بيان من وزارة المالية
يسر وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامةة لددولةة لدعةا
المةةةال  3415/3414إيضةةةا النتةةةاال الماليةةةة لدعةةةا المةةةال الحةةةال
 3414/3411واستعراض المالمح الرايسية لدميزانية العامة لددولةة
لدعةةا المةةال الجديةةد  ،3415/3414وتطةةوراا االقتصةةاد الةةوطن ،
وذلك وفقا ً لما يد :
أولا :النتائج المالية للعام المالي الحالي :4131/4133
 -4اإليرادات العامة:
يتوقةةة أن تصةةة اإليةةةراداا اليعديةةةة فةةة نةايةةةة العةةةا المةةةال
الحةةال إلةة  )3021305..0...0...ألةةو وماتةةين وتسةةعة
وثالثةةين مديةةاراً وممةةم ماةةة مديةةون ل بزيةةادة نسةةبتةا )77
بالماة عن المقدر لةا بالميزانية  )32بالماة منةا تمثة إيةراداا
بترولية.
 -2المصروفات العامة:
يتوقةةة أن تبدةةة المصةةةروفاا اليعديةةةة لدعةةةا المةةةال الحةةةال
 )8510...0...0...ثمان ماة وثالثة وممسةين مديةار ل
بزيادة  )3610...0...0...ماة وثالثة وسةتين مديةار ل،
ونسبتةا  )2106بالماة عمةا صةدرا بةا الميزانيةة ،وال تشةـم
المصـروفةةةـاا أعةةةال مةةةـا يمةةةش مشةةةاري البرنةةةامل اإلضةةةاف
الممولةةة مةةن فةةااض إيةةراداا الميزانيةةاا السةةابقة والتة يقةةدر أن
يبدةةةةة المنصةةةةةرو عديةةةةةةا فةةةةة نةايةةةةةة العةةةةةا المةةةةةال الحةةةةةال
 )460...0...0...سةةةتة وأربعةةةين مديةةةار ل حيةةةن أنةةةةا
تمةةةو مةةةن الحسةةةاباا الميتوحةةةة لةةةةذا الدةةةرض بم سسةةةة النقةةةد
العرب السعودي.

وتشم تدك الزيادة ف المصةروفاا الرواتة ومةا فة حممةةا
لدشةر الثالن عشر صير عةا 3414هةـ) ،وتدطيةة الزيةادة فة
الصرو عد األعما التنييذية المتعدقة بمشروع ماد الحرمين
الشةةرييين المدةةك عبةةد بةةن عبةةدالعزيز لتوسةةعة المسةةجد الحةةرا
واسةةتمما تعويضةةاا نةةزع مدميةةة العقةةاراا وتوسةةعة المسةةجد
النبةةوي الشةةريو ،والزيةةادة ف ة الصةةرو عد ة بعةةض المشةةاري
التنموية والمدمية األمرى.
ممةةةا تتضةةةمن الزيةةةادة فةةة المصةةةروفاا االلتزامةةةاا المترتبةةةة
نتيجةةةةةةةةة تثبيةةةةةةةةا العةةةةةةةةامدين والتةةةةةةةة بددةةةةةةةةا أمثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن
 )3.0...0...0...عشةةةةةةةرة مديةةةةةةةاراا ل ،وتعةةةةةةةويض
صةةةندول التنميةةةة العقاريةةةة عةةةن اإلعيةةةاماا وزيةةةادة رأم مالةةةا
ورأم مةةا صةةندول التنميةةة الصةةناعية السةةعودي والبالدةةة أمثةةر
مةةةن  )3305..0...0...تسةةةعة عشةةةر مديةةةاراً وممةةةم ماةةةة
مديون ل ،وإعانة الباحثين عن العم حافز) نتيجة زيادة عدد
المسةتييدين ويتوقة أن يبدة مةا سةةيت صةرفا لةةةذا الدةرض حتة
نةاية شةر صير 3414هـ نحةو  )1.0...0...0...ثالثةين
مديار ل.
وقد بد عدد عقود المشاري الت طرحا مال العةا المةال
الحةةال وتمةةا مراجعتةةةا مةةن قبة الةةوزارة نحةةو  )2...عقةةداً
تبدة قيمتةةةا اإلجماليةةة مةةا يقةةار  )3170...0...0...ماةةة
وسبعة وثالثين مديار ل ،وتشةم هةذ المشةاري مةا تة تمويدةا
من فوااض إيراداا الميزانياا السابقة.
ال َّدين العام:
-3
يتوق أن ينميض حج الدين العا بنةاية العا المال الحةال
 ) 2.32 3414/3411إلةةةة  )3808480...0...ثمانيةةةةة
وتسعين مديةاراً وثمةان ماةة وثمانيةة وأربعةين مديةون ل ويم ِّثة
 )106بالماةةةةة مةةةةن النةةةةاتل المحدةةةة اإلجمةةةةال المتوقةةةة لعةةةةا
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 ) 2.32 3414/3411مقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمبدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
 )31505..0...0...ماةةة وممسةةة وثالثةةين مديةةاراً وممةةم
ماةةةة مديةةةون ل بنةايةةةة العةةةا المةةةال الماضةةة 3411/3412
.) 2.33
ثانيا ا  :الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم :4135/4131
فيما يلي تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام الماالي
:4135/4131
 -3قةةةة ِّدرا اإليةةةةراداا العامةةةةة بمبدةةةة )8230...0...0...
ثمان ماة وتسعة وعشرين مديار ل.
 -2ح ِّددا النيقةاا العامةة بمبدة  )82.0...0...0...ثمةان
ماة وعشرين مديار ل.
 -1يق ِّدر اليااض ف الميزانية بمبد  )30...0...0...تسعة
مدياراا ل.
ثالثا ا  :المالمح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي
:4135/4131
بنةةا ًم عد ة التوجيةةةاا الس ةامية المريمةةة وألهميةةة تعزيةةز مسةةيرة
التنميةةة وتش ةجي البياةةة االسةةتثمارية الت ة مةةن ش ة نةا إيجةةاد مزيةةد مةةن
فةةرش العم ة لدمةةواطنين بمشةةياة ودف ة عجدةةة النمةةو االقتصةةادي،
استمر الترميز فة الميزانيةة لدعةا المةال القةاد  3415/3414عدة
المشةةاري التنمويةةة لقطاعةةاا التعدةةي  ،والصةةحة ،والمةةدماا األمنيةةة
واالجتماعيةةةةةة والبدديةةةةةة ،والميةةةةةا والصةةةةةرو الصةةةةةح  ،والطةةةةةرل،
والتعامالا اإللمترونية ،ودع البحن العدم .
وتضةةمنا الميزانيةةة بةةرامل ومشةةاري جديةةدة ومراحةة إضةةافية
لةةبعض المشةةاري التةةة سةةبل اعتمادهةةا تبدةةة قيمتةةةا اإلجماليةةة نحةةةو
 )2850...0...0...ماتةةين وممسةةة وثمةةانين مديةةار ل .ووفق ةا ً
لمةةا جةةرى العمةة عديةةا فقةةد تةة التنسةةيل بةةين وزارة الماليةةة ووزارة
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االقتصةةاد والتمطةةيط بشةة ن البةةرامل والمشةةاري المدرجةةة فةة مطةةة
التنمية التاسعة الت بدأا ف العا المال .3412/3413
وف ما يد استعراض ألبرز ما تضمنتا الميزانية العامة لددولة
من إعتماداا ممصصة لإلنيال عد القطاعاا الرايسية.
 4ــ قطاع التعليم:
بدةةة مةةةا تةةة تمصيصةةةا لقطةةةاع التعدةةةي العةةةا والتعدةةةي العةةةال
وتةةةةدري القةةةةوى العامدةةةةة مةةةةا يقةةةةار )2.40...0...0...
ماتين وأربعة مدياراا ل ويمث حوال نسةبة  )25بالماةة مةن
النيقاا المعتمدة بالميزانية ،وبزيةادة تقةار  )23بالماةة عةن مةا
تةةةةةة تمصيصةةةةةةا لدقطةةةةةةاع بميزانيةةةةةةة العةةةةةةا المةةةةةةال الحةةةةةةال
.3414/3411
في مجا التعدي العا سيستمر العم ف تنييذ مشروع المدةك
عبةةد ابةةن عبةةدالعزيز لتطةةوير التعدةةي "تطةةوير" البالدةةة تمالييةةا
 )30...0...0...تسةةةعة مديةةةاراا ل مةةةن مةةةال شةةةرمة
"تطوير التعدي القابضة".
وتضمنا الميزانية مشاري إلنشام  )513ممم ماةة وتسةعة
وثالثةةين مدرسة ًةة جديةةد ًة لدبنةةين والبنةةاا فة جمية المنةةاطل بقيمةةة
تص إل  )103..0...0...ثالثة مدياراا وتس ماة مديةون
ل ،إضةةافة إل ة المةةدارم الجةةاري تنييةةذها حاليةةا ً البةةال عةةددها
 )33..ألةةو وتسة ماةةة مدرسةةة وتة هةةذا العةةا اسةةتال )75.
سةةب ماةةة وممسةةين مدرسةةة جديةةد ًة وبةذلك تةةنميض نسةةبة المبةةان
المست جرة إل  )22بالماةة عدة مسةتوى الممدمةة مقارنةة بنسةبة
 )43بالماة ف عا 341.هـ.
وبةةةدو تةةوفير البياةةة التعديميةةة المناسةةبة فقةةد أعتمةةد مشةةاري
لت هي  )2...ألي مدرسةة لدبنةين والبنةاا وألعمةا ترميمةاا
المبةةةان التعديميةةةة بممتدةةةو المنةةةاطل وإضةةةافة فصةةةو دراسةةةية
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وتجةيةةةز وت ثيةةةن المةةةدارم والممتبةةةراا المدرسةةةية وتجةيزهةةةا
بالوساا التعديمية ومعام وأجةةزة الحاسة ايلة بتمةاليو تبدة
 )102150...0...ثالثةةة مديةةاراا وماتةةين وممسةةة وثالثةةين
مديون ل ،مما تضمنا الميزانية مشاري إلنشام مبةان إداراا
التربيةةةة والتعدةةةي وصةةةاالا متعةةةددة األ ةةةراض ومرامةةةز عدميةةةة
لقطاع التعدي العا  .وت اعتماد مشروع لتوفير متطدبةاا السةالمة
فة المبةةان المدرسةية واإلداريةةة بمبدة  )8..،...،...ثمةةان
ماة مديون ل.
وف مجا التعدي العال تضمنا الميزانية اعتماداا لدجامعةة
السةةةعودية اإللمترونيةةةة ،وتةةة اعتمةةةاد مشةةةاري السةةةتمما المةةةدن
الجامعية وت هي المدياا ف عدد من الجامعاا تبد تمالييةا أمثر
من  )31،4..،...،...ثالثة عشر مدياراً وأرب ماةة مديةون
ل ،واعتماد النيقةاا الالزمةة الفتتةا  )35ممةم عشةرة مديةة
جديةةدة .ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة مرحدةةة إضةةافية جديةةدة لمشةةروع
مسامن أعضةام هياةة التةدريم والةذي يجةري تنييةذ حاليةا ً ليصة
إجمةةةةةةةةةال التمةةةةةةةةةاليو الممصصةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةا فةةةةةةةةة الميزانيةةةةةةةةةة
 )34،2..،...،...أربعةةة عشةةر مديةةاراً وماتة مديةةون ل.
وت اعتماد إنشام  )1مستشيياا جامعية جديدة لتصة التمةاليو
المعتمةةةةةةدة إلنشةةةةةةام المستشةةةةةةيياا الجامعيةةةةةةة إلةةةةةة أمثةةةةةةر مةةةةةةن
 )4،25.،...،...أربعةةة مديةةاراا وماتةةين وممسةةين مديةةون
ل.
أما برنةامل مةاد الحةرمين الشةرييين لإلبتعةان المةارج فةنن
عةةدد المبتعثةةين مةةن الطدبةةة والطالبةةاا والمةةوييين الدارسةةين فةة
المةةةارل الةةةذين تشةةةرو عدةةةية وزارة التعدةةةي العةةةال فةةة حةةةدود
 )32.،...ماةةة وعشةةرين ألةةو طالةة وطالبةةة بنيقةةاا سةةنوية
تصةة  )23،6..،..،...واحةةد وعشةةرين مديةةاراً وسةةا ماةةة
مديون ل.
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وف مجا التدري التقن والمةن تة اعتمةاد تمةاليو إلنشةام
مديةةةةةاا ومعاهةةةةةد جديةةةةةدة تبدةةةةة قيمتةةةةةةا التقديريةةةةةة أمثةةةةةر مةةةةةن
 )1،5..،...،...ثالثةةةة مديةةةاراا وممةةةم ماةةةة مديةةةون ل
ونيقاا افتتا وتشدي عةدد مةن المديةاا والمعاهةد لزيةادة الطاقةة
االسةةتيعابية لدمديةةاا والمعاهةةد التابعةةة لدم سسةةة العامةةة لدتةةدري
التقن والمةن .
 2ــ الخدمات الصحية والتنمية الجتماعية:
بدةةةة مةةةةا مصةةةةش لقطاعةةةةاا المةةةةدماا الصةةةةحية والتنميةةةةة
االجتماعيةةةة حةةةوال  )3..0...0...0...ماةةةة مديةةةار ل
بزيادة نسبتةا  )36بالماة عن ما ت تمصيصا بميزانيةة العةا
المال الحال .3414/3411
وتضمنا الميزانية مشاري صحية السةتمما إنشةام وتجةيةز
مرامةةةةز الرعايةةةةة الصةةةةحية األوليةةةةة بجميةةةة منةةةةاطل الممدمةةةةة،
ومشةةاري إلنشةةام  )33تسةةعة عشةةر مستشةةي ً جديةةد ًة ومرمةةزاً
طبي ةا ً  ،إضةةافة إل ة اسةةتمما ت ثيةةن وتجةيةةز عةةدد مةةن المرافةةل
الصحية واإلسمان وتطوير المستشيياا القاامة.
ويجةةةري حاليةةةا ً تنييةةةذ  )3.2ماةةةة واثنةةةين مستشةةةي جديةةةد ًة
بمناطل الممدمة بطاقة سةريرية تبدة  )21...ثالثةة وعشةرين
ألةةو سةةرير ،باإلضةةافة إل ة ممةةم مةةدن طبيةةة بممتدةةو منةةاطل
ً
سةريرية إجماليةة تبدة  )62..سةتة آالو وماتة
الممدمة بسعة
سةةرير .وتةة مةةال العةةا المةةال الحةةال  3414/3411اسةةتال
 )23تسعة وعشةرين مستشةي ً جديةد ًة بممتدةو منةاطل الممدمةة
ً
سةريرية تبدة  )575.ممسةة آالو وسةب ماةة وممسةين
بطاقة
سريراً.
وف مجةا المةدماا االجتماعيةة تضةمنا الميزانيةة مشةاري
جديدة إلنشام مقراا ألندية رياضية يبد عةددها  )2.عشةرون
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مقةةراً ،ودور لدرعايةةة والمالحيةةة االجتماعيةةة والت هية ومماتة
لدضمان االجتماع يبد عددها  )35ممسة عشر مقةراً ،ودعة
إممانةةةاا وزارة الشةةة ون االجتماعيةةةة لتحقيةةةل أهةةةداو التنميةةةة
االجتماعيةةة ،إضةةافة إلةة زيةةادة الممصصةةاا السةةنوية المتعدقةةة
باأليتةةةةا وذوي االحتياجةةةةاا الماصةةةةة وممصصةةةةاا الضةةةةمان
االجتمةةاع  ،ودعةة بةةرامل معالجةةةة اليقةةر والصةةندول الميةةةري
الوطن  .ويص إجمال مةا تة تمصيصةا لبةرامل معالجةة اليقةر
والممصصةةةةاا السةةةةنوية المتعدقةةةةة باأليتةةةةا وذوي االحتياجةةةةاا
الماصةةةةة والضةةةةمان االجتمةةةةاع مةةةةال العةةةةا المةةةةال القةةةةاد
 3415/3414إلةةةة أمثةةةةر مةةةةن  )230...0...0...تسةةةةعة
وعشرين مديار ل.
 3ــ الخدمات البلدية:
يبدةةةة الممصةةةةش لقطةةةةاع المةةةةدماا البدديةةةةة ويشةةةةم وزارة
الشةةةةة ون البدديةةةةةة والقرويةةةةةة واألمانةةةةةاا والبدةةةةةدياا حةةةةةوال
 )160...0...0...سةةتة وثالثةةين مديةةار ل بزيةةادة نسةةبتةا
 )21بالماة عن ما تة تمصيصةا بميزانيةة العةا المةال الحةال
 ،3414/3411منةةةةا أمثةةةر مةةةن  )40...0...0...أربعةةةة
مدياراا ل ممولة من اإليراداا المباشرة لألماناا والبددياا.
وف إطةار االهتمةا بةةذا القطةاع تضةمنا الميزانيةة مشةاري
بدديةةة جديةةدة وإضةةافاا لةةبعض المشةةاري البدديةةة القاامةةة تشةةم
تنييذ تقاطعاا وأنيال وجسةور لةبعض الطةرل والشةوارع دامة
المةةدن وتحسةةين وتطةةوير لمةةا هةةو قةةاا بةةةدو فةةك االمتناقةةاا
المروريةةةة ،إضةةةافة السةةةتمما تنييةةةذ مشةةةاري السةةةيدتة واإلنةةةارة
لدشةةوارع وممططةةاا المةةنح ف ة مةةدن الممدمةةة التة بددةةا قيمةةة
المشاري الممصصة لةةا حةوال  )830...0...0...تسةعة
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وثمانين مديار ل ،مما بددةا قيمةة المشةاري القاامةة والجديةدة
لتصةريو ميةةا األمطةةار ودرم أمطةار السةةيو وتةةوفير المعةةداا
وايلياا  )1802..0...0...ثمانيةة وثالثةين مديةاراً وماتة
مديون ل  ،ومشاري لدةتمدش مةن النيايةاا ورد المسةتنقعاا
وتطةةوير وتحسةةين الواجةةةاا البحريةةة ،ومبةةان إداريةةة وحةةداال
ومتنزهاا .مما تتضمن الميزانية مشاري لددراساا والتصةامي
لمشاري النق العا بمدينة ممة الممرمة ومدينة الرياض.
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 -1التجهيزات األساسية والنقل:
بددا ممصصاا قطاع التجةيةزاا األساسةية والنقة حةوال
 )650...0...0...ممسة وستين مديار ل بزيادة نسـبتةا
 )36بالماة عن ما تة تمصيصةا بميزانيةة العةا المةال الحةال
 3414/3411الستمما أعما الطرل بممتدو مناطل الممدمةة
وتطةةوير بعةةض المطةةاراا والمرافةةل والمةةوان ودع ة صةةندول
التنميةةة العقاريةةة لتقةةدي قةةروض المسةةامن لدمةةواطنين ،واسةةتمما
البنية التحتيةة لدمةدن الصةناعية والتعدينيةة بالجبية وينبة ورأم
المير.
وتضةةةمنا الميزانيةةةة مشةةةاري جديةةةدة وإضةةةافاا لدمشةةةاري
القاامةةةةة لدطةةةةرل والمةةةةوان والمطةةةةوط الحديديةةةةة والمطةةةةاراا
والمةةدماا البريديةةة ومةةدينت الجبي ة وينب ة الصةةناعيتين ورأم
المير لدصناعاا التعدينية تبدة القيمةة التقديريةة لتنييةذها حةوال
 )1.0...0...0...ثالثةةةةةةين مديةةةةةةار ل حيةةةةةةن شةةةةةةمدا
الميزانية اعتمةاد مشةاري لتنييةذ طةرل رايسةية وثانويةة وفرعيةة
واسةةةةتمماالا لدطةةةةرل القاامةةةةة يبدةةةة إجمةةةةال أطوالةةةةةا حةةةةوال
 )17..ثالثةةة آالو وسةةب ماةةة ميدةةو متةةر إضةةافة إلةة مةةا يةةت
تنييةةذ حاليةا ً فة مافةةة منةةاطل الممدمةةة .ومةةذلك مشةةاري ألعمةةا
الدراساا والتصةامي لدطةرل الرايسةية والثانويةة واليرعيةة يبدة
مجمةةوع أطوالةةةا  )3521ألةةو وممةةم ماةةة وثالثةةة وعشةةرين
ميدومتر.
وتضمنا الميزانية مشاري لتجديد وتحةدين وتطةوير مرافةل
الموان لزيةادة قةدراتةا االسةتيعابية لدةوارداا والصةادراا عبةر
هذ الموان  ،وإنشام أرصية بمينام رأم المير لمدمةة مشةروع
وعةةةد الشةةةما لدصةةةناعاا التعدينيةةةة ،وإنشةةةام وتجةيةةةز وت هيةةة
المنةةةاطل الصةةةناعية بمةةةدينت الجبيةةة وينبةةة  ،والبنيةةةة التحتيةةةة
لدصةناعاا التعدينيةة فة رأم الميةر ،وتوسةعة وتطةوير مرافةةل
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المطاراا الدولية والدامدية .مما اشتمدا الميزانية عد مشاري
لتطةةوير وميمنةةة مرامةةز البريةةد ،وإنشةةام ممات ة بريديةةة ،وتنييةةذ
أعما إنشااية بالمحميةاا الطبيعيةة ،وتوريةد قةاطراا وعربةاا
لدمطوط الحديدية وزيادة ميامة المطوط الحديدية.
 5ـ المياه والزراعة والصناعة والموارد القتصادية األخرى:
بد الممصش لقطاعاا الميا والصناعة والزراعةة وبعةض
القطاعةةةةةةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةةةةةةادية األمةةةةةةةةةةةةةرى أمثةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةن
 )570...0...0...سةةةةةبعة وممسةةةةةين مديةةةةةار ل بزيةةةةةادة
نسبتةا  )33بالماة عن مةا تة تمصيصةا بميزانيةة العةا المةال
الحال .3414/3411
وتضمنا الميزانيةة مشةاري جديةدة وزيةاداا لمشةاري قاامةة
تبد حوال  )240...0...0...أربعة وعشةرين مديةار ل
لتةةوفير ميةةا الشةةر وتعزيةةز مصةةادر الميةةا  ،وتةةوفير مةةدماا
الصرو الصح  ،وإنشام السدود وحير ايبار ومشو ومعالجةة
تسةةرباا الميةةا  ،واسةةتبدا شةةبماا الميةةا والصةةرو الصةةح ،
وترشيد استةالك الميا والمةربام ،وإنشام محطاا تحدية جديدة
وتطوير وتحدين وتوسعة محطاا التحدية القاامة.
وقةةةةد بدةةةة إجمةةةةال أطةةةةوا شةةةةبماا ميةةةةا الشةةةةر المنيةةةةذة
 )817..ثالثة وثمانين أليا ً وسب ماة ميدو متر منةا )34..
تسعة آالو وأرب ماة ميدو متر ت اسةتالمةا مةال العةا المةال
الحال  ،3414/3411مما بد إجمال أطوا شةبماا الصةرو
الصح المنيذة  )247..أربعة وعشرين أليةا ً وسةب ماةة ميدةو
متر منةا  )135.ثالثة آالو وتس ماة وممسين ميدةو متةر تة
استالمةا مال العا المال الحال .3414/3411
ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة مشةةاري جديةةدة وزيةةاداا لمشةةاري
قاامة إليصا المدماا إل المةدن الصةناعية ،وإلنشةام صةوام
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ومطةةةاحن جديةةةدة وتوسةةةعة القةةةاا منةةةةا ،وتدطيةةةة قنةةةواا الةةةري
الرايسية باألحسام.
 6ــ صناديق التنمية المتخصصه وبرامج التمويل الحكومية:
إضةةةافة إلةةة البةةةرامل الممصصةةةة لالسةةةتثمار مةةةن مةةةال
الميزانية ستواص صةناديل التنميةة المتمصصةة وبنةوك التنميةة
الحموميةةة تقةةدي القةةروض التة تةةةدو إلة دعة القطاعةةاا الصةةناعية
والزراعية والعقارية وقطاع التعدي والمةدماا الصةحية األهديةة ودعة
المةةةن الحرفيةةة والمنشةةغا الصةةديرة والمتوسةةطة التة ستسةةة فة مزيةةد
من اليرش الويييية لدمواطنين ودف عجدة النمو.
وبد حج ما ت صرفا مةن القةروض التة قةدما مةن قبة
صةةندول التنميةةة العقاريةةة ،وصةةندول التنميةةة الصةةناعية ،والبنةةك
السةةةعودي لدتسةةةديو واالدمةةةار ،وصةةةندول التنميةةةة الزراعيةةةة،
وصندول االستثماراا العامة ،وبرامل اإلقراض الحمةوم منةذ
إنشااةا وحت نةايةة العةا المةال الحةال  3414/3411حةوال
 )5..0...0...0...ممةةم ماةةة مديةةار ل ويتوق ة أن
يصرو لدمستييدين من هذ القروض مال العا المال القاد
 3415/3414أمثر من  )6802..0...0...ثمانيةة وسةتين
مدياراً ومات مديون ل.
وبمصوش برنامل تموي الصادراا السعودية الذي ينيذ
الصندول السعودي لدتنمية فقد بد حج عمدياا تموي وضةمان
الصةادراا مةن السةةد والمةدماا الوطنيةة منةةذ ت سةيم البرنةةامل
إلةةةةةة نةايةةةةةةةة العةةةةةةةا المةةةةةةال الحةةةةةةةال  3414/3411مبدةةةةةةة
 )260...0...0...سةةةتة وعشةةةرين مديةةةار ل ويتوقةةة أن
يبدةة حجةة العمديةةاا لدعةةا المةةال القةةاد )102..0...0...
ثالثة مدياراا ومات مديون ل .
 -7قطاعات أخرى:
أ -االستمرار ف تنييذ "المطة الوطنية لدعدةو والتقنيةة" ،وسةوو
يةة دي تنييةةذها  -بةةنذن  -إلةة تحقيةةل نقدةةة فةة دعةة البحةةن
العدم والتطوير التقن ونق وتوطين التقنية.
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 االسةةتمرار فةة اإلنيةةال عدةة المرحدةةة الثانيةةة مةةن "المشةةروعالوطن لدتعامالا اإللمترونية الحمومية" الذي تة إطالقةا فة
العةةا المةةال  3428/3427لةةدع مبةةادراا ومشةةاري المطةةة
التنييذيةةةة الثانيةةةة لدتعةةةامالا اإللمترونيةةةة الحموميةةةة -2.32
 ،)2.36فقةةد حققةةا الممدمةةة المرتبةةة  )43مةةن بةةين )331
دولة ف م شةر األمة المتحةدة لدجاهزيةة ،ممةا جةاما الممدمةة
ضةةةمن أفضةةة  )2.دولةةةة فةةة تقةةةدي المةةةدماا اإللمترونيةةةة
الحموميةة .وقةد بدة عةدد الجةةاا الحموميةةة التة تعمة عدة
تطبيةةل التحةةو إلة التعةةامالا اإللمترونيةةة الحموميةةة )363
جةةةة نيةةذا المثيةةر مةةن المةةدماا اإللمترونيةةة المتةةوفرة حالي ةا ً،
ممةةا بدة عةةدد الجةةةاا الحموميةةة المرتبطةةة بالشةةبمة الحموميةةة
ايمنةةةة  )31جةةةةة حموميةةةة .وفيمةةةا يتعدةةةل بتطبيةةةل السةةةداد
اإللمترون لجمي الرسةو الحموميةة مةن مةال نيةا "سةداد"
فقد بد عدد الجةاا الت ت ربطةا بالنيا مال العةا المةال
الحةةال  )7 3414/3411جةةةاا حموميةةة ليصة بةةذلك عةةدد
الجةةةةاا المرتبطةةةة بةةةا إلةةة  )338جةةةةة منةةةةا  )67جةةةةة
حمومية ،وقةد بدة إجمةال المةدفوعاا التة تمةا عبةر النيةا
مةةةةةةةةةةةةةةال العةةةةةةةةةةةةةةا المةةةةةةةةةةةةةةال الحةةةةةةةةةةةةةةال 3414/3411
 )530...0...0...تسةةةعة وممسةةةين مديةةةار ل بزيةةةادة
نسةةبتةا  )13بالماةةة عةةن العةةا المةةال السةةابل 3411/3412
ليص إجمال المدفوعاا التة تمةا عبةر النيةا منةذ إطالقةا
وحتةة 3414/3/24هةةـ مةةا يقةةار )3170...0...0...
ماة وسبعة وثالثين مديار ل.
رابعا ا  :تطورات القتصاد الوطني:
4ــ الناتج المحلي اإلجمالي:
مةةةن المتوقةةة أن يبدةةة النةةةاتل المحدةةة اإلجمةةةال هةةةذا العةةةا
 ) 2.32 3414/3411وفقةةا ً لتقةةديراا مصةةدحة اإلحصةةاماا
العامةةةة والمعدومةةةاا  )2072704..0...0...أليةةةين وسةةةب
ماةةة وسةةبعة وعشةةرين مديةةاراً وأرب ة ماةةة مديةةون ل باألس ةعار
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الجارية بزيادة نسةبتةا  )806بالماةة عةن المتحقةل بالعةا المةال
الماضةة  .) 2.33 3411/3412أمةةا النةةاتل المحدةة لدقطةةاع
ير البترولة بشةقيا الحمةوم والمةاش فيتوقة أن يحقةل نمةواً
نسةةبتا  )3302بالماةةة حيةةن يتوقةة أن ينمةةو القطةةاع الحمةةوم
بنسةةبة  )3.06بالماةةة والقطةةاع المةةاش بنسةةبة  )3305بالماةةة
باألسعار الجارية.
ونتيجةةة لدتعةةداد االقتصةةادي الشةةام الةةذي قامةةا بةةا مصةةدحة
اإلحصةةاماا العامةةة والمعدومةةاا لتحةةدين األنشةةطة االقتصةةادية
لدقطةةةةاع المةةةةاش فقةةةةد تةةةة تنقةةةةيح معةةةةد النمةةةةو الحقيقةةةة لعةةةةا
 ) 2.33 3411/3412ليصةةةبح  )805بالماةةةة بةةةدالً مةةةن )7
بالماة.
أمةا النمةةو باألسةةعار الثابتةةة لةةةذا العةةا فيتوقة أن يشةةةد النةةاتل
المحد ة اإلجمةةال نمةةواً تبدةة نسةةبتا  )608بالماةةة ،إذ يتوقةة أن
يشةد القطاع البترول نمةواً نسةبتا  )505بالماةة ،وأن يبدة نمةو
الناتل المحد لدقطةاع يةر البترولة  )702بالماةة حيةن يتوقة
أن ينمو القطاع الحموم بنسبة  )602بالماةة والقطةاع المةاش
بنسبة  )705بالماةة وبةذلك تصة مسةاهمة القطةاع المةاش فة
النةةاتل المحدةة اإلجمةةال إلةة  )58بالماةةة .وقةةد حققةةا جميةة
األنشةةةطة االقتصةةةةادية الممونةةةةة لدنةةةاتل المحدةةةة لدقطةةةةاع يةةةةر
البترولةةة نمةةةواً ايجابيةةةا إذ يقةةةدر أن يصةةة النمةةةو الحقيقةةة فةةة
الصةةناعاا التحويديةةة يةةر البتروليةةة إلةة  )801بالماةةة ،وفةة
نشاط االتصاالا والنق والتمةزين  )3.07بالماةة ،وفة نشةاط
المةربام والداز والمام  )701بالماة ،وف نشاط التشييد والبنام
 )3.01بالماةةة ،وفة نشةةاط تجةةارة الجمدةةة والتجزاةةة والمطةةاع
والينةةةادل  )801بالماةةةة ،وفةةة نشةةةاط مةةةدماا المةةةا والتةةة مين
والعقاراا ومدماا األعما  )404بالماة.
وقد أيةر الرق القياس لتماليو المعيشةة وهةو أهة م شةراا
المسةةةتوى العةةةا لألسةةةعار ارتياعةةةا ً مةةةال عةةةا 3414/3411
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 ) 2.32نسةةةةبتا  )203بالماةةةةة عمةةةةا مةةةةان عديةةةةا فةةةة عةةةةا
 ) 2.33 3411/3412طبقا ً لدمنةجية وسدة السةد والمةدماا
الجديةةةدة وسةةةنة االسةةةام  ،)2..7بينمةةةا يمثةةة التديةةةر قياسةةةا ً
بالمنةجيةةة القديمةةة وسةةنة االسةةام  ) 3333مةةا نسةةبتا )405
بالماا لنيم اليترة.
أمةةةا معامةةة انممةةةال النةةةاتل المحدةةة اإلجمةةةال لدقطةةةاع يةةةر
البترولةةة الةةةذي يعةةةد مةةةن أهةةة الم شةةةراا االقتصةةةادية لقيةةةام
التضةةم عدةة مسةةتوى االقتصةةاد ممةة فمةةن المتوقةة أن يشةةةد
ارتياعةا ً نسةبتا  )108بالماةةة فة عةةا ) 2.32 3414/3411
مقارنةةة بمةةا مةةان عديةةا ف ة العةةا الماض ة وذلةةك وفق ةا ً لتقةةديراا
مصدحة اإلحصاماا العامة والمعدوماا.
 -2التجارة الخارجية وميزان المدفوعات:
وفقا ً لتقديراا م سسة النقةد العربة السةعودي مةن المتوقة أن
تبدةةةةةة القيمةةةةةةة اإلجماليةةةةةةة لدصةةةةةةادراا السةةةةةةدعية مةةةةةةال عةةةةةةا
 )3،485،...،...،... ) 2.32 3414/3411ألةةةةةةةةةةةةةو
وأرب ماة وممسة وثمةانين مديةار ل بزيةادة نسةبتةا  )3بالماةة
عةةن العةةا المةةال السةةابل ،ممةةا يتوقةة أن تبدةة قيمةةة الصةةادراا
السةةةدعية يةةةر البتروليةةةة حةةةوال  )381،...،...،...ماةةةة
وثالثةةة وثمةةانين مديةةار ل بزيةةادة نسةةبتةا  )4بالماةةة عةةن العةةا
المال الماض  ،وتمث الصادراا السدعية ير البترولية ما نسةبتا )32
بالماة من إجمال الصادراا السدعية.
أمةةةةا الةةةةوارداا السةةةةدعية فيتوقةةةة أن تبدةةةة فةةةة العةةةةا نيسةةةةا
 )48.،...،...،...أربةة ماةةة وثمةةانين مديةةار ل بزيةةادة
نسبتةا  )7بالماة عن العا السابل.
ممةا تشةير التقةديراا األوليةةة لم سسةة النقةد العربة السةةعودي
إلةةة أن الميةةةزان التجةةةاري سةةةيحقل هةةةذا العةةةا فااضةةةا ً مقةةةدار
 )3،..5،...،...،...ألةةو وممسةةة مديةةاراا ل بزيةةادة
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نسةةةبتةا  )3.بالماةةةة عةةةن العةةةا الماضةةة وذلةةةك نتيجةةةة ارتيةةةاع
الصادراا البترولية و ير البترولية.
أمةةةا الحسةةةا الجةةةاري لميةةةزان المةةةدفوعاا فيتوقةةة أن يحقةةةل
فااضا ً مقدار  )663،2..،...،...سا ماة وتسعة وسةتون
مدياراً ومات مديون ل فة العةا المةال الحةال 3414/3411
 ) 2.32مقارنةةةةةة بيةةةةةااض مقةةةةةدار )534،5..،...،...
ممم ماة وأربعة وتسعون مديةاراً وممةم ماةة مديةون ل لدعةا
المةةال الماضةة  ) 2.33 3411/3412بزيةةادة نسةةبتةا )31
بالماة.
 -3التطورات النقدية والقطاع المصرفي:
سةةج عةةرض النقةةود بتعرييةةا الشةةام مةةال األشةةةر العشةةرة
األولةة مةةن العةةا المةةال الحةةال  ) 2.32 3414/3411نمةةواً
نسةةةبتا  )3.بالماةةةة مقارنةةةة بنمةةةو نسةةةبتا  )3.،2بالماةةةة لةةةنيم
اليتةةرة مةةن العةةا المةةال الماضة  .) 2.33 3411/3412ممةةا
ارتيعةةةا الودااةةة المصةةةرفية مةةةال اليتةةةرة نيسةةةةا بنسةةةبة )3،5
بالماةةة  ،أمةةا عدةة المسةةتوى السةةنوي فحققةةا نمةةواً بدةة )31،3
بالماة مقارنةة بالعةا الماضة  .وارتية إجمةال مطدوبةاا البنةوك
من القطاعين العةا والمةاش مةال اليتةرة نيسةةا بنسةبة )3305
بالماة ،وواصدا البنوك تدعي مالمتةا المالية إذ ارتيعا ر وم
أموالةةةا واحتياطياتةةةا مةةال اليتةةرة نيسةةةا بنسةةبة  )3.01بالماةةة
لتصةةة إلةةة  )23.0...0...0...ماتةةةين وعشةةةرة مديةةةاراا
ل.
 -1السوق المالية:
اتمةةةةذا هياةةةةة السةةةةول الماليةةةةة مةةةةال العةةةةا المةةةةال الحةةةةال
 ) 2.32 3414/3411العديةةةد مةةةن المطةةةواا الةادفةةةة لتنيةةةي
إصةةةدار األورال الماليةةةة وتةةةوفير المزيةةةد مةةةن العدالةةةة والشةةةيافية
واإلفصا ف معامالتةا .فضمن إطار تطةوير األنيمةة والقةوانين
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الالزمة لدع البنية التشريعية لدسول المالية واالرتقام بةةا أصةدر
مجدةةةم هياةةةة السةةةول الماليةةةة قةةةراراا بتعةةةدي قواعةةةد التسةةةجي
واإلدرال وقاامة المصطدحاا المستمدمة فة لةوااح هياةة السةول
المالية وقواعدها ،وتعدي الاحة االندمال واالستحواذ وآلية جديدة
إلدرال وتداو حقةول األولويةة مورقةة ماليةة لدشةرماا المدرجةة
فةة السةةول الماليةةة ،ومشةةروع قواعةةد الميايةةة الماليةةة  ،ولتطبيةةل
أفض معايير وقواعد حوممةة الشةرماا ألزمةا الةياةة الشةرماا
بوضةةة أنيمةةةة وضةةةوابط لدرقابةةةة الدامديةةةة وسياسةةةة لتعةةةارض
المصالح إل جان تعدي التعديماا الماصة بنعالناا الشةرماا
المدرجة.
وفةة مجةةا زيةةادة عمةةل السةةول الماليةةة وتةةوفير المزيةةد مةةن
اليةةرش والقنةةواا االسةةتثمارية ،وافقةةا الةياةةة عدة طةةر جةةزم
مةةن أسةةة  )7سةةةب شةةرماا لالمتتةةا العةةةا  ،وطةةر صةةةموك
لشةةةةةرمة واحةةةةةدة ،وإصةةةةةدار حقةةةةةول أولويةةةةةة لةةةةةثالن شةةةةةرماا،
ورمـصـا لـ  )8صناديل استثمارية عامة ،ورمصةا الةياةة لةـ
 )4شرماا جديدة ف ممارسة أنشطة أعما األورال المالية.
واستمرا الةياة ف جةودها لتنمية الوع االستثماري لدى
المتعامدين ف األورال المالية حين أقيما العديد من حمالا
التوعية والتثقيو المال ف مجا المطابقة وااللتزا وممافحة
س األموا وتموي اإلرها .
 -5تطورات أخرى:
أ -أثن تقرير صندول النقد الدول لعا  ) 2.32عدة السياسةاا
االقتصةةةادية لدممدمةةةة المتمثدةةةة فةةة اسةةةتمد إيراداتةةةةا النيطيةةةة
المرتيعة لتعجي التقد نحةو إحةراز أهةداو التنميةة المحديةة .فقةد
تة اإلعةالن عةن مبةادراا جديةدة عةا  ) 2.33لتسةري وتيةرة
التقةةد نحةةو معالجةةة القضةةايا االجتماعيةةة المدحةةة ،بمةةا فةة ذلةةك
التوييةةةةو ،وتةةةةوفير السةةةةمن ،وتمويةةةة المشةةةةروعاا الصةةةةديرة
والمتوسةةطة .وذمةةر التقريةةر أن آثةةار التةةداعياا السةةدبية الناجمةةة
عن االضطراباا فة المنطقةة وأزمةة منطقةة اليةورو محةدودة
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حتةة اين ،ورحةة المةةديرون التنييةةذيون بالصةةندول بمةةا تبذلةةا
الممدمة من جةود لتحقيل االستقرار فة أسةوال الةنيط.ممةا أثنة
المةةديرون عدةة جةةةود الحمومةةة لتعزيةةز الرقابةةة الماليةةة وإدارة
المماطر ورحبوا بالتحسيناا المدمدة عدة نيةا ممافحةة سة
األموا وتموي اإلرها .
 أيةر تقرير لمجموعة العشرين ب ن الممدمةة جةاما فة المرتبةةاألولةة بةةين أعضةةام المجموعةةة فةة تنييةةذ التزامةةاا مجموعةةة
العشرين والمتمثدة فة اإلصةالحاا الةيمديةة واالنضةباط المةال
وإصةةال الم سسةةاا الماليةةة وتنيةةي األسةةوال الماليةةة ومقاومةةة
سياسة الحماية التجارية والتقد المحرز فة تنييةذ جةدو أعمةا
التنمية.
ل -أعدنةةا ومالةةة سةةتاندرد آنةةد بةةورز لدتصةةنيو االاتمةةان محافيةةة
الممدمةةة عدةة تصةةنييةا االاتمةةان السةةيادي المرتيةة  )AA-مةة
نيرة مستقبدية مستقرة ،وي ت هذا اإلعالن ت ميداً لمتانة اقتصةاد
الممدمة وقوة مرمزها المال عالمياً.
د -تمةةةا الموافقةةةة عدةةة إنشةةةام بعةةةض الةياةةةاا الحموميةةةة وبعةةةض
األنيمةةة والتنييمةةةاا الجديةةةدة والقواعةةةد واإلجةةةراماا وتشةةةم :
إنشام هياة تقوي التعدي العا  ،وإنشام هياة اإلذاعةة والتديزيةون،
وإنشام الةياةة العامةة لإلعةال المراة والمسةموع ،وإنشةام هياةة
لدنقةة العةةا  ،وتنيةةي ومالةةة األنبةةام السةةعودية ،ونيةةا مراقبةةة
شةةرماا التموية  ،وتنيةةي المجمة اليقةة  ،ونيةةا التنييةةذ تنييةةذ
األحما الصادرة من المحام ) ،ونيا التموية العقةاري ،ونيةا
اإليجةةةار التمةةةويد  ،ونيةةةا الةةةرهن العقةةةاري المسةةةج  ،ونيةةةا
المقيّمةةةين المعتمةةةدين ،ونيةةةا ممافحةةةة سةةة األمةةةوا  ،ونيةةةا
التحمةةي  ،ونيةةا المراقبةةة الصةةحية فةة منافةةذ الةةدمو  ،وإقةةرار
إنشةةام مدينةةة صةةناعية ف ة منطقةةة الحةةدود الشةةمالية باسةة مدينةةة
وعد الشما لدصناعاا التعدينية).
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أن يحيي لةذ البالد قااةد مسةيرتةا مةاد
وف المتا نس
الحرمين الشرييين المدك عبد بن عبدالعزيز وسمو ول عةةد
األمةن
األمين ناا رايم مجدم الوزرام وأن ية يدي عديةةا نعمةة
ي
واالستقرار.
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