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القسم األول 

م2021االفاق املستقبلية مليزانية اململكة للعام  

(COVID-19)صالبة ومتانة االقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية في إطار جائحة ( 1)

هـ فـ  يياهاـا ارـا اد دةيـة  دـ  مـة  1443/ 1442حملت امليزانية العامة للمملكة العربية السعودية للسنة املالية  

، يتعز ــز النمــو اادت ــادف ياعلىــا  د ــ  2030اهتمــاا الايــاد  الررــية    تهايــو مهــةار ييموحــاد    ــة اململكــة 

الــــعف يعــــااد اادت ــــاد (COVID-19)ااســــتارا  اادت ــــادف الك ــــ  فــــ  يــــ  وهــــةف اند ــــا   يـــــري   و ينــــا املســــت ة 

، العــــــالتد مــــــ  وةادياوــــــ ، مــــــل مواطــــــلة ونىيــــــة ل ــــــا التهــــــو  الــــــوي د، يونو ــــــل م ــــــاد  الــــــةل  يبنــــــا  ا حتياييــــــاد

ميــــة يو ــــو ر ياســـتا اال ااســــداما اد اع ا ويـــة، يووســــيل يو ـــو ر م ــــا  ل الاليــــة التهتيـــة ل دت ــــاد الســـعودف، يون

.العن ر الب ر ، ياد ا  األيلو ة لل ةماد التد ومس املواي  السعودف ب ك  ماارر

تخالصــ ا مــ  وبــالقراءا التحليليــة مليزانيــة اململكــة للعــام الجديــد، فيمــا يلــي  أبــرا الــدالالت وا شــارات ال ــي تــم اس

: هـ1443/ 1442مؤشرات ميزانية اململكة للسنة املالية 

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

 ال  حجم احتياياهاـا الكايـم مـل يوـود ديـوم حكوميـة من ى ـ
ً
، ممـا وتمتل اململكة  مركز مال  دوف، نظرا

ً
ة اسـبيا

د مكناـــا مـــ  مواوعـــة وـــةادياد اعجامهـــة د ـــ  الـــرام مـــ   اا هـــا املاليـــة ياادت ـــادية الكايــــر ، يدـــة مكـــةد ي ـــاا 

 الت ليف اامتمااد د   دو  يمتانة اادت اد السعودف يدة و  د   مواوعة األزماد التد ي عةها ا
ً
. لعالم حاليا

ة الكىيلــــة يملواوعـــة التهـــةياد الااممـــة،  مــــ  ميلو ـــاد حكومـــة اململكــــة ااســـتمرا  فـــ  ونىيــــع ا وـــرا اد ااح ماز ـــ

نىـا  ياواـا   هماية صلة املواينيم ياملايميم مل واةيم الةدميم املال  ياادت ادف، ياداد  ورويب ميلو ـاد ا  

.امل اير املالية حتوا وةا يم مالية يناةية 

ة لتنو ــل لاـة سـاهمت ا وـرا اد اعلكوميــة الىعالـة التــد دامــت ةاـا اململكـة لتعز ـز ال ــىا ية ياع  ـواد الةادمـ

داما  ة، يم  اادت اد ممالة   عود طنةي  ااسداما اد العامة يطنةي  التنمية الوينية ف  ددم الايئة ااس

 دــ  ددــم التعــاف
ً
  الســر ل املتودــل  مم تعــزز ولــا ا وــرا اد   ــا  النمــو اادت ــادف د ــ  املــة  املتوســا،   ــ 

.ا2021ل   داا 

  ا يـــراداد وهـــرمل اململكـــة د ـــ  ااســـتمرا  فـــ  ونو ـــل يونميـــة ا يـــراداد ايــــر النى يـــة ل ـــمام اســـتةامة ياســـتارا

اهم ف  ونىيع كم ة  منتظم ملوا د الةيلة، يذلا م  ل   مواطلة و ايو املااد اد  ما يسمح  تو يم موا د تس

  مســوا  ل ـا التهــو  اادت ــادف يومو ــ  النىاـاد ذاد الاعــة ااوتمــاة  يواليــ  حــة  التـ ار مــ  التالاــاد فــ

 مـ  رـعر يوليـو مــ  % 15الـ % 5الـنىا، يرـملت هـعمل املاـاد اد   ـل اسـاة اـر اة الايمـة امل ـا ة مـ 
ً
ادتاـا ا

ا ، 2020ا يكعلا الز اد  ف  الرسوا اعجمركية لعةد م  السلل التـد  ةم و اياعـا فـ  يونيـو مـ  دـاا 2020داا 

اد العاا  ــة اـم مداـب ذلـا ادىـا  التو  ـةاد العاا  ـة مـ  اـر اة الايمـة امل ـا ة ياسـداةالعا   ـر اة الت ـر 

 م  رعر مكتوبر م  داا  5 % لساة
ً
ا، كعلا استمرا  2020م  ديمة العاا  العف يراد  يع  مي نا  حيازو   ة ا

.و ايو املاا   املال  د   الوا ةي  ي و ما ساو ا د م دن 

امةاالستمرار في تنويع وتنمية ا يرادات غير النفطية لضمان استدامة ا يرادات الع( 2)
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ميلــت (COVID-19)ا مــ  مياـا  ادت ــادية اســتننامية ناو ـة دــ  وامهــة 2020فـ  اــو  مــا رـعةمل العــاا املــال 

 مل
ً
 ياعلاحـا

ً
واوعـة األزمـة، يبمـا اململكة األهمية الكاـر  لتعز ز كىا   ا نىا  يوووياـ  لـةدم امل ـااد األكاــر وـ ارا

 ف  ي  ما رعةو  املرحلة
ً
 بعيم اادتاا  دةا وىادم النىااد لاطة

ً
م  ان ىاض ف  يهاو اان ااط املال   لعا

.ا يراداد النى ية

ا ف  ي  ما رعةو  املرحلة م  مزمة داملية ايـر مساودة 2020ومت مراوعة بعض النىااد الرمسمالية ف  داا 

 مــ  واعاهاــا املاليــة ياادت
ً
 ــادية، حيــ  يمـ  وعــود لتعز ــز كىــا   ا نىــا  يوووياــ  لــةدم الا ادـاد األكاـــر وــ ارا

ا، كندي ـــة 2019ماا نــة بعـــاا% 19.1ت ــيم التودعـــاد الـــ  وراوـــل ال ـــرر د ـــ  النىاـــاد الرمســمالية  معـــة 

ة  ع ىــــض ادتمــــاداد بعـــــض ماــــاد اد  ـــــرامع وهايــــو الر  ـــــة يامل ــــا  ل الكاــــــر ، يال ــــا  مي و ويـــــ  مي ومةيــــة املـــــ

.الزمنية لاعض املااد اد يامل ا  ل الرمسمالية

دـ  املن ـرر  0.8 %مليـا    ـا   ا وىـا  اسـبت  1,068ا نهـو2020مـ  املتودـل مم يالـج اومـال  النىاـاد لعـاا

يزانية د  املاة  ف  امليـزانية، يو ة  ا را   ال  مم اادتماداد ا اا ية د   امل 4.7 %ا ي 2019الىع   ف  داا

مليـا    ــا  رــملت د ـ  ز ــاد  اادتمــاداد لا ـا  ال ــلة لــةدم  159املعتمـة  منــع  ةايـة العــاا دــة  ل ـت نهــو

دــة الاــة   الوداميــة يالع ويــة لل ــةماد ال ــلية  ا اــا ة الــ  تقجيــ  ســةاد مســتهااد الا ــا  اع ــامل، ي 

مليا    ا ، ما  ال ا  مي ومةية مي و وي  لاعض  نود  111دا لت هعمل الز اد  ي ر ف  بعض  نود النىااد  نهو

ننامية التد النىااد الد  يلية يالرمسمالية لعةد م  اعجعاد اعلكومية ااا ة ال  اياار بعض ا ورا اد ااست

 م  رعر يونيو لعاا 
ً
.ا2020وم ادرا ها ع ةمة يرير ادت ادية سا اة ما   ة  ا   املعي ة يذلا  ة ا

(COVID-19)تعزيز كفاءا ا نفاق العام  وتحقيق االنضباط املالي في ظل مواج ة أامة ( :  3)

م  إجمالي مخصصات % 36.5استحواذ قطاعي التعليم والصحة والتنمية االجتماعية  على (: 4)
م2021ا نفاق العام في ميزانية عام 

 رم ـــــة وولـــــد اعلكومـــــة مهميـــــة كاـــــر  للتنميـــــة ال ـــــاملة ب ـــــاياا اادت ـــــادف يااوتمادـــــد يمــــا يت لاـــــ  ذلـــــا مـــــ 

 ملســــــتو  املعي ــــــة،للتووياـــــ ميلو ــــاد ا نىــــا  
ً
 عجـــــود  اعليــــــا  ي  عــــــا

ً
مــــ  اعجــــةير لل ةمـــــاد األساســـــية وهســـــينا

 تلىـــة  الــعكر مم م  ــا د ــا  التعلــيم اــم   نــود اانىــا  العــاا دــة وــا  فــ  املركــز األي   ــيم الا ادــاد امل

مليا    ا ، كما 186ا يذلا  ايمة 2021م  اومال  م   اد ا نىا  ف  ميزانية الةيلة لعاا % 18.8 لساة 

مــ  % 17.7 مـا يماـ  مليــا    ـا  175وـا  د ـا  ال ـلة يالتنميــة ااوتماديـة فـ  املركـز الاــااد حيـ   لـج ن ـيا  

.ا2021اومال  م   اد ا نىا  ف  ميزانية الةيلة لعاا 
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حت االستمرار في ا نفاق على منظومة الدعم وا عانات االجتماعية واملشاريع التنموية ت(: 6)
2030مظلة رؤية اململكة 

مـة ا يكـعلا التاـةيراد د ـ  املـة  املتوسـا فـ  اـو  سياسـاد املاليـة العا2021وم ادـةاد امليــزانية للعـاا املـال 

ل التنمو ة وهت التد ولتهجعا اململكة ف  ااستمرا  ف  ا نىا  د   منظومة الةدم يا داناد ااوتمادية يامل ا  

 ف  ميزانية داا، 2030مظلة    ة 
ً
.ا2020مل املها ظة د   مساف النىااد املعلنة سا اا

نح الا ا  يتم وووي  ا نىا  نهو الا اداد الوادة  التـد وو ر  رمل يييىية لل ااال السعودف، مل السع  مل

تســـعم فـــ  اع ـــامل الىرطـــة ل ســـداما  فـــ  م ـــا  ل الا ـــ  التهتيـــة، يذلـــا مـــ  لـــ   ا نىـــا  د ـــ  م ـــا  ل يبـــرامع

.اا واا   مستو  اع ةماد األساسية للمواينيم ياملستىيةي 

رينة  ا ية ف  ف  ايا  اعلرمل د   ااستارا  املال  ياادت ادف، سيتم ال مكيـز د   ميلو اد ا نىا  مل امام م

 للجعــود املاعيلــة فــ  مواوعــة 2021التعامــ  مــل الت يـــراد املاليــة ال ا مــة لــ   دــاا 
ً
ا فــ  حــا  حــةيتاا اســتمرا ا

يـة مـل ا، كما سيتم اواحة مز ة م  الىرمل مماا الا ا  اع امل لتنىيـع م ـا  ل الاليـة التهت2020األزمة لعاا

.مواطلة ونىيع ا ط حاد اادت ادية ياملالية لدسعي  مما سة األدما  يونمية دي  الا ا  اع امل

ـــا  2021اســـــــتمرا  اعجعـــــــود لـــــــ   دـــــــاا  ـــا ، يو ـــــــو ر  ادليـــــــة ا نىــــ ـــا   ا نىــــ ا يد ـــــــ  املـــــــة  املتوســـــــا لر ـــــــل كىــــ

م  ااوتمــــــاة ، ي  ــــــل د وــــــة اان ـــــــااط يالت  ــــــيا املــــــال ، لتهايــــــو مهـــــــةار النمــــــو اادت ــــــادف املســــــتةاا اـــــــ

. 2030مستاة اد    ة اململكة

م2021ام مواصلة تحقيق التواان بين أهداف النمو االقتصادي واالستدامة املالية في ميزانية ع(: 5)

اوعـــــة مر فــــ  يـــــ  الظـــــرير ااســـــتننامية يحالــــة دـــــةا الياـــــيم امل ـــــاحاة للجامهـــــة وهــــرمل السياســـــة املاليـــــة د ـــــ  

ا يد ـــ  املــة  املتوســـا يــتم العمـــ  د ـــ  2021، يمـــ  لــ   ميزانيـــة دــاا .ميلو ــاد ا نىـــا  د ــ  املـــة  املتوســا

ليــة يونميــة وهايـو التــوازم  ـيم مهــةار النمـو اادت ــادف ياملها ظـة د ــ  ااسـتارا  اادت ــادف يااسـتةامة املا

  اع امل فـ  ا يراداد ايم النى ية يااستمرا  ف  العم  د     ل كىا   ا نىا ، يز اد  مستو  م ا كة الا ا

.اادت اد

  املاا   ا د   استمرا  و ايو املااد اد التد  ةم ونىيعها ل   السنواد املااية ما2021سيتم ال مكيز ف  داا

ا  هسـب الرمنـامع املعلـ ، ي  ـل اسـاة اـر اة 2020املال  د   الوا ـةي  ي ـو الز ـاد  األليـم   التـد ومـت فـ  دـاا 

و  الــ  ،  ا اــا ة الــ  مواطــلة و ايــو الت ـــهيح التة   ـــد ألســعا  ال ادــة حتـــ  الوطــ%15الايمــة امل ــا ة الــ  

مليــا    ــا   ا وىــا  اســبت  849ا حــوال  2021مــ  املتودــل مم يالــج اومــال  ا يــراداد فــ  دــاا .األســعا  املروعيــة

 928يمـ  املتودـل مم يسـتمر نمـو اومـال  ا يـراداد حتـ  ي ـ  الـ . ا2020دـ  املتودـل وهاياـ  فـ  دـاا% 10.3

.ا2023مليا    ا  ف  داا

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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ـــايل معـــــة  النمــــو فــــ  اادت ـــــاد العــــالتد يوودعـــــ اد يعــــة واـ

حــــةيو   ــــود مـــــ  م ـــــرز التهةيـــــاد التـــــد وواوـــــ  اادت ـــــاد

ا  يتودـــــــل طـــــــنةي  الناـــــــة الـــــــةيل  فـــــــ  وار ـــــــر   ـــــــالعاملــــــــد ، 

مــا  اادت ــاد العــالتد ل ــعر مكتــوبر مــ  العــاا اعلــال  انك

ا، ي ـــــــــــر  2020لعـــــــــــاا % 4.4اادت ـــــــــــاد العـــــــــــالتد  لســـــــــــاة 

كساد التار ر مم هعمل األزمة اادت ادية تعة األسوم منع ال

دل ال نةي  ف  حيم وو . الكايـر ف  ا ايلياد الارم املاض د

ا يــــة مم يعـــود نمــــو اادت ـــاد العــــالتد الـــ  املســــتو اد ا ي 

ندي ــــــــة تعــــــــاف  % 5.2ا  تاــــــــةيراد والــــــــج 2021لـــــــ   دــــــــاا 

.ادت اداد الةي  

معدل نمو االقتصاد العاملي،
(م2021–2020)خالل عامي 

طنةي  الناة الةيل : امل ة  

القسم الثاني

التطورات االقتصادية

:االقتصاد العاملي. 1

ب ـــــك  كايـــــــر د ــــــ  ا نتــــــا  « 19- و يــــــة»لاـــــة ماــــــرد مزمــــــة 

 ل   الن ف األي  م  العاا اعلال 
ً
، مما ال ناة  دامليا

 حـ
ً
 مكـةمل ملرـر مـةيرف امل ـ مياد الـعف نـج  ان ىااـا

ً
ادا

ونيو ف  الكايـر م  دي  العالم ل   الىتـر  م  ما   ال  ي

.نا ة50ا ال  ما ديم مستو  2020م  داا 

لــــــ  ا( ميبــــــا)ت ــــــيم واــــــا  ر منظمــــــة الــــــةي  امل ــــــة   للــــــنىا 

ينــاير وراوـل متوســا انتــا  اململكــة مــ  الــنىا للىتـــر  مــ 

، 9.3ا الـ  2020حتــ  مكتـوبر مـ  دـاا 
ً
مليـوم  رميـ  يوميـا

 577  ماوـــــــل ماــــــــةا مل 
ً
% 5.7ياســــــــبت  . ملــــــــف  رميـــــــ  يوميــــــــا

ماا نة  نىس الىتـر  م  العاا السا و، ي  تد ذلا

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

)%(

ت ـيم ندي ة للجعود املاعيلة مـ  دي  األيبـا ياملنال ماول 

 لــةدم اســتارا  مســعا  الــنىا وزام+( ميبــا )لــا   ميبــا 
ً
نــا

.مل ورالـد ال لب العالتد م  النىا بسبب اعجامهة

ا 2020منــع  ةايــة دــاا (  رنــت) لـج متوســا مســعا  الــنىا 

  ـــ41.1حتــ  ااايــة رـــعر مكتــوبر حــوال  
ً
ـ ديا  للرمميـــ  ماا نــة

و،  اـة ديا  للرممي  للىتـر  املماالـة مـ  العـاا السـا 64.1

ا، 2020رـــعةد مســــعا  الــــنىا والاــــاد كايـــــر  لــــ   دــــاا 

 علالــــــة دــــــةا الياـــــيم فــــــ  يــــــ  مووـــــة اند ــــــا   يـــــــري 
ً
نظـــــرا

. و ينا املست ة

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

م2021 م2020 معدل النمو
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  لس
ً
، %4اة حاــو الناوــع املهلــد ا ومال  اعلاياــد وراوعا

د  معة  ندي ة لل ماول العف رعةمل الناوع النى د اعلايا

لربـــــل بســــبب لىــــض انتــــا  الــــنىا ب ــــك  كايـــــر فــــ  ا% 4.9

 اوىاديــــــــــــة االتـــــــــــــزاا  ا فــــــــــــ  ايــــــــــــا  2020الاـــــــــــااد مــــــــــــ  دــــــــــــاا 

  ، كمـــا وراوـــل النـــاوع ايــــر النى ـــد اعلاياـــد لـــ +(ميبـــا)

وــــــــــــــرا  % 3.3ا  لســــــــــــــاة 2020الن ــــــــــــــف األي  مــــــــــــــ  دــــــــــــــاا 

 يالتــــــــد ماــــــــرد « 19- و يـــــــة»و ـــــــو اد مزمـــــــة 
ً
 يدامليـــــــا

ً
مهليــــــــا

دــ  ب ــك  يااـــح د ــ  مدا  اادت ــاد امله ــ  يلكــ   هــة  م

.م  املتودل

انــاد يد ــ  مســتو  األا ــ ة اادت ــادية،  اــة ميعــرد  ي

 فــــــــــــ  االايــــــــــــة 2020الن ــــــــــــف األي  مــــــــــــ  دــــــــــــاا 
ً
ا انكمارــــــــــــا

مــــــو األا ـــــ ة ايــــــر النى يـــــة، ممـــــا ماــــــر ب ـــــك  ســـــل د د ـــــ  ن

، %4.3الا ـــا  اع ـــامل ايــــر النى ـــد الـــعف وراوـــل  لســــاة 

 ل زامنــ  مــل  تـــر 
ً
 نظــرا

ً
ااــ   يهــعا اانكمــا   ــام متودعــا

عــــة األا ــــ ة فــــ  اــــو  ا وــــرا اد ااح ماز ــــة املت ــــع  ملواو

اند ـــــــا   يــــــــري   و ينـــــــا املســـــــت ة ياعلىـــــــا  د ـــــــ  صـــــــلة

مم ال ماول يت يم الاياناد ال . يس مة املواينيم ياملايميم

لســاة األكرمــ  ــام فـ  ا ــاط ال ـناداد التهو ليــة األلـر   

   ماوـل 2020ل   الن ف األي  م  داا %  6.6
ً
ا مت ارا

ط ال لــــــــب العــــــــالتد د ـــــــــ  الا ميكيماي ــــــــاد يوراوــــــــل الل ـــــــــا

تـا  ال ناة  حو  العـالم يهـو مـا وظعـرمل  يانـاد ملرـر ا ن

  متوســـا 
ً
% 8.5ال ـــناة  فـــ  اململكـــة الـــعف نـــج  وراوعـــا

ي ـة منع  ةاية العاا حت  رعر يوليو د   مسـا  سـنوف ند

 مـ  ا ـا. ل ماول ا نتا  امله  
ً
ط و ـا   ف  حـيم وراوـل كـ 

ة اعجملـــــــة يالت زمـــــــة يامل ـــــــادم يالىنـــــــاد  يا ـــــــاط الد ـــــــيي

د   التوال  يا اط النا % 1.3ي % 6.7يالانا   هوال  

يااو ــــــــــااد يكــــــــــعلا ا ــــــــــاط اع ــــــــــةماد يالت ــــــــــز   

%     6.1اعجماديـــــــة يااوتماديـــــــة يال   ـــــــية  لســـــــاة 

التــد ااح ماز ةندي ة ا ورا اد د   التوال  % 4.5ي 

ـــا  حظـــــــر لـــــــ   ولـــــــا الى ـــــــم  ماـــــــ   ـــــــرض وـــــــم او اذهــــ

امله ـــــــــ ال يــــــــــرام الت ـــــــــو  اعجز ـــــــــد يالك ـــــــــ  يااـــــــــ   

مي مر  ل رض العالةلو  ال  اململكة يالةيل  يتعليو 

 الز ــا اد للمدــجة الناــوف 
ً
لــعكر مــ  اعجــةير  ا. ملدتــا

معةاد نمـو ااسـتا ا اع ـاملمم ذلا دة مار د   

ا 2020دــــــــــاا األي  مـــــــــ  لـــــــــ   الن ـــــــــف اعلاياـــــــــد 

 
ً
ة املماالــماا نــة  الىتـــر  % 8 لــج حيــ  نــج  وراوعــا

.م  العاا السا و

ايـــــة  ةمنـــــع ألســـــعا  املســـــتالا نـــــج  الـــــردم الاياســــــد 

  رـــــــعر مكتــــــــوبر حتــــــــ  العـــــــاا 
ً
ماا نــــــــة % 3 لســـــــاة نمـــــــوا

  مـــالىتــــر  فـــ  املتوســـا لـــنىس %  2.4  ماوــل  لســـاة 

دسم كايـر ف ب ك  يدة وا د الز اد  . العاا املاض د

% 2 لســاة ماا نــة % 8.2 لسـاة األاعيـة يامل ــريباد 

الودــــــت ا، فــــــ  2019دـــــاا لـــــ   الىتـــــــر  املماالـــــة مــــــ  

يـــامل ياملنىســـ  واايـــ  معـــة  ال ماوـــل فـــ  دســـم الســـك  

.يال از يمنوا  يدود ملر  يالكعربا  

 املــة وداد مليــزام اعلسـاال اعجــا ف حاـو 
ً
ة  ياــعجـزا

ه ــ    ـا   ل ــت اســبت  مـ  النــاوع اململيــا  59 هـوال  

دـاا  ناايـة الن ـف األي  مـ  %  4.7ا ومـال  ا سـتد 

% 6.3مليـــا    ـــا  ياســـاة 92 ىـــامض ا ماا نـــة 2020

عــــاا مــــ  الالىتـــــر  مــــ  النــــاوع امله ــــ  ا ومــــال  لــــنىس 

ـزام ميـــطـــاف  ديمـــة ندي ـــة ان ىـــاض الســـا و، يذلـــا 

دـــــــــاا الســـــــــلل ياع ـــــــــةماد  ناايـــــــــة الن ـــــــــف األي  مـــــــــ  

.مسا  سنوف د   % 92 نهو .ا2020

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

:االقتصاد املحلي . 2

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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القسم الثالث

(م2020)هـ  1442/ 1441النتائج الفعلية للسنة املالية  

فـــــــ  يـــــــ  وراوـــــــل ا يـــــــراداد اعلكوميـــــــة ندي ـــــــة وراوـــــــل حجـــــــم 

الل ــــــاط اادت ــــــادف بســــــبب مزمــــــة اعجامهــــــة،  اــــــة دملــــــت 

يـــــــــر اململكـــــــة د ــــــــ  ااســـــــتمرا  فــــــــ  ونو ـــــــل يونميــــــــة ا يـــــــراداد ا

النى يـــــــة ل ـــــــمام اســـــــتةامة ياســـــــتارا  ا يـــــــراداد كم ــــــــة  

ساهم منتظم ملوا د الةيلة، يذلا م  ل   املااد اد التد ت

ومو ـــ  فــ  وـــو يم مــوا د لتنىيـــع ل ـــا التهــو  اادت ـــادف ي 

ـــاة  يواليـــــــ  حـــــــة  التـــــــ ار مـــــــ  ـــة ااوتمــــ ـــاد ذاد الاعــــ النىاــــ

ال  مــــــ  املتودــــــل مم يالــــــج اومــــــ. التالاــــــاد فــــــ  مســــــوا  الــــــنىا

مليـــــــا    ـــــــا  يذلـــــــا 770ا حـــــــوال  2020ا يـــــــراداد فـــــــ  دـــــــاا 

.ا2019ماا نة بعاا % 16.9 ان ىاض اسبت  

:ا يرادات العامة. 1

البيان

(مليا    ا )
التوقعاتامليزانية

833770اايراداد

020,11,068امل ري اد

298-187-القجز/ الىامض 

ميزانية العام املالي الحالي 
(م2020)هـ  1442/ 1441

املاليةيزا  :امل ة 

ا يرادات والنفقات الفعلية
(م2020و2019لألعوام املالية  ) 

(  ا  سعودفمليا )

املاليةيزا  :امل ة 

ية مــــــــ  املتودــــــــل  فــــــــ  يــــــــ  الظــــــــرير اادت ــــــــادية ااســــــــتننام

مم يالـــج اومـــال  النىاـــاد (COVID-19)يمواوعـــة  يــــري  

% 0.8مليـــا    ـــا   ا وىـــا  اســـبت  1,068ا نهـــو 2020لعـــاا 

دـ  املاـة  فــ  % 4.7ا ي2019دـ  املن ـرر الىع ـ  فــ  دـاا 

امليزانية يدة  ل ت ديمة اادتماداد ا اا ية د  . امليزانية

مليــــــــا    ـــــــــا  159املعتمــــــــة  منــــــــع  ةايــــــــة لعـــــــــاا  ل ــــــــت نهــــــــو 

و ــــمنت ز ـــــاد  اادتمـــــاداد لا ـــــا  ال ـــــلة لـــــةدم الاـــــة   

قجي  الودامية يالع وية لل ةماد ال لية  ا اا ة ال  ت

.سةاد مستهااد الا ا  اع امل

:النفقات العامة . 2

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 
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إجمالى االيرادات إجمالى النفقات

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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:الدي  العام. 3

لإلح ا العامةالعيئةاملالية،يزا  :امل ة 

الدي  العام
(م2023-2019)خالل الفترا 

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

اة مهىظـــة الـــةي  العـــاا  ينمـــا والـــج الـــةيوم اع ا ويـــة اســـ

.ا2020حت  رعر سبتمرم م  داا % 41.3

مليا    ـا  854م  املتودل مم يالج  طية الةي  العاا 

ة داا م  الناوع امله   ا ومال  ف  اااي% 34.3مف نهو 

مليـــا    ـــا  مف مـــا يعـــاد  نهـــو 678ا ماا نـــة مـــل 2020

.م  الناوع امله   ا ومال  للعاا السا و% 22.8

د مــــ  املاــــة  مم يالــــج اومــــال  الدــــلب مــــ  ااحتياييــــا

يـــــة اعلكوميـــــة لـــــة  الانـــــا املركـــــزف الســـــعودف حتــــــ  ااا

مليـــا    ـــا  يذلـــا لت  يـــة مـــا 123ا حـــوال  2020دـــاا 

يزانيـــة وااــ  مــ  ااحتياوـــاد التمو ليــة لتمو ـــ  عجــز امل

امل، يبعض الاريض التابعة ع  ة وهىيز الا ا  اع 

وميــــة يبــــعلا يتودــــل مم يالــــج  طــــية ااحتياييــــاد اعلك

.ا2020مليا    ا   نااية داا 346نهو 

ة د ـــــ  واــــوا سياســـــة التمو ــــ  التــــــد وداععــــا يزا   املاليـــــ

ةي  ونو ل م اد  التمو ـ  مـا  ـيم ليـا اد اطـةا اد الـ

  يالــــــدلب مـــــ  ااحتياييـــــاد اعلكوميـــــة يذلـــــا لتمو ـــــ

  عجــــــز امليزانيـــــــة يااحتياوـــــــاد التمو ليــــــة األلـــــــر  لـــــــ 

اا حي  من  م  املتودل مم يتم اطةا  ديـ  فـ  دـ. العاا

مليــــــــــــــــا    ــــــــــــــــا  يذلــــــــــــــــا   ومــــــــــــــــال  220ا  هــــــــــــــــوال  2020

اطــــــــــــةا اد ااــــــــــــا ية دــــــــــــ  اع  ــــــــــــة املعتمــــــــــــة   ماــــــــــــةا  

ت ـــم  ســـةاد مـــة وداد مطـــ  الـــةي  )مليـــا    ـــا  100

كمـــــــــــا و ــــــــــة  ا رــــــــــا   الـــــــــــ  مم (. مليــــــــــا    ــــــــــا 44 هــــــــــوال  

ـــة 2020ا طــــــةا اد حتـــــــ  رـــــــعر ســــــبتمرم مـــــــ  دــــــاا  ا دــــ

مليــــــــــا    ــــــــــا ، رــــــــــكلت ا طــــــــــةا اد 207 ل ــــــــــت حــــــــــوال  

 ينمـــــــا  ل ـــــــت ا طـــــــةا اد %  78.3املهليـــــــة مناـــــــا اســـــــاة 

. مــــــ  اومــــــال  اطــــــةا اد الــــــةي % 21.7الةيليــــــة اســــــاة 

م  اومال % 58.7يبعلا ت ك  الةيوم املهلية اساة 

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 

تقديرات 
م2023

تقديرات 
م2022

ميزانية 
م2021

توقعات 
م2020

فعلي 
م2019

املؤشر

1026 1013 937 854 678 (مليار ريال)الدي  

31.7 33.3 32.7 34.3 22.8 نسبة الدي  م  الناتج املحلي 
)%(ا جمالي 

265 265 280 346 470 ك االحتياطيات الحكومية لدى البن
(مليار ريال)املركزي السعودي 
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القسم الرابع

(م2021)هـ1443/ 1442ميزانية السنة املالية القادمة 

 ا يرادات العامة بمبلغ 
ْ

َرت ِّ
د 
ُ
.مليار ريال( 849)ق

 النفقات العامة بمبلغ 
ْ

َدت ِّ
.مليار ريال( 990)ُحد 

ر العجز في امليزانية بمبلغ  ِّ
د 
ُ
.مليار ريال( 141)ق

مليــا  849ا  هــوال  2021واـة  اومــال  ا يـراداد فــ  دـاا 

تودل وهاياـ  فـ  دـ%  10.3  ا   ا وىا  اسبت   
ُ
اا د  امل

تودــــل مم يســــتمر نمــــو اومــــال  ا يــــرادا2020
ُ
د ا،  يمــــ  امل

.ا2023مليا    ا  ف  داا 928حت  ي   ال  

ا ال  2021ياة  مم و   ا يراداد م  ال رامب ف  داا 

ماا نــــــــة % 30.8مليــــــــا    ــــــــا   ا وىــــــــا  اســــــــبت  257حــــــــوال  

ا، يذلـــا ندي ـــة األاـــر املـــال  2020 ـــاملتودل وه ـــيل  دـــاا 

الـــ  لكامـــ  العـــاا مـــ    ـــل اســـاة اـــر اة الايمـــة امل ـــا ة

يالز ـــــاد  فــــــ  الرســـــوا اعجمركيــــــة لعـــــةد مــــــ  الســــــلل، % 15

.ا2021ا  ا اا ة ال  التعاف  اادت ادف املتودل ف  دا

990ا  نهــو 2021ياــة  اومــال  ا نىــا  فــ  ميزانيــة دــاا 

 دـــــ  املتودـــــل لعـــــاا 
ً
ا  لســـــاة 2020مليـــــا    ـــــا ، من ى ـــــا

مـــــ  النـــــاوع امله ـــــ  %  34.5يهـــــو مـــــا ي ـــــك  اســـــاة %  7.3

.ا ومال ، يذلا مل استمرا     ل كىا   ا نىا 

لةللدو العامةامليزانيةعناصر تقديراتيليفيما

:هـ1442/1443املاليللعام
البيان

القيمة

(مليا    ا  سعود )

849ا يراداد العامة 

990النىااد العامة 

141-القجز/ الىامض 

تقديرات عناصر امليزانية العامة للدولة 
هـ 1443/ 1442للعام املالي  

تقديرات امليزانية العامة للمملكة،
(م2021و2020و2019لألعوام املالية  )

املاليةيزا  :امل ة 

(  ا  سعود مليا )

املاليةيزا  :امل ة 

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 
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إجمالى االيرادات إجمالى النفقات  الفائض / العجز

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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القطاعات

سنة النفقات املتوقعة مليزانية ال

م2020املالية 

( مليار ريال)

النفقات املقدرا 

الية مليزانية السنة امل

م2021

( مليار ريال)

معدل التغير

)%(

3.8-193186قطاع التعليم

1671754.6قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

3.8-182175القطاع العسكري 

1411517.2البنود العامة

1.2-102101قطاع األم  واملناطق ا دارية

26.1-9872املوارد االقتصاديةقطاع 

5.9-5451قطاع الخدمات البلدية

18.2-5646قطاع التج يزات األساسية والنقل

283420قطاع االدارا العامة

2.9-020,1990ا جمالي

ما تم تخصيصه لإلنفاق على بعض القطاعات 
هـ1443/ 1442الرئيسية في ميزانية العام املالي  

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

غرفة الشرقية-مركز املعلومات والدراسات 
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عامــــــة  يمــــــا ي ــــــ  اســــــتعراض أل ــــــرز مــــــا و ــــــمنت  امليزانيــــــة ال

للةيلـــة مـــ  ادتمـــاداد م   ـــة لإلنىـــا  د ـــ  الا ادـــاد

 :الرميسية

ــــزاتقطــــاع  ا وـــــم و  ـــــي:  األساســـــية والنقـــــلالتج يــ

ـــة   ــــــــا  لعـــــــعا الا ـــــــا ، مليـــــــا  46حـــــــوال   و منــــــــت يدــــ

ا   ــل مســتو  الســ مة 2021امل ــا  ل امل   ــة لعــاا 

لنا  د   ال ر ، اا ا  مركز التهكم ملراداة ما  ة ا

، ووسعة طالة السىر اعلالية ف  م ا  حام 
ً
يم ا   ليا

 فــــــ  م ـــــا  ح
ً
امــــــ  الار ـــــاد لدســـــل مليــــــوم مســـــا ر ســـــنو ا

ســـــةاد متعاــــــرف فـــــ  م ـــــا  الار ـــــاد ، ددـــــم ملـــــف 500ي

مدســــــاط التمو ــــــ  الســــــك د املــــــةدوا ملــــــ  يمــــــر  ظـــــــرير

م الـةدم استننامية ملدتة يتودـل زيالعـا، اسـتمرا  واـةي

ام املـــــــــال  للاــــــــــريض العاا  ـــــــــة ملســــــــــتىيةف يزا   ا ســــــــــك

يطـــــــنةي  التنميـــــــة العاا  ـــــــة  هيــــــــ  يـــــــتم ددـــــــم م بــــــــا  

ة ملف   ا  كهة مدص  ، تعز ز الالي500التمو   ملالج 

.التهتية للاو   ال نادية الرابعة

عليــــم  لــــج مــــا وــــم و  ي ــــ  لا ــــا  الت: التعلـــيمقطــاع 

الــــد العـــاا يالتعليــــم العالــــد يوة  ـــب الاــــو  العاملــــة حو 

عــاا لامل ــا  ل امل   ــة و منــت ، يدــة   ـــا مليــا  186

نهـــــــــو التعلـــــــــيم الردتــــــــد  لـــــــــةدم واـــــــــةاا التهــــــــو   2021

ــــة  يـــــز  متمال الــــب ياملعلــــم، اســــتا اال وامعــــاد مونبي 

بعـــة الراايــ   املرحلــة لىــتح  ــري  لعــا دالـــ  اململكــة، 

ا ج ، لرمنــــامع لــــادا اعلــــرميم ال ــــر ىيم ل  تعــــاو اع ــــ

ــاف  ملرحلـــــة الاكـــــال و  و  ايـــــ    رنـــــامع اا تعـــــاو الااـــ

لم،  مـــا  ـــو  فـــ  م ـــرز امللسســـاد التعليميـــة حـــو  العـــا

ـــاد مهليــــــــــة 3و ســــــــــيس  األ اديميــــــــــة الوينيــــــــــة )م اديميـــــــ

دا  ـة، للع ا  ااط ناة  يم اديمية و و ر الاياداد ا  

(.يم اديمية ال لة العامة

 ــا   لــج مــا وــم و  ي ــ  لا:قطاع الخدمات البلدية

مليـــا    ـــا ، 51ا 2021اع ةمـــــاد الالةيـــــة  ـــــد ميزانيـــــة 

و ــــو ر ا 2021امل ــــا  ل امل   ــــة لعــــاا و منـــــت يدــــة 

ة   يئـــة وـــراليا الانـــا  يوالــــيا دـــةد ا وـــرا اد ياملــــ

املن ــــــــــة املوحــــــــــة  لت ــــــــــا  ح يايــــــــــ   ي  ــــــــــل اعجــــــــــود ، 

.لتهسيم ي  ل وود  ال ر  « اسو»اعلىر اد 

ــــة ــ ــ ــــة االجتماعيــ ــ ــ ــــحة والتنميــ ــ ــ ــــاع الصــ ــ ــ  لــــــــــج مــــــــــا وــــــــــم : قطـ

175حـوال  ا 2021فـ  ميزانيـة دـاا للا ـا  و  ي ـ  

اا امل ــــــا  ل امل   ــــــة للعـــــــو منـــــــت دــــــة مليــــــا    ـــــــا ، ي 

مسد ـــــــىياد مروعيـــــــة للتعامـــــــ  مـــــــل 4ا و هيـــــــ  2021

اعلــــــــــــوادو يالكــــــــــــوا و النوي ــــــــــــة يا رــــــــــــعادية، ا تتــــــــــــا  

الواحـــــاد النموذويــــــة لكاــــــا  الســـــ ، ماــــــاد   كنــــــوز مــــــ  

و يزا   ا دــــــ ا لــــــةدم رــــــر اد ا نتــــــا  املهليــــــة لتوايـــــــ

ا ف الااــــــاف  يا  ـــــــةا  الىكــــــرف يا ســــــعاا اعل ـــــــالاـــــــرا  

(.مسلس د لأليىا 3 يةيو د يم ي400انتا  )

عـعا ل لـــج مـــا وـــم و  ي ـــ : املـوارد االقتصـاديةقطاع 

، يدة مليــــا    ــــا 72حوالــــد ا 2021ميزانية ا ــا  ف  ال

مه ـــــاد 3للعـــــاا اا ـــــا  امل ـــــا  ل امل   ـــــة و منــــــت 

 ، لل ـــــرر ال ـــــن  فـــــ   ـــــ  مـــــ  من اـــــة املةينـــــة املنـــــو  

يمن اـــــــة واـــــــوا، يمةينـــــــة  ر ـــــــة ، ز ـــــــاد  كميـــــــاد ميـــــــامل 

د ال ــــــــرر ال ـــــــــن  املعاعجـــــــــة، ونىيــــــــع الرمنـــــــــامع الـــــــــوي 

لر ىيـــــة ل ســـــتم ا  ال ـــــناة ، ونىيـــــع  رنـــــامع التنميـــــة ا

ال الز ادية املستةامة يبرنامع ا داناد الز اديـة، وـع

عليميـــة ااســـداما اد اع اطـــة لتمو ـــ  اا ـــا  املاـــااد الت

120)ت ــم  الت ــميم يالانـــا  يالت عيــز يادا   املرا ـــو

ي  يالاــر مسـاهمة ال ـنادة مـرحلتيم،   ـل مة سة د   

 اد، املعةنيــــــة فـــــــ  النـــــــاوع امله ـــــــ  ا ومـــــــال  يفـــــــ  ال ـــــــاد

مرينـــة يواليــ  زمــ  الىدــر اعجمر ـــد لز ــاد  ااســيا ية ي 

.ف  وة و الوا داد يويسيم التااد  الت ا ف 
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ــــة  ــ ــــاع ا دارا العامــ ــ ـــــــــ  ل:قطــ ـــا وــــــــــم و  ي ـ ــــــ عــــــــعا  لــــــــــج مـ

مليـــــــا    ــــــا ، يدـــــة 34نهــــــو ا 2021ا ــــــا   ــــــد ميزانيـــــــة ال

ا  وــــــــــــوييم 2021و منـــــــــــــت امل ــــــــــــا  ل امل   ــــــــــــة للعــــــــــــاا 

ملف 115)الويامف النودية يذاد األيلو ة ف     د ا  

مــــــــــ  الويــــــــــامف فــــــــــ  الا ــــــــــا  يوو يـــــــــــر العةيــــــــــة ، (يييىــــــــــة

مليــــوم يييىــــة  هلــــو  دــــاا 1.3ال ــــناة  يالوطــــو  الــــ  

.ا2030

ــــكري  ــ ــــاع العســـ ــ ــــــــــا  : القطــ ــــــــــ  للا ـ ــــــــــا وــــــــــم و  ي ـ  لــــــــــج مـ

يدة مليــا    ــا ، 175نهــو ا 2021العســكرف  ــد ميزانيــة 

ا و و ر الاهوو 2021امل ا  ل امل   ة للعاا و منــت

  ذاد ال ـــــــلة  ال ـــــــناداد العســـــــكر ة، و ايـــــــو النمـــــــوذ

لت ـــو ر يزا   الـــة ا  %  80الد ـــ ي   املســـتاةر  لســـاة 

انيــــة اـــم  اع  ـــة الع ـــر ة، اســـتمرا  ونىيـــع املرحلـــة الا

   ا ـــا  يناــــ  دادــــة  امللــــا ســــلمام ي ليــــة امللــــا  ي ــــ

اعجو ـــــــــــة، ااســـــــــــتمرا  فـــــــــــ  و ـــــــــــو ر الاـــــــــــة اد ياملنظومـــــــــــاد

د فــ  ت ــم  و ــو ر الاــة ا)الة اديــة للجعــاد العســكر ة 

(.وعاد دسكر ة8

ــــــ   لــــــج مــــــا وــــــم و  ي : قطــــاع األمــــ  واملنــــاطق ا داريــــة

يدـــة مليــــا    ـــــا ، 101نهـــــو ا 2021للا ــــا   ـــــد ميزانيــــة 

ا ااســـــــت ا ة 2021امل ـــــــا  ل امل   ـــــــة للعـــــــاا و منـــــــــت

،(م ـــــــري  مســـــــتمر)ال ا مـــــــة الســـــــيرماادعلــــــوادو األمـــــــ  

لــــةدم وو  ــــة يوركيــــب يت ــــ ي  الت اياــــاد يالرمم يــــاد

يــــــــــــة يو ــــــــــــو ر الاليــــــــــــة التهتيــــــــــــة  األنظمــــــــــــة ياألوعــــــــــــز  األمن

حــــوا  يالتانيــــة يو ــــو ر الاوا ــــة ا لك مينيــــة ع ــــةماد األ 

املةنية ي با  ا ة املكاوب لت ىيض التكاليف

م2021تحليل األداء الكلي ملؤشرات ميزانية اململكة للعام املالي 

يااســـــــــــتىاد  (% 95–70)مــــــــــ  وتــــــــــــراي  الد ــــــــــ يلية  لســــــــــاة 

الىعالـــــــــــــة فـــــــــــــ  واـــــــــــــةيم اع ـــــــــــــةماد ا لك مينيـــــــــــــة للمـــــــــــــواينيم

.ياملوايناد

ة فـــ  مـــا وـــم و  ي ـــ  للانـــود العامـــ لـــج :البنـــود العامـــة 

يالتــــــــــد مليــــــــا    ــــــــا ، 151ا حـــــــــوال  2021ميزانيــــــــة العــــــــاا 

اد و منت النىاـاد اع اطـة  ه ـة اعلكومـة فـ  معارـ

 ا التاادة يالت ميناد ااوتمادية، وكلىة الةي ، م 

حســـــــــاال املوازنــــــــــة، املســـــــــاهماد فــــــــــ  املنظمـــــــــاد الةيليــــــــــة، 

ـــاد، يم   ـــــــــاد الاــــــــــرامع  ياملرا ـــــــــو اعلكوميـــــــــة، ا دانــــــ

.ال وا ئ 
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:ــد  يما ي  وتما  التهةيـاد املاليـة ياادت ادية التـد وواوـ  اادت اد السـعودف دلــ  ال عيةيــ  املهلــد يالعامل

مارد وامهة لاة:  انخفاض معدل نمو االقتصاد العاملي(COVID-19)  ب ك  كايـر د   نمو اادت اد العالتد ف

 للكايــر مـ  دي  2021ا، يم  املتودل مم يستمر األار السلاــد للجامهـة الـ  العـاا 2020داا 
ً
ا، ممـا سي ـك  وهـةيا

مل ـة   للــنىا كمــا وواوـ  الالــةام ا. العـالم يمـ   يناــا اململكـة فــ  العـود  ملعــةاد النمـو ال ايعيـة يتعــاف  اادت ـاد

 دــ  حالــة 
ً
ادت ــاد تســود االتـــد دــةا الياــيم طــةمة ااــا ية وتماــ  فــ  اان ىــاض اعلــاد فــ  مســعا  الــنىا،   ــ 

 د ـ  النمـو اادتاملتودـل  مـ  األزمـة  ـ ك م حالـة امتــةاد ماـر حيـ  منـ  فـ  . العـالتد
ً
 ــادف يمدا   ــ م ذلـا سـيلار حتمـا

. امليزانية

 ة اســـــتمرا  حالـــــة دــــةا الياـــــيم حـــــو  ســــردة تعـــــاف  اادت ـــــاد العــــالتد مـــــ  ماـــــر اعجامهـــــمــــل :  تقلبــــات أســـــعار الـــــنف

ىا، مما دة ياحتمالية استمرا  وةادياد األزمة ال  يدت ميو ،   م ذلا يع د طعوبة التلال  مستاا  مسوا  الن

نىا العيكليـــــة فـــــ  مســـــوا  الـــــالت يــــــراد يـــــلدف الـــــ  الـــــت ر ا يـــــراداد النى يـــــة دـــــ  واـــــةيراد امليزانيـــــة، لاطـــــة مـــــل 

ارا  فـ  مسـوا  لتهايـو ااسـت عـا  ذلـا سدسـتمر اململكـة فـ  الايـاا  ـةي  املتودعـة، يملواوعـة ياو اهاد ااستا ا 

.النىا، يونىيع ل  عا للتنو ل اادت ادف

 استمرار جائحة(COVID-19)  : اليـة اعلالية يااعكاساهاا د   املستو  امله    اا  يم ـاير ذاد احتماليـة دلألزمة

زمـة ماـ  وهايـو لتهايو بعض املستاة اد امل  ا لعـا داـ  األ وما  داااد د   املةييم الا يم ياملتوسا، يدة 

املز ة م  معةاد نمو ادت ادف مروىعة يمستةامة يومكيم الا ا  اع امل يتعز ز استةامة املالية العامة يوولية

امل ا  الياا، اعجةير  العكر من  د   الرام م  امل اير يالتهةياد العاملية ياملهليةم  . اع املالويامف ف  الا ا  

-COVID)مزمـة وامهــة اا منـ  فـ  حــا  اع ـري  مــ    د ــ  ب ـك  (19
ً
مســر  ممـا هـو متودــل  سـينعكس ذلــا اي ا يـا

.امله  مدا  اادت اد 

أبرا التحديات املالية واالقتصادية ال ي تواجه االقتصاد السعودي
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ة، تمثـــل امليزانيـــة العامـــة للدولـــة أجـــر الزاويـــة أو املحـــور األسالـــمي فـــي نظـــام املحاســـبة الحكوميـــ

انيــة  ــى فبــدون امليزانيــة العامــة يصــعج علــى الج ــاا الحكــومي القيــام بمراجعــة وتحقيــق أهدافــه، فامليز 

جبإـــــا بمثابــــة و يقــــة قانونيـــــة تقــــدر فوإـــــا نفقــــات الدولـــــة وإيرادامإــــا عــــ  ســـــنة ماليــــة مقبلـــــة، وتخــــول بمو 

الوحـــــدات الحكوميـــــة با نفـــــاق علـــــى األغـــــراض املخططـــــة، وذلـــــك  ـــــم  إطـــــار الخطـــــة العامـــــة للتنميـــــة 

 للسياسة العامة للدولة
ً
.         االقتصادية واالجتماعية، وطبقا

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

نائج ب  عبدالعزيز وسمو ولى ع ده األمين صاحج السمو امللكي األمير محمد ب  سلمان ب  عبدالعزيز 

.  رئيس مجلس الواراء واير الدفاع،  وأن يديم علوإا نعمة األم  واالستقرار
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