
 

المالية  ثاراآللمواجهة اإلضافية اإلجراءات  اتخاذ عددًا من

  المستجدجائحة فيروس كورونا  الناتجة عنواالقتصادية 
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أوضح معالي وزير المالية ووزير االقتصاد والتخطيط المكّلف األستاذ/ 

محمد بن عبدالله الجدعان أهمية اإلجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد 

وتةداعيةاتهةا  غير المسةةةةةةةبوقةة العةالميةة جةاححةة رونو ةا أزمةة  لتجةاوز المملكةة 

ذه المةةاليةةة واالقتصةةةةةةةةاديةةة بةةنقةةو األضةةةةةةةران الممك ةةة  وأرةةد معةةاليةةه أن هةة 

اإلجراءات تنتي اسةةةتكماالل للررانات المتخذس مسةةةبرال للحد من تآلاقر ا  ان 

 االقتصادية .و  االجتماعيةالسلبية لألزمة من مختلف جوا بها الصحية و

الررانات الضةةةةةةةرونيةة   اتخةاذ وأفةاد معةاليةه أن الحكومةة مسةةةةةةةتمرس في 

تآلاقر  للحد من االقتصةةةةةاد ببةةةةةكو مبكر  و المواط ين والمريمين لحماية

األزمة وتبعاتها. وشةةةةةةدد معاليه علأل أن األزمة العالمية ال تبةةةةةةان الجاححة 

تسةةةةببال بصدم تةةةةدمات القتصةةةةاد المملكة رو م ها رآليو ب حدام ت يير  

مؤ ر علأل أداء المالية العامة واسةةةةتررانها ما لر تتدلو الحكومة ب جراءات 

وما ا تبةةةةةةان الوباء   تج  عن  يرال إلأل أ ه  السةةةةةةتيعاا هذه الصةةةةةةدمات  مبةةةةةة 

تةةةةةدمة أولأل تمصلال في ا خآلا  اتخذته دول العالر من إجراءات احترازيه 

غير مسةبو  في الطل  علأل ال آلط أّ ر سةلبال علأل مسةتوأل األسةعان وأدأل 

إلأل ا خآلةا  حةاد في اإليرادات ال آلطيةة التي تعةد مصةةةةةةةةدن ربير ل يرادات 

ما تمصلال الصةةةةدمة الصا ية في تسةةةةب  اإلجراءات العامة لميزا ية الدولة. ر
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و الوقةاحيةة الضةةةةةةةرونيةة المتخةذس للحآلةاا علأل أنواو المواط ين والمريمين 

وم ع ا تبةةان الجاححة في توقف أو ا خآلا  رصير من األ بةةطة سةةدمتهر 

وا عكس ذلك سلبال علأل حجر اإليرادات غير ال آلطية  المحلية  االقتصادية

 وال مو االقتصادي.

ا  ةةالةةه هةةذه الصةةةةةةةةةدمةةات المؤ رس علأل المةةاليةةة العةةامةةة فكةةا ةةال أمةة 

االحتيةاجةات الطةانحةة علأل جةا ة  ال آلرةات غير المخطط لهةا التي اسةةةةةةةتةدعةال 

تدلو الحكومة من لدل زيادس االعتمادات لرطاع الصةةحة ببةةكو مسةةتمر 

لةدعر الرةدنس الوقةاحيةة والعدجيةة للخةدمةات الصةةةةةةةحيةة. إضةةةةةةةافةة إلأل اعتمةاد 

لدعر االقتصةةةاد وتخآليف ا ر الجاححة والمحافعة علأل   عدد من المبادنات

  وظاحف المواط ين.

ا خآلةا   لأل إدت أ مجتمعةة  لتحةديةات اهةذه وبّين معةالي الجةدعةان أن 

اإليرادات الحكومية  والضةة ط علأل المالية العامة إلأل مسةةتويات يصةةع   

الكلي للمملكة والمالية  باالقتصةاد التعامو معها الحرال دون إلحا  الضةرن  

تحريق مزيد من  وج العامة علأل المديين المتوسةةةةط والطويو  وبالتالي 

 دات غير ال آلطيةالخآلض في ال آلرات  وإيجاد اجراءات تدعر استرران اإليرا

وب ةةةاءل عليةةةه  قةةةامةةةال وزانتي المةةةاليةةةة واالقتصةةةةةةةةةاد والتخطيط بعر  

التطونات المةةاليةةة واالقتصةةةةةةةةةاديةةة واإلجراءات المرترحةةة لمواجهةةة هةةذه 

أرصر اإلجراءات مدحمة وأقلها ضةةةةرنال  باتخاذ  التوجيه التطونات. حيه تةةةةدن 

 وألآلها حدس.
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مليةان نيةال ترريبةا  شةةةةةةةملةال   100جراءات إ ر مةا تر اقرانه من أوقةد بل  

إل اء أو تمديد أو تنجيو لبعض ب ود ال آلرات التبة يلية والرأسةمالية لعدد 

من الجهةات الحكوميةة ولآلض اعتمةادات عةدد من مبةادنات برامج تحريق  

   .(م2020ه( )1441/1442يع الكبرأل للعام المالي )الرؤية والمبان

إيراف بدل غدء المعيبةةةة بدءال من شةةةهر )يو يو(  ذلك تررن  لألإضةةةافة إ

%( إلأل 5نفع  سةةبة ضةةريبة الريمة المضةةافة من ) ورذلك  م(2020لعام )

 م(.2020%( بدءال من األول من شهر )يوليو( لعام )15)

لج ة وزانية لدناسةةةةةة المزايا المالية ولرفع رآلاءس الصةةةةةرف  تر تبةةةةةكيو 

التي تصةةةةةةةرف لجميع العةاملين والمتعةاقةدين المةد يين ومن في حكمهر 

الةةذين ال يخضةةةةةةةعون ل عةةام الخةةدمةةة المةةد يةةة في الوزانات والمصةةةةةةةةةالح 

والمؤسةةةسةةةات والهيلات والمرارز والبرامج الحكومية  والرفع بالتوتةةةيات 

 ( يومال من تانيخه.30لدل )

الوزير الجةدعةان تصةةةةةةةريحةاتةه موضةةةةةةةحةال أ  ةا أمةام أزمةة لر وألتتر معةالي 

يبةةةهد العالر مصيدل لها في التانيل الحديه  من أهر سةةةماتها عدم اليرين 

وتةةةةعوبة معرفة واسةةةةتبةةةةراف مداها وتداعياتها في ظو تطونات يومية  

تتطل  من الحكومات التعامو معها باليرعة والردنس علأل اتخاذ الررانات 

قات الم اسةبة وسةرعة االسةتجابة والتكيف مع العروف المدحمة في األو

بمةةةا يحرق المصةةةةةةةلحةةةة العةةةامةةةة وحمةةةايةةةة المواط ين والمريمين وتوفير 

االحتياجات األسةاسةية والخدمات الطبية الضةرونية  وأن اإلجراءات التي تر 

 ذن اللةه  بة  سةةةةةةةتكونضةةةةةةةرونيةة و هةا أال إ لر أن رةان فيهةا إاتخةاذهةا اليوم و
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أل االسةةترران المالي واالقتصةةادي من م عون شةةامو مآليدس للمحافعة عل

 وعلأل المديين المتوسط والطويو  لما فيه مصلحة الوطن والمواط ين 

 #انتهى#

 


