
  بيان من وزارة الماليةبيان من وزارة المالية    

بمناسبة صدور الميزانية العامةة لددولةة لدعةا  بمناسبة صدور الميزانية العامةة لددولةة لدعةا  وزارة المالية وزارة المالية   ر  ر  س  س  ي  ي    
  الحةةةال الحةةةال   لدعةةةا  المةةةال لدعةةةا  المةةةال   النتةةةاال الماليةةةةالنتةةةاال الماليةةةةإيضةةةا  إيضةةةا    34134155//34134144المةةةال  المةةةال  
العامة لددولةة العامة لددولةة دميزانية دميزانية لللمالمح الرايسية لمالمح الرايسية ااستعراض ستعراض ااوو    34341144//34341111

، ، د الةةوطن د الةةوطن قتصةةاقتصةةاالالوتطةةوراا اوتطةةوراا ا  ،،34134155//34134144  الجديةةدالجديةةد  لدعةةا  المةةال لدعةةا  المةةال 
  يد :يد :  وفقاً لماوفقاً لماوذلك وذلك 

  ::11334141//33334141  الحاليالحالي  الماليالمالي  عامعاملللل  النتائج الماليةالنتائج المالية: : أولا أولا 

  ::العامةالعامة  اإليراداتاإليرادات -4

ق ةةة  و  ق ةةة ي ت  و  المةةةال  المةةةال    عةةةا عةةةا للفةةة  نةايةةةة افةةة  نةايةةةة ا  اإليةةةراداا اليعديةةةةاإليةةةراداا اليعديةةةةأن تصةةة  أن تصةةة    ي ت 
تسةةعة تسةةعة ووتةةين تةةين ألةةو وماألةةو وما( ( 55001313220033.......0...0...0...0إلةة    إلةة      الحةةال الحةةال 

( ( 7777ةا  ةا  بزيةةادة نسةةبتبزيةةادة نسةةبت  وثالثةةين مديةةاراً وممةةم ماةةة مديةةون لوثالثةةين مديةةاراً وممةةم ماةةة مديةةون ل
تمثة  إيةراداا تمثة  إيةراداا   منةامنةا  ( بالماة( بالماة3232  بالماة عن المقدر لةا بالميزانية بالماة عن المقدر لةا بالميزانية 

  ..بتروليةبترولية

  ::العامةالعامة  المصروفاتالمصروفات  --22

ق ةةة  و  ق ةةة ي ت  و    المةةةال  الحةةةال المةةةال  الحةةةال   عةةةا عةةةا لدلد  اليعديةةةةاليعديةةةةمصةةةروفاا مصةةةروفاا الالأن تبدةةة  أن تبدةةة    ي ت 
  لل  مديةارمديةار  وممسةينوممسةين  وثالثةوثالثةثمان ماة ثمان ماة ( ( ...0...0.....0...0....88551100  

  ،،للمديةار مديةار   وسةتينوسةتين  وثالثةوثالثةة ة ماما  ((...0...0.....0...0....33661100    بزيادةبزيادة
ة  ( بالماة( بالماة21062106    نسبتةانسبتةاوو ةعم  م  م  ــوال ت شةوال ت شة  ،،ا صةدرا بةا الميزانيةةا صةدرا بةا الميزانيةةعم 

ةةةش مشةةةاري  البرنةةةامل اإلضةةةاف  ــمةةةمةةة  أعةةةال أعةةةال   ااااــروفةةةروفةةةــالمصالمص م  ةةةش مشةةةاري  البرنةةةامل اإلضةةةاف  ا ي  م  ا ي 
م   م  الم  ل ةةة مةةن فةةااض إيةةراداا الميزانيةةاا السةةابقةالم  ل ةةة مةةن فةةااض إيةةراداا الميزانيةةاا السةةابقةو  ر أن   و  ةةد  ر أن والتةة  ي ق  ةةد  والتةة  ي ق 

  العةةةةةا  المةةةةةال  الحةةةةةال العةةةةةا  المةةةةةال  الحةةةةةال يبدةةةةة  المنصةةةةةرو عديةةةةةةا فةةةةة  نةايةةةةةة يبدةةةةة  المنصةةةةةرو عديةةةةةةا فةةةةة  نةايةةةةةة 
ل حيةةةن أنةةةةا ل حيةةةن أنةةةةا   مديةةةارمديةةةار  سةةةتة وأربعةةةينسةةةتة وأربعةةةين( ( ...0...0.....0...0....464600  

تمةةةو  مةةةن الحسةةةاباا الميتوحةةةة لةةةةذا الدةةةرض بم سسةةةة النقةةةد تمةةةو  مةةةن الحسةةةاباا الميتوحةةةة لةةةةذا الدةةةرض بم سسةةةة النقةةةد 
  العرب  السعودي.العرب  السعودي.
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ممةةا   الرواتة  ومةاالرواتة  ومةا  ف  المصةروفااف  المصةروفاا  الزيادةالزيادة  تدكتدكوتشم  وتشم   ممةةا فة  ح  فة  ح 
تدطيةة الزيةادة فة  تدطيةة الزيةادة فة  وو  ،،هةـ(هةـ(34143414لدشةر الثالن عشر  صير عةا  لدشةر الثالن عشر  صير عةا  

ماد  الحرمين ماد  الحرمين الصرو عد  األعما  التنييذية المتعدقة بمشروع الصرو عد  األعما  التنييذية المتعدقة بمشروع 
لمسةةجد الحةةرا  لمسةةجد الحةةرا  ااتوسةةعة توسةةعة ين المدةةك عبةةد  بةةن عبةةدالعزيز لين المدةةك عبةةد  بةةن عبةةدالعزيز لالشةةرييالشةةريي

واسةةتمما  تعويضةةاا نةةزع مدميةةة العقةةاراا وتوسةةعة المسةةجد واسةةتمما  تعويضةةاا نةةزع مدميةةة العقةةاراا وتوسةةعة المسةةجد 
الصةةرو عدةة  بعةةض المشةةاري  الصةةرو عدةة  بعةةض المشةةاري  الزيةةادة فةة  الزيةةادة فةة  وو  ،،النبةةوي الشةةريوالنبةةوي الشةةريو

      ..التنموية والمدمية األ مرىالتنموية والمدمية األ مرى

ممةةةا تتضةةةمن الزيةةةادة فةةة  المصةةةروفاا االلتزامةةةاا المترتبةةةة ممةةةا تتضةةةمن الزيةةةادة فةةة  المصةةةروفاا االلتزامةةةاا المترتبةةةة 
  بددةةةةةةةةا أمثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن   بددةةةةةةةةا أمثةةةةةةةةر مةةةةةةةةن نتيجةةةةةةةةة تثبيةةةةةةةةا العةةةةةةةةامدين والتةةةةةةةةنتيجةةةةةةةةة تثبيةةةةةةةةا العةةةةةةةةامدين والتةةةةةةةة

وتعةةةةةةةويض وتعةةةةةةةويض   ( عشةةةةةةةرة مديةةةةةةةاراا ل،( عشةةةةةةةرة مديةةةةةةةاراا ل،...0...0...3.0...0...0...3.0  
  ااصةةةندول التنميةةةة العقاريةةةة عةةةن اإلعيةةةاماا وزيةةةادة رأم مالةةةصةةةندول التنميةةةة العقاريةةةة عةةةن اإلعيةةةاماا وزيةةةادة رأم مالةةة

صةةندول التنميةةة الصةةناعية السةةعودي والبالدةةة أمثةةر صةةندول التنميةةة الصةةناعية السةةعودي والبالدةةة أمثةةر مةةا  مةةا  ورأم ورأم 
وممةةةم ماةةةة وممةةةم ماةةةة   مديةةةاراً مديةةةاراً عشةةةر عشةةةر ( تسةةةعة ( تسةةةعة ...0...0..305...0...0..33305مةةةن  مةةةن  

يجة زيادة عدد يجة زيادة عدد مديون ل، وإعانة الباحثين عن العم   حافز( نتمديون ل، وإعانة الباحثين عن العم   حافز( نت
المسةتييدين وي توقة  أن يبدةة  مةا سةةيت  صةرفا لةةةذا الدةرض حتةة  المسةتييدين وي توقة  أن يبدةة  مةا سةةيت  صةرفا لةةةذا الدةرض حتةة  

( ثالثةين ( ثالثةين ...0...0...1.0...0...0...1.0هـ نحةو  هـ نحةو  34143414شةر صير شةر صير نةاية نةاية 
    مديار ل.مديار ل.

مال  العةا  المةال  مال  العةا  المةال  رحا رحا الت  ط  الت  ط  المشاري  المشاري  عقود عقود وقد بد  عدد وقد بد  عدد   
  اً اً ( عقةةد( عقةةد......22  نحةةو نحةةو تمةةا مراجعتةةةا مةةن قبةة  الةةوزارة تمةةا مراجعتةةةا مةةن قبةة  الةةوزارة وو  الحةةال الحةةال 

ماةةة ماةةة   ((...0...0...0...0......31317700    مةةا يقةةار مةةا يقةةار ماليةةة ماليةةة تبدةة  قيمتةةةا اإلجتبدةة  قيمتةةةا اإلج
وتشةم  هةذ  المشةاري  مةا تة  تمويدةا وتشةم  هةذ  المشةاري  مةا تة  تمويدةا   ،،لل  مديارمدياروثالثين وثالثين   وسبعةوسبعة

  ..سابقةسابقةالميزانياا الالميزانياا الإيراداا إيراداا من فوااض من فوااض 

ين العام:   -3 ين العام:الدَّ   الدَّ

ين العا  بنةاية ي توق  أن ي توق  أن  ين العا  بنةاية ينميض حج  الد    العا  المال  الحةال العا  المال  الحةال ينميض حج  الد 
ثمانيةةةةة ثمانيةةةةة ( ( ...0...0...0...3838008848480   ( إلةةةة   ( إلةةةة  2.32.322    34134144//34134111

ثِّة    مديةون لمديةون ل  وثمانيةة وأربعةينوثمانيةة وأربعةين  ماةةماةةثمةان ثمةان مديةاراً ومديةاراً وتسعين تسعين وو ثِّة  وي م  وي م 
  ( بالماةةةةة مةةةةن النةةةةاتل المحدةةةة  اإلجمةةةةال  المتوقةةةة  لعةةةةا ( بالماةةةةة مةةةةن النةةةةاتل المحدةةةة  اإلجمةةةةال  المتوقةةةة  لعةةةةا 106106  
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 ( مقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمبدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ( مقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة بمبدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  2.32.322    34134144//34134111
وممةةم وممةةم   اً اً مديةةارمديةةاروثالثةةين وثالثةةين   وممسةةةوممسةةة( ماةةة ( ماةةة ...0...0.....0...0..3153150055  

  34134111//34134122ل بنةايةةةة العةةةا  المةةةال  الماضةةة  ل بنةايةةةة العةةةا  المةةةال  الماضةةة  ماةةةة مديةةةون ماةةةة مديةةةون 
  2.32.333.) .)       

  ::55334141//11334141  القادمالقادم  الماليالمالي  عامعاملللل  للدولةللدولة  : الميزانية العامة: الميزانية العامة  انياا انياا ثث

للعام الماالي للعام الماالي   العامة للدولةالعامة للدولة  تقديرات عناصر الميزانيةتقديرات عناصر الميزانيةفيما يلي فيما يلي 
41341311//41341355::  

ا      --33 ر  ا  ق ةةةةدِّ ر    ((...0...0...8230...0...0...8230بمبدةةةة   بمبدةةةة   العامةةةةة العامةةةةة يةةةةراداا يةةةةراداا اإلاإلق ةةةةدِّ
  ل.ل.مديار مديار ثمان ماة وتسعة وعشرين ثمان ماة وتسعة وعشرين 

ا  النيقةاا العامةة بمبدة    --22 د  دِّ ا  النيقةاا العامةة بمبدة  ح  د  دِّ ثمةان ثمةان   ((...0...0...2.0...0...0...882.0  ح 
  ل.ل.مديار مديار ماة وعشرين ماة وعشرين 

تسعة تسعة   ((...0...0...30...0...0...30ف  الميزانية بمبد   ف  الميزانية بمبد     يااضيااضالال  ر  ر  دِّ دِّ ق  ق  ي  ي    --11
  ..لل  اااامديارمديار

  الماليالمالي  عامعاملللل  العامة للدولةالعامة للدولة  لميزانيةلميزانيةلللرئيسية لرئيسية ااالمالمح المالمح : :   ثالثاا ثالثاا 
11334141//55334141::  

امية المريمةةة وألهميةةة تعزيةةز مسةةيرة امية المريمةةة وألهميةةة تعزيةةز مسةةيرة لتوجيةةةاا السةةلتوجيةةةاا السةةبنةةاًم عدةة  ابنةةاًم عدةة  ا
إيجةةاد مزيةةد مةةن إيجةةاد مزيةةد مةةن البياةةة االسةةتثمارية التةة  مةةن شةة نةا البياةةة االسةةتثمارية التةة  مةةن شةة نةا   جي جي وتشةةوتشةةالتنميةةة التنميةةة 

  ،،دفةة  عجدةةة النمةةو االقتصةةاديدفةة  عجدةةة النمةةو االقتصةةاديووفةةرش العمةة  لدمةةواطنين بمشةةياة   فةةرش العمةة  لدمةةواطنين بمشةةياة   
عدة  عدة    34134155//34134144استمر الترميز فة  الميزانيةة لدعةا  المةال  القةاد  استمر الترميز فة  الميزانيةة لدعةا  المةال  القةاد  

قطاعةةاا التعدةةي ، والصةةحة، والمةةدماا األمنيةةة قطاعةةاا التعدةةي ، والصةةحة، والمةةدماا األمنيةةة لل  المشةةاري  التنمويةةةالمشةةاري  التنمويةةة
ميةةةةةا  والصةةةةةرو الصةةةةةح ، والطةةةةةرل، ميةةةةةا  والصةةةةةرو الصةةةةةح ، والطةةةةةرل، واالجتماعيةةةةةة والبدديةةةةةة، والواالجتماعيةةةةةة والبدديةةةةةة، وال

  والتعامالا اإللمترونية، ودع  البحن العدم .والتعامالا اإللمترونية، ودع  البحن العدم .

بةةرامل ومشةةاري  جديةةدة ومراحةة  إضةةافية بةةرامل ومشةةاري  جديةةدة ومراحةة  إضةةافية   تضةةمنا الميزانيةةةتضةةمنا الميزانيةةةوو  
  نحةةةونحةةةو  تبدةةة  قيمتةةةا اإلجماليةةةتبدةةة  قيمتةةةا اإلجماليةةةعتمادهةةا عتمادهةةا ااالمشةةاري  التةةة  سةةبل المشةةاري  التةةة  سةةبل لةةبعض لةةبعض 

. ووفقةةاً . ووفقةةاً لل  مديةةارمديةةار  ماتةةين وممسةةة وثمةةانينماتةةين وممسةةة وثمةةانين  ((...0...0...50...0...0...228850  
فقةةد تةة  التنسةةيل بةةين وزارة الماليةةة ووزارة فقةةد تةة  التنسةةيل بةةين وزارة الماليةةة ووزارة لمةةا جةةرى العمةة  عديةةا لمةةا جةةرى العمةة  عديةةا 
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االقتصةةاد والتمطةةيط بشةة ن البةةرامل والمشةةاري  المدرجةةة فةة  مطةةة االقتصةةاد والتمطةةيط بشةة ن البةةرامل والمشةةاري  المدرجةةة فةة  مطةةة 
  ..34123412//34133413التنمية التاسعة الت  بدأا ف  العا  المال  التنمية التاسعة الت  بدأا ف  العا  المال  

  الميزانية العامة لددولةالميزانية العامة لددولة  ما تضمنتاما تضمنتااستعراض ألبرز استعراض ألبرز ف  ما يد  ف  ما يد  وو
  ..الرايسيةالرايسية  اعاااعااالقطالقطلإلنيال عد  لإلنيال عد  ممصصة ممصصة   من إعتماداامن إعتماداا

  قطاع التعليم:قطاع التعليم:  ــ ــ   44

بدةةة  مةةةا تةةة  تمصيصةةةا لقطةةةاع التعدةةةي  العةةةا  والتعدةةةي  العةةةال  بدةةة  مةةةا تةةة  تمصيصةةةا لقطةةةاع التعدةةةي  العةةةا  والتعدةةةي  العةةةال  
( ( ...0....0.....00......2.2.4400    مةةةةا يقةةةةار مةةةةا يقةةةةار وتةةةةدري  القةةةةوى العامدةةةةة وتةةةةدري  القةةةةوى العامدةةةةة 

( بالماةة مةن ( بالماةة مةن 2255    نسةبةنسةبة  حوال حوال ل ويمث  ل ويمث    اااامديارمدياروأربعة وأربعة   ينينتتماما
( بالماةة عةن مةا ( بالماةة عةن مةا 2233    تقةار تقةار النيقاا المعتمدة بالميزانية، وبزيةادة النيقاا المعتمدة بالميزانية، وبزيةادة 

ع بميزانيةةةةةةة العةةةةةةا  المةةةةةةال  الحةةةةةةال  ع بميزانيةةةةةةة العةةةةةةا  المةةةةةةال  الحةةةةةةال  تةةةةةة  تمصيصةةةةةةا لدقطةةةةةةاتةةةةةة  تمصيصةةةةةةا لدقطةةةةةةا
34134111//34134144..  

في  مجا  التعدي  العا  سيستمر العم  ف  تنييذ مشروع المدةك في  مجا  التعدي  العا  سيستمر العم  ف  تنييذ مشروع المدةك 
عبةةدالعزيز لتطةةوير التعدةةي  "تطةةوير" البالدةةة تمالييةةا عبةةدالعزيز لتطةةوير التعدةةي  "تطةةوير" البالدةةة تمالييةةا   بةةنبةةنااعبةةد  عبةةد  

  شةةةرمة   شةةةرمة ( تسةةةعة مديةةةاراا ل مةةةن مةةةال( تسةةةعة مديةةةاراا ل مةةةن مةةةال...0...0...30...0...0...30  
  "تطوير التعدي  القابضة"."تطوير التعدي  القابضة".

وتسةعة وتسةعة   ماةةماةة  مممممم( ( 513513  إلنشام إلنشام وتضمنا الميزانية مشاري  وتضمنا الميزانية مشاري  
بقيمةةة بقيمةةة لدبنةةين والبنةةاا فةة  جميةة  المنةةاطل لدبنةةين والبنةةاا فةة  جميةة  المنةةاطل   جديةةدةً جديةةدةً   مدرسةةةً مدرسةةةً   وثالثةةينوثالثةةين

( ثالثة مدياراا وتس  ماة مديةون ( ثالثة مدياراا وتس  ماة مديةون ...0...0..103...0...0..103تص  إل   تص  إل   
إضةةافة إلةة  المةةدارم الجةةاري تنييةةذها حاليةةاً البةةال  عةةددها إضةةافة إلةة  المةةدارم الجةةاري تنييةةذها حاليةةاً البةةال  عةةددها ل، ل، 
( ( .75.75    اسةةتال اسةةتال هةةذا العةةا  هةةذا العةةا  تةة  تةة  وو  وتسةة  ماةةة مدرسةةةوتسةة  ماةةة مدرسةةةألةةو ألةةو ( ( ..33..33  

نسةةبة المبةةان  نسةةبة المبةةان  لك تةةنميض لك تةةنميض ذذبةةبةةوو  جديةةدةً جديةةدةً   مدرسةةةمدرسةةة  وممسةةينوممسةةيناةةة اةةة مم  سةةب سةةب 
بنسةبة بنسةبة   ةة( بالماةة عدة  مسةتوى الممدمةة مقارنة( بالماةة عدة  مسةتوى الممدمةة مقارنة2222المست جرة إل   المست جرة إل   

  ..هـهـ.341.341( بالماة ف  عا  ( بالماة ف  عا  4343  

مشةةاري  مشةةاري  عتمةةد عتمةةد أ  أ  البياةةة التعديميةةة المناسةةبة فقةةد البياةةة التعديميةةة المناسةةبة فقةةد   بةةةدو تةةوفيربةةةدو تةةوفيروو
وألعمةا  ترميمةاا وألعمةا  ترميمةاا   مدرسةة لدبنةين والبنةاامدرسةة لدبنةين والبنةاا  ألي ألي ( ( ...2...2    لت هي لت هي 

ديميةةةة بممتدةةةو المنةةةاطل وإضةةةافة فصةةةو  دراسةةةية ديميةةةة بممتدةةةو المنةةةاطل وإضةةةافة فصةةةو  دراسةةةية المبةةةان  التعالمبةةةان  التع
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وتجةيةةةز وت ثيةةةن المةةةدارم والممتبةةةراا المدرسةةةية وتجةيزهةةةا وتجةيةةةز وت ثيةةةن المةةةدارم والممتبةةةراا المدرسةةةية وتجةيزهةةةا 
بتمةاليو تبدة  بتمةاليو تبدة    بالوساا  التعديمية ومعام  وأجةةزة الحاسة  ايلة بالوساا  التعديمية ومعام  وأجةةزة الحاسة  ايلة 

ماتةةين وممسةةة وثالثةةين ماتةةين وممسةةة وثالثةةين وو( ثالثةةة مديةةاراا ( ثالثةةة مديةةاراا ...0...102150...0...102150  
راا راا تضمنا الميزانية مشاري  إلنشام مبةان  إداتضمنا الميزانية مشاري  إلنشام مبةان  إدا، مما ، مما مديون لمديون ل

ز عدميةةةة ز عدميةةةة التربيةةةة والتعدةةةي  وصةةةاالا متعةةةددة األ ةةةراض ومرامةةةالتربيةةةة والتعدةةةي  وصةةةاالا متعةةةددة األ ةةةراض ومرامةةة
توفير متطدبةاا السةالمة توفير متطدبةاا السةالمة للت  اعتماد مشروع ت  اعتماد مشروع لقطاع التعدي  العا . ولقطاع التعدي  العا . و

( ثمةةان ( ثمةةان ...،...،..8...،...،..8    بمبدة بمبدة فة  المبةةان  المدرسةية واإلداريةةة فة  المبةةان  المدرسةية واإلداريةةة 
      ماة مديون ل.ماة مديون ل.

لدجامعةة لدجامعةة تضمنا الميزانية اعتماداا تضمنا الميزانية اعتماداا ف  مجا  التعدي  العال  ف  مجا  التعدي  العال  وو
المةةةدن المةةةدن   السةةةتمما السةةةتمما مشةةةاري  مشةةةاري  اعتمةةةاد اعتمةةةاد   تةةة تةةة وو  ،،إللمترونيةةةةإللمترونيةةةةااالسةةةعودية السةةةعودية 
أمثر أمثر ف  عدد من الجامعاا تبد  تمالييةا ف  عدد من الجامعاا تبد  تمالييةا وت هي  المدياا وت هي  المدياا الجامعية الجامعية 

  ماةة مديةونماةة مديةون  وأرب وأرب   اً اً مديارمديارثالثة عشر ثالثة عشر ( ( ...،...،...،...،....44،،3131    منمن
مديةة مديةة   ةةعشةرعشةر  ممةمممةم( ( 3535الفتتةا   الفتتةا   اعتماد النيقةاا الالزمةة اعتماد النيقةاا الالزمةة وول، ل، 
جديةةدة لمشةةروع جديةةدة لمشةةروع   ةةإضةةافيإضةةافيمرحدةةة مرحدةةة ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة   ..جديةةدةجديةةدة

ليصة  ليصة    مسامن أعضةام هياةة التةدريم والةذي يجةري تنييةذ  حاليةاً مسامن أعضةام هياةة التةدريم والةذي يجةري تنييةذ  حاليةاً 
  الممصصةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةا فةةةةةةةةة  الميزانيةةةةةةةةةةالممصصةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةا فةةةةةةةةة  الميزانيةةةةةةةةةة  التمةةةةةةةةةاليوالتمةةةةةةةةةاليو  إجمةةةةةةةةةال إجمةةةةةةةةةال 

. . مديةةون لمديةةون ل    وماتةةوماتةة  اً اً مديةةارمديةةارعشةةر عشةةر   أربعةةةأربعةةة( ( ...،...،..34،2...،...،..34،2  
التمةاليو التمةاليو     لتصة لتصة ( مستشيياا جامعية جديدة ( مستشيياا جامعية جديدة 11    إنشامإنشامت  اعتماد ت  اعتماد وو

أمثةةةةةةر مةةةةةةن أمثةةةةةةر مةةةةةةن إلةةةةةة  إلةةةةةة    الجامعيةةةةةةةالجامعيةةةةةةة  ااالمستشةةةةةةيياالمستشةةةةةةييا  إلنشةةةةةةامإلنشةةةةةةامالمعتمةةةةةةدة المعتمةةةةةةدة 
ن مديةةون ن مديةةون وممسةةيوممسةةي  اتةةيناتةةينوموم  اااامديةةارمديةةار  أربعةةةأربعةةة( ( 4،254،25.....،...،...،...،  

  ل. ل. 

فةنن فةنن   المةارج المةارج   لإلبتعةانلإلبتعةانبرنةامل مةاد  الحةرمين الشةرييين برنةامل مةاد  الحةرمين الشةرييين أما أما 
والمةةوييين الدارسةةين فةة  والمةةوييين الدارسةةين فةة  المبتعثةةين مةةن الطدبةةة والطالبةةاا المبتعثةةين مةةن الطدبةةة والطالبةةاا عةةدد عةةدد 

  فةةة  حةةةدودفةةة  حةةةدودشةةةرو عدةةةية  وزارة التعدةةةي  العةةةال  شةةةرو عدةةةية  وزارة التعدةةةي  العةةةال  المةةةارل الةةةذين ت  المةةةارل الةةةذين ت  
بنيقةةاا سةةنوية بنيقةةاا سةةنوية طالةة  وطالبةةة طالةة  وطالبةةة   لةةولةةوأأن ن يي( ماةةة وعشةةر( ماةةة وعشةةر...،.32...،.32  

وسةةا ماةةة وسةةا ماةةة   مديةةاراً مديةةاراً ن ن ريري( واحةةد وعشةة( واحةةد وعشةة.،..،..23،6.،..،..23،6....    تصةة تصةة 
    مديون ل.مديون ل.
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اعتمةاد تمةاليو إلنشةام اعتمةاد تمةاليو إلنشةام تة  تة  ف  مجا  التدري  التقن  والمةن  ف  مجا  التدري  التقن  والمةن  وو
أمثةةةةةر مةةةةةن أمثةةةةةر مةةةةةن   تبدةةةةة  قيمتةةةةةةا التقديريةةةةةةتبدةةةةة  قيمتةةةةةةا التقديريةةةةةةمديةةةةةاا ومعاهةةةةةد جديةةةةةدة مديةةةةةاا ومعاهةةةةةد جديةةةةةدة 

ل ل ثالثةةةة مديةةةاراا وممةةةم ماةةةة مديةةةون ثالثةةةة مديةةةاراا وممةةةم ماةةةة مديةةةون ( ( ...،...،...،...،....55،،11  
المعاهةد لزيةادة الطاقةة المعاهةد لزيةادة الطاقةة وو  المديةااالمديةاا  وتشدي  عةدد مةنوتشدي  عةدد مةن    افتتاافتتانيقاا نيقاا وو

لدمديةةاا والمعاهةةد التابعةةة لدم سسةةة العامةةة لدتةةدري  لدمديةةاا والمعاهةةد التابعةةة لدم سسةةة العامةةة لدتةةدري    االسةةتيعابيةاالسةةتيعابية
  التقن  والمةن . التقن  والمةن . 

  ::ةةجتماعيجتماعيللالخدمات الصحية والتنمية االخدمات الصحية والتنمية ا  ــ ــ   22

بدةةةة  مةةةةا مصةةةةش لقطاعةةةةاا المةةةةدماا الصةةةةحية والتنميةةةةة بدةةةة  مةةةةا مصةةةةش لقطاعةةةةاا المةةةةدماا الصةةةةحية والتنميةةةةة 
  لل  مديةةةارمديةةةار  ماةةةةماةةةة( ( ...0...0...0...0...0...0....33    حةةةوال حةةةوال جتماعيةةةة جتماعيةةةة الالاا

ما ت  تمصيصا بميزانيةة العةا  ما ت  تمصيصا بميزانيةة العةا        ( بالماة عن( بالماة عن3636بزيادة نسبتةا  بزيادة نسبتةا  
  ..34134144//34134111المال  الحال  المال  الحال  

وتضمنا الميزانية مشاري  صحية السةتمما  إنشةام وتجةيةز وتضمنا الميزانية مشاري  صحية السةتمما  إنشةام وتجةيةز 
مرامةةةةز الرعايةةةةة الصةةةةحية األوليةةةةة بجميةةةة  منةةةةاطل الممدمةةةةة، مرامةةةةز الرعايةةةةة الصةةةةحية األوليةةةةة بجميةةةة  منةةةةاطل الممدمةةةةة، 

ومرمةةزاً ومرمةةزاً   جديةةدةً جديةةدةً عشةةر مستشةةيً  عشةةر مستشةةيً    ةةتسةةعتسةةع( ( 3333ومشةةاري  إلنشةةام  ومشةةاري  إلنشةةام  
  اسةةتمما  ت ثيةةن وتجةيةةز عةةدد مةةن المرافةةل   اسةةتمما  ت ثيةةن وتجةيةةز عةةدد مةةن المرافةةل طبيةةاً ، إضةةافة إلةةطبيةةاً ، إضةةافة إلةة

  ..وير المستشيياا القاامةوير المستشيياا القاامةططوتوت  واإلسمانواإلسمانالصحية الصحية 

جديةةةدًة جديةةةدًة     مستشةةةيمستشةةةياثنةةةين اثنةةةين ماةةةة وماةةةة و( ( 3.23.2ويجةةةري حاليةةةاً تنييةةةذ  ويجةةةري حاليةةةاً تنييةةةذ  
ثالثةة وعشةرين ثالثةة وعشةرين ( ( ...21...21بمناطل الممدمة بطاقة سةريرية تبدة   بمناطل الممدمة بطاقة سةريرية تبدة   

ألةةو سةةرير، باإلضةةافة إلةة  ممةةم مةةدن طبيةةة بممتدةةو منةةاطل ألةةو سةةرير، باإلضةةافة إلةة  ممةةم مةةدن طبيةةة بممتدةةو منةةاطل 
آالو وماتة  آالو وماتة    ةة( سةت( سةت..62..62جماليةة تبدة   جماليةة تبدة   إإ  الممدمة بسعة سةريريةً الممدمة بسعة سةريريةً 

اسةةتال  اسةةتال    34134144//34134111تةة  مةةال  العةةا  المةةال  الحةةال  تةة  مةةال  العةةا  المةةال  الحةةال  وو  ..سةةريرسةةرير
بممتدةو منةاطل الممدمةة بممتدةو منةاطل الممدمةة   ةً ةً مستشةيً  جديةدمستشةيً  جديةدوعشةرين وعشةرين   تسعةتسعة( ( 2323  

وممسةين وممسةين ممسةة آالو وسةب  ماةة ممسةة آالو وسةب  ماةة   ((.575.575تبدة   تبدة     بطاقة سةريريةً بطاقة سةريريةً 
      سريراً.سريراً.

تضةمنا الميزانيةة مشةاري  تضةمنا الميزانيةة مشةاري    االجتماعيةةاالجتماعيةةوف  مجةا  المةدماا وف  مجةا  المةدماا 
( عشةرون ( عشةرون .2.2يبد  عةددها  يبد  عةددها  ندية رياضية ندية رياضية مقراا ألمقراا ألإلنشام إلنشام   جديدةجديدة
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ومماتةة  ومماتةة    والت هيةة والت هيةة   االجتماعيةةةاالجتماعيةةةودور لدرعايةةة والمالحيةةة ودور لدرعايةةة والمالحيةةة مقةةراً، مقةةراً، 
ودعة  ودعة    ،،مقةراً مقةراً ممسة عشر ممسة عشر ( ( 3535يبد  عددها  يبد  عددها  لدضمان االجتماع  لدضمان االجتماع  
لتحقيةةةل أهةةةداو التنميةةةة لتحقيةةةل أهةةةداو التنميةةةة   االجتماعيةةةةاالجتماعيةةةةالشةةة ون الشةةة ون إممانةةةاا وزارة إممانةةةاا وزارة 

ية المتعدقةةة ية المتعدقةةة زيةةادة الممصصةةاا السةةنوزيةةادة الممصصةةاا السةةنو، إضةةافة إلةة  ، إضةةافة إلةة  االجتماعيةةةاالجتماعيةةة
باأليتةةةةا  وذوي االحتياجةةةةاا الماصةةةةة وممصصةةةةاا الضةةةةمان باأليتةةةةا  وذوي االحتياجةةةةاا الماصةةةةة وممصصةةةةاا الضةةةةمان 

دعةة  بةةرامل معالجةةةة اليقةةر والصةةندول الميةةةري دعةة  بةةرامل معالجةةةة اليقةةر والصةةندول الميةةةري االجتمةةاع ، واالجتمةةاع ، و
بةرامل معالجةة اليقةر بةرامل معالجةة اليقةر لل  تمصيصةاتمصيصةاويص  إجمال  مةا تة  ويص  إجمال  مةا تة    الوطن .الوطن .

  االحتياجةةةةاااالحتياجةةةةااوالممصصةةةةاا السةةةةنوية المتعدقةةةةة باأليتةةةةا  وذوي والممصصةةةةاا السةةةةنوية المتعدقةةةةة باأليتةةةةا  وذوي 
  القةةةةاد القةةةةاد     مةةةةال  العةةةةا  المةةةةالمةةةةال  العةةةةا  المةةةةال  االجتمةةةةاع االجتمةةةةاع الماصةةةةة والضةةةةمان الماصةةةةة والضةةةةمان 

  تسةةةةعةتسةةةةعة( ( ...0...0...230...0...0...230    أمثةةةةر مةةةةنأمثةةةةر مةةةةنإلةةةة  إلةةةة    34134155//34134144
  ل.ل.  وعشرين مدياروعشرين مديار

  ::الخدمات البلديةالخدمات البلدية  ــ ــ   33

يبدةةةة  الممصةةةةش لقطةةةةاع المةةةةدماا البدديةةةةة ويشةةةةم  وزارة يبدةةةة  الممصةةةةش لقطةةةةاع المةةةةدماا البدديةةةةة ويشةةةةم  وزارة 

  حةةةةةوال حةةةةةوال الشةةةةة ون البدديةةةةةة والقرويةةةةةة واألمانةةةةةاا والبدةةةةةدياا الشةةةةة ون البدديةةةةةة والقرويةةةةةة واألمانةةةةةاا والبدةةةةةدياا 

ل بزيةةادة نسةةبتةا ل بزيةةادة نسةةبتةا   مديةةارمديةةاروثالثةةين وثالثةةين   سةةتةسةةتة  ((...0...0......00......116600  

عن ما تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  الحةال  عن ما تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  الحةال    ( بالماة( بالماة2121  

أربعةةةة أربعةةةة ( ( ...0...0.....0...0....4400    أمثةةةر مةةةنأمثةةةر مةةةن، منةةةةا ، منةةةةا 34134144//34134111

  مدياراا ل ممولة من اإليراداا المباشرة لألماناا والبددياا. مدياراا ل ممولة من اإليراداا المباشرة لألماناا والبددياا. 

وف  إطةار االهتمةا  بةةذا القطةاع تضةمنا الميزانيةة مشةاري  وف  إطةار االهتمةا  بةةذا القطةاع تضةمنا الميزانيةة مشةاري  

تشةةم  تشةةم    بدديةةة جديةةدة وإضةةافاا لةةبعض المشةةاري  البدديةةة القاامةةةبدديةةة جديةةدة وإضةةافاا لةةبعض المشةةاري  البدديةةة القاامةةة

تنييذ تقاطعاا وأنيال وجسةور لةبعض الطةرل والشةوارع دامة  تنييذ تقاطعاا وأنيال وجسةور لةبعض الطةرل والشةوارع دامة  

المةةدن وتحسةةين وتطةةوير لمةةا هةةو قةةاا  بةةةدو فةةك االمتناقةةاا المةةدن وتحسةةين وتطةةوير لمةةا هةةو قةةاا  بةةةدو فةةك االمتناقةةاا 

المروريةةةة، إضةةةافة السةةةتمما  تنييةةةذ مشةةةاري  السةةةيدتة واإلنةةةارة المروريةةةة، إضةةةافة السةةةتمما  تنييةةةذ مشةةةاري  السةةةيدتة واإلنةةةارة 

قيمةةة قيمةةة التةة  بددةةا التةة  بددةةا   وممططةةاا المةةنح فةة  مةةدن الممدمةةةوممططةةاا المةةنح فةة  مةةدن الممدمةةة  لدشةةوارعلدشةةوارع

تسةعة تسةعة ( ( .....0...0...0.830...0...830  حةوال  حةوال  الممصصة لةةا الممصصة لةةا المشاري  المشاري  
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والجديةدة والجديةدة مما بددةا قيمةة المشةاري  القاامةة مما بددةا قيمةة المشةاري  القاامةة     ،،وثمانين مديار لوثمانين مديار ل

تصةريو ميةةا  األمطةةار ودرم أمطةار السةةيو  وتةةوفير المعةةداا تصةريو ميةةا  األمطةةار ودرم أمطةار السةةيو  وتةةوفير المعةةداا لل

وماتة  وماتة    اً اً ثمانيةة وثالثةين مديةارثمانيةة وثالثةين مديةار( ( ...0...0..1802...0...0..1802    وايليااوايلياا

، ومشاري  لدةتمدش مةن النيايةاا ورد  المسةتنقعاا ، ومشاري  لدةتمدش مةن النيايةاا ورد  المسةتنقعاا ل ل مديون مديون 

البحريةةة، ومبةةان  إداريةةة وحةةداال البحريةةة، ومبةةان  إداريةةة وحةةداال   الواجةةةااالواجةةةااوتطةةوير وتحسةةين وتطةةوير وتحسةةين 

مما تتضمن الميزانية مشاري  لددراساا والتصةامي  مما تتضمن الميزانية مشاري  لددراساا والتصةامي    ومتنزهاا.ومتنزهاا.

  ومدينة الرياض.ومدينة الرياض.  بمدينة ممة الممرمةبمدينة ممة الممرمةلمشاري  النق  العا  لمشاري  النق  العا  
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    النقل:النقل:التجهيزات األساسية والتجهيزات األساسية و  --11

    حةوال حةوال النقة  النقة  التجةيةزاا األساسةية والتجةيةزاا األساسةية وبددا ممصصاا قطاع بددا ممصصاا قطاع 
 بزيادة نسـبتةا  بزيادة نسـبتةا مديار لمديار لوستين وستين   ممسةممسة( ( ...0...0...0...0...0...66550  
ما تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  الحةال  ما تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  الحةال    ( بالماة عن( بالماة عن3366  

الستمما  أعما  الطرل بممتدو مناطل الممدمةة الستمما  أعما  الطرل بممتدو مناطل الممدمةة   34134144//34134111
دعةة  صةةندول دعةة  صةةندول وو  والمةةوان والمةةوان والمرافةةل والمرافةةل وتطةةوير بعةةض المطةةاراا وتطةةوير بعةةض المطةةاراا 

التنميةةة العقاريةةة لتقةةدي  قةةروض المسةةامن لدمةةواطنين، واسةةتمما  التنميةةة العقاريةةة لتقةةدي  قةةروض المسةةامن لدمةةواطنين، واسةةتمما  
  ورأم   ورأم بية  وينب ةبية  وينب ةوالتعدينيةة بالج  والتعدينيةة بالج  لصةناعية لصةناعية البنية التحتيةة لدمةدن االبنية التحتيةة لدمةدن ا

  .  .  الميرالمير

وتضةةةمنا الميزانيةةةة مشةةةاري  جديةةةدة وإضةةةافاا لدمشةةةاري  وتضةةةمنا الميزانيةةةة مشةةةاري  جديةةةدة وإضةةةافاا لدمشةةةاري  
لدطةةةةرل والمةةةةوان  والمطةةةةوط الحديديةةةةة والمطةةةةاراا لدطةةةةرل والمةةةةوان  والمطةةةةوط الحديديةةةةة والمطةةةةاراا   القاامةةةةةالقاامةةةةة

  الصةةناعيتين ورأم   الصةةناعيتين ورأم بيةة  وينب ةةبيةة  وينب ةةومةةدينت  الج  ومةةدينت  الج  والمةةدماا البريديةةة والمةةدماا البريديةةة 
  حةوال حةوال ها ها تبدة  القيمةة التقديريةة لتنييةذتبدة  القيمةة التقديريةة لتنييةذالمير لدصناعاا التعدينية المير لدصناعاا التعدينية 

ل حيةةةةةةن شةةةةةةمدا ل حيةةةةةةن شةةةةةةمدا   مديةةةةةةارمديةةةةةةار  ثالثةةةةةةينثالثةةةةةةين( ( ...0...0...0...0...0...1.1.0  
اعتمةاد مشةاري  لتنييةذ طةرل رايسةية وثانويةة وفرعيةة اعتمةاد مشةاري  لتنييةذ طةرل رايسةية وثانويةة وفرعيةة الميزانية الميزانية 

واسةةةةتمماالا لدطةةةةرل القاامةةةةة يبدةةةة  إجمةةةةال  أطوالةةةةةا حةةةةوال  واسةةةةتمماالا لدطةةةةرل القاامةةةةة يبدةةةة  إجمةةةةال  أطوالةةةةةا حةةةةوال  
مةةا يةةت  مةةا يةةت  إلةة  إلةة  ( ثالثةةة آالو وسةةب  ماةةة ميدةةو متةةر إضةةافة ( ثالثةةة آالو وسةةب  ماةةة ميدةةو متةةر إضةةافة ..17..17  

مشةةاري  ألعمةةا  مشةةاري  ألعمةةا    ومةةذلكومةةذلك  ..تنييةةذ  حاليةةاً فةة  مافةةة منةةاطل الممدمةةةتنييةةذ  حاليةةاً فةة  مافةةة منةةاطل الممدمةةة
الدراساا والتصةامي  لدطةرل الرايسةية والثانويةة واليرعيةة يبدة  الدراساا والتصةامي  لدطةرل الرايسةية والثانويةة واليرعيةة يبدة  

( ألةةو وممةةم ماةةة وثالثةةة وعشةةرين ( ألةةو وممةةم ماةةة وثالثةةة وعشةةرين 35213521مجمةةوع أطوالةةةا  مجمةةوع أطوالةةةا  
  ميدومتر.ميدومتر.

حةدين وتطةوير مرافةل حةدين وتطةوير مرافةل تتتجديد وتجديد ووتضمنا الميزانية مشاري  لوتضمنا الميزانية مشاري  ل
دراتةا االسةتيعابية لدةوارداا والصةادراا عبةر دراتةا االسةتيعابية لدةوارداا والصةادراا عبةر الموان  لزيةادة ق ةالموان  لزيةادة ق ة
  مشةروعمشةروع  لمدمةةلمدمةةشام أرصية بمينام رأم المير شام أرصية بمينام رأم المير وإنوإنهذ  الموان ، هذ  الموان ، 

وإنشةةةام وتجةيةةةز وت هيةةة  وإنشةةةام وتجةيةةةز وت هيةةة    ،،وعةةةد الشةةةما  لدصةةةناعاا التعدينيةةةةوعةةةد الشةةةما  لدصةةةناعاا التعدينيةةةة
ةةةالمنةةةاطل الصةةةناعية بمةةةدينت  الج  المنةةةاطل الصةةةناعية بمةةةدينت  الج   ةةةبيةةة  وينب   ، والبنيةةةة التحتيةةةة  ، والبنيةةةة التحتيةةةة بيةةة  وينب 

لدصةناعاا التعدينيةة فة  رأم الميةر، وتوسةعة وتطةوير مرافةةل لدصةناعاا التعدينيةة فة  رأم الميةر، وتوسةعة وتطةوير مرافةةل 
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اري  اري  المطاراا الدولية والدامدية. مما اشتمدا الميزانية عد  مشالمطاراا الدولية والدامدية. مما اشتمدا الميزانية عد  مش
وتنييةةذ وتنييةةذ   ،،وإنشةةام مماتةة  بريديةةةوإنشةةام مماتةة  بريديةةة  لتطةةوير وميمنةةة مرامةةز البريةةد،لتطةةوير وميمنةةة مرامةةز البريةةد،

أعما  إنشااية بالمحميةاا الطبيعيةة، وتوريةد قةاطراا وعربةاا أعما  إنشااية بالمحميةاا الطبيعيةة، وتوريةد قةاطراا وعربةاا 
  لدمطوط الحديدية وزيادة ميامة المطوط الحديدية.لدمطوط الحديدية وزيادة ميامة المطوط الحديدية.

  ::الموارد القتصادية األخرىالموارد القتصادية األخرىالصناعة والصناعة ووو  المياه والزراعةالمياه والزراعة ـ ـ  55

لزراعةة وبعةض لزراعةة وبعةض بد  الممصش لقطاعاا الميا  والصناعة وابد  الممصش لقطاعاا الميا  والصناعة وا
  أمثةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةنأمثةةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةةنالقطاعةةةةةةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةةةةةةادية األمةةةةةةةةةةةةةرى القطاعةةةةةةةةةةةةةاا االقتصةةةةةةةةةةةةةادية األمةةةةةةةةةةةةةرى 

ل بزيةةةةةادة ل بزيةةةةةادة   ممسةةةةةين مديةةةةةارممسةةةةةين مديةةةةةاروو  سةةةةةبعةسةةةةةبعة( ( ...0...0...0...0......557700  
( بالماة عن مةا تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  ( بالماة عن مةا تة  تمصيصةا بميزانيةة العةا  المةال  3333نسبتةا  نسبتةا  
  ..34134144//34134111الحال  الحال  

  قاامةةقاامةةوتضمنا الميزانيةة مشةاري  جديةدة وزيةاداا لمشةاري  وتضمنا الميزانيةة مشةاري  جديةدة وزيةاداا لمشةاري  
  وعشةرين مديةار لوعشةرين مديةار ل  أربعةأربعة  ((...0...0...0...0...0...22440  حوال  حوال  تبد  تبد  

لتةةوفير ميةةا  الشةةر  وتعزيةةز مصةةادر الميةةا ، وتةةوفير مةةدماا لتةةوفير ميةةا  الشةةر  وتعزيةةز مصةةادر الميةةا ، وتةةوفير مةةدماا 
السدود وحير ايبار ومشو ومعالجةة السدود وحير ايبار ومشو ومعالجةة إنشام إنشام الصرو الصح ، والصرو الصح ، و

تسةةرباا الميةةا ، واسةةتبدا  شةةبماا الميةةا  والصةةرو الصةةح ، تسةةرباا الميةةا ، واسةةتبدا  شةةبماا الميةةا  والصةةرو الصةةح ، 
  وإنشام محطاا تحدية جديدة وإنشام محطاا تحدية جديدة ، ، وترشيد استةالك الميا  والمةرباموترشيد استةالك الميا  والمةربام

  طاا التحدية القاامة.طاا التحدية القاامة.ين وتوسعة محين وتوسعة محوتطوير وتحدوتطوير وتحد

وقةةةةد بدةةةة  إجمةةةةال  أطةةةةوا  شةةةةبماا ميةةةةا  الشةةةةر  المنيةةةةذة وقةةةةد بدةةةة  إجمةةةةال  أطةةةةوا  شةةةةبماا ميةةةةا  الشةةةةر  المنيةةةةذة   
( ( ..34..34ميدو متر منةا  ميدو متر منةا  وسب  ماة وسب  ماة   اً اً ثالثة وثمانين أليثالثة وثمانين ألي( ( ..817..817  

ميدو متر ت  اسةتالمةا مةال  العةا  المةال  ميدو متر ت  اسةتالمةا مةال  العةا  المةال  تسعة آالو وأرب  ماة تسعة آالو وأرب  ماة 
بد  إجمال  أطوا  شةبماا الصةرو بد  إجمال  أطوا  شةبماا الصةرو   ، مما، مما34134144//34134111الحال  الحال  

ميدةو ميدةو وسةب  ماةة وسةب  ماةة   اً اً أربعة وعشرين أليةأربعة وعشرين ألية( ( ..247..247الصح  المنيذة  الصح  المنيذة  
ميدةو متةر تة  ميدةو متةر تة  ثالثة آالو وتس  ماة وممسين ثالثة آالو وتس  ماة وممسين ( ( .135.135متر منةا  متر منةا  

  ..34134144//34134111استالمةا مال  العا  المال  الحال  استالمةا مال  العا  المال  الحال  

لمشةةاري  لمشةةاري  وزيةةاداا وزيةةاداا جديةةدة جديةةدة ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة مشةةاري  ممةةا تضةةمنا الميزانيةةة مشةةاري    
نشةام صةوام  نشةام صةوام  إلإلإليصا  المدماا إل  المةدن الصةناعية، وإليصا  المدماا إل  المةدن الصةناعية، و  قاامةقاامة
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ة قنةةةواا الةةةري ة قنةةةواا الةةةري سةةةعة القةةةاا  منةةةةا، وتدطيةةةسةةةعة القةةةاا  منةةةةا، وتدطيةةةجديةةةدة وتوجديةةةدة وتوومطةةةاحن ومطةةةاحن 
  ..الرايسية باألحسامالرايسية باألحسام

  ::وبرامج التمويل الحكوميةوبرامج التمويل الحكومية  صناديق التنمية المتخصصهصناديق التنمية المتخصصه  ــ ــ   66

مةةةن مةةةال  مةةةن مةةةال    السةةةتثمارالسةةةتثمارالممصصةةةة لالممصصةةةة لبةةةرامل بةةةرامل الالإضةةةافة إلةةة  إضةةةافة إلةةة  
صةناديل التنميةة المتمصصةة وبنةوك التنميةة صةناديل التنميةة المتمصصةة وبنةوك التنميةة   واص واص الميزانية ستالميزانية ست
الصةةناعية الصةةناعية   دعةة  القطاعةةاادعةة  القطاعةةااتةةةدو إلةة  تةةةدو إلةة  التةة  التةة  القةةروض القةةروض تقةةدي  تقةةدي  الحموميةةة الحموميةةة 

ودعة  ودعة  وقطاع  التعدي  والمةدماا الصةحية األهديةة وقطاع  التعدي  والمةدماا الصةحية األهديةة   والزراعية والعقاريةوالزراعية والعقارية
مزيةةد مزيةةد   فةة فةة   ت سةةة ت سةةة سسالمةةةن الحرفيةةة والمنشةةغا الصةةديرة والمتوسةةطة التةة  المةةةن الحرفيةةة والمنشةةغا الصةةديرة والمتوسةةطة التةة  

      ..النموالنموودف  عجدة ودف  عجدة   لدمواطنينلدمواطنين  وييييةوييييةالاليرش يرش من المن ال

مةن قبة  مةن قبة    ق ةدماق ةدماالتة  التة  القةروض القةروض   ما ت  صرفا مةنما ت  صرفا مةن  وبد  حج وبد  حج 
دول التنميةةة الصةةناعية، والبنةةك دول التنميةةة الصةةناعية، والبنةةك صةةندول التنميةةة العقاريةةة، وصةةنصةةندول التنميةةة العقاريةةة، وصةةن

  ، وصةةةندول التنميةةةة الزراعيةةةة،، وصةةةندول التنميةةةة الزراعيةةةة،واالدمةةةارواالدمةةةارالسةةةعودي لدتسةةةديو السةةةعودي لدتسةةةديو 
العامة، وبرامل اإلقراض الحمةوم  منةذ  العامة، وبرامل اإلقراض الحمةوم  منةذ    االستثماراااالستثمارااوصندول وصندول 

  حةوال حةوال   34134144//34134111إنشااةا وحت  نةايةة العةا  المةال  الحةال  إنشااةا وحت  نةايةة العةا  المةال  الحةال  
ق ةة  أن     لل  مديةةارمديةةارممةةم ماةةة ممةةم ماةةة ( ( ...0...0...0...0...0...0....55   و  ق ةة  أن وي ت  و  وي ت 

دين من هذ  القروض مال  العا  المال  القاد  دين من هذ  القروض مال  العا  المال  القاد  ي صرو لدمستييي صرو لدمستيي
  ثمانيةة وسةتينثمانيةة وسةتين( ( ...0...0.....0...0..68680022أمثر من  أمثر من    34134155//34134144
    ..لل  مديونمديونومات  ومات    اً اً مديارمديار

وبمصوش برنامل تموي  الصادراا السعودية الذي ينيذ  وبمصوش برنامل تموي  الصادراا السعودية الذي ينيذ  
الصندول السعودي لدتنمية فقد بد  حج  عمدياا تموي  وضةمان الصندول السعودي لدتنمية فقد بد  حج  عمدياا تموي  وضةمان 

منةةذ  ت سةيم البرنةةامل منةةذ  ت سةيم البرنةةامل   الصةادراا مةن السةةد  والمةدماا الوطنيةةالصةادراا مةن السةةد  والمةدماا الوطنيةة
  مبدةةةةةةة مبدةةةةةةة   34134144//34134111إلةةةةةة  نةايةةةةةةةة العةةةةةةةا  المةةةةةةال  الحةةةةةةةال  إلةةةةةة  نةايةةةةةةةة العةةةةةةةا  المةةةةةةال  الحةةةةةةةال  

يتوقةةة  أن يتوقةةة  أن وو  لل  وعشةةةرين مديةةةاروعشةةةرين مديةةةار  سةةةتةسةةةتة( ( ...0...0.....0...0....262600  
( ( ...0...0..102...0...0..102لدعةةا  المةةال  القةةاد   لدعةةا  المةةال  القةةاد     يبدةة  حجةة  العمديةةاايبدةة  حجةة  العمديةةاا

  ..ثالثة مدياراا ومات  مديون ل ثالثة مدياراا ومات  مديون ل 

  ::قطاعات أخرىقطاعات أخرى  --77

وسةوو وسةوو   ،،و  والتقنيةة"و  والتقنيةة"ف  تنييذ "المطة الوطنية لدعدةف  تنييذ "المطة الوطنية لدعدة  االستمراراالستمرار  --أأ  
إلةة  تحقيةةل نقدةةة فةة  دعةة  البحةةن إلةة  تحقيةةل نقدةةة فةة  دعةة  البحةةن   --بةةنذن  بةةنذن    --يةة دي تنييةةذها يةة دي تنييةةذها 

  ونق  وتوطين التقنية.ونق  وتوطين التقنية.    العدم  والتطوير التقن العدم  والتطوير التقن 
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"المشةةروع "المشةةروع المرحدةةة الثانيةةة مةةن المرحدةةة الثانيةةة مةةن   سةةتمرار فةة  اإلنيةةال عدةة سةةتمرار فةة  اإلنيةةال عدةة الالاا  --    
الوطن  لدتعامالا اإللمترونية الحمومية" الذي تة  إطالقةا فة  الوطن  لدتعامالا اإللمترونية الحمومية" الذي تة  إطالقةا فة  

مبةةادراا ومشةةاري  المطةةة مبةةادراا ومشةةاري  المطةةة لةةدع  لةةدع    34283428//34273427العةةا  المةةال  العةةا  المةةال  
--2.322.32    التنييذيةةةة الثانيةةةة لدتعةةةامالا اإللمترونيةةةة الحموميةةةةالتنييذيةةةة الثانيةةةة لدتعةةةامالا اإللمترونيةةةة الحموميةةةة

  ((331331  ( مةةن بةةين ( مةةن بةةين 4343حققةةا الممدمةةة المرتبةةة  حققةةا الممدمةةة المرتبةةة    فقةةدفقةةد  (،(،2.362.36
لدجاهزيةة، ممةا جةاما الممدمةة لدجاهزيةة، ممةا جةاما الممدمةة م شةر األمة  المتحةدة م شةر األمة  المتحةدة دولة ف  دولة ف  

تقةةةدي  المةةةدماا اإللمترونيةةةة تقةةةدي  المةةةدماا اإللمترونيةةةة ( دولةةةة فةةة  ( دولةةةة فةةة  .2.2ضةةةمن أفضةةة   ضةةةمن أفضةةة   
تعمة  عدةة  تعمة  عدةة  اا الحموميةةة التة  اا الحموميةةة التة  وقةد بدةة  عةدد الجةةوقةد بدةة  عةدد الجةة.  .  الحموميةةالحموميةة
( ( 336363لمترونيةةة الحموميةةة  لمترونيةةة الحموميةةة  التعةةامالا اإلالتعةةامالا اإلالتحةةو  إلةة  التحةةو  إلةة  تطبيةةل تطبيةةل 
، ، لمترونيةةة المتةةوفرة حاليةةاً لمترونيةةة المتةةوفرة حاليةةاً مةةن المةةدماا اإلمةةن المةةدماا اإل  المثيةةرالمثيةةرنيةةذا نيةةذا   جةةةةجةةةة

الجةةةاا الحموميةةة المرتبطةةة بالشةةبمة الحموميةةة الجةةةاا الحموميةةة المرتبطةةة بالشةةبمة الحموميةةة ممةةا بدةة  عةةدد ممةةا بدةة  عةةدد 
بتطبيةةةل السةةةداد بتطبيةةةل السةةةداد وفيمةةةا يتعدةةةل وفيمةةةا يتعدةةةل   ( جةةةةة حموميةةةة.( جةةةةة حموميةةةة.3131ايمنةةةة  ايمنةةةة  

نيةا  "سةداد" نيةا  "سةداد" الرسةو  الحموميةة مةن مةال  الرسةو  الحموميةة مةن مةال    لمترون  لجمي لمترون  لجمي إلإلاا
نيا  مال  العةا  المةال  نيا  مال  العةا  المةال  الالقد بد  عدد الجةاا الت  ت  ربطةا بقد بد  عدد الجةاا الت  ت  ربطةا بفف

بةةذلك عةةدد بةةذلك عةةدد ليصةة  ليصةة    ( جةةةاا حموميةةة( جةةةاا حموميةةة77    34134144//34134111الحةةال  الحةةال  
( جةةةةة ( جةةةةة 6767( جةةةةة منةةةةا  ( جةةةةة منةةةةا  338338إلةةة   إلةةة     الجةةةةاا المرتبطةةةة بةةةاالجةةةةاا المرتبطةةةة بةةةا

عبةر النيةا  عبةر النيةا    المةدفوعاا التة  تمةاالمةدفوعاا التة  تمةاوقةد بدة  إجمةال  وقةد بدة  إجمةال  ، ، حموميةحمومية
  34134144//34134111مةةةةةةةةةةةةةةال  الحةةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةةةال  الحةةةةةةةةةةةةةةال  مةةةةةةةةةةةةةةال  العةةةةةةةةةةةةةةا  المةةةةةةةةةةةةةةال  العةةةةةةةةةةةةةةا  ال

ل بزيةةةادة ل بزيةةةادة   تسةةةعة وممسةةةين مديةةةارتسةةةعة وممسةةةين مديةةةار( ( ...0...0...530...0...0...530  
  34134111//34134122  ( بالماةةة عةةن العةةا  المةةال  السةةابل( بالماةةة عةةن العةةا  المةةال  السةةابل1313نسةةبتةا  نسةةبتةا  

منةذ إطالقةا منةذ إطالقةا ليص  إجمال  المدفوعاا التة  تمةا عبةر النيةا  ليص  إجمال  المدفوعاا التة  تمةا عبةر النيةا  
( ( ...0...0...3170...0...0...3170مةةا يقةةار   مةةا يقةةار     هةةـهةةـ34134144//33//2424وحتةة  وحتةة  

    ل.ل.  ماة وسبعة وثالثين مديارماة وسبعة وثالثين مديار

  قتصاد الوطني: قتصاد الوطني: لل: تطورات ا: تطورات ا  رابعاا رابعاا 
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  هةةةذا العةةةا هةةةذا العةةةا النةةةاتل المحدةةة  اإلجمةةةال  النةةةاتل المحدةةة  اإلجمةةةال  يبدةةة  يبدةةة  مةةةن المتوقةةة  أن مةةةن المتوقةةة  أن 
وفقةةاً لتقةةديراا مصةةدحة اإلحصةةاماا وفقةةاً لتقةةديراا مصةةدحة اإلحصةةاماا    ( (2.2.3322    34341144//34341111
أليةةةين وسةةةب  أليةةةين وسةةةب    ((...0...0..2072704...0...0..2072704    والمعدومةةةااوالمعدومةةةاا  العامةةةةالعامةةةة

عار عار باألسةةباألسةةل ل   ماةةة وسةةبعة وعشةةرين مديةةاراً وأربةة  ماةةة مديةةونماةةة وسةةبعة وعشةةرين مديةةاراً وأربةة  ماةةة مديةةون
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عةن المتحقةل بالعةا  المةال  عةن المتحقةل بالعةا  المةال    الماةةالماةةبب( ( 806806  الجارية بزيادة نسةبتةا الجارية بزيادة نسةبتةا 
أمةةا النةةاتل المحدةة  لدقطةةاع أمةةا النةةاتل المحدةة  لدقطةةاع   .. ( (332.32.3    11341341//22341341الماضةة  الماضةة  

 ير البترولة  بشةقيا الحمةوم  والمةاش فيتوقة  أن يحقةل نمةواً  ير البترولة  بشةقيا الحمةوم  والمةاش فيتوقة  أن يحقةل نمةواً 
بالماةةة حيةةن يتوقةة  أن ينمةةو القطةةاع الحمةةوم  بالماةةة حيةةن يتوقةة  أن ينمةةو القطةةاع الحمةةوم    ((33023302  نسةةبتا نسةةبتا 
( بالماةةة ( بالماةةة 33053305بنسةةبة  بنسةةبة    ( بالماةةة والقطةةاع المةةاش( بالماةةة والقطةةاع المةةاش3.063.06بنسةةبة  بنسةةبة  

  باألسعار الجارية.باألسعار الجارية.

ونتيجةةة لدتعةةداد االقتصةةادي الشةةام  الةةذي قامةةا بةةا مصةةدحة ونتيجةةة لدتعةةداد االقتصةةادي الشةةام  الةةذي قامةةا بةةا مصةةدحة 
اإلحصةةاماا العامةةة والمعدومةةاا لتحةةدين األنشةةطة االقتصةةادية اإلحصةةاماا العامةةة والمعدومةةاا لتحةةدين األنشةةطة االقتصةةادية 
لدقطةةةةاع المةةةةاش فقةةةةد تةةةة  تنقةةةةيح معةةةةد  النمةةةةو الحقيقةةةة  لعةةةةا  لدقطةةةةاع المةةةةاش فقةةةةد تةةةة  تنقةةةةيح معةةةةد  النمةةةةو الحقيقةةةة  لعةةةةا  

( ( 77( بالماةةةة بةةةدالً مةةةن  ( بالماةةةة بةةةدالً مةةةن  805805 ( ليصةةةبح   ( ليصةةةبح  2.332.33    34113411//34123412
  بالماة.  بالماة.  

فيتوقةة  أن يشةةةد النةةاتل فيتوقةة  أن يشةةةد النةةاتل   لةةةذا العةةا  لةةةذا العةةا    باألسةةعار الثابتةةةباألسةةعار الثابتةةةالنمةةو النمةةو ا ا أمةةأمةة
( بالماةةة، إذ يتوقةة  أن ( بالماةةة، إذ يتوقةة  أن 608608نسةةبتا  نسةةبتا  المحدةة  اإلجمةةال  نمةةواً تبدةة  المحدةة  اإلجمةةال  نمةةواً تبدةة  

( بالماةة، وأن يبدة  نمةو ( بالماةة، وأن يبدة  نمةو 505505يشةد القطاع البترول  نمةواً نسةبتا  يشةد القطاع البترول  نمةواً نسةبتا  
    ق ةق ةو  و  ي ت  ي ت  ( بالماةة حيةن ( بالماةة حيةن 702702الناتل المحد  لدقطةاع  يةر البترولة   الناتل المحد  لدقطةاع  يةر البترولة   

والقطةاع المةاش والقطةاع المةاش   بالماةةبالماةة  ((220066لحموم  بنسبة  لحموم  بنسبة  القطاع االقطاع ا  ينموينموأن أن 
فة  فة    وبةذلك تصة  مسةاهمة القطةاع المةاشوبةذلك تصة  مسةاهمة القطةاع المةاشبالماةة بالماةة ( ( 705705ة  ة  نسبنسببب

( بالماةةة. وقةةد حققةةا جميةة  ( بالماةةة. وقةةد حققةةا جميةة  5858النةةاتل المحدةة  اإلجمةةال  إلةة   النةةاتل المحدةة  اإلجمةةال  إلةة   
األنشةةةطة االقتصةةةةادية الممونةةةةة لدنةةةاتل المحدةةةة  لدقطةةةةاع  يةةةةر األنشةةةطة االقتصةةةةادية الممونةةةةة لدنةةةاتل المحدةةةة  لدقطةةةةاع  يةةةةر 

فةةة  فةةة  الحقيقةةة  الحقيقةةة  ي قةةةدر أن يصةةة  النمةةةو ي قةةةدر أن يصةةة  النمةةةو   إذإذايجابيةةةا ايجابيةةةا   البترولةةة  نمةةةواً البترولةةة  نمةةةواً 
الماةةة، وفةة  الماةةة، وفةة  بب( ( 801801    صةةناعاا التحويديةةة  يةةر البتروليةةة إلةة صةةناعاا التحويديةةة  يةةر البتروليةةة إلةة الال

نشةاط نشةاط وفة  وفة    ،،الماةةالماةةبب( ( 3.073.07النق  والتمةزين  النق  والتمةزين  ووتصاالا تصاالا الالاانشاط نشاط 
  ، وف  نشاط التشييد والبنام، وف  نشاط التشييد والبناملماةلماةبابا( ( 701701المةربام والداز والمام  المةربام والداز والمام  

( بالماةةة، وفةة  نشةةاط تجةةارة الجمدةةة والتجزاةةة والمطةةاع  ( بالماةةة، وفةة  نشةةاط تجةةارة الجمدةةة والتجزاةةة والمطةةاع  3.013.01  
مةةةدماا المةةةا  والتةةة مين مةةةدماا المةةةا  والتةةة مين   وفةةة  نشةةةاطوفةةة  نشةةةاطبالماةةةة، بالماةةةة،   ((801801والينةةةادل  والينةةةادل  
    ( بالماة.( بالماة.404404    ومدماا األعما ومدماا األعما والعقاراا والعقاراا 

وقد أيةر الرق  القياس  لتماليو المعيشةة وهةو أهة  م شةراا وقد أيةر الرق  القياس  لتماليو المعيشةة وهةو أهة  م شةراا 
  44341341//11341341لألسةةةعار ارتياعةةةاً مةةةال  عةةةا  لألسةةةعار ارتياعةةةاً مةةةال  عةةةا  المسةةةتوى العةةةا  المسةةةتوى العةةةا  
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ةةةةا مةةةةان عديةةةةا فةةةة  عةةةةا    بالماةةةةةبالماةةةةة  ((203203 ( نسةةةةبتا   ( نسةةةةبتا  222.32.3   ةةةةا مةةةةان عديةةةةا فةةةة  عةةةةا  عم  عم 
د  والمةدماا د  والمةدماا طبقاً لدمنةجية وسدة السةطبقاً لدمنةجية وسدة السة (  ( 2.32.333    34134111//34123412

(، بينمةةةا يمثةةة  التديةةةر قياسةةةاً (، بينمةةةا يمثةةة  التديةةةر قياسةةةاً 7..72..2الجديةةةدة وسةةةنة االسةةةام  الجديةةةدة وسةةةنة االسةةةام  
( ( 405405 ( مةةا نسةةبتا   ( مةةا نسةةبتا  33333333بالمنةجيةةة القديمةةة وسةةنة االسةةام  بالمنةجيةةة القديمةةة وسةةنة االسةةام  

  بالماا لنيم اليترة.بالماا لنيم اليترة.

ةةة ةةةأم  نممةةةال النةةةاتل المحدةةة  اإلجمةةةال  لدقطةةةاع  يةةةر نممةةةال النةةةاتل المحدةةة  اإلجمةةةال  لدقطةةةاع  يةةةر ااعامةةة  عامةةة  ا م  ا م  أم 
لقيةةةام لقيةةةام   االقتصةةةاديةاالقتصةةةاديةمةةةن أهةةة  الم شةةةراا مةةةن أهةةة  الم شةةةراا   ددالبترولةةة  الةةةذي ي عةةةالبترولةةة  الةةةذي ي عةةة
يشةةةد يشةةةد فمةةن المتوقةة  أن فمةةن المتوقةة  أن ممةة  ممةة    االقتصةةاداالقتصةةادسةةتوى سةةتوى التضةةم  عدةة  مالتضةةم  عدةة  م

   ( (.22332.2    44113434//11113434الماةةة فة  عةةا  الماةةة فة  عةةا  بب( ( 108108نسةبتا  نسةبتا  ارتياعةاً ارتياعةاً 
وفقةةاً لتقةةديراا وفقةةاً لتقةةديراا   وذلةةكوذلةةك  مقارنةةة بمةةا مةةان عديةةا فةة  العةةا  الماضةة مقارنةةة بمةةا مةةان عديةةا فةة  العةةا  الماضةة 
  ..مصدحة اإلحصاماا العامة والمعدوماامصدحة اإلحصاماا العامة والمعدوماا
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سةعودي مةن المتوقة  أن سةعودي مةن المتوقة  أن وفقاً لتقديراا م سسة النقةد العربة  الوفقاً لتقديراا م سسة النقةد العربة  ال
تبدةةةةةة  القيمةةةةةةة اإلجماليةةةةةةة لدصةةةةةةادراا السةةةةةةدعية مةةةةةةال  عةةةةةةا  تبدةةةةةة  القيمةةةةةةة اإلجماليةةةةةةة لدصةةةةةةادراا السةةةةةةدعية مةةةةةةال  عةةةةةةا  

ألةةةةةةةةةةةةةو ألةةةةةةةةةةةةةو ( ( ...،...،...،3،485...،...،...،3،485 (   (  222.32.3    44341341//11341341
( بالماةة ( بالماةة 33ل بزيةادة نسةبتةا  ل بزيةادة نسةبتةا    وأرب  ماة وممسة وثمةانين مديةاروأرب  ماة وممسة وثمةانين مديةار

ممةةا يتوقةة  أن تبدةة  قيمةةة الصةةادراا ممةةا يتوقةة  أن تبدةة  قيمةةة الصةةادراا   عةةن العةةا  المةةال  السةةابل،عةةن العةةا  المةةال  السةةابل،
ماةةةة ماةةةة ( ( 33...،...،...،81...،...،...،81  السةةةدعية  يةةةر البتروليةةةة حةةةوال  السةةةدعية  يةةةر البتروليةةةة حةةةوال  

العةةا  العةةا  ( بالماةةة عةةن ( بالماةةة عةةن 44بزيةةادة نسةةبتةا  بزيةةادة نسةةبتةا    لل  وثالثةةة وثمةةانين مديةةاروثالثةةة وثمةةانين مديةةار
  ((3232   ير البترولية ما نسةبتا  ير البترولية ما نسةبتا   ، وتمث  الصادراا السدعية، وتمث  الصادراا السدعيةالمال  الماض المال  الماض 

  بالماة من إجمال  الصادراا السدعية.بالماة من إجمال  الصادراا السدعية.

ةةةةا الةةةةوارداا السةةةةدعية فيتوقةةةة  أن تبدةةةة  فةةةة  العةةةةا  نيسةةةةا  ةةةةا الةةةةوارداا السةةةةدعية فيتوقةةةة  أن تبدةةةة  فةةةة  العةةةةا  نيسةةةةا أم  أم 
 بزيةةادة  بزيةةادة ماةةة وثمةةانين مديةةار لماةةة وثمةةانين مديةةار لأربةة  أربةة  ( ( ...،...،...،.48...،...،...،.48  

  بالماة عن العا  السابل.بالماة عن العا  السابل.  ((77نسبتةا  نسبتةا  

شةير التقةديراا األوليةةة لم سسةة النقةد العربة  السةةعودي شةير التقةديراا األوليةةة لم سسةة النقةد العربة  السةةعودي ت  ت  ممةا ممةا 
أن الميةةةزان التجةةةاري سةةةيحقل هةةةذا العةةةا  فااضةةةاً مقةةةدار  أن الميةةةزان التجةةةاري سةةةيحقل هةةةذا العةةةا  فااضةةةاً مقةةةدار  إلةةة  إلةةة  
ل بزيةةادة ل بزيةةادة ألةةو وممسةةة مديةةاراا ألةةو وممسةةة مديةةاراا ( ( ...،...،...،5..،3...،...،...،5..،3  
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وذلةةةك نتيجةةةة ارتيةةةاع وذلةةةك نتيجةةةة ارتيةةةاع   ضةةة ضةةة ة عةةةن العةةةا  الماة عةةةن العةةةا  الما( بالماةةة( بالماةةة.3.3نسةةةبتةا  نسةةةبتةا  
    ..الصادراا البترولية و ير البتروليةالصادراا البترولية و ير البترولية

ةةةا  ةةةا أم  في توقةةة  أن يحقةةةل في توقةةة  أن يحقةةةل الحسةةةا  الجةةةاري لميةةةزان المةةةدفوعاا الحسةةةا  الجةةةاري لميةةةزان المةةةدفوعاا أم 
  ننووسا ماة وتسعة وسةتسا ماة وتسعة وسةت( ( ...،...،.....،...،..22،،663663فااضاً مقدار   فااضاً مقدار   

  34134144//34134111ل فة  العةا  المةال  الحةال  ل فة  العةا  المةال  الحةال    اً ومات  مديوناً ومات  مديونمديارمديار
  ((...،......،...،،....55،،535344  بيةةةةةااض مقةةةةةدار  بيةةةةةااض مقةةةةةدار     ( مقارنةةةةةة ( مقارنةةةةةة2.32.322  

لدعةا  لدعةا    اً وممةم ماةة مديةون لاً وممةم ماةة مديةون لن مديةارن مديةاروووتسعوتسع  وأربعةوأربعةممم ماة ممم ماة 
( ( 3131 ( بزيةةادة نسةةبتةا   ( بزيةةادة نسةةبتةا  2.332.33    34134111//34134122المةةال  الماضةة  المةةال  الماضةة  

  بالماة. بالماة. 
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سةةج  عةةرض النقةةود بتعرييةةا الشةةام  مةةال  األشةةةر العشةةرة سةةج  عةةرض النقةةود بتعرييةةا الشةةام  مةةال  األشةةةر العشةةرة 
 ( نمةةواً  ( نمةةواً 2.32.322    34134144//34134111األولةة  مةةن العةةا  المةةال  الحةةال  األولةة  مةةن العةةا  المةةال  الحةةال  

( بالماةةةة لةةةنيم ( بالماةةةة لةةةنيم 2،.23،.3( بالماةةةة مقارنةةةة بنمةةةو نسةةةبتا  ( بالماةةةة مقارنةةةة بنمةةةو نسةةةبتا  .3.3نسةةةبتا  نسةةةبتا  
 (. ممةةا  (. ممةةا 2.2.3333    34134111//34134122اليتةةرة مةةن العةةا  المةةال  الماضةة  اليتةةرة مةةن العةةا  المةةال  الماضةة  

( ( 3،53،5ارتيعةةةا الودااةةة  المصةةةرفية مةةةال  اليتةةةرة نيسةةةةا بنسةةةبة  ارتيعةةةا الودااةةة  المصةةةرفية مةةةال  اليتةةةرة نيسةةةةا بنسةةةبة  
( ( 31،331،3بالماةةة ، أمةةا عدةة  المسةةتوى السةةنوي فحققةةا نمةةواً بدةة   بالماةةة ، أمةةا عدةة  المسةةتوى السةةنوي فحققةةا نمةةواً بدةة   

ارتية  إجمةال  مطدوبةاا البنةوك ارتية  إجمةال  مطدوبةاا البنةوك بالماة مقارنةة بالعةا  الماضة . وبالماة مقارنةة بالعةا  الماضة . و
( ( 33053305من القطاعين العةا  والمةاش مةال  اليتةرة نيسةةا بنسةبة  من القطاعين العةا  والمةاش مةال  اليتةرة نيسةةا بنسةبة  

المالية إذ ارتيعا ر وم المالية إذ ارتيعا ر وم   مالمتةامالمتةابالماة، وواصدا البنوك تدعي  بالماة، وواصدا البنوك تدعي  
( بالماةةة ( بالماةةة 3.013.01أموالةةةا واحتياطياتةةةا مةةال  اليتةةرة نيسةةةا بنسةةبة  أموالةةةا واحتياطياتةةةا مةةال  اليتةةرة نيسةةةا بنسةةبة  

  اااامديةةةارمديةةةار  ماتةةةين وعشةةةرةماتةةةين وعشةةةرة( ( ...0...0...23.0...0...0...23.0لتصةةة  إلةةة   لتصةةة  إلةةة   
  ل.ل.
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  المةةةةال  الحةةةةال المةةةةال  الحةةةةال   ياةةةةة السةةةةول الماليةةةةة مةةةةال  العةةةةا ياةةةةة السةةةةول الماليةةةةة مةةةةال  العةةةةا اتمةةةةذا هاتمةةةةذا ه
تنيةةةي  تنيةةةي  الةادفةةةة لالةادفةةةة لمةةةن المطةةةواا مةةةن المطةةةواا العديةةةد العديةةةد  (  ( 2.2.3322    34134144//34341111

وتةةةوفير المزيةةةد مةةةن العدالةةةة والشةةةيافية وتةةةوفير المزيةةةد مةةةن العدالةةةة والشةةةيافية إصةةةدار األورال الماليةةةة إصةةةدار األورال الماليةةةة 
فضمن إطار تطةوير األنيمةة والقةوانين فضمن إطار تطةوير األنيمةة والقةوانين   ..ةاةاواإلفصا  ف  معامالتواإلفصا  ف  معامالت
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بةةا أصةدر بةةا أصةدر ريعية لدسول المالية واالرتقام ريعية لدسول المالية واالرتقام الالزمة لدع  البنية التشالالزمة لدع  البنية التش
بتعةةةدي  قواعةةةد التسةةةجي  بتعةةةدي  قواعةةةد التسةةةجي    ااااقةةةرارقةةةرارالسةةةول الماليةةةة السةةةول الماليةةةة   مجدةةةم هياةةةةمجدةةةم هياةةةة

واإلدرال وقاامة المصطدحاا المستمدمة فة  لةوااح هياةة السةول واإلدرال وقاامة المصطدحاا المستمدمة فة  لةوااح هياةة السةول 
آلية جديدة آلية جديدة وو  واالستحواذواالستحواذ، وتعدي  الاحة االندمال ، وتعدي  الاحة االندمال المالية وقواعدهاالمالية وقواعدها

ا المدرجةة ا المدرجةة مورقةة ماليةة لدشةرمامورقةة ماليةة لدشةرما  إلدرال وتداو  حقةول األولويةةإلدرال وتداو  حقةول األولويةة
، ولتطبيةةل ، ولتطبيةةل   الماليةةةالماليةةة، ومشةةروع قواعةةد الميايةةة ، ومشةةروع قواعةةد الميايةةة فةة  السةةول الماليةةةفةة  السةةول الماليةةة

الشةرماا ألزمةا الةياةة الشةرماا الشةرماا ألزمةا الةياةة الشةرماا   حوممةةحوممةةأفض  معايير وقواعد أفض  معايير وقواعد 
تعةةةارض تعةةةارض للأنيمةةةة وضةةةوابط لدرقابةةةة الدامديةةةة وسياسةةةة أنيمةةةة وضةةةوابط لدرقابةةةة الدامديةةةة وسياسةةةة بوضةةة  بوضةةة  
تعدي  التعديماا الماصة بنعالناا الشةرماا تعدي  التعديماا الماصة بنعالناا الشةرماا إل  جان  إل  جان    المصالحالمصالح
  المدرجة.المدرجة.

لسةةول الماليةةة وتةةوفير المزيةةد مةةن لسةةول الماليةةة وتةةوفير المزيةةد مةةن وفةة  مجةةا  زيةةادة عمةةل اوفةة  مجةةا  زيةةادة عمةةل ا
جةةزم جةةزم اليةةرش والقنةةواا االسةةتثمارية، وافقةةا الةياةةة عدةة  طةةر   اليةةرش والقنةةواا االسةةتثمارية، وافقةةا الةياةةة عدةة  طةةر   

وطةةر  صةةةموك وطةةر  صةةةموك   ،،متتةةا  العةةةا متتةةا  العةةةا الالشةةرماا لشةةرماا لسةةةب  سةةةب    ((77  مةةن أسةةة  مةةن أسةةة  
، ، شةةةةةرمااشةةةةةرماالةةةةةثالن لةةةةةثالن يةةةةةة يةةةةةة ووإصةةةةةدار حقةةةةةول أولإصةةةةةدار حقةةةةةول أوللشةةةةةرمة واحةةةةةدة، ولشةةةةةرمة واحةةةةةدة، و

  ــورمصةا الةياةة لةورمصةا الةياةة لة، ، عامةعامة  اديل استثماريةاديل استثماريةصنصن  ((88  ا لـ ا لـ ــصصــورمورم
    ..أنشطة أعما  األورال الماليةأنشطة أعما  األورال المالية  ( شرماا جديدة ف  ممارسة( شرماا جديدة ف  ممارسة44  

تنمية الوع  االستثماري لدى تنمية الوع  االستثماري لدى جةودها لجةودها لواستمرا الةياة ف  واستمرا الةياة ف  
قيما العديد من حمالا قيما العديد من حمالا المتعامدين ف  األورال المالية حين أ  المتعامدين ف  األورال المالية حين أ  

وممافحة وممافحة   وااللتزا وااللتزا ف  مجا  المطابقة ف  مجا  المطابقة   التوعية والتثقيو المال التوعية والتثقيو المال 
  . .  س  األموا  وتموي  اإلرها  س  األموا  وتموي  اإلرها 
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عدة  السياسةاا عدة  السياسةاا   ((  2.322.32  صندول النقد الدول  لعا  صندول النقد الدول  لعا  تقرير تقرير   أثن أثن   --أأ  
سةةةتمد  إيراداتةةةةا النيطيةةةة سةةةتمد  إيراداتةةةةا النيطيةةةة المتمثدةةةة فةةة  االمتمثدةةةة فةةة  الدممدمةةةة لدممدمةةةة االقتصةةةادية االقتصةةةادية 

المرتيعة لتعجي  التقد  نحةو إحةراز أهةداو التنميةة المحديةة. فقةد المرتيعة لتعجي  التقد  نحةو إحةراز أهةداو التنميةة المحديةة. فقةد 
لتسةري  وتيةرة لتسةري  وتيةرة   ((  2.332.33  تة  اإلعةالن عةن مبةادراا جديةدة عةا  تة  اإلعةالن عةن مبةادراا جديةدة عةا  

ة، بمةةا فةة  ذلةةك ة، بمةةا فةة  ذلةةك التقةةد  نحةةو معالجةةة القضةةايا االجتماعيةةة المدحةةالتقةةد  نحةةو معالجةةة القضةةايا االجتماعيةةة المدحةة
وتمويةةةة  المشةةةةروعاا الصةةةةديرة وتمويةةةة  المشةةةةروعاا الصةةةةديرة   التوييةةةةو، وتةةةةوفير السةةةةمن،التوييةةةةو، وتةةةةوفير السةةةةمن،

الناجمةةة الناجمةةة   السةةدبيةالسةةدبية  آثةةار التةةداعيااآثةةار التةةداعيااأن أن   وذمةةر التقريةةروذمةةر التقريةةر    ..والمتوسةةطةوالمتوسةةطة
وأزمةة منطقةة اليةورو محةدودة وأزمةة منطقةة اليةورو محةدودة       فة  المنطقةةفة  المنطقةة  الضطرابااالضطراباااا  عنعن
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بمةةا تبذلةةا  بمةةا تبذلةةا  بالصةةندول بالصةةندول التنييةةذيون التنييةةذيون   ننورحةة  المةةديروورحةة  المةةديرو  ،،حتةة  اينحتةة  اين
أثنة  أثنة  ممةا ممةا ..تقرار فة  أسةوال الةنيطتقرار فة  أسةوال الةنيطالممدمة من جةود لتحقيل االسالممدمة من جةود لتحقيل االس

المةةديرون عدةة  جةةةود الحمومةةة لتعزيةةز الرقابةةة الماليةةة وإدارة المةةديرون عدةة  جةةةود الحمومةةة لتعزيةةز الرقابةةة الماليةةة وإدارة 
المماطر ورحبوا بالتحسيناا المدمدة عدة  نيةا  ممافحةة  سة  المماطر ورحبوا بالتحسيناا المدمدة عدة  نيةا  ممافحةة  سة  

  األموا  وتموي  اإلرها .األموا  وتموي  اإلرها .

مجموعة العشرين ب ن الممدمةة جةاما فة  المرتبةة مجموعة العشرين ب ن الممدمةة جةاما فة  المرتبةة للأيةر تقرير أيةر تقرير   --    
تزامةةاا مجموعةةة تزامةةاا مجموعةةة األولةة  بةةين أعضةةام المجموعةةة فةة  تنييةةذ الاألولةة  بةةين أعضةةام المجموعةةة فةة  تنييةةذ ال

العشرين والمتمثدة فة  اإلصةالحاا الةيمديةة واالنضةباط المةال  العشرين والمتمثدة فة  اإلصةالحاا الةيمديةة واالنضةباط المةال  
وإصةةال  الم سسةةاا الماليةةة وتنيةةي  األسةةوال الماليةةة ومقاومةةة وإصةةال  الم سسةةاا الماليةةة وتنيةةي  األسةةوال الماليةةة ومقاومةةة 
سياسة الحماية التجارية والتقد  المحرز فة  تنييةذ جةدو  أعمةا  سياسة الحماية التجارية والتقد  المحرز فة  تنييةذ جةدو  أعمةا  

  ..التنميةالتنمية

محافيةةة محافيةةة   االاتمةةان االاتمةةان نةةد بةةورز لدتصةةنيو نةةد بةةورز لدتصةةنيو آآومالةةة سةةتاندرد ومالةةة سةةتاندرد   أعدنةةاأعدنةةا  --لل  
مةة  مةة    ((--AAAA    ةا االاتمةةان  السةةيادي المرتيةة ةا االاتمةةان  السةةيادي المرتيةة تصةةنييتصةةنييدةة  دةة  ععالممدمةةة الممدمةةة 

نيرة مستقبدية مستقرة، وي ت  هذا اإلعالن ت ميداً لمتانة اقتصةاد نيرة مستقبدية مستقرة، وي ت  هذا اإلعالن ت ميداً لمتانة اقتصةاد 
  الممدمة وقوة مرمزها المال  عالمياً.الممدمة وقوة مرمزها المال  عالمياً.

تمةةةا الموافقةةةة عدةةة  إنشةةةام بعةةةض الةياةةةاا الحموميةةةة وبعةةةض تمةةةا الموافقةةةة عدةةة  إنشةةةام بعةةةض الةياةةةاا الحموميةةةة وبعةةةض     --دد
األنيمةةة والتنييمةةةاا الجديةةةدة والقواعةةةد واإلجةةةراماا وتشةةةم : األنيمةةة والتنييمةةةاا الجديةةةدة والقواعةةةد واإلجةةةراماا وتشةةةم : 

  ،،اإلذاعةة والتديزيةوناإلذاعةة والتديزيةونهياة هياة وإنشام وإنشام تقوي  التعدي  العا ، تقوي  التعدي  العا ، هياة هياة   إنشامإنشام
وإنشةام هياةة وإنشةام هياةة   الةياةة العامةة لإلعةال  المراة  والمسةموع،الةياةة العامةة لإلعةال  المراة  والمسةموع،إنشام إنشام وو

نيةةا  مراقبةةة نيةةا  مراقبةةة وو، ، ومالةةة األنبةةام السةةعوديةومالةةة األنبةةام السةةعودية  وتنيةةي وتنيةةي   لدنقةة  العةةا ، لدنقةة  العةةا ، 
 تنييةةذ  تنييةةذ التنييةةذ التنييةةذ   نيةةا نيةةا وو  تنيةةي  المجمةة  اليقةةة ،تنيةةي  المجمةة  اليقةةة ،ووشةةرماا التمويةة ، شةةرماا التمويةة ، 

نيا  التموية  العقةاري، ونيةا  نيا  التموية  العقةاري، ونيةا  وو، ، ام (ام (األحما  الصادرة من المحاألحما  الصادرة من المح
نيةةةا  نيةةةا  وو  ، ونيةةةا  الةةةرهن العقةةةاري المسةةةج ،، ونيةةةا  الةةةرهن العقةةةاري المسةةةج ،اإليجةةةار التمةةةويد اإليجةةةار التمةةةويد 

ونيةةةا  ممافحةةةة  سةةة  األمةةةوا ، ونيةةةا  ونيةةةا  ممافحةةةة  سةةة  األمةةةوا ، ونيةةةا    عتمةةةدين،عتمةةةدين،قّيمةةةين الم  قّيمةةةين الم  الم  الم  
، وإقةةرار ، وإقةةرار ، ونيةةا  المراقبةةة الصةةحية فةة  منافةةذ الةةدمو ، ونيةةا  المراقبةةة الصةةحية فةة  منافةةذ الةةدمو التحمةةي التحمةةي 

فةة  منطقةةة الحةةدود الشةةمالية باسةة  مدينةةة فةة  منطقةةة الحةةدود الشةةمالية باسةة  مدينةةة   إنشةةام مدينةةة صةةناعيةإنشةةام مدينةةة صةةناعية
  ..الشما  لدصناعاا التعدينية(الشما  لدصناعاا التعدينية(  وعدوعد  
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ي ي لةذ  البالد قااةد مسةيرتةا مةاد   ح  ي ي لةذ  البالد قااةد مسةيرتةا مةاد  وف  المتا  نس     أن ي  ح  وف  المتا  نس     أن ي 
بن عبدالعزيز وسمو ول  عةةد  بن عبدالعزيز وسمو ول  عةةد    عبد عبد الحرمين الشرييين المدك الحرمين الشرييين المدك 

ي   عديةةا نعمةة األمةني  ي   عديةةا نعمةة األمةني األمين ناا  رايم مجدم الوزرام وأن ي ةدي األمين ناا  رايم مجدم الوزرام وأن ي ةدي
  ..واالستقرارواالستقرار

  


