
نشرة الميزانية 2021 - النشرة الثانية
1

الميزانية العامة
2 0 2 1

رؤية 2030: 
خارطة الطريق نحو النمــو واالستدامـة
أبرز إنجـازات ومستهدفات القطاعــات للعام 2021-2020

الصناعــــة 
والثــروة المعدنية 

فــي 	  وظيفيــة  فرصــة  ألــف   35 مــن  أكثــر 
القطــاع الصناعــي خــال عــام 2020م، بنســبة 

 %.36 تقــارب  توطيــن 

جــذب لاســتثمارات مــن القطــاع الخــاص بأكثــر 	 
مــن 200 مليــار ريــال

نمو عدد المنشآت الصناعية بنسبة 6.9 %	 

بلــغ عــدد المصانــع 9,518 مصنعــًا حتــى نهايــة 	 
شــهر أكتوبــر 2020م

فــي 	  االســتثمار  حجــم  فــي  نمــو  تحقيــق 
بلــغ  7.9 % حيــث  القطــاع الصناعــي بنســبة 
ريــال،  مليــار  و85  ترليــون  المصانــع  رأســمال 

2020م.  أكتوبــر  نهايــة  حتــى 

منــح 709 رخصــة صناعيــة مــن بدايــة 2020م 	 
ــر 2020م، برأســمال بلــغ أكثــر مــن  حتــى أكتوب

18 مليــار ريــال

تســتهدف المملكــة رفــع مســاهمة الصناعــة 	 
والتعديــن فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 
400 مليــار ريــال فــي عــام 2025 م، وصــواًل 
يتجــاوز  وبمــا  2030م  عــام  فــي   %15 إلــى 

600 مليــار ريــال.

تســتهدف المملكــة خلــق 3,1 مليــون وظيفــة 	 
الصناعــة  قطــاع  فــي  2030م  عــام  بحلــول 

والتعديــن

فــي 	  المســاهمة  رفــع  المملكــة  تســتهدف   
مليــار   424 إلــى  2030م  بنهايــة  الصــادرات 

ريــال.

اســـتثنائية وجائحـــٍة صحيـــة  فـــي ســـابقٍة 
عالميـــة في تاريخ العالـــم الحديث؛ أحدثت 
تداعيـــات أزمـــة فيروس كورونا المســـتجد 
)كوفيـــد- 19( آثـــارًا حـــادًة علـــى االقتصاد 

العالمـــي منـــذ بداية العـــام 2020 م.

وبالرغـــم مـــن أّن اقتصـــاد المملكـــة يؤثـــر 
ويتأثـــر باالقتصاد العالمـــي، إال أّن ميزانية 
العـــام المالـــي 2021 م أثبتـــت للعالـــم أّن 
الحفـــاظ علـــى صحـــة اإلنســـان أواًل تقـــع 
العربيـــة  المملكـــة  أولويـــات  رأس  علـــى 
الســـعودية، مصحوبـــًة بالوعـــي وااللتـــزام 
مـــن  االحترازيـــة  باإلجـــراءات  الكامـــل 
المواطنيـــن والمقيميـــن، والـــذي ســـاهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تجـــاوز المملكـــة لهـــذه 

تداعياتهـــا. مـــن  والتخفيـــف  الجائحـــة، 

األولويـــة  هـــي  الوطـــن  صحـــة  وألّن 
األســـمى للمملكة؛ كان للقطـــاع الخاص، 
وتخفيـــف األعبـــاء الماليـــة المترتبـــة عليه، 
األولوية القصوى فـــي توجهات الميزانية 
العامـــة لهذا العام االســـتثنائي، إذ عملت 
بـــإدارة  للقيـــام  تمكينـــه؛  علـــى  المملكـــة 
التحفيـــز، واإلســـراع  حـــزم  عبـــر  أنشـــطته، 
في تســـديد مســـتحقاته، مما ساهم في 
تعافـــي النشـــاط االقتصـــادي، وصواًل إلى 
رفـــع جودة حيـــاة المواطنيـــن والمقيمين.

العربيـــة  المملكـــة  ميزانيـــة  وتنتهـــج 
الحفـــاظ  م،   2021 للعـــام  الســـعودية 
المالييـــن،  واالســـتقرار  االســـتدامة  علـــى 
مواجهـــة  فـــي  واالســـتباقية  والمرونـــة 
متقدمـــة،  رقميـــة  ُبنيـــة  مـــع  األزمـــات، 
وتعزيـــز كفـــاءة اإلنفاق؛ لدعـــم القطاعات 

حاجـــًة. األكثـــر 

مقـــدمـــــة
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 	 24 المرتبــة  المملكــة  حققــت 
األكثــر  هــي  دولــة   63 بيــن  عالميــًا 

دول  بيــن   8 الـــ  والمرتبــة  تنافســية 
الكتــاب  تقريــر  فــي  العشــرين،  مجموعــة 

 )IMD  2020( للتنافســية  الســنوي 

بيــن 	  تقدمــا  األكثــر  الدولــة  المملكــة  صنفــت 
190 دولــة حيــث نفــذت 12 إصاحــا فــي األنظمــة 

واللوائــح المرتبطــة بالمــرأة فــي تقريــر )لمــرأة، أنشــطة 
األعمــال  والقانــون 2020( الصــادر عــن مجموعــة البنــك 

الدولــي، وســجلت 6.70 درجــة مــن أصــل 100 فــي مقيــاس 
التقريــر.

الثامـــن 	  المركـــز  المملكـــة  احتلـــت 
العشـــرين  مجموعـــة  دول  ضمـــن 
في مؤشـــر البنية التحتيـــة الرقمية 
المعلومـــات  وتقنيـــة  لاتصـــاالت 
الحكومـــة  تطـــور  مؤشـــر  ضمـــن 

اإللكترونيـــة

تصـــدر المملكة قائمة دول مجموعة 	 
العشـــرين فـــي التنافســـية الرقميـــة، 
الحكوميـــة  الريـــادة  بجائـــزة  وفوزهـــا 
الدولـــي  االتحـــاد  مـــن  الممنوحـــة 

المتنقلـــة. االتصـــاالت  لقطـــاع 

زيـــادة ســـرعة اإلنترنـــت فـــي المملكـــة 	 
إلـــى 5.77 ميجابايت/الثانيـــة لتحتـــل 
المملكـــة المرتبـــة األولـــى عالميـــًا 
البيانـــات     تحميـــل  ســـرعة  فـــي 

الخامـــس. للجيـــل 

إطـــاق 12 معمل ابتكار متخصصة 	 
في التقنيات الناشـــئة لغرض تحفيز 

الرقمي االبتكار 

التجارة

رفع حصة إقراض المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة 	 
مـــن أقـــل مـــن %7.5 في الربـــع األول لعـــام 2018 

إلـــى 8.7 %فـــي الربع الثاني من عـــام 2020م.

صـــرف أكثر من مليـــار و42 مليون ريـــال في برنامج 	 
اســـترداد الرســـوم الحكومية منذ بداية المبادرة.

مـــن المخطـــط تأســـيس بنـــك المنشـــآت الصغيرة 	 
المنشـــآت  تمويـــل  نســـبة  لزيـــادة  والمتوســـطة 
الصغيـــرة والمتوســـطة من خـــال حلـــول تمويلية 

عة متنو

مـــن المخطـــط إطـــاق معـــرض االمتيـــاز التجـــاري 	 
التجـــاري  االمتيـــاز  بمجـــال  للمهتميـــن  الدولـــي 
والفـــرص، لفتـــح المجال أمـــام المســـتثمرين ورواد 

األعمـــال.

المنشـآت 
الصغيرة 

والمتوسطة

لمشاهــــــــــــــــــدة 
فيديو المنجزات 

اضغط هنا

 لاطـــــاع علـــــى
نسخــة المواطـن

اضغط هنا 

االتصـاالت 
وتقـنــيــة المعلومـات

https://twitter.com/mofksa/status/1339541599462838273?s=21
https://cdn.mof.gov.sa/mofportal/Citizen_Ver_2021.pdf
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أبرز ماجاء 
في الجلسة األولى

العنايــة  أســّرة  عــدد  رفــع  اســتطعنا 
ثاثــة  خــال   60% إلــى  المركــزة 
الكبيــر  الدعــم  نتيجــة  وهــذا  أشــهر، 
الصحــي القطــاع  عليــه  حصــل  الــذي 

اللقــاح  أخــذ  أولويــة  تكــون  ســوف 
65 عامــًا،  لمــن هــم أعمارهــم فــوق 
وأيضــًا  أمراضــًا مزمنــة،  لديهــم  ومــن 

الصحييــن للممارســين 

للحصــول  التســجيل  بــاب  فتــح  بدأنــا 
“صحتــي”،  تطبيــق  عبــر  اللقــاح  علــى 
للتســجيل  األولــى  الســاعة  ومــع 
وصــل عــدد المســجلين إلــى أكثــر مــن 

ألــف  100

معالي وزير الصحة 

أطلقــت حكومــة المملكــة مجموعــة من 
حــزم التحفيــز وصلــت إلــى حوالــي 150 
مبــادرة؛ للتخفيــف علــى القطــاع الخــاص، 
والمتوســطة،  الصغيــرة  والمنشــآت 
الوظائــف، ومكتســبات  وللحفــاظ علــى 

التنمية

االســتثمارات التــي تمــت خــال الثــاث 
ســنوات الماضيــة فــي التقنيــة، والبنيــة 
فاعــل  دور  لهــا  كان  الرقميــة  التحتيــة 
جــدًا فــي قــدرة الحكومــة علــى التحــول 
بيــن يــوم وليلــة بــدون أي إشــكاالت مــن 
العمــل الفعلــي إلــى العمــل االفتراضــي 

بســبب االســتثمارات فــي التقنيــة

فــي العــام 2020م وبالرغــم مــن الجائحــة 
مشــاريع  مــن  عــدد  إكمــال  اســتطعنا 
التخصيص في القطاع الصحي، والتعليم، 
وقطــاع الصــرف الصحــي، وقطــاع الميــاه 
والتحلية، باســتثمارات من القطاع الخاص 
تتجــاوز 15 مليــار ريال، ونتوقع أن يتضاعف 

هــذا الرقــم فــي عــام 2021م

معالي وزير المالية 

وزير االقتصاد والتخطيط المكّلف 

أ. محمد الجدعـــان  د. توفيق الربيعة

,,توجهات الميزانية

وأولويات اإلنفاق لصحة اإلنسان’’
ملتقى الميزانية 2021
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أبرز ماجاء في الجلسة الثانية

م. صالح الجاسر م. عبدالرحمن الفضلي  د. ماجد القصبي 

’’تأمين سالسل اإلمداد خالل األزمات’’
ملتقى الميزانية 2021

عقدنــا ثــاث اجتماعــات مــع وزراء تجــارة 
باتفــاق  وخرجنــا  العشــرين،  مجموعــة 
وانســيابية  األســواق،  فتــح  النســياب 

حركــة الغــذاء والســلع الدوائيــة 

عــدد األســواق المركزيــة التــي كانــت 
للمنــازل فــي  التوصيــل  تقــدم خدمــة 
المملكــة كلهــا ثاثــة فقــط، وفــي أثنــاء 
الجائحــة تطــورت إلــى 14 شــركة كبيــرة 

توصــل للمنــازل

أثنــاء الجائحــة تأســس أكثــر مــن 36،447 
متجــرًا إلكترونيــًا بزيــادة 171% مقارنــًة 

بالعــام الماضــي

معالي وزير التجارة

الدعــم المقــدم مــن صنــدوق التنميــة 
الزراعيــة ارتفــع مــن 500 مليــون ريــال 
ــار ريــال فــي  فــي 2015م إلــى 3.7 ملي

2020م

المؤسســـة العامـــة للحبـــوب دعمت 
المخـــزون االســـتراتيجي مـــن الحبوب 

بقيمـــة تجـــاوزت المليـــار ريال

األعــاف،  زراعــة  تنظيــم  مــن  تمّكنــا 
أن  اســتطعنا  التنظيــم  لهــذا  ونتيجــًة 
مــن  متــر مكعــب  مليــارات   10 نوفــر 
الميــاه الجوفيــة غيــر المتجــددة ســنويًا

معالي وزير النقلمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة 

بالنســبة للموانــئ التــي يصــل عبرهــا 
كان  اإلمــدادات  مــن   %90 تقريبــًا 
الجائحــة حيــث  خــال  أداؤهــا متميــزًا 
إنــه مــن بدايــة العــام الحالــي إلــى نهايــة 
شــهر نوفمبــر رصدنــا زيــادًة فــي عــدد 
رت مــن  الحاويــات التــي وصلــت أو ُصــدِّ

 %5 بحوالــي  المملكــة 

خـــال الجائحـــة تـــم نقـــل حوالـــي 65 
ألـــف طن من المـــواد الطبية، والمواد 

التموينيـــة عبـــر الطائرات

قامــت الحكومــة بعــدد مــن اإلجــراءات 
المتصاعــدة بقــرارات ســريعة وجريئــة 
لســامة اإلنســان، وكان أحدهــا عمــل 
إجــراءات مهنيــة؛ لتنظيم عمليــة العودة 

للمواطنيــن، والمغــادرة للمقيمين
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أبرز ماجاء في الجلسة الثالثة
,,تحديات أسواق الطاقة العالمية’’

ملتقى الميزانية 2021

ما حـــدث في عام 2020م، 
جراء جائحـــة كورونا، مقارنة 
االقتصاديـــة  باألزمـــات 
األخـــرى التـــي شـــهدها العالـــم، مثل 
ما حـــدث عـــام 1998م والتي عرفت 
بـ”أزمـــة نمور آســـيا”، وكذلـــك األزمة 
الماليـــة التـــي عصفـــت بالعالـــم عـــام 
2008م، تجعلنا ُنـــدرك أن حجم اآلثار 
الســـلبية لما حدث في عام 2020م، 

هائـــٌل وغير مســـبوق.

جّســـدت عائـــدات البتـــرول آثـــار هـــذا 
فقـــد  الكبيـــر.  العالمـــي  االنكمـــاش 
الحكوميـــة  اإليـــرادات  إجمالـــي  بلـــغ 
فـــي المملكة مـــن صـــادرات البترول، 
في النصـــف األول من عام 2020م، 
)224( مليـــار ريـــال، ُمقارنـــًة بإيـــرادات 
ريـــال ســـعودي  )391( مليـــار  بلغـــت 
في الفترة نفســـها من عام 2019م.

وبتوجيهـــات  المملكـــة  اســـتطاعت 
مـــن مقام خـــادم الحرمين الشـــريفين 
– حفظـــه اللـــه – التعامـــل مع األزمة 
بشـــكل احترافي، ومن ذلـــك التعامل 
مـــع أثر الجائحة على أســـواق البترول 
محـــاور  عـــدة  خـــال  مـــن  العالميـــة 
أبرزهـــا التوصل إلى االتفـــاق التاريخي 
غير المســـبوق لـ”أوبك بلس” لخفض 
اإلنتـــاج، في إبريل من عـــام 2020م، 
برئاســـة المملكـــة، باإلضافـــة إلـــى ما 
قامـــت بـــه دول مجموعة العشـــرين، 
 19 إلـــى  الخفـــض  مجمـــوع  ليصـــل 

مليـــون برميـــل يوميًا.

العهـــد – حفظـــه  ولـــي  لســـمو  كان 
التوصـــل  فـــي  األبـــرز  الـــدور   – اللـــه 
ذلـــك  وعكـــس  االتفـــاق،  هـــذا  إلـــى 
قـــدرة المملكة ودورهـــا الريادي في 
العالـــم في المحافظة على اســـتقرار 

واســـتدامة األســـواق البتروليـــة.

ساهمت الجهود التي بذلتها المملكة، 
في تعزيز اســـتقرار الســـوق وتحســـن 
التـــوازن بيـــن العـــرض والطلـــب، مما 
ســـيدعم االســـتثمارات فـــي قطـــاع 
البتـــرول، والـــذي يســـاهم فـــي أمـــن 
واســـتقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وزير الطاقة

صاحــب السمـو الملكــي األمير 
عبدالعزيز بن سلمان آل سعود
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لدينــا خطــة واضحــة لتوطيــن عــدد 	 
تســتهلكها  التــي  المنتجــات  مــن 
فــي  ســتصب  والتــي  المملكــة، 
ومتطلباتــه الخــاص  القطــاع  دعــم 

للمســح 	  برنامجــًا  أطلقنــا 
الجيولوجــي بتكلفــة تقــدر بمليــاري 
نوعيــة  لمعرفــة  وذلــك  ريــال، 
الغنيــة  والمناطــق  المعــادن، 
جــذب  علــى  ستســاعد  التــي 
هــذا  وســيغطي  المســتثمرين، 
العربــي  الــدرع  منطقــة  المســح 

ملــة كا

أثبتــت المصانــع الوطنيــة قدرتهــا 	 
التــي حصلــت  علــى ســد الفجــوة 
وتفاعلهــا  الجائحــة،  بســبب 
الســوق؛  متطلبــات  مــع  الســريع 
االعتبــار  فــي  وضعنــا  لذلــك 
دعــم  القطــاع  اســتراتيجية  ضمــن 

وتمكينــه المحلــي  المحتــوى 

المملكــة 	  فــي  الســياحة  قطــاع 
وظيفــة  مليــون  توفيــر  يســتهدف 

2030م بحلــول  جديــدة 

فــي 	  الجديــدة  االســتثمارات  حجــم 
قطاعــات الســياحة يبلــغ 220 مليــار 
والمســتهدف  2023م،  حتــى  ريــال 

2030م ريــال بحلــول  500 مليــار 

تــم اعتمــاد 8 وجهــات ســياحية فــي 	 
للســياحة،  الوطنيــة  االســتراتيجية 
االســتثمارية  الفــرص  وتحديــد 
وجــذب  فيهــا،  الواعــدة  الســياحية 

لهــا االســتثمارات 

أبرز ماجاء في الجلسة الرابعة
,,قطاعات المستقبل’’

ملتقى الميزانية 2021

معالي وزير الصناعة

والثروة المعدنية 

أ. بندر الخريف 

معالي وزير السياحة 

أ. أحمد الخطيب



نشرة الميزانية 2021 - النشرة الثانية
7

نعمــل لرفــع مســتوى أداء الصناديــق، 
محققــًة  لتكــون  التنمويــة؛  والبنــوك 
إنشــائها،  مــن  المنشــودة  للغايــات 
ومواكبــًة لمــا يخــدم أولويــات التنميــة، 
واالحتياجــات االقتصاديــة فــي ضــوء 
المملكــة  رؤيــة  ومرتكــزات  أهــداف 

2030

هــي  الصنــدوق  أدوار  أهــم  أحــد 
ــة، وقــد  ــات االقتصادي مواجهــة التقلب
عمــل علــى حشــد الجهــود؛ لمواجهــة 
خــال  مــن  كوفيــد19-،  جائحــة  آثــار 
اســتجابته الســريعة بقيمــة 22 مليــار 
ريــال اســتفاد منهــا أكثــر مــن 291 ألــف 

ألــف منشــأة فــرد، وأكثــر مــن18 

ــه -  ــدوق - بمشــيئة الل ســيحقق الصن
بحلــول عــام 2025م أثــرًا إضافيــًا فــي 
التحــول إلى مؤسســة تمويلية تنموية 
متكاملــة باإلســهام بأكثر مــن 87 مليار 
ريــال فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غير 
النفطــي، وأكثــر مــن 121 مليــار ريــال 
والمســاعدة  الكلــي،  االقتصــاد  فــي 
ألــف   119 مــن  أكثــر  اســتحداث  فــي 

وظيفــة

تضاعــف حجــم األصــول التــي يديرهــا 
صنــدوق االســتثمارات العامــة مــن 
ريــال فــي عــام 2015م  565 مليــار 
ريــال  تريليــون   1,3 مــن  أكثــر  إلــى 
الثالــث  الربــع  نهايــة  فــي  ســعودي 

2020م مــن 

 أسســنا أكثر من 30 شــركة منذ عام 
اليــوم فــي قطاعــات  إلــى  2015م 
مختلفــة، مثــل الترفيــه، والســياحة، 
وإعــادة  العســكرية،  والصناعــات 

التدويــر

صنــدوق االســتثمارات العامــة ملتزم 
باســتثمار حوالــي 150 مليــار ريــال في 
داخــل  2022م  وعــام  2021م  عــام 
االقتصــاد المحلــي، وســيزداد المبلــغ 
ســنويًا حتــى الوصــول لعــام 2030م

فــور بدايــة الجائحــة أنشــأنا مركــزًا يعمــل 
علــى مــدار الســاعة للتواصــل مــع جميــع 
اســتمرارية  مــن  والتأكــد  المســتثمرين، 
أعمالهــم وحل مشــاكلهم بالتنســيق مع 

ــة كافــة الجهــات الحكومي

ارتفعــت تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة 
المباشــرة فــي المملكــة بأكثــر مــن 8% 
العــام  هــذا  مــن  األول  النصــف  خــال 
بالرغــم مــن االنخفــاض العالمــي الــذي 

بلــغ %50  فــي نفــس الفتــرة

ســنعلن قريبــًا عــن االســتراتيجية الوطنية 
إصاحــات  وســتتضمن  لاســتثمار 
منهــا  وحوافــز  وتنظيميــة،  تشــريعية 
لجــذب  خاصــة  اقتصاديــة  مناطــق 
االســتثمارات النوعية محليًا وخارجيًا في 

المختلفــة القطاعــات 

أبرز ماجاء في الجلسة الخامسة
,,استدامة وتمكين االستثمارات

في دعم االقتصاد المحلي’’
ملتقى الميزانية 2021

معالي المستشار في الديوان 
الملكي ونــائب رئـيـس مــجـلس 

إدارة صنـــدوق  التنمية الوطني 

معالي محافظ صندوق 
االستثمارات العامة 

معالي وزير االستثمار 

أ. ياسر الرميانأ. محمد التويجري م. خالد الفالح 
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ُتعــد البيانــات والــذكاء االصطناعــي 	 
تحقيــق  فــي  رئيســيين  محركيــن 
رؤيــة المملكــة، إذ إّنهــا تســاهم فــي 
أي  هدفــًا   66 يقــارب  مــا  تحقيــق 
مــا يعــادل 70% مــن أهــداف رؤيــة 

2030 المملكــة 

اســتطعنا خــال أســبوعين أن نخــرج 	 
فــي  كان  الــذي  “توكلنــا”  بتطبيــق 
واحتــواء  الحظــر  إلدارة  بداياتــه 
مليــون   15 أصدرنــا  حيــث  الجائحــة، 
تصريــح للتنقــل، و12 مليــون تصريــح 
الحكوميــة؛  الجهــات  لمنســوبي 

أعمالهــم لمزاولــة 

فــي 	  بــارزًا  نجاحــًا  “ســدايا”  ســجلت 
إدارة أنظمــة االتصــال المرئــي، مــن 
خــال منظومــة “بــروق” لاتصــاالت 
قمــة  وتشــغيل  اآلمنــة،  المرئيــة 
شــهر  أواخــر  فــي  العشــرين  قــادة 
تمّكنــت  حيــث  الماضــي،  نوفمبــر 
دولــة   20 عــن  يزيــد  مــا  ربــط  مــن 
حــول العالــم، والتصــدي ألكثــر مــن 

إلكترونيــة هجمــة  مليونــي 

تاريخيــة.. 	  قمــة  أكبــر  فــي  نجحنــا 
قمــة العشــرين، وفــي هــذه القمــة 
عظيمــة  فرصــة  كانــت  التاريخيــة 
لرؤيــة  حيــًا  مثــااًل  لنــرى  ورائعــة 
المملكــة 2030، مــن خــال تضافــر 
العــام  للقطاعيــن  الجهــود  جميــع 
الربحــي غيــر  والقطــاع  والخــاص، 

البنيــة 	  فــي  االســتثمارات  حجــم 
 55 حوالــي  بلــغ  الرقميــة  التحتيــة 
تحفيزيــة  بُحزمــة  بــدأت  ريــال  مليــار 
مليــارات   9 بقيمــة  الحكومــة  مــن 

ريــال

ــة الُمقدمــة 	  ــّدت الُحزمــة التحفيزي ول
نوعيــة  اســتثمارات  الحكومــة  مــن 
وبجهــود  الخــاص،  القطــاع  فــي 
فــي  وقائــدة  قائــد  ألــف   300 الـــ 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن 
والقطــاع غيــر الربحــي حققنــا الريــادة 

الغالــي  لوطننــا 

أبرز ماجاء في الجلسة السادسة
,,االستثمار في التقنية والبنية التحتية’’

ملتقى الميزانية 2021

معالي وزير االتصاالت 
وتقنية المعلومات 

معالي رئيس الهيئة السعودية 
للبيانات والذكاء االصطناعي 

»سدايا«

د. عبدالله الغامديم. عبدالله السواحه 
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مواد مرئية
لــــــمـــــيــــــــزانـــيــــــة 2021

https://twitter.com/mofksa/status/1339165737244614662?s=21
https://twitter.com/mofksa/status/1339106952580915202?s=21
https://twitter.com/cfkc_ksa/status/1339593330657615875?s=21

