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هـ  1441/1440بمناسبة صدور امليزانية العامة للمملكة للعام املالي            

واستعراض ( م2018)هـ 1440/1439َيُسرنا إيضاح النتائج الفعلية للسنة املالية للعام 

، هـ 1441/1440أهم املالمح الرئيسية للميزانية العامة للمملكة للعام املالي الجديد 

 .  وتطورات االقتصاد الوطني(  م2019)
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 القسم األول 

 م2019االفاق املستقبلية مليزانية اململكة للعام  

 م تواصل دعم االهداف الكلية  2019اململكة للعام املالي الجديد ميزانية (  1)

 2030لرؤية اململكة   

هـ في طياتها إشارات عديدة عن مدى  1441/  1440حملت امليزانية العامة للمملكة العربية السعودية للسنة املالية  

، ةتنفيــد ط ـــح التهــوي الــوطع ، ةتنو ـــ  2030اهتمــاا الايــادة الرشــيدة   تهايـــط اهــداؤ ةطموحــات ر  ـــة اململكــة 

مصـــــادر الـــــدطح ةبنـــــاا اقحتياطيـــــات، ةاخـــــتا او اقخـــــر مارات االارييـــــة، ةتوخـــــي  ةت ـــــو ر م ـــــار   ال  يـــــة التهتيـــــة 

لالقتصاد السعودي، ةالتهوي الي اقتصاد املعرفـة، ةتنميـة ةت ـو ر العنصـر ال، ـرى، ةإع ـاا ا ةلو ـة لالـدمات ال ـ  

 .تمس املواطن السعودي ب كح م اشر

دالالت واشــــارات تـــــم است الصــــ م مـــــ  (  10)وبــــالقراءت التحليليــــة مليزانيـــــة اململكــــة للعـــــام الجديــــد تـــــم رصــــد اهـــــم  

 : هـ 1441/  1440مؤشرات ميزانية اململكة للسنة املالية 

لتم ـح مرحلـة يديــدة مـن مراحـح التهــوي ( ا2019) هـــ   1441/1440تـتي  ميزانيـة اململكـة للعــاا املـالي اا ديـد  

، املتم لــة فــي ت ــو ر هيكــح  2030اققتصـادي للمملكــة، ةوة ــوة يديــدة  لـدع  ا هــداؤ الكليــة لر  ــة اململكـة 

اققتصاد الوطع  ةتنو   مصادره، ةيعز ز ال يئة اقخر مار ة اا اذ ة فـي لـح املالـاقت، ة ـ ح اقنفـاك اا كـوم  

 .ةرف  وفااته،  في ظح النهوض  االدمات ال   تمس املواطن السعودي  صفة م اشرة

ا  يديـــــة اململكـــــة فــــــي تهايـــــط مهـــــدافيا ةطموح هـــــا التنمو ـــــة، ةتهســـــي  قــــــدرات 2019يعكـــــس م شـــــرات ميزانيـــــة 

اقتصادها التنافسـي ، ةتنميـة اقيـرادات  يـن النف يـة، ةاخـتهدار مصـادر  ايـرادات يديـدة ، لتهايـط اقخـتارار 

عـن املتوقـ  فـي عــاا % 9مليـار ر ـاي،   سـ ة د ــادة  975م  ت لـ  إيمـالي اقيـرادات حــوالي املـالي، لـكلف فمـن املاــدر 

، حيث %5.3ا،  متوخح نمو خنوي ي ل  2021مليارات ر اي في عاا  1042ا، ةمن املتوق  م  تصح إلى 2018

ماارنــة % 10.8ا، ةذلــف  معــدي نمــو   2019مليــار ر ــاي فــي عــاا  183يتوقــ  م  يلــ ح اا صــيلة مــن ال ــرا   

 .ا2021مليار ر اي في عاا  201ا، إلى م  تصح إلى  2018بعاا 

وــكلف ي ــين م شــرات النفاــات إلــى م  اململكــة مع ــت ا ةلو ــة قنتعــا  اقتصــادها، ةيعز ــز مكاخــ ه، مــن طــالي 

تهديد مةلو ات اقنفاك  دقة، مـ  الرنويـز ع ـى امل ـار   النوعيـة ذات العا ـد املالـدي، ةترتيبهـا  هسـ  ا ةلو ـات 

ا 2019لكلف فإ  إيمالي النفاات املادرة في العاا اقخرناتيالية، ةة   آليات فاعلة للمتابعة ةمراق ة ا داا، 

ا، ة رـي  هـكا اقرتفـاع التوخـ  2018ماارنة  ما صدرت  ه ميزانية % 7.3مليار ر اي،  ارتفاع نس،ته 1106نهو  

، ةالتوخ  في اقنفاك ذي اقثر اقيتمـايي 2030في اقنفاك ع ى مةصصات م ادرات  رامج تهايط ر  ة اململكة 

ةد ـــادة اقنفـــاك اقخـــر ماري اليـــادؤ الـــى تهفيـــز ال  ـــاب اققتصـــادي، ةت ـــو ر ال  يـــة التهتيـــة،  مـــا يـــنعكس ع ـــى 

 .د ادة ال  اب اققتصادي
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ميزانية العام املالي الجديد تثبت قدرت اململكة على تحقيق االستدامة املالية،               ( 2)
 بالرغم م  تزايد الدي  العام

اخــتمرت ةدارة املاليــة فــي ات ـــاع خياخــة تمو ليــة متنوعــة مـــا  ــي  اصــدارات الــدين ةاللـــ   مــن ةدا ــ  اا كومـــة 

ا م  2018ا، ة توق  نهاية عاا 2018ةاقحتياط  العاا للدةلة ، لتمو ح ع ز امليزانية طالي العاا املالي اا الي 

مـن ايمـالي النــاتج امله ـي اقيمـالي، ماارنــة % 19.1مليـار ر ــاي، مي مـا لعـادي نهــو  560ي لـ  إيمـالي الــدين العـاا 

مـــن النـــاتج امله ـــي اقيمـــالي للعـــاا الســـا ط، ة ريـــ  هـــكا اقرتفـــاع % 17.2مليـــار ر ـــاي مي مـــا لعـــادي نهـــو  443مـــ  

الك يـــر فـــي ل ـــ  الـــدين إلـــى تويـــه اململكـــة لسياخـــة اققتـــراض لســـد الق ـــز املـــالي للدةلـــة، ةحتــــ  تتهاـــط مهـــداؤ 

ةنتا ج  رامج اقصالح اققتصادي، ةقد اختغلت الدةلة تص يفيا السيادي اقخر ماري في إصدار  خندات الدين 

 من املسر مر ن ا يان ، ا مر الكي يدي ع ى ال اة 
ً
 و يـرا

ً
في ا خواك العاملية   س  عوا د ييدة، ةشيد إق اق

املالية السياخية للمملكة، ةع ى الر   من تزايد ل   الدين العـاا للمملكـة هـكا العـاا ماارنـة  ف مـه فـي عـاا 

ا، إق م  نســ،ته مـــن النـــاتج منةف ـــة ماارنـــة   ايـــة دةي االلـــيج ةمالموعـــة الع ـــر ن، ةال ـــ  يم ـــح دينهـــا 2014

 .العاا و س ة من إيمالي الناتج امله ي نس  مع ى من اململكة العربية السعودية

ة عــد الــدين العــاا الــداط ي  ــرةرة فر ــ ها الوــرةؤ املاليــة ةالناديــة للمملكــة، نريالــة ت  يايــا  ــرامج اقصــالح 

اققتصـــــادي ةالتكيــــــإ الييك ـــــي، إق م  خياخــــــة اققتــــــراض الــــــداط ي لــــــ  تكـــــو  مفيــــــدة، يالـــــ  م  تكــــــو  ممــــــواي 

 مكتنزة، ةم  يستةدا في اخر مارات منتالة، ةم  تلب  م ال  املالتم ، لكا ت  تتخيس 
ً
الارةض الداطلية ممواق

ا، ةالــكي يتم ــح دةره فــي تــتمي  احتيايــات اململكــة مــن 2015مكتــ  إدارة الــدين العــاا فــي الرعــ  الرابــ  مــن عــاا 

التمو ح  تف ح التكاليإ املمكنة ع ى املدى الاصين ةاملتوخح ةال عيد م  مةاطر تتوافط م  السياخات املالية 

 . للمملكة، ة تهايط اختدامة ةصوي اململكة الى مةتلإ ا خواك العاملية ةبرسعين عادي

موــدت ميزانيــة اململكــة اا ديــدة ع ــى تمتــ  حكومــة اململكــة  ــاالمنة ةاا كمــة فــي يعامليــا مــ  اقدمــات اققتصــادية 

ةقـــدرتها ع ـــى  اقخـــتدامة املاليـــة، حيــــث اخـــت اعت اململكـــة ةمادالـــت الوفـــاا  الرزاماتهـــا املاليــــة . املهليـــة ةالعامليـــة

ةطدمة ديونها، من دة  اا اية إلى إعادة يدةلة الديو  مة تراو  متتطرات مة هي الادرة ع ى تهمح الديو  من 

 لتهايط التواد   ي  اقيرادات ةاملصرةفات 
ً
دة  اا اية إلى إيراا يعديالت و ينة في السياخات املالية مستا ال

ومـــا تـــدي امل شـــرات ع ـــى قـــدرة الســـل ات املاليـــة الســـعودية ع ـــى اتةـــاذ قـــرارات مرزامنـــة تتعلـــط  تعـــديح . العامـــة

، حيــــــث إنــــــه يالــــــ  ع ــــــى الســــــل ات املاليــــــة اتةــــــاذ قراراتهــــــا ةفــــــط التكــــــاليإ 
ً
النفاــــــات ةاقيــــــرادات اا كوميــــــة آنيــــــا

 .ةاقيرادات اا دية للموارد ةاقختةدامات،  ما ي من تهايط اقختدامة املالية في املستا ح
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ميزانية العام الجديد تؤكد نجاح اململكة في ترشيد اإلنفاق الحكومي، وتقلص الفجوت بين ( 3)
 اإلنفاق الفعلي واإلنفاق املقّدر  له في امليزانية

مدى اعتماد اململكة العربية السعودية التار خي ع ى النفح ومصدر ر يسي  للدطح إلى اطتالي التواد  املالي بعد 

ا، ةتالاةد النفاات الفعلية لتاديرات املوادنات، ا مر 2014اقنةفاض اا اد في مخعار النفح ا تداًا من العاا 

الـــكي لـــا  خـــياود اململكـــة إلـــى توابـــ  اقتصـــادية ط يــــرة، لـــوق م   ـــدمت فـــي العديـــد مـــن اقصـــالحات اققتصـــادية 

، ةالتويه نهو الرنشيد الفعاي لإلنفاك، ةتتخيس مكت  ترشيد اقنفاك  2030 ةاملالية العايلة تهت مولة ر  ة

. الرمخمالي ةالر غي ي التاب  ملاللس ال ـ ة  اققتصـادية ةالتنمو ـة، ةوـكلف تتخـيس ةحـدة ال ـراا اقخـرناتي ي

ةتنفيك العديد من اقيرااات، ل ما  تالص الفالوة  ي  اقنفاك الفع ي ةاقنفاك املاّدر له في امليزانية، ةتوييه 

 .الدع  ةتمكي  املواطني  من اقخ هالك  مس ةلية

ةبالفعح فم شرات امليزانية اا ديدة ت ود مدى فعالية اقنفاك ةاقلتـزاا  مصرةفات امليزانية، فمن املتوقـ  ا  

مليار ر اي، ماا ح ما لا  مادر ليا  ميزانية نفس العـاا  1030ا نهو  2018ي ل  إيمالي النفاات الفعلية لعاا 

مليار  930ا نهو 2017مليار ر اي في ميزانية نفس العاا، في حي   ل  إيمالي النفاات الفعلية لعاا  978 نهو  

 .ر اي

 اإلصالحات االقتصادية السعودية تدفع اإليرادات غير النفطية  ملزيد م  النمو( 4)

اوـــــدت امل شـــــرات تاـــــدا ما ـــــوس فـــــي مداا اققتصـــــاد الســـــعودي، تم لـــــت فـــــي مز ـــــد مـــــن التهســـــن  ـــــاقيرادات  يــــــر 

النف ية، ةرف  وفااة اقنفاك العاا، م  املهافوة ع ى يودة ةمستوى االدمات ا خاخية املادمة للمواطني ،  

في دقلة ةاض ة ع ى يدةى اقصالحات اققتصادية ال    دمت السعودية  .لونها مه  مةلو ات اقنفاك اا كوم 

 .في تنفيكها

وكلف فمن املتوق  م  يةفإ النمو في الناتج امله ي اا ايا   ين النف   من حدة اقنةفاض في الناتج امله ي 

اقيمالي اا ايا ، حيث يوضح اقداا الفع ي للنصإ اقةي من العاا نمو الناتج امله ي اقيمالي اا ايا   نهو 

، ةمــــن املتوقــــ  اخــــتمرار تهســــن % 1ةالا ــــاع النف ــــ    ســــ ة % 2حيــــث نمــــا الا ــــاع  يــــن النف ــــ   نهــــو % 1.4

 نهايــة العــاا اا ــالي % 2.3م شـرات اقداا اققتصــادي طــالي النصـإ ال ــان  مــن العــاا، لي لـ  نمــو النــاتج امله ـي 

 .ا2018
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 م خطوت جديدت نحو تضييق الفجوت التنموية بين  م تلف مناطق اململكة2019ميزانية (  6)

مودت ميزانية العاا املالي اا ديد ع ي اختمرار اململكة في تنفيك م ار   تنمو ة يديدة ةمتنوعة  المي  مناطط 

 لر  ــة 
ً
، ةوة ــوة يديــدة لت ــييط الفالــوة 2030اململكــة، دهــدؤ يعز ــز امليـــزات التنافســية ملنــاطط اململكــة ةفاــا

التنمو ة  ي  املناطط املةتلفة، ةاا د من التمروز السكان  في بعض املد  دة   ينها، ةالتغل  ع ى اثار ارتفاع 

 .النمو السكان   املناطط ذات الك افة السكانية العالية

مليـــار  لا ــــاع االدمــــات ال لديــــة ة  ــــمح ةدارة ال ــــ ة  ال لديــــة ةالارة ـــــة ةا مانـــــات  62.2تـــ  تةصـــيص نهـــو 

ةال لديــات ةهيئــات ت و ــر املناطــط ةاملــد  ، ةال   ت منت امل ال  املةصصة مل ادرات  رامج تهايط ر  ة اململكة 

 .مليار ر اي 11.9، ةاملادر   م ل  2030

 م مع األولويات في األعوام القليلة املاضية2019اتساق أهداف االنفاق في ميزانية عام ( 5)

شـملت يميــ  الا اعــات، إق م  مةلو ــات الصــرؤ يــاات  2019 ـالر   م  مةصصــات اقنفــاك فــي ميزانيــة عــاا 

مرساة م  ا ةلو ات في ا عواا الاليلة املا ية، حيث شكلت مةصصات ق اع االدمات العسـكر ة ةا منيـة، 

مـــــن إيمـــــالي %  62ةق ـــــاع التعلـــــي ، ةق ـــــاع الجـــــ ة ةالتنميـــــة اقيتماعيـــــة، ةق ـــــاع املـــــوارد اققتصـــــادية نســـــ ة 

 .املةصصات

 ر  ة اململكة في تنمية الادرات ال، ـر ة  
ً
ياا ق اع التعلي  في املرت ة اقةلي ملةصصات الصرؤ، ةذلف ايساقا

ةت و ر العنصر ال، ري السعودي، ةيغكية خوك الاوي العاملة  العمالة املدربة املاهرة، فاد طصصت املوادنة 

 .من إيمالي ل   املصرةفات العامة في هكه امليزانية% 17.5ا نس ة 2019التادير ة للعاا 

 مــ  الت ـــورات السياخـــية 
ً
يــاا الا ـــاع ا معــ  ةالعســـكري فــي املرت ـــة ال انيـــة ملةصصــات الصـــرؤ، ةذلــف ايســـاقا

ةاقيتماعيـة الراهنــة، ةمـا تات ــيه مـن ميــح يعز ـز إيــرااات اا مايـة الوطنيــة ةالسـيادية للمملكــة ع ـى مرا ــ ها  

مـــــن املصـــــرةفات ملواييـــــة املت ل ـــــات اقمنيـــــة %  17.3ا نهـــــو   2019فاـــــد طصصـــــت املوادنـــــة التادير ـــــة للعـــــاا 

 .ةالعسكر ة

في حي  ياا ق اع الج ة ةالتنمية اقيتماعية في املرت ة ال ال ة  من خل  اقنفاك العاا  حيث طصص ليكا 

 .من إيمالي ل   املصرةفات العامة في هكه امليزانية%  15.6الا اع حوالي  
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اململكة تعزز  استدامة النمو االقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي،                ( 7)
 واستقطاب االستثمارات الخاصة

مليــــار  70ي ـين م شــرات امليزانيــة إلـي م  مــا تــــ  تةصيصـــه لا ــــاع التالييــــزات ا خاخـية ةالناــح قــد  لـ   حوالــــ  

ر ـــاي ي ـــمح ميزانيـــة امل ـــار  ، ممــا ي وــد مــدى التـــزاا اململكــة  مواصــلة  رناماليــا اقنفــا ي، ةحرصــيا ع ــى ت ــو ر 

ةتهــديث ال  يــة التهتيــة  اعت ــاره مف ــح ال ــرك قخــتا او اقخــر مارات االارييــة، ةوإحــدى ال ــرك الر يســية 

 .لتنو   مصادر الدطح ةتوطي  ر ةس ا مواي السعودية امليايرة

ة عد اقخر مار  في ال  ية التهتية املهفز ا ومن لك  لساه  الا اع  يـر النف   في الناتج امله ي اقيمالي، حيث 

ياــــــود اقنفــــــاك الرمخــــــمالي نمــــــو الا ــــــاع االــــــاع  يـــــــر النف ــــــ ،  هــــــدةر د ــــــادة فــــــي ال لــــــ  ع ــــــى طــــــدمات بعــــــض 

 قخـتا او ريـاي 
ً
الا اعات الك ينة فـي اققتصـاد االـاع، وا اعـات الر ـييد ةالناـح ةاملرافـط، ومـا منـه دافعـا

ا عماي السعوديي  الكين اخر مرةا مموالي  في ا خواك االاريية، ةبصـفة عامـة فـإ  اململكـة يعمـح ع ـى يعز ـز 

اخـتدامة نمــو الا ــاع االــاع   ر اــة م اشــرة مــن طــالي امل ــار   ال ــ  ت رحيــا اا يــات اا كوميــة، ةمــن طــالي 

 . امل ادرات ال   تهرك معماليا ميزانية العاا اا ديد

ةمــن ناحيــة مطـــري  فــإ  ميزانيـــة اململكــة التوخــعية خـــتكو  قــادرة ع ـــى حمايــة اققتصــاد مـــن التــتثينات الســـل ية 

املهتملة ل عض اقيرااات، م ح د ادة رخـوا املـرافاي ، ةد ـادة رخـوا العمالـة الوافـدة، ةإصـالح مخـعار ال اقـة، 

فـي ماللـس ال ــ ة  اققتصـادية ةالتنميـة تتـولي ميمــة « ةحـدة املهتـوى امله ـي ةتنميــة الا ـاع االـاع» ومـا  م  

تاـــــدي  اا ـــــافز للا ـــــاع االـــــاع، ةإيالـــــاد إطـــــار لت ـــــو ر املهتـــــوى امله ـــــي، ة ـــــما  حـــــدةر الت ـــــور امل لـــــوو فـــــي 

 .الا اعات اققتصادية
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 أظ رت مؤشرات امليزانية أنه ال مساس بالخدمات املباشرت املقدمة للمواط  السعودي ( 8)

خــلكت امليزانيــة اا ديــدة اخــرناتيالية متوادنــة فــي آليــات توييــه اقنفــاك للا اعــات املةتلفــة ال ــ  تمــس املــواطن 

الســـعودي ب ـــكح م اشـــر، لونـــه هـــو الغايـــة لتهايـــط ا هـــداؤ ال ـــ  يســـرى اململكـــة إل هـــا مـــن طـــالي اقخـــر مار فـــي 

 ع ى الوطن ةاملواطني ، ة وير ذلف  و وح  اعتماد امل ال  الالدمـة لـدع   
ً
العنصر ال، ري، ةال   تنعكس إيالا ا

ت ـــــو ر االــــــدمات الجــــــ ية ةبـــــرامج التنميــــــة اقيتماعيــــــة ةمعاا ـــــة الفاــــــر، ةاقخــــــراع  إتمـــــاا ال ـــــــرامج ةامل ــــــار   

التنمو ــة ال ــ  تهــت   ر ــي املــواطن ةت ــوره، ةتــوفر االــدمات ال ــرةر ة ةتيســينها للمــواطني ، ةتمكــي  م خســات 

 .الدةلة ةهيئاتها من مداا الدةر املنوب ليا تالاه املواطني  ع ى النهو ا ف ح

ا منه ق مساس  االدمات امل اشرة املادمة للمواطن السعودي لاالـدمات 2019فاد مظيرت م شرات ميزانية 

الج ية ةالتعليمية ةاقيتماعية ةال لدية ةاملياه ةالصرؤ الصحي ةال رك، ةلافة م ـرةعات ال  يـة ا خاخـية، 

 .ةتوفين املةصصات املالية املناخ ة ل ما  يودة تلف االدمات

 م صصات التعليم تؤكد حرص اململكة على االستثمار األمثل في املستقبل و التحول إلى (  9)

 اقتصاد املعرفة  

 العديد من املنالزات ةالافزات الت و ر ة املتالحاة من طالي 
ً
ل يد التعلي  في اململكة العربية السعودية حاليا

تالو ـــد مةرياتـــه ةبـــا طص فـــي مالـــاقت العلـــوا ةالتانيـــة، ةاملعلوماتيـــة، ةدعـــ  ال هـــث العل ـــ ، ةالت ـــو ر التاعـــ  

 لتوييات ر  ة اململكة 
ً
ميمة في تهايط التادا، ملواو ة الت ورات العلمية ةالتانية رويـزة ،  وصفه 2030ةفاا

 يتاــاط  مــ  لافــة املوا ــي  ال ــ  يععــا  التنميــة ةالت ــو ر خــواا مــن الناحيــة 
ً
 مخاخــيا

ً
فــي العــال ، فــالتعلي  مهــورا

 
ً
 مـا تت لـ  الـى مسـتا ح مواـن اشـراقا

ً
ال اافية مة اقيتماعية مة اققتصادية مة ال يئية مة الج ية، فاململكـة دا مـا

حيــث  لــ  مــا تــ  تةصيصــه لا ــاع التعلــي  . لألييــاي الاادمــة، ةيعمــح ياهــدة ع ــى التهــوي إلــى اقتصــاد املعرفــة

 .مليارات ر اي 193العاا ةالتعلي  العالي ةتدر   الاوى العاملة ما ياارو 
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 نحو تحقيق التنمية االقتصادية (  10)
ً
املؤشرات االيجابية املعلنة تؤكد أن اململكة تمض ي قدما

 املستدامة الشاملة

ا ةاخـــتمرارها  فـــي اقصـــالحات 2030اوـــدت م شـــرات امليزانيـــة ع ـــى يديـــة اململكـــة ةياهز  هـــا  فـــي تهايـــط ر   هـــا  

اققتصــادية ةالييكليــة العديـــدة ال ــ  تاـــوا دهــا ، لـــو  إ  اقنفــاك العـــاا مداة ر يســية ا فـــز ال  ــاب اققتصـــادي 

ةتوييه املوارد نهو اقختةدامات ذات ا ةلو ة اققتصادية ةاقيتماعية، ةال   تتفط م  املهاةر ةاقهداؤ ال   

حـددتها  فـي ر   هــا للتهـوي الــوطع  املرتكـزة ع ـى  تنو ــ  مصـادر الــدطح، ةتوخـي  الااعـدة اققتصــادية مـن طــالي 

النهوض  العنصر ال، ري ةت ـو ر االـدمات التعليميـة ةالتدر ،يـة ةالجـ ية املادمـة لـه، ةت ـو ر ال  يـة التهتيـة 

 يئــــــة  ةالنهــــــوض  االــــــدمات ال لديــــــة ةاقيتماعيــــــة ةامليــــــاه ةالصــــــرؤ الصــــــحي فــــــي يميــــــ  منــــــاطط اململكــــــة، لتــــــوفين 

 .اخر مار ة متادمة ةياذ ه لالخر مارات

 مـــن ارتفــاع مةصصـــات اقنفـــاك اا كــوم  ع ـــى م ـــار   
ً
ومــا ةاصـــح اققتصــاد الســـعودي مدا ه املتميــــز مســتفيدا

ال  يــة التهتيــة، ةاخــتمرار اململكــة فــي اقصــالحات اققتصــادية ةالييكليــة العديــدة ال ــ  تاــوا دهــا لتمكــي  الا ــاع 

االــاع  يـــر النف ـــ  مــن تهايــط نمـــو قــوي ةاخـــ  الن ــاك، ف منــت تاـــار ر عديــدة صــادرة عـــن ييــات ةمنومـــات 

 ع ى تميز مداا اققتصاد الك ي للمملكة، ةدةرها اقخاسي  في اختارار السوك ال رنةلية
ً
 .اقتصادية دةلية م طرا

ةمــن املمكــن ر  ــة ثمــار هــكه اا يــود فــي بعــض النتــا ج املعلنــة، فتلــف امل شــرات ة ينهــا ت وــد م  حكومــة اململكــة 

ر ـ  التهـديات . ع ى املسار الج ي  للوصوي إلى مهدافيا ع ى املدى ال و ـح،  تهايـط مداا مـالي يرسـ   ـالتواد  

اققتصادّية ال   ق تزاي قا مة، وما م  اقصالحات ةاقيرااات اققتصادية ال   ياات في  رنامج تهايط التواد  

 
ً
املـالي مث رـت فاعلي هـا، حيـث مخـيمت فـي إيالـاد املز ـد مــن اقيـرادات  يـن النف يـة، ا مـر الـكي لعـد م شـًرا إيالا يــا

ع ـى نالـاح خياخــات اململكـة اققتصــادية ةاملاليـة، ةدليــح ع ـى تهايــط اململكـة للتاــدا  ة ـ  ثا تــه نهـو تهايــط 

 .2030مس هدفات ر  ة اململكة 
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ي ـــين تاديــــرات صنــــدةك الناــــد الدةلــــ  إلــــ  نمــــو اققتصــاد 

ا 2018لــــــــــــــكح مــــــــــــــن عامــــــــــــــ  %  3.7العاملــــــــــــــ  عنــــــــــــــد نســــــــــــــ ة 

ـــــــدره 2019ة عـــــــن تاديراتــــــــه %  0.2ا، ةذلـــــــف  انةفـــــــاض قـ

الســا اة لكال العاميـن ماارنـة  تاديراتـه السـا اة فـ  شـير 

ا، ةعلــــــــــ  الر ــــــــــ  مــــــــــن تهاياــــــــــه 2018يوليــــــــــو مــــــــــن العــــــــــاا 

ـــات اقنةفـــــاض يــــــاات  ملعـــــدقت نمــــــو ييــــــدة إق م  توقعـــ

نريالـــة للتوتـــرات التالار ـــة  يـــن اققتصــادات الر يســـية فـــ  

العالـــ  ةالسياخـــات  املت عــة التـــ  قـــد تـــ دي إلـــ  تفاقميـــا، 

 عـــن ي ـــديد السياخـــة الناديـــة ا مر كيــة التـــ  ت ثـــر 
ً
ف ــال

 علـــــــــــــــ  ظـــــــــــــــرةؤ التمو ـــــــــــــــح العامليــــــــــــــة قخــــــــــــــيما ع ــــــــــــــى 
ً
خـــــــــــــــل ا

 . اققتصادات الناشئة ةبالتالــ  تاييــد النمــو العاملــ 

 امل شرات اققتصادية العاملية،
 (ا2019 - 2017)طالي الفرنة 

صندةك الناد الدةلي: املصدر   

 2019 2018 2017 البيان

نمو اققتصاد العال   

)%( 
3.7 3.7 3.7 

في النمو  معدي

اقتصادات الدةي 

 املتادمة

)%( 

2.3 2.4 2.1 

معدي النمو في 

 ــاقتصادات ا خواك

 الصاعدة ةالدةي النامية

)%( 

4.7 4.7 4.7 

التضل  في اقتصادات ـ

 الدةي املتادمة

)%( 

1.7 2 1.9 

 ـالتضل  في ا خواك

 الصاعدة ةالدةي النامية

)%( 

4.3 5 5.2 

 القسم الثاني

 التطورات االقتصادية

 :االقتصاد العاملي. 1

 :االقتصاد املحلي . 2

لعــــــد اقتصــــــاد اململكــــــة مــــــن مومــــــن اققتصــــــادات فــــــي من اــــــة 

ال ــــــــــرك ا ةخــــــــــح ةشــــــــــماي إفر ايــــــــــا إذ يم ــــــــــح مــــــــــا نســــــــــ،ته 

ةقــد ت ــاعإ . مـن النــاتج امله ــي اقيمــالي فـي املن اــة25%

ل ــــــــ  اقتصـــــــــاد اململكــــــــة ح ـــــــــا مصــــــــ   مـــــــــن مومــــــــن ع ـــــــــر ن 

 من املرت ـة السـابعة ةالع ـر ن 
ً
  في العال  مرتفعا

ً
اقتصادا

ةبلـــ  متوخـــح نمـــو النـــاتج امله ـــي اا اياـــ   .ا2003عـــاا 

 % 4للمملكة ع ى مدى العاد املاضي  
ً
 .خنو ا
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ي ـــــين  يانـــــات الييئـــــة العامـــــة لإلحصــــاا للنصـــــإ ا ةي مـــــن 

ا إلــــــــــ  م  الناتــــــــــج املهلــــــــــ  اقيمـــــــــالي 2018العــــــــــاا اا ــــــــــاري 

،  ينمـــا حاـــط الناتــج املهلـــ   يـــر %1.4اا اياــ  نمـــا  نهــو 

ـــــــدار    ماـ
ً
ـــــــوا ـــــــ  نمـ ـــــــط الناتــــــــج . % 2النف ـــــــ  اا اياـ ـــا حاـ ــــ ومـ

ــــــــدي    معـ
ً
ــــــــوا ــــــــ  نمـ ــــــــ  اا اياـ ، ةقــــــــد  لــــــــ  % 1املهلــــــــ  النف ـ

طـــالي %  1.6ة %  1.2معـــدي نمـــو الناتــــج املهلـــ  اا اياـــ  

الرععيــــن ا ةي ةال انـــــ  مـــــن هـــــكا العـــــاا علـــــ  التوالـــــ ، ومـــــا 

% 1.6 لــ  معــدي نمــو الناتــج املهلــ  اا اياــ   يــر النف ــ  

 .نفــس الفتــرةطالي علــ  التوالــ  %  2.4ة 

 
ً
ومــــــــا حاــــــــط الناتـــــــــج املهلـــــــــ  اا اياـــــــــ   يـــــــــر النف ـــــــــ  نمــــــــوا

ـــــــــــة  ـــــــــــر النف يـ ـــــــــــات  يـ ـــــــــــة للا اعـ   معــــــــــدقت إيالا يـ
ً
مدفوعــــــــــا

الر يســة، حيــث خــاللت الصناعــات التهو ليــة ا طرى  يـر 

  ماــــدار 
ً
 حايايـــــا

ً
للنصـــــإ ا ةي مـــــن %  5.3النف يــــة نمـــــوا

ـــاطات  العـــــــــاا،   ينمـــــــــا  لــــــــــ  النمـــــــــو اا اياــــــــــ  لا ـــــــــاع ال  ـــــــ

ومــــــــــا خـــــــــــاللت . لنفــــــــــس الفتـــــــــــرة%  4.4التعدي يــــــــــة ا طــــــــــرى 

االدمــــات فـــــ  ق ـــــاع املـــــاي ةالتتميـــــن ةالعاـــــارات ةطدمـــــات 

  معــــــدي 
ً
 حايايــــــا

ً
للنصـــــإ ا ةي مـــــن %  3.2ا عمــــاي نمــــــوا

 . العــاا اا ــاري 
ً
 حايايـــا

ً
ةخــاللت االدمـــات اا كوميــة نمــوا

 املاا ــــــــــح خــــــــــاللت بعــــــــــض . لنفــــــــــس الفتــــــــــرة%  4.1 ماــــــــــدار 

 طـاي الفتـرة املماثلــة مــن 
ً
الا اعـات  يـر النف يـة انكماشـا

يليـــــه ق ـــــاع %  2.8مهميــــا ق ـــــاع الر ـــــييد ةال نــــاا  معـــــدي 

فــــ  % 1الناـــــح ةالتةز ـــــن ةاملعلومــــات ةاقتصـــاقت  ماــــدار 

ـــــــ   حيــــــن انكمـــــــا ق ـــــــاع تالــــــارة اا ملـــــــة ةالتالز ـــــــة ةامل اعـ

 %.0.5ةالفنــادك   س ة 

ي ين التاديرات إلى توق  اختمرار معدقت النمو اقيالا يـة 

  نهايــة عــاا%  2.3للناتج امله ي اقيمالي ليصــح إلــ  نهــو 

ــــــــ 2018 ــــــــن مداا اققتصـــــــاد املهلـ  قخـــــــتمرار تهسـ
ً
ــــــــرا  ا نوـ

  اقصــالحات الييكليــــة ةد ــــادة اقنفــاك اا كومــــ  
ً
مدفوعــــا

ب ــايه الر ــغي ي ةالرمخــمالي ةبمـا يدعـ  اخـتمرار تهسـن 

نمـــو الناتـــج املهلـــ   يـــر النف ـــ  اا اياـــ ،  اق ــافة إلـــ  

 
ً
نمـو الناتــج املهلــ  النف ــ  اا اياــ   معدقت معلــ  نوــرا

 .لز ــادة اقنتاج

ســ ح الـرق  الاياسـي   خــعار ةبال سـ ة إلـى التضـل ، 

 علــــــ  مخــــــاس خــــــنوي  متوخــــــح قــــــدره 
ً
املســـــ هلف نمــــــوا

ا 2018حتــــــ  شــــــير موتوبــــــر مــــــن العـــــاا اا ـــــالي %  2.5

فـــــي الفرـــــنة %  0.7ماا ــــح متوخــــــح نمـــــو خــــــلب  نســــــ،ته 

نفســـــــــيا مـــــــــن العـــــــــاا الســــــــــا ط، ةلانــــــــــت مقســــــــــاا الت ــــــــــ  

ةالناـــــــــح ةالفنـــــــــادك ةامل اعـــــــــ  ةا  كيــــــــة ةامل ـــــــــرةبات 

 
ً
حيـــث خـــالح قســ  الت ـــ  معلـــ  ارتفـــاع . ا ع ـى ارتفاعـــا

ةارتفـــــاع طفيــــإ فـــــ  قســـــ  % 28.4 متوخــــح نســـــ،ته 

ومــــــــا خــــــــالح قســــــــ  . الفتــــــــرةطـــــــالي الرنفيــــــــه ةال اافــــــــة 

 فــــــــــــ  مســــــــــــتوى 
ً
مخـــــــــــعار املالبــــــــــس ةا حكيــــــــــة انةفا ـــــــــــا

مــــــــــن املتوقــــــــــ  م  %.  7.7ا خـــــــــعار  متوخـــــــــــح نســـــــــــ،ته 

لسـالح الرقـ  الاياخـ   خعار املسـ هلف متوخـح نمـو 

ا ماا ــح نمــو  الســال  2018 نهايــة عــاا %  2.6قـدره 

 . فــ  العــاا الســا ط%  0.9نســ،ته 

شيد ميزا   املدفوعــات تهســن إيالا ــ  فــ  اا ســـاو 

ا، حيــث 2018اا ــاري حتــ  النصــإ ا ةي من  عــاا 

ــــــــــــ     لـ
ً
ــــــــــــا ــــــــــــط فا  ـ   107.1حاـ

ً
ــــــــــــاي، مدفوعـــــــــــــا ــــــــــــار ر ـ مليـ

ــــــــــات  ــــــــــل  ةاالدمـ ــــــــــزا  السـ ــــــــــ  ميـ ــــــــــط فـ ــــــــــن املهاـ  التهسـ

  نهـــو 
ً
ة  164.8ةالدطـــح ا ةلــي اللكيـــن خـــالاي فا  ـــا

مليــــــــــــار ر ـــــــــــــاي علـــــــــــــ  التوالـــــــــــــ  مدفوعـــــــــــــة  ز ـــــــــــــادة  15.2

ةمــــــن املتوقـــــــ  م  يهاـــــــط اا ســـــــاو . صـــــــادرات النفـــــــح

  هوالــــــ  
ً
مليـــــار ر ــــــاي حتـــــ  نهايــــــة  300اا ـــــاري فا  ـــــا

 . العـاا اا الـ 
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 القسم الثالث

 (م2018)هـ   1440/  1439النتائج الفعلية للسنة املالية  

ا حوالــــ  2018لعـــاا مــن املتوقــ  م  ي لــ  إيمـــالي اقيــرادات 

ماارنــــــــــة %  29.4مليــــــــــار ر ــــــــــاي ةذلــــــــــف  ارتفــــــــــاع نســــــــــ،ته  895

 العــــاا الســــا ط  ة عــــود ذلــــف اقرتفـــاع إلــــ  الز ــــادة املتوقعــــة 

ــــــــــــ ة  ــــــــــــة   سـ ــــــــــــر النف يـ ــــــــــــ  اقيـــــــــــرادات  يـ ــــــــــــة % 12.4فـ مدعومـ

ةمـن ييـة مطـرى، مـن املتوقـ  .  ت  يــط العديد من امل ــادرات

ماارنـة %  39.3تهايـط د ـادة فـ  اقيرادات النف يـة   سـ ة 

  ارتفـــــاع إنتـــــاج 
ً
 ـــاقيرادات النف يـــــة للعــــاا الســـــا ط مدفوعــــا

ةباملاارنـــة  مـــا تـــ  تاديـــره فـــ  امليزانيـــة، مـــن . ةمخـــعار النفـــح

ا   ســــــ ة 2018املتوقــــــ  م  يرتفــــــ  إيمالــــــ  اقيـــــرادات لعــــــاا 

14.2.% 

 :اإليرادات العامة. 1

 البيان
 

 (مليار ر اي)
 التوقعات امليزانية

 895 783 اقيرادات

 1,030 978 املصرةفات

 136- 195- الق ز/ الفا ض 

 ه1440/ 1439ميزانية العاا املالي اا الي 
 (ا2018)

 املالية ةدارة : املصدر

 اقيرادات ةالنفاات الفعلية
 (ا2018ة    2017ة   2016لألعواا املالية  ) 

 (ر اي خعودي مليار)

 املالية ةدارة : املصدر

مــن املتوقـــ   م  ي لــــ  إيمالـــــ  النفاــــات اا كوميـــــة الفعليـــــة 

ــــــــا  1,030ا نهــــــــو 2018حتــــــــ  نهايــــــــة عــــــاا  مليــــــــار ر ــــــــاي مي مـ

مــــــن الناتــــــج املهلــــــ  اقيمــــالي،  ارتفــــــاع عــــــن %  35.1لعــــــادي 

%  10.8، ةبارتفــــــاع قـــــــدره %  5.4امليزانيــــــة املعتمــــــدة  نهـــــــو 

ا يــــــراا إعــــــادة العــــالةة 2017عــــــن املنصــــــرؤ الفعلــــــ  لعــــــاا 

الســـــنو ة ةصـــــرؤ  ـــــدي  ـــالا املعي ـــــة للموظفيـــــن املدنييـــــن 

ـــــــــــــــكر ي   ةللمتااعديــــــــــــــــن ةملســــــــــــــــتفيدي ( ر ــــــــــــــاي 1000)ةالعسـ

ــــــــتة ال ـــــــالو ( ر ـــــــاي 500)ال مــــــــا  اقيتمـــــــايي  ــــــــادة مكافـ ةد ـ

ــــــــــــات العامليـــــــــــــن ةاملنافـــــــــــــ  10% ــــــــــــث ارتفـــــــــــــ   ـــــــــــــاو يعو  ـ حيـ

 .اقيتماعية ةاملصرةفــات ا طرى يــراا هــكه الز ــادات

 :النفقات العامة . 2
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 :الدي  العام. 3

ــــــــــة  ــــــــــة تمو ليـ ــــــــــاع خياخـ ــــــــــ  ات ـ ــــــــــة فـ ــــــــــتمرت ةدارة املاليـ اخـ

متنوعــــة مــــا  يــــن إصــدارات الديــــن ةالســـه  مـــن ةدا ـــ  

اا كومـــــــــــة ةاقحتيــــــــــاط  العـــــــــــاا للدةلـــــــــــة لتمو ـــــــــــح ع ـــــــــــز 

حيـــــــــث . ا2018العـــــــــاا املالـــــــــ  اا الـــــــــ  طــــــــالي امليــزانيـــــــــة 

قامـت الـودارة  رنو ـ  إصداراتهـا املهليـة ةاالارييـة مـن 

مليـــــار  108.6طــالي إصـــــدار صكـــــوك ةخــــندات  هوالـــــ  

ر ــاي ةذلــف حتــ  شــير خــ،تممن مــن العــاا اا ــاري لي لـــ  

ـــــــ   نهايـــــــة العـــــــاا  ـــــــار  120إيمالـــــــ  اقصـــــدارات املتوقـ مليـ

ـــــــــا حــــــــوالي  ـــــــــاي منهـ مليـــــــــار ر ـــــــــاي صكـــــــــوك مهليـــــــــة  48.7ر ـ

. مليـــار ر ــــاي مــــا  يــــن صكــــوك ةخــــندات طارييــــة 71.3ة

ة توقــ  م  ي لــ  . ةإعــادة تمو ــح للاــرض الدةلــ  املالمــ 

إيمالـــــــــ  الســـــــــه  مـــــــــن اقحتيــــــــاط  حتـــــــــ  نهايـــــــــة العـــــــــاا 

ـــــــــــــ   ـــــــــــــز ةحــــــــــــــزا  55.9حوالـ ـــــــــــــاي، لتمو ــــــــــــــح الق ـ مليــــــــــــــار ر ـ

التهفيــــز ةرفـــــ  رمخـــــماي بعـــــض مـــــن صناديـــــط التنميـــــة، 

قـــح مـــن امل لــــ  مة م ـــح امل لـــ  املســـهوو مــــن اقحتيـاط  

ـــــــــز عــــــــــن  ـــــــــ،  انةفــــــــــاض الق ـ ـــــــــ  امليزانيــــــــــة، بسـ ـــــــــدر فـ املاـ

املاــدر، ومــا تــ  خــداد مدفوعــات مصــح الديــن  هوالــ  

 .مليــار ر ـاي 3

مليــــــار  560مـــن املتوقـــ  م  ي لـــــ  إيمالــــــ  الديـــــن العـــــاا 

%  19.1ا، مي مـــــا لعــــادي نهــــو 2018ر ـــــاي  نهايـــة عـــاا 

مليـار ر ــاي  443مـن الناتـج املهلـ  اقيمالي، ماارنـة مـ  

مـــن الناتـــج املهلـــ  اقيمــالي %  17.2مي مـــا لعـــادي نهـــو 

 . ا2017للعـاا السـا ط 
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 القسم الرابع

 (م2019) هـ1441/ 1440ميزانية السنة املالية القادمة 

 اإليرادات العامة بمبلغ 
ْ

َرت ّدِّ
ُ
 .مليار ريال( 975)ق

 النفقات العامة بمبلغ 
ْ

َدت  .مليار ريال( 106,1)ُحّدِّ

ر العجز في امليزانية بمبلغ  ّدِّ
ُ
 .مليار ريال( 131)ق

ــــــــ   ــــــــ  إيمالـ ــــــــدر م  ي لـ  975اقيـــــــرادات خــــــــتكو  حوالــــــــ  ياـ

عــــن املتوقــــ  فــــ  %  9ا  ز ــــادة 2019مليــــار ر ــــاي فــــ  عــــاا 

مليـــــــار  1,042ا، ةمــــــن املتوقــــــ  م  تصــــــح إلــــــ  2018عــــــاا 

 %. 5.3ا  متوخــح نمــو خــنوي ي لــ  2021ر ــاي فــ  عــاا 

ياــــــــدر إيمالــــــــ  اقنفـــــــاك فــــــــ  ميزانيــــــــة العــــــــاا املا ــــــــح نهـــــــــو 

 عــــــــن املتوقــــــــ  للعــــــــاا اا الــــــــ   1,106
ً
مليــــــــار ر ــــــــاي مرتفعــــــــا

، يريــــــ  هــــــكا اقرتفـــــاع التوخــــــ  فــــــ  اقنفـــــاك %7.3  ســــــ ة 

علـــــ  مةصصــــــات م ــــــادرات  رامـــــج تهايــــــط ر  ــــــة اململكــــــة 

،ةالتوخــــ  فـــــ  اقنفــــاك ذي ا ثــــر اقيتمــــايي ةد ـــــادة 2030

اقنفــــــــــــــاك اقخــــــــــــــر ماري اليـــــــــــــــادؤ إلـــــــــــــــ  تهفيـــــــــــــــز ال  ـــــــــــــــاب 

ـــا ينعكـــــــس علـــــــ   اققتصــــــادي ةت و ـــــــر ال  يـــــــة التهتيـــــــة  مــــ

د ـادة ال  ـاب اققتصادي للا ــاع االــاع ةتوفيــر فــرع 

 .العمــح

 للدولة العامة امليزانية عناصر  تقديرات يلي فيما  

   هـ1441 /1440 املالي للعام
 البيان

 القيمة

 (مليار ر اي خعودى)

 975 اقيرادات العامة 

 106,1 النفاات العامة 

 131- الق ز/ الفا ض 

 تاديرات عناصر امليزانية العامة للدةلة 
 هـ  1441/  1440للعاا املالي  

 تاديرات امليزانية العامة للمملكة،
 ( ا2020ة 2019ة 2018لألعواا املالية  ) 

 املالية ةدارة : املصدر

 (ر اي خعودى مليار)

 املالية ةدارة : املصدر

م 2019تحليل االداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي    
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 القطاعات
النفقات املتوقعة مليزانية السنة 

 م2018املالية 

 (  مليار ريال) 

النفقات املقدرت ــ

مليزانية السنة املالية 

 م2019

 (  مليار ريال) 

 معدل التغير

)%( 

 1 28 27 قطاع االدارت العامة

 12- 191 218 القطاع العسكري 

 3- 103 106 قطاع األم  واملناطق اإلدارية

 15 62 54 قطاع الخدمات البلدية

 6- 193 205 قطاع التعليم

 8 172 159 قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

 24 131 106 قطاع املوارد االقتصادية

 28 70 55 قطاع التج يزات األساسية والنقل

 57 156 100 البنود العامة

 7 106,1 030,1 اإلجمالي

 ما ت  تةصيصه لإلنفاك ع ى بعض الا اعات الر يسية 
 هـ1441/ 1440في ميزانية العاا املالي  
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فيمــا ي ــي اخـــتعراض   ــرد مــا ت ـــمنته امليزانيــة العامـــة 

للدةلــــــــــــــة مــــــــــــــن اعتمــــــــــــــادات مةصصــــــــــــــة لإلنفــــــــــــــاك ع ـــــــــــــــى 

  :الا اعات الر يسية

ــــة ــــاع اإلدارت العامــ  لــــــ  مــــــا تــــــ  تةصيصــــــه لا ــــــاع : قطــ

 27.6ا حــــــــوالي 2019اقدارة العامــــــــة فــــــــي ميزانيــــــــة عــــــــاا 

مليار ر ـاي، ةت منـت امل الـ  املةصصـة مل ـادرات  رامـج 

مليــــار  1.1ةاملاـــدرة  م لــــ   2030تهايـــط ر  ـــة اململكـــة 

ــــــــــودارات  ــــــــــة  ـ ــــــــــاي، االاصـ ــــــــــرة، )ر ـ ــــــــــج ةالعمـ ــــــــــدي، اا ـ العـ

ـــــــة ـــــــ ( االدمـــــــة املدنيـ ـــــــات . ةالديـــــــوا  امللكـ تروـــــز مةصصـ

امليزانيـــة علـــ  رفـــ  وفـــااة ا نومـة ةت و رهـــا ةتهســــينها 

ـــــــداؤ ر  ـــــــة اململكـــــــة  ـــــــا  2030 مـــــــا يتواوـــــــ  مـــــــ  مهـ ،ومـ

ـــــــــكه اا يــــــــــات  ـــــــــات هـ ـــــــــة ةرقمنــــــــــة عمليـ ـــــــــ  متمتـ ـــــــــح علـ يعمـ

 . لت و ــر االدمــات املادمــة ةيســييليا للمواطنيــن

ــــزاتقطــــاع  تـــــ  تةصـــــيص :  األساســـــية والنقـــــل التج يــ

ر ـاي ليكا الا اع، ت منـت امل الـ   مليار  70.24حوالي 

 2030املةصصـة مل ـادرات  رامـج تهايـط ر  ـة اململكــة 

ةي ــــمح تنفيــــك امل ــــار   . مليــــار 36.66ةاملاــــدرة  م لــــ  

الرمخــــــــــــمالية لل ــــــــــــرك ةاملوانــــــــــــ  ةاال ــــــــــــوب اا ديديـــــــــــــة 

ةامل ــــــــارات ةاقخــــــــكا  ةاقتصـــــــاقت ةتانيـــــــــة املعلومـــــــــات 

ةاالدمــــــــــــــــــــــات المنيديــــــــــــــــــــــة ةمدي تــــــــــــــــــــــ  اا  يــــــــــــــــــــــح ة   ــــــــــــــــــــــ  

الصناعيريــــــــــــــــن ةرمس االيــــــــــــــــر للصناعــــــــــــــــات التعدي يــــــــــــــــة 

ةيــــــــادا  للصناعــــــــات ا خاخـــــــية ةالتهو ليــــــــة، ومــــــــا تــــــــ  

تنفيــك طــرك ر يســة ةثانو ـــة ةفرعيــة ةاخــتكماي لل ـــرك 

الاا مـة ةال ـدا فـ  تنفيـك بعــض ال ــرك املهور ــة لي لــ  

طــــالي إيمالــــــ  مطــــــواي ال ــــــرك التــــــ  خــــــيت  اخــــــتكماليا 

ــــــــــــارو 2019العــــــــــــاا  ــــــــــــا ياـ ــــــــــــ   3000ا مـ ــــــــــــر لي لـ ــــــــــــو متـ ويلـ

إيمالــــــ  مطـــــــواي ال ـــــــرك الداطلــــــة فـــــــ  االدمـــــــة حوالـــــــ  

 . ويلــو متــر 68261

ــــادية ــ ــــوارد االقتصـ ــ ــــاع املــ ــ ـــــــــه : قطـ ـــــــــ  تةصيصـ ـــــــــ  مـــــــــا تـ  لـ

لا ـــاع املــــوارد اققتصــادية ةالمنامــــج العامــــة فــي ميزانيــة 

ـــــــــ  2019 مليــــــــــــار ر ــــــــــــاي ةالتــــــــــ  ت منــــــــــت  131.4ا حوالـــ

ـــــــــــــــــار    ـــــــــــــــــرى ةم ـــ ـــــــــــــــــة للم ـــــــــــــــــار   الك ـ امل الـــــــــــــــــ  املةصصـ

ةاملاـــدرة 2030ةم ـــــادرات  رامـــــج تهايـــــط ر  ـــــة اململكـــة 

ــــــــــار    71 م لــــــــــ   ــــــــــة م ـ ــــــــــت امليزانيـ مليــــــــــار ر ــــــــــاي، ةت منـ

يديــدة ةد ــادات لتكاليــإ م ـار   قا مـة ومــا ت منــت 

ـــــــــر  ـــــــــاه، ةتوفيـ ـــــــــز مصـــــــــادر امليـ ـــــــــاه ال ـــــــــرو ةيعز ـ توفيـــــــــر ميـ

ـــــــــــــــــــاا الســــــــــــــــــــدةد،  ـــــــــــــــــــ ، ةإن ـ ـــــــــــــــــــرؤ الج ـ ـــات الصـ ــــــــــــــــ طدمـ

ـــــــــــــر ا  ــــــــــــار  ـــــــــــــرؤ ةحفــ ـــــــــــــاه ةالصــ ـــــــــــــ كات امليــ ةاخـــــــــــــر داي شـ

ةو ـــــــإ ةمعاا ـــــــة يســـــــربات امليـــــاه، ةترشــــــيد اخـــــ هالك 

امليــــاه ةالكيربـــاا، ةدعـــ  ال اقـــة املتالـــددة ةرفـــ  وفـــااة 

ةمداا مه ــــــات تهليــــــة امليــــــاه، ةال نــــــ  التهتيــــــة للمـــــــد  

الصناعيـــة، ةإن اا صوامـــ  ةم احـــن يديـــدة ةتوخـــعة 

 . الاا ـــ  منهـــا

 لــ  مــا تــ  تةصيصــه لا ــاع  :قطاع الخدمات البلدية

ا ة  ــــــمح ةدارة 2019االدمــــــات ال لديــــــة فــــــ  ميزانيــــــة 

ال ـ ة  ال لدية ةالارة ة ةا مانات ةال لديات ةهيئات 

مليــــار ر ـــــاي، ةالتـــــ   62.2ت ـــو ر املنــــاطط ةاملـــد  حــــوالي 

ت منـــــــت امل الــــــــ  املةصصــــــــة مل ــــــــادرات  رامــــــــج تهايــــــــط 

مليـــار ر ــــاي،  11.9ةاملاــــدرة  م لـــ   2030ر  ـــة اململكـــة 

ةي ــــــمح امليزانيــــــة م ــــــار   التنميــــــة الاا مــــــة، ةم ــــــار   

ـــــــــــور  ـــــــــــاك ةيسـ ـــــــــــك تااطعـــــــــــات ةمنفـ ـــــــــــاا، ةتنفيـ الناــــــــــح العـ

 
ً
ــــــــــد  ةتهســـــــــــينا ــــــــــوارع، داطـــــــــــح املـ ــــــــــض ال ـــــــــــرك ةال ـ ل عـ

 ملــــا هــــو قا ــــ  دهـــدؤ فــــف اقطتناقـــات املرةر ــــة، 
ً
ةت و ـــرا

إ افـــة إلـــ  اخـــتكماي تنفيـــك م ـــار   الســــفلتة ةاقنــارة 

لل ـــــــــــــــــوارع ةتصر ـــــــــــــــــإ ميـــــــــــــــــاه ا م ـــــــــــــــار، ةدرا مط ـــــــــــــــــار 

 .الســيوي، ةتوفيــر املعــدات ةا ليات
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 لــــــ  مــــــا تــــــ  تةصيصــــــه لا ــــــاع التعليــــــ  : قطــــاع التعلـــــيم

العــــــاا ةالتعليــــــ  العالــــــ  ةتدر ــــــ  الاــــــوى العاملــــــة حوالــــــ  

مليــــــار ر ــــــاي ةالتــــــ  ت منــــــت امل الــــــ  املةصصـــــــة  192.82

ةاملاــــــــدرة  2030مل ـــــــادرات  رامـــــــج تهايـــــــط ر  ـــــــة اململكــــــــة 

مليـــار ر ــــاي، إ افـــة إلــــ  مةصـــص م ــــادرات  4.89 م لـــ  

 رنامــج تنميـة الاـدرات ال، ـر ة الـكي خـيت  اقعال  عــن 

، ةت منـــــت امليزانيـــــة إ ــــافات للم ـــــار   
ً
تفاصيلـــــه قحاــــا

الاا مــــة للمالمعــــات التعليميــــة ةاملــــدارس لكافــــة املراحــــح 

ـــــــط اململكــــــــة،  ـــــــإ مناطـ التعليميـــــــة لل  يـــــــن ةال نـــــــات  مةتلـ

ـــات  ةاملعامــــح ةاملةت ــــرات ةال نــــ  التهتيــــة ةتانيــــة املعلومـ

لا امعـــــــات ةاملعاهـــــــد ةلليـــــــات التدر ـــــــ  ةتتهيـــــــح املرافـــــــط 

اا اليــة للمــدارس ةاا امعــات ةاملعاهـد ةلليــات التدر ــ  

ومـــا خيســــتمر الصــــرؤ علــــ  امل ــــار   التــــ  يتــــ  تنفيكهــــا 

 
ً
 . كافــة مناطــط اململكــة حاليـا

 لـــــ  مـــــا تـــــ  تةصيصــــــه   :قطـــاع األمـــ  واملنـــاطق اإلداريـــة

ا نهـــو 2019ةاملناطــط اقدار ـة فـــ  ميزانيـــة ا من لا ــاع 

مليــار ر ــاي، ةت منــت امل الــ  املةصصــة مل ــادرات  102.9

 1.9ةاملاــــدرة  م لـــــ   2030 رامــــج تهايـــــط ر  ــــة اململكـــــة 

ــــــــــار    ــــــــــت ميزانيــــــــــة الا ــــــــــاع م ـ مليــــــــــار ر ــــــــــاي، ومــــــــــا ت منـ

يديــــــــــــدة ةإ افـــــــــــات لتكاليــــــــــــإ م ـــــــــــار   قا مـــــــــــة لتوفيــــــــــــر 

املت ل ــــــات ا منيـــــة مــــــن امل  ــــــدت ةالتالييــــــزات ةاملعــــــدات 

ومـا خيسـتمر الصـرؤ علـ  امل ـار   . ةا خا ة ةالكطيـرة

 ، ةم ردهــــــــا م ــــــــرةع 
ً
الاا مــــــــة التــــــــ  يتــــــــ  تنفيكهــــــــا حاليــــــــا

طـادا اا رميـن ال ـر في  لت و ـر املاـرات ا منيـة ةالــكي 

تــــــ  اعتمــــــاده علــــــ  طمــــــس مراحــــــح ة  ــــــتمح علــــــ  إن ــــــاا 

 ةم ـــــــــــــــــــــــــــار   قن ــــــــــــــــــــــــــاا ( 1376)عـــــــــــــــــــــــــــدد 
ً
 ممنيـــــــــــــــــــــــــــا

ً
ماـــــــــــــــــــــــــــرا

 فـ  طمـس مناطـط ي ـتمح علـ (14)عـدد
ً
 خـكنيا

ً
 مالمعـا

املســتل  منهـا خــيكو   حيـثةحــدة خــكنية ( 10,000)عــدد 

ـــات خـــــــــــــكنية( 7)ا ( 2019 -2016) طـــــــــــالي الفرـــــــــــنة . مالمعــــــــ

ـــا نســـــ،ته ةحـــــدة (4,200)علـــــ ةتهتـــــوي  % 42خـــــكنية مي مــ

. ا(2020 -2016)مـــــن إيمالـــــ  املة ـــــح لفتـــــرة الســــــنوات 

 تنفيـــك مدينريـــن ط يريـــن   اقـــة خـــر ر ة 
ً
ومــا يالــري حاليــا

 .خــر ر( 2,500)ت لــ  

ــــكري  ــ ــــاع العسـ ــــــــا تـــــــــ  تةصيصـــــــــه للا ـــــــــاع :القطـــ  لـــــــــ  مـ

مليــار ر ــاي،  190.9ا نهــو 2019العســكري فــ  ميزانيــة 

ـــــــــــات الر ــــــــــــغيح  ـــــــــــن، ةمت ل ـ ـــــــــــات العامليـ  يعو  ـ
ً
شــــــــــامال

ا خاخية ةم ــار   ال نــ  التهتيــة للمرافــط العســكر ة، 

ومــــا ت منــــت ميزانيــــة الا ــــاع  رامــــج ةم ــــار   لت و ــــر 

منوومــات الرســلي  ةالدفــاع ةرفــ  الاــدرات العســكر ة 

لز ـــــــادة الفاعليـــــــة ةرفـــــــ  وفـــــــااة ا داا ةتهديـــــــث آليــــــات 

التة يــــــــــــــح اقخـــــــــــــرناتي ي، ةدعــــــــــــــ  توطيــــــــــــــن التص يــــــــــــــ  

العســــــكري، ةتةصيــــــص م الــــــ  للصــــــرؤ علــــــ  الكليــــــات 

العســــــــــكر ة ةيامعــــــــــة امللــــــــــف خــــــــــعود  ــــــــــن ع ــــــــــد العز ــــــــــز 

ــــــــات  ــــــــاده لالدمـ الج يـــــــة،  اق ـــــــافة إلــــــــ  مــــــــا تــــــــ  اعتمـ

 .ال  يــة العســكر ة

ــــة ــ ــــة االجتماعيـــ ــ ــ ــــحة والتنميـ ــ ــــاع الصـــ ــ ــــــــــا تـــــــــــ   :قطـــ  لـــــــــــ  مـ

تةصيصــــــه لا ــــــاع الج ــــــة ةالتنميــــــة اقيتماعيــــة فــــــ  

مليـــــــــار ر ــــــــاي، ةت منـــــــــت  172ا حوالــــــــ  2019ميزانيـــــــــة 

امل الـ  املةصصـة مل ـادرات  رامـج تهايـط ر  ـة اململكــة 

مليـــار ر ـــاي، ومـــا ت منـــت  47.7ةاملاــدرة  م لــ   2030

 ةمراوـزامليزانيــة اخــتكماي إن ــاا ةتالييــز مسر ـفيات 

م 2019تحليل االداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي    

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 



17 

 الرعايــــة الج يــــة ا ةليـــة  الميــــ  مناطــــط اململكــــة، ة الــــري 

 العمـــــــــح علـــــــــ  إن ـــــــــاا عـــــــــدد 
ً
مسر ـــــــــف  يديـــــــــد (35)حاليـــــــــا

 مةتلــــــــــــــإ مناطــــــــــــــط اململكــــــــــــــة ةب اقــــــــــــــة اخــــــــــــــريعا ية ت لــــــــــــــ  

، ةتـــ  (8850)
ً
( 5)العـــاا اا الـــ  اخـتالا عـــدد طـالي خـــر را

ــــــريعا ية  ةخـــــــيكو  . خـــــــر ر(1800)مسر ـــــــفيات   اقـــــــة اخـ

ـــــــــتلمة ةاملتوقـــــــــ  اخـــــــتالميا  طــــــــالي عـــــــــدد املسر ـــــــــفيات املسـ

%  70مسر ـف  مي   سـ ة (  30)ا (2020-2016)الفتــرة 

مــــــن ايمالــــــ  املة ــــــح لفتــــــرة الســــــنوات االمــــــس ةب اقـــــــة 

ةفــــ  مالــــاي االدمــــات اقيتماعيـــة . خــــر ر( 6950)خـــر ر ة 

مـــــد  ( 5)ت منـــت امليزانيـــة تنفيــــك ةت و ــــر ةتهســــي  عــــدد 

ــــــــــدة  ــــــــــن  الـ ــــــــــتادين ر ا ييـ ــــــــــي  اخـ ــــــــــر ةتهسـ ــــــــــة، ةت و ـ ر ا يـ

ــــــاا، ةاخـــــــتكماي ا عمـــــاي الت و ر ـــــــة العايلـــــــة لعـــــــدد  ةالدمـ

ــــــــــة، ةترويــــــــــ  ال وا ــــــــــات  ــــــــــد  الر ا يـ ــــــــــن اقخـــــــــتادات  ةاملـ مـ

 مناطـط( 3)اخـتادات، ةإن ـاا عـدد ( 6)اقلكرنةنية لعـدد

م 2019تحليل االداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي    

 غرفة الشرقية -مركز املعلومات والدراسات 

ـــــــح ةالتنميــــــــة  ـــــــات ةدارة العمـ ترف هيـــــــة، ومـــــــا تـــــــ  دعــــــــ  إمكانـ

 .اقيتماعيةمهــداؤ التنميــة لتهايــط اقيتماعية 

 لـــــ  مـــــا تـــــ  تةصيصـــــه لل نـــــود العامـــــة  :البنـــود العامـــة 

مليــــار ر ــــاي، ت منـــت  156.2ا نهــــو 2019فــــ  ميزانيــــة 

حصـة اا كومـة للم خسـة العامـة للتااعـد ةالتتمينـات 

اقيتماعيــة، ةتكلفـــة الديـــن، مةصــــص دعــــ  امليزانيــــة، 

 .مةصــص حســاو املوادنــة، ةمصرةفــات ال ــوارئ 
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 مـــــ  مســـــ هدفات  ا2019تـــــ  إعـــــداد ميزانيـــــة 
ً
ر  ـــــة ”تماشـــــيا

، حيــــــث ت،نـــــــت اا كومـــــــة اخـــــــرناتيالية لت و ـــــــر مداا " 2030

ــــــــــن  مـــــــــــن  املاليــــــــــة العامــــــــــة فــــــــــ  املــــــــــدى املتوخــــــــــح، التـــــــــــ  مـ

ـــات ماليـــــــة مســـــــتدامة، ةتةصيــــــــص  مهدافيـــــــا ت و ـــــــر خياخــــ

ةإدارة املــــوارد املاليــــة  فعاليــــة، ةتهســــي  يــــودة اا ســــا ات 

ـــــــــــفافية، ةاقخــــــــــتغالي ا م ــــــــــح  صــــــــــوي  ـــــــــــة ةيعز ــــــــــــز ال ـ املاليـ

حيـــث تهتـــوي هـــكه اقخـرناتيالية . الدةلــة ةالتمو ــح امل تكــر

علـ  مالموعـة مــن المنامــج ةامل ــادرات التــ  يتتــ  مــن  منهــا 

ـــالي مـــــن  ت  يـــــط إطـــــار للماليــــــة العامـــــة متوخـــــ ة ا يـــــح، طــ

هـــــكا اقطــــار يعمـــــح اا كومـــــة علـــــ  تهديـــــد خـــــاوؤ اقنفــــاك 

إ افــة . لا يـات اا كوميـة، ةالت  ـ   إيـرادات طز نـة الدةلـة

ـــــــــر م ــــــــــادئ  ـــــــــ  ت و ـ  علـ
ً
ـــــــــا ـــــــــة حاليـ ـــــــــح اا كومـ ـــــــــف، يعمـ ـــــــــ  ذلـ إلـ

ـــــــــــح ذات  ـــــــــــدى املتوخـ ـــــــــــ  املـ ـــــــــــة فـ ـــــــــــات املاليـ ةقواعـــــــــــد للسياخـ

مهــداؤ ماليـــة ملموخـــة، إ افــة إلـــ  طلـــط إطــار يمكنهـــا مـــن 

إدارة املةاطـــــر املاليـــــة التـــــ  قـــــد ت ـــــرم فـــــ  املـــــدى املتوخـــــح، 

ةفيمــــــــــا ي ــــــــــي نســــــــــتعرض اا يــــــــــود امل كةلــــــــــة ع ــــــــــى اا وانــــــــــ  

 :املةتلفة

ــدمت اململكــة  رنفيــك إصالحات خرســتمر  :جانب اإليرادات 

علــ  املــدى املتوخــح ليــدؤ إيالـــاد مصـــادر يديـــدة الز نـــة 

ةلعـــــــح . الدةلــــــة لتنميــــــة اقيـــــرادات النف يــــــة ة يـــــــر النف يــــــة

  :مــن م ردهــا

ــــافة ــ ــ ــــة املضــ ــ ــ ــــريبة القيمــ ــ ــ تـــــــــــ  ت  يـــــــــــط  ر  ـــــــــــة الايمـــــــــــة : ضـ

 مـــــــــــن ينايـــــــــــر 
ً
 2018امل افـــــــــــة فـــــــــــ  اململكـــــــــــة  ـــــــــــداا

ً
ا تنفيـــــــــــكا

 للمنتالـات ةاالدمــات، %  5لالتفاقية االلياليـة  واقـ  

 م2019أهم مبادرات املالية العامة في عام 

ـــــــة لإليــــــرادات  يــــــــر  ـــــــد املصــــــــادر الر يسـ ـــــــ  م  تص ــــــــ  محـ ة توقـ

ــــــــــ النف يــــــــــة  ــــــــــ  . اململكــــــــــة فـ ـــدت التـ ــــــــــاليح امل  ـــــــ ـــد تــــــــــ  يسـ ـــــــ ةقـ

تالــــاةدت م يعاتهــــا االا عــــة لل ر  ــــة مة امل يعــــات املتوقعــــة 

ـــــــــــاي ق ـــــــــــح  ـــــــــــو  ر ـ ـــــــــــممن  20حـــــــــــد مليـ ـــــــــــا 2017دلسـ ا ةتهصيليـ

ةخــــيكو  علــــ  . ةتور دهـــا الــــ  الييئـــة العامــــة للــــزلاة ةالدطـــح

ر ـــاي م   375.000امل  ـــدت التـــ  تتالـــاةد م يعاتهـــا الســـنو ة 

ا  هيـــــــث تص ـــــــ  طا عــــــــة 2018دلســـــــممن  20يســـــــالح ق ـــــــح 

 .لل ر  ـة فـ  العـاا الاـادا

 ــــة ــ ـــةالضريبــ ــ تهــــــــدؤ هـــــــــكه امل ــــــــادرة إلـــــــــ  تنميـــــــــة : االنتقائيـــ

اقيـــــــــرادات  يــــــــــر النف يــــــــــة ةطفــــــــــض اقخـــــــــ هالك ل عـــــــــــض 

الســـــل ، ةذلـــــف  ت  يـــــط  ر  ـــــة علـــــ  خـــــل  مهـــــددة م ـــــح 

امل ـــــــــــــــرةبات الغاد ـــــــــــــــة، ةم ـــــــــــــــرةبات ال اقـــــــــــــــة، ةالت ــــــــــــــــ  ”

 .التـ  تـ  ت  يايـا فـ  العـاا املا ـ “ ةم ـتااته

ـــة ــــعار الطاقـــ ــــحيح أســـ ـــــــعار : تصـ ـــــــ  مخـ ـــــــادرة تج يـ يعـــــد م ـ

. ال اقــة مــن مهــ  م ــادرات  رنامــج تهايــط التــواد  املالـــ 

إذ تهــــــــدؤ امل ــــــــادرة إلــــــــ  تهفيــــــــز اقخــــــ هالك الرشــــــــيد مــــــــن 

طــــالي رفــــــ  الدعـــــــ  التدر الــــــ  عــــــن مخـــــــعار ال اقــــــة حتـــــــ  

الوصــــوي إلــــ  الســـــعر املريعــــ ، ةذلـــــف لغــــرض اقخـــتفادة 

مــــــن تكلفــــــة الفرصــــــة ال ديلــــــة ممــــــا لعــــــزد إيــــــرادات املاليــــــة 

ــــــــــ  اقخـــــــــ هالك  ــــــــــال  علـ ــــــــــس الوقــــــــــت ل ـ ــــــــــ  نفـ العامــــــــــة، ةفـ

ةيســـ هدؤ اا كومــــة اقخــتمرار فــــ  تنفيـــك ط ــــة . الرشـــيد

ا ةفـــــــ  املـــــــدى 2019تج يـــــــ  مخـــــــعار ال اقـــــــة فــــــي العـــــــاا 

املتوخـــح حســـ  مـــا تـــ  اقعــال  عنـــه فـــ   رنامـــج تهايـــط 

 .دعـ  املســتهاي د ـادة اخ هداؤ التـواد  املالـ  مـ  

م 2019تحليل االداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي    
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 ــــي علــــى الوافــــدي تهـــــدؤ هـــــكه امل ـــــادرة إلـــــ  :  املقابـــــل املالـ

خـــد فالـــوة التكلفــــة طــالي ي ـــالي  توطيـــن الوظا ـــإ مــــن 

ــــــــــــــاع   يـــــــــــــن العامليـــــــــــــن الوافديـــــــــــــن ةالســـــــــــــعوديي  فــــــــــــــ  الا ـ

فــرض ماا ــح مالــ  طالي ة تــ  تهايــط ذلــف مــن . االــاع

شــيري علــ  م  ــدت الا ــاع االــاع عــن لح عامـح ةافــد 

إذ تتهمـح . لديهـا  اقخرناد إلـ  عـدد الوافديـن فـ  امل  ـتة

امل  ـتة التـ  لديهـا عـدد الوافديـن يفـوك عـدد الســعوديي  

ماا ـــــــــح مالـــــــــ  معلـــــــــ  ماارنـــــــــة  امل  ـــــــــتة التـــــــــ  لديهـــــــــا عــــــــــدد 

هـــــــــكه . الوافديــــــــن مقــــــــح مــــــــن مة لســـــــــاةي عــــــــدد الســــــــعوديي 

 .ا2018امل ـادرة دطلـت حيـز التنفيـك منـك شـير ينايـر 

ــــات ــ ــ ــــب النفقـــ ــ ــ ــــــــــــ  : جانــ ــــــــــــ  يانـ ــــــــــــ  اقصــــــــــالحات علـ مــــــــــــن مهـ

ـــات ــــ ـــــــااة اقنفــــــاك، ةدعــــــــ  : النفاـ ـــــــز تهايــــــــط وفـ إن ــــــــاا مروـ

اقنفاك اقيتمايي، ةتنميــة الا ـاع االـاع، ةرفـ  وفـااة 

إدارة املاليــة العامــة  مــا فــ  ذلــف ت و ــر اقطـار املالــ  علـــ  

املـــــــــــــــدى املتوخـــــــــــــــح ةالتهــــــــــــــــوي الرقمــــــــــــــــ  فــــــــــــــــ  التعـــــــــــــــامالت 

 مـــــــن التفاصيـــــــح عـــــــن هـــــــكه . اا كوميـــــــة
ً
ةفيمـــــــا يلـــــــ  مز ـــــــدا

 :اقصالحات

ل ــكح الغــرض الــكي من ــ  : مركـز تحقيـق كفـاءت اإلنفـاق

هـــــكا املروـــــز مـــــن ميلـــــه محـــــد مهـــــ  اقصــــالحات التـــــ  يعمـــــح 

ـــا لرفـــــــ  وفــــــااة اقنفــــــاك ب ــــــايه الر ـــــــغي ي  اا كومــــــة عل هـــ

إذ يويــد العديــد مـــن اا يــات اا كوميــة التـــ  . ةالرمخــمالي

تتالــاةد اقنفـاك املةصــص ليــا فــ  امليزانيــة املعتمـــدة دة  

تهســــن و يــــر فــــ  يــــودة املةريــــات مة العا ــــد اققتصــادي 

ــــــــــط مـــــــــــن ةرا هـــــــــــا لـــــــــــكا لعمـــــــــــح املروـــــــــــز علـــــــــــ  تهليــــــــــح . املتهاـ

ميزانيـــــــــــــــــات اا يـــــــــــــــــات اا كوميـــــــــــــــــة ةمرايعـــــــــــــــــة للتكاليــــــــــــــــــإ 

 الر ـغيلية ةالرمخـمالية لتهايـط ةفـورات يتـ  دهـا تمو ـح

ــــــــرى م ـــــــار    ــــــــ  الـــــــالدا لألييـــــــزة . مطـ ــــــــز الدعـ ــــــــر املروـ ــــــــا يوفـ ومـ

ــــــــــــــــاوؤ اقنفـــــــــــــــاك  ــــــــــــــــن اقلرــــــــــــــزاا بسـ ــــــــــــــــا مـ اا كوميــــــــــــــــة لتمكينهـ

آليـات ةاقتـراح ت و ـر طالي املةصصــة ليــا فــ  امليزانيـة مـن 

خياخـات ةط ـح تنفيكيـة ترفـ  وفـااة اقنفاك ةالتة يـح 

ــــــــإ امل ـــــــــار   . املالــــــــ  ــــــــرات تكاليـ ــــــــة تاديـ إ افــــــــة إلــــــــ  مرايعـ

ةالمنامــج املســتا لية ةمــا يرنتــ  عل هــا مــن تكاليــإ ي ــغيلية 

ليـــــدؤ إيالـــــاد فـــــرع ةفــــر تمكـــن اا كومــــة مــــن إدارة الناــــد 

 .ب ـكح مف ـح ةد ـادة االدمـات  تكلفـة مقـح

ــــا ي ــ ــ ــــدعم االجتمــ ــ ــ ــــ  الـــ ــ ــ ــ ــــاق علــ ــ ــ اقنفـــــــــــاك  شـــــــــــكح:  اإلنفــ

اقيتمـــــــايي فـــــــــ  املصرةفــــــــات الفعليـــــــــة للدةلــــــــة  نهايـــــــــة 

مــــن إيمالــــ  اقنفــــاك %  37ا مــــا نســــ،ته 2017العــــاا 

 اقنفـــــــــاك علــــــــــ  الج ــــــــــة ةالتنميــــــــــة اا كومـــــــــ 
ً
، شـــــــــامال

مـــن %  23ةالتعليـــ    ســـ ة %  14اقيتماعيــة   ســـ ة 

ةي ــكح هـــكه ال ســـ  حتـــ  . إيمالــ  اقنفــاك اا كومـــ 

ةحتــ  . علـ  التوالـ %  21ة%  18منتصـإ هـكا العـاا 

تهاــط اململكـــة مهدافيـــا فـــ  دعـــ  اقنفـاك اقيتمـايي، 

 عــدة  رامــج لتهســي  يــودة االدمــات 
ً
مطلاــت م طــرا

ـــــــــج  ـــا  رنامـ ـــــــــة ةمهميـــــــ ـــــــــن”املادمـ ـــاو املواطـ الــــــــــكي “ حســـــــ

تهــــدؤ اا كومـــــة مـــــن طاللـــه إلــــ  التهـــــوي مـــــن الدعـــــ  

الســــلري إلــــ  تاديــــ  تهـــو الت ماليــــة م اشــــرة موييـــــة 

. للمســـــــتهاي  لا ـــــــد مـــــــن مثـــــــر امل ـــــــادرات التج يهيـــــــة

هــكا ة رت ــح ل ــ  الدعــ  املةصــص لا ســاو  تغيــر 

ـــــــ  مخـــــــعار ال اقـــــــة ـــا . تكلفـــــــة اقصـــــالحات املعلنـــــــة فـ ــــ ومـ

يعمــح اا كومــة علــ  ت و ـــر  رامـــج التوظيـــإ ةتهفيـــز 

 (.طاقــات، حافــز، خــاند: )ال اح يــن عــن عمــح م ــح
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ــــــاص ــــاع الخـ ــــة القطـــ ــ هنــــــــاك العديــــــــد مــــــــن امل ــــــــادرات : تنميــ

امليمـــة التـــ  تــــ  ال ـــدا دهــــا لدعـــ  ةتنميــــة الا ـــاع االــــاع 

 مـــا يدعـــ  الـــدةر املنـــوب  ــــه فــــ  التوظيــــإ ةد ــــادة فــــرع 

ةي ــــــــــــــمح هــــــــــــــكه امل ــــــــــــــادرات يســــــــــــييالت إيرا يــــــــــــــة . العمــــــــــــــح

ومــا . ةقانونيــة فــ  مالــاي إن ــاا بعــض ا ن ـ ة التالار ــة

يعمــــــح هيئــــــة امل  ــــــدت الصغيــــــرة ةاملتوخــــــ ة ة ينهــــــا مــــــن 

ا ييــــزة اا كوميـــــة ا طــــرى علـــــ  ت ســـــيط ةدعــــــ  اا وانــــــ  

ومــــــا . التنويميـــــة ةاللويســـــرية التـــــ  تةـــــدا تلـــــف امل  ـــــدت

ـــــــــــط لتوخـــــــــــي   ـــــــــــن الصناديـ ـــــــــــماي مالموعـــــــــــة مـ ـــــــــــ  رمخـ تـــــــــــ  رفـ

ةفـ  نفـس اقتالاه . طيـارات التمو ـح ممـاا الا ـاع االـاع

يســــاه  امل ـــــرةعات الضلمــــة التـــــ  تـــــ  اقعـــال  عنهـــــا فـــــ  

إتاحــة فــرع اخــر مار ة ةاعــدة للا ــاع االــاع ةالا ـــاع 

ةلدعـــــــ  الا ــــــاع االـــــــاع تـــــــ  إعــــــداد ط ـــــــة تهفـــــــز . املالــــــ 

مليــــــار ر ــــــاي فـــــــ   200الا ــــــاع االــــــاع رصــــــد ليـــــــا حوالــــــ  

ةهـــــــو  رنامـــــــج لســـــــ هدؤ يعز ـــــــز الاـــــــدرات . املــــــدى املتوخـــــــح

التنافســـــــية للا ـــــــاع االــــــــاع ةت و ـــــــر الصناعـــــــة املهليــــــــة 

 اق افة إلـ  تهســي   يئــة ”  2030ر  ـة ”لدعـ  ت لعـات 

 .ا عماي املهليـة ةيـكو املز ـد مـن اقخر مار ا ينب 

من ـــتت الدةلـــة : تطويـــر كفـــاءت إطـــار  إدارت املاليــة العامــة

العديـــد مـــن الوحـــدات املتةصصـــة لتدعيـــ  عمليـــة اتةـــاذ 

ةحــدة : الاـرار ةت و ـر إدارة املاليـة العامـة، ةي ــمح م ردهــا

السياخــــــات املاليــــــة ةالكليـــــــة، مكتــــــ  إدارة الديــــــن العـــــــاا، 

مكتـــــــــ  تهايـــــــــط التـــــــــواد  املالـــــــــ ، ةمروـــــــــز تهايـــــــــط وفـــــــــااة 

اقنفـاك، ُوما مطلاـت عـدة  رامـج لدعـ  عمليـة التة يـح 

املالـ  فـ  املـدى املتوخـح ةالوصــوي إلـى اقخـتدامة املاليــة 

 ت،نـ  عـدة م ـادراتطالي الداعمـة لالقتصاد املهلـ  مـن 

يسـرى إلـ  توييـه اقنفاك اا كومـ   ال ــكح ا م ح لتهفيــز 

النمـــــــــو اققتصـــــــادي مـــــــــن طـــــــالي العمـــــــــح علـــــــــ  التةصيـــــــــص 

ا م ــــح للمـــــــوارد ةإدارتهـــــــا  كفـــــــااة ةفعاليـــــــة ةة ـــــــ  خـــــــاوؤ 

للنفاــــات علـــــ  مســـــتوى اا يـــــات اا كوميـــــة،  اق ـــافة إلـــــ  

ــــــــز ال ـــــــــفافية ةتهســـــــــي  عمليـــــــــات تهصيـــــــــح اقيـــــــرادات  يعز ـ

 .العامـة للدةلـة

 ــــد ـــ  املــ ــ ــــة متوســ ــــة العامـــ ــــار املاليــ ــ عملــــــــت ةدارة : إطـ

املاليـــــة مم لـــــة فـــــ  ةحـــــدة السياخـــــات املاليـــــة ةالكليــــــة 

علــــــ  ت و ــــــر وفــــــااة اقدارة املاليــــــة عــــــن طر ــــــط إعــــــداد 

هــــكا طـــالي مــــن . إطــــار للماليــــة العامــــة متوخــــح املــــدى

  ا ةلو ــات 
ً
اقطـار يتــ  ة ـــ  خــاوؤ للنفاـــات مارةنــا

ومـا تاـوا بعمليـات . اقخرناتيالية املاليـة ةاققتصادية

الت  ـ   ف ـ  اقيرادات فـ  اطـار اقتصـادي  مـا يمكنها 

مـــن تهايـــط مســــ هدفاتها متوخـــــ ة املـــــدى، ةالوصـــــوي 

ـــا تــــــ  . ا2023إلـــــ  ميزانيـــــة متوادنــــــة  هلـــــوي العــــــاا  ومــ

العمـــح علـــ  إعــــداد حوومـــة شــــاملة لاللرزامـات املاليــــة 

ـــــــــة،  ـــــــــر املاليـ ـــــــــار إدارة املةاطـ ـــــــــر إطـ ـــــــــة، ةت و ـ علـــــــــ  الدةلـ

ـــــــــــــن  ـــــــــــــتفيدة مـ ـــــــــــــة مسـ ـــــــــــــة العامـ ـــد للماليـ ــــــــــ ةإعـــــــــــــداد قواعـ

النمـــاذج املاليــــة ةاققتصـــادية التـــ  تــــ  ت و رهــــا ليــــكا 

 .الغـرض

  ـــد ــ ــ ــ ــ ــ ــــى املـ ــ ــ ــ ــ ــــام علــ ــ ــ ــ ــ ــــدي  العــ ــ ــ ــ ــ ــىراتيجية الــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــر اسـ ــ ــ ــ ــ تطويـــ

عملــت ةدارة املاليــة مم لــة فــ  مكتــ  إدارة : املتوسـ 

الديــــن العــــاا علــــ  تهديــــث إخــــرناتيالية الديــــن العـــــاا 

متوخــــــــــ ة املــــــــــدى ةتهـــــــــدؤ إلــــــــــ  اقخــــــــياا فـــــــــ  ت و ــــــــــر 

ةتهديــــــــد خياخــــــــة الديــــــــن العــــــــاا ةتتميــــــــن احتيايــــــــات 

 اململكـة مـن التمو ـح علـ  املـدى الاصيــر ةاملتوخــح
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ــــــــد ة  ل مـــــــــا  اخـــــــــتدامة ةصـــــــــوي اململكـــــــــة الـــــــــ  مةتلـــــــــإ ال عيـ

مخــــواك الديـــــن العامليـــــة ةبرســـــعينة عادلـــــة  مــــن مطــــر ةمخــــس 

ومـــا تــــ  العمـــح علـــ  عـــدة م ــــادرات . مدرةخـــة قدارة املةاطـــر

تةتـــص  ت و ـــر ة يعميــــط خـــوك الديــــن املهلـــــ  ب ــــايه ا ةلـــي 

ةبنـــــاا الرلا ـــــز ا خاخــــية فـــــ  اخـــــرناتيالية اا كومــــــة ةال انـــــوي 

 .اليادفــة إلــ  يعــح مخــواك اململكــة قــوة اخــر مار ة عامليــة

مــن :  التحول الرقمي 
ً
ةاخــرناتيالية ” 2030ر  ــة ”ان القا

ةدارة املاليـــــة للتهـــــوي الرقمـــــ  نهـــــو اا كومـــــة اقلكرنةنيـــة 

ةت  يـــــــــط مف ـــــــــح املمارخـــــــــات الدةليـــــــــة، مطلاـــــــــت الـــــــــودارة 

ـــــــدؤ 2018ينايـــــــر  21الرقميـــــــة فـــــــ  ( اعتمـــــــاد)منصـــــــة  ا ليـ

ــــــــــة مــــــــــن إدارة مواردهــــــــــا املاليــــــــــة  ــــــــــات اا كوميـ تمكيــــــــــن اا يـ

 فاعليــة ةحوومـــة الــدةرة املســـرندية،  اق ـافة إلـــ  د ـــادة 

ــــــــاع  ــــــــاع االـ ال ـــــــفافية مــــــــن طـــــــالي إتاحـــــــة الفــــــــرع للا ـ

( اعتمــــــاد)ةتهتـــــوي منصــــة . ةيعز ـــــز الرقا ــــــة ةقيــــــاس ا داا

إدارة امليزانيــــة، ةإدارة ”: علــــ  طمــــس  اقــــات مخاخــــية ةهــــ 

ـــــــــــــرنيات، ةإدارة العاـــــــــــــود  ، ةالتعميـــــــــــــداتاملنافســـــــــــــات ةامل ـ

ةإدارة املدفوعـــــــــــــــــــات، ةإدارة اا اـــــــــــــــــــوك املاليـــــــــــــــــــة ملوظفـــــــــــــــــــ  

 . “الدةلـة

 

 

طدمــــة متكاملـــــة  20ةتهتــــوي هــــكه ال اقــــات علــــ  مو ــــر مــــن 

علــــــ  مخــــــس مهاخــــــ،ية  هيــــــث ت مــــــن اقلرـــــزاا  امليزانيــــــات 

املعتمـــدة ةعـــدا الدفـــ  إق بعـــد يســـاليح العاـــود ةاا صـــوي 

 (.ممـر ال ـراا)علـ  رقـ  مريعـ  لــ 

، (اعتمـــاد)ةطالي ال ــيور الســتة ا ةلى مــن ت  يـــط منصـــة 

قامــــــت لافــــــة اا يــــــات اا كوميــــــة  الرســــــاليح ةتالــــــاةد عــــــدد 

ـــات اا كوميــــــة  ملــــــإ مســــــتةدا، ةتــــــ   11مســــــتةدم  اا يـــ

ملـــــإ منافســـــة ةعمليـــــة شـــــراا م اشــــــر،  20طـــــرح مو ـــــر مـــــن 

ةقـــــاا الا ـــــاع . ملـــــإ عاـــــد ةيعميـــــد 14ةيســـــاليح مو ـــــر مـــــن 

ةق . ملــــــإ عــــــرض إلكرنةنــــــ  35االــــــاع  تاديــــــ  مو ــــــر مــــــن 

تـزاي ةدارة املاليـة يعمــح علــ  د ـــادة مســـتوى تفعيـــح منصـــة 

ةتنويـــــ  ةر  عمـــــح لتدر ـــــ  املســــــتفيدين ةإدارة ( اعتمـــــاد)

 .التغييــر ةمعاا ــة املالحوات
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 :أهم التحديات املالية واالقتصادية في املد  املتوس 

تال ات مخعار النفح العاملية. 

  معدقت نمو الناتج امله ي  ين النف. 

  ت اط  اققتصاد العال. 

 :الوطني  عوامل إيجابية على االقتصاد
 

 ع ـــى مداا 
ً
ع ــى الــر   مــن املةــاطر امل ــار إل هــا إق م  هنــاك عـــدد مــن العوامــح اقيالا يــة ال ــ  يتوقــ  م  تــنعكس إيالا ــا

 : اققتصاد امله ي، ةمنها

ارتفاع اقنفاك اقخر ماري في امليزانية. 

رف  م اروة املرمة في خوك العمح. 

م ادرات تهسي  يودة اا ياة ال   من شتنها م  ترف  مستوى رفاهية املواطن. 

 النتــا ج املتوقعـــة لتنفيـــك  رنـــامج التةصـــيص مـــن د ـــادة لفـــرع الا ـــاع االـــاع اقخـــر مار ة فـــي اققتصـــاد ةطلـــط

 . فرع عمح يديدة ةرف  نس ة السعودة

 ع ى ا داا اققتصادي نيواتتثين  دا العمح ع ى بعض امل رةعات الكمنى م ح م رةع ال هر ا حمر ةمدينة. 

  ان الك  رنامج ت و ر الصناعة الوطنية ةاالدمات اللويسرية ةالكي لعتمن من مه   رامج تهايط الر  ة في دع

 .التنو   اققتصادي

 امل ادرات ةامل ار   ال   يمكن م  تهاط نس  مع ى في معدقت النمو اققتصادي  ين النف   ماارنة  التاديرات

 . اا الية

 اقخــــــــتارار السياســــــــي  الــــــــكي ي ــــــــيده اململكــــــــة ةاخــــــــتارار السياخــــــــات املاليــــــــة ةاققتصــــــــادية ةاقصــــــــالحات اقدار ــــــــة

 .ةال فافية في  رامج اا كومة مما يهفز نمو اقخر مارات ةالتوظيإ ع ى املدى املتوخح
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 الخاتمة

تمثـــل امليزانيـــة العامـــة للدولـــة أجـــر الزاويـــة أو املحـــور األسالـــ ي فـــي ن ـــام املحاســـبة الحكوميـــة،               

فبــدون امليزانيــة العامــة يصــعب علــى الج ــاز الحكــومي القيــام بمراجعــة وتحقيــق أهدافــه، فامليزانيــة  ــى 

بمثابــــة و يقــــة قانونيـــــة تقــــدر فوإـــــا نفقــــات الدولـــــة وإيرادامإــــا عــــ  ســـــنة ماليــــة مقبلـــــة، وت ــــول بموج إـــــا 

الوحـــــدات الحكوميـــــة باإلنفـــــاق علـــــى األغـــــراض امل ططـــــة، وملـــــ  ضـــــم  إطـــــار الخطـــــة العامـــــة للتنميـــــة 

 للسياسة العامة للدولة
ً
 .         االقتصادية واالجتماعية، وطبقا

وفى الختام نسأل هللا أن يحفظ  ل ذه البالد قائد مسيرمإا خادم الحرمين الشريفين املل  سلمان .....       

ب  عبدالعزيز وسمو ولى ع ده األمين صاحب السمو امللكي األمير محمد ب  سلمان ب  عبدالعزيز نائب 

 .  رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،  وأن يديم علوإا نعمة األم  واالستقرار
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