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 قراءة تحليلية في ميزانية المملكة  
ـ  1439/  1438للعام المالي    ه

«»

«
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هناك مجموعة من التحـداات الريييـية التـي اوا اـا ااقتاـاع اليـعوعن أ لكـن يهماـا فـي الوقـ            

الحالي تحداات تنواع مااعر الدخل والقاعدة ااقتااعاة في المملكة أ وصواً لتنفيذ خطـ  التحـو    

مأ وهنـا تبـرأ يهميـة تشـجيع القطـاا التـاي وتحفيـزم ل سـت مار فـي          2030الوطني ورؤاة المملكة 

 .قطاا التجايزات ااساسية وإعارتاا على اسس تجاراة نا حة

م وتعزاــز عورم 2030وتعتمــد المملكــة علــى وــراكة وميــاهمة القطــاا التــاي فــي تحقيــ  رؤاــة   

ومكانته لعدة يسبابأ مناا إعخا  عنار المنافية إلى اليوق ممـا اقلـل تكـاليل التـدمات وارفـع      

ــة       ــل مشــاراع التــدمات العامــةأ وتلبي ــى ميزانيــة المملكــة لتموا ــل العــيء عل مــن  وعتاــاأ ولتتفي

الطلي المتزااد عليااأ وتوطين رؤوس األموا  المحليةأ و ذب ااست مارات األ نبيـة فـي المشـاراع    

ــاو إلــى توظيــل رؤوس يمــوا   ــتمةأ واســتتدام       ــة فــي مجــا  المشــاراع التــي تحت باــورة فرعا

التقنيات المتقدمة الحدا ةأ فالقطاا التاي هو الـذن اخخـذ أمـام المبـاعرة فـي الحركـة ااقتاـاعاة        

.اآلنأ واشارك بافة ريييية في تنفيذ المشاراع التي تطرحاا المملكة

م  تطلعــات القطــاا التــاي 2017عـزأت المشوــرات اااجابيــة التـي ســجلتاا ميزانيــة المملكــة للعـام    

ــة    ــة أ كمـــا يعت اســـتراتيجيات  المملكـ ــلة التنميـــة الميـــتدامة بالمملكـ والميـــت مران فـــي مواصـ

التنمواة في رفع سقل الطموحات التنمواةأ وتوسيع نطاق التنافيية في األعاء بمـا احقـ  النتـاي     

 .اإلاجابية المر وة في متتلل قطاعات المملكة
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 2017 2016 2015 البيان

نمو ااقتااع العالمي  
)%( 

3.1 3.1 3.4 

 معد  يسعار النف 

 (يمراكي عوار)
50.8 43 50.6 

معد  الطلي العالمي  
 على النف 

 (مليون برميل اوميا)
93 94.2 95.3 

نيبة الزااعة في معد  
الطلي العالمي على 

  النف 

)%( 

4.0 1.3 1.1 
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 القيم ااو 

 التطورات ااقتااعاة

 :ااقتااع العالمي. 1

 :ااقتااع المحلي . 2
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 القيم ال اني

 (م2016)هـ   1438/  1437النتاي  الفعلية للينة المالية  

 :اإلاراعات العامة. 1

513.8 528 

840 825 

-326.2 -297 
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 اإلاراعات والماروفات الفعلية  
 (م2016و    2015و   2014لألعوام المالية  ) 

 (راا  سعوعن مليار)
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 :الماروفات العامة . 2
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 :الدان العام. 3
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 الدان العام
 (م2016  -2012)خ   الفترة 

 (راا  سعوعن مليار)
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حجم الدان العام المحلي والتار ي القايم بناااة  
 ( م2016)هـ 1438/  1437الينة المالية 

 الدان العام
 

 حجم 
 الدان العام  

 

 (مليار راا )

 213.4 الدان العام المحلي

 103.1 الدان العام التار ي
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 القيم ال الث

ـ  1439/  1438ميزانية الينة المالية القاعمة   (م2017)ه

 العامة الميزانية عناصر تقدارات الي فيما  

   هـ 1439 / 1438 المالي للعام للدولة

692 

890 

-198 

 تقدارات عناصر الميزانية العامة للدولة 
 هـ   1438/  1437للعام المالي  

 تقدارات الميزانية العامة للمملكةأ
 (م 2017و  2016و  2015لألعوام المالية  ) 

 (راا  سعوعى مليار)
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42 

 م2020ميزانية برنام  التحو  الوطني 



 غرفة الشرقية -مركز المعلومات والدراسات  17

 التو اات المالية والتوقعات. 1
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