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الربع الثاني



أوال: ا�جاهات االنفاق باستخدام �يانات نقاط ال�يع (الربع الثاني 2022)

المصدر: البنك المركزي السعودي -العمليات الحسا�ية: إدارة االستشا�ات والبحوث االقتصادية والمعلومات-غرفة جا�ان

القيمة بالمليار ��ال



تحليل ا�جاهات االنفاق بالمملكة العر�ية السعودية (الربع الثاني 2022)

أداء االنشطة االقتصادية (الربع الثاني 2022)

نصيب األنشطة االقتصادية من اإلنفاق بنقاط ال�يع (إب��ل-�ونيو2022)

أداء الفترة (إب��ل – �ونيو2022): شـهد الربع الثاني لعام 2022 حالة من ا�تعاش االنفاق االسـتهالكي الكلي بالمملكة، إذ 
تجاوز إجمالي االنفاق الكلي حاجز 124 مليار ��ال، بمعدل نمو 2.6% عن الربع األول لنفس العام. 



إ�جاهات اإلنفاق (الربع الثاني2022)

األطعمـة والمشـ�وبات: اسـتحوذ القطـاع علـى 14.5%مـن االنفـاق الكلـي للفتـرة، �إجمالـي 18 مليـار ��ـال، ومتوسـط 
شهري 6 مليار ��ال.

المطاعـم والمقاهـي: اسـتحوذ القطـاع علـى 13.4%مـن االنفـاق الكلـي للفتـرة، �إجمالـي 16.7 مليـار ��ال، ومتوسـط 
شهري 5.6 مليار ��ال.

قطـاع المالبـس واألحذيـة: اسـتحوذ القطـاع علـى 9% مـن االنفـاق الكلي للفتـرة، �إجمالـي 11.2 مليار ��ال، ومتوسـط 
شهري 3.7 مليار ��ال.

الصحة: استحوذ القطاع على 7%من االنفاق الكلي للفترة، �إجمالي 8.7 مليار ��ال، ومتوسط شهري 2.9 مليار ��ال

محطات الوقود: اسـتحوذ القطاع على 6.3%من االنفاق الكلي للفترة، �إجمالي 7.8 مليار ��ال، ومتوسـط شـهري 2.6 
مليار ��ال.



إ�جاهات النمو (الربع الثاني2022)

المجوه�ات: النشاط األعلى نموا خالل الفترة، إذ حقق نمو قدره 36% مقارنة بالربع األول لنفس العام.

الفنادق: يسـتحوذ النشـاط على المرتبة الثالثة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 12% مقارنة بالربع األول لنفس 

المنافع العامة: يستحوذ النشاط على المرتبة ال�ابعة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 11% مقارنة بالربع األول 
لنفس العام.

المنافع العامة: يستحوذ النشاط على المرتبة ال�ابعة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 11% مقارنة بالربع األول 
لنفس العام.

النقل: يسـتحوذ النشـاط على المرتبة الخامسـة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 10% مقارنة بالربع األول لنفس 
العام.

المالبـس واألحذيـة: يسـتحوذ النشـاط علـى المرتبـة الثانية من حيـث النمو، إذ حقـق نمو قـدره 24% مقارنة بالربع 
األول لنفس العام.



ا�جاه العوائد االقتصادية لنقاط ال�يع (الربع الثاني2022)

األنشطة األعلى عائد (الربع الثاني2022)

تقسم العوائد االقتصادية لعمليات ال�يع �ين منشآت األعمال على النحو التالي:

القيمة باأللف ��ال



الفرص االس�ثما��ة األعلى دخال (للربع الثاني 2022)

الصحـة: النشـاط األعلـى عائـد للربـع الثانـي2022، إذ اسـتحوذ علـى 22% مـن إجمالـي االنفـاق الكلـي للفتـرة 
(إب��ل-�ونيو2022)، �إجمالي عوائد تجاوزت 2 مليون ��ال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

محطـات الوقـود: اسـتحوذ النشـاط علـى 15% من إجمالي االنفـاق الكلي للفتـرة (إب��ل-�ونيـو2022)، �إجمالي 
عوائد تجاوزت 1.3 مليون ��ال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

الترفيـه والثقافـة: اسـتحوذ النشـاط على 14% من إجمالـي االنفاق الكلي للفتـرة (إب��ل-�ونيـو2022)، �إجمالي 
عوائد تجاوزت 1.2 مليون ��ال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

المجوه�ات: اسـتحوذ النشـاط علـى 11% من إجمالي االنفاق الكلي للفتـرة (إب��ل-�ونيو2022)، �إجمالي عوائد 
تجاوزت 900 ألف ��ال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

النقل: اسـتحوذ النشـاط على 9% من إجمالي االنفاق الكلي للفترة (إب��ل-�ونيو2022)، �إجمالي عوائد تجاوزت 
800 ألف ��ال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

بتحليل ا�جاهات االنفاق الكلي للمملكة بواسـطة نقاط ال�يع، وحجم العائد على المنشـأة بحسـب النشاط، حظي 
نشاطي المجوه�ات والنقل بتوسع الطلب عليهما، وكانا األكبر نموا واألعلى عائد للفترة (إب��ل-�ونيو2022).




