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فــي  الفعلــي  الميزانيــة  العــام ألداء  نهايــة  تقريــر  بإصــدار  الماليــة  وزارة  تقــوم 

ــر اســتعراضًا لبيانــات  عــام 2019م للعــام الثالــث علــى التوالــي. ويشــمل هــذا التقري

ومؤشــرات أداء الماليــة العامــة واالقتصــاد خــال العــام المالــي 2019م، وأهــم 

أســباب التبايــن عــن تقديــرات الميزانيــة المعتمــدة.  

ويمثــل التقريــر دعمــًا لمبــادرات تعزيــز الشــفافية واإلفصــاح المالــي وبمــا ينســجم 

مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 لرفــع كفــاءة األداء المالــي، حيــث قامــت 

الــوزارة بعــدة مبــادرات فــي هــذا المجــال مــن خــال إصــدار ونشــر تقاريــر دوريــة عــن 

األداء المالــي للميزانيــة العامــة للدولــة، وتطويــر مســتوى اإلفصــاح حــول وضــع 

وتنفيــذ السياســات والمبــادرات، وإصــدار التقاريــر مثــل بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة، 

وبيــان الميزانيــة التمهيــدي، وتقريــر نســخة المواطــن، باإلضافــة إلــى تقاريــر األداء ربــع 

الســنوية للميزانيــة العامــة للدولــة.

وستســتمر وزارة المالية في إعداد ونشــر التقارير التي تعزز الشــفافية واإلفصاح 

وشــرح السياســات والمبادرات والبرامج التي تقوم بتبنيها وتنفيذها.

مقدمــة
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الماليــة  المســتهدفات  مــن  العديــد  تحقيــق  2019م  المالــي  العــام  شــهد 
واالقتصاديــة مــن أهمهــا المحافظــة علــى عجــز الميزانيــة عنــد المســتوى المعتمــد 
رغم انخفاض اإليرادات النفطية بشــكل ملحوظ، نتيجة رفع كفاءة اإلنفاق وتحســن 
تحصيــل اإليــرادات غيــر النفطيــة ممــا يحافــظ علــى مؤشــرات االســتقرار واالســتدامة 
الماليــة. وقــد تحقــق فــي الوقــت نفســه هدفــًا رئيســًا يتمثــل فــي ارتفــاع معــدالت 
النمــو االقتصــادي غيــر النفطــي بمعــدالت هــي األعلــى خــال الســنوات األربــع 
الماضيــة قــاده القطــاع الخــاص، مــع تعافــي االســتثمار الخــاص، ونمــو فــي األنشــطة 
االقتصاديــة المختلفــة نتيجــة اإلصاحــات الحكوميــة لتحســين منــاخ األعمــال وزيــادة 

الفــرص المتاحــة أمامــه لتنميــة دوره فــي االقتصــاد. 

وســجل أداء الماليــة العامــة فــي عــام 2019م انخفاًضــا فــي إجمالــي النفقــات 
بحوالــي 4.2% عــن الميزانيــة المعتمــدة مدفوعــًا بانخفــاض النفقــات الرأســمالية 
بنســبة 31.1%، نتيجــة العمــل علــى إعــادة ترتيــب األولويــات ورفــع كفــاءة اإلنفــاق 
وتولــي القطــاع الخــاص تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع ومنهــا مشــاريع 
ــرادات  ــي اإلي ــن انخفــض إجمال ــاه والطاقــة ومعالجــة الصــرف الصحــي، فــي حي المي
بحوالــي 5% مدفوعــًا بانخفــاض اإليــرادات النفطيــة عــن المقــدر لهــا فــي الميزانيــة 
بحوالــي 10.2% مقابــل ارتفــاع فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 6.1% عــن المقدر 
فــي الميزانيــة المعتمــدة. ويعــود ذلــك إلــى تحســن فــي أداء النشــاط االقتصــادي 
واإلدارة الضريبيــة، وهــذا بــدوره قلــل مــن أثــر االنخفــاض فــي إجمالــي اإليــرادات. 
وبلــغ عجــز الميزانيــة الفعلــي فــي نهايــة العــام 2019م نحــو 133 مليــار ريــال مــا 
يعــادل 4.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقابــل نحــو 131 مليــار ريــال مــا يعــادل 

4.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الميزانيــة المعتمــدة. 

ــال )أي مــا  ــار ري بلــغ رصيــد الديــن العــام فــي نهايــة العــام 2019م نحــو 678 ملي
يعــادل 22.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( كمــا كان مخططــًا لــه عنــد إعــداد 
الميزانيــة، بينمــا بلــغ رصيــد االحتياطيــات الحكوميــة نحــو 470 مليــار ريــال مــا يعــادل 

15.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ملخص تنفيذي
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االقتصاديــة،  للمؤشــرات  النمــو  لوتيــرة  اســتمرارًا  2019م  العــام  شــهد  كمــا 
ــى الرغــم  ــًا بنحــو 0.3% عل ــي الحقيقــي نمــوًا إيجابي ــي اإلجمال ــج المحل ليســجل النات
مــن التراجــع الســلبي للقطــاع النفطــي بحوالــي 3.6% نتيجــة انخفــاض إنتــاج النفــط، 
ليدعــم القطــاع غيــر النفطــي بشــكل رئيــس األداء اإليجابــي بنمــو ملحــوظ بلــغ نحــو 
ــدة فــي ُكٍل مــن  ــك بمســاهمة متزاي ــذ عــام 2015م، وذل ــى من ــر األعل 3.3% ويعتب

االســتهاك واالســتثمار الخــاص.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن االســتمرار فــي تنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات 
التصحيحيــة خــال العــام 2019م، إال أن مجمــل األنشــطة غيــر النفطيــة شــهدت 
والفنــادق،  والمطاعــم  والتجزئــة  الجملــة  تجــارة  نشــاط  خاصــًة  ملحوظــًا،  تحســنًا 
ونشــاط التشــييد والبنــاء، ونشــاط الخدمــات الجماعيــة واالجتماعيــة والشــخصية 
)يتضمــن أنشــطة مثــل الترفيــه والســياحة(، ونشــاط النقــل والتخزيــن واالتصــاالت.

مقارنة األداء الفعلي لعام 2019م مع الميزانية                                
)مليار ريال(
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أواًل: األداء االقتصادي

الناتج المحلي اإلجمالي

بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي عــام 2019م نحــو 
0.3% مقارنــة بالمقــدر فــي الميزانيــة عنــد 2.6% وذلــك نتيجــًة للتراجــع الســلبي فــي 
الناتــج المحلــي النفطــي الحقيقــي بنســبة 3.6% فــي الوقــت الــذي حقــق الناتــج 
المحلــي غيــر النفطــي الحقيقــي نمــوًا بأكثــر مــن المقــدر ليصــل إلــى 3.3%. وقــد 
كان لسياســات الحكومــة المحفــزة للنشــاط االقتصــادي مــن خــال مســاندة األســر 
والقطــاع الخــاص الــدور اإليجابــي فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي واســتكمال التعافــي 
االقتصــادي الــذي بــدأ منــذ عــام 2018م ولكــن بمعــدالت أعلــى. وســاهم فــي ذلــك 
أيضــًا سياســات الحكومــة فــي مواصلــة تنفيــذ المشــاريع الكبــرى مثل نيــوم، والقدية، 
والبحــر األحمــر، وبرامــج تحقيــق الرؤيــة، وتعزيــز دور القطــاع الخــاص مــن خــال زيــادة 
التحتيــة،  البنيــة  فــي مشــاريع  المشــاركة  ذلــك  فــي  بمــا  أمامــه  المتاحــة  الفــرص 
وإلغــاء القيــود علــى االســتثمار األجنبــي فــي أنشــطة مثــل خدمــات توظيــف القــوى 
العاملــة، وخدمــات الوســائط الســمعية والبصريــة، وخدمــات الوســاطة العقاريــة، 
وخدمــات النقــل البــري، باإلضافــة إلــى وكاالت ومكاتــب التوظيــف. كمــا تــم منــح 
عشــرين شــركة مــن شــركات رأس المــال الجــريء تراخيــص دخــول للمملكــة، وبلــغ 
عــدد التراخيــص الصــادرة لاســتثمار األجنبــي نحــو 1,131 رخصــة اســتثمارية لعــام 
2019م بنمــو ملحــوظ يقــارب 54% عمــا تحقــق فــي عــام 2018م ويعــادل ثاثــة 
أضعــاف مــا تحقــق فــي عــام 2017م، إلــى جانــب نمــو تدفــق االســتثمار األجنبــي 

ــة بالعــام الســابق. المباشــر فــي عــام 2019م بنحــو 7.4% مقارن

كمــا شــهد آواخــر عــام 2019م تطــورًا مهمــًا تمثــل فــي طــرح شــركة أرامكــو 
لاكتتــاب العــام كمــا كان مخططــًا لــه وهــو بجانــب أهميتــه يمثــل إشــارة واضحــة 
شــهدت  كمــا  االقتصــاد.  فــي  دوره  وتنميــة  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  لتشــجيع 
التطــورات أيضــًا الســماح بتــداول الديــون الســيادية للمســتثمرين األجانــب، وزيــادة 

والمتوســطة. الصغيــرة  للمنشــآت  الممنوحــة  القــروض 

فــي  تنفيذهــا  تــم  التــي  والمؤسســية  الهيكليــة  اإلصاحــات  انعكســت  كمــا   
تحســن ترتيــب المملكــة فــي العديــد مــن التقاريــر والمؤشــرات الدوليــة البــارزة، لتحتــل 
المملكــة المرتبــة األولــى عالميــًا مــن حيــث التقــدم فــي إصاحــات بيئــة األعمــال 
بحســب تقريــر ســهولة ممارســة األعمــال 2020م الصــادر عــن البنــك الدولــي، كمــا 
تقدمــت المملكــة 13 مرتبــة وفقــًا لتقريــر التنافســية العالمــي الصــادر مــن المعهــد 
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الدولــي للتنميــة اإلداريــة لتصــل إلــى المرتبــة 26 عالميــًا والســابعة مــن بيــن دول 
مجموعــة العشــرين. وانعكــس ذلــك علــى عــودة معــدالت النمــو اإليجابيــة فــي 
ــر تلــك اإلجــراءات التصحيحيــة خــال  االقتصــاد وتعافــي أداء القطــاع الخــاص مــن أث
النفطيــة  غيــر  االقتصاديــة  األنشــطة  معظــم  شــهدت  كمــا  الســابقين،  العاميــن 
نمــوًا ملحوظــًا خاصــًة نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق، ونشــاط 
خدمــات المــال والتأميــن والعقــارات وخدمــات األعمــال، ونشــاط الخدمــات الجماعيــة 
واالجتماعيــة والشــخصية )يتضمــن أنشــطة مثــل الترفيــه والســياحة(، ونشــاط النقــل 

والتخزيــن واالتصــاالت. 

وعلــى إثــر ذلــك، شــهد أداء القطــاع غيــر النفطــي نمــوًا ملحوظــًا بلــغ 3.3% فــي 
2017م  2018م و 1.3% فــي عــام  2019م مقارنــة بنحــو 2.2% فــي عــام  عــام 
ــة بنحــو  %1.9  مدعومــًا بنمــو القطــاع الخــاص بنســبة  3.8% للفتــرة نفســها مقارن
نمــو  التوالــي. وشــهدت معــدالت  علــى  2018م و2017م  عامــي  فــي  و %1.5 
االســتهاك الخــاص ارتفاعــًا ملحوظــًا بمعــدل نمــو حقيقــي بلــغ نحــو 4.5% مقارنــة 

بنحــو 1.9% فــي عــام 2018م و 3.2% فــي عــام 2017م.

وبالنســبة لمعــدالت النمــو االســمية، بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــد %6.4  ــة عن ــة بالمقــدر فــي الميزاني اإلســمي فــي عــام 2019م نحــو 0.8% مقارن
ــج المحلــي النفطــي اإلســمي بنحــو 6.0% وذلــك  نتيجــًة للتراجــع الســلبي فــي النات
بســبب تراجــع أســعار النفــط فــي حيــن نمــا الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بنســبة %4.2 

خــال الفتــرة نفســها.

تطورات معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي حسب القطاعات

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
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      معدالت نمو المؤشرات االقتصادية لعام 2019م

الفعلي*التقديرات

0.3%2.6%نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

3,1252,974الناتج المحلي اإلجمالي االسمي )مليار ريال(

0.8%6.4%نمو الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

2.1-%2.3%التضخم

*المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

معدالت التضخم

2019م  عــام  فــي  بنســبة %2.1  تراجعــًا ســلبيًا  المســتهلك  أســعار  ســجل مؤشــر 
)وذلــك بعــد تعديــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء فــي شــهر فبرايــر مــن العــام 2020م 
لســنة األســاس لمؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك لتصبــح ســنة األســاس 
عــام 2018م بــداًل مــن 2013م، وتحديــث األوزان النســبية ألقســام المؤشــر بنــاًء 
نتيجــًة  ذلــك  2018م(، حيــث كان  لعــام  وإنفــاق األســرة  نتائــج مســح دخــل  علــى 
الوقــود  وأنــواع  والغــاز  والكهربــاء  والميــاه  الســكن  قســم  فــي  الســلبي  للتراجــع 
األخــرى بنســبة 8.6% والــذي يبلــغ وزنــه النســبي حوالــي 25.5% مــن قيمــة المؤشــر، 
كذلــك التراجــع الســلبي فــي أقســام مثــل النقــل، واالتصــاالت، والمابــس واألحذيــة، 
والســلع والخدمــات الشــخصية المتنوعــة، وتمثــل هــذه األقســام مجتمعــًة مــا نســبته 
35.4% مــن الــوزن النســبي مــن قيمــة المؤشــر. إضافــة إلــى تاشــي آثــار الضغــوط 
التضخميــة لعــام 2018م الــذي شــهد ارتفاعــًا فــي األســعار ارتباطــًا ببعــض اإلصاحات 

االقتصاديــة المطبقــة.

وفقًا للمنهجية السابقة يكون معدل التضخم قد بلغ 1.2-% في عام 2019م. 1

1



أداء المالية العامة

02
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أ- اإليرادات

ريــال  927 مليــار  2019م حوالــي  العــام  الفعليــة فــي  اإليــرادات  بلــغ إجمالــي 
منخفضــًا عــن الميزانيــة المعتمــدة بمــا يقــارب 48 مليــار ريــال أي مــا نســبته 5%؛ 
وذلــك نتيجــًة لتراجــع اإليــرادات النفطيــة التــي ســجلت نحــو 594 مليــار ريــال، أي 
بانخفــاض نســبته 10.2% عــن المقــدر فــي الميزانيــة، و 2.8% مقارنــة بالعــام الســابق 
2018م. وُيعــزى هــذا االنخفــاض فــي اإليــرادات النفطيــة إلــى تراجــع إنتــاج النفــط 
حســب اتفاقيــة أوبــك+ مطلــع عــام 2019م باإلضافــة إلــى تراجــع األســعار العالميــة.

فــي المقابــل، حققــت اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي عــام 2019م نحــو 332 مليــار 
ــة  ــال أي بنســبة 6.1% عــن المقــدر فــي الميزاني ــار ري ــي 19 ملي ــال، مرتفعــة بحوال ري
وبنســبة 12.9% مقارنة بالعام الســابق 2018م، ويعود ذلك بشــكل رئيس لتحســن 

أداء النشــاط االقتصــادي واإلدارة الضريبيــة وتحســين آليــات التحصيــل.

ثانيًا: أداء المالية العامة

وأدناه تفاصيل ألهم بنود اإليرادات الرئيسة وفقًا للتصنيف االقتصادي:

اإليرادات الضريبية

ســجلت اإليــرادات الضريبيــة فــي العــام 2019م نحــو 220 مليــار ريــال بارتفــاع 
العــام،  خــال  االقتصــادي  النمــو  تحســن  نتيجــة  بالميزانيــة،  مقارنــة   %20 نســبته 
والــذي انعكــس أثــره اإليجابــي علــى عــدد مــن األنشــطة والقطاعــات االقتصاديــة.

لعــام  الرأســمالية  والمكاســب  واألربــاح  الدخــل  علــى  الضرائــب  فحققــت 
ــة، حيــث بلغــت حوالــي  ــًة بالمقــدر فــي الميزاني 2019م ارتفاعــًا نســبته 9.1% مقارن

17 مليــار ريــال، وســاهم فــي ذلــك تحســن أداء اإلدارة الضريبيــة. 

بلغــت إيــرادات الضرائــب علــى الســلع والخدمات لعــام 2019م حوالــي 155 مليار 
ريــال مرتفعــة بنســبة 17.7% عــن تقديــرات الميزانيــة، وُيعــزى ذلــك إلــى عــدة أســباب 

منهــا: ارتفــاع إيــرادات ضريبــة القيمــة المضافــة والضريبــة االنتقائيــة بنســبة %31 

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2019م مع الميزانية                          
)مليار ريال(
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و 39.6% علــى التوالــي عــن المقــدر لهمــا بالميزانيــة وذلــك نتيجــة زيــادة معدالت 
االســتهاك الخــاص واالســتثمار الخــاص، باإلضافــة إلــى تحصيــل مبالــغ مــن تســويات 
قطــاع االتصــاالت، وتســهيل إجــراءات اســتخراج تأشــيرات العمــل مــن وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة. كمــا تجــُدر اإلشــارة إلــى أن المقابــل المالــي علــى 

العمالــة الوافــدة وعلــى المرافقيــن بلــغ إجماليــه نحــو 45 مليــار ريــال.

بينمــا ســجلت الضرائــب علــى التجارة والمعامالت الدولية )الرســوم الجمركية( 
ارتفاعــًا قــدره 3.3% عــن المقــدر فــي الميزانيــة، حيــث ســجلت مــا قيمتــه 17 مليــار 
ريــال. ويعــزى ذلــك إلــى نمــو الــواردات الســلعية بنســبة 5.3%، باإلضافــة إلــى تطبيــق 
مبــادرة التدقيــق الاحــق بعــد الفســح والتوســع بعمليــات التدقيــق ضمــن جهــود 

رفــع كفــاءة التحصيــل. 

ســجلت إيــرادات الضرائــب األخــرى )الــزكاة( لعــام 2019م حوالــي 30 مليــار ريــال 
بنســبة ارتفــاع قدرهــا 60.1%، وســاهم فــي ذلــك زيــادة عــدد المكلفيــن المســجلين 
ــرادات تســويات زكاة  لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل باإلضافــة إلــى تحصيــل إي

البنــوك بحوالــي 6 مليــار ريــال. 

اإليرادات األخرى

    بلــغ إجمالــي اإليــرادات األخــرى فــي العــام 2019م حوالــي 707 مليــار ريــال 
منخفضــًا عمــا ُقــّدر لــه فــي بدايــة العــام بحوالــي 10.7%. يعــود الســبب الرئيــس 
إلــى االنخفــاض فــي اإليــرادات النفطيــة بنحــو 10.2% فــي عــام 2019م، وذلــك 
نتيجــة تطــورات أســواق النفــط، حيــث بلــغ متوســط إنتــاج النفــط خــال العــام 9.8 
مليــون برميــل يوميــًا، وبلــغ متوســط أســعار نفــط برنــت 64.4 دوالرًا للبرميــل، مقارنــة 
بمتوســط إنتــاج 10.3 مليــون برميــل يوميــًا ومتوســط ســعر بلــغ 71.1 دوالر للبرميــل 

فــي عــام 2018م.

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2019م مع الميزانية                         
)مليار ريال(
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ب- النفقات

ريــال  مليــار   1,059 نحــو  2019م  العــام  فــي  الفعليــة  النفقــات  إجمالــي  بلــغ 
)35.6% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( منخفضــة عمــا ُقــّدر لهــا فــي الميزانيــة بنســبة 
4.2% أي بحوالــي 47 مليــار ريــال، وذلــك نتيجــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة 
لزيــادة فاعليــة اإلنفــاق، ومراجعــة للبرامــج  مــن تطبيــق العديــد مــن السياســات 
والمشــاريع المقــدرة فــي الميزانيــة مــع التركيــز علــى المشــاريع ذات العائــد األعلــى، 
وتولــي القطــاع الخــاص تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع باإلضافــة إلــى 
تمديــد فتــرة تنفيــذ بعــض البرامــج والمشــاريع علــى فتــرات زمنيــة أطــول. وارتفعــت 
النفقــات التشــغيلية بحوالــي 3.5% )30 مليــار ريــال( عــن المعتمــد فــي الميزانيــة 
متأثــرة باالرتفــاع فــي الصــرف علــى بــاب تعويضــات العامليــن بنحــو %10.8 )49 
مليــار ريــال( الناتــج عــن إعــادة تصنيــف بــدل الغــاء للموظفيــن والمتقاعديــن أثنــاء 
الحكوميــة.  للجهــات  الســابقة  المســتحقات  إلــى ســداد  إضافــة  الميزانيــة،  تنفيــذ 
وفــي المقابــل، تراجعــت النفقــات الرأســمالية بنحــو 31.1% )77 مليــار ريــال( مقارنــة 

بالميزانيــة المعتمــدة.

مقارنة النفقات الفعلية لعام 2019م مع الميزانية المعتمدة       
)مليار ريال(
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النفقات التشغيلية 

بلغــت النفقــات التشــغيلية فــي العــام 2019م نحــو 890 مليــار ريــال مرتفعــة 
عــن الميزانيــة المعتمــدة بنحــو 3.5% ويعــود االرتفــاع فــي النفقــات التشــغيلية إلــى 

إعــادة تصنيــف بعــض البنــود باإلضافــة إلــى ســداد مســتحقات ســابقة. 

بلــغ الصــرف علــى بــاب تعويضــات العامليــن حوالــي 505 مليــار ريــال بارتفاع نســبته 
10.8% )49 مليــار ريــال( عــن الميزانيــة المعتمــدة حيــث تــم إعــادة تصنيــف بنــد بــدل 
غــاء المعيشــة للموظفيــن والمتقاعديــن بيــن أبــواب النفقــات التشــغيلية إلــى بــاب 
تعويضــات العامليــن، باإلضافــة إلــى ســداد مســتحقات ســابقة للمؤسســة العامــة 
للتقاعــد. كمــا ارتفــع اإلنفــاق علــى بــاب المنافــع االجتماعيــة بنحــو 11.8% )9 مليــار 
ريــال( للزيــادة المحصلــة مــن إيــرادات الــزكاة علــى المؤسســات والشــركات وبالتالــي 
مــا يقابلهــا مــن نفقــات اجتماعيــة، كمــا بلــغ إجمالــي مــا صــرف علــى برنامــج حســاب 
المواطــن خــال العــام المالــي 2019م 31 مليــار ريــال )37.4% مــن إجمالــي اإلنفــاق 

علــى بــاب المنافــع االجتماعيــة(.

فــي المقابــل، جــاء بــاب الســلع والخدمــات وبــاب المصروفــات األخــرى منخفضــًا 
بحوالــي 8.1% )14 مليــار ريــال( و 3.5% )3 مليــار ريــال( علــى التوالــي عــن الميزانيــة 
المعتمــدة لهمــا نتيجــة اآلثــار اإليجابيــة إلصاحــات رفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة، 
ومــن بينهــا تطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكومية، باإلضافــة إلى مراجعة 
بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة وتمديــد فتــرة البعــض اآلخــر علــى فتــرات زمنيــة أطــول. 

النفقات الرأسمالية

بلــغ إجمالــي النفقــات الرأســمالية فــي عــام 2019م حوالــي 169 مليــار ريــال 
ــة. وجــاء هــذا  ــال( عــن المعتمــد فــي الميزاني ــار ري بانخفــاض نســبته 31.1% )77 ملي
االنخفــاض نتيجــة لمراجعــة السياســات والمشــاريع المخطــط لهــا فــي الميزانيــة مــع 
التركيــز علــى المشــاريع ذات األهميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والعائــد األعلــى 
وتولــي القطــاع الخــاص تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع، كذلــك تمديــد 
بعــض المشــروعات األخــرى فــي إطــار إعــادة ترتيــب األولويات. فقد تــم إنفاق حوالي 
7 مليــار ريــال علــى برنامــج اإلســكان )48.2% مــن إجمالــي اإلنفــاق علــى برنامــج 
اإلســكان(، و 15 مليــار ريــال علــى برنامــج خدمــة ضيــوف الرحمــن وباإلضافــة إلــى 
ــار ريــال علــى برنامــج التحــول الوطنــي )72.4% مــن إجمالــي اإلنفــاق  إنفــاق 15 ملي

علــى البرنامــج(.
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ميزانية
2019

فعلي
2019

التغير
%

اإليرادات
5.0-%975927إجمالي اإليرادات

20.0%183220الضرائب

9.1%1617الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

17.7%132155الضرائب على السلع والخدمات

3.3%1717الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

60.1%1930ضرائب أخرى

10.6-%791707اإليرادات األخرى

10.2-%662594منها: اإليرادات النفطية

النفقات

4.2-%1,1061,059إجمالي النفقات

3.5%860890المصروفات )النفقات التشغيلية(

10.8%456505تعويضات العاملين

8.1-%175161السلع والخدمات 

0.0%2121نفقات التمويل

26.9-%3223اإلعانات

63.9-%31المنح

11.8%7382المنافع االجتماعية

3.5-%10097مصروفات أخرى

31.1-%246169األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

133-131-عجز الميزانية

4.5-%4.2-%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 

678678الدين

22.8%21.7%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

496470االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

15.8%15.9%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

  تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

األداء الفعلي للميزانية العامة للدولة خالل العام 2019م
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وبالنظــر إلــى حجــم اإلنفــاق علــى مســتوى القطاعــات مقارنــة بما اعتمــد له بداية 
العــام، ناحــظ ارتفــاع اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة بـــ %10.6 
ويعــود ذلــك الــى ارتفــاع الصــرف الفعلــي علــى إعانــة الضمــان االجتماعــي، باإلضافــة 
إلــى ســداد مبالــغ الفاتــورة المجمعــة )10.5 مليــار ريــال( والتــي صــدرت الموافقــة 
عليهــا فــي فبرايــر 2019م والتــي تهــدف إلــى دعــم المنشــآت الملتزمــة بالتوطيــن. 
كمــا ارتفــع اإلنفــاق علــى قطــاع التعليــم بنســبة 4.9% حيــث مّثــل اإلنفــاق علــى 
قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة وقطــاع التعليــم 37% مــن إجمالــي اإلنفــاق 

الفعلــي فــي عــام 2019م.

إلــى  يعــود  وهــذا  القطاعــات  بعــض  علــى  اإلنفــاق  انخفــض  المقابــل،  فــي 
حركــة المراجعــة التــي تمــت علــى البرامــج والمشــاريع وأدت إلــى تمديــد أو تأجيــل 
ــر االجتماعــي  ــة األث بعــض المشــاريع والبرامــج لمــدد أطــول مــع التأكيــد علــى حماي

واالقتصــادي.

المنصرفالميزانيةالقطاع
الفعلي

 التغير
%

12.3%2831اإلدارة العامة

8.7%191208العسكري

10.6%103114األمن والمناطق اإلدارية

19.8-%6250الخدمات البلدية

4.9%193202التعليم

10.6%172190الصحة والتنمية االجتماعية

28.8-%13194الموارد االقتصادية

16.6-%7059التجهيزات األساسية والنقل

27.7-%156113البنود العامة

4.2-%1,1061,059المجموع

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

النفقات الفعلية للقطاعات لعام 2019م

  تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
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ج- العجز والدين والتمويل

ســجل عجــز الميزانيــة الفعلــي فــي نهايــة العــام 2019م نحــو 133 مليــار ريــال 
مــا يعــادل 4.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مقابــل نحــو 131 مليــار ريــال مــا 
يعــادل 4.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الميزانيــة المعتمــدة. ويمثــل تحقــق 
عجــز الميزانيــة المســتهدف بشــكل كبيــر علــى الرغــم مــن االنخفــاض الملحــوظ فــي 
اإليــرادات النفطيــة تأكيــدًا علــى أن الحفــاظ علــى االســتقرار واالســتدامة الماليــة هــو 

مــن األهــداف الرئيســة للسياســة الماليــة التــي تنتهجهــا الحكومــة. 

ولتمويــل العجــز واالحتياجــات التمويليــة األخــرى، اتبعــت الحكومــة سياســات 
مــن  والســحب  والخارجيــة  المحليــة  الديــن  إصــدارات  بيــن  مــا  متنوعــة  تمويليــة 
االحتياطيــات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي الســعودي. وقد التزمــت وزارة المالية 
بخطــة اإلصــدارات المعلنــة فــي الميزانيــة المعتمــدة حيــث بلــغ إجمالــي اإلصــدارات 
الحكوميــة 120 مليــار ريــال )تشــمل ســداد مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي 2 مليــار 
ريــال(، ليســجل إجمالــي رصيــد الديــن 678 مليــار ريــال فــي نهاية العــام المالي 2019م 
)مــا يعــادل 22.8% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( وهــو نفــس حجــم الديــن المخطــط 
ــن العــام  ــراوح آجــال اســتحقاق الدي ــة المعتمــدة لعــام 2019م. وتت ــه فــي الميزاني ل

بيــن 5-31 ســنة بمتوســط أجــل اســتحقاق 8.7 ســنة بنهايــة العــام.

بلــغ متوســط أســعار العائــد إلجمالــي اإلصــدارات المحليــة والدوليــة حتــى نهايــة 
العــام 2019م مــا يقــارب 3.12% بإجمالــي نفقــات تمويــل تعــادل حوالــي 21 مليــار 

ريــال كمــا ُقــدر لهــا فــي ميزانيــة العــام 2019م. 

وشــهدت تكاليــف التمويــل انخفاضــًا لإلصــدارات التــي تمــت خــال النصــف الثانــي 
مــن عــام 2019م، حيــث بلــغ متوســط ســعر العائــد علــى الســندات المحليــة والدوليــة 
مــا يقــارب 2.5% مقارنــة بـــ 4.1% لإلصــدارات التــي تمــت خــال النصــف األول مــن 
العــام. ويعــود ســبب انخفــاض تكاليــف التمويــل خــال النصــف الثانــي مــن العــام إلــى 
تنويــع المحفظــة بدخــول األســواق األوروبيــة باإلضافــة إلــى انخفــاض أســعار الفائــدة 
بيــن البنــوك الســعودية )الســايبور( بنهايــة عــام 2019م بـــ 74 نقطــة أســاس لتصــل 
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إلــى مــا يقــارب 2.2% مقارنــة بـــ 2.9% بدايــة العــام، وذلــك تزامنــًا مــع خفــض أســعار 
الفائــدة مــن قبــل البنــك الفيدرالــي األمريكــي.

كمــا تــم اســتخدام حوالــي 20 مليــار ريــال مــن رصيــد االحتياطيــات الحكوميــة لــدى 
البنــك المركــزي الســعودي لتغطيــة االحتياجــات التمويليــة. وقــد بلغــت االحتياطيــات 
الحكوميــة بنهايــة عــام 2019م نحــو 470 مليــار ريــال أي مــا يعــادل 15.8% مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي مقابــل 490 مليــار ريــال فــي نهايــة 2018م.

ميزانية
2019

فعلي
2019

120120إجمالي إصدارات الدين

7170إجمالي اإلصدارات المحلية

4950إجمالي اإلصدارات الخارجية

2220إجمالي السحوبات من االحتياطيات الحكومية

678678حجم الدين نهاية العام
المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين نهاية العام 2019م مع الميزانية

  تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية


