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م ـ 2022بمناسبة صدور امليزانية العامة للمملكة للعام املالي 

م واستعراض أهم املالمح 2021َيُسرنا إيضاح النتائج الفعلية للسنة املالية للعام 

م ، وتطورات 2022الرئيسية للميزانية العامة للمملكة للعام املالي الجديد 

. االقتصاد الوطني
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القسم األول 

م2022مؤشرات اململكة تتعافى وآفاق جديدة مليزانية اململكة للعام  

مبادرات فعالة لتحفيز التعافي االقتصادي(:  1)

 في تحقيق املستهدفات امل•
ً
 مهما

ً
الية واالقتصادية مثل األداء والنمو االقتصادي في أغلب األنشطة االقتصادية  عنصرا

، وهناك توقعات الستمرار ذلك التعافي في ب2022لعام 
ً
 مستمرا

ً
عض األنشطة م، حيث تظهر مؤشرات اململكة تعافيا

ي الحد حيث ساهمت جهود الحكومة في التعامل مع الجائحة ف. بمعدالت أسرع قد تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
.ر من الدول من آثارها وانحسارها بشكل كبير رغم التحديات العاملية في تحور الفيروس واستمرار انتشاره في كثي

م ليواصال العماال عتاز تعميام مفهااوم االساتدامة املالياة وتقويااة 2022جااء مشاروع املينانيااة العاماة للدولاة للعااام املاا ي •
توساال لنرنااام  الوضااع املااا ي للمملكااة فااي مواجهااة التحااديات املحليااة والعامليااة وذلااك فااي ملاال ا  ااار املااا ي عتااز املااد  امل

.،  واالستمرار في دعم برام  النمو االقتصادي2030االستدامة املالية تحت مظلة تحقيق رؤية اململكة 

تخالصـــما مـــ  وبــالقراءة التحليليـــة مليزانيــة اململكـــة للعــام الجديـــد، فيمــا يلـــي أبــر  الـــدالالت وا شــارات ال ـــي تــم اس

م2022مؤشرات ميزانية اململكة للسنة املالية 

ن سااااهمت مباااادرات تحفياااام االقتصااااد ودعااام القطااااع الناااان، كتلاااك املقدماااة مااان البناااك املركااامي الساااعودي، مااا

 2021ففا  النصاا األول مان عاام . سارعة اساتجابة االقتصااد
ً
م ساجل الناات  املحتاي ا جماا ي غيار النفطا  نمااوا

 قاااادره % 5.4قاااادره 
ً
 بنمااااو النااااات  املحتااااي الحقيقاااا  للقطاااااع النااااان الاااا ي سااااجل نمااااوا

ً
كمااااا تشااااير % . 7.5ماااادعوما

 ب ساابة 
ً
 بنمااو الناااات  2021فااي عااام % 2.6التوقعااات أي جلااجل النااات  املحتااي ا جمااا ي الحقيقاا  نماااوا

ً
م ماادفوعا

كماااا أي اساااتمرار التقااادم فاااي تنفيااا  بااارام  ومشاااار ع تحقياااق الرؤياااة،% . 4.2املحتاااي ا جماااا ي غيااار النفطااا  ب سااابة 

.وتطوير القطاعات الواعدة في االقتصاد

ع االقتصاد أدت ا جراءات الحكومية الفعالة التا  قامت بها اململكة لتعميم الشفافية والنطوات الداعمة لتنو 

هااا ا ومااان ممثلاااة بجهاااود صاااندور االساااتثمارات العاماااة وصاااندور التنمياااة الو نياااة فاااي دعااام الب  اااة االساااتثمارية،

ي الساار ع املتوقااع  أي تعاامز تلااك ا جااراءات آفااار النمااو االقتصااادي عتااز املااد  املتوساال،  ضااافة   ااز دعاام التعاااف

.م2021خالل عام 

 بنمو النات  2022في عام % 7.5تشير التقديرات األولية   ز نمو النات  املحتي ا جما ي الحقيق  ب سبة 
ً
م مدفوعا

  املحتااااي غيااااار النفطااااا  باااااافشرا  عااااودة تعاااااافي األنشاااااطة االقتصاااااادية، وتحساااان امليااااااماي التجااااااري للمملكااااا
ً
ة امتااااادادا

 برفاع حصاة 2021ملعدالت النمو ا يجابية في النصا األول من عام 
ً
م،  ضافة   ز نمو القطاع النفط  مادفوعا

، وتعااافي الطلاااب العااالحس والتحسااان فااي سالسااال+م حسااب اتفاقياااة أو ااك2022ا نتااال للمملكااة ابتاااداًء ماان ماااايو 
.ا مداد العاملية، وه ا سيؤثر  يجابًيا عتز االقتصاد املحتي

ا يرادات عتز من املقدر أي يؤدي االنتعاش امللحوظ واملتوقع في اقتصاد اململكة   ز تطورات  يجابية عتز جانب
   اااز حاااوا ي  903م حاااوا ي 2022املاااد  املتوسااال، حياااث يتوقاااع أي يبلاااا  جماااا ي ا يااارادات لعاااام 

ً
ملياااار رياااال وصاااوال

تس تهدف م، و عود ذلك الستمرار الحكومة في تنفي  املبادرات وا صالحات املالية ال2024مليار ريال في عام 992
.  ز تعميم وتنمية مصادر ا يرادات غير النفطية

انتعاش ملحوظ ونمو متوقع في الناتج املحلي غير النفطي(: 2)
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توسال واملعلناة في ملل رؤيتها الثاقبة تستهدف الحكومة املحافظة عتز األسقا املعتمدة للنفقات عتاز املاد  امل

م وأي 2022مليار ريال للعام املا ي 955في مينانية العام املاض س، وفي ه ا السيار، يقدر أي تبلا النفقات حوا ي 

.م2024مليار ريال في عام 951جستمر ضبل النفقات لتصل لحوا ي 

تبااع فااي السياسااات ا
 
ملاليااة الداعمااة فاملحافظااة عتااز مسااتويات ا نفااار جعكااـ مااد  االلتااامام باألسااقا والاانسا امل

لتطاااااورات لرفاااااع كفااااااءة ا نفاااااار وتطاااااوير فعالياااااة ا نفاااااار االجتماااااا ي بجاناااااب  عاااااادة ترت اااااب األولوياااااات بنااااااًء عتاااااز ا

ار ع الكباااار  واملسااتجدات بمااا يتناسااب مااع متطلباااات الفتااارة الحاليااة، هاا ا با ضااافة الساااتمرار االنفااار عتااز املشاا

، وها ا مااا يتايز املمياد ماان الفارن أمااام 2030و ارام  تحقياق الرؤيااة بماا س لاجم مااع مساتهدفات رؤيااة اململكاة 

األصااول الصااناديق والقطاااع النااان للمساااهمة واملشاااركة فااي اسااتثالل الفاارن االسااتثمارية وخ نصااة بعااض

.والندمات الحكومية با ضافة   ز مشار ع تطوير البنى التحتية في اململكة

ضبط النفقات ( :  3)

استكمال مسيرة ا صالحات االقتصادية(:  4)

2030ة اململكة تستهدف حكومة اململكة استكمال مسيرة ا صالحات االقتصادية واملالية التس أجرتها في ملل رؤي

.ومنها تطوير املالية العامة من خالل تحقيق أهداف برنام  االستدامة املالية

دامة املالية من تسعز الحكومة   ز استكمال العمل عتز مبادرات برنام  تحقيق التوازي املا ي والتحول   ز االست

بل خاالل عاادد ماان املبااادرات وا جااراءات والتااس ماان أهمهااا تبنااس قواعااد ماليااة ماان شااض ها أي تساااهم فااي تعمياام ال اا

% 1.6م نحو 2022وفي ه ا ا  ار يقدر أي يبلا عجم املينانية لعام . املا ي والسيطرة عتز مستويات عجم املينانية

قعاات بتحقياق من النات  املحتي ا جما ي، كما يقدر أي جساتمر فاي االنافاا  التادرييي فاي املاد  املتوسال ماع تو 

.م2023فوائض في املينانية بدًءا من العام 
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التنسيق الناجح بين و ارة املالية واملركز الوطني  دارة الدي (:  5)

ك لتلبيااااة يااااتم  عااااداد النطااااة الساااانوية لالقتااااارا  بالت ساااايق باااايي وزارة املاليااااة واملركاااام الااااو نس  دارة الاااادين وذلاااا

توقااع أي يبلااا االحتياجااات التمويليااة فااي   ااار اسااشراتيجية متوسااطة املااد  للاادين العااام، و ناااء  عتااز ذلااك فماان امل

مااان النااااات  املحتاااي ا جماااا ي، مااااع %  31.3م، وهااا ا جعاااادل 2022ملياااار رياااال لعااااام 989رصااايد الااادين العاااام نحااااو 

م وذلاااك 2024فاااي العاااام %  27.6توقعاااات بانافاااا  نسااابة الااادين مااان الناااات  املحتاااي ا جماااا ي ليصااال   اااز حاااوا ي  

  املتوسال ماع توقاع ثباات  جام الادين العاام عتاز املاد. نتيجة التوقعاات بتحسان الناات  املحتاي ا جماا ي االساحس

 من عام 
ً
وه ا يشرافق مع توجيه ا صدارات   ز سداد . م2023نتيجة للتوقعات بتحقيق فوائض في املينانية بدءا

عاماال مااع أصال الاادين، والحفاااظ عتاز معاادالت مناساابة مان االحتيا يااات الحكوميااة لتعميام قاادرة اململكااة عتاز الت

.الصدمات

صاال فااي العااام تساتهدف السياسااة املاليااة تعميام االحتيا يااات الحكوميااة لااد  البناك املركاامي والتااس ماان املقادر أي ت

ياة املتوقاع   ز معدالت أعتاز مان املقادر لهاا وتساتمر بالشناياد عتاز املاد  املتوسال مان خاالل فاوائض املينان2022

.م2024-2023تحقيقها في عام  
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جشاااااااااااهد االقتصااااااااااااد العاااااااااااالحس مرحلاااااااااااة بداياااااااااااة التعاااااااااااافي مااااااااااان 

والتاااااااااااا  ” 19-كوفيااااااااااد“جائحاااااااااااة التااااااااااداعيات الناتجاااااااااااة عاااااااااان 

م، ونشاير 2021انعكست عتز أداء النصا األول من عام 

د والنامياااة قااااملتقدماااة والااادول الناشااا ة هناااا   اااز أي الااادول 

  
ً
 ملموسااااا

ً
ادي، االقتصاااافااااي معاااادالت النمااااو شااااهدت تحساااانا

ة التس رئ ـ   ز  جراءات الحمم التحفينيوه ا جعود بشكل 

افيااا تهاا ا با ضااافة   ااز . تطبيقهااا فااي معظاام البلاادايتام 

سارع فاي القيود املفروضة ملكافحة الجائحة مع التقدم املت

قاااد صاااندور النوفاااي هااا ا السااايار، توقاااع . توز اااع اللقاحاااات

يااااااااو لشااااااااهر يولالاااااااادو ي فااااااااي تقرياااااااار آفااااااااار االقتصاااااااااد العااااااااالحس 

لعاااااااااااااام % 6.0، نماااااااااااااو االقتصااااااااااااااد العاااااااااااااالحس ب سااااااااااااابة م2021

وتضخ  . م2022لعام % 4.9النمو ب سبة واستمرار م 2021

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

يجاااااة املتوقاااااع نتالكبياااااارة  الاجااااام واالنتعااااااش االقتصااااادات 

خااااااااالل  واسااااااااتادام اللقاحااااااااات خاصااااااااة فااااااااي  نتااااااااال التوسااااااااع 

  از نماو وتشاير التوقعاات . م2021النصا الثان  مان عاام 

م 2021لعاااااام %5.6اقتصاااااادات الااااادول املتقدماااااة ب سااااابة 

ة كنتيجااااة لتحسااااان التاااادابير ال اااااحيم 2022لعااااام % 4.4و

.ملعظم تلك البلداي

 شاااااااااهد متوسااااااااال أساااااااااعار نفااااااااال برنااااااااات 
ً
حتاااااااااا  شاااااااااهر  رتفاعاااااااااا

دوالر 67.0لتلاااااااجل حااااااااوا ي م 2021أغساااااااطـ مااااااان العااااااااام 

نمخالل نفـ الفشرة للنرميل دوالر 41.2للنرميل مقابل 

توقعات معدل نمو االقتصاد العاملي،
(م2022–2021)خالل عامي 

صندور النقد الدو ي: املصدر 

القسم الثاني

التطورات االقتصادية

:االقتصاد العاملي. 1
)%(

فااااع وهااا ا  و عاااود بشاااكل رئ رااا س   اااز ارت. العاااام الساااابق 

م  و الجهااود التاااا  2021أسااعار الاانفل حتاااا  أغسااطـ  

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

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

. نفلاملهم في تسر ع عملياة  عاادة التاوازي   از أساوار الا

ن فقااد وصاال متوساال سااعر الااانفل خااالل شااهر أبرياال مااا

م   ااااز أدناااا  مساااااتو  خااااالل فتااااارة الجائحاااااة 2020العااااام 

دوالر للنرميااااااال، ب نماااااااا وصااااااال متوسااااااال ساااااااعر 18.4عناااااااد 

م عناااااد 2021الاااانفل خاااااالل شااااهر أغساااااطـ ماااان العاااااام 

.دوالر للنرميل70.8مستو  

م2022 م2021 معدل النمو

4.9 6.0 يالعاملاالقتصاد

4.4 5.6 الدول املتقدمة

5.2 6.3 األسواق ـ
الصاعدة والدول 

النامية

4.9 7.0 دة الواليات املتح
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 من املتوقع أي جلجل النات  املحتي ا جما ي الحقي
ً
ق  نموا

 بنمااااااو الناااااات  املحتااااااي ا جماااااا ي غياااااا% 2.6ب سااااابة 
ً
ار مااااادفوعا

، مااع األخاا  باالعتبااار أداء املؤشاارات %4.2النفطاا  بمعاادل 

االقتصااااااادية خااااااالل النصااااااا األول ماااااان العااااااام، كمااااااا تشااااااير 

ام   از التوقعات األولية   ز بلوغ معدل التضنم لكامل العا

 باالعتباار تاليا س أثار زياادة نسابة ضاا% 3.3حاوا ي 
ً
ريبة أخا ا

دل القيمااااة امل ااااافة فااااي النصااااا الثااااان  بعااااد أي وصاااال معاااا

، كماااااااا % 5.5التضااااااانم للنصاااااااا األول مااااااان العاااااااام الحاااااااا ي 

سااااتوردة يتوقااااع التااااضثر باالرتفاااااع فااااي بعااااض أسااااعار الساااالع امل

 ل جاااااااراءات املطبقااااااااة ملواجهاااااااة الجائحااااااااة فاااااااي الااااااااد
ً
ول نتيجاااااااة

.املصنعة وتضثر سالسل ا مداد العاملية

عملاااااات الحكوماااااااة عتااااااز دعااااااام القطااااااااع النااااااان مااااااان خاااااااالل 

ة مبااااادرات لتافيااااا أثاااار الجائحااااة والاااا ي جعاااام  ز تمديااااد عااااد 

وساال، اساتمرار النماو االقتصاادي املساتدام عتاز املاد  املت

با ضاااااااااافة   اااااااااز دور صااااااااااندور االساااااااااتثمارات العاماااااااااة الاااااااااا ي 

 فااااااي االقتصاااااااد 150سيضاااااي مااااااا يقااااااار  
ً
مليااااااار ريااااااال ساااااانويا

 باملشاااااااااار ع التاااااااااا  2025السااااااااعودي حتاااااااااا  عاااااااااام 
ً
م، ماااااااادعوما

فااي خلاااق سااشنيد وتيااارة نماااو النااات  املحتااي ا جماااا ي للمملكااة

فاااارن اسااااتثمارية و  ااااالر قطاعااااات جدياااادة وواعاااادة مثاااال 

قطاااع الساااياحة ماان خاااالل مشاااروع نيااوم، ومشاااروع البحااار 

األحمااار، ومشاااروع القدياااة، ومشاااروع أمااااال، وكااا لك قطااااع 

العقاااااااار مااااااان خاااااااالل  عااااااادة مشاااااااار ع تنفااااااا ها شاااااااركة روشااااااان 

 لك كااااا. العقارياااااة لتطاااااوير األحيااااااء الساااااكنية بمعاااااايير عالياااااة

مبااااااااادرة دعاااااااام املنتجااااااااات والناااااااادمات الو نيااااااااة ماااااااان خااااااااالل 

نع فاي الساعودية“برنام   ياارة مان التاس ساتقدم حمماة كب” ص 

ا املماياااااااااا والفااااااااارن للشاااااااااركات بهااااااااادف توسااااااااايع نطاااااااااار عملهااااااااا

، با ضااااااااافة   ااااااا
ً
 وعاملياااااااا

ً
ز قطاااااااااع والشاااااااروي  ملنتجاتهاااااااا محليااااااااا

ت الناادمات اللوجسااتية والااا ي جشاامل القطااارات والحاااافال 

ام، ماان خااالل تشااثيل مشااروع امللااك عباادالعميم للنقاال العااا

ة برام  ومبادرات في قطاع ا لتقنية با ضافة   ز   الر عد 

 سااية والا كاء االصاطنا ي ومان أهمهااا املباادرات الاثال  الرئ

ااة) اة، وقم   ملساتهدفات رؤيااة امل(   وياق، هم 
ً
ملكاة فااي تحقيقاا

يااار اغتناام فارن االقتصااد الرقحااس بماا جعامز دور القطااع غ

.النفط 

طة تعمااال الهي اااة العاماااة للم شاااات الصاااثيرة واملتوسااا

بشااااااااكل دؤو  عتااااااااز دعاااااااام وتمكاااااااايي قطاااااااااع ” م شااااااااات“

ار امل شاااااااات الصاااااااثيرة واملتوساااااااطة ورواد األعماااااااال، عبااااااا

منظوماااة متكاملاااة مااان الباااارام  والنااادمات واملبااااادرات

ادة الكفيلاااااة ب شااااار ثقافاااااة وفكااااار العمااااال الحااااار ورو  ريااااا

األعماااااااااااال واالبتكاااااااااااار، وتنو اااااااااااع مصاااااااااااادر الااااااااااادعم املااااااااااااا ي 

للم شااااااااااات،   ااااااااااز جانااااااااااب وضااااااااااع السياسااااااااااات واملعااااااااااايير 

ع صثيرة لتمويل املشار ع التس تصنا عتز أ ها مشار 

ات ومتوساااطة، وتقاااديم الااادعم ا داري والفناااس للم شااا

واملالياة، ومساندتها في تنمية قادراتها ا دارياة والفنياة

.والتسويقية، واملوارد البشرية

تو  يتمثاال دور صااندور التنميااة الااو نس فااي رفااع مساا

اكبااة أداء الصااناديق والبنااوك  التنمويااة األخاار  فااي مو 

دية مااا ياااادم أولويااات التنمياااة واالحتياجااات االقتصاااا

طاع من خالل سد الفجوة التمويلية بالتكامل مع الق

النان النان، با ضافة   ز برام  تحفيام االستثمار 

 أس
ً
 تحت مظلة برنام  شريك وال ي جعتنر جامءا

ً
اسايا

من االسشراتيجية الو نية لالستثمار، 

فااااااااي ضااااااااوء هاااااااا ه التطااااااااورات املحليااااااااة وعااااااااودة التعااااااااافي 

لالقتصاااااااد العااااااالحس، تاااااام مراجعااااااة تقااااااديرات معاااااادالت 

م واملااااااد  2022النمااااااو االقتصااااااادي فااااااي اململكااااااة لعااااااام 

املتوسااااااااااال،  ذ مااااااااااان املتوقاااااااااااع اساااااااااااتمرار نماااااااااااو القطاااااااااااااع 

النااااااااااان بااااااااااوتيرة أعتااااااااااز ماااااااااان السااااااااااابق لقيااااااااااادة النماااااااااااو 

االقتصاااااااادي وخلاااااااق الوملاااااااائا،  ذ  تشاااااااير التقاااااااديرات

  ب سبة األولية   ز نمو النات  املحتي ا جما ي الحقيق

 بنماااااو الناااااات  املحتااااااي 2022فاااااي عاااااام % 7.5
ً
م ماااااادفوعا

غياااااااااااااااار النفطااااااااااااااا  باااااااااااااااافشرا  عاااااااااااااااودة تعاااااااااااااااافي األنشاااااااااااااااطة 

االقتصاااااااااااادية، وتحسااااااااااان امليااااااااااااماي التجااااااااااااري للمملكاااااااااااة

 ملعدالت النمو ا يجابية في النصا األ 
ً
ول من امتدادا

م، با ضااااااااافة   اااااااز زيااااااااادة ا نتاااااااال النفطاااااااا 2021عاااااااام 

م 2022ورفع حصة ا نتاال للمملكاة ابتاداًء مان ماايو 

، وتعاااااااااااافي الطلاااااااااااب العاااااااااااالحس +حسااااااااااب اتفاقياااااااااااة أو اااااااااااك

كـ والتحساان فااي سالساال ا مااداد العامليااة ممااا ساا نع

 عتز االقتصاد املحتي
ً
. يجابيا

:االقتصاد املحلي . 2
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القسم الثالث

(م2021)النتائج الفعلية للسنة املالية 

تااااضثرت ا يااااارادات بعااااادد مااااان العوامااااال ا يجابياااااة منااااا  بداياااااة

الااااااا ي العاااااااام املاااااااا ي الحاااااااا ي وفاااااااي مقااااااادمتها التعاااااااافي التااااااادرييي

حااة، تشاهده أغلااب األنشااطة االقتصااادية بعااد انحسااار الجائ

ات با ضاااااااااااافة   ااااااااااااز التااااااااااااضثير ا يجااااااااااااا   للمبااااااااااااادرات واالصااااااااااااالح

الداعمااااة للقطاااااع النااااان، ومااااع مواصاااالة تطبيااااق املبااااادرات

عاااالي غيااار النفطيااة التااس قاماات بهااا اململكااة وفااق مااا ساابق ا  

لاااا مااان املتوقاااع أي يب.  عناااه ل اااماي اساااتدامة املالياااة العاماااة

مليااااااار ريااااااال 930م حااااااوا ي 2021 جمااااااا ي ا ياااااارادات فااااااي عااااااام 

م؛ يرجااااااع 2020مقارناااااة بالعاااااام % 19وذلاااااك بارتفااااااع نسااااابته 

رتفااااااع ذلاااااك   اااااز االرتفااااااع املتوقاااااع فاااااي ا يااااارادات النفطياااااة، وا

مقارنااااااااااة بالعااااااااااام % 18.2ا ياااااااااارادات غيااااااااااار النفطيااااااااااة ب ساااااااااابة 

.م2020

:ا يرادات العامة. 1

البيان

(مليار ريال)
التوقعاتامليزانية

849930االيرادات

9901,015املصروفات

85-141-العجم/ الفائض 

ميزانية العام املالي الحالي 
(م2021)

املاليةوزارة:املصدر

ا يرادات والنفقات الفعلية
(م2021و2020لألعوام املالية  ) 

(ريال سعوديمليار)

املاليةوزارة:املصدر

:النفقات العامة . 2
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م نحااااااو 2021مااااان املتوقااااااع أي يبلااااااا  جمااااااا ي النفقااااااات للعااااااام 

 ب ساااابة 1,015
ً
عااااان املنصااااارف % 5.6مليااااار رياااااال، مناف اااااا

 بنحاااو 2020الفعتاااي فاااي عاااام 
ً
عااان امليااااامانية % 2.6م ومرتفعاااا

وقاااع وعتاااز الااارغم مااان ارتفااااع  جماااا ي النفقاااات املت. املعتمااادة

ة بعاااااام للعااااام الحااااا ي عاااان املياااااامانية املعتماااادة  ال  نااااه باملقارناااا

 ب سااااابة 2019
ً
و عكاااااـ ذلاااااك نتيجاااااة % 4.2م يااااضت  مناف اااااا

ويرجاااااااع ارتفااااااااع . جهاااااااود الحكوماااااااة نحاااااااو رفاااااااع كفااااااااءة ا نفاااااااار

م 2021 جمااااااااا ي النفقااااااااات مقارنااااااااة باملينانيااااااااة للعااااااااام الحاااااااااا ي 

اروس نتيجااة عاادة عواماال رئ سااة أهمهااا ا نفااار املاارتبل بفياا

و شمل زيادة ساعات العمل لبعض العاامليي” 19-كوفيد“

ة فااااااااي قطاااااااااع ال ااااااااحة لساااااااارعة تحصاااااااايي السااااااااكاي فااااااااي اململكاااااااا

.وك لك مصروفات شراء اللقا 
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إجمالى االيرادات إجمالى النفقات
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:الدي  العام. 3

ل حصاءالعامةالهي ةاملالية،وزارة:املصدر

الدي  العام
م(2022–2021)خالل عامي 

مااااااا أي )ريااااااال مليااااااار 854مقارنااااااة مااااااع م 2021العااااااام  هايااااااة 

للعاااااااام ( ا جماااااااا يمااااااان الناااااااات  املحتاااااااي % 32.7جعاااااااادل نحاااااااو 

ماااان زيااااادة محفظااااة الاااادين  ال أي نساااابةالسااااابق، و ااااالرغم 

افض املتوقااع أي تاانا جمااا ي ماان الادين ماان النااات  املحتااي 

ي فامان المياادة مستويات الدين تميد بمعدل أقل حيث أي 

.النات  املحتي ا جما ي

د  تااانافض االحتيا ياااات الحكومياااة لااامااان املتوقاااع أي 

9بحوا ي م 2021العام السعودي بنهاية البنك املركمي 

م، وذلاااااك 2020الساااااابق رياااااال عااااان رصااااايد العاااااام ملياااااار 

لتثطياااااااااة ماااااااااا تبقااااااااا  ماااااااااان االحتياجاااااااااات التمويلياااااااااة بعااااااااااد

يال حاامم رئا ـ فاي تمو واملتمثلاة بشااكل  صادارات الادين 

بلاااا أي يفمااان املتوقاااع القطااااع الناااان، و ااا لك تحفياااام 

مليااااااار رياااااااال 350الحكومياااااااة نحااااااو رصاااااايد االحتيا يااااااات 

.م2021بنهاية عام 

لقااااااااد كاااااااااي هناااااااااك تمايااااااااد فااااااااي الطلااااااااب عتااااااااز ا صااااااااادارات 

مكنات السيادية للمملكة من قبال املساتثمرين، حياث ت

ي الحكومااااة ضاااامن برناااااميي السااااندات والصااااكوك الاااادو 

لحكوماااااااااااااة اململكاااااااااااااة العر ياااااااااااااة الساااااااااااااعودية، مااااااااااااان  تماااااااااااااام 

م للسااااندات بعملاااااة 2021 صاااادارها الاااادو ي األول لعااااام 

أضااعاف 4مليااار دوالر ونساابة تثطيااة 5الادوالر بججمااا ي 

كمااااا تاااام  كمااااال  صاااادارها الاااادو ي . ماااان  جمااااا ي ا صاااادار

مليااار يااورو 1.5الثااان  للسااندات بعملااة اليااورو بججمااا ي 

أضاااعاف  جماااا ي ا صاااادار، 3و  سااابة تثطياااة تجااااوزت 

لقد حيث حققت شريحة الثال  سنوات عائد سلبس، و 

أتااااااااام  صااااااااادارها الااااااااادو ي الثالاااااااااث للصاااااااااكوك والساااااااااندات 

أضاااعاف 3.5ملياااار دوالر و  سااابة تثطياااة 3.25بججماااا ي 

.من  جما ي ا صدار

مليار رياال 938من املتوقع أي يبلا رصيد الدين العام 

في( من النات  املحتي ا جما ي% 29.2أي ما جعادل )

م2022ميزانية  م2021توقعات  م2021فعلي  املؤشر

938 938 937 (مليار ريال)الدي  

25.9 29.2 32.7 %()نسبة الدي  م  الناتج املحلي ا جمالي 

381 350 280 زي االحتياطيات الحكومية لدى البنك املرك
(مليار ريال)السعودي 
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القسم الرابع

(م2022)ميزانية السنة املالية القادمة 

 ا يرادات العامة بمبلغ 
ْ

َرت ِّ
د 
ُ
.مليار ريال( 1,045)ق

 النفقات العامة بمبلغ 
ْ

َدت ِّ
.مليار ريال( 955)ُحد 

ر الفائض في امليزانية بمبلغ  ِّ
د 
ُ
.مليار ريال( 90)ق

ي م اسااتمرار التعااافي التاادرييي فااا2022ماان املتوقااع فااي عااام 

تااام ال شاااا االقتصااادي مااع الحفااااظ عتااز املبااادرات التااا 

في تنفي ها خال األعوام املاضية، حيث تعكـ ا يرادات

املالياااة املينانيااة اساااتمرار تحصااايل األثاار الكامااال للمباااادرات

ي عااام تشااير التقااديرات   ااز أي  جمااا ي ا ياارادات فاا. املنفا ة

مليااااااار ريااااااال بارتفاااااااع نساااااابته1,045م ساااااا بلا حااااااوا ي 2022

.م2021عن املتوقع تحقيقه في عام % 12.4

م ملواصااااالة جهاااااود الحكوماااااة فاااااي 2022تاااااضت  مينانياااااة العاااااام 

ا صااااالحات الداعمااااة لتطااااوير  دارة املاليااااة العامااااة، وذلااااك

اءة ا نفار بالشنامن مع تحقيق االن باا املا ي وتعميم كف

ة للمحافظااااااااااة عتااااااااااز األسااااااااااقا املعتماااااااااادة للنفقااااااااااات املعلناااااااااا

 
ً
ملياااااار رياااااال 955ويقااااادر  جماااااا ي النفقاااااات بحاااااوا ي . مساااابقا

م، وماان املقاادر أي يااتم تحقيااق فااوائض 2022للعااام املااا ي 

أي ما نسبته )مليار ريال 90م بنحو 2022في مينانية عام 

،(من النات  املحتي ا جما ي% 2.5

لةللدو العامةامليزانيةعناصر تقديراتيليفيما

:م2022املاليللعام
البيان

القيمة

(مليار ريال سعود )

1,045ا يرادات العامة 

955النفقات العامة 

90العجم/ الفائض 

تقديرات عناصر امليزانية العامة للدولة 
م2022للعام املالي 

تقديرات امليزانية العامة للمملكة،
(م2022و2021لألعوام املالية  )

املاليةوزارة:املصدر

(ريال سعود مليار)

املاليةوزارة:املصدر

500-

300-

100-

100

300

500

700

900

1100

1300

2021 2022

إجمالى االيرادات إجمالى النفقات  الفائض / العجز
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القطاعات

النفقات املتوقعة مليزانية 

م2021املالية السنة 

( مليار ريال)

النفقات املقدرة 

الية مليزانية السنة امل

م2022

( مليار ريال)

معدل التغير

)%(

3.2-191185التعليمقطاع 

13118238.7البنود العامةقطاع 

10.2-190171القطاع العسكري 

27.6-191138قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

991012.2قطاع األم  واملناطق ا دارية

34.4-8254املوارد االقتصاديةقطاع 

0.5-5050قطاع الخدمات البلدية

12-4842قطاع التجميزات األساسية والنقل

3.3-3332قطاع االدارة العامة

5.9-015,1955ا جمالي

ما تم تخصيصه لإلنفاق على بعض القطاعات 
م2022الرئيسية في ميزانية العام املالي 
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عامااااااة فيمااااااا يتااااااي اسااااااتعرا  ألباااااارز مااااااا ت اااااامنته املينانيااااااة ال

للدولاااة مااان اعتماااادات ماصصاااة ل نفاااار عتاااز القطاعاااات

 :الرئ سية

علياام التعليام العااام والتاستحوذ قطاع :قطاع التعليم

عتاااز أعتاااز ماصصااااتالعالاااا  وتدريااااب القااااو  العاملااااة 

طة املشار ع املاطت منات ، وقد ملياار رياال185بنحو 

ادة بمياا" التلماا ة الصاانا ي"م   ااالر برنااام  2022لعااام 

،  نشاااااااااء أندياااااااااة %40  ااااااااز % 18نساااااااابة امللتحقاااااااايي مااااااااان 

لكليااااااااات املوهبااااااااة واالبتكااااااااار للمتاااااااادر يي واملتاااااااادر ات فااااااااي ا

اعية واملعاهد، تقديم حلول للتحديات الو نية والصان

ماااااااااان خااااااااااالل البحااااااااااث العلمااااااااااا ،   ااااااااااالر مبااااااااااادرة لاااااااااادعم 

قنياااااااة، البااااااااحثيي فاااااااي الجامعاااااااات لتطاااااااوير االبتكاااااااارات الت

746و درال اللثااااااااة الصاااااااا نية فااااااااي املرحلااااااااة الثانويااااااااة فااااااااي 

.  دارة تعليمية في اململكة47مدرسة موزعة عتز 

ــــزاتقطــــاع  ص تااااام تاصاااااي:  األساســـــية والنقـــــلالتجميــ

ت منااااااااات وقااااااااد ريااااااااال لهاااااااا ا القطااااااااع، مليااااااااار 42حاااااااوا ي 

املركام الااو نسم تضساا ـ 2022املشاار ع املاططااة لعاام 

» التااااااااااااضجيرعقااااااااااااود "خدمااااااااااااة و  ااااااااااااالر النقاااااااااااال، لساااااااااااالمة 

130ن ساااكن ألكمااار مااانقااال، تاااوفير عنااار بواباااة للمركباااات 

دعام ألاا عقاد 100ألا مستفيد و بارام ماا يمياد عان 

في ج   تساهم SEZمنطقة تقنية حرة سكنس،  نشاء 

حفيااااان االساااااتثمارات املحلياااااة والعاملياااااة،   اااااالر برناااااام  ت

« اياسااد»وتنميااة سااور املنااازل ال كيااة   ااالر أكاديميااة 

لتقاااااااااااديم دورات حاااااااااااول أساسااااااااااايات البياناااااااااااات والااااااااااا كاء 

االصاااااااطنا ي، كااااااا لك   اااااااالر برناااااااام  حاااااااوافم الشاااااااركات

كجحااااااااااااد  مبااااااااااااادرات مسااااااااااااار السياسااااااااااااات واألنظمااااااااااااة فااااااااااااي 

نا ي االساااااااشراتيجية الو نياااااااة للبياناااااااات والااااااا كاء االصاااااااط

.«نسدي»

طاااع بلااا مااا تاام تاصيصااه لق:الخدمات البلديةقطاع 

مليااار ريااال، 50م 2022الندمااااات البلديااااة فاااا  مينانيااااة 

م تشااثيل 2022املشااار ع املاططااة لعااام ت منااات وقااد 

دارة املنصة الو نية للرصد الح اري،   االر نظاام ا  

عتزة املكانية بهدف تحديد االحتيال للندمات املقدم

ياااااة، مسااااتو  املااااادي، تفعيااااال   ااااالر تاااااراخيص املهااااان الحرف

.صري نظام الرصد املكان  ملاالفات التشوه البو  الر 

ــــاع  ــ ــ ــــةقطـ ــ ــ ــــة االجتماعيــ ــ ــ ــــحة والتنميــ ــ ــ بلااااااااااا مااااااااااا تاااااااااام : الصــ

138حاوا ي م 2022فاي مينانياة عاام للقطااع تاصيصاه 

ام املشااااااار ع املاططااااااة للعااااااات منااااااات قااااااد رياااااااال، و مليااااااار 

املراكااااااااااااام ال ااااااااااااااحية الحكومياااااااااااااة ملراكاااااااااااااام م تطاااااااااااااوير 2022

اء لتشاااااامل جميااااااع التاصصااااااات و ناااااا( ميثااااااا)استشااااااارية 

3,000وتجهين مراكم تاصصية شاملة، تدريب وتضهيل 

وال ااااحة املهنيااااة باحااااث عاااان العماااال فااااي مجااااال السااااامة 

ماال والحااقهم فااي ساور العماال،  دارة وتحفيان منصااة الع

بعااااد،والعماااال عاااان باااارام  العماااال الحااار املاااري، وتشااااثيل 

التحااااااااااااول   ااااااااااااز  دارة األداء الااااااااااااومليف ،  نشاااااااااااااء متحااااااااااااا 

للدراسااااااااااتالااااااااا هب األساااااااااود فاااااااااي مركااااااااام امللاااااااااك عباااااااااد  

.والبحو  البشرولية

ها ا لبلاااا ماااا تااام تاصيصاااه: املـوارد االقتصـاديةقطاع 

، وقد ريااااالمليااااار 54حوالاااا  م 2022مينانية قطاااع في ال

ر ا  اااااااااااللعااااااااااام تصااااااااااميم املشااااااااااار ع املاططااااااااااة ت منااااااااااات 

2نر من التنظيحس لتنظيم الطاقة الشمسية لسعات أك

محطاااااااااات معالجاااااااااة الصااااااااارف 5ميجااااااااااواا، تاصااااااااايص 

ة الصااااااااري، تطااااااااوير مواقااااااااع صااااااااناعية بالهي ااااااااة السااااااااعودي

يااااااااة والهي اااااااة امللكومناااااااا ق التقنيااااااااة للمااااااادي الصااااااااناعية 

ياااااااااة للجبياااااااال وي باااااااااع،  صااااااااادار تاااااااارخيص املقااااااااارات ا قليم

ديم لتقاااااا” متمياااااان“و  ااااااالر برنااااااام  للشااااااركات األجنبيااااااة، 

املسااااااااااااتثمرينعااااااااااارو  بمماياااااااااااا تف اااااااااااايلية ودعااااااااااام كباااااااااااار 

س مشاااااااروع النااااااامي الااااااااو ناملحليااااااايي والااااااادولييي،   اااااااالر 

ياااااااه االسااااااشراتييي للمياااااااه للحفاااااااظ عتااااااز الفااااااائض ماااااان م

مي ماا التحلية في الطبقات الجوفية والسدود بساعة خا

 لاااااادعم األمااااااااي 109يقااااااار  
ً
مليااااااوي مشااااااار مكعااااااب سااااااانويا

واقاااع املااا، ،  عاااداد املاططاااات العامااة والتفصااايلية للم

سااااااااااياني، تفعياااااااااال نظاااااااااااام موقاااااااااااع 15السااااااااااياحية لعاااااااااادد 

التصااااااااااااااا يا املوحاااااااااااااااد للمشاااااااااااااااشريات الحكومياااااااااااااااة ور ااااااااااااااال 

.اململكةباألنظمة املستادمة فيالتص يا املستحد  
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ــــة  ــ ــــاع ا دارة العامــ ــ هاااااااا ا بلااااااااااا مااااااااااا تاااااااااام تاصيصااااااااااه ل:قطــ

ملياااااااار ريااااااال، وقاااااد 32نحااااااو م 2022قطاااااااع فاااااا  مينانياااااااة ال

م   نشاء و  الر 2022ت منات املشار ع املاططة للعام 

لمياااادة الاااو ي ومساااتو  ” توعياااة ضااايوف الااارحمن“منصاااة 

واألمااان الساااالمة باملعلوماااات املتعلقاااة بالب  اااة، وال اااحة،

ضميي والسااالمة، لتااضميي ب  ااة مالئماااة ل اايوف الاارحمن وتااا

اسااااااااتدامة قطاااااااااع الاااااااااا والعماااااااارة، تطااااااااوير ورفااااااااع كفاااااااااءة 

خااااادمات منظوماااااة ا عاشاااااة املقدماااااة فاااااي الااااااا والعمااااارة، 

" ساااااميةاملكتباااة ا لكشرونياااة ا  "تصاااميم و  اااالر تطبياااق 

جنودنااااااااااااا "لألجهااااااااااامة ال كيااااااااااااة، تصااااااااااااميم و  اااااااااااالر برنااااااااااااام  

لتعميااااااااااام دور الجناااااااااااود فاااااااااااي حماياااااااااااة املقدساااااااااااات " البواسااااااااااال

ومقااااااااادرات الاااااااااو ن، واسااااااااااتكمال  نشااااااااااء مراكااااااااام الندمااااااااااة 

.ألا مستفيد150العدلية لندمة أكمر من 

ــــكري  ــ ــــاع العســـ ــ بلااااااااااا ماااااااااااا تاااااااااام تاصيصاااااااااااه للقطااااااااااااع : القطــ

وقد مليااار ريااال، 171نحااو م 2022العسااكري فاا  مينانيااة 

يانااات رفااع مسااتو  جااودة الباملشااار ع املاططااةت مناااات

بحااار الجيومكانيااة، ملااام وتسااامية الجاامر الساااعودية فاااي ال

ت األحماااااار وخلااااااي  العقبااااااة والنلااااااي  العر اااااا  واأل ااااااالـ ذا

سااااااااااارير ملستشاااااااااااف   اااااااااااحة املااااااااااارأة 200الصااااااااااالة، تشاااااااااااثيل 

ريااااا ، التاصصاااا س بمدينااااة امللااااك عباااادالعميم الطبيااااة بال

ساااااااااااارير ملستشااااااااااااف  األ فااااااااااااال التاصصاااااااااااا س 200تشااااااااااااثيل 

سارير لطاب 100بمدينة امللك عبدالعميم بجدة، تشثيل 

ناااء جراحاة األعصااا  بمدينااة امللااك عباادالعميم بجاادة، و ب

ن من قاعدة بيانات متكاملة بعد حصر أعداد املستفيدي

منااااا  صاااااندور الشاااااهداء واملصاااااابيي واألسااااار  واملفقاااااودين

نسم لكافة القطاعات العسكرية والر ل التق2000عام 

.بالجهات العسكرية

ااااااه بلااااااا مااااااا تاااااام تاصيص: األمــــ  واملنــــاطق ا داريــــةقطــــاع 

وقاااد مليااااار رياااااال، 101نحاااااو م 2022للقطاااااع فااااا  مينانيااااة 

لكاااال  املديريااااة العامااااة نشااااء املاططااااةاملشااااار ع ت منااااات

، و نشااءواألمن العااممن الدفاع املدن  وحرس الحدود، 

الرياضاااااا س قيااااااادة قااااااوات األماااااان الناصااااااة ومركاااااام التاااااادريب 

رنااام  والسااكنية، بوعرعاار ومشااار ع املاادي الطبيااة بااالننر 

للعااااام  السااااينرانالتااادريب فااااي األكاديميااااة الو نيااااة لألماااان 

م ألا فرصة تدريبية، وتنظي3.5أكمر من بتوفير م2022

.م2022في فنراير السينران الدو ي لألمن املنتد  

ــــة  ــــود العامــ د مااااااا تاااااام تاصيصااااااه لقطاااااااع البنااااااو بلااااااا :البنــ

مليااااار 182حااااوا ي م2022العامااااة فااااي مينانيااااة العااااام املااااا ي 

ومااة بحصاة الحكت امنت النفقااات الناصاة والتاا  رياال، 

فااااااة فااااااي معاشااااااات التقاعااااااد والتضمينااااااات االجتماعيااااااة، وتكل

املوازنااااااااااااة، املساااااااااااااهمات فااااااااااااي ماصااااااااااااص حسااااااااااااا  الاااااااااااادين، 

، عاناتالحكومية، ا  املنظمات الدولية، النرام  واملرافق 

.العامةوماصص الطوارئ، والقواعد 
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: املينانية كانعكاس لسياسة اقتصادية شاملة تقوم عتز ثال  ركائم رئ سة، وهيتضت  

ة النفقاتاستكمال ا صالحات املالية ل ماي استدامة املالية العامة من خالل تنو ع مصادر ا يرادات ورفع كفاء.

 س ماصصااااة لاااادعم نشااااا ه وتعمياااام مساااااهمته فااااي االقتصاااااد الااااو نوجااااود باااارام  خاااااللالقطاااااع النااااان ماااان تمكاااايي
.التس تقوم بها الصناديق التنمويةواملشار ع والنرام  

  ي تعمياااام فااااألول والثااااان  وتسااااهم اقتصاااادية واجتماعيااااة، تااادعم البعااادين ذات أبعااااد تحاااوالت هيكلياااة أوسااااع، تنفيااا
.املتسارعةومواكبته للمتثيرات العاملية ديناميكية االقتصاد 

املمكنات املالية واالقتصادية لدى االقتصاد السعودي
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برنامج التحول 

الوطني

ع برنامج تحول القطا

الصحي

رد برنامج تنمية املوا
البشرية

برنامج خدمة ضيوف

الرحم 
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املالي

ت صندوق االستثمارا

العامة

برنامج تطوير 

الصناعة الوطنية 
والخدمات

اللوجستية

نية االستراتيجية الوط

لالستثمار

برنامج شريك

صندوق التنمية 

الوطني

ممكنات املالية 

العامة

برنامج االستدامة 

املالية

ة استمرار تطوير إدار 

املالية العامة

كفاءة ا نفاق 

واملشروعات 
الحكومية

برنامج التخصيص
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:اا  فيما يتيتتمثل التحدياات املالياة واالقتصادية التا  تواجاه االقتصاد الساعودي علاا  الصعيدياان املحلاا  والعامل

توز ااع االنتعاااش االقتصاادي الاا ي تشااهده بعااض اقتصااادات العاالم بعااد تفعياال بااراملقااد أد  :  التضـخم العــاملي  

، اللقاحات، وعودة ال شاا االقتصادي، واستئناف العمال والتعلايم 
ً
العاالحس فاي   از تساارع وتيارة التضانمح اوريا

، م، مان خاال تماياد الطلاب العاالحس عتاز السالع األساساية، مقابال نقاص فاي املعارو 2021النصا الثان  مان عاام 

م أي جستمر التضنم في األشهر القادمة قبل أي جعود 2021حيث يتوقع تقرير آفار االقتصاد العالحس لشهر أكتو ر 

.م2022  ز مستويات ما قبل الجائحة بحلول منتصا عام 

 م، واساتمرار تكياا األنشاطة 2021أد  اتساع تثطية اللقاحات في النصا الثان  مان عاام : ”19-كوفيد“جائحة

ته العديد االقتصادية مع التدابير القائمة الحتواء تبعات األزمة رغم تقييد حرية الحركة، وك لك الدعم ال ي قدم

قتصادية من الدول لتحفين نشا ها االقتصادي،   ز انتشار حالة من التفاؤل بالنرول من ه ه األزمة ال حية واال

ياد عااددها حياث أي تساارع وتياارة نشار اللقاحاات مان شاض ها أي تحاد مان انتشاار الساالالت الجديادة التاس يشنا. العاملياة

ال،  ال بمرور الوقت، وأي تعمل عتز تافيا القيود املفروضة مع انحسار الو اء، مماا سايعمز مان ثقاة قطااع األعما

الت أخار  املتحاورة وساال” دلتاا“أي االقتصاد العالحس مازال يواجه تحديات رغام حالاة التعاافي بسابب تفشا س سااللة 

ساار عة االنتشااار لااد  بعااض الاادول مااع تباااين ساارعة احتااواء هاا ا الو اااء ماان دولااة ألخاار ؛ ممااا أعااار عااودة األوضاااع 

 
ً
.ملستوياتها الطبيعية بالكامل عامليا

مؤشارات املالياة أثر ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية عتاز االقتصااد املحتاي و ينعكـ :تغيرات أسعار الفائدة العاملية

ساابب الحممااة املتوساال بفااي املااد  معاادالت الفائاادة األمريكيااة بشااكل تاادرييي بااضكمر ماان املقاادر ارتفاااع العامااة، فعنااد 

عادالت التضانم، للحاد مان ارتفااع مالفيادرا ي التحفينية التس تم ضنها في االقتصاد األمريك  في حال تادخل البناك 

 عتااااز معاااادالت االسااااا
ً
تهالك ساااا نعكـ ذلااااك عتااااز ارتفاااااع معاااادالت ا قاااارا  باااايي البناااااوك املحليااااة ممااااا قااااد يااااؤثر ساااالبا

.املحليةواالستثمار 

أبر  التحديات املالية واالقتصادية ال ي تواجه االقتصاد السعودي
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ثااار تلااك جعااد اسااتمرار فاار  بعااض القيااود االحشرازيااة املرتبطااة بالجائحااة للحااد ماان آ:  مــدى اســتقرار أســواق الــنفط

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

دوالر 42دوالر للنرميااال ثااام انافاااض ليصااال   ااااز 71.3م 2018الااانفل  ذ بلاااا متوسااال أساااعار خاااام برنااات خاااالل عاااام 

.دوالر للنرميل حتى شهر أكتو ر من العام الحا ي69.5م و لا متوسل سعر نفل برنت 2020للنرميل بنهاية عام 

فااااي تعجياااال احتااااوا: تحــــديات أخــــرى أمــــام االقتصــــاد املحلــــي 
ً
 هامااااا

ً
ء أثاااار لعباااات ا صااااالحات الساااار عة والحاساااامة دورا

ملكة عتز  دارة الجائحة لالقتصاد املحتي بوتيرة أسرع من املتوقع، حيث ساهمت تلك ا صالحات في تعميم  قدرة امل

 فااي تاااوفير التطبيقاااات ال ااا. األزمااة بفاعلياااة وكفااااءة
ً
 محورياااا

ً
حية والنااادمات كماااا لعباات الب ياااة التحتياااة الرقمياااة دورا

ئحااة، الحكومياة والحلاول األمنيااة بعاد عااودة األنشاطة االقتصاادية ماان ا غاالر، ولكاان فعتاز الارغم ماان انحساار الجا

–ضااييي بمااا اكتساابته ماان خبااارات سااابقة فااي العاااميي املا–وحكومااة اململكااة . فااجي تحااديات تطورهااا مااا زالاات قائمااة

 قااااادرة القطاااااع الناااااان عتاااااز . مسااااتعدة ملواجهاااااة هاااا ه التحاااااديات
ً
ومااااان ناحيااااة أخااااار ، فااااجي التحاااااديات تشااااامل أي ااااا

تااااز تنفياااا  االساااتفادة ماااان الفاااارن املتاحاااة فااااي الناااارام  واملشاااار ع الطموحااااة التااااس تتبناهاااا حكومااااة اململكااااة، والقااادرة ع

عااااااااة، وتعماااااااال الحكوماااااااة عتاااااااز اساااااااتمرار تحفيااااااااام التناااااااوع االقتصاااااااادي بمعااااااادالت مرتف. املشاااااااروعات باملعااااااادالت املرجاااااااوة

 عتا
ً
ز معادالت نماو وا صاالحات الهيكلياة فاي ساور العمال، ورفاع معادالت ا نتاجياة فاي االقتصااد بماا يانعكـ  يجابياا

.النات  املحتي غيار النفط 

أبر  التحديات املالية واالقتصادية ال ي تواجه االقتصاد السعودي: تابع
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الخاتمة

ة، تمثـــل امليزانيـــة العامـــة للدولـــة أجـــر الزاويـــة أو املحـــور األسالـــمي فـــي ن ـــام املحاســـبة الحكوميـــ

انيــة  ــى فبــدون امليزانيــة العامــة يصــعج علــى الجمــا  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، وملـــــك ضـــــم  إطـــــار الخطـــــة العامـــــة للتنميـــــة 

 للسياسة العامة للدولة
ً
.         االقتصادية واالجتماعية، وطبقا

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

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

.  رئيس مجلس الو راء و ير الدفاع،  وأن يديم علوإا نعمة األم  واالستقرار
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