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مقدمة

ُتصــدر وزارة الماليــة هــذا البيــان التمهيــدي للميزانيــة العامــة للدولــة للعام المالي 
ــل أحــد العناصــر فــي سياســة الحكومــة  ــي. ويمث ــى التوال ــي عل 2020م، للعــام الثان
لتطويــر منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة ووضعهــا فــي إطــار مالــي واقتصــادي 
شــامل علــى المــدى المتوســط، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح المالــي ومفاهيــم 

المشــاركة. 

ــى تطــورات  ــن عل ــن والمحللي ــن والمهتمي ــان إلطــاع المواطني يهــدف هــذا البي
أداء الماليــة العامــة خــال العــام 2019م، وأهــم المســتهدفات الماليــة وتقديــرات 
المؤشــرات االقتصاديــة لعــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط. كمــا يســتعرض 
البيــان أهــم المبــادرات والبرامــج التــي ســتنفذ خــال العــام المالــي القــادم فــي إطــار 

مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الميزانيــة عــادًة مــا ُتعتمــد فــي ديســمبر مــن كل عــام، 
وقــد تتضمــن تعديــات علــى مــا ورد فــي هــذا البيــان فــي ضــوء مــا قــد يســتجد مــن 

تطــورات ماليــة واقتصاديــة حتــى اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة.
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الملخص التنفيذي

•   يواجــه االقتصــاد العالمــي العديــد مــن المخاطــر التــي تؤثــر علــى مســار نمــوه وآفاقــه 
المســتقبلية وعلــى حركــة التجــارة الدوليــة وتدفــق االســتثمار واســتقرار األســواق العالمية. 
ومــن أبــرز هــذه التحديــات النزاعــات التجاريــة والتــي دفعــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والمؤسســات الماليــة لخفــض توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي للعاميــن المقبليــن، كمــا 
انعكســت هــذه المخاطــر علــى اســتقرار أســواق النفــط. إن هــذه التحديــات والمخاطــر 
العالميــة فرضــت علــى الحكومــات اتبــاع سياســات تحوطيــة وبــذل جهــود حثيثــة فــي ســبيل 
تعزيــز الضبــط المالــي واإلصاحــات الهيكليــة لزيــادة صابــة االقتصــاد وقدرتــه علــى تحمــل 

الصدمــات الخارجيــة.

•   أســهمت اإلصاحــات والمبــادرات التــي تنفذهــا الحكومــة فــي تحســن األداء االقتصادي 
فــي القطــاع غيــر النفطــي. وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بنســبة %0.9 فــي العــام الحالــي 2019م، وُيتوقــع اســتمرار التحســن فــي األداء لينمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة %2.3 فــي العــام القــادم 2020م، نتيجــة لآلثــار اإليجابيــة 
لإلصاحــات الهيكليــة متوســطة وطويلــة األجــل التــي يجــرى تنفيذهــا لتنويــع النشــاط 
االقتصــادي، وتحقيــق االســتدامة الماليــة، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد 

كمحــرك رئيــس للنمــو والتوظيــف.

•   تركــز الحكومــة علــى تنميــة ورفــع معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي باعتبــاره 
مقيــاس رئيــس لحركــة النشــاط االقتصــادي وقدرته علــى تنمية فرص العمل في االقتصاد، 
ــر النفطــي،  ــج المحلــي غي ــز النات ــر لتحفي ــى المــدى القصي حيــث تنفــذ الحكومــة خططــًا عل
وكذلــك علــى المــدى المتوســط بهــدف اســتدامة معــدالت النمــو وتنويــع مصــادره بمــا 
يحقــق كفــاءة أعلــى فــي نوعيــة النمــو االقتصــادي، وُيمّكــن أداء االقتصــاد مــن تحقيــق 
تطلعــات المواطنيــن. حيــث أن نمــو القطــاع غيــر النفطــي هــو المحــرك الرئيــس لنمـــو الناتــج 

المحلــي اإلجمالـــي الحقيقــي للعــــام الحالـــي 2019م والمــدى المتوســط.

•   تولــي الحكومــة أهميــة بالغــة للحفــاظ علــى االســتقرار المالــي واالســتدامة الماليــة 
مــن خــال تعزيــز االنضبــاط المالــي ورفــع كفــاءة اإلنفــاق التشــغيلي والرأســمالي، حيــث 
يتوقــع أن يبلــغ عجــز الميزانيــة العامــة نحــو %4.7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســنة 
الماليــة الحاليــة 2019م، و%6.5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2020م، ارتباطــًا 
بتطــورات اإليــرادات والنفقــات وبحيــث يشــمل االســتمرار في اإلنفاق على مبــادرات وبنود 
الحمايــة االجتماعيــة ودعــم القطــاع الخــاص والتقــدم فــي تنفيــذ مشــاريع وبرامــج تحقيــق 
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رؤيــة المملكــة 2030، مــع االســتمرار فــي تحســين كفــاءة اإلنفــاق بشــقيه التشــغيلي 
والرأســمالي، ســعيًا لتحســين جــودة المخرجــات والعائــد االقتصــادي واالجتماعــي علــى 
المــدى المتوســط. ومــن المتوقــع أن ينخفــض عجــز الميزانيــة تدريجيــًا إلــى نحــو %2.9 مــن 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2022م.

•   تهــدف سياســات وبرامــج تنميــة اإليــرادات إلــى إيجــاد مصــادر تتســم بالتنــوع للحــد 
مــن تذبــذب التدفقــات الماليــة نتيجــة لعــدم اســتقرار أســعار النفــط، ولتســهيل التخطيــط 
المالــي وانتظــام تمويــل المشــاريع والبرامــج المختلفــة. وتقــّدر اإليــرادات المتوقعــة للســنة 
الماليــة الحاليــة 2019م بـــنحو 917 مليــار ريــال أي بنمــو نســبته %1.2 عــن العــام الســابق، 
ــى 863  ــال فــي العــام 2020م، إلــى أن تصــل إل ــار ري ــي 833 ملي كمــا يتوقــع أن تبلــغ حوال
مليــار ريــال فــي عــام 2022م، ويعتمــد هــذا التوقــع علــى االســتمرار فــي تحســن األداء 
االقتصــادي باإلضافــة إلــى اســتكمال تنفيــذ المبــادرات المعلنــة ســابقًا والراميــة لتنميــة 

اإليــرادات.

•   تولــي الحكومــة أهميــة كبــرى للتنميــة الشــاملة )بشــقيها االقتصــادي واالجتماعــي( وما 
يتطلبــه ذلــك مــن برمجــة ألولويــات اإلنفــاق لتوجيهــه للخدمــات األساســية تحســينًا لجــودة 
الحيــاة ورفعــًا لمســتوى المعيشــة، إضافــًة إلــى اســتكمال تطويــر برامــج تحقيــق الرؤيــة 
وخطــط تنميــة القطــاع الخــاص. وُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات نحــو 1,048 مليــار ريــال 
فــي العــام 2019م، وأن يبلــغ نحــو 1,020 مليــار ريــال فــي العــام القــادم 2020م، ويتوقــع 
أن تصــل النفقــات إلــى 955 مليــار ريــال بحلــول العــام 2022م. ويعــزى خفــض مســتوى 
النفقــات علــى المــدى المتوســط إلــى سياســات الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا المملكــة 
وتســتهدف التــوازن بيــن تحقيــق االســتدامة الماليــة وتعزيــز النمــو، بحيــث يتــم التركيــز فــي 
اإلنفــاق علــى القطاعــات التــي يمكــن أن تحقــق معــدالت نمــو أعلــى، وفــي نفــس الوقــت 
تحقيــق التــوازن فــي مصــادر ومحــركات النمــو االقتصــادي مــن خــال إتاحــة دور متزايــد 
للقطــاع الخــاص القــادر علــى تحقيــق أداء ونتائــج اقتصاديــة أفضــل فــي كثيــر مــن األحيــان. 
وقــد انعكســت جهــود الحكومــة فــي تحســين بيئــة األعمــال علــى أداء ونمــو االســتثمار 
الخــاص باإلضافــة إلــى تحســن ترتيــب المملكــة فــي المؤشــرات الدوليــة ذات الصلــة، كمــا 

ســيرد الحقــًا.

•   تنفــذ وزارة الماليــة خطــة ســنوية لاقتــراض لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة فــي إطــار 
اســتراتيجية متوســطة المــدى للديــن العــام، ويتــم التمويــل باســتخدام مصــادر التمويــل 
الداخليــة والخارجيــة مــن الصكــوك والســندات. ومــن المتوقــع أن يبلــغ رصيــد الديــن العــام 
فــي العــام 2019م نحــو 678 مليــار ريــال، وحوالــي 754 مليــار ريــال فــي العــام 2020م، على 
أن يصــل فــي المــدى المتوســط إلــى نحــو 924 مليــار ريــال فــي العــام 2022م، مــع الحفــاظ 

علــى مركــز مناســب لاحتياطيــات الحكوميــة لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. 
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أهم التطورات االقتصادية في العام 2019م

تفــرض التطــورات االقتصاديــة العالميــة وفــي األســواق الدوليــة العديــد مــن التحديــات 
أمــام النمــو االقتصــادي فــي المملكــة نظــرًا لانفتــاح الكبيــر القتصادهــا حيــث يشــكل 
القطــاع الخارجــي )الصــادرات والــواردات( نســبة كبيــرة مــن حجــم الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

وينعكــس هــذا بــدوره علــى تقديــرات وأداء الماليــة العامــة.

االقتصاد العالمي

يواجــه االقتصــاد العالمــي العديــد مــن المخاطــر التــي تؤثــر علــى مســار نمــوه وآفاقــه 
المســتقبلية وعلــى حركــة التجــارة الدوليــة وتدفــق االســتثمار واســتقرار األســواق العالمية. 
ومــن أبــرز هــذه التحديــات النزاعــات التجاريــة والتــي دفعــت العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والمؤسســات الماليــة لخفــض توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي للعاميــن المقبليــن، وعلــى 
الرغــم مــن المســاعي التــي ُبذلــت فــي قمــة دول مجموعــة العشــرين فــي أوســاكا 2019م 
إلــى خفــض حــدة التوتــر، إاّل أن النزاعــات التجاريــة اســتمرت وامتــدت عــدوى عــدم االســتقرار 
إلــى عــدة دول ومناطــق مختلفــة. كمــا انعكســت هــذه المخاطــر علــى اســتقرار أســواق 
النفــط، ويمثــل تراجــع اســعار النفــط وااللتــزام باتفاقيــات االنتــاج النفطــي بمثابــة مؤثــرات 
معاكســة أخــرى علــى التوقعــات. ويمثــل ضعــف الطلــب الخارجــي مــن الشــركاء التجارييــن 
األساســيين )أمريــكا وأوروبــا والصيــن وروســيا( أحــد أهــم التحديــات الرئيســية. وفرضــت 
تلــك التحديــات علــى الحكومــات اتبــاع سياســات تحوطيــة وبــذل جهــود حثيثــة فــي ســبيل 
تعزيــز الضبــط المالــي واإلصاحــات الهيكليــة لزيــادة صابــة االقتصــاد وقدرتــه علــى تحمــل 

الصدمــات الخارجيــة.

وقــد شــهدت أســواق النفــط تقلبــات كبيــرة خــال عــام 2019م حيــث تراوحــت أســعار 
خــام برنــت بيــن حوالــي 69 دوالر للبرميــل خــال الربــع الثانــي 2019م لتعــود وتنخفــض 
إلــى 62.8 دوالر للبرميــل فــي شــهر ســبتمبر 2019م. وفيمــا يتعلــق باإلنتــاج، تشــير تقاريــر 
منظمــة الــدول المصــدرة للبتــرول )أوبــك( إلــى أن جهــود دول األوبــك والمنتجيــن خــارج 
أوبــك )أوبــك+( لدعــم اســتقرار أســواق النفــط أســهم فــي انخفــاض إنتــاج دول المنظمــة 
خــال الربــع الثانــي 2019م بحوالــي 510 ألــف برميــل يوميــًا ليصــل إلــى 29.97 مليــون 

برميــل يوميــًا مقارنــًة بالربــع األول 2019م.

االقتصاد المحلي 

طبقــت الحكومــة خــال الســنوات الثــاث الماضيــة العديــد مــن اإلصاحــات الماليــة 
واالقتصاديــة والهيكليــة ضمــن رؤيــة المملكــة 2030، وبــدأ العمــل علــى تنفيــذ عــدد مــن 
المشــاريع الكبــرى والتــي تســتهدف البنيــة التحتيــة ومشــاريع فــي قطاعــات وأنشــطة 
ــي بعــض ثمــار هــذه اإلصاحــات،  ــدأ االقتصــاد الوطنــي فــي جن ــك ب متنوعــة، ونتيجــًة لذل

ويتوقــع زيــادة العائــدات اإليجابيــة منهــا علــى المــدى المتوســط. 
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حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي معــدالت نمــو إيجابيــة بنحــو %1.1 خــال 
ــذي نمــا بنحــو  ــر النفطــي ال النصــف األول مــن العــام 2019م مدعومــًة بنمــو القطــاع غي
%2.5 للفتــرة نفســها، ممــا أدى إلــى تحســن فــي معــدالت البطالــة للســعوديين التــي 
شــهدت انخفاضــًا خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي بنحــو 0.4 نقطــة مئويــة مقارنــًة 

بنهايــة العــام 2018م لتصــل إلــى 12.3%. 

مــن ناحيــة أخــرى، اســتمرت معــدالت التضخــم فــي التراجــع منــذ بدايــة العــام حيــث 
ســجل متوســط مؤشــر أســعار المســتهلك انخفاضًا بنســبة %1.6 حتى نهاية شــهر ســبتمبر 
2019م. متأثــرًا بتاشــي أثــر تطبيــق بعــض اإلصاحــات الماليــة واالقتصاديــة مثــل تصحيــح 
أســعار الطاقــة وضريبــة القيمــة المضافــة خــال العــام الماضــي، باإلضافــة إلــى تراجــع 

مجموعــة اإليجــار المدفــوع للســكن خــال الفتــرة ذاتهــا.

واالقتصاديــة  الماليــة  اإلصاحــات  مــن  حزمــة  تنفيــذ  فــي  الحكومــة  واســتمرت 
والمبــادرات لتنويــع النشــاط االقتصــادي وتعزيــز دور القطــاع الخــاص كشــريك أساســي فــي 

التنميــة ومصــدر رئيــس للتوظيــف.

ومــن أبــرز هــذه المبــادرات، مبــادرة تحفيــز القطــاع الخــاص، واالســتمرار فــي تنفيــذ بعــض 
المشــاريع الكبــرى التــي أدت إلــى تحســن أداء عــدة قطاعــات أهمهــا قطــاع التشــييد والبنــاء 
حيــث عــاد لمعــدالت النمــو اإليجابيــة خــال العــام 2019م بعــد تراجــٍع لمــدة ثاثــة أعــوام 
متتاليــة. كمــا حققــت األنشــطة االقتصاديــة بشــكل عــام معــدالت نمــو حقيقــي إيجابيــة 
ومرتفعــة، حيــث ســجل نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق، ونشــاط 
خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات األعمــال معــدالت نمو بلغــت %3.8 و5.1% 
علــى التوالــي خــال النصــف األول مــن عــام 2019م مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 
الســابق، كذلك ســجل نشــاط النقل والتخزين والمعلومات واالتصاالت، ونشــاط الخدمات 
ــه( معــدالت نمــو  ــون والترفي ــة والشــخصية )يتضمــن أنشــطة كالفن ــة واالجتماعي الجماعي
مرتفعــة خــال النصــف األول مــن عــام 2019م بلغــت %5.6 و%5.9 علــى التوالــي مقارنــة 

بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. 

مــن جهــة أخــرى، شــهد القطــاع الخــاص غيــر النفطــي نمــوًا إيجابيــًا خــال النصــف األول 
فيمــا  الخــاص،  القطــاع  تحفيــز  بسياســات  مدعومــًا  بمعــدل 2.9%  2019م  العــام  مــن 
ــغ 4.4%  ــي لتبل ــرة فــي النمــو اإليجاب اســتمرت معــدالت االســتهاك الخــاص لنفــس الفت
مقارنــة بمعــدل نمــو قــدره %2.6 للفتــرة نفســها مــن العــام الســابق مدعومــة بالمبــادرات 

التــي نفذتهــا الحكومــة لمســاندة قطــاع األســر والقطــاع الخــاص.

وقــد انعكســت خطــط وجهــود الحكومــة فــي تطويــر وتحســين منــاخ األعمــال وتنميــة 
المحتــوى المحلــي وتعزيــز تنافســية االقتصــاد علــى تحســن ترتيــب المملكة في المؤشــرات 
الدوليــة، حيــث أظهــر تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام 2020م الــذي أصــدره البنــك 
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الدولــي حديثــًا قفــزة فــي ترتيــب المملكــة مــن ناحيــة ســهولة ممارســة األعمــال بـــ 30 مرتبة 
لتصــل إلــى المرتبــة 62 مــن بيــن 190 دولــة، وذلــك مقابــل المرتبــة 92 فــي العــام الســابق. 
وقــد تــم إدراج المملكــة ضمــن قائمــة أفضــل عشــر دول مــن حيــث التحســن فــي ســهولة 

ممارســة األعمــال خــال هــذا العــام.

كمــا دعــم ذلــك تحســن ترتيــب المملكــة فــي تقريــر التنافســية العالمــي الــذي أصــدره 
المنتــدى االقتصــادي العالمــي مؤخــرًا تقــدم المملكــة بثاثــة مراكــز الــى المرتبــة السادســة 
والثاثيــن فــي تقريــر التنافســية العالمــي الــذي يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي، 
كمــا ظهــرت جهــود المملكــة جليــًة فــي عمليــة التحــول الهيكلــي القتصادهــا وذلــك مــن 
والثاثيــن  الثامنــة  المرتبــة  فــي  لتصبــح  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  اعتمــاد  خــال 
عالميــًا، ويدعــم هــذه النتيجــة النشــر الســريع لتقنيــة النطــاق العريــض والزيــادة الكبيــرة فــي 
مســتخدمي اإلنترنــت، كمــا تحســن مؤشــر القــدرة علــى االبتــكار لتصبح في المركز الســادس 
والثاثيــن، وذلــك مــن خــال الزيــادة فــي طلبــات بــراءة االختــراع ومســتوى اإلنفــاق علــى 

البحــث والتطويــر.

كمــا يأتــي انضمــام الســوق الماليــة الســعودية لعدد من المؤشــرات العالمية لألســواق 
الناشــئة تأكيــدًا علــى نجــاح الجهــود فــي تطويــر  القطــاع المالــي. وُيتوقــع أن يســهم ذلــك 
فــي تعزيــز كفــاءة وعمــق الســوق الماليــة وزيــادة دور االســتثمار المؤسســي وجــذب المزيــد 
مــن االســتثمارات األجنبيــة التــي شــهدت نمــوًا قويــًا خــال النصــف األول مــن العــام الحالــي 

مقارنــًة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.

2016 2017 2018 2019
النصف األول
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الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي القطاع غير النفطي الحقيقي القطاع النفطي الحقيقيالقطاع الخاص غير النفطي

تطورات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
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فعلي

2018

يناير - سبتمبر
التغير السنوي

20182019

اإليرادات

%9066637137.6إجمالي اإليرادات

%16812616631.9الضرائب

%1713148.7الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%1158311538.3الضرائب على السلع والخدمات

%1612125.1الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

%21182536.0ضرائب أخرى

%7375375471.9اإليرادات األخرى

النفقات

%1,0797127515.5إجمالي النفقات

%8916026304.6المصروفات )النفقات التشغيلية(

%4843543735.7تعويضات العاملين

%169829212.3السلع والخدمات 

%15101652.4نفقات تمويل

%13112086.6اإلعانات

%47.5-421المنح

%2.1-846462المنافع االجتماعية

%18.7-1228065مصروفات أخرى

%18811012210.3األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

%22.7-37.8-48.9-174-عجز الميزانية

%1.4-%1.7-%5.9-عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 

%56055065619.3الدين

%23.5%18.6%19.0الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%13.5-490574496االحتياطيات الحكومية

%17.8%19.4%16.6االحتياطيات الحكومية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

    تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.

تطورات أداء المالية العامة

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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نسبة اإليرادات غير النفطية إلى الناتج المحلي غير النفطي

المصــدر: وزارة المالية

تطورات المالية العامة للعام 2019م

اإليرادات

بهــدف  النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  لتنميــة  المبــادرات  مــن  العديــد  الحكومــة  نفــذت 
تنويــع مــوارد الدولــة للحــد مــن تقلبــات اإليــرادات العامــة ومــن ثــم اإلنفــاق العــام، ومــن 
أهمهــا: تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، والمقابــل المالــي علــى الوافديــن، والضرائــب 
االنتقائيــة )التبــغ ومشــتقاته والمشــروبات الغازيــة ومشــروبات الطاقــة(، حيــث ســاهمت 
هــذه اإلصاحــات فــي نمــو اإليــرادات غيــر النفطيــة بشــكل ملحــوظ، باإلضافــة إلــى إجــراءات 
التصحيــح التدريجــي ألســعار الطاقــة المحليــة مــن خــال ربــط المنتجــات باألســعار المرجعيــة 
التــي مــن أهدافهــا ترشــيد اســتخدام الطاقــة. كمــا قامــت الحكومــة بتنفيــذ عــدد مــن 
اإلصاحــات فــي العــام الحالــي 2019م مــن أهمهــا: تخفيــض حــد التســجيل اإللزامــي فــي 
ضريبــة القيمــة المضافــة، والزيــادة المعتمــدة للمقابــل المالــي علــى الوافديــن، والضريبــة 
االنتقائيــة علــى المشــروبات المحــاة، وتحصيــل مبالــغ من تســويات زكاة البنوك وتســويات 

قطــاع االتصــاالت.

وعــززت هــذه اإلصاحــات اإليــرادات غيــر النفطيــة بشــكل ملحــوظ، حيــث بلــغ متوســط 
اإليــرادات غيــر النفطيــة قبــل اإلصاحــات )منــذ العــام 2012م إلــى العــام 2016م( حوالــي 
140 مليــار ريــال، بينمــا تضاعــف متوســطها بعــد اإلصاحــات )منــذ العــام 2017م إلــى 
ــر  ــرادات غي ــال. ومــن المتوقــع ارتفــاع نســبة اإلي ــار ري العــام 2019م( إلــى حوالــي 288 ملي
النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي غيــر النفطــي لتصــل إلــى حوالــي %16 فــي العــام 2019م 

ــاه. مقابــل %7 فقــط فــي العــام 2012م، كمــا يوضحــه الرســم البيانــي أدن
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ومــن جهــة أخــرى وعلــى الرغــم مــن تأثــر اإليــرادات النفطيــة هــذا العــام بالتقلبــات فــي 
األســعار العالميــة باإلضافــة إلــى اتفاقيــة أوبــك+ لخفــض اإلنتــاج، إال أن نمــو اإليــرادات غيــر 
النفطيــة ســاهم فــي تعويــض جــزء مــن هــذا االنخفــاض. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اإليــرادات 
غيــر النفطيــة تتميــز باالســتقرار نتيجــة ارتباطهــا بالنشــاط االقتصــادي، حيــث ســاهم تعافــي 
نمــو النشــاط االقتصــادي فــي عامــي 2018م و2019م فــي تحســن أداء اإليــرادات غيــر 

النفطيــة.

النفقات

تركــز سياســة النفقــات الحكوميــة علــى تعزيــز مســتهدفات النمــو االقتصــادي والتنميــة 
الشــاملة ومــن ذلــك دعــم التنميــة االجتماعيــة، وتحقيــق مســتهدفات الماليــة العامــة فــي 

االنضبــاط وتحســين التخطيــط المالــي ورفــع كفــاءة اإلنفــاق.  

ومــن أهــم البرامــج والمبــادرات التــي تــم إنجازهــا خــال هــذا العــام. علــى ســبيل المثــال، 
ــر برنامــج اإلســكان الميســر. باإلضافــة إلــى  اإلنفــاق علــى برنامــج اإلســكان وتشــمل تطوي
مبــادرة الدعــم المالــي لمســتحقي الدعــم الســكني، وهــي مبــادرة تهــدف إلــى ســداد أربــاح 
التمويــل بنســب متفاوتــة عــن مســتحقي القــروض الســكنية التــي قــد تســتمر إلــى أكثــر مــن 
20 عامــًا. كمــا تــم اإلنفــاق علــى برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن بمــا يقــارب 14.6 مليــار ريــال 
حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر مــن هــذا العــام، باإلضافــة إلــى اإلنفــاق علــى عــدد مــن مشــاريع 
البنيــة التحتيــة كمشــاريع محطــات تحليــة الميــاه، ومشــاريع الصــرف الصحــي، ومشــاريع 

الصحــة والتعليــم. 

كمــا شــملت برامــج اإلنفــاق فــي عــام 2019م تمويــل برامــج الدعــم االجتماعــي ومــن 
ذلــك مــا تــم فــي إطــار حســاب المواطــن، وبــدل غــاء المعيشــة للموظفيــن الحكومييــن 

ــن والطــاب.   والمتقاعدي

وفــي الوقــت نفســه، تــم اعتمــاد برنامــج التخصيــص لدعــم وتنميــة القطــاع الخــاص 
وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. ومــن أمثلــة ذلــك، مــا تــم فــي قطــاع النقــل 
)التخصيــص فــي الخدمــات الطبيــة للخطــوط الســعودية(، وقطــاع الصحــة )شــراكة بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص فــي مشــروع مبــادرة الغســيل الكلــوي(، وقطــاع البيئــة والميــاه 
والزراعــة )شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي مشــروع محطــة رابــغ(. باإلضافــة إلــى 

حــزم تحفيــز القطــاع الخــاص. 
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المصــدر: وزارة المالية

علــى  والحفــاظ  اإلنفــاق  كفــاءة  لرفــع  المتواصلــة  الحكومــة  جهــود  فــإن  وبالتالــي، 
االســتدامة الماليــة، باإلضافــة إلــى التركيــز علــى السياســات المحفــزة للقطــاع الخــاص 
وتحســين بيئــة األعمــال كمــا ســبق اإلشــارة لهــا، ســوف يســهم فــي انخفــاض النفقــات 

الحكوميــة عــن المعتمــدة فــي الميزانيــة لهــذا العــام.

العجز والدين العام

ــن انخفاضــًا فــي العجــز، وهــذا ينســجم مــع  ــن الماضيي ــة خــال العامي شــهدت الميزاني
الرئيــس للحكومــة للحفــاظ علــى االســتقرار واالســتدامة الماليــة علــى المــدى  التوجــه 
المتوســط وتعزيــز وضــع الماليــة العامــة. ومــن المتوقــع اســتمرار انخفــاض العجــز فــي 
الميزانيــة فــي العــام 2019م ليبلــغ حوالــي %4.7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 
%5.9 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام الســابق كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 
البيانــي أدنــاه. كمــا يتوقــع أن يبلــغ الديــن العــام نحــو %24 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

فــي نهايــة العــام 2019م. 



أهـــم المســـــتهدفـــات الماليـــة 
واالقتصادية في العام 2020م 

والمدى المتوســـط

02
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1- تقديرات المؤشرات االقتصادية في العام 2020م والمدى المتوسط

تواصــل الحكومــة تنفيــذ اإلصاحــات الهيكليــة متوســطة وطويلــة األجــل الهادفــة إلــى 
تنويــع النشــاط االقتصــادي وتحقيــق االســتدامة الماليــة فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030 
مــع التركيــز علــى دور القطــاع الخــاص ليكــون المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي وخلــق 

فــرص العمــل.

النفطــي  غيــر  المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدالت  ورفــع  تنميــة  علــى  الحكومــة  وتركــز 
باعتبــاره مقيــاس رئيــس لحركــة النشــاط االقتصــادي والقــدرة علــى تنميــة فــرص العمــل 
فــي االقتصــاد، حيــث تنفــذ الحكومــة خططــًا علــى المــدى القصيــر لتحفيــز الناتــج المحلــي 
غيــر النفطــي وكذلــك علــى المــدى المتوســط بهــدف اســتدامة معــدالت النمــو وتنويــع 
مصــادره بمــا يحقــق كفــاءة أعلــى فــي نوعيــة النمــو االقتصــادي، ويمّكــن أداء االقتصــاد 

مــن تحقيــق تطلعــات المواطنيــن.

ويتوقــع أن يســهم إنجــاز عــدد مــن المشــاريع الكبــرى التــي تســتهدف دعــم البنيــة 
التحتيــة، باإلضافــة إلــى المشــاريع األخــرى التــي يجــري تنفيذهــا فــي قطاعــات أخــرى فــي 
دعــم نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي خــال العــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط، 

وســوف يســتعرض الجــزء األخيــر مــن هــذا البيــان بعــض األمثلــة لهــا.

وتســتهدف الحكومــة اإلســراع فــي تنفيــذ برنامــج التخصيــص بنقــل ملكيــة األصــــول 
مــن الحكومــة إلــى القطــاع الخــاص، وإســـــــناد تقديــم بعــض الخدمــات الحكوميــة إليــه 
لتعزيــز دوره وبمــا يســهم فــي جــذب المزيــد مــن االســتثمارات. وكذلــك تعمــل الحكومــة 
علــى تحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار مــن خــال برنامــج تطويــر القطــاع المالــي لدعــم 

التنميــة االقتصاديــة وتنويــع مصــادر الدخــل.

النشــاط  لدعــم  العامــة  الماليــة  فــي  األخــرى  المبــادرات  مــع  بالتزامــن  هــذا  ويتــم 
االقتصــادي وتقويــة شــبكة الحمايــة االجتماعيــة، ومنهــا: مبــادرات حــزم تحفيــز القطــاع 
الخــاص ودعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتحفيزهــا، حيــث صــدر مؤخــرًا قــرار مجلــس 
الــوزراء بتحمــل الدولــة لمــدة خمــس ســنوات المقابــل المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة 
ــر  فــي المنشــآت الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي ابتــداًء مــن شــهر أكتوب
2019م وبمــا يدعــم اســتقرار ونمــو األنشــطة الصناعيــة بالمملكــة، وســيمول هــذا الدعــم 

مــن ميزانيــة تحفيــز القطــاع الخــاص.
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عــاوًة علــى ذلــك، تــم البــدء بتنفيــذ العديــد مــن برامــج الرؤيــة األخــرى مثــل برنامــج 
اإلســكان، وبرنامــج جــودة الحيــاة، وبرنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة، وبرنامــج خدمــة 
بنــاء  التنفيذيــة  البرامــج  هــذه  وتســتهدف  الوطنــي،  التحــول  وبرنامــج  الرحمــن،  ضيــوف 
اقتصــاد جديــد وقــوي يضمــن فــرص عمــل لألجيــال القادمــة ويحســن مســتويات المعيشــة 

علــى األجــل الطويــل.

بحوالــي  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  إلــى  األوليــة  التقديــرات  وتشــير 
%2.3 خــال العــام 2020م. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه قــد تــم مراجعــة تقديــرات نمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي العــام 2019م نظــرًا لتطــورات أســواق النفــط وتمديــد 
اتفاقيــة أوبــك+ باإلضافــة إلــى تحديــث توقعــات نمــو القطــاع غيــر النفطــي الــذي يشــهد 
نشــاطًا إيجابيــًا فــي ضــوء األداء الفعلــي لبعــض المؤشــرات االقتصاديــة، كمــا تمــت مراجعــة 
تقديــرات المــدى المتوســط لمعــدالت نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي ضــوء 

التطــورات الماليــة واالقتصاديــة المحليــة والعالميــة. 

كمــا تــم تحديــث تقديــرات التضخــم للعــام الحالــي 2019م والمــدى المتوســط بنــاًء على 
أحــدث نتائــج مؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر، حيــث 
ياحــظ تاشــي األثــر المرتبــط بتطبيــق بعــض اإلصاحــات االقتصاديــة خــال العــام الماضــي 
ــة القيمــة المضافــة وتصحيــح أســعار الطاقــة. باإلضافــة إلــى االنخفــاض الملحــوظ  كضريب
فــي مؤشــر مجموعــة اإليجــار المدفــوع للســكن التــي تشــكل %22.1 مــن إجمالــي المؤشــر.

2019202020212022معدالت نمو المؤشــرات االقتصادية )%(

%2.3%2.2%2.3%0.9نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

2,7922,8582,9963,140الناتــج المحلــي اإلجمالي االســمي )مليار ريال(

%4.8%4.8%2.4%5.4-نمــو الناتج المحلي اإلجمالي االســمي

%1.8%2.0%2.0%1.0-التضخم

مؤشرات اقتصادية مختارة*

*  تقديــرات أولية
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2-  أهم المستهدفات المالية في العام 2020م والمدى المتوسط

العجز والدين

تهــدف السياســة الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تحقيــق التــوازن بيــن 
أهــداف الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي، وتعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام، ومســاندة 
مرحلــة التحــول االقتصــادي واالجتماعــي التــي تمــر بهــا المملكــة وفقــًا لرؤيــة المملكــة 

 .2030

الميزانيــة  إلــى الســيطرة علــى معــدالت عجــز  وفــي هــذا اإلطــار تســعى الحكومــة 
حيــث مــن المقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو %6.5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
العــام 2020م، وأن يســتمر باالنخفــاض التدريجــي ليصــل إلــى مســتويات تضمــن االســتقرار 

واالســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى المتوســط.

وقــد تــم تحديــد حجــم إصــدارات الديــن العــام فــي ضــوء االســتراتيجية المتبعــة مــن 
قبــل وزارة الماليــة والتــي تســتهدف االســتدامة واالســتقرار المالــي للمملكــة، أخــذًا فــي 
االعتبــار مراعــاة التــوزان بيــن خيــارات اســتخدام إصــدارات الديــن والســحب مــن االحتياطيــات 
الحكوميــة. وتشــمل االســتراتيجية العديــد مــن الخطــوات لتطويــر وتعميــق أســواق الديــن 
المحليــة، مثــل تعييــن المتعامليــن األولييــن، وإدراج أدوات الديــن الحكوميــة علــى منصــة 
تــداول، واســتكمال منحنــى العائــد المحلــي حتــى 30 عامــًا ليمثــل مؤشــر قيــاس جديــد 
للمصدريــن المحتلميــن مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص ليمكنهــم مــن خالــه 
االسترشــاد بأســعار العائد. وفي الوقت نفســه، ســتظل األســواق الدولية المصدر الرئيس 
والمهــم فــي هــذا الصــدد لضمــان اســتدامة وصــول المملكــة إلــى مختلــف أســواق الديــن، 
حيــث قامــت وزارة الماليــة بــأول إصــدار دولــي للمملكــة العربيــة الســعودية مقــوم بعملــة 
اليــورو ممــا ســاهم فــي خلــق منحنــى عائــد جديــد للمصدريــن المحتلميــن مــن الجهــات 

الحكوميــة والقطــاع الخــاص وتنويــع قاعــدة المســتثمرين.

ومــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى 754 مليــار ريــال )أي مــا نســبته 26% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( فــي العــام 2020م، إلــى أن يبلــغ نحــو 924 مليــار ريــال فــي 

العــام 2022م )أي مانســبته %29 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(. 
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اإليرادات

وتنويــع  لتنميــة  الهادفــة  المبــادرات  تطبيــق  فــي  االســتمرار  الحكومــة  تســتهدف 
مصــادر اإليــرادات غيــر النفطيــة وتعزيــز اســتدامتها خــال العــام القــادم وعلــى المــدى 
المتوســط، وبمــا يســمح بإتاحــة مــوارد تســاهم فــي اإلســراع فــي تنفيــذ خطــط التحــول 
ــل النفقــات ذات البعــد االجتماعــي. وتشــمل هــذه اإلجــراءات تطبيــق  االقتصــادي وتموي
فــي ديســمبر  بهــا  العمــل  التــي ســيبدأ  المحــاة  المشــروبات  علــى  االنتقائيــة  الضريبــة 
2019م، واالســتمرار فــي تطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن وفــق مــا ســبق اإلعــان 
عنــه. وكذلــك االســتمرار فــي تصحيــح أســعار الطاقــة تدريجيــًا حتــى الوصــول إلــى األســعار 
المرجعيــة بمــا يســهم فــي االســتخدام الرشــيد للمــوارد وإعــادة توجيــه الدعــم لمســتحقيه 

مــن خــال دعــم شــبكة الحمايــة االجتماعيــة.

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي العــام 2020م ســيبلغ حوالــي 
833 مليــار ريــال. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض التقديــرات مقارنــة بالعــام الســابق إاّل أنــه 

ــر النفطيــة بمعــدالت إيجابيــة. ــرادات غي ُيتوقــع أن تنمــو اإلي

النفقات

تعمــل الحكومــة علــى تحقيــق أهــداف االســتقرار واالنضبــاط المالــي ورفــع كفــاءة 
اإلنفــاق وتعزيــز شــبكة الحمايــة االجتماعيــة مــن خــال مراجعــة كفــاءة اإلنفــاق الرأســمالي 
ــات  ــات اإلنفــاق حســب متطلب ــة وإعــادة ترتيــب أولوي ــة االجتماعي ــة شــبكة الحماي وفاعلي
المرحلــة، بمــا فــي ذلــك مراجعــة الجــدول الزمنــي لتنفيــذ بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة 
ــى رفــع كفــاءة  ــرات أطــول، مــع االســتمرار فــي العمــل عل ــى فت والمشــاريع المختلفــة عل
أعلــى عائــد مــن  الماليــة وتحقيــق  يحافــظ علــى االســتدامة  بمــا  العامــة  الماليــة  إدارة 
ــة  ــة للتطــورات المحليــة والدولي ــرات المحتمل اإلنفــاق، وفــي الوقــت نفســه مراعــاة التأثي

أثنــاء مراحــل إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة.

المتوســط سياســات  المــدى  علــى  المقــدرة  العامــة  النفقــات  وتعكــس مســتويات 
الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا المملكــة والتــي تســتهدف التــوازن بيــن تحقيــق االســتدامة 
ــز النمــو، وبحيــث يتــم التركيــز فــي اإلنفــاق علــى القطاعــات التــي يمكــن أن  الماليــة وتعزي
تحقــق معــدالت نمــو أعلــى، وفــي الوقــت نفســه تحقيــق التــوازن فــي مصــادر ومحــركات 

ــد للقطــاع الخــاص. النمــو االقتصــادي مــن خــال إتاحــة دور متزاي
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تقديراتتوقعات

2019202020212022المالية العامة

917833839863إجمالي اإليرادات

1,0481,020990955إجمالي النفقات

92-151-187-131-عجز الميزانية

%2.9-%5.0-%6.5-%4.7-عجــز الميزانيــة كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

678754848924رصيد الدين

%29%28%26%24الديــن كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط

المصــدر: وزارة المالية
تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية.

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

وفــي ضــوء ذلــك، فقــد تــم تقديــر النفقــات العامــة للدولــة للعــام 2020م بحوالــي 
1,020 مليــار ريــال. وستســتمر الجهــود خــال العــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط لرفــع 
كفــاءة اإلنفــاق لتحقيــق أهــداف النمــو االقتصــادي والحمايــة االجتماعيــة ورفــع مســتوى 

كفــاءة الخدمــات الحكوميــة.



البرامج والمبادرات في العام 
2020م والمـــدى المتوســــط

03
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تحقيقــًا للمســتهدفات الماليــة واالقتصاديــة التــي ســبق اإلشــارة إليهــا، واســتكمااًل 
لتوجهــات السياســة الماليــة تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 2030، تأتــي ميزانيــة العــام المالــي 
2020م لتواصــل العمــل علــى تنفيــذ البرامــج والمبــادرات التــي تــم تحديدهــا لإلســراع فــي 

تحقيــق هــذه المســتهدفات.

وتعمــل السياســة الماليــة فــي الوقــت الحالــي وعلــى المــدى المتوســط علــى تطويــر 
هيكلــّي اإليــرادات والنفقــات معــًا، بحيــث يتــم رفــع نســبة اإليــرادات غيــر النفطيــة إلــى 
إجمالــي اإليــرادات تدريجيــًا كمــا ســبق التوضيــح، مــع مواصلــة اإلنفــاق علــى برامــج تحقيــق 
ــز القطــاع الخــاص، وفــي الوقــت نفســه  ــة وتحفي ــرى وبرامــج تنمي ــة والمشــاريع الكب الرؤي
ــة والهيكليــة مــن خــال برامــج مســاندة  ــاء اإلصاحــات االقتصادي التأكــد مــن تخفيــف أعب
اجتماعيــة موجهــة. وفيمــا يلــي أمثلــة لبعــض البرامــج والمبــادرات التــي يتــم تنفيذهــا خــال 

العــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط.

دعم شبكة الحماية االجتماعية

العربيــة  المملكــة  فــي  اإلنفــاق  أولويــات  مقدمــة  فــي  االجتماعــي  اإلنفــاق  يأتــي 
الســعودية والــذي يهــدف لرفــع مســتويات المعيشــة للمواطنيــن. وتتمثــل أهــم األدوات 
لتحقيــق ذلــك: رفــع كفــاءة الخدمــات األساســية، باإلضافــة إلــى تطبيــق برامــج المســاندة 
المباشــرة لألســر والمواطنيــن. وتقــوم الحكومــة بالمراجعــة المســتمرة لبرامــج الحمايــة 

االجتماعيــة وإجــراء اإلصاحــات عليهــا لضمــان كفاءتهــا وتحقيقهــا ألهدافهــا.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى األهميــة التــي توليهــا الحكومــة لإلنفــاق الصحــي والتعليمــي 
والــذي يســتهدف كافــة فئــات المجتمــع لتطويــر وتنميــة الثــروة البشــرية، ورفــع كفــاءة 
الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، باإلضافــة إلــى زيــادة فاعليــة البحــث العلمــي واإلبــداع 
واالبتــكار ورفــع مهــارات منســوبي التعليــم والصحــة. كمــا تركــز الحكومــة علــى اســتكمال 

ــادرات ومشــاريع اإلســكان كمــا ســيرد شــرحه الحقــًا. مب

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 

لتحقيــق  الرئيســة  األداة   2030 المملكــة  رؤيــة  تحقيــق  وبرامــج  مبــادرات  تمثــل 
مســتهدفات الرؤيــة، وســتتضمن ميزانيــة 2020م مخصصــات لمواصلــة تنفيــذ تلــك البرامــج 
مــع مراجعــة وتطويــر كفــاءة تنفيــذ بعضهــا بمــا يّمكــن مــن تحقيــق العائــد المســتهدف 
الــذي ينعكــس علــى األداء االقتصــادي واالجتماعــي خــال الســنوات القادمــة. ويأتــي فــي 

ــي: مقدمــة البرامــج التــي تركــز الحكومــة عليهــا فــي العــام القــادم كل مــن التال
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•   برنامج اإلسكان

يهــدف البرنامــج لتقديــم حلــول ســكنية تمكــن األســر الســعودية مــن تملــك المنــازل 
المناســبة أو االنتفــاع بهــا وفــق احتياجاتهــم وقدراتهــم الماديــة وتحســين الظــروف لألجيال 
الحاليــة والمســتقبلية لتحقيــق نســب تملــك بمقــدار %60 بنهايــة العــام 2020م و70% 
بنهايــة العــام 2030م وتوفيــر 200 ألــف وحــدة ســكنية لانتفــاع بهــا وذلك مــن خال توفير 
حلــول تمويليــة مدعومــة ومائمــة بالتــوازي مــع زيــادة العــرض للوحــدات الســكنية بأســعار 
مناســبة فــي مــدة قياســية وبجــودة عاليــة، وتنفيــذ برامج متخصصة إلســكان الفئات األكثر 
ــر البيئــة التشــريعية والتنظيميــة لقطــاع اإلســكان، وتعظيــم  حاجــة فــي المجتمــع، وتطوي
األثــر االقتصــادي منــه، وتعزيــز جاذبيتــه للقطــاع الخــاص وتنميــة المحتــوى المحلــي، ممــا 

يــؤدي إلــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل ودعــم القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة.

حيــث  ســكني  منتــج  ألــف   224 بتوفيــر  اإلســكان  برنامــج  قــام  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
اســتفادت أكثــر مــن 165 ألــف أســرة مــن تلــك المنتجــات وكذلــك مــن الدعــم المالــي 
لــكل مــن أربــاح التمويــل والدفعــة المقدمــة التــي بلغــت حوالــي 8.7 مليــار ريــال بنهايــة 
ســبتمبر لعــام 2019م. كمــا أن البرنامــج يعمــل علــى اســتدامة وتيــرة اإلنجــاز علــى مســتوى 
المبــادرات، كمــا أن الحكومــة التزمــت بدعــم مســتفيدي الدعــم الســكني لمــا بعــد العــام 
2020م لتغطيــة تكاليــف التمويــل الســكني. حيــث مّكــن برنامــج اإلســكان أكثــر مــن 60 
المتوقــع  2019م ومــن  نهايــة ســبتمبر  ألــف أســرة مــن اســتام مســكنها األول حتــى 
وصولهــا إلــى 90 ألــف بنهايــة العــام الحالــي، فــي هــذا الســياق بلغــت نســبة التملــك 54% 
للمســاكن المســلحة لنفــس الفتــرة، وحســب خطــط برنامــج اإلســكان ســيتم توفيــر 204 
ألــف منتــج ســكني للعــام 2020م لخدمــة مختلــف الشــرائح للوصــول إلــى نســبة التملــك 

المســتهدفة.   60%

ويلتــزم البرنامــج بتحقيــق مســتهدفات العــام 2020م مــن خــال دعــم إنجــاز المبــادرات 
ــن  ــر المعــروض الســكني، وتمكي ــز توفي فــي محــاور البرنامــج االســتراتيجية مــن خــال تعزي
التنظيمــات والتشــريعات، ورفــع  العقــاري، وتطويــر  التمويــل  الطلــب مــن خــال توفيــر 

مســتوى خدمــة المســتفيد.
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•   برنامج جودة الحياة

ُيعنــى هــذا البرنامــج باالرتقــاء بمســتوى جــودة الحيــاة بالمملكــة مــن خــال تطويــر 
ــز المشــاركة فــي األنشــطة  ــارات وتحفي ــر الخي ــح وتوفي المرافــق وإعــداد األنظمــة واللوائ
الرياضيــة والترفيهيــة والثقافيــة والســياحية التــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة حيــاة األفــراد 
واأُلســر وخلــق فــرص العمــل وتنويــع االقتصــاد لتتبــوأ مــدن المملكــة مكانــة متقدمــة بيــن 

أفضــل المــدن فــي العالــم.

•   المشاريع الكبرى

ُأطلقــت حزمــة المشــاريع الكبــرى فــي بدايــة العــام 2019م، والتــي مــن المتوقــع أن 
ينعكــس أثرهــا علــى النمــو االقتصــادي واالســتثماري والمؤشــرات المتعلقــة بجــودة الحياة 
وخلــق فــرص عمــل جديــدة للمواطنيــن باإلضافــة إلــى تحســين البيئــة االســتثمارية لجــذب 
المســتثمرين. فقــد تــم إطــاق 4 مشــاريع كبــرى فــي مدينــة الريــاض فــي نهايــة الربــع األول 
مــن العــام 2019م )حديقــة الملــك ســلمان – مشــروع الريــاض الخضــراء – مشــروع المســار 
الرياضــي – مشــروع الريــاض آرت( بإجمالــي اســتثمارات يبلــغ 86 مليــار ريــال علــى مــدى عــدة 
ــدة مجــاورة  ــة جدي ــى بعــض المشــاريع األخــرى وإنشــاء محطــة تحلي ســنوات. باإلضافــة إل
لمحطــات التحليــة فــي مدينــة ضبــاء ومشــروع تطويــر بوابــة الدرعية ومشــروع البحــر األحمر. 

ويتوقــع أن ترتفــع ميزانيــة المشــاريع الكبــرى فــي العــام 2020م إلــى ضعــف المخصــص 
لهــا فــي العــام 2019م وتســتهدف اســتكمال وتطويــر المزيــد مــن المشــاريع القائمــة 

ــدة. والجدي

•   صندوق االستثمارات العامة

بالمملكــة،  االقتصــاد  تنويــع  فــي  ومســاهم  فاعــل  كمحــرك  مهــٌم  دوٌر  للصنــدوق 
ولتعزيــز دوره االقتصــادي تــم إطــاق »برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة« فــي عــام 
2017م ويهــدف  إلــى تطويــر قطاعــات اســتراتيجية محــددة مــن خــال تنميــة وتعظيــم أثــر 
اســتثماراته فيهــا، وأن يكــون لبنــة األســاس فــي جعلــه مــن أكبــر صناديــق الثــروة الســيادية 
فــي العالــم، باإلضافــة إلــى تأســيس شــراكات اقتصاديــة وطيــدة تســهم فــي تعميــق أثــر 

ودور المملكــة فــي المشــهد اإلقليمــي والعالمــي.

يســتهدف الصنــدوق مــن خــال برنامجــه زيادة مســاهمته في الناتــج المحلي اإلجمالي، 
ــي آخــذًا فــي  ــوى المحل ــادة مســاهمة المحت ــد وظائــف مباشــرة فــي االقتصــاد وزي وتولي
واالســتثمار  االقتصــادي  النمــو  عمليــة  فــي  الخــاص  للقطــاع  القيــادي  الــدور  االعتبــار 

وتمكينــه مــن الفــرص، دون مزاحمــة الصنــدوق للقطــاع الخــاص.
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وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك، بــدأ الصنــدوق بتنفيــذ بعــض أضخــم المشــاريع التــي تــم 
تأســيس شــركات لهــا مثــل مشــروع القديــة الــذي يقــدم خدمــات ترفيهيــة بمســتوى عالمي 
تشــمل المتنزهــات والحدائــق واألنشــطة الترفيهيــة، وكذلــك مشــروع البحــر األحمــر الــذي 
ــة  ــة التحتي ــى البني ــادق والوحــدات الســكنية الفاخــرة، باإلضافــة إل ــر الفن ــى تطوي يهــدف إل
األساســية، بمــا فــي ذلــك مراكــز النقــل الجــوي والبــري والبحــري، والصناعــات العســكرية 

ومشــاريع تدويــر النفايــات. 

•   برنامج التخصيص

يهــدف البرنامــج إلــى تعزيــز دور القطــاع الخــاص مــن خــال تحســين مســتوى جــودة 
الخدمــات، وتخفيــف أعبــاء التكاليــف علــى الماليــة العامــة، وإتاحــة األصــول الحكوميــة 
لاســتثمار الخــاص، ويعــزز مــن تركيــز الحكومــة علــى الــدور التشــريعي والتنظيمــي المنــوط 
2030. عــاوة علــى ذلــك يســعى  المملكــة  بالتوافــق مــع توجهــات رؤيــة  بهــا، ليســير 

البرنامــج إلــى جــذب االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة، وتحســين ميــزان المدفوعــات.

كمــا يســتهدف البرنامــج فــي العــام 2020م المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
وتحقيــق عوائــد حكوميــة مــن مبيعــات األصــول. باإلضافــة إلــى تحقيــق صافــي وفــورات 
للحكومــة )النفقــات الرأســمالية والنفقــات التشــغيلية( مــن خــال دعــم برامــج التخصيــص 
وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وتشــمل قطاعات التخصيــص المخطط لها 
كًا مــن قطــاع النقــل وقطــاع التعليــم وقطــاع الصحــة وقطــاع الطاقــة وقطــاع الصناعــة 
والثــروة المعدنيــة وقطــاع البيئــة والميــاه والزراعــة وقطــاع العمــل والتنميــة االجتماعيــة 

وقطــاع البلديــات وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات وقطــاع الرياضــة.

•   تنمية وتحفيز القطاع الخاص

     مبادرات خطة تنمية القطاع الخاص )حزم التحفيز(: 

بلــغ عــدد المبــادرات المقدمــة حاليــًا 22 مبــادرة مــن خــال تقديــم الدعــم النقــدي 
وااللتزامــات والضمانــات الماليــة للتمويــل وذلــك عــن طريــق الجهــات الحكوميــة المنفــذة 
لهــا مثــل وزارة الماليــة، ووزارة اإلســكان، والهيئــة العامــة لاســتثمار وغيرهــا.  حيــث تــم 
ــادرات  ــادرات علــى شــكل دفعــات عــن طريــق مب ــات المخصصــة لهــذه المب صــرف الميزاني

تحفيزيــة وتحويليــة تدعــم القطــاع الخــاص. 

كمــا اســتهدفت المبــادرات مجموعــة مــن القطاعــات االســتراتيجية مــن أهمهــا قطــاع 
تجــارة الجملــة والتجزئــة وقطــاع الصناعــة وقطــاع الخدمــات، ومــن أبــرز هــذه المبــادرات 
مبــادرة القــروض الســكنية المدعومــة للعســكريين، وضمانــات تمويــل عبــر مبــادرة رفــع 
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رأس مــال برنامــج كفالــة التــي تقــدر بنحــو 6 مليــار ريــال لضمــان تقديــم قــروض للمنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، باإلضافــة إلــى مبــادرة اإلقــراض غيــر المباشــر حيــث أقرضــت 940 

ــر البنكيــة.  ــر المؤسســات الماليــة غي منشــأة صغيــرة ومتوســطة عب

وفيمــا يتعلــق بمبــادرة دعــم اســتدامة الشــركات اســتفادت 14 شــركة بدعــم مالــي 
وغيــر مالــي مــن المبــادرة، كمــا ســاهمت مبــادرة االســتثمار الحكومــي الجــريء باعتمــاد أكثــر 
مــن مليــار ريــال عــن طريــق االســتثمار فــي الصناديــق االســتثمارية فــي الشــركات الناشــئة 
واالســتثمار بالمشــاركة. كمــا تــم تخصيــص 15 مليــار ريــال لصنــدوق التنميــة الســياحية لدعم 

مشــاريع القطــاع الخــاص فــي هــذا القطــاع الواعــد. 

والجديــر بالذكــر أن إجمالــي عــدد المنشــآت المدعومــة مــن جميــع مبــادرات خطــة تحفيــز 
القطــاع الخــاص تجــاوز الـــ) 300 (ألــف منشــأة )مؤسســات وشــركات( والتــي تســاوي 70% 
مــن إجمالــي عــدد المنشــآت النشــطة فــي القطــاع الخــاص الســعودي حســب بيانــات عــام 

2018م.

واالنشــطة  الخــاص  القطــاع  وتحفيــز  دعــم  أجــل  مــن  الحكومــة  لجهــود  واســتمرارًا 
االقتصاديــة الداعمــة لــه فــي المملكــة، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء مؤخــرًا  بتحمــل الدولــة 
المنشــآت  الوافــدة فــي  العمالــة  المقــرر علــى  المالــي  المقابــل  لمــدة خمــس ســنوات 
الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي، وبمــا يدعــم اســتقرار ونمــو األنشــطة 

بالمملكــة. الصناعيــة 

ويقــوم مكتــب تحفيــز القطــاع الخــاص بشــكل فاعــل ودوري بتقييــم مؤشــرات أداء 
المبــادرات القائمــة والتأكــد مــن تحقيــق المســتهدفات لتفــادي المخاطــر فــي مرحلة مبكرة 

وضمــان اســتفادة القطــاع الخــاص مــن المبــادرات القائمــة.

•   برنامج تطوير القطاع المالي 

هــو أحــد البرامــج التنفيذيــة، التــي أطلقهــا مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة؛ 
لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. ويتمحــور دور البرنامــج فــي تطويــر قطــاع 
مالــي متنــوع وفاعــل، لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر الدخــل، وتحفيــز 
االدخــار والتمويــل واالســتثمار، مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي، 

وتطويــر األســواق الماليــة.

وينبثــق عــن برنامــج تطويــر القطــاع المالــي ثاثــة أهــداف رئيســة، وهــي تطويــر ســوق 
ماليــة متقدمــة، وتمكيــن المؤسســات الماليــة مــن دعــم نمــو القطــاع الخــاص، وتعزيــز 
وتمكيــن التخطيــط المالــي. وخــال العــام 2019م، تــم انجــاز العديــد مــن المبــادرات الراميــة 
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إلــى تحقيــق التزامــات البرنامــج، ومنهــا إطــاق مؤشــر إم إس ســي آي تــداول 30 )إم تــي 
30( المشــترك ألكبــر الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية، كذلــك انضمــام 
الســوق الماليــة لمؤشــر األســواق الناشــئة )MSCI( وكذلــك لمؤشــر األســواق الناشــئة 
إس آنــد بــي داو جونــز )S&PDJI(، وتــم البــدء بانضمــام الســوق الماليــة الســعودية لمؤشــر 
األســواق الناشــئة فوتســي راســل )FTSE Russell(. إضافــة إلــى تأســيس »مركــز فنتــك 
الســعودية«، والــذي سيســاهم فــي توفيــر مســاحات للعمــل المشــترك ولتصميــم النمــاذج 
عة أعمــال وتــم إطــاق االكاديميــة الماليــة  المبدئيــة للحلــول االبتكاريــة، وبرنامــج مســرِّ
وتفعيــل خدمــة مــدى وأبــل بــاي Apple pay للمدفوعــات مــن خــال األجهــزة الذكيــة، 
ــة وتخفيــض القيمــة  ــة المصرفي ــة نشــاط الوكال ــم إصــدار القواعــد المنظمــة لمزاول كمــا ت
االســمية للصكــوك الحكوميــة إلــى 1,000 ريــال تحــت برنامــج صكــوك المملكــة بالريــال 

ــة. ــر المنتجــات االدخاري الســعودي تمهيــدا لتطوي

المبــادرات خــال  إنجــاز عــدد مــن  إلــى  المالــي  القطــاع  برنامــج تطويــر  يهــدف  كمــا 
العــام 2020م وتشــمل التحــول إلــى مجتمــع غيــر نقــدي مــن خــال زيــادة المعامــات غيــر 
النقديــة إلــى %28، وكذلــك تعزيــز الشــمول المالــي مــن خــال زيــادة عــدد البالغيــن الذيــن 
يمتلكــون حســابًا مصرفيــًا إلــى نســبة %80، ورفــع نســبة تغطيــة التأميــن الصحــي إلى 45%، 
باإلضافــة إلــى زيــادة ملكيــة المســتثمرين األجانــب مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم 
إلــى %15 وزيــادة عــدد المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيــرة المدرجــة كنســبة مــن إجمالــي 
عــدد الشــركات المدرجــة إلــى %40، وزيــادة األصــول المــدارة كنســبة مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي إلــى 22%.

•   تطوير إدارة المالية العامة

باإلضافــة إلــى دعــم مخصصــات المشــاريع التنمويــة وبرامــج الحمايــة االجتماعيــة، تولــي 
الدولــة اهتمامــًا خاصــًا بتعزيــز التخطيــط المالــي ورفــع كفــاءة اإلنفــاق لضمــان تعظيــم 
االســتفادة مــن مخصصــات البرامــج وإدارتهــا بكفــاءة وفعاليــة، ووضــع ســقوف للنفقــات 
علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة مــن أجــل تحقيــق العائــد المرجــو منهــا، باإلضافــة إلــى 

ــز الشــفافية وتحســين عمليــات تحصيــل اإليــرادات العامــة للدولــة.  تعزي

فقــد أطلقــت الدولــة فــي هــذا الســياق عــدة برامــج ومبــادرات وكذلــك أنشــأت العديــد 
مــن الوحــدات المتخصصــة لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار وتطويــر إدارة المالية العامة. وتشــمل 

هــذه المبــادرات  التــي يتــم العمــل علــى اســتمرار تطويرهــا التالــي:
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•   إطار المالية العامة على المدى المتوسط

يتــم خــال مســار إعــداد الميزانيــة إعــداد إطــار مالــي واقتصــادي شــامل علــى المــدى 
المتوســط يأخــذ فــي االعتبــار أهــم المتغيــرات المحليــة والدوليــة والتوجهــات والخطــط 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  الماليــة  األهــداف  تحقــق  التــي  المســتقبلية  والسياســات 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة إلعــداد  2030. وتقــوم وزارة الماليــة  لرؤيــة المملكــة 
اإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المــدى المتوســط بمــا يحقــق االتســاق بيــن السياســات 

المختلفــة. االقتصاديــة 

أهــداف االســتقرار  بيــن  التــوازن  المالــي واالقتصــادي علــى تحقيــق  ويقــوم اإلطــار 
واالســتدامة الماليــة وبيــن تعزيــز النمــو االقتصــادي مــع تحســين معــدالت النمــو وتحقيــق 
أهــداف التنويــع االقتصــادي. وتعتــزم الحكومــة االســتمرار فــي رفــع كفــاءة إدارة الماليــة 
العامــة بمــا يحقــق رفــع فاعليــة اإلنفــاق، وإعــادة ترتيــب أولوياتــه لتحقيــق عائــد اقتصــادي 
واجتماعــي أعلــى، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة خاصــًة مــع 
تحســن األداء االقتصــادي، ممــا يمكــن مــن اســتمرار الســيطرة علــى معــدالت العجــز والدين 
بمــا يضمــن الوصــول إلــى االســتقرار واالســتدامة الماليــة والتــوازن المالــي علــى المــدى 
المتوســط. وفــي الوقــت نفســه التقــدم فــي تحقيــق أهــداف التنــوع والنمــو االقتصــادي 
والتوظيــف. كمــا يتــم مــن خــال هــذا اإلطــار تحديــد االحتياجــات التمويليــة للدولــة ومصــادر 
التمويــل واألعبــاء المرتبطــة بــه، ومــع األخــذ فــي االعتبــار الحفــاظ علــى مســتوى مناســب 

مــن االحتياطيــات الحكوميــة.

•   مركز تنمية اإليرادات غير النفطية

يقــوم المركــز بــدور مهــم فــي دعــم الجهــات الحكوميــة وبرامــج تحقيــق الرؤيــة فــي 
المبــادرات والمقترحــات المتعلقــة بزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة، وتهيئتهــا بمــا يكفــل 
الموافقــة عليهــا وتنفيذهــا علــى الوجــه األكمــل. كمــا يقــوم بمتابعــة تنفيــذ المبــادرات 
التــي قــد تواجههــا الجهــات الحكوميــة، والعمــل علــى  المعتمــدة، وتذليــل الصعوبــات 

تطويرهــا.

ويقــوم المركــز بتطبيــق معاييــر لتقييــم المبــادرات غيــر النفطيــة وفــي مقدمتهــا حجــم 
اإليــرادات وتشــمل حجــم اإليــراد المتوقــع والتكلفــة المتوقعة من تطبيــق المبادرة، وحجم 
الوفــورات بحيــث تشــمل حجــم المبلــغ المتوقــع توفيــره علــى الخزينــة العامــة للدولــة مــن 
ــة  ــادرة مــن الناحي ــذ المب ــادرة واســتدامته، باإلضافــة إلــى مــدى ســهولة تنفي تطبيــق المب

الفنيــة، والتشــريعية، والبنيــة التحتيــة، واالســتفادة مــن التجــارب الســابقة.
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كذلــك تشــمل المعاييــر تقييــم اآلثــار االقتصاديــة المترتبــة مــن تطبيــق المبــادرة علــى 
ــرادات مــن تطبيــق  المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة، ومــدى االســتمرارية فــي تحصيــل اإلي
المبــادرة، باإلضافــة إلــى قيــاس مــدى ارتبــاط مســتهدفات المبــادرة مــع أهــداف الرؤيــة 
وأثرهــا علــى المبــادرات األخــرى بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وأثــر تطبيــق المبــادرات علــى 
ــة االجتماعيــة  ــادرة علــى العدال ــر تطبيــق المب الســلوك والظواهــر االجتماعيــة، وكذلــك أث

مــن خــال تحقيــق العدالــة بيــن شــرائح المجتمــع.

•   مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

لتمكيــن  للتخصيــص،  الوطنــي  المركــز  مــع  بالتنســيق  اإلنفــاق  كفــاءة  مركــز  يعمــل 
األجهــزة الحكوميــة مــن االلتــزام بســقف اإلنفــاق المخصــص فــي الميزانيــة، بمــا يتوافــق 

مــع الخطــط والبرامــج والقــرارات والعمــل علــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

وقــد أنشــئ هــذا المركــز بغــرض العمــل علــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق بشــقيه التشــغيلي 
والرأســمالي، كأحــد أهــم اإلصاحــات التــي تعمــل عليهــا الحكومــة. ويعمــل المركــز علــى 
تحليــل ميزانيــات الجهــات الحكوميــة، ومراجعــة التكاليــف التشــغيلية والرأســمالية لتحقيــق 
وفــورات يتــم بهــا تمويــل مشــاريع أخــرى، لضمــان عــدم تجــاوز الجهــات الحكوميــة لإلنفــاق 
المخصــص لهــا فــي الميزانيــة المعتمــدة. كمــا يوفــر المركز الدعم الــازم لألجهزة الحكومية 
لتمكينهــا مــن االلتــزام بســقوف اإلنفــاق المخصصــة لهــا فــي الميزانيــة مــن خــال تطويــر 
آليــات واقتــراح سياســات وخطــط تنفيذيــة ترفــع كفــاءة اإلنفــاق والتخطيط المالــي. ويقوم 
المركــز أيضــًا بمراجعــة تقديــرات تكاليــف المشــاريع والبرامــج المســتقبلية ومــا يترتــب عليهــا 
مــن تكاليــف تشــغيلية بهــدف إيجــاد فــرص وفــر ُتمّكــن الحكومــة مــن إدارة النقــد بشــكل 

أفضــل وزيــادة الخدمــات بتكلفــة أقــل.

وفــي الوقــت نفســه يعمــل المركــز علــى تعزيــز ممارســات رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي 
نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد، حيــث صــدر المرســوم الملكــي القاضــي 
ــد، وسيســهم النظــام  ــة الجدي بالموافقــة علــى نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومي
فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق علــى المشــاريع التنمويــة ويعــزز فاعليــة التخطيــط المالــي وإدارة 
التــوازن  برنامــج  تحقيــق  ويدعــم  االقتصاديــة  التنميــة  ويعــزز  بكفــاءة،  الماليــة  المــوارد 
المالــي، وقــد أســند مجلــس الــوزراء مهــام الجهــة المختصــة بالشــراء الموحــد إلــى مركــز 
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق لتمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن تحقيــق أفضــل قيمــة للتعاقــد 
ــع  ــة وتنوي ــة والمحلي ــل الصــرف، وذلــك عــن طريــق تبنــي أفضــل الممارســات العالمي مقاب
أســاليب الشــراء والتــي تشــمل إبــرام االتفاقــات اإلطاريــة للســلع والخدمــات التــي غالبــًا مــا 
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تحتاجهــا الجهــات الحكوميــة بشــكل متكــرر، و إعــداد النمــاذج للكراســات والعقــود ووثائــق 
المشــتريات، ومراجعــة دراســات الجــدوى وكراســات الشــروط والمواصفــات قبــل طرحهــا 
مــن الجهــات الحكوميــة، والمشــاركة فــي بعــض لجــان فحــص العــروض، باإلضافــة إلعــداد 
البرامــج التدريبيــة الازمــة لتأهيــل مســؤولي المشــتريات فــي كافــة القطاعــات الحكوميــة 

لتمكينهــــا مــــن االلتــزام بأحــكام وبمــا يســهم فــي تطبيقــه بكفــاءة عاليــة.

•   صندوق التنمية الوطني

يهــدف صنــدوق التنميــة الوطنــي إلــى رفــع مســتوى أداء الصناديــق والبنــوك التنمويــة 
فــي المملكــة، وتعزيــز االســتدامة لتلــك الصناديــق لتكــون محققــة للغايــات المنشــودة 
منهــا لمــا يخــدم أولويــات التنميــة واالحتياجــات االقتصاديــة، عــن طريــق تحقيــق التكامــل 
والتنســيق بيــن الصناديــق التنمويــة ورفــع كفــاءة التمويــل واالقتــراض التنمــوي مــن أجــل 
االقتصاديــة  التنميــة  فــي  والمســاهمة  الخــاص  والقطــاع  المواطنيــن  تطلعــات  تلبيــة 

للمملكــة.

كمــا أن تأســيس صنــدوق التنميــة الوطنــي بــدوره اإلشــرافي ُيســهم بتوحيــد وتكامــل 
جهــود الصناديــق والبنــوك التنمويــة لتحقيــق األهــداف والغايــات المنشــودة مــن رؤيــة 
المملكــة 2030، مثــل زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــادة معــدالت التوظيــف،  ــرة والمتوســطة، وخلــق الوظائــف وزي وخاصــة المنشــآت الصغي
تنويــع  المباشــر، وكذلــك  األجنبــي  االســتثمار  المحلــي، وجــذب  المحتــوى  نســبة  ورفــع 

واســتدامة االقتصــاد الســعودي.

فــي  للتحــّول  الممكنــة  الرئيســة  الجهــات  مــن  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق  ويعــّد 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن اقتصــاد يعتمــد علــى القطــاع الحكومــي إلــى اقتصــاد 
يعتمــد علــى القطــاع الخــاص. حيــث يهــدف إلــى دعــم نمــو القطــاع الخــاص عــن طريــق 
الصناديــق التنمويــة التابعــة مــن خــال توفيــر تمويــل طويــل األجــل، والتمويــل لتغطيــة 
مخاطــر الجــدوى، وتقديــم الضمانــات االئتمانيــة، وغيــر ذلــك بهــدف تحفيــز القطــاع الخــاص 
ــر الخدمــات العامــة األساســية لشــرائح المجتمــع  ــادة اســتثماراته. باإلضافــة إلــى توفي وزي
غيــر المشــمولة بالكامــل )مــن خــال وســائل التمويــل الميســر(، وتشــجيع وتســهيل ريــادة 

األعمــال.
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•   إطار إدارة المخاطر على المدى المتوسط 

المحتملــة  الماليــة  المخاطــر  إلدارة  شــاملة  منظومــة  بإعــداد  الماليــة  وزارة  تقــوم 
ــة المحليــة أو الدوليــة، لتحييــد مخاطــر  ســواء الناشــئة عــن التطــورات الماليــة واالقتصادي
الصدمــات الخارجيــة الناشــئة عنهــا والتــي مــن أهمهــا المخاطــر التــي تواجــه األداء المالــي 
واالقتصــادي المتمثلــة فــي تطــورات مخاطــر أســواق النفــط العالميــة وتصاعــد النزاعــات 
التجاريــة وضعــف آفــاق النمــو االقتصــادي العالمــي. باإلضافــة إلــى تحديــات رفــع كفــاءة 

اإلنفــاق التشــغيلي والرأســمالي والحفــاظ علــى اســتدامة الماليــة العامــة.

ولمواجهــة هــذه المخاطــر، تتّبــع الحكومــة العديــد مــن السياســات التحوطيــة وتشــمل 
االســتمرار فــي تنفيــذ اإلصاحــات الماليــة واالقتصاديــة والهيكليــة لتنويــع مصــادر الدخــل 
فــي االقتصــاد، والعمــل علــى االلتــزام بالمســتهدفات الماليــة )ســقوف اإلنفــاق، معــدالت 
ــادرات يتــم تطبيقهــا،  ــر النفطيــة مــن خــال عــدة مب ــرادات غي العجــز والديــن(، وتنميــة اإلي
باإلضافــة إلــى مواصلــة تخفيــف القيــود التنظيميــة فــي قطــاع األعمــال وجــذب االســتثمار 
األجنبــي المباشــر وفتــح قطاعــات جديــدة للمســتثمرين، ومواصلــة تعزيــز مشــاركة القطــاع 
الخــاص، كمــا تواصــل الحكومــة دعــم شــبكة الحمايــة االجتماعيــة التــي تهــدف إلــى تخفيــف 

آثــار اإلصــاح المالــي واالقتصــادي علــى المواطنيــن والحفــاظ علــى مســتويات الرفاهيــة.

•   مبادرات أخرى 

يجــري العمــل علــى مشــروع التحــول للمحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق 
بهــدف تحســين جــودة الحســابات وتعزيــز الشــفافية، كمــا يجــري اإلعــداد لتطبيــق حســاب 
الخزينــة الموحــد الــذي يتبــع الممارســة المثلــى علــى المســتوى الدولــي فيمــا يخــص إدارة 
والتحكــم  اإليــرادات  وتحصيــل  الدفــع  أنظمــة  لتحســين  الحكوميــة،  النقديــة  التدفقــات 
باإلنفــاق العــام بالشــكل المناســب مــن خــال التعامــل المركــزي مــع أرصــدة الحســابات 
الحكوميــة الحــرة. كمــا يســمح بتحســين القــدرة علــى التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة الداخليــة 
والخارجيــة واألرصــدة الناشــئة فــي حســاب الخزينــة الموحــد كعامــل أساســي لتحســين إدارة 

ــة. الســيولة النقدي

 كمــا سيســتمر العمــل علــى تعزيــز الشــفافية واإلفصــاح فــي الماليــة العامــة. وفــي هــذا 
اإلطــار، تــم مؤخــرًا انضمــام المملكــة للمعيــار الخــاص لنشــر البيانــات الماليــة واالقتصاديــة 
)SDDS( الصــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــي. حيــث قامــت المملكــة بإســتيفاء متطلبــات 
وإجــراءات االنضمــام. كمــا تــم تطبيــق نظــام )SDMX( لمشــاركة البيانــات كأول دولــة بيــن 
ــذي  ــار )SDDS(، كخطــوة مهمــة فــي المســار ال دول مجموعــة العشــرين المنضمــة لمعي

تنتهجــه حكومــة المملكــة لتعزيــز اإلفصــاح المالــي والشــفافية وفقــًا للمعاييــر الدوليــة.


