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3 البيـان التمهيدي    الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م

ُتصــدر وزارة الماليــة البيــان التمهيــدي للميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2023م 

كأحــد عناصــر سياســة الحكومــة فــي تطويــر منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة ووضعهــا 

فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل علــى المــدى المتوســط، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح 

المالــي.

يهــدف هــذا البيــان إلــى اطــاع المواطنيــن والمهتميــن والمحلليــن علــى أهــم التطــورات 

القــادم، وأهــم  العــام  إعــداد ميزانيــة  تؤثــر علــى  المحليــة والدوليــة والتــي  االقتصاديــة 

المؤشــرات الماليــة واالقتصاديــة لعــام 2023م والمــدى المتوســط. كمــا يســتعرض البيــان 

أهــم االســتراتيجيات والمشــاريع الُمخطــط تنفيذهــا خــال العــام المالــي القــادم والمــدى 

ــة المملكــة 2030.  المتوســط فــي إطــار مســتهدفات رؤي

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الميزانيــة ُتعتمــد فــي شــهر ديســمبر مــن كل عــام، وقــد تتضمــن 

تعديــات علــى مــا ورد فــي هــذا البيــان فــي ضــوء مــا قــد يســتجد مــن تطــورات ماليــة 

ــاءات  واقتصاديــة. ويتبـــع تبويـــب البيانـــات الماليـــة الـــواردة فـــي هـــذه الوثيقـــة دليـــل إحصـ

ماليـــة الحكومـــة )GFSM 2014( الصـــادر مـــن صنـــدوق النقـــد الدولـي وهـو تصنيـف عالمـي 

موحـــد، وفًقــا لألســـاس النقـــدي.

مقدمة
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وآفاقــه  نمــوه  مســار  علــى  تؤثــر  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  العالمــي  االقتصــاد  يواجــه 

المســتقبلية، إذ مــا زالــت تبعــات وتداعيــات جائحــة “كوفيــد-19” عنصــًرا مؤثــًرا  بشــكل كبيــر علــى 

االقتصــاد العالمــي. فأزمــة ساســل اإلمــداد مازالــت مســتمرة رغــم بعــض مؤشــرات التعافــي. 

وكذلــك بلــوغ معــدالت التضخــم لمســتويات مرتفعــة حــول العالــم، ألســباب مــن أهمهــا اإلفــراط 

التحديــات  نتيجــة  اليقيــن  عــدم  حالــة  ارتفــاع  إلــى  إضافــًة  التحفيــز االقتصــادي،  فــي سياســات 

الجيوسياســية. هــذه العوامــل دفعــت العديــد مــن المنظمــات والمؤسســات الدوليــة لخفــض 

توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي للعــام الحالــي والقــادم.

تأتــي مســتهدفات مشــروع الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالي 2023م اســتكمااًل لمســيرة 

النمــو  آفــاق  للتغيــرات فــي  المالــي للمملكــة، وبالنظــر  الموقــف  العمــل علــى تعزيــز وتقويــة 

والتحديــات الجيوسياســية التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي، ُياحــظ أن أداء الماليــة العامــة يبرهن 

التطــور الملمــوس فــي قــدرة اقتصــاد المملكــة علــى مواجهــة التحديــات االقتصاديــة والصدمــات. 

حيــث ســاهمت اإلصاحــات الهيكليــة والماليــة االســتباقية التــي تمــت تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 

2030 فــي تمكيــن المملكــة مــن تحقيــق معــدالت نمــو اقتصــادي مرتفــع خــال العــام الحالــي، 

ــد مســتويات  ــح جمــاح التضخــم عن ــن الســعوديين، وكب ــة بي واســتمرار انخفــاض مســتويات البطال

اســتثنائية مقارنــًة مــع المعــدالت الدوليــة. 

وتســتمر حكومــة المملكــة فــي تعزيــز نمــو االســتثمار المحلــي عــن طريــق بنــاء الشــراكات مــع 

القطــاع الخــاص علــى نطــاق واســع وتأهيلــه ليشــمل جميــع المناطــق، لمــا تتميــز بــه المملكــة 

مــن بيئــة اســتثمارية متنوعــة، إضافــًة إلــى التحســين والتطويــر للتشــريعات والسياســات التــي أدت 

لتقــدم المملكــة العربيــة الســعودية فــي مؤشــرات ســهولة ممارســة األعمــال بمــا يضمــن اســتمرار 

األداء والنمــو االقتصــادي لتحقيــق المســتهدفات الماليــة واالقتصاديــة لعــام 2023م، حيــث 

تظهــر المؤشــرات تقــدم مســتمر فــي أغلــب األنشــطة االقتصاديــة ومــن المتوقــع أن يســتمر هــذا 

النمــو علــى المــدى المتوســط. 

أظهــر االقتصــاد الســعودي قوتــه ومتانتــه مــن خــال تحقيــق معــدالت نمــو مرتفعــة وذلــك بعــد 	 

اتخــاذ العديــد مــن السياســات واإلجــراءات بهدف حمايــة االقتصاد من تداعيات التضخم وتحديات 

ساســل اإلمــداد. وبالنظـــر إلـــى توقعـــات كامـــل عـــام 2022م فمـــن المتوقــع أن يســـجل الناتـــج 

الملخص التنفيذي
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المحلـــي اإلجمالــي الحقيقـــي نمــًوا بنســـبة 8.0% مدعوًمــا بالنمــو فــي الناتــج المحلــي الحقيقــي 

لألنشــطة النفطيــة ومســتويات النمــو المســتدامة فــي الناتــج المحلــي الحقيقــي لألنشــطة غيــر 

النفطيــة والــذي مــن المتوقــع أن يســجل نمــًوا بنســبة 5.9%، وممــا يعــزز هــذا النمــو هــو توقعــات 

نمــو االســتثمار المدعــوم بجهــود ومبــادرات العديــد مــن االســتراتيجيات ويأتــي منهــا االســتراتيجية 

الوطنيــة لاســتثمار التــي ســاهمت فــي جــذب المزيــد مــن التدفقــات االســتثمارية إلــى المملكــة 

ــى التقــدم  ــدة لقطاعــات متنوعــة، باإلضافــة إل مــن خــال توقيــع عــدة صفقــات اســتثمارية جدي

فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى ومبــادرات برامــج الرؤيــة. 

كمــا تشــير التوقعــات األوليــة إلــى أن التضخــم لعــام 2022م قــد يســجل حوالــي 2.6%، وبالرغــم 	 

مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم العالميــة فــإن المملكــة اتخــذت تدابيــر اســتباقية مثــل وضــع أســقف 

علــى أســعار بعــض المشــتقات البتروليــة )البنزيــن(، التــي اســتطاعت مــن خالهــا احتــواء التضخــم 

والحــد مــن تأثيــر ارتفــاع األســعار، ومــن المتوقــع أن ٌيصبــح فــي مســتوياته الطبيعيــة علــى المــدى 

المتوســط. كمــا قامــت الحكومــة بتعزيــز منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة مــن خــال الدعم 

اإلضافــي لمســتفيدي الضمــان االجتماعــي، وبرنامــج حســاب المواطــن، وبرنامــج دعــم صغــار 

ٌمربــي الماشــية، باإلضافــة إلــى تخصيــص دعــم لزيــادة المخزونــات االســتراتيجية للســلع األساســية 

والتأكــد مــن توفرهــا وذلــك لمواجهــة تداعيــات ارتفــاع األســعار العالميــة.

ــة 	  ــذ برامــج ومشــاريع الرؤي ــة المملكــة 2030، تواصــل المملكــة التقــدم فــي تنفي وفــي إطــار رؤي

المبــادرات  مــن  العديــد  تنفيــذ  فــي  واالســتمرار  االقتصــاد،  فــي  الواعــدة  القطاعــات  وتطويــر 

المعــززة لاســتثمار، والتــي تحفــز الصناعــات وكذلــك الصــادرات الســعودية غيــر النفطيــة ورفــع 

نســبة المحتــوى المحلــي. باإلضافــة إلــى الــدور الفاعــل والمهــم لصنــدوق االســتثمارات العامــة، 

والصناديــق التنمويــة، وعــودة األنشــطة الرئيســة إلــى معدالتهــا الطبيعيــة مثــل الحــج والعمــرة 

شــأنها  مــن  التــي  الهيكليــة  اإلصاحــات  تنفيــذ  واســتمرارية  والســياحة،  الســعودية  ومواســم 

تعزيــز نمــو الناتــج المحلــي لألنشــطة غيــر النفطيــة بمعــدالت مرتفعــة ومســتدامة علــى المــدى 

المتوســط. 

وتأتــي التوقعــات اإليجابيــة لاقتصــاد الســعودي للعــام 2023م امتــداًدا للتحســن فــي األداء 	 

الفعلــي اإليجابــي خــال  النصــف األول مــن العــام 2022م، حيــث تمــت مراجعة تقديرات معدالت 

النمــو االقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2023م وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي 
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اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 3.1%، مدعوًمــا بنمــو الناتــج المحلــي لألنشــطة غيــر النفطيــة، ممــا 

يشــير إلــى اســتمرارية قيــادة القطــاع الخــاص للنمــو االقتصــادي، والمســاهمة فــي زيــادة خلــق 

الوظائــف فــي ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى تحســن الميــزان التجــاري للمملكــة، واالســتمرار فــي 

2030، وتحقيــق األنشــطة االقتصاديــة لمعــدالت نمــو  المملكــة  رؤيــة  برامــج تحقيــق  تنفيــذ 

إيجابيــة خــال العــام 2023م وعلــى المــدى المتوســط.

ومــن الٌمقــدر أن يــؤدي االنتعــاش الملحــوظ فــي اقتصــاد المملكــة واالســتمرار فــي تطبيــق 	 

تحســن  إلــى  الماضيــة  الســنوات  خــال  تنفيذهــا  تــم  التــي  الهيكليــة  واإلصاحــات  المبــادرات 

المؤشــرات الماليــة علــى المــدى المتوســط. فمــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات لعــام 

2023م حوالــي 1,123 مليــار ريــال وصــواًل إلــى حوالــي 1,205 مليــار ريــال فــي عــام 2025م، 

ويأتــي ذلــك ارتباًطــا بجهــود الحكومــة المســتمرة فــي تنويــع االقتصــاد ممــا سيســاهم فــي تعزيــز 

اإليــرادات غيــر النفطيــة المرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي. 

يمــر االقتصــاد الســعودي فــي مرحلــة تحــول لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، ولهــذا 	 

تعمــل السياســة الماليــة علــى الموازنــة بيــن الحفــاظ علــى االســتدامة الماليــة وبيــن اإلســراع فــي 

وتيــرة معــدالت النمــو االقتصــادي، حيــث نجحــت الحكومــة فــي تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات 

الداعمــة واإلصاحــات الهيكليــة لتمكيــن التحــول االقتصــادي، وتعتــزم اســتمرارها فــي إكمــال 

ــة، وذلــك مــن خــال  ــز النمــو االقتصــادي واالســتدامة المالي ــادرات واإلصاحــات لتعزي تلــك المب

ــزم الحكومــة االســتمرار بتنفيــذ البرامــج  رفــع كفــاءة وفاعليــة اإلنفــاق والضبــط المالــي. كمــا تلت

والســعي   ،2030 المملكــة  رؤيــة  لتحقيــق  واالجتماعــي  االقتصــادي  العائــد  ذات  والمشــاريع 

المســتمر فــي دعــم التنــوع االقتصــادي وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن خــال تحســين بيئــة األعمــال 

وتذليــل المعوقــات لجعلهــا بيئــة جاذبــة، وذلــك لزيــادة المســاهمة فــي رفــع معــدالت النمــو 

االقتصــادي للعــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى تطــّور هيــكل الماليــة العامــة فــي المملكــة خــال الســنوات الماضيــة، إذ 	 

نجحــت الحكومــة فــي تحقيــق الهــدف األساســي مــن اإلصاحــات الماليــة فــي مرحلتــه األولــى، 

الــذي كان يســتهدف الســيطرة علــى معــدالت العجــز المرتفعــة للوصــول إلــى التــوازن المالــي 

علــى المــدى المتوســط. إذ ارتفعــت اإليــرادات غيــر النفطيــة وتحســنت نســبة تغطيتهــا للنفقــات، 

باإلضافــة إلــى المحافظــة علــى مؤشــرات االســتدامة الماليــة الرئيســية بمــا فيهــا مســتوى ديــن 

ــة. ــة قوي ــات مالي مســتدام واحتياطي
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كمــا انطلقــت المرحلــة الثانيــة لإلصــاح المالــي تحــت مســمى برنامــج االســتدامة الماليــة، الــذي 	 

يهــدف علــى المدييــن المتوســط والطويــل المحافظــة علــى مؤشــرات ماليــة مســتدامة، مــن 

خــال مســتويات إنفــاق تتســم باالســتقرار وموجهــة إلنفــاق اســتراتيجي يدعــم التغيــر الهيكلــي 

يبلــغ  أن  المقــدر  فمــن  وعليــه؛   .2030 المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات  لتحقيــق  االقتصــاد  فــي 

إجمالــي النفقــات لعــام 2023م حوالــي 1,114 مليــار ريــال، وأن يصــل ســقف النفقــات إلــى حوالــي  

1,134 مليــار ريــال فــي عــام 2025م، فــي إطــار يضمــن المحافظــة علــى مســتويات مناســبة مــن 

االحتياطيــات وتضمــن اســتدامة الديــن العــام.

وفــي ضــوء التطــورات الســابق ذكرهــا واســتكمااًل لمســيرة اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة فــي 	 

ــو %0.2  ــة العــام 2023م فائــض بنحــ ــدر أن ُتحقــق ميزاني ــن المقــ ــة المملكــة 2030، مــ ظــل رؤي

مــــن الناتــــج المحلــــي اإلجمالــي، مــع توقــع اســتمرار تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة علــى المــدى 

المتوســط تتماشــى مــع مســتهدفات التخطيــط المالــي ومؤشــرات االســتدامة الماليــة. وتجــدر 

اإلشارة إلــــى أنــــه ســــيتم توجيــــه مبالــــغ الفوائــــض المتحققــــة فــــي الميزانيــــة لتعزيــــز االحتياطيات 

الحكوميــــة ودعــــم الصناديــق الوطنيــة والنظـــر فـــي إمكانيـــة التعجيـــل فــي تنفيــذ بعــض البرامــج 

والمشـــاريع االســتراتيجية ذات البعــــد االقتصــادي واالجتماعــي، وســــداد جــــزء مــــن الديــــن العــــام 

وذلــك حســــب ظــــروف الســــوق.

مــن المتوقــع االســتمرار فــي عمليــات االقتــراض المحليــة والخارجيــة بهــدف ســـداد أصـــل الديـــن 	 

المســتحق خــال العــام 2023م وعلــى المــدى المتوســط، واســتغال الفــرص المتاحــة حســب 

أوضــاع الســوق لتنفيــذ عمليــات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصــل 

الديــن لألعــوام القادمــة، ولتمويــل بعــض المشــاريع االســتراتيجية، باإلضافــة إلــى اســتغال فــرص 

األســواق لتنفيــذ عمليــات التمويــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــل اإلنفــاق التحولــي للمشــاريع 

الرأســمالية والبنيــة التحتيــة. 

كمــا تهــدف ميزانيــة العــام 2023م إلــى تقويــة المركــز المالــي للحكومــة، مــن خــال الحفــاظ علــى 	 

مســتويات آمنــة مــن االحتياطيــات الحكوميــة لتعزيــز قــدرة المملكــة علــى التعامــل مــع الصدمــات 

الخارجيــة، حيــث تســتهدف السياســة الماليــة تعزيــز االحتياطيــات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي 

الســعودي بجــزء مــن الفوائــض المتوقــع تحقيقهــا. 



البيـــــــــــــــان
التمهيدي

أهم المستهدفات المالية
والمؤشـــرات االقتصاديـــة
في العام 2023م والمدى المتوسط
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بعــد انحســار آثــار الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي خــال عــام 2021م،  شــهد عــام 2022م 

العديــد مــن التطــورات التــي أثــرت علــى نمــو االقتصــاد العالمــي مــن تبعــات الجائحــة، إذ ُيتوقــع تباطــؤ 

نمــو االقتصــاد العالمــي خــال العــام 2022م نتيجــة لتراجــع النشــاط االقتصــادي للــدول المتقدمــة 

والــدول الصاعــدة والناميــة وفــي مقدمتهــا الواليــات المتحــدة والصيــن؛ ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس  

إلــى التداعيــات الجيوسياســية والتــي انعكســت بشــكل خــاص علــى ارتفــاع أســعار الغــذاء والطاقــة 

ممــا ســاهم فــي دفــع معــدالت التضخــم لارتفــاع بشــكل كبيــر لــدى العديــد مــن دول العالــم؛ كمــا 

صاحــب ذلــك تشــديد للسياســة النقديــة مــن قبــل البنــوك المركزيــة ممــا حــد مــن وتيــرة نمــو االقتصــاد 

العالمــي؛ األمــر الــذي دفــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر يوليــو 

2022م إلــى تخفيــض توقعاتــه لنمــو االقتصــاد العالمــي لتصــل النســبة إلــى 3.2% فــي عــام 2022م، 

و2.9% فــي عــام 2023م، وذلــك بانخفــاض عــن تقديراتــه الســابقة فــي شــهر أبريــل مــن العام 2022م 

بمقــدار 0.4 و 0.7 نقطــة مئويــة لعامــي 2022م و 2023م علــى التوالــي، كمــا خفــض صنــدوق النقــد 

الدولــي توقعاتــه للنمــو االقتصــادي فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة بنحــو 0.8 و1.0 نقطــة مئويــة 

عنــد 2.5% و1.4% لعامــي 2022م و2023م علــى التوالــي. فــي حيــن ُتشــير توقعــات صنــدوق النقــد 

الدولــي إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم العالمــي ليصــل إلــى 8.3% لعــام 2022م، كمــا يتوقــع أن يصــل 

معــدل التضخــم نحــو 6.6% فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة و9.5% فــي اقتصــادات األســواق 

الصاعــدة واالقتصــادات الناميــة لعــام 2022م. 

2022*20202021معدالت النمو
توقعات

*2023
توقعات

2.9%3.2%6.1%-3.1%االقتصاد العالمي
1.4%2.5%5.2%-4.5%اقتصادات الــدول المتقدمة

3.9%3.6%6.8%-2.0%اقتصــادات األســواق الصاعــدة والدول النامية
1.0%2.3%5.7%-3.4% الواليــات المتحــدة االمريكية

4.6%3.3%8.1%2.2%الصين
1.7%1.7%1.7%-4.5%اليابان
6.1%7.4%8.7%-6.6%الهند 

1.2%2.6%5.4%-6.3%منطقــة اليورو
3.7%7.6%3.2%-4.1%المملكة العربية الســعودية

5.7%8.3%4.7%3.2%التضخــم العالمي
3.3%6.6%3.1%0.7%التضخــم فــي اقتصادات الــدول المتقدمة

7.3%9.5%5.9%5.2%التضخــم في األســواق الصاعــدة والدول النامية

أ/  تقديرات المؤشـــرات االقتصادية
     للعام 2023م والمدى المتوسط

1.  نمو االقتصاد العالمي

المصدر: *تقريـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي )آفاق االقتصـــاد العالمي( لشهر يوليو 2022م.
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متوسط أسعار العقود اآلجلة لخام برنت

Reuters :المصدر

ــادر فــــي يونيــــو 2022م إلــى أن  ــره عــن االقتصــاد العالمــي الصــ كمــا أشــار البنــك الدولــي فــــي تقريــ

الجائحــة ستســتمر علــى األرجــح فــي الحــد مــن األنشــطة االقتصاديــة فــي المــدى القريــب، إضافــة إلــى 

التباطــؤ الملحــوظ فــي االقتصــادات المتقدمــة ومنهــا الواليــات المتحــدة واألســواق الصاعــدة كالصيــن، 

والتــي ســتؤثر علــى الطلــب الخارجــي فــي اقتصــادات األســواق الصاعــدة والــدول الناميــة. كمــا أشــار  إلــى 

أن اســتمرار تعطــل ساســل اإلمــداد، وارتفــاع مســتويات التضخــم، وانعــكاس التحديــات الجيوسياســية 

علــى أســواق الطاقــة ســتؤدي إلــى المزيــد مــن التباطــؤ فــي نمــو االقتصــاد العالمــي، مــع توصيتــه 

بضــرورة االســتجابة القويــة والفّعالــة علــى صعيــد سياســات االقتصــاد الكلــي والسياســات الهيكليــة على 

المســتويين العالمــي والمحلــي.

وفيما يخص أســواق البترول، فقد ارتفع متوســط أســعار العقود اآلجلة لخام برنت منذ بداية العام 

2022م وحتــى نهايــة شــهر أغســطس مــن نفــس العــام بنســبة 55% ليســجل حوالــي 104.04 دوالر 

للبرميــل مقابــل 67.06 دوالر للبرميــل خــال نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. كمــا ســجلت أســعار العقود 

اآلجلــة لخــام برنــت خــال العــام 2022م أعلــى مســتوياتها منــذ يوليــو 2008م، ليصــل ســعر اإلغــاق إلــى 

127.98 دوالر للبرميــل فــي 8 مــارس 2022م. وبالرغــم مــن حالــة عــدم اليقيــن التــي مــرت بهــا األســواق 

العالميــة خــال العــام فــي ظــل األحــداث الجيوسياســية والمخــاوف االقتصاديــة وتشــديد السياســات 

النقديــة لكبــح جمــاح التضخــم حــول العالــم، فقد اتســم ســوق البترول باالســتقرار مقارنة بأســواق الطاقة 

األخرى كالغاز الطبيعي والفحم والكهرباء، حيث أســهم اتفاق أوبك+ في دعم اســتقرار أســواق البترول 

بشــكل خــاص، وموازنــة العــرض مــع التعافــي المتــدرج للطلــب العالمــي علــى البتــرول بعــد انحســار جائحــة 

كورونا.
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وفيمــا يتعلــق باإلمــدادات فقــد ارتفــع متوســط إنتــاج المملكــة منــذ بدايــة العــام 2022م حتــى نهايــة 

شــهر أغســطس بنســبة 20% ليصــل إلــى حوالــي 10.5 مليــون برميــل يوميــًا، وبارتفــاع مقــداره 1.8 مليــون 

برميــل يوميــًا مقارنــًة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، ويعــزى ذلــك االرتفــاع إلــى الجهــود المبذولــة 

التــي قدمتهــا اتفاقيــة أوبــك+ لدعــم اســتقرار األســواق وكفــاءة أدائهــا لمصلحــة المشــاركين في الســوق 

والصناعــة البترولية.
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وبحســب التقريــر الشــهري ألســواق البتــرول الصــادر عــن منظمــة أوبــك فــي أغســطس 2022م، مــن 

المتوقــع أن يســجل الطلــب العالمــي علــى البتــرول لعــام 2022م نمــًوا بنحــو 3.1 مليــون برميــل يومًيــا 

مقارنــة بالعــام الســابق ليصــل إلــى 100.03 مليــون برميــل يومًيــا. ومــن المتوقــع نمــو الطلــب العالمــي 

ــا.  ــا ليصــل إلــى 102.72 مليــون برميــل يومًي ــرول لعــام 2023م بنحــو 2.7 مليــون برميــل يومًي علــى البت

 )Non-OECD( والجديــر بالذكــر أن حصــة الــدول غيــر األعضــاء فــي منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة

تشــكل النســبة األكبــر مــن النمــو لعــام 2023م، بمــا يعــادل 2.1 مليــون برميــل يومًيــا، وُيعــزو التقريــر ذلــك 

االرتفــاع إلــى التعافــي االقتصــادي فــي تلــك الــدول وارتفــاع الطلــب علــى الوقــود فــي قطــاع النقــل 

والصناعــة والبتروكيماويــات. 
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2.  تطورات االقتصاد المحلي

بالرغــم مــن المخــاوف واألزمــات التــي يشــهدها العالــم والتحديــات المصاحبــة لهــا وتأثيرهــا علــى 

تباطــؤ االقتصــاد العالمــي متأثــرة بتزايــد الضغــوط التضخميــة الناجمــة عــن تداعيــات جائحــة كورونــا 

ــرات الجيوسياســية والتــي ألقــت بظالهــا ســلًبا علــى ساســل اإلمــداد العالميــة، إال أن قــوة  والتوت

ومتانــة االقتصــاد الســعودي مكنــت المملكــة مــن مواجهــة هــذه األزمــات، حيــث كان التراجــع فــي 

معــدالت النمــو أثنــاء الجائحــة محــدوًدا مقارنــة بــدول العالــم خــال عــام 2020م. تلــى ذلــك تحقيــق 

معــدل نمــو إيجابــي بلــغ 3.2%  خــال العــام 2021م، ومعــدالت نمــو مرتفعــة خــال النصــف األول 

مــن عــام 2022م هــي األعلــى منــذ مــا يزيــد عــن 10 أعــوام، ومــع توقــع االســتمرار فــي تحقيــق 

معــدالت نمــو إيجابيــة فــي مختلــف األنشــطة االقتصاديــة وذلــك بفضــل التدابيــر التــي اتخذتهــا 

ــز النشــاط االقتصــادي، وتخفيــف األعبــاء المعيشــية مــن خــال سياســات  الحكومــة مــن دعــم وتعزي

وإجــراءات الحتــواء معــدالت التضخــم العالميــة كتحديــد ســقف ألســعار البنزيــن باإلضافــة إلــى ضمــان 

وفــرة المنتجــات الغذائيــة فــي األســواق المحليــة التــي ســاهمت في خلق نوع مــن اليقين والطمأنينة 

لــدى المواطنيــن، وزيــادة االعتمــادات لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة، مــع المواصلــة فــي الوقــت نفســه 

فــي تنفيــذ خطــط ومبــادرات تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. 

للنمــو  مرتفعــة  إيجابيــة  معــدالت  علــى  المحافظــة  اســتمرار  المتوقــع  مــن  ذلــك،  ضــوء  علــى 

للنمــو  رئيســيين  عامليــن  خــال  مــن  المتوســط،  المــدى  وعلــى  2023م  عــام  خــال  االقتصــادي 

مــن  العديــد  فــي  القائمــة  للجهــود  انعكاًســا  وذلــك  واالســتهاك،  االســتثمار  همــا  االقتصــادي 

.2030 المملكــة  رؤيــة  ضمــن  القطاعيــة  واالســتراتيجيات  الهيكليــة  اإلصاحــات 

وبالنظـــر إلـــى توقعـــات كامـــل عـــام 2022م، فمـــن المتوقـــع أن يســـجل الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 

ــا بنمــو كل مــن الناتــج المحلــي لألنشــطة  ــبة 8.0% فــي عــام 2022م، مدعوًم ــي نمــًوا بنسـ الحقيقـ

النفطيــة وكذلــك الناتــج المحلــي لألنشــطة غيــر النفطيــة، الــذي مــن المتوقــع أن يحقــق نمــًوا بمعــدل 

5.9% فــي ظــل األداء اإليجابــي للمؤشــرات االقتصاديــة خــال النصــف األول مــن العــام. ويقــود هــذا 

النمــو نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنــادق مدفوًعــا بقــرار رفــع اإلجــراءات االحترازيــة 

المتعلقــة بالجائحــة وزيــادة الطاقــة االســتيعابية لألنشــطة االقتصاديــة، بمــا فــي ذلــك موســم الحــج 

ــا علــى معــدالت االســتهاك الخــاص خصوًصــا  والعمــرة ومواســم الســعودية، التــي انعكســت إيجاًب

بعــد زيــادة معــدالت الحجــاج والمعتمريــن. كمــا يتوقــع نمــو نشــاط الصناعــات التحويليــة مدفوًعــا 
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بالنمــو فــي عــدد المصانــع التــي بــدأت فــي اإلنتــاج منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 

الحالــي بحوالــي 721 مصنًعــا بإجمالــي اســتثمارات بلغــت 19.1 مليــار ريال حســب بيانــات وزارة الصناعة 

والثــروة المعدنيــة؛ ممــا ســاهم فــي نمــو الصــادرات الســلعية غيــر النفطيــة  حتــى الربــع الثانــي مــن عــام 

2022م بنســبة 43% مقارنــة بعــام 2021م. وفــي المقابــل فــإن االســتثمار الخــاص قــد حقــق خــال 

النصــف األول مــن عــام 2022م نمــًوا علــى أســاس ســنوي بنســبة 21.9% فيمــا حقــق االســتثمار 

األجنبــي المباشــر نمــًوا علــى أســاس ســنوي فــي الربــع األول مــن العــام 2022م بمعــدل %9.5، 

وبلــغ عــدد الصفقــات االســتثمارية المنجــزة خــال النصــف األول مــن عــام 2022م 150 صفقــة ممــا 

ســينعكس إيجابًيــا علــى االقتصــاد المحلــي.

كمــا تشــير التوقعــات األوليــة إلــى تســجيل الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك “معــدل التضخــم” 

ارتفاًعــا بحوالــي 2.6% لكامــل العــام 2022م. ممــا يشــير إلــى بقــاء معــدالت التضخــم فــي المملكــة 

عنــد مســتويات مقبولــة مقارنــة باألوضــاع العالميــة، ويعــود ذلــك إلــى التدابيــر االســتباقية التــي 

اتخذتهــا الحكومــة الحتــواء االرتفــاع فــي األســعار ووفــرة المخــزون الغذائــي، بالرغــم مــن ارتفــاع 

معــدالت التضخــم العالميــة والتــي تعــزى إلــى عــودة األعمــال إلــى طبيعتهــا بعــد انحســار آثــار جائحــة 

كوفيــد-19، ومــا ترتــب عليهــا مــن الزيــادة المطــردة فــي وتيــرة الطلــب نتيجــًة للتوســع فــي السياســات 

الماليــة لبعــض الــدول، مقابــل التحديــات التــي يواجهــا جانــب العــرض مدفوعــًة بالتأثــر فــي ساســل 

اإلمــداد العالميــة تزامًنــا مــع األوضــاع الجيوسياســية التــي شــهدها العالــم فــي مطلــع العــام الحالــي، 

ــا.  والتــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار الســلع األساســية والخدمــات اللوجســتية عالمًي

كمــا كان لتحســن األداء االقتصــادي الــدور الكبيــر فــي تراجــع معــدل البطالــة للســعوديين خــال 

الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي حيــث بلــغ 9.7% مقارنــة بـــ 11.0% فــي نهايــة عــام 2021م، حيــث 

ُتعــد النســبة األقــل خــال األعــوام العشــر الماضيــة، والتــي كانــت نتيجــًة للعديــد مــن المبــادرات  مثــل 

مبــادرات التوطيــن، ومبــادرة تمكيــن المــرأة التــي نتــج عنهــا ارتفــاع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل 

لتصــل إلــى نســبة 35.6% خــال الربــع الثانــي مــن العــام الحالــي، متجــاوزة بذلــك مســتهدف الرؤيــة 

لعــام 2030 عنــد مســتوى 30%، ومقابــل مــا كانــت عليــه نســبة مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل 

إلــى مســاهمات صنــدوق  باإلضافــة  عــام 2016م،  المملكــة عنــد 19.3% فــي  رؤيــة  بدايــة  فــي 

االســتثمارات العامــة فــي اســتحداث قطاعــات جديــدة وواعــدة، والــذي بــدوره انعكــس إيجاًبــا علــى 

معــدالت التوظيــف مــن خــال زيــادة فــرص التوظيــف المباشــر وغيــر المباشــر فــي هــذه القطاعــات. 
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تعتبــر تنميــة وتنويــع االقتصــاد مــن أهــم مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، حيــث تســعى جميــع 

القطاعــات الحكوميــة وبالتكامــل مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق متطلبــات هــذا المســتهدف، ويعتبــر 

صنــدوق االســتثمارات العامــة أحــد ركائــز التنــوع االقتصــادي فــي المملكــة، والــذي يســتهدف بشــكل 

مســتمر االســتثمار فــي عــّدة مجــاالت وقطاعــات واعــدة، منهــا قطــاع الســياحة والضيافــة كمشــروع 

“البحــر األحمــر” الــذي يســتهدف االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى والمتضمنة تشــغيل المطــار و16 فندًقا 

خــال عــام 2023م، كذلــك إطــاق “مجموعــة بوتيــك” المتخصصــة فــي الضيافــة الفندقيــة الفاخــرة 

فــي ينايــر 2022م. إضافــة إلــى اســتثمارات الصنــدوق فــي قطــاع األغذيــة والزراعــة فــي المملكــة مــن 

خــال توســع الصنــدوق فــي اســتثمارته فــي شــركة ســالك بشــكل كبيــر وإطــاق الشــركة الســعودية 

ــر القطــاع  ــز التحــول الرقمــي وتطوي للقهــوة فــي مايــو 2022م،  كمــا أن الصنــدوق عمــل علــى تعزي

العقــاري المحلــي عبــر إطــاق الشــركة الوطنيــة لخدمــات التســجيل العينــي للعقــار فــي ســبتمبر 

2022م.

كمــا ُأطلقــت اســتراتيجية “صنــدوق التنميــة الوطنــي” التــي تســتهدف أن يكــون الصنــدوق داعــم 

للتنميــة المســتدامة للقطاعــات االقتصاديــة مــن خــال توفيــر التمويــل للصناديــق والبنــوك التنمويــة 

علــى المــدى الطويــل، وأن يكــون الصنــدوق منصــة تمويليــة تســهم فــي تنويــع االقتصــاد وتطويــره، 

ورفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي للمملكــة. 

وتأتــي التوقعــات اإليجابيــة لاقتصــاد الســعودي للعــام 2023م امتــداًدا للتطــورات اإليجابيــة 

لــألداء الفعلــي فــي النصــف األول مــن العــام 2022م، حيــث تمــت مراجعــة تقديــرات معــدالت النمــو 

االقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2023م والمــدى المتوســط، إذ تشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 3.1%، مدعوًمــا بنمــو الناتــج المحلــي لألنشــطة غيــر 

النفطيــة مــع اســتمرار قيــادة القطــاع الخــاص فــي النمــو االقتصــادي، والمســاهمة فــي زيــادة خلــق 

الوظائــف فــي ســوق العمــل، باإلضافــة إلــى اســتمرار تحســن الميــزان التجــاري للمملكــة، واالســتمرار 

فــي تنفيــذ برامــج رؤيــة المملكــة 2030، وتحقيــق األنشــطة االقتصاديــة لمعــدالت نمــو إيجابيــة خــال 

العــام 2023م وعلــى المــدى المتوســط. 

وتبًعــا للتطــورات فــي األنشــطة االقتصاديــة، يتوقــع أن يســاهم برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة 

والخدمــات اللوجســتية “ندلــب” وتنفيــذ مبــادرات “االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل” فــي تحقيــق قيمــة 

مضافــة عاليــة فــي االقتصــاد. إضافــًة إلــى الــدور المهــم الســتراتيجية االســتثمار التــي تعــزز إســهامات 
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فعلي*
2021

توقعات**
2022

تقديرات**

202320242025

المؤشرات االقتصادية

4.5%6.0%3.1%8.0%3.2%نمــو الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي

3,1263,9273,8793,9664,247الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

2.0%2.1%2.1%2.6%3.1%التضخم

* المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصاء
** تقديــرات أولية

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط
)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(

مختلــف المســتثمرين فــي منظومــة االســتثمار. باإلضافــة إلــى نظــام االســتثمار الجديــد الذي ســيكون 

محفــز أساســي فــي بيئــة االســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتيــح النظــام المســاواة 

فيمــا بيــن المســتثمر الســعودي وغيــر الســعودي، وتوحيــد إجــراءات إصــدار التصاريــح. إضافــة إلــى 

الجهــود المســتمرة فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى والمبــادرات المعلنــة مثــل إنشــاء الهيئــة الســعودية 

لتســويق االســتثمار والتي تهدف إلى تشــجيع االســتثمار في الســعودية وإبراز األنشــطة االســتثمارية 

فــي كافــة القطاعــات. ومبــادرة “الســعودية الخضــراء” التــي تمثــل تّوجــه المملكــة نحــو مكافحــة التغيــر 

المناخــي والتــي ســتوفر فرًصــا اســتثمارية ضخمــة للقطــاع الخــاص، إضافــة إلــى مبــادرة “االســتثمار 

الجــريء” التــي تعــّد ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع المالــي والتــي تســتهدف دعــم االســتثمارات فــي 

الشــركات الناشــئة القابلــة للنمــو الســريع.
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تســتهدف حكومــة المملكــة اســتكمال مســيرة اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة التــي أجرتهــا 

تحــت مظلــة رؤيــة 2030 والمحافظــة علــى االســتدامة الماليــة، والتــي تشــمل تبنــي سياســات ماليــة 

تســاهم فــي الحفــاظ علــى االســتدامة الماليــة، وتطويــر إدارة الماليــة العامــة ورفــع جــودة التخطيــط 

المالــي لتعزيــز النمــو االقتصــادي واالســتخدام األكثــر كفــاءة للموارد. كما تســتهدف السياســة المالية 

علــى المــدى المتوســط تقويــة المركــز المالــي للمملكــة لمواجهــة الصدمــات الخارجيــة، مــن خــال 

المحافظــة علــى مســتويات االحتياطيــات الحكوميــة عنــد مســتويات مناســبة، واســتدامة مؤشــرات 

الديــن العــام. 

وفــــي هــــذا اإلطــار تعكـــس ميزانيـــة عــام 2023م التقــدم فــي تنفيــذ البرامــج والمشــاريع الداعمــة 

للنمــو والتنــوع االقتصــادي، وتحســين الخدمــات العامــة، وتعزيــز برامــج أنظمــة الرعايــة والحمايــة 

االجتماعيــة، مــع الحفــاظ علــى المكتســبات التــي تحققــت فــــي الســــنوات الســــابقة علــى جانــب 

الماليــة العامــة، حيــــث مــــن الُمقــدر أن تحقــق ميزانيــة العــام 2023م فائًضــا بنحــــو 0.2% مــــن الناتــــج 

المحلــــي اإلجمالــي، مــع توقــع اســتمرار تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة علــى المــدى المتوســط تدعــم 

االستدامة المالية. وتجــدر اإلشارة إلــى أنــه ســيتم توجيــه مبالــغ الفوائــض المتحققــة فــي الميزانيــة 

لتعزيــــز االحتياطيــات الحكوميــــة ودعــــم الصناديــق الوطنيــة والنظـــر فـــي إمكانيـــة التســريع فــي تنفيــذ 

بعــض البرامــج والمشـــاريع االســتراتيجية ذات البعــــد االقتصــادي واالجتماعــي، وســــداد جــــزء مــــن 

ــام حســــب ظــــروف الســــوق وذلــك فــي إطــار آليــة التعامــل مــع الفوائــض الماليــة ضمــن  الديــــن العــ

برنامــج االســتدامة الماليــة.
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في العام 2023م والمدى المتوسط
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فعلي
2021

ميزانية
2022

توقعات
2022

تقديرات

202320242025

المالية العامة

9651,0451,2221,1231,1461,205إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0399551,1321,1141,1251,134إجمالي 

909092171-73عجز/فائــض الميزانية

1.7%0.5%0.2%2.3%2.5%-2.3%كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

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

1.   اإليرادات

تواصــل الحكومــة جهودهــا فــي تطبيــق المبــادرات واإلصاحــات الهيكليــة التــي تــم تنفيذهــا خــال 

الســنوات الماضيــة والتــي تهــدف إلــى تنويــع االقتصــاد وتعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة المرتبطــة 

ــل بمــا  بطبيعتهــا بالنشــاط االقتصــادي وذلــك لضمــان اســتدامتها علــى المــدى المتوســط والطوي

يســاهم فــي تنفيــذ خطــط التحــول االقتصــادي وتمويــل المشــاريع التنمويــة والنفقــات ذات البعــد 

إلــى  الهيكليــة باإلضافــة  المبــادرات والتحــوالت  االجتماعــي واالقتصــادي. حيــث ســاهمت هــذه 

الجهــود المســتمرة فــي تطويــر اإلدارة الضريبيــة وتحســين إجــراءات التحصيــل فــي نمو نســبة اإليرادات 

غيــر النفطيــة إلــى الناتــج المحلــي غيــر النفطــي منــذ بــدء تطبيــق برامــج رؤيــة المملكــة 2030 حتــى 

بلغــت نســبتها حتــى نهايــة عــام 2021م 18.4% مقابــل 9.3% فــي عــام 2015م.

ُتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2023م ســيبلغ نحــو 1,123 مليــار 

ريــال، بانخفــاض نســبته 8.1% عــن الُمتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2022م، ويعــود ذلــك للتوجــه الــذي 

تتبنــاه الحكومــة فــي بنــاء تقديــرات اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة فــي الميزانيــة علــى معاييــر 

تتســم بالتحفــظ وذلــك تحســًبا ألي تطــورات قــد تطــرأ علــى االقتصــاد المحلــي والعالمــي. وعنــد 

المقارنــة بتقديــرات الميزانيــة المعتمــدة للعــام 2022م مــن المتوقــع أن ينمــو إجمالــي اإليــرادات 

بنســبة 7.4% وذلــك نتيجــة التحســن الملحــوظ فــي األنشــطة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى أن ميزانيــة 

ــة عــدم اليقيــن  ــرة بحال ــر تتســم بالتحفــظ متأث ــاًء علــى معايي ــم تقديرهــا بن عــام 2022م المعتمــدة ت

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط

)2021 - 2025م(
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المصاحبــة آلثــار الجائحــة أثنــاء اإلعــداد. ومــن الُمقــّدر أن يســتمر إجمالــي اإليــرادات فــي النمــو ليصــل 

إلــى حوالــي 1,205 مليــار ريــال فــي العــام 2025م مدعوًمــا بتوقعــات النمــو االقتصــادي المحلــي 

والعالمــي علــى المــدى المتوســط باإلضافــة إلــى جهــود الحكومــة المســتمرة فــي تنويــع االقتصــاد 

ــرادات نظــًرا الرتباطهــا بالنمــو االقتصــادي.  ــز اإلي والــذي بــدوره سيســاهم فــي تعزي

سيناريوهات اإليرادات سيناريوهات اإليرادات 

2023م  لعــام  لإليــرادات  إعــداد ســيناريوهات  تــم  والمحليــة،  العالميــة  التطــورات  وفــي ضــوء 

كالتالــي:

ســيناريو أساســي يســتند علــى التطــورات العالميــة والمحليــة، وهــو المســتخدم لتقديــر ســيناريو أساســي يســتند علــى التطــورات العالميــة والمحليــة، وهــو المســتخدم لتقديــر 	 	 

اإليــرادات فــي الميزانيــة.اإليــرادات فــي الميزانيــة.

سيناريو يأخذ في االعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو األساسي.سيناريو يأخذ في االعتبار تحقق إيرادات بمستويات أقل من السيناريو األساسي.	 	 

سيناريو يأخذ في االعتبار تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو األساسي.سيناريو يأخذ في االعتبار تحقق إيرادات بمستويات أعلى من السيناريو األساسي.	 	 

 السيناريو األقل

1,192
1,114

78

1,123 1,114

9

1,026
1,114

(88)

السيناريو األساسي السيناريو  األعلى

اإليرادات النفقات (عجز)/ فائض الميزانية

سيناريوهات اإليرادات لعام 2023م
)مليار ريال(
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22.   النفقات .   النفقات 

فــي إطــار أعمــال حكومــة المملكــة نحــو تعزيــز الماليــة العامــة وتحقيــق المســتهدفات التنمويــة 

المتوســط  المــدى  علــى  النفقــات  أســقف  لتقديــرات  المســتمرة  المراجعــة  تتــم  واالقتصاديــة، 

وتحديثهــا وفًقــا لنتائــج اإلصاحــات الماليــة والمســتجدات االقتصاديــة. وبالنظــر لمــا يشــهده اقتصــاد 

ــم  ــة، ت ــي علــى المســاحة المالي ــة وانعكاســها اإليجاب ــر النفطي ــرادات غي ــادة فــي اإلي المملكــة مــن زي

مراجعــة أســقف النفقــات علــى المــدى المتوســط بمــا يعكــس االرتفــاع فــي اإليــرادات الهيكليــة دون 

التأثيــر علــى تحقيــق مســتهدفات االســتدامة الماليــة وبمــا يمّكــن مــن تســريع تنفيــذ االســتراتيجيات 

المناطقيــة والقطاعيــة.

تمضــي الحكومــة قدًمــا فــي عمليــة اإلصاحــات االقتصاديــة والهيكليــة الراميــة لتعزيــز النمــو 

االقتصــادي واالســتدامة الماليــة، مــن خــال رفــع كفــاءة وفاعليــة اإلنفــاق والضبــط المالــي، مراعيــًة 

األوضــاع االقتصاديــة التــي يشــهدها العالــم علــى جميــع األصعــدة، حيــُث تولي الحكومــة أهمية كبيرة 

لمنظومــة الدعــم والحمايــة االجتماعيــة لضمــان وحمايــة المواطنيــن مــن التأثــر بالتداعيــات المحليــة 

والعالميــة، كمــا تعتــزم الحكومــة اســتمرارها فــي تمكيــن القطــاع الخــاص وتحفيــز البيئــة االســتثمارية 

فــي المملكــة، باإلضافــة لتنفيــذ المشــاريع الكبــرى والبرامــج التــي تحقــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 

2030 ذات البعــد واألثــر االقتصــادي واالجتماعــي لزيــادة المســاهمة فــي رفــع معــدالت النمــو 

االقتصــادي للعــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط. ومــن الُمقــدر أن يبلــغ إجمالــي النفقــات حوالــي 

1,114 مليــار ريــال فــي العــام المالــي القــادم 2023م، وأن يصــل ســقف النفقــات إلــى حوالــي 1,134 

مليــار ريــال فــي عــام 2025م.

33.   التمويل والدين العام.   التمويل والدين العام

لتلبيــة احتياجــات المملكــة مــن التمويــل، تعمــل وزارة الماليــة بالتعــاون مــع المركــز الوطنــي إلدارة 

الديــن علــى إعــداد خطـــة ســـنوية لاقتــراض وفــق اســتراتيجية الديــن متوســطة المــدى، والتــي تهــدف 

إلى تنويـــع مصادر التمويل بيـــن محليـــة وخارجيـــة، والوصول إلى أســـواق الديــــن العالميــــة لتعزيز مكانة 

المملكــة فــي األســواق الدوليــة ضمــــن أطــــر وأســــس مدروســــة إلدارة المخاطــــر، كمــــا تراعــــي هــــذه 

االســتراتيجية مســــتهدفات رؤيــــة المملكــــة 2030 فــــي تعزيــــز نمــــو القطــــاع المالــــي وتعميق ســوق 

الديــن المحلــي.
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كمــا تســتهدف االســتراتيجية تنويــع أدوات التمويــل مــا بيــن إصــدار الســندات والصكــوك والقــروض 

باإلضافــة إلــى اســتمرار البحــث فــي أســواق ومنهجيــات تمويــل جديــدة مــن خــال التمويــل الحكومــي 

البديــل وذلــك لتمويــل المشــاريع والبنــى التحتيــة والتمويــل عبــر وكاالت ائتمــان الصــادرات، حيــث 

يأتــي ذلــك ضمــن اســتراتيجية الــوزارة لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشــاريع االســتراتيجية والتنمويــة 

الكبــرى فــي المملكــة. 

وعلــى الرغــم مــن توقعــات تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة خــال العــام 2023م، إال أن الحكومــة 

الديـــن  أصـــل  ســـداد  بهــدف  والخارجيــة  المحليــة  االقتــراض  فــي عمليــات  االســتمرار  إلــى  تهــدف 

المســتحق خــال العــام 2023م وعلــى المــدى المتوســط واســتغال الفــرص المتاحــة حســب أوضــاع 

الســوق لتنفيــذ عمليــات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي لســداد مســتحقات أصــل الديــن لألعــوام 

القادمــة وتمويــل بعــض المشــاريع االســتراتيجية، باإلضافــة إلــى اســتغال فــرص األســواق لتنفيــذ 

عمليــات التمويــل الحكومــي البديــل بهــدف تمويــل المشــاريع الرأســمالية والبنيــة التحتيــة. 

الجديــر بالذكــر أنــه خــال عــام 2022م، نفــذ المركــز الوطنــي إلدارة الديــن عمليــة شــراء ُمبكــر  

لســداد جــزء مــن مســتحقات أصــل الديــن المحلــي لألعــوام 2023م، 2024م، و2026م، وإصــدار 

صكــوك محليــة مقابلهــا. كمــا قــام المركــز باســتغال الفــرص المتاحــة خــال العــام الحالــي 2022م 

لخفــض احتياجــات التمويــل لعــام 2023م مــن خــال تنفيــذ عمليــات تمويليــة ُمســبقة، حيــث تســاهم 

تلــك العمليــات فــي خفــض مخاطــر إعــادة التمويــل علــى محفظــة الديــن فــي ظــل تقلبــات األســواق 

وأســعار الفائــدة والحفــاظ علــى متوســـــط عمـــــر المحفظــة. حيــث ارتفــع متوســط عمــر محفظــة الديــن 

إلــى 9.5 ســنوات بنهايــة العــام 2021م مقارنــة بـــ 9.4 ســنوات بنهايــة العــام 2020م. 

كمــا تهــدف ميزانيــة العــام 2023م إلــى تقويــة المركــز المالــي للحكومــة مــن خــال الحفــاظ علــى 

مســتويات آمنــة مــن االحتياطيــات الحكوميــة لتعزيــز قــدرة المملكــة علــى التعامــل مــع الصدمــات 

الخارجيــة، حيــث تســتهدف السياســة الماليــة تعزيــز االحتياطيــات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي 

الســعودي بجــزء مــن الفوائــض الُمتوقــع تحقيقهــا. 



البيـــــــــــــــان
التمهيدي

أهم االستراتيجيات والمشاريع
علـــــــــى المـــــــــدى المتوســـــــــط
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استراتيجية تنمية السياحة الوطنية 

تــم إطــاق اســتراتيجية تنميــة الســياحة الوطنيــة فــي عــام 2019م، بهــدف تطويــر قطــاع الســياحة 

فــي المملكــة مشــتملة علــى خمســة محــاور رئيســة تتضمــن تحقيــق الطموحــات االســتراتيجية لرؤيــة 

المملكــة 2030 فــي قطــاع الســياحة وهــي كالتالــي: تعزيــز مكانــة المملكــة كوجهــة ســياحية عالميــة، 

ومســاهمة قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 10%، وتحقيــق 100 مليــون زيــارة 

ســياحية، باإلضافــة إلــى تعزيــز ودعــم القطــاع الخــاص وجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر. ومــن أبــرز 

مــا أنجزتــه االســتراتيجية بنهايــة العــام 2021م تحقيــق 64 مليــون زيــارة ســياحية، إذ بلــغ إجمالــي حجــم 

اإلنفــاق فــي القطــاع الســياحي 81 مليــار ريــال، وخلــق مــا يقــارب 848 ألــف فرصــة وظيفيــة مباشــرة 

وغيــر مباشــرة، ووصــل عــدد التأشــيرات الســياحية إلــى مليــون تأشــيرة. كل تلــك الجهــود عــزّزت مــن نمو 

القطــاع الســياحي فــي المملكــة ممــا انعكــس علــى تقــدم المملكــة فــي المؤشــر العالمــي لتطويــر 

الســفر والســياحة لعشــرة مراكــز عالمًيــا مقارنــة بالعــام 2019م ليســجل المركــز 33 لعــام 2021م. 

كمــا تــم إطــاق برنامــج “رواد الســياحة” خــال شــهر يونيــو مــن العــام الحالــي 2022م والــذي ُيعــد 

األضخــم مــن نوعــه فــي العالــم والهــادف إلــى تنميــة قــدرات 100 ألــف مــن الكفــاءات المحليــة بمــا 

يدعــم القطــاع الســياحي فــي المملكــة.

استراتيجية التقنية المالية

تــم إطــاق اســتراتيجية التقنيــة الماليــة فــي عــام 2022م، وُتعــد أحــد ركائــز برنامــج تطويــر القطــاع 

المالــي التــي تهــدف إلــى أن تكــون المملكــة موطًنــا للتقنيــة الماليــة، ويكــون االبتــكار فــي الخدمــات 

الماليــة هــو األســاس المعتمــد علــى التقنيــة، ممــا يعــزز التمكيــن االقتصــادي للفــرد والمجتمــع؛ 

ولتحقيــق ذلــك ســتعمل االســتراتيجية علــى ترســيخ مكانــة المملكــة فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، 

وتعزيــز اإلطــار التنظيمــي، وتطويــر الكفــاءات فــي قطــاع التقنيــة الماليــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة 

التقنيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز الشــراكات المحليــة والدوليــة. ومــن أبــرز المســتهدفات زيــادة عــدد 

شــركات التقنيــة الماليــة فــي المملكــة لتصــل إلــى 250 شــركة بحلــول عــام 2025م و525 بحلــول 

عــام 2030م، وزيــادة نســبة المعامــات غيــر النقديــة )التعامــات الرقميــة( لتصــل إلــى 70% فــي عــام 

2025م و80% فــي عــام 2030م.

االستراتيجيات
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االستراتيجية الوطنية لالستثمار

تــم إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة لاســتثمار فــي عــام 2021م، والتــي تهــدف إلــى زيــادة جــودة 

التنميــة االقتصاديــة وتنويعهــا فــي إطــار  وحجــم االســتثمارات فــي المملكــة ممــا يســهم بدفــع 

رؤيــة المملكــة 2030، فزيــادة حجــم االســتثمار يمثــل ركيــزة أساســية لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة 

واالجتماعيــة األوســع واألكثــر تنوًعــا. ومــن أبــرز مســتهدفات االســتراتيجية لعــام 2030م تحقيــق 

ــن رأس المــال الثابــت ليصــل  ــادة إجمالــي تكوي ــال، وزي ــد عــن 12.4 تريليــون ري ــة تزي اســتثمارات تراكمي

إلــى 30% كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، باإلضافــة إلــى زيــادة تدفقــات االســتثمار األجنبــي 

المباشــر إلــى نســبة 5.7% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي. أمــا علــى جانــب اإلنجــازات لاســتراتيجية 

الوطنيــة لاســتثمار فقــد ارتفــع نمــو تراخيــص االســتثمار األجنبــي النشــطة بمقــدار 264% فــي الربــع 

الثانــي مــن عــام 2021م مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 2015م. 

استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي

ــم إطــاق اســتراتيجية برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لابتعــاث الخارجــي فــي عــام 2022م،  ت

حيــث تعتبــر مرحلــة جديــدة لابتعــاث وذلــك بهــدف المســاهمة فــي تعزيــز تنافســية المواطنيــن لرفــع 

كفــاءة رأس المــال البشــري، مــن خــال تنميــة قــدرات المملكــة فــي البحــث والتطويــر واالبتــكار، وريــادة 

األعمــال فــي المجــاالت ذات األولويــة، وإعــادة تأهيــل وتعزيــز القــدرات فــي تخصصــات علمية مختلفة 

لتوفيــر كــوادر وطنيــة موهوبــة، حيــث تشــتمل اســتراتيجية برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لابتعــاث 

علــى ثــاث ركائــز اســتراتيجية، تمثلــت الركيــزة األولــى فــي التركيــز علــى التوعيــة واإلعــداد للمبتعثيــن، 

أمــا الركيــزة الثانيــة فُتعنــى بتطويــر مســارات وبرامــج االبتعــاث وتهــدف إلــى تعزيــز تنافســية المملكــة 

ــا، وتأتــي الركيــزة الثالثــة متمثلــة فــي المتابعــة والرعايــة الاحقــة للمبتعثيــن مــن خــال  ــا ودولًي محلًي

اإلرشــاد وتطويــر الخدمــات المقدمــة لهــم.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الســتراتيجية برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لابتعــاث أربعــة مســارات، 

لــكل مســار منهــا مســتهدفات واضحــة ومحــددة، حيــث يســتهدف مســار )الــرواد( ابتعــاث الطــاب 

ــا فــي  إلــى أفضــل 30 مؤسســة تعليميــة فــي العالــم حســب تصنيفــات الجامعــات المعتمــدة عالمًي

جميــع التخصصــات. بينمــا يركــز مســار )البحــث والتطويــر( لتمكيــن منظومــة البحــث واالبتــكار علــى 

ــا إلــى أفضــل المعاهــد والجامعــات حــول العالــم. كمــا يعمــل مســار  ابتعــاث طــاب الدراســات الُعلي
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)إمــداد( علــى تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل فــي تخصصــات محــددة يتــم تحديثهــا بشــكل دوري 

مــن خــال ابتعــاث 70 ألــف مواطــن ومواطنــة إلــى أفضــل 200 جامعــة لضمــان تزويــد ســوق العمــل 

بالكفــاءات المطلوبــة. وآخــر هــذه المســارات هــو مســار )واعــد( الــذي يهــدف إلــى ابتعــاث الطــاب 

فــي القطاعــات والمجــاالت الواعــدة حســب المتطلبــات الوطنيــة للمشــاريع الكبــرى والقطاعــات 

الواعــدة مثــل قطــاع الصناعــة وقطــاع الســياحة وغيرهــا مــن القطاعــات. 

االستراتيجية الوطنية للثقافة

تــم إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة فــي عــام 2019م، حيــث ترتكــز علــى تعزيــز هوية الثقافة 

الســعودية وحفــظ إرثهــا الحضــاري وتطويــر القطــاع الثقافــي فيهــا. وتهــدف هــذه االســتراتيجية إلــى 

تنميــة المســاهمة الســعودية فــي الفنــون والثقافــة، إضافــة إلــى تطويــر وتنويــع فــرص الترفيــه لتلبيــة 

احتياجــات الســكان، والمحافظــة علــى تــراث المملكــة اإلســامي والعربــي والوطنــي والتعريــف بــه، 

وتطويــر قطــاع الســياحة، وإثــراء التجربــة الدينيــة والثقافيــة للحجــاج والمعتمريــن، إضافــة إلــى العنايــة 

باللغــة العربيــة.

وتتمثــل أهــم منجــزات االســتراتيجية الوطنيــة للثقافــة فــي اعتمــاد هيئــة التــراث تســجيل 253 

موقًعــا أثرًيــا وتاريخًيــا جديــًدا فــي الســجل الوطنــي لآلثــار، وذلــك ضمــن جهودهــا الكتشــاف المواقــع 

األثريــة والتاريخيــة فــي المملكــة وتوثيقهــا وتســجيلها وصونهــا، ليصــل مجمــوع المواقــع األثريــة التــي 

تــم تســجيلها فــي الســجل منــذ إنشــائه إلــى 8,429 موقًعــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة، منهــا 680 

موقًعــا فــي مكــة المكرمــة، وفيمــا يخــص اإلنجــازات العالميــة تــم تســجيل منطقــة “حمــى” فــي نجــران 

ضمــن قائمــة اليونســكو للتــراث العالمــي، لتصبــح ســادس موقــع ســعودي فــي القائمــة العالميــة 

للمواقــع التراثيــة.

استراتيجية قطاع األلعاب والرياضات اإللكترونية

تــم إطــاق اســتراتيجية قطــاع األلعــاب والرياضــات اإللكترونيــة كخطــوة جديــدة نحــو الريادة وجعل 

المملكــة مركــًزا عالمًيــا فــي هــذا القطــاع بحلــول عــام 2030م، ممــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة 

المملكــة 2030 فــي تنويــع االقتصــاد وتوفيــر الفــرص الوظيفيــة فــي مختلــف القطاعــات، وتقديــم 

ترفيــه عالــي المســتوى للمواطنيــن والمقيميــن والزائريــن علــى حــد ســواء. حيــث تضــم االســتراتيجية 
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ومحترفــي  ومحبــي  الخــاص  والقطــاع  المواطنيــن  علــى  مباشــر  تأثيــر  ذات  رئيســة  أهــداف  ثاثــة 

الرياضــات واأللعــاب اإللكترونيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، تتمثــل فــي رفــع جــودة الحيــاة مــن خــال 

تحســين تجربــة الاعبيــن وتوفيــر فــرص ترفيهيــة جديــدة، وتحقيــق أثــر اقتصــادي بالمســاهمة فــي 

ــر مباشــر واســتحداث فــرص عمــل  ــال بشــكل مباشــر وغي ــار ري الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنحــو 50 ملي

جديــدة تصــل إلــى أكثــر مــن 39 ألــف فرصــة وظيفيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة بحلــول عــام 2030م، 

وتوفيــر البيئــة التأسيســية لتطويــر الكفــاءات، كمــا تهــدف للوصــول إلــى الريــادة العالميــة وتعزيــز مكانــة 

المملكــة علــى الســاحة الدوليــة، مــن خــال إنتــاج أكثــر مــن 30 لعبــة منافســة عالمًيا في اســتوديوهات 

المملكــة، والوصــول إلــى أفضــل ثــاث دول فــي عــدد الاعبيــن المحترفيــن للرياضــات اإللكترونيــة.

االستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

تــم إطــاق االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية فــي عــام 2021م، ومــن أبــرز 

ــة المملكــة كمركــز لوجســتي لتصبــح مــن  ــة المملكــة 2030 ترســيخ مكان مســتهدفاتها لتحقيــق رؤي

أفضــل 15 دولــة فــي مؤشــر اتصــاالت المطــارات بالعالــم، والتقــدم فــي مؤشــر الخدمــات اللوجســتية 

مــن المرتبــة 49 إلــى المرتبــة 10، كمــا يســتهدف تصنيــف 3 مــدن ســعودية مــن أفضــل 100 مدينــة، 

ورفــع جــودة الحيــاة فــي المــدن بمــا يســاهم فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. وتجــدر اإلشــارة 

إلــى أن االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل والخدمــات اللوجســتية تهــدف إلــى ترســيخ مكانــة المملكــة 

وجعلهــا مركــًزا لوجســتًيا عالمًيــا يربــط القــارات الثــاث، واالرتقــاء بخدمــات ووســائل النقــل كافــة، 

وتعزيــز التكامــل فــي منظومــة الخدمــات اللوجســتية وأنمــاط النقــل الحديثــة لدعــم مســيرة التنميــة 

الشــاملة فــي المملكــة. ومــن منجــزات العــام األول بعــد إطــاق االســتراتيجية: تدشــين الطريــق الرابــط 

بيــن الســعودية وعمــان لتعزيــز ترابــط شــبكة الطــرق، إضافــة إلــى حصــول 4 مطــارات بالمملكــة علــى 

ــزة  مراكــز متقدمــة وفــق تصنيــف تراكــس العالمــي، وحصــول المملكــة العربيــة الســعودية علــى جائ

الطيــران المدنــي العربــي لعــام 2022م، كمــا تــم إطــاق مشــاريع النقــل العــام فــي عــدد مــن مناطــق 

المملكــة، وتوطيــن قطــاع توجيــه المركبــات بنســبة 100% وتســجيل أكثــر مــن 300 ألــف ســائق 

وســائقة فــي هــذا القطــاع، ودخــول 3 موانــئ ضمــن أفضــل 100 مينــاء فــي العالــم حيــث حقــق مينــاء 

الملــك عبداللــه المرتبــة األولــى ومينــاء جــدة اإلســامي المرتبــة الثامنــة، كمــا حقــق مينــاء الملــك 

ــر الدولــي  ــًا; مــن حيــث كفــاءة الموانــىء التشــغيلية، وذلــك وفــق التقري ــز المرتبــة 14 عالمي عبدالعزي

ــًا لعــام 2021م.  ــات عالمي ــئ الحاوي لمؤشــر أداء موان
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المشاريع الكبرى 

مشروع نيوم

ُيعــد المشــروع مركــز عالمــي مســتقبلي للتجــارة واالبتــكار والمعرفــة، لتمكيــن الشــركات الرائــدة 

لتغييــر مســتقبل القطاعــات مثــل قطــاع الطاقــة والنقــل وغيرهــا مــن القطاعــات المســتقبلية، ويمتــد 

مشــروع نيــوم فــي الشــمال الغربــي للمملكــة ويطمــح أن يكــون مدينــة رائــدة فــي الطاقــة النظيفــة، 

وأن يكــون محــرك نمــو رائــد، ومــكان جــاذب للعيــش والعمــل. كمــا ســيحقق “مشــروع نيــوم” ثاثــة 

أهــداف رئيســية تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 2030، تتمثــل فــي تحقيــق معيشــة اســتثنائية، وبيئــة 

أعمــال مزدهــرة، وإعــادة ابتــكار مفهــوم االســتدامة. كمــا تــم إطــاق مشــروع “ذا اليــن” والــذي ُيعــد 

ثــورة فــي الحيــاة الحضريــة، يضــع اإلنســان علــى رأس أولوياتــه بمنحــه تجربــة معيشــة حضريــة غيــر 

مســبوقة مــع الحفــاظ علــى الطبيعــة المحيطــة بــه. وســُيعيد “ذا اليــن” تعريــف مفهــوم التنميــة 

الحضريــة ومــا يجــب أن تكــون عليــه المــدن فــي المســتقبل. وســتبلغ مدينــة “ذا اليــن” 200م عرًضــا، 

ــا فــوق ســطح البحــر. و170 كــم طــواًل، و500م ارتفاًع

مشروع البحر األحمر

ُتعــد وجهــة البحــر األحمــر، وجهــة الســياحة والضيافــة الفاخــرة واألكثــر طموًحــا، ويجــري تطويرهــا 

حــول أحــد كنــوز الطبيعــة المخفيــة فــي العالــم، وهــي أحــد المشــاريع الكبــرى المملوكــة بالكامــل 

لصنــدوق االســتثمارات العامــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مشــروع البحــر األحمــر ســيقدم معاييــر جديــدة 

فــي الســياحة المتجــددة والتنميــة المســتدامة، وســيخلق تجــارب ســياحية فريــدة. ويمتــد المشــروع 

علــى مســاحة 28 ألــف كــم2 وتتضمــن عــدد مــن المعالــم الثقافيــة والتراثيــة التاريخيــة. 

ســيتم تشــغيل هــذه الوجهــة الســياحية بشــكل كامــل بالطاقــة المتجــددة، ممــا يجعلهــا أكبــر وجهة 

تعمــل علــى نظــام الطاقــة المتجــددة خــارج الشــبكة علــى مســتوى العالــم. وستســاهم فــي تحقيــق 

أهــداف رؤيــة الســعودية 2030 بشــكل مباشــر، حيــث تعمــل علــى إبــراز اإلمكانــات الوفيــرة للمملكــة 

وإيجــاد فــرص اقتصاديــة وثقافيــة واجتماعيــة جديــدة.
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مشروع القدية

هــو إحــدى مشــاريع صنــدوق االســتثمارات العامــة المســتلهمة مــن رؤيــة المملكــة 2030، وهــي 

العاصمــة المســتقبلية للترفيــه والرياضــة والثقافــة والفنــون، حيــث ســتصبح وجهــة عالميــة فريــدة 

تقــدم تجارًبــا مبتكــرة وغامــرة فــي مجــاالت الترفيــه والرياضــة والثقافــة والفنــون، بالقــرب مــن العاصمة 

الريــاض حيــث تبلــغ مســاحها 367 مليــون م2، مصممــة حــول خمســة محــاور: الحدائــق والمعالــم 

الســياحية، والرياضــة، والحركــة والتنقــل، كذلــك الثقافــة والفنــون، والطبيعــة والبيئــة. وتســعى القديــة 

إلــى تحقيــق هــدف اقتصــادي واجتماعــي مــزدوج، يتمثــل فــي دفــع مســيرة التنــوع االقتصــادي فــي 

المملكــة. 

مشروع الرياض الخضراء

يعــد مشــروع الريــاض الخضــراء أحــد أكبــر مشــاريع التشــجير الحضــري فــي العالــم، ويهــدف إلــى 

زراعــة أكثــر مــن 7.5 مليــون شــجرة لرفــع نصيــب الفــرد مــن المســاحة الخضــراء فــي مدينــة الريــاض، مــن 

1.7 م2 إلــى 28 م2، بمــا يعــادل 16 ضعًفــا، وزيــادة نســبة المســاحات الخضــراء اإلجماليــة فــي المدينــة 

مــن 1.5% إلــى 9% ممــا يســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة ورفــع اســتدامة وتصنيــف مدينــة الريــاض 

بيــن نظيراتهــا فــي مــدن العالــم.

ويهــدف برنامــج الريــاض الخضــراء إلــى االرتقــاء بالبيئــة العمرانيــة الحضريــة لمدينــة الريــاض، مــن 

خــال تأهيــل وتشــجير الطــرق الرئيســية، وتطويــر حدائــق كبــرى جديــدة فــي المدينــة، وتأهيــل األوديــة 

وروافدهــا، كمــا يقــوم البرنامــج بتشــجير أكثــر مــن 120 حــي ســكني فــي مدينــة الريــاض والتــي تتضمــن 

إنشــاء 3,331 حديقــة جديــدة، وتشــجير الشــوارع ومحيــط المســاجد والمــدارس وتشــجير مواقــف 

الســيارات، وإنشــاء األرصفــة لتوفيــر ممــرات مظللــة للمشــي تحّفــز علــى ممارســة أنمــاط تنقــل صحيــة 

ــة بيــن عناصــر الحــي وشــبكة النقــل العــام، ممــا يعــزز األنشــطة  ــة، وتعــزز الوصولي بيــن ســكان المدين

االجتماعيــة والرياضيــة، ويتيــح التنــزه لســكان مدينــة الريــاض. 

ويســاهم برنامــج الريــاض الخضــراء فــي خفــض درجــات الحــرارة بمقــدار 1.5 إلــى 2 درجــة مئويــة علــى 

مســتوى المدينــة، وبمقــدار 8 درجــات مئويــة تقريبــًا ضمــن مناطــق التشــجير المكثــف باإلضافــة إلــى 

تحســين جــودة الهــواء عبــر الحــد مــن ثانــي أكســيد الكربــون بنســب تتــراوح مــا بيــن 3% و 6% وزيــادة 
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نســبة األكســجين والرطوبــة وتقليــص الغبــار فــي الهــواء، والمســاهمة فــي خفــض اســتهاك الطاقــة، 

وزيــادة قــدرة المدينــة علــى اســتيعاب ميــاه األمطــار واســتغالها والحــد مــن آثارهــا، كمــا سيســاهم 

البرنامــج فــي تدويــر الميــاه المتجــددة مــن ميــاه الصــرف المعالجــة الســتخدامها فــي أغــراض الــّري 

بنســبة 100% عبــر إنشــاء شــبكات جديــدة فــي المدينــة.

 مشروع الرياض آرت

ُأطلــق المشــروع فــي عــام 2019م، وهــو أحــد المشــاريع األربعــة الكبــرى التــي تطورهــا الهيئــة 

إلــى مدينــة صديقــة للبيئــة ومســتدامة، تقــدم أعلــى  الريــاض لتحويــل العاصمــة  الملكيــة لمدينــة 

معاييــر العيــش وأنمــاط الحيــاة، تماشــًيا مــع طموحــات رؤيــة المملكــة 2030. ويعــد المشــروع مبــادرة 

فنيــة تهــدف إلــى تحويــل األماكــن العامــة إلــى مســاحات فنيــة تتيــح المجــال للتعبيــر الفنــي وتحفــز 

المشــاركات اإلبداعيــة مــن قبــل شــرائح المجتمــع كافــة. ويضــم أكثــر مــن 1,000 عمــل فنــي ويدعمــه 

احتفــاالن ســنويان كبيــران، وســيضفي أجــواء فنيــة علــى األحيــاء الســكنية والحدائــق والمتنزهــات 

واألماكــن العامــة. كمــا يهــدف المشــروع إلــى المســاهمة فــي تطويــر مجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر 

مــن خــال إثــراء حيــاة الســكان والــزوار بالفــن، ممــا يعــزز االســتثمار فــي االقتصــاد اإلبداعــي، وتعزيــز 

مكانــة الريــاض كمدينــة عالميــة ممــا يجعلهــا مركــًزا إبداعًيــا وثقافًيــا، كمــا يســاهم المشــروع فــي تعزيــز 

األنشــطة الثقافيــة علــى المســتويين المحلــي والعالمــي، واإلســهام فــي تحفيــز الحركــة الســياحية 

واألنشــطة االقتصاديــة المتصلــة بهــا فــي المدينــة ومشــاركة الســكان والــزوار، ورفــع مســتوى جــودة 

الحيــاة فــي المدينــة مــن خــال تحفيــز الجوانــب الفنيــة واإلبداعيــة، ويســتهدف المشــروع جــذب أكثــر 

مــن 2 مليــون ســائح ســنوًيا، باإلضافــة إلــى توفيــر 24 ألــف فرصــة وظيفيــة.

مشروع حديقة الملك سلمان

تــم إطــاق اســتراتيجية المشــروع فــي عــام 2019م، وهــي تهــدف إلــى تقديــم تجربــة نابضــة 

بالحيــاة لســكان مدينــة الريــاض مــن خــال توفيــر مجموعــة متنوعــة مــن الخيــارات البيئيــة، والثقافيــة، 

والرياضيــة، والفنيــة، والترفيهيــة، ممــا يســهم فــي تحقيــق أحــد أهــم مســتهدفات رؤيــة المملكــة 

2030، عبــر إيجــاد مجتمــع حيــوي، ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة صحــي، ومحيــط يتيــح العيــش فــي بيئــة 

جاذبــة ومفعمــة بالســعادة، كمــا يهــدف إلــى رفــع تصنيــف الريــاض عالمًيــا.
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ويقــع المشــروع فــي مركــز محــوري بمدينــة الريــاض وتزيــد مســاحة الحديقــة عــن 16 كــم2 لتصبــح 

أكبــر حدائــق المــدن فــي العالــم، وتقــدم مجموعــة واســعة مــن الخيــارات واألنشــطة النوعيــة لســكان 

المدينــة وزائريهــا، حيــث تضــم مناطــق خضــراء ممتــدة وأكثــر مــن مليــون شــجرة، وســاحات مفتوحــة 

تزيــد مســاحتها عــن 11.6 كــم2، إضافــة إلــى المجمــع الملكــي للفنــون والمســرح الوطنــي ومســار 

دائــري للمشــاة بطــول 7.2 كــم، ومنطقــة “الــوادي” التــي تتوســط الحديقــة ومجموعــة مــن العناصــر 

المائيــة والمعالــم واأليقونــات الفنيــة، وسُتســهم الحديقــة بــدور كبيــر فــي زيــادة الغطــاء النباتــي فــي 

المنطقــة ورفــع ُمعــّدل نصيــب الفــرد مــن المســاحات الخضــراء مّمــا ينعكــس بشــكل ُمباشــر وإيجابــي 

علــى جــودة البيئــة والمنــاخ.


