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

الحالي تحداات تنواع مااعر الدخل والقاعـدة ااقتاـاعاة فـي المملكـة أ وللـا لموا اـة اسـتمرار         

 .انخفاض اسعار البترول

وهنــا تبــرم يهميــة تشــجيع القطــاح الخــاس وتحفيــزق لعســتجمار فــي قطــاح التجايــزات ااساســية    

وإعارتاا على اسس تجاراةأ فعلى الرغم من مااعة عور القطاح غير النفطـي فـي ااقتاـاع الـو ني     

خاصة عور القطـاح الخـاسأ إا يا القطـاح النفطـي ا اـزال هـو المحـرك الـرييس لعقتاـاع الـو نيأ           

حيــي ايــاهم ممعيـــم إاــراعات المملكــة والمتحاـــعت فــي ميــزاا المـــدفوعاتأ لــ ا فعمــد مـــن         

ااستفاعة من فوايض مالية وقايية لموا اة للا وااهتمام متطـوار وتنواـع الماـاعر غيـر النفطيـة      

 .للدخل

تيــعى المملكــة لتعزاــز وتنميــة عور القطــاح الخــاس فــي المشــاراع التنمواــة لعــدة يســبا أ مناــا   

إعخــال عناــر المنافيــة إلــى اليــوق ممــا اقلــل تكــاليم الخــدمات وارفــع مــن  وعتاــاأ ولتخفيــم    

ــد علياــاأ       العــ ء علــى ميزانيــة المملكــة لتمواــل مشــاراع الخــدمات العامــةأ وتلبيــة الطلــ  المتزاا

وتــو ين رسوا اومــوال المحليــةأ و ــ   ااســتجمارات او نبيــة فــي المشــاراع ماــورة فرعاــة فــي  

ــات المتقدمــة      مجــال المشــاراع التــي تحتــاظ إلــى توظيــم رسوا يمــوال  ــخمةأ واســتخدام التقني

الحداجةأ فالقطاح الخاس هو ال ن اأخ  ممام المباعرة في الحركة ااقتاـاعاة اناأ واشـارك ماـفة    

.ريييية في تنفي  المشاراع التي تطرحاا المملكة
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رسوا اوموال
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 القيم اوول

ـ   1437/  1436النتايج المالية للعام المالي الحالي    (م2015)ه

 :اإلاراعات العامة. 1
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860 975 115 
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16,080 15,041 6.91 

25,000 23,520 6.29 

1,800 1,611 11.73 

4,400 4,962 (11.33) 

15,700 14,531 8.04 

14,000 13,925 0.54 

1,800 1,146 57.07 

37,000 21,858 81 

25,500 9,230 149 

14,500 14,299 1.41 

4,000 3,762 6.33 

2,700 2,394 12.78 

520 517 0.58 

163,500 126,796 36.83 
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 :الماروفات العامة . 2
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 :الدان العام. 3
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 (راال سعوعن مليار)
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 نيبة الدان العام إلى الناتج المحلي اإل ماليأ 
 (م 2015  - 2013)خعل الفترة 

 العام 

 المالي
 

 حجم 
 الدان العام  
 القايم

 ناااة العام   
 

 (مليار راال)

 نيبة الدان
 العام إلى   

الناتج المحلي  
 اا مالي  

 

)%( 

2013 60.1 2.2 

2014 44 2 

2015 142 5.8 
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 القيم الجاني

 هـ 1438/  1437الميزانية العامة للمملكة للعام المالي القاعم  

 العامة الميزانية عناصر تقدارات الي فيما  

   هـ 1438 / 1437 المالي للعام للدولة

513.8 

840 

326.2 

 تقدارات عناصر الميزانية العامة للدولة 
 هـ   1438/  1437للعام المالي  

 تقدارات الميزانية العامة للمملكةأ
 (م 2016و  2015و  2014لألعوام المالية  ) 

 (راال سعوعى مليار)
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 القيم الجالي

 ااصعحات ااقتااعاة والمالية والايكلية
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 القيم الرامع

 تطورات ااقتااع الو ني

 الناتج المحلى اإل مالي ماوسعار الجاراةأ
 *م 2015خعل عام  

 :الناتج المحلى اإل مالي . 1

 البياا
معدل التغير 
 الينوى
)%( 

 13.35- معدل نمو الناتج المحلى اا مالي

 نيبة نمو الناتج المحلى  
 (والخاس الحكومي)للقطاح غير النفطي 

8.37 

 نيبة نمو الناتج المحلى  
 للقطاح الحكومي

14.57 

 نيبة نمو الناتج المحلى  
 للقطاح الخاس

5.83 

 نيبة نمو  الناتج المحلي  
 للقطاح النفطي

-42.78 

الناتج المحلى اإل مالي ماوسعار الجاراةأ  
   *(م2015  -  2011)خعل الفترة 
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الرقم القياسي لتكاليم المعيشة في المملكة  
 *( م 2015  - 2011)العرمية اليعوعاةأ خعل الفترة 

 (نقطة)
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الناتج المحلى اإل مالي ماوسعار الجامتة  
 *م 2015أ خعل عام (100=2010)

 البياا
نيبة النمو عن 
 العام اليامق

)%( 

 3.35 معدل نمو  الناتج المحلى اا مالي  

 نيبة نمو
 القطاح النفطي

3.06 

 نيبة نمو
 القطاح الحكومي

3.34 

 نيبة نمو
 القطاح الخاس

3.74 
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 :القطاح النقدن والمارفي . 2
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 :اليوق المالية. 3

–
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 *البياا 

 القيمة
مليار راال )

 (سعوعن
 

نيبة التغير  
عن العام  
 اليامق
)%( 

القيمة اإل مالية للااعرات  
 اليلعية  

767.2 -40.2 

الااعرات اليلعية غير 
 18.8- 176.3 البترولية

 10.5- 531.9 إ مالي قيمة الوارعات اليلعية

 صاعرات المملكة العرمية اليعوعاةأ  
 *م 2015ووارعاتااأ عام 

 :التجارة الخار ية وميزاا المدفوعات. 4

 صاعرات المملكة العرمية اليعوعاةأ  
 *( م2014 - 2004) ووارعاتاا أ خعل الفترة 
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 القيم الخامس

 يهم التطورات التنييمية وااعاراة
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 الخاتمة
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