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مقدمة
تهــدف اإلصالحــات املاليــة واالقتصاديــة إىل اإلرساع مــن تحقيــق عملية التحــول االقتصادي 
وضــان اســتدامة املاليــة العامــة، وذلــك مــن خــالل تحقيــق معــدالت متزايــدة للنمــو 
ــن  ــه م ــث أن ــة، حي ــز امليزاني ــة يف عج ــدالت منخفض ــى مع ــة ع ــع املحافظ ــادي م االقتص
املقــدر يف عــام 2023م أن تحقــق امليزانيــة فائــض بحــوايل 1 مليار ريــال وتشــر التقديرات 
إىل بلــوغ إجــايل اإليــرادات حــوايل 1,154 مليــار ريــال يف عــام 2023م أي مبتوســط منــو 
ــال  ــار ري ــام 1,153 ملي ــات يف ذات الع ــايل النفق ــوغ إج ــوايل 5.2 %، وبل ــغ ح ــنوي يبل س

ومبتوســط منــو قــدره 2.3 % يف املــدى املتوســط.

تقديرات املالية العامة )2018-2023م(:

املصدر: وزارة املالية
تم تقريب األرقام التي تظهر يف الجدول ألقرب فاصلة عرشية
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اإليرادات
ــو  ــى من ــر ع ــا تأث ــي كان له ــام 2016م الت ــع ع ــذ مطل ــراءات من ــن اإلج ــدد م ــذ ع ــم تنفي ت
اإليــرادات وتنويــع مصادرهــا خــالل العامــن املاضيــن وســيمتد تأثرهــا خــالل العــام 
القــادم وعــى املــدى املتوســط، منهــا تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة وتطبيــق 
املقابــل املــايل عــى الوافديــن، وكذلــك تصحيــح أســعار الطاقــة مــن خــالل ربــط منتجــات 
الطاقــة باألســعار املرجعيــة لتكتمــل بحلــول عــام 2025م، حيــث تســتهدف الحكومــة تنميــة 
ــة  ــات وخاص ــل النفق ــتدام لتموي ــس ومس ــدر رئي ــتمر كمص ــكيل ومس ــكل هي ــرادات بش اإلي

ــة. ــز امليزاني ــض عج ــي، وخف ــد االجتاع ذات البع

تشــر التقديــرات إىل أن إجــايل اإليــرادات ســتكون حــوايل 975 مليــار ريــال يف عــام 
ــل إىل 1,042  ــع أن تص ــن املتوق ــام 2018م، وم ــع يف ع ــن املتوق ــادة 9.0 % ع 2019م بزي

ــغ 5.3 %.  ــنوي يبل ــو س ــط من ــام 2021م مبتوس ــال يف ع ــار ري ملي
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الرضائب	 
يتوقــع أن تســجل الحصيلــة مــن الرضائــب 183 مليــار ريــال يف عــام 2019م وذلــك مبعــدل 
منــو 10.8 % مقارنــة بعــام 2018م إىل أن تصــل إىل 201 مليــار ريــال يف عــام 2021م. نتيجة 
زيــادة النشــاط االقتصــادي وتحســن التــزام املكلفــن وتحســن آليــات التحصيــل، كــا تجــدر 
اإلشــارة إىل أن اإليــرادات املبــارشة للجهــات يف بــاب الرضائــب وفقــاً للمعالجة املحاســبية 

املعدلــة تبلــغ نحــو 10.2 مليــار ريــال.

- الرضائب عى الدخل واألرباح واملكاسب الرأسالية
ــار ريــال وذلــك  ــق الرضائــب عــى الدخــل يف عــام 2019م نحــو 15.8 ملي  يتوقــع أن تحق
ــنوات  ــتحقات لس ــل مس ــبب تحصي ــام 2018م بس ــة بع ــدره 2.1 % مقارن ــاض ق ــدل انخف مبع
ســابقة يف هــذا العــام، عــى أن تعــود لالرتفــاع لتصــل إىل 17 مليــار ريــال يف عــام 2021م 

ــة. ــرة القادم ــة للف ــادي املتوقع ــاط االقتص ــو النش ــدالت من ــار مع ــذاً يف االعتب أخ

- الرضائب عى السلع والخدمات
يقــدر إيــراد الرضائــب عــى الســلع والخدمــات بـــ 132 مليــار ريــال بارتفــاع قــدره 16.4 % عــن 
عــام 2018م ليصــل إىل 145 مليــار ريــال يف عــام 2021م، مدعــوم بتطبيــق بعــض اإلصالحات 

االقتصاديــة مثــل:

رضيبة القيمة املضافة «
تــم تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة يف اململكــة بــدءاً مــن ينايــر 2018م تنفيــذاً لالتفاقية 
ــة  ــادر الرئيس ــد املص ــح أح ــع أن تصب ــات، ويتوق ــات والخدم ــع 5.0 % للمنتج ــة بواق الخليجي

لإليــرادات غــر النفطيــة يف اململكــة.

وقــد تــم تســجيل املنشــآت التــي تجــاوزت مبيعاتهــا الخاضعــة للرضيبــة أو املبيعــات 
ــل 20 ديســمرب 2017م، وتحصيلهــا وتوريدهــا إىل الهيئــة  املتوقعــة حــد مليــون ريــال قب
ــنوية 375,000  ــا الس ــاوز مبيعاته ــي تتج ــآت الت ــتقوم املنش ــل. وس ــزكاة والدخ ــة لل العام
ريــال بالتســجيل قبــل 20 ديســمرب 2018 م. ومــن املقــدر أن تبلــغ ايــرادات رضيبــة القيمــة 
املضافــة نحــو 47 مليار ريــال يف عــام 2019م مقابل 45.6 مليــار ريال متوقعة يف عــام 2018م.
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الرضيبة االنتقائية  «
تهــدف هــذه املبــادرة إىل تنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة وخفــض االســتهالك لبعــض 
الســلع، وذلــك بتطبيــق رضيبــة عــى ســلع محــددة مثــل “املرشوبــات الغازيــة، ومرشوبــات 
الطاقــة، والتبــغ ومشــتقاته” التــي تــم تطبيقهــا يف العــام املــايض. ويقــدر أن تبلــغ 
اإليــرادات مــن الرضيبــة عــى الســلع االنتقائيــة يف عــام 2019م مــا مقــداره 10 مليــار ريــال 
مقابــل 12 مليــار ريــال متوقعــة يف عــام 2018م، ويعــود ســبب االنخفــاض إىل تحصيــل هــذا 

العــام مبالــغ تخــص املرحلــة االنتقاليــة عنــد تطبيــق املبــادرة يف عــام 2017م.

املقابل املايل عى الوافدين «
تهــدف هــذه املبــادرة إىل تشــجيع توطــن الوظائــف مــن خــالل ســد فجــوة التكلفــة بــن 
العاملــن الوافديــن والســعودين يف القطــاع الخــاص. ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل فــرض 
مقابــل مــايل شــهري عــى منشــآت القطــاع الخــاص عــن كل عامــل وافــد لديهــا باالســتناد 
إىل عــدد الوافديــن يف املنشــأة. إذ تتحمــل املنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن يفــوق 
عــدد الســعودين مقابــل مــايل أعــى مقارنــة باملنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن أقــل 
مــن أو يســاوي عــدد الســعودين. ويتوقــع أن تحقــق اإليــرادات مــن املقابــل املــايل عــى 
الوافديــن يف 2019م مبلــغ 56.4 مليــار ريــال )تشــمل مبلــغ 7 مليــار ريــال إيــرادات مبــارشة 
يقابلهــا نفــس املبلــغ عــى جانب النفقــات( مقابــل 28 مليار ريــال متوقعة يف عــام 2018م.

- الرضائب عى التجارة واملعامالت الدولية 
ــال  ــار ري ــوايل 17 ملي ــة ح ــالت الدولي ــارة واملعام ــى التج ــب ع ــق الرضائ ــدر أن تحق ــا يق ك
يف عــام 2019م وذلــك مبعــدل منــو 6.6 % مقارنــة بعــام 2018م حتــى يصــل إىل 18 مليــار 

ريــال بحلــول عــام 2021م، وذلــك ارتباطــاً بنمــو النشــاط االقتصــادي.
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-  الرضائب األخرى
ــدر أن تحقــق 17 مليــار ريــال يف عــام 2019م بانخفــاض  وفيــا يتعلــق بإيــرادات الــزكاة، فَيُقَّ
نســبته 14.2 % عــن عــام 2018م وذلــك بســبب اســتالم مســتحقات لســنوات ســابقة يف عــام 
2018م، ومــن ثــم يعــود لالرتفــاع ليصــل إىل 19 مليــار ريــال بحلــول عــام 2021م مع اســتمرار 

منــو النشــاط االقتصادي.

املنح	 
ــات  ــة الجه ــارشة لكاف ــرادات املب ــن اإلي ــدة لتضم ــبية الجدي ــة املحاس ــار املعالج يف إط
الحكوميــة تــم تضمــن مبلــغ مليــار ريــال ضمــن بــاب املنــح للمــرة األوىل كعوائــد متحققــة 
مــن وحــدات الحكومــة العامــة األخــرى، ويقابلهــا مبلــغ ماثــل عــى جانــب النفقــات. وهــي 
عبــارة عــن املبالــغ التــي تحصــل عليهــا الجامعــات مــن صنــدوق التعليــم العــايل مــن أجــل 
دعــم العمليــة التعليميــة، وكذلــك املبالــغ التــي تحصــل عليهــا الهيئــة العامــة للمنشــآت 

الصغــرة واملتوســطة مــن صنــدوق تنميــة املــوارد البرشيــة.

اإليرادات األخرى	 
ــدر أن يحقق مبلغ  وفيــا يخــص باب اإليــرادات األخرى الذي يشــمل اإليــرادات النفطيــة، فَيُقَّ
791 مليــار ريــال يف عــام 2019م وذلــك مبعــدل منــو 8.5 % مقارنة بعــام 2018م حتى يصل 
إىل 840 مليــار ريــال يف عــام 2021م. حيــث تشــر التقديــرات إىل بلــوغ اإليــرادات النفطيــة 
يف عــام 2019م متضمنــة األثــر املــايل لتصحيــح أســعار الطاقــة 662 مليــار ريــال، مقارنــة 
بـــ 607 مليــار ريــال لعــام 2018 م، أي بارتفــاع نســبته 9.0 %. وتعــد مبــادرة تصحيــح أســعار 
الطاقــة مــن أهــم مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل. إذ تهــدف املبــادرة إىل تحفيــز 
االســتهالك الرشــيد مــن خــالل رفــع الدعــم التدريجــي عــن أســعار الطاقــة عــن طريــق ربــط 
منتجــات الطاقــة باألســعار املرجعيــة لتكتمــل بحلــول عــام 2025م، وذلــك لغرض االســتفادة 
مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة مــا يعــزز إيــرادات املاليــة العامــة، ويف نفــس الوقــت يشــجع 
عــى االســتهالك األمثــل ملــوارد الطاقــة. وتســتهدف الحكومــة االســتمرار يف تنفيــذ خطــة 
تصحيــح أســعار الطاقــة يف العــام 2019م ويف املــدى املتوســط حســب مــا تــم اإلعــالن 
عنــه يف برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل مــع إعــادة هيكلــة منظومــة الحايــة االجتاعيــة 

لدعــم املواطنــن واألرس املســتحقة.
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النفقات 

تتبــع الحكومــة سياســة إنفــاق توســعي يف ميزانيــة العــام املــايل 2019م تهــدف إىل 
تنشــيط االقتصــاد واإلرساع يف تنفيــذ مبــادرات ومرشوعــات برامــج تحقيــق الرؤيــة، ودعــم 
ــايل،  ــوازن امل ــق الت ــار تحقي ــى مس ــاظ ع ــت الحف ــس الوق ــي، ويف نف ــاق االجتاع اإلنف
وذلــك مــع توجــه الحكومــة إىل وضــع إطــار واضــح لإلنفاق عــى املدى املتوســط يتاىش 
مــع األهــداف االســراتيجية لربامــج رؤيــة اململكــة 2030، وملواصلــة جهــود الحكومــة 
يف تحقيــق التــوازن املــايل بحلــول عــام 2023م. وقــد تــم مــن خــالل هــذا الربنامــج 
والــذي انطلــق منــذ عــام 2016م تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات ومتويــل الربامــج القامئــة 
ــدف  ــن ه ــوازن ب ــق الت ــة تحق ــالل سياس ــن خ ــاق م ــتويات اإلنف ــد مس ــتحدثة، وتحدي واملس
خفــض عجــز امليزانيــة مــع مســتويات ديــن عــام ال تتجــاوز 30 % مــن إجــايل الناتــج املحــيل 
االســمي مــن جهــة، وهــدف دعــم النشــاط االقتصــادي بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي بشــكل 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــتهدفة م ــراتيجية املس ــط االس ــة والخط ــة االقتصادي ــم الرؤي يدع

ــن  ــو 31.5 % م ــاد نح ــة لالقتص ــركات الرئيس ــد املح ــد أح ــذي يع ــي ال ــاق الحكوم ــغ اإلنف ــد بل وق
إجــايل الناتــج املحــيل يف عــام 2018م. يقــدر إجــايل اإلنفــاق يف ميزانيــة العــام 
ــح  ــبة 7.3 %، يتي ــايل بنس ــام الح ــع للع ــن املتوق ــاً ع ــال مرتفع ــار ري ــو 1,106 ملي ــل نح املقب
هــذا االرتفــاع التوســع يف اإلنفــاق عــى مخصصــات مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة 
2030، والتوســع يف اإلنفــاق ذي األثــر االجتاعــي وزيــادة اإلنفــاق االســتثاري الهــادف 
إىل تحفيــز النشــاط االقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة مبــا ينعكــس عــى زيــادة النشــاط 
ــد  ــاص بتوحي ــرار الخ ــة إىل الق ــل. باإلضاف ــرص العم ــر ف ــاص وتوف ــاع الخ ــادي للقط االقتص
كل اإليــرادات الحكوميــة التــي كان يــورد بعضهــا مبــارشة لبعــض الجهــات الحكوميــة لتــورد 
ــب  ــات حس ــك الجه ــة لتل ــات يف امليزاني ــا نفق ــص مقابله ــة، ويخص ــة للدول ــة العام للخزين
الحاجــة. حيــث أدت هــذه املعالجــة الجديــدة إىل حــدوث زيــادة يف النفقــات )تشــكل حوايل 

2.1 % مــن إجــايل النفقــات( ولكــن دون التأثــر عــى العجــز.
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النفقات التشغيلية 	 
تهــدف السياســة املاليــة خــالل العــام القــادم ويف املــدى املتوســط إىل الركيــز عــى 
أولويــات اإلنفــاق ذات العائــد االجتاعــي واالقتصــادي فيــا يخــص النفقات التشــغيلية مثل 
ــز القطــاع الخــاص، وبرنامــج حســاب املواطــن، وبرامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة  خطــة تحفي
ــغيلية  ــات التش ــدرت النفق ــث ق ــاق. حي ــاءة اإلنف ــع كف ــدف رف ــى ه ــاظ ع ــع الحف 2030 م
ــة  ــات، مرتفع ــايل النفق ــن إج ــوايل 77.8 % م ــال أي ح ــار ري ــو 860 ملي ــام 2019م بنح لع
بنحــو 4.2 % عــن النفقــات التشــغيلية يف العــام الحــايل. مدفوعــاً بزيــادة اإلنفــاق عــى 
بــاب املنافــع االجتاعيــة الناتجــة عــن الزيــادة املســتمرة يف اإلنفــاق عــى برنامــج حســاب 
املواطــن، وكذلــك منــو اإلنفــاق عــى تكاليــف التمويــل الناتــج عــن تنامــي حجــم اإلصــدارات 
ــة  ــن خط ــات ضم ــاع اإلعان ــة إىل ارتف ــة 2030 باإلضاف ــة اململك ــج رؤي ــات برام ــاع نفق وارتف
تحفيــز القطــاع الخــاص. كــا يقــدر أن يبلــغ متوســط منــو النفقــات التشــغيلية خــالل الفــرة 

ــو 2.7 %. ــن 2019م إىل 2021م نح م

هــذا ويشــكل بــاب تعويضــات العاملــن حــوايل 53.0 % مــن إجــايل النفقــات التشــغيلية 
)حــوايل 41.2 % مــن إجــايل النفقــات( ليصــل إىل حــوايل 456 مليــار ريــال، ويشــكل 5.9 % 

ــد. ــدوق التقاع ــة يف صن ــاهات الحكوم ــاب مس ــن الب م

 كــا يشــهد اإلنفــاق عــى بــاب الســلع والخدمــات ارتفاعــاً بنحــو 25.5 % عــن املتوقــع لعــام 
2018م مدفوعــاً باإلنفــاق عــى برامــج تحقيــق الرؤيــة، وبذلــك تشــكل 20.4 % مــن إجــايل 
النفقــات التشــغيلية، ويشــكل 5.5 % منهــا نفقــات ذاتيــة ترتبــط باإليــرادات املبــارشة للجهات 

وفقــاً للمعالجــة الســابق رشحها.

وقــدرت نفقــات اإلعانــات بـــ 32 مليــار ريــال، حيــث ارتفعــت تقديــرات اإلعانــات بنســبة 174.0 %   
ــز  ــة تحفي ــج كخط ــض الربام ــل بع ــتمرار يف متوي ــك لالس ــايل وذل ــام الح ــع الع ــن متوق ع
ــج  ــك برنام ــاع وكذل ــذا القط ــاركة ه ــادة مش ــز وزي ــدف إىل تعزي ــي ته ــاص والت ــاع الخ القط

ــوازن. ــاب الت حس
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فقــد تــم اعتــاد خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص وتخصيــص مبلــغ 200 مليــار ريــال لهــا عــى 
املــدى املتوســط، حيــث أطلقــت املرحلة األوىل والثانيــة ويجري اآلن العمــل عى املرحلة 
الثالثــة مــن الحــزم التحفيزيــة. وتهــدف الخطــة إىل تحفيــز االقتصــاد وتعزيــز ثقــة القطــاع 
الخــاص وإزالــة العقبــات التــي تواجهــه وتعظيــم مســاهمته يف إجــايل الناتــج املحــيل 
ــا  ــوم به ــي تق ــادرات الت ــم املب ــن أه ــة 2030. وم ــة اململك ــات رؤي ــع تطلع ــاىش م ليت
“الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة” لدعــم املنشــآت الصغرة واملتوســطة: 
إعــادة مبالــغ الرســوم الحكوميــة املدفوعة من املنشــآت الصغــرة واملتوســطة الجديدة، 
بــدء اإلقــراض غــر املبــارش للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة، ورفع رأس مــال برنامــج كفالة. 
ــادريت برنامــج دعــم اســتدامة الــرشكات وصنــدوق دعــم  وتــرشف وزارة املاليــة عــى مب
ــة  ــات متويلي ــر منتج ــرشكات إىل توف ــتدامة ال ــم اس ــادرة دع ــدف مب ــث ته ــاريع، حي املش
واستشــارية للــرشكات بغــرض تحقيــق االســتدامة وحايــة الوظائــف الســعودية، ومســاندة 
الــرشكات املتعــرة ذات الجــدوى واملنفعــة االقتصاديــة والتــي قــد تتطلــب دعــاً ماليــاً أو 
استشــارياً لضــان اســتدامتها، كــا يســهم صنــدوق دعــم املشــاريع يف دعــم اســتكال 
واســتمرار املشــاريع يف قطاعــات التطويــر العقــاري والصحــي والتعليمــي والســياحي، 

مــا يســاهم يف رفــع الناتــج املحــيل للمملكــة وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص.

ــار  ــو 73 ملي ــة 2019م نح ــة يف ميزاني ــع االجتاعي ــات املناف ــغ نفق ــرى تبل ــة أخ ــن جه وم
ريــال وهــي ماثلــة تقريبــاً للمتوقــع لعــام 2018م. وســتمثل إعانــات الضــان االجتاعــي 
ــع  ــدر للمناف ــايل املق ــن إج ــبته 23.5 % م ــا نس ــزكاة م ــرادات ال ــن إي ــارشة م ــة مب املمول
االجتاعيــة. بينــا ســتمثل إعانــات الضــان االجتاعــي املمولــة مــن امليزانيــة 58.3 % مــن 

إجــايل املقــدر للمنافــع االجتاعيــة.

ــة  ــام 2018م مدفوع ــن ع ــبة 26.4 % ع ــل بنس ــات التموي ــاب نفق ــرات ب ــت تقدي ــا  ارتفع ك
ــة. ــل امليزاني ــة لتموي ــة املتوقع ــن األوراق املالي ــدارات م ــة اإلص ــم وتكلف ــاع حج بارتف

وقــد جــاءت تقديــرات بــاب املرصوفــات األخــرى منخفضة بـــ 5.8 % عــن تقديرات عــام 2018م. 
وتشــكل املرصوفــات الخاصــة بنفقــات الطلبــة يف الداخــل والخــارج ذات العائــد االجتاعــي 

مــا نســبته 18.8 % مــن إجــايل املرصوفــات األخــرى.
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النفقات الرأسالية	 
ــال  ــار ري ــو 246 ملي ــايل 2019م نح ــام امل ــالل الع ــالية خ ــات الرأس ــرات النفق ــغ تقدي تبل
وهــو مــا يشــكل 22.2 % مــن إجــايل النفقــات بزيــادة 19.9 % عــن عــام 2018م وذلــك مــن 
أجــل متويــل مشــاريع برامــج تحقيــق رؤيــة اململكــة 2030 وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحســن 
مســتوى الخدمــات للمواطنــن ولتحفيــز النمــو االقتصــادي واملســاهمة يف توليــد مزيــد 
مــن فــرص العمــل للمواطنــن باإلضافــة إىل متويــل املشــاريع الجديــدة والكــربى. ويقــدر 

حــوايل 2.3 %  منهــا نفقــات ذاتيــة.
 

وســوف تــزداد نســبة اإلنفــاق الرأســايل إىل إجــايل اإلنفــاق الحكومــي مــن 19.9 % يف 
عــام 2018م إىل 23.7 % يف عــام 2021م. ويبلــغ متوســط منــو النفقــات الرأســالية 5.9 % 

عــى املــدى املتوســط.

مبادرات أخرى لرفع كفاءة اإلدارة املالية: 	 

- تطوير إطار وإدارة السياسات املالية والكلية 
عملــت وزارة املاليــة ممثلــة يف وحــدة السياســات املاليــة والكليــة عــى االســتمرار يف 
تطويــر كفــاءة منهجيــة اإلدارة املاليــة والتخطيــط املــايل األمثــل عــن طريــق إعــداد إطــار 
ــم  ــار يت ــذا اإلط ــالل ه ــن خ ــدى. م ــط امل ــادي متوس ــار اقتص ــاً بإط ــة مربوط ــة العام للالي
وضــع أســقف للنفقــات مقرونــاً باألولويــات االســراتيجية املاليــة واالقتصاديــة. كــا تقــوم 
بعمليــات تحليــل وتقديــر اإليــرادات مبــا ميكنهــا مــن تحقيــق مســتهدفاتها متوســطة 
ــى  ــل ع ــم العم ــا يت ــام 2023م. ك ــول الع ــة بحل ــة متوازن ــول إىل ميزاني ــدى، والوص امل
ــر  ــار إلدارة املخاط ــر إط ــة، وتطوي ــى الدول ــة ع ــات املالي ــاملة لاللتزام ــة ش ــداد حوكم إع
ــداد  ــة إع ــث إمكاني ــر، وبح ــذه املخاط ــة ه ــبة ملواجه ــات املناس ــراح السياس ــة واق املالي
ــة  ــة الخاص ــة واالقتصادي ــاذج واألدوات املالي ــن الن ــتفيدة م ــة مس ــة العام ــد للالي قواع
بالتحليــل والتوقعــات التــي تــم تطويرهــا لهــذا الغــرض. كــا تقــوم بإعــداد الدراســات 

ــكيل. ــاد ال ــات االقتص ــى قطاع ــا ع ــة وأثره ــات املالي ــة للسياس الالزم
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مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق 	 
يســاهم مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق، الذي تــم إنشــاؤه لرفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومي 
بشــقيه التشــغييل والرأســايل، يف تحليــل ميزانيــات الجهــات الحكوميــة ومراجعــة 
التكاليــف التشــغيلية والرأســالية لتحقيــق وفــورات توجــه لتمويــل مشــاريع أخــرى. كــا 
ســيوفر املركــز الدعــم الــالزم لألجهــزة الحكوميــة لتمكينهــا مــن االلتــزام بســقوف اإلنفــاق 
املخصصــة لهــا يف امليزانيــة مــن خــالل تطويــر آليــات واقــراح سياســات وخطــط تنفيذيــة 
ترفــع كفــاءة اإلنفــاق والتخطيــط املــايل. إضافــة إىل مراجعــة تقديــرات تكاليــف املشــاريع 
والربامــج املســتقبلية ومــا يرتــب عليهــا مــن تكاليــف تشــغيلية لهــدف إيجــاد فــرص وفــر 

متّكــن الحكومــة مــن إدارة ماليتهــا بشــكل أفضــل وزيــادة الخدمــات بتكلفــة أقــل.

ــراتيجي  ــرشاء االس ــدة ال ــال وح ــالق أع ــاق إلط ــاءة اإلنف ــق كف ــز تحقي ــعى مرك ــا يس ك
كجــزء مــن مأسســة عمليــات الــرشاء الحكومي بعــد اعتــاد نظام املنافســات واملشــريات 
الجديــد. وتهــدف وحــدة الــرشاء االســراتيجي إىل رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي باإلضافة 
ــيل  ــوى املح ــز املحت ــث تعزي ــن حي ــة م ــداف التنموي ــم األه ــا يدع ــاق مب ــه اإلنف إىل توجي

ودعــم املنشــآت الصغــرة واملتوســطة إضافــة إىل تعزيــز الشــفافية والتنافســية.   

- منصة اعتاد 
تســاهم منصــة )اعتــاد( الرقميــة التــي تــم إطالقهــا يف بدايــة عــام 2018م يف متكــن 
ــتندية،  ــدورة املس ــة ال ــة وحوكم ــة بفاعلي ــا املالي ــن إدارة موارده ــة م ــات الحكومي الجه
باإلضافــة إىل زيــادة الشــفافية مــن خــالل إتاحــة الفــرص للقطــاع الخــاص للمنافســة وتعزيــز 

الرقابــة وقيــاس األداء.

وتشــمل املنصــة سلســلة العمليــات بــن القطــاع الحكومــي والخــاص منــذ البدايــة، بطــرح 
املنافســات بشــكل عــام لضــان التنافســية والنزاهة حتــى تحليل العــروض الفنيــة واملالية 
ــع  ــذ ورف ــاريع إىل التنفي ــود واملش ــية العق ــم ترس ــن ث ــاص وم ــاع الخ ــن القط ــة م املقّدم
ــز املنصــة عــى متابعــة وتحســن  الفواتــر ومــن ثــم اســتكال إجــراءات الــرصف. كــا تركّ

العمليــات، والتأكــد مــن اإليفــاء مبســتحقات القطــاع الخــاص يف وقتهــا ودون تأخــر.
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 - سداد مستحقات القطاع الخاص
تؤكــد رؤيــة اململكــة 2030 أهميــة دور القطــاع الخــاص بوصفــه رشيــكاً أساســياً يف تحقيق 
التنميــة االقتصاديــة التــي تشــهدها اململكــة، لذلــك قامــت الحكومــة بتشــكيل لجنــة لوضــع 
حلــول اســراتيجية مســتدامة لســداد جميــع مســتحقات القطــاع الخــاص. حيــث قّدمــت هــذه 
اللجنــة عــدد مــن الدراســات والحلــول لتــاليف أي تأخــر لســداد هــذه املســتحقات مســتقبالً 
ــر عــدد كبــر مــن املشــاريع التــي اســتهدفت تســهيل وترسيــع اجــراءات  مــن خــالل تطوي
مســتحقات القطــاع والتــي مــن أهمهــا، أمتتــة إجــراءات رصف املســتحقات عــن طريــق 

منصــة اعتــاد وتطويــر نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة.

- تطوير عملية إعداد امليزانية 
اســتنادا للمنهجيــة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا إلعــداد امليزانيــة يف 2018م، تواصــل 
وزارة املاليــة تنفيــذ منهجيتهــا وتحســينها لتعزيــز االلتــزام بأســقف امليزانيــة وفقــاً 
لربنامــج تحقيــق التــوازن املــايل أخــذاً بعــن االعتبــار أولويــات الجهــات الحكوميــة التــي يتم 
طرحهــا خــالل ورش عمــل مناقشــة متعــددة للمواءمــة بــن املســتهدفات واالحتياجــات مع 
األخــذ بعــن االعتبــار رفــع كفــاءة اإلنفــاق. كــا قامــت الــوزارة بتوفــر أدوات تحليــل جديــدة 
ــوزارة  ــرادات والنفقــات. وقــد حرصــت ال ــرات اإلي ومتطــورة للعمــل عــى رفــع جــودة تقدي
عــى رفــع مســتوى اإلفصــاح وذلــك للوصــول إىل أعــى مســتوى من االلتــزام والشــفافية 

واملشــاركة مــن خــالل إطــالق البيــان التمهيــدي للميزانيــة ألول مــرة يف عــام 2018م.
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الدين العام والتمويل

اســراتيجية  إعــداد  عــى  العــام  الديــن  إدارة  مبكتــب  ممثلــة  املاليــة  وزارة  تعمــل   
متوســطة املــدى وخطــة ســنوية لالقــراض لتأمــن احتياجــات اململكــة مــن التمويــل مــن 
ــة إلدارة  ــس مدروس ــر وأس ــن أط ــة ضم ــعرة عادل ــة وبتس ــن العاملي ــواق الدي ــف أس مختل
ــز  ــة 2030 يف تعزي ــة اململك ــتهدفات رؤي ــراتيجية مس ــذه االس ــي ه ــا تراع ــر، ك املخاط
منــو القطــاع املــايل. كــا ســتعتمد اســراتيجية الديــن العــام عــى تنويــع اإلصــدارات بــن 
محليــة وخارجيــة مــن خــالل إصــدار الصكــوك والســندات بآجــال مختلفــة ومتنوعــة بــن قصــرة 

ومتوســطة وطويلــة األجــل.






