
التقرير الربعي ألداء الميــزانية العـامة للـــدولة
الربع األول من السنة المالية 1440/ 1441هـ )2019م(





المحتويات

مقدمة

الميزانية العامة للدولة 
للسنة المالية 1440/ 1441ه )2019م(

الملخص التنفيذي ألداء الميزانية العامة للدولة
للربع األول من السنة المالية 1440/ 1441ه )2019م( 

اإليرادات

المصروفات

تمويل العجز

الدين العام

01

02

03

04

05

06

07



مقدمة



5

مقدمة

ــر ربــع الســنوي مــن قبــل وزارة الماليــة، ويحتــوي  تــم إعــداد هــذا التقري
الربــع  خــال  والمصروفــات  اإليــرادات  لحركــة  تفصيليــة  بيانــات  علــى 
وآليــة  المحقــق  العجــز(  )أو  الفائــض  إلــى  إضافــة  بالتقريــر،  المحــدد 
هــذا  نشــر  خــال  مــن  الماليــة  وزارة  وتســعى  العــام.  والديــن  تمويلــه 
التقريــر - بشــكل دوري - إلــى إعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء 
اإلشــارة  تجــدر  كمــا  المالــي.  اإلفصــاح  معاييــر  وفــق  العامــة  الماليــة 
إلــى أن إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة يتــم علــى األســاس المحاســبي 
التقريــر مبوبــة  الــواردة فــي  الماليــة  البيانــات  أن  العلــم  النقــدي، مــع 
حســب دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة )GFSM 2014( الــذي ُيصــدره 
صنــدوق النقــد الدولــي كتصنيــف عالمــي موحــد. كمــا يتضمــن التقريــر 

وشــروحاتها. بالمصطلحــات  قائمــة 



الميزانية العامة
للدولة



7

ميزانية السنة المالية الــــــــــبــــــــــيــــــــــان
1439/ 1440 هـ )2018م(              

النتائج الفعلية األولية لميزانية 
السنة المالية 1439/ 1440 هـ 

)2018م(             

ميزانية السنة المالية
1440/ 1441هـ )2019م(          

492,000611,239661,875

291,343294,370313,408

783,343905,609975,283

978,0001,079,4671,106,000

)194,657()173,858()130,717(

الميزانية العامة للدولة
للســـــنة الماليــة 1440/ 1441هـ )2019م(

إجمالي اإليــــرادات

اإليرادات النفطية

إجمالي المصروفات

اإليرادات غير النفطية

الفائض/ )العجز(

) مليون ريال (



الملخص التنفيذي
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الملخص التنفيذي
النتائج الفعلية ألداء الميزانية للربع األول
للسنة المالية 1440/ 1441هـ )2019م(

27,836

217,570 245,406

الفائض/)العجز( المصروفات اإليرادات

) مليون ريال (



اإليرادات
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اإليرادات
اإليرادات الفعلية للربع األول

من السنة المالية 1440/ 1441ه )2019م(

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

) مليون ريال (

اإليرادات*

الضرائب على السلع والخدمات
)منها: رسوم المنتجات النفطية وضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية(

اإليرادات النفطية

الضرائب على التجارة والمعامات )رسوم جمركية(

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
)منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت األجنبية(

ضرائب أخرى )منها: الزكاة(

اإليرادات األخرى

إجمالي اإليرادات غير النفطية

اإلجمالي

الربع األول 2019م 

169,087

41,133

76,319

7,071

2,742

3,490

245,406

21,883
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اإليرادات

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

) مليون ريال (

اإليرادات*

الضرائب على السلع والخدمات
)منها: رسوم المنتجات النفطية وضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية(

اإليرادات النفطية

الضرائب على التجارة والمعامات )رسوم جمركية(

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
)منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت األجنبية(

ضرائب أخرى )منها: الزكاة(

اإليرادات األخرى

إجمالي اإليرادات غير النفطية

اإلجمالي

اإليرادات الفعلية للربع األول من السنة المالية 1440/ 1441ه )2019م( 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

الربع األول 
2018م 

113,947

22,653

52,316

3,161

2,471

3,786

166,263

20,245

نسبة التغير %

48%

82%

46%

124%

11%

-8%

48%

8%

الربع األول 
2019م 

169,087

41,133

76,319

7,071

2,742

3,490

245,406

21,883



المصروفات
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المصروفات
المصروفات الفعلية خال الربع األول 

في السنة المالية 1440/ 1441هـ )2019م(

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

) مليون ريال (

المصروفات*

نفقات التمويل

تعويضات العاملين 

اإلعانات

السلع و الخدمات 

المنح

المنافع االجتماعية
مصروفات أخرى

اإلجمالي

األصول غير المالية )رأسمالي(

المنصرف الفعلي
 الربع األول

121,806

4,354

29,167

30

15,442

10,310

217,570

17,221
19,239
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المصروفات
المصروفات الفعلية للربع األول من السنة المالية 

1440/ 1441هـ )2019م( مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

) مليون ريال (

المنصرف الفعليالمصروفات*
الربع األول 2018م 

المنصرف الفعلي
نسبة التغير %الربع األول 2019م 

نفقات التمويل

تعويضات العاملين 

اإلعانات

السلع و الخدمات 

المنح

المنافع االجتماعية
مصروفات أخرى

اإلجمالي

112,922

4,145

25,521

30

10,240

2,993

18,782

200,592

25,959

121,806

4,354

19,239

30

15,442

10,310

17,221

 217,570

29,167 األصول غير المالية )رأسمالي(

8%

5%

-25%

0%

51%

244%

-8%

8%

12%

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير
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المصروفات
اعتماد الميزانية للقطاعات والمنصرف الفعلي خال الربع األول 

من السنة المالية 1441/1440هـ )2019م( ومقارنة بالعام السابق
) مليون ريال (

الميزانية المعتمدةاسم القطاع

27,542

102,827

131,340

192,622

190,978

62,238

172,041

نسبة التغير بين الربع الحالي 
مقارنة بالفترة المماثلة من 

العام السابق

3%

10%

71%

0%

5%

10%

3%

األمن والمناطق اإلدارية

اإلدارة العامة

الخدمات البلدية

العسكري

التعليم

الصحة والتنمية االجتماعية
الموارد االقتصادية

1,106,0008% اإلجمالي

70,243

156,169

79%

نسبة المنصرف
من إجمالي المعتمد

24%

22%

6%

23%

26%

13%

23%

20%

10%

20%

المنصرف حتى نهاية
الربع األول 2018م

6,299

20,965

4,666

44,586

47,695

7,364

38,509

200,592

3,782

26,72616%

المنصرف حتى نهاية
 الربع األول 2019م

6,492

23,053

7,993

44,494

50,158

8,115

39,624

217,570

6,771

30,870

التجهيزات األساسية والنقل

البنود العامة



تمويل
العجــــز
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تمويل العجز
نتائج الفائض/)العجز( ومصادر التمويل في الربع األول

للسنة المالية 1440/ 1441ه )2019م(

عجز الفترة

) مليون ريال (

27,836فائض/)عجز( الفترة

الـــتـــمـــويـــل

 من الحساب الجاري

من االحتياطي العام

التمويل من الداخل

التمويل من الخارج

إجمالي التمويل*

0

0

16,466

9,000

25,466

الربع األول 2019م البيان

* إجمالي التمويل استخدم لتمويل عجز الشهرين األولين من العام الحالي
 



الدين العام
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) مليون ريال (

الدين الخارجيالدين الداخليالبيان

سداد أصل الدين 

22,54628,125

الرصيد أول الفترة 

إطفاء سندات حكومية

30

اإلصدارات أو االقتراض 

304,980

327,523

559,980

610,648

255,000

283,125 الرصيد آخر الفترة 

00

الدين العام
الدين العام حتى نهاية الربع األول 

للسنة المالية 1440/ 1441ه )2019م(
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ملحق تعريف بنود اإليرادات والمصروفات
)GFSM 2014( حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة

مكوناتهالبند
ضريبة دخل الشركات و المنشآت وضريبة االستقطاع لغير المقيمين.الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية 

ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة وضريبة القيمة المضافة والضرائب االنتقائية ) رسوم التبغ ( ورسوم المنتجات النفطية.الضرائب على السلع والخدمات

الضرائب على التجارة والمعامالت )رسوم جمركية(
هــي رســوم علــى الســلع ألنهــا تدخــل البلــد المعنــي أو علــى خدمــات، ألنهــا مقدمــة مــن غيــر مقيميــن إلــى مقيميــن. وقــد تفــرض هــذه الرســوم ألغــراض 

جبايــة اإليــرادات أو ألغــراض الحمايــة، وقــد تحــدد علــى أســاس معيــن أو حســب القيمــة.

الضرائب األخرى المدفوعة من شــركات األعمال فقط) زكاة الشــركات و المنشــآت( و الضرائب غير المصنفة. ضرائب أخرى

اإليرادات األخرى
العوائــد المتحققــة مــن وحــدات  الحكومــة العامــة األخــرى )منهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي( ومبيعــات مــن قبــل منشــآت ســوقية )الدخــل مــن 

اإلعانــات ورســوم و أجــور خدمــات الموانــئ( والرســوم اإلداريــة و الغرامــات والجــزاءات و المصــادرات. 

تعويضات العاملين 
هــي المكافــآت, النقديــة أو العينيــة, المســتحقة الدفــع للمســتخدم مقابــل عمــل أداه. وإضافــة إلــى األجــور والرواتــب, وتشــمل مســاهمات الـــتأمينات 
االجتماعيــة التــي تدفعهــا وحــدة مــن وحــدات الحكومــة العامــة إنابــًة عــن العامليــن بهــا وتســتبعد منهــا أيــة تعويضــات للعامليــن تتعلــق بتكويــن رأس 

المــال للحســاب الذاتــي.

السلع و الخدمات 
هــي القيمــة الكليــة لســلع وخدمــات اشــتراها قطــاع الحكومــة العامــة لاســتخدام فــي العمليــة اإلنتاجيــة أو اقتناهــا إلعــادة بيعهــا مطروحــًا منهــا 

صافــي التغييــر فــي المخزونــات مــن تلــك الســلع والخدمــات.

نفقات التمويل
هــي المبالــغ التــي يجــب علــى الحكومــة دفعهــا للدائــن مقابــل أصــل الديــن القائــم كســندات الخزانــة، والصكــوك الحكوميــة، والقــروض، والحســابات 

المدينــة.

اإلعانات
هــي تحويــات جاريــة تدفعهــا وحــدات حكوميــة إلــى مشــروعات إمــا علــى أســاس أنشــطتها اإلنتاجيــة وإمــا علــى أســاس كميــات أو قيــم الســلع أو 

الخدمــات التــي تقــوم تلــك المشــروعات ببيعهــا أو إنتاجهــا أو اســتيرادها. وتــدرج ضمنهــا التحويــات إلــى الشــركات العامــة وغيرهــا.

هي تحويات غير إجبارية نقدًا أو عينًا تدفع  لوحدة أخرى من وحدات الحكومة العامة أو من منظمات دولية.المنح

المنافع االجتماعية
هــي تحويــات جاريــة إلــى األســر لتلبيــة االحتياجــات الناشــئة عــن أحــداث مثــل المــرض أو البطالــة أو التقاعــد أو اإلســكان أو ظــروف أســرية, وقــد تــؤدى 

تلــك المنافــع نقديــا أو عينيــًا.

مصروفات أخرى
تشــمل جميــع المصروفــات غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر مثل)المصروفــات علــى الممتلــكات بخــاف الفائدة-الضرائب-الغرامــات- الجــزاءات المفروضــة 
مــن حكومــة علــى أخرى-التحويــات الجاريــة إلــى المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر-التحويات الرأســمالية بخــاف المنــح الرأســمالية-

أقســاط ومطالبــات التأميــن علــى غيــر الحيــاة(.

األصول غير المالية )رأسمالي(
هــي جميــع األصــول االقتصاديــة عــدا األصــول الماليــة, وهــي ضمنــًا ال تمثــل مطالبــات علــى وحــدات أخــرى,  وهــي مســتودعات للقيمــة شــأنها فــي 
ذلــك شــأن األصــول الماليــة. توفــر معظــم األصــول غيــر الماليــة منافــع مــن خــال اســتخدامها فــي إنتــاج ســلع وخدمــات أو فــي شــكل دخــل ممتلــكات.






