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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م

مقدمة
بمناسبة صدور امليزانية العامة للمملكة للعام املالي 2022م ـ
َي ُسرنا إيضاح النتائج الفعلية للسنة املالية للعام 2021م واستعراض أهم املالمح

الرئيسية للميزانية العامة للمملكة للعام املالي الجديد  2022م  ،وتطورات
االقتصاد الوطني.
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القسم األول
مؤشرات اململكة تتعافى وآفاق جديدة مليزانية اململكة للعام 2022م

ً ً
• مثل األداء والنمو االقتصادي في أغلب األنشطة االقتصادية عنصرا مهما في تحقيق املستهدفات املالية واالقتصادية
ً
ً
لعام  2022م ،حيث تظهر مؤشرات اململكة تعافيا مستمرا ،وهناك توقعات الستمرار ذلك التعافي في بعض األنشطة
بمعدالت أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة .حيث ساهمت جهود الحكومة في التعامل مع الجائحة في الحد
من آثارها وانحسارها بشكل كبير رغم التحديات العاملية في تحور الفيروس واستمرار انتشاره في كثير من الدول.
• جااء مشاروع املينانيااة العاماة للدولاة للعااام املاا ي  2022م ليواصال العماال عتاز تعميام مفهااوم االساتدامة املالياة وتقويااة
الوضااع املااا ي للمملكااة فااي مواجهااة التحااديات املحليااة والعامليااة وذلااك فااي ملاال ا ااار املااا ي عتااز املااد املتوساال لنرنااام
االستدامة املالية تحت مظلة تحقيق رؤية اململكة  ، 2030واالستمرار في دعم برام النمو االقتصادي.
وبــالقراءة التحليليــة مليزانيــة اململكــة للعــام الجديــد ،فيمــا يلــي أبــر الــدالالت وا شــارات ال ــي تــم استخالصــما م ـ
مؤشرات ميزانية اململكة للسنة املالية 2022م

( :)1مبادرات فعالة لتحفيز التعافي االقتصادي
ساااهمت مبااادرات تحفي اام االقتصاااد ودعاام القطاااع النااان ،كتلااك املقدمااة ماان البنااك املركاامي السااعودي ،م ان
ً
سارعة اساتجابة االقتصااد .ففا النصاا األول مان عاام  2021م ساجل الناات املحتاي ا جماا ي غيار النفطا نمااوا
ً
ً
ق اادره  % 5.4م اادعوما بنم ااو الن ااات املحت ااي الحقيق ا للقط اااع الن ااان ال ا ي س ااجل نم ااوا ق اادره  . %7.5كم ااا تش ااير
ً
ً
التوقعااات أي جلااجل النااات املحتااي ا جمااا ي الحقيقا نمااوا ب ساابة  % 2.6فااي عااام  2021م ماادفوعا بنمااو النااات
املحتااي ا جمااا ي غياار النفط ا ب ساابة  . % 4.2كمااا أي اسااتمرار التقاادم فااي تنفي ا ب ارام ومشااار ع تحقيااق الرؤيااة،
وتطوير القطاعات الواعدة في االقتصاد.
أدت ا جراءات الحكومية الفعالة التا قامت بها اململكة لتعميم الشفافية والنطوات الداعمة لتنو ع االقتصاد
ممثلااة بجهااود صااندور االسااتثمارات العامااة وصااندور التنميااة الو نيااة فااي دعاام الب ااة االسااتثمارية ،ه ا ا وماان
املتوقااع أي تعاامز تلااك ا جاراءات آفااار النمااو االقتصااادي عتااز املااد املتوساال ،ضااافة ااز دعاام التعااافي الساار ع
خالل عام 2021م.

( :)2انتعاش ملحوظ ونمو متوقع في الناتج املحلي غير النفطي
ً
تشير التقديرات األولية ز نمو النات املحتي ا جما ي الحقيق ب سبة  %7.5في عام 2022م مدفوعا بنمو النات
ً
املحت ااي غي اار النفطا ا ب ااافشرا ع ااودة تع ااافي األنش ااطة االقتص ااادية ،وتحس اان امليا اماي التج اااري للمملكا اة امت اادادا
ً
ملعدالت النمو ا يجابية في النصا األول من عام 2021م ،ضافة ز نمو القطاع النفط مادفوعا برفاع حصاة
ا نتااال للمملكااة ابتا ً
اداء ماان مااايو 2022م حسااب اتفاقيااة أو ااك ،+وتعااافي الطلااب العااالحس والتحساان فااي سالساال
ً
يجابيا عتز االقتصاد املحتي.
ا مداد العاملية ،وه ا سيؤثر
من املقدر أي يؤدي االنتعاش امللحوظ واملتوقع في اقتصاد اململكة ز تطورات يجابية عتز جانب ا يرادات عتز
ً
املااد املتوساال ،حيااث يتوقااع أي يبلااا جمااا ي ا ي ارادات لعااام 2022م حااوا ي  903مليااار ريااال وصااوال ااز حااوا ي
 992مليار ريال في عام 2024م ،و عود ذلك الستمرار الحكومة في تنفي املبادرات وا صالحات املالية التس تهدف
ز تعميم وتنمية مصادر ا يرادات غير النفطية.
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( : )3ضبط النفقات
في ملل رؤيتها الثاقبة تستهدف الحكومة املحافظة عتز األسقا املعتمدة للنفقات عتاز املاد املتوسال واملعلناة
في مينانية العام املاض س ،وفي ه ا السيار ،يقدر أي تبلا النفقات حوا ي  955مليار ريال للعام املا ي  2022م وأي
جستمر ضبل النفقات لتصل لحوا ي  951مليار ريال في عام  2024م.
فاملحافظااة عتااز مسااتويات ا نفااار جعكااـ مااد االلت امام باألسااقا والاانسا املتبااع فااي السياسااات املاليااة الداعمااة
لرف ااع كف اااءة ا نف ااار وتط ااوير فعالي ااة ا نف ااار االجتم ااا ي بجان ااب ع ااادة ترت ااب األولوي ااات بن ا ًااء عت ااز التط ااورات
واملسااتجدات بمااا يتناسااب مااع متطلبااات الفتاارة الحاليااة ،ها ا با ضااافة السااتمرار االنفااار عتااز املشاار ع الكب اار
و ارام تحقياق الرؤيااة بماا س لاجم مااع مساتهدفات رؤيااة اململكاة  ، 2030وها ا مااا يتايز املمياد ماان الفارن أمااام
الصااناديق والقطاااع النااان للمساااهمة واملشاااركة فااي اسااتثالل الفاارن االسااتثمارية وخ نصااة بعااض األصااول
والندمات الحكومية با ضافة ز مشار ع تطوير البنى التحتية في اململكة.

( :)4استكمال مسيرة ا صالحات االقتصادية
تستهدف حكومة اململكة استكمال مسيرة ا صالحات االقتصادية واملالية التس أجرتها في ملل رؤية اململكة 2030
ومنها تطوير املالية العامة من خالل تحقيق أهداف برنام االستدامة املالية.
تسعز الحكومة ز استكمال العمل عتز مبادرات برنام تحقيق التوازي املا ي والتحول ز االستدامة املالية من
خاالل عاادد ماان املبااادرات وا جاراءات والتااس ماان أهمهااا تبنااس قواعااد ماليااة ماان شااض ها أي تساااهم فااي تعمياام ال ابل
املا ي والسيطرة عتز مستويات عجم املينانية .وفي ه ا ا ار يقدر أي يبلا عجم املينانية لعام 2022م نحو % 1.6
من النات املحتي ا جما ي ،كما يقدر أي جساتمر فاي االنافاا
فوائض في املينانية ً
بدءا من العام 2023م.
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( :)5التنسيق الناجح بين و ارة املالية واملركز الوطني دارة الدي
ي ااتم ع ااداد النط ااة الس اانوية لالقتا ارا

بالت س اايق ب اايي وزارة املالي ااة واملرك اام ال ااو نس دارة ال اادين وذل اك لتلبي ااة

االحتياجااات التمويليااة فااي ااار اسااشراتيجية متوسااطة املااد للاادين العااام ،و ناااء عتااز ذلااك فماان املتوقااع أي يبلااا
رصاايد الاادين العااام نح ااو  989مليااار ريااال لع ااام  2022م ،وه ا ا جعااادل  %31.3ماان الن ااات املحتااي ا جمااا ي ،م ااع
توقعااات بانافااا

نساابة الاادين ماان النااات املحتااي ا جمااا ي ليصاال ااز حااوا ي  %27.6فااي العااام 2024م وذلااك

نتيجة التوقعاات بتحسان الناات املحتاي ا جماا ي االساحس .ماع توقاع ثباات جام الادين العاام عتاز املاد املتوسال
ً
نتيجة للتوقعات بتحقيق فوائض في املينانية بدءا من عام 2023م .وه ا يشرافق مع توجيه ا صدارات ز سداد

أصال الاادين ،والحفاااظ عتاز معاادالت مناساابة مان االحتيا يااات الحكوميااة لتعميام قاادرة اململكااة عتاز التعاماال مااع
الصدمات.
تساتهدف السياسااة املاليااة تعميام االحتيا يااات الحكوميااة لااد البناك املركاامي والتااس ماان املقادر أي تصاال فااي العااام

 2022ز معدالت أعتاز مان املقادر لهاا وتساتمر بالشناياد عتاز املاد املتوسال مان خاالل فاوائض املينانياة املتوقاع
تحقيقها في عام 2024- 2023م.
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القسم الثاني
التطورات االقتصادية
توقعات معدل نمو االقتصاد العاملي،
خالل عامي (2022 –2021م)

 .1االقتصاد العاملي:
جشا ا ااهد االقتصا ا اااد العا ا ااالحس مرحلا ا ااة بدايا ا ااة التعا ا ااافي ما ا اان
التا ا ااداعيات الناتجا ا ااة عا ا اان جائحا ا ااة “كوفيا ا ااد ” 19 -والت ا ا ا
انعكست عتز أداء النصا األول من عام 2021م ،ونشاير
هنااا ااز أي الاادول املتقدمااة والاادول الناش ا ة والناميااة ق اد
ً
ً
ش ااهدت تحس اانا ملموس ااا ف ااي مع اادالت النم ااو االقتص اادي،
وه ا جعود بشكل رئ ـ ز جراءات الحمم التحفينية التس

معدل النمو

2021م

2022م

االقتصاد العاملي

6.0

4.9

الدول املتقدمة

5.6

4.4

األسواق ـ
الصاعدة والدول
النامية

6.3

5.2

تام تطبيقهااا فااي معظاام البلااداي .ها ا با ضااافة ااز تافيااا

الواليات املتحدة
األمريكية

7.0

4.9

القيود املفروضة ملكافحة الجائحة مع التقدم املتسارع فاي

الصين

8.1

5.7

توز ااع اللقاحااات .وفااي ه ا ا الساايار ،توقااع صااندور النقااد

اليابان

2.8

3.0

المند

9.5

8.5

منطقة اليورو

4.6

4.3

ال ا اادو ي ف ا ااي تقري ا اار آف ا ااار االقتص ا اااد الع ا ااالحس لش ا ااهر يولي ا ااو

2021م ،نم ا ا ااو االقتص ا ا اااد الع ا ا ااالحس ب س ا ا اابة  % 6.0لع ا ا ااام

املصدر  :صندور النقد الدو ي

2021م واستمرار النمو ب سبة  % 4.9لعام 2022م .وتضخ

()%

ه ه التوقعات في االعتبار الدعم املا ي ا ضافي في عدد من

العااام السااابق  .وه ا ا و عااود بشااكل رئ ر ا س ااز ارتفاااع

االقتص ااادات الكبيا اارة الاج اام واالنتع اااش املتوق ااع نتيج ااة

أسااعار الاانفل حت ا أغسااطـ  2021م و الجهااود الت ا

التوس ا ااع ف ا ااي نت ا ااال واس ا ااتادام اللقاح ا ااات خاص ا ااة خ ا ااالل

قادمتها الادول األع اااء فاي أو اك +بشااضي سياساة ا نتااال

النصا الثان مان عاام 2021م .وتشاير التوقعاات از نماو

املالئمة واملناسبة من تفش س و اء “كوفيد ،” 19 -ودورها

اقتص ااادات ال اادول املتقدم ااة ب س اابة  %5.6لع ااام 2021م

املهم في تسر ع عملياة عاادة التاوازي از أساوار الانفل.

و % 4.4لع ااام 2022م كنتيج ااة لتحس اان الت اادابير ال ااحية

فقااد وصاال متوساال سااعر الاانفل خااالل شااهر أبرياال م ان

ملعظم تلك البلداي.

الع ااام  2020م ااز أدن ا مس ااتو خ ااالل فت اارة الجائح ااة

ً
ش ا ااهد متوس ا اال أس ا ااعار نف ا اال برن ا اات رتفاع ا ااا حتا ا ا ش ا ااهر

عنا ااد  18.4دوالر للنرميا اال ،ب نما ااا وصا اال متوسا اال سا ااعر

أغسا ااطـ ما اان الع ا ااام 2021م لتلا ااجل ح ا ااوا ي  67.0دوالر

ال اانفل خ ااالل ش ااهر أغس ااطـ م اان الع ااام  2021م عن ااد

للنرميل مقابل  41.2دوالر للنرميل خالل نفـ الفشرة من

مستو  70.8دوالر للنرميل.
5

مركز االستثمار والدراسات  -غرفة الشرقية

تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م
تعماال الهي ااة العامااة للم شااات الصااثيرة واملتوس اطة
“م ش ا ااات” بش ا ااكل دؤو عت ا ااز دع ا اام وتمك ا اايي قط ا اااع
امل شا ااات الصا ااثيرة واملتوسا ااطة ورواد األعما ااال ،عب ا اار
منظومااة متكاملااة ماان الب ارام والناادمات واملب ااادرات
الكفيل ااة ب ش اار ثقاف ااة وفك اار العم اال الح اار ورو ريا اادة
األعما ا ااال واالبتكا ا ااار ،وتنو ا ا ااع مصا ا ااادر الا ا اادعم امل ا ا ااا ي
للم شا ا ااات ،ا ا ااز جانا ا ااب وضا ا ااع السياسا ا ااات واملعا ا ااايير
لتمويل املشار ع التس تصنا عتز أ ها مشار ع صثيرة
ومتوسااطة ،وتقااديم الاادعم ا داري والفنااس للم ش اات
ومساندتها في تنمية قادراتها ا دارياة والفنياة واملالياة،
والتسويقية ،واملوارد البشرية.

 .2االقتصاد املحلي :
ً
من املتوقع أي جلجل النات املحتي ا جما ي الحقيق نموا
ً
ب س اابة  % 2.6م اادفوعا بنما ااو الن ااات املحتا ااي ا جم ااا ي غيا اار
النفطا بمعاادل  ،% 4.2مااع األخا باالعتبااار أداء املؤشارات
االقتصا ااادية خا ااالل النصا ااا األول ما اان العا ااام ،كما ااا تشا ااير
التوقعات األولية ز بلوغ معدل التضنم لكامل العاام از
ً
حاوا ي  % 3.3أخا ا باالعتباار تاليا س أثار زياادة نسابة ضاريبة
القيم ااة امل ااافة ف ااي النص ااا الث ااان بع ااد أي وص اال مع ادل
التضا اانم للنصا ااا األول ما اان العا ااام الحا ااا ي  ، % 5.5كما ااا
يتوق ااع الت ااضثر باالرتف اااع ف ااي بع ااض أس ااعار الس االع املس ااتوردة
ً
نتيجا ااة ل ج ا اراءات املطبق ا ااة ملواجها ااة الجائح ا ااة فا ااي ال ا اادول
املصنعة وتضثر سالسل ا مداد العاملية.

يتمثاال دور صااندور التنميااة الااو نس فااي رفااع مساتو
أداء الصااناديق والبنااوك التنمويااة األخاار فااي مواكبااة
مااا يااادم أولويااات التنميااة واالحتياجااات االقتصااادية
من خالل سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع القطاع
النان ،با ضافة ز برام تحفيام االستثمار النان
ً
ً
تحت مظلة برنام شريك وال ي جعتنر جامءا أساسايا
من االسشراتيجية الو نية لالستثمار،

عملا اات الحكوما ااة عتا ااز دعا اام القطا اااع النا ااان ما اان خا ااالل
تمدي ااد ع اادة مب ااادرات لتافي ااا أث اار الجائح ااة وال ا ي جع اامز
اساتمرار النماو االقتصاادي املساتدام عتاز املاد املتوساال،
با ض ا ااافة ا ااز دور صا ا ااندور االس ا ااتثمارات العام ا ااة الا ا ا ي
ً
سيض ااي ما ااا يقا ااار  150مليا ااار ريا ااال سا اانويا فا ااي االقتصا اااد
ً
الس ا ااعودي حتا ا ا ع ا ااام 2025م ،م ا اادعوما باملش ا ااار ع التا ا ا
سااشنيد وتياارة نمااو النااات املحتااي ا جمااا ي للمملكااة فااي خلااق
ف اارن اس ااتثمارية و ااالر قطاع ااات جدي اادة وواع اادة مث اال
قطاااع السااياحة ماان خااالل مشااروع نيااوم ،ومشااروع البحاار
األحماار ،ومشااروع القديااة ،ومشااروع أماااال ،وك ا لك قطاااع
العقا ااار ما اان خا ااالل عا اادة مشا ااار ع تنف ا ا ها شا ااركة روشا اان
العقاري ااة لتط ااوير األحي اااء الس ااكنية بمع ااايير عالي ااة .كا ا لك
مب ا ااادرة دع ا اام املنتج ا ااات والن ا اادمات الو ني ا ااة م ا اان خ ا ااالل
برنام “صنع فاي الساعودية” التاس ساتقدم حمماة كبياارة مان
املماي ا ااا والف ا اارن للش ا ااركات به ا اادف توس ا اايع نط ا ااار عملها ا اا
ً
ً
والشا ااروي ملنتجاتها ااا محلي ا ااا وعامليا ااا ،با ض ا ااافة ا از قط ا اااع
الناادمات اللوجسااتية وال ا ي جشاامل القطااارات والحااافالت
ماان خااالل تشااثيل مشااروع امللااك عباادالعميم للنقاال الع اام،
با ضافة ز الر عدة برام ومبادرات في قطاع التقنية
والا كاء االصاطنا ي ومان أهمهااا املباادرات الاثال الرئ سااية
ً
( وياق ،هماة ،وقمااة) تحقيقاا ملساتهدفات رؤيااة اململكاة فااي
اغتناام فارن االقتصااد الرقحااس بماا جعامز دور القطااع غياار
النفط .

ف ا ااي ض ا ااوء ه ا ا ه التط ا ااورات املحلي ا ااة وع ا ااودة التع ا ااافي
لالقتصا اااد العا ااالحس ،تا اام مراجعا ااة تقا ااديرات معا اادالت
النما ااو االقتصا ااادي فا ااي اململكا ااة لعا ااام 2022م واملا ااد
املتوسا ا اال ،ذ ما ا اان املتوقا ا ااع اسا ا ااتمرار نما ا ااو القط ا ا اااع
النا ا ااان با ا ااوتيرة أعتا ا ااز ما ا اان السا ا ااابق لقيا ا ااادة النما ا ااو
االقتصا ااادي وخلا ااق الوملا ااائا ،ذ تشا ااير التقا ااديرات
األولية ز نمو النات املحتي ا جما ي الحقيق ب سبة
ً
 % 7.5ف ااي ع ااام 2022م ما اادفوعا بنم ااو الن ااات املحتا ااي
غي ا ا ا اار النفط ا ا ا ا با ا ا ااافشرا عا ا ا ااودة تعا ا ا ااافي األنشا ا ا ااطة
االقتصا ا ااادية ،وتحسا ا اان املي ا ا اماي التجا ا اااري للمملكا ا ااة
ً
امتدادا ملعدالت النمو ا يجابية في النصا األول من
عا ااام 2021م ،با ض ا ااافة ا ااز زي ا ااادة ا نتا ااال النفط ا ا
ورفع حصة ا نتاال للمملكاة ابت ً
اداء مان ماايو 2022م
حسا ا ااب اتفاقيا ا ااة أو ا ا ااك ،+وتعا ا ااافي الطلا ا ااب العا ا ااالحس
والتحساان فااي سالساال ا مااداد العامليااة ممااا سا نعكـ
ً
يجابيا عتز االقتصاد املحتي.
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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م

القسم الثالث
النتائج الفعلية للسنة املالية (2021م)
 .1ا يرادات العامة:

ميزانية العام املالي الحالي
(2021م)

ت ااضثرت ا يا ارادات بع اادد م اان العوام اال ا يجابي ااة منا ا بداي ااة

البيان

العا ااام املا ااا ي الحا ااا ي وفا ااي مقا اادمتها التعا ااافي التا اادرييي ال ا ا ي

امليزانية

التوقعات

االيرادات

849

930

املصروفات

990

1,015

الفائض  /العجم

141-

85-

(مليار ريال)

تشاهده أغلااب األنشااطة االقتصااادية بعااد انحسااار الجائحااة،
با ضا ا ااافة ا ا ااز الت ا ا ااضثير ا يج ا ا ااا للمب ا ا ااادرات واالص ا ا ااالحات

الداعم ااة للقط اااع الن ااان ،وم ااع مواص االة تطبي ااق املب ااادرات
غياار النفطيااة التااس قاماات بهااا اململكااة وفااق مااا ساابق ا عااالي
عنااه ل ااماي اسااتدامة املاليااة العامااة .ماان املتوقااع أي يبلااا
جما ااا ي ا يا ارادات فا ااي عا ااام 2021م حا ااوا ي  930مليا ااار ريا ااال
وذل ااك بارتف اااع نس اابته  %19مقارن ااة بالع ااام 2020م؛ يرجا ااع

املصدر  :وزارة املالية

ذل ااك ااز االرتف اااع املتوق ااع ف ااي ا يا ارادات النفطي ااة ،وارتف اااع
ا يا ا ارادات غيا ا اار النفطيا ا ااة ب سا ا اابة  % 18.2مقارنا ا ااة بالعا ا ااام

2020م.
 .2النفقات العامة :

ا يرادات والنفقات الفعلية
( لألعوام املالية  2020و2021م)

م اان املتوقا ااع أي يبلا ااا جما ااا ي النفقا ااات للعا ااام 2021م نحا ااو
ً
 1,015ملي ااار ري ااال ،مناف ااا ب س اابة  % 5.6ع اان املنص اارف
ً
الفعتااي فااي عااام 2020م ومرتفعااا بنحااو  % 2.6عاان امليا امانية

900

املعتماادة .وعتااز الاارغم ماان ارتفاااع جمااا ي النفقااات املتوقااع

600

(مليار ريال سعودي)
1200

للع ااام الح ااا ي ع اان امليا امانية املعتم اادة ال ن ااه باملقارن اة بع ااام
ً
2019م ي ااضت مناف ااا ب س اابة  %4.2و عك ااـ ذل ااك نتيج ااة
جها ااود الحكوما ااة نحا ااو رفا ااع كفا اااءة ا نفا ااار .ويرجا ااع ارتفا اااع

300
0
2020

2021

جم ا ااا ي النفق ا ااات مقارن ا ااة بامليناني ا ااة للع ا ااام الح ا ااا ي 2021م

نتيجااة عاادة عواماال رئ سااة أهمهااا ا نفااار املاارتبل بفيااروس

إجمالى النفقات

إجمالى االيرادات

“كوفيد ” 19 -و شمل زيادة ساعات العمل لبعض العاامليي
ف ا ااي قط ا اااع ال ا ااحة لس ا اارعة تحص ا اايي الس ا ااكاي ف ا ااي اململك ا اة

وك لك مصروفات شراء اللقا .

املصدر  :وزارة املالية
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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م
 .3الدي العام:
لق ا ااد ك ا اااي هن ا اااك تماي ا ااد ف ا ااي الطل ا ااب عت ا ااز ا ص ا اادارات

هايا ااة العا ااام 2021م مقارنا ااة ما ااع  854مليا ااار ريا ااال (أي ما ااا

السيادية للمملكة من قبال املساتثمرين ،حياث تمكنات

جعا ااادل نحا ااو  % 32.7ما اان النا ااات املحتا ااي ا جما ااا ي) للعا ااام

الحكوم ااة ض اامن برن اااميي الس ااندات والص ااكوك ال اادو ي

الس ااابق ،و ااالرغم م اان زي ااادة محفظ ااة ال اادين ال أي نس اابة

لحكوم ا ا ااة اململك ا ا ااة العر ي ا ا ااة الس ا ا ااعودية ،م ا ا اان تم ا ا ااام

الادين ماان النااات املحتااي ا جمااا ي ماان املتوقااع أي تاانافض

ص اادارها ال اادو ي األول لع ااام 2021م للس ااندات بعمل ااة

حيث أي مستويات الدين تميد بمعدل أقل مان المياادة فاي

الادوالر بججمااا ي  5مليااار دوالر ونساابة تثطيااة  4أضااعاف

النات املحتي ا جما ي.

م اان جم ااا ي ا ص اادار .كم ااا ت اام كم ااال ص اادارها ال اادو ي

ماان املتوقااع أي تاانافض االحتيا يااات الحكوميااة ل اد

الثااان للسااندات بعملااة اليااورو بججمااا ي  1.5مليااار يااورو

البنك املركمي السعودي بنهاية العام 2021م بحوا ي 9

و ساابة تثطيااة تجاااوزت  3أضااعاف جمااا ي ا ص اادار،

ملي ااار ري ااال ع اان رص اايد الع ااام الس ااابق 2020م ،وذل ااك

حيث حققت شريحة الثال سنوات عائد سلبس ،ولقد

لتثطي ا ااة م ا ااا تبقا ا ا ما ا اان االحتياج ا ااات التمويلي ا ااة بعا ا ااد

أت ا اام ص ا اادارها ال ا اادو ي الثال ا ااث للص ا ااكوك والس ا ااندات

صادارات الادين واملتمثلاة بشااكل رئا ـ فاي تمويال حاامم

بججمااا ي  3.25مليااار دوالر و ساابة تثطيااة  3.5أضااعاف

تحفي اام القطاااع النااان ،و ا لك فماان املتوقااع أي يبلااا

من جما ي ا صدار.

رصا اايد االحتيا يا ااات الحكوميا ااة نحا ااو  350مليا ااار ريا ااال

من املتوقع أي يبلا رصيد الدين العام  938مليار رياال

بنهاية عام 2021م.

(أي ما جعادل  %29.2من النات املحتي ا جما ي) في
الدي العام
خالل عامي ()2022 – 2021م
املؤشر

فعلي 2021م

توقعات 2021م

ميزانية 2022م

الدي (مليار ريال)

937

938

938

نسبة الدي م الناتج املحلي ا جمالي ()%

32.7

29.2

25.9

االحتياطيات الحكومية لدى البنك املركزي
السعودي (مليار ريال)

280

350

381

املصدر  :وزارة املالية ،الهي ة العامة ل حصاء
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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م

القسم الرابع
ميزانية السنة املالية القادمة (2022م)
تقديرات عناصر امليزانية العامة للدولة
للعام املالي 2022م

فيما يلي تقديرات عناصر امليزانية العامة للدولة
للعام املالي 2022م:

البيان

القيمة
(مليار ريال سعود )

ا يرادات العامة

1,045

ُ
ق ِّدر الفائض في امليزانية بمبلغ ( )90مليار ريال.

النفقات العامة

955

ماان املتوقااع فااي عااام 2022م اسااتمرار التعااافي التاادرييي ف اي

الفائض  /العجم

90

ُ ْ
ق ِّد َرت ا يرادات العامة بمبلغ ( )1,045مليار ريال.
ْ
ُح ِّد َدت النفقات العامة بمبلغ ( )955مليار ريال.

ال شاااا االقتصااادي مااع الحفاااظ عتااز املبااادرات الت ا تاام

املصدر  :وزارة املالية

تنفي ها خال األعوام املاضية ،حيث تعكـ ا يرادات في

تقديرات امليزانية العامة للمملكة،
(لألعوام املالية  2021و2022م)

املينانيااة اسااتمرار تحصاايل األثاار الكاماال للمبااادرات املاليااة
املنفا ة .تشااير التقااديرات ااز أي جمااا ي ا يارادات فاي عااام

(مليار ريال سعود )

2022م سا ا بلا حا ااوا ي 1,045مليا ااار ريا ااال بارتفا اااع نسا اابته

1300
1100

 %12.4عن املتوقع تحقيقه في عام 2021م.

900
700

ت ااضت ميناني ااة الع ااام 2022م ملواص االة جه ااود الحكوم ااة ف ااي

500
300

ا ص ااالحات الداعم ااة لتط ااوير دارة املالي ااة العام ااة ،وذل ااك

100

بالشنامن مع تحقيق االن باا املا ي وتعميم كفاءة ا نفار

2022

للمحافظا ا ااة عتا ا ااز األسا ا ااقا املعتما ا اادة للنفقا ا ااات املعلنا ا اة
ً
مس اابقا .ويق اادر جم ااا ي النفق ااات بح ااوا ي  955ملي ااار ري ااال

2021

100300500-

إجمالى النفقات

الفائض  /العجز

إجمالى االيرادات

للعااام املااا ي 2022م ،وماان املقاادر أي يااتم تحقيااق فااوائض
في مينانية عام 2022م بنحو  90مليار ريال (أي ما نسبته

املصدر  :وزارة املالية

 % 2.5من النات املحتي ا جما ي)،
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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م
ما تم تخصيصه لإلنفاق على بعض القطاعات
الرئيسية في ميزانية العام املالي 2022م
النفقات املتوقعة مليزانية
القطاعات

السنة املالية 2021م
(مليار ريال)

النفقات املقدرة
مليزانية السنة املالية
2022م

معدل التغير
()%

(مليار ريال)

قطاع التعليم

191

185

3.2-

قطاع البنود العامة

131

182

38.7

القطاع العسكري

190

171

10.2-

قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

191

138

27.6-

قطاع األم واملناطق ا دارية

99

101

2.2

قطاع املوارد االقتصادية

82

54

34.4-

قطاع الخدمات البلدية

50

50

0.5-

قطاع التجميزات األساسية والنقل

48

42

12-

قطاع االدارة العامة

33

32

3.3-

ا جمالي

1,015

955

5.9-
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تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 2022م
فيما ااا يتا ااي اسا ااتعرا ألبا اارز ما ااا ت ا اامنته املينانيا ااة العاما ااة
للدولااة ماان اعتمااادات ماصصااة ل نفااار عتااز القطاعااات
الرئ سية :

مس ااتو امل اادي ،تفعي اال ااالر تا اراخيص امله اان الحرفي ااة،
و الر نظام الرصد املكان ملاالفات التشوه البصري.
قط ـ ــاع الصـ ـ ــحة والتنميـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة :بلا ا ااا ما ا ااا تا ا اام
تاصيصاه للقطااع فاي مينانياة عاام 2022م حاوا ي 138
مليا ااار ريا ااال ،وقا ااد ت منا اات املشا ااار ع املاططا ااة للع ا اام
2022م تط ا ا ااوير املراك ا ا اام ال ا ا ا ااحية الحكومي ا ا ااة ملراكا ا ا اام
استشا ااارية (ميثا ااا) لتشا اامل جميا ااع التاصصا ااات و نا ااء
وتجهين مراكم تاصصية شاملة ،تدريب وتضهيل 3,000
باح ااث ع اان العم اال ف ااي مج ااال الس ااامة وال ااحة املهني ااة
والحااقهم فااي ساور العماال ،دارة وتحفيان منصااة العماال
املااري ،وتش ااثيل ب ارام العم اال الحاار والعم اال ع اان بع ااد،
التح ا ا ااول ا ا ااز دارة األداء ال ا ا ااومليف  ،نش ا ا اااء متح ا ا ااا
الا ا ا هب األس ا ااود ف ا ااي مرك ا اام املل ا ااك عب ا ااد للدراس ا ااات
والبحو البشرولية.

قطاع التعليم :استحوذ قطاع التعليام العااام والتعلياام
العال ا وتدري ااب الق ااو العامل ااة عتااز أعتااز ماصصااات
بنحو  185ملياار رياال ،وقد ت منات املشار ع املاططة
لعااام 2022م ااالر برنااام "التلما ة الصاانا ي" بمياادة
نس ا اابة امللتحق ا اايي م ا اان  %18ا ااز  ،%40نش ا اااء أندي ا ااة
املوهب ا ااة واالبتك ا ااار للمت ا اادر يي واملت ا اادر ات ف ا ااي الكلي ا ااات
واملعاهد ،تقديم حلول للتحديات الو نية والصاناعية
ما ا اان خا ا ااالل البحا ا ااث العلم ا ا ا  ،ا ا ااالر مبا ا ااادرة لا ا اادعم
البا اااحثيي فا ااي الجامعا ااات لتطا ااوير االبتكا ااارات التقنيا ااة،
و درال اللث ا ااة الص ا ا نية ف ا ااي املرحل ا ااة الثانوي ا ااة ف ا ااي 746
مدرسة موزعة عتز  47دارة تعليمية في اململكة.

قطاع املـوارد االقتصـادية :بلااا مااا تاام تاصيصااه لها ا
القطاااع في مينانية 2022م حوال ا  54ملي ااار ري ااال ،وقد
ت منا ا اات املشا ا ااار ع املاططا ا ااة للعا ا ااام تصا ا ااميم ا ا ا ااار
التنظيحس لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أكنر من 2
ميج ا اااواا ،تاص ا اايص  5محط ا ااات معالج ا ااة الص ا اارف
الص ا ااري ،تط ا ااوير مواق ا ااع ص ا ااناعية بالهي ا ااة الس ا ااعودية
للما اادي الص ا ااناعية ومنا ااا ق التقني ا ااة والهي ا ااة امللكي ا ااة
للجبي ا اال وي ب ا ااع ،ص ا اادار ت ا اارخيص املقا ا ارات ا قليمي ا ااة
للشا ااركات األجنبيا ااة ،و ا ااالر برنا ااام “متميا اان” لتقا اديم
عا ا اارو بممايا ا ااا تف ا ا اايلية ودعا ا اام كبا ا ااار املس ا ا ااتثمرين
املحليا اايي والا اادولييي ،ا ااالر مشا ااروع النا اامي ال ا ااو نس
االسا ااشراتييي للميا اااه للحفا اااظ عتا ااز الفا ااائض ما اان ميا اااه
التحلية في الطبقات الجوفية والسدود بساعة خامي ماا
ً
يقا ااار  109مليا ااوي مشا اار مكعا ااب سا اانويا لا اادعم األما اااي
املااا ، ،عااداد املاططااات العامااة والتفصاايلية للمواقااع
السا ا ااياحية لعا ا اادد  15موقا ا ااع سا ا ااياني ،تفعيا ا اال نظا ا ااام
التص ا ا ا ا يا املوحا ا ا ااد للمشا ا ا ااشريات الحكوميا ا ا ااة ور ا ا ا اال
التص يا املستحد باألنظمة املستادمة في اململكة.

قط ــاع التجميـ ـزات األساس ــية والنق ــل :ت اام تاص اايص
حا ااوا ي  42ملي ا ااار ري ا ااال له ا ا ا القطا اااع ،وق ا ااد ت من ا اات
املشاار ع املاططااة لعاام 2022م تضسا ـ املركام الااو نس
لسا ا ااالمة النق ا ا اال ،و ا ا ااالر خدم ا ا ااة "عق ا ا ااود الت ا ا ااضجير«
للمركبااات عناار بوابااة نقاال ،تااوفير سااكن ألكماار م ان 130
ألا مستفيد و بارام ماا يمياد عان  100ألاا عقاد دعام
سكنس ،نشاء منطقة تقنية حرة  SEZتساهم في ج
االس ااتثمارات املحلي ااة والعاملي ااة ،ااالر برن ااام تحفي اان
وتنميااة سااور املنااازل ال كيااة ااالر أكاديميااة «ساادايا»
لتقا ا ااديم دورات حا ا ااول أساسا ا اايات البيانا ا ااات وال ا ا ا كاء
االصا ااطنا ي ،ك ا ا لك ا ااالر برنا ااام حا ااوافم الشا ااركات
كجح ا ا ااد مب ا ا ااادرات مس ا ا ااار السياس ا ا ااات واألنظم ا ا ااة ف ا ا ااي
االسا ااشراتيجية الو نيا ااة للبيانا ااات وال ا ا كاء االصا ااطنا ي
«نسدي».
قطاع الخدمات البلدية :بلااا مااا تاام تاصيصااه لقطاااع
الندم ااات البلدي ااة ف ا ميناني ااة 2022م  50مليااار ريااال،
وقااد ت مناات املشااار ع املاططااة لعااام 2022م تشااثيل
املنصة الو نية للرصد الح اري ،االر نظاام ا دارة
املكانية بهدف تحديد االحتيال للندمات املقدمة عتز
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قط ـ ــاع ا دارة العام ـ ــة  :بلا ا ااا ما ا ااا تا ا اام تاصيصا ا ااه له ا ا ا

بالجهات العسكرية.

القطا اااع فا ا مينانيا ااة 2022م نحا ااو  32مليا ااار ريا ااال ،وق ااد
ت منات املشار ع املاططة للعام 2022م نشاء و الر

قط ــاع األم ـ واملن ــاطق ا داري ــة :بلا ااا ما ااا تا اام تاصيصا ااه

منصااة “توعيااة ضاايوف الاارحمن” لميااادة الااو ي ومسااتو

للقط اااع فا ا ميناني ااة 2022م نح ااو  101ملي ااار ري ااال ،وقااد

السااالمة باملعلومااات املتعلقااة بالب ااة ،وال ااحة ،واألماان

ت من اات املش ااار ع املاطط ااة نشاااء املديري ااة العام ااة لك اال

والسااالمة ،لتااضميي ب ااة مالئمااة ل اايوف الاارحمن وت اضميي

من الدفاع املدن وحرس الحدود ،واألمن العاام ،و نشااء

اس ا ااتدامة قط ا اااع الا ا ااا والعم ا اارة ،تط ا ااوير ورف ا ااع كف ا اااءة

قيا ااادة قا ااوات األما اان الناصا ااة ومركا اام التا اادريب الرياضا ا س

خ اادمات منظوم ااة ا عاش ااة املقدم ااة ف ااي الا ااا والعم اارة،

بااالننر وعرعاار ومشااار ع املاادي الطبيااة والسااكنية ،برنااام

تصااميم و ااالر تطبيااق "املكتبااة ا لكشرونيااة ا س ااامية"

التاادريب ف ااي األكاديمي ااة الو ني ااة لألم اان الس ااينران للع ااام

لألجها ا اامة ال كي ا ا ااة ،تص ا ا ااميم و ا ا ااالر برن ا ا ااام "جنودن ا ا ااا

2022م بتوفير أكمر من  3.5ألا فرصة تدريبية ،وتنظيم

البواسا ا اال" لتعميا ا اام دور الجنا ا ااود فا ا ااي حمايا ا ااة املقدسا ا ااات

املنتد الدو ي لألمن السينران في فنراير 2022م.

ومق ا اادرات ال ا ااو ن ،واسا ا ااتكمال نش ا اااء مراك ا اام الندما ا ااة

البنـ ــود العامـ ــة  :بلا ااا ما ااا تا اام تاصيصا ااه لقطا اااع البنا ااود

العدلية لندمة أكمر من  150ألا مستفيد.

العام ااة ف ااي ميناني ااة الع ااام امل ااا ي 2022م ح ااوا ي  182ملي ااار

القط ـ ــاع العس ـ ــكري :بلا ا ااا ما ا ااا تا ا اام تاصيصا ا ااه للقطا ا اااع

رياال ،والتا ت امنت النفقااات الناصاة بحصاة الحكومااة

العسااكري فا مينانيااة 2022م نحااو  171مليااار ريااال ،وقد

فا ااي معاشا ااات التقاعا ااد والتضمينا ااات االجتماعيا ااة ،وتكلفا ااة

ت من اات املشااار ع املاططااة رفااع مسااتو جااودة البيانااات

ال ا ا اادين ،ماص ا ا ااص حس ا ا ااا املوازن ا ا ااة ،املس ا ا اااهمات ف ا ا ااي

الجيومكانيااة ،ملاام وتساامية الجاامر السااعودية فااي البحاار

املنظمات الدولية ،النرام واملرافق الحكومية ،ا عانات،

األحما اار وخلا ااي العقبا ااة والنلا ااي العر ا ا واأل ا ااالـ ذات

وماصص الطوارئ ،والقواعد العامة.

الصا ا االة ،تشا ا ااثيل  200سا ا اارير ملستشا ا ااف

ا ا ااحة امل ا ا ارأة

التاصص ا س بمدين ااة املل ااك عب اادالعميم الطبي ااة بالري ااا ،

تش ا ا ااثيل  200س ا ا اارير ملستش ا ا ااف األ ف ا ا ااال التاصص ا ا ا س
بمدينة امللك عبدالعميم بجدة ،تشثيل  100سارير لطاب
جراحاة األعصااا بمدينااة امللااك عباادالعميم بجاادة ،و بناااء

قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر أعداد املستفيدين من
ص ااندور الش ااهداء واملص ااابيي واألس اار واملفق ااودين منا ا
عام 2000م لكافة القطاعات العسكرية والر ل التقنس
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املمكنات املالية واالقتصادية لدى االقتصاد السعودي
تضت املينانية كانعكاس لسياسة اقتصادية شاملة تقوم عتز ثال ركائم رئ سة ،وهي:
 استكمال ا صالحات املالية ل ماي استدامة املالية العامة من خالل تنو ع مصادر ا يرادات ورفع كفاءة النفقات.
 تمك اايي القط اااع الن ااان م اان خ ااالل وج ااود ب ارام ماصص ااة ل اادعم نش ااا ه وتعمي اام مس اااهمته ف ااي االقتص اااد ال ااو نس
واملشار ع والنرام التس تقوم بها الصناديق التنموية.
 تنفي ا تحااوالت هيكليااة أوس ااع ،ذات أبعاااد اقتصااادية واجتماعي ااة ،تاادعم البعاادين األول والث ااان وتساااهم ف اي تعمي اام
ديناميكية االقتصاد ومواكبته للمتثيرات العاملية املتسارعة.

الركائز األساسية للميزانية

ممكنات املالية
العامة

املمكنات االقتصادية

التحوالت الميكلية

برنامج االستدامة
املالية

برنامج تطوير القطاع
املالي

برنامج ا سكان

استمرار تطوير إدارة
املالية العامة

صندوق االستثمارات
العامة

برنامج جودة الحياة

كفاءة ا نفاق
واملشروعات
الحكومية

برنامج تطوير
الصناعة الوطنية
والخدمات
اللوجستية

برنامج التحول
الوطني

برنامج التخصيص

االستراتيجية الوطنية
لالستثمار

برنامج تحول القطاع
الصحي

برنامج شريك

برنامج تنمية املوارد
البشرية

صندوق التنمية
الوطني

برنامج خدمة ضيوف
الرحم
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أبر التحديات املالية واالقتصادية ال ي تواجه االقتصاد السعودي
تتمثل التحدياات املالياة واالقتصادية التا تواجاه االقتصاد الساعودي علا الصعيدياان املحلا والعامل ا فيما يتي:
 التضـخم العــاملي :لقااد أد االنتعاااش االقتصاادي الا ي تشااهده بعااض اقتصااادات العاالم بعااد تفعياال بارام توز ااع

ً
اللقاحات ،وعودة ال شاا االقتصادي ،واستئناف العمال والتعلايم ح اوريا ،از تساارع وتيارة التضانم العاالحس فاي
النصا الثان مان عاام 2021م ،مان خاال تماياد الطلاب العاالحس عتاز السالع األساساية ،مقابال نقاص فاي املعارو ،
حيث يتوقع تقرير آفار االقتصاد العالحس لشهر أكتو ر  2021م أي جستمر التضنم في األشهر القادمة قبل أي جعود
ز مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصا عام 2022م.
 جائحة “كوفيد :” 19 -أد اتساع تثطية اللقاحات في النصا الثان مان عاام 2021م ،واساتمرار تكياا األنشاطة
االقتصادية مع التدابير القائمة الحتواء تبعات األزمة رغم تقييد حرية الحركة ،وك لك الدعم ال ي قدمته العديد
من الدول لتحفين نشا ها االقتصادي ،ز انتشار حالة من التفاؤل بالنرول من ه ه األزمة ال حية واالقتصادية

العاملياة .حياث أي تساارع وتياارة نشار اللقاحاات مان شاض ها أي تحاد مان انتشاار الساالالت الجديادة التاس يشناياد عااددها
بمرور الوقت ،وأي تعمل عتز تافيا القيود املفروضة مع انحسار الو اء ،مماا سايعمز مان ثقاة قطااع األعماال ،ال
أي االقتصاد العالحس مازال يواجه تحديات رغام حالاة التعاافي بسابب تفشا س سااللة “دلتاا” املتحاورة وساالالت أخار
ساار عة االنتشااار لااد بعااض الاادول مااع تباااين ساارعة احتااواء ها ا الو اااء ماان دولااة ألخاار ؛ ممااا أعااار عااودة األوضاااع
ً
ملستوياتها الطبيعية بالكامل عامليا.
 تغيرات أسعار الفائدة العاملية :ينعكـ أثر ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية عتاز االقتصااد املحتاي ومؤشارات املالياة
العامااة ،فعنااد ارتفاااع معاادالت الفائاادة األمريكيااة بشااكل تاادرييي بااضكمر ماان املقاادر فااي املااد املتوساال بساابب الحممااة

التحفينية التس تم ضنها في االقتصاد األمريك في حال تادخل البناك الفيادرا ي للحاد مان ارتفااع معادالت التضانم،
س ا نعكـ ذل ااك عت ااز ارتف اااع مع اادالت ا ق ارا

ً
ب اايي البن ااوك املحلي ااة مم ااا ق ااد ي ااؤثر س االبا عت ااز مع اادالت االسا اتهالك

واالستثمار املحلية.
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تابع :أبر التحديات املالية واالقتصادية ال ي تواجه االقتصاد السعودي
 مــدى اســتقرار أســواق الــنفط :جعااد اسااتمرار فاار

بعااض القيااود االحشرازيااة املرتبطااة بالجائحااة للحااد ماان آثااار تلااك

ً
الساالالت تحااديا أمااام مااد اسااتقرار أسااوار الاانفل العامليااة .حياث شااهدت األعااوام املاضااية تقلبااات حااادة فاي أسااعار

الاانفل ذ بلااا متوساال أسااعار خااام برناات خااالل عااام 2018م  71.3دوالر للنرمياال ثاام انافااض ليصاال ااز  42دوالر
للنرميل بنهاية عام 2020م و لا متوسل سعر نفل برنت  69.5دوالر للنرميل حتى شهر أكتو ر من العام الحا ي.

ً
ً
 تح ــديات أخ ــرى أم ــام االقتص ــاد املحل ــي :لعب اات ا ص ااالحات الس اار عة والحاس اامة دورا هام ااا ف ااي تعجي اال احت ااواء أث اار
الجائحة لالقتصاد املحتي بوتيرة أسرع من املتوقع ،حيث ساهمت تلك ا صالحات في تعميم قدرة اململكة عتز دارة
ً
ً
األزمااة بفاعليااة وكفاااءة .كمااا لعباات الب يااة التحتيااة الرقميااة دورا محوريااا فااي تااوفير التطبيقااات ال احية والناادمات
الحكومياة والحلاول األمنيااة بعاد عااودة األنشاطة االقتصاادية ماان ا غاالر ،ولكاان فعتاز الارغم ماان انحساار الجائحااة،
فااجي تحااديات تطورهااا مااا زالاات قائمااة .وحكومااة اململكااة – بمااا اكتساابته ماان خب ارات سااابقة فااي العاااميي املاضااييي –
ً
مس ااتعدة ملواجه ااة ه ا ه التح ااديات .وم اان ناحي ااة أخ اار  ،ف ااجي التح ااديات تش اامل أي ااا ق اادرة القط اااع الن ااان عت ااز
االسااتفادة م اان الف اارن املتاحااة ف ااي الن ارام واملشااار ع الطموح ااة الت ااس تتبناهااا حكوم ااة اململك ااة ،والقاادرة عت ااز تنفي ا

املشا ااروعات باملعا اادالت املرجا ااوة .وتعم ا اال الحكوما ااة عتا ااز اسا ااتمرار تحفي ا اام التنا ااوع االقتصا ااادي بمعا اادالت مرتفع ا ااة،
ً
وا صاالحات الهيكلياة فاي ساور العمال ،ورفاع معادالت ا نتاجياة فاي االقتصااد بماا يانعكـ يجابياا عتاز معادالت نماو

النات املحتي غيار النفط .
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الخاتمة
تمث ــل امليزاني ــة العام ــة للدول ــة أج ــر الزاوي ــة أو املح ــور األسال ــمي ف ــي ن ــام املحاس ــبة الحكومي ـة،
فبــدون امليزانيــة العامــة يصــعج علــى الجمــا الحكــومي القيــام بمراجعــة وتحقيــق أهدافــه ،فامليزانيــة ــى
بمثاب ــة و يق ــة قانونيـ ــة تق ــدر فوإـ ــا نفق ــات الدولـ ــة وإيرادامإ ــا عـ ـ سـ ــنة مالي ــة مقبلـ ــة ،وتخ ــول بموجبإـ ــا
الوحـ ــدات الحكوميـ ــة با نفـ ــاق علـ ــى األغـ ـراض املخططـ ــة ،وملـ ــك ضـ ــم إطـ ــار الخطـ ــة العامـ ــة للتنميـ ــة
ً
االقتصادية واالجتماعية ،وطبقا للسياسة العامة للدولة.

 .....وفى الختام نسأل هللا أن يحفظ لمذه البالد قائد مسيرمإا خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان
ب عبدالعزيز وسمو ولى عمده األمين صاحج السمو امللكي األمير محمد ب سلمان ب عبدالعزيز نائج
رئيس مجلس الو راء و ير الدفاع ،وأن يديم علوإا نعمة األم واالستقرار.
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