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مقدمة

المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  للميزانيــة  التمهيــدي  البيــان  الماليــة  وزارة  ُتصــدر 
2022م كأحــد عناصــر سياســة الحكومــة فــي تطويــر منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة 
ووضعهــا فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل علــى المدى المتوســط، وتعزيز الشــفافية 

واإلفصــاح المالــي، والتخطيــط المالــي لعــدة أعــوام. 

أهــم  علــى  المواطنيــن والمهتميــن والمحلليــن  اطــاع  إلــى  البيــان  يهــدف هــذا 
التطــورات االقتصاديــة المحليــة والدوليــة والتــي تؤثــر علــى إعداد ميزانيــة العام القادم، 
ــة لعــام 2022م وعلــى المــدى  ــة والمؤشــرات االقتصادي وأهــم المســتهدفات المالي
ــادرات والبرامــج المخطــط تنفيذهــا خــال  ــان أهــم المب المتوســط. كمــا يســتعرض البي
العــام المالــي القــادم فــي إطــار مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. وتجــدر اإلشــارة 
إلــى أن الميزانيــة ُتعتمــد عــادًة فــي شــهر ديســمبر مــن كل عــام، وقــد تتضمــن تعديــات 
علــى مــا ورد فــي هــذا البيــان فــي ضــوء مــا قــد يســتجد مــن تطــورات ماليــة واقتصاديــة.
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الملخص التنفيذي

وفًقــا لإلطــار المالــي علــى المــدى المتوســط لبرنامــج االســتدامة الماليــة تحــت 
مظلــة تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، يأتــي مشــروع الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام 
المالــي 2022م ليواصــل العمــل علــى تعزيــز مفهــوم االســتدامة الماليــة وتقويــة 
الوضــع المالــي للمملكــة فــي مواجهــة التحديــات المحليــة والعالميــة، واالســتمرار 

فــي دعــم برامــج النمــو االقتصــادي.

تحقيــق  فــي  مهًمــا  عنصــًرا  االقتصــادي  والنمــو  األداء  تعافــي  ويمثــل 
المســتهدفات الماليــة واالقتصاديــة لعــام 2022م، حيــث تظهــر المؤشــرات تعافًيــا 
مســتمًرا فــي أغلــب األنشــطة االقتصاديــة، مــع توقــع باســتمرار ذلــك التعافــي فــي 
بعــض األنشــطة بمعــدالت أســرع قــد تتجــاوز مســتويات مــا قبــل الجائحــة. فقــد 
ســاهمت جهــود الحكومــة فــي التعامــل مــع الجائحــة في الحد من آثارها وانحســارها 
بشــكل كبيــر رغــم التحديــات العالميــة فــي تحــور الفيــروس واســتمرار انتشــاره فــي 
الســعودية اإلنســان  العربيــة  المملكــة  الــدول، حيــث وضعــت حكومــة  كثيــر مــن 
وســامته أولويــة قصــوى بّســن بعــض اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر الوقائيــة التــي 
تكفــل حمايتــه، كمــا وفــرت اللقــاح لجميــع المواطنيــن والمقيميــن وحققــت المناعــة 
المجتمعيــة بنســب مرتفعــة، ولــم تقتصــر جهــود المملكــة فــي مواجهــة الجائحــة 
علــى المســتوى المحلــي بــل يظهــر دورهــا جليــًا علــى المســتوى العالمــي بدعمهــا 

ــة فــي التصــدي للجائحــة.  ومســاندتها للجهــود الدولي

ســاهمت مبــادرات تحفيــز االقتصــاد ودعــم القطــاع الخــاص، كتلــك المقدمــة مــن 	 
البنــك المركــزي الســعودي، مــن ســرعة اســتجابة االقتصــاد. ففــي النصــف األول 
مــن عــام 2021م ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي نمــًوا قــدره 5.4% 
مدعوًمــا بنمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي للقطــاع الخــاص الــذي ســجل نمــًوا قــدره 
%7.5. كمــا تشــير  التوقعــات أن يســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي نمــًوا 
المحلــي اإلجمالــي غيــر  الناتــج  بنمــو  2021م مدفوًعــا  %2.6 فــي عــام  بنســبة 
النفطــي بنســبة %4.2. كمــا أن اســتمرار التقــدم فــي تنفيــذ برامــج ومشــاريع تحقيق 
الرؤيــة، وتطويــر القطاعــات الواعــدة فــي االقتصــاد، والتقــدم فــي تنفيــذ العديــد 
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مــن المبــادرات المعــززة لاســتثمار، وتحفيــز الصناعــة والصــادرات غيــر النفطيــة، 
باإلضافــة إلــى تخفيــف القيــود المفروضــة مــع انحســار الجائحــة والتقــدم المتســارع 
فــي توزيــع اللقاحــات، وتعافــي االقتصــاد العالمــي والطلــب العالمــي، واســتمرارية 
التنفيــذ التدريجــي لإلصاحــات الهيكليــة علــى المــدى المتوســط فــي إطــار رؤيــة 
المملكــة 2030، والــدور الفاعــل المهــم لصنــدوق االســتثمارات العامــة والصناديــق 

التنمويــة، مــن شــأنها دعــم معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. 

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 	 
%7.5 فــي عــام 2022م مدفوًعــا بنمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بافتــراض 
عــودة تعافــي األنشــطة االقتصاديــة، وتحســن الميــزان التجــاري للمملكــة امتــداًدا 
لمعــدالت النمــو اإليجابيــة فــي النصــف األول مــن عــام 2021م، باإلضافــة إلى نمو 
القطــاع النفطــي مدفوًعــا برفــع حصــة اإلنتــاج للمملكــة ابتــداًء مــن مايــو 2022م 
حســب اتفاقيــة أوبــك+، وتعافــي الطلــب العالمــي والتحســن فــي ساســل اإلمداد 

ــا علــى االقتصــاد المحلــي. العالميــة ممــا ســينعكس إيجابًي

ومــن المقــدر أن يــؤدي االنتعــاش الملحــوظ والمتوقــع فــي اقتصــاد المملكــة إلــى 	 
تطــورات إيجابيــة علــى جانــب اإليــرادات علــى المــدى المتوســط. فمــن المتوقــع أن 
يبلــغ إجمالــــي اإليــــرادات لعــام 2022م حوالــي 903 مليــار ريــال وصــواًل إلــى حوالــي 
992 مليــار ريــال فــي عــام 2024م، ويعــود ذلــك الســتمرار الحكومــة فــي تنفيــذ 
المبــادرات واإلصاحــات الماليــة التــي تهــدف إلــى تعزيــز وتنميــة مصــادر اإليــرادات 
غيــر النفطيــة لضمــان اســتدامتها واســتقرارها خــال العــام القــادم وعلــى المــدى 

المتوســط. 

تســتهدف الحكومــة المحافظــة علــى األســقف المعتمــدة للنفقــات علــى المــدى 	 
المتوســط والمعلنــة فــي ميزانيــة العــام الماضــي، حيــث ُيقــدر أن تبلــغ النفقــات 
ــال للعــام المالــي 2022م وأن يســتمر ضبــط النفقــات لتصــل  ــار ري حوالــي 955 ملي
لحوالــي 951 مليــار ريــال فــي عــام 2024م. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن المحافظــة 
علــى مســتويات اإلنفــاق يعكــس مــدى االلتــزام باألســقف والنهــج الُمتبــع فــي 
اإلنفــاق  فعاليــة  وتطويــر  اإلنفــاق  كفــاءة  لرفــع  الداعمــة  الماليــة  السياســات 
االجتماعــي بجانــب إعــادة ترتيــب األولويــات بنــاًء علــى التطــورات والمســتجدات 
بمــا يتناســب مــع متطلبــات الفتــرة، باإلضافــة الســتمرار الصــرف علــى المشــاريع 
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 ،2030 الرؤيــة بمــا يدعــم مســتهدفات رؤيــة المملكــة  الكبــرى وبرامــج تحقيــق 
وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام الصناديــق والقطــاع الخــاص للمشــاركة فــي قيــادة 
الفــرص االســتثمارية وخصخصــة بعــض األصــول والخدمــات الحكوميــة باإلضافــة 

إلــى مشــاريع تطويــر البنــى التحتيــة.

تســتهدف حكومــة المملكــة اســتكمال مســيرة اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة 	 
التــي أجرتهــا فــي ظــل رؤيــة المملكــة 2030 ومنهــا تطويــر الماليــة العامــة مــن خال 
تحقيــق أهــداف برنامــج االســتدامة الماليــة والــذي يســعى إلــى اســتكمال العمــل 
علــى مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي والتحــول إلــى االســتدامة الماليــة 
مــن خــال عــدد مــن المبــادرات واإلجــراءات منهــا تبنــي قواعــد ماليــة مــن شــأنها أن 
تســاهم فــي تعزيــز الضبــط المالــي والســيطرة علــى مســتويات عجــز الميزانيــة. حيــث 
مــن المقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة لعــام 2022م نحــــو %1.6 مــــن الناتــــج المحلــــي 
اإلجمالــي، ويقــدر أن يســتمر فــي االنخفــاض التدريجــي فــي المــدى المتوســط مــع 

توقعــات بتحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة بــدًءا مــن العــام 2023م.

بالتنســيق بيــن وزارة الماليــــة والمركــز الوطنــي إلدارة الديــن يتــم إعــداد الخطــــة 	 
الســنوية لاقتراض لتلبيــة االحتياجات التمويليــة فــي إطــار اســتراتيجية متوســطة 
المــــدى للديــــن العــــام، وعليه مـــن المتوقـــع أن يبلـــغ رصيـــد الديـــن العـــام نحـــو 989 
مليـــار ريـــال لعــام 2022م أي مــا يعــادل %31.3 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مــع 
توقعــات بانخفــاض نســبة الديــن مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليصــل إلــى 27.6% 
فــي العــام 2024م )نتيجــة توقعــات تحســن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي( 
وتوقــع ثبــات حجــم الديــن العــام علــى المــدى المتوســط نتيجــة التوقعــات بتحقيــق 
فوائــض فــي الميزانيــة بــدًءا مــن عــام 2023م وتوجيــه اإلصــدارات إلــى ســداد أصــل 
الديــن، والحفــاظ علــى معــدالت مناســبة مــن االحتياطيــات الحكوميــة لتعزيــز قــدرة 
المملكــة علــى التعامــل مــع الصدمــات. حيــث تســتهدف السياســة الماليــة تعزيــز 
االحتياطيــات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي والتــي مــن المقــدر أن تصــل فــي 
العــام 2022م إلــى معــدالت أعلــى مــن المقــدر لهــا وتســتمر بالتزايــد علــى المــدى 
المتوســط مــن خــال فوائــض الميزانيــة المتوقــع تحقيقهــا فــي عامــي 2023-

2024م.



أهم المستهدفات المالية
والمؤشـــرات االقتصاديـــة
في العام 2022م والمدى المتوسط
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1.  نمو االقتصاد العالمي

يشــهد االقتصــاد العالمــي مرحلــة بدايــة التعافــي مــن التداعيــات الناتجــة عــن جائحــة 
“كوفيــد-19” والتــي انعكســت علــى أداء النصــف األول مــن عام 2021م، حيث حققت 
الــدول المتقدمــة والــدول الناشــئة والناميــة تحســن فــي معــدالت النمــو االقتصــادي، 
ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى إجــراءات الحــزم التحفيزيــة التــي تــم تطبيقهــا، باإلضافــة 
إلــى تخفيــف القيــود المفروضــة لمكافحــة الجائحــة مــع التقــدم المتســارع فــي توزيــع 
اللقاحــات، كمــا توقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــر  آفاق االقتصاد العالمي لشــهر 
يوليــو 2021م، نمــو االقتصــاد العالمــي بنســبة %6.0 لعــام 2021م واســتمرار النمــو 
بنســبة %4.9 لعــام 2022م، حيــث تأخــذ هــذه التوقعــات فــي االعتبــار الدعــم المالــي 
اإلضافــي فــي عــدد مــن االقتصــادات الكبيــرة واالنتعــاش المتوقــع نتيجــة التوســع فــي 
إنتــاج واســتخدام اللقاحــات خاصــة خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2021م. كمــا تشــير 
التوقعــات إلــى نمــو اقتصــادات الــدول المتقدمــة بنســبة %5.6 لعــام 2021م و4.4% 

لعــام 2022م كنتيجــة لتحســن التدابيــر الصحيــة لمعظــم تلــك البلــدان.

2021*20192020معدالت النمو
توقعات

*2022
توقعات

%4.9%6.0%3.2-%2.8االقتصاد العالمي

%4.4%5.6%4.6-%1.6اقتصادات الــدول المتقدمة

%5.2%6.3%2.1-%3.7اقتصــادات األســواق الصاعــدة والدول النامية

%4.9%7.0%3.5-%2.2 الواليــات المتحــدة االمريكية

%5.7%8.1%2.3%6.0الصين

%3.0%2.8%4.7-%0.0اليابان

%8.5%9.5%7.3-%4.0الهند 

%4.3%4.6%6.5-%1.3منطقــة اليورو

%4.8%2.4%4.1-%0.3المملكة العربية الســعودية

التضخم

%2.1%2.4%0.7%1.4التضخــم فــي اقتصادات الــدول المتقدمة

%4.7%5.4%5.1%5.1التضخــم في األســواق الصاعــدة والدول النامية

المصــدر: تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي )آفاق االقتصــاد العالمي( يوليو 2021م
 *  توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي لشــهر يوليــو 2021م

أ/  تقديرات المؤشـــرات االقتصادية
     للعام 2022م والمدى المتوسط
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وقد شهد متوسط أسعار نفط برنت ارتفاًعا حتى شهر أغسطس من العام 2021م 
لتســجل حوالــي 67.0 دوالر للبرميــل مقابــل 41.2 دوالر للبرميــل خــال نفــس الفتــرة مــن 
العــام الســابق ويعــود ارتفــاع أســعار النفــط حتــى أغســطس 2021م إلــى الجهــود التــي 
قدمتهــا الــدول األعضــاء فــي أوبــك+ بشــأن سياســة اإلنتــاج المائمــة والمناســبة منــذ 
تفشــي وبــاء “كوفيــد-19”، ودورهــا المهــم فــي تســريع عمليــة إعــادة التــوازن إلــى أســواق 
النفــط حيــث وصــل متوســط ســعر النفــط خــال شــهر أبريــل مــن العــام 2020م إلــى أدنــى 
مســتوى خــال فتــرة الجائحــة عنــد 18.4 دوالر للبرميــل، بينمــا وصــل متوســط ســعر النفط 

خــال شــهر أغســطس مــن العــام 2021م عنــد مســتوى 70.8 دوالر للبرميــل.
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 EIA المصــدر: وكالــة الطاقــة األمريكية

وفيمــا يتعلــق باإلنتــاج فقــد بلــغ متوســط إنتــاج المملكــة منــذ بدايــة العــام 2021م 
ــا(، بتراجــع مقــداره 585  ــة شــهر أغســطس حوالــي 8.8 مليــون برميــل )يومًي حتــى نهاي
ألــف برميــل )يومًيــا( ونســبته %6.3 مقارنــًة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، ويعــزى 
ذلــك االنخفــاض إلــى التــزام المملكــة بالخفــض الطوعــي لدعــم اســتقرار أســعار النفــط. 

ــة الـــدول المصـــدرة للنفـــط )أوبـــك( نمــو إجمالــي الطلــب العالمــي  وقــدرت منظمـ
للنفــط لعــام 2021م بنســبة قدرهــا %6.6 مقارنــة بالعــام الســابق ليصــل إلــى 96.6 
ــا(. كمــا ُقــدر ارتفــاع الطلــب بحوالــي %3.4 لعــام 2022م مقارنــة  مليــون برميــل )يومًي
ــا(. وحســب بيانــات أوبــك األوليــة  بعــام 2021م ليصــل إلــى 99.9 مليــون برميــل )يومًي
الصــادرة فــي تقريــر أغســطس مــن العــام 2021م أن الطلــب علــى النفــط خــال العــام 
2022م ســيرتفع فــي الشــرق األوســط بمقــدار 0.3 مليــون برميــل )يومًيــا(، ويعــزى 
ذلــك إلــى التعافــي االقتصــادي فــي العديــد مــن القطاعــات ويقودهــا البتروكيماويــات 

ــاء والتشــييد. والنقــل والبن
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المصدر: تقرير أوبك الشــهري ألســواق النفط - ســبتمبر 2021م 
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2.  تطورات االقتصاد المحلي

ألقــت تطــورات أزمــة جائحــة “كوفيــد-19” واإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا 
للحـــد مـــن انتشـــار الفيــروس بظالهــا علـــى األداء االقتصــادي المحلـــي بشــكل واضــح 
منــــذ منتصــــف شــــهر مــارس مــن العــام 2020م، إال أن التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة 
فــي ســبيل احتــواء الفيــروس مــن خــال الســيطرة علــى أعــداد اإلصابــات وتعزيــز كفــاءة 
ــر  ــر اللقاحــات لجميــع المواطنيــن والمقيميــن عــن طريــق توفي النظــام الصحــي، وتوفي
تحفيــز  مبــادرات  إلــى  باإلضافــة  المملكــة،  مناطــق  فــي  اللقــاح  مراكــز  مــن  العديــد 
بدعــم  الســعودي  المركــزي  البنــك  قــام  حيــث  الخــاص،  القطــاع  ودعــم  االقتصــاد 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر عــن طريــق برنامــج تأجيــل الدفعــات 
وبرنامــج التمويــل المضمــون، باإلضافــة إلــى ضــح ســيولة لــدى القطــاع المصرفــي 
لتمكينــه مــن دعــم القطــاع الخــاص، ممــا ســاهم فــي عــودة اقتصــاد المملكــة لحالــة 

مــن التعافــي فــي النصــف األول مــن عــام 2021م. 

وبالنظــر إلــى توقعــات كامــل عــام 2021م، فمــن المتوقــع أن يســجل الناتج المحلي 
اإلجمالــي الحقيقــي نمــًوا بنســبة %2.6 مدفوًعــا بنمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر 
النفطــي بمعــدل %4.2، مــع األخــذ باالعتبــار أداء المؤشــرات االقتصاديــة خــال النصف 
األول مــن العــام، كمــا تشــير التوقعــات األوليــة إلــى بلــوغ معــدل التضخــم لكامــل العــام 
إلــى حوالــي %3.3 أخــًذا باالعتبــار تاشــي أثــر زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي 
النصــف الثانــي بعــد أن وصــل معــدل التضخــم للنصــف األول مــن العــام الحالــي 5.5%، 
كمــا يتوقــع التأثــر باالرتفــاع فــي بعــض أســعار الســلع المســتوردة نتيجــًة لإلجــراءات 
المطبقــة لمواجهــة الجائحــة فــي الــدول المصنعــة وتأثــر ساســل اإلمــداد العالميــة 

والتــي قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع أســعار الســلع األساســية العالميــة.
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2021م  عــام  خــال  االقتصــادي  التعافــي  اســتمرار  المتوقــع  مــن  لذلــك،  نتيجــة 
وعلــى المــدى المتوســط، بالتزامــن مــع انحســار جائحــة كورونــا تدريجًيــا، وتخفيــف القيود 
المفروضــة علــى بعــض مــن القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة مــع التقــدم المتســارع 

فــي توزيــع اللقاحــات بهــدف الوصــول إلــى نســبة الحصانــة المجتمعيــة المســتهدفة.

وقــد عملــت الحكومــة علــى دعــم القطــاع الخــاص مــن خــال تمديــد عــّدة مبــادرات 
لتخفيــف أثــر الجائحــة والــذي يعــزز اســتمرار النمــو االقتصــادي المســتدام علــى المــدى 
المتوســط، باإلضافــة إلــى دور صنــدوق االســتثمارات العامــة الــذي ســيضخ مــا يقــارب 
150 مليار ريال سنوًيا في االقتصاد السعودي حتى عام 2025م، مدعوًما بالمشاريع 
التــي ســتزيد وتيــرة نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة فــي خلــق فــرص اســتثمارية 
وإطــاق قطاعــات جديــدة وواعــدة مثــل قطــاع الســياحة مــن خــال مشــروع نيــوم، 
ومشــروع البحــر األحمــر، ومشــروع القديــة، ومشــروع أمــاال، وكذلــك قطــاع العقــار مــن 
خــال عــدة مشــاريع تنفذهــا شــركة روشــن العقاريــة لتطويــر األحيــاء الســكنية بمعاييــر 
عاليــة. كذلــك مبــادرة دعــم المنتجــات والخدمــات الوطنيــة مــن خــال برنامــج “ُصنــع فــي 
الســعودية” التــي ســتقدم حزمــة كبيــرة مــن المزايــا والفــرص للشــركات بهــدف توســيع 
نطــاق عملهــا والترويــج لمنتجاتهــا محلًيــا وعالمًيــا، باإلضافــة إلــى قطــاع الخدمــات 
اللوجســتية والــذي يشــمل القطــارات والحافــات مــن خــال تشــغيل مشــروع الملــك 
عبدالعزيــز للنقــل العــام، إضافــًة إلــى إطــاق عــّدة برامــج ومبــادرات فــي قطــاع التقنيــة 
والــذكاء االصطناعــي ومــن أهمهــا المبــادرات الثــاث الرئيســية )طويــق، هّمــة، وقّمــة( 
تحقيًقــا لمســتهدفات رؤيــة المملكــة فــي اغتنــام فــرص االقتصــاد الرقمــي بمــا يعــزز دور 

القطــاع غيــر النفطــي.

بشــكل  الصغيــرة والمتوســطة “منشــآت”  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  تعمــل  كمــا 
دؤوب علــى دعــم وتمكيــن قطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورواد األعمــال، 
عبــر منظومــة متكاملــة مــن البرامــج والخدمــات والمبــادرات الكفيلــة بنشــر ثقافــة وفكــر 
العمــل الحــر وروح ريــادة األعمــال واالبتــكار، وتنويــع مصــادر الدعــم المالــي للمنشــآت، 
أنهــا  التــي تصنــف علــى  المشــاريع  السياســات والمعاييــر لتمويــل  إلــى جانــب وضــع 
مشــاريع صغيــرة ومتوســطة، وتقديــم الدعــم اإلداري والفنــي للمنشــآت ومســاندتها 

فــي تنميــة قدراتهــا اإلداريــة والفنيــة والماليــة، والتســويقية، والمــوارد البشــرية.

وأطلقــت “منشــآت” فــي فبرايــر 2021م، بنــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
ــادة  كأحــد الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة لصنــدوق التنميــة الوطنــي، بهــدف زي
إســهامات  وتعزيــز  والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  قطــاع  إلــى  المقــدم  التمويــل 
ــي  ــة مبتكــرة، وتحقيــق االســتقرار المال ــم حلــول تمويلي ــة فــي تقدي المؤسســات المالي
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لهــذا القطــاع الحيــوي المهــم؛ ليكــون ركيــزة أساســية للتنميــة االقتصاديــة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية وممّكًنــا لتحقيــق رؤيــة 2030.

كمــا يقــوم دور صنــدوق التنميــة الوطنــي فــي رفع مســتوى أداء الصناديق والبنوك 
التنمويــة األخــرى فــي مواكبــة مــا يخــدم أولويــات التنميــة واالحتياجــات االقتصاديــة 
مــن خــال ســد الفجــوة التمويليــة بالتكامــل مــع القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى برامــج 
ــر جــزًءا أساســًيا مــن  ــة برنامــج شــريك والــذي يعتب ــز االســتثمار الخــاص تحــت مظل تحفي
االســتراتيجية الوطنيــة لاســتثمار، حيــث يهــدف إلــى بنــاء إطــار عمل تعاونــي بين القطاع 
الحكومــي وشــركات القطــاع الخــاص لتحقيــق أهــداف اســتثمارية مــن شــأنها ضــخ مــا 

يقــارب 5 تريليــون ريــال فــي اســتثمارات جديــدة بحلــول عــام 2030م.

وفــي ضــوء هــذه التطــورات المحليــة وعــودة التعافــي لاقتصــاد العالمــي، تــم 
مراجعــة تقديــرات معــدالت النمــو االقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2022م والمــدى 
المتوســط، إذ مــن المتوقــع اســتمرار نمــو القطــاع الخــاص بوتيــرة أعلــى مــن الســابق 
ــرات األوليــة إلــى نمــو  لقيــادة النمــو االقتصــادي وخلــق الوظائــف، حيــث تشــير التقدي
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة %7.5 فــي عــام 2022م مدفوًعــا بنمــو 
الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بافتــراض عــودة تعافــي األنشــطة االقتصاديــة، وتحســن 
الميــزان التجــاري للمملكــة امتــداًدا لمعــدالت النمــو اإليجابيــة فــي النصــف األول مــن 
عــام 2021م، باإلضافــة إلــى زيــادة اإلنتــاج النفطــي ورفــع حصــة اإلنتــاج للمملكــة ابتــداًء 
ــو 2022م حســب اتفاقيــة أوبــك+، وتعافــي الطلــب العالمــي والتحســن فــي  مــن ماي

ــا علــى االقتصــاد المحلــي.  ساســل اإلمــداد العالميــة ممــا ســينعكس إيجابًي

فعلي*
2020

توقعات**
2021

تقديرات**

202220232024

المؤشرات االقتصادية

%3.3%3.6%7.5%2.6%4.1-نمــو الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي

2,6253,1023,1623,3833,583الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

%2.0%2.0%1.3%3.3%3.4التضخم

* المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصاء
** تقديــرات أولية

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط
)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(
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تســتهدف حكومــة المملكــة اســتكمال مســيرة اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة 
التــي أجرتهــا فــي ظــل رؤيــة 2030 ومنهــا تطويــر الماليــة العامــة مــن خــال تحقيــق 
أهداف برنامج االســتدامة المالية والذي يســعى إلى اســتكمال العمل على المبادرات 
التــي بدأهــا برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي باإلضافــة إلــى تبنــي السياســات الماليــة التــي 
تســاهم فــي تحقيــق االســتقرار فــي الميزانيــة العامــة للدولــة ورفــع جــودة التخطيــط 
المالــي كالســيطرة علــى مســتويات العجــز فــي الميزانيــة وتحقيــق االســتدامة الماليــة. 

وفــــي هــــذا اإلطار تســــعى الحكومــــة إلــــى الســيطرة علــى معدالت عجــز الميزانيــة 
ليصـــل إلـــى مســـتويات تضمـــن االســتقرار واالســتدامة الماليــة، حيــــث مــــن المقــــدر أن 
يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو %1.6 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي فــي العـام 2022م، مع 
توقــع تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة بــدًءا مــن العــام 2023م. يأتــي ذلــك بالتــوازي مــع 
جهــود الحكومــة فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق وتعزيــز دور القطــاع الخــاص مــن خــال زيــادة 
ــذي  ــق فــي اإلنفــاق الرأســمالي كصنــدوق االســتثمارات العامــة وال مشــاركة الصنادي

يعــد المحــرك الفاعــل لتنميــة وتنويــع االقتصــاد الســعودي.
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فعلي
2020

ميزانية
2021

توقعات
2021

تقديرات

202220232024
المالية العامة

782849930903968992إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0769901,015955941951إجمالي 

522742-85-141-294-عجز/فائــض الميزانية

%1.2%0.8%1.6-%2.7-%4.9-%11.2-كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

854937937989989989الدين العام

%27.6%29.2%31.3%30.2%32.7%32.5 كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي
المصــدر: وزارة المالية

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

1.   اإليرادات

تســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ المبــادرات واإلصاحــات الماليــة المعلــن عنهــا خــال 
األعــوام الماضيــة والتــي تهــدف إلــى تعزيــز وتنميــة مصــادر اإليــرادات غيــر النفطيــة 
لضمــان اســتدامتها واســتقرارها علــى المــدى المتوســط والطويــل، إضافــة إلــى دعــم 
مواصلــة تنفيــذ خطــط التحــول االقتصــادي للمملكــة وتمويــل النفقــات ذات البعــد 
ــي  ــتمر فـ ــي ومسـ ــكل هيكلـ ــرادات بشـ ــة اإليـ ــوع وتنميـ ــاهم التنـ االجتماعــي. حيــث سـ
نمـــو اإليـــرادات غيــــر النفطيــــة بشــــكل ملحــــوظ، مــــن خــال مجموعــــة مــــن المبــادرات 
المتســمة بالكفـاءة والفاعليـة، والتـي تعـزز مـن انتظـام تدفقهـا، حتـى أصبحـت مصدًرا 

مهًمــا ومســتداًما.

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2022م ســيبلغ نحــو 
903 مليــار ريــال، بانخفــاض نســبته %2.9 عــن المتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2021م، 
ويعــود ذلــك إلــى توجــه الحكومــة فــي تقديــر إيــرادات الميزانيــة علــى معاييــر تتســم 
بالتحفــظ علــى جانــب اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة تحســًبا ألي تطــورات قــد تطــرأ 
نتيجــة للجائحــة. ومــن المقــّدر أن يســتمر إجمالــي اإليــرادات فــي النمــو ليصــل إلى حوالي 
992 مليــار ريــال فــي العــام 2024م مدفوًعــا بتوقعــات التعافــي االقتصــادي المحلــي 
والعالمــي علــى المــدى المتوســط بعــد انحســار آثــار الجائحــة وانعــكاس جهــود الحكومة 
المســتمرة فــي تنويــع االقتصــاد مــن خــال تنفيــذ العديــد مــن البرامــج والمبــادرات ذات 

االرتبــاط المباشــر بتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030.

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط
)2020 - 2024م(
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22.   النفقات .   النفقات 

فــي إطــار ســعي الحكومــة إلــى االســتمرار بالمحافظــة علــى األســقف المعتمــدة 
للنفقــات للعــام المالــي القــادم 2022م وعلــى المــدى المتوســط بمــا يعكــس النهــج 
الُمتبــع فــي السياســات الماليــة الداعمــة لتعزيــز الضبــط المالــي واســتمرار رفــع كفــاءة 
اإلنفــاق، باإلضافــة إلــى اســتمرار الصــرف علــى المشــاريع الكبــرى وبرامــج تحقيــق الرؤيــة 
بمــا يدعــم مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، فمــن المقــدر أن تبلــغ النفقــات حوالــي 
955 مليــار ريــال فــي العــام المالــي القــادم 2022م بمــا ُيمثــل نحــو %30.2 مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي، وأن يصــل ســقف النفقــات إلــى حوالــي 951 مليــار ريــال فــي عــام 

2024م. 

وتعكــس مســتويات اإلنفــاق خــال العــام المالــي القــادم 2022م وعلــى المــدى 
المتوســط مــدى التــزام الحكومــة باالســتمرار فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق وتطويــر فاعليتــه 
ــاًء علــى التطــورات والمســتجدات بمــا يتناســب  إلــى جانــب إعــادة ترتيــب األولويــات بن
مــع متطلبــات الفتــرة، باإلضافــة إلــى إتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص 
فــي قيــادة الفــرص االســتثمارية واالســتمرار فــي خصخصــة بعــض األصــول والخدمــات 
الحكوميــة وتطويــر مشــاريع البنــى التحتيــة، باإلضافــة إلــى مســاهمة صناديــق التنميــة 
صنــدوق  واســتثمارات  الخــاص  القطــاع  تمويــل  فــي  التوســع  خــال  مــن  الوطنيــة 

االســتثمارات العامــة مــن خــال اســتراتيجيته المعتمــدة. 

33.   التمويل والدين العام.   التمويل والدين العام

لتلبيــة احتياجــات المملكــة مــن التمويــل، تعمــل وزارة الماليــة بالتعــاون مــع المركــز 
ــنوية لاقتــراض، وفــق اســتراتيجية الديــن  ــة سـ الوطنــي إلدارة الديــن علــى إعــداد خطـ
متوســطة المــدى، تهــدف إلــى تنويـــع مصــادر التمويــل بيـــن محليـــة وخارجيـــة والوصــول 
ــا  ــر، كمــ ــة إلدارة المخاطــ ــر وأســــس مدروســ ــن أطــ ــة ضمــ ــن العالميــ ــواق الديــ إلــى أسـ
تراعــي هــذه االستراتيجية مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 فــي تعزيــز نمــو القطــاع 
المالــــي وتعميــق ســوق الديــن المحلــي. كمــا تســتهدف االســتراتيجية تنويــع أدوات 
التمويــل مــا بيــن إصــدار الســندات والصكــوك والقــروض باإلضافــة إلــى اســتمرار البحــث 
فــي أســواق ومنهجيــات تمويــل جديــدة مــن خــال التمويــل الحكومــي البديــل، والــذي 
يأتــي ضمــن اســتراتيجية الــوزارة لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشــاريع التنمويــة الكبــرى 

فــي المملكــة. 
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حيــث مــن المتوقــع أن تتــم عمليــات تمويــل بقيمــة 127 مليــار ريــال خــال العــام 
2022م، ليصـــل إجمالـــي الديـــن العـــام إلـــى 989 مليـــار ريـــال أي مـــا نســـبته %31.3 مـــن 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالــي فـــي العـــام 2022م مقارنــة مــع حوالــي %30.2 فــي العــام 
2021م، مــع وجــود مرونــة فــي التعاطــي مــع االحتياجــات التمويليــة حســب تطــورات 
 76 بمبلــغ  ديــن  أصــل  2022م ســيتم ســداد  للعــام  التقديــرات  األســواق. وحســب 
مليــار ريــال، مــع توقعــات بانخفــاض نســبة الديــن مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ليصــل 
إلــى %27.6 فــي العــام 2024م )نتيجــة توقعــات تحســن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
االســمي( وتوقــع ثبــات حجــم الديــن العــام علــى المــدى المتوســط نتيجــة التوقعــات 
بتحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة بــدًءا مــن عــام 2023م وتوجيــه اإلصــدارات إلــى ســداد 
أصــل الديــن. هــذا باإلضافــة إلــى التركيــز علــى إصــدارات الديــن ذات العوائــد الثابتــة بــدًءا 

ــر. مــن العــام 2021م لتخفيــف مخاطــر العائــد المتغي

كمــا تهــدف السياســات الماليــة إلــى تقويــة المركــز المالــي للحكومــة مــن خــال 
الحفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن االحتياطيــات الحكوميــة لتعزيــز قــدرة المملكــة 
ــات  ــز االحتياطي ــة تعزي علــى التعامــل مــع الصدمــات، حيــث تســتهدف السياســة المالي
الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي الســعودي لتصــل إلــى مســتويات تقــارب الـــ 350 مليــار 
ريــال فــي العــام 2022م وهــي أعلــى ممــا كان مقــدر لهــا فــي تقديــرات العــام الســابق، 
وتســتمر بالتزايــد علــى المــدى المتوســط مــن خال فوائض الميزانيــة المتوقع تحقيقها 

فــي عامــي 2023-2024م.



أهـــم البرامـــج والمبــادرات 
على المدى المتوسط

02
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لدعــم توجهــات رؤيــة المملكــة 2030، واســتمراًرا لتنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة 
والماليــة، ســيتم مواصلــة العمــل علــى تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات التابعــة 
لهــا خــال عــام 2022م وعلــى المــدى المتوســط؛ بمــا ُيســهم فــي تلبيــة العوائــد 
المرجــوة منهــا بالتــوازي مــع المراجعــة المســتمرة لهــا لضمــان فاعلّيتهــا فــي تحقيــق 
المســتهدفات االســتراتيجية. حيــث يّســلط هــذا الجــزء الضــوء علــى أبــرز توجهــات البرامــج 
ــة،  ــة، واالجتماعي ــادرات التــي يتــم مــن خالهــا تحقيــق المســتهدفات االقتصادي والمب
والماليــة. كمــا يتضمــن أبــرز المبــادرات الداعمــة لرفــع كفــاءة وفاعلّيــة إدارة الماليــة 

العامــة.

1.   برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

نتائــج  الماضيــة  الخمــس  الســنوات  خــال  الســعودية  العربيــة  المملكــة  حققــت 
ملموســة مــن خــال االلتــزام بتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 ومواصلــة 
العمــل علــى إنجازهــا. حيــث شــهدت نجاحــات ملحوظــة منهــا تبنــي أنمــاط حيــاة صحيــة، 
وخدمــة ضيــوف الرحمــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم، واالهتمــام بالمواقــع األثريــة. 
كمــا نمــت أصــول صنــدوق االســتثمارات العامــة بشــكل كبيــر، أيًضــا ارتفعــت مســاهمة 
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى ارتفــاع 
اإليــرادات غيــر النفطيــة، وزيــادة دور القطــاع الخــاص، وزيــادة مشــاركة المــرأة في ســوق 

العمــل.

كمــا ســاهمت برامــج تحقيــق الرؤيــة فــي تمكيــن تملــك األســر الســعودية للمســكن 
القــرض  علــى  للحصــول  فــوري  باســتحقاق  التملــك  إجــراءات  تســهيل  خــال  مــن 
العقــاري المدعــوم، ومكنــت المنّصــات اإللكترونيــة الداعمــة “ســكني” مــن حصــول 
األســر الســعودية علــى التمويــل بالشــراكة الفاعلــة مــع القطــاع الخــاص. باإلضافــة 
إلــى تحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة وتســهيل الحصــول عليهــا مــن خــال 
االهتمــام برقمنــة القطــاع الصحــي، وإطــاق حزمــة مــن التطبيقــات “صحتــي، موعــد” 
وزيــادة تغطيــة الخدمــات لجميــع مناطــق المملكــة،  كذلــك تــم  العمــل علــى رفــع 

ثانًيا: أهم البرامج والمبــادرات
        علـــى المـــــدى المتوســـط
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الطاقــة اإلنتاجيــة للميــاه المحــاة عــن طريــق إنشــاء وإحــال وإعمــار محطــات التحليــة 
وخطــوط نقــل الميــاه بيــن المــدن بمــا يحقــق أثــرًا فــي زيــادة الكميــات المنتجــة يوميــًا 

مــن الميــاه المحــاة.

ومــع انتقــال رؤيــة 2030 إلــى المرحلــة التاليــة، تقــوم برامــج تحقيــق الرؤيــة بمواءمــة 
أنشــطتها مــن خــال خطــط التنفيــذ المعتمــدة التــي تسترشــد باألهــداف المحــددة 
مســبًقا ومؤشــرات األداء الرئيســة لتحقيــق وتعميــق األثــر وإشــراك القطــاع الخــاص 

فــي رحلــة التحــول إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي مختلــف القطاعــات.

ويأتــي فــي مقدمــة البرامــج التــي تركــز الحكومــة عليهــا علــى المــدى المتوســط 
برنامــج صنــدوق االســتثمارات العامــة الــذي يتطلــع إلــى مضاعفــة أصــول الصنــدوق 
تحــت اإلدارة إلــى 4 تريليــون ريــال تراكمًيــا بنهايــة عــام 2025م، ليكــون أحــد أكبر صناديق 
الثــروة الســيادية فــي العالــم والشــريك االســتثماري المفضــل، بمــا يرســخ مكانتــه فــي 

رســم مامــح مســتقبل االقتصــاد العالمــي. 

ويركــز برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية علــى إعــداد وتأهيــل القــدرات البشــرية مــن 
خــال تطويــر أســاس تعليمــي متيــن للجميــع يســهم فــي غــرس القيــم منــذ ســن مبكــرة، 
وتحضيــر الشــباب لســوق العمــل المســتقبلي المحلــي والعالمــي، وتعزيــز ثقافــة العمــل 
لديهــم، وتنميــة مهــارات المواطنيــن عبــر توفيــر فــرص التعلــم مــدى الحيــاة، ودعــم 
ثقافــة االبتــكار وريــادة األعمــال، مرتكــزًا علــى تطويــر وتفعيــل السياســات والممكنــات 
لتعزيــز ريــادة المملكــة، إضافــة إلــى تفعيــل أكبــر للشــراكة مــع القطاعيــن الخــاص وغيــر 
الربحــي، حيــث يســعى البرنامــج فــي هــذه الجوانــب إلــى تحقيــق مســتهدفات عــدة، مــن 
بينهــا زيــادة فــرص االلتحــاق بريــاض األطفــال مــن %23 إلــى %90، ودخــول جامعتيــن 
ســعوديتين ضمــن أفضــل 100 جامعــة فــي العالــم بحلــول عــام 2030م بمــا يعــزز مكانة 

المملكــة عالميــًا.

كمــا يواصــل برنامــج اإلســكان خــال المرحلــة القادمــة جهــوده لرفــع نســبة تملــك 
األســر الســعودية للوصول إلى نســبة تملك %70 بحلول العام 2030م مقارنة بنســبة 
%62 فــي عــام 2020م، مــن خــال خدمــة شــرائح أكبــر مــن المجتمــع واســتهداف 
الفئــات األشــد حاجــة، وزيــادة جاذبيتــه لاســتثمار مــن قبــل القطــاع الخــاص، ممــا يضمــن 

اســتقراره واســتدامته.
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ويعمــل برنامــج تطويــر القطــاع المالــي علــى تطويــر قطــاع تأميــن مســتدام ومزدهــر 
عــام  فــي   36% مــن نســبة  النقديــة  المعامــات غيــر  وزيــادة حصــة  المملكــة،  فــي 
2019م إلى نســبة %70 بحلول العام 2025م. كما يســتهدف البرنامج تنمية القطاع 
المصرفــي ليتجــاوز إجمالــي األصــول المصرفيــة حاجــز الـــ 3.5 تريليــون ريــال،  ورفــع نســبة 

حصــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن المصــارف إلــى 11%.

ــج  ــي الناتـ ــاص فــ ــاع الخــ ــاهمة القطــ ــادة مســ ــى زيــ ــح برنامــج التخصيــص إلــ ويطمــ
المحلـــي اإلجمالي مـــن %40 إلـــى %65 بحلـــول عـــام 2030م، كما يستهدف البرنامج 
خــال العــام 2022م االســتمرار فــي طــرح فــرص التخصيــص، ودعــم مشــاريع الشــراكة 
العديــد  فــي  والدولــي  المحلــي  المســتوى  علــى  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن 
مــن القطاعــات يأتــي أبرزهــا قطــاع الميــاه ومعالجتهــا والقطــاع الصحــي والســكني 

واإلعامــي. 

وســاهم برنامــج التحــول الوطنــي منــذ إطاقــه فــي تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات 
المقدمــة  الخدمــات  وتحســين  الحكوميــة  األنظمــة  تطويــر  فــي  والمؤثــرة  المهمــة 
وتحســين  الصحيــة  بالرعايــة  واالرتقــاء  العدليــة  الخدمــات  تطويــر  مثــل  للمواطنيــن، 
ــاه  ــر البنيــة التحتيــة للمملكــة كإنشــاء محطــات لتحليــة المي المشــهد الحضــري، وتطوي
ــر شــبكة الربــط التكامليــة لهــا، وتســهيل ممارســة األعمــال، والتوســع  المالحــة وتطوي
فــي التحــول الرقمــي والحلــول التقنيــة، إلــى جانــب تنظيــم ســوق العمــل، وتمكيــن 
المــرأة وزيــادة مشــاركتها فــي القــوى العاملــة، وتنميــة القطــاع غيــر الربحــي، وتطويــر 
األنظمــة  مــن  عــدد  ســن وتحديــث  اإلنجــازات  تلــك  أبــرز  ومــن  الســياحي  القطــاع 
ــل عــدد مــن االســتراتيجيات، وتأســيس عــدد مــن  والتشــريعات، وإطــاق وتفعي
المراكــز  والهيئــات، وإطــاق عــدد مــن البرامــج المتخصصــة. كمــا يســعى البرنامــج 
التنميــة المجتمعيــة  التحتيــة الازمــة وتعزيــز  البنيــة  العمــل علــى تطويــر  الســتكمال 
ودعــم  الحكومــي  األداء  فــي  التميــز  وتحقيــق  الحيويــة  المــوارد  اســتدامة  وضمــان 
التحــول الرقمــي وزيــادة جاذبيــة ســوق العمــل، وذلــك لتهيئــة البيئــة الممكنــة للقطــاع 

العــام والخــاص وغيــر الربحــي لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030.

كمــا ســاهم برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي منــذ إنشــاءه فــي الضبط المالــي وتطوير 
الماليــة العامــة مــن خــال انشــاء عــدة كيانــات مثــل المركــز الوطنــي إلدارة الديــن العــام 
ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة وهيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة 
وحقــق العديــد مــن اإلنجــازات فيمــا يتعلــق باألنظمــة الوطنيــة المتعلقــة بالماليــة 
العامــة وســاعد كذلــك فــي الســيطرة علــى نســب العجــز مــن خــال تطبيــق العديــد 
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مــن اإلصاحــات الهيكليــة فــي عمليــة إعــداد الميزانيــة واإليــرادات غيــر النفطيــة. كمــا 
أن البرنامــج ومبادراتــه مّكنــت الماليــة العامــة مــن الوصــول إلــى مرحلــة مــن االســتدامة 
الماليــة ورفــع جــودة التخطيــط المالــي ممــا يســتلزم تطويــر توجهــات البرنامــج بحيــث 
يتــم البنــاء علــى مــا تــم تحقيقــه واالنطــاق إلــى مرحلــة االســتدامة الماليــة. وفــي 
ضــوء ذلــك تــم إعــادة هيكلــة برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ليصبــح برنامــج االســتدامة 
الماليــة وذلــك مــن خــال المراجعــات الدوريــة ألداء الموجــة التخطيطيــة األولــى مــن 
برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، ومــا تطرقــت لــه هــذه المراجعــات مــن قيــاس 
المرجــوة مــن  المســتهدفات  للمؤشــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــدى تحقيــق 
وآليــات  أولويــات  فــي وضــع  مراعاتهــا  ينبغــي  التــي  المتغيــرات  ودراســة  منهــا،  كل 
التنفيــذ للمرحلــة القادمــة. ويتطلــع برنامــج االســتدامة الماليــة )برنامــج تحقيــق التــوازن 
ــز علــى وضــع السياســات الماليــة العامــة الداعمــة لتحقيــق  المالــي ســابًقا( إلــى التركي
رٔويــة المملكــة وفــق أطــر ومحــددات ماليــة، وتبنــي الكفــاءة والفعاليــة فــي اإلنفــاق 
الحكومــي وتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة لتعزيــز االســتدامة الماليــة، وتوزيــع النفقــات 
المحلــي،  الناتــج  فــي  النمــو  لتعزيــز  لإلنفــاق  الوطنيــة  األولويــات  مــع  يتوافــق  بمــا 

ــات.  والمســاهمة فــي خلــق فــرص العمــل للمواطنيــن والمواطن

كمــا يســعى برنامــج االســتدامة الماليــة الســتكمال الجهــود الســابقة فــي تحقيــق 
األهــداف المنشــودة مــن خــال اســتكمال العمــل علــى مبــادرات برنامــج تحقيــق التوازن 
المالي، حيث عمل البرنامج على إصاحات هيكليــة وجذريــة فــي إدارة الماليـة العامـة 
ا لرؤيـة المملكـة 2030. وذلك من خال  لتدعيـم الكفـاءة والفاعليـة والشـفافية وفقـً
محفظة مبادرات تســتهدف تطويــــر إدارة الماليــــة العامــــة، وتعزيــــز مســــتوى اإلفصاح 
ــا لهــــذا التوجــــه يمكــــن ســــرد  ـً والشــــفافية بتبنــــي أفضــــل الممارســــات الدوليــــة. ودعمـ

أبــــرز مبــادرات البرنامــج باآلتــي:

إطار إدارة المخاطر على المدى المتوسط

ــة إلــى دعــم مســيرة اإلصاحــات  ــة واالقتصادي  يهــدف إطــار إدارة المخاطــر المالي
الهيكليــة علــى المســتوى المالــي واالقتصــادي التــي تقــوم بهــا حكومــة المملكــة 
متمثلــة فــي عــدد مــن البرامــج والمبــادرات، حيــث يقــوم بمتابعــة ورصــد أبــرز التطــورات 
فــي االقتصــاد المحلــي والعالمــي وتحديــد المخاطــر الناتجــة عنهــا، ومــن ثــم تقييــم 
اآلثــار المترتبــة مــن تلــك المخاطــر مــن خــال ســجل المخاطــر ومصفوفــة المخاطــر. كمــا 
يســاهم اإلطــار فــي قيــاس أثــر تلــك المخاطــر علــى مؤشــرات الماليــة العامــة واالقتصــاد 
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الكلــي باســتخدام عــدًدا مــن النمــاذج الماليــة واالقتصاديــة باإلضافــة إلــى أداة مراقبــة 
الماليــة العامــة. كمــا ُيتيــح اإلطــار تحليــل ورصــد المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة فــي 
وقــت مبكــر بمــا ُيمّكــن مــن اقتــراح السياســة المناســبة لمواجهــة هذه المخاطر )بشــكل 

كمــي ونوعــي(، وإدارة المخاطــر بكفــاءة فــي إطــار شــامل.

مركز اإلحصاءات المالية واالقتصادية

ــا  يمتلــك مركــز اإلحصــاءات الماليــة واالقتصاديــة بــوزارة الماليــة دوًرا مهًمــا وحيوًي
فــي دعــم وزارة الماليــة لتحقيــق أهدافهــا اإلســتراتيجية وذلــك كونــه المصــدر الرســمي 
لتوفيــر بيانــات الماليــة العامــة وتفعيــل قيمــة البيانــات وإدارة تدفــق البيانــات فــي 
المملكــة والتــي تمكــن وزارة الماليــة وأصحــاب المصلحــة الداخلييــن والخارجييــن مــن 
ودعــم  الماليــة  التقديــرات  مســتوى  ورفــع  االقتصاديــة  للقطاعــات  أعمــق  تحليــل 
األبحــاث. كمــا يهــدف المركــز لخلــق شــراكات اســتراتيجية مــن خــال العمــل كحلقــة 
وصــل بيــن وزارة الماليــة والجهــات الحكوميــة وتفعيــل برنامــج الوحــدات اإلحصائيــة 
فــي األجهــزة الحكوميــة تحــت إشــراف الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتطبيــق السياســات 
الخاصــة بحوكمــة البيانــات الوطنيــة تحــت إشــراف الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء 
االصطناعــي “ســدايا” فيمــا يخــص مشــاركة البيانــات مــع الجهــات الخارجيــة. كمــا يقــدم 
المركــز خدمــات تحليــل البيانــات وتســهيل الوصــول إليهــا وأتمتــة التقاريــر وبنــاء اللوحــات 
القياديــة وتقديــم المرئيــات ألصحــاب القــرار. كمــا يعمــل المركــز علــى تقديــم تحليــات 
متقدمــة باســتخدام تقنيــات علــوم البيانــات والــذكاء االصطناعــي مــن خــال تأهيــل 

ــة أهــداف رؤيــة المملكــة 2030. ــة الشــابة ســعيًا لمواكب الكــوادر الوطني

تعزيز الشفافية واإلفصاح المالي

الشــفافية  لتعزيــز  الســابقة  الســنوات  خــال  جهــوًدا  المملكــة  حكومــة  بذلــت 
واإلفصــاح فــي الماليــة العامــة حيــث تمكنــت مــن تحســين جــودة بيانــات الحســابات 
التــي  المعاييــر  الشــفافية واإلفصــاح فيهــا كأحــد عناصــر  الماليــة وتعزيــز مســتويات 
انتهجتهــا الحكومــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، حيــث ســعت وزارة 
الماليــة إلــى تطويــر أنظمتهــا الماليــة، وإتاحــة أكبــر قــدر مــن المعلومــات حــول السياســة 
الماليــة، وتحســين جــودة البيانــات الماليــة واالقتصاديــة المتاحــة، واســتحداث العديــد 
مــن التقاريــر الخاصــة بالميزانيــة العامــة للدولــة والتطويــر المســتمر لمحتواهــا ســنويًا 
لتحاكــي أفضــل الممارســات الدوليــة، بحيــث تخاطــب قاعــدة عريضــة مــن المتلقيــن 
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المتخصصيــن وعمــوم المواطنيــن داخــل المملكــة وخارجهــا فــي الوقــت المناســب. 
وفــي هــذا الصــدد فقــد أكــدت حكومــة المملكــة علــى أنهــا قطعــت شــوًطا كبيــًرا 
نحــو تحســين شــفافية الماليــة العامــة، باإلضافــة إلــى إطــاق منصــة إلكترونيــة شــاملة 
لخدمــات وزارة الماليــة المقدمــة لمختلــف الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخاص )منصة 

اعتمــاد( تمكيًنــا للتحــول الرقمــي.

كمــا يعمــل برنامــج االســتدامة الماليــة عــن طريــق المركــز الوطنــي لنظــم المــوارد 
الحكوميــة إلــى بنــاء النظــام الموحــد للمــوارد الحكوميــة الــذي ســيدعم عمليــة اتخــاذ 
وقــد  األعمــال.  ذكاء  بنــاء منصــة  خــال  مــن  البيانــات  تحليــل  دور  بتفعيــل  القــرارات 
ــة العامــة للمملكــة  ــادرات علــى رفــع مســتويات شــفافية الميزاني انعكســت تلــك المب

بعــدة مؤشــرات عالميــة.

إطار األصول والخصوم السيادية

تهدف المبادرة إلى بناء إطار مركز مالي موحد إلدارة األصول والخصوم السيادية 
األصــول والخصــوم  المشــروع  بحيــث يغطــي  رؤيــة شــاملة  لتكويــن  العــام  للقطــاع 
الســيادية )المالية/غيــر الماليــة(. كمــا يســتهدف اإلطــار أيًضــا توحيــد بيانــات االلتزامــات 
ــة عــن المركــز المالــي للحكومــة بمــا  ــة للخــروج بصــورة متكاملــة وشــاملة مرحلي المالي
يتوافــق مــع متطلبــات إطــار األصــول والخصــوم الســيادية، وبالتالــي تحديــد ومعرفــة 
مواطــن القــوة للمركــز المالــي علــى مســتوى القطــاع العــام بمــا يســاهم فــي دعــم 

واســتدامة سياســات الماليــة العامــة.

التخطيط المالي متوسط المدى

مــن  عــدد  تحقيــق  إلــى  المــدى”  متوســط  المالــي  “التخطيــط  مبــادرة  تهــدف 
األهــداف، مــن أهمهــا أن تصبــح المحــرك الرئيــس لبرنامــج االســتدامة الماليــة، ومواءمة 
اإلطــار المالــي متوســط المــدى مــع األولويــات الوطنيــة لإلنفــاق، كذلــك رفــع كفــاءة 
اإلنفــاق مــن خــال تطويــر جــودة التخطيــط المالــي وتخصيــص الميزانيات على مســتوى 
الدولــة وعلــى مســتوى الجهــات الحكوميــة، باإلضافــة إلــى التحــول التدريجــي إلــى نهــج 
الميزانيــة متعــددة الســنوات علــى مســتوى كافــة الجهــات والبرامــج الحكوميــة بحلــول 

العــام 2023م.

 وقــد تــم تطويــر المبــادرة بحيــث يتــم تنفيذهــا علــى مــدى ثــاث ســنوات اعتبــاًرا مــن 
ــات  ــة فــي الحوكمــة والعملي العــام 2021م بحيــث تشــمل جوانــب اســتراتيجية مفصل
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نتائج على مستوى
الجهات الحكومية  النتائج المالية النتائج االستراتيجية

تتضمن رفع القـــدرات والمهارات 
المالية لمنســـوبي اإلدارات المالية 
فـــي الجهـــات الحكوميـــة، وتمكين 
الجهـــات الحكومية مـــن رفع كفاءة 
التخطيـــط المالـــي من خـــال توفير 
المـــدى  علـــى  لميزانيتهـــا  أســـقف 
المتوســـط، ورفـــع قـــدرة الجهـــات 
الحكوميـــة علـــى الوفـــاء بالتزاماتها 
المســـتحقات  ودفـــع  التعاقديـــة، 

آجالها. وفـــق 

إلـــى  الســـلس  تتضمـــن االنتقـــال 
الســـنوات  متعـــددة  الميزانيـــة 
ومواكبـــة  2023م،  العـــام  بحلـــول 
األنظمـــة الماليـــة لمرحلـــة التحـــول 
إلـــى الميزانيـــة متعددة الســـنوات، 
وتحديـــد فرص كفـــاءة اإلنفاق في 
الرأســـمالية  والمحافـــظ  المشـــاريع 
لـــدى الجهات الحكوميـــة، والتقليل 
الجهـــات  تحفظـــات  حجـــم  مـــن 
الحكوميـــة على أســـقف الميزانيات 
عـــدد  مـــن  والتقليـــل  المقـــدرة، 
وحجـــم طلبـــات تعزيز الســـنوية في 

المعتمـــدة. الميزانيـــات 

تتضمـــن القـــدرة علـــى الربـــط بين 
األولويـــات الوطنيـــة وإطـــار المالية 
رســـم  علـــى  والقـــدرة  العامـــة، 
للخطـــط  الزمنيـــة  للـــدورة  تزامـــن 
االســـتراتيجية والماليـــة بمـــا يوضح 
االســـتراتيجيات  تداخـــل  كيفيـــة 
ونفقاتهـــا  والجديـــدة  المعتمـــدة 
فـــي دورة الميزانيـــة علـــى المـــدى 
مركـــز  دور  وتعزيـــز  المتوســـط، 
أولويـــات  تحديـــد  فـــي  الحكومـــة 
لمواءمـــة  آليـــة  وتوفيـــر  اإلنفـــاق 
الحكومـــي،  اإلنفـــاق  أولويـــات 
الجهـــات  ومشـــاركة  دور  وتعزيـــز 
المالـــي  التخطيـــط  فـــي  الداعمـــة 
علـــى  للدولـــة  العامـــة  للميزانيـــة 
المـــدى المتوســـط، باإلضافـــة إلى 
تعزيـــز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
مـــن خـــال توفيـــر آليات مســـتدامة 
الحكوميـــة. المشـــاريع  لتخصيـــص 

للميزانية متعددة الســنوات في جوانب النفقات وجوانب اإليرادات، وأيًضا مســتدامة 
بحيــث يتــم االســتفادة مــن مخرجاتهــا لرفــع القــدرات التقنيــة والبشــرية فــي الجهــات 
الحكوميــة. مــع األخــذ فــي الحســبان أهميــة تحقيــق مبــدأ العمــل التكاملــي بيــن جميــع 
األطــراف المعنيــة بالتخطيــط المالــي علــى المــدى المتوســط وفــي ظــل وجــود إشــراف 

وحوكمــة تضمــن تحقيــق مســتهدفاتها علــى النحــو األمثــل.

كمــا تســعى وزارة الماليــة مــن خــال هــذه المبــادرة إلــى تحقيــق عــدد مــن النتائــج 
التــي تــم تقســيمها علــى ثاثــة محــاور رئيســية كمــا يلــي:
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كفاءة اإلنفاق الحكومي

فــي ضــوء مــا شــهده االقتصــاد المحلــي منــذ إطــاق رؤيــة المملكــة 2030 مــن 
إصاحــات هيكليــة داعمــة لتطويــر إدارة الماليــة العامــة، فقــد أوّلــت حكومــة المملكــة 
األهميــة الكبــرى لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وزيــادة فاعلّيتــه. وفــي هــذا اإلطــار عملــت 
الحكومــة علــى صياغــة عــدد مــن المســتهدفات تمثلــت فــي تحقيــق وفــورات ماليــة 
تقدر بحوالي 200 مليار ريال بحلول العام 2023م؛ حيث حققت أكثر من المستهدف 
بحلــول العــام 2021م بوفــورات تقــدر بأكثــر مــن الضعــف وصلــت لمســتوى 502 مليــار 
ريــال مــن عــام 2018م حتــى الربــع الثانــي مــن عــام 2021م. يأتــي ذلــك بجانــب العمــل 
علــى رفــع نســبة مشــاركة المحتــوى المحلــي فــي المشــتريات الحكوميــة، باإلضافــة 
إلــى رفــع نســبة توطيــن وظائــف قطــاع إدارة األصــول والمرافــق فــي المملكــة ليبلــغ 
إجمالــي العــدد التراكمــي للكــوادر الوطنيــة الذيــن تــم توظيفهــم حوالــي 74.8 ألــف 

موظــف وبإجمالــي مســتهدف حتــى نهايــة عــام 2021م 90.1 ألــف وظيفــة. 

تواصــل الحكومــة الجهــود فــي تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق وفــورات ماليــة مــن 
ــة مــن تبنــي أفضــل الممارســات فــي كفــاءة اإلنفــاق  ــن الجهــات الحكومي خــال تمكي
المســتهدفات، حيــث  لتحقيــق  الازمــة  بالتدريــب واإلجــراءات والتحفيــزات  ودعمهــا 
تســتهدف تحقيــق وفــورات ماليــة إضافيــة تقــدر بحوالــي 100 مليــار ريــال خــال الفتــرة 

مــن 2021م إلــى 2025م.

2.   االستراتيجية الوطنية لاستثمار

تهــدف االســتراتيجية إلــى زيــادة االســتثمار فــي المملكــة مــن أجــل تحفيــز النمــو 
االقتصــادي فــي مختلــف القطاعــات ذات األولويــة مــع إســناد دور أكبــر إلــى القطــاع 
الخــاص المحلــي واألجنبــي. حيــث تمــت الموافقــة الكريمــة علــى االســتراتيجية الوطنيــة 
لاســتثمار – المرحلــة األساســية التــي تطلــق العنــان لاســتثمار فــي كافــة القطاعــات– 
اســتثمارية  تفصيــل خطــط  تشــمل  التــي  الثانيــة  المرحلــة  علــى  العمــل  يجــري  فيمــا 

قطاعيــة لــكل قطــاع علــى حــدة.

ومــن أبــرز المبــادرات إطــاق برنامــج نقــل ساســل اإلمــداد، لتعزيــز فــرص االســتثمار عــن 
ــز  طريــق رســم الخطــط االســتثمارية القطاعيــة لكافــة القطاعــات، كذلــك مبــادرة تعزي
فــرص االســتثمار عــن طريــق اســتقطاب المقــرات اإلقليميــة، مبــادرات ركيــزة التمويــل 
الخــاص،   بمــا يشــمل مبــادرة إلنشــاء نمــاذج لشــراكات تمويــل جديــدة مــع القطــاع 
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المنشــآت  الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن خــال دعــم هيئــة  وتطويــر قطــاع 
الصغيــرة والمتوســطة لزيــادة عــروض المنتجــات الماليــة وتعزيــز التشــريعات التنظيميــة 
الســتحداث المنتجــات الماليــة المطلوبــة، وأيضــًا إطــاق مناطــق اقتصاديــة خاصــة 
بتنظيمــات تنافســية جاذبــة، وإقــرار حــزم حوافــز خاصــة لاســتثمار، باإلضافــة إلــى مبــادرة 

ــة االســتثمارية والتنافســية. إطــاق برنامــج متكامــل لتحســين البيئ

3.   منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية

إعــداد  العمــل علــى  يتــم  الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة،  تحــت مظلــة مجلــس 
التوجهــات  علــى  تحتــوي  الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة  اســتراتيجية لمنظومــة 
العامــة وتحديــد األهــداف االســتراتيجية وتوضــح األثــر علــى المســتفيدين وعلــى المالية 
العامــة، كذلــك التوصيــات الناجمــة عــن تحليــل برامــج الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة. 

كمــا يتــم العمــل علــى دراســة وفهــم الوضــع الراهــن والتحديــات الرئيســة مــن خــال 
التحليــل الشــامل والدقيــق للبرامــج الحاليــة، كمــا تعمــل علــى منهجيــة شــاملة فــي إجراء 
التحليــات وتقديــم التوصيــات، بهــدف دعــم أهــداف الرؤيــة واالســتجابة للتكاليــف 
المســندة مــن خــال الدراســات حــول موضوع الحماية االجتماعيــة، والميزانيات وبيانات 
الدوليــة  والتصنيفــات  المعياريــة،  المقارنــات  وعمــل  بالخبــراء،  واالســتعانة  البرامــج، 
لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة. وبنــاء عليــه، تــم تحديــد بنــود اإلنفــاق فــي برامــج الدعــم 
واإلعانــات االجتماعيــة والتــي تشــمل الدعــم النقــدي وغيــر النقــدي، واإلعفــاءات مــن 

الرســوم واإلجــراءات المســاندة، والتحويــات التــي تصــل األســر واألفــراد. 

ــا علــى مســارين أساســيين تعمــل عليهمــا لجنــة منظومــة  كمــا يســتمر العمــل حالًي
الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة وهمــا مســار السياســات والــذي يشــمل جمــع البيانــات 
وتحليــل النظــام وخصائصــه واالســتبيان لبرامــج الدعــم واإلعانــات، واإلصــاح لتطويــر 
التوصيــات حيــال البرامــج. كذلــك مســار الميزانيــة والــذي يشــمل مراجعــة الميزانيــة 
وتركيــز اإلنفــاق علــى األهــداف واألولويــات االســتراتيجية. ومــن المســتهدف فــي عــام 
2022م وضــع مؤشــرات أداء وإصــدار تقاريــر بخصــوص التطــورات واالتجاهــات فــي 

اإلنفــاق االجتماعــي. 


