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مقدمــة

يســر وزارة الماليــة أن تصــدر بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2020م 

والــذي يعــرض تفاصيــل الميزانيــة المعتمــدة. كمــا يتضمــن عرضــًا ألبــرز التطــورات 

الماليــة واالقتصاديــة لعــام 2019م واإلطــار المالــي واآلفــاق المســتقبلية لالقتصاد 

علــى المــدى المتوســط، وأهــم التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد. 

ويمثــل البيــان اســتمرارًا لنهــج وزارة الماليــة فــي تعزيــز مســتوى اإلفصــاح المالــي 

والشــفافية التــي ُتعــد إحــدى الركائــز فــي عمليــة تطويــر إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة 

ــة  ــات المالي ــع تبويــب البيان ــة العامــة. ويتب ــة ورفــع كفــاءة إدارة المالي العامــة للدول

الــواردة فــي هــذه الوثيقــة دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة )GFSM 2014( الصــادر 

عــن صنــدوق النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي موحــد، كمــا أنهــا ُتعــد وفقــًا 

لألســاس النقــدي.
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الملخص التنفيذي لإلطار المالي واالقتصادي للميزانية

•   تواصــل المملكــة تنفيــذ برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، وتتبنــى فــي إطــار ذلــك 
النمــو  رفــع معــدالت  بهــدف  الماليــة  السياســات  فــي مقدمتهــا  اقتصاديــة  سياســات 
االقتصــادي واســتدامتها، مــع التركيــز علــى نمــو الناتــج غيــر النفطــي. كمــا أنهــا تواصــل 
كفــاءة  ورفــع  االجتماعــي،  اإلنفــاق  وتعزيــز  العامــة،  الخدمــات  جــودة  لتحســين  العمــل 
ــز  ــة اإلنفــاق الحكومــي بمــا يســهم فــي رفــع مســتوى معيشــة المواطنيــن وتعزي وفاعلي
مكانــة اقتصادنــا الوطنــي فــي االقتصــاد العالمــي، مــع الحــرص علــى المحافظــة علــى 
االســتدامة الماليــة واالســتقرار المالــي باعتبارهمــا ركيزتــان أساســيتان للنمــو االقتصــادي 
المســتدام، مــع مواصلــة العمــل لتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد وخلــق فــرص 
العمــل فــي ظــل الحــرص المســتمر علــى التــوازن بيــن هــذه األهــداف، تحــت مظلــة أهــداف 

رؤيــة المملكــة 2030.

•   وتأتــي ميزانيــة العــام 2020م فــي ظــل تحديــات تواجــه االقتصــاد العالمــي واألســواق 
ــر  ــة بظاللهــا علــى آفــاق االقتصــاد العالمــي، بالتأثي ــة، حيــث تلقــي النزاعــات التجاري الدولي
ســلبًا علـــى التجـــارة الدوليـــة وتدفـــق االســتثمارات واســـتقرار األســواق العالميــة. وتفــرض 
تلـــك التحديـــات اتبـــاع سياســـات تحوطيـــة، وبـــذل جهـــود حثيثـــة لتعزيـــز االنضبــاط المالـــي، 
ــل  ــى تحمـ ــه علـ ــادة صالبــة االقتصــاد وقدرتـ ومواصلــة تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة لزيـ
الصدمـــات الخارجيـــة. ومما يبعث على التفاؤل ما تتميز به السياســة المالية في المملكة 
مــن مرونــة تمكنهــا مــن االســتجابة للتحــوالت والتطــورات المحليــة والعالميــة، حيــث يتــم 
ــى  ــل المســار كلمــا دعــت الحاجــة إل ــات وتحديثهــا بشــكل مســتمر، وتعدي مراجعــة األولوي

ذلــك.

•   أظهــرت بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي معــدالت نمــو إيجابيــة بنحــو 1.1% 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019م مدعومــًة بنمــو الناتــج غيــر النفطــي بنحــو 2.5%. 
ــر النفطــي خــالل الفتــرة نفســها نمــوًا  كمــا ســجل القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي غي
بمقــدار %2.9، علــى الرغــم مــن تراجــع معــدالت نمــو الناتــج المحلــي النفطــي والمرتبطــة 
بسياســات إنتــاج النفــط الخــام بنســبة %1.0-. وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي بحوالــي %0.4 فــي العــام 2019م، مدعومــًا بنمــو الناتــج غيــر النفطــي.
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القاعــدة  لتنويــع  االســتراتيجية  أهدافهــا  تحقيــق  علــى  العمــل  الحكومــة  تواصــل     •
ــرى، وبرامــج  ــذ المشــاريع الكب ــز دور القطــاع الخــاص، حيــث يســتمر تنفي ــة وتعزي االقتصادي
تحقيــق الرؤيــة، والتقــدم فــي برنامــج التخصيــص، وتحفيــز القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي 
القطاعــات الواعــدة مثــل الصناعــة والتعديــن والقطــاع المالــي والخدمــات الماليــة وقطــاع 

التقنيــة واالتصــاالت والســياحة والترفيــه والرياضــة.

•   فــي ضــوء هــذه التطــورات، تمــت مراجعــة تقديــرات المــدى المتوســط لمعــدالت نمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي. حيــث تشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي بحوالــي %2.3 فــي العــام 2020م، ومــن المتوقــع اســتمرار النمــو 
الســنوي بالوتيــرة نفســها علــى المــدى المتوســط. ومــع إتاحــة فرص إضافية جديــدة واعدة 

لالســتثمار والتطويــر تســهم فــي تحقيــق مســتقبل أفضــل لألجيــال الحاليــة والقادمــة.

•   تواصــل ميزانيــة عــام 2020م تنفيــذ سياســة خطــط اإلنفــاق الرئيســة هــذا العــام خاصــًة 
فــي برامــج الحمايــة االجتماعيــة وتنميــة القطــاع الخــاص وتمكينــه، مــع مراجعــة أولويــات 

اإلنفــاق بمــا يتســق مــع تحســن األداء االقتصــادي غيــر النفطــي.

•   تســتهدف الميزانيــة المحافظــة علــى مســتويات العجــز المعتمــدة فــي ميزانيــة عــام 
2019م عنــد 131 مليــار ريــال. حيــث مــن الُمتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات لعــام 2019م 
حوالــي 917 مليــار ريــال وهــو أقــل مــن المقــدر فــي الميزانيــة جــراء تراجــع اإليــرادات النفطيــة 
رغــم الزيــادة فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة. كمــا ُيتوقــع أن يصــل إجمالــي اإلنفــاق إلــى 1،048 
مليــار ريــال وهــو أقــل مــن المعتمــد نتيجــة تحســن كفــاءة اإلنفــاق وتولــي القطــاع الخــاص 
تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع ومنهــا مشــاريع الميــاه والطاقــة ومعالجــة 

الصــرف الصحــي، وبالتالــي انخفــاض الحاجــة لتمويلهــا مــن الميزانيــة.

•   ُيقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة فــي عــام 2020م نحــو 187 مليــار ريــال )%6.4 مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي(، وســوف يســتمر العمــل بعــد ذلــك علــى الخفــض التدريجــي للعجــز 

ليصــل إلــى مســتويات ُتحقــق االســتقرار واالســتدامة الماليــة فــي المــدى المتوســط.

•   مــن الُمقــدر أن تتراجــع اإليــرادات لعــام 2020م بشــكل محــدود ليبلــغ إجمالــي اإليــرادات 
833 مليــار ريــال، ثــم يرتفــع ليصــل إلــى 863 مليــار ريــال عــام 2022م، كمــا يتوقــع أن يكــون 
هنــاك نمــٌو إيجابــٌي لإليــرادات غيــر النفطيــة علــى المــدى المتوســط جــراء تحســن النشــاط 

االقتصــادي. 
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•   تهــدف ميزانيــة العــام القــادم 2020م وعلــى المــدى المتوســط إلــى التركيــز علــى 
الرئيســة وتطويرهــا وتمكيــن  الخدمــات  تقديــم  اســتمرار  بمــا يضمــن  اإلنفــاق  أولويــات 
القطــاع الخــاص، ومواصلــة تنفيــذ المشــاريع الكبــرى وبرامــج تحقيــق الرؤيــة ومشــاريعها، 
وبرامــج شــبكة الحمايــة االجتماعيــة، مــع المراجعــة المســتمرة للجــداول الزمنيــة لهــذه 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  ألهدافهــا  وتحقيقهــا  فاعليتهــا  لزيــادة  والبرامــج  المشــاريع 
واســتمرار العمــل علــى تنفيــذ إصالحــات إدارة الماليــة العامــة لرفــع كفــاءة اإلنفــاق لضمــان 
تحقيــق أعلــى العوائــد االقتصاديــة واالجتماعيــة. وعليــه، فمــن الُمقــدر أن يبلــغ إجمالــي 
اإلنفــاق عــام 2020م نحــو 1,020 مليــار ريــال، ثــم ينخفــض ليصــل إلــى 955 مليــار ريــال عــام 

2022م مــع التقــدم فــي اســتكمال تنفيــذ بعــض المشــاريع.

فعلي
2018

ميزانية
2019

توقعات
2019

ميزانية
2020

تقديرات

20212022

906975917833839863إجمالي اإليرادات

1,0791,1061,0481,020990955إجمالي النفقات

92-151-187-131-131-174-عجز الميزانية

%2.9-%5.0-%6.4-%4.7-%4.2-%5.9-كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

560678678754848924الدين

%29%28%26%24%22%19كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

490496467346280265االحتياطيــات الحكومية

المالية العامة على المدى المتوسط

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

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(



التطــــورات واآلفــــاق االقتصادية 
في المـــدى المتوســـط
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أواًل: التطورات واآلفاق االقتصادية في المدى المتوسط

اإلصالحــات  مــن  شــاملة  حزمــة  تنفيــذ  2016م  عــام  منــذ  المملكــة  اقتصــاد  شــهد 
الماليــة واالقتصاديــة والهيكليــة غيــر المســبوقة، لتنويــع االقتصــاد ورفــع معــدالت نمــوه 
مــع الحــرص علــى االســتدامة الماليــة بوصفهــا ركيــزة رئيســة للنمــو االقتصــادي الشــامل 
النشــاط  أثــرت بعــض هــذه اإلصالحــات ســلبًا علــى بعــض جوانــب  والمســتدام. وبينمــا 
ــر، حيــث بــدأ االقتصــاد  ــًا ومتوقعــًا فــي المــدى القصي االقتصــادي، إال أن ذلــك كان مؤقت
بالتعافــي منــذ عــام 2018م وتحســن بشــكل ملحــوظ خــالل عــام 2019م خاصــًة فــي أداء 
الناتــج المحلــي غيــر النفطــي علــى الرغــم مــن تزامــن ذلــك مــع تراجــع نمــو القطــاع النفطــي 
ارتباطــًا بــدور المملكــة القيــادي وســعيها لتحقيــق االســتقرار فــي أســواق النفــط العالميــة 

مــن خــالل اتفاقيــة أوبــك+. 

وقــد ســاهمت السياســات الحكوميــة إلــى حــٍد كبير فــي تخطي االقتصاد لآلثــار الجانبية 
لبعــض اإلصالحــات بتبنــي إجــراءات محفــزة للنشــاط االقتصــادي مــن خــالل مســاندة األســر 
والقطــاع الخــاص، حيــث صاحــب ذلــك عــدد مــن اإلجــراءات اإلضافيــة األخــرى الراميــة لدعــم 
النمــو المســتدام علــى المدييــن المتوســط والطويــل مــن خــالل البــدء فــي تنفيــذ المشــاريع 
الكبــرى وبرامــج تحقيــق الرؤيــة وتعزيــز دور القطــاع الخــاص، ومــن الُمتوقــع أن يســهم 
ذلــك وبشــكل تدريجــي فــي دعــم االتجــاه المتصاعــد للنمــو االقتصــادي بالمملكــة خــالل 

الســنوات القادمــة.

وشــهد عــام 2019م نمــوًا ملحوظــًا فــي قطاعــات االقتصــاد المختلفــة، حيــث أظهــرت 
بيانــات الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي نمــوًا بنحــو %1.1 خــالل النصــف األول مــن 
العــام مدعومــًا بالنمــو فــي الناتــج غيــر النفطــي بنســبة %2.5، حيــث بلــغ معــدل نمــو الناتــج 
المحلــي غيــر النفطــي خــالل الربــع الثانــي نحــو %2.9 وهــو أعلــى معــدل ربعــي منــذ عــام 
2015م. وســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطــاع الخــاص غيــر النفطــي خــالل النصــف 
األول مــن العــام نمــوًا بنحــو %2.9، علــى الرغــم مــن تراجــع معــدالت نمــو الناتــج المحلــي 
النفطــي بنســبة %1.0- للفتــرة نفســها نتيجــة السياســات المرتبطــة بإنتــاج النفــط. وتشــير 
التوقعــات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحوالــي %0.4 فــي العــام 2019م، 

مدعومــًا بنمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. 

وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة، توضــح البيانــات التفصيليــة تســجيل معظــم 
األنشــطة غيــر النفطيــة معــدالت نمــو إيجابيــة خــالل النصــف األول مــن العــام 2019م، 
كمــا شــهد قطــاع التشــييد والبنــاء معــدالت نمــو إيجابيــة للمــرة األولــى منــذ عــام 2015م. 
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ــة  ــى تحســن فــي معــدالت البطال ــادة معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي إل وقــد أدت زي
للســعوديين التــي شــهدت انخفاضــًا خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي بنحــو 0.4 

نقطــة مئويــة مقارنــًة بنهايــة العــام 2018م لتصــل إلــى % 12.3. 

وتؤكــد بيانــات االئتمــان المصرفــي الممنــوح للقطــاع الخــاص اســتمرار تعافــي النشــاط 
ــة شــهر  االقتصــادي، حيــث حقــق إجمالــي االئتمــان المصرفــي للقطــاع الخــاص حتــى نهاي
أكتوبــر 2019م نمــوًا ســنويًا نســبته %4.2 مقارنــًة بنحــو %1.6- و%1.6 خــالل الفتــرات 
المماثلة من عامي 2017م و2018م على التوالي. كما ســجل مؤشــر مديري المشــتريات  
)PMI(ا58.3 نقطــة خــالل شــهر نوفمبــر 2019م، وهــو أعلــى مســتوى يســجله المؤشــر 
منــذ أربــع ســنوات، ممــا ُيؤكــد تحســن أداء القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى تســجيل المؤشــر 
لمســتويات مرتفعــة خــالل العــام، شــاماًل ارتفــاع مســتوى ثقــة الشــركات فــي مســتقبل 

أداء االقتصــاد الســعودي خــالل الفتــرة القادمــة.

أيضــًا، بلــغ إجمالــي القــروض العقاريــة مــن البنــوك التجاريــة مــا يقــارب 274 مليــار ريــال 
بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2019م بنمــو ســنوي بلــغ %21 مدفوعــًا بالدعــم الحكومــي 
لمســاعدة المواطنيــن علــى االســتفادة مــن برامــج اإلســكان. بينمــا بلغت القــروض العقارية 
مــن شــركات التمويــل العقــاري بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2019م مــا يقــارب 19 مليــار 

ريــال وبنمــو نســبته %20 عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق.

مــن جهــة أخــرى، حقــق الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات فائضًا خــالل النصف األول 
مــن العــام 2019م بحوالــي 98 مليــار ريــال )26 مليــار دوالر أمريكــي(، نتيجــًة لتحقيــق فائــض 
فــي الميــزان التجــاري للســلع والخدمــات فــي النصــف األول مــن العــام 2019م، والنخفــاض 
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تطورات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
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تحويــالت العامليــن للخــارج. كذلــك شــهدت تدفقــات االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة نمــوًا 
خــالل النصــف األول مــن العــام 2019م بحوالــي %10 مقارنــًة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 
الســابق، وقــد بلــغ معــدل النمــو فــي االســتثمارات األجنبيــة فــي األوراق الماليــة فــي 
النصــف األول مــن عــام 2019م نحــو %30 أي بتدفقــات بلغــت 78 مليــار ريــال مدعومــة 
بانضمــام الســوق إلــى المؤشــرات العالميــة ألســواق المــال. ويعــود ذلــك التحســن فــي أداء 
االســتثمارات األجنبيــة إلــى جهــود الحكومــة فــي تطويــر وتحســين بيئــة األعمــال، وخطــط 
جــذب االســتثمار األجنبــي، حيــث انعكــس ذلــك فــي التحســن الملحــوظ لترتيــب المملكــة 
إجمالــي  بلــغ  األعمــال. كمــا  بيئــة  منــاخ  للتنافســية وتحســين  الدوليــة  المؤشــرات  فــي 
األصــول االحتياطيــة لــدى مؤسســة النقــد فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2019م نحــو 1.9 
تريليــون ريــال )499 مليــار دوالر أمريكــي( ممــا يعبــر عــن قــوة ومتانــة االقتصــاد الســعودي.

وقــد انعكســت خطــط وجهــود الحكومــة فــي تطويــر وتحســين منــاخ األعمــال وتنميــة 
المحتــوى المحلــي وتعزيــز تنافســية االقتصــاد علــى تحســن ترتيــب المملكة في المؤشــرات 
الدوليــة، حيــث أظهــر تقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال لعــام 2020م الــذي أصــدره البنــك 
الدولــي حديثــًا قفــزة فــي ترتيــب المملكــة مــن ناحيــة ســهولة ممارســة األعمــال بـــ 30 
مرتبــة لتصــل إلــى المرتبــة 62 مــن بيــن 190 دولــة، وذلــك مقابــل المرتبــة 92 فــي العــام 
الســابق.حيث جــاءت المملكــة فــي المرتبــة األولــى ضمــن قائمــة أفضــل عشــر دول مــن 

حيــث التحســن فــي ســهولة ممارســة األعمــال خــالل هــذا العــام. 

كمــا دعــم ذلــك تحســن ترتيــب المملكــة بثالثــة مراكــز إلــى المرتبــة 36 فــي تقريــر 
التنافســية العالمــي الــذي يصــدره المنتــدى االقتصــادي العالمــي، كمــا ظهــرت جهــود 
المملكــة جليــًة فــي عمليــة التحــول الهيكلــي القتصادهــا وذلــك مــن خــالل اعتمــاد تقنيــة 
المعلومــات واالتصــاالت لتصبــح فــي المرتبــة 38 عالميــًا، ويدعــم هــذه النتيجــة النشــر 
الســريع لتقنيــة النطــاق العريــض والزيــادة الكبيــرة فــي مســتخدمي اإلنترنــت، كمــا تحســن 
مؤشــر القــدرة علــى االبتــكار لتصبــح فــي المركــز 36، وذلــك مــن خــالل الزيــادة فــي طلبــات 
بــراءة االختــراع ومســتوى اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر. وفيمــا يخــص تقريــر  التنافســية 
العالمــي الصــادر عــن المعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة )IMD(، فقــد حققــت المملكــة أكبــر 
تقــدم بيــن الــدول األكثــر تنافســية بـــ 13 مركــزًا لتحتــل المركــز 26 بيــن أكثــر الــدول تنافســية. 

ــي نفذتهــا الحكومــة لمســاندة األســر والقطــاع الخــاص  ــادرات الت وقــد أســهمت المب
فــي تحســن معــدالت نمــو االســتهالك الخــاص الحقيقــي، الــذي ســجل نمــوًا بنحــو 4.4% 
ــة مــن العــام  ــرة المماثل ــل %2.6 خــالل الفت خــالل النصــف األول مــن العــام 2019م مقاب
الســابق. وتظهر مؤشــرات االســتهالك الرئيســة معدالت نمو مرتفعة، فقد ســجلت مبالغ 
مدفوعــات ســداد ومبيعــات نقــاط البيــع متوســط نمــٍو بلــغ %26 و%22 علــى التوالي حتى 

نهايــة شــهر أكتوبــر 2019م، ومــن أهــم اإلجــراءات التــي عــززت نمــو االســتهالك الخــاص:
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غــالء  وبــدل  المواطــن  برنامــج حســاب  االجتماعيــة وتشــمل  الحمايــة  تعزيــز شــبكة   •
لمعيشــة. ا

مبادرات حزم تحفيز القطاع الخاص.  •
خطط توطين سوق العمل.  •

زيادة معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.  •

وســتواصل الحكومــة فــي عــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط العمــل علــى تمكيــن 
القطــاع الخــاص مــن خــالل االســتمرار فــي توفيــر إطــار اقتصــادي مســتقر ومنــاخ اســتثماري 
الحمايــة  وشــبكة  والتشــريعية،  التحتيــة  البنيــة  تعزيــز  مواصلــة  إلــى  باإلضافــة  مالئــم، 
االجتماعيــة وتمكيــن القطــاع الخــاص. ومــن الُمتوقــع أن ترتفــع مســاهمة القطــاع الخــاص 

فــي النمــو والتوظيــف علــى المــدى المتوســط.

كمــا بــدأ العمــل فــي تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الكبــرى والتي تســتهدف البنيــة التحتية، 
مثــل: نيــوم، والقديــة، والبحــر األحمــر والمشــاريع األخــرى، وحفــز االســتثمار فــي القطاعــات 
الواعــدة مثــل الصناعــة والتعديــن والقطــاع المالــي والخدمــات الماليــة وقطــاع التقنيــة 
واالتصــاالت والســياحة والترفيــه والرياضــة، حيــث تــم مؤخــرًا تأســيس صنــدوق مختــص 
بالتنميــة الســياحية لتقديــم تســهيالت ماليــة لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار فــي 
ــر مــن الحصــول علــى تأشــيرة  الســياحة. كمــا ُأطلقــت التأشــيرة الســياحية التــي ُتمّكــن الزائ
دخــول ســياحية للمملكــة مــن خــالل المنصــة اإللكترونيــة والمطــارات والمنافــذ البريــة. 
وتأســيس صنــدوق اســتثماري يختــص بفعاليــات الترفيــه والثقافــة والرياضــة والســياحة 
ويرتبــط بصنــدوق التنميــة الوطنــي، ويتــم تمويلــه مــن إيــرادات مواســم الســعودية بهــدف 

تنميــة هــذه القطاعــات الواعــدة لتعزيــز النمــو االقتصــادي.

ويأتــي قــرار تحُمــل الحكومــة للمقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة عــن المنشــآت 
الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي لمــدة خمــس ســنوات، فــي إطــار الجهــود 
ــز تنافســية الصناعــات المحليــة، مــن أجــل تخفيــض  لتنميــة وتمكيــن القطــاع الخــاص وتعزي
تكلفــة اإلنتــاج وزيــادة مســاهمة المحتــوى المحلــي، باإلضافــة إلــى رفــع قــدرة الشــركات 

ــر وزيــادة معــدالت التوظيــف.  الوطنيــة علــى المنافســة فــي أســواق التصدي

وسيســتمر عمــل الحكومــة علــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق الرأســمالي واســتكمال تنفيــذ 
برامــج تحقيــق الرؤيــة وتركيــز الجهــود لتحقيــق عائــد اقتصــادي واجتماعــي أعلــى ومتنــاٍم 
علــى المدييــن المتوســط والطويــل، مــن خــالل إعــادة ترتيــب األولويــات والجــداول الزمنيــة 
للتنفيــذ لزيــادة فاعليــة وجــودة هــذه البرامــج فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

كمــا تــم تطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة والــذي سيســهم فــي رفــع 
كفـــاءة اإلنفــاق علــى المشــاريع التنمويــة، ويعــزز مــن فاعليــة التخطيــط المالــي وإدارة 
المــوارد الماليــة. ويســعى النظــام لزيــادة مســاهمة المحتــوى المحلــي فــي المنافســات، 
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والمنافســة،  النزاهــة  وتعزيــز  والمشــتريات،  باألعمــال  الصلــة  ذات  اإلجــراءات  وتنظيــم 
والعدالــة بيــن المتنافســين تحقيقــًا لمبــدأ تكافــؤ الفــرص، وزيــادة مســاهمة المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة، وتحقيــق الشــفافية فــي جميــع إجــراءات األعمــال والمشــتريات. 
وصاحــب ذلــك تطويــر نظــام تقنــي ليكــون رافــدًا مهمــًا لنجــاح وكفــاءة تطبيــق النظــام.

ومــن جهــة أخــرى، يتوقــع أن ينخفــض معــدل نمــو  الناتــج المحلــي النفطي عــام 2019م 
مقارنــة بعــام 2018م جــراء التــزام المملكــة باتفاقيــات أوبــك+، وفــي الوقــت نفســه شــهد 
نشــاط القطاعــات غيــر النفطيــة أداًء إيجابيــًا خــالل النصــف األول من العــام 2019م ويتوقع 

اســتمرار هــذا التحســن خــالل العــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط. 

وفــي ضــوء هــذه التطــورات الماليــة واالقتصاديــة المحليــة والعالميــة ُيتوقــع أن ينمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي فــي العــام 2019م بنحــو %0.4 مــع تحســن فــي أداء 
الناتــج المحلــي غيــر النفطــي الحقيقــي بأعلــى مــن المتوقــع. وبمراجعــة تقديــرات نمــو 
إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي للعــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط، تشــير التقديــرات 
األوليــة إلــى نمــو الناتــج بحوالــي %2.3 خــالل العــام 2020م مدفوعــًا بنمــو الناتــج المحلــي 

غيــر النفطــي.

تقديرات أولية للمؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط

تقديراتتوقعات

2019202020212022

معدالت نمو المؤشــرات االقتصادية )%(

%2.3%2.2%2.3%0.4نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

2,8112,9023,0273,143الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال( 

%3.8%4.3%3.2%4.7-نمــو الناتج المحلي اإلجمالي اإلســمي

%1.8%2.0%2.0%1.0-التضخم

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

)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(



التطورات والتقديرات المالية
في المدى المتوسط

02
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أ/ تطورات أداء المالية العامة في العام 2019م

فــي إطــار حــرص السياســة الماليــة للحفــاظ علــى االســتقرار المالــي واالقتصــادي وزيــادة 
صالبــة االقتصــاد الســعودي علــى مواجهــة الصدمــات الخارجيــة، ُيتوقــع عــدم تجــاوز العجــز 
لعــام 2019م عــن المعتمــد فــي الميزانيــة ليبقــى عنــد 131 مليــار ريــال أو مــا يعــادل 4.7% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وســُيمّكن ذلــك مــن الحفــاظ علــى المســتوى الُمقــدر لحجــم 
الديــن العــام لهــذا العــام، والحفــاظ علــى مســتوى مناســب مــن االحتياطيــات الحكوميــة 

لــدى مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. 

وعلــى الرغــم مــن توقــع النمــو اإليجابــي إلجمالــي اإليــرادات مقارنــة بعــام 2018م، إال 
أنــه ُيتوقــع أن يكــون أقــل مــن الُمقــدر فــي الميزانيــة فــي ضــوء تطورات أســواق النفط خالل 
العــام 2019م، ولكــن مــع نمــو إيجابــي فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة بأكثــر مــن الُمقــدر. وقــد 
اســتمر تنفيــذ خطــط اإلنفــاق الرئيســة هــذا العــام خاصــًة فــي مجــاالت الحمايــة االجتماعيــة 
وتنميــة وتمكيــن القطــاع الخــاص، مــع مراجعــة أولويــات وأوجــه بنــود النفقــات مــن خــالل 
العمــل المســتمر علــى رفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة، حيــث صاحــب ذلــك تحســن فــي 
األداء االقتصــادي غيــر النفطــي للقطــاع الخــاص خــالل العــام 2019م. وُيتوقــع أن يبلــغ 
إجمالــي اإلنفــاق 1,048 مليــار ريــال منخفضــًا عــن المعتمــد فــي الميزانيــة البالــغ 1,106 

مليــار ريــال.

ثانيًا: التطورات والتقديرات المالية في المدى المتوسط
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فعلي

2018

ميزانية

2019

توقعات 

2019

 *التغير السنوي 
)فعلي 2018 -
توقعات 2019(

اإليرادات

%9069759171.2إجمالي اإليرادات

%16818320320.5الضرائب

%2.9-171616الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%11513214122.2الضرائب على السلع والخدمات

%1617175.2الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

%21192941.8ضرائب أخرى

%3.2-737791714اإليرادات األخرى

النفقات

%2.9-1,0791,1061,048إجمالي النفقات

%1.6-891860877المصروفات )النفقات التشغيلية(

%4844565044.2تعويضات العاملين

%2.8-169175164السلع والخدمات 

%15212140.1نفقات تمويل

%13322271.8اإلعانات

%70.0-431المنح

%9.0-847377المنافع االجتماعية

%28.5-12210087مصروفات أخرى

%8.9-188246172األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

%24.5-131-131-174-عجز الميزانية

-%4.7-%4.2-%5.9-عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 

%56067867821.1الدين

-%24%22%19الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

%4.5-490496467االحتياطيات الحكومية

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
*  نسب التغير السنوي تعتمد على كامل إجمالي القيم

تطورات أداء المالية العامة

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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اإليرادات

نفــذت الحكومــة خــالل عــام 2019م عــددًا مــن المبــادرات لتنميــة وتنويــع اإليــرادات غير 
النفطيــة لضمــان اســتدامة واســتقرار اإليــرادات، ومنهــا تخفيــض حد التســجيل اإللزامي في 
ضريبــة القيمــة المضافــة، والزيــادة المعتمــدة التدريجيــة للمقابــل المالــي علــى الوافديــن، 
وتحســين اآلليــات واإلجــراءات الرقابيــة علــى تحصيــل اإليــرادات. وقــد تــم تطبيــق الضريبــة 
االنتقائيــة علــى المشــروبات الُمحــالة فــي شــهر ديســمبر 2019م، والتــي تهــدف أيضــًا إلــى 

تخفيــض اســتهالك المشــروبات المحــالة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة للمواطنيــن.

وقــد أســهمت المبــادرات المنفــذة خــالل الفتــرة الماضيــة فــي نمــو إجمالــي اإليــرادات 
لعــام 2019م بنســبة %1.2 مقارنــة بالعــام الســابق حيــث مــن المتوقــع أن تصــل إلــى 917 
مليــار ريــال وذلــك نتيجــًة لزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة التــي يتوقــع أن تنمــو بنســبة 6.9%، 
فــي حيــن ُيتوقــع انخفــاض اإليــرادات النفطيــة بنســبة %1.5 مدفوعــًة بانخفــاض كاًل مــن 

إنتــاج وأســعار النفــط.

الضرائب

ُيتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب لعــام 2019م حوالــي 203 مليــار ريــال وذلــك بارتفــاع 
ملحــوظ تبلــغ نســبته نحــو %20.5 مقارنــة بالعــام 2018م، كمــا ُيتوقــع أن ترتفــع بنســبة 

%10.5 مقارنــة بالمقــدر فــي الميزانيــة المعتمــدة لعــام 2019م. 

ومــن الُمتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية 
نحــو 16 مليــار ريــال وذلــك بنســبة انخفــاض %2.9 مقارنــة بالعــام الســابق؛ وُيعــزى ذلــك إلــى 
تحصيــل مبالــغ غيــر متكــررة فــي عــام 2018م. كمــا ُيتوقــع أن تســجل ارتفاعــًا بنســبة 1.8% 
خــالل العــام 2019م مقارنــة بالمقــدر بالميزانيــة؛ وذلــك نتيجــة تحســن النشــاط االقتصــادي.

وُيتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو 141 مليــار ريــال خــالل 
العــام 2019م بارتفــاع قــدره %22.2 مقارنــة بالعــام الســابق مدفوعــًة بتحســن النشــاط 
االقتصــادي، إضافــًة إلــى االســتمرار فــي تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات المشــار إليهــا ســابقًا. 
كمــا تجــُدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحصيــل مبالــغ فــي عــام 2019م مــن تســويات قطــاع 
االتصــاالت. ومــن الُمتوقــع أن ترتفــع إيــرادات الضرائــب علــى الســلع والخدمــات بنســبة 

%6.5 عــن المقــدر فــي الميزانيــة.
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)الرســوم  التجــارة والمعامــات الدوليــة  الضرائــب علــى  ُيتوقــع أن تســجل  كمــا 
الجمركيــة( نحــو 17 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2019م وذلــك بارتفــاع نســبته %5.2 مقارنــة 
بالعــام الســابق وبارتفــاع %1 عــن المقــدر فــي الميزانيــة، ويأتــي ذلــك تزامنــًا مــع زيــادة 
ــواردات الســلعية والتــي ســجلت ارتفاعــًا حتــى شــهر ســبتمبر مــن عــام 2019م  إجمالــي ال
بنســبة %3.4 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق حســب بيانــات الهيئــة العامــة 

لإلحصــاء. 

وُيتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب األخــرى )منهــا: الــزكاة( حوالــي 29 مليــار ريــال لعــام 
2019م ُمســجلًة ارتفاعــًا بنحــو %41.8 مقارنــة بالعــام الســابق، وبمــا نســبته %55 مقارنــة 
بالمقــدر فــي الميزانيــة؛ وذلــك بســبب زيــادة عــدد المكلفيــن المســجلين لدى الهيئــة العامة 

للــزكاة والدخــل، وتحصيــل إيــرادات مــن تســويات زكاة البنــوك.
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اإليرادات األخرى

ــال بانخفــاض  ــار ري ــي 714 ملي ــرادات األخــرى لعــام 2019م حوال ُيتوقــع أن تســجل اإلي
نســبته %3.2 مقارنــة بــاألداء الفعلــي للعــام الســابق، وبنســبة انخفــاض %9.7 مقارنــة 
بالمقــدر فــي الميزانيــة لعــام 2019م؛ وذلــك نتيجــة انخفــاض اإليــرادات النفطيــة التــي 
ُيتوقــع أن تبلــغ حوالــي 602 مليــار ريــال فــي عــام 2019م بنســبة انخفــاض مقدرهــا  1.5% 
ــة لعــام  ــة بالعــام الســابق وبنســبة انخفــاض مقدارهــا %9 عــن الُمقــدر فــي الميزاني مقارن
2019م، حيــث بلــغ متوســط إنتــاج النفــط حتــى شــهر أكتوبــر نحــو 9.8 مليــون برميــل يوميــًا 
بتراجــع قــدره %3.8 عــن الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، كمــا بلــغ متوســط أســعار نفــط 
برنــت حتــى أكتوبــر مــن عــام 2019م نحــو 64.2 دوالر للبرميــل مقارنــة بـــحوالي 73.1 دوالر 
للبرميــل خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. كمــا تجــُدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحصيــل 

أربــاح نفــط اســتثنائية عــن عــام 2018م بنحــو 75 مليــار ريــال.
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النفقات 

2019م وبمــا يحافــظ  تمــت مراجعــة بعــض برامــج اإلنفــاق الحكومــي لهــذا العــام 
علــى تحقيــق المســتهدفات الماليــة واالقتصاديــة مــن خــالل االســتمرار فــي اإلنفــاق علــى 
الخطــط الرئيســة، وإعــادة ترتيــب أولويــات وأوجــة اإلنفــاق فــي بنــود الميزانيــة فــي ضــوء 
تطــورات أداء النشــاط االقتصــادي مــع العمــل علــى رفــع كفــاءة وفاعليــة اإلنفــاق. وُيتوقــع 
أن يبلــغ إجمالــي النفقــات الحكوميــة لعــام 2019م نحــو 1,048 مليــار ريــال بمــا يعــادل 
%37.3 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي وبانخفــاض قــدره %5.2 عــن الميزانيــة المقــدرة بداية 
العــام 2019م، وبانخفــاض نســبته %2.9 مقارنــة بالمنصــرف الفعلــي فــي عــام 2018م 
والــذي بلــغ مــا يعــادل %37.2 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، مدفوعــًا بانخفــاض النفقــات 

التشــغيلية بنســبة %1.6 مقارنــة بالمنصــرف الفعلــي فــي العــام 2018م. 

ومقارنــة بالمنصــرف الفعلــي فــي عــام 2018م، فإنــه ُيتوقــع أن يســجل بــاب تعويضــات 
العامليــن 504 مليــار ريــال بارتفــاع قــدره %4.2 مدفوعــًا بشــكل رئيــس بالعــالوة الســنوية 
مانســبته  البــاب  هــذا  علــى  اإلنفــاق  ليبلــغ  التقاعــد  لصناديــق  المســدد  زيــادة  وكذلــك 
%48.1 مــن إجمالــي النفقــات مقارنــة بحوالــي %44.8 فــي العــام الســابق 2018م. كمــا 
ُيتوقــع تراجــع اإلنفــاق علــى بابــي الســلع والخدمــات والمصروفــات األخــرى بنســبة 2.8% 
و%28.5 علــى التوالــي، حيــث انخفــض اإلنفــاق علــى البابيــن نتيجــًة لجهــود رفــع كفــاءة 
اإلنفــاق التشــغيلي وإعــادة ترتيــب أولويــات وأوجــة اإلنفــاق فــي بنــود الميزانيــة. كمــا 
ُيتوقــع أن تبقــى نفقــات التمويــل دون تغييــر عمــا تــم اعتمــاده خــالل إعــداد ميزانيــة العــام 
2019م، فيمــا ُيتوقــع أن يرتفــع اإلنفــاق علــى بــاب اإلعانــات بحوالــي %71.8 لتصــل إلــى 
22 مليــار ريــال وذلــك نتيجــة لإلنفــاق علــى مبــادرة الفاتــورة المجمعــة التــي اعتمــدت فــي 
فبرايــر 2019م والتــي ُيتوقــع أن تبلــغ 10.8 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام وتهــدف إلــى دعــم 

المنشــآت الملتزمــة بالتوطيــن. 

فيمــا ُيتوقــع تراجــع اإلنفــاق الرأســمالي بنســبة %8.9 مقارنــة بالمنصــرف الفعلــي فــي 
عــام 2018م وذلــك نتيجــًة لتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي وفقــًا لالحتياجــات التنمويــة مــع 
االســتمرار فــي رفــع كفــاءة وفاعليــة االســتثمارات الحكوميــة، ومشــاركة القطــاع الخــاص 
ــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع، وبالتالــي فمــن الُمقــدر تراجــع اإلنفــاق  فــي تموي

ــة.  ــًة بالميزاني الرأســمالي مقارن



20

األداء على مستوى القطاعات

نتيجــة للسياســات الســابق ذكرهــا، ُيتوقــع أن يرتفــع اإلنفــاق علــى قطــاع الخدمــات 
البلديــة وقطــاع التجهيــزات األساســية والنقــل بنســبة %28.5 و%26.7 علــى التوالــي 
القطــاع  علــى  اإلنفــاق  تراجــع  ُيتوقــع  كمــا  لعــام 2018م،  الفعلــي  بالمنصــرف  مقارنــة 

العســكري بنســبة %18.3 ليبلــغ 198 مليــار ريــال بنهايــة العــام المالــي 2019م.
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العجز والدين

مــن الُمتوقــع أن يبلــغ عجــز الميزانيــة فــي عــام 2019م نحــو 131 مليــار ريــال أي مــا 
ــي  ــج المحلــي اإلجمال ــل %5.9 مــن النات ــي مقاب ــج المحلــي اإلجمال يعــادل %4.7 مــن النات
فــي عــام 2018م، والــذي بلــغ 174 مليــار ريــال، تنفيــذًا لسياســة الخفــض التدريجــي لعجــز 

الميزانيــة. 

واســــتمرت وزارة الماليــــة عــام 2019م فــــي اتبــــاع سياســــة تمويــل متنوعــــة مــــا بيــــن 
خيــارات إصــــدارات الديــــن والســـحب مــن االحتياطيــات الحكوميــة وذلــك لتمويــل عجــز 
الميزانيــة واالحتياجــات التمويليــة األخــرى. حيـــث قامـــت الـــوزارة بتنويـــع إصداراتهـــا المحليـــة 
والخارجيـة بإصــدار صكــوك وســندات بحوالــي 113.5 مليــار ريــال وذلــك حتــى شــهر أكتوبر 
مــــن العــــام 2019م وفقــًا لخطــة اإلصــدارات المعلنــة المقــدرة إلجمالــي العــــام بنحــو 120 
مليــــار ريــــال )تشمل ســــداد مدفوعــــات أصــــل الديــــن بحوالــي 2 مليــــار ريـال(. وبذلك يتوقع 
أن يبلــغ رصيــد الديـــن العـــام 678 مليــار ريــال أي نحـــو %24 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 
فــي نهايــة العــام 2019م مقارنـة مـع 560 مليـار ريـال أي مـا يعـادل نحـو %19 مـن الناتـج 

المحلـــي اإلجمالـي للعـــام السـابق.
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ــام  ــة العـ ــى نهايـ ــيات الحكوميــة حتـ ــن االحتياطـ ــحب مـ ــي السـ ــغ إجمالـ ــع أن يبلـ وُيتوقـ
حوالــــي 22 مليــــار ريــــال ليبلــغ رصيــد تلــك االحتياطيــات 467 مليــار ريــال بنهايــة العــام وذلــك 
لتغطيــة مــا تبقــى مــن االحتياجــات التمويليــة التــي تشــمل بعــض القــروض التابعــة لخطــة 

تحفيــز القطــاع الخــاص. 
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ب/ تقديرات المالية العامة في العام 2020م والمدى المتوسط

ــال فــي  ــدور رئيــس وفّع ــة خــالل عامــي 2018م و2019م ب أســهمت السياســة المالي
تنشــيط األداء االقتصــادي بتنفيــذ برامــج ومبــادرات تهــدف إلــى مســاندة األســر وتمكيــن 
ــم تنفيذهــا  ــة التــي ت ــار المرتبطــة ببعــض اإلصالحــات المالي القطــاع الخــاص وتخفيــف اآلث
بشــكل متزامــن. وقــد نجحــت هــذه المبــادرات فــي تحقيــق أهدافهــا المرحليــة، حيــث بــدأ 
االقتصــاد فــي التعافــي، وتحســن أداء القطــاع الخــاص وُيتوقــع أن ترتفــع معــدالت النمــو 

االقتصــادي والتوظيــف خــالل الفتــرة القادمــة.

وفــي ضــوء المخاطــر التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي والتــي قــد ينتــج عنهــا حــدوث 
تباطــؤ فــي الطلــب الكلــي لشــركاء التجــارة الرئيســين للمملكــة، كان مــن الضــروري مراجعــة 
التقديــرات علــى المــدى المتوســط، واتبــاع سياســات أكثــر احتــرازًا تمكــن اقتصــاد المملكــة 
بشــكل أفضــل مــن مواجهــة الصدمــات الخارجيــة. وتواصــل السياســة الماليــة مــن خــالل 
ميزانيــة العــام القــادم 2020م وعلــى المــدى المتوســط العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن 

أهــداف النمــو االقتصــادي والحفــاظ علــى االســتقرار االقتصــادي واالســتدامة الماليــة.

كمــا سيســتمر العمــل علــى تنميــة اإليــرادات خاصــة غيــر النفطيــة منهــا، باإلضافــة إلــى 
االســتمرار فــي العمــل علــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق، ورفــع مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص 
فــي تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع، والعمــل علــى الســيطرة علــى معــدالت 
العــام، وبمــا يضمــن تعزيــز االســتقرار واالســتدامة الماليــة فــي المــدى  العجــز والديــن 

المتوســط.
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اإليرادات

فــي ضــوء تنفيــذ الكثيــر مــن مبــادرات اإليــرادات المعلنــة، ســيتم التركيــز فــي عــام 
2020م علــى إكمــال المبــادرات المعلنــة ســابقًا وتعزيــز العائــد مــن هــذه المبــادرات. وتشــير 
ــال  ــار ري ــرادات فــي العــام 2020م ســيبلغ حوالــي 833 ملي ــرات إلــى أن إجمالــي اإلي التقدي
ــرادات غيــر النفطيــة  بانخفــاض نســبته %9.1 عــن الُمتوقــع فــي عــام 2019م )تشــكل اإلي
%38 مــن إجمالــي اإليــرادات أي 320 مليــار ريــال(. ومــن الُمقــدر أن تصــل اإليــرادات إلــى 

ــال فــي عــام 2022م.  ــار ري 863 ملي

الضرائب

ُيقــدر أن تصــل اإليــرادات مــن الضرائــب إلــى حوالــي 200 مليــار ريــال فــي عــام 2020م 
بتراجــع نســبته %1.2 مقارنــة بالمتوقــع تحصيلــه عــام 2019م، وذلــك لتحصيــل مبالــغ غيــر 
ــة قــد ارتفعــت فــي  ــرادات الضريبي ــى أن اإلي متكــررة فــي عــام 2019م. وتجــُدر اإلشــارة إل

عــام 2019م بنســبة %131.9 عــن عــام 2017م وبنســبة %20.5 عــن عــام 2018م.

ومــن الُمقــدر أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية 
حوالــي 16 مليــار ريــال فــي عــام 2020م بمعــدل نمــو %2 مقارنــة بالمتوقــع فــي العــام 

2019م؛ ارتباطــًا بــاألداء االقتصــادي.

أمــا بالنســبة للضرائــب علــى الســلع والخدمــات، فمــن الُمقــدر أن تســجل نحــو 142 مليــار 
ريــال فــي عــام 2020م، بارتفــاع قــدره %0.8 عــن المتوقــع لعــام 2019م، ويرجــع ذلــك 
إلــى التحســن المتوقــع للنشــاط االقتصــادي إضافــًة إلــى تطبيــق الضريبــة االنتقائيــة علــى 
المشــروبات الُمحــالة فــي ديســمبر 2019م. كمــا تجــُدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحصيــل مبالــغ 
غيــر متكــررة مــن تســويات قطــاع االتصــاالت فــي عــام 2019م ممــا يؤثــر علــى معــدالت 
نمــو هــذه اإليــرادات فــي عــام 2020م، وفــي حالــة اســتبعاد هــذه التســويات فســوف تبلــغ 

معــدالت النمــو نحــو 5.3%. 

ومــن جهــة أخــرى، فمــن الُمتوقــع أن تســجل الضرائــب األخــرى )منهــا: الــزكاة( حوالــي 26 
مليــار ريــال فــي العــام 2020م بانخفــاض نســبته %11.5 مقارنــة بالُمتوقــع لعــام 2019م، 
وُيعــزى ذلــك إلــى تحصيــل مبالــغ غيــر متكــررة مــن تســويات زكاة البنــوك فــي عــام 2019م.
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اإليرادات األخرى

ــغ  ــة، َفُيقــّدر أن تبل ــرادات النفطي ــي تشــمل اإلي ــرادات األخــرى والت ــق باإلي وفيمــا يتعل
نحــو 633 مليــار ريــال فــي العــام 2020م، وذلــك بانخفــاض نســبته %11.3 مقارنــة بالمتوقع 
لعــام 2019م. حيــث تشــير التقديــرات إلــى بلــوغ اإليــرادات النفطيــة 513 مليــار ريــال فــي 
عــام 2020م مقارنــة بحوالــي 602 مليــار ريــال متوقعــة لعــام 2019م، أي بانخفــاض نســبته 
%14.8، ويرجــع ذلــك إلــى تحصيــل أربــاح اســتثنائية فــي عــام 2019م عــن العــام الســابق. 

النفقات

تــم خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة تنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة فــي إدارة 
الماليــة العامــة لرفــع كفــاءة اإلنفــاق، كمــا يتــم بالتنســيق مــع مركــز كفــاءة اإلنفــاق مراجعــة 
بنــود اإلنفــاق علــى مســتوى األجهــزة الحكوميــة والعمــل علــى زيــادة فاعليــة اإلنفــاق علــى 
المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي. كمــا تــم فــي هــذا اإلطــار مراجعــة برامــج تحقيــق 
دعــم  بهــدف  الزمنيــة  وجداولهــا  األخــرى  المشــاريع  وبقيــة  الكبــرى  والمشــاريع  الرؤيــة 
االســتقرار واالنضبــاط المالــي وبشــكل يتناســب مــع العائــد المتوقــع مــن هــذه المشــاريع 

والبرامــج. 

تشــمل تقديــرات اإلنفــاق الحكومــي لعــام 2020م االســتمرار فــي مســاندة األســر 
خــالل مرحلــة التحــول االقتصــادي عــن طريــق برامــج الحمايــة االجتماعيــة مثــل حســاب 
المواطــن وبــدل غــالء المعيشــة لــكل مــن )الموظفيــن والمتقاعديــن ومســتفيدي الضمــان 
االجتماعــي والطــالب( وبرامــج الضمــان االجتماعــي األخــرى مــع االســتمرار فــي مراجعتهــا 
ُيعــد  إذ أن اإلنفــاق االجتماعــي  للفئــات المســتهدفة،  الوصــول  وتحســينها بمــا يحقــق 
ــاة ورفــع مســتوى المعيشــة  ــات اإلنفــاق الحكومــي لتحســين جــودة الحي أحــد أهــم أولوي

ــر وأفــراد.  ــن مــن أُس للمواطني

وفــي ضــوء ذلــك، يقــدر إجمالــي اإلنفــاق فــي ميزانيــة العــام المقبــل 2020م بنحــو 
1,020 مليــار ريــال منخفضــًا عــن المتوقــع للعــام 2019م بنســبة %2.7، وذلــك مــع اســتمرار 
جهــود الحكومــة فــي رفــع مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تمويــل إنشــاء وتشــغيل 
عــدد مــن المشــاريع وســيتم التركيــز علــى تحســين كفــاءة اإلنفــاق وتوجيهــه نحــو القطاعــات 
األكثــر إنتاجيــة بمــا يعــزز مســتهدفات النمــو االقتصادي من خالل دعــم التنمية االجتماعية، 

ورفــع درجــة االنضبــاط والتخطيــط المالــي.
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النفقات التشغيلية 

ريــال أي حوالــي 83%  بنحــو 847 مليــار  2020م  لعــام  التشــغيلية  النفقــات  ُقــدرت 
نفقــات  وُتقــدر  2019م.  بالعــام  بنحــو %3.4 مقارنــة  النفقــات، منخفضــة  إجمالــي  مــن 
تعويضــات العامليــن بحوالــي 504 مليــار ريــال. فيمــا ُيتوقــع أن يبلــغ اإلنفــاق فــي بــاب 
الســلع والخدمــات حوالــي 140 مليــار ريــال لعــام 2020م ويشــمل النفقــات التشــغيلية 
التــي  النفقــات  مــن  وغيرهــا  والتشــغيل  والنظافــة  الصيانــة  ونفقــات  واالســتهالكية 
تلبــي متطلبــات الجهــات الحكوميــة مــع رفــع كفــاءة اإلنفــاق خاصــة بعــد تطبيــق نظــام 
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد، وســوف يتناقــص اإلنفــاق علــى بــاب الســلع 
والخدمــات علــى المــدى المتوســط نتيجــة مراجعــة الجــدول الزمنــي لتنفيــذ بعــض برامــج 

تحقيــق الرؤيــة وبعــض المشــاريع األخــرى بزيــادة مدتهــا علــى فتــرات أطــول. 

كمــا ُيقــّدر أن تبلــغ نفقــات بــاب المنافــع االجتماعيــة حوالــي 69 مليــار ريــال للعــام 
2020م منخفضــًة بحوالــي %10.3 عــن توقعــات عــام 2019م، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
هــذا البــاب يشــمل تمويــل برنامــج حســاب المواطــن، باإلضافــة إلــى اســتمرار برامــج الدعــم 

ــة للمواطنيــن واألســر.   ــة االجتماعي األخــرى التــي تســتهدف الحماي

النفقات الرأسمالية

ُيقــّدر أن تبلــغ نفقــات بــاب األصــول غيــر الماليــة حوالي 173 مليار ريال، وتشــمل اإلنفاق 
الرأســمالي علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة، ومخصصــات تنفيذ المشــاريع الكبــرى، باإلضافة إلى 
تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع االســتثمارية فــي قطاعــات الخدمــات البلديــة وقطاعــات الصحــة 
والتعليــم والتجهيــزات والنقــل وغيرهــا مــن القطاعــات األخــرى. والجديــر بالذكــر أن اســتقرار 
مخصصــات اإلنفــاق االســتثماري عنــد مســتوياتها المتوقعــة فــي عــام 2019م يأتــي نتيجــة 
تحســين مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تمويــل إنشــاء وتشــغيل عــدد مــن المشــاريع وتمديــد 
الجــدول الزمنــي لتنفيــذ بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة وبعــض المشــاريع األخــرى لضمــان 

كفــاءة اإلنفــاق وفاعليتــه.
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العجز والدين

تســتمر جهــود الحكومــة فــي الضبــط المالــي للســيطرة علــى معــدالت عجــز الميزانيــة، 
حيــث مــن الُمقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي %6.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
عــام 2020م، وأن يســتمر باالنخفــاض التدريجــي حتــى يعــزز االســتقرار واالســتدامة الماليــة 
فــي المــدى المتوســط، حيــث مــن المقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة حوالــي %2.9 مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2022م.
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المصــدر: وزارة المالية

مليار ريال

وقــد تــم تحديــد حجــم إصــدارات الديــن العــام فــي ضــوء االســتراتيجية المتبعــة مــن قبــل 
وزارة الماليــة مــن خــالل التنويــع فــي إصــدارات الديــن مــا بيــن الســوقين المحلــي والخارجــي 
إضافــًة إلــى المحافظــة علــى مســتويات مالئمــة للســيولة المحليــة وكذلــك االســتفادة من 
تدفقــات النقــد األجنبــي، آخــذًة فــي االعتبــار التــوازن بيــن خيــارات إصــدارات الديــن والســحب 
ــال  ــار ري ــن العــام إلــى 754 ملي ــي الدي مــن االحتياطــي، حيــث مــن الُمتوقــع أن يصــل إجمال
فــي العــام 2020م وهــو مــا يمثــل نســبة %26 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، إلــى أن 
يبلــغ حوالــي 924 مليــار ريــال فــي العــام 2022م أي مــا نســبته %29 مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي. 

وكذلــك مــن الُمتوقــع أن تبلــغ االحتياطيــات الحكوميــة حوالــي 346 مليــار ريــال بنهايــة 
العــام 2020م لتصــل إلــى 265 مليــار ريــال فــي عــام 2022م.
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تقديرات ميزانية 2020م

ميزانية
2019

توقعات
2019

ميزانية
2020

اإليرادات
975917833إجمالي اإليرادات

183203200الضرائب
161616الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

132141142الضرائب على السلع والخدمات
171716الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

192926ضرائب أخرى
791714633اإليرادات األخرى

النفقات
1,1061,0481,020إجمالي النفقات

860877847المصروفات )النفقات التشغيلية(
456504504تعويضات العاملين
175164140السلع والخدمات 

212131نفقات تمويل
322217اإلعانات

311المنح
737769المنافع االجتماعية

1008785مصروفات أخرى
246172173األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
187-131-131-عجز الميزانية

%6.4-%4.7-%4.2-عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
الدين واألصول 

678678754الدين
%26%24%22الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

496467346االحتياطيات الحكومية
المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

فعلي
2018

ميزانية
2019

توقعات
2019

ميزانية
2020

تقديرات
20212022

906975917833839863إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0791,1061,0481,020990955إجمالي 

92-151-187-131-131-174-عجز الميزانية
%2.9-%5.0-%6.4-%4.7-%4.2-%5.9-كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

560678678754848924الدين

%29%28%26%24%22%19كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

490496467346280265االحتياطيــات الحكومية

المالية العامة على المدى المتوسط

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

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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ج/ النفقات في ميزانية 2020م على مستوى القطاعات

فــي إطــار مواصلــة الحكومــة تنفيــذ خطــط البنــاء والتنميــة، تتضمــن ميزانيــة العــام 
2020م اإلنفــاق علــى عــدد مــن البرامــج والمشــاريع الحيويــة لتطويــر وتحســين البنيــة 
وفيمــا  والمســتفيدين.  للمواطنيــن  األساســية  الخدمــات  بمســتوى  واالرتقــاء  التحتيــة 
ــى مســتوى القطاعــات المختلفــة المحققــة خــالل العــام  ــي عــرض ألهــم اإلنجــازات عل يل
2019م، باإلضافــة إلــى عــرض المخصصــات المعتمــدة لهــذه القطاعــات فــي ميزانيــة العــام 
ــرز البرامــج والمشــاريع المحــددة التــي ســيتم اإلنفــاق عليهــا فــي كل قطــاع  2020م، وأب

ســواء الســتكمال التنفيــذ أو للبرامــج والمشــاريع الجديــدة.

قطاع التجهيزات األساسية والنقل
أواًل: معلومات عن القطاع

56 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع
الطــرق، والموانــئ، والخطــوط الحديديــة، والمطــارات، 
المعلومــــــات،  وتقنيـــــــة  واالتصــــاالت،  واإلســــــكان، 
والخدمــات البريديــة والفضــاء والمــدن الصناعيــة مثــل 

مــدن الجبيــل وينبــع ورأس الخيــر وجــازان

 21 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

اإلسكان
تنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية 

لألراضي لالستفادة منها في المباني 
السكنية

تم تطوير نحو 64 مليون متر مربع

مشاريع البنية التحتية لالتصاالتاالتصاالت
•  تغطية نحو %60 من المنازل بشبكة 

األلياف البصرية
•  إطالق خدمة الجيل الخامس بشكل تجريبي 

بمساحة 105 مليون متر مربع افتتاح مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الطيران
بتكاليف قدرت بحوالي 41 مليار ريال 

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

تطوير مستوى الرقمنة في تقديم الخدمات االتصاالت
الحكومية للجمهور

استهداف %76 في مؤشر نضج الخدمات 
الحكومية اإللكترونية

اإلسكان
االستفادة من األراضي المطورة في 

توفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم 
السكني

الوصول إلى %60 من نسبة تملك للمواطنين 
للسكن

الطرق
تنفيذ طرق رئيسة وثانوية وفرعية 

واستكمال للطرق القائمة والبدء في تنفيذ 
بعض الطرق المحورية

تنفيذ 2000 كم بنسبة زيادة %3 من إجمالي 
الطرق داخل الخدمة

-استكمال توسعة المطارات المحلية  الطيران
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قطاع التعليم
أواًل: معلومات عن القطاع

193 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

المــــدارس، والكليـــــات، والمــــــدن الجامعيـــــة، واالبتعــاث 
ودعـــــم  الشــريفين،  الحرميــن  خــادم  لبرنامــج  الخارجــي 
والمســـــتشفيات  واالبتكـــــــار،  والتطويـــــر  األبحـــــاث 

المعرفــة مصــــادر  ودعــم  الجامعيــــــة، 

 33 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

اســتالم عــدد 583 مبنــى مدرســي جديــد فــي التعليم 
مختلــف مناطــق المملكــة خــالل عــام 2019م 

يصبح عدد المدارس المستلمة والمتوقع 
استالمها حوالي 1,738 مدرسة أي بنسبة 
%33 من إجمالي المخطط لفترة السنوات 

الخمس )2016م- 2020م(

التعليم 

التحتيــة  والبنــى  إضافــة معامــل ومختبــرات 
والمعاهــد  للجامعــات  المعلومــات  وتقنيــة 
وكليــات التدريــب وتأهيــل المرافــق الحاليــة 
وكليــات  والمعاهــد  والجامعــات  للمــدارس 

التدريــب

سيستمر العمل الستكمال تأهيل كليات 
البنات في عدد من الجامعات بتكلفة تقارب 
4.3 مليار ريال أي ما يعادل %83 من إجمالي 

المخطط لفترة السنوات الخمس )2016م- 
2020م( والمقدرة بحوالي 5.4 مليار ريال

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

استكمال تنفيذ وترميم مشاريع المباني التعليم 
التعليمية 

يجري حاليًا تنفيذ مباني لما يقارب 653 
مشروعًا كما يجري ترميم وتأهيل 184 

مدرسة أخرى

استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين التعليم 
لالبتعاث الخارجي 

وصل عدد المبتعثين من الطلبة والطالبات 
الدراسين في الخارج الذين تشرف عليهم 

وزارة التعليم إلى ما يزيد عن 82,432 طالب 
وطالبة مع مرافقيهم كما بلغ عدد طالب 

المنح الداخلية 10,216 طالب وطالبة وبلغت 
النفقات السنوية لالبتعاث الخارجي والمنح 

الداخلية ما مقداره 12.5 مليار ريال هذا عدا 
الموظفين المبتعثين من مختلف الجهات 

الحكومية
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قطاع الخدمات البلدية
أواًل: معلومات عن القطاع

 54 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع
الســعودية،  المــدن  وتنميــة  للمــدن،  التحتيــة  البنيــة 
وإقامــة األنشــطة الترفيهيــة والمهرجانات والمناســبات، 

والرفــع مــن جــودة الحيــاة داخــل المــدن

295 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

مشاريع 
إنشائية

إنشــاء وتطويــر شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار 
ودرء أخطــار الســيول

إنشاء شبكات لتصريف مياه األمطار بطول 
500 كم

أنسنة المدن
توقيع 7 عقود استثمارية بأمانتي منطقة 

الرياض والمنطقة الشرقية والمنطقة 
المركزية في المدينة المنورة

-

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام الطرق
-بمدينة الرياض 

استكمال مشروع حدائق الملك عبدالله حدائق
مدة المشروع: 30 شهرًا هجريًابالرياض 

طرح ما يزيد عن 5500 فرصة استثمارية عبر استثمار
بوابة "فرص"

تم تنفيذ أكثر من 2500 فرصة عبر بوابة 
االستثمار البلدي ونسخة على األجهزة الذكية 
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قطاع الصحة والتنمية االجتماعية
أواًل: معلومات عن القطاع

167مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

الجانب الصحي ويشمل الخدمات الصحية واإلسعافية، 
والتشــريعية واألبحــاث، والجانــب االجتماعــي ويشــمل 
والجانــب  االجتماعيــة  والرعايــة  الضمــان،  خدمــات 
وإدارة  والترفيهــي  والرياضــي  واإلعالمــي  الثقافــي 

الحيــاة برنامــج جــودة 

17 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

الصحة
إنشاء عدد من المستشفيات واالنتهاء 

من تجهيزها وتأثيثها خالل خمس سنوات 
)2016م - 2020م( 

بلغ عدد المستشفيات المستلمة 5 
مستشفيات، بطاقة استيعابية تبلغ 1,050 

سرير وبنسبة إنجاز بلغت 74% 

الصحة
تدشين مراكز لخدمات قسطرة القلب 
ومراكز األورام ومراكز السمنة ومراكز 

اضطرابات النمو

بلغ عدد مراكز قسطرة القلب 4 مراكز، وعدد 
7 مراكز لألورام، وعدد 3 مراكز للسمنة، 

وعدد 5 مراكز الضطرابات النمو السلوكي

الصحة
تشغيل عدد من المراكز اإلسعافية ومختبر 

للذكاء االصطناعي، وتشغيل عربات 
)عيادات( متنقلة لتقديم الخدمات الصحية 

للمناطق الطرفية

بلغ عدد المراكز اإلسعافية 65 مركزًا، وعدد 
10 عربات من العيادات المتنقلة

الرياضي
استكمال تطوير وتأهيل عدد من االستادات 

الرياضية بالرياض وجدة والدمام وعدد من 
المدن والصاالت الرياضية

بلغ عدد االستادات الرياضية التي تم تأهيلها 
وتطويرها 4 استادات، كما بلغ عدد المدن 

والصاالت الرياضية 14 مدينة تم تأهيلها 
وتطويرها

افتتاح عدد من البيوت االجتماعية لرعاية االجتماعي
األيتام

بلغ عدد البيوت االجتماعية التي تم افتتاحها 
5 بيوت

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

الصحة
استمرار العمل على إنشاء وتجهيز 

مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية 
بجميع مناطق المملكة

يبلغ عدد المستشفيات والمراكز التي ال تزال 
قيد اإلنشاء والتجهيز 35 مستشفى ومركزًا 

بطاقة استيعابية تبلغ 10,750 سريرًا

الصحة
جاِر العمل على إنشاء المركز الوطني 

للبحوث الصحية لدعم تحويل نظام الرعاية 
الصحية في المملكة العربية السعودية، 

وتحسين صحة سكانها

عدد 1 مركز وطني للبحوث الصحية

افتتاح عدد من مقرات ومدن لألندية الرياضي
 عدد 4 مقرات رياضية، ومدينة رياضية واحدةالرياضية
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قطاع الموارد االقتصادية
أواًل: معلومات عن القطاع

 98 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

البنيــة التحتيــة للبيئــة والميــاه والزراعــة، وإنتــاج الميــاه 
المحــالة والصــرف الصحــي، ومصــادر الطاقــة والثــروة 
المعدنيــة، إضافــًة إلــى تطويــر بيئــة الســياحة واالســتثمار، 
وتنميــة الصناعــة، والصــادرات ودعــم المنشــآت الصغيــرة 
والتخطيــط  المحلــي،  المحتــوى  وتعزيــز  والمتوســطة، 

المالــي واالقتصــادي

26 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

المياه
إنشاء محطة تحلية مياه مستقلة في 

مدينة الشقيق تعمل بنظام التناضح 
العكسي لتغذية احتياج المنطقة الجنوبية 

من المياه لمواكبة الطلب المتزايد

تعمل المحطة بسعة تصميم 450 ألف متر 
مكعب يوميًا  من المياه المحالة لمنطقتي 

جازان وعسير بتكلفة 2.2 مليار ريال

المحتوى 
المحلي

زيادة مشاركة المنتجات الوطنية في 
المشتريات الحكومية

تطوير قائمة المنتجات الوطنية اإللزامية عند 
إجراء التعاقد مع الجهات الحكومية

البيئة

تأسيس مراكز بيئية لدعم تحقيق 
مستهدفات استراتيجية البيئة وتعزيز 
االستثمار في مجال السياحة البيئية 

وتحسين الصحة العامة وجودة الموارد 
المائية

إنشاء 5 مراكز بيئية تعنى باألرصاد وإدارة 
النفايات وتنمية الغطاء النباتي والحياة 

الفطرية

الصرف 
الصحي

إنشاء شبكات الصرف الصحي في مختلف 
مناطق المملكة

زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 
إلى ما يزيد عن 55% 

إطالق منصة إلكترونية للتداول التجاري الزراعة
للتمور 

تم تطوير 25 متجرًا الكترونيًا لدعم المنتجين 
والمصدرين السعوديين

إنشاء منفذ جديدة عرعر للجانب السعودي الجمارك
والعراقي 

بلغت مساحة المشروع 667 ألف متر مربع 
وبطاقة استيعابية يومية تقارب 360 شاحنة 

في االنتظار و94 شاحنة بمنصة التفتيش 
مما يسهل حركة التبادل التجاري والمسافرين 

بين المملكة العربية السعودية والجمهورية 
العراقية ويساهم في تمكين المملكة لتكون 

منصة لوجستية
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ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

البيئة

إطالق البرنامج الوطني للتفتيش البيئي 
على المنشآت الصناعية والتنموية 

ومقدمي الخدمات البيئية للحد من 
الممارسات البيئية الخاطئة والتلوث البيئي 

ونشر الوعي البيئي واالرتقاء بمستوى 
االلتزام البيئي

سيسهم المشروع في تخفيض تكلفة 
التدهور البيئي في المملكة والمقدرة بمبلغ 

84 مليار ريال سنويًا كما سيسهم في تحسين 
الوضع البيئي في المملكة

الطاقة 
البديلة

البدء بتنفيذ مشاريع الجولة الثانية والثالثة 
من البرنامج الوطني للطاقة البديلة 

والمتجددة

ستصل االستثمارات في مجاالت الطاقة 
البديلة والمتجددة إلى ما يقارب 14 مليار 

ريال وستسهم في خلق 6,800 وظيفة خالل 
مرحلة اإلنشاء و730 وظيفة في مجاالت 

التشغيل والصيانة
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قطاع اإلدارة العامة
أواًل: معلومات عن القطاع

28 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

دعــم األجهــزة اإلداريــة والتشــريعية والخدمــة المدنيــة، 
الخارجيــــــة، والمحاكـــــــم، وخدمــــــــات الشـــــؤون  ووزارة 
والعنايــة  اإلنســان  حقــوق  مجــال  وفــي  اإلســالمية، 

الشــريفين  بالحرميــن 

 26 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

إطالق منصة الحج اإللكتروني لخدمة الحج والعمرة
ضيوف الرحمن

تسهيل قدوم ضيوف الرحمن ألداء المناسك 
لرفع مستوى الرضا، وقد تم تنفيذ ما يزيد 
عن 150 ألف تأشيرة في المرحلة التجريبية

الشؤون 
اإلسالمية

طباعة مصحف من مختلف اإلصدارات 
وبكافة االحجام واللغات وتوزيعها بالداخل 

والخارج
تم طباعة وتوزيع أكثر من 18 مليون مصحف

العدل
تفعيل آلية تقنية إلصدار الوكاالت في 

الخارج بالتعاون من خالل خدمة )الموثقين( 
دون الحاجة للتصديق من وزارة الخارجية 

ووزارة العدل

تم التفعيل في 12 ممثلية للمملكة في 
الخارج

الشؤون 
الخارجية

رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مقر 
الممثليات للمواطنين بالخارج بسبب االرتقاء 

بجودة اتصال الممثلية بالوزارة

تم ربط أكثر من 95 ممثلية عن طريق تقنية 
االتصال اآلمن

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

مشاريع إنشاء المحاكم وكتابات العدل العدل
بهدف تحسين الخدمات العدلية 

عدد 73 محكمة وكتابة عدل بتكاليف حوالي 
2,600 مليون ريال 

إطالق منصة "مقام" لخدمات الحج الحج والعمرة
والعمرة

محرك حجز مركزي يعد الخامس على 
مستوى العالم لربط مقدمي خدمات الطيران 

والسكن والنقل الداخلي واإلعاشة لخدمة 
الحجاج والمعتمرين

الخدمة 
المدنية

تدشين برنامج تأهيل المتميزين والذي 
يهدف الستقطاب الخريجين المتميزين من 

الجنسين

برنامج تدريب خريجي الجامعات المتميزين 
خالل مدة 24 شهرًا، تنتهي بالتوظيف لدى 

اجتياز البرنامج
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القطاع العسكري
أواًل: معلومات عن القطاع

182 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

وتطويــر  رفــع  الملكــي،  الحــرس  الوطنــي،  الدفــاع 
العســكرية،  والقواعــد  والمــدن  العســكرية،  القــدرات 
العســـــكرية،  الطبيــة  والخدمــات  والمســتشــــفيات 
والكليــات والجامعــات العســكرية، وتوطيــن الصناعــات 

ية  لعســكر ا

19 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

توطين 
الصناعات 
العسكرية

إطالق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة 
الصناعات العسكرية في المملكة، والبدء 

في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة 
أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج 

تحت التصنيع العسكري

يحتوي على 3 أنواع رئيسة للتراخيص الخاصة 
بمزاولة األنشطة العسكرية، ويشمل كل 

نوع على 6 مجاالت خاصة بقطاع الصناعات 
العسكرية

المستشفيات 
العسكرية

إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز 
الطبية المتخصصة 

تشغيل أكثر من 25 مستشفى ومركزًا 
بمختلف المناطق 

المدن 
العسكرية 

تشمل المبادرة عدد 7 مدن عسكريةإدارة وتشغيل وتطوير المدن العسكرية 

العلوم 
العسكرية 
والصحية 

االستمرار في دعم الكليات والجامعات 
والمعاهد العسكرية 

عدد 2 جامعة بفروعها وعدد 5 كلية 
باإلضافة إلى عدد من المعاهد العسكرية

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

القواعد 
العسكرية

مرحلتان )األولى والثانية( نقل وإنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية

التعليم 
العالي 

العسكري
المرحلة األولى تطوير جامعة الدفاع الوطني

الكليات 
العسكرية

مرحلتان )األولى والثانية( نقل وإنشاء كلية الملك فيصل الجوية  

المرحلة األولى إنشاء كلية الملك فهد البحرية
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قطاع األمن والمناطق اإلدارية
أواًل: معلومات عن القطاع

 102 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2020م

أبرز مهام القطاع

إمــارات المناطــق، واألمــن الداخلــي وحراســة الحــدود 
العقليــة،  والمؤثــرات  والمخــدرات  الجريمــة  ومكافحــة 
المدنيــة،  والحمايــة  والتطــرف،  اإلرهــاب  ومكافحــة 
وإدارة  االصالحيــات،  وإدارة  المروريــة،  والســـــالمة 
واألمـــــن  الحيويــــــة،  المنشــــــــآت  وحمايــــــة  الجــــوازات، 

الســيبراني

31 جهةعدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2019م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

استكمال المرحلة الثانية من توريد بطاقات خدمات عامة 
نسبة اإلنجاز %100الهوية الوطنية وملحقاتها - المرحلة الثانية

 إنشاء مكتب إلدارة مشاريع تقنية االستشارات 
نسبة اإلنجاز %100المعلومات بمركز المعلومات الوطني

بناء القدرات 
الوطنية

تأهيل الكوادر الوطنية لشغل وظائف األمن 
السيبراني

•  تدريب 1039 متدرًبا، من بينهم 751 
موظًفا في 113 جهة وطنية، و288 طالًبا 
من طالب الدراسات العليا من 23 جامعة 

وكلية سعودية
•  ابتعاث 231 طالب وطالبة حتى اآلن في 
تخصصات األمن السيبراني والتخصصات 

ذات العالقة

أمني على 
مستوى 

الجهات

العمل على إجراء عدد من تقييمات األمن 
السيبراني على الجهات الوطنية والخدمات 

الحيوية والبنى التحتية الحساسة
تقييم 150 جهة وطنية 

تطوير مقرات 
أمنية

مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير 
المقرات األمنية 

تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على 
إنشاء عدد من المقرات األمنية ومشاريع 
إلنشاء عدد 14 مجمعًا سكنيًا في خمس 
مناطق تشتمل على عدد 10,000 وحدة 

سكنية حيث سيكون المستلم منها 6 
مجمعات سكنية خالل الفترة )2016م- 

2020م(. وتحتوي على 3,800 وحدة سكنية 
أي ما نسبته %38 من إجمالي المخطط 
لفترة السنوات السبع )2016-2022م(، 

واستكمال المشاريع األخرى كمبنى القوات 
الخاصة لألمن الدبلوماسي ومبنى اإلدارة 

العامة للتعاون الدولي
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ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

خدمات عامة

تقديم خدمات شموس »شبكة المعلومات 
الوطنية السياحية« لربط المنشآت وتوفير 

قواعد بيانات مركزية عن المعلومات 
السياحية بهدف تطوير التعاون المشترك 

في األعمال

المنجز 50%

أمني على 
المستوى 

الوطني
مشروع مستمر االستجابة لحوادث األمن السيبراني الطارئة

أمني على 
مستوى 

األفراد 
والمؤسسات 

الوطنية

مشروع مستمر المركز الوطني اإلرشادي لألمن السيبراني
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قطاع البنود العامة

بلــغ مــا تــم تخصيصــــه للبنــود العامــة فــي ميزانيــة العــام 2020م حوالــي 141 مليــار 
ريــال، والتــي تضمنــت النفقــات الخاصــة بحصــة الحكومــة فــي معاشــات التقاعــد والتأمينــات 
االجتماعيــة، ونفقــات التمويــل، ومخصــص حســاب الموازنــة، والمســاهمات في المنظمات 

الدوليــة، والبرامــج والمرافــق الحكوميــة، واإلعانــات، ومخصصــات الطــوارئ.

 فعليالقطاع
2018

توقعات
2019

ميزانية 
2020

 * التغير السنوي
)توقعات 2019 - 

ميزانية 2020(

%2.5-312928اإلدارة العامة

%8.2-242198182العسكري

%1.6-113104102األمن والمناطق اإلدارية

%9.1-465954الخدمات البلدية

%4.4-209202193التعليم

%4.0-175174167الصحة والتنمية االجتماعية

%1.2-1059998الموارد االقتصادية

%9.5-496256التجهيزات األساسية والنقل

%10812114115.9البنود العامة

%2.6-1,0791,0481,020المجموع

اإلنفاق على مستوى القطاعات

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
*  نسب التغير السنوي تعتمد على كامل إجمالي القيم



أهـــم التحديـــــات
المالية واالقتصادية

03
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ثالثًا: أهم التحديات المالية واالقتصادية 

فــي ضــوء االفتراضــات الماليــة واالقتصاديــة التــي ُبنيــت عليهــا ميزانيــة العــام 2020م 
واإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المدى المتوســط، واســتنادًا إلــى المعلومات المتوفرة 
والتطــورات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة، قـــد تواجــه هــذه االفتراضــات العديــد مــن 
التحديات التي يمكـــن أن تؤثـــر علـــى مســار المالية العامة وبالتالـــي علـــى نتائـــج التقديـــرات 

الحاليـــة وعلــى المــدى المتوســط. 

ويمكــن تلخيــص أهــم التحديــات الماليــة واالقتصاديــة التــي تواجــه االقتصاد الســعودي 
ــا  ــة لتبنيهـ ــعى الحكومـ ــي تسـ ــات التـ ــي والعالمــي، وأهــم السياسـ ــن المحل ــى الصعيدي عل

لمواجهـــة هــذه التحديــات فيمــا يلــي: 

تباطؤ نمو االقتصاد العالمي . 1

مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد العالمــي النزاعــات التجاريــة التــي أثــرت ســلبًا 
علــى حركــة التجــارة الدوليــة وأدت إلــى التذبــذب فــي األســواق العالميــة. وقــد انعكســت 
هــذه التطــورات علــى توقعــات نمــو االقتصــاد العالمــي، حيــث قــام صنــدوق النقــد الدولــي 
فــي شــهر أكتوبــر 2019م بمراجعــة تقديراتــه للنمــو العالمــي لهــذا العــام ليبلــغ نحــو 3.0% 
ثــم %3.4 للعــام 2020م، وذلــك انخفاضــًا بنحــو 0.3 و0.2 نقطــة مئويــة علــى التوالــي 

مقارنــة بتقديراتــه الســابقة فــي شــهر أبريــل 2019م. 

3.62
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3.61

3.56
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3.41

3.61

3.01

3.33
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2.7

2.9

3.1

3.3

3.5

3.7

3.9

4.1

4.3

4.5

%

2011 2012

نمو االقتصاد العالمي  توقعات نمو االقتصاد العالمي
تقرير شهر أكتوبر 2019

توقعات نمو االقتصاد العالمي
تقرير شهر أبريل 2019

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

نمو االقتصاد العالمي )2011 - 2024م(

 المصــدر: صنــدوق النقــد الدولــي – تقريــر آفاق االقتصــاد العالمي – أكتوبر 2019 
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 ومــع تزايــد التوقعــات بإمكانيــة حــدوث ركــود عالمي خالل األعــوام التالية فإن التحوط 
ــز قــدرة االقتصــاد  يتطلــب سياســات ماليــة رشــيدة -وهــو مــا تســتهدفه المملكــة- لتعزي

علــى تحمــل الصدمــات الخارجيــة.

2.   تقلبات أسعار النفط 

تشــهد المملكــة والــدول المصــدرة للنفــط العديــد مــن التحديــات، حيــث يمثــل تقييــد 
اإلنتــاج النفطــي والتطــورات علــى جانــب العــرض بمثابــة مؤثــرات ســلبية أخــرى تضــاف 
إلــى تباطــؤ نمــو االقتصــاد العالمــي، بمــا يؤثــر علــى اســتقرار األســعار وبالتالــي تؤثــر علــى 
قــدرة التخطيــط المالــي للــدول. حيــث شــهدت أســـواق النفـــط تقلبـــات كبيـــرة خـــالل العـــام 
ــد ســعر 53.2  ــر عن ــى مســتوياتها فــي شــهر يناي 2019م، إذ حققــت أســعار خــام برنــت أدن

دوالر للبرميــل وأعلــى مســتوياتها فــي شــهر أبريــل لتصــل إلــى 74.9 دوالر للبرميــل.
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دوالر أمريكي

أسعار الخام برنت اليومية )يناير 2019م - نوفمبر 2019م(

المصــدر: وكالــة الطاقة األمريكية

العالميــة  الســوق  اســتقرار  إلــى  النفطيــة  سياســتها  خــالل  مــن  المملكــة  وتســعى 
للنفــط الخــام بمــا يــوازن بيــن مصالــح المنتجيــن والمســتهلكين معــًا ويوفــر البيئــة المالئمــة 
للنمــو المســتدام فــي االقتصــاد العالمــي مــن خــالل دورهــا القيــادي الفاعــل فــي االلتــزام 
ــى  ــة أوبــك+. كمــا تســعى سياســات الحكومــة إل بالحصــص المتفــق عليهــا وفقــًا التفاقي
مواجهــة هــذه التحديــات عــن طريــق تنويــع القاعــدة االقتصاديــة وتنميــة وتنويــع اإليــرادات 
غيــر النفطيــة للحــد مــن تذبــذب التدفقــات الماليــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور القطــاع الخاص 
والتركيــز علــى دعــم معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي لتعزيــز صالبــة االقتصــاد.
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يمثــل تحقيــق معــدالت مرتفعــة للنمــو االقتصــادي وتوفيــر فرص عمل جديــدة متزايدة 
التــي تواجــه االقتصــاد  ومجديــة للمواطنيــن فــي القطــاع الخــاص مــن أهــم التحديــات 
المحلــي. وعلــى الرغــم مــن ترّكــز جهــود الحكومــة علــى تنميــة ورفــع معــدالت نمــو الناتــج 
المحلــي غيــر النفطــي، إال أن بعــض النتائــج اإليجابيــة لهــذه الجهــود ســتظهر بشــكل أكبــر 
علــى المدييــن المتوســط والطويــل وذلــك عنــد اســتكمال تنفيــذ المشــاريع واإلصالحــات 

والمبــادرات المخطــط لهــا والجــاري العمــل عليهــا.

ــر النفطــي تحســنًا فــي األداء مدفوعــًا بسياســات تمكيــن القطــاع  وشــهد القطــاع غي
الخــاص منهــا مبــادرات حــزم التحفيــز واالســتمرار فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى التــي أدت 
إلــى تحســن أداء عــدة قطاعــات أهمهــا القطــاع المالــي والتقنيــة والســياحة والترفيــه 
والرياضــة وقطــاع التشــييد والبنــاء وقطــاع التجزئــة، باإلضافــة إلــى التقــدم المتوقــع فــي 
ــم والصحــة.  ــاه والتعلي ــد مــن القطاعــات كقطــاع المي برامــج التخصيــص المعتمــدة للعدي

عوامل إيجابية على االقتصاد المحلي

وعلــــى الرغــــم مــــن التحديــات المشــــار إليهــــا إال أن هنــــاك عــــددًا مــــن التطــورات التـــي 
يمكــن أن تنعكـــس إيجابـــًا علـــى أداء االقتصــاد المحلـــي فــي المــدى المتوســط ممــا يــؤدى 
إلــى تحســن المؤشــرات مقارنــة بالمقــدرة حاليــًا، مثــل حــدوث زيــادة كبيــرة فــي اســتثمارات 
القطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي فــي القطــاع غيــر النفطــي، حيــث ســتواصل الحكومــة 
لعــام 2020م وعلــى المــدى المتوســط العمــل علــى تســهيل منــاخ األعمــال والفــرص 
ــة لالنتهــاء  ــة المصاحب ــج المحتمل ــى النتائ االســتثمارية أمــام القطــاع الخــاص، باإلضافــة إل
مــن تنفيــذ بعــض برامــج تحقيــق الرؤيــة والمشــاريع الكبــرى، واالســتمرار فــي تنفيــذ خطــط 
تنميــة الصناعــة المحليــة والصــادرات غيــر النفطيــة، ممــا يكــون لهــا دور فاعــل فــي ارتفــاع 

مســاهمة القطــاع الخــاص فــي النمــو والتوظيــف.

ومــن العوامــل اإليجابيــة األخــرى اســتمرار ارتفــاع معــدالت مشــاركة المــرأة فــي ســوق 
العمــل التــي شــهدت تحســنًا ملحوظــًا منــذ إطــالق رؤيــة المملكــة 2030، خاصــة مــع تنفيــذ 
العديــد مــن السياســات والمبــادرات الداعمــة لرفــع معــدالت مشــاركة المــرأة فــي مختلــف 

القطاعــات واألنشــطة االقتصاديــة.


