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مقدمة

يســتعرض بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2019م أهــم
تطــورات األوضــاع الماليــة للمملكــة العربيــة الســعودية خــال العــام 2018م،
وأبــرز مؤشــرات ميزانيــة العــام 2019م ،كمــا يظهــر التطويــر المســتمر فــي
منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة وتنفيذهــا ووضعهــا فــي إطــار مالــي
واقتصــادي متوســط المــدى والــذي بــدأ العمــل عليــه منــذ بدايــة العــام
2017م .ويتضمــن البيــان أهــم مؤشــرات األداء وأبــرز التطــورات االقتصاديــة
والماليــة للعــام المالــي 2018م ،واإلطــار المالــي واالقتصــادي المحلــي
والعالمــي الــذي تــم بنــاء عليــه إعــداد تقديــرات الميزانيــة للعــام 2019م،
وكذلــك تقديــر النفقــات واإليــرادات علــى المــدى المتوســط ،حيــث مــن
المســتهدف تحقيــق التــوازن المالــي بحلــول عــام 2023م .كمــا يتنــاول
البيــان أهــم المبــادرات واإلصالحــات التــي تنفذهــا الحكومــة لتحقيــق أهــداف
االســتدامة الماليــة والنمــو االقتصــادي ،باإلضافــة إلــى أهــم التحديــات
الماليــة واالقتصاديــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى تقديــرات المــدى المتوســط
للنفقــات واإليــرادات.
ويهــدف هــذا البيــان إلــى تحقيــق المزيــد مــن اإلفصــاح والشــفافية
فــي الماليــة العامــة والــذي يشــمل –إضافـ ًـة إلــى هــذا البيــان -التقاريــر ربــع
الســنوية عــن أداء الميزانيــة ،كمــا ســبقه صــدور البيــان التمهيــدي للميزانيــة
العامــة للدولــة للمــرة األولــى فــي شــهر ســبتمبر 2018م (ثالثــة أشــهر قبــل
اعتمادهــا) والــذي صــدر بوقــت مبكــر الطــاع المواطنيــن والمهتميــن علــى
توجهــات الماليــة العامــة وخططهــا وأهدافهــا وأولويــات السياســات الماليــة
علــى المــدى المتوســط .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات الماليــة الــواردة
مبوبــة حســب دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة الحديــث (GFSM
فــي البيــان ّ
 )2014وهــو تصنيــف عالمــي موحــد صــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــي.

أوال:
ً

اإلطار المالي واالقتصادي
للميزانية

أوال:
ً

اإلطار المالي واالقتصادي للميزانية
شــهدت المملكــة منــذ اإلعــان عــن رؤيــة المملكــة  2030فــي أبريــل مــن العــام 2016م
ـامال لتهيئــة البيئــة الالزمــة لتحقيــق مســتهدفاتها ،حيــث
حــراكاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً وهيكليــاً شـ ً
تــم اعتمــاد  13برنامجــاً لتحقيــق الرؤيــة ،تهــدف إلــى تنميــة قطاعــات اقتصاديــة واعــدة ،ورفــع
اإلنتاجيــة فــي القطاعــات المحوريــة القائمــة ودعمهــا لتمكينهــا مــن خــال رفع كفــاءة الحكومة
وتحفيــز حيويــة المجتمــع ،وتحقيــق تنميــة اقتصاديــة شــاملة ومتنوعــة ،وخاصــة فــي القطاعــات
غيــر النفطيــة لتمكيــن القطــاع الخــاص وتعزيــز دوره فــي تحقيــق النمــو االقتصادي واالســتدامة
الماليــة ،وزيــادة فــرص العمــل المناســبة وزيــادة مشــاركة المــرأة وتحســين مســتوى المعيشــة
للمواطنيــن.
ويتضمــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي  -أحــد برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة - 2030
أطــر وتوجهــات السياســة الماليــة ،بهــدف تحقيــق النمــو االقتصــادي واالســتدامة الماليــة
ضمــن إطــار مالــي واقتصــادي شــامل علــى المــدى المتوســط .ومــن مبــادرات البرنامــج الــذي
تــم البــدء بتنفيذهــا :حســاب المواطــن ،وخطــة تحفيــز القطــاع الخــاص ،ورفــع كفــاءة اإلدارة
الماليــة واإلنفــاق والتخطيــط واالنضبــاط المالــي مــن خــال تحديــد أســقف النفقــات للجهــات
والبرامــج علــى المــدى المتوســط ،وتحســين جــودة ودقــة الحســابات الماليــة ،وتعزيــز الشــفافية
واإلفصــاح واالســتخدام األمثــل لمــوارد الدولــة ،وتنميــة اإليــرادات وإعــادة توجيههــا وإدارتهــا
بكفــاءة ،والحــد مــن المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة ،واالســتفادة مــن آليــات ووســائل التمويــل
المبتكــرة ،وتطبيــق الحســاب الموحــد لخزينــة الدولــة لتعزيــز الرقابــة الماليــة وتوجيــه الســيولة
بالشــكل األمثــل ،وتطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،والعمــل علــى التحــول
مــن األســاس النقــدي إلــى أســاس االســتحقاق فــي المحاســبة الحكوميــة لدعــم جهــود تطويــر
إعــداد الميزانيــة الســنوية والرقابــة الماليــة وفاعليــة األداء.
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اإلطار االقتصادي
يوضــح األداء الفعلــي للنصــف األول مــن العــام نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي
بنحــو  ،% 1.4حيــث نمــا القطــاع غيــر النفطــي بنحــو  % 2.0والقطــاع النفطــي بنســبة ،% 1.0
ومــن المتوقــع اســتمرار تحســن مؤشــرات األداء االقتصــادي خــال النصــف الثانــي مــن العــام
ليبلــغ نمــو الناتــج المحلــي  % 2.3بنهايــة العــام الحالــي 2018م.
ويتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي عــام 2019م بنحــو % 2.6
ُ
مدفوعــاً بزيــادة اإلنفــاق الرأس ـمـ ــالي الــذي ي ـقـ ــدر بـم ــبلغ  246مليــار ريــال بنســبة نمــو
ـكال مــا نســبته  % 22.2مــن إجمالــي النفقــات لعــام
 % 19.9مقارنــة بعــام 2018م ،ومشـ ً
2019م ،باإلضافــة إلــى خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص ،وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وبــدء
مبــادرات اإلصالحــات االقتصاديــة ممــا سيســهم بالتأثيــر إيجابيــاً علــى منــاخ األعمــال.
وارتفــع الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك (التضخــم) حتــى شــهر أكتوبــر مــن العــام
الحالــي 2018م بمتوســط  % 2.5علــى أســاس ســنوي ،مقارنــة ب ــمتوسط تغيــر ســالب بلــغ 0.7
 %فــي الفتــرة نفســها للعــام الماضــي 2017م.
هــذا وحقــق الحســاب الجــاري بميــزان المدفوعــات فائضــاً بنحــو  107.1مليــار ريــال خــال
النصــف األول مــن عــام 2018م .وارتفــع حجــم األصــول االحتياطيــة بمؤسســة النقــد العربــي
الســعودي بنحــو  40.4مليــار ريــال حتــى الربــع الثالــث مــن عــام 2018م ،ومــن المتوقــع اســتمرار
األداء اإليجابــي لميــزان المدفوعــات.
وشــهدت الفتــرة الماضيــة تنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة وتحســين بيئــة
األعمــال لتدعيــم دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد ،ومــن ذلــك مواصلــة العمــل لتطويــر
الســوق المالية وتعزيز جاذبيتها لالســتثمار ،واالهتمام بقطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة
وتشــمل مبــادرة إعــادة الرســوم المســددة مــن هــذه المنشــآت ،كمــا تــم إنشــاء “صنــدوق
الصناديــق” لالســتثمار فــي رأس المــال الجــريء لدعــم مشــاريع القطــاع الخــاص ،وإعــادة هيكلــة
برنامــج تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (برنامــج كفالــة) ،وإنشــاء صنــدوق لالســتثمار
لدعــم المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى تشــجيع ودعــم عمــل المــرأة وتحســين
ظــروف العمــل الخاصــة بهــا ومســاواتها فــي الدخــل.

اإلطار المالي
يتوقــع أن يبلــغ العجــز فــي ميزانيــة عــام 2018م نحــو  136مليــار ريــال أي نحــو % 4.6
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مقابــل عجــز  195مليــار ريــال فــي الميزانيــة المعتمــدة أو مــا
يعــادل  % 6.9مــن الناتــج المحلــى اإلجمالــي المقــدر لهــذا العــام .وبذلــك يكــون العجــز قــد
ســجل تحســناً كبيــراً عــن العجــز فــي عــام 2017م الــذي بلــغ نحــو  % 9.3مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي االمــر الــذي يؤكــد عــزم الحكومــة علــى ضبــط النفقــات دون االخــال بالمشــاريع
التنمويــة .ويتوقــع أن ترتفــع اإليــرادات فــي عــام 2018م بنســبة  % 29.4لتبلــغ  895مليــار
ريــال ،نتيجــة لزيــادة اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة ،فــي الوقــت الــذي تقــدر الزيــادة فــي
إجمالــي النفقــات بنســبة  % 10.8لتصــل إلــى  1,030مليــار ريــال مقارنــة بالنفقــات الفعليــة لعــام
2017م .وفــي إطــار ســعي الحكومــة لتنفيــذ اإلصالحــات علــى جانبــي اإليــرادات والنفقــات،
حيــث تــم تنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن تصحيــح أســعار الطاقــة وكذلــك تطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة فــي ينايــر 2018م ،وللحــد مــن اآلثــار الســلبية لتطبيــق هــذه المبــادرات تــم إطــاق
برنامــج حســاب المواطــن لتخفيــف أثــر هــذه اإلصالحــات علــى المواطنيــن المســتحقين للدعــم.
تســتهدف الحكومــة فــي ميزانيــة 2019م خفــض عجــز الميزانيــة إلــى نحــو  % 4.2مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل عجــز متوقــع بنحــو  % .4.6فــي عــام 2018م .وتقــدر الزيــادة
فــي إجمالــي اإليــرادات فــي ميزانيــة 2019م بنحــو  % 9.0مقارنــة بالمتوقــع تحصيلــه فــي عــام
2018م ،ومن المتوقع أن ترتفع اإليرادات غير النفطية بنحو  ،% 9.0حيث ستستمر الحكومة
فــي تنفيــذ مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي فــي عــام 2019م ومنهــا :رفــع كفــاءة إدارة
ضريبــة القيمــة المضافــة ،واالســتمرار فــي تصحيــح أســعار الطاقــة التــي تســتهدف ربــط منتجــات
الطاقــة باألســعار المرجعيــة لتكتمــل بحلــول عــام 2025م ،واســتمرار تطبيــق المقابــل المالــي
علــى الوافديــن ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات واإلصالحــات االقتصاديــة وفقــاً لمــا
ورد فــي رؤيــة المملكــة  .2030فــي الوقــت نفســه ،تتضمــن ميزانيــة 2019م زيــادة فــي إجمالــي
النفقــات بنحــو  % 7.3مقارنـ ًـة بعــام 2018م نتيجــة لزيــادة مصروفــات االســتثمارات الحكوميــة
(النفقــات الرأســمالية) بنحــو  % 19.9لتمويــل مبــادرات ومشــاريع برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
 2030بمــا فيهــا مشــاريع اإلســكان والبــدء فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات الكبــرى وتطويــر
البنيــة التحتيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وتوليــد مزيــد مــن فــرص العمــل للمواطنيــن.
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وتتضمــن الميزانيــة دعمــاً لإلنفــاق االجتماعــي حيــث تــم إطــاق عــدة برامــج لتحســين
آليــات إيصــال الدعــم لمســتحقيه ومــن أهمهــا تطبيــق برنامــج حســاب المواطــن ،كمــا تشــمل
المبــادرات اســتمرار التقــدم فــي إصالحــات إدارة الماليــة العامــة حيــث أطلقــت وزارة الماليــة
خــال الفتــرة الماضيــة مجموعــة مــن الخدمــات والمنصــات اإللكترونيــة لتطويــر إعــداد وتنفيــذ
الميزانيــة وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح مثــل االســتعالم عــن أوامــر الدفــع ،ومنصــة “اعتمــاد”،
وخدمــة رفــع المطالبــات الماليــة وغيرهــا لضمــان تنفيــذ ســداد المســتحقات خــال ســتين يومــاً
ألوامــر الدفــع المســتوفية لإلجــراءات ،ومعالجــة المطالبــات المســتحقة للقطــاع الخــاص .كمــا
تعمــل الــوزارة علــى تطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة بمــا يلبــي احتياجــات
القطاعيــن العــام والخــاص ،ويســهم فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام (التشــغيلي والرأســمالي)،
وتعزيــز النزاهــة والمنافســة العادلــة ،وحمايــة المــال العــام ،وســوف يتــم إقــراره قريبــاً .

اإلطار المالي على المدى المتوسط
يتوقــع أن تظهــر آثــار العديــد مــن المبــادرات والبرامــج المعلنــة واإلصالحــات المنفــذة
لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030علــى آفــاق االقتصــاد فــي المــدى المتوســط ،خاصــة مــع التقــدم
فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــروعات الكبــرى ومبــادرات التصحيــح الهيكليــة ضمــن عمليــة التحــول
والتنويــع االقتصــادي.
ويمكــن إيجــاز أهــم مبــادرات الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط فــي اســتمرار
تحســين كفــاءة اإلنفــاق االجتماعــي وبرامــج الدعــم الحكومــي ومــن ضمنهــا برنامــج حســاب
المواطــن ،واالســتمرار فــي سياســة رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي مــن خــال دعــم الجهــات
الحكوميــة لضمــان تحقيــق أفضــل العوائــد علــى اإلنفــاق ،وتوجيــه النفقــات بقــدر اإلمــكان على
اإلنفــاق الرأســمالي لتطويــر البنيــة التحتيــة وتحديــث الخدمــات الحكوميــة لتنشــيط االقتصــاد،
وذلــك فــي إطــار متكامــل مــع نمــو اإليــرادات علــى المــدى المتوســط التــي يدعمهــا اســتمرار
تنفيــذ المبــادرات المعلنــة وتحســن معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي مــع المرونــة المناســبة
لالســتجابة للمخاطــر الماليــة واالقتصاديــة المحتملــة وبمــا يمكّ ــن الماليــة العامــة مــن تحقيــق
أهدافهــا فــي تحفيــز النمــو االقتصــادي وتحقيــق االســتدامة الماليــة واالســتقرار المالــي ،فــي
ضــوء برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي.

ثانياً :

آفاق االقتصاد العالمي

ثانياً :

آفاق االقتصاد العالمي
تشــير تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى نمــو االقتصــاد العالمــي عنــد نســبة 3.7
 %لــكل مــن عامــي 2018م و 2019م ،وذلــك بانخفــاض قــدره  % 0.2عــن تقديراتــه الســابقة
لــكال العاميــن مقارنــة بتقديراتــه الســابقة فــي شــهر يوليــو مــن العــام 2018م ،وعلــى الرغــم مــن
تحقيقــه لمعــدالت نمــو جيــدة إال أن توقعــات االنخفــاض جــاءت نتيجــة للتوتــرات التجاريــة بيــن
المتبعــة التــي قــد تــؤدي إلــى تفاقمهــا ،فضـ ًـا
االقتصــادات الرئيســية فــي العالــم والسياســات ُ
عــن تشــديد السياســة النقديــة األمريكيــة التــي تؤثــر ســلباً علــى ظــروف التمويــل العالمية الســيما
علــى االقتصــادات الناشــئة وبالتالــي تقييــد النمــو العالمــي.
كمــا توقــع الصنــدوق أن يتباطــأ النمــو فــي منطقــة اليــورو مــن  % 2.4عــام 2017م إلــى
كال مــن الصيــن واليابــان نمــواً بنحــو
 % 2.0فــي 2018م و  % 1.9فــي عــام 2019م ،وأن تحقــق ً
 % 6.6و  % 1.1فــي عــام 2018م و  % 6.2و  % 0.9فــي عــام 2019م ،كمــا رفــع الصنــدوق
تقديراتــه للنمــو االقتصــادي فــي المملكــة العربيــة الســعودية بنحــو  0.3و  0.5نقطــة مئويــة
عنــد  % 2.2و  % 2.4لعامــي 2018م و 2019م علــى التوالــي.
توقعات معدالت نمو االقتصاد العالمي
االقتصاد العالمي

2017

2018

2019

% 3.7

% 3.7

% 3.7

اقتصادات األسواق الصاعدة والدول النامية

%4.7

% 4.7

% 4.7

منطقة اليورو

% 2.4

اقتصادات الدول المتقدمة

الواليات المتحدة األمريكية
الصين
اليابان

المملكة العربية السعودية

التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة

التضخم في األسواق الصاعدة والدول النامية

% 2.3

% 2.4

% 2.2

% 2.9

% 6.9

% 6.6

% 1.7

% 2.0
% 1.1

% 0.9 -

% 2.2

% 4.3

% 5.0

% 1.7

% 2.0

% 2.1
% 2.5
% 1.9
% 6.2
% 0.9
% 2.4
% 1.9
% 5.2

المصدر :صندوق النقد الدولي – آفاق االقتصاد العالمي – أكتوبر 2018

إال أن هنــاك عــدد مــن المخاطــر الرئيســة التــي ال تــزال تهــدد نمــو االقتصــاد العالمــي على
المدييــن القصيــر والمتوســط .وتأتــي “التوتــرات التجاريــة العالميــة” فــي مقدمــة هــذه المخاطــر،
حيــث اتخــذت بعــض الــدول مجموعــة مــن التدابيــر الحمائيــة ،وذلــك بفــرض رســوم جمركيــة علــى
واردات شــركائها.
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كمــا صاحــب هــذه السياســات التجاريــة الحمائيــة سياســات نقديــة تقييديــة ،حيــث بــدأ
االحتياطــي الفيدرالــي األمريكــي رفعــه التدريجــي لمعــدالت الفائــدة منــذ ديســمبر 2015م
حتــى بلغــت  2.25نقطــة مئويــة بنهايــة ســبتمبر لعــام 2018م ،وأدى رفــع معــدالت الفائــدة
فــي االقتصــادات الكبــرى إلــى انتقــال رؤوس األمــوال مــن األســواق الناشــئة والصاعــدة إلــى
االقتصــادات المتقدمــة بالتزامــن مــع أزمــات انهيــار العملــة والــذي يتوقــع أن يســتمر خــال الفتــرة
القادمــة ،باإلضافــة إلــى تراجــع االســتثمارات العالميــة بســبب ارتفــاع تكلفــة االقتــراض ،وارتفــاع
تكلفــة محافــظ الديــون العالميــة الحاليــة.

أسواق النفط :
شــهدت أســواق النفــط تقلبــات كبيــرة خــال العــام 2018م حيــث تراوحــت أســعار مؤشــر
برنــت مــا بيــن أكثــر مــن  86دوالراً للبرميــل فــي بدايــة شــهر أكتوبــر إلــى أقــل مــن  60دوالراً للبرميل
فــي أواخــر شــهر نوفمبــر.
وعلــى الرغــم مــن التذبــذب المتزايــد الــذي اتســمت بــه أســواق النفــط هــذا العــام ،إال أن
المحصلــة النهائيــة بلغــت ارتفاعــاً فــي األســعار قــدره حوالــي  17دوالراً للبرميــل ،أو مــا يعــادل
 30%مقارنــة بالعــام الســابق ،بفضــل معــدالت النمــو الجيــدة التــي شــهدها االقتصــاد العالمــي
وانخفــاض المخزونـ ــات البتروليــة التجاريـ ــة.
ويتوقــع المحللــون أن تعــود أســعار النفــط لالرتفــاع تدريجيــاً مــن مســتوياتها الحاليــة
خــال العــام القــادم فــي ضــوء القــرار الــذي اتخذتــه الــدول المشــاركة فــي اتفــاق  OPEC+فــي
اجتماعاتهــا الوزاريــة األخيــرة فــي شــهر ديســمبر الحالــي بتعديــل انتاجهــا بشــكل تطوعــي وبمقــدار
 1.2مليــون برميــل يوميــا مــن بدايــة العــام القــادم 2019م ،وذلــك بهــدف تحقيــق التــوازن بيــن
العــرض والطلــب وإعــادة االســتقرار ألســواق النفــط العالميــة.

ثالثاً :

التطورات االقتصادية والمالية
في عام 2018م

ثالثاً :

التطورات االقتصادية والمالية في عام 2018م
 - 1التطورات االقتصادية
القطاع الحقيقي
تشــير بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء للنصــف األول مــن العــام الجــاري 2018م إلــى أن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي نمــا بنحــو  ،% 1.4بينمــا حقــق الناتــج المحلــي غيــر النفطــي
الحقيقــي نمــواً بمقــدار  ،% 2.0كمــا حقــق الناتــج المحلــي النفطــي الحقيقــي نمــواً بمعــدل
 .% 1.0وقــد بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي  % 1.2و  % 1.6خــال الربعيــن األول
والثانــي مــن هــذا العــام علــى التوالــي ،كمــا بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي غيــر
النفطــي  % 1.6و  % 2.4علــى التوالــي خــال نفــس الفتــرة.
كمــا تشــير البيانــات الفعليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي الحقيقــي غيــر النفطــي مدفوعــاً
بمعــدالت إيجابيــة للقطاعــات غيــر النفطيــة الرئيســة ،حيــث ســجلت الصناعــات التحويليــة
األخــرى غيــر النفطيــة نمــواً حقيقيــاً بمقــدار  % 5.3للنصــف األول مــن العــام بينمــا بلــغ النمــو
الحقيقــي لقطــاع النشــاطات التعدينيــة والتحجيريــة األخــرى  % 4.4لنفــس الفتــرة .كمــا ســجلت
الخدمــات فــي قطــاع المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات األعمــال نمــواً حقيقيــاً بمعــدل
 % 3.2للنصــف األول مــن العــام الجــاري .وســجلت الخدمــات الحكوميــة نمــواً حقيقيــاً بمقــدار
 % 4.1لنفــس الفتــرة .بالمقابــل ســجلت بعــض القطاعــات غيــر النفطيــة انكماشــاً خــال الفتــرة
المماثلــة مــن أهمهــا قطــاع التشــييد والبنــاء بمعــدل  % 2.8يليــه قطــاع النقــل والتخزيــن
والمعلومــات واالتصــاالت بمقــدار  ،% 1.0فــي حيــن انكمــش قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة
والمطاعــم والفنــادق بنســبة .% 0.5
كمــا أوضحــت البيانــات أن النمــو اإليجابــي لالســتهالك الكلــي وصــادرات الســلع
والخدمــات خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري كان مــن الدوافــع الرئيســة لنمــو الناتــج
المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي .حيــث حقــق االســتهالك الحكومــي الحقيقــي نمــواً
بمقــدار  ،% 4.5بينمــا حقــق االســتهالك الخــاص نمــواً حقيقيــاً بمقــدار  % 2.2لنفــس الفتــرة،
كمــا وحققــت صــادرات الســلع والخدمــات نمــواً حقيقيــاً بمعــدل .% 3.2ومــن أهــم المؤثــرات
اإليجابيــة علــى االســتهالك الخــاص للعــام الجــاري هــو تفعيــل حســاب المواطــن للحــد مــن
تأثيــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة وتصحيــح أســعار الطاقــة ،باإلضافــة إلــى إعــادة العــاوة
الســنوية ،ومنــح بــدل غــاء المعيشــة للقطــاع الحكومــي والــذي طبقتــه أيضــاً بعــض الجهــات
فــي القطــاع الخــاص.
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وأظهــرت البيانــات الفعليــة نمــواً فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي النفطــي الحقيقــي،
نظــراً لزيــادة إنتــاج النفــط خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري حيــث ســجل قطــاع الزيــت
الخــام والغــاز الطبيعــي نمــواً حقيقيــاً بمقــدار  % 1.2خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري
بينمــا ســجل تكريــر الزيــت تراجعــاً ســلبياً فــي معــدل النمــو الحقيقــي ليصــل إلــى  % 1.5لنفــس
الفتــرة.
وحســب التقديرات يتوقع أن تســتمر معدالت النمو اإليجابية للناتج المحلي اإلجمالي
ليصــل إلــى نحــو  % 2.3بنهايــة عــام 2018م نظــراً الســتمرار تحســن أداء االقتصــاد المحلــي
مدفوعــاً باإلصالحــات الهيكليــة وزيــادة اإلنفــاق الحكومــي بشــقيه التشــغيلي والرأســمالي
وبمــا يدعــم اســتمرار تحســن نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي الحقيقــي ،باإلضافــة إلــى نمــو
الناتــج المحلــي النفطــي الحقيقــي بمعــدالت أعلــى نظــراً لزيــادة اإلنتــاج.
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ومــن ناحيــة أخــرى ،أظهــرت بعــض مؤشــرات األداء االقتصــادي الرئيســة حتــى شــهر
أكتوبــر مــن العــام الجــاري تطــوراً ملحوظــاً  ،خاصــة فــي المؤشــرات الرئيســة لالســتهالك الخــاص،
ومنهــا نمــو المبيعــات عــن طريــق نقــاط البيــع بمتوســط نمــو  % 16.3حتــى نهايــة أكتوبــر .كمــا
حققــت الســحوبات النقديــة مــن أجهــزة الصــرف اآللــي متوســط نمــو قــدره  % 3.5لنفــس
الفتــرة حســب بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.
كمــا أظهــرت المؤشــرات الرئيســية لالســتثمار الخــاص تحســناً طفيفــاً فــي األداء الفعلي،
حيــث ســجل مؤشــر مديــري المشــتريات  PMI1تحســناً منــذ مطلــع العــام الجــاري حيــث تخطــى
مســتوى  53.7نقطــة كمتوســط حتــى شــهر نوفمبــر ،ممــا يشــير إلــى التوســع فــي أنشــطة
القطــاع الخــاص ،باإلضافــة إلــى التحســن فــي أداء أربــاح الشــركات فــي عــدد مــن القطاعــات
مثــل القطــاع المصرفــي وقطــاع البتروكيماويــات.
كمــا حقــق االئتمــان المصرفــي الممنــوح للقطــاع الخــاص نمــواً إيجابيــاً بنســبة % 1.7
لشــهر أكتوبــر علــى أســاس ســنوي وهــو األعلــى منــذ بدايــة العــام نتيجــة تحســن أداء األنشــطة
االقتصاديــة فــي القطــاع الخــاص ،ويوضــح ذلــك حــدوث تحســن فــي االئتمــان المصرفــي
للقطــاع الخــاص.
ومــن ناحيــة أخــرى أشــارت البيانــات الفعليــة للنصــف األول مــن العــام الجــاري إلــى نمــو
الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي بمعــدل  ،% 13.2حيــث شــهد الناتــج المحلــي غيــر النفطــي
االســمي نمــواً بمعــدل  ،% 7.3فــي حيــن ســجل الناتــج المحلــي النفطــي االســمي نمــواً بمقــدار
 % 29.6مدفوعــاً بارتفــاع أســعار النفــط العالميــة.
وتشــير البيانــات إلــى أن النمــو فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي االســمي كان مدفوعــاً
بزيــادة االســتهالك الكلــي ،حيــث ســجل االســتهالك الحكومــي االســمي نمــواً خــال النصــف
األول مــن العــام بمقــدار  % 18.7بينمــا ســجل االســتهالك الخــاص االســمي نمــواً بمعــدل
 % 5.3خــال نفــس الفتــرة.
ـاء علــى التطــورات المشــار إليهــا أعــاه ،فمــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي
وبنـ ً
اإلجمالــي االســمي نمــواً إيجابيــاً بمقــدار  % 14.1فــي نهايــة عــام 2018م ،مدفوعــاً بارتفــاع
أســعار النفــط فــي األســواق العالميــة باإلضافــة إلــى اســتمرار تحســن نمــو الناتــج المحلــي غيــر
النفطــي االســمي بنحــو  % 4.9بنهايــة العــام أخــذاً فــي االعتبــار االرتفــاع فــي المســتوى العــام
لألســعار.
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معدالت التضخم
قامــت الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي مطلــع عــام 2018م بتغييــر اســم مؤشــر الرقــم
القياســي لتكاليــف المعيشــة إلــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ليعكــس التســمية
الدقيقــة واالتســاق مــع التصنيــف المتعــارف عليــه دوليــاً  ،كمــا قامــت بتعديــل الــوزن النســبي
لألقســام الرئيســة ،باإلضافــة لتعديــل ســنة األســاس للمؤشــر مــن عــام 2007م إلــى عــام
2013م.
وبحســب البيانــات الفعليــة للهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ســجل مؤشــر الرقــم القياســي
ألســعار المســتهلك نمــواً علــى أســاس ســنوي بمتوســط قــدره  % 2.5حتــى شــهر أكتوبــر مــن
العام الحالي 2018م مقابل متوســط نمو ســلبي نســبته  % 0.7في الفترة نفســها من العام
الســابق ،وكانــت أقســام التبــغ والنقــل والفنــادق والمطاعــم واألغذيــة والمشــروبات األعلــى
ارتفاعــاً  .حيــث ســجل قســم التبــغ أعلــى ارتفــاع بمتوســط نســبته  ،% 28.4وارتفــاع طفيــف فــي
قســم الترفيــه والثقافــة خــال الفتــرة .كمــا ســجل قســم أســعار المالبــس واألحذيــة انخفاضــاً
فــي مســتوى األســعار بمتوســط نســبته .% 7.7
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن معــدالت التضخــم تأثــرت خــال عــام 2018م بعــدة عوامــل
علــى كل مــن جانبــي العــرض والطلــب فــي االقتصــاد منــذ بدايــة العــام ،وبسلســة اإلصالحــات
الماليــة االقتصاديــة والمبــادرات التعويضيــة ،ومــن أهمهــا :تطبيــق إجــراءات تصحيــح أســعار
الطاقــة ،وضريبــة القيمــة المضافــة ،وعــودة بــدالت موظفــي القطــاع العــام ،وتطبيــق حســاب
المواطــن ،وصــرف بــدل غــاء المعيشــة.
ومــن المتوقــع أن يســجل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك متوســط نمــو قــدره
 % 2.6بنهايــة عــام 2018م مقابــل نمــو بالســالب نســبته  % 0.9فــي العــام الســابق.

القطاع الخارجي
تشــير بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي التقديريــة لميــزان المدفوعــات إلــى
حــدوث تحســن إيجابــي فــي الحســاب الجــاري حتــى النصــف األول عــام 2018م ،حيــث حقــق
فائضــاً بلــغ  107.1مليــار ريــال ،مدفوعــاً بالتحســن المحقــق فــي ميــزان الســلع والخدمــات
والدخــل األولــي اللذيــن ســجال فائضــاً بنحــو  164.8و  15.2مليــار ريــال علــى التوالــي مدفوعــة
بزيــادة صــادرات النفــط .بينمــا انخفضــت التحويــات الشــخصية للخــارج بنســبة  % 4.7لتســجل
 64.3مليــار ريــال خــال النصــف األول مــن عــام 2018م .وبحســب تقديــرات مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي ،فإنــه مــن المتوقــع أن يحقــق الحســاب الجــاري فائضــاً بحوالــي  300مليــار
ريــال حتــى نهايــة العــام الحالــي .كمــا تشــير بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي إلــى وجــود
نمــو بشــكل ملحــوظ فــي االســتثمار األجنبــي المباشــر الــوارد للمملكــة حيــث بلــغ  6.6مليــار ريــال
خــال النصــف األول مــن العــام 2018م .ويأتــي هــذا النمــو تزامنــاً مــع الجهــود الحكوميــة لتعزيــز
بيئــة األعمــال وخطــط التحــول االقتصــادي ،ومــن المتوقــع أن تســجل تدفقــات االســتثمار
األجنبــي المباشــر بنهايــة العــام حوالــي  12.1مليــار ريــال بحســب توقعــات مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي.
وعليــه فقــد زاد حجــم األصــول االحتياطيــة بمؤسســة النقــد العربــي الســعودي بنحــو
ويتوقــع ارتفــاع األصــول االحتياطيــة
 40.4مليــار ريــال وحتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن هــذا العــامُ ،
بحوالــي  62مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م.
القطاع النقدي
ســجل عــرض النقــود (ن )3ارتفا عــاً خــال شــهر أكتو بــر مــن عــام 2018م بمقــدار
 % 1.7علــى أســاس ســنوي بحســب بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،حيــث كان
ذلــك بســبب ارتفــاع النقــد المتــداول خــارج المصــارف والودائــع تحــت الطلــب بحوالــي % 6.2
و  % 2.2علــى التوالــي باإلضافــة إلــى ارتفــاع الودائــع األخــرى شــبه النقديــة بمقــدار % 15.5
علــى الرغــم مــن انخفــاض الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة ب ـ  .% 6.3ومــن جهــة أخــرى ،فقــد ارتفعت
مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص خــال شــهر أكتوبــر بنحــو  % 1.9مقارنــة بشــهر أكتوبــر
مــن عــام 2017م .فــي حيــن ســجلت مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع العــام خــال شــهر أكتوبر
مــن العــام الحالــي ارتفاعــاً بنســبة  % 19.7مقارنــة بالشــهر نفســه مــن العــام الســابق ليصــل
إجمالــي المطلوبــات إلــى  350مليــار ريــال مدفوعــاً بإصــدارات الســندات والصكــوك الحكوميــة
وتنامــي االئتمــان المصرفــي المقــدم للمؤسســات العامــة.
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وفيمــا يتعلــق بحركــة االئتمــان المصرفــي ،فقــد بلــغ إجمالــي االئتمــان لألنشــطة
االقتصاديــة  1,430مليــار ريــال وهــو مــا يمثــل ارتفاعــاً بنســبة  % 1.5للربــع الثالــث مــن عــام
2018م مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .وكان االرتفــاع األعلــى فــي قطاعــات
التعديــن والمناجــم والتمويــل بحوالــي  % 32.5و  % 15.3علــى التوالــي ،مــن جهــة أخــرى،
انخفــض االئتمــان المصرفــي المقــدم لقطاعــات التجــارة والبنــاء والتشــييد والنقــل واالتصــاالت
بنســبة  % -8.2للربــع الثالــث مــن عــام 2018م مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق،
حيــث تشــكل هــذه القطاعــات الثالثــة مجتمعــة مــا نســبته  % 30.5مــن إجمالــي االئتمــان
الممنــوح خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2018م.
كمــا بلــغ إجمالــي القــروض االســتهالكية للربــع الثالــث مــن العــام الحالــي حوالــي 329
مليــار ريــال وهــو مــا يمثــل ارتفاعــاً بنســبة  % 5.1مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق
المعمــرة والتعليم والســياحة والســفر.
مدفوعــاً بارتفــاع القــروض االســتهالكية لألثــاث والســلع
َّ
وبحســب أحــدث البيانــات المنشــورة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،بلــغ إجمالــي
القــروض العقاريــة مــن المصــارف التجاريــة مــا يقــارب  228مليــار ريــال بنهايــة الربــع الثالــث لعــام
2018م بنمــو ســنوي نســبته  % 7.3مدفوعــاً بالدعــم الحكومــي لمســاعدة المقترضيــن علــى
االســتفادة من برامج اإلســكان ،ومثلت نســبة االقتراض لكل من األفراد والشــركات % 58.0
و  % 42.0علــى التوالــي مــن إجمالــي القــروض العقاريــة مــن المصــارف التجاريــة .بينمــا بلغــت
القــروض العقاريــة مــن قبــل شــركات التمويــل العقــاري بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2018م
مــا يعــادل  15.5مليــار ريــال وبنمــو  % 8.1عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق ،حيــث شــكل
اقتــراض األفــراد نســبة  % 83.0مــن إجمالــي القــروض العقاريــة مــن شــركات التمويــل العقــاري.

 -2تطورات المالية العامة

يتوقــع أن يبلــغ عجــز ميزانيــة 2018م حوالــي  136مليــار ريــال أي مــا يعــادل % 4.6
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مقابــل  % 9.3مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2017م
وبانخفــاض قــدره  102مليــار ريــال عــن العجــز الفعلــي فــي عــام 2017م والــذي بلــغ  238مليــار
ريــال ،وهــو مــا يؤكــد أن السياســة الماليــة فــي المملكــة فــي مســار تحقيــق أهدافهــا متوســطة
المــدى .فــي الوقــت نفســه فــإن العجــز المتوقــع أقــل مــن العجــز المقــدر فــي الميزانيــة 195
مليــار ريــال حيــث يتوقــع زيــادة إجمالــي اإليــرادات بنســبة  % 14.2عــن المقــدر فــي الميزانيــة بمــا
يفــوق الزيــادة المتوقعــة فــي إجمالــي المصروفــات عــن المقــدر فــي الميزانيــة بنســبة .% 5.4

مليار ريال مالم يذكر غير ذلك
تطورات أداء المالية العامة
فعلي

ميزانية

توقعات

2017

2018

2018

إجمالي اإليرادات

692

783

895

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

14

15

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

19

اإليرادات
الضرائب

الضرائب على السلع والخدمات
ضرائب أخرى

87
39
15

التغير السنوي
فعلي - 2017
التوقعات 2018

%29.4

142

166

%89.4

85

113

> %100

20

%31.1

25

17

16
16

%14.9

%-14.8

اإليرادات األخرى

604

641

729

%20.7

إجمالي النفقات

930

978

1,030

%10.8

474

%12.8

النفقات

المصروفات (النفقات التشغيلية)

722

773

825

السلع والخدمات

136

143

140

تعويضات العاملين
نفقات تمويل
اإلعانات
المنح

420
9
5
6

438
14
14
3

17
12
3

%14.3
%2.5

%84.2

> %100

%-56.8

المنافع االجتماعية

48

65

75

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

208

205

205

%-1.2

عجز /فائض الميزانية

-238

-195

-136

% -43.1

مصروفات أخرى

عجز /فائض الميزانية

كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
الدين واألصول
الدين

كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

المصدر :وزارة المالية
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

98

95

106

%57.0
%8.5

%-9.3

% -6.9

%-4.6

-

443

555

560

%26.3

%17.2

%19.8

%19.1

-

%22.5

%16.2

%17.8

-

579

456

523

%-9.7
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أ -اإليرادات:
شــهد مطلــع عــام 2018م العديــد مــن التطــورات الماليــة علــى جانــب اإليــرادات ،وذلــك
المقـ َّـرة فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي الــذي ُأطلــق
بتنفيــذ اإلجــراءات واإلصالحــات الماليــة ُ
فــي ديســمبر 2016م مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة ،ومبــادرة المقابــل المالــي علــى الوافديــن،
وتصحيــح أســعار الطاقــة .كمــا تشــهد اإليــرادات ارتفاعــاً نتيجـ ًـة لتحســن األداء االقتصــادي.
ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات لعــام 2018م حوالــي  895مليــار ريــال وذلــك
بارتفــاع نســبته  % 29.4مقارنــة بالعــام الســابق؛ ويعــود ذلــك االرتفــاع إلــى الزيــادة المتوقعــة
فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة  % 12.4مدعومــة بتطبيــق المبــادرات التــي تــم اإلشــارة
إليهــا .ومــن جهــة أخــرى ،مــن المتوقــع تحقيــق زيــادة فــي اإليــرادات النفطيــة بنســبة % 39.3
مقارنــة باإليــرادات النفطيــة للعــام الســابق مدفوعــاً بارتفــاع إنتــاج وأســعار النفــط .وبالمقارنــة
بمــا تــم تقديــره فــي الميزانيــة ،مــن المتوقــع أن يرتفــع إجمالــي اإليــرادات لعــام 2018م بنســبة
.% 14.2
الضرائب:
يتوقــع أن تســجل الضرائــب لعــام 2018م حوالــي  166مليــار ريــال بنســبة ارتفــاع تبلــغ
نحــو  % 89.4مقارنــة بالعــام الســابق ،ومــن المتوقــع أن ترتفــع مقارنــة بالمقــدر فــي الميزانيــة
بنســبة .% 16.3
الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
مــن المتوقــع أن تســجل حصيلــة الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية
ارتفاعــاً هــذا العــام نســبته  % 14.9مقارنــة بالعــام الســابق لتصــل إلــى مــا يقــارب  16.1مليــار
المحصلــة مــن ضريبــة دخــل الشــركات ،وضريبــة
ريــال ،وذلــك بســبب االرتفــاع فــي اإليــرادات
ّ
االســتقطاع لغيــر المقيميــن .كمــا يتوقــع أن ترتفــع حصيلــة الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح
والمكاســب الرأســمالية مقارنــة بالمقــدر بالميزانيــة بنســبة  % 5.5ويرجــع ذلــك إلــى تحســن
النشــاط االقتصــادي ،باإلضافــة إلــى التحســن فــي أداء اإلدارة الضريبيــة.

الضرائب على السلع والخدمات
يتوقــع ان تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو  113مليــار ريــال لعــام 2018م
بارتفــاع قــدره  % 187.9مقارنــة بالعــام الســابق مدفوعــاً بتنفيــذ عــدد مــن اإلصالحــات
االقتصاديــة ومــن أهمهــا ضريبــة القيمــة المضافــة والمقابــل المالــي علــى الوافديــن واألثــر
الســنوي للضريبــة االنتقائيــة والتــي تــم تطبيقهــا فــي منتصــف العــام الســابق ،ومــن المتوقــع
أن ترتفــع إيــرادات الضرائــب علــى الســلع والخدمــات بنســبة  % 32.9عــن المقــدر بالميزانيــة.
ويتوقــع أن تســجل إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة التــي تــم تطبيقهــا للمــرة األولــى
هــذا العــام نحــو  45.6مليــار ريــال بارتفــاع نســبته  % 101.5عــن المقــدر فــي الميزانيــة .ويرجــع
ذلــك إلــى تســجيل معــدل التــزام ســداد الضريبــة مــن المكلفيــن بأكثــر مــن المتوقــع خــال العــام
األول للتطبيــق .وتجــدر اإلشــارة إلــى صــدور أمــر ملكــي كريــم فــي مطلــع العــام الحالــي ينــص
علــى تحمــل الدولــة ضريبــة القيمــة المضافــة عــن المواطنيــن المســتفيدين مــن خدمــات التعليــم
األهلــي ،والصحــة ،وكذلــك تحملهــا لضريبــة القيمــة المضافــة مــن ســعر شــراء المســكن األول
للمواطــن بمــا ال يزيــد عــن مبلــغ  850ألــف ريــال  ،كخطــوة لتعزيــز جهــود المملكــة لدعــم القــوة
الشــرائية لألســر والمواطنيــن وتخفيــف األعبــاء الماليــة عليهــم ،وحفــز النشــاط االقتصــادي
الخــاص فــي هــذه القطاعــات ،حيــث يتوقــع أن تصــل المبالــغ التــي تحملتهــا الحكومــة عــن
المواطنيــن نحــو مليــاري ريــال لعــام 2018م.
كمــا يتوقــع أن تبلــغ اإليــرادات مــن الضريبــة علــى الســلع االنتقائيــة نحــو  12مليــار ريــال
بارتفــاع عــن المقــدر بنســبة  % 44.7فــي ضــوء معــدالت االســتهالك الفعليــة ،ويتوقــع أن
تحقــق اإليــرادات مــن المقابــل المالــي علــى الوافديــن نحــو  28مليــار ريــال بارتفــاع نســبته % 2.6
عــن المقــدر فــي الميزانيــة.
الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
مــن المتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة (الرســوم
الجمركيــة) نحــو  16مليــار ريــال بنهايــة عــام 2018م وذلــك بانخفــاض نســبته  % 14.8مقارنــة
بالعــام الســابق وبانخفــاض  % 35.8عــن المقــدر فــي الميزانيــة ،وذلــك يعــود إلــى تراجــع إجمالــي
الواردات الســلعية حتى شــهر أغســطس من عام 2018م بنســبة  % 2.5مقارنة بالفترة نفســها
مــن العــام الســابق حســب بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء حيــث انخفــض اســتيراد المنتجــات غيــر
المعفيــة وارتفــع االســتيراد مــن الــدول ذات المنتجــات منخفضــة القيمــة مثــل الصيــن والهنــد
وانخفــض اســتيراد المنتجــات مرتفعــة القيمــة مثــل بعــض الــدول األوروبيــة وشــمال أمريــكا،
إضافـ ًـة إلــى انتهــاء رصيــد المقاصــة مــع دول الخليــج.
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الضرائب األخرى
يتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الــزكاة نحــو  20مليــار ريــال لعــام 2018م بارتفــاع يقـ َـدر ب ـ
 % 31.1مقارنــة بالعــام الســابق .وبارتفــاع نســبته  % 18.3مقارنــة بالمقــدر بالميزانيــة،
وذلــك بســبب زيــادة عــدد المكلفيــن المســجلين لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل
باإلضافــة إلــى تحســن عمليــة التحصيــل.
اإليرادات األخرى:
يتوقــع أن تبلــغ اإليــرادات األخــرى لعــام 2018م نحــو  729مليــار ريــال بارتفــاع نســبته
 % 20.7مقارنــة بالفعلــي للعــام الســابق وبنســبة ارتفــاع قدرهــا  % 13.7مقارنــة بالمقــدر فــي
الميزانيــة ،مــن ضمنهــا اإليــرادات النفطيــة التــي يتوقــع أن تبلــغ حوالــي  607مليــار ريــال بنســبة
ارتفــاع تبلــغ  % 39.3مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة ارتفــاع قدرهــا  % 23.5عــن المقــدر فــي
الميزانيــة ،حيــث بلــغ متوســط إنتــاج النفــط حتــى أكتوبــر نحــو  10.2مالييــن برميــل يوميــا بنمــو
 % 2.6عــن نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق ،وبلــغ متوســط أســعار نفــط برنــت حتــى أكتوبــر مــن
عــام 2018م نحــو  73.1دوالراً للبرميــل مقارنــة ب ـ  52.4دوالراً للبرميــل خــال الفتــرة نفســها
مــن عــام 2017م.
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ب -النفقات:
يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات الحكوميــة الفعليــة حتــى نهايــة العــام نحــو
 1,030مليــار ريــال أي مــا يعــادل  % 35.1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،بارتفــاع عــن
الميزانيــة المعتمــدة بنحــو  ،% 5.4وبارتفــاع قــدره  % 10.8عــن المنصــرف الفعلــي لعــام
2017م جــراء إعــادة العــاوة الســنوية وصــرف بــدل غــاء المعيشــة للموظفيــن المدنييــن
والعســكريين (1000ريــال) وللمتقاعديــن ولمســتفيدي الضمــان االجتماعــي ( 500ريــال)
وزيــادة مكافــأة الطــاب ( )% 10.0حيــث ارتفــع بــاب تعويضــات العامليــن والمنافــع
االجتماعيــة والمصروفــات األخــرى جــراء هــذه الزيــادات.
حيــث يتوقــع أن تســجل نفقــات بــاب تعويضــات العامليــن نحــو  474مليــار ريــال بارتفــاع
قــدره  % 8.2لتشــكل مــا نســبته  % 46.0مــن إجمالــي النفقــات ،ويتوقــع حــدوث انخفــاض
فــي بــاب الســلع والخدمــات بنســبة  % 2.5عــن الميزانيــة فــي ضــوء إجــراءات ترشــيد وزيــادة
كفــاءة اإلنفــاق .فــي حيــن يتوقــع أن تبلــغ الزيــادة علــى المنافــع االجتماعيــة نحــو % 14.6
عــن الميزانيــة و  % 57.0مقارنــة بالمنصــرف الفعلــي لعــام 2017م ،متأثــراً بالصــرف الفعلــي
علــى برنامــج حســاب المواطــن والــذي يشــكل حوالــي  % 37.5مــن إجمالــي البــاب .ولقــد
ارتفــع بــاب المصروفــات األخــرى عــن الميزانيــة المقــدرة لــه ب ـ  % 11.6متأثــراً بزيــادة مكافــأة
الطــاب  % 10.0وكذلــك صــرف مكافــأة للطــاب المبتعثيــن ( 7,500ريــال) .باإلضافــة
إلــى ذلــك يتوقــع أن تبلــغ نفقــات التمويــل حوالــي  16.6مليــار ريــال مرتفعــة عمــا قــدر لهــا
فــي الميزانيــة بحوالــي  2.5مليــار ريــال نتيجــة الرتفــاع تكلفــة التمويــل بســبب ارتفــاع أســعار
الفائــدة العالميــة .ويتوقــع أن ترتفــع اإلعانــات بنســبة  % 126.5عــن العــام الســابق لتصــل
إلــى  11.6مليــار ريــال وتشــمل الصــرف علــى خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص.
األداء علــى مســتوى القطاعات
وكنتيجــة لهــذه األســباب يتوقــع أن يرتفــع اإلنفــاق علــى القطاعــات تأثــراً بالزيــادة فــي
تعويضــات العامليــن والمنافــع االجتماعيــة والمصروفــات األخــرى حيــث كان أكثــر القطاعــات
تأثــراً قطاعــي التعليــم ،والصحــة والتنميــة االجتماعيــة بحوالــي  % 6.8و  % 8.6علــى التوالــي
مقارنــة بمــا قــدر لهــا بدايــة العــام ،ويعــود هــذا إلــى صــرف بــدل غــاء المعيشــة للموظفيــن
ومســتفيدي الضمــان االجتماعــي .فــي المقابــل جــاءت بقيــة القطاعــات مرتفعــة بنســب تتــراوح
بيــن  % 1.0و .% 5.0
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األداء على مستوى القطاعات
المنصرف
الفعلي
2017

الميزانية
المعتمدة
2018

الميزانية
المتوقعة
2018

التغير السنوي
(فعلي
والتوقعات)

اإلدارة العامة

30

26

27

% -9

العسكري

228

210

218

% -4

األمن والمناطق اإلدارية

108

101

106

% -2

الخدمات البلدية

55

53

54

% -2

التعليم

207

192

205

% -1

الصحة والتنمية االجتماعية

134

147

159

% 18

الموارد االقتصادية

48

105

106

% 123

التجهيزات األساسية والنقل

35

54

55

% 56

البنود العامة

85

89

100

% 17

930

978

1,030

% 11

القطاع
(مليار ريال)

المجموع
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تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.
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جـ -الدين والتمويل:
اســتمرت وزارة الماليــة فــي اتبــاع سياســة تمويليــة متنوعــة مــا بيــن إصــدارات الديــن
والســحب مــن ودائــع الحكومــة واالحتياطــي العــام للدولــة لتمويــل عجــز الميزانيــة خــال العــام
المالــي الحالــي 2018م .حيــث قامــت الــوزارة بتنويــع إصداراتهــا المحليــة والخارجيــة مــن خــال
إصــدار صكــوك وســندات بحوالــي  108.6مليــار ريــال وذلــك حتــى شــهر ســبتمبر مــن العــام
الجــاري ليبلــغ إجمالــي اإلصــدارات المتوقــع بنهايــة العــام  120مليــار ريــال منهــا حوالــي48.7
مليــار ريــال صكــوك محليــة و  71.3مليــار ريــال مــا بيــن صكــوك وســندات خارجيــة .وإعــادة تمويــل
ويتوقــع أن يبلــغ إجمالــي الســحب مــن االحتياطــي حتــى نهايــة العــام
للقــرض الدولــي المجمــعُ .
حوالــي  55.9مليــار ريــال ،لتمويــل العجــز وحــزم التحفيــز ورفــع رأســمال بعــض مــن صناديــق
التنميــة ،ويمثــل المبلــغ المســحوب مــن االحتياطــي اقــل مــن المبلــغ المقــدر فــي الميزانيــة،
بســبب انخفــاض العجــز عــن المقــدر ،كمــا تــم ســداد مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي  3مليــار
ريــال.
ويتوقــع نهايــة عــام 2018م أن يبلــغ إجمالــي الديــن العــام  560مليــار ريــال ،أي مــا
يعــادل نحــو  % 19.1مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مقارنـ ًـة مــع  443مليــار ريــال أي مــا يعــادل
نحــو  % 17.2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للعــام الســابق 2017م .وقــد عملــت وزارة الماليــة
ممثلــة بمكتــب إدارة الديــن العــام علــى إعــداد توجهــات محــددة فــي المــدى المتوســط إلدارة
الديــن العــام مــن خــال وضــع اســتراتيجية متوســطة المــدى وخطــة ســنوية لالقتــراض لتأميــن
احتياجــات المملكــة مــن التمويــل وضمــان اســتدامة وصــول المملكــة إلــى مختلــف أســواق
الديــن العالميــة وبتســعيرة عادلــة ضمــن أطــر وأســس مدروســة إلدارة المخاطــر التــي تتوافــق
مــع السياســات الماليــة للمملكــة.

رابعاً :

آفاق االقتصاد المحلي

رابعاً :

آفاق االقتصاد المحلي
المتوقع استمرار تحسن المؤشرات االقتصادية الكلية في عام 2019م ،مدفوعة
من ُ
بميزانيــة تركــز علــى اإلنفــاق االســتثماري وبرامــج اإلصــاح االقتصــادي وتحفيــز القطــاع الخــاص
ومبــادرات الدعــم لألســر والمواطنيــن المســتحقين .وستســتمر الحكومــة فــي العمــل علــى
تهيئــة منــاخ األعمــال لتدعيــم دور القطــاع الخــاص فــي النمــو االقتصــادي المســتدام وخلــق
فــرص العمــل للمواطنيــن .وتشــير تقديــرات وزارة الماليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
كل مــن القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي.
الحقيقــي بنحــو  ،% 2.6مدفوعــاً بنمــو ٍ
ومــن المنتظــر أن يســمح التحســن فــي منــاخ األعمــال وزيــادة الفــرص االســتثمارية
المتاحــة بزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص وتســارع نمــوه ،حيــث تعمــل الحكومــة علــى عــدد مــن
اإلصالحــات االقتصاديــة تشــمل تحفيــز االســتثمار وتعزيــز ثقــة المســتثمرين ،وبرامــج التخصيــص
ـاء علــى المســاهمة االقتصاديــة وعلــى المشــاريع الحيويــة،
واإلنفــاق الرأســمالي الموجــه بنـ ً
باإلضافــة إلــى حــزم تحفيــز القطــاع الخــاص ،وتنميــة قطاعــات وأنشــطة اقتصاديــة جديــدة،
باإلضافــة إلــى الــدور الفاعــل لصنــدوق االســتثمارات العامــة فــي دفــع التنميــة االقتصاديــة
وحســن إدارة وتنميــة أصــول المملكــة علــى المــدى المتوســط والطويــل ورفــع مســتويات
اإلنتاجيــة ،وغيرهــا مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة .2030
إلــى جانــب النمــو المتوقــع فــي عــدد مــن القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة اإلنتاجيــة
والخدميــة ،فــإن برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030تركــز علــى تطويــر ورفــع معــدالت نمــو
بعــض القطاعــات الرئيســة والجديــدة مثــل الصناعــة والتعديــن إضافــة إلــى القطــاع المالــي
وقطــاع الخدمــات خاصــة الســياحة والترفيــه .وينتظــر أن يتحقــق أثــر إيجابــي مــن بعــض هــذه
البرامــج فــي األجــل القصيــر ولكــن يتوقــع أن يكــون األثــر األكبــر على المدى المتوســط والطويل
مــع اكتمــال تنفيــذ هــذه البرامــج.
ولزيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص واســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة ،عملــت
الحكومــة علــى تطبيــق العديــد مــن المبــادرات واســتحداث أنظمــة تســتهدف مــن خاللهــا
العديــد مــن القطاعــات .فمــن أجــل تحســين القطــاع المالــي ،قــام صنــدوق االســتثمارات العامــة
بإنشــاء شــركة إلعــادة تمويــل الرهــون العقاريــة ،وتــم تــداول الســندات الحكوميــة فــي ســوق
األوراق الماليــة الســعودي “تــداول” ،وتعييــن متعامليــن أولييــن مــن المؤسســات الماليــة
المحليــة لتفعيــل تــداول وتوزيــع األوراق الماليــة الحكوميــة لتنويــع أدوات االســتثمار المحلــي.
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كمــا شــهدت البيئــة القانونيــة تنظيمــات جديــدة تحفــز االســتثمار األجنبــي ،إذ تــم تخفيــض
الحــد األدنــى لحجــم األصــول التــي يجــب أن يمتلكهــا المســتثمرون األجانــب للســماح لهــم
بالتداول في الســوق المالية ،والســماح للشــركات األجنبية ضمن معايير محددة بامتالك
شــركات هندســية بملكيــة تامــة ،كمــا تــم إقــرار الســماح للمســتثمرين األجانــب باالســتثمار
فــي عــدة قطاعــات جديــدة ،تتضمــن خدمــات مكاتــب االســتقدام ،والخدمــات الصوتيــة
والمرئيــة ،وخدمــات النقــل البــري ،وخدمــات السمســرة للعقــار ،إضافــة إلــى تمديــد مــدة
ـدال مــن ســنة واحــدة كمــا فــي الســابق.
تراخيــص االســتثمار األجنبــي لخمــس ســنوات بـ ً
وضمــن مبــادرات تســهيل بــدء وممارســة األعمــال ،تــم البــدء بمراجعــة العقبــات
التنظيميــة والتشــريعية وإيجــاد حلــول مــن شــأنها التغلــب علــى تلــك العقبــات باإلضافــة
إلــى الموائمــة بيــن السياســات المخطــط لهــا والمعلنــة وتوضيــح التوجهــات القادمــة
توقــع
بصــورة أفضــل فــي إطــار حوكمــة السياســات َليسـ ُـهل علــى القطــاع الخــاص ّ
المتغيــرات ،كذلــك تــم إطــاق برنامــج “مــراس” الــذي يمكــن المســتثمر خــال يــوم واحــد
فقــط االنتهــاء مــن متطلبــات بــدء العمــل التجــاري مــن خــال منصــة إلكترونيــة موحــدة
تربــط قطاعــات األعمــال بالجهــات الحكوميــة .كمــا تــم بــدء العمــل بالتراخيــص الرقميــة
فيمــا يخــص االســتثمارات األجنبيــة وتقليــص مــدة اســتخراج التراخيــص ألقــل مــن ثــاث
ســاعات ،باإلضافــة إلــى إصــدار والبــدء فــي إعــداد اللوائــح التنظيميــة لنظــام اإلفــاس
ونظــام الشــركات واالمتيــاز التجــاري علــى ســبيل المثــال.
كمــا قامــت الحكومــة بتأســيس “صنــدوق التنميــة الوطنــي” والــذي يهــدف
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 واإلقــراض التنمــوي مــن أجــل تلبيــة تطلعــات المواطنيــن والقطــاع
الخــاص والمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة للمملكــة .كمــا ســيقوم صنــدوق التنميــة
الوطنــي باإلشــراف علــى الصناديــق والبنــوك التنمويــة (صنــدوق التنميــة العقاريــة،
والصنــدوق الســعودي للتنميــة ،وصنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي ،وصنــدوق
التنميــة الزراعيــة ،وبنــك التنميــة االجتماعيــة ،وصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية) ،كمرحلــة
أوليــة وســيقوم الصنــدوق بمتابعــة أداء تلــك الصناديــق وتحســين توزيــع األمــوال بينهــا
وربطهــا مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  .2030كمــا ســتُ ضم الصناديــق والبنــوك التنمويــة
األخــرى علــى عــدة مراحــل ليكــون صنــدوق التنميــة الوطنــي هو المحــرك الرئيس لتخصيص
وصــرف األمــوال التنمويــة فــي المملكــة.

كذلــك اهتمــام الحكومــة بالــدور الحيــوي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة وتشــمل
مبــادرة اســترداد مبالــغ الرســوم الحكوميــة المدفوعــة مــن هــذه المنشــآت ،كمــا تــم إنشــاء
“صنــدوق الصناديــق” لالســتثمار فــي رأس المــال الجــريء ،وكذلــك تــم إعــادة هيكلــة برنامــج
تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة (برنامــج كفالــة) ،وإنشــاء صنــدوق اســتثماري لدعــم
االســتثمار فــي المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،باإلضافــة إلــى تشــجيع ودعــم عمــل المــرأة
وتحســين ظــروف العمــل الخاصــة بهــن.
كمــا ُيتوقــع أن يســهم التحفيــز واإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي فــي ارتفــاع معــدالت
النمــو االقتصــادي الحقيقــي فــي عــام 2019م وتحييــد اآلثــار المترتبــة علــى بعــض اإلجــراءات
اإلصالحيــة حيــث تقــدر زيــادة اإلنفــاق الحكومي الرأســمالي للعام 2019م بنحو % 19.9مقارنة
بالعــام الســابق ،وكذلــك اســتمرار معــدالت النمــو اإليجابيــة لالســتثمار واالســتهالك الخــاص
ـدء
فــي عــام 2019م .كمــا يتوقــع أن يحقــق االســتثمار الخــاص معــدالت نمــو إيجابيــة متزايــدة بـ ً
ـوال إلــى عــام 2023م مدفوعــاً باآلثــار اإليجابيــة لبرامــج الرؤيــة.
مــن عــام 2019م وصـ ً
وبالتزامــن مــع مبــادرات تمولهــا الحكومــة لتحســين مســار تصحيــح الدعــم وتوجيهــه
لمســتحقيه مثــل حســاب المواطــن كإجــراء دعــم لمســاندة المواطنيــن والتخفيــف مــن اآلثــار
المحتملــة لتطبيــق بعــض اإلجــراءات التصحيحيــة يتوقــع أن يســتمر نمــو االســتهالك الخــاص
الحقيقــي بمعــدالت إيجابيــة أعلــى.
كذلــك االســتمرار فــي تنفيــذ خطــط تحفيــز القطــاع الخــاص بميزانيــة 2019م وعلــى
المــدى المتوســط لضمــان اســتمرارية نمــو وتطــور القطاع الخاص أثنــاء اإلصالحات االقتصادية،
وتســريع هــذا النمــو ليتماشــى مــع تطلعــات رؤيــة المملكــة  ،2030كذلــك توفيــر الدعــم الــازم
لتســهيل اعتمــاد القطــاع الخــاص معاييــر أعلــى فــي مجــال كفــاءة الطاقــة باإلضافــة إلــى رفــع
تنافســية مخرجــات المحتــوى المحلــي مــن خــال رفــع جــودة المنتجــات والخدمــات ورفــع كفاءة
اإلنتــاج ولعــل مــن أهــم مبــادرات تحفيــز القطــاع الخــاص تلــك التــي تهتــم بتحفيــز الصــادرات
والصناعــة باإلضافــة إلــى مبــادرة صنــدوق دعــم المشــاريع والقــروض الســكنية المدعومــة
للعســكريين فــي الخدمــة.
باإلضافــة إلــى برنامــج التخصيــص المعنــي بنقــل ملكيــة بعــض األصــول المملوكــة إلــى
القطــاع الخــاص أو إســناد بعــض الخدمــات الحكوميــة للقطــاع الخــاص ،حيــث بــدأ العمــل فعـ ًـا
علــى إنجــاز بعــض المبــادرات (مثــل األنديــة الرياضيــة ،ومطاحــن الدقيــق فــي المؤسســة العامــة
للحبــوب ،ومشــروعات تحليــة ومعالجــة صــرف صحــي جديــدة فــي وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة
والمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة) هــذا باإلضافــة إلــى تخصيــص بعــض أصول صندوق
االســتثمارات العامــة وإتاحــة األصــول العقاريــة العامــة الســتخدام القطــاع الخــاص وتحويــل
الموانــئ إلــى شــركات.
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ســوف تســهم كل تلــك اإلصالحــات فــي دعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي بشــكل صحــي
ومســتدام لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة .2030
وتتأثــر تقديــرات عــام 2019م بعــدة عوامــل مــن أهمهــا أداء ســوق النفــط وأثــره علــى
تطــورات االقتصــاد العالمــي وعلــى التجــارة الدوليــة وتطبيــق برامــج التصحيــح االقتصادي وفق
المســار الزمنــي المخصــص لهــا .ويمكــن أن ترتفــع معــدالت النمــو بشــكل أكبــر مــن التقديــرات
الحاليــة مــع حــدوث اســتجابة أعلــى مــن القطــاع الخــاص لإلصالحــات التــي يجــرى تنفيذهــا
والفــرص المتاحــة ،ووفقــاً لمعــدالت تنفيــذ العديــد مــن المشــروعات التــي تقــوم الحكومــة
بتمويلهــا ،واســتغالل الطاقــات الكامنــة فــي االقتصــاد.
وتشــير التقديــرات متوســطة المــدى إلــى َّأن معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي
الحقيقــي ســيحقق معــدالت نمــو إيجابيــة تصــل إلــى  % 3.0فــي عــام 2023م ،كمــا ُيتوقــع أن
يســجل نمــو الناتــج المحلــي االســمي مــا يقــارب  % 6.4لعــام 2019م ،وأن يحقــق معــدل نمــو
يصــل إلــى حوالــي  % 5.0فــي عــام 2023م.
تقديرات المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط ( 2023 - 2018م )
معدالت نمو المؤشرات االقتصادية
على المدى المتوسط

تقديرات

توقعات
2018

2019

2020

2021

2022

2023

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

% 2.3

% 2.6

% 2.7

% 2.7

% 2.8

% 3.0

إجمالي الناتج المحلي االسمي (مليار ريال)

2,938

3,125

3,263

3,418

3,602

3,781

نمو إجمالي الناتج المحلي االسمي

% 14.1

% 6.4

% 4.4

% 4.8

% 5.4

% 5.0

التضخم

% 2.6

% 2.3

% 2.1

% 2.0

% 2.0

% 1.9

خامساً :

ميزانية 2019م
وتقديرات المدى المتوسط

(تحديث برنامج تحقيق التوازن المالي)

خامساً :

ميزانية 2019م وتقديرات المدى المتوسط
(تحديث برنامج تحقيق التوازن المالي)
 -1األهداف الرئيسة

تهــدف سياســة الماليــة العامــة علــى المــدى المتوســط إلــى خفــض معــدالت العجــز،
وتحقيــق اســتدامة الماليــة العامــة ،وتطويــر أســاليب الدعــم واإلنفــاق االجتماعــي بتوجيهــه
لمســتحقيه ،ورفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام ،وتحديــث وتطويــر البنيــة التحتيــة ،وتحفيــز القطــاع
الخــاص ،وتطويــر القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة واألنشــطة الجديــدة ،بمــا يدعــم النمــو
االقتصــادي والتوظيــف علــى المــدى المتوســط .وفيمــا يلــي أهــم األهــداف التــي تدعــم
اســتراتيجيات الماليــة العامــة لعــام 2019م وعلــى المــدى المتوســط:
الحفاظ على النمو االقتصادي واالستدامة المالية
يمثــل حفــز النمــو االقتصــادي واالســتدامة الماليــة أحــد األهــداف الرئيســية للسياســة
الماليــة .وتســعى الحكومــة فــي ميزانيــة 2019م إلــى االســتمرار فــي سياســاتها لخفــض
معــدالت العجــز وبشــكل تدريجــي علــى المــدى المتوســط ،وذلــك مــن خــال تطبيــق
اإلصالحــات واإلجــراءات المدرجــة فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي والتــي تشــمل مبــادرات
لتنميــة اإليــرادات لضمــان وجــود مصــادر مســتقرة ومتناميــة إليــرادات الدولــة لتمويــل التزاماتها،
باإلضافــة إلــى مواصلــة العمــل علــى سياســة رفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام واســتمرار التقــدم فــي
إصالحــات إدارة الماليــة العامــة .ويســتهدف البرنامــج عــدم تجــاوز نســبة الديــن  % 30مــن الناتــج
المحلــي االســمي والحفــاظ علــى مســتويات مناســبة مــن االحتياطيــات.
ولرفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة أنشــأت الدولــة العديــد مــن الوحــدات المتخصصــة
لدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار وتطويــر إدارة الماليــة العامــة ،كمــا ُأطلقــت عــدة برامــج لدعــم عمليــة
التخطيــط المالــي فــي المــدى المتوســط والوصــول إلــى االســتدامة الماليــة الداعمــة لالقتصاد
المحلــي مــن خــال تبنــي عــدة مبــادرات تســعى إلــى توجيــه اإلنفــاق الحكومــي بالشــكل األمثــل
لتحفيــز النمــو االقتصــادي مــن خــال العمــل علــى التخصيــص األمثــل للمــوارد وإدارتهــا بكفــاءة
وفعاليــة ووضــع ســقوف للنفقــات علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة ،وتطويــر آليــات تنفيــذ
الميزانيــة ،وإدارة المخاطــر الماليــة وتحســين عمليــات تحصيــل اإليــرادات العامــة للدولــة،
باإلضافــة إلــى تعزيــز الشــفافية واإلفصــاح المالــي.
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دعم النمو االقتصادي والتوظيف
وكهــدف رئيــس لتحقيــق تطلعــات رؤيــة المملكــة  2030فــي عمليــة التحــول
االقتصــادي ورفــع مســتويات الرفاهيــة للمواطنيــن تســتهدف الحكومــة فــي ميزانيــة 2019م
وفــي سياســاتها الماليــة علــى المــدى المتوســط رفــع معــدالت النمــو االقتصــادي والتوظيــف،
وذلــك مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات التــي تســهم فــي تحقيــق ذلــك .فمــن ناحيــة يمثــل
زيــادة دور القطــاع الخــاص فــي النمــو االقتصــادي والتوظيــف أولويــة حيــث تعمــل الحكومــة
علــى تطويــر بيئــة األعمــال المحليــة وجــذب المزيــد مــن االســتثمارات الخارجيــة ،باإلضافــة إلــى
تنفيــذ خطــة لتحفيــز القطــاع الخــاص علــى المــدى المتوســط.
ومــن المتوقــع أن تســاهم اإلصالحــات الماليــة الهادفــة لخفــض عجــز الميزانيــة فــي
اكتســاب ثقــة المســتثمرين باإلضافــة إلــى إتاحــة فــرص جديــدة مــن خــال برامــج التخصيــص
وتنميــة بعــض القطاعــات اإلنتاجيــة والخدميــة واألنشــطة الجديــدة وبالتالــي دعــم نمــو النشــاط
االقتصــادي غيــر النفطــي وزيــادة معــدالت التوظيــف .وفــي الوقــت نفســه تولــي الحكومــة
أهميــة لرفــع العائــد االقتصــادي واالجتماعــي مــن اإلنفــاق العــام خاصــة اإلنفــاق الحكومــي
الرأســمالي ،حيــث تتضمــن ميزانيــة 2019م زيــادة فــي النفقــات الرأســمالية لتمويــل مبــادرات
ومشــاريع برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030بمــا فيهــا مشــاريع اإلســكان وتطويــر البنيــة
التحتيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وتوليــد مزيــد مــن فــرص العمــل للمواطنيــن .وستســتمر
الحكومــة فــي إحــداث زيــادة تدريجيــة فــي اإلنفــاق الرأســمالي فــي ميزانيــات الســنوات القادمــة
بمــا يســاهم فــي تنفيــذ برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030لتنويــع االقتصــاد وتطويــر البنيــة
التحتيــة وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة ،ومــع التأكيــد علــى أهميــة أن يكــون للقطــاع
الخــاص الــدور األكبــر فــي نمــو النشــاط االقتصــادي وفــرص التوظيــف علــى المــدى المتوســط..
تعزيز اإلنفاق االجتماعي
تســتهدف الحكومــة فــي ميزانيــة 2019م وعلــى المــدى المتوســط ضمــان تحقيــق
المــردود االجتماعــي األعلــى بتعزيــز اإلنفــاق االجتماعــي الــذي يحقــق أفضــل عائــد إيجابــي
مباشــر علــى المواطــن ،مــن خــال تطويــر آليــات الدعــم واســتهدافه للمســتحقين الفعلييــن
لــه ،وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة الموجهــة للمواطــن .وفــي هــذا اإلطــار،
ستســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ برنامــج حســاب المواطــن وتطويــره مــن خــال برنامــج
حمايــة اجتماعيــة شــامل كمظلــة يتــم مــن خاللهــا تقديــم الدعــم الحكومــي للمســتحقين
مــن األســر والمواطنيــن ،بحيــث يشــمل اإلنفــاق االجتماعــي علــى برامــج اإلعانــات والمنــح
والمنافــع االجتماعيــة ،ومواصلــة اإلنفــاق علــى القطاعــات الخدميــة الرئيســة مثــل الصحــة
والتعليــم واالســكان والخدمــات البلديــة ،وكذلــك تحســين وتحديــث الخدمــات الحكوميــة
المســتهدفة لقطاعــات معينــة مثــل برامــج دعــم المــرأة العاملــة وتحفيــز الباحثيــن عــن عمــل
(مثــل :طاقــات ،حافــز ،ســاند).

وتوضــح األجــزاء التاليــة تفاصيــل مشــروع ميزانيــة العــام المالــي 2019م والتقديــرات
علــى المــدى المتوســط شــاملة أهــم المبــادرات التــي ســيتم الســعي لتنفيذهــا لتحقيــق
هــذه األهــداف.
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تــم إعــداد الميزانيــة للعــام المالــي 2019م وكذلــك التقديــرات علــى المــدى المتوســط
فــي ضــوء التطــورات الماليــة واالقتصاديــة الســابق عرضهــا ،واآلفــاق االقتصاديــة المتوقعــة
علــى المــدى المتوســط ،ومبــادرات وأهــداف برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي.
ومــن المقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة فــي عــام 2019م نحــو  131مليــار ريــال ،مــا
يعــادل  % 4.2مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي وبانخفــاض بنحــو  0.4نقطــة مئويــة
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــن العجــز المتوقــع لعــام 2018م ،وبانخفــاض كبيــر عــن
العجــز فــي الميزانيــة المتحقــق فــي عــام 2017م الــذي بلــغ نحــو  % 9.3مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي بمــا يعــادل  238مليــار ريــال أي انخفــاض العجــز بأكثــر مــن خمــس نقــاط مئويــة مــن
الناتــج المحلــي خــال عاميــن.
ويعــود التحســن فــي األداء المالــي المقــدر لعــام 2019م إلــى ارتفــاع إجمالــي اإليــرادات
المقدر نموها بنحو  % 9.0عن المتوقع للعام الحالي 2018م ،مع اســتمرار تطبيق اإلجراءات
اإلصالحيــة لتنميــة اإليــرادات وتنويــع مصادرهــا ،بينمــا تقــدر الزيــادة فــي النفقــات بنحــو % 7.3
ومــن بينهــا زيــادة فــي األصــول غيــر الماليــة (اإلنفــاق الرأســمالي) بنحــو  % 19.9مقارنــة بالعــام
الحالــي 2018م.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن ميزانيــة 2019م تتضمــن معالجــة محاســبية جديــدة بتســجيل
كافــة اإليــرادات المباشــرة التــي كانــت تحصلهــا بعــض الجهــات الحكوميــة ،وفــي نفــس الوقــت
تضميــن مبالــغ النفقــات المقابلــة لهــا التــي كانــت تتحملهــا هــذه الجهــات علــى بنــود النفقــات
فــي الميزانيــة العامــة للدولــة ،وذلــك وفقــاً لألمــر الملكــي الخــاص بتوريــد جميــع اإليــرادات
الحكوميــة إلــى الخزينــة العامــة للدولــة وتخصيــص مــا يقابلهــا مــن نفقــات في ميزانيــات الجهات
حســب اإلجــراءات المتبعــة فــي إعــداد الميزانيــة ،حيــث قــدرت بمــا يقــارب  23مليــار ريــال للعــام
األراض البيضــاء
ِ
المالــي 2019م .وتتضمــن هــذه الجهــات وزارة االســكان التــي تحصــل رســوم
مقابــل تمويــل بعــض مشــروعات االســكان ،وكذلــك بالنســبة للجامعــات ،وأمانــات المناطــق
والمحافظــات ،والهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،والهيئــة العامــة للغــذاء
والــدواء ،والهيئــة العامــة للطيــران المدنــي ،وجهــات حكوميــة أخــرى.
وتعتبــر هــذه المعالجــة المحاســبية تطويــراً لإلفصــاح المالــي والمتابعــة والرقابــة لمــوارد
الدولــة واســتخداماتها ،وســيترتب عليهــا حــدوث زيــادة فــي بعــض بنــود اإليــرادات والنفقــات
فــي ميزانيــة عــام 2019م وعلــى المــدى المتوســط مقارنــة بالســنوات الســابقة ولكــن دون
التأثيــر علــى عجز/فائــض الميزانيــة.
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مليار ريال مالم يذكر غير ذلك

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط ( 2021-2018م)
ميزانية
2018
اإليرادات

توقعات
2018

إجمالي اإليرادات

783

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

15

الضرائب على السلع والخدمات

85

113

17

20

الضرائب

الضرائب على الملكية*

1,005

16.1

15.8

17

17

132

141

145

17

18

19

142
0

0

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
المنح*

0

16
0

975

2020

2021
1,042

166

25

ضرائب أخرى

895

ميزانية
2019

تقديرات

183
1

17
1

194
1

18
1

201
2

18
1

اإليرادات األخرى

641

729

791

810

840

إجمالي النفقات

978

1,030

1,106

1,143

1,170

474

456

463

461

النفقات

المصروفات (النفقات التشغيلية)

773

825

السلع والخدمات

143

140

تعويضات العاملين
نفقات تمويل
اإلعانات
المنح

المنافع االجتماعية
مصروفات أخرى

438
14
14
3

17
12
3

65

75

95

106

860
175
21
32
3

73

100

877
166
27
25
3

94

99

893
173
32
21
3

103
99

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

205

205

246

266

277

عجز /فائض الميزانية

-195

-136

-131

-138

-128

عجز /فائض الميزانية

عجز /فائض الميزانية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

الدين واألصول
الدين

الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

الودائع الحكومية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

% -6.9

% -4.6

% -4.2

% -4.2

% -3.7

555

560

678

754

848

% 19.8

% 19.1

% 21.7

% 23.1

% 24.8

% 16.2

% 17.8

% 15.9

% 12.6

% 10.3

456

523

496

412

353

المصدر :وزارة المالية
* تــم تعديــل المعالجــة المحاســبية لإليــرادات المباشــرة التــي كانــت تحصلهــا بعــض الجهــات وتضمينهــا فــي الميزانيــة بــدءاً مــن عــام 2019م ومــع
تســجيل المصروفــات المقابلــة لهــا علــى جانــب النفقــات ،وقــد نتــج عــن هــذه المعالجــة ظهــور بنــود جديــدة علــى جانــب اإليــرادات للمــرة األولــى .

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.

أمــا علــى المــدى المتوســط فتهـ ــدف اإلصالحــات الماليـ ــة واالقتصاديــة إلــى اإلســراع
من تحقيق عملية التحول االقتصادي وضمـ ــان اسـ ــتدامة الماليـ ــة العامـ ــة ،وذلـ ــك مـ ــن خـ ــال
تحقيــق معــدالت متزايــدة للنمــو االقتصــادي مــع المحافظـ ــة علـ ــى معـ ــدالت منخفضـ ــة ف ــي
عج ــز الميزاني ــة ،حي ــث أن ــه م ــن المقــدر ف ــي ع ــام 2023م أن تحقــق الميزانيــة فا ئــض بحوا لــي
 1مليــار ر يــال .وتشــير التقد يــرات إ لــى بلــوغ إجما لــي اإل يــرادات حوا لــي  1,154مليــار
ر يــال فــي عــام 2023م أي بمتو ســط نمــو ســنوي يبلــغ حوا لــي  ،% 5.2وبلــوغ إجما لــي
النفقــات فــي ذات العــام  1,153مليــار ر يــال وبمتو ســط نمــو قــدره  % 2.3فــي المــدى
المتو ســط.
مليار ريال
تقديرات المالية العامة ( 2023 - 2018م )
توقعات

الميزانية

2018

2019

تقديرات
2020

2021

2022

2023

المالية العامة
إجمالي اإليرادات

895

975

1,005

1,042

1,096

1,154

إجمالي النفقات

1,030

1,106

1,143

1,170

1,163

1,153

عجز /فائض الميزانية

-136

-131

-138

-128

-67

1

الدين واألصول
الودائع الحكومية لدى مؤسسة
النقد العربي السعودي

523

496

412

353

331

332

الدين العام

560

678

754

848

893

893

المصدر :وزارة المالية
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.
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(مليار ريال)

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات
1,154 1,153

1,163

1,096

1,170
1,005 1,143 1,042

1200

1,106
975

1,030

895

1000

930
692

830

800
519

600
400
200

2023

2022

2021

2020

2019

2017

2018

0

2016

المصدر :وزارة المالية

ﻋﺠﺰ  /ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ
%23.6

%24.8

%24.8

%23.1

%21.7

%19.1

%25
%20

%17.2
%13.1

%15
%10
%5
0
% 5% 10-

2023

2022

2021
ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ

المصدر :وزارة المالية

2020

2019

2018

2017

2016

ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ

ﻓﻌﻠﻲ

ﻓﻌﻠﻲ

% 15-
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أ -اإليرادات
تــم تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات منــذ مطلــع عــام 2016م التــي كان لهــا تأثيــر علــى نمــو
اإليــرادات وتنويــع مصادرهــا خــال العاميــن الماضييــن وســيمتد تأثيرهــا خــال العــام القــادم
وعلــى المــدى المتوســط ،منهــا تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة وتطبيــق المقابــل المالــي
علــى الوافديــن ،وكذلــك تصحيــح أســعار الطاقــة مــن خــال ربــط منتجــات الطاقــة باألســعار
المرجعيــة لتكتمــل بحلــول عــام 2025م ،حيــث تســتهدف الحكومــة تنميــة اإليــرادات بشــكل
هيكلــي ومســتمر كمصــدر رئيــس ومســتدام لتمويــل النفقــات وخاصــة ذات البعــد االجتماعــي،
وخفــض عجــز الميزانيــة.
تشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي اإليــرادات ســتكون حوالــي  975مليــار ريــال فــي عــام
2019م بزيــادة  % 9.0عــن المتوقــع فــي عــام 2018م ،ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى 1,042
مليــار ريــال فــي عــام 2021م بمتوســط نمــو ســنوي يبلــغ .% 5.3
الضرائب
يتوقــع أن تســجل الحصيلــة مــن الضرائــب  183مليــار ريــال فــي عــام 2019م وذلــك
بمعــدل نمــو  % 10.8مقارنــة بعــام 2018م إلــى أن تصــل إلــى  201مليــار ريــال فــي عــام
2021م .نتيجــة زيــادة النشــاط االقتصــادي وتحســن التــزام المكلفيــن وتحســين آليــات التحصيــل،
كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإليــرادات المباشــرة للجهــات فــي بــاب الضرائــب وفقــاً للمعالجــة
المحاســبية المعدلــة تبلــغ نحــو  10.2مليــار ريــال.
الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
يتوقــع أن تحقــق الضرائــب علــى الدخــل فــي عــام 2019م نحــو  15.8مليــار ريــال وذلــك
بمعــدل انخفــاض قــدره  % 2.1مقارنــة بعــام 2018م بســبب تحصيــل مســتحقات لســنوات
ســابقة فــي هــذا العــام ،علــى أن تعــود لالرتفــاع لتصــل إلــى  17مليــار ريــال فــي عــام 2021م
أخــذاً فــي االعتبــار معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي المتوقعــة للفتــرة القادمــة.
الضرائب على السلع والخدمات
يقــدر إيــراد الضرائــب علــى الســلع والخدمــات ب ـ  132مليــار ريــال بارتفــاع قــدره % 16.4
عــن عــام 2018م ليصــل إلــى  145مليــار ريــال فــي عــام 2021م ،مدعــوم بتطبيــق بعــض
اإلصالحــات االقتصاديــة مثــل:
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ضريبة القيمة المضافة
تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي المملكــة بــدءاً مــن ينايــر 2018م تنفيــذاً
لالتفاقيــة الخليجيــة بواقــع  % 5.0للمنتجــات والخدمــات ،ويتوقــع أن تصبــح أحــد المصــادر
الرئيســة لإليــرادات غيــر النفطيــة فــي المملكــة.
وقــد تــم تســجيل المنشــآت التــي تجــاوزت مبيعاتهــا الخاضعــة للضريبــة أو المبيعــات
المتوقعــة حــد مليــون ريــال قبــل  20ديســمبر 2017م ،وتحصيلهــا وتوريدهــا إلــى الهيئــة العامــة
للــزكاة والدخــل .وســتقوم المنشــآت التــي تتجــاوز مبيعاتهــا الســنوية  375,000ريــال بالتســجيل
قبــل  20ديســمبر2018م .ومــن المقــدر أن تبلــغ ايــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة نحــو  47مليــار
ريــال فــي عــام 2019م مقابــل  45.6مليــار ريــال متوقعــة فــي عــام 2018م.
الضريبة االنتقائية
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة وخفــض االســتهالك لبعــض
الســلع ،وذلــك بتطبيــق ضريبــة علــى ســلع محــددة مثــل “المشــروبات الغازيــة ،ومشــروبات
الطاقــة ،والتبــغ ومشــتقاته” التــي تــم تطبيقهــا فــي العــام الماضــي .ويقــدر أن تبلــغ اإليــرادات
مــن الضريبــة علــى الســلع االنتقائيــة فــي عــام 2019م مــا مقــداره  10مليــار ريــال مقابــل 12
مليــار ريــال متوقعــة فــي عــام 2018م ،ويعــود ســبب االنخفــاض إلــى تحصيــل هــذا العــام مبالــغ
تخــص المرحلــة االنتقاليــة عنــد تطبيــق المبــادرة فــي عــام 2017م.
المقابل المالي على الوافدين
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تشــجيع توطيــن الوظائــف مــن خــال ســد فجــوة التكلفــة
بيــن العامليــن الوافديــن والســعوديين فــي القطــاع الخــاص .ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خالل فرض
مقابــل مالــي شــهري علــى منشــآت القطــاع الخــاص عــن كل عامــل وافــد لديهــا باالســتناد إلــى
عــدد الوافديــن فــي المنشــأة .إذ تتحمــل المنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن يفــوق عــدد
الســعوديين مقابــل مالــي أعلــى مقارنــة بالمنشــأة التــي لديهــا عــدد الوافديــن أقــل مــن أو
يســاوي عــدد الســعوديين .ويتوقــع أن تحقــق اإليــرادات مــن المقابــل المالــي علــى الوافديــن
فــي 2019م مبلــغ  56.4مليــار ريــال (تشــمل مبلــغ  7مليــار ريــال إيــرادات مباشــرة يقابلهــا نفــس
المبلــغ علــى جانــب النفقــات) مقابــل  28مليــار ريــال متوقعــة فــي عــام 2018م.

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي تطــور مســاهمة الضرائــب علــى الســلع والخدمــات
مــن إجمالــي الضرائــب.

(مليار ريال)
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المصدر :وزارة المالية

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
كمــا يقــدر أن تحقــق الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة حوالــي  17مليــار ريــال
فــي عــام 2019م وذلــك بمعــدل نمــو  % 6.6مقارنــة بعــام 2018م حتــى يصــل إلــى  18مليــار
ريــال بحلــول عــام 2021م ،وذلــك ارتباطــاً بنمــو النشــاط االقتصــادي.
الضرائب األخرى
وفيمــا يتعلــق بإيــرادات الــزكاةَ ،ف ُي َّقــدر أن تحقــق  17مليــار ريــال فــي عــام 2019م
بانخفــاض نســبته  % 14.2عــن عــام 2018م وذلــك بســبب اســتالم مســتحقات لســنوات
ســابقة فــي عــام 2018م ،ومــن ثــم يعــود لالرتفــاع ليصــل إلــى  19مليــار ريــال بحلــول عــام
2021م مــع اســتمرار نمــو النشــاط االقتصــادي.
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المنح

فــي إطــار المعالجــة المحاســبية الجديــدة لتضميــن اإليــرادات المباشــرة لكافــة الجهــات
الحكوميــة تــم تضميــن مبلــغ مليــار ريــال ضمــن بــاب المنــح للمــرة األولــى كعوائــد متحققــة مــن
وحــدات الحكومــة العامــة األخــرى ،ويقابلهــا مبلــغ مماثــل علــى جانــب النفقــات .وهــي عبــارة
عــن المبالــغ التــي تحصــل عليهــا الجامعــات مــن صنــدوق التعليــم العالــي مــن أجــل دعــم العمليــة
التعليميــة ،وكذلــك المبالــغ التــي تحصــل عليهــا الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية.
اإليرادات األخرى
وفيمــا يخــص بــاب اإليــرادات األخــرى الــذي يشــمل اإليــرادات النفطيــةَ ،ف ُي َّقــدر أن يحقــق
مبلــغ  791مليــار ريــال فــي عــام 2019م وذلــك بمعــدل نمــو  % 8.5مقارنــة بعــام 2018م
حتــى يصــل إلــى  840مليــار ريــال فــي عــام 2021م .حيــث تشــير التقديــرات إلــى بلــوغ اإليــرادات
النفطيــة فــي عــام 2019م متضمنــة األثــر المالــي لتصحيــح أســعار الطاقــة  662مليــار ريــال،
مقارنــة ب ـ  607مليــار ريــال لعــام 2018م ،أي بارتفــاع نســبته  .% 9.0وتعــد مبــادرة تصحيــح
أســعار الطاقــة مــن أهــم مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي .إذ تهــدف المبــادرة إلــى
تحفيــز االســتهالك الرشــيد مــن خــال رفــع الدعــم التدريجــي عــن أســعار الطاقــة عــن طريــق ربــط
منتجــات الطاقــة باألســعار المرجعيــة لتكتمــل بحلــول عــام 2025م ،وذلــك لغــرض االســتفادة
مــن تكلفــة الفرصــة البديلــة ممــا يعــزز إيــرادات الماليــة العامــة ،وفــي نفــس الوقــت يشــجع
علــى االســتهالك األمثــل لمــوارد الطاقــة .وتســتهدف الحكومــة االســتمرار فــي تنفيــذ خطــة
تصحيــح أســعار الطاقــة فــي العــام 2019م وفــي المــدى المتوســط حســب مــا تــم اإلعــان عنــه
فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي مــع إعــادة هيكلــة منظومــة الحمايــة االجتماعيــة لدعــم
المواطنيــن واألســر المســتحقة.

ب -النفقات
تتبــع الحكومــة سياســة إنفــاق توســعي فــي ميزانيــة العــام المالــي 2019م تهــدف إلــى
تنشــيط االقتصــاد واإلســراع فــي تنفيــذ مبــادرات ومشــروعات برامــج تحقيــق الرؤيــة ،ودعــم
اإلنفــاق االجتماعــي ،وفــي نفــس الوقــت الحفــاظ علــى مســار تحقيــق التــوازن المالــي ،وذلــك
مــع توجــه الحكومــة إلــى وضــع إطــار واضــح لإلنفــاق علــى المــدى المتوســط يتماشــى مــع
األهــداف االســتراتيجية لبرامــج رؤيــة المملكــة  ،2030ولمواصلــة جهــود الحكومــة فــي تحقيــق
التــوازن المالــي بحلــول عــام 2023م .وقــد تــم مــن خــال هــذا البرنامــج والــذي انطلــق منــذ
عــام 2016م تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات وتمويــل البرامــج القائمــة والمســتحدثة ،وتحديــد
مســتويات اإلنفــاق مــن خــال سياســة تحقــق التــوازن بيــن هــدف خفــض عجــز الميزانيــة مــع
مســتويات ديــن عــام ال تتجــاوز  % 30مــن إجمالــي الناتــج المحلــي االســمي مــن جهــة ،وهــدف
دعــم النشــاط االقتصــادي بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي بشــكل يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة
والخطــط االســتراتيجية المســتهدفة مــن جهــة أخــرى.
وقــد بلــغ اإلنفــاق الحكومــي الــذي يعــد أحــد المحــركات الرئيســة لالقتصــاد نحــو
 % 35.1مــن إجما لــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2018م .يقــدر إجمالــي اإلنفــاق فــي ميزانيــة
العــام المقبــل نحــو  1,106مليــار ريــال مرتفعــاً عــن المتوقــع للعــام الحالــي بنســبة  ،% 7.3يتيــح
هــذا االرتفــاع التوســع فــي اإلنفــاق علــى مخصصــات مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
 ،2030والتوســع فــي اإلنفــاق ذي األثــر االجتماعــي وزيــادة اإلنفــاق االســتثماري الهــادف إلــى
تحفيــز النشــاط االقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة بمــا ينعكــس علــى زيــادة النشــاط االقتصادي
للقطــاع الخــاص وتوفيــر فــرص العمــل .باإلضافــة إلــى القــرار الخــاص بتوحيــد كل اإليــرادات
الحكوميــة التــي كان يــورد بعضهــا مباشــرة لبعــض الجهــات الحكوميــة لتــورد للخزينــة العامــة
للدولــة ،ويخصــص مقابلهــا نفقــات فــي الميزانيــة لتلــك الجهــات حســب الحاجــة .حيــث أدت
هــذه المعالجــة الجديــدة إلــى حــدوث زيــادة فــي النفقــات (تشــكل حوالــي  % 2.1مــن إجمالــي
النفقــات) ولكــن دون التأثيــر علــى العجــز.
النفقات التشغيلية
تهــدف السياســة الماليــة خــال العــام القــادم وفــي المــدى المتوســط إلــى التركيــز علــى
أولويــات اإلنفــاق ذات العائــد االجتماعــي واالقتصــادي فيمــا يخــص النفقــات التشــغيلية مثــل
خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص ،وبرنامــج حســاب المواطــن ،وبرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030
مــع الحفــاظ علــى هــدف رفــع كفــاءة اإلنفــاق .حيــث قــدرت النفقــات التشــغيلية لعــام 2019م
ب ــنحو  860مليــار ريــال أي حوالــي  % 77.8مــن إجمالــي النفقــات ،مرتفعــة بنحــو % 4.2
عــن النفقــات التشــغيلية فــي العــام الحالــي .مدفوعــاً بزيــادة اإلنفــاق علــى بــاب المنافــع
االجتماعيــة الناتجــة عــن الزيــادة المســتمرة فــي اإلنفــاق علــى برنامــج حســاب المواطن ،وكذلك
نمــو اإلنفــاق علــى تكاليــف التمويــل الناتــج عــن تنامــي حجــم اإلصــدارات وارتفــاع نفقــات برامــج
رؤيــة المملكــة  2030باإلضافــة إلــى ارتفــاع اإلعانــات ضمــن خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص .كمــا
يقــدر أن يبلــغ متو ســط نمــو النفقــات التشــغيلية خــال الفتــرة مــن 2019م إ لــى 2021م
نحــو .% 2.7
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هذا ويشــكل باب تعويضات العاملين حوالي  % 53.0من إجمالي النفقات التشــغيلية
(حوالــي  % 41.2مــن إجمالــي النفقــات) ليصــل إلــى حوالــي  456مليــار ريــال ،ويشــكل % 5.9
مــن البــاب مســاهمات الحكومــة فــي صنــدوق التقاعــد.
كمــا يشــهد اإلنفــاق علــى بــاب الســلع والخدمــات ارتفاعــاً بنحــو  % 25.5عــن المتوقــع
لعــام 2018م مدفوعــاً باإلنفــاق علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة ،وبذلــك تشــكل  % 20.4مــن
إجمالــي النفقــات التشــغيلية ,ويشــكل  % 5.5منهــا نفقــات ذاتيــة ترتبــط باإليــرادات المباشــرة
للجهــات وفقــاً للمعالجــة الســابق شــرحها.
وقــدرت نفقــات اإلعانــات ب ـ  32مليــار ريــال ،حيــث ارتفعــت تقديــرات اإلعانــات بنســبة
 % 174.0عــن متوقــع العــام الحالــي وذلــك لالســتمرار فــي تمويــل بعــض البرامــج كخطــة
تحفيــز القطــاع الخــاص والتــي تهــدف إلــى تعزيــز وزيــادة مشــاركة هــذا القطــاع وكذلــك برنامــج
حســاب التــوازن.
فقــد تــم اعتمــاد خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص وتخصيــص مبلــغ  200مليار ريــال لها على
المــدى المتوســط ،حيــث ُأطلقــت المرحلــة األولــى والثانيــة ويجــري اآلن العمــل علــى المرحلــة
الثالثــة مــن الحــزم التحفيزيــة .وتهــدف الخطــة إلــى تحفيــز االقتصــاد وتعزيــز ثقــة القطــاع الخــاص
وإزالــة العقبــات التــي تواجهــه وتعظيــم مســاهمته فــي إجمالــي الناتــج المحلــي ليتماشــى
مــع تطلعــات رؤيــة المملكــة  .2030ومــن أهــم المبــادرات التــي تقــوم بهــا “الهيئــة العامــة
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة” لدعــم المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة :إعــادة مبالــغ
الرســوم الحكوميــة المدفوعــة مــن المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الجديــدة ،بــدء اإلقــراض
غيــر المباشــر للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورفــع رأس مــال برنامــج كفالــة .وتشــرف وزارة
الماليــة علــى مبادرتــي برنامــج دعــم اســتدامة الشــركات وصنــدوق دعــم المشــاريع ،حيــث
تهــدف مبــادرة دعــم اســتدامة الشــركات إلــى توفيــر منتجــات تمويليــة واستشــارية للشــركات
بغــرض تحقيــق االســتدامة وحمايــة الوظائــف الســعودية ،ومســاندة الشــركات المتعثــرة ذات
الجدوى والمنفعة االقتصادية والتي قد تتطلب دعماً مالياً أو استشــارياً لضمان اســتدامتها،
كمــا يســهم صنــدوق دعــم المشــاريع فــي دعــم اســتكمال واســتمرار المشــاريع فــي قطاعــات
التطويــر العقــاري والصحــي والتعليمــي والســياحي ،ممــا يســاهم فــي رفــع الناتــج المحلــي
للمملكــة وزيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص.
ومــن جهــة أخــرى تبلــغ نفقــات المنافــع االجتماعيــة فــي ميزانيــة 2019م نحــو 73
مليــار ريــال وهــي مماثلــة تقريبــاً للمتوقــع لعــام 2018م .وســتمثل إعانــات الضمــان االجتماعــي
الممولــة مباشــرة مــن إيــرادات الــزكاة مــا نســبته  % 23.5مــن إجمالــي المقــدر للمنافــع
االجتماعيــة .بينمــا ســتمثل إعانــات الضمــان االجتماعــي الممولــة مــن الميزانيــة  % 58.3مــن
إجمالــي المقــدر للمنافــع االجتماعيــة.

كمــا ارتفعــت تقديــرات بــاب نفقــات التمويــل بنســبة  % 26.4عن عام 2018م مدفوعة
بارتفــاع حجــم وتكلفــة اإلصــدارات مــن األوراق الماليــة المتوقعــة لتمويــل الميزانيــة.
وقــد جــاءت تقديــرات بــاب المصروفــات األخــرى منخفضــة ب ـ  % 5.8عــن تقديــرات عــام
2018م .وتشــكل المصروفــات الخاصــة بنفقــات الطلبــة فــي الداخــل والخــارج ذات العائــد
االجتماعــي مــا نســبته  % 18.8مــن إجمالــي المصروفــات األخــرى.
النفقات الرأسمالية
تبلــغ تقديــرات النفقــات الرأســمالية خــال العــام المالــي 2019م نحــو  246مليــار ريــال
وهــو مــا يشــكل  % 22.2مــن إجمالــي النفقــات بزيــادة  % 19.9عــن عــام 2018م وذلــك
مــن أجــل تمويــل مشــاريع برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحســين
مســتوى الخدمــات للمواطنيــن ولتحفيــز النمــو االقتصــادي والمســاهمة فــي توليــد مزيــد مــن
فــرص العمــل للمواطنيــن باإلضافــة إلــى تمويــل المشــاريع الجديــدة والكبــرى .ويقــدر حوالــي
 % 2.3منهــا نفقــات ذاتيــة.
وســوف تــزداد نســبة اإلنفــاق الرأســمالي إلــى إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي مــن % 19.9
فــي عــام 2018م إلــى  % 23.7فــي عــام 2021م .ويبلــغ متوســط نمــو النفقــات الرأســمالية
 % 5.9علــى المــدى المتوســط .ويوضــح الرســم البيانــي التالــي تطــور النفقــات التشــغيلية
والرأســمالية علــى المــدى المتوســط.
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مبادرات أخرى لرفع كفاءة اإلدارة المالية:
تطوير إطار وإدارة السياسات المالية والكلية
عملــت وزارة الماليــة ممثلــة فــي وحــدة السياســات الماليــة والكليــة علــى االســتمرار
فــي تطويــر كفــاءة منهجيــة اإلدارة الماليــة والتخطيــط المالــي األمثــل عــن طريــق إعــداد إطــار
للماليــة العامــة مربوطــاً بإطــار اقتصــادي متوســط المــدى .مــن خــال هــذا اإلطــار يتــم وضــع
أســقف للنفقــات مقرونــاً باألولويــات االســتراتيجية الماليــة واالقتصاديــة .كمــا تقــوم بعمليــات
تحليــل وتقديــر اإليــرادات بمــا يمكنهــا مــن تحقيــق مســتهدفاتها متوســطة المــدى ،والوصــول
إلــى ميزانيــة متوازنــة بحلــول العــام 2023م .كمــا يتــم العمــل علــى إعــداد حوكمــة شــاملة
لاللتزامــات الماليــة علــى الدولــة ،وتطويــر إطــار إلدارة المخاطــر الماليــة واقتــراح السياســات
المناســبة لمواجهــة هــذه المخاطــر ،وبحــث إمكانيــة إعــداد قواعــد للماليــة العامــة مســتفيدة
مــن النمــاذج واألدوات الماليــة واالقتصاديــة الخاصــة بالتحليــل والتوقعــات التــي تــم تطويرهــا
لهــذا الغــرض .كمــا تقــوم بإعــداد الدراســات الالزمــة للسياســات الماليــة وأثرهــا علــى قطاعــات
االقتصــاد الكلــي.
مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق
يســاهم مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق ،الــذي تــم إنشــاؤه لرفــع كفــاءة اإلنفــاق
الحكومــي بشــقيه التشــغيلي والرأســمالي ،فــي تحليــل ميزانيــات الجهــات الحكوميــة ومراجعــة
التكاليــف التشــغيلية والرأســمالية لتحقيــق وفــورات توجــه لتمويــل مشــاريع أخــرى .كمــا ســيوفر
المركــز الدعــم الــازم لألجهــزة الحكوميــة لتمكينهــا مــن االلتــزام بســقوف اإلنفــاق المخصصــة
لهــا فــي الميزانيــة مــن خــال تطويــر آليــات واقتــراح سياســات وخطــط تنفيذيــة ترفــع كفــاءة
اإلنفــاق والتخطيــط المالــي .إضافــة إلــى مراجعــة تقديــرات تكاليــف المشــاريع والبرامــج
المســتقبلية ومــا يترتــب عليهــا مــن تكاليــف تشــغيلية لهــدف إيجــاد فــرص وفــر تُ مكّ ــن الحكومــة
مــن إدارة ماليتهــا بشــكل أفضــل وزيــادة الخدمــات بتكلفــة أقــل.
كمــا يســعى مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق إلطــاق أعمال وحدة الشــراء االســتراتيجي
كجــزء مــن مأسســة عمليــات الشــراء الحكومــي بعــد اعتمــاد نظــام المنافســات والمشــتريات
الجديــد .وتهــدف وحــدة الشــراء االســتراتيجي إلــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي باإلضافــة
إلــى توجيــه اإلنفــاق بمــا يدعــم األهــداف التنمويــة مــن حيــث تعزيــز المحتــوى المحلــي ودعــم
المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة إضافــة إلــى تعزيــز الشــفافية والتنافســية.

منصة اعتماد
تســاهم منصــة (اعتمــاد) الرقميــة التــي تــم إطالقهــا فــي بدايــة عــام 2018م فــي
تمكيــن الجهــات الحكوميــة مــن إدارة مواردهــا الماليــة بفاعليــة وحوكمــة الــدورة المســتندية،
باإلضافــة إلــى زيــادة الشــفافية مــن خــال إتاحــة الفــرص للقطــاع الخــاص للمنافســة وتعزيــز
الرقابــة وقيــاس األداء.
وتشــمل المنصــة سلســلة العمليــات بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص منــذ البدايــة،
بطــرح المنافســات بشــكل عــام لضمــان التنافســية والنزاهــة حتــى تحليــل العــروض الفنيــة
المقدمــة مــن القطــاع الخــاص ومــن ثــم ترســية العقــود والمشــاريع إلــى التنفيــذ
والماليــة
ّ
ورفــع الفواتيــر ومــن ثــم اســتكمال إجــراءات الصــرف .كمــا تركّ ــز المنصــة علــى متابعــة وتحســين
العمليــات ،والتأكــد مــن اإليفــاء بمســتحقات القطــاع الخــاص فــي وقتهــا ودون تأخيــر.
سداد مستحقات القطاع الخاص
تؤكــد رؤيــة المملكــة  2030أهميــة دور القطــاع الخــاص بوصفــه شــريكاً أساســياً فــي
تحقيــق التنميــة االقتصاديــة التــي تشــهدها المملكــة ،لذلــك قامــت الحكومــة بتشــكيل لجنــة
قدمــت
لوضــع حلــول اســتراتيجية مســتدامة لســداد جميــع مســتحقات القطــاع الخــاص .حيــث ّ
هــذه اللجنــة عــدد مــن الدراســات والحلــول لتالفــي أي تأخيــر لســداد هــذه المســتحقات
ـتقبال مــن خــال تطويــر عــدد كبيــر مــن المشــاريع التي اســتهدفت تســهيل وتســريع اجراءات
مسـ ً
مســتحقات القطــاع والتــي مــن أهمهــا ،أتمتــة إجــراءات صــرف المســتحقات عــن طريــق منصــة
اعتمــاد وتطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.
تطوير عملية إعداد الميزانية
اســتنادا للمنهجيــة الجديــدة التــي تــم إطالقهــا إلعــداد الميزانيــة فــي 2018م ،تواصــل
وزارة الماليــة تنفيــذ منهجيتهــا وتحســينها لتعزيــز االلتــزام بأســقف الميزانيــة وفقــاً لبرنامــج
تحقيــق التــوازن المالــي أخــذاً بعيــن االعتبــار أولويــات الجهــات الحكوميــة التــي يتــم طرحهــا
خــال ورش عمــل مناقشــة متعــددة للمواءمــة بيــن المســتهدفات واالحتياجــات مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار رفــع كفــاءة اإلنفــاق .كمــا قامــت الــوزارة بتوفيــر أدوات تحليــل جديــدة ومتطــورة
للعمــل علــى رفــع جــودة تقديــرات اإليــرادات والنفقــات .وقــد حرصت الوزارة على رفع مســتوى
اإلفصــاح وذلــك للوصــول إلــى أعلــى مســتوى مــن االلتــزام والشــفافية والمشــاركة مــن خــال
إطــاق البيــان التمهيــدي للميزانيــة ألول مــرة فــي عــام 2018م.
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جـ -الدين العام والتمويل
تعمل وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة الدين العام على إعداد استراتيجية متوسطة
المــدى وخطــة ســنوية لالقتــراض لتأميــن احتياجــات المملكــة مــن التمويــل مــن مختلــف أســواق
الديــن العالميــة وبتســعيرة عادلــة ضمــن أطــر وأســس مدروســة إلدارة المخاطــر ،كمــا تراعــي
هــذه االســتراتيجية مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030فــي تعزيــز نمــو القطــاع المالــي .كمــا
ســتعتمد اســتراتيجية الديــن العــام علــى تنويــع اإلصــدارات بيــن محليــة وخارجيــة مــن خــال إصدار
الصكــوك والســندات بآجــال مختلفــة ومتنوعــة بيــن قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل.

سادساً :

النفقات في ميزانية 2019م
على مستوى القطاعات

سادساً :

النفقات في ميزانية 2019م على مستوى القطاعات
قطاع التجهيزات األساسية والنقل:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع التجهيــزات األساســية والنقــل حوالــي ( )70.24مليــار ريــال,
تضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملك ــة  2030والمقــدرة بمبلــغ
( )36.66مليــار .وتشــمل تنفيــذ المشــاريع الرأســمالية للطــرق والموانــئ والخطــوط الحديديــة
والمطــارات واإلســكان واالتصــاالت وتقنيــة المعلومــات والخدمــات البريديــة ومدينتــي الجبيــل
وينبــع الصناعيتيــن ورأس الخيــر للصناعــات التعدينيــة وجــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة،
كمــا تــم تنفيــذ طــرق رئيســة وثانويــة وفرعيــة واســتكمال للطــرق القائمــة والبــدء فــي تنفيــذ
بعــض الطــرق المحوريــة ليبلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق التــي ســيتم اســتكمالها خــال العــام
2019م مــا يقــارب ( )3000كيلــو متــر ليبلــغ إجمالــي أطــوال الطــرق الداخلــة فــي الخدمــة
حوالــي ( )68261كيلــو متــر.

قطاع الموارد االقتصادية:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع المــوارد االقتصادية والبرامــج العامــة في ميزانية 2019م
حوالـ ــي  131.4مليـ ــار ريـ ــال والتــي تضمنــت المبالــغ المخصصــة للمشــاريع الكبــرى ومشـ ــاريع
ومبـ ــادرات برامـ ــج تحقيـ ــق رؤيـ ــة المملكــة 2030والمقــدرة بمبلــغ  71.0مليــار ريــال ،وتضمن ــت
الميزاني ــة مش ــاريع جدي ــدة وزي ــادات لتكالي ــف مشـاريع قائمـة كمــا تضمنــت توفيــر ميــاه الشــرب
وتعزيــز مصــادر الميــاه ،وتوفيــر خدمــات الصــرف الصحــي ،وإنشــاء الســدود ،واســتبدال شــبكات
الميـ ــاه والصـ ــرف وحفـ ــر اآلبـ ــار وكشـ ــف ومعالجـ ــة تسـ ــربات الميــاه ،وترش ــيد اســتهالك المي ــاه
والكهربـاء ،ودعـم الطاقـة المتجـددة ورفـع كفـاءة وأداء محطــات تحليــة الميــاه ،والبنــى التحتيــة
للمـ ــدن الصناعيـ ــة ،وإنشاء صوامـ ــع ومطاحـ ــن جديـ ــدة وتوسـ ــعة القائـ ــم منهـ ــا.

وبهذا سـ ــيبلغ إجمالـ ــي أطـ ــوال شـ ــبكات ميـ ــاه الشـ ــرب المنف ــذة خالل الفت ــرة - 2016
2019م حوال ــي ( )11,776كيل ــو مت ــراً  ،كمـ ــا سـ ــيبلغ إجمالــي أطــوال شــبكات الصــرف الصحــي
المنفـ ــذة خـ ــال الفتـ ــرة 2019 - 2016م حوالـ ــي ( )5,432كيلـ ــو متـ ــرا ،وس ــيكتمل تنفيــذ ()29
ســداً خالل الفتــرة 2019 - 2016م  ،وسـيكتمل حفر ( )326بئراً خـالل الفتـرة 2019 - 2016م،
كم ــا س ــيكتمل إنش ــاء  26محط ــة معالج ــة للص ــرف الصحــي خــال الفت ــرة 2019 - 2016م،
وســيكتمل إنشــاء ( )82محط ــة تنقيـ ــة خــال الفتـ ــرة 2019 - 2016م ،كم ــا سيس ــتمر الص ــرف
على المشـ ــاريع المعتمـ ــدة مـ ــن األعـ ــوام الماليـ ــة السـ ــابقة.
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القطاع العسكري:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه للقطــاع العســكري فــي ميزانيــة 2019م نحــو  190.9مليــار
ـامال تعويضــات العامليــن ،ومتطلبــات التشــغيل األساســية ومشــاريع البنــى التحتيــة
ريــال ،شـ ً
للمرافــق العســكرية ،كمــا تضمنــت ميزانيــة القطــاع برامــج ومشــاريع لتطويــر منظومــات
التســليح والدفــاع ورفــع القــدرات العســكرية لزيــادة الفاعليــة ورفــع كفــاءة األداء وتحديــث
آليــات التخطيــط االســتراتيجي ،ودعــم توطيــن التصنيــع العســكري ،وتخصيــص مبالــغ للصــرف
علــى الكليــات العســكرية وجامعــة الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز الصحيــة ،باإلضافــة إلــى مــا تــم
اعتمــاده للخدمــات الطبيــة العســكرية.

قطاع الصحة والتنمية االجتماعية:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة فــي ميزانيــة 2019م
حوالــي  172مليــار ريــال ،وتضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
 2030والمقــدرة بمبلــغ  47.7مليــار ريــال ،كمــا تضمنــت الميزانيــة اســتكمال إنشــاء وتجهيــز
مستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بجميــع مناطــق المملكــة ،ويجــري حاليــاً العمــل
علــى إنشــاء عــدد ( )35مستشــفى جديــد بمختلــف مناطــق المملكــة وبطاقــة اســتيعابية تبلــغ
( )8850ســريراً  ،وتــم خــال العــام الحالــي اســتالم عــدد ( )5مستشــفيات بطاقــة اســتيعابية
( )1800ســرير .وســيكون عــدد المستشــفيات المســتلمة والمتوقــع اســتالمها خــال الفتــرة
2020 - 2016م ( )30مستشــفى أي بنســبة  % 70.0مــن اجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات
الخمــس وبطاقــة ســريرية ( )6950ســرير .وفــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة تضمنــت الميزانيــة
تنفيــذ وتطويــر وتحســين عــدد ( )5مــدن رياضيــة ،وتطويــر وتحســين اســتادين رياضييــن بجــدة
والدمــام ،واســتكمال األعمــال التطويريــة العاجلــة لعــدد مــن االســتادات والمــدن الرياضيــة،
وتركيــب البوابــات اإللكترونيــة لعــدد ( )6اســتادات ،وإنشــاء عــدد ( )3مناطــق ترفيهيــة ,كمــا تــم
دعــم إمكانــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة االجتماعيــة .

قطاع التعليم:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع التعليــم العــام والتعليــم العالــي وتدريــب القــوى العاملــة
حوالــي  192.82مليــار ريــال والتــي تضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030والمقــدرة بمبلــغ  4.89مليــار ريــال ،إضافــة إلــى مخصــص مبــادرات برنامــج
تنميــة القــدرات البشــرية الــذي ســيتم اإلعــان عــن تفاصيلــه الحقــاً  ،وتضمنــت الميزانيــة إضافات
للمشــاريع القائمــة للمجمعــات التعليميــة والمــدارس لكافــة المراحــل التعليميــة للبنيــن والبنــات
بمختلــف مناطــق المملكــة ،والمعامــل والمختبــرات والبنــى التحتيــة وتقنيــة المعلومــات
للجامعــات والمعاهــد وكليــات التدريــب وتأهيــل المرافــق الحاليــة للمــدارس والجامعــات
والمعاهــد وكليــات التدريــب كمــا سيســتمر الصــرف علــى المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا حاليــا
بكافــة مناطــق المملكــة وفقــا لمراحــل التنفيــذ علــى النحــو التالــي:

 - 1يبلــغ عــدد مبــان المــدارس الجديــدة بمختلــف مناطــق المملكــة التــي تــم إســتالمها
بالفعــل والتــي يجــري تنفيذهــا حاليــاً وســيتم إســتالمها خــال العــام المالــي 2018م “ “ 719
مبنــى مدرســة ،ليصبــح عــدد المــدارس المســتلمة والمتوقــع اســتالمها لفتــرة 2019 – 2017م
حوالــي  1069مدرســة أي  % 62مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس (– 2017
2021م) والمقــدر بحوالــي  1738مدرســة ،ويجــري حاليــا تنفيــذ مبانــي ل ( )1724مجمعــاً
ومدرســة ،كمــا يجــري ترميــم وتأهيــل  259مدرســة اخــرى.
- 2سيســتمر العمــل الســتكمال تأهيــل كليــات البنــات فــي عــدد مــن الجامعــات وقــد
صــرف مــن تلــك التكاليــف مــا يقــارب مبلــغ  4.3مليــار ريــال أي مــا يعــادل  % 71مــن اجمالــي
المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس 2020 – 2016م والمقــدر بحوالــي  5.4مليــار ريــال هــذا
وســيواصل برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي مســيرته ،حيــث وصــل عــدد
المبتعثيــن مــن الطلبــة والطالبــات الدارســين فــي الخــارج الذيــن تشــرف عليهــم وزارة التعليــم
إلــى مــا يزيــد عــن “ ”196,221طالــب وطالبــة مــع مرافقيهــم ،كمــا بلــغ عــدد طــاب المنــح
الداخليــة “ ”19,435طالــب وطالبــة وبلغــت النفقــات الســنوية لالبتعــاث شــاملة االبتعــاث
الخارجــي والمنــح الداخليــة مــا مقدراه ـ  14.6مليــار ريــال ،هــذا عــدا الموظفيــن المبتعثيــن مــن
مختلــف الجهــات الحكوميــة.

قطاع الخدمات البلدية:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع الخدمــات البلديــة فــي ميزانيــة 2019م ويشــمل وزارة
الشــؤون البلدية والقروية واألمانات والبلديات وهيئات تطوير المناطق والمدن حوالي 62.2
مليــار ريــال ،والتــي تضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030
والمقــدرة بمبلــغ  11.9مليــار ريــال ،وتشــمل الميزانيــة مشــاريع التنميــة القائمــة ،ومشــاريع النقــل
العــام ،وتنفيــذ تقاطعــات وأنفــاق وجســور لبعــض الطــرق والشــوارع ،داخــل المــدن وتحســيناً
وتطويــراً لمــا هــو قائــم بهــدف فــك االختناقــات المروريــة ،إضافــة إلــى اســتكمال تنفيــذ مشــاريع
الســفلتة واإلنــارة للشــوارع وتصريــف ميــاه األمطــار ،ودرء أخطــار الســيول ،وتوفيــر المعــدات
واآلليــات ،ومشــاريع للتخلــص مــن النفايــات وردم المســتنقعات وتطويــر وتحســين الشــواطئ
البحريــة ،ومبانــي إداريــة وحدائــق ومتنزهــات.

قطاع األمن والمناطق اإلدارية:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع االمــن والمناطــق اإلداريــة فــي ميزانيــة 2019م نحــو
 102.9مليــار ريــال ،وتضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة
 2030والمقــدرة بمبلــغ  1.9مليــار ريــال ،كمــا تضمنــت ميزانيــة القطــاع مشــاريع جديــدة
وإضافــات لتكاليــف مشــاريع قائمــة لتوفيــر المتطلبــات األمنيــة مــن المنشــآت والتجهيــزات
والمعــدات واألســلحة والذخيــرة .كمــا سيســتمر الصــرف علــى المشــاريع القائمــة التــي يتــم
تنفيذهــا حاليــاً  ،وأبرزهــا مشــروع خــادم الحرميــن الشــريفين لتطويــر المقــرات األمنيــة والــذي
تــم اعتمــاده علــى خمــس مراحــل ويشــتمل علــى إنشــاء عــدد ( )1376مقــراً أمنيــاً ومشــاريع
إلنشــاء عــدد ( )14مجمعــاً ســكنياً فــي خمــس مناطــق تشــتمل علــى عــدد ( )10,000وحــدة
ســكنية حيث ســيكون المســتلم منها خالل الفترة 2016م 2019 -م ( )7مجمعات ســكنية.
وتحتــوي علــى ( )4,200وحــدة ســكنية أي مــا نســبته ( )% 42مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة
الســنوات الخمــس (2020 - 2016م) ،كمــا يجــري حاليــاً تنفيــذ مدينتيــن طبيتيــن بطاقــة
ســريرية تبلــغ ( )2,500ســرير.
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قطاع اإلدارة العامة:

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع اإلدارة العامة في ميزانية عام 2019م حوالي  27.6مليار
ريــال ،وتضمنــت المبالــغ المخصصــة لمبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030والمقــدرة
بمبلــغ  1.1مليــار ريــال ،الخاصــة بــوزارات (العــدل ،الحــج والعمــرة ،الخدمــة المدنيــة) والديــوان
الملكــي .وتركّ ــز مخصصــات الميزانيــة علــى رفــع كفــاءة األنظمــة وتطويرهــا وتحســينها بمــا
يتواكــب مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  ،2030كمــا تعمــل علــى أتمتــة ورقمنــة عمليــات هــذه
المقدمــة وتســهيلها للمواطنيــن.
الجهــات لتطويــر الخدمــات
ّ

البنود العامة:

بلــغ مــا تــم تخصيصــه للبنــود العامــة فــي ميزانيــة 2019م نحــو  156.2مليــار ريــال،
تضمنــت حصــة الحكومــة للمؤسســة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة ،وتكلفــة الديــن،
مخصــص دعــم الميزانيــة ،مخصــص حســاب الموازنــة ،ومصروفــات الطــوارئ.
هذا ويوضح الجدول التالي توزيع ميزانية 2019م القطاعي :

القطاع
)مليار ريال(

المنصرف
الفعلي
2017

الميزانية
المتوقعة
2018

اإلدارة العامة

30

األمن والمناطق اإلدارية

108

التعليم

العسكري

27

ميزانية
2019
28

التغير السنوي
متوقع 2018م
ميزانية 2019م

%1

228

218

191

% -12

الخدمات البلدية

55

54

62

% 15

الصحة والتنمية االجتماعية

134

التجهيزات األساسية والنقل

35

الموارد االقتصادية
البنود العامة
المجموع

المصدر :وزارة المالية

106

103

% -3

207

205

193

% -6

48

106

131

% 24

85
930

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.

159
55

172
70

%8

% 28

100

156

% 57

1,030

1,106

%7

سابعاً :

أهم التحديات المالية
واالقتصادية

سابعاً :

أهم التحديات المالية واالقتصادية في المدى المتوسط
تــم إعــداد ميزانيــة 2019م واإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المــدى المتوســط فــي
ضــوء افتراضــات ماليــة واقتصاديــة رئيســة ُبنيت على أســاس المعلومــات والتطورات والظروف
االقتصاديــة المحليــة والعالميــة المتوافــرة وقــت إعــداد تقديــرات الميزانيــة .غيــر أن عــدداً مــن
هــذه المتغيــرات الماليــة واالقتصاديــة قــد تشــهد تطــورات يمكــن أن تؤثــر إيجابــاً أو ســلباً علــى
االفتراضــات وبالتالــي علــى نتائــج التقديــرات الحاليــة لــأداء المالــي خــال العــام المالــي القــادم
وعلــى المــدى المتوســط .ويســلط هــذا الجــزء الضــوء علــى أهــم المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة
التــي يمكــن أن تواجــه االقتصــاد الســعودي فــي المــدى المتوســط ،والسياســات التــي تســعى
الحكومــة لتبنيهــا لمواجهــة وتفــادي هــذه المخاطــر.
ويمكن تلخيص أهم التحديات في المدى المتوسط فيما يلي:

أسعار النفط العالمية:

علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعار النفــط خــال عــام 2018م فــإن التقلبــات التــي تشــهدها
أســواق النفــط تمثــل مخاطــر علــى اقتصــادات الــدول كافــة وخاصـ ًـة اقتصــاد المملكــة ،حيــث ال
تــزال إيــرادات النفــط تمثــل المــورد الرئيــس للدولــة وبالتالــي فــإن تقلبــات األســعار العالميــة لهــا
تأثيــر علــى أداء الماليــة العامــة واالقتصــاد المحلــي .وعلــى الرغــم مــن اإلصالحــات والمبــادرات
التــي تنفذهــا الحكومــة لتنويــع االقتصــاد وتنميــة مصــادر اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي المملكــة،
إال أن التأثير المتوقع لها ســوف يكون تدريجياً للمحافظة على االســتدامة المالية واالســتقرار
االقتصــادي .وتتمثــل أهــم العوامــل المؤثــرة علــى األســعار مــن جانــب الطلــب العالمــي في نمو
االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة الرئيســية ،أمــا مــن جانــب العــرض فتتأثــر األســعار بالسياســات
التــي تنتهجهــا الــدول المنتجــة وتطــور المصــادر األخــرى للطاقــة باإلضافــة إلــى التطــورات
الجيوسياســية .وقــد ســاهمت هــذه التطــورات فــي زيــادة اإليــرادات النفطيــة بنحــو % 30.6
خــال عــام 2017م ومــن المتوقــع أن تصــل الــى  % 39.3خــال عــام 2018م .ولمواجهــة هذه
التحديــات ،تســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ برنامــج شــامل لتنويــع االقتصــاد ولتنميــة اإليــرادات،
باإلضافــة إلــى التركيــز علــى تنميــة المحتــوى المحلــي والصــادرات غيــر النفطيــة.
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معدالت نمو الناتج المحلي غير النفطي:

عامال رئيســاً لتطــور أداء اإليرادات
تعــد معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي غيــر النفطي
ً
غيــر النفطيــة وبالتالــي التأثيــر علــى أداء الماليــة العامــة ،خاصــة فــي ضــوء تنفيــذ مبــادرات جديــدة
لتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة والضرائــب االنتقائيــة علــى بعــض
الســلع وغيرهــا التــي يرتبــط تحصيلهــا بالنشــاط االقتصــادي .وعلــى الرغــم مــن تحســن أداء
معــدالت النمــو االقتصــادي فــي عــام 2018م فــا تــزال ســرعة معــدالت النمــو وقدرتهــا علــى
توفيــر فــرص التوظيــف المناســبة مــن أهــم التحديــات االقتصاديــة ،وهــي ترتبــط إلــى حــد كبيــر
بمــدى ســرعة اســتجابة القطــاع الخــاص للفــرص االســتثمارية المتاحــة فــي المملكــة وتحســين
بيئــة االســتثمار ،والتغيــرات التــي يمكــن أن تحــدث علــى نمــط االســتهالك الخــاص وســوق
العمــل فــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة.

ولمواجهــة هــذه التحديــات تســعى الحكومــة لتحفيــز القطــاع الخــاص مــن خــال تقديــم
حــزم التحفيــز وتعزيــز القــدرات التنافســية لهــذا القطــاع وتعزيــز دوره التنمــوي ،إضافــة إلــى
اإلجــراءات المتعــددة والشــاملة لتحســين منــاخ االســتثمار واألعمــال للوصــول لمســتهدفات
رؤيــة المملكــة  ،2030واإلســراع فــي تنفيــذ المشــروعات فــي القطاعــات المتنوعــة وفقــاً
لبرامــج تحقيــق الرؤيــة ،باإلضافــة إلــى برامــج التخصيــص التــي تتيــح فرصــاً لتنميــة اســتثمارات
القطــاع الخــاص ،واالســتمرار فــي تنفيــذ اســتثمارات لتطويــر البنيــة األساســية ،باإلضافــة إلــى
إعــداد نظــام جديــد للمشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص.

تباطؤ االقتصاد العالمي:

يرتبــط االقتصــاد الســعودي بشــكل كبيــر بــأداء االقتصــاد العالمــي مــن خــال التطــورات
في األســواق العالمية وباألخص أســعار الســلع الرئيســة .وبالمقارنة بالعقد الماضي يعتبر أداء
االقتصــاد العالمــي متحســناً مــع انخفــاض درجــات المخاطــر .لكــن فــي الوقــت نفســه البــد مــن
التطــرق إلــى عــدد مــن المخاطــر المحتملــة علــى االقتصــاد العالمــي مــن خــال احتماليــة التأثــر
الســلبي فــي السياســات واإلجــراءات الحمائيــة ،وتباطــؤ فــي معــدالت نمــو بعــض االقتصــادات
الناشــئة ،وتضخــم أســعار األصــول فــي بعــض األســواق العالميــة ،واحتمــاالت اســتمرار ارتفــاع
أســعار الفائــدة األمريكيــة ،فجميــع هــذه العوامــل مــن شــأنها أن تؤثــر علــى وتيــرة تحســن
معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي أو تباطــؤه .وهــذا بــدوره يمكــن أن يؤثــر علــى الطلــب علــى
الصــادرات الســعودية ،ممــا ســيؤدي إلــى انخفــاض حجــم الصــادرات ســواء النفطيــة أو غيــر
النفطيــة.
ولمواجهــة مثــل هــذه المخاطــر تســتهدف الحكومــة خفــض عجــز الميزانيــة ،واســتقرار
مســتويات الديــن العــام ليســاعد ذلــك علــى دعــم االقتصــاد لمواجهــة الصدمــات الخارجيــة.
باإلضافــة إلــى بعــض اإلجــراءات التــي تســاعد فــي تعزيــز نمــو االقتصــاد المحلــي والحفــاظ
علــى المســتويات المرتفعــة لالحتياطيــات األجنبيــة للمملكــة ،وذلــك مــن خــال تحســين أداء
الحســاب الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات بزيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة.

عوامل إيجابية على االقتصاد

وعلــى الرغــم مــن المخاطــر الســلبية المشــار إليهــا ّإل أن هنــاك عــدداً مــن العوامــل
اإليجابيــة التــي يتوقــع أن تنعكــس إيجابــاً علــى أداء االقتصــاد المحلــي ،ومنهــا ارتفــاع اإلنفــاق
االســتثماري فــي الميزانيــة ورفــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل ،ومبــادرات تحســين جــودة
الحيــاة التــي مــن شــأنها أن ترفــع مســتوى رفاهيــة المواطــن ،ومــا يتوقــع ان ينتــج عــن تنفيــذ
برنامــج التخصيــص مــن زيــادة لفــرص القطــاع الخــاص االســتثمارية فــي االقتصــاد وخلــق فــرص
عمــل جديــدة ورفــع نســبة الســعودة .وأيضــاً مــن العوامــل اإليجابيــة ،تأثيــر بــدء العمــل علــى
بعــض المشــروعات الكبــرى مثــل مشــروع البحــر األحمــر ومدينــة نيــوم علــى األداء االقتصــادي،
وانطــاق برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية والــذي يعتبــر مــن أهــم
برامــج تحقيــق الرؤيــة فــي دعــم التنويــع االقتصــادي وغيرهــا مــن المبــادرات والمشــاريع التــي
يمكــن أن تحقــق نســب أعلــى فــي معــدالت النمــو االقتصــادي غير النفطي مقارنــة بالتقديرات
الحاليــة .باإلضافــة إلــى حالــة االســتقرار السياســي الــذي تشــهده المملكة واســتقرار السياســات
الماليــة واالقتصاديــة واإلصالحــات اإلداريــة والشــفافية فــي برامــج الحكومــة ممــا يحفــز نمــو
االســتثمارات والتوظيــف علــى المــدى المتوســط.
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