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ؿؼدؿة

فـ ، قَيُرَـا  1431/ فـ  1430صدور اؾؿقزاـقة اؾعاؿة ؾؾدوؾة ؾؾعام اؾؿاؾي بؿـادلة          

اؾؿالؿح  ، و فـ  1429/ فـ  1428اؾؿاؾقة ؾؾعام اؾؿاؾي اؾواؾي أن ـيمعرض اؾـمائج 

، فـ  1431/ فـ  1430اؾهدقد    اؾرئقيقة ؾؾؿقزاـقة اؾعاؿة ؾؾدوؾة ؾؾعام اؾؿاؾي 

. اؾوطـيوتطورات اإلؼمصاد 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼيم األول

فـ 1429/ فـ  1428اؾـمائج اؾؿاؾقة ؾؾعام اؾؿاؾى اؾواؾى 

أؾـ  وؿكـة ؿؾقـار    ( 1.100.000.000.000)أن تصل اإلقرادات اؾػعؾقة ػي ـفاقـة اؾعـام اؾؿـاؾي اؾوـاؾي إؾـى       قُمَوَؼَع 

( 90)وؼد ذؽؾت اإلقرادات اؾلمروؾقـة ـيـلة   . باؾؿكة عن اؾؿؼدر ؾفا باؾؿقزاـقة( 144)رقال بزقادة ـيلمفا 

باؾؿكة تؼرقلًا ؿن جؿؾة اإلقرادات اؾمي تم توؼقؼفا، وتزقد عـن اإلقـرادات اؾػعؾقـة اؾمـي تـم توؼقؼفـا ػـي        

أربـع ؿكـة واؿاـقـة ودـلعقن أؾػـاً وخؿـس       ( 478.500.000.000)بؿلؾـ    1428/1427اؾعام اؾؿـاؾي اؾؿايـي   

.باؾؿكة( 77)ؿكة ؿؾقون رقال أي بـيلة 

:اإلقرادات اؾعاؿة. 1

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

:اؾؿصروػات اؾعاؿة. 2

خؿـس ؿكـة   ( 510.000.000.000) 1429/1428قُمََوؼَع أن تلؾـ  اؾؿصـروػات اؾػعؾقـة ػـي ـفاقـة اؾعـام اؾؿـاؾي        

ؿكة أؾ  ؿؾقون رقال عؿَا صـدرت بـه اؾؿقزاـقـة،    ( 100.000.000.000)وعشرة آالف ؿؾقون رقال بزقادة ؿؼدارفا 

ـمقهة ؾؿا ادمهد خالل اؾعام اؾؿـاؾي ؿـن ؿصـروػات وتشـؿل فـزه اؾزقـادة بـدل غـالة اؾؿعقشـة اؾمـي           

أؼرفــا ؿهؾــس اؾــوزراة ػــي بداقــة اؾعــام اؾؿــاؾي اؾوــاؾي ودػعــات تـػقــز ؿشــارقع ؾؾوــرؿقن اؾشــرقػقن   

واؾؿشاعر اؾؿؼددة وؿشارقع عيؽرقة وأؿـقة وأخرى، واؾؿلاؾ  اؾمي ترتلت ـمقهـة تنلقـت بعـض ػكـات     

.واألرزاؾؿوظػقن، وزقادة اؾؼلول ػي اؾهاؿعات واإلبمعاث، وإعاـة اؾشعقر واألعالف وحؾقب األطػال 

وؼد بؾ  عدد ؿا تم توؼقعه ؿن عؼود ؾمـػقز اؾؿشارقع اؾمـي طرحـت خـالل اؾعـام اؾؿـاؾي اؾوـاؾي وتؿـت        

ؿكــة وعشــرقن أؾــ   ( 120.000.000.000)عؼــداً تلؾــ  ؼقؿمفــا اإلجؿاؾقــة  ( 2500)ؿراجعمفــا ؿــن ؼلــل اؾــوزارة  

االاــة واؿــاـقن أؾــ  ؿؾقــون رقــال ػــي اؾعــام اؾؿــاؾي اؾيــاب   ( 83.000.000.000)ؿؾقــون رقــال ؿؼارـــة بؿلؾــ  

باؾؿكة، وتشؿل فزه اؾؿشارقع ؿا تم تؿوقؾه ؿن ػـوائض اؾؿقزاـقـات   ( 45)بزقادة ـيلمفا  1428/1427

.     اؾنالث اؾؿايقة

:اؾدقن اؾعام. 3

اؾموؼعـات األوؾقـة إؾـى أن صـاػي حهـم اؾـَدقن اؾعـام دـقـىػض ػـي ـفاقـة اؾعـام اؾؿـاؾي اؾوــاؾي             تشـقر  

ؿكمقن ودلعة واالاقن أؾ  ؿؾقون رقال ؾممؼؾص ـيـلمه إؾـى   (  237.000.000.000)إؾى ( م2008) 1429/1428

باؾؿكـة  ( 18.7)باؾؿكة ؿن اؾـاتج اؾؿوؾي اإلجؿاؾي اؾؿموؼع ؾؾعام اؾؿاؾي اؾواؾي ؿؼارـةً بــ  ( 13.5)حواؾي 

(.  م2007) 1428/1427ػي ـفاقة اؾعام اؾؿاؾي اؾؿايي 

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼيم اؾناـى

فـ 1431/ فـ  1430اؾؿقزاـقة اؾعاؿة ؾؾدوؾة ؾؾعام اؾؿاؾي اؾؼادم  

اؾرغم ؿن اإلـىػاض اؾواد اؾزي طرأ عؾى أدعار اؾلمرول خالل اؾػمرة األخقرة ؿـن اؾعـام اؾؿـاؾي    عؾى            

وتؼدقرات اإلقرادات ؾؾعام اؾؿاؾي اؾؼادم، إال أـه ـظراً ألفؿقة تعزقـز ؿيـقرة اؾمـؿقـة     1429/1428اؾواؾي 

ــة باإلؼمصــاد         ــة اإلدــمنؿارقة بشــؽل عــام وزقــادة اؾنؼ ــوطـي ػؼــد  وإدــمؿرار جاذبقــة اؾلقك صــدرت اؾ

ــا اعمؿــد باؾؿقزاـقــة     اؾموجقفــات اؾؽرقؿــة بــلن تمضــؿن اؾؿقزاـقــة إعمؿــادات وؿشــارقع جدقــدة تزقــد عؿة

إؾى توػقر اؾػرص اؾوظقػقة  -بؿشقكة اهلل  -اؾواؾقة، وتم اؾمرؽقز عؾى اؾؿشارقع اؾمـؿوقة اؾمي دممدي 

ــة بشــؽل قوؼــ          ــة إدــمنؿار اؾؿــوارد اؾؿاؾق ــد إعــداد اؾؿقزاـق ــات، ؽؿــا روعــي عـ ؾؾؿــواطـقن واؾؿواطـ

ؿمطؾلات اؾمـؿقة اؾشاؿؾة واؾؿيمداؿة، ؿـع إعطـاة األوؾوقـة ؾؾىـدؿات اؾمـي َتؿَـسا اؾؿـواطن بشـؽل         

ؿلاذر ؿنل اؾىدؿات اؾصوقة، واؾمعؾقؿقة، واإلجمؿاعقة، واؾلؾدقة، واؾؿقاه واؾصرف اؾصـوي، واؾطـرق،   

واؾمعــاؿالت اإلؾؽمروـقــة، ودعــم اؾلوــث اؾعؾؿــي ؿــن خــالل خطــة اؾعؾــوم واؾمؼـقــة، وؿشــروعات اؾلـقــة     

.  اؾؿؿؾؽةاألدادقة، حقث اذمؿؾت عؾى ؿشارقع تـؿوقة جدقدة بهؿقع ؿـاط  

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

.أربع ؿكة وعشرة آالف ؿؾقون رقال(  410.000.000.000)ؼُدًرَتْ اإلقرادات اؾعاؿة بؿلؾ  

.أربع ؿكة وخؿية ودلعقن أؾ  ؿؾقون رقال( 475.000.000.000)حُدًدَتْ اؾـػؼات اؾعاؿة بؿلؾ  

.خؿية ودمقن أؾ  ؿؾقون رقال( 65.000.000.000)ؼَدًرَ اؾعهز ػي اؾؿقزاـقة بؿلؾ  

  فـ 1431 / فـ 1430 اؾؿاؾي ؾؾعام ؾؾدوؾة اؾعاؿة اؾؿقزاـقة عـاصر تؼدقرات قؾي وػقؿا

اؾؼقؿةاؾلقان
(رقال دعودىؿؾقار )

410اإلقرادات اؾعاؿة 

475اؾـػؼات اؾعاؿة 

65اؾعهز ػي اؾؿقزاـقة 

تؼدقرات عـاصر اؾؿقزاـقة اؾعاؿة ؾؾدوؾة 
فـ  1431/ فـ  1430اؾؿاؾي ؾؾعام 

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼيم اؾناؾث

ـف 1431/ فـ  1430اؾؿالؿح اؾرئقيقة ؾؾؿقزاـقة اؾعاؿة ؾؾدوؾة ؾؾعام اؾؿاؾى 

ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة

ؿا تم تىصقصه ادم اؾؼطاعات
(ؿؾقون رقال دعودى)

اؾعام واؾمعؾقم اؾعاؾى  اؾمعؾقم
وتدرقب اؾؼوى اؾعاؿؾة

122100

اؾىدؿات اؾصوقة 
واؾمـؿقةاإلجمؿاعقة

52300

18900اؾىدؿات اؾلؾدقة

19200اؾـؼل واإلتصاالت

اؾؿقاه واؾصـاعة واؾزراعة 
واؾمهفقزات األدادقة وبعض 
اؾؼطاعات االؼمصادقة األخرى

35400

ؿا تم تىصقصه ؾألـػاق عؾى بعض اؾؼطاعات 
فـ 1431/ فـ  1430اؾرئقيقة ػى اؾعام اؾؿاؾى 

بؾ  ؿا تم تىصقصه ؾؼطاع اؾمعؾقم اؾعام واؾمعؾـقم  
ــواؾي    ــة حـــــ ــوى اؾعاؿؾـــــ ــاؾي وتـــــــدرقب اؾؼـــــ اؾعـــــ

ــة    ( 122.100.000.000) ــاً وؿك ــقن وعشــرقن أؾػ ــة وإاـ ؿك
.ؿؾقون رقال

ــوقة      ــدؿات اؾصـ ــات اؾىـ ــص ؾؼطاعـ ــا خصـ ــ  ؿـ بؾـ
إاــقن  ( 52.300.000.000)واؾمـؿقة اإلجمؿاعقة حـواؾي  

.وخؿيقن أؾػاً واالث ؿكة ؿؾقون رقال

قلؾ  اؾؿىصص ؾؼطاع اؾىدؿات اؾلؾدقـة وقشـؿل   
وزارة اؾشــــــمون اؾلؾدقــــــة واؾؼروقــــــة واألؿاـــــــات  
واؾلؾــــــــدقات واؾؿهؿعــــــــات اؾؼروقــــــــة حــــــــواؾي  

اؿاـقــــة عشــــر أؾػــــاً وتيــــع ؿكــــة ( 18.900.000.000)
.ؿؾقون رقال

بؾغت ؿىصصات ؼطاع اؾـؼـل واإلتصـاالت حـواؾي    
تيــعة عشــر أؾػــاً وؿكمــي ؿؾقــون     ( 19.200.000.000)

.رقال

ـــاعة     ــاه واؾصــ ــات اؾؿقــ ــص ؾؼطاعــ ــ  اؾؿىصــ بؾــ
واؾزراعـــــــة واؾمهفقـــــــزات األدادـــــــقة وبعـــــــض 
اؾؼطاعــــــــات االؼمصـــــــــادقة األخــــــــرى حـــــــــواؾي   

ــقن أؾػــاً وأربــع ؿكــة   ( 35.400.000.000) خؿيــة واالا
.ؿؾقون رقال

تضؿـت اؾؿقزاـقة براؿج وؿشارقع جدقدة وؿراحل إياػقة ؾـلعض اؾؿشـارقع اؾمـي دـل  اعمؿادفـا تزقـد       
ؿكمقن وخؿية وعشرقن أؾ  ؿؾقون رقال ؿؼارــة بمؽـاؾق  بؾغـت    ( 225.000.000.000)تؽاؾقػفا اإلجؿاؾقة عن 

بزقـادة   1429/1428ؿكة وخؿية ودمقن أؾ  ؿؾقون رقال بؿقزاـقـة اؾعـام اؾؿـاؾي اؾيـاب      ( 165.000.000.000)
اؾـزي قصـادف    1426/1425باؾؿكة، ؽؿا تؿنل حـواؾي االاـة أيـعاف ؿـا أعمؿـد باؾعـام اؾؿـاؾي        ( 36)ـيلمفا 

.اؾيـة األوؾى ؿن خطة اؾمـؿقة اؾناؿـة

ؿا قؾي ادمعراض ألبرز ؿا تضؿـمه اؾؿقزاـقـة  وػي 
اؾعاؿــة ؾؾدوؾــة ؿــن إعمؿــادات ؿىصصــة ؾ ـػــاق  
عؾــى اؾؼطاعــات اؾرئقيــقة ؿــن ؿـطؾــ  ؿــا توؾقــه   
ــن افمؿــام       ــة خــادم اؾوــرؿقن اؾشــرقػقن ؿ حؽوؿ

.باؾؼطاعات ذات اؾصؾة باؾىدؿات واؾمـؿقة

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
 



ؿرؽز ؿعؾوؿات غرػة اؾشرؼقة5

: واؾمدرقب اؾمعؾقم ؼطاع. 1

بؾ  ؿا تم تىصقصه ؾؼطاع اؾمعؾقم اؾعام واؾمعؾـقم  

ــواؾي    ــة حـــــ ــوى اؾعاؿؾـــــ ــاؾي وتـــــــدرقب اؾؼـــــ اؾعـــــ

ــة    ( 122.100.000.000) ــاً وؿك ــقن وعشــرقن أؾػ ــة وإاـ ؿك

.ؿؾقون رقال

ػػي ؿهـال اؾمعؾـقم دقيـمؿر اؾعؿـل ػـي تـػقـز       

ؿشـــروع اؾؿؾـــهلل علـــداهلل بـــن علـــداؾعزقز ؾمطـــوقر  

ــقم  ــوقر"اؾمعؾـ ــه  " تطـ ــة تؽاؾقػـ ( 9.000.000.000)اؾلاؾغـ

تيعة آالف ؿؾقون رقال، وؼد صدر ؿمخراً ؼرار ؿن 

ؿهؾـــــس اؾـــــوزراة باؾؿواػؼـــــة عؾـــــى اؾمـــــرخقص  

بـرأس  " تطوقر اؾمعؾـقم اؾؼابضـة  "بملدقس ذرؽة 

.ؿكة ؿؾقون رقال( 100.000.000)ؿال ؿؼداره 

ــقم وزقــادة       ــوػقر اؾلقكــة اؾؿـادــلة ؾؾمعؾ وؾغــرض ت

ــات     ــدارس واؾهاؿعـــ ــمقعابقة ؾؾؿـــ ــة اإلدـــ اؾطاؼـــ

واؾؽؾقــات اؾؿمىصصــة تضــؿـت اؾؿقزاـقــة إعمؿــاد  

أؾــ  وخؿــس ؿكــة ؿدردــة جدقــدة  ( 1500)إـشــاة 

ــى     ؾؾلـــقن واؾلـــات ػــي جؿقــع اؾؿـــاط  إيــاػة إؾ

اؾؿـــدارس اؾهـــاري تـػقـــزفا حاؾقـــاً اؾلـــاؾ  عـــددفا  

االاــة آالف وؿكمــقن وأربعــقن ؿدردــة، وؿــا ( 3240)

أؾـ   ( 1100)تم االـمفاة ؿن تـػقزه وعددفا أؽنر ؿـن  

وتلفقل وتوػقر ودائل اؾيـالؿة ؾــ    ,وؿكة ؿدردة

ــات  ( 2000) ــقن واؾلـــ ــي ؾؾلـــ ــى ؿدردــ ــي ؿلـــ  ,أؾػــ

ــة    ــدارس اؾؼائؿـ ــقة ؾؾؿـ ــول درادـ ــاػة ػصـ  ,وإيـ

وتلاقـث اؾؿـدارس وتهفقزفـا باؾودـائل اؾمعؾقؿقـة      

وؽــزؾهلل إـشــاة  ,وؿعاؿــل وأجفــزة اؾوادــب ا ؾــي

.اؾعامؿلاـي إدارقة ؾؼطاع اؾمعؾقم 

وػـــي ؿهـــال اؾمعؾـــقم اؾعـــاؾي تضـــؿـت اؾؿقزاـقـــة  

إعمؿـــادات إلدـــمؽؿال إـشـــاة اؾؿدقــــة اؾهاؿعقـــة 

ؾؾطاؾلات واؾؿدقـة اؾطلقة ؾهاؿعة اؾؿؾهلل دعود،

وؽزؾهلل إـشاة اؾؿدقـة اؾهاؿعقـة ؾؾطـالب بهاؿعـة    
ااـــي ( 12.000.000.000)اؾؿؾــهلل خاؾــد بمؽــاؾق  تهــاوزت  

عشــر أؾــ  ؿؾقــون رقــال، إيــاػة إؾــى ادــمؽؿال       
ــز     ــة، وتهفقـ ــات اؾؼائؿـ ــة ؾؾهاؿعـ ــدن اؾهاؿعقـ اؾؿـ

إحدى ( 41)اؾؿعاؿل واؾؿىملرات، واػمماح وتشغقل 
وأربعقن ؽؾقة جدقدة

ؽؿــا تػضــل خــادم اؾوــرؿقن اؾشــرقػقن ـ قوػظــه    
اهلل ـ بويع حهر األدـاس إلـشـاة جاؿعـة األؿقـرة      
ـورة بـت علداؾرحؿن، وتهـري حاؾقـاً اؾمرتقلـات ؾلـدة     
اؾمـػقــز، وتــم توؼقــع عؼــد ؿـشــكت جاؿعــة اؾؿؾــهلل  
. دــعود بــن علــداؾعزقز ؾؾعؾــوم اؾصــوقة وػروعفــا 
ودوف قيمؿر برـاؿج خـادم اؾوـرؿقن اؾشـرقػقن    
ؾ بمعـــاث اؾىـــارجي، باإليـــاػة ؾلـــراؿج اإلبمعـــاث     
األخرى، وقصل إجؿـاؾي ؿـا تـم صـرػه عؾـى بـراؿج       

إؾى  1429/1428اإلبمعاث خالل اؾعام اؾؿاؾي اؾواؾي 
ــون  ( 5.700.000.000) ــة ؿؾقـ ــلع ؿكـ ــة آالف ودـ خؿيـ

.رقال

ؽؿــا تــم خــالل اؾعــام اؾؿــاؾي اؾوــاؾي ـؼــل اؾؽؾقــات    
اؾصــوقة ؿــن ؿقزاـقــة وزارة اؾصــوة إؾــى ؿقزاـقــات  

.اؾهاؿعات

ــوزراة باعمؿــاد     وصــدر ؿــمخراً ؼــرار ؿــن ؿهؾــس اؾ
خؿية آالف ؿؾقون رقـال ؾلــاة   ( 5.000.000.000)ؿلؾ  

.ؿياؽن ألعضاة فقكة اؾمدرقس ػي اؾهاؿعات

ــادة       ــي وؾزق ــي واؾؿفـ ــدرقب اؾمؼـ ــال اؾم وػــي ؿه
اؾطاؼــة اإلدــمقعابقة ؾؾؽؾقــات واؾؿعافــد واؾؿراؽــز  
ــي     ــدرقب اؾمؼـــ ــة ؾؾمــ ــة اؾعاؿــ ــة ؾؾؿمديــ اؾمابعــ
واؾؿفـــي تــم اػممــاح وتشــغقل عــدد ؿــن ؿعافــد   

.ؾؾلـاتاؾمدرقب اؾؿفـي وؿعافد عؾقا تؼـقة 

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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:اؾصوقة واؾمـؿقة اإلجمؿاعقة اؾىدؿات . 2

ــوقة      ــدؿات اؾصـ ــات اؾىـ ــص ؾؼطاعـ ــا خصـ ــ  ؿـ بؾـ
إاــقن  ( 52.300.000.000)واؾمـؿقة اإلجمؿاعقة حـواؾي  

.وخؿيقن أؾػاً واالث ؿكة ؿؾقون رقال

ــارقع صــــوقة جدقــــدة    وتضــــؿـت اؾؿقزاـقــــة ؿشــ
الدمؽؿال إـشاة وتهفقـز ؿراؽـز اؾرعاقـة اؾصـوقة     
األوؾقة بهؿقع ؿـاط  اؾؿؿؾؽـة، وؿشـارقع إلحـالل    

ااــقن وعشـرقن   ( 22)وتطوقر اؾلـقـة اؾمومقـة ؾعـدد    
ؿيمشػىً، إياػة إؾى إدـمؽؿال تلاقـث وتهفقـز    
بعض اؾؿراػ  اؾصوقة، وتطوقر ـظام اؾؿعؾوؿـات  
ــهلل     ــػى اؾؿؾـ ــ  بؿيمشـ ــاة ؿراػـ ــوقة، وإـشـ اؾصـ
ػقصل اؾمىصصي بهـدة تشـؿل ؿرؽـزقن ؾـألورام     

.وؾعؾوم وجراحة األعصاب

ــز    ــاً تـػقــ ــري حاؾقــ ــا قهــ ــاـقن  ( 86)ؽؿــ ــمة واؿــ دــ
ــػىً جدقـــداً بؿــــاط  اؾؿؿؾؽـــة بطاؼـــة      ؿيمشـ

أحــد عشــر أؾػــاً ودــلع ؿكــة ( 11750)دــرقرقه تلؾــ  
وخؿيــقن دــرقراً، وتضــؿـت اؾؿقزاـقــة إعمؿــادات  

.جدقدة ؾمطوقر جؿعقة اؾفالل األحؿر اؾيعودي

وػـــــي ؿهـــــال اؾىـــــدؿات اإلجمؿاعقـــــة تضـــــؿـت 
ــة ؿشــارقع جدقــدة إلـشــاة أـدقــة وؿــدن       اؾؿقزاـق
ــة   ــة اإلجمؿاعقــ ــة واؾؿالحظــ ــقة ودور ؾؾرعاقــ رقايــ
واؾملفقل، وؿلاـي ؾؿؽاتب اؾعؿل، إياػة إؾى دعم 
إؿؽاـات وزارة اؾعؿـل ووزارة اؾشـمون اإلجمؿاعقـة    
ؾموؼقــ  أفــداف اؾمـؿقــة اإلجمؿاعقــة، إيــاػة إؾــى   
ــراؿج ؿعاؾهــة اؾػؼــر      ــدعم ب اإلعمؿــادات اؾالزؿــة ؾ
واؾصـــدوق اؾىقــري اؾــوطـي، وزقــادة اؾؿىصصــات 
ــام وذوي    ــة باألقمـــ ــة اؾؿمعؾؼـــ ـــوقة باؾؿقزاـقـــ اؾيـــ
اإلحمقاجات اؾىاصة، ؿع اؾعؿل عؾى إخمصار اإلطار 
اؾزؿـي ؾؾؼضاة عؾى اؾػؼر واإلدمؿرار ػي رصده 

.اؾؽرقؿةبـاةً عؾى اؾموجقفات اؾؿؾؽقة 

:اؾىدؿات اؾلؾدقة . 3

قلؾ  اؾؿىصص ؾؼطاع اؾىدؿات اؾلؾدقـة وقشـؿل   

وزارة اؾشــــــمون اؾلؾدقــــــة واؾؼروقــــــة واألؿاـــــــات  

واؾلؾــــــــدقات واؾؿهؿعــــــــات اؾؼروقــــــــة حــــــــواؾي  

اؿاـقــــة عشــــر أؾػــــاً وتيــــع ؿكــــة ( 18.900.000.000)

أؾػـقن  ( 2.300.000.000)ؿؾقون رقال ؿـفا ؿا قزقد عن 

ــرادات     ــن اإلقـ ــة ؿـ ــال ؿؿوؾـ ــون رقـ ــة ؿؾقـ ــالث ؿكـ واـ

.اؾؿلاذرة ؾألؿاـات واؾلؾدقات واؾؿهؿعات اؾؼروقة

وػــــي إطــــار اإلفمؿــــام بفــــزا اؾؼطــــاع تضــــؿـت  

اؾؿقزاـقة ؿشارقع بؾدقة جدقـدة وإيـاػات ؾـلعض    

ــز    ــؿل تـػقــ ــة تشــ ــة اؾؼائؿــ ــروعات اؾلؾدقــ اؾؿشــ

تؼاطعـات وأـػــاق وجيـور جدقــدة ؾـلعض اؾطــرق    

واؾشوارع داخل اؾؿدن وتويـقن وتطـوقر ؾؿـا فـو     

ؼـــائم بفـــدف ػـــهلل اإلخمـاؼـــات اؾؿرورقـــة، إيـــاػة  

إلدــــمؽؿال تـػقــــز ؿشــــارقع اؾيــــػؾمة واإلـــــارة  

ــار ودرة أخطـــار      ــاه األؿطـ ــرق  ؿقـ ــوارع وتصـ ؾؾشـ

ــات وردم     ــمىؾص ؿــن اؾـػاق اؾيــقول، وؿشــارقع ؾؾ

ــواطية    ــقن اؾشــ ــوقر وتويــ ــمـؼعات وتطــ اؾؿيــ

.اؾلورقة، وؿلاـي إدارقة

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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:اؾـؼل واإلتصاالت . 4

بؾغت ؿىصصات ؼطاع اؾـؼـل واإلتصـاالت حـواؾي    
تيــعة عشــر أؾػــاً وؿكمــي ؿؾقــون     ( 19.200.000.000)

.رقال

ــارقع جدقــــدة   وتضــــؿـت اؾؿقزاـقــــة إعمؿــــاد ؿشــ
ــادات ؾؿشــارقع ؿعمؿــدة ً ؾؾطــرق واؾؿــواـية      وزق
ــدؿات   ــارات واؾىـــ ــة واؾؿطـــ ــوط اؾودقدقـــ واؾىطـــ
ــة      ــة، ػػــي ؿهــال اؾطــرق ذــؿؾت اؾؿقزاـق اؾلرقدق
إعمؿـــاد ؿشـــارقع ؾمـػقـــز طـــرق جدقـــدة دـــرقعة  

( 5400)وؿزدوجة وؿػردة قؼارب ؿهؿوع أطواؾفا 
ــر    ــو ؿم ــة ؽقؾ ــع ؿك ؿـفــا إزدواج  ,خؿيــة آالف وأرب

ــ   اؾىرؿــــة حمــــى طرقــــ    /رـقــــة/بقشــــة)طرقــ
ــاض ــرقع  /اؾرقـ ــائ  اؾيـ ــى "اؾطـ ــة األوؾـ ، "(اؾؿرحؾـ

ــ   ، إزدواج (عػقــــــــ /اؾلهادقــــــــة)إزدواج طرقــــــ
حائــل )، وطرقــ  "(اؾؿرحؾــة اؾرابعــة"يــلاة/تلــوك)
، واؾطرق  اؾـدائري اؾنـاـي   "(اؾؿرحؾة اؾناـقة"رػوا /

ــ    ــة، و إزدواج طرقـــــــــــــ ــة اؾؿؽرؿـــــــــــــ بؿؽـــــــــــــ
،  واألعؿــال اؾمؽؿقؾقــة ؾطــرق  (ذــرورة/اؾىضــراة)
اؾؿدقــــة /اؾؼصــقم )، و (اؾهـــوف/حائــل /اؾؼصــقم )

إؿمــــــداد )، و (رابــــــ  اؾيــــــرقع/قـلــــــع/اؾؿـــــــورة
وإصـالحات  وادمؽؿاالت (. اؾدؿام اؾيرقع/اؾرقاض

ؾطــرق ؼائؿــة ؿــع إعــداد اؾدرادــات واؾمصــاؿقم      
ــد ؿهؿــوع أطواؾفــا عــن      ــدة أخــرى قزق ؾطــرق جدق

إيـاػة   ,أؾ  ودلع ؿكة وأربعـقن ؽقؾـو ؿمـر   ( 1740)
االاــقن أؾــ  ؽقؾــو ؿمــر قهــري ( 30000)إؾــى ؿــا قؼــارب 

تـػقــزفا حاؾقــاً ؿــن اؾطــرق اؾيــرقعة واؾؿزدوجــة   
( أبفـــا/اؾلاحــه /اؾطـــائ )واؾؿػــردة ؿـفـــا طــرق   

و ( بطوــاة/حــرض/اؾىــرج)و ( جــازان/اؾشــؼق )و
اؾؿدقـة اؾؿــورة  /حائل( )حوطة بـي تؿقم/اؾوائر)

ــة األوؾــــــى ؿــــــن طرقــــــ   )و ( اؾؿلاذــــــر اؾؿرحؾــــ
ــاة ــقله/بطوـــــــ ــول/ذـــــــ ــ   ,(أم اؾزؿـــــــ وطرقـــــــ

، واؾهدقر باؾـزؽر أن ذـلؽة   (بقشة/اؾرقن/اؾرقاض)
دــمة ( 56000)قزقــد طوؾفــا عــن   اؾؼائؿــة اؾطــرق 

.وخؿيقن أؾ  ؽقؾو ؿمر

:اؾؿقاه واؾزراعة واؾمهفقزات األدادقة. 5

ـــاعة     ــاه واؾصــ ــات اؾؿقــ ــص ؾؼطاعــ ــ  اؾؿىصــ بؾــ
واؾزراعـــــــة واؾمهفقـــــــزات األدادـــــــقة وبعـــــــض 
اؾؼطاعــــــــات االؼمصـــــــــادقة األخــــــــرى حـــــــــواؾي   

ــقن أؾػــاً وأربــع ؿكــة   ( 35.400.000.000) خؿيــة واالا
.ؿؾقون رقال

وتضـــؿـت اؾؿقزاـقـــة ؿشـــارقع جدقـــدة وزقـــادات     
ــز      ــاه اؾشــرب وتعزق ــوػقر ؿق ؾؿشــارقع ؿعمؿــدة ؾم
ؿصــادر اؾؿقــاه، وتــوػقر خــدؿات اؾصــرف اؾصــوي،  
واؾيـدود وحػـر ا بــار وؽشـ  وؿعاؾهـة تيــربات     
ــلؽات اؾؿقــــاه واؾصــــرف      ــاه، وادــــملدال ذــ اؾؿقــ
ــاه، وتطــــوقر   اؾصــــوي، وترذــــقد ادــــمفالك اؾؿقــ
ــة   ــات اؾموؾقــــة اؾؼائؿــ وتوــــدقث وتودــــعة ؿوطــ
وإـشاة صواؿع وؿطاحن جدقدة وتودـعة اؾؼـائم   

.ؿـفا، وتغطقة ؼـوات اؾري اؾرئقيقة باألحياة

ــة وجــــزب   ــادة اإلدــــمنؿارات اؾؿوؾقــ وؾغــــرض زقــ
اإلدــمنؿارات تضــؿـت اؾؿقزاـقــة ؿشــارقع جدقــدة  
ػــي ؿـــدقـمي اؾهلقـــل وقـلــع اؾصــــاعقمقن ؾمطـــوقر   

، وقـلـع  2اؾهلقـل  )وتهفقز اؾلـقة اؾمومقة ؾؾصـاعات 
وإـشــــاة أرصــــػة إيــــاػقة ؾؾؿــــواـي وإـشــــاة ( 2

ؿوطـــــات تووقـــــل وتوزقـــــع وذـــــلؽات اؾؽفربـــــاة 
ــزات     ــعة اؾمهفقــــ ــوقر وتودــــ ــاالت، وتطــــ واإلتصــــ
االدادقة ؾؾصـاعات اؾلمروؽقؿاوقة عؾى ؿيـاحة  

ــ    ــة تلؾ ــون   ( 117.2)إجؿاؾق ــة ودــلعة عشــر ؿؾق ؿك
وؿكمــي اؾــ  ؿمــر ؿربــع، وإقصــال اؾىــدؿات ؾوــدود  

.اؾؿدن اؾصـاعقة األخرى

ؽؿا تضـؿـت اؾؿقزاـقـة ؿشـارقع ؾؾؿواػظـة عؾـى      
ــة واؾؿواصــػات اؾؼقادــقة     ــاة اؾػطرق ــة واؾوق اؾلقك

. ودالؿة اؾغزاة واؾدواة

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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:صـادق  اؾمـؿقة اؾؿمىصصه وبراؿج اؾمؿوقل اؾوؽوؿقة . 6

إدمؽؿاالً ؾدعم ؿمديات اإلؼراض اؾوؽـوؿي تـم   
 1429/1428بؿقزاـقـــــة اؾعـــــام اؾؿـــــاؾي اؾؿايـــــي 

تعزقــز ؿــوارد صـــدوق اؾمـؿقــة اؾعؼارقــة     ( م2008)
ــة وعشــــرقن أؾــــ   ( 25.000.000.000)بؿلؾــــ   خؿيــ

ؿؾقــون رقــال قــوزع باؾميــاوي عؾــى خؿيــة أعــوام   
ؿاؾقــة إعملــاراً ؿــن اؾعــام اؾؿــاؾي اؾيــاب  ؾؿؼابؾــة   

. اؾطؾب عؾى اؾؼروض وتؼؾقص ػمرة االـمظار

وصدرت ؿمخراً اؾموجقفات اؾؽرقؿة ؾـوزارة اؾؿاؾقـة   
عشرة آالف ؿؾقون رقـال  ( 10.000.000.000)بنقداع ؿلؾ  

ؾويــاب بـــهلل اؾميــؾق  واإلدخــار بفــدف تؿؽــقن      
ــة     ــروض اإلجمؿاعقــ ــدد اؾؼــ ــادة عــ ــن زقــ ــهلل ؿــ اؾلـــ
واألدـــرقة اؾؿؿـوحـــة ؾـــزوي اؾـــدخول اؾؿوـــدودة،  
باإليـاػة إؾـى ؿـا قؼـوم بـه اؾلــهلل ؿـن تؼـدقم دعــم         

. ؾؾؿـشكت اؾصغقرة واؾـاذكة

ودمواصــل ؿــع اؾصـــادق  األخــرى وبـــوك اؾمـؿقــة 
اؾوؽوؿقة تؼدقم اؾؼروض ػي اؾؿهاالت اؾصــاعقة  
واؾزراعقة، ودميـافم فـزه اؾؼـروض ـ بـنذن اهلل ـ       
ػــي تــوػقر ػــرص وظقػقــة إيــاػقة ودػــع عهؾــة   

. اؾـؿو

وقلؾ  حهم ؿا تم صرػه ؿـن اؾؼـروض اؾمـي تُؼَـدَم     
ؿـــن ؼلـــل صــــدوق اؾمـؿقـــة اؾعؼارقـــة، وصــــدوق 
اؾمـؿقـــة اؾصــــاعقة، واؾلــــهلل اؾيـــعودي ؾؾميـــؾق  
واإلدخــار، واؾلـــهلل اؾزراعــي وصـــدوق اإلدــمنؿارات  
اؾعاؿــة وبــراؿج اإلؼــراض اؾوؽــوؿي ؿـــزُ إـشــائفا 

ــاؾي    ــاؾي اؾوـ ــام اؾؿـ ــة اؾعـ  1429/1428وحمـــى ـفاقـ
ــواؾي  ــة   ( 335.000.000.000)حــ ــة وخؿيــ ــالث ؿكــ اــ

واالاــــقن أؾــــ  ؿؾقــــون رقــــال، وقُمَوَؼَــــع أن قُصــــرف 
ــام     ــالل اؾعـ ــروض خـ ــزه اؾؼـ ــن فـ ــمػقدقن ؿـ ؾؾؿيـ

( 40.000.000.000)حـــواؾي  1431/1430اؾؿــاؾي اؾؼـــادم  
. أربعقن أؾ  ؿؾقون رقال

ــاع     ــوؿي ؾؼطـ ــدعم اؾوؽـ ــام واؾـ ــد اإلفمؿـ ــع تزاقـ وؿـ
اؾمعؾـقم األفؾــي وتـؿقمـه بؾغــت اؾؼـروض اؾوؽوؿقــة    
اؾؿؼدؿـــة ؾؿمديـــات اؾمعؾـــقم األفؾـــي حمـــى ا ن 

ــون   ( 846.000.000) ــقن ؿؾقـ ــمة وأربعـ ــة ودـ ــان ؿكـ اؿـ
رقال، ودقيمؿر اؾعؿـل بلرــاؿج اؾؿــح اؾدرادـقة     

. ؾطؾلة اؾمعؾقم اؾعاؾي األفؾي

وبىصـــوص برــــاؿج تـؿقـــة اؾصـــادرات اؾيـــعودقة 
اؾزي قـػزه اؾصــدوق اؾيـعودي ؾؾمـؿقـة ػؼـد بؾـ       
حهم عؿؾقات تؿوقل ويؿان اؾصادرات ؿن اؾيؾع 
واؾىـــدؿات اؾوطـقـــة ؿــــزُ تلدـــقس اؾلرــــاؿج إؾـــى 

( 8.500.000.000)ـفاقــة اؾعــام اؾؿــاؾي اؾوــاؾي حــواؾي  
.اؿاـقة آالف وخؿس ؿكة ؿؾقون رقال

:ؼطاعات أخرى. 7

ــز   ــي تـػقـ ــمؿرار ػـ ــوم  "اإلدـ ــة ؾؾعؾـ ــة اؾوطـقـ اؾىطـ
ــة ــارب    " واؾمؼـقـ ــا قؼـ ــى ؿـ ــا إؾـ ــل تؽاؾقػفـ ــي تصـ اؾمـ

اؿاـقة آالف ؿؾقون رقال، ودوف قمدي ( 8.000.000.000)
إؾـى توؼقـ  ـؼؾـة ؽلقـرة ػـي       -بـنذن اهلل   -تـػقـزفا  

دعــــم اؾلوــــث اؾعؾؿــــي واؾمطــــوقر اؾمؼـــــي، وـؼــــل  
.وتوطقن اؾمؼـقة

ــى     ــاق عؾـ ــي اإلـػـ ــمؿرار ػـ ــة  "اإلدـ ــة اؾوطـقـ اؾىطـ
اؾمي تؿنـل أحـد أفـم    " ؾ تصاالت وتؼـقة اؾؿعؾوؿات

ــد  ــة    "رواػ ــاؿالت اإلؾؽمروـق ــوطـي ؾؾمع اؾؿشــروع اؾ
ــاؾي   " اؾوؽوؿقـــة ــام اؾؿـ ــه ػـــي اؾعـ ــم إطالؼـ اؾـــزي تـ
االاـة آالف  ( 3.000.000.000)بمؽاؾق  بؾغت  1428/1427

دقادــة اؾىدؿــة اؾشــاؿؾة "ؿؾقــون رقــال، وصــدور 
ؿــع تلدــقس صـــدوق ؾفــزه اؾىدؿــة   " ؾ تصــاالت

بفدف اإلدراع ػي تغطقـة خـدؿات اإلتصـاالت ػـي     
.جؿقع اؾؿـاط 

إدــمؿرار اإلـػــاق عؾــى تطــوقر أجفــزة اؾؼضــاة ؿــن  
اؾمؽــاؾق  اؾمــي تــم اعمؿادفــا بؿقزاـقــة اؾعــام اؾؿــاؾي 

بـاةً عؾى اؾموجقفات اؾيـاؿقة اؾؽرقؿـة    1429/1428
.دلعة آالف ؿؾقون رقال( 7.000.000.000)وؿؼدارفا 

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼقؿةاؾلقان

ؼقؿة اؾـاتج اؾؿوؾى اإلجؿاؾى
(ؿؾقار رقال))

1753.5

ؿعدل ـؿو اؾـاتج اؾؿوؾى االجؿاؾى
)%(

22

ؿعدل ـؿو اؾؼطاع اؾلمروؾى
)%(

34.9

ؿعدل ـؿو اؾؼطاع اؾىاص
)%(

8

ؿصؾوة االحصاةات اؾعاؿة تؼدقرات 
واؾؿعؾوؿات ؾوهم اؾـاتج اؾؿوؾى االجؿاؾى 

فـ  1429/ فـ  1428باالدعار اؾهارقة ؾعام  

:اؾـاتج اؾؿوؾى اإلجؿاؾى. 1

ؿن اؾؿموؼـع أن قلؾـ  حهـم اؾــاتج اؾؿوؾـي اإلجؿـاؾي       
ــام   ــزا اؾعــ ــدقرات  ( م2008) 1429/1428فــ ــاً ؾمؼــ وػؼــ

ؿصـــــــؾوة اإلحصــــــــاةات اؾعاؿـــــــة واؾؿعؾوؿــــــــات   
أؾـــــــ  ودـــــــلع ؿكـــــــة واالاـــــــة ( 1.753.500.000.000)

وخؿيقن ؿؾقاراً وخؿس ؿكة ؿؾقـون رقـال باألدـعار    
ــلمه     ــواً ـيـ ــزؾهلل ـؿـ ــاً بـ ــة ؿوؼؼـ ــة ( 22)اؾهارقـ باؾؿكـ

ــلة   ــة بـيـ ــاب ، وأن  ( 7.6)ؿؼارــ ــام اؾيـ ــة ؾؾعـ باؾؿكـ
باؾؿكـة  ( 34.9)قُوَؼً  اؾؼطاع اؾلمروؾـي ـؿـواً ـيـلمه    

ــة  ــعار اؾهارقـ ــاع   . باألدـ ــ  اؾؼطـ ــع أن قوؼـ ــا قموؼـ ؽؿـ
.باؾؿكة باألدعار اؾهارقة( 8)اؾىاص ـؿواً ـيلمه 

أؿا باألدعار اؾنابمة ػقموؼع أن قشفد اؾـاتج اؾؿوؾي 
باؾؿكة، حقـث قُمَوَؼَـع   ( 4.2)اإلجؿاؾي ـؿواً تلؾ  ـيلمه 

ــلة    ــوؿي بـيــ ــاع اؾوؽــ ــو اؾؼطــ ــة ( 3)أن قـؿــ باؾؿكــ
.باؾؿكة( 4.3)واؾؼطاع اؾىاص بـيلة 

وؼد حؼؼت جؿقع األـشطة اإلؼمصادقة اؾؿؽوــة ؾـه   
ـؿــواً إقهابقــاً، إذ قُؼــدر أن قصــل اؾـؿــو اؾوؼقؼــي ػــي    

باؾؿكـة،  ( 5.4)اؾصـاعات اؾمووقؾقة غقر اؾلمروؾقة إؾـى  
باؾؿكة، ( 11.4)وػي ـشاط اإلتصاالت واؾـؼل واؾمىزقن 
باؾؿكــة، ( 6.3)وػــي ـشــاط اؾؽفربــاة واؾغــاز واؾؿــاة   

ــاة   ــققد واؾلــ ــاط اؾمشـ ــي ( 4.1)وػـــي ـشـ ــة، وػـ باؾؿكـ
ـشاط تهارة اؾهؿؾـة واؾمهزئـة واؾؿطـاعم واؾػــادق     

باؾؿكــة، وػــي ـشــاط خــدؿات اؾؿــال واؾمــلؿقن  ( 4.2)
.باؾؿكة( 2.2)واؾعؼارات 

وؼــــد ؽــــان ؾ جــــراةات واؾؼــــرارات اؾمــــي ادــــمؿرت   
اؾؿؿؾؽـــــة ػـــــي تلـقفـــــا ػـــــي ؿهـــــال اإلصـــــالحات  
اإلؼمصــادقة أاــرا ػعــالا ػــي توؼقــ  ؿعــدالت اؾـؿــو       
اإلقهابقة اؾمـي قشـفدفا اؾؼطـاع اؾىـاص واؾمـي أدةت      
إؾى تودقع ؼاعدة اإلؼمصاد اؾوطـي وتـوقعفـا حقـث   
بؾغــت ؿيــافؿمه ػــي اؾـــاتج اؾؿوؾــي فــزا اؾعــام       

عـدا   -باؾؿكة ؽـيلة ؿن اؾـاتج اؾؿوؾـي  ( 46)حواؾي 
باألدـــــعار اؾنابمـــــة، وفـــــزه     -ردـــــوم اإلدـــــمقراد   

اؾؿمذــرات تــدل عؾــى زقــادة ػعاؾقــة فــزا اؾؼطــاع       
خصوصــاً ـشــاطي اؾصـــاعات اؾمووقؾقــة واؾىــدؿات   
اؾؾــزان قشــفدان ـؿــواً ؿيــمؿراً وجقــداً ؿـــز عــدة       

. دـوات

ؿصؾوة االحصاةات اؾعاؿة تؼدقرات 
واؾؿعؾوؿات ؾوهم اؾـاتج اؾؿوؾى االجؿاؾى 

فـ  1429/ فـ  1428باالدعار اؾنابمة ؾعام  

اؾؼقؿةاؾلقان

ؿعدل ـؿو اؾـاتج اؾؿوؾى االجؿاؾى
)%(

4.3

ؿعدل ـؿو اؾؼطاع اؾوؽوؿى
)%(

3.0

ؿعدل ـؿو اؾؼطاع اؾىاص
)%(

4.3

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼقؿةاؾلقان

اإلجؿاؾقة اؾؼقؿة
واؾىدؿقة ؾؾصادرات اؾيؾعقة 

(ؿؾقار رقال)

1226.0

ـيلة زقادة عن اؾعام اؾياب 
)%(

31.2

اؾصادرات اؾيؾعقة غقر اؾلمروؾقة ؼقؿة
(ؿؾقار رقال)

115.0

ـيلة اؾزقادة عن اؾعام اؾياب 
)%(

10

اؾواردات اؾيؾعقة واؾىدؿقة ؼقؿة
(ؿؾقار رقال)

610.0

ـيلة زقادة عن اؾعام اؾياب 
)%(

12

ؿصؾوة االحصاةات اؾعاؿة تؼدقرات 
واؾؿعؾوؿات ؾوهم اؾمهارة اؾىارجقة 

فـ  1429/ فـ  1428عام  

:اؾؿيموى اؾعام ؾألدعار. 2

أظفر اؾرؼم اؾؼقادي ؾمؽـاؾق  اؾؿعقشـة وفـو أفـم     
ؿمذرات اؾؿيموى اؾعام ؾألدعار إرتػاعاً خـالل عـام   

ــا ؽــان  ( 9.2)ـيــلمه ( م2008) 1429/1428 باؾؿكــة عؿَ
ــام    ــي عـ ــه ػـ ــاً  ( م2007) 1428/1427عؾقـ ــهلل وػؼـ وذؾـ

.ؾمؼدقرات ؿصؾوة اإلحصاةات اؾعاؿة واؾؿعؾوؿات

أؿَا ؿُعاؿل إـؽؿاش اؾـاتج اؾؿوؾي اإلجؿاؾي ؾؾؼطاع 
ــرات    ــم اؾؿمذــ ــن أفــ ــر اؾلمروؾــــي اؾــــزي قُعــــد ؿــ غقــ
اإلؼمصادقة ؾؼقاس اؾمضىم عؾى ؿيـموى اإلؼمصـاد   

( 3.6)ؽؽل ػؿن اؾؿموؼع أن قشفد إرتػاعـاً ـيـلمه   
ؿؼارـة بؿا ؽـان  ( م2008) 1429/1428باؾؿكة ػي عام 

.عؾقه ػي اؾعام اؾياب 
:اؾمهارة اؾىارجقة وؿقزان اؾؿدػوعات. 3

ــة    ــاةات اؾعاؿـــ ــؾوة اإلحصـــ ــدقرات ؿصـــ ــاً ؾمؼـــ وػؼـــ
واؾؿعؾوؿات ؿن اؾؿموؼـع أن تلؾـ  اؾؼقؿـة اإلجؿاؾقـة     

 1429/1428ؾؾصادرات اؾيؾعقة واؾىدؿقة خالل عام 
ــمة  ( 1.226.000.000.000( )م2008) ــقن ودــــ ــ  وؿكمــــ أؾــــ

( 31.2)وعشـرقن ؿؾقـار رقـال بـيـلة زقـادة ؿؼـدارفا       
ؽؿـا قموؼـع أن تلؾـ     . باؾؿكة عن اؾعام اؾؿاؾي اؾيـاب  

ــواؾي     ــة حـ ــر اؾلمروؾقـ ــؾعقة غقـ ــادرات اؾيـ ــة اؾصـ ؼقؿـ
ؿكة وخؿية عشر أؾ  ؿؾقـون رقـال   ( 115.000.000.000)

باؾؿكة عن اؾعام اؾؿـاؾي اؾيـاب ،   ( 10)بارتػاع ـيلمه 
وتؿنل اؾصادرات اؾيـؾعقة غقـر اؾلمروؾقـة ؿـا ـيـلمه      

.باؾؿكة ؿن إجؿاؾي اؾصادرات اؾيؾعقة( 10.2)

أؿَا اؾواردات اؾيؾعقة واؾىدؿقة ػقموؼع أن تلؾ  ػي  
دت ؿكـة وعشـرة آالف   ( 610.000.000.000)اؾعام ـػيه 

ــادة ـيــلمفا    ــال بزق ــة عــن اؾعــام  ( 12)ؿؾقــون رق باؾؿك
.اؾؿاؾي اؾياب 

ؽؿا تُشقر اؾمؼدقرات األوؾقة ؾؿمدية اؾـؼد اؾعربـي  
اؾيـــعودي إؾـــى أن اؾؿقـــزان اؾمهـــاري دـــقوؼ  فـــزا 

ــاً ؿؼـــداره   ــة ( 820.200.000.000)اؾعـــام ػائضـ اؿـــان ؿكـ
ــادة ـيــلمفا       ــال بزق ــون رق ــا ؿؾق ــاً وؿكم وعشــرون أؾػ

. باؾؿكة عن اؾعام اؾياب ( 45.8)

اؾويـاب اؾهـاري ؾؿقـزان اؾؿـدػوعات ػقُموؼـع أن      أؿَا 
خؿـس ؿكـة   ( 564.800.000.000)قوؼ  ػائضاً ؿؼداره 

وأربعة ودمون أؾػاً واؿان ؿكة ؿؾقون رقال ػي اؾعام 
ؿؼارـة بػائض ؿؼـداره  ( م2008) 1429/1428اؾؿاؾي 

االث ؿكـة وأربعـة وخؿيـون أؾػـاً     ( 354.300.000.000)
ــال ؾؾعــام    ( م2007) 1428/1427واــالث ؿكــة ؿؾقــون رق

. باؾؿكة( 59.4)بنرتػاع ـيلمه 

(  اؾؿموؼع)اؾوياب اؾهارى ؾؿقزان اؾؿدػوعات 
فـ  1429/ فـ  1428عام  

اؾؼقؿةاؾلقان

ػائض اؾوياب اؾهارى ؾؿقزان اؾؿدػوعات
(ؿؾقار رقال)

564.800

ـيلة األرتػاع عن اؾعام اؾياب 
)%(

59.4

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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اؾؼقؿةاؾلقان

ؿعدل ـؿو اؾودائع اؾؿصرػقة
)%(

14.1

ـيلة ارتػاع ؿطؾوبات اؾلـوك ؿن 
اؾؼطاعقن اؾعام واؾىاص

 )%(
30

ـيلة ارتػاع رؤوس أؿوال
اؾلـوك واحمقاطقات 

)%(
15.4

اؾؿمذرات اؾـؼدقة واؾؼطاع اؾؿصرػى
فـ  1429/ فـ  1428عام  

(خالل األذفر اؾعشرة األوؾى)

:اؾمطورات اؾـؼدقة واؾؼطاع اؾؿصرػى. 4

دهل عرض اؾـؼود بمعرقػه اؾشاؿل خالل األذفر 
 1429/1428اؾعشــــرة األوؾــــى ؿــــن اؾعــــام اؾؿــــاؾي  

. باؾؿكة( 14)ـؿواً ـيلمه ( م2008)

وػي يوة تطورات اإلؼمصاد اؾؿوؾـي واؾعـاؾؿي تـم    
ــقوؾة    ــوػر اؾيـ ــة ؾضـــؿان تـ ــراةات اؾالزؿـ ــاذ اإلجـ إتىـ
اؾؽاػقـــة ػـــي اؾـظـــام اؾؿصـــرػي ؾمؾلقـــة احمقاجـــات 
اإلؼمصاد اؾوطـي حقث ارتػعـت اؾودائـع اؾؿصـرػقة    

باؾؿكـــة، ؽؿـــا ( 14.1)خـــالل اؾػمـــرة ـػيـــفا بـيـــلة 
ارتػع إجؿاؾي ؿطؾوبات اؾلـوك ؿن اؾؼطاعقن اؾعام 

باؾؿكـة،  ( 30)واؾىاص خالل اؾػمرة ـػيـفا بـيـلة   
وواصؾت اؾلـوك تـدعقم ؼـدراتفا اؾؿاؾقـة إذ ارتػعـت     
رؤوس أؿواؾفا واحمقاطقاتفا خـالل اؾػمـرة ـػيـفا    

ــة ؾمصــل إؾــى   ( 15.4)بـيــلة  ( 157.000.000.000)باؾؿك
.ؿكة ودلعة وخؿيقن أؾ  ؿؾقون رقال

:اؾيوق اؾؿاؾقة. 5

واصــــؾت فقكــــة اؾيــــوق اؾؿاؾقــــة إعــــداد وإصــــدار 

ؿـظوؿة اؾؾوائح اؾالزؿة ؾمـظقم اؾيوق وتطوقرفا، 

وخالل اؾعام اؾؿـاؾي اؾوـاؾي أصـدرت اؾفقكـة ؼواعـد      

ؿؽاػوــة غيــل األؿــوال وتؿوقــل اإلرفــاب، وتعــدقل 

وؽنصـــدارات . وتطـــوقر الئوـــة طـــرح األوراق اؾؿاؾقـــة

ــاب   ( 13)أوؾقــة تــم طــرح   اــالث عشــرة ذــرؽة ؾ ؽمم

ــة      ــرؽات اؾؿدرجـ ــدد اؾشـ ــلح عـ ــزؾهلل أصـ ــام ، وبـ اؾعـ

.ؿكة ودلعة وعشرقن ذرؽة( 127)باؾيوق 

االاقن ذرؽة جدقـدة  ( 30)ؽؿا رخصت اؾفقكة ؾعدد 

ؾؿؿاردــة أـــواع ؿمعــددة ؿــن اؾـشــاط ػــي ؿهــال  

أعؿـــال األوراق اؾؿاؾقـــة ؾقصـــل ؿهؿـــوع اؾشـــرؽات  

اؾؿرخص ؾفا ؿـز صدور الئوة األذىاص اؾؿرخص 

ؿكـة  ( 106)وحمـى تارقىـه   ( م2005)ؾفم ؿـمص  عام 

. ودت ذرؽات

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
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:تطورات أخرى. 6

أؽـــد صــــدوق اؾـؼـــد اؾـــدوؾي ؿـــرة أخـــرى خـــالل       
ــام       ــو ؾع ــه ػــي ذــفر قوؾق ــس إدارت ؿـاؼشــة ؿهؾ

ؿماـة إؼمصاد اؾؿؿؾؽـة وَاؿَـن اؾيقادـة    ( م2008)
اؾؿاؾقة اؾعاؿة ؾؾؿؿؾؽة واـػمـاح ـظاؿفـا اؾمهـاري    
ودورفا ػـي ادـمؼرار اؾيـوق اؾلمروؾقـة ؿـن خـالل       
تـػقــز برـــاؿج إدــمنؿاري ؾزقــادة اؾطاؼــة اإلـماجقــة 
ؾؾلمرول وزقادة طاؼة تؽرقره واؾمودع ػي ؿراػـ   
ؿعاؾهة اؾغاز، وؽزؾهلل دور اإلصالحات اؾفقؽؾقة ػي 
تؿؽــقن اؾؼطــاع اؾىــاص غقــر اؾـػطــي ؿــن توؼقــ  

.  ـؿو ؼوي وادع اؾـطاق

رػعت وؽاؾة ػقـمش اؾمصــق  اإلئمؿـاـي ؾؾؿؿؾؽـة     
ــى  وأؽــــد اؾمؼرقــــر أن اؾؼــــوة اإلئمؿاـقــــة    ، (-AA)إؾــ

ؾؾؿؿؾؽــة تؽؿــن ػــي أصــوؾفا اؾؿوؾقــة واؾىارجقــة 
وتعــد فــزه . اؾضــىؿة وإـىػــاض اؾــدقن اؾوؽــوؿي

ــقم ػــي اؾعــام      ــداداً ؾؿــا توؼــ  ؿــن تؼق ــائج إؿم اؾـم
اؾؿاؾي اؾياب  ؿن ؼلـل وؽاؾـة دـماـدرد آــد بـورز،      
ــى ؿصــداؼقة اؾيقادــات اؾوؽقؿــة     وذــفادةً عؾ
اؾمي تـمفهفـا حؽوؿـة خـادم اؾوـرؿقن اؾشـرقػقن      

ودـمعزز  . وعؾى اإلدمؼرار اؾمي تــعم بـه اؾؿؿؾؽـة   
فـــزه اؾـمـــائج ـ بـــنذن اهلل ـ اؾؿؽاــــة اإلؼمصـــادقة         
ــة ؾ دــمنؿارات ودقيــفل    ؾؾؿؿؾؽــة ؽلقكــة جاذب
عؾى اؾشرؽات اؾيعودقة اؾوصـول عؾـى اؾمؿوقـل    

.بمؽؾػة أؼل

تضــؿن تؼرقــر اؾلـــهلل اؾــدوؾي عــن ؿـــاخ اإلدــمنؿار   
( 16)تصـــق  اؾؿؿؾؽــة ػــي اؾؿرتلــة  ( م2009)ؾعــام 

ــقن    ــن بـ ــرة ؿـ ــة عشـ ــدى  ( 181)اؾياددـ ــة وإحـ ؿكـ
واؿــاـقن دوؾــة تــم تؼقــقم األـظؿــة واؾؼــواـقن اؾمــي  
توؽــم ؿـــاخ اإلدــمنؿار بفــا ؿمؼدؿــة ؿــن اؾؿرؽــز    

ــام   ( 24) ــه ػـــي عـ ــزي حؼؼمـ ــرقن اؾـ اؾرابـــع واؾعشـ
(. م2008)

تؿــت اؾؿواػؼــة عؾــى إـشــاة عــدد ؿــن اؾفقكــات       

ــدة     ــات اؾهدقـ ــض اؾمـظقؿـ ــدار بعـ ــة وإصـ اؾوؽوؿقـ

واؾشــــرؽات وتشــــؿل اؾفقكــــة اؾعاؿــــة ؾؾيــــؽهلل  

اؾودقدقـــة، واؾفقكـــة اؾعاؿـــة ؾؾؿيـــاحة، وتـظـــقم  

ــ     ـــدوق اؾوؼـ ــمفؾهلل، وصـ ــة اؾؿيـ ــة حؿاقـ جؿعقـ

ــقم    ــة، وتـظـ ــات اؾمعاوـقـ ــام اؾهؿعقـ ــوي، وـظـ اؾصـ

اؾفقكــة اؾعاؿــة ؾؾيــقاحة وا اــار، وـظــام ؿؽاػوــة  

اؾغـش اؾمهـاري، وترتقلــات طوقؾـة وؼصـقرة اؾؿــدى     

ــة ويــلط       ــواد اؾمؿوقـق ــوػقر اؾيــؾع واؾؿ ــ  بم تمعؾ

أدعارفا ػي اؾيوق اؾؿوؾقـة، وؼواعـد وإجـراةات    

ؿعاؾهــة اؾمــلخقر ػــي تـػقــز اؾؿشــارقع اؾوؽوؿقــة،  

ــة     ــة اؾعاؿـ ــدرقب باؾؿمديـ ــة ؾؾمـ ــة اؾعاؿـ واؾىطـ

ؾؾمـــدرقب اؾمؼــــي واؾؿفــــي، وؿرؽـــز ؼقـــاس األداة 

ؾألجفـــــزة اؾوؽوؿقـــــة، واالدـــــمراتقهقة اؾوطـقـــــة 

.ؾؾصوة واؾلقكة، وذرؽة اؾؿقاه اؾوطـقة

الختييينس ل يييأن اَ ْف ظ لهذ يييب ل يييد  الييي     ن ييي     وفييي       

م ييتها ن ديين س اللييهمتي ال ييهظذتي الهلل يي    يي اَ  ييي    

  ييي الز ظ  و يييهللع ولييي    ييي   ايميييتي لن ييي    يييت    

مج ييييي  اليييييعُ اي وْف ظهييييي  ظهم   ت ييييين لزهللييييي  ايميييييي     

.واإل تقها 

فـ 1431/ فـ  1430ؾؾعام اؾؿاؾى ؾؾؿؿؾؽة اؾؿقزاـقة اؾعاؿة 
 


