي ــار ري ــال .كذل ــك خط ــط تفعي ــل
الش ــراكة م ــع القطاع الخ ــاص متمثل ــة ببرنامج
ش ــريك ال ــذي يه ــدف إلى إطالق م ــا يصل إلى
 2تريلي ــون ري ــال من اس ــتثمارات القطاع الخاص

وف ــي ضوء ه ــذه التط ــورات ،م ــن المتوقع

أن يرتفع مؤش ــر أس ــعار المس ــتهلك حتى نهاية
الع ــام ليص ــل إلى حوالي  %2.6في المتوس ــط

إلجمال ــي ع ــام 2022م مقارن ــة بم ــا ت ــم نش ــرة
ف ــي بي ــان الميزاني ــة عن ــد  ،%1.3إذ تش ــير

التقدي ــرات األولي ــة إلى مع ــدل تضخم أقل من
ع ــام 2021م ال ــذي بل ــغ .%3.1

حت ــى الع ــام 2025م و  5تريلي ــون ري ــال حت ــى

الع ــام 2030م.

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية
فعلي **

(نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك)

الميزانية

توقعات*

2020

2021

2022

%4.1-

%3.2

%7.4

%8.0

%3.4-

%6.1

%4.9

%5.9

الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي (مليار ريال)

2,638

3,126

3,615

3,927

نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي

%12.5-

%18.5

%15.6

%25.7

%3.4

%3.1

%1.3

%2.6

المؤشــرات االقتصادية
نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
نمــو األنشــطة غيــر النفطيــة

التضخم

2022

*توقعات أولية
** المصــدر :الهيئــة العامة لإلحصاء
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ثانياً :
تطورات وتوقعات المالية العامة
تســعى المملكــة العربيــة الســعودية إلــى اســتكمال ودعــم مســيرة

اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة فــي ظــل رؤيــة المملكــة  2030ومنهــا
تطويــر الماليــة العامــة مــن خــال تحقيــق أهــداف برنامــج االســتدامة الماليــة،
باإلضافــة إلــى تبنــي سياســات ماليــة تســاهم فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي
والحفــاظ علــى االســتقرار واالســتدامة للميزانيــة العامــة للدولــة.

وفــي هــذا اإلطــار شــهد اقتصــاد المملكــة نمــواً إيجابيــاً حيــث تــم تحقيــق

فوائــض فــي الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي 2022م

مدعومــة بشــكل رئيــس بالزيــادة فــي اإليــرادات النفطيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار
النفــط إضافـ ًـة إلــى تحســن األنشــطة االقتصاديــة والتعافــي االقتصــادي وذلك

بالتــوازي مــع جهــود الحكومــة باالســتمرار فــي تطبيــق المبــادرات لتنميــة

اإليــرادات غيــر النفطيــة ،ورفــع مســتوى كفــاءة اإلنفــاق وتعزيــز دور القطــاع
الخــاص مــن خــال زيــادة مشــاركة الصناديــق فــي اإلنفــاق الرأســمالي كصنــدوق
االســتثمارات العامــة الــذي يعــد المحــرك الفاعــل لتنميــة وتنويــع االقتصــاد
الســعودي.
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تطورات أداء اإليرادات وتوقعات نهاية العام
ســجل إجمالــي اإليــرادات الفعليــة حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 2022م حوالــي
 648مليــار ريــال ،بارتفــاع نســبته  %43.2مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضي؛
حيــث ارتفعــت اإليــرادات النفطيــة بنســبة  %74.5ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى
االرتفــاع الملحــوظ فــي أســعار النفــط للعــام الحالــي بنحــو  %65.2مقارنــة بأســعار
العــام الســابق .ومــن جهــة أخــرى ارتفعــت اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة  %5.0عــن
الفتــرة المماثلــة نتيجــة تحســن األنشــطة االقتصاديــة والتعافــي االقتصــادي وعنــد
اســتبعاد اإليــرادات غيــر المتكــررة تبلــغ نســبة النمــو  %21.2مقارنــة بالفتــرة المماثلــة.
كمــا ُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي اإليــــرادات لعــام 2022م حوالــي  1,222مليــار ريــال
بارتفــاع نســبته  %26.6مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة  %16.9مقارنــــة بالميزانيــة
المقــدرة؛ يعــود هــذا االرتفــاع إلــى األثــر اإليجابي لتطبيق المبــادرات لتنمية اإليرادات
غيــر النفطيــة خــال الســنوات الماضيــة ،وأيضــاً للتطــورات الملحوظــة التــي شــهدتها
أســواق البتــرول.
وفيمـــا يلـــي شـــرح ألداء أهـــم بنـــود اإليـــرادات الرئيســـة وفقـــاً لتصنيـــف إحصـــاءات ماليـــة

الحكومـــة (:)GFS 2014

الضرائب

س ــجلت إيرادات الضرائب حتى ش ــهر يونيو

التدريج ــي للنش ــاط االقتص ــادي إضاف ــة إل ــى

بارتف ــاع نس ــبته  %5.8مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها

والت ــي تش ــمل البرنام ــج الوطن ــي لمكافح ــة

م ــن الع ــام 2022م نحو  172ملي ــار ريال وذلك
م ــن الع ــام الس ــابق ،وم ــن المتوقع أن تس ــجل
اإليرادات الضريبية للع ــام 2022م حوالي 315

ملي ــار ري ــال بارتفاع نس ــبته  %11.3ع ــن المقدر
ف ــي الميزاني ــة نتيج ــة توق ــع اس ــتمرار التعاف ــي

الجه ــود والمب ــادرات التي قامت به ــا الحكومة
التس ــتر التج ــاري للح ــد م ــن حج ــم تعام ــات
االقتص ــاد الخف ــي وتعزي ــز المنافس ــة العادل ــة،
باإلضاف ــة إل ــى الح ــد م ــن الته ــرب الضريب ــي

باس ــتخدام الحل ــول التقني ــة ف ــي عملي ــات
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تحصي ــل اإلي ــرادات الضريبي ــة من خ ــال الفوترة
اإللكتروني ــة ،وانعك ــس ذل ــك عل ــى:

نس ــبته  %18.8ع ــن الميزاني ــة المعتم ــدة.
المتوقع أن تصل
وبناء على ما س ــبق ،م ــن ُ

ارتف ــاع إي ــرادات الضرائـــب علـــى الدخـــل

الضرائـــب على الدخـــل واألرباح والمكاســـب

 14ملي ــار ريال للنصف األول من العام 2022م

الع ــام مس ــجلة ارتف ــاع بنس ــبة  %40.6مقارن ــة

واألربـــاح والمكاســـب الرأســـمالية لتبلغ نحو
مرتفع ــة بنس ــبة  %37.9ع ــن الع ــام الس ــابق،
ويع ــود ذلك إل ــى ارتفاع ضريبة دخل الش ــركات

والمنش ــآت حي ــث حققت خ ــال النصف األول

م ــن الع ــام الحالي  9ملي ــار ريال ،بارتفاع نس ــبته
 %92.6مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام

الس ــابق نتيج ــة التحس ــن ف ــي أداء القطاع ــات

االقتصادي ــة وم ــن أهمه ــا قط ــاع الصناع ــات
التحويلي ــة ،وم ــن المتوق ــع أن تس ــجل بنهاي ــة
الع ــام الحال ــي  12ملي ــار ري ــال مرتفع ــة بنس ــبة

 %66.4ع ــن المق ــدر له ــا ف ــي الميزاني ــة.

كم ــا س ــجلت ضريب ــة االس ــتقطاع لغي ــر

المقيمي ــن حوال ــي  5ملي ــار ريال للنص ــف األول

من العام الحالي ،حيث انخفضت بنس ــبة %9.3
مقارن ــة بالعام الس ــابق ويع ــزى ذلك النخفاض

الرأســـمالية حوال ــي  22ملي ــار ري ــال بنهاي ــة
بالمق ــدر في الميزانية المعتمدة ،وذلك إش ــارة

إل ــى النم ــو اإليجاب ــي المتوق ــع ف ــي النش ــاط
االقتصادي وزيادة االس ــتثمار الخاص انعكاس ــاً

لجه ــود تحس ــين البيئ ــة االس ــتثمارية ضم ــن
االس ــتراتيجية الوطني ــة لالس ــتثمار.

كم ــا س ــجلت اإلي ــرادات م ــن الضرائـــب

علـــى الســـلع والخدمـــات نح ــو  125ملي ــار

ري ــال للنص ــف األول م ــن الع ــام الحال ــي ،حي ــث
ارتفعت بنس ــبة  %2.5مقارن ــة بالفترة المماثلة
م ــن العام الس ــابق ،ويعود ذلك بش ــكل رئيس
إل ــى ارتف ــاع أداء بن ــود مب ــادرات اإلي ــرادات غي ــر

النفطي ــة المرتبط ــة بالنش ــاط االقتص ــادي.

كم ــا ُيتوق ــع أن يس ــجل إجمال ــي الضرائـــب

علـــى الســـلع والخدمـــات بنهاي ــة الع ــام نح ــو

قيم ــة المدفوع ــات المرتبط ــة بالخدم ــات

 245مليار ريال بنس ــبة ارتفاع  %9.5عن المقدر

المماثل ــة ،وق ــد تم تحصي ــل مبالغ م ــن إيرادات

الميزاني ــة نظ ــراً لحال ــة ع ــدم اليقي ــن المرتبط ــة

 2ملي ــار ريال نتيج ــة زيادة المتحص ــات النقدية

2022م ،باإلضافة إل ــى األثر اإليجابي المتوقع

اإلعف ــاء م ــن الغرام ــات .ويتوق ــع أن تبل ــغ حتى

كان مق ــدر ل ــه لكام ــل العام ،واس ــتمرار تحس ــن

الخاضع ــة لضريب ــة االس ــتقطاع مقارن ــه بالفترة

ف ــي الميزاني ــة؛ نتيج ــة التحف ــظ ف ــي تقدي ــرات

غي ــر متكررة خ ــال العام الماضي تق ــدر بحوالي

بتط ــورات الجائح ــة وامت ــداد أثره ــا عل ــى ع ــام

عن الفترات الس ــابقة ،باإلضافة إل ــى أثر مبادرة

لتعاف ــي النش ــاط االقتص ــادي بش ــكل أكبر مما

نهاي ــة الع ــام الحال ــي  10ملي ــار ري ــال بارتف ــاع

ونم ــو مؤش ــرات االس ــتهالك واالس ــتثمار.
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وبالنس ــبة

للضرائـــب

علـــى

التجـــارة

والمعامـــات الدوليـــة (الرســـوم الجمركية)

فق ــد بلغ ــت نحو  10ملي ــار ري ــال للنصف األول

م ــن الع ــام مرتفع ــة بنس ــبة  %25.8ع ــن الفترة
المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق ،ويع ــود ذل ــك

بش ــكل رئي ــس إل ــى ارتف ــاع قيمة بعض الس ــلع

المس ــتوردة ارتباطاً بتحسن النشاط االقتصادي
إضاف ــة إل ــى أث ــر التضخ ــم العالم ــي ،كم ــا تج ــدر
اإلش ــارة إلى ارتف ــاع إجمالي الواردات الس ــلعية
خ ــال النصف االول من الع ــام الحالي 2022م

بنس ــبة  %17.4مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن
الع ــام الس ــابق بحس ــب بيان ــات الهيئ ــة العام ــة

ويتوق ــع أن تبل ــغ إيـــرادات الضرائب
لإلحص ــاءُ .

على التجارة والمعامالت الدولية (الرســـوم
الجمركيـــة) بنهاي ــة الع ــام نح ــو  18ملي ــار ري ــال

ف ــي الع ــام 2022م وه ــي عن ــد مس ــتويات

مقارب ــة للمق ــدر ف ــي الميزاني ــة.

كم ــا س ــجلت إي ــرادات الضرائـــب األخـــرى

(منهـــا :الـــزكاة) حوال ــي  23ملي ــار ري ــال بارتفاع

نس ــبته  %1.9مقارنة بالفترة نفس ــها من العام

الس ــابق ،وذلك بس ــبب تحس ــن أداء القطاعات

االقتصادي ــة .كم ــا تج ــدر اإلش ــارة أن ج ــزء كبي ــر
م ــن إي ــرادات ه ــذا البن ــد يت ــم تحصيله ــا خ ــال

المتوقع
النص ــف األول م ــن العام .وعليه ،م ــن ُ

أن تس ــجل الضرائـــب األخـــرى إلجمال ــي الع ــام

نح ــو  30ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته %17.1
مقارن ـ ًـة بالمق ـ ّـدر ف ــي الميزاني ــة؛ ويع ــزى ذل ــك

إل ــى تحس ــن النش ــاط االقتص ــادي بش ــكل أكبر
مم ــا كان متوق ــع ف ــي بداي ــة العام.

اإليرادات األخرى
بل ــغ إجمالي اإليرادات األخـــرى حتى نهاية

ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام الحال ــي  104.7دوالر

مليار ريال بارتفاع نس ــبته  %64.2مقارنة بالفترة

خ ــال الفت ــرة نفس ــها من الع ــام الس ــابق ،كما

ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام 2022م حوال ــي 476

نفس ــها م ــن الع ــام الس ــابق ،ويع ــود الس ــبب
إل ــى ارتف ــاع اإلي ــرادات النفطي ــة الت ــي س ــجلت

حوال ــي  434مليار ري ــال حتى نهاية ش ــهر يونيو
م ــن الع ــام الحالي بنس ــبة نم ــو  %74.5مقارنة

بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق؛ ويع ــود
ذل ــك بش ــكل رئي ــس إل ــى ارتف ــاع أس ــعار النفط

للع ــام الحالي مقارنة بالعام الس ــابق ،حيث بلغ
متوسط أس ــعار العقود اآلجلة لخام برنت حتى

للبرمي ــل مقارن ــة بحوال ــي  65.1دوالر للبرمي ــل
بل ــغ متوس ــط إنتاج النف ــط  10.4ملي ــون برميل

يومي ــاً حتى ش ــهر يونيو بزيادة نس ــبتها %22.2
ويتوق ــع أن تبلغ اإليرادات
ع ــن العام الماضيُ .

األخـــرى للع ــام 2022م حوال ــي  908ملي ــار
ري ــال مرتفع ــة بنح ــو  %19.0مقارن ـ ًـة بتقديراتها

ف ــي الميزاني ــة ،ويع ــود ذلك بش ــكل رئيس إلى
ارتف ــاع أس ــعار النفط للع ــام الحالي.
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تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام

بلــغ إجمالــي النفقــات حتــى منتصــف عــام 2022م نحــو  513مليــار ريــال،
ً
مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن
بارتفــاع نســبته  %10.3أي بحوالــي  48مليــار ريــال
العــام الســابق ،وبذلــك يصــل إجمالــي مــا تــم إنفاقــه حتــى شــهر يونيــو إلــى %53.7
مــن إجمالــي الميزانيــة المعتمــدة مقارنــة بنحــو  %47.0خــال الفتــرة المماثلــة مــن
العــام الســابق؛ وجــاءت الزيــادة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الرأســمالية بنســبة %38.0
أي بنحــو  14مليــار ريــال وارتفــاع النفقــات التشــغيلية بنســبة  %7.9وبحوالــي 34
مليــار ريــال مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .ويتوقــع أن يســجل إجمالــي
ارتفاعــا بنســبة  %18.5عــن الميزانيــة المعتمــدة ليصــل إلــى
النفقــات للعــام 2022م
ً
 1,132مليــار ريــال ،وذلــك نتيجــة دعــم وتعزيــز أنظمــة الرعايــة والحمايــة االجتماعيــة
منهــا دعــم إضافــي للضمــان االجتماعــي ولبرنامــج حســاب المواطــن وزيــادة أعــداد
المســتفيدين ،كذلــك األوضــاع االقتصاديــة التــي يشــهدها العالــم وتأثيرهــا علــى
االقتصــاد المحلــي مــن خــال الضغــوط التضخميــة وزيــادة أســعار الســلع األساســية،
وتضخــم أســعار الســلع والغــذاء لمــا لهــا مــن تبعــات قــد تســتمر فــي المــدى القريــب،
كذلــك تأثــر سالســل التوريــد العالميــة كجــزء مــن تبعــات جائحــة (كوفيــد–)19
والتحديــات الجيوسياســية ،والحفــاظ علــى اســتمرارية تقديــم الخدمــات الرئيســة
بالمســتوى المطلــوب للمواطنيــن والمقيميــن والدعــم المســتمر للســلع والخدمــات
األساســية المســتوردة ،باإلضافــة إلــى تســريع تنفيــذ بعــض البرامــج والمشــاريع ذات
العائــد االقتصــادي التــي تأثــرت خطــط تنفيذهــا خــال فتــرة جائحــة (كوفيــد–.)19
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النفقات التشغيلية
بل ــغ إجمال ــي النفقـــات التشـــغيلية حت ــى

في ضوء تطورات األداء الفعلي ولمواجهة

بارتف ــاع نس ــبته  %7.9أي بحوالي  34مليار ريال

تبل ــغ النفقـــات التشـــغيلية لكامـــل العـــام

منتص ــف الع ــام الحال ــي نح ــو  462ملي ــار ريال،
مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق،
ويع ــود ذل ــك إل ــى ارتف ــاع اإلنف ــاق عل ــى ب ــاب
الســـلع والخدمات بنحو  24ملي ــار ريال ،نتيجة

الرتف ــاع مع ــدالت التضخ ــم العالم ــي خاص ــة
للس ــلع األساس ــية وتأث ــر سالس ــل اإلم ــداد،
وزي ــادة الصرف عل ــى نفقات الخدم ــات العامة

والمس ــتلزمات الطبية ،وباإلضافة إلى مبادرات
تس ــهم في تحفيز القطاع الخاص للتوس ــع في

التوطي ــن ،ورف ــع مع ــدالت مش ــاركة الق ــوى

البش ــرية الوطنية في س ــوق العمل ،إلى جانب
تطوي ــر األنظم ــة الحكومي ــة الرقمية وتحس ــين

الخدم ــات المقدم ــة للمواطني ــن ،كذل ــك
ارتف ــاع الص ــرف على نفقات الصيان ــة والنظافة

والتش ــغيل ويع ــزى ذل ــك لع ــدة أس ــباب منه ــا
إدارة وتش ــغيل وصيانة مشروع قطار الحرمين،

ومش ــروع التش ــجير للش ــوارع والميادي ــن
والس ــاحات ومب ــادرة الحد من التش ــوه البصري
ف ــي المدن.

كم ــا ارتف ــع الص ــرف عل ــى ب ــاب تعويضات

العامليـــن بنس ــبة  %2.2ويرج ــع ذل ــك بش ــكل
رئي ــس إل ــى أث ــر الع ــاوة الس ــنوية ،بينم ــا ارتفع

اإلنفاق على باب اإلعانات بنس ــبة  %19.9أي
بحوال ــي  2ملي ــار ريال مقارن ــة بالفت ــرة المماثلة
م ــن العام الس ــابق ،نتيجة الدعم المبكر لش ــراء
القم ــح ف ــي بداي ــة الع ــام 2022م وارتف ــاع

أس ــعارهما عالمياً  ،باإلضاف ــة إلى الدعم المالي
لمس ــتحقي الدعم الس ــكني.

تداعي ــات التضخ ــم العالم ــي م ــن المتوق ــع أن
حوال ــي  981مليار ري ــال مرتفعة ع ــن الميزانية
المعتم ــدة بنس ــبة  %13.6أي حوال ــي 117

ملي ــار ري ــال .حي ــث يتوق ــع ارتف ــاع إجمالي باب
الســـلع والخدمات بنحو  78ملي ــار ريال ،منها

النفق ــات الطبي ــة ،والنفق ــات التش ــغيلية ف ــي
الصيان ــة والنظاف ــة والتش ــغيل منه ــا؛ المباني

المدرس ــية ،إل ــى جان ــب تطوي ــر األنظم ــة

الحكومي ــة الرقمي ــة وتحس ــين الخدم ــات
المقدم ــة للمواطني ــن ،إضاف ــة إل ــى تدري ــب

وتحفي ــز القط ــاع الخ ــاص لتوطي ــن المه ــن.

وكذلك من المتوق ــع ارتفاع باب المنافع

االجتماعيـــة بنس ــبة  %11.3بحوال ــي  7مليار
ري ــال مقارن ــة بالميزاني ــة المعتم ــده له؛ وذلك

م ــع زي ــادة االعتم ــادات الخاص ــة باإلنف ــاق
عل ــى منظوم ــة الدعم واإلعان ــات االجتماعية
الت ــي تس ــتهدف األس ــر واألفراد المس ــتحقين

وتخصي ــص مبل ــغ إضافي للضم ــان االجتماعي
ومس ــتفيدي برنام ــج حس ــاب المواطن.

وم ــن المتوق ــع أن يرتف ــع الص ــرف عل ــى

ـاء عل ــى األم ــر
برنام ــج حس ــاب مواط ــن بن ـ ً
الملك ــي بتخصي ــص مبل ــغ إضاف ــي بحوال ــي
 8ملي ــار ري ــال لمس ــتفيدي البرنام ــج ،وتج ــدر

اإلش ــارة إل ــى أنه قد ت ــم إيداع أكث ــر من 118
ملي ــار ري ــال من ــذ إط ــاق البرنام ــج حتى ش ــهر

يوني ــو 2022م ف ــي حس ــاب المس ــتفيدين

ألكث ــر م ــن  1.8مليون رب أس ــرة وحوالي 8.1

ملي ــون تاب ــع ،وبلغ ع ــدد المس ــتقلين أكثر من
 120أل ــف مس ــتفيد.
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وم ــن ناحية أخ ــرى يتوق ــع أن يرتفع اإلنفاق

عل ــى ب ــاب اإلعانـــات بنس ــبة  %11.3أي نح ــو
 3ملي ــار ري ــال؛ لمواجه ــة الضغ ــوط التضخمي ــة

م ــع القط ــاع الخ ــاص لتحفي ــز تطوي ــر المنتجات
الس ــكنية.

وم ــن المتوق ــع ارتف ــاع ب ــاب المنـــح ع ــن

حي ــث م ــن المتوق ــع اس ــتمرار ارتف ــاع الص ــرف

االعتم ــاد المخص ــص ل ــه بنس ــبة  %8.6حوال ــي

االع ــاف ،كم ــا تج ــدر اإلش ــارة إل ــى األم ــر

س ــلمان لإلغاث ــة واألعم ــال اإلنس ــانية؛ ويأت ــي

لمس ــتفيدي برنام ــج صغ ــار مرب ــي الماش ــية.

المقدم ــة م ــن المملك ــة لل ــدول وانع ــكاس

عل ــى إعانات ش ــراء القم ــح ،إضافة إل ــى إعانات

 0.2ملي ــار ري ــال؛ نتيج ــة تعزيز إعان ــة مركز الملك

الملك ــي بتخصي ــص  0.4ملي ــار ري ــال دعم مالي

ذل ــك ضم ــن المس ــاعدات اإلنس ــانية واإلغاثية

كذل ــك ارتف ــاع الدع ــم المال ــي لمس ــتحقي

لدوره ــا الري ــادي كواح ــدة م ــن أعل ــى ال ــدول

الدعم الس ــكني ودعم الش ــراكات واالس ــتثمار

مس ــاهمة ف ــي مج ــال المس ــاعدات الدولي ــة.

النفقات الرأسمالية
بل ــغ إجمال ــي النفقـــات الرأســـمالية حت ــى

اإلصالحـــات والتحـــول االقتصـــادي وزي ــادة

بارتف ــاع نس ــبته  %38.0حوال ــي  14ملي ــار ري ــال

االس ــتفادة م ــن الف ــرص المتاح ــة للتعجي ــل

منتص ــف الع ــام 2022م نح ــو  51ملي ــار ري ــال،

مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق،

وذل ــك نتيجة تعزي ــز تنفيذ برامج تحقي ــق الرؤية

والمش ــاريع الكب ــرى ف ــي مختل ــف القطاع ــات،
ولدع ــم توج ــه المملك ــة ف ــي تبن ــي نه ــج

االقتص ــاد األخضر وتفعيل مبادرة “الس ــعودية
الخض ــراء” لمواجه ــة تغي ــر آث ــار المن ــاخ ورف ــع
الغط ــاء النبات ــي باإلضاف ــة إل ــى زي ــادة اإلنف ــاق
عل ــى اإلنش ــاءات الخدمي ــة ،منه ــا إنش ــاءات

الميادي ــن والمنتزهات ومش ــروع حديقة الملك
سلمان والمس ــار الرياضي ،والس ــكك الحديدية
ومحط ــات القطارات وإيص ــال خدمات الكهرباء

لألراض ــي الخاص ــة ل ــوزارة اإلس ــكان وتوفي ــر
خدم ــات الصرف الصح ــي ،كذلك ارتفاع الصرف

عل ــى المبان ــي الصحي ــة.

تمض ــي الحكوم ــة قدم ــاً ف ــي عملي ــة

درج ــة

التن ــوع

االقتص ــادي

وتس ــتهدف

واإلس ــراع بتنفي ــذ بع ــض البرام ــج والمش ــاريع
الت ــي س ــيكون له ــا أث ــر اقتص ــادي واجتماع ــي
مرتف ــع ،باإلضاف ــة إل ــى أث ــر مال ــي إيجاب ــي على

الم ــدى المتوس ــط ،حيث من المتوق ــع أن تبلغ
بنهاي ــة الع ــام 2022م حوال ــي  151ملي ــار ريال

مرتفع ــة ع ــن المعتمد له ــا بداية العام بنس ــبة

 %64.9نحو  60مليار ريال؛ وتش ــمل المش ــاريع
المخط ــط زي ــادة اإلنف ــاق عليها واإلس ــراع من

تنفيذه ــا منه ــا؛ مش ــروع المس ــار الرياض ــي،
حديق ــة المل ــك س ــلمان وغيرها من المش ــاريع،

باإلضافة إلى إيص ــال خدمات الكهرباء لألراضي
الخاص ــة ل ــوزارة اإلس ــكان ،وتصري ــف مي ــاه
األمط ــار ودرء أخطار الس ــيول وإنش ــاء محطات
وش ــبكات المياه والخزان ــات لتعزيز المصادر من

المي ــاه المح ــاة.
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اإلنفاق على مستوى القطاعات
من ـ ُـذ بداي ــة الع ــام المال ــي 2022م بل ــغ

كل م ــن قطـــاع
كم ــا زاد الص ــرف عل ــى ٍ
التعليـــم ،وقطـــاع البنـــود العامـــة ،وقطـــاع

مع ــدل نم ــو اإلنفاق نس ــبة  %8.4ف ــي قطاع

الصحة والتنميـــة االجتماعية ليصل إلى 100

األمـــن والمناطـــق اإلداريـــة بنس ــبة %7.9

ملي ــار ري ــال مقارن ــة بالفت ــرة المماثلة م ــن العام

و %7.7و %8.6عل ــى التوال ــي.

الس ــابق ،نتيج ــة زي ــادة الص ــرف عل ــى نفق ــات

الع ــاج والمس ــتلزمات الطبي ــة واألدوي ــة،

ه ــذا وم ــن المتوق ــع أن يبل ــغ الص ــرف على

والحماي ــة االجتماعي ــة .كذل ــك ارتف ــع اإلنف ــاق

ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته  60( %43.5ملي ــار

عالوة على ذلك اس ــتمرار دع ــم أنظمة الرعاية

قطـــاع الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة 198

عل ــى قطاع الخدمـــات البلدية نتيج ــة الرتفاع

ري ــال) ع ــن المعتم ــد ،باإلضاف ــة إل ــى ارتف ــاع

الص ــرف م ــن الميزاني ــة على الس ــكك الحديدية

الص ــرف عل ــى القطاع العســـكري ليص ــل إلى

ومحط ــات القط ــارات ،أيض ــاً معالج ــة التش ــوه

 245ملي ــار ري ــال أي م ــا نس ــبته 74( %43.4

البص ــري ف ــي مواق ــع حيوي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى

ملي ــار ري ــال) ع ــن المعتمد ل ــه بداية الع ــام ،في

تطوي ــر وتجهي ــز وإنش ــاء الحدائ ــق والس ــاحات

المقاب ــل م ــن المتوق ــع انخف ــاض الص ــرف على

البلدي ــة والمس ــطحات الخض ــراء؛ حي ــث ارتف ــع

البنـــود العامـــة ليص ــل إل ــى  166ملي ــار ري ــال

المنص ــرف الفعل ــي بنس ــبة  %75.4ليبل ــغ 25

وذل ــك بتراج ــع بنحو  16( %8.9ملي ــار ريال) عن

ملي ــار ريال حت ــى منتصف العام مقارن ـ ًـة بالفترة

المعتم ــد.

المماثل ــة م ــن العام الس ــابق.

اإلنفاق على مستوى القطاعات
(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)

القطاع

الميزانية
المعتمدة
2022م

المنصرف
الفعلي
للنصف األول
2022م

171

105

%61.5

25

%50.4

اإلدارة العامة

32

األمن والمناطق اإلدارية

101

50

التعليم

185

98

العسكري

الخدمات البلدية

50

18

نسبة
المنصرف من
الميزانية

توقعات
2022م

نسبة التغير %

(الميزانية المعتمدة - 2022
توقعات )2022

%54.8

36

%10.1

%49.0

%53.1

الصحة والتنمية االجتماعية

138

100

%72.0

التجهيزات األساسية والنقل

42

19

%45.2

المجموع

الموارد االقتصادية
البنود العامة

54

30

%55.5

245

%43.4

110

%8.3

195

%5.5

61

%23.5

198

%43.5

47

%10.7

75

%39.0

182

69

%37.9

166

%8.9-

955

513

%53.7

1,132

%18.5
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تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية
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تطورات أداء الدين والتمويل وتوقعات نهاية العام
شــهد أداء الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام 2022م تحقيــق فائــض

ً
نتيجــة لتحســن أداء الماليــة العامــة والنمــو االقتصــادي
فــي الميزانيــة ،وذلــك

للمملكــة .وبعــد اســتمرار تســجيل عجــوزات فــي الميزانيــة لمــدة دامــت  8ســنوات،
مــن المتوقــع تحقيــق فوائــض بنهايــة العــام 2022م .وعلــى الرغــم مــن تحقيــق

فوائــض فــي الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام 2022م إال أن الحكومــة
اســتمرت فــي االقتــراض وفقــاً لخطــة االقتــراض الســنوية المعتمــدة بهــدف ســـداد
أصـــل الديـــن المســتحق خــال العــام الحالــي وأيضــاً اســتغالل الفــرص المتاحــة فــي

األســواق لتنفيــذ عمليــات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات
أصــل الديــن للعــام 2023م واألعــوام القادمــة باإلضافــة إلــى اســتغالل الفــرص

لتنفيــذ عمليــات التمويــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــل المشــاريع الرأســمالية

والبنيــة التحتيــة .وعليــه مــن المتوقــع أن يتــراوح رصيــد الديــن العــام بنهايــة العــام

2022م عنــد مســتويات أعلــى مــن المقــدر لــه ،نتيجــة إتمــام عمليــات تمويــل مســبقة
لخفــض حجــم احتياجــات االقتــراض للعــام القــادم 2023م وإتمــام جــزء مــن عمليــات
التمويــل الحكومــي البديــل خــال العــام .ومــن المتوقــع ارتفــاع رصيــد االحتياطيــات

الحكوميــة بنهايــة العــام 2022م مقارنــة بالمقــدر لــه فــي الميزانيــة وذلــك لتقويــة
المركــز المالــي للدولــة والحفــاظ علــى مســتويات آمنــة مــن االحتياطيــات الحكوميــة.
ســجلت الميزانيــة فائضــاً خــال النصــف األول مــن العــام 2022م نحــو  135مليــار

ريــال مقارنــة بالعجــز البالــغ  12مليــار ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام 2021م ،ويعــود
ذلــك بشــكل رئيــس إلــى التحســن فــي أســعار النفــط والتــي بدورهــا ســاهمت فــي
ارتفــاع اإليــرادات النفطيــة بشــكل كبيــر.
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فائض/عجز الميزانية

بنهاية النصف األول العام 2022م مقارنة بنفس الفترة العام 2021م

2022

(مليار ريال)

2021

135

)(12

المصدر :وزارة المالية

بلغ ــت عمليات التمويـــل الحكومية خالل

ضم ــن برنامج صكوك المملك ــة المحلية بالريال

وه ــي جميعها إص ــدارات محلي ــة ،وبلغ إجمالي

ملي ــار ري ــال به ــدف إدارة المطلوب ــات وخف ــض

النص ــف األول م ــن الع ــام نح ــو  83ملي ــار ري ــال
س ــداد أص ــل الدي ــن خ ــال النص ــف األول م ــن
الع ــام نح ــو  54ملي ــار ري ــال ،حي ــث بل ــغ س ــداد
أص ــل الدين المحلي نحو  37مليار ريال وس ــداد
أص ــل الدي ــن الخارج ــي نح ــو  18ملي ــار ري ــال.

الجدي ــر بالذك ــر هو أن ــه تم خ ــال النصف األول

م ــن الع ــام 2022م إتم ــام عملي ــة ش ــراء مبك ــر
لج ــزء م ــن س ــندات وصك ــوك محلي ــة قائم ــة
ومس ــتحقة ف ــي األع ــوام 2023م و2024م

و2026م بقيم ــة إجمالي ــة تج ــاوزت  25ملي ــار

ري ــال ،وف ــي المقاب ــل إص ــدار صك ــوك جدي ــدة

الس ــعودي بلغ ــت قيمته ــا اإلجمالي ــة نح ــو 26
مخاط ــر إع ــادة التموي ــل وتوحي ــد اإلص ــدارات

المحلي ــة للحكوم ــة لتك ــون ضم ــن إط ــار برنامج
إص ــدار الصك ــوك بالري ــال الس ــعودي .أيض ــاً  ،تم

اقت ــراض م ــا يق ــارب  15ملي ــار ري ــال كتموي ــل
إضاف ــي مس ــبق لس ــداد ج ــزء م ــن مس ــتحقات

الع ــام 2023م .وبذل ــك بلغ رصي ــد الدين العام
بنهاي ــة النصف األول من العام 2022م حوالي
 967ملي ــار ري ــال ،بينم ــا بل ــغ رصيد الدي ــن العام

ف ــي النصف األول من ع ــام 2021م نحو 923

ملي ــار ريال.

سداد أصل الدين للنصف األول من العام 2022م
مقارنة بالنصف األول لعام 2021م

(مليار ريال)

*54

5

18
37

0.1
5
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2021م
ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2022م
ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ

*تش ــمل عل ــى عملي ــة ش ــراء مبك ــر لج ــزء م ــن س ــندات وصك ــوك محلي ــة قائم ــة ومس ــتحقة ف ــي
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األع ــوام 2023م2024 ،م2026 ،م

23

رصيد الدين العام بنهاية النصف األول من العام 2022م
مقارنة بالنصف األول لعام 2021م

2021

%58

923

(مليار ريال)

2022

%42

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ

%63

967

اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ

%37

المصدر :وزارة المالية

وبل ــغ متوســـط تكلفـــة التمويـــل عل ــى

وم ــن غي ــر المتوقع أن تتأث ــر نفقات التمويل

النص ــف األول من الع ــام الحالي حوالي ،%3.2

2022م بارتف ــاع أس ــعار الفائ ــدة أخ ــذاً ف ــي

الصك ــوك المحلي ــة الت ــي ت ــم إصداره ــا خ ــال
بينم ــا بل ــغ متوس ــط أس ــعار الفائدة للس ــندات
والصك ــوك الت ــي ت ــم إصداره ــا خ ــال النص ــف

األول م ــن ع ــام 2021م حوال ــي  ،%2.0حي ــث
ش ــهدت مع ــدالت اإلق ــراض بي ــن البن ــوك
الس ــعودية لـ  3أش ــهر (الس ــايبور) ارتفاعاً بوتيرة
متس ــارعة من ــذ بداية الع ــام لتصل إل ــى حوالي
 %3بنهاي ــة ش ــهر يوني ــو مقارن ــة بالمع ــدالت

المنخفض ــة عند الفترة نفس ــها الع ــام الماضي

والت ــي كان ــت عن ــد حوال ــي  ،%0.79حي ــث قام
البنك المركزي الس ــعودي برفع أسعار الفائدة

ويعد ثالث
في يونيو بمقدار  50نقطة أس ــاس ُ
رف ــع لس ــعر الفائدة خ ــال منتصف ه ــذا العام
بع ــد أن ت ــم رفع ــه ف ــي ش ــهري م ــارس وماي ــو

تماش ــياً مع رفع االحتياطي الفيدرالي ألس ــعار

الفائ ــدة به ــدف الس ــيطرة عل ــى التضخ ــم،
وال ــذي ق ــام برف ــع أس ــعار الفائ ــدة األمريكي ــة

بمق ــدار  0.75نقط ــة مئوي ــة خالل ش ــهر يونيو
وه ــي الزي ــادة الثالثة حتى منتص ــف هذا العام.

ويتوق ــع أن يق ــوم االحتياط ــي الفيدرالي بعدة
ُ
ارتفاع ــات خ ــال النص ــف الثان ــي م ــن الع ــام

لتت ــراوح معدالت الفائدة ف ــي النطاق %3.25
إل ــى  %3.5بنهاي ــة الع ــام 2022م.

(الت ــي ت ــم تقديره ــا ف ــي الميزانية) خ ــال العام
االعتب ــار أن نس ــبة كبي ــرة م ــن إص ــدارات الديون
الحكومي ــة تم ــت عل ــى أس ــاس عائ ــد ثاب ــت
باإلضاف ــة إل ــى أن ــه ت ــم األخ ــذ ف ــي االعتب ــار
عن ــد إع ــداد الميزاني ــة التغي ــرات المتوقعة في
األس ــواق العالمي ــة.

وعل ــى الرغم من تطورات األح ــداث المالية

واالقتصادي ــة العالمي ــة لمواجه ــة أزم ــة الغذاء
وسالس ــل اإلمداد عالمياً وزيادة الصرف لتعزيز

منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية وتسريع

تنفي ــذ بع ــض البرام ــج والمش ــاريع ذات العائ ــد

االقتص ــادي واالجتماع ــي المرتف ــع ومش ــاريع
البني ــة التحتية والمش ــاريع االس ــتراتيجية ،إال أن
السياس ــات المالي ــة أثبت ــت فعاليتها ف ــي نجاح

مسـ ــيرة مبـ ــادرات اإلص ــاح االقتصادي الت ـ ــي
اتخذته ـ ــا الحكوم ـ ــة ف ـ ــي الس ـ ــنوات الســابقة،

حي ــث تش ــير التقدي ــرات المحدث ــة إل ــى تحقي ــق
فائض الميزانية ليس ــجل بنهاي ــة العام  90مليار

ري ــال ( %2.3م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي)
حي ــث اس ــتهدفت الحكوم ــة المحافظ ــة عل ــى

الفائ ــض المق ــدر ف ــي الميزاني ــة ،وعلي ــه ت ــم
تس ــريع اإلنف ــاق عل ــى المش ــاريع االس ــتراتيجية
24

ذات العائ ــد االقتص ــادي المرتف ــع والت ــي

( %25.1م ــن الناتج المحل ــي اإلجمالي) ،وذلك

وم ــن المتوق ــع أن يص ــل إجمال ــي االحتياج ــات

والت ــي تع ــادل .%25.9

تأث ــرت خط ــط تنفيذه ــا خ ــال فت ــرة الجائح ــة.
التمويلي ـ ــة بنهاية العام 2022م مــا يقــارب 73

ملي ـ ــار ري ـ ــال لس ـ ــداد مس ـ ــتحقات أص ـ ــل الديــن
ودعم مبادرات حـ ــزم تحفيـ ــز القطـ ــاع الخـ ــاص.
وم ــن المتوق ــع أن تبل ــغ إجمال ــي اإلص ــدارات

لكام ــل الع ــام حوال ــي  115ملي ــار ري ــال مقارن ــة

بحوال ــي  43ملي ــار ري ــال وف ــق خط ــة االقتراض
المعتم ــدة ،حي ــث ق ــام المرك ــز الوطن ــي إلدارة
الدي ــن باس ــتغالل الف ــرص المتاحة خ ــال العام
الحال ــي لخف ــض احتياج ــات التموي ــل لع ــام

2023م م ــن خ ــال تنفي ــذ عملي ــات تمويلي ــة
مس ــبقة تس ــاهم ف ــي خف ــض مخاط ــر إع ــادة

التموي ــل ف ــي ظ ــل تقلب ــات األس ــواق وأس ــعار

الفائ ــدة .ت ــم اقت ــراض نح ــو  83مليار ري ــال حتى
منتص ــف ه ــذا الع ــام ،وم ــن المتوق ــع تنفي ــذ
عملي ــات اقت ــراض إضافي ــة بحس ــب الف ــرص
المتاح ــة وأوضاع األس ــواق بنح ــو  32مليار ريال

خ ــال النصف الثاني من العام 2022م ش ــاملة
وتبع ــا
عملي ــات التموي ــل الحكوم ــي البدي ــل.
ً
لذل ــك ،م ــن المتوق ــع أن يبل ــغ إجمال ــي الدي ــن

الع ــام  985ملي ــار ري ــال بنهاي ــة الع ــام الحال ــي

بانخف ــاض ع ــن النس ــبة المق ــدرة ف ــي الميزانية

كم ــا س ــجلت االحتياطي ــات الحكومية لدى

البن ــك المرك ــزي الس ــعودي بنهاي ــة النص ــف
األول م ــن الع ــام حوال ــي  319ملي ــار ريال حيث

تم س ــحب ما يقارب  30ملي ــار ريال تم توجيهها
لس ــداد دفعات ق ــروض محلي ــة وكذلك ودائع

أجنبي ــة وتم صرف م ــا يقارب مليار ري ــال لتمويل
ويتوقع أن
مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاصُ .

يتم الس ــحب من رصي ــد االحتياطيات الحكومية
خ ــال الفت ــرة المتبقية م ــن العام بنح ــو  3مليار

ري ــال الس ــتكمال الدع ــم عل ــى مب ــادرات ح ــزم
تحفي ــز القط ــاع الخ ــاص ويس ــتهدف أن يت ــم
تعزي ــز رصي ــد االحتياطي ــات بج ــزء م ــن الفوائ ــض

المتوق ــع تحقيقها ليس ــجل الرصي ــد بنهاية عام
2022م حوال ــي  394ملي ــار ري ــال ( %10.0م ــن
النات ــج المحل ــي اإلجمالي).

ويوض ــح الش ــكل البيان ــي التال ــي تط ــورات

حج ــم الدي ــن الع ــام الفعلي ــة والمتوقع ــة لعام
2022م مقارن ــة بتقدي ــرات الميزاني ــة.

تطورات حجم الدين العام الفعلية والمقدرة لعام 2022م
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ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺤﺪﺛﺔ

2022

ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ

ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ(

2021

2020

ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ(
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تطورات أداء المالية العامة (نصف السنوي)

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

يناير  -يونيو
2021

يناير  -يونيو
2022

التغير
السنوي

453

648

%43.2

163

172

%5.8

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

10

14

%37.9

الضرائب على السلع والخدمات

122

125

%2.5

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

8

10

%25.8

ضرائب أخرى

23

23

%1.9

290

476

%64.2

465

513

%10.3

428

462

%7.9

تعويضات العاملين

246

251

%2.2

السلع والخدمات

73

97

%32.8

نفقات تمويل

13

14

%7.6

اإلعانات

10

12

%19.9

المنح

3

2

%47.1-

المنافع االجتماعية

42

42

%0.5

مصروفات أخرى

41

44

%7.3

37

51

%38.0

12-

135

-

اإليرادات

إجمالي اإليرادات
الضرائب

اإليرادات األخرى

النفقــــات

إجمالي النفقات
المصروفات (النفقات التشغيلية)

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

عجز الميزانية
عجز الميزانية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

الدين واألصول
الدين العام

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

االحتياطيات الحكومية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

* الناتج المحلي اإلجمالي المحدث لعام 2022م
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

%0.4-

%3.4

-

923

967

%4.7

%29.5

%24.6

-

355

319

-

%11.4

%8.1

-
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ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2022م

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

فعلي
2021

ميزانية
2022

توقعات*
2022

965

1,045

1,222

%16.9

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

18

16

22

%40.6

الضرائب على السلع والخدمات

251

223

245

%9.5

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

19

18

18

%0.1-

ضرائب أخرى

29

26

30

%17.1

اإليرادات األخرى

648

763

908

%19.0

اإليرادات
إجمالي اإليرادات

الضرائب

317

283

315

التغير

(ميزانية-توقعات)

%11.3

النفقات
إجمالي النفقات

1,039

955

863

981

تعويضات العاملين

496

498

506

%1.6

السلع والخدمات

205

160

238

%48.4

نفقات تمويل

27

33

32

%1.5-

اإلعانات

30

24

27

%11.3

المنح

3

2

2

%8.6

المنافع االجتماعية

70

63

70

%11.3

مصروفات أخرى

91

83

105

%26.9

117

92

151

%64.9

المصروفات (النفقات التشغيلية)

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

922

1,132

%18.5

%13.6

عجز الميزانية
عجز /فائض الميزانية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

73-

%2.3-

90

%2.5

-

90

-

%2.3

الديــــن واألصــــول
الديــــن العــــام

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

االحتياطيات الحكومية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

938

938

985

%30.0

%25.9

%25.1

347

381

394

%11.1

%10.5

* توقعات أولية لوزارة المالية			
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية			

%10.0

%5.0
-

المصــدر :وزارة المالية

27

