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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، دعمــًا 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 

ــة العامــة  ــل أداء المالي ــر عــرض وتحلي خــال النصــف األول مــن العــام، إذ يســتعرض التقري

وتحليــًا  تحديثــًا  يقــدم  كمــا  العــام،  مــن  األول  للنصــف  االقتصــادي  األداء  ومؤشــرات 

الكلــي للعــام  العــام، وأبــرز مؤشــرات االقتصــاد  لتقديــرات الماليــة العامــة حتــى نهايــة 

2022م فــي ضــوء التطــورات الراهنــة محليــًا ودوليــًا. علمــًا 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 2014( الصــادر 

مــن صنــدوق النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي موحــد، ووفقــًا لألســاس النقــدي.
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الملخص التنفيذي

اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  حقـــق   •
الحقيقـــي فـــي النصـــف األول مـــن العـــام 
عـــن  الصـــادرة  البيانـــات  بحســـب  2022م 
ــًا علـــى  ــوًا إيجابيـ ــاء نمـ ــة لإلحصـ ــة العامـ الهيئـ
 %11.0 بمعـــدل  الســـنوي  المســـتوى 
مقارنـــة بالنصـــف األول مـــن عـــام 2021م، 
عامـــًا  عشـــر  األحـــد  خـــال  األعلـــى  وهـــو 
المحلـــي  الناتـــج  ســـجل  حيـــث  الماضيـــة. 
نمـــوًا  النفطيـــة  لألنشـــطة  الحقيقـــي 
مـــن  األول  النصـــف  فـــي   %21.6 بمعـــدل 

شــهد اقتصــاد المملكــة خــال النصــف األول مــن العــام 2022م اســتمرار فــي 
النمــو اإليجابــي علــى الصعيــد المالــي واالقتصــادي بوتيــرة أســرع مــن المتوقــع، 
حيــث حققــت الميزانيــة فائضــًا مدعومــًا 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 
جــّراء الظــروف الجيوسياســية ومخــاوف التضخــم العالمــي والمتوقــع اســتمراره علــى 
المــدى القريــب، إال أن المملكــة قــد أثبتــت فاعليــة الــدور الــذي قامــت بــه لتخفيــف 
ــك  ــي وذل ــز األمــن الغذائ ــًا مــن خــال الخطــوات االســتباقية لتعزي ــار محلي هــذه اآلث
أســقف  إلــى وضــع  باإلضافــة  اإلمــداد عالميــًا  الغــذاء وساســل  أزمــة  لمواجهــة 
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 اإلصاحــات التــي تــم إطاقهــا فــي 
ظــل رؤيــة المملكــة 2030، وهــذا بــدوره يعكــس مــدى مرونــة الحكومــة بالتعامــل 
مــع أبعــاد التحديــات العالميــة الحاليــة، وُتعــد هــذه الخطــوة عامــل اســتقرار فــي ظــل 
االحتمــاالت القائمــة باســتمرارية هــذه التحديــات علــى المــدى القصيــر والمتوســط.

العـــام 2022م، كمـــا أظهـــرت بيانـــات النصـــف 
ــتويات  ــودة مسـ ــي عـ ــام الحالـ ــن العـ األول مـ
ــطة  ــي لألنشـ ــي الحقيقـ ــج المحلـ أداء الناتـ
غيـــر النفطيـــة إلـــى مســـتويات أعلـــى مـــن 
مســـتويات مـــا قبـــل الجائحـــة بتحقيـــق نمـــو 
إيجابـــي فـــي جميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة 
غيـــر النفطيـــة حيـــث ســـجل خـــال النصـــف 
بمعـــدل  نمـــًوا  2022م  العـــام  مـــن  األول 
عـــام  مـــن  األول  بالنصـــف  مقارنـــة   %5.9

2021م.
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الخـــاص  االســـتهالكي  اإلنفـــاق  شـــهد   •
خـــال النصـــف األول مـــن عـــام 2022م نمـــوًا 
بالنصـــف  مقارنـــة   %6.3 بمعـــدل  حقيقيـــًا 
شـــهدت  وقـــد  2021م.  عـــام  مـــن  األول 
الخـــاص  االســـتهالك  مؤشـــرات  معظـــم 
العـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــال  ارتفاعـــًا 
الحالـــي. كمـــا شـــهدت مؤشـــرات االســـتثمار 
الخـــاص تعافيـــًا كبيـــرًا فـــي النصـــف األول مـــن 
العـــام 2022م ممـــا يعكـــس التحســـن فـــي 
ـــذي  ـــدور التنمـــوي ال أداء القطـــاع الخـــاص وال
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  بـــه  يقـــوم 
والصناديـــق التنمويـــة، حيـــث حقـــق إجمالـــي 
تكويـــن رأس المـــال الثابـــت الحقيقـــي نمـــوًا 
حقيقيـــًا بنســـبة 23.7% فـــي النصـــف األول 

مـــن العـــام الحالـــي علـــى أســـاس ســـنوي.

ـــى الرغـــم مـــن ارتفـــاع معـــدالت التضخـــم  وعل  •
تـــم  فقـــد  مرتفعـــة،  بمســـتويات  العالميـــة 
احتـــواء جانـــب كبيـــر مـــن هـــذه الزيـــادة فـــي 
القياســـي  الرقـــم  ارتفـــع  حيـــث  المملكـــة، 
األول  النصـــف  فـــي  المســـتهلك  ألســـعار 
مقارنـــة   %1.9 بنســـبة  2022م  العـــام  مـــن 
بارتفـــاع نســـبته 5.5% للفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام الماضـــي، ومقابـــل 7.9% كمتوســـط 
العشـــرين  مجموعـــة  دول  فـــي  للتضخـــم 
الحالـــي.  العـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــال 
العـــــام  المؤشـــــر  بينمـــا واصـــــل متوســـــط 
ألســـعار الجملـــــة مســـــاره التصاعـــــدي خـــال 
2022م مقارنــــة  عــــام  مــــن  األول  النصـــف 
بالفتـــرة نفســـها مــــن العــــام الماضــــي ليســــجل 

 .%10.8 بنســــبة  ارتفاًعـــا 

انخفـــض معـــدل البطالـــة بيـــن المشـــتغلين   •
الســـعوديين خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 

2022م ليصـــل إلـــى 9.7% مقارنـــًة بــــ %11.0 
ــام 2021م والـــذي  ــع الرابـــع مـــن عـ فـــي الربـ
يعـــد أقـــل معـــدل بطالـــة للســـعوديين خـــال 
مســـح  بحســـب  الماضيـــة  أعـــوام  العشـــر 
عـــام  مـــن  الثانـــي  للربـــع  العاملـــة  القـــوى 
2022م الصـــادر عـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء، 
ـــة الكلـــي %5.8  فـــي حيـــن بلـــغ معـــدل البطال

خـــال الربـــع الثانـــي مـــن العـــام 2022م. 

لـــأداء  اإليجابيـــة  النتائـــج  ضـــوء  علـــى    •
االقتصـــادي خـــال النصـــف األول مـــن العـــام 
2022م، مـــن المتوقـــع اســـتمرار التحســـن فـــي 
مؤشـــرات االقتصـــاد الكلـــي خـــال النصـــف 
الثانـــي مـــن العـــام، حيـــث تشـــــير التقديـــــرات 
المحلـــــي  الناتـــــج  نمـــــو  إلـــــى  األوليـــة 
 %8.0 بحوالـــــي  الحقيقـــــي  اإلجمالـــي 
لعـــام 2022م ويعـــد هـــذا النمـــو أعلـــى مـــن 
المقـــدر فـــي ميزانيـــة العـــام المالـــي 2022م 
ـــج المحلـــي  ـــا بنمـــو النات عنـــد 7.4%، مدفوًع
ـــر النفطيـــة. ومـــن  لألنشـــطة النفطيـــة وغي
ناحيـــة أخـــرى مـــن الُمتوقـــع أن يشـــهد مؤشـــر 
المســـتهلك  ألســـعار  القياســـي  الرقـــم 
ليصـــل  العـــام  نهايـــة  حتـــى  ارتفاًعـــا طفيفـــًا 
إلـــى حوالـــي 2.6% فـــي المتوســـط إلجمالـــي 
عـــام 2022م مقارنـــة بالعـــام 2021م، نتيجـــة 
لارتفـــاع الملحـــوظ فـــي مســـتويات األســـعار 
العالميـــة، ولكنهـــا تظـــل أقـــل بشـــكل كبيـــر 
التضخـــم  معـــدالت  تقديـــرات  مـــع  مقارنـــة 
العالمـــي بحســـب مـــا تشـــير إليـــه توقعـــات 
تقريـــر آفـــاق االقتصـــاد العالمـــي الصـــادر عـــن 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي فـــي شـــهر يوليـــو 
2022م والـــذي يتوقـــع أن يصـــل إلـــى %8.3.
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االقتصاديـــة  التطـــورات  انعكســـت  وقـــد   •
حيـــث  العامـــة،  الماليـــة  أداء  علـــى  اإليجابيـــة 
حققـــت الميزانيـــة العامـــة للدولـــة فائضـــًا 
بلـــغ حوالـــي  135 مليـــار ريـــال خـــال النصـــف 
ــز بلـــغ  ــام 2022م، مقارنـــة بعجـ األول مـــن العـ
نحـــو  12 مليـــار ريـــال فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن 
تســـجل  أن  المتوقـــع  ومـــن  الســـابق.  العـــام 
الميزانيـــة فائضـــَا بنهايـــة العام مقـــداره 90 مليار 
ريـــال )2.3% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي(. 
حيـــث اســـتهدفت الحكومـــة المحافظـــة علـــى 
الفائـــض المقـــدر فـــي الميزانيـــة، وعليـــه تـــم 
تســـريع اإلنفـــاق علـــى المشـــاريع االســـتراتيجية 
ذات العائـــد االقتصـــادي المرتفـــع والتـــي تأثـــرت 

ــة. ــرة الجائحـ ــال فتـ ــا خـ ــط تنفيذهـ خطـ

فـــي  الفعلـــي  اإليـــرادات  إجمالـــي  بلـــغ   •
النصـــف األول مـــن العـــام 2022م حوالـــي 
 %43.2 نســـبته  بارتفـــاع  ريـــال  مليـــار   648
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الســـابق، 
النفطيـــة  غيـــر  اإليـــرادات  ارتفعـــت  حيـــث 
بنســـبة 5.0% عـــن الفتـــرة المماثلـــة نتيجـــة 
والتعافـــي  االقتصاديـــة  األنشـــطة  تحســـن 
ارتفعـــت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن  االقتصـــادي، 
نتيجـــة   %74.5 بنســـبة  النفطيـــة  اإليـــرادات 
خـــال  العالميـــة  النفـــط  أســـعار  الرتفـــاع 
العـــام الحالـــي مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العـــام 2021م. وفـــي ظـــل األداء الفعلـــي 
ــام الحالـــي  اإليجابـــي للنصـــف األول مـــن العـ
وكذلـــك توقـــع اســـتمرار التحســـن فـــي أداء 
النشـــاط االقتصـــادي، مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ 
العـــام حوالـــي  لكامـــل  اإليـــــرادات  إجمالـــــي 
1,222 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـــبته %16.9 
يعـــود  حيـــث  الميزانيـــة؛  بتقديـــرات  مقارنـــــة 

هـــذا االرتفـــاع إلـــى األثـــر اإليجابـــي لتطبيـــق 
المبـــادرات لتنميـــة اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  الماضيـــة  الســـنوات  خـــال 

البتـــرول. أســـواق  فـــي  التطـــورات 

منتصـــف  حتـــى  النفقـــات  إجمالـــي  بلـــغ   •
العـــام 2022م نحـــو 513 مليـــار ريـــال، بارتفـــاع 
نســـبته 10.3% أي بحوالـــي 48 مليـــار ريـــال 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق؛ 
وبذلـــك يصـــل إجمالـــي مـــا تـــم إنفاقـــه حتـــى 
ــة  ــي الميزانيـ ــن إجمالـ ــو 53.7% مـ ــهر يونيـ شـ

المعتمـــدة.

ــات  ــي النفقـ ــغ إجمالـ ــع أن يبلـ ــن المتوقـ ومـ  •
ريـــال  مليـــار   1,132 حوالـــي  2022م  لعـــام 
الميزانيـــة  عـــن   %18.5 نســـبته  بارتفـــاع 
المعتمـــدة والبالغـــة نحـــو 955 مليـــار ريـــال 
وهـــو مـــا يشـــكل 28.8% مـــن الناتـــج المحلـــي 
منظومـــة  لتعزيـــز  ذلـــك  ويأتـــي  اإلجمالـــي، 
خـــال  مـــن  االجتماعيـــة  واإلعانـــات  الدعـــم 
الضمـــان  لمســـتفيدي  اإلضافـــي  الدعـــم 
المواطـــن  حســـاب  وبرنامـــج  االجتماعـــي، 
وبرنامـــج دعـــم صغـــار مربـــي الماشـــية والســـلع 
ارتفـــاع  تداعيـــات  لمواجهـــة  األساســـية 
بعـــض  بتنفيـــذ  األســـعار عالميـــًا، والتعجيـــل 
البرامـــج والمشـــاريع ذات العائـــد االقتصـــادي 
المملكـــة  لرؤيـــة  الممّكنـــة  واالجتماعـــي 
2030، والتـــي تأثـــرت خطـــط تنفيذهـــا خـــال 

كوفيـــد-19.  جائحـــة  فتـــرة 

ــات التمويليـــة حتـــى النصـــف  بلغـــت االحتياجـ  •
األول مـــن العـــام الحالـــي نحـــو 54 مليـــار ريـــال 
ممثلـــة بســـداد أصـــل الديـــن، وقـــد تـــم تمويـــل 
اإلصـــدارات  خـــال  مـــن  االحتياجـــات  هـــذه 

المحليـــة.
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مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي اإلصـــدارات   •
ريـــال  مليـــار   115 حوالـــي  العـــام  لكامـــل 
وفـــق  ريـــال  مليـــار   43 بحوالـــي  مقارنـــة 
ـــراض المعتمـــدة لعـــام 2022م،  خطـــة االقت
حيـــث تـــم اســـتغال الفـــرص المتاحـــة خـــال 
العـــام الحالـــي لخفـــض احتياجـــات التمويـــل 
لعـــام 2023م مـــن خـــال تنفيـــذ عمليـــات 
خفـــض  فـــي  تســـاهم  مســـبقة  تمويليـــة 
ــات  ــل تقلبـ ــي ظـ ــل فـ ــادة التمويـ ــر إعـ مخاطـ

الفائـــدة. وأســـعار  األســـواق 

حتـــى  ريـــال  مليـــار   83 نحـــو  اقتـــراض  تـــم   •

منتصـــف هـــذا العـــام، ومـــن المتوقـــع تنفيـــذ 
عمليـــات اقتـــراض إضافيـــة بحســـب الفـــرص 
ــار  ــو 32 مليـ ــواق بنحـ ــاع األسـ ــة وأوضـ المتاحـ
ريـــال خـــال النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 2022م 
شـــاملة عمليـــات التمويـــل الحكومـــي البديـــل. 

وتبًعـــا لذلـــك، مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي   •
ــام  ــة العـ ــال بنهايـ ــار ريـ ــام 985 مليـ ــن العـ الديـ
الحالـــي أي مـــا نســـبته 25.1% مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي، وذلـــك بانخفـــاض عـــن 
والتـــي  الميزانيـــة  فـــي  المقـــدرة  النســـبة 

.%25.9 تعـــادل 

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

ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2022م 
مقارنة بالميزانية المعتمدة

المصــدر: وزارة المالية

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

)مليار ريال(

135

513465
648

453

اإليراداتالنفقاتالفائض/(العجز)

2021 2022

(12)

 90

1,132 955
 1,222 1,045

اإليراداتالنفقاتالفائض

2022  2022

 90

ميزانيةتوقعات
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اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  شـــهد   •
ــام  ــن العـ الحقيقـــي خـــال النصـــف األول مـ
المســـتوى  علـــى  إيجابيـــًا  نمـــوًا  2022م 
الســـنوي بمعـــدل 11.0% مقارنـــة بالنصـــف 
ســـجل  حيـــث  2021م.  عـــام  مـــن  األول 
لألنشـــطة  الحقيقـــي  المحلـــي  الناتـــج 
النفطيـــة 21.6% فـــي النصـــف األول مـــن 
ــاج  ــادة إنتـ ــة لزيـ ــام 2022م،  وذلـــك نتيجـ العـ
المملكـــة للنفـــط بحســـب اتفاقيـــة أوبـــك+ 
بمـــا يقـــارب 22.2% فـــي النصـــف األول مـــن 
العـــام 2022م مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العـــام الســـابق. كمـــا أظهـــرت بيانـــات النصـــف 

شــــهد اقتصــــاد المملكـــة خــال العــــام 2020م انخفــاض فــي أداء االقتصــاد 
المحلــي  الناتــج  فــي   %4.1 بنســبة  )كوفيــد-19(  جائحــة  تطــورات  جــراء  المحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي واألنشــطة غيــر النفطيــة بنســبة 3.4% علــى أســاس ســنوي. 
وعلــى الرغــم مــن هــذا االنخفــاض، إال أنــه يعــد أقــل مــن االنخفاضــات التــي شــهدتها 
االقتصــادات المتقدمــة التــي بلغــت حوالــي 4.5%، وذلــك 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 نمــوًا 
بـــنسبة 3.2% مدفوعــًا بنمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي لألنشــطة غيــر النفطيــة الــذي 
بلــغ 6.1%. وشــهد النصــف األول مــن العــام 2022م اســتمرار هــذا التعافــي إذ بلــغ 
معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 11.0% مدفوعــًا بنمــو كل مــن 

األنشــطة النفطيــة وغيــر النفطيــة. 

األول مـــن العـــام الحالـــي 2022م نمـــًوا فـــي 
ــر النفطيـــة  جميـــع األنشـــطة االقتصاديـــة غيـ
الحقيقـــي  المحلـــي  الناتـــج  ســـجل  حيـــث 
النصـــف  خـــال  النفطيـــة  غيـــر  لألنشـــطة 
ـــا علـــى  األول مـــن العـــام 2022م نمـــًوا إيجابًي
المســـتوى الســـنوي بمعـــدل 5.9%، مقارنـــة 

2021م. عـــام  مـــن  األول  بالنصـــف 

كمـــا ســـجل اإلنفـــاق االســـتهالكي الخـــاص   •
2022م  عـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــال 
نمـــوًا حقيقيـــًا بمعـــدل 6.3% علـــى أســـاس 
عـــام  مـــن  األول  بالنصـــف  مقارنـــة  ســـنوي 
2021م. وقـــد شـــهدت معظـــم مؤشـــرات 

أواًل: تطورات وتوقعات االقتصـــاد المحلـــي 

تطــورات األداء الفعلــي نصــف الســنوي 
والتقديــرات المتوقعــة للعــام 2022م
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االســـتهالك الخـــاص ارتفاعـــًا خـــال النصـــف 
ســـجلت  حيـــث  الحالـــي،  العـــام  مـــن  األول 
والتجـــارة  البيـــع  نقـــاط  عمليـــات  قيمـــة 
اإللكترونيـــة نمـــًوا إيجابيـــًا منـــذ بدايـــة العـــام 
وحتـــى شـــهر يونيـــو بنســـبة 19.3% و%80.4 
علـــى التوالـــي مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن 

2021م.  العـــام 

االســـتثمار  مؤشـــرات  شـــهدت  كمـــا   •
الخـــاص تعافًيـــا كبيـــًرا ممـــا يعكـــس بشـــكل 
الخـــاص  القطـــاع  أداء  تحســـن  واضـــح 
ــدوق  ــه صنـ ــوم بـ ــذي يقـ ــوي الـ ــدور التنمـ والـ
االســـتثمارات العامـــة والصناديـــق التنمويـــة 
رأس  تكويـــن  إجمالـــي  تعزيـــز  فـــي  األخـــرى 
المـــال الثابـــت الحقيقـــي الـــذي حقـــق نمـــوًا 
مـــن  األول  النصـــف  فـــي   %23.7 بنســـبة 
العـــام الحالـــي علـــى أســـاس ســـنوي. وأظهـــر 
مؤشـــر مديـــري المشـــتريات نمـــوًا إيجابيـــًا 
بلـــغ  حيـــث  الخـــاص  القطـــاع  أعمـــال  فـــي 
المتوســـط للمؤشـــر فـــي النصـــف األول مـــن 
العـــام الحالـــي مســـتوى 55.8 نقطـــة مقارنـــة 
بمســـتوى 55.4 نقطـــة فـــي الفتـــرة المماثلـــة 
مـــن العـــام 2021م مســـجًا أعلـــى نمـــو فـــي 
شـــهر يونيـــو 2022م بــــ 57 نقطـــة. كمـــا ســـجل 
للقطـــاع  الممنـــوح  المصرفـــي  االئتمـــان 
ـــي  ـــو مـــن العـــام الحال الخـــاص فـــي شـــهر يوني
ارتفاعـــًا بنســـبة 14.8% علـــى أســـاس ســـنوي 
مقارنـــة بشـــهر يونيـــو مـــن العـــام الســـابق. 

ألســـعار  القياســـي  الرقـــم  ارتفـــع  وقـــد   •
لمعـــدالت  الرئيـــس  )المؤشـــر  المســـتهلك 
التضخـــم فـــي المملكـــة( فـــي النصـــف األول 
1.9% مقارنـــة  بنســـبة  2022م  العـــام  مـــن 

بارتفـــاع نســـبته 5.5% خـــال الفتـــرة نفســـها 
ســـجل  حيـــن  فـــي  الماضـــي.  العـــام  مـــن 
التضخـــم ارتفاًعـــا فـــي شـــهر يونيـــو 2022م 
بنســـبة 2.3% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام 2021م، حيـــث يعـــود ارتفـــاع معـــدل 
عـــام  مـــن  األول  النصـــف  فـــي  التضخـــم 
التضخميـــة  الضغـــوط  زيـــادة  إلـــى  2022م 
األغذيـــة  )مثـــل:  القطاعـــات  مـــن  لعـــدد 
والمشـــروبات، الســـكن والميـــاه والكهربـــاء، 
والنقـــل(. كمـــا واصـــــل متوســـــط المؤشـــــر 
العـــــام ألسعار الجملـــــة مســاره التصاعــدي 
2022م  عــــام  مــــن  األول  النصـــف  خـــال 
مقارنــــة بالفتـــرة نفســـها مــــن العــــام الماضــــي 
ــبة 10.8%، فـــي حيـــن  ــا بنســ ليســــجل ارتفاًعـ
ــام  ــن العـ ــو مـ ــهر يونيـ ــي شـ ــا فـ ــهد ارتفاًعـ شـ
بالفتـــرة  مقارنـــة   %8.1 بحوالـــي  الحالـــي 

2021م.  العـــام  مـــن  نفســـها 

وبالنظـــر إلـــى ســـوق العمـــل، أظهـــرت بيانـــات   •
انخفـــاض معـــدل  العامـــة لإلحصـــاء  الهيئـــة 
البطالـــة بيـــن المشـــتغلين الســـعوديين فـــي 
ليصـــل  2022م  العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع 
ســـنوات  العشـــر  خـــال  مســـتوياته  ألدنـــى 
 %11.0 مقابـــل   %9.7 مســـجًا  الماضيـــة 
ـــع لعـــام 2021م، كمـــا ســـجل  ـــع الراب فـــي الرب
معـــدل البطالـــة بيـــن اإلنـــاث تراجعـــًا ملحوظـــًا 
ليصـــل إلـــى نســـبة 19.3% مقابـــل %22.5 
خـــال الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2021م، كمـــا 
تراجـــع معـــدل البطالـــة للذكـــور ليصـــل إلـــى 
الربـــع  فـــي   %5.2 مقابـــل   %4.7 مســـتوى 

الرابـــع مـــن العـــام 2021م.
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ارتفـــع إجمالـــي الموجـــودات لـــدى البنـــوك   •
2022م  العـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــال 
بنســـبة 13.3% ليصـــل إلـــى 3.5 تريليـــون ريـــال 
ــرة نفســـها  ــال للفتـ ــة بــــ 3.1 تريليـــون ريـ مقارنـ
النمـــو  هـــذا  ويدعـــم  الســـابق،  العـــام  مـــن 
محفظـــة  تمثـــل  إذ  اإلقـــراض  فـــي  الزيـــادة 
القـــروض مـــا يزيـــد عـــن 62% مـــن إجمالـــي 
القـــروض  إلـــى محفظـــة  األصـــول. وبالنظـــر 
الممنـــوح  االئتمـــان  أن  نجـــد  كثـــب،  عـــن 
للقطـــاع الخـــاص قـــد نمـــا بحوالـــي %14.8 
االئتمـــان  ويمثـــل  ســـنوي،  أســـاس  علـــى 
عـــن  يزيـــد  مـــا  الخـــاص  للقطـــاع  الممنـــوح 
67% مـــن إجمالـــي محفظـــة القـــروض، األمـــر 

الـــذي يجعلـــه محـــركًا للنمـــو فـــي موجـــودات 
البنـــوك بشـــكل عـــام. كمـــا نمـــت القـــروض 
الثانـــي  الربـــع  نهايـــة  فـــي  االســـتهاكية 
المماثلـــة  بالفتـــرة  مقارنـــة   %13.1 بمقـــدار 
مـــن العـــام الســـابق، حيـــث تمثـــل القـــروض 
االســـتهاكية 15% مـــن إجمالـــي محفظـــة 
االئتمـــان  نمـــو  اســـتمرار  ويعتبـــر  القـــروض. 
والقـــروض  الخـــاص  للقطـــاع  الممنـــوح 
ــًا وذلـــك لضمـــان  ــرًا مطمئنـ االســـتهاكية أمـ
ــر  ــو عناصـ ــى نمـ ــي علـ ــر اإليجابـ ــتمرار التأثيـ اسـ
رأس  )تكويـــن  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج 

الخـــاص(. االســـتهاك  الثابـــت-  المـــال 

ويوضـــح الرســـم البيانـــي التالـــي نســـب النمـــو الســـنوية لـــكل مـــن )الموجـــودات - االئتمـــان 
الممنـــوح للقطـــاع الخـــاص - القـــروض االســـتهالكية( حتـــى النصـــف األول مـــن العـــام 2022م:

نمو القروض االستهالكية نمو االئتمان الممنوح للقطاع الخاص نمو الموجودات

Q1 Q2 Q3

2018

%20.0

%15.0
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%5.0

%0.0

%5.0-
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Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

المصــدر: البنك المركزي الســعودي
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ارتفع مؤشر الســـوق المالية السعودي 
)تـــداول( بنســـبة 4.9% بنهايـــة النصف األول 
العـــام  مـــن  نفســـها  بالفتـــرة  مقارنـــة  2022م 
الســـابق، حيـــث أغلـــق المؤشـــر عنـــد مســـتوى 
11,523 نقطـــة بنهايـــة النصـــف األول مرتفعـــًا 
بـــــ 539 نقطـــة عـــن الفتـــرة نفســـها مـــن العام 
وصـــل  نقطـــة  أعلـــى  كانـــت  فيمـــا  الســـابق. 
لهـــا الســـوق منـــذ بدايـــة العـــام بتاريـــخ 8 مايـــو 
2022م، حيـــث أغلـــق المؤشـــر عنـــد مســـتوى 

نقطـــة.  13,820

القيمـــة  بلغـــت  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
السوقية لألســـهم المصدرة بنهاية النصف 
األول 2022م 11,445 مليـــار ريـــال، مســـجلة 
ارتفاعـــًا بلغـــت نســـبته حوالـــي 17.7% مقارنـــة 
بالنصـــف األول مـــن العام الســـابق. كما بلغت 
القيمة اإلجمالية لألســـهم المتداولة خالل 
ريـــال  مليـــار   1,038 2022م  األول  النصـــف 
بالنصـــف  مقارنـــة   %22.5 بحوالـــي  منخفضـــة 

األول مـــن العـــام 2021م. 

تطورات سوق األوراق المالية )تداول( 

ومن ناحيـــة أخرى، انخفـــض إجمالي عدد 
األول  النصـــف  خـــالل  المتداولـــة  األســـهم 
بالنصـــف  مقارنـــة   %41.9 بحوالـــي  2022م 
عـــدد  بلـــغ  حيـــث  الســـابق،  العـــام  مـــن  األول 
األســـهم المتداولة قرابة الـ 25.3 مليار ســـهم، 
مقارنـــة بـ 43.6 مليار ســـهم للنصـــف األول من 

الســـابق. العام 

وقد ارتفـــع عدد الشـــركات المدرجة في 
مؤشـــر السوق المالية الســـعودي )تداول(، 
خـــال النصـــف األول من العـــام 2022م ليصل 
إلـــى 215 شـــركة مقارنـــة بـ 203 شـــركة مدرجة 

للفترة نفســـها من العـــام 2021م.

بلغـــت  الملكيـــة،  نســـب  إلـــى  وبالنظـــر 
للمســـتثمرين  المملوكـــة  األســـهم  نســـبة 
األجانـــب فـــي ســـوق األســـهم الســـعودية 
)تـــداول( خال النصـــف األول 2022م %13.2 
شـــكلت  فيمـــا  الحـــرة.  األســـهم  إجمالـــي  مـــن 
نســـبة ملكيـــة الســـعوديين 85.1%. فـــي حيـــن 

.%1.7 الخليجييـــن  ملكيـــة  نســـبة  شـــكلت 

أداء مؤشر السوق المالية السعودي )تداول( 
خال النصف األول من العام 2022م
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فــــي ضــــوء التطــــورات االقتصادية المحليـة 
التــــي يواجههـــا ومـــع  والعالميــــة والتحديــــات 
جائحـــة  تداعيـــــات  مـــن  التعافـــي  اســـــتمرار 
)كوفيـــــد-19(، مـــن الُمتوقـــع اســـتمرار تحســـن 
عـــام  فـــي  الكليـــة  االقتصاديـــة  المؤشـــرات 
2022م حيـــث تشـــــير التقديـــــرات األولية إلـــــى 
نمـــــو الناتـــــج المحلـــــي اإلجمالي الحقيقــي 
بحوالـــــي 8.0% لعـــام 2022م مرتفعـــًا مقارنـــة 
بالتقديـــرات المذكـــورة فـــي بيان ميزانيـــة العام 
2022م،  لعـــام   %7.4 عنـــد  2022م  المالـــي 
المحلـــي  الناتـــج  مـــن  كًا  بنمـــو  مدفوًعـــا 
المحلـــي  والناتـــج  النفطيـــة  غيـــر  لأنشـــطة 

النفطيـــة. لأنشـــطة 

كمـــا تشـــير التقديـــرات األوليـــة إلـــى نمــــو 
النفطــــية  غيــــر  لألنشـــطة  المحلـــي  الناتـــج 
شـــهدته  الـــذي  اإليجابـــي  النمـــو  مـــع  تزامًنـــا 
األنشـــطة فــــي ضــــوء األداء الفعلــــي ألغلـــب 
يتوقـــع   حيـــث  االقتصاديـــة،  المؤشــــرات 
2022م  العـــام  خـــال  النمـــو  لمعـــدالت 
تعافــــي  باســــتمرار  المتوســـط  المـــدى  وعلـــى 
األنشـــطة االقتصاديـــة، باإلضافة إلـــى افتراض 
الســـنوات  فـــي  التوظيـــف  معـــدالت  ارتفـــاع 
القادمـــة وذلـــك تماشـــًيا مـــع مســـتهدف رؤية 
البطالـــة  معـــدل  بانخفـــاض   2030 المملكـــة 
إلـــى  ليصـــل  الســـعوديين  المشـــتغلين  بيـــن 
7% بحلـــول العـــام 2030م مدفوًعـــا بتحســـن 
توظيـــف القطاع الخـــاص الذي من المتوقع أن 
يكـــون هو المحـــرك الرئيس للنمـــو االقتصادي 
ســـيكون  بالتالـــي  المتوســـط،  المـــدى  فـــي 
الرتفـــاع المشـــتغلين دور رئيســـي فـــي تحســـن 

تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2022م 

االســـتهالك الخـــاص علـــى المدى المتوســـط 
مـــن خـــال ارتفـــاع متوســـط دخـــل األســـر.

كمـــا تـــم األخـــذ باالعتبـــار نمـــو األنشـــطة 
االقتصادية غير النفطية من خال األنشـــطة 
لجميـــع  المملكـــة  حـــدود  بفتـــح  المتعلقـــة 
المســـافرين بغـــض النظـــر عـــن حالـــة التطعيـــم 
الخاصـــة بهـــم وذلك حســـب قـــرار وزارة الصحة، 
مع اســـتئناف الرحات الجوية من وإلى العديد 
مـــن الوجهـــات الداخليـــة والخارجيـــة، حيـــث بلغ 
أعـــداد الحجـــاج أكثر من 899 ألف حـــاج وحاجة، 
87% منهـــم قدمـــوا من خـــارج الســـعودية عبر 
المنافـــذ المختلفـــة بعـــد توقف عامين بســـبب 

كورونا. جائحـــة 

باإلضافـــة إلـــى هـــدف أن تكـــون المملكـــة 
وجهـــة ســـياحية رائـــدة عبـــر إتاحـــة العديـــد مـــن 
الفعاليات الترفيهية والســـياحية، حيث سيشهد 
النصـــف الثاني مـــن العام الحالـــي بداية العديد 
من مواســـم الســـعودية بفعاليـــات عالمية، من 
خال موســـم الرياض الذي ســـينطلق في شهر 
أكتوبـــر 2022م، ومـــن المتوقـــع أن يســـتقطب 
أكثـــر مـــن 20 مليـــون زائـــر، حيـــث تخطـــى عـــدد 
زوار موســـم الريـــاض 2021م حاجز الـ 14 مليون 
زائـــر، إضافـــًة إلـــى بدايـــة موســـم الدرعيـــة فـــي 
شـــهر نوفمبـــر، وانطـــاق موســـم العـــا نهايـــة 
العـــام فـــي ديســـمبر. جميـــع هـــذه المواســـم 
تعتبـــر ضمـــن التوجهـــات األساســـية للمملكـــة 
في رفـــع النمـــو االقتصادي وتنويع األنشـــطة 
غيـــر النفطيـــة بالتزامن مـــع الترويج آلثـــار وتاريخ 
ومعالـــم المملكة، تماشـــيًا مـــع رؤية 2030 بأن 
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تســـتهدف الوجهات السياحية في المملكة ما 
يقـــارب 100 مليون ســـائح بحلول عام 2030م.

األذرع  لنفقـــات  الفّعـــال  الـــدور  كذلـــك   
االســـتثمارية متمثلـــة بصندوق االســـتثمارات 
حيـــث  الوطنـــي،  التنميـــة  وصنـــدوق  العامـــة 
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  يســـتهدف 
ريـــال  مليـــار   150 تقـــارب  محليـــة  اســـتثمارات 
فـــي عـــام 2022م، بعـــد أن اســـتثمر محلًيـــا مـــا 
يزيـــد عـــن 84 مليـــار ريـــال خـــال عـــام 2021م، 
ويخطـــط إلجمالـــي اســـتثمارات محليـــة تصـــل 
إلـــى ثاثة تريليونـــات ريال حتى العـــام 2030م، 
2016م  عـــام  فـــي  محلـــي  باســـتثمار  مقارنـــة 
يبلـــغ 11.2 مليـــار ريـــال. كذلـــك خطـــط تفعيـــل 
الشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص متمثلـــة ببرنامج 
شـــريك الـــذي يهـــدف إلى إطاق مـــا يصل إلى 
2 تريليـــون ريـــال من اســـتثمارات القطاع الخاص 
حتـــى العـــام 2025م و 5 تريليـــون ريـــال حتـــى 

2030م.  العـــام 

ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد مؤشـــر الرقـــم 
القياســـي ألســـعار المســـتهلك ارتفاًعا خال 
مقارنـــة  2022م  العـــام  مـــن  الثانـــي  النصـــف 
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي، نتيجـــة 
التضخـــم  معـــدالت  فـــي  الملحـــوظ  لارتفـــاع 
المـــواد  أســـعار  ارتفـــاع  واســـتمرار  العالميـــة، 
الغذائيـــة والنقـــل، مـــع اســـتمرار أزمة ساســـل 
اإلمـــداد، وارتفـــاع أســـعار الطاقـــة منـــذ بدايـــة 

2022م. عـــام 

وفـــي ضوء هـــذه التطـــورات، مـــن المتوقع 
أن يرتفع مؤشـــر أســـعار المســـتهلك حتى نهاية 
العـــام ليصـــل إلى حوالي 2.6% في المتوســـط 
إلجمالـــي عـــام 2022م مقارنـــة بمـــا تـــم نشـــرة 
تشـــير  إذ   ،%1.3 عنـــد  الميزانيـــة  بيـــان  فـــي 
التقديـــرات األوليـــة إلى معـــدل تضخم أقل من 

عـــام 2021م الـــذي بلـــغ %3.1. 

توقعات*الميزانيةفعلي **

2020202120222022

المؤشــرات االقتصادية

8.0%7.4%3.2%-4.1%نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

5.9%4.9%6.1%-3.4%      نمــو األنشــطة غيــر النفطيــة 

2,6383,1263,6153,927الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

25.7%15.6%18.5%-12.5%نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي

2.6%1.3%3.1%3.4%التضخم
*توقعات أولية

** المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية 
)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(  
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ثانيًا:

تطورات وتوقعات المالية العامة

مســيرة  ودعــم  اســتكمال  إلــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســعى 
ومنهــا   2030 المملكــة  رؤيــة  ظــل  فــي  والماليــة  االقتصاديــة  اإلصاحــات 
تطويــر الماليــة العامــة مــن خــال تحقيــق أهــداف برنامــج االســتدامة الماليــة، 
باإلضافــة إلــى تبنــي سياســات ماليــة تســاهم فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي 

للدولــة.  العامــة  للميزانيــة  واالســتدامة  االســتقرار  علــى  والحفــاظ 

وفــي هــذا اإلطــار شــهد اقتصــاد المملكــة نمــوًا إيجابيــًا حيــث تــم تحقيــق 
2022م  الحالــي  العــام  مــن  األول  النصــف  خــال  الميزانيــة  فــي  فوائــض 
مدعومــة بشــكل رئيــس بالزيــادة فــي اإليــرادات النفطيــة نتيجــة ارتفــاع أســعار 
النفــط إضافــًة إلــى تحســن األنشــطة االقتصاديــة والتعافــي االقتصــادي وذلك 
لتنميــة  المبــادرات  تطبيــق  فــي  باالســتمرار  الحكومــة  جهــود  مــع  بالتــوازي 
ــز دور القطــاع  ــة، ورفــع مســتوى كفــاءة اإلنفــاق وتعزي ــر النفطي ــرادات غي اإلي
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

ــرادات الفعليــة حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 2022م حوالــي  ســجل إجمالــي اإلي
648 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته 43.2% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضي؛ 
ــرادات النفطيــة بنســبة 74.5% ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى  حيــث ارتفعــت اإلي
ــة بأســعار  ــي بنحــو 65.2% مقارن االرتفــاع الملحــوظ فــي أســعار النفــط للعــام الحال
العــام الســابق. ومــن جهــة أخــرى ارتفعــت اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 5.0% عــن 
الفتــرة المماثلــة نتيجــة تحســن األنشــطة االقتصاديــة والتعافــي االقتصــادي وعنــد 
اســتبعاد اإليــرادات غيــر المتكــررة تبلــغ نســبة النمــو 21.2% مقارنــة بالفتــرة المماثلــة. 
كمــا ُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي اإليــــرادات لعــام 2022م حوالــي 1,222 مليــار ريــال 
بارتفــاع نســبته 26.6% مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة  16.9% مقارنــــة بالميزانيــة 
المقــدرة؛ يعــود هــذا االرتفــاع إلــى األثــر اإليجابي لتطبيق المبــادرات لتنمية اإليرادات 
غيــر النفطيــة خــال الســنوات الماضيــة، وأيضــًا للتطــورات الملحوظــة التــي شــهدتها 

أســواق البتــرول. 
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وفيمـــا يلـــي شـــرح ألداء أهـــم بنـــود اإليـــرادات الرئيســـة وفقـــًا لتصنيـــف إحصـــاءات ماليـــة 
:)GFS 2014( الحكومـــة 

الضرائب 
ســـجلت إيرادات الضرائب حتى شـــهر يونيو 

مـــن العـــام 2022م نحو 172 مليـــار ريال وذلك 

بارتفـــاع نســـبته 5.8% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها 

مـــن العـــام الســـابق، ومـــن المتوقع أن تســـجل 

اإليرادات الضريبية للعـــام 2022م حوالي 315 

مليـــار ريـــال بارتفاع نســـبته 11.3% عـــن المقدر 

فـــي الميزانيـــة نتيجـــة توقـــع اســـتمرار التعافـــي 

إلـــى  إضافـــة  االقتصـــادي  للنشـــاط  التدريجـــي 

الجهـــود والمبـــادرات التي قامت بهـــا الحكومة 

لمكافحـــة  الوطنـــي  البرنامـــج  تشـــمل  والتـــي 

تعامـــات  حجـــم  مـــن  للحـــد  التجـــاري  التســـتر 

االقتصـــاد الخفـــي وتعزيـــز المنافســـة العادلـــة، 

الضريبـــي  التهـــرب  مـــن  الحـــد  إلـــى  باإلضافـــة 

عمليـــات  فـــي  التقنيـــة  الحلـــول  باســـتخدام 
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تحصيـــل اإليـــرادات الضريبيـــة من خـــال الفوترة 

اإللكترونيـــة، وانعكـــس ذلـــك علـــى:

الدخـــل  علـــى  الضرائـــب  إيـــرادات  ارتفـــاع 

واألربـــاح والمكاســـب الرأســـمالية لتبلغ نحو 

14 مليـــار ريال للنصف األول من العام 2022م 

مرتفعـــة بنســـبة 37.9% عـــن العـــام الســـابق، 

ويعـــود ذلك إلـــى ارتفاع ضريبة دخل الشـــركات 

والمنشـــآت حيـــث حققت خـــال النصف األول 

مـــن العـــام الحالي 9 مليـــار ريال، بارتفاع نســـبته 

92.6% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 

الســـابق نتيجـــة التحســـن فـــي أداء القطاعـــات 

الصناعـــات  قطـــاع  أهمهـــا  ومـــن  االقتصاديـــة 

التحويليـــة، ومـــن المتوقـــع أن تســـجل بنهايـــة 

العـــام الحالـــي 12 مليـــار ريـــال مرتفعـــة بنســـبة 

66.4% عـــن المقـــدر لهـــا فـــي الميزانيـــة.

لغيـــر  االســـتقطاع  ضريبـــة  ســـجلت  كمـــا 

المقيميـــن حوالـــي 5 مليـــار ريال للنصـــف األول 

من العام الحالي، حيث انخفضت بنســـبة %9.3 

مقارنـــة بالعام الســـابق ويعـــزى ذلك النخفاض 

بالخدمـــات  المرتبطـــة  المدفوعـــات  قيمـــة 

الخاضعـــة لضريبـــة االســـتقطاع مقارنـــه بالفترة 

المماثلـــة، وقـــد تم تحصيـــل مبالغ مـــن إيرادات 

غيـــر متكررة خـــال العام الماضي تقـــدر بحوالي 

2 مليـــار ريال نتيجـــة زيادة المتحصـــات النقدية 

عن الفترات الســـابقة، باإلضافة إلـــى أثر مبادرة 

اإلعفـــاء مـــن الغرامـــات. ويتوقـــع أن تبلـــغ حتى 

بارتفـــاع  ريـــال  مليـــار   10 الحالـــي  العـــام  نهايـــة 

نســـبته 18.8% عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة.

وبناء على ما ســـبق، مـــن الُمتوقع أن تصل 

الضرائـــب على الدخـــل واألرباح والمكاســـب 

بنهايـــة  ريـــال  مليـــار   22 حوالـــي  الرأســـمالية 

العـــام مســـجلة ارتفـــاع بنســـبة 40.6% مقارنـــة 

بالمقـــدر في الميزانية المعتمدة، وذلك إشـــارة 

النشـــاط  النمـــو اإليجابـــي المتوقـــع فـــي  إلـــى 

االقتصادي وزيادة االســـتثمار الخاص انعكاســـًا 

ضمـــن  االســـتثمارية  البيئـــة  تحســـين  لجهـــود 

االســـتراتيجية الوطنيـــة لاســـتثمار.

الضرائـــب  مـــن  اإليـــرادات  ســـجلت  كمـــا 

مليـــار   125 نحـــو  والخدمـــات  الســـلع  علـــى 

ريـــال للنصـــف األول مـــن العـــام الحالـــي، حيـــث 

ارتفعت بنســـبة 2.5% مقارنـــة بالفترة المماثلة 

مـــن العام الســـابق، ويعود ذلك بشـــكل رئيس 

إلـــى ارتفـــاع أداء بنـــود مبـــادرات اإليـــرادات غيـــر 

بالنشـــاط االقتصـــادي. المرتبطـــة  النفطيـــة 

كمـــا ُيتوقـــع أن يســـجل إجمالـــي الضرائـــب 
علـــى الســـلع والخدمـــات بنهايـــة العـــام نحـــو 
245 مليار ريال بنســـبة ارتفاع 9.5% عن المقدر 
فـــي الميزانيـــة؛ نتيجـــة التحفـــظ فـــي تقديـــرات 
الميزانيـــة نظـــرًا لحالـــة عـــدم اليقيـــن المرتبطـــة 
بتطـــورات الجائحـــة وامتـــداد أثرهـــا علـــى عـــام 
2022م، باإلضافة إلـــى األثر اإليجابي المتوقع 
لتعافـــي النشـــاط االقتصـــادي بشـــكل أكبر مما 
كان مقـــدر لـــه لكامـــل العام، واســـتمرار تحســـن 

ونمـــو مؤشـــرات االســـتهاك واالســـتثمار. 
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بلـــغ إجمالي اإليرادات األخـــرى حتى نهاية 
شـــهر يونيـــو مـــن العـــام 2022م حوالـــي 476 
مليار ريال بارتفاع نســـبته 64.2% مقارنة بالفترة 
نفســـها مـــن العـــام الســـابق، ويعـــود الســـبب 
إلـــى ارتفـــاع اإليـــرادات النفطيـــة التـــي ســـجلت 
حوالـــي 434 مليار ريـــال حتى نهاية شـــهر يونيو 
مـــن العـــام الحالي بنســـبة نمـــو 74.5% مقارنة 
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق؛ ويعـــود 
ذلـــك بشـــكل رئيـــس إلـــى ارتفـــاع أســـعار النفط 
للعـــام الحالي مقارنة بالعام الســـابق، حيث بلغ 
متوسط أســـعار العقود اآلجلة لخام برنت حتى 

اإليرادات األخرى

شـــهر يونيـــو مـــن العـــام الحالـــي 104.7 دوالر 
للبرميـــل مقارنـــة بحوالـــي 65.1 دوالر للبرميـــل 
خـــال الفتـــرة نفســـها من العـــام الســـابق، كما 
بلـــغ متوســـط إنتاج النفـــط 10.4 مليـــون برميل 
يوميـــًا حتى شـــهر يونيو بزيادة نســـبتها %22.2 
عـــن العام الماضي. وُيتوقـــع أن تبلغ اإليرادات 
مليـــار   908 حوالـــي  2022م  للعـــام  األخـــرى 
ريـــال مرتفعـــة بنحـــو 19.0% مقارنـــًة بتقديراتها 
فـــي الميزانيـــة، ويعـــود ذلك بشـــكل رئيس إلى 

ارتفـــاع أســـعار النفط للعـــام الحالي.

التجـــارة  علـــى  للضرائـــب  وبالنســـبة 
والمعامـــالت الدوليـــة )الرســـوم الجمركية( 
فقـــد بلغـــت نحو 10 مليـــار ريـــال للنصف األول 
مـــن العـــام مرتفعـــة بنســـبة 25.8% عـــن الفترة 
ذلـــك  ويعـــود  الســـابق،  العـــام  مـــن  المماثلـــة 
بشـــكل رئيـــس إلـــى ارتفـــاع قيمة بعض الســـلع 
المســـتوردة ارتباطًا بتحسن النشاط االقتصادي 
إضافـــة إلـــى أثـــر التضخـــم العالمـــي، كمـــا تجـــدر 
اإلشـــارة إلى ارتفـــاع إجمالي الواردات الســـلعية 
خـــال النصف االول من العـــام الحالي 2022م 
بنســـبة 17.4% مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن 
العـــام الســـابق بحســـب بيانـــات الهيئـــة العامـــة 
لإلحصـــاء. وُيتوقـــع أن تبلـــغ إيـــرادات الضرائب 
على التجارة والمعامالت الدولية )الرســـوم 
الجمركيـــة( بنهايـــة العـــام نحـــو 18 مليـــار ريـــال 

مســـتويات  عنـــد  وهـــي  2022م  العـــام  فـــي 
مقاربـــة للمقـــدر فـــي الميزانيـــة.

الضرائـــب األخـــرى  إيـــرادات  كمـــا ســـجلت 
)منهـــا: الـــزكاة( حوالـــي 23 مليـــار ريـــال بارتفاع 
نســـبته 1.9% مقارنة بالفترة نفســـها من العام 
الســـابق، وذلك بســـبب تحســـن أداء القطاعات 
االقتصاديـــة. كمـــا تجـــدر اإلشـــارة أن جـــزء كبيـــر 
مـــن إيـــرادات هـــذا البنـــد يتـــم تحصيلهـــا خـــال 
النصـــف األول مـــن العام. وعليه، مـــن الُمتوقع 
أن تســـجل الضرائـــب األخـــرى إلجمالـــي العـــام 
 %17.1 نســـبته  بارتفـــاع  ريـــال  مليـــار   30 نحـــو 
مقارنـــًة بالمقـــّدر فـــي الميزانيـــة؛ ويعـــزى ذلـــك 
إلـــى تحســـن النشـــاط االقتصـــادي بشـــكل أكبر 

ممـــا كان متوقـــع فـــي بدايـــة العام.
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تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام

ريــال،  مليــار   513 نحــو  2022م  عــام  منتصــف  حتــى  النفقــات  إجمالــي  بلــغ 
بارتفــاع نســبته 10.3% أي بحوالــي 48 مليــار ريــال مقارنــًة بالفتــرة المماثلــة مــن 
العــام الســابق، وبذلــك يصــل إجمالــي مــا تــم إنفاقــه حتــى شــهر يونيــو إلــى %53.7 
مــن إجمالــي الميزانيــة المعتمــدة مقارنــة بنحــو 47.0% خــال الفتــرة المماثلــة مــن 
العــام الســابق؛ وجــاءت الزيــادة نتيجــة الرتفــاع النفقــات الرأســمالية بنســبة %38.0 
أي بنحــو 14 مليــار ريــال وارتفــاع النفقــات التشــغيلية بنســبة 7.9% وبحوالــي 34 
مليــار ريــال مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. ويتوقــع أن يســجل إجمالــي 
النفقــات للعــام 2022م ارتفاًعــا بنســبة 18.5% عــن الميزانيــة المعتمــدة ليصــل إلــى 
1,132 مليــار 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، 
)كوفيــد–19(  جائحــة  تبعــات  مــن  كجــزء  العالميــة  التوريــد  ساســل  تأثــر  كذلــك 
الرئيســة  والتحديــات الجيوسياســية، والحفــاظ علــى اســتمرارية تقديــم الخدمــات 
بالمســتوى المطلــوب للمواطنيــن والمقيميــن والدعــم المســتمر للســلع والخدمــات 
األساســية المســتوردة، باإلضافــة إلــى تســريع تنفيــذ بعــض البرامــج والمشــاريع ذات 

ــرة جائحــة )كوفيــد–19(. ــد االقتصــادي التــي تأثــرت خطــط تنفيذهــا خــال فت العائ
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بلـــغ إجمالـــي النفقـــات التشـــغيلية حتـــى 
منتصـــف العـــام الحالـــي نحـــو  462 مليـــار ريال، 
بارتفـــاع نســـبته 7.9% أي بحوالي 34 مليار ريال 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، 
ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفـــاع اإلنفـــاق علـــى بـــاب 
الســـلع والخدمات بنحو 24 مليـــار ريال، نتيجة 
خاصـــة  العالمـــي  التضخـــم  معـــدالت  الرتفـــاع 
اإلمـــداد،  ساســـل  وتأثـــر  األساســـية  للســـلع 
وزيـــادة الصرف علـــى نفقات الخدمـــات العامة 
والمســـتلزمات الطبية، وباإلضافة إلى مبادرات 
تســـهم في تحفيز القطاع الخاص للتوســـع في 
القـــوى  مشـــاركة  معـــدالت  ورفـــع  التوطيـــن، 
البشـــرية الوطنية في ســـوق العمل، إلى جانب 
تطويـــر األنظمـــة الحكوميـــة الرقمية وتحســـين 
كذلـــك  للمواطنيـــن،  المقدمـــة  الخدمـــات 
ارتفـــاع الصـــرف على نفقات الصيانـــة والنظافة 
والتشـــغيل ويعـــزى ذلـــك لعـــدة أســـباب منهـــا 
إدارة وتشـــغيل وصيانة مشروع قطار الحرمين، 
والمياديـــن  للشـــوارع  التشـــجير  ومشـــروع 
والســـاحات ومبـــادرة الحد من التشـــوه البصري 

المدن. فـــي 

 كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب تعويضات 
العامليـــن بنســـبة 2.2% ويرجـــع ذلـــك بشـــكل 
رئيـــس إلـــى أثـــر العـــاوة الســـنوية، بينمـــا ارتفع 
اإلنفاق على باب اإلعانات بنســـبة 19.9%  أي 
بحوالـــي 2 مليـــار ريال مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة 
مـــن العام الســـابق، نتيجة الدعم المبكر لشـــراء 
وارتفـــاع  2022م  العـــام  بدايـــة  فـــي  القمـــح 
أســـعارهما عالميًا، باإلضافـــة إلى الدعم المالي 

لمســـتحقي الدعم الســـكني.

في ضوء تطورات األداء الفعلي ولمواجهة 
تداعيـــات التضخـــم العالمـــي مـــن المتوقـــع أن 
العـــام  لكامـــل  التشـــغيلية  النفقـــات  تبلـــغ 
حوالـــي 981 مليار ريـــال مرتفعة عـــن الميزانية 
 117 حوالـــي  أي   %13.6 بنســـبة  المعتمـــدة 
مليـــار ريـــال. حيـــث يتوقـــع ارتفـــاع إجمالي باب 
الســـلع والخدمات بنحو 78 مليـــار ريال، منها 
النفقـــات الطبيـــة، والنفقـــات التشـــغيلية فـــي 
الصيانـــة والنظافـــة والتشـــغيل منهـــا؛ المباني 
األنظمـــة  تطويـــر  جانـــب  إلـــى  المدرســـية، 
الخدمـــات  وتحســـين  الرقميـــة  الحكوميـــة 
تدريـــب  إلـــى  إضافـــة  للمواطنيـــن،  المقدمـــة 

وتحفيـــز القطـــاع الخـــاص لتوطيـــن المهـــن.

وكذلك من المتوقـــع ارتفاع باب المنافع 
االجتماعيـــة بنســـبة 11.3% بحوالـــي 7 مليار 
ريـــال مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمـــده له؛ وذلك 
باإلنفـــاق  الخاصـــة  االعتمـــادات  زيـــادة  مـــع 
علـــى منظومـــة الدعم واإلعانـــات االجتماعية 
التـــي تســـتهدف األســـر واألفراد المســـتحقين 
وتخصيـــص مبلـــغ إضافي للضمـــان االجتماعي 

ومســـتفيدي برنامـــج حســـاب المواطن.

علـــى  الصـــرف  يرتفـــع  أن  المتوقـــع  ومـــن 
األمـــر  علـــى  بنـــاًء  مواطـــن  حســـاب  برنامـــج 
بحوالـــي  إضافـــي  مبلـــغ  بتخصيـــص  الملكـــي 
وتجـــدر  البرنامـــج،  لمســـتفيدي  ريـــال  مليـــار   8
اإلشـــارة إلـــى أنه قد تـــم إيداع أكثـــر من 118 
مليـــار ريـــال منـــذ إطـــاق البرنامـــج حتى شـــهر 
المســـتفيدين  حســـاب  فـــي  2022م  يونيـــو 
ألكثـــر مـــن 1.8 مليون رب أســـرة وحوالي 8.1 
مليـــون تابـــع، وبلغ عـــدد المســـتقلين أكثر من 

مســـتفيد. ألـــف   120
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ومـــن ناحية أخـــرى يتوقـــع أن يرتفع اإلنفاق 
علـــى بـــاب اإلعانـــات بنســـبة 11.3% أي نحـــو 
3 مليـــار ريـــال؛ لمواجهـــة الضغـــوط التضخميـــة 
حيـــث مـــن المتوقـــع اســـتمرار ارتفـــاع الصـــرف 
علـــى إعانات شـــراء القمـــح، إضافة إلـــى إعانات 
األمـــر  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  كمـــا  االعـــاف، 
الملكـــي بتخصيـــص 0.4 مليـــار ريـــال دعم مالي 
الماشـــية.  مربـــي  صغـــار  برنامـــج  لمســـتفيدي 
لمســـتحقي  المالـــي  الدعـــم  ارتفـــاع  كذلـــك 
الدعم الســـكني ودعم الشـــراكات واالســـتثمار 

مـــع القطـــاع الخـــاص لتحفيـــز تطويـــر المنتجات 
الســـكنية.  

بـــاب المنـــح عـــن  ارتفـــاع   ومـــن المتوقـــع 
االعتمـــاد المخصـــص لـــه بنســـبة 8.6% حوالـــي 
0.2 مليـــار ريـــال؛ نتيجـــة تعزيز إعانـــة مركز الملك 
ســـلمان لإلغاثـــة واألعمـــال اإلنســـانية؛ ويأتـــي 
ذلـــك ضمـــن المســـاعدات اإلنســـانية واإلغاثية 
وانعـــكاس  للـــدول  المملكـــة  مـــن  المقدمـــة 
الـــدول  أعلـــى  مـــن  الريـــادي كواحـــدة  لدورهـــا 
مســـاهمة فـــي مجـــال المســـاعدات الدوليـــة.

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات الرأســـمالية حتـــى 
منتصـــف العـــام 2022م نحـــو 51 مليـــار ريـــال، 
بارتفـــاع نســـبته 38.0% حوالـــي 14 مليـــار ريـــال 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، 
وذلـــك نتيجة تعزيـــز تنفيذ برامج تحقيـــق الرؤية 
والمشـــاريع الكبـــرى فـــي مختلـــف القطاعـــات، 
نهـــج  تبنـــي  فـــي  المملكـــة  توجـــه  ولدعـــم 
االقتصـــاد األخضر وتفعيل مبادرة “الســـعودية 
ورفـــع  المنـــاخ  آثـــار  تغيـــر  لمواجهـــة  الخضـــراء” 
الغطـــاء النباتـــي باإلضافـــة إلـــى زيـــادة اإلنفـــاق 
إنشـــاءات  منهـــا  الخدميـــة،  اإلنشـــاءات  علـــى 
المياديـــن والمنتزهات ومشـــروع حديقة الملك 
سلمان والمســـار الرياضي، والســـكك الحديدية 
ومحطـــات القطارات وإيصـــال خدمات الكهرباء 
وتوفيـــر  اإلســـكان  لـــوزارة  الخاصـــة  لأراضـــي 
خدمـــات الصرف الصحـــي، كذلك ارتفاع الصرف 

علـــى المبانـــي الصحيـــة.

عمليـــة  فـــي  قدمـــًا  الحكومـــة  تمضـــي 

وزيـــادة  االقتصـــادي  والتحـــول  اإلصالحـــات 
وتســـتهدف  االقتصـــادي  التنـــوع  درجـــة 
للتعجيـــل  المتاحـــة  الفـــرص  مـــن  االســـتفادة 
البرامـــج والمشـــاريع  بعـــض  بتنفيـــذ  واإلســـراع 
التـــي ســـيكون لهـــا أثـــر اقتصـــادي واجتماعـــي 
مرتفـــع، باإلضافـــة إلـــى أثـــر مالـــي إيجابـــي على 
المـــدى المتوســـط، حيث من المتوقـــع أن تبلغ 
بنهايـــة العـــام 2022م حوالـــي 151 مليـــار ريال 
مرتفعـــة عـــن المعتمد لهـــا بداية العام بنســـبة 
64.9% نحو 60 مليار ريال؛ وتشـــمل المشـــاريع 
المخطـــط زيـــادة اإلنفـــاق عليها واإلســـراع من 
الرياضـــي،  المســـار  مشـــروع  منهـــا؛  تنفيذهـــا 
حديقـــة الملـــك ســـلمان وغيرها من المشـــاريع، 
باإلضافة إلى إيصـــال خدمات الكهرباء لأراضي 
ميـــاه  وتصريـــف  اإلســـكان،  لـــوزارة  الخاصـــة 
األمطـــار ودرء أخطار الســـيول وإنشـــاء محطات 
وشـــبكات المياه والخزانـــات لتعزيز المصادر من 

الميـــاه المحـــاة.
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اإلنفاق على مستوى القطاعات

القطاع
الميزانية 

المعتمدة 
2022م

المنصرف 
الفعلي 

للنصف األول 
2022م

نسبة 
المنصرف من 

الميزانية 

توقعات  
2022م

 نسبة التغير %
)الميزانية المعتمدة 2022 -

 توقعات 2022(

10.1%54.836%3218اإلدارة العامة
43.4%61.5245%171105العسكري

8.3%49.0110%10150األمن والمناطق اإلدارية
23.5%50.461%5025الخدمات البلدية

5.5%53.1195%18598التعليم
43.5%72.0198%138100الصحة والتنمية االجتماعية

39.0%55.575%5430الموارد االقتصادية
10.7%45.247%4219التجهيزات األساسية والنقل

-8.9%37.9166%18269البنود العامة

18.5%53.71,132%955513المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

المصــدر: وزارة المالية

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

اإلنفاق على مستوى القطاعات
بلـــغ  2022م  المالـــي  العـــام  بدايـــة  منـــُذ 
معـــدل نمـــو اإلنفاق نســـبة 8.4% فـــي قطاع 
الصحة والتنميـــة االجتماعية ليصل إلى 100 
مليـــار ريـــال مقارنـــة بالفتـــرة المماثلة مـــن العام 
الســـابق، نتيجـــة زيـــادة الصـــرف علـــى نفقـــات 
واألدويـــة،  الطبيـــة  والمســـتلزمات  العـــاج 
عاوة على ذلك اســـتمرار دعـــم أنظمة الرعاية 
والحمايـــة االجتماعيـــة. كذلـــك ارتفـــع اإلنفـــاق 
علـــى قطاع الخدمـــات البلدية نتيجـــة الرتفاع 
الصـــرف مـــن الميزانيـــة على الســـكك الحديدية 
ومحطـــات القطـــارات، أيضـــًا معالجـــة التشـــوه 
البصـــري فـــي مواقـــع حيويـــة، باإلضافـــة إلـــى 
تطويـــر وتجهيـــز وإنشـــاء الحدائـــق والســـاحات 
البلديـــة والمســـطحات الخضـــراء؛ حيـــث ارتفـــع 
المنصـــرف الفعلـــي بنســـبة 75.4% ليبلـــغ 25 
مليـــار ريال حتـــى منتصف العام مقارنـــًة بالفترة 

المماثلـــة مـــن العام الســـابق.

قطـــاع  مـــن  كٍل  علـــى  الصـــرف  زاد  كمـــا 
التعليـــم، وقطـــاع البنـــود العامـــة، وقطـــاع 
 %7.9 بنســـبة  اإلداريـــة  والمناطـــق  األمـــن 

التوالـــي. علـــى  و%8.6  و%7.7 

هـــذا ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ الصـــرف على 
قطـــاع الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة 198 
مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته 43.5% )60 مليـــار 
ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة  المعتمـــد،  عـــن  ريـــال( 
الصـــرف علـــى القطاع العســـكري ليصـــل إلى 
 74(  %43.4 نســـبته  مـــا  أي  ريـــال  مليـــار   245
مليـــار ريـــال( عـــن المعتمد لـــه بداية العـــام، في 
المقابـــل مـــن المتوقـــع انخفـــاض الصـــرف على 
البنـــود العامـــة ليصـــل إلـــى 166 مليـــار ريـــال 
وذلـــك بتراجـــع بنحو 8.9% )16 مليـــار ريال( عن 

المعتمـــد.
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فائــض  تحقيــق  2022م  العــام  مــن  األول  النصــف  خــال  الميزانيــة  أداء  شــهد 
االقتصــادي  والنمــو  العامــة  الماليــة  أداء  لتحســن  نتيجــًة  وذلــك  الميزانيــة،  فــي 
للمملكــة. وبعــد اســتمرار تســجيل عجــوزات فــي الميزانيــة لمــدة دامــت 8 ســنوات، 
مــن المتوقــع تحقيــق فوائــض بنهايــة العــام 2022م. وعلــى الرغــم مــن تحقيــق 
2022م إال أن الحكومــة  فوائــض فــي الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام 
اســتمرت فــي االقتــراض وفقــًا لخطــة االقتــراض الســنوية المعتمــدة بهــدف ســـداد 
ــن المســتحق خــال العــام الحالــي وأيضــًا اســتغال الفــرص المتاحــة فــي  ــل الديـ أصـ
األســواق لتنفيــذ عمليــات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات 
الفــرص  إلــى اســتغال  القادمــة باإلضافــة  2023م واألعــوام  للعــام  الديــن  أصــل 
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 فائضــًا خــال النصــف األول مــن العــام 2022م نحــو 135 مليــار 
ريــال مقارنــة بالعجــز البالــغ 12 مليــار ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام 2021م، ويعــود 
ذلــك بشــكل رئيــس إلــى التحســن فــي أســعار النفــط والتــي بدورهــا ســاهمت فــي 

ارتفــاع اإليــرادات النفطيــة بشــكل كبيــر.

تطورات أداء الدين والتمويل وتوقعات نهاية العام
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بلغـــت عمليات التمويـــل الحكومية خال 
النصـــف األول مـــن العـــام نحـــو 83 مليـــار ريـــال 
وهـــي جميعها إصـــدارات محليـــة، وبلغ إجمالي 
ســـداد أصـــل الديـــن خـــال النصـــف األول مـــن 
العـــام نحـــو 54 مليـــار ريـــال، حيـــث بلـــغ ســـداد 
أصـــل الدين المحلي نحو 37 مليار ريال وســـداد 
ريـــال.  مليـــار   18 نحـــو  الخارجـــي  الديـــن  أصـــل 
الجديـــر بالذكـــر هو أنـــه تم خـــال النصف األول 
مـــن العـــام 2022م إتمـــام عمليـــة شـــراء مبكـــر 
لجـــزء مـــن ســـندات وصكـــوك محليـــة قائمـــة 
و2024م  2023م  األعـــوام  فـــي  ومســـتحقة 
25 مليـــار  و2026م بقيمـــة إجماليـــة تجـــاوزت 
ريـــال، وفـــي المقابـــل إصـــدار صكـــوك جديـــدة 

ضمـــن برنامج صكوك المملكـــة المحلية بالريال 
الســـعودي بلغـــت قيمتهـــا اإلجماليـــة نحـــو 26 
مليـــار ريـــال بهـــدف إدارة المطلوبـــات وخفـــض 
اإلصـــدارات  وتوحيـــد  التمويـــل  إعـــادة  مخاطـــر 
المحليـــة للحكومـــة لتكـــون ضمـــن إطـــار برنامج 
إصـــدار الصكـــوك بالريـــال الســـعودي. أيضـــًا، تم 
كتمويـــل  ريـــال  مليـــار   15 يقـــارب  مـــا  اقتـــراض 
إضافـــي مســـبق لســـداد جـــزء مـــن مســـتحقات 
العـــام 2023م. وبذلـــك بلغ رصيـــد الدين العام 
بنهايـــة النصف األول من العام 2022م حوالي 
967 مليـــار ريـــال، بينمـــا بلـــغ رصيد الديـــن العام 
فـــي النصف األول من عـــام 2021م نحو 923 

ريال. مليـــار 

المصدر: وزارة المالية

المصدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

)مليار ريال(

فائض/عجز الميزانية 
بنهاية النصف األول العام 2022م مقارنة بنفس الفترة العام 2021م

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

20222021

135

(12)

سداد أصل الدين المحلي

النصف األول من العام 2022مالنصف األول من العام 2021م

سداد أصل الدين الخارجي

5

5

*54

18

37
0.1

ـــة قائمـــة ومســـتحقة فـــي  ـــة شـــراء مبكـــر لجـــزء مـــن ســـندات وصكـــوك محلي *تشـــمل علـــى عملي
األعـــوام 2023م، 2024م، 2026م
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علـــى  التمويـــل  تكلفـــة  متوســـط  وبلـــغ 
الصكـــوك المحليـــة التـــي تـــم إصدارهـــا خـــال 
النصـــف األول من العـــام الحالي حوالي %3.2، 
بينمـــا بلـــغ متوســـط أســـعار الفائدة للســـندات 
والصكـــوك التـــي تـــم إصدارهـــا خـــال النصـــف 
األول مـــن عـــام 2021م حوالـــي 2.0%، حيـــث 
البنـــوك  بيـــن  اإلقـــراض  معـــدالت  شـــهدت 
الســـعودية لـ 3 أشـــهر )الســـايبور( ارتفاعًا بوتيرة 
متســـارعة منـــذ بداية العـــام لتصل إلـــى حوالي 
3% بنهايـــة شـــهر يونيـــو مقارنـــة بالمعـــدالت 
المنخفضـــة عند الفترة نفســـها العـــام الماضي 
والتـــي كانـــت عنـــد حوالـــي 0.79%، حيـــث قام 
البنك المركزي الســـعودي برفع أسعار الفائدة 
في يونيو بمقدار 50 نقطة أســـاس وُيعد ثالث 
رفـــع لســـعر الفائدة خـــال منتصف هـــذا العام 
بعـــد أن تـــم رفعـــه فـــي شـــهري مـــارس ومايـــو 
تماشـــيًا مع رفع االحتياطي الفيدرالي ألســـعار 
التضخـــم،  علـــى  الســـيطرة  بهـــدف  الفائـــدة 
والـــذي قـــام برفـــع أســـعار الفائـــدة األمريكيـــة 
بمقـــدار 0.75 نقطـــة مئويـــة خال شـــهر يونيو 
وهـــي الزيـــادة الثالثة حتى منتصـــف هذا العام. 
وُيتوقـــع أن يقـــوم االحتياطـــي الفيدرالي بعدة 
العـــام  مـــن  الثانـــي  النصـــف  خـــال  ارتفاعـــات 
لتتـــراوح معدالت الفائدة فـــي النطاق %3.25 

إلـــى 3.5% بنهايـــة العـــام 2022م.

ومـــن غيـــر المتوقع أن تتأثـــر نفقات التمويل 
)التـــي تـــم تقديرهـــا فـــي الميزانية( خـــال العام 
فـــي  أخـــذًا  الفائـــدة  أســـعار  بارتفـــاع  2022م 
االعتبـــار أن نســـبة كبيـــرة مـــن إصـــدارات الديون 
ثابـــت  عائـــد  أســـاس  علـــى  تمـــت  الحكوميـــة 
االعتبـــار  فـــي  األخـــذ  تـــم  أنـــه  إلـــى  باإلضافـــة 
عنـــد إعـــداد الميزانيـــة التغيـــرات المتوقعة في 

العالميـــة.  األســـواق 

وعلـــى الرغم من تطورات األحـــداث المالية 
واالقتصاديـــة العالميـــة لمواجهـــة أزمـــة الغذاء 
وساســـل اإلمداد عالميًا وزيادة الصرف لتعزيز 
منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية وتسريع 
تنفيـــذ بعـــض البرامـــج والمشـــاريع ذات العائـــد 
االقتصـــادي واالجتماعـــي المرتفـــع ومشـــاريع 
البنيـــة التحتية والمشـــاريع االســـتراتيجية، إال أن 
السياســـات الماليـــة أثبتـــت فعاليتها فـــي نجاح 
مســــيرة مبــــادرات اإلصـــاح االقتصادي التـــــي 
اتخذتهـــــا الحكومـــــة فـــــي الســـــنوات الســابقة،  
حيـــث تشـــير التقديـــرات المحدثـــة إلـــى تحقيـــق 
فائض الميزانية ليســـجل بنهايـــة العام 90 مليار 
اإلجمالـــي(  المحلـــي  الناتـــج  مـــن   %2.3( ريـــال 
حيـــث اســـتهدفت الحكومـــة المحافظـــة علـــى 
تـــم  وعليـــه  الميزانيـــة،  فـــي  المقـــدر  الفائـــض 
تســـريع اإلنفـــاق علـــى المشـــاريع االســـتراتيجية 

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

الدين الخارجيالدين المحلي

923967%37 %63 %42 %58

2022 2021

المصدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

24



560
678

854 938

%19.0

%22.8

%32.5 %30.0 %25.9 %25.1

%0.0

%5.0

%10.0

%15.0

%20.0

%25.0

%30.0

%35.0

%40.0

0

200

400

600

800

1000

1200

ال
 ري

يار
مل

 

20192018 2020 2021 2022

938 985

2022

ميزانيــة فعلــــيتقديرات محدثة

رصيد الدين العام  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(تقديرات الميزانية)

كنسبة من الناتج  المحلي اإلجمالي 
(التوقعات المحدثة)

والتـــي  المرتفـــع  االقتصـــادي  العائـــد  ذات 
تأثـــرت خطـــط تنفيذهـــا خـــال فتـــرة الجائحـــة. 
ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إجمالـــي االحتياجـــات 
التمويليـــــة بنهاية العام 2022م مــا يقــارب 73 
مليـــــار ريـــــال لســـــداد مســـــتحقات أصـــــل الديــن 
ودعم مبادرات حــــزم تحفيــــز القطــــاع الخــــاص. 
اإلصـــدارات  إجمالـــي  تبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن 
لكامـــل العـــام حوالـــي 115 مليـــار ريـــال مقارنـــة 
بحوالـــي 43 مليـــار ريـــال وفـــق خطـــة االقتراض 
المعتمـــدة، حيـــث قـــام المركـــز الوطنـــي إلدارة 
الديـــن باســـتغال الفـــرص المتاحة خـــال العام 
لعـــام  التمويـــل  احتياجـــات  لخفـــض  الحالـــي 
تنفيـــذ عمليـــات تمويليـــة  خـــال  مـــن  2023م 
مســـبقة تســـاهم فـــي خفـــض مخاطـــر إعـــادة 
التمويـــل فـــي ظـــل تقلبـــات األســـواق وأســـعار 
الفائـــدة. تـــم اقتـــراض نحـــو 83 مليار ريـــال حتى 
منتصـــف هـــذا العـــام، ومـــن المتوقـــع تنفيـــذ 
الفـــرص  بحســـب  إضافيـــة  اقتـــراض  عمليـــات 
المتاحـــة وأوضاع األســـواق بنحـــو 32 مليار ريال 
خـــال النصف الثاني من العام 2022م شـــاملة 
وتبًعـــا  البديـــل.  الحكومـــي  التمويـــل  عمليـــات 
لذلـــك، مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي الديـــن 
العـــام 985 مليـــار ريـــال بنهايـــة العـــام الحالـــي 

)25.1% مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي(، وذلك 
بانخفـــاض عـــن النســـبة المقـــدرة فـــي الميزانية 

والتـــي تعـــادل %25.9.

كمـــا ســـجلت االحتياطيـــات الحكومية لدى 
النصـــف  بنهايـــة  الســـعودي  المركـــزي  البنـــك 
األول مـــن العـــام حوالـــي 319 مليـــار ريال حيث 
تم ســـحب ما يقارب 30 مليـــار ريال تم توجيهها 
لســـداد دفعات قـــروض محليـــة وكذلك ودائع 
أجنبيـــة وتم صرف مـــا يقارب مليار ريـــال لتمويل 
مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص.  وُيتوقع أن 
يتم الســـحب من رصيـــد االحتياطيات الحكومية 
خـــال الفتـــرة المتبقية مـــن العام بنحـــو 3 مليار 
ريـــال الســـتكمال الدعـــم علـــى مبـــادرات حـــزم 
يتـــم  أن  ويســـتهدف  الخـــاص  القطـــاع  تحفيـــز 
تعزيـــز رصيـــد االحتياطيـــات بجـــزء مـــن الفوائـــض 
المتوقـــع تحقيقها ليســـجل الرصيـــد بنهاية عام 
2022م حوالـــي 394 مليـــار ريـــال )10.0% مـــن 

الناتـــج المحلـــي اإلجمالي(.

تطـــورات  التالـــي  البيانـــي  الشـــكل  ويوضـــح 
حجـــم الديـــن العـــام الفعليـــة والمتوقعـــة لعام 

الميزانيـــة.  بتقديـــرات  مقارنـــة  2022م 

تطورات حجم الدين العام الفعلية والمقدرة لعام 2022م  

المصدر: وزارة المالية
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يناير - يونيو
2021

يناير - يونيو
2022 

التغير 
السنوي

اإليرادات
43.2%453648إجمالي اإليرادات

5.8%163172الضرائب

37.9%1014الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

2.5%122125الضرائب على السلع والخدمات

25.8%810الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

1.9%2323ضرائب أخرى

64.2%290476اإليرادات األخرى

النفقــــات
10.3%465513إجمالي النفقات

7.9%428462المصروفات )النفقات التشغيلية(

2.2%246251تعويضات العاملين

32.8%7397السلع والخدمات 

7.6%1314نفقات تمويل

19.9%1012اإلعانات

-47.1%32المنح

0.5%4242المنافع االجتماعية

7.3%4144مصروفات أخرى

38.0%3751األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
-135-12عجز الميزانية

-3.4%-0.4%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

الدين واألصول 
4.7%923967الدين العام

-24.6%29.5%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

-355319االحتياطيات الحكومية

-8.1%11.4%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

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

المصــدر: وزارة المالية

تطورات أداء المالية العامة   )نصف السنوي(
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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فعلي
2021 

ميزانية
2022

توقعات*
2022

التغير
)ميزانية-توقعات(

اإليرادات

16.9%9651,0451,222إجمالي اإليرادات

11.3%317283315الضرائب

40.6%181622الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

9.5%251223245الضرائب على السلع والخدمات

-0.1%191818الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

17.1%292630ضرائب أخرى

19.0%648763908اإليرادات األخرى

النفقات

18.5%1,0399551,132إجمالي النفقات

13.6%922863981المصروفات )النفقات التشغيلية(

1.6%496498506تعويضات العاملين

48.4%205160238السلع والخدمات 

-1.5%273332نفقات تمويل

11.3%302427اإلعانات

8.6%322المنح

11.3%706370المنافع االجتماعية

26.9%9183105مصروفات أخرى

64.9%11792151األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

-9090-73عجز/ فائض الميزانية

-2.3%2.5%-2.3%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الديــــن واألصــــول 

5.0%938938985الديــــن العــــام

25.1%25.9%30.0%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-347381394االحتياطيات الحكومية

10.0%10.5%11.1%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

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

المصــدر: وزارة المالية

ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2022م
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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