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بإجمالي   ،2020 العام  ميزانية  عن  السعودية  المالية  وزارة  كشفت 
نفقات متوقعة 1.020 مليار ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة 
للتنويع والتحول  الهادفة  الخطط  تنفيذ  اإلنفاق دون اإلخالل بمسار 

االقتصادي.
ومن المقدر أن يبلغ عجز الميزانية نحو %6.6 من الناتج المحلي 
مليار   917 نحو  اإليرادات  تبلغ  أّن  المتوّقع  من  بينما  اإلجمالي، 
ريال، أي بنمو نسبته %1.2 عن العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع 
نسبة اإليرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي لتصل 
إلى حوالي %16 في نهاية العام 2019 مقابل %7 فقط في العام 
للسنة  الميزانية  في  العجز  انخفاض  المتوقع  ذلك من  إلى   .2012
المالية الحالية 2019 ليبلغ حوالي %4.7 من الناتج المحلي اإلجمالي 

مقابل %5.9 من الناتج المحلي اإلجمالي في العام السابق.
إلى  الجدعان،  السعودي محمد  المالية  لفت وزير  وفي هذا اإلطار 
أّنه "من المتوّقع أن تتضّمن الميزانية التي عادة ما ُتعتمد في شهر 

البيان  في  ورد  ما  على  التعديالت  بعض  عام،  كل  من  ديسمبر 
التمهيدي في ضوء ما قد يستجد من تطورات مالية واقتصادية".

المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

السعودية تقر ميزانية 2020 بنفقات 1.020 مليار ريال

العام  من  األول  النصف  خالل  العامة،  قطر  دولة  موازنة  سجلت 
الجاري فائضا بنحو 8.85 مليار ريال، بزيادة قدرها 24.6 في المئة 
عن الفائض المسجل خالل الفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما 

يمثل 4.2 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اإلجمالي.
سجلت  فقد  المركزي،  قطر  مصرف  عن  الصادرة  للبيانات  ووفقا 
الحالي  العام  من  األول  النصف  في  قطر  لدولة  العامة  اإليرادات 

112.2 مليار ريال، مقابل نفقات قدرها 103.3 مليار ريال.
وقّدرت الموازنة العامة لقطر للعام الحالي تحقيق فائض بنحو 4.3 
المالية، مع اجمالي إيرادات متوقعة بنحو  السنة  بنهاية  مليار ريال 
211 مليار ريال ونفقات بحدود 207 مليار ريال، وبسعر مرجعي 

لبرميل النفط عند مستوى 55 دوالر للبرميل.
المصدر )موقع النشرة االقتصادي، بتصّرف(

موازنة قطر تسّجل فائضا 24.6 في المئة


