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01
وزارة  قبــل  مــن  الربــع ســنوي  التقريــر  هــذا  إعــداد  تــم 

الماليــة، ويحتــوي علــى بيانــات تفصيليــة لحركــة اإليــرادات 

إلــى  إضافــة  بالتقريــر،  المحــدد  الربــع  خــال  والمصروفــات 

الفائــض )أو العجــز( المحقــق وآليــة تمويلــه والديــن العــام. 

وتســعى وزارة الماليــة مــن خــال نشــر هــذا التقريــر - بشــكل 

دوري - إلــى إعطــاء مزيــد مــن الشــفافية حــول أداء الماليــة 

ــر اإلفصــاح المالــي. كمــا تجــدر اإلشــارة  العامــة وفــق معايي

إلــى أن إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة يتــم علــى األســاس 

المحاســبي النقــدي، مــع العلــم أن البيانــات الماليــة الــواردة 

فــي التقريــر مبوبــة حســب دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة 

الدولــي  النقــد  صنــدوق  ُيصــدره  الــذي   ،)GFSM 2014(

قائمــة  التقريــر  يتضمــن  كمــا  موحــد.  عالمــي  كتصنيــف 

وشــروحاتها. بالمصطلحــات 

مقدمـــــــة
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للسنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م(

الــــــــــبــــــــــيــــــــــان
ميزانيــــــــــــــة

السنة المالية
1442/1441هـ

 )2020م(

النتائج الفعلية لميزانية
السنة المالية

1442/1441هـ 
)2020م(

ميزانيــــــــــــــة
السنة المالية

1443/1442هـ
 )2021م(

833,065781,834849,064إجمالي اإليــــــــــرادات

1,020,0001,075,734990,000إجمالي المصروفات

)140,936()293,900()186,935( )العجــــــــــــز(

)مليون ريال( 02
الميزانية العامة للدولة
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)العجز( المصروفات اإليرادات

03
204,761212,204

)7,443(

النتائج الفعلية ألداء الميزانية للربع األول من 
الســــــنة الماليـــــــة 1442/ 1443هـ )2021م(

)مليون ريال(

الملخص التنفيذي
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اإليـــــــرادات الفعليــــــــة للربـــــع األول مــــــن
الربع األولاإليـــــــــرادات*04السنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م(

116,576اإليرادات النفطية

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
3,222)منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت األجنبية(

الضرائب على السلع والخدمات
53,672)منها: ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية(

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
4,016)رسوم جمركية(

 ضرائب أخرى
2,999)منها: الزكاة(

24,276اإليرادات األخرى

88,185اإليرادات غير النفطية

204,761اإلجمالـــــــــــي

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

)مليون ريال(

اإليــــــــــرادات
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اإليـــــــرادات الفعليــــــــة للربـــــع األول مــــــن
السنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م(
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

الربع األولاإليـــــــــرادات*
2020م

الربع األول
2021م

نسبة التغير
%

%9-128,771116,576اإليرادات النفطية
الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%10-3,5693,222)منها: ضريبة دخل الشركات والمنشآت األجنبية(

الضرائب على السلع والخدمات
%30,60453,67275)منها: ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية(

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
%0.1-4,0214,016)رسوم جمركية(

 ضرائب أخرى
%2,0602,99946)منها: الزكاة(

%23,04724,2765اإليرادات األخرى

%63,30188,18539اإليرادات غير النفطية
%192,072204,7617اإلجمالـــــــــــي

* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

)مليون ريال(

اإليــــــــــرادات
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المصروفـــات الفعليــــة للربـــــع األول مــــــن 
الربع األولالمصروفات*05السنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م(

122,902تعويضات العاملين 

27,606 استخدام السلع والخدمات

5,759نفقات التمويل

5,422اإلعانات

2,759المنح

12,276المنافع االجتماعية

20,541مصروفات أخرى

14,939األصول غير المالية )رأسمالي(

212,204اإلجمالي
* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

)مليون ريال(

المصروفات
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المصروفات الفعلية للربع األول من السنة المالية
 1442/ 1443هـ )2021م( مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

المنصرف الفعلي المصروفات*
للربع األول 2020م 

المنصرف الفعلي 
نسبة التغير %للربع األول 2021م 

%1-124,530122,902تعويضات العاملين 

%26,94127,6062استخدام السلع والخدمات

%4,6465,75924نفقات التمويل

%3,4815,42256اإلعانات

<%1602,759100المنح

%5-12,97512,276المنافع االجتماعية

%19-25,30220,541مصروفات أخرى

%47-28,14414,939األصول غير المالية )رأسمالي(

%6-226,179212,204اإلجمالي
* تعريف البنود في الملحق المرفق بنهاية التقرير

)مليون ريال()مليون ريال(

)مليون ريال(

المصروفات
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اعتمــاد الميزانيـــــة للقطاعــات والمنصــرف الفعلــي للربــع األول مــن 
السنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م( بالمقارنة مع العام السابق

اسم القطاع
الميزانية 
المعتمدة
2021م

المنصرف للربع 
األول 2021م

نسبة المنصرف 
من إجمالي 

المعتمد

المنصرف للربع 
األول 2020م 

نســـبة التغير للمنصرف 
الربـــع  حتـــى  الفعلـــي 
الحالـــي مقارنـــة بالفترة 
العـــام  مـــن  المماثلـــة 

الســـابق

%6,9702%33,5727,09421اإلدارة العامة

%18-53,140%175,09643,53325العسكري

%2-22,765%100,81722,32822األمن والمناطق اإلدارية

%9-7,566%50,7996,86914الخدمات البلدية

%44,8870.2%185,70244,96824التعليم

%0.3-34,513%174,67734,40520الصحة والتنمية االجتماعية

%7,93445%72,39511,48816الموارد االقتصادية

%16-12,254%45,81910,28622التجهيزات األساسية والنقل

%14-36,150%151,12331,23221البنود العامة

%6-226,179%990,000212,20421اإلجمالي

)مليون ريال(

المصروفات
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تمويـــــل العجــــز للربــــع األول مــــن 
06السنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م( 

الربع األولالبيــــــــــــان

)7,443()عجز( الفترة

التمويل

0من الحساب الجاري

0من االحتياطيات الحكومية

6,129تمويل من الدين الداخلي

23,420تمويل من الدين الخارجي

29,549*إجمالي التمويل

)مليون ريال(

*هناك مبلغ متبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خال الربع األول وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خال الفترة المتبقية من العام.

تمويـــل العجــــز
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الديــــن العــــــام حتـــى نهايــــة الربـــــع األول
للسنة المالية 1442/ 1443هـ )2021م( 

الدين الخارجيالدين الداخليالبيان

الرصيد أول الفترة 
853,515

502,657350,859

13,78936,766اإلصدارات أو االقتراض 

2,7100سداد أصل الدين 

00إطفاء سندات حكومية

الرصيد آخر الفترة 
513,736387,625

901,360

)مليون ريال( 07
الدين العام

الديــــن العــــام
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تعريف بنود اإليرادات والمصروفات
)GFSM 2014( حسب دليل إحصاءات مالية الحكومة

مكوناتهالبند
الضرائب على الدخل واألرباح 

والمكاسب الرأسمالية 
ضريبة دخل الشركات و المنشآت وضريبة االستقطاع لغير المقيمين.

ضرائب السلع أو مزاولة أنشطة معينة )ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية(.الضرائب على السلع والخدمات

ضرائب على التجارة والمعامالت 
الدولية )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 شركات االعمال فقط )زكاة الشركات و المنشآت( و الضرائب غير المصنفة. ضرائب أخرى

اإليرادات األخرى
العوائــد المتحققــة مــن وحــدات  الحكومــة العامــة األخــرى )منهــا: البنــك المركــزي الســعودي( ومبيعــات مــن قبــل منشــآت ســوقية )الدخــل مــن اإلعانــات ورســوم و أجــور خدمــات 

الموانــئ( والرســوم اإلداريــة و الغرامــات والجــزاءات والمصــادرات. 

تعويضات العاملين 
هــي المكافــآت, النقديــة أو العينيــة، المســتحقة الدفــع للمســتخدم مقابــل عمــل أداه. وإضافــة الــى األجــور والرواتــب، وتشــمل علــى 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.

استخدام السلع و الخدمات 
هــي القيمــة الكليــة لســلع وخدمــات اشــتراها قطــاع الحكومــة العامــة لاســتخدام فــي العمليــة اإلنتاجيــة أو اقتناهــا إلعــادة بيعهــا مطروحــا منهــا صافــي التغييــر فــي المخزونــات 

مــن تلــك الســلع والخدمــات.

هي المبالغ التي يتوجب على الحكومة دفعها للدائن مقابل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقروض، والحسابات المدينة.نفقات التمويل

اإلعانات
هــي تحويــات جاريــة تدفعهــا وحــدات حكوميــة الــى مشــروعات إمــا علــى أســاس أنشــطتها اإلنتاجيــة أو علــى أســاس كميــات أو قيــم الســلع أو الخدمــات، التــي تقــوم تلــك 

المشــروعات ببيعهــا أو إنتاجهــا أو اســتيرادها. وتــدرج ضمنهــا التحويــات الــى الشــركات العامــة وغيرهــا.

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

هي تحويات جارية إلى األسر لتلبية االحتياجات الناشئة عن أحداث مثل المرض أو البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو ظروف أسرية، وقد تؤدى تلك المنافع نقديا أو عينيًا.المنافع االجتماعية

مصروفات أخرى
تشــمل جميــع المصروفــات غيــر المصنفــة فــي مــكان آخــر مثــل )المصروفــات علــى الممتلــكات بخــاف الفائــدة – الضرائــب – الغرامــات - الجــزاءات المفروضــة مــن حكومــة علــى 

أخــرى - التحويــات الجاريــة إلــى المؤسســات غيــر الهادفــة للربــح التــي تخــدم األســر - التحويــات 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 إمــا مــن خــال اســتخدامها فــي إنتــاج ســلع وخدمــات أو فــي شــكل دخــل ممتلــكات.

08
ملحــــــــق
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