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برنامج تحقيق التوازن املايل

ميثــل برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل 2020-2017م الــذي أُقــ َّر يف ديســمرب 2016م آليــة
للتخطيــط املــايل متوســط األجــل ،الســتدامة وضــع املاليــة العامــة وتحقيــق ميزانيــة متوازنة.
حيــث يرتكــز الربنامــج عــى  5محــاور رئيســة تتمثــل يف:
•رفع كفاءة اإلنفاق الرأساميل والتشغييل،
•تصحيح أسعار الطاقة واملياه،
•تنمية اإليرادات الحكومية األخرى،
•إعادة توجيه الدعم للمستحقني (برنامج حساب املواطن)،
•منو القطاع الخاص.
وقــد متــت مراجعــة برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل خــال عــام 2017م يف ضــوء التطــورات
االقتصاديــة بوصفــه إطــارا ً ماليــاً متوســطاً يتــم تحديثــه ونــره ســنويًا كجــزء أســايس مــن
بيــان امليزانيــة الســنوية يشــمل املبــادرات والسياســات لتحقيــق األهــداف والحوكمــة لضــان
التنفيــذ الفعــال.
ويف إطــار متابعــة تطــور األداء االقتصــادي الفعــي املحــي والعاملــي خــال العــام،
والتأثــرات املاليــة واالقتصاديــة لبعــض املبــادرات املنفــذة ،والتقديــرات املتوقعــة لبعــض
املبــادرات املخطــط لهــا ،ومســتهدفات منــو النشــاط االقتصــادي عــى املــدى املتوســط
والــذي يعتــر هدفـاً رئيسـاً لرؤيــة  ،2030فقــد تــم مراجعة الجــدول الزمنــي للربنامــج وتعديله
بتمديــد فــرة تنفيــذ بعــض اإلصالحــات لتحقيــق التــوازن املــايل بحلــول عــام 2023م بــدالً مــن
2020م بهــدف عــدم التأثــر الســلبي عــى معــدالت منــو الناتــج غــر النفطــي الــذي يعــد أحــد
األهــداف الرئيســة لرؤيــة .2030
ونرسد يف هذه النسخة ،التحديثات لعام  2018ليعدل بعض مانرش يف العام املايض.
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ٍ
ة
ـرات كبــر ً
وضــع برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل أهداف ـاً طموحــة تتطلــب لتحقيقهــا تغيـ
يف السياســة املاليــة ،وقــد تــم تحديــد الركائــز االســراتيجية األربــع التاليــة:
 .1تأسيس مبدأ املسؤولية املالية يف جميع الجهات الحكومية ,بتخصيص ميزانية تتسق
مع األولويات االسرتاتيجية لهذه الجهات ،ووضع نظام يشجع عىل املساءلة وامللكية
الكاملة للمستهدفات املالية عىل كافة مستويات الجهة .
 .2التخطيط املايل واالقتصادي الكيل ,بتوجيه السياسة املالية نحو تحقيق االستدامة
املالية واالقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة إلدارة امليزانية مع تقديم صورة
متكاملة عن الديون واالحتياطيات.
 .3تعظيم اإليرادات للحكومة ,بإعداد ملف مبادرات اإليرادات الالزمة لتحقيق أهداف التوازن
املايل
 .4رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي ,بتحسني فعالية املرصوفات يف الحكومة لتحقيق
مستهدفات املوازنة املالية املرغوبة من خالل االستغالل األمثل ملوارد الدولة.

الركائز االسرتاتيجية التي تساعد عىل تحقيق برنامج تحقيق التوازن املايل لألهداف
االسرتاتيجية الرئيسية

اإلدارة املالية الفاعلة التي
تساهم يف تحقيق رؤية 2030

تأسيس
الركائز
االسرتاتيجية املساءلة
املالية
يف جميع
الجهات
الحكومية

التخطيط
املايل و
االقتصادي
الكيل

تعظيم
اإليرادات
للحكومة

رفع كفاءة
اإلنفاق
الحكومي

التكامل والتنسيق مع الجهات الداعمة

املمكنات

املراقبة واملتابعة والتصعيد
التواصل والعالقات العامة

تأسيس مكتب تحقيق التوازن املايل
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أوالً :تأسيس مبدأ املسؤولية املالية يف جميع الجهات الحكومية
بــدأت وزارة املاليــة تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات لتعزيــز املســاءلة وزيــادة الشــفافية املاليــة
وزيــادة اإلرشاف املــايل للجهــات الحكوميــة .ويتوقــع أن يســاهم ذلــك يف الحــد مــن تجــاوز
النفقــات عــن امليزانيــة .تشــتمل هــذه الركيــزة عــى مبادرتــن رئيســتني:
■ ■متكــن الجهــات الحكوميــة مــن اســتدامة التــوازن املــايل :حيــث تســعى هــذه املبــادرة
إىل تعزيــز آليــات إدارة األداء لضــان التــزام الجهــات باملســتهدفات املاليــة ،أي ســقوف
امليزانيــة وتوقعــات اإليــرادات .كــا تهــدف إىل متابعــة مــؤرشات األداء الرئيســية
واملســتهدفات املاليــة عــى مســتوى الجهــات .ومــن بــن األهــداف األخــرى لهــذه
املبــادرة اإلرشاف عــى عمليــات إدارة األداء مبــا يف ذلــك تقديــم املحفــزات واملســاءلة
يف حالــة انحــراف هــذه الجهــات عــن تحقيــق املســتهدفات املاليــة مــن بدايــة العــام
املقبــل.
■ ■تطويــر إجــراءات إعــداد امليزانيــة :حيــث قامــت وزارة املاليــة بإطــاق منهجيــة جديــدة
إلعــداد امليزانيــة يف 2018م انطالقـاً مــن مبدأيــن هــا )1( :توزيع امليزانية من املســتوى
ع ِ
ورش عمــل
ُ
ق ـدَت
اإلجــايل إىل املســتوى التفصيــي )2( ،رفــع كفــاءة اإلنفــاق .حيــث ُ
مــع جهــات امليزانيــة الســتعراض امليزانيــة وتحديــد احتياجاتهــا .وســيتم تطبيــق هــذه
املنهجيــة الجديــدة بشــكل ســنوي كجــزء مــن مراحــل إعــداد امليزانيــة يف املســتقبل،
بحيــث تتوافــق امليزانيــة الســنوية مــع املســتهدفات املاليــة للمملكــة .ومــن أبــرز مالمــح
املنهجيــة الجديــدة إلعــداد امليزانيــة وضــع ســقوف لإلنفــاق مــن املســتوى اإلجــايل
إىل املســتوى التفصيــي ومراعــاة األولويــات ،كــا تــم عقــد ورش مراجعــة امليزانيــة،
وتطبيــق نظــام الحوكمــة .كــا ســتعمل وزارة املاليــة عــى متابعــة تحديــد األولويــات،
االلتــزام بســقوف اإلنفــاق للجهــات ،والعمــل مــع الجهــات للحــد مــن بعــض املامرســات
التــي تؤثــر ســلباً عــى كفــاءة اإلنفــاق.
ثانياً :التخطيط املايل واالقتصادي الكيل
تشــتمل هــذه الركيــزة عــى تحديــد السياســات املالية الالزمــة لتحقيــق املســتهدفات املالية
مــع دعــم األهــداف االقتصاديــة بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي إىل القطاعــات التــي تدعــم
األهــداف االســراتيجية للمملكــة ،مبــا يف ذلــك تحديــد اإليــرادات املاليــة الالزمــة لتحقيــق
هــذا الهــدف ،والعمــل عــى مبــادرات الدعــم والتحفيــز مثــل حســاب املواطــن.
■ ■إطــار املاليــة العامــة متوســط األجــل :تهدف هــذه املبــادرة إىل وضــع إطار واضــح لإلنفاق
عــى املــدى املتوســط (مــن  5-3ســنوات) ،مبــا يف ذلــك تحديــد ســقوف اإلنفــاق عــى
مســتوى امليزانيــة وعــى مســتوى الجهــات ،ووضــع معايــر إعــداد وتقديــم الجهــات
ملشــاريع ميزانياتهــا وربــط ســقوف الجهــات باألولويــات االســراتيجية ،وسياســات القطــاع،
وتقييــات األداء.
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■ ■مبــادرة إعــادة الرســوم املســددة مــن املنشــآت الصغــرة واملتوســطة :تعتــر هــذه
املبــادرة جــزءا ً مــن حزمــة أوســع نطاقًــا لتحفيــز القطــاع الخــاص ،وتتضمــن هدف ـاً مزدوج ـاً
لتشــجيع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة الجديــدة عــى دخــول الســوق ودعــم منوهــا
أثنــاء الســنوات األوىل مــن النشــاط .ويتــم تحقيق ذلــك من خالل إعادة الرســوم املســددة
مــن الــركات املنشــأة حديثـاً (عىل ســبيل املثــال الرســوم املتعلقــة بالرتاخيــص الجديدة،
والرســوم الســنوية ،والرســوم املتعلقــة بأصحــاب العمــل) أثنــاء الســنوات الثــاث األوىل
لنشــاطها.
■ ■مبــادرة اإلقــراض غــر املبــارش للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة :يتيــح اإلقــراض الحكومــي
غــر املبــارش القــدرة عــى االســتفادة مــن شــبكة مقدمــي القــروض غــر البنكيــة التجارية
لتوزيــع القــروض عــى املنشــآت الصغــرة واملتوســطة املســتهدفة ،مــن خــال إمدادهــا
بالتمويــل منخفــض التكاليــف وإعــادة التمويــل .وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مصــادر التمويــل
للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــا سيحســن عملياتهــا واســتثامراته
■ ■مبــادرة رفــع رأس مــال صنــدوق برنامــج كفالــة :يتــم اآلن إعــادة هيكلــة برنامــج كفالــة
لضــان اســتدامته واســتمرار الدعــم الناجــح لقطــاع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف
اململكــة.
■ ■مبــادرة دعــم الــركات املتعـ ّ
ـرة :البــدء بتنفيــذ برنامــج متعــدد املراحــل لتحديــد الــركات
املتعـ ّ
ـرة ذات البعــد االســراتيجي ودعمهــا متويليـاً بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص (البنوك
والصناديــق) لتنفيــذ مــا يلــزم (مثــل التقييــم وتقديــم الدعــم املــايل) حيــث توفــر املبادرة
ضــان معـدّل العائــد الدّاخــي لالســتثامر الخــاص يف هــذه الــركات.
■ ■مبــادرة صنــدوق دعــم املشــاريع :هــو صنــدوق متويــي إلعطــاء قــروض ذات فوائــد
منخفضــة لتمويــل مشــاريع القطاعــات الصحيــة والســياحية والعقاريــة الكــرى ذات األثــر
االقتصــادي املرتفــع لضــان اســتمرار املشــاريع واســتكاملها.
■ ■مبــادرة أجهــزة التكييــف عاليــة الكفــاءة :ســيتلقى مــن يشــرون أجهــزة تكييــف جديــدة
دعــاً عــى األســعار إذا قامــوا باختيــار جهــاز يتســم بالكفــاءة العاليــة مــن اســتهالك
الطاقــة .ويســتهدف التنفيــذ الكامــل للربنامــج والــذي يشــمل اململكــة كاملــ ً
ة رشاء
 520,000جهــاز تكييــف عــى مــدار الســنوات األربــع القادمــة وســيتبع الربنامــج متطلبــات
املحتــوى املحــي.
■ ■مبــادرة القــروض الســكنية املدعومــة :تقديــم الدعــم املــايل لتســهيل امتــاك املســاكن
واملســاعدة يف الحصــول عــى متويــل عقــاري ،وســيتم ذلــك عــر توفــر دعــم مــايل
للدفعــة األوىل للقــرض يبــدأ مــن  10%إىل  20%عــى حســب مســتوى الدخــل وحجــم
العائلــة.
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■ ■مبــادرة إطــاق برنامــج تحفيــز الصــادرات :إزالــة العوائــق التــي تقــف أمــام الــركات لبــدء
التصديــر ،عــر تقديــم ِ
م َنــح للخدمــات اللوجســتية والقانونيــة والتســويقية ،وتزويــد الــركات
مبعلومــات عــن األســواق ملســاعدة الــركات عــى بنــاء قدرتهــا التصديريــة و اكتشــاف
أســواق جديــدة.
■ ■مبــادرة تعزيــز متويــل الصــادرات :تحســن قــدرات متويــل الصــادرات مــن خــال توســيع نطــاق
الربنامــج املتوفّــر حاليــاً والبــدء بعمليــة إنشــاء بنــك االســترياد والتصديــر مــن أجــل تزويــد
الــركات املصــدرة بالتمويــل املطلــوب للوصــول ألســواق جديــدة.
■ ■مبــادرة صنــدوق االســتثامر الجــريء الحكومــي يف املنشــآت الصغــرة واملتوســطة:
تأســيس صنــدوق يركــز عــى االســتثامر يف املنشــآت خــال مراحــل منوهــا املبكــرة .ومــن
ثــم يســتهدف الفجــوات يف التمويــل الحــايل للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة.
■ ■مبــادرة برنامــج االســتثامرات الضخمــة :ترسيــع جــذب االســتثامرات إىل اململكــة مــن خــال
برنامــج االســتثامرات الضخمــة واالســراتيجية عــن طريــق التفــاوض عــى عقــود معيّنــة مــع
كبــار املســتثمرين املحليــن واألجانــب لتنفيــذ مشــاريع ذات قيمــة اجتامعيــة واقتصاديــة
عاليــة للمملكــة
■ ■مبــادرة صنــدوق تحفيــز النطــاق العريــض واألليــاف برصيــة :هــو صنــدوق تحفيــز لترسيــع
عمليّــة نــر اإلنرتنــت باألليــاف واإلنرتنــت الالســليك عــايل الرسعــة يف املناطــق الحرضيــة
والنائيــة عــر تقديــم حوافــز ماليــة تصــل إىل  40%مــن اســتثامر مش ـغّيل اإلنرتنــت.
■ ■مبــادرة صنــدوق تحفيــز تقنيــة البنــاء :تقنيــة البنــاء واإلســكان تزيــد الســعة اإلنتاجيــة
الرضوريــة للوصــول إىل هــدف اإلســكان عــر زيــادة إنتاجيــة القطــاع وتؤثــر إجابيـاً عــى الناتــج
املحــي اإلجــايل.
■ ■مبــادرة منصــة مرئيــات القطــاع الخــاص :إعــداد منصــة عــى اإلنرتنــت للتواصــل املســتمر مــع
القطــاع الخــاص وإبــداء الرغبــة يف الحصــول عــى االقرتاحــات التــي يقدمهــا ممثلــو القطــاع
الخــاص.
■ ■مبــادرة ورش عمــل القطــاع الخــاص :اســتنادا ً إىل مرئيــات القطــاع الخــاص أثنــاء ورش العمــل
املنعقــدة يف مايــو  ،2017هــدف املبــادرة هــو مأسســة ورش العمــل وإعدادهــا ســنوياً
للتواصــل املبــارش بــن القطــاع الحكومــي والخــاص .يزيــد تطبيــق هــذه املبــادرة مــن الوضوح
واطّــاع القطــاع الخــاص عــى الخطــط الحكوميــة لتمكــن ودعــم القطــاع الخــاص واملبــادرات
القامئــة حاليـاً.
■ ■مبــادرة مؤمتــرات وزاريــة مفتوحــة :إطــاق مؤمتــرات ( )Panelsمفتوحــة يف الغــرف
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التجاريــة بحضــور وزراء وكبــار املســؤولني ،عــى أن تكــون مدعوم ـ ً
ة بفريــق عمــل برئاســة
وزارة التجــارة واالســتثامر وعضويــة كل مــن :الهيئــة العامــة لالســتثامر ،والهيئــة العامــة
للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة ،ووحــدة املحتــوى املحــي وتنميــة القطــاع الخــاص.
■ ■حســاب املواطــن :تــم إنشــاء برنامــج حســاب املواطــن لتحســن كفــاءة الدعــم الحكومــي
وتوجيــه الدعــم ملســتحقيه مــن املواطنــن للحــد مــن آثــار تصحيــح أســعار الطاقــة
س الســعودية .وحســاب املواطــن هــو عبــارة عــن
واإلجــراءات املاليــة األخــرى عــى األُ َ
حــواالت نقديــة مبــارشة ســيتم تخصيصهــا للمســتحقني وســيصبح هــذا الربنامــج يف
املســتقبل أحــد املنصــات الحكوميــة لتقديــم الدعــم للمواطنــن بشــكل مبــارش.
ء موازيـاً لتصحيــح أســعار الطاقــة،
■ ■تصحيــح أســعار امليــاه :يشـكّل تصحيــح أســعار امليــاه إجــرا ً
والــذي يهــدف إىل ( )1تقويــة وضــع املاليــة العامــة )2( ،تحفيــز االســتهالك الرشــيد ؛()3
إعــادة توجيــه الدعــم إليصالــه إىل الفئــات املســتحقة فعلي ـاً وترشــيده.
■ ■تصحيــح أســعار الطاقــة :يُعــ ُّد تصحيــح أســعار الطاقــة أهــم العنــارص الرئيســة يف برنامــج
تحقيــق التــوازن املــايل وتهــدف هــذه املبــادرة إىل )1( :تحفيــز االســتهالك الرشــيد؛ ()2
تشــجيع إقامــة اســتثامرات ذات ميــزة تنافســية يف القطــاع الصناعــي )3( ،إعــادة توجيــه
الدعــم للفئــات املســتحقة فعلي ـاً وترشــيده )4( ،تقويــة وضــع املاليــة العامــة .تــم تغيــر
خطــة تصحيــح أســعار الطاقــة عــن ماهــو معلــن يف برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل (نســخة
العــام املــايض) كــا هــو موضــح يف الصفحــة التاليــة( .الخطــة قابلــة للتغيــر تبعــاً
لتطــورات برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل)
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املنتج

2018

املنتج
البنزين

2019

2018

2022تدريجي2023
األسعار بالسعر2021
 2019استهداف ربط2020
املرجعي بشكل

وقود الطائرات
وقود الطائرات
الغاز الطبيعي واإليثان

2024

2025

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجي
استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجي

البنزين
الديزل
الديزل

2020

2021

2022

2023

2024

2025

ربط األسعار
بالسعر
األسعار
ربط
املرجعي*
بالسعر
املرجعي*

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجي

الغاز الطبيعي واإليثان
الكريوسني وغاز البرتول
التجزئة)
قطاع
املسال (
البرتول
وغاز
الكريوسني
املسال (قطاع التجزئة)
األسفلت
األسفلت
سوائل الغاز الطبيعي
ان،
الربوبان،البيوت
(تتضمن
الطبيعي
سوائل الغاز
)
الطبيعي
والجازولني
(تتضمن الربوبان،البيوتان،
والجازولني الطبيعي)

منتجات الوقود السائل
السائلل
الوقود الثقي
األخرى (
زيتالوقود
منتجات
الثقيل
الوقود
زيت
،180
األخرى (زيت الوقود الثقيل
العريب
الخام
الزيت
،380
 ،180زيت الوقود الثقيل
الخام
والزيت
الخفيف،
 ،380الزيت الخام العريب
الثقيل)الخام
العريبوالزيت
الخفيف،

استهداف ربط
األسعار بالسعر
استهداف ربط
املرجعي
األسعار بالسعر
املرجعي

استهداف ربط األسعار بالسعر
املرجعي مع فرض سقف عىل
األسعار بالسعر
استهداف ربط
السعر
املرجعي مع فرض سقف عىل
السعر

استهداف ربط األسعار تدريجيا ً بالسعر املرجعي
يف عام 2021
استهداف ربط األسعار تدريجيا ً بالسعر املرجعي
يف عام 2021

استهداف ربط
األسعار بالسعر
استهداف ربط
املرجعي
األسعار بالسعر
املرجعي

استهداف ربط األسعار تدريجيا ً بالسعر املرجعي يف عام 2025
استهداف ربط األسعار تدريجيا ً بالسعر املرجعي يف عام 2025

العريب الثقيل)

تعريفة الكهرباء
تعريفة الكهرباء

* فقط للخطوط الجوية العربية السعودية

تعكس تكلفة اإلنتاج بنا ًء عىل أسعار منتجات الطاقة املستخدمة بافرتاض الكفاءة املثالية
تعكس تكلفة اإلنتاج بنا ًء عىل أسعار منتجات الطاقة املستخدمة بافرتاض الكفاءة املثالية

ت ُطبق األسعار الناتجة من الجدول أعاله عىل عموم منتجات الطاقة املستخدمة يف جميع قطاعات االقتصاد الوطني بغرض تحقيق عوائد عىل االستثامر تتامىش مع املعايري
السعودية
منتجاتالعربية
ملورديالجوية
فقط للخطوط
*
باالعتبار املزايا النسبية التي تتمتع بها اململكة يف مجال تزويد السوق املحيل باملواد الهيدروكربونية
الطاقة آخذة
العاملية
ت ُطبق األسعار الناتجة من الجدول أعاله عىل عموم منتجات الطاقة املستخدمة يف جميع قطاعات االقتصاد الوطني بغرض تحقيق عوائد عىل االستثامر تتامىش مع املعايري
العاملية ملوردي منتجات الطاقة آخذة باالعتبار املزايا النسبية التي تتمتع بها اململكة يف مجال تزويد السوق املحيل باملواد الهيدروكربونية
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ثالثاً :تعظيم اإليرادات للحكومة:
تعتمــد هــذه الركيــزة عــى ثــاث مبــادرات رئيســية ،حيــث تــم تطويــر مصــادر اإليــرادات الجديدة
بشــكل يضمــن تقديــم فوائــد عامــة إضافيــة ،مثــل تشــجيع املنافســة و/أو تحســن الســلوك
اإلجتامعــي (الحــد مــن االســتهالك الزائــد ،أو اســتهالك املــواد الضــارة).
■ ■املقابــل املــايل عــى الوافديــن :تهــدف هــذه املبــادرة الرئيســة إىل تشــجيع الســعودة
مــن خــال ســد فجــوة التكلفــة بــن الوافديــن والســعوديني .ويتــم تحقيــق ذلــك عــر
فــرض مقابــل مــايل شــهري عــى كل موظــف وافــد باالســتناد إىل عــدد الوافديــن األقــل
ء مــن ينايــر
واألكــر مقارنــة باملوظفــن الســعوديني يف املنشــأة ذاتهــا ،وذلــك ابتــدا ً
2018م ،مــع زيــادة ســنوية تبلــغ قيمتهــا  200ريــال شــهرياً ( 300ريــال لــكل وافــد يف
منشــأة يتســاوى فيهــا أو يقــل عــدد الوافديــن عــن الســعوديني 400 ،ريــال يف حــال
وز عــدد الوافديــن الســعوديني يف عــام 2018م) .وكذلــك تــم فــرض مقابــل مــايل
تجــا ُ
عــى املرافقــن ابتــداء مــن يوليــو 2017م ،مــع زيــادة ســنوية تبلــغ يف الســنوات الالحقــة
قيمتهــا  100ريــال تدفــع بشــكل شــهري ( 100يف أول ســنة ،ثــم  400 ،300 ،200ريــال يف
الســنوات الالحقــة)
■ ■رضيبــة القيمــة املضافــة :يعــد تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة تنفيــذا ً التفاقيــة دول
مجلــس التعــاون الخليجيــة ويُتوقــع أن تصبــح رضيبــة القيمــة املضافــة أحــد املصــادر
الرئيســة لإليــرادات غــر النفطيــة يف اململكــة ،مــا يؤكــد أهميــة التطبيــق الســليم لهــذه
الرضيبــة والــذي ســيبدأ يف 2018/1/1م بواقــع  5%عــى القيمــة املضافــة للمنتجــات
والخدمــات.
قــق هــذا النــوع مــن الرضائــب هدف ـاً مزدوج ـاً يتمثــل يف ( )1تنميــة
■ ■الرضيبــة االنتقائيــة :يُح ِّ
اإليــرادات غــر النفطيــة و( )2التشــجيع عــى الســلوك االســتهاليك الرشــيد ،وذلــك بفــرض
رضيبــة عــى بعــض الســلع املحــددة  ،كاملرشوبــات الغازيــة ومرشوبــات الطاقــة والتبــغ
ومشــتقاته ،كــا قــد تضــم هــذه القامئــة آلحقـاً منتجــات أخــرى مثــل الســلع الكامليــة.
رابعاً :رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي
تهدف هذه الركيزة إىل رفع كفاءة اإلنفاق ،من خالل املبادرات الرئيسية التالية:
■ ■تأســيس مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق (مكتــب ترشــيد اإلنفــاق الرأســايل والتشــغييل):
كجهــة حكوميــة تــرف و تســاند الجهــات األخــرى يف تطويــر مبادراتهــا لرفــع كفــاءة
اإلنفــاق وإزالــة معوقــات تنفيذهــا واقــراح الترشيعــات واألنظمــة الالزمــة لضــان
اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.
■ ■تأســيس وحــدة الــراء االســراتيجي  :كجهــة حكوميــة تهــدف لتحويــل الــراء الحكومــي
إىل عمليــة اســراتيجية تركــز عــى تعظيــم املنافــع املاليــة والتنمويــة مقابــل اإلنفــاق،
وتعزيــز الشــفافية مــن خــال تطويــر القــدرات والنظــم وعمليــات الــراء لقيــاس ورفــع
كفــاءة الــراء بتطبيــق افضــل املامرســات املحليــة والعامليــة لــكل فئــة إنفــاق.

13

برنامج تحقيق التوازن املايل

وتهــدف هاتــان املبادرتــان املحوريتــان ،لتفعيــل املبــادرات والربامــج األخــرى التــي
تقــدر وفوراتهــا الرتاكميــة مبــا يقــارب  220مليــار ريــال (  )15% -/+بنهايــة 2023م .وقــد
متكنــت الجهــات الحكوميــة مبســاندة مكتــب ترشــيد االنفــاق الرأســايل والتشــغييل مــن
تفعيــل الحزمــة األوىل مــن املبــادرات خــال 2017م ،وحققــت وفــورات تصــل ل  56مليــار
ريــال والتــي ميتــد أثرهــا الرتاكمــي حتــى 2023م بتفــادي تكاليــف إضافيــة تشــغيلية
تصــل ملــا يقــارب  57مليــار ريــال ( عــى ســبيل املثــال ،خطــط لرفــع مســتوى التنســيق يف
القطاعــات الصحيــة لتفــادي التوســع يف بنــاء املــدن الطبيــة واملستشــفيات ،تطويــر
بعــض مامرســات سالســل االمــداد لرفــع كفائتهــا يف ادارة مخــزون االدويــة ،تطويــر
معايــر التعاقــد لنظافــة املــدن ،رفــع مســتوى التنســيق يف مبــادرات الرؤيــة مــن خــال
دمــج و تفــادي االزدواجيــة) .وبتأســيس مركــز تحقيــق كفــاءة االنفــاق و وحــدة الــراء
اإلســراتيجي خــال 2018م ،يتطلــع برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل ملســاندة الجهــات
الحكوميــة بتفعيــل الحزمــة الثانيــة مــن املبــادرات ذات األولويــة لتحقيــق كفــاءة االنفــاق.
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تــم تأســيس مكتــب تحقيــق التــوازن املــايل يف عــام 2017م ،الــذي يهــدف إىل تحقيــق
مســتهدفات الربنامــج مــن خــال مراقبــة تنفيــذ املبــادرات ومتابعتهــا وتقييــم جاهزيتهــا
ة مكون ـ ٌ
وإعــداد مبــادرات جديــدة لتحقيــق أهــداف الربنامــج .حيــث تتــوىل لجن ـ ٌ
ة مــن ممثلــن
َ
اإلرشاف عــى تنفيــذ الربنامــج وقيادتــه لتحقيــق أهدافــه ،وتضطلــع لجنــة
مــن جهــات مختلفــة
برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل بــاألدوار الرئيســة التاليــة:
•اعتامد الخطط التنفيذية لربنامج تحقيق التوازن املايل.
•تحقيــق التوافــق بــن مختلــف الجهــات املعنيــة الرئيســية يف لجنــة برنامــج تحقيــق
التــوازن املــايل.
•تقديــم مدخــات اســراتيجية لبيانــات برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل والســيناريوهات
واملســارات واملبــادرات املتعلقــة بــه.
وســوف تكــون اللجنــة تابعــة لجهتــن يف الديــوان امللــي مســؤولتني عــن اتخــاذ القــرار:
اللجنــة املاليــة (املســؤولة عــن وضــع األهــداف املاليــة) واللجنــة االســراتيجية (املســؤولة
عــن وضــع األولويــات االقتصاديــة الوطنيــة ومراقبــة تنفيــذ برامــج رؤيــة .)2030
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وفقــاً لإلطــار املــايل واالقتصــادي الــذي تــم عــى أساســه إعــداد امليزانيــة ومبــادرات
برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل الســابق ذكرهــا ،فمــن املقــدر أن يبلــغ عجــز امليزانيــة يف
عــام 2018م نحــو  195مليــار ريــال ،مــا يعــادل  7.3%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل وبانخفــاض
بنحــو  1.6نقطــة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل عــن العجــز املتوقــع لعــام 2017م،
وبانخفــاض كبــر عــن العجــز يف امليزانيــة املتحقــق يف عــام 2016م الــذي بلــغ نحــو 12.8%
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل .ويعــود الرتاجــع يف نســب العجــز املقــدرة لعــام 2018م
إىل ارتفــاع إجــايل اإليــرادات بنحــو  12.6%عــن توقعــات العــام الحــايل 2017م مــع تطبيــق
اإلجــراءات اإلصالحيــة لتنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة وتنويــع مصادرهــا ،وذلــك عــى الرغــم
مــن زيــادة النفقــات بنحــو  5.6%ومــن بينهــا زيــادة األصــول غــر املاليــة (اإلنفــاق الرأســايل)
بنحــو  13.6%مقارنــة بتوقعــات العــام الحــايل 2017م.

تقديرات املالية العامة عىل املدى املتوسط (2023-2017م)
مليار ريال مامل يذكر غري ذلك
باملليار ريال سعودي

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

اإليرادات

696

783

843

909

955

1,049

1,138

926

978

1,006

1,050

1,080

1,107

1,134

النفقات

الفائض/
العجز يف
امليزانية

االحتياطي
العام (نهاية
العام)

-230

-195

-163

-141

-126

584

456

411

345

276

267

271

438

555

673

749

805

854

854

الدين
(نهاية العام)
قد يكون اإلجاميل غري دقيق نتيجة التقريب
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أ -اإليرادات
تــم تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات منــذ عــام 2016م التــي ســيكون لهــا تأثــر عــى منــو اإليــرادات
عــى املــدى املتوســط ،باإلضافــة إىل خطــة تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات األخــرى خــال
األعــوام القادمــة والتــي مــن شــأنها تنويــع مصــادر اإليــرادات بشــكل تدريجــي منهــا فــرض
رضيبــة القيمــة املضافــة وتطبيــق املقابــل املــايل عــى الوافديــن ،وكذلــك تصحيــح أســعار
الطاقــة حتــى الوصــول إىل مســتوى األســعار املرجعيــة للطاقــة ،حيــث تســتهدف الحكومــة
تنميــة اإليــرادات بشــكل هيــكيل ومســتمر كمصــدر رئيــس لتمويــل النفقــات العامــة وخفــض
عجــز امليزانيــة.
تشــر التقديــرات إىل بلــوغ إجــايل اإليــرادات حــوايل  783مليــار ريــال يف عــام 2018م
بزيــادة  12.6%عــن املتوقــع يف عــام 2017م ،ومــن املتوقــع أن تصــل إىل  909مليــارات ريــال
يف عــام 2020م مبتوســط منــو ســنوي يبلــغ  .9.3%حيــث يتوقــع أن تســجل الحصيلــة مــن
الرضائــب  142مليــار ريــال يف عــام 2018م وذلــك مبعــدل منــو  46%مقارنــة بعــام 2017م
إىل أن تصــل إىل  189مليــار ريــال يف عــام 2020م ،ويتوقــع أن يحقــق بنــد الرضائــب عــى
الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســالية عــام 2018م نحــو  15مليــار ريــال وذلــك مبعــدل منــو
قــدره  10.4%مقارنــة بعــام 2017م إىل أن يصــل إىل  18مليــار ريــال يف عــام 2020م أخــذا ً
يف االعتبــار مبعــدالت منــو النشــاط االقتصــادي املتوقعــة للفــرة القادمــة .يف حــن يقــدر
إيــراد بنــد الرضائــب عــى الســلع والخدمــات بـــ  85مليــار ريــال بارتفــاع قــدره  82%عــن عــام
2017م ليصــل إىل  124مليــار ريــال يف عــام 2020م ،وذلــك نتيجــة تطبيــق بعــض اإلصالحــات
االقتصاديــة مثــل رضيبــة القيمــة املضافــة التــي مــن املقــدر أن تحقــق عائــدا ً مالي ـاً لخزينــة
الدولــة مببلــغ  23مليــار ريــال يف عــام 2018م ،كــا يقــدر أن تبلــغ اإليــرادات مــن الرضيبــة
عــى الســلع االنتقائيــة يف عــام 2018م مــا مقــداره  9مليــارات ريــال ،ويتوقــع أن يحقــق بنــد
اإليــرادات مــن املقابــل املــايل عــى الوافديــن يف 2018م مبلــغ  28مليــار ريــال.
كــا يقــدر أن يحقــق بنــد الرضائــب عــى التجــارة واملعامــات الدوليــة مبلــغ  25مليــار ريــال يف
عــام 2018م وذلــك مبعــدل منــو  17%مقارنــة بعــام 2017م حتــى يصــل إىل  28مليــار ريــال
بحلــول عــام 2020م ،ويرجــع النمــو يف هــذا البنــد إىل تطبيــق بعــض اإلصالحــات التــي تخــص
العوائــد الجمركيــة مثــل إعــادة الرســم الجمــريك لـــ  193ســلعة ،وتطبيــق التدقيــق الالحق بعد
قــدر أن يحقــق 17
الفســح .وفيــا يتعلــق ببنــد الرضائــب األخــرى الــذي يشــتمل عــى الــزكاة ،فَيُ َّ
مليــار ريــال يف عــام 2018م بارتفــاع نســبته  10.8%عــن عــام 2017م حتــى يصــل إىل  20مليــار
ريــال بحلــول عــام 2020م.
قــدر أن يحقــق
وفيــا يخــص بنــد اإليــرادات األخــرى الــذي يشــتمل عــى اإليــرادات النفطيــة ،فَيُ َّ
مبلــغ  641مليــار ريــال يف عــام 2018م وذلــك مبعــدل منــو  7%مقارنــة بعــام 2017م حتــى
يصــل إىل  720مليــار ريــال يف عــام 2020م .حيــث تشــر التقديــرات إىل أن تصــل اإليــرادات
النفطيــة يف عــام 2018م متضمنــة األثــر املــايل لتصحيــح أســعار الطاقــة إىل  492مليــار
ريــال مقارنــة بـــ  440مليــار ريــال لعــام 2017م ،أي بارتفــاع نســبته  .11.8%وتجــدر اإلشــارة إىل
أنــه تــم مراجعــة خطــة تنفيــذ تصحيــح أســعار الطاقــة إلحــداث تــدرج أبطــأ يف التنفيــذ أخــذا ً يف
االعتبــار بأهميــة دفــع النشــاط االقتصــادي مبعــدالت أعــى.
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ب -النفقات
تنطلــق ميزانيــة العــام املــايل 2018م مــع توجــه الحكومــة إىل وضــع إطــار واضــح لإلنفــاق
عــى املــدى املتوســط يتــاىش مــع األهــداف االســراتيجية لربامــج رؤيــة  ،2030وتحديــد
مســتويات اإلنفــاق مــن خــال سياســة تحقــق التــوازن بــن هــدف خفــض عجــز امليزانيــة مــع
مســتويات ديــن عــام ال تتجــاوز  30%مــن إجــايل الناتــج املحــي االســمي مــن جهــة ،وهــدف
دعــم النشــاط االقتصــادي بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي بشــكل يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة
والخطــط االســراتيجية املســتهدفة مــن جهــة أخــرى .حيــث ميثــل اإلنفــاق الحكومــي الــذي
يعــد أحــد املحــركات الرئيســة لالقتصــاد نحــو  37.4%مــن إجــايل الناتــج املحــي االســمي يف
عــام 2017م .ولهــذا تــم اعتــاد ميزانيــة يقــدر إجــايل اإلنفــاق فيهــا  978مليــار ريــال مرتفعاً
عــن العــام الســابق بنســبة  ،5.6%ويعــود هــذا االرتفــاع إىل توســع اإلنفــاق عــى مخصصــات
مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة .2030
ب .1.النفقات التشغيلية
تهــدف السياســة املاليــة يف املــدى املتوســط إىل الرتكيــز عــى أولويــات اإلنفــاق ذات
العائــد االجتامعــي واالقتصــادي فيــا يخــص النفقــات التشــغيلية مثــل حــزم تحفيــز القطــاع
الخــاص وبرنامــج حســاب املواطــن وبرامــج تحقيق رؤيــة  .2030حيث قــدرت النفقات التشــغيلية
لعــام 2018م بـــنحو  773مليــار ريــال أي حــوايل  79%مــن إجــايل النفقــات ،مرتفعــة بنحــو
 3.6%عــن النفقــات التشــغيلية يف العــام الحــايل نتيجــة تطبيــق العديــد مــن املبــادرات لرفــع
كفــاءة اإلنفــاق .وقــد شــكل بــاب تعويضــات العاملــن حــوايل  44.8%مــن إجــايل النفقــات
التــي قــدرت بحــوايل  438مليــار ريــال وهــي نفــس املســتويات الفعليــة للعــام الحــايل
تقريبـاً .بينــا شــكلت نســبة كل مــن بــاب الســلع والخدمــات واملنافــع االجتامعيــة إىل إجــايل
النفقــات نحــو  14.6%و  6.7%عــى التــوايل ،حيــث ترتفــع اعتــادات اإلنفــاق عــى اســتخدام
الســلع والخدمــات بنســبة  ،6%كــا يرتفــع اإلنفــاق عــى اإلعانــات بنســبة  102%لتصــل إىل 14
مليــار ريــال تقريبــاً لتنفيــذ بعــض الربامــج كالحــزم التحفيزيــة املوجهــة إىل القطــاع الخــاص
والتــي تهــدف إىل تعزيــز وزيــادة مشــاركة هــذا القطــاع وكذلــك برنامــج دعــم الصناعــة ،كــا
يرتفــع اإلنفــاق عــى املنافــع االجتامعيــة بنســبة  48.1%نتيجــة اعتــاد مخصصــات حســاب
املواطــن التــي قــد تصــل إىل  32.4مليــار ريــال يف عــام 2018م .وارتفعــت تقديــرات بــاب
نفقــات التمويــل بنســبة  57.1%عــن عــام 2017م مدفوعــة بارتفــاع حجــم اإلصــدارات مــن األوراق
املاليــة املتوقعــة لتمويــل امليزانيــة.
وكــا يتضــح مــن الجــدول الســابق؛ فــإن متوســط منــو النفقــات التشــغيلية خــال الفــرة مــن
2018م إىل 2020م يبلــغ نحــو  ،3.3%مدفوعـاً بزيــادة اإلنفــاق عــى بــاب املنافــع االجتامعيــة
الناتجــة عــن الزيــادة املســتمرة يف اإلنفــاق عــى برنامــج حســاب املواطــن ،ولنمــو اإلنفــاق
عــى تكاليــف التمويــل الناتــج عــن تنامــي حجــم اإلصــدارات مــع معــدالت منــو منخفضــة لبقيــة
النفقــات التشــغيلية.
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ب .٢.النفقات الرأساملية
تهــدف السياســة املاليــة خــال املــدى املتوســط بشــكل رئيــس إىل تنميــة اإلنفــاق
الرأســايل وتطويــر البنيــة التحتيــة وبرامــج رؤيــة اململكــة  2030لدفــع وتــرة األنشــطة
االقتصاديــة ،حيــث تبلــغ تقديــرات النفقــات الرأســالية خــال العــام املــايل 2018م نحــو 205
مليــار ريــال وهــو مــا يشــكل  21%مــن إجــايل النفقــات بزيــادة  14%عــن عــام 2017م لتمويــل
مشــاريع برامــج الرؤيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وتوليــد مزيــد مــن
فــرص العمــل للمواطنــن.
وســوف تــزداد نســبة اإلنفــاق الرأســايل إىل إجــايل اإلنفــاق الحكومــي مــن  19%يف عــام
2017م إىل  22%يف عــام 2020م .فبينــا يبلــغ متوســط منــو اإلنفــاق العــام خــال الفــرة
مــن 2018م إىل 2020م نحــو  ،4.3%فــإن متوســط منــو اإلنفــاق الرأســايل خــال املــدى
املتوســط ينمــو مبعــدل أعــى يبلــغ  8.3%لدفــع النشــاط االقتصــادى وزيــادة فــرص العمــل
املتاحــة..
جـ -الدين العام والتمويل
وضعــت وزارة املاليــة مــن خــال مكتــب إدارة الديــن العــام ومبوافقــة اللجنــة املاليــة يف
الديــوان امللــي اســراتيجية متوســطة املــدى وخطــة ســنوية إلدارة الديــن العــام تراعــي
فــرص املتاحــة يف األســواق املحليــة
ـل ال ُ
يف عمليــة االقــراض وإصــدار أدوات التمويــل أفضـ َ
والعامليــة .كــا تراعــي هــذه االســراتيجية عنــد إصــدار أدوات التمويــل املحليــة عــدم
التأثــر ســلباً عــى الســيولة يف القطــاع املــايل املحــي وعــى معــدالت النمــو االقتصــادي
ومســتهدفات رؤيــة  2030يف تعزيــز منــو القطــاع الخــاص .باإلضافــة إىل دراســة الخيــارات
املختلفــة يف األســواق العامليــة ،وتحليــل األســواق املســتهدفة ،والعمــات ،ومعــدالت
الفائــدة املســتقبلية ،وذلــك لضــان تكويــن محفظــة متويليــة بأفضــل التكاليــف املمكنــة .كام
ســتعتمد اســراتيجية الديــن العــام عــى القــروض وتنويــع اإلصــدارات بــن الصكوك والســندات
بآجــال مختلفــة بــن قصــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل
إن رؤيــة اململكــة  2030تشــمل العديــد مــن املبــادرات والربامــج وخطــط التنميــة القطاعيــة
التــي مــن شــأنها إحــداث نقلــة مهمــة يف األداء االقتصــادي يتوقــع خاللهــا أن تــزداد معــدالت
منــو الناتــج املحــي غــر النفطــي بشــكل تدريجــي عــى املــدى املتوســط .ووفق ـاً لخطــة
الحكومــة يف إضفــاء مزيــد مــن التــدرج يف برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل ،فإنــه مــن
املقــدر أن ينخفــض العجــز يف امليزانيــة تدريجي ـاً وبشــكل مســتمر عــى املــدى املتوســط
حتــى يتحقــق التــوازن املــايل بحلــول عــام 2023م .حيــث تســاهم هــذه اإلصالحــات يف تنميــة
إجــايل اإليــرادات مبتوســط منــو ســنوي يقــدر بـــ  .8.6%يقابــل ذلــك أيضـاً زيــادة يف النفقات
يف املــدى املتوســط مبتوســط منــو ســنوي  3.4%مــع االســتمرار يف خطــط رفــع كفــاءة
اإلنفــاق.
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