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 ملخص الميزانية العامة للدولة 

 النمو Q0 8107 Q0 8102 األرقام )مليار ريال(

 05% 066 044 اإليرادات العامة

 8% 004 008 اإليرادات النفطية  -     

 61% 58 18 اإليرادات غير النفطية  -     

 02% 810 071 المصروفات العامة

 10% )14,189( )86,800( العجز

    

 النمو 8102 8107 األرقام )مليار ريال(

 01.8% 721 698 اإليرادات العامة

 08.2% 498 416 اإليرادات النفطية  -     

 01.7% 890 856 اإليرادات غير النفطية  -     

 5.8% 972 911 المصروفات العامة

 )02.0%( )095( )812( العجز

 مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة المالية،المصادر: 

اعلنت وزارة المالية عن المؤشرات األولية لألداء المالي للربع األول من العام الحالي، تجدر 

االشارة إلى أن الربع األول تضمنت مجموعة من االصالحات االقتصادية والتي كان لها أثر كبير 

 على بعض بنود الموازنة.

  مليار  066وفقا لبيان وزارة المالية، بلغت االيرادات العامة خالل الربع األول من العام الحالي

مليار ريال وبذلك تم  810% وُقدرت بـ 02% بينما ارتفعت المصروفات 05ريال بزيادة تبلغ 

مليار ريال في الربع االول من العام  86مليار ريال مقارنة بـ  14تحقيق عجز مالي قدره نحو 

 الماضي.

  على الرغم 8مليار ريال بنمو محدود بلغ  004بلغت االيرادات النفطية خالل الربع األول نحو %

%، نعتقد أن النمو البسيط يرجع إلى 84من زيادة متوسط سعر الخام العربي الخفيف بنحو 

أرامكو  ألية تسجيل االيرادات النفطية حيث ذكرت وزارة المالية إن توزيعات األرباح من شركة

السعودية أصبحت ربعية، وتم استالم جزء كبير من ربح الربع األول في الربع الثاني، وبالتالي 

 سينعكس ذلك على أداء  الربع الثاني من العام الحالي بشكل أوضح.

  بفضل تطبيق مجموعة من االصالحات 61فيما يتعلق باإليرادات غير النفطية فقد ارتفعت %

االقتصادية لدعم سوق العمل وتصحيح اختالالت الدعم حيث تم فرض ضريبة القيمة 

المضافة وزيادة رسوم تشغيل العمالة الوافدة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين بداية من يناير 

فضال عن البدء في تطبيق رسوم التابعين للعمالة الوافدة في يوليو الماضي.  8102

مليار ريال في الربع األول من  18مليار ريال مقابل  58وبذلك بلغت االيرادات غير النفطية 

 % قبل عام.88% ارتفاعًا من 10.5العام الماضي ومثلت 

  071مليار ريال مقابل  810% لتسجل 02ارتفع اجمالي المصروفات في الربع األول بنحو 

مليار ريال في الربع المقابل ،ونتجت الزيادة من عدة بنود يأتي في مقدمتها تعويضات 

العاملين والمنافع االجتماعية. في المقابل، انخفضت المصروفات على السلع والخدمات 

% ليبلغ 00مليار ريال واالستثمار في األصول الرأسمالية بنحو  01% لتصل إلى 19بنسبة 

 مليار ريال. 86

  مليار ريال جراء إعادة البدالت وبعض  001% إلى 81ارتفع اجمالي تعويضات العاملين بنحو

االمتيازات المالية للعاملين في القطاع الحكومي ولم تسجل تلك البدالت والمزايا في الربع 

بصرف بدل  8102كما صدر قرار ملكي في بداية  8106المقابل بعد أن تم إلغائها في نهاية 

ريال شهريا  511ريال شهريًا للعاملين في الحكومة و 0111إضافي لمدة عام بواقع 

للمتقاعدين لتخفيف أثر الزيادة في تكلفة المعيشة، وفقا لرويترز يبلغ العاملين في القطاع 

مليون مواطن من  0.81مليون مواطن بينما يستفيد نحو  0.02الحكومي السعودي نحو 

 مليار ريال خالل العام الحالي. 88مدفوعات التقاعد، ولهذا نتوقع أن يكلف هذا البدل نحو 

  فيما يتعلق بالمنافع االجتماعية، فقد تم اطالق برنامج حساب المواطن لتحسين كفاءة الدعم

الحكومي وللحد من آثار تصحيح أسعار الطاقة واإلجراءات المالية األخرى على اأُلَسر 

السعودية من خالل حواالت نقدية مباشرة يتم تخصيصها للمستحقين. وقدرت وزارة المالية 

. ولهذا فقد ارتفع 8102مليار ريال في عام  18أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 

 مليار ريال في الربع األول. 09مليار ريال إلى  7المنصرف على المنافع االجتماعية من 

  مليار في  86مليار ريال مقابل  14% وبلغ 10ارتفع العجز المالي خالل الربع األول بنسبة

الربع المقابل بسبب نمو المصروفات بشكل أكبر من النمو في االيرادات، لكن بشكل عام 

مع تطبيق ألية تسجيل توزيعات األرباح من أرامكو فإن ذلك سنعكس ايجابيا على مستوى 

العجز في الربع الثاني على حساب الربع األول، وتم تمويل العجز من خالل أدوات دين فضال 

ولم يتم السحب من االحتياطي خالل الربع األول،  8107عن السحب من الحساب الجاري لعام 

مليار ريال  88مليار ريال بينما تم اقتراض  02بلغ حجم االصدارات المحلية ألدوات الدين نحو 

مليار ريال دين  877مليار ريال تقريبا منها  421.7من الخارج. وبذلك بلغ الدين العام االجمالي 

 مليار أدوات دين خارجية. 816داخلي و

  توقع زيادة في االيرادات بنحو  8102تجدر االشارة إلى أن مشروع الموازنة العامة لعام

مليار ريال الرتفاع أسعار النفط فضال عن تطبيق مجموعة من االصالحات  721% لتبلغ 08.6

مليار ريال، وٌيقدر أن تبلغ ايرادات  81مثل ضريبة القيمة المضافة بحصيلة متوقعه قدرها 

مليار ريال فيما يتوقع أن تبلغ حصيلة ضريبة السلع  82المقابل المالي على الوافدين نحو 

. لكننا نتوقع حصيلة أعلى لإليرادات عن 8102مليار ريال خالل العام المالي  9االنتقائية 

تقديرات الموازنة إلجمالي اإليرادات مع تسجيل سعر النفط ألعلى مستوي في ثالث 

أي ما يعادل  - 8102مليار ريال في عام  095سنوات، وتتوقع الوزارة ان يبلغ العجز نحجو 

 .8107مليار ريال في عام  812مقارنة بعجز يبلغ  -% من الناتج المحلي اإلجمالي 7.1

 عربي خفيف )دوالر / برميل( -أسعار النفط الخام 
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 نسبة التغير 8102الربع األول  8107الربع األول  مليون ريال

    اإليرادات 

 %8 001,974 008,111 اإليرادات النفطية

 %88 8,470 8,110 الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

 >%011 88,651 5,691 الضرائب على السلع والخدمات

 %07- 1,726 4,516 ضرائب على التجارة والمعامالت 

 >%011 1,060 0,557 ضرائب أخرى

 %00 81,845 02,859 االيرادات االخرى

 %61 58,106 18,171 إجمالي اإليرادات غير النفطية

 %05 066,861 044,176 اإلجمالي

    

    المصروفات 

 %81 008,988 94,125 تعويضات العاملين

 %19- 01,841 06,708 السلع والخدمات

 >%011 4,045 0,852 نفقات تمويل

 >%011 8,991 46 االعانات

 %95- 11 570 المنح

 >%011 02,728 6,617 المنافع االجتماعية 

 %06 85,580 80,988 مصروفات أخرى

 %00- 58,959 89,126 األصول غير المالية )رأسمالية(

 %02  811,598 071,827 اجمالي المصروفات

    

 %10 )14,189( )86,800( فائض الميزانية )العجز( 

المنصرف حتى نهاية  مليون ريال
 8102الربع األول 

نسبة المنصرف من 
النسبة من إجمالي  الميزانية المعتمدة  نسبة التغير  إجمالي المعتمد

 الميزانية  المعتمدة
المنصرف حتى نهاية 

 8107الربع األول 

84% 6,899 قطاع اإلدارة العامة  -6% 86,818 %8.7  6,629 

81% 47,695 القطاع العسكري  80% 801,111 %80.5  19,189 

80% 81,965 قطاع األمن والمناطق اإلدارية  00% 011,764 %01.1  02,952 

04% 7,164 قطاع الخدمات البلدية  -46% 51,401 %5.5  01,572 

81% 44,526 قطاع التعليم  -6% 098,160  %09.7  47,152 

86% 12,519 قطاع الصحة والتنمية االجتماعية  011%< 046,549 %05.1  07,717 

4% 4,666 قطاع الموارد االقتصادية والبرامج العامة  -18% 015,119 %01.2  6,201 

7% 1,728 قطاع التجهيزات األساسية والنقل  -11% 54,066 %5.5  5,616 

11% 86,786 البنود العامة  22% 29,819 %9.0  04,802 

 071,827 011% 972,111 02% 80% 811,598 اإلجمالي

              8102الربع األول                                          البيان )مليون ريال(                                                                                                          

 )14,189( عجز الفترة

 التمويل

 282 م8107من حساب جاري 

 1 من حساب االحتياطات

 07,918 التمويل من الداخل

 88,890 التمويل من الخارج

 40,180 إجمالي التمويل

 آداء الميزانية العامة الربعي 

 المصروفات حسب القطاع

 تمويل العجز
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 ملحق احصائي
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 )مليار ريال(والمصروفات  تطورات إجمالي اإليرادات العامة

 تطورات اإليرادات النفطية )مليار ريال( تطورات اإليرادات غير النفطية )مليار ريال(

 7102المصروفات المقدرة حسب القطاع 

90% 87% 89% 85%
90% 93% 92% 90% 87%

73%
62% 63%

10% 13% 11% 15%
10% 7% 8% 10% 13%

27%
38% 37%

 إيرادات غير نفطية إيرادات نفطية

 نسبة اإليرادات النفطية وغير النفطية إلى إجمالي اإليرادات العامة

 تطورات فائض )عجز( الميزانية العامة للدولة )مليار ريال(

 تطور االحتياطي العام للدولة )مليار ريال( إجمالي الدين العام )مليار ريال( 
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177 
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88 
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374 

180 
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1,146

1,660
1,538

1,669

2,040

2,462

2,721 2,746

2,312

2,009
1,862 

3%

24%

12%

5%25%

15%

4%

3%

9%

 قطاع اإلدارة العامة

 القطاع العسكري

 قطاع األمن والمناطق اإلدارية

 قطاع الخدمات البلدية

 قطاع التعليم

 قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

 مةقطاع الموارد االقتصادية والبرامج العا

 قطاع التجهيزات األساسية والنقل

 البنود العامة

674 643

1,101

510

742

1,118

1,247

1,156
1,044

608
519

692

393
466

520
596

654

827 873
976

1,110

975

830
930

 المصروفات اإليرادات

604 562

983

434

670

1,034
1,145

1,035
913

445
329

436
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 تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط

 

 تقديرات ميزانية فعلي فعلي 

 8106 8107 8102 8109 8181 

      اإليرادات )مليار ريال(

 919 241 721 698 509 إجمالي اإليرادات

 029 064 048 97 28 الضرائب 

 02 06 05 04 05 الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

 084 011 25 47 11 الضرائب على السلع والخدمات

 82 86 85 80 81 الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

 81 02 07 05 07 ضرائب أخرى

 781 679 640 595 417 االيرادات االخرى

      النفقات

 0151 0116 972 911 211 إجمالي النفقات

 288 729 771 746 696 المصروفات )النفقات التشغيلية(

 458 445 412 441 419 تعويضات العاملين

 046 045 041 015 051 السلع والخدمات

 84 09 04 9 5 نفقات تمويل

 7 7 04 7 7 االعانات

 1 1 1 1 5 المنح

 94 74 65 44 40 المنافع االجتماعية 

 96 95 95 008 79 مصروفات أخرى

 882 802 815 021 014 االصول غير المالية ) النفقات الرأسمالية(

           عجز / فائض الميزانية 

 -040 -061 -095 -812 -100 عجز / فائض الميزانية 

 -4.91% -5.91% -7.11% -2.91% -08.21% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

           الدين و األصول

 749 671 555 412 107 الدين

 86% 84% 80% 07% 01.01% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

 145 400 456 524 621 الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد

 08% 04.21% 07.81% 88.71% 82.81% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
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 إخالء المسؤولية

مالـيـة ومـديـريـهـا ومـو ـفـيـهـا ال ال بذلت شركة البالد المالية أقصى جهد للتأكد من أن محتوى المعلومات المذكورة  في هذا التقرير  صحيحة ودقيقة ومع ذلك فإن شركة البالد

 .عن ذلكجة يقدمون أي ضمانات أو تعهدات صراحة أو ضمنًا بشأن محتويات التقرير وال يتحملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أي مسؤولية قانونية نات

األغـراض دون الـمـوافـقـة الـخـطـيـة  مـن ال يجوز إعادة نسخ أو إعادة توزيع أو إرسال هذا التقرير بطريقة مباشرة او غير مباشرة ألي شخص آخر أو نشره كليًا أو جـزئـيـًا ألي غـرض 

  .المسبقة من شركة البالد المالية

 كما نلفت االنتباه بأن هذه المعلومات ال تشكل توصية بشراء أو بيع أوراق مالية أو التخاذ قرار استثماري.

 .يعتبر أي إجراء استثماري يتخذه المستثمر بناًء على هذا التقرير سواًء كان كليًا أو جزئيًا هو مسؤوليته الكاملة وحده

سـتـشـار اسـتـثـمـاري مـؤهـل قـبـل ى مليس الهدف من هذا التقرير أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خياًرا أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبال. لذلك فإننا نـنـصـح بـالـرجـوع إلـ

 .االستثمار في مثل هذه األدوات االستثمارية

 تحتفظ شركة البالد المالية بجميع الحقوق المرتبطة بهذا التقرير.

 

 12011–17تصريح هيئة السوق المالية رقم 

 البالد المالية
 

 خدمة العمالء
 clientservices@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 9222 – 811 – 00 – 966+ اإلدارة العامة:

 1110 – 006 – 211 الهاتف المجاني:

 

 إدارة األصول
 abicasset@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6821 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 إدارة الحفظ
 custody@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6859 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 

 إدارة األبحاث والمشورة
 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6851 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

 

  إدارة الوساطة
 abicctu@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6811 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 المصرفية االستثمارية
 investmentbanking@albilad-capital.com البريد االلكتروني:

 6856 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 

 إدارة األبحاث والمشورة

 research@albilad-capital.com البريد اإللكتروني:

 6851 – 891 – 11 – 966+  هاتف:

 capital.com/research-www.albilad الموقع على الشبكة:

file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research
file://///Albilad.com/entfs/CorpFS_ABIC/Research%20and%20Advisory/www.albilad-capital.com/research

