
بيـــان
الميزانية العامة للدولة
للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

تمكيـــــــــــــن
واستدامة



بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

الفهرس

مقدمة03

الملخص التنفيذي لإلطار المالي واالقتصادي للميزانية04

أواًل: التطورات واآلفاق االقتصادية لعام 2022م والمدى  09
         المتوسط

أ.   تطورات االقتصاد العالمي 10

ب. تطورات االقتصاد المحلي في عام 2021م وتقديرات المؤشرات14
      االقتصادية في عام 2022م والمدى المتوسط

ثانًيا: التطورات والتقديرات المالية لعام 2022م والمدى المتوسط22

أ.   تطورات أداء المالية العامة في العام 2021م23

ب. ميزانية عام 2022م وتقديرات المدى المتوسط30

ت. سيناريوهات اإليرادات وفق تطورات االقتصاد العالمي36

   ج. النفقات في ميزانية 2022م على مستوى القطاعات38

ثالًثا: الممكنات المالية واالقتصادية53

1.  ممكنات المالية العامة54

2.  الممكنات االقتصادية61

3.  التحوالت الهيكلية66

رابًعا: أهم التحديات المالية واالقتصادية71



3 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

مقدمة

يســر وزارة الماليــة أن تصــدر بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2022م 
ــرادات، والنفقــات بحســب  والــذي يعــرض تفاصيــل الميزانيــة المعتمــدة مــن حيــث اإلي
والبرامــج،  المشــاريع  وأهــم  القطاعــات  مســتوى  وعلــى  االقتصــادي  التقســيم 
ــرز التطــورات  ومســتويات العجز/الفائــض والديــن واالحتياطــي. كمــا يتضمــن عرًضــا ألب
الماليــة واالقتصاديــة لعــام 2021م واإلطــار المالــي واآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد 
علــى المــدى المتوســط، وأهــم الممكنــات الماليــة واالقتصاديــة والهيكليــة، باإلضافــة 
إلــى أهــم التحديــات التــي تواجــه االقتصــاد خــالل العــام المالــي القــادم وعلــى المــدى 

المتوســط. 

ويمثــل البيــان اســتمراًرا لنهــج وزارة الماليــة فــي تعزيــز مســتوى اإلفصــاح المالــي 
والشــفافية والتــي تعــد أحــد الركائــز فــي عمليــة تطويــر إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة العامــة 
للدولــة ورفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة. ويتبــع تبويــب البيانــات الماليــة الــواردة فــي 
هــذه الوثيقــة دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة )GFSM 2014( الصــادر مــن صنــدوق 

النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي موحــد، ووفًقــا لألســاس النقــدي.



4 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

الملخص التنفيذي
لإلطار المالي واالقتصادي للميزانية

عــودة  المملكــة  تشــهد  “كوفيــد-19”،  جائحــة  فرضتهــا  اســتثنائية  ظــروف  بعــد 
تدريجيــة للنشــاط االقتصــادي واالجتماعــي لمســتويات مــا قبــل الجائحــة. حيــث ألقــت 
الجائحــة بظاللهــا علــى عاميــن متتالييــن، ولكــن اســتطاعت الحكومــة التعامــل معهــا 
مــن خــالل سياســات متوازنــة تمثلــت بتقديــم دعــم قــوي للقطــاع الصحــي والقطــاع 
الخــاص المتضــرر مــن األزمــة، مــع الحفــاظ علــى االســتدامة الماليــة للمــدى المتوســط 
المحلــي  إيجاًبــا علــى تعافــي االقتصــاد  السياســات  تلــك  انعكســت  والطويــل. كمــا 

بصــورة كبيــرة والــذي شــهد نمــًوا متســارًعا فــي عــدد مــن األنشــطة االقتصاديــة. 

تعزيــز  الســتمرار  داعمــة  2022م  المالــي  للعــام  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  وتأتــي 
االســتدامة المالية بعد الجائحة واســتكمال مســيرة اإلصالحات االقتصادية والهيكلية 
الهادفــة لتعزيــز النمــو االقتصــادي علــى المــدى المتوســط والطويــل، وتقويــة المركــز 
المالــي للمملكــة للتعامــل مــع الصدمــات. وكذلــك تأتــي الميزانيــة كانعــكاس لسياســة 
اقتصاديــة شــاملة تقــوم علــى ثــالث ركائــز رئيســة: أواًل، ضمــان اســتدامة الماليــة العامــة 
مــن خــالل تنويــع مصــادر اإليــرادات ورفــع كفــاءة النفقــات، ثانًيــا، تمكيــن القطــاع الخــاص 
مــن خــالل برامــج لتعزيــز نشــاطه ومســاهمته فــي االقتصــاد الوطنــي باإلضافــة إلــى 
المشــاريع والبرامــج التــي تقــوم بهــا الصناديــق التنمويــة، ثالًثــا، تنفيــذ تحــوالت هيكليــة 
أوســع، ذات أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة تســاهم فــي تعزيــز مرونــة االقتصــاد ومواكبته 

للمتغيــرات العالميــة المتســارعة. 

وفــي إطــار الركيــزة األولــى، تعكــس ميزانيــة العــام القــادم اســتمرار مســيرة مبــادرات 
اإلصــالح االقتصــادي التــي اتخذتهــا الحكومــة فــي الســنوات الســابقة، مــع اســتمرار 
ــر النفطيــة  ــرادات غي جهــود رفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، باإلضافــة إلــى تنميــة اإلي
وتحســين تحصيلهــا. هــذه اإلصالحــات نجحــت فــي الســيطرة علــى معــدالت العجــز 
خــالل الســنوات الماضيــة وتقليصــه بشــكل تدريجــي مــن مســتويات بلغــت 12.8% مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2016م وتوقعــات وصولهــا إلــى 2.7% مــن الناتــج 



5 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2021م. ومــن المتوقــع أن تشــهد الماليــة العامة تحقيق 
فوائض مالية ابتداء من العام 2022م وعلى المدى المتوسط والتي سيتم توجيهها 
فــي اســتثمارات تهــدف لتنويــع االقتصــاد وتعزيــز االحتياطيــات لمواجهــة أي صدمــات 
قــد يتعــرض لهــا االقتصــاد مســتقباًل. ومــن الجديــر بالذكــر أنــه بعــد تحقيــق األهــداف 
الرئيســة لبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي، أطلقــت الحكومــة برنامــج االســتدامة الماليــة 
والــذي يمثــل اســتكمال للجهــود الســابقة، مــع اعتمــاد آليــات إلدارة السياســة الماليــة 

تهــدف لتحقيــق اســتدامة ماليــة علــى المــدى المتوســط والطويــل.

وفي إطار الركيزة الثانية، يشهد اقتصاد المملكة تنامي مستمر في دور الممكنات 
االقتصاديــة الداعمــة لنمــو القطــاع الخــاص علــى المــدى المتوســط والطويــل. ويأتــي 
علــى رأس تلــك الممكنــات المســاهمة التنمويــة الفعالــة مــن المشــاريع والبرامــج التــي 
يقــوم بهــا كال مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة، وصنــدوق التنميــة الوطنــي، كــدور 
مكمــل لمــا يتــم اإلنفــاق عليــه مــن خــالل الميزانيــة فــي إطــار متســق ومتكامــل. كمــا 
تشــمل الممكنــات التقــدم فــي تنفيــذ برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 
وبرنامــج  شــريك،  وبرنامــج  لالســتثمار،  الوطنيــة  واالســتراتيجية  )ندلــب(،  اللوجســتية 
ــز أداء القطــاع  ــا لتعزي ــي، والتخصيــص وهــي برامــج تهــدف جميًع ــر القطــاع المال تطوي
الخــاص. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن نجــاح تلــك الممكنــات ينعكــس إيجابًيــا علــى أداء 
الماليــة العامــة مــن خــالل تحفيــز وتنويــع النمــو االقتصــادي وبالتالــي تحســن اإليــرادات 
غيــر النفطيــة، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يحــد مــن الضغــط علــى اإلنفــاق الحكومــي، 
تنفيــذ  الخــاص بقيــادة االســتثمار والتوظيــف واســتمرار  القطــاع  الســيما مــع قيــام 

برنامــج التحــول الوطنــي. 

وفــي إطــار الركيــزة الثالثــة، فتعكــس الميزانيــة واإلطــار المالــي متوســط المــدى 
اســتمرار اإلنفــاق علــى الخدمــات الحكوميــة، والبنيــة التحتيــة، والبرامــج االجتماعيــة، 
باإلضافــة إلــى برامــج تحقيــق الرؤيــة األخــرى مثــل برنامــج التحــول الوطنــي وبرامج جودة 
الحيــاة وخدمــة ضيــوف الرحمــن، والمشــاريع الكبــرى ومبــادرة الســعودية الخضــراء، حيث 
مــن شــأنها أن تحقــق تغيــرات هيكليــة إيجابيــة فــي هــذه القطاعــات وبمــا ينعكــس 
إيجابًيــا علــى مســتوى جــودة حيــاة المواطنيــن والمقيميــن والخدمــات المقدمــة لهــم.  

وفيمــا يلــي بعــض تطــورات األداء المالــي واالقتصــادي للعــام 2021م والمالمــح 
الرئيســة لميزانيــة المملكــة للعــام 2022م:
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الربــع  نهايــة  حتــى  نمــًوا ملحوًظــا  االقتصاديــة  األنشــطة  أداء  شــهدت مؤشــرات 
الثالــث مــن عــام 2021م، مشــيرة الســتمرار حالــة التعافــي التــي صاحبهــا ســرعة ارتفــاع 
نســب التحصيــن مــن فيــروس كورونــا ممــا ســاهم فــي تخفيــف المزيــد مــن اإلجــراءات 
االحترازيــة المتبعــة فــي المملكــة. وعليــه؛ تشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2021م إلــى 
ارتفــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 2.9% مدفوًعــا بارتفــاع فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي والــذي مــن الُمتوقــع أن يســجل نمــًوا بنحــو 
4.8%، كمــا ُتشــير التوقعــات لعــام 2022م إلــى نمــو فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
النفطــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  بارتفــاع  مدفوًعــا   %7.4 بنســبة  الحقيقــي 
ــر  المرتبــط بإتفاقيــة أوبــك+، باإلضافــة إلــى التحســن الُمتوقــع فــي الناتــج المحلــي غي
النفطــي مــع اســتمرار تعافــي االقتصــاد مــن آثــار الجائحــة، حيــث ســتواصل الحكومــة 
ــز دور القطــاع الخــاص ليكــون المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي  جهودهــا فــي تعزي

ــات التــي ســبق اإلشــارة إليهــا. فــي ضــوء الممكن

بالنســبة لتطــورات األداء المالــي فــي عــام 2021م، فمــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي 
اإليــرادات حوالــي 930 مليــار ريــال وذلــك بارتفــاع نســبته 19.0% مقارنــة بالعام 2020م 
وبنســبة 9.6% مقارنــة مــع الميزانيــة المعتمــدة؛ ويعــزى هــذا االرتفــاع بشــكل أساســي 
إلــى تعافــي النشــاط االقتصــادي بعــد الجائحــة وزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة 
التــي تــم تطبيقهــا منــذ شــهر يوليــو 2020م، إضافــة إلــى التطــورات التــي شــهدتها 
أســواق النفــط حيــث وصــل متوســط ســعر النفــط برنــت إلــى نحــو 69.5 دوالر للبرميــل 

حتــى شــهر أكتوبــر 2021م.

كمــا يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2022م حوالــي 1,045 مليــار ريــال 
بارتفــاع بنســبة 12.4% عــن توقعــات 2021م ويعــزى ذلــك إلــى تطــورات األداء المالــي 
واالقتصــادي واألســواق العالميــة خــالل العــام الحالــي، مــع االســتمرار فــي تنفيــذ 

المبــادرات الُمقــّرة خــالل األعــوام الماضيــة. 

مــن المقــدر أن يصــل إجمالــي النفقــات لعــام 2021م إلــى نحــو 1,015 مليــار ريــال 
مرتفًعــا بنســبة 2.6% عــن الميزانيــة المعتمــدة. ويرجــع ارتفــاع إجمالــي النفقــات مقارنــة 
بالميزانيــة نتيجــة عــدة عوامــل رئيســة أهمهــا اإلنفــاق المرتبــط بجائحــة “كوفيــد-19” 
وتشــمل مصروفــات شــراء اللقــاح وتوســيع التغطيــة العمريــة للمشــمولين فــي اللقــاح 
بشــكل أكثــر مــن المخطــط لــه، باإلضافــة إلــى زيــادة إيــرادات الــزكاة وبالتالــي مايقابلهــا 
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مــن نفقــات الضمــان االجتماعــي المرتبطــة بهــا، وكذلــك زيــادة الدعــم الخارجــي وهــو مــا 
يعبــر عــن الــدور المحــوري المهــم للمملكــة فــي مســاندة االقتصــاد العالمــي واســتقراره 
وبمــا يحقــق أيًضــا مصالــح المملكــة. وبالرغــم مـــن توقـــع ارتفـــاع النفقـــات عـــن المعتمـــد 
لهـا إال أنها ال تزال أقـل بحوالـي 60 مليـار ريـال مقارنــة بــاألداء الفعلــي للعــام الســابق 
2020م مدعومــــة بانخفــــاض النفقــــات االســــتثنائية المرتبطــة بالجائحــة خـــالل العـــام 

المالــي الســابق.

وعلــى المــدى المتوســط، تســتهدف الحكومــة مواصلــة جهودهــا لتنفيذ اإلصالحات 
الداعمــة لتطويــر إدارة الماليــة العامــة بمــا يحقــق االنضبــاط المالــي وتعزيــز كفــاءة 
اإلنفــاق، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي مراجعــة برامــج الحمايــة االجتماعيــة وتحســينها 
بمــا يحقــق الوصــول للفئــات المســتهدفة والفائــدة المرجــوة منهــا. حيــث مــن المقــدر 
أن يبلــغ إجمالــي النفقــات حوالــي 955 مليــار ريــال لعــام 2022م وصــواًل لنحــو 951 
مليــار ريــال فــي عــام 2024م، ويأتــي ذلــك انعكاًســا اللتــزام الحكومــة بالمحافظــة علــى 
األســقف المعلنــة ســابًقا وفًقــا لتخطيــط الميزانيــة علــى المــدى المتوســط ووفــق آليــة 

تحديــد أســقف اإلنفــاق ضمــن برنامــج االســتدامة الماليــة.

مــن المقــدر أن يبلــغ عجــز الميزانيــة نحــو 2.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
المعتمــدة، مــع  الميزانيــة  2021م منخفًضــا بحوالــي 2.3 نقطــة مئويــة عــن  العــام 
تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة العــام القــادم 2022م بنحــو 2.5% مــن الناتــج المحلــي 
أنــه ســيتم توجيــه مبالــغ الفوائــض المتحققــة فــي  إلــى  اإلجمالــي. وتجــدر اإلشــارة 
ــز االحتياطيــات الحكوميــة ودعــم صنــدوق التنميــة الوطنــي وصنــدوق  الميزانيــة لتعزي
االســتثمارات العامــة والنظــر فــي إمكانيــة التعجيــل في تنفيذ بعض البرامج والمشــاريع 
البعــد االقتصــادي واالجتماعــي، وســداد جــزء مــن الديــن العــام  االســتراتيجية ذات 

حســب ظــروف الســوق.

تعمـــل وزارة الماليـــة بالتعــاون مــع المركـــز الوطنـــي إلدارة الديـــن علـــى إعـــداد خطــــة 
ســــنوية لالقتـــراض لتلبيــــة تلــك االحتياجــات فــــي إطــــار اســــتراتيجية متوســــطة المــــدى 
ــام 2021م نحـــو  للديــــن العــــام. ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ رصيـــد الديـــن العـــام فـــي العـ
938 مليـــار ريـــال )أي مــا يعــادل 29.2% مـــــن الناتـــــج المحلــــي اإلجمالــي(، كمــا أنــه مــن 
المتوقــع أن يتــراوح حجــم الديــن فــي العــام القــادم 2022م عنــد مســتويات مقاربــة 
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لحجــم عــام 2021م نتيجــة التوقعــات بتحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة، علــى أن يتــم 
االقتــراض لســداد  أصــل الديــن الــذي يحــل أجــل ســداده مســتقباًل أو الســتغالل الفــرص 
المواتيــة فــي الســوق لدعــم االحتياطيــات أو تمويــل مشــاريع رأســمالية يمكــن تســريع 
إنجازهــا مــن خــالل اإلصــدارات الســنوية. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن نســبة الديــن مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي مــن المتوقــع أن تنخفــض فــي عــام 2024م لتصــل إلــى %25.4 

نتيجــة توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ومـن المقـدر أن يبلــغ رصيــد االحتياطيات الحكوميــة لـدى البنـك المركـزي السـعودي 
نحــو 350 مليــار ريــال بنهايــة عـام 2021م منخفًضا بحوالي 9 مليار ريال عن رصيد العام 
الســابق 2020م، وذلــك لتغطيـــة مـــا تبقـــى مـــن االحتياجــات التمويليـــة بعــد إصــدارات 
الديــن والمتمثلــة بشــكل رئيــس فــي تمويــل حــزم تحفيــز القطــاع الخــاص. الجديــر بالذكــر 
أن تقديــرات رصيــد االحتياطــي بنهايــة العــام الحالــي 2021م هــي أعلــى مــن تقديــرات 
ــرة  ــة المؤث ــال مدفوعــة بتحســن العوامــل االقتصادي ــار ري ــة العــام بحوالــي 70 ملي بداي

علــى الماليــة العامــة.

فعلي
2020

ميزانية
2021

توقعات
2021

ميزانية
2022

تقديرات

20232024

7828499301,045968992إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0769901,015955941951إجمالي 

902742-85-141-294عجــز / فائض الميزانية

1.1%0.8%2.5%-2.7%-4.9%-11.2%كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

854937938938938938الدين العام

25.4%26.9%25.9%29.2%32.7%32.5%كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

المالية العامة على المدى المتوسط

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

تجــدر اإلشــارة إلــى أن تقديــرات اإليــرادات لألعــوام 2023م و2024م تعتمــد علــى 
المنهجيــة المتحفظــة حســب القواعــد الماليــة فــي برنامــج االســتدامة الماليــة وليــس 

التوقعــات المســتقبلية لإليــرادات.

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(



التطورات واآلفاق االقتصادية
لعام 2022م والمدى المتوسط

01
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نمو االقتصاد العالمي

االقتصــاد  علــى  “كوفيــد-19”  جائحــة  انتشــار  مــن  الناجمــة  الســلبية  اآلثــار  بعــد 
العالمــي فــي العــام الماضــي، مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2021م عــودة لمعــدالت 
ــر مــن النمــو المتوقــع إلــى االنتعــاش القــوي فــي  ــة. ويعــود جانــب كبي النمــو اإليجابي
الحــزم  مــن  مجموعــة  ضــخ  ظــل  فــي  وذلــك  المتقدمــة  الــدول  اقتصــادات  بعــض 
بعــد  البلــدان  مــن  الكثيــر  فــي  الطبيعيــة  الحيــاة  إلــى  التدريجيــة  والعــودة  التحفيزيــة 
ســرعة توزيــع اللقاحــات واســتكمال الجرعــات، ومــن ثــم تخفيــف القيــود المفروضــة 
علــى األنشــطة االقتصاديــة. وفــي الســياق نفســه توقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي 
تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر أكتوبــر 2021م نمــو االقتصــاد العالمــي بمعــدل 
5.9% للعــام 2021م وهــي أســرع وتيــرة للنمــو علــى مــدار الثمــان ســنوات الماضيــة 
وكذلــك توقــع أن ينمــو بمعــدل 4.9% للعــام 2022م، مدفوًعــا بالنمــو المتوقــع فــي 
االقتصــادات الكبــرى، وعلــى رأســها الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن. حيــث تشــير 
التوقعــات إلــى نمــو اقتصــادات الــدول المتقدمــة بشــكل عــام بمعــدل 5.2% للعــام 
2021م، وبمعــدل 4.5% للعــام 2022م وذلــك بعــد بــدء ظهــور مالمــح التعافــي مــن 
الجائحــة حــول العالــم، ولكــن مازالــت حالــة عــدم اليقيــن تحيــط باالقتصــاد العالمــي 
انعكاســات  لهــا  يكــون  قــد  للجائحــة والتــي  المســتمرة والســريعة  التطــورات  نتيجــة 

ســلبية علــى العديــد مــن االقتصــادات.

2019العـــــــــــــام
فعلي

2020
فعلي

2021
توقعات

2022
توقعات

4.9%5.9%-3.1%2.8%االقتصاد العالمي
4.5%5.2%-4.5%1.6%اقتصادات الــدول المتقدمة

5.1%6.4%-2.1%3.7%اقتصــادات األســواق الصاعــدة والدول النامية
5.2%6.0%-3.4%2.2% الواليــات المتحــدة االمريكية

5.6%8.0%2.3%6.0%الصين
3.2%2.4%-4.6%0.0%اليابان
8.5%9.5%-7.3%4.0%الهند 

4.3%5.0%-6.3%1.3%منطقــة اليورو
4.8%2.8%-4.1%0.3%المملكة العربية الســعودية

التضخم
2.3%2.8%0.7%1.4%التضخــم فــي اقتصادات الــدول المتقدمة

4.9%5.5%5.1%5.1%التضخــم في األســواق الصاعــدة والدول النامية
المصــدر: تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي - آفــاق االقتصــاد العالمي – أكتوبر 2021م

أ/  تطورات االقتصاد العالمي 

توقعات معدالت نمو االقتصاد العالمي
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مؤشر مديري المشتريات عالمًيا

يعــد مؤشــر مديــري المشــتريات أحــد أهــم المؤشــرات االقتصاديــة التــي تتابــع حركــة 
القطــاع الخــاص غيــر المنتــج للنفــط  عالمًيــا، ويشــير إلــى بــدء تعافــي اإلنتــاج الصناعــي 
المؤشــر  -19”، فقــد ســجل  “كوفيــد  جائحــة  عــن  الناتجــة  التداعيــات  مــن  العالمــي 
ارتفاًعــا واضًحــا فــوق مســتوى 50 نقطــة فــي كثيــر مــن الــدول، ابتــداًء مــن شــهر فبرايــر 
ــه علــى الرغــم مــن أن  ــى أن ــر مــن العــام 2021م. وتجــدر اإلشــارة إل وحتــى شــهر أكتوب
االقتصــاد الصينــي كان األســرع فــي الخــروج مــن منطقــة االنكمــاش، إال أن رصيــده 
علــى المؤشــر قــد بــدأ فــي االنخفــاض منــذ شــهر يونيــو الماضــي، ليدخــل مؤخــًرا فــي 
منطقــة االنكمــاش مدفوًعــا بالتباطــؤ فــي القطاعــات كثيفــة االســتهالك للطاقــة 
ممــا أّثــر علــى األداء العــام للصناعــات التحويليــة، ثــم بــدأ بالدخــول إلــى منطقــة التوســع 

فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي.

IHS Markit :المصــدر
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أسواق النفط

ــر  شــهد متوســط أســعار النفــط )برنــت( منــذ بدايــة عــام 2021م حتــى شــهر أكتوب
دوالر   41.1 مقابـــل  للبرميــل  دوالر   69.5 حوالـــي  ليســـجل   %69.5 بنســبة  ارتفاًعــا 
ــابق، ويعـــود ارتفـــاع أســـعار النفـــط حتـــى  للبرميــل خــالل نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام السـ
أكتوبــر 2021م إلـــى انتشــار اللقاحــات بشــكل أكبــر فــي أنحــاء العالــم وبالتالــي تقليــل آثــار 
الجائحــة، وارتفــاع الطلــب العالمــي علــى وســائل النقــل، باإلضافــة إلــى الجهـــود التـــي 
قدمتهـــا الـــدول األعضاء فـــي أوبـــك+ منـــذ تفشـي وبـاء ”كوفيـد-19”، ودورهـا المهـم 
ــادة التـــوازن إلـــى أســـواق النفـــط. حيــث وصـــل متوســـط ســـعر  ــة إعـ ــريع عمليـ فـــي تسـ
النفـــط خالل شـــهر أبريـــل مـــن العـــام 2020م إلـــى أدنـــى مســـتوى خالل فتـــرة الجائحـــة 
عنـــد 18.4 دوالر للبرميــل، بينمـــا وصـــل متوســـط ســـعر النفــط خــالل شـــهر أكتوبــر مـــن 

ــتوى 83.5 دوالر للبرميــل. ــد مسـ ــام 2021م عنـ العـ

وفيمـــا يتعلـــق باإلنتــاج، فقـــد بلـــغ متوســـط إنتـــاج المملكـــة منـــذ بدايـــة العـــام 
ـــا(، بتراجــــع يقــدر  2021م حتــــى نهايــــة شــــهر أكتوبــر حوالــــي 8.9 مليــــون برميــــل )يوميـً
ــا( أي بمعــدل تراجــع 3.4% مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها  ـً بحوالــي 319.0 ألـــف برميـــل )يوميـ
مـــن العـــام الســـابق، ويعـــزى ذلـــك االنخفاض إلـــى التـــزام المملكـــة بالخفـــض الطوعـــي 
ــّدرت منظمــــة أوبــــك نمـــو إجمالـــي الطلـــب العالمـــي  لدعـــم اســـتقرار أســـعار النفـــط. وقـَ
للنفــــط لعــــام 2021م بنســــبة قدرهــــا 6.4% مقارنــــة بالعــــام الســــابق، ليصــل إجمالــي 
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ــا( وبارتفاع يقدر بحوالي 5.82 مليـــون  ـً الطلب العالمي نحو 96.6 مليـــون برميـــل )يوميـ
برميـــل )يومًيــا(. وحســـب بيانـــات أوبـــك األوليــة الصـــادرة فـــي تقريـــر أكتوبــر مـــن العـــام 
2021م، من المتوقع أن يبلغ نمو الطلـب العالمـي علـى النفـط خالل العـام 2022م 
حوالـــي 4.3% ليصل إلـــى 100.8 مليـــون برميـــل )يومًيا( مقارنـــة بحوالي 96.6 مليـــون 
برميـــل )يومًيــا( لعـــام 2021م. وقــد أخــذ فــي االعتبــار فــي تقديــرات 2022م االنتعــاش 
االقتصــادي فــي الــدول المســتهلكة الرئيســية والنمــو فــي نشــاطاتها االقتصاديــة مــع 
اســتمرار اإلجــراءات االحترازيــة لجائحــة “كوفيــد–19” وارتفــاع معــدالت المســتفيدين 
مــن اللقاحــات. كمــا توقعــت منظمــة األوبــك نمــو الطلـــب علـــى النفـــط خــالل العـــام 
ــك  ــزى ذلـ ــا(، وُيعــ ـً ــل )يوميـ ــون برميــ ــدار 3.0 مليــ ــرق األوســط بمقــ ــي الشــ 2022م فــ
إلـــى التعافـــي االقتصادي فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات بقيادة قطاع البتروكيماويـــات 

وقطــاع النقــــل.

المصدر: تقرير أوبك الشــهري ألســواق النفط - أكتوبر 2021م
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القطاع الحقيقي 

شــهد الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي1 منــذ بدايــة عــام 2021م حتــى نهايــة 
الربــع الثالــث نمــًوا بمعــدل 1.8% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، حيــث 
ســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي الحقيقــي معــدالت نمــو مرتفعــة بلغــت 
نحــو 5.4%، مدفوًعــا بــأداء القطــاع الخــاص الــذي ســجل نمــًوا بمعــدل 7.0% وهــو مــا 
يعكــس التحســن فــي األنشــطة االقتصاديــة المختلفــة بشــكل عــام، فيمــا تراجــع الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي النفطــي الحقيقــي بمعــدل 3.4%، حيــث يعــود ذلــك إلــى الخفــض 

الطوعــي إلنتــاج المملكــة للنفــط الخــام.

ومــن ناحيــة أخــرى، شــهدت مؤشــرات أداء األنشــطة االقتصاديــة نمــًوا ملحوًظــا 
خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021م، مشــيرًة إلــى اســتمرار حالــة التعافــي، مــع ارتفــاع 
المجتمعيــة ألكثــر مــن 70% فــي جميــع مناطــق  الحصانــة  لتصــل  التحصيــن  نســب 
المملكــة. وقــد أدى ســرعة ارتفــاع نســب التحصيــن إلــى تخفيــف المزيــد مــن اإلجــراءات 
االحترازيــة، باإلضافــة إلــى الســماح بالعــودة الحضوريــة بشــكل جزئــي لقطــاع التعليــم،  

ــا علــى مســتويات االســتهالك.  ممــا انعكــس إيجاًب

ُتشــير التقديــرات األوليــة إلــى ارتفــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 
2.9% لعــام 2021م مدفوًعــا بارتفــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي 
ارتفــاع  المتوقــع  أن يســجل 4.8%، فــي حيــن مــن  الُمتوقــع  الحقيقــي والــذي مــن 
معــدل التضخــم لنفــس العــام ليصــل فــي المتوســط إلــى 3.3% فــي عــام 2021م، 
أخــًذا باالعتبــار تالشــي أثــر زيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي النصــف الثانــي مــن 

العــام.

وســجلت مؤشــرات االســتهالك الرئيســة معــدالت نمــو إيجابيــة، حيــث ســجلت 
مبيعــات نقــاط البيــع والتجــارة اإللكترونيــة نمــًوا منــذ بدايــة العــام حتــى نهايــة شــهر 
أكتوبــر بمعــدل 35.8% و94.1% علــى التوالــي فــي مقابــل تراجــع الســحوبات النقديــة 
بمعــدل 6.7% لنفــس الفتــرة، حيــث ُيعــزى هــذا التراجــع فــي الســحوبات النقديــة إلــى 
تغيــر طبيعــة ســلوك االســتهالك مــن النقــد المتــداول إلــى وســائل الدفــع اإللكترونــي. 
وجديــر بالذكــر أن إصالحــات البنيــة التحتيــة الرقميــة للمملكــة ســاهمت فــي تســريع 

ب/ تطورات االقتصاد المحلي في عام 2021م وتقديرات المؤشرات
      االقتصادية في عام 2022م والمدى المتوسط

تطورات االقتصاد المحلي

 1    بيانات النصف األول فعلية بينما الربع الثالث حسب التقديرات السريعة للهيئة العامة لإلحصاء
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عمليــة التحــول الرقمــي خــالل األزمــة مــن خــالل توفيــر خيــارات الدفــع اإللكترونــي التــي 
أســهمت فــي تقديــم خيــار مثالــي للعديــد مــن المواطنيــن والمقيميــن فــي المملكــة، 
باإلضافــة إلــى المبــادرات الحكوميــة فــي التحــول إلــى مجتمــع أقــل اســتخداًما للنقــد 
مــن خــالل الجهــود التــي يبذلهــا البنــك المركــزي الســعودي وكذلــك البنــوك الســعودية 

فــي تعزيــز الشــمول المالــي. 

كمــــا أظهــــر أداء مؤشــــرات االستثمار الخــــاص عــــودة النشــــاط االقتصادي بشــــكل 
األعمــال  منــاخ  كمؤشــر   ،)PMI( المشــتريات  مديــري  مؤشــر  يشــير  حيـــث  ملحـــوظ، 
ــر مــن  ــر النفطــي إلــى وصــول القــراءة إلــى 57.7 نقطــة فــي شــهر أكتوب لالقتصــاد غي
ــى التحســن فــي القطــاع  ــيرة إلــ ــدل نمــو ســنوي 13.1%، مشــ العــام الحالــي، أي بمعـ
الخــاص غيــر النفطــي للمملكــة، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع المســتوى العــام للثقــة فــي 
قطــاع األعمــال. كمــــا ســجل متوســط مبيعــات األســمنت منــذ بدايــة العــام وحتــى 
شــهر أكتوبــر مــن العــام 2021م ارتفاًعــا بمقــدار 1.8% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 
الســابق؛ ويعــــود ذلــــك إلــــى اســتمرار تنفيذ المشــــاريع الكبــــرى، باإلضافة إلــــى اســتمرار 

ــادرات وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان.  ــج ومبــ ــذ برامــ تنفيــ

كما تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء إلى تراجع 
معــدالت البطالــة للســعوديين فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2021م لتصــل إلــى %11.3 
مقابــل 11.7% فــي الربــع األول مــن عــام 2021م، وجــاء معــدل البطالــة للســعوديين 
أقــل ممــا كان عليــه فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020م والتــي بلغــت 15.4%. ويعــود 
التعافــي فــي ســوق العمــل نتيجــة التعافــي العــام فــي االقتصــاد الســعودي خاصــة 
خــالل النصــف األول مــن عــام 2021م، باإلضافــة إلــى الجهــود الحكوميــة المتواصلــة 
لبرامــج التوطيــن والتــي ســاهمت فــي زيــادة عــدد المواطنيــن العامليــن فــي مختلــف 
القطاعــات، حيــث ارتفعــت نســبة التوطيــن فــي القطــاع الخــاص إلــى 23.6% فــي الربــع 
الثالــث مــن عــام 2021م حســب المرصــد الوطنــي للعمــل، بنســبة ارتفــاع بلغــت %0.96 

مقارنــة بالربــع الســابق.

القطاع النقدي 

ســــجل عــــرض النقــــود ارتفاًعــا فــــي نهايــة شــهر أكتوبــر مــن عــام 2021م بحوالــــي 
7.9% مدفوًعا بنمـو الودائـع تحـت الطلـب بحوالي 7.5% والودائـع الزمنيـة واإلدخارية 
بنســبة 1.6% علــى أســاس ســنوي. كمــا شـــهد االئتمــان المصرفــي الممنــوح للقطــاع 
الخــاص نمــًوا بحوالــي 16.1% خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021م مقارنــة بالفتــرة 
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المماثلــة مــن العــام الســابق. وتجــدر اإلشــارة إلــى قيــام البنــك المركــزي الســعودي 
بتمديد برنامج “تأجيل الدفعات” حتى 31 ديسمبر 2021م -أحد برامجه لدعم تمويل 
القطــاع الخــاص- وذلــك ضمــن الجهــود المتواصلــة لدعــم قطــاع المنشــآت المتناهيــة 
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة والتــي مازالــت متأثــرة مــن اإلجــراءات االحترازيــة المتخذة 

لمواجهــة جائحــة “كوفيــد-19”.

والجديــر بالذكــر أنــه قــد ارتفــع إجمالــي القــروض االســتهالكية بنســبة 16.9% علــى 
أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2021م، كمــا ســجل إجمالــي القــروض 
العقاريــة التــي منحتهــا البنــوك التجاريــة لألفــراد والشــركات نمــًوا بنحــو 36.0% ســنوًيا 
بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2021م، ويعــود ذلــك إلــى الدعــم الحكومــي لمســاعدة 
القــروض  ارتفعــت قيمــة  حيــث  اإلســكان،  برامــج  مــن  االســتفادة  علــى  المقترضيــن 
العقاريــة، بنســبة  القــروض  الممنوحــة لألفــراد، والتــي تشــكل 77.3% مــن إجمالــي 

47.8% خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 2021م علــى أســاس ســنوي.

ســجل  لإلحصــاء،  العامــة  الهيئــة  بيانــات  علــى  بنــاًء  األســعار  لمؤشــرات  وبالنظــر 
متوســط النمــو فــي الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخــم( فــي الربــع الثالــث 
نمــًوا بمعــدل 0.4% علــى أســاس ســنوي، وذلــك نتيجــة زوال أثــر زيــادة ضريبــة القيمــة 
ــو الماضــي. وبالنظــر إلــى متوســط الرقــم القياســي ألســعار  ــداًء مــن يولي المضافــة ابت
المســتهلك منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر أكتوبــر فقــد ســجل ارتفاًعــا بمعــدل %3.5 

مقارنــة بمعــدل 3.0% لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. 

كمــا واصــل متوســط المؤشــر العــام ألســعار الجملــة مســاره التصاعــدي خــالل الربــع 
ــة مــن العــام الماضــي ليســجل نمــًوا  ــرة المماثل ــة بالفت الثالــث مــن عــام 2021م مقارن
بمعــدل 11.9%، تمثلــت هــذه الزيــادة فــي ارتفــاع قســم المنتجــات المعدنيــة واآلالت 
والمعــدات بنســبة 9.4%، وقســم الخامــات والمعــادن بنســبة 7.0% خــالل نفــس الربع. 
كمــا ســجل المؤشــر نمــًوا منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر أكتوبــر بمعــدل 12.0% مقارنــًة 

بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق.

فـــي حيـــن نمـــا مؤشـــر أســـعار العقـــارات فـي الربـع الثالـــث مـن العـام 2021م بنسـبة 
0.53% مقارنــــًة بنفــــس الفتــــرة مــــن العــــام الماضــــي، نتيجــــة الرتفاع أســــعار العقــــارات 

الســــكنية بنســــبة %1.09. 
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الميزان التجاري

ــا  ــا، حيــث شــهد التبــادل التجــاري ارتفاًع أظهــر أداء القطــاع الخارجــي تحســًنا تدريجًي
نتيجــة تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة علــى مســتوى العالــم. وأظهرت البيانات المنشــورة 
مــن ِقبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء ارتفاًعــا فــي قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة بنحــو 
35.5% منــذ بدايــة عــام 2021م وحتــى شــهر ســبتمبر  مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 
الماضــي، كمــا ارتفعــت قيمــة الصــادرات الســلعية بنحــو 54.1% لنفــس الفتــرة، وذلــك 
الــواردات  نتيجــة ارتفــاع أســعار النفــط )برنــت( بنســبة 63.3%. أيضــًا ارتفعــت قيمــة 
الســلعية بمعــدل 12.2% للفتــرة نفســها، وُيعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار المنتجــات 
الغذائيــة  والمنتجــات  الكيماويــة  الصناعــات  ومنتجــات  النقــل  ومعــدات  المعدنيــة 
والمشــروبات. وقــد أدى ارتفــاع قيمــة الصــادرات الســلعية إلــى تحقيــق فائــض فــي 

الميــزان التجــاري بنســبة 228.0% مــن بدايــة العــام 2021م حتــى ســبتمبر.

االستثمار األجنبي المباشر

لمــا  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  مســتويات  إلــى  العــودة  المملكــة  اســتطاعت 
قبــل الجائحــة، وقــد ســاهم فــي ذلــك اإلصالحــات االقتصاديــة واألنظمــة الجديــدة 
مــن أبرزهــا تقليــص مــدة البــدء بالنشــاط التجــاري إلــى 30 دقيقــة بعــد أن كانــت تصــل 
إلــى 15 يوًمــا، وكذلــك تمكيــن المســتثمر األجنبــي مــن الوصــول مباشــرة إلــى الســوق 
الماليــة الســعودية عــن طريــق “برنامــج المســتثمر األجنبــي المؤهــل” الــذي تقدمــه 

شــركة تــداول ضمــن برامجهــا لتطويــر القطــاع المالــي فــي الســعودية.

وتشــير البيانــات إلــى ارتفــاع رصيــد االســتثمار األجنبــي المباشــر بحوالــي 58.6 مليــار 
خــالل  ريــال  مليــار  بحوالــي 9.1  2021م مقارنــة  عــام  مــن  األول  النصــف  فــي  ريــال 
الفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، وذلــك بارتفــاع أكثــر مــن 5 أضعــاف. ويعــد صافــي 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة المتدفقــة إلــى الســعودية خــالل النصــف األول مــن 
عــام 2021م أعلــى قيمــة علــى اإلطــالق، وفًقــا للبيانــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي 

الســعودي. 

فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي، تــم إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار 
والتــي تعــد عنصــًرا أساســًيا وممكًنــا فــي رؤيــة المملكــة 2030، والتــي تهــدف إلــى رفــع 
صافــي تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر إلــى 388 مليــار ريــال ســنوًيا، بحلــول عــام 

2030م. 
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القطاع المالي

الســعودي  الســوق  مؤشــر  ارتفــع  فقــد  الماليــة،  الســوق  أداء  إلــى  وبالنظــر 
الرئيســي )تاســي( بنســبة 38.5% بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021م مقارنــة 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، حيــث أغلــق المؤشــر عنــد مســتوى 11,495 نقطــة 
عــدد األســهم  الســابق. فــي حيــن ســجل  بالعــام  3,196 نقطــة مقارنــة  بـــ  مرتفًعــا 
المتداولــة ارتفاًعــا بنســبة 4.7%، حيــث ارتفــع مــن 52.5 مليــار ســهم بنهايــة الربــع 
الثالــث مــن العــام 2020م إلــى 54.9 مليــار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2021م. 
أمــا إجمالــي عــدد الصفقــات فقــد زاد بنســبة 50.3% ليصــل إلــى 70.9 مليــون صفقــة 
خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2021م، مقارنــة بـــ 47.1 مليــون صفقــة لنفــس الفتــرة 
مــن العــام الســابق، وذلــك وفــق أحــدث البيانــات الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة 

الســعودية )تــداول(.

وتشــير تلــك البيانــات، إلــى أن القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة قــد ســجلت 
ارتفاًعــا ملحوًظــا لتصــل إلــى حوالــي 10 تريليــون ريــال بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 
2021م، أي بنمــو 10.3% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. فــي حيــن ارتفــع 
إجمالــي القيمــة لألســهم المتداولــة بنســبة 31.9% مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 
ــاه تنامــي  ــال. ويوضــح الرســم البيانــي أدن الســابق، حيــث بلغــت حوالــي 1.7 تريليــون ري
القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة بشــكل ربعــي منــذ بدايــة العــام 2020م مع نســب 

النمــو:

المصدر: شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(
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األجنبيالخليجيالسعودي

%83.36

%14.48

%2.16

المصدر: شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(

نسب الملكية حسب الجنسية

يوضــح الشــكل البيانــي االرتفــاع فــي ملكيــة األجانــب بشــكل ملحــوظ بنهايــة الربــع 
الثالــث 2021م لتشــكل 14.5% مقارنــة بـــحوالي 12.5% لنفــس الفتــرة مــن العــام 
الســابق، حيــث كان هــذا االرتفــاع علــى حســاب نســب الملكيــة للســعوديين، بينمــا لــم 

تتغيــر نســب ملكيــة المواطنيــن الخليجييــن. 

      أهم محركات النمو في 2022م

لعبــت إصالحــات الجانــب االقتصــادي والمالــي دوًرا مهًمــا فــي تعزيــز قــدرة 	 
المملكــة علــى مواجهــة األزمــة ببنيــة تحيــة رقميــة أثبتــت جدارتهــا فــي مواجهــة 
األزمــة، وتدابيــر صحيــة حاســمة خــالل الجائحــة، شــّكلت حجــر األســاس فــي 
احتــواء الجائحــة بوتيــرة أســرع مــن الُمتوقــع. وقــد انعكــس هــذا التقــدم علــى 
فــي  كورونــا  بفيــروس  اإلصابــة  حــاالت  عــدد  ونــزول  التحصيــن  نســب  زيــادة 
الكريمــة علــى تخفيــف  إلــى صــدور الموافقــة  المناطــق، ممــا أدى  مختلــف 
االحتــرازات الصحيــة ابتــداًء مــن يــوم األحــد الموافــق 17 أكتوبــر 2021م، مــن 
خــالل عــودة الطاقــة االســتيعابية الكاملــة للمســجدين الحــرام والنبــوي، وإلغــاء 
قيــود التباعــد فــي األماكــن العامــة ووســائل المواصــالت والمطاعــم وصــاالت 

الســينما ونحوهــا.

وفــي ضــوء هــذه التطــورات المحليــة وعــودة التعافي لالقتصــاد العالمي، تمت 	 
مراجعــة معــدالت النمــو االقتصــادي فــي المملكــة لعــام 2022م والمــدى 
المتوســط، حيــث تشــير التوقعــات إلــى اســتمرار نمــو القطــاع الخــاص بوتيــرة 
أعلــى مــن الســابق ليقــود النمــو االقتصــادي فــي المــدى المتوســط، مــن خــالل 
الجهــود الحكوميــة المبذولــة فــي تعزيــز دور القطــاع، ودعــم نمــو المنشــآت 
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الصغيــرة والمتوســطة، تزامًنــا مــع دور اإلنفــاق الحكومــي فــي تحقيــق تحــوالت 
هيكليــة تدعــم النمــو طويــل المــدى. وتشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2022م إلــى 
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بمعــدل 7.4% فــي عــام 2022م، مدفوًعــا 
التحســن  إلــى  باإلضافــة  ذلــك  النفطــي.  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  بارتفــاع 
المتوقــع فــي الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بافتــراض اســتمرار التعافــي التدريجــي 

ــار جائحــة “كوفيــد-19”. مــن آث

الســعودية 	  االســتثمار  الســتراتيجية  اإليجابــي  الــدور  إلــى  باإلضافــة  ذلــك  ويأتــي 
التــي ستســاهم فــي دعــم نمــو االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادره، كأحــد أهــم 
مســتهدفات رؤيــة 2030، ورفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي إلــى 65%، وتعزيــز االســتثمار مــن خــالل تمكيــن المســتثمرين، وإتاحــة 
الفــرص االســتثمارية، والحلــول التمويليــة للوصــول إلــى رفــع مســاهمة االســتثمار 
األجنبــي المباشــر ليصــل إلــى 5.7% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وزيــادة نســبة 
المحلــي غيــر  الناتــج  إجمالــي  مــن  إلــى %50   %16 مــن  النفطيــة  الصــادرات غيــر 
النفطــي، وتخفيــض معــدل البطالــة إلــى 7%. باإلضافــة إلــى تطويــر بيئــة األعمــال 
إطــالق مكاتــب مشــاريع  خــالل  مــن  الخــاص  القطــاع  مــع  بالشــراكة  واالســتثمار 
لتطويــر المناطــق التــي ال يوجــد بهــا هيئــات تطويــر منهــا مناطــق الباحــة، والجــوف، 
وجــازان بهــدف تعظيــم االســتفادة مــن الميــزات النســبية والتنافســية لــكل منطقــة 

وتحقيــق الشــمولية بالتنميــة المناطقيــة. 

كمــا يقــوم دور صنــدوق التنميــة الوطنــي فــي رفــع مســتوى أداء الصناديق والبنوك 	 
التنمويــة األخــرى فــي مواكبــة مــا يخــدم أولويــات التنميــة واالحتياجــات االقتصاديــة 
بالتكامــل مــع القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى تحفيــز االســتثمارات تحــت مظلــة 
برنامــج “شــريك”، والــذي يعتبــر جــزًءا أساســًيا مــن االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار، 
حيــث يهــدف إلــى بنــاء إطــار تعاونــي بيــن القطــاع الحكومــي وشــركات القطــاع 
الخــاص لتحقيــق أهــداف اســتثمارية مــن شــأنها أن تضــخ مــا يقــارب 5 تريليــون ريــال 

فــي اســتثمارات جديــدة بحلــول عــام 2030م.

وجــذب 	  بالســياحة  للنهــوض  المبذولــة  الجهــود  تــؤدي  أن  أيضــًا  المتوقــع  ومــن 
الســياح مــن جميــع أنحــاء العالــم دوًرا مهًمــا فــي زيــادة النمــو االقتصــادي. فقــد 
تــم إطــالق عــدد مــن مواســم الســعودية فــي الربــع الرابــع مــن عــام 2021م منهــا 
موســم الريــاض وموســم الدرعيــة وموســم لحظــات العــال مــع اســتمرارها حتــى 
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الربــع األول مــن العــام المقبــل. وتعمــل هــذه المواســم علــى إثــراء حيــاة المواطنيــن 
ورفــع مســتوى جــودة الحيــاة للمقيميــن فــي المملكــة، وتنويــع االقتصــاد الوطنــي 
ــراز الكنــوز التاريخيــة والتراثيــة والثقافيــة  مــن خــالل الترويــج للوجهــات المختلفــة وإب
القطــاع  فــي  االســتثمار  ودعــم  للســعوديين،  عمــل  فــرص  وتوفيــر  والطبيعيــة، 
ــة مــن شــأنها أن تضــع المملكــة  ــر فــرص اســتثمارية جاذب الســياحي مــن خــالل توفي

علــى خارطــة الســياحة العالميــة.

كمــا أطلــق صنــدوق االســتثمارات العامــة مشــروع ذا ريــج )THE RIG( الوجهــة 	 
الســياحية األولــى مــن نوعهــا فــي العالــم التــي تســتمد مفهومهــا مــن منصــات 
الســياحة  مجــال  فــي  الصنــدوق  مشــاريع  أحــدث  ُيعــّد  والــذي  البحريــة،  النفــط 
والترفيــه، إضافــة إلــى العديــد مــن المشــاريع والشــركات مثــل شــركة البحــر األحمــر 
للتطويــر، وشــركة الســودة للتطويــر، وشــركة كــروز الســعودية، التــي تهــدف إلــى 

تمكيــن االبتــكار فــي قطاعــي الســياحة والترفيــه داخــل المملكــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن زيــادة اإلنتــاج النفطــي ورفــع حصــة إنتــاج المملكــة ابتــداًء 	 
مــن مايــو 2021م حســب اتفاقيــة أوبــك+، وعــودة الطلــب العالمــي مــع تحســن 
سالســل اإلمــداد العالميــة، مــن شــأنها أن تنعكــس إيجابًيــا علــى الميــزان التجــاري 

للمملكــة.

فعلي*
2020

توقعات**
2021

تقديرات**

202220232024

المؤشرات االقتصادية

4.0%3.5%7.4%2.9%-4.1%نمــو الناتــج المحلي اإلجمالــي الحقيقي

2,6253,2073,6153,4793,697الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

2.0%2.0%1.3%3.3%3.4%التضخم

** المصــدر: وزارة الماليــة “تقديــرات أولية”
* المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصاء

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



التطــورات والتقديــرات الماليــة 
لعام 2022م والمدى المتوسط

02
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 التغير السنوي*توقعاتميزانيةفعلي
)فعلي 2020 - 
توقعات 2021( 202020212021

اإليرادات
19.0%782849930إجمالي اإليرادات

30.2%226257295الضرائب

-7.9%181317الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

41.8%163209232الضرائب على السلع والخدمات

-3.1%181717الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

7.7%271829ضرائب أخرى

14.4%555592636اإليرادات األخرى

النفقات
-5.6%1,0769901,015إجمالي النفقات

-1.9%921889903المصروفات )النفقات التشغيلية(

0.4%495491497تعويضـــات العامليـــن

-2.2%203192199الســلع والخدمـات

18.5%243729نفقات تمويل

-18.0%282223اإلعانات

2.8%40.45المنح

-3.2%696367المنافع االجتماعية

-12.6%978385مصروفات أخرى

-27.7%155101112األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
--85-141-294عجز الميزانية

-2.7%-4.9%-11.2%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 
-854937938الدين العام

29.2%32.7%32.5%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-359280350االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

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

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(

أ.  تطورات أداء المالية العامة في العام 2021م
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اإليرادات
 تأثــرت اإليــرادات بعــدد مــن العوامــل اإليجابيــة منذ بداية العام المالي الحالي وفي 
مقدمتهــا التعافــي التدريجــي الــذي تشــهده أغلــب األنشــطة االقتصاديــة بعــد انحســار 
الجائحــة، باإلضافــة إلــى التأثيــر اإليجابــي للمبــادرات واالصالحــات الداعمــة للقطــاع 
الخــاص، ومــع مواصلــة تطبيــق المبــادرات غيــر النفطيــة التــي قامــت بهــا المملكــة وفق 
مــا ســبق اإلعــالن عنــه لضمــان اســتدامة الماليــة العامــة. كمــا ســاهمت التطــورات التــي 
تشــهدها أســواق النفــط نتيجــة ارتفــاع الطلــب العالمــي وارتفــاع مســتوى األســعار حتــى 
تجــاوز 80 دوالر للبرميــل، ليبلــغ متوســط ســعر النفــط نحــو 69.5 دوالر للبرميــل منــذ 

بدايــة العــام وحتــى شــهر أكتوبــر 2021م. 

إجمالــي  يبلــغ  أن  المتوقــع  مــن  الذكــر،  ســابقة  التطــورات  االعتبــار  فــي  وأخــًذا 
 %19 نســبته  بارتفــاع  ريــال وذلــك  مليــار   930 2021م حوالــي  عــام  فــي  اإليــرادات 
مقارنــة بالعــام 2020م؛ ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة، 
وارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة 18.2% مقارنــة بالعــام 2020م وذلــك عنــد 
اســتبعاد مبالــغ األربــاح االســتثنائية مــن اســتثمارات الحكومــة التــي تــم تحصيلهــا فــي 
العــام الماضــي. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى توقــع ارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي عــام 

2021م بنســبة 10.1% مقارنــة بالتقديــرات المعتمــدة.

الضرائب

ُيتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب لعــام 2021م حوالــي 295 مليــار ريــال بارتفــاع 
االقتصــادي  النشــاط  أداء  لتحســن  وذلــك  2020م  بالعــام  مقارنــة   %30.2 نســبته 

باإلضافــة إلــى األثــر الســنوي للمبــادرات التــي تــم تطبيقهــا فــي العــام الســابق.

ومن الُمتوقع أن تســجل الضرائب على الدخل واألرباح والمكاســب الرأســمالية 
نحــو 17 مليــار ريــال منخفضــة بنســبة 7.9% مقارنــة بالعــام الســابق؛ وذلــك الرتبــاط إيــراد 
العــام الحالــي بنشــاط الشــركات المتأثــر بظــروف الجائحــة خــالل العــام الســابق، إلــى 
جانــب تحصيــل إيــرادات غيــر متكــررة تخــص األعــوام الســابقة بنحــو 4.3 مليــار ريــال فــي 

العــام الســابق.

ُويتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو 232 مليــار ريــال لعــام 
2021م بارتفــاع نســبته 41.8% مقارنــة بالعــام الســابق، ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس 
لتحصيــل األثــر الســنوي الكامــل لرفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافة إلــى 15% بدًءا من 
شــهر يوليــو لعــام 2020م إضافــًة إلــى التحســن الملحــوظ فــي مؤشــرات االســتهالك 

لهــذا العــام بعــد تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة. 
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ــة )الرســوم  ــى التجــارة والمعامــات الدولي ــب عل كمــا ُيتوقــع أن تســجل الضرائ
ــة عــام 2021م وذلــك بانخفــاض طفيــف نســبته  ــال بنهاي ــار ري الجمركيــة( نحــو 17 ملي

ــة علــى واردات القمــح.  ــة بالعــام الســابق نتيجــة إلغــاء رســم الحماي 3.1% مقارن

ومــن المتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب األخــرى )منهــا: الــزكاة( حوالــي 29 مليــار 
ريــال لعــام 2021م ُمســجلًة ارتفاعــًا بنســبة 7.7% مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة 
17.1% عنــد اســتبعاد أثــر المبالــغ غيــر المتكــررة خــالل العاميــن، ويأتــي ذلــك نتيجــة 

لتطــور عمليــات التحصيــل وارتفــاع نســب االلتــزام مــن قبــل المكلفيــن.
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اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية 

المصــدر: وزارة المالية

اإليرادات األخرى

ُيتوقــع أن تســجل اإليــرادات األخــرى والتــي تشــمل اإليــرادات النفطيــة واألرباح من 
اســتثمارات الحكومــة، ومبيعــات الســلع والخدمــات، إضافــة إلــى الجــزاءات والغرامــات 
لعــام 2021م حوالــي 636 مليــار ريــال بارتفــاع نســبته 14.4% مقارنــة بالعــام الســابق؛ 
ويعــود الســبب الرئيــس إلــى االرتفــاع المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة بنســبة %35.2 

مقارنــة بالعــام الســابق لتصــل إلــى حوالــي 558 مليــار ريــال فــي عــام 2021م.

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تســجل اإليــرادات األخــرى غيــر النفطيــة 
انخفاًضــا بنســبة 45.8% فــي عــام 2021م مقارنــة بالعــام الســابق ويرجــع ذلــك بشــكل 

رئيــس إلــى تحصيــل أربــاح اســتثنائية فــي العــام الماضــي مــن اســتثمارات الحكومــة. 
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النفقات
مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات للعــام 2021م نحــو 1,015 مليــار ريــال، 
منخفًضــا بنســبة 5.6% عــن المنصــرف الفعلــي فــي عــام 2020م ومرتفًعــا بنحــو %2.6 
عــن الميزانيــة المعتمــدة. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي النفقــات المتوقــع للعــام 
الحالــي عــن الميزانيــة المعتمــدة إال إنــه بالمقارنــة بعــام 2019م يأتــي منخفًضــا بنســبة 
4.2% ويعكــس ذلــك نتيجــة جهــود الحكومــة نحــو رفــع كفــاءة اإلنفــاق. ويرجــع ارتفــاع 
إجمالــي النفقــات مقارنــة بالميزانيــة للعــام الحالــي 2021م نتيجــة عــدة عوامــل رئيســة 
أهمهــا اإلنفــاق المرتبــط بفيــروس “كوفيــد-19” ويشــمل زيــادة ســاعات العمــل لبعــض 
العامليــن فــي قطــاع الصحــة لســرعة تحصين الســكان فــي المملكة وكذلك مصروفات 
شــراء اللقــاح وامتــداده ألعمــار )وبالتالــي أعــداد( أشــمل مــن المخطــط لهــا، باإلضافــة 
إلــى زيــادة إيــرادات الــزكاة وبالتالــي مايقابلهــا مــن نفقــات الضمــان االجتماعــي المرتبطــة 
ــر عــن  ــة وهــو مــا يعب ــادة الدعــم الخارجــي للــدول والمنظمــات الدولي بهــا، وكذلــك زي
الــدور الدولــي المهــم للمملكــة فــي مســاندة االقتصــاد العالمــي وبمــا يحقــق أيًضــا 

مصالــح المملكــة، وزيــادة فــي النفقــات الرأســمالية لتســريع تنفيــذ بعــض المشــاريع.

ــة مــع المنصــرف الفعلــي للعــام 2020م، يتوقــع أن تصــل النفقــات  ــد المقارن وعن
التشــغيلية بنهايــة العــام المالــي 2021م نحــو 903 مليــار ريــال بانخفــاض نســبته %1.9 
نتيجــًة النخفــاض الصــرف علــى كل مــن بابــي المصروفــات األخــرى بنســبة %12.6، 
والســلع والخدمــات بنســبة 2.2%؛ وذلــك الرتبــاط البابيــن بارتفــاع الصرف على النفقات 
المرتبطــة بالجائحــة بشــكل اســتثنائي خــالل العــام الســابق 2020م. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يتوقــع ارتفــاع بــاب المنــح بنســبة 2.8%، فــي حيــن يتوقــع ارتفــاع الصــرف علــى 
بــاب نفقــات التمويــل بحوالــي 18.5% نتيجــًة الرتفــاع رصيــد الديــن. ويتوقــع ارتفــاع بــاب 
تعويضــات العامليــن بنســبة 0.4% وذلــك نتيجــة صــرف تعويضــات خــارج الــدوام لبعــض 
موظفــي القطــاع الصحــي، إضافــة لتضميــن مبالــغ غيــر متكــررة تــم صرفهــا للمؤسســة 

العامــة للتأمينــات االجتماعيــة خــالل العــام الحالــي 2021م. 

بحوالــي  ريــال منخفضــة  112 مليــار  لنحــو  الرأســمالية  النفقــات  تصــل  أن  يتوقــع 
27.7% عــن المنصــرف الفعلــي لعــام 2020م؛ وذلــك نتيجــة التقــدم الــذي أحرزتــه 
ــر البنــى التحتيــة وإتاحــة الفــرص للقطــاع  ــرات الماضيــة فــي تطوي الحكومــة خــالل الفت
الخــاص والصناديــق لقيــادة المشــاريع االســتثمارية، إضافــًة إلــى انتهاء عدد من مشــاريع 
إنشــاء محطــات وشــبكات الميــاه والخزانــات والصــرف الصحــي، وعــدد مــن مشــاريع 
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تطويــر وإنشــاء البنــى التحتيــة والتجهيــزات األساســية للمــدن الصناعيــة وبعــض مشــاريع 
إعــادة تأهيــل وإنشــاء عــدد مــن الطــرق والمياديــن العامــة والشــوارع.

األداء على مستوى القطاعات

انعكاًســا لألســباب المذكــورة ســابًقا، يتوقــع أن ينخفــض اإلنفــاق بنهايــة العــام 
المالــي الحالــي علــى كل مــن قطاعــات التجهيــزات األساســية والنقــل، والبنــود العامــة، 
واألمــن والمناطــق اإلداريــة بحوالــي 19.9% و16.1% و13.8% علــى التوالــي مقارنــة 
بعــام 2020م، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى القطــاع العســكري بنحــو 
6.7%، فــي حيــن يتوقــع ارتفــاع اإلنفــاق علــى قطاعــي المــوارد االقتصاديــة والخدمــات 

البلديــة بنحــو 32.9% و5.3% علــى التوالــي مقارنــة بالعــام المالــي الســابق 2020م.

 فعليالقطاع
2020

 ميزانية
2021

  توقعات
2021

 التغير السنوي*
)فعلي 2020 - 
توقعات 2021(

-7.9%363433اإلدارة العامة

-6.7%204175190العسكري

-13.8%11510199األمن والمناطق اإلدارية

5.3%475150الخدمات البلدية

-6.8%205186191التعليم

0.2%190175191الصحة والتنمية االجتماعية

32.9%617282الموارد االقتصادية

-19.9%604648التجهيزات األساسية والنقل

-16.1%156151131البنود العامة

-5.6%1,0769901,015المجموع
المصــدر: وزارة المالية

اإلنفاق على مستوى القطاعات

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

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(
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العجز والدين
 فــي ضــوء التوقعــات المذكــورة ســابًقا لإليــرادات والنفقــات، مــن المتوقــع أن 
تســجل الميزانيــة عجــًزا بنهايــة العــام 2021م بنحــو 85 مليــار ريــال أي مــا يعــادل %2.7 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 11.2% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 

ــال.  ــار ري 2020م والــذي بلــغ نحــو 294 ملي

عجز/فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصــدر: وزارة المالية
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بلــغ إجمالــي إصــدارات الديــن لعــام 2021م حوالــي 125 مليــــار ريــــال )يشــمل ســداد 
مدفوعــات أصــل الديــن بحوالــي 40 مليــار ريــال(، حيــث شـــكلت اإلصــدارات المحليـــة 
منهـا نسـبة 61% بينمـا بلغـت اإلصدارات الدوليـة نسـبة 39%. وبذلـك ُتشـكل الديـون 
المحليـة نسـبة 60% مــن إجمالــي محفظــة الديــن العــام بينمــا تبلــغ الديــون الخارجيــة 

نســبة %40. 

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى تزايــد الطلــب علــى اإلصــدارات الســيادية للمملكــة مــن قبــل 
المســتثمرين، حيــث تمكنــت الحكومــة ضمــن برنامجــي الســندات والصكــوك الدولــي 
لحكومــة المملكــة العربيــة الســعودية، مــن إتمــام إصدارهــا الدولي األول لعام 2021م 
للســندات بعملة الدوالر بإجمالي 5 مليار دوالر ونســبة تغطية 4 أضعاف من إجمالي 
اإلصــدار. كمــا تــم إكمــال إصدارهــا الدولــي الثانــي للســندات بعملــة اليــورو بإجمالــي 1.5 
مليــار يــورو وبنســبة تغطيــة تجــاوزت 3 أضعــاف إجمالــي اإلصــدار، حيــث حققــت شــريحة 
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الثــالث ســنوات عائــد ســلبي، ولقــد أتــم إصدارهــا الدولــي الثالــث للصكــوك والســندات 
بإجمالــي 3.25 مليــار دوالر وبنســبة تغطيــة 3.5 أضعــاف مــن إجمالــي اإلصــدار.

وبالتالــي ُيتوقــــع أن يبلــــغ رصيــــد الديـــــن العـــــام 938 مليــــار ريــــال )أي مــا يعــادل 
29.2% مـــــن الناتـــــج المحلــــي اإلجمالي( فـــــي نهايـــــة العـــــام 2021م مقارنــة مــع 854 
مليــــار ريـــال )أي مـــا يعـــادل نحو 32.5% مــــن الناتــــج المحلــي اإلجمالي( للعــام الســابق، 
ــادة محفظــة الديــن إال أن نســبة الديــن مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي  وبالرغــم مــن زي
مــن المتوقــع أن تنخفــض وذلــك يرجــع إلــى أن مســتويات الديــن تزيــد بمعــدل أقــل مــن 

الزيــادة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

ومـــن المقـــدر أن تنخفض االحتياطيات الحكوميـــة لـــدى البنـــك المركـزي السـعودي 
بنهايــــة العــــام 2021م بحوالـــــي 9 مليـــــار ريـــــال عــن رصيــد العــام الســابق 2020م، 
وذلــك لتغطيـــة مـــا تبقـــى مـــن االحتياجــات التمويليـــة بعــد إصــدارات الديــن والمتمثلــة 
بشــكل رئيــس فــي تمويــل حــزم تحفيــز القطــاع الخــاص، وبذلــــك يتوقــــع أن يبلــــغ رصيــــد 
االحتياطيــات الحكوميــــة نحــــو 350 مليــــار ريــــال بنهايــــة عـــام 2021م، وهــو أعلــى مــن 
مســتوى االحتياطــي المســتهدف فــي الميزانيــة عنــد 280 مليــار ريــال نتيجــة التحســن 

المتوقــع فــي عجــز الميزانيــة.

7549
%100

%23
%15

%62

125

%61

%39

محلي خارجي صكوك

وكاالت ائتمان الصادرات

سندات صكوك

المصــدر: المركــز الوطني إلدارة الدين

حركة االقتراض لعام 2021م
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ب. ميزانية عام 2022م وتقديرات المدى المتوسط

ميزانيةتوقعاتميزانية

202120212022

اإليرادات
8499301,045إجمالي اإليرادات

257295283الضرائب

131716الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

209232223الضرائب على السلع والخدمات

171718الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

182926ضرائب أخرى

592636763اإليرادات األخرى

النفقات
9901,015955إجمالي النفقات

889903863المصروفات )النفقات التشغيلية(

491497498تعويضـــات العامليـــن

192199160الســلع والخدمـات

372933نفقات تمويل

222324اإلعانات

0.452المنح

636763المنافع االجتماعية

838583مصروفات أخرى

10111292األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز / فائض الميزانية
90-85-141عجز /فائض الميزانية *

2.5%-2.7%-4.9%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 
937938938الدين العام

25.9%29.2%32.7%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

280350381االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

* ســيتم توجيــه مبالــغ الفوائــض المتحققــة فــي الميزانيــة حســب آليــة التعامــل مــع الفوائــض فــي برنامــج االســتدامة الماليــة وذلــك 
لتعزيــز االحتياطيــات الحكوميــة ودعــم الصناديــق التنمويــة وصندوق االســتثمارات العامة.

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
تقديرات ميزانية 2022م
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اإليرادات

النشــاط  فــي  التدريجــي  التعافــي  اســتمرار  2022م  عــام  فــي  الحكومــة  تتوقــع 
االقتصــادي مــع الحفــاظ علــى المبــادرات التــي تــم تنفيذهــا خــالل األعــوام الماضيــة، 
حيــث تعكــس اإليــرادات فــي الميزانيــة اســتمرار تحصيــل األثــر الكامــل للمبــادرات الماليــة 
الُمنفــذة. والجديــر بالذكــر أن معــدالت النمــو الســلبية فــي بعــض البنــود تعكــس وجــود 
إيــرادات غيــر متكــررة فــي العــام الحالــي 2021م. وأخيــًرا تتضمــن التقديــرات أثــر التطويــر 
المســتمر فــي اإلدارة الضريبيــة وتحســن عمليــات التحصيــل والــذي ســاهم فــي رفــع 
مســتوى االلتــزام لــدى المكلفيــن. وعلــى المــدى المتوســط، تهــدف الحكومــة إلــى 
اســتمرار تقليــل االعتمــاد بشــكل رئيــس علــى اإليــرادات النفطيــة، وتحقيق مســتهدفات 
رؤيــة 2030 مــن خــالل تنويــع االقتصــاد وتنميــة وتعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة، وضمــان 

اســتدامتها علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

تشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2022م ســيبلغ حوالــي 1,045 
مليــار ريــال بارتفــاع نســبته 12.4% عــن الُمتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2021م.

الضرائب

ُيقــدر أن تصــل اإليــرادات مــن الضرائــب فــي عــام 2022م إلــى حوالــي 283 مليــار 
ريــال بانخفــاض نســبته 4.1% مقارنــة بالمتوقــع تحصيلــه فــي عــام 2021م.

والمكاســب  واألربــاح  الدخــل  علــى  الضرائــب  إيــرادات  تبلــغ  أن  الُمقــدر  ومــن 
الرأســمالية حوالــي 16 مليــار ريــال فــي عــام 2022م بتراجــع نســبته 6.0% مقارنــة 
بالمتوقــع فــي العــام 2021م، نتيجــة مبــادرة هيئــة الــزكاة والضريبــة والجمارك المتمثلة 
بإلغــاء الغرامــات واإلعفــاء مــن العقوبــات الماليــة خــالل العــام 2021م والتــي ســاهمت 

ــز المكلفيــن بالســداد عــن الفتــرات الســابقة.  بتحفي

وبالنســبة للضرائــب علــى الســلع والخدمــات، مــن الُمقــدر أن تحقــق نحــو 223 
مليــار ريــال فــي عــام 2022م، بانخفــاض نســبته 3.5% عــن المتوقــع فــي عــام 2021م، 
ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى تضميــن أثــر مبــادرة تعديــل تاريــخ اســتحقاق ضريبــة 
الحكوميــة،  الجهــات  مــع  المتعاقــدة  للمنشــآت  التوريــدات  علــى  المضافــة  القيمــة 
وبموجــب هــذه المبــادرة ســيكون التاريــخ الــذي تســتحق فيــه الضريبــة هــو تاريــخ إصــدار 
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أمــر الدفــع الخــاص بالمطالبــة المتعلقــة بالتوريــدات الخاضعــة للضريبــة وفــق إجــراءات 
نظــام المنافســات أو تاريــخ تلقــي مقابــل التوريــد أو جــزء منــه، أيهمــا أســبق، والتــي 
بــدأ العمــل بهــا اعتبــاًرا مــن شــهر نوفمبــر للعــام الحالــي. علًمــا بــأن األثــر المالــي لهــذه 

ــة للســنة األولــى مــن التطبيــق. ــر علــى التدفقــات النقدي ــادرة يؤث المب

وُيتوقــع أن تحقــق الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة حوالــي 18 مليــار 
ريــال لعــام 2022م بارتفــاع نســبته 3.4% عــن المتوقــع تحصيلــه نهايــة العــام 2021م 

مدفوعــة باســتمرار نمــو الــواردات فــي العــام القــادم.

كمــا أنــه مــن الُمقــدر أن تســجل الضرائــب األخــرى )منهــا: الــزكاة( حوالــي 26 مليــار 
ريــال فــي العــام 2022م بانخفــاض نســبته 11.9% مقارنــة بالُمتوقــع لعــام 2021م، 

بســبب تحصيــل مبالــغ غيــر متكــررة لدفعــات ســابقة خــالل عــام 2021م.

اإليرادات األخرى

وفيمــا يتعلــق باإليــرادات األخــرى والتــي تشــمل اإليــرادات النفطيــة واألربــاح مــن 
اســتثمارات الحكومــة، ومبيعــات الســلع والخدمــات، إضافــة إلــى الجــزاءات والغرامــات، 
َفُيقّدر أن تبلغ نحو 763 مليار ريال لعام 2022م بارتفاع نسبته 20% مقارنة بالمتوقع 
تحقيقه في عام 2021م، وتجدر اإلشــارة إلى أن تقديرات اإليرادات األخرى ال تشــمل 

علــى تحصيــل أي أربــاح اســتثنائية مــن اســتثمارات الحكومــة خــالل عــام 2022م.  

النفقات

تأتــي ميزانيــة العــام 2022م لمواصلــة جهــود الحكومــة فــي اإلصالحــات الداعمــة 
لتطويــر إدارة الماليــة العامــة، وذلــك بالتزامــن مــع تحقيــق االنضبــاط المالــي وتعزيــز 
كفــاءة اإلنفــاق للمحافظــة علــى األســقف المعتمــدة للنفقــات المعلنــة مســبًقا. ويقدر 

إجمالــي النفقــات بحوالــي 955 مليــار ريــال للعــام المالــي 2022م.

تبًعــا لذلــك فمــن المقــدر أن تبلــغ النفقــات التشــغيلية للعــام 2022م نحــو 863 
2021م، وتقــدر نفقــات  بالمتوقــع لعــام  بنحــو 4.4% مقارنــة  ريــال منخفضــة  مليــار 
تعويضــات العامليــن بحوالــي 498 مليــار ريــال بارتفــاع طفيــف بنحــو 0.3% مقارنــة 
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بالمتوقــع لعــام 2021م. ويقــدر أن يبلــغ اإلنفــاق علــى بــاب الســلع والخدمــات حوالــي 
160 مليــار ريــال بانخفــاض نســبته 19.4% عــن المتوقــع لعــام 2021م وذلــك نتيجــة 
التعافــي التدريجــي مــن تبعــات الجائحــة وبالتالــي اســتبعاد النفقــات االســتثنائية للعــام 
2021م، باإلضافــة لــدور هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة فــي تمكيــن 
الجهــات الحكوميــة مــن تبنــي أفضــل الممارســات لتحقيــق كفــاءة فــي اإلنفــاق ودعمها 
بالتحفيــزات الالزمــة لتحقيــق المســتهدفات. كمــا تقــدر نفقــات التمويــل فــي عــام 
2022م بحوالــي 33 مليــار ريــال مرتفعــة بنســبة 12.4% مقارنــة بالمتوقــع فــي عــام 
ــة التــي تمــت خــالل عــام  ــات التمويلي 2021م نتيجــة انعــكاس جــزء مــن تكلفــة العملي

2021م والعمليــات التمويليــة المتوقعــة للعــام القــادم 2022م. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى التقــدم فــي تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمشــاريع الكبــرى 
وكذلــك المشــاريع االســتثمارية فــي مختلــف القطاعــات، منهــا االســتثمار بمعــدالت 
مرتفعــة فــي البنيــة التحتيــة الفتــرة الماضيــة. وعليــه، مــن المقــدر أن تنخفــض النفقــات 
2021م  لعــام  بالمتوقــع  مقارنــة   %18.2 بنســبة  2022م  العــام  فــي  الرأســمالية 
لتصــل لحوالــي 92 مليــار ريــال، وذلــك تزامًنــا مــع انتهــاء العمــل علــى عــدد مــن المشــاريع 
الرأســمالية وتولــي القطــاع الخــاص وصنــدوق االســتثمارات العامــة تمويــل عــدد مــن 
المشــاريع الرأســمالية. فــي المقابــل تعتــزم الحكومــة االســتمرار فــي تنفيــذ العديــد مــن 
المشــاريع فــي جميــع القطاعــات منهــا مشــاريع تجهيــز البنيــة التحتيــة والمــدن الســكنية 

ومشــاريع الطــرق الســريعة وبنــاء الوحــدات الســكنية وإنشــاء محطــات الميــاه.

فائض الميزانية والدين العام

مــن المقــدر أن يتــم تحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة فــي العــام 2022م بنحــو 90 
مليــار ريــال )أي مــا نســبته 2.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(، حيــث ســيتم توجيــه تلك 
الفوائــض المتحققــة فــي الميزانيــة لتعزيــز االحتياطيــات الحكوميــة ودعــم الصناديــق 
التنمويــة وصنــدوق االســتثمارات العامــة والنظــر فــي إمكانيــة التعجيــل فــي تنفيــذ 
بعــض البرامــج والمشــاريع االســتراتيجية ذات البعــد االقتصــادي واالجتماعــي، وســداد 
جــزء مــن الديــن العــام حســب ظــروف الســوق، وذلــك بهــدف تعزيز القدرة علــى التعامل 
مــع األزمــات مــن خــالل تقويــة المركــز المالــي للدولــة، والتركيــز علــى االســتثمار الــذي 
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ــل وزارة  ــة العــام 2022م، تعمـ ــة المقــدرة فــي ميزاني ــة االحتياجــات التمويلي ولتلبيـ
الماليـة بالتعاون مع المركـز الوطنـي إلدارة الديـن علـى إعـداد خطــة ســنوية لالقتـراض 
تســتهدف اســتمرار التنويــع بيــن مصــادر التمويــل الداخليــة والخارجيــة ممــا يعــزز قــدرة 
المملكــة علــى الوصــول إلــى مختلــف األســواق المحليــة والدوليــة، مــع ضمــان إصــدار 
أدوات الديــن الســيادية بتســعيرة عادلــة وضمــن أطــر وأســس مدروســة إلدارة المخاطــر 
والتــي تراعــي عــدة اعتبــارات منهــا الحفــاظ علــى ســيولة الســوق المحلــي، الحفــاظ علــى 
متوســط أجــل اســتحقاق الديــن العــام لتقليــل مخاطــر إعــادة التمويــل المســتقبلية، 
وتنفيــذ عمليــات إعــادة تمويــل اســتباقية الســتحقاقات أصــل الديــن فــي الســنوات 
القادمــة، والتركيــز علــى إصــدارات الديــن ذات العوائــد الثابتــة لتخفيــف التعــرض لمخاطــر 

تغيــر العوائــد، والحــد مــن مخاطــر تغيــرات أســعار الصــرف. 

كمــا تهــدف اســتراتيجية الديــن متوســطة المــدى إلــى انتهــاز الفــرص التمويليــة 
واالســتمرار فــي تنويــع أدوات التمويــل مــا بيــن إصــدار الســندات والصكــوك والقــروض 

عجز/فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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المصــدر: وزارة المالية

يحقــق النمــو االقتصــادي المســتدام بمــا يضمــن المحافظــة علــى اســتدامة واســتقرار 
المركــز المالــي للدولــة.
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التمويــل  المســتثمرين والعمــل علــى موائمــة عمليــات  تنويــع قاعــدة  اســتمرار  مــع 
لإلصــدارات المســتدامة والبحــث فــي منهجيــات تمويــل جديــدة كالتمويــل الحكومــي 
البديــل، والتــي تعــد أداة ماليــة حديثــة تشــتمل علــى ثــالث صيــغ تمويليــة وهــي تمويــل 
الصــادرات. ويأتـــي ذلــك ضمـــن  ائتمــان  التحتيــة، ووكالــة  البنــى  المشــاريع، وتمويــل 
اســـتراتيجية وزارة الماليــة لدعـــم اســـتمرارية واســـتكمال المشـــاريع التنمويـــة الكبـــرى 
فـــي المملكـــة. باإلضافــة إلــى مواصلــة تعميــق ســوق الديــن المحلــي فــي إطــار جهــود 

الحكومــة لتطويــر البنيــة التحتيــة لألســواق المحليــة. 

ومــن المتوقــع أن يكــون حجــم الديــن العــام فــي العــام القــادم 2022م مقــارب 
ليبلــغ  الميزانيــة  فــي  فوائــض  بتحقيــق  التوقعــات  نتيجــة  2021م  عــام  لمســتويات 
حوالــي 25.9% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، علــى أن يتــم ســداد أصــل الديــن الــذي 
ــة  ــى إمكاني يحــل أجــل ســداده مســتقباًل مــن خــالل اإلصــدارات الســنوية، باإلضافــة إل
النظــر فــي عمليــات تمويليــة اســتباقية حســب أوضــاع األســواق. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن 
نســبة الديــن مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن المتوقــع أن تنخفــض فــي عــام 2024م 

لتصــل إلــى 25.4% نتيجــة توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 
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ميزانية
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توقعات
2021

ميزانية
2022

تقديرات
20232024

7828499301,045968992إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0769901,015955941951إجمالي 

902742-85-141-294عجــز / فائض الميزانية

1.1%0.8%2.5%-2.7%-4.9%-11.2%كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

854937938938938938الدين العام

25.4%26.9%25.9%29.2%32.7%32.5%كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

المالية العامة على المدى المتوسط

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

تجــدر اإلشــارة إلــى أن تقديــرات اإليــرادات لألعــوام 2023م و2024م تعتمــد علــى 
المنهجيــة المتحفظــة حســب القواعــد الماليــة فــي برنامــج االســتدامة الماليــة وليــس 

التوقعــات المســتقبلية لإليــرادات.

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
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ت. سيناريوهات اإليرادات
      وفق تطورات االقتصاد العالمي

ــنًا بســبب تعافــي االقتصــاد العالمــي، وعــودة النشــاط  شــهدت أســواق النفــط تحسُّ
الصناعــي، وانتعــاش حركــة التنقــل تدريجيــًا، األمــر الــذي نتــج عنــه تزايــد الطلــب علــى 
جميــع مصــادر الطاقــة. واســتمرت مجموعــة أوبــك+ فــي زيادة اإلنتاج اســتجابًة لتحســن 
الطلــب العالمــي علــى النفــط وموازنــة األســواق. وصاحــب هــذا التعافــي االقتصــادي 
أزمــة فــي إمــدادات الغــاز الطبيعــي والفحــم الالزمــة إلنتاج الكهرباء، وارتفاع أســعارهما، 

الــذي أثــر بــدوره فــي أســواق الطاقــة بشــكل عــام.

وتشــير توقعــات أغلــب بيــوت الخبــرة والمؤسســات الماليــة إلــى اســتمرار وتيــرة 
التعافــي االقتصــادي لعــام 2022م مفترضــة تزايــد أعــداد المحصنيــن ضــد فيــروس 
كورونــا، وتخفيــف القيــود المفروضــة حــول العالــم، ونمــو األنشــطة االقتصاديــة إلــى 
مســتويات مقاربــة لمــا قبــل الجائحــة خــالل العــام القــادم، مدعومــًا بزيــادة مســتويات 
االســتهالك علــى الخدمــات والســلع. كمــا تتوقــع هــذه المصــادر أن يســتمر نمــو الطلب 
علــى النفــط وصــواًل إلــى مســتوياته قبــل الجائحــة خــالل العــام 2022م، وأن تتــراوح 

ــل. معــدالت أســعار النفــط للعــام القــادم بيــن 65 و90 دوالر للبرمي

وفــي المقابــل، تســتمر حالــة عــدم اليقيــن حول تعافي االقتصــاد العالمي وانفتاحه، 
ألســباب عــدة منهــا؛ تكــرر اإلغالقــات الكاملــة والجزئيــة فــي عــدٍد مــن االقتصــادات 
الرئيســة واســتمرار آثــار الجائحــة لفتــرة أطــول بســبب الموجــات الجديــدة. هــذا باإلضافــة 
إلى اســتمرار تحديات سالســل اإلمداد العالمية، والضغوط الناتجة عن زيادة مســتوى 
التضخــم، والتوقعــات بارتفــاع المخزونــات النفطيــة ممــا يشــكل ضغوًطــا إضافيــة علــى 

أســواق النفــط.

وفــي ضــوء هــذه المعطيــات، تــم إعــداد عــدة ســيناريوهات لإليــرادات لعام 2022م  
كالتالي:

العالميــة، وهــو . 1 بتطــورات األســواق  يرتبــط  الهيكيلــة2 ال  لإليــرادات  ســيناريو 
الســيناريو الــذي تــم علــى أساســه تحديــد حجــم النفقــات فــي الميزانيــة وفــق 

الماليــة. برنامــج االســتدامة 

2   القواعــد الماليــة التــي بُنيــت عليهــا اإليــرادات الهيكليــة موضحــة بالفصــل الثالــث فــي الجــزء الخــاص ببرنامــج 
الماليــة.  االســتدامة 
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ســيناريو أساســي يســتند علــى تطــورات األســواق العالميــة، وهــو المســتخدم . 2
لتقديــر اإليــرادات فــي الميزانيــة.

الســيناريو . 3 أقــل مــن  إيــرادات بمســتويات  يأخــذ فــي االعتبــار تحقــق  ســيناريو 
األساســي.

ســيناريو يأخــذ فــي االعتبــار تحقــق إيــرادات بمســتويات أعلــى مــن الســيناريو . 4
األساســي.

ومــن المهــم التأكيــد علــى أن أســقف النفقــات لعــام 2022م تــم إعدادهــا علــى 
لألســواق  المســتقبلية  التوقعــات  االعتبــار  فــي  تأخــذ  ال  هيكيلــة  إيــرادات  أســاس 
المــدى  متوســط  للتخطيــط  وفقــًا  عليهــا  المحافظــة  تــم  فقــد  وبالتالــي  العالميــة، 
للنفقــات وهــو ماســبق اإلعــالن عنــه فــي تقديــرات أســقف النفقــات علــى المــدى 
ــه فــي  ــد علي ــم التأكي ــة فــي العــام الســابق وت ــان الميزاني المتوســط المنشــورة فــي بي
البيــان التمهيــدي لميزانيــة عــام 2022م. ويهــدف ذلــك إلــى تحقيــق المســتهدفات 
الوطنيــة وبنــاء أســقف إنفــاق أكثــر اســتقرارًا مــن خــالل الحــد مــن اإلنفــاق المســاير 
لتذبذبــات أســعار النفــط وربــط اإلنفــاق باإليــرادات الهيكليــة ووضــع ضوابــط كميــة 

لمقــدار النمــو الســنوي ألســقف النفقــات.
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ج. النفقات في ميزانية 2022م على مستوى القطاعات

فيمــا يلــي أبــرز البرامــج والمشــاريع التــي ســيتم اإلنفــاق عليهــا فــي كل قطــاع ســواء 
الســتكمال التنفيــذ أو للبرامــج والمشــاريع الجديــدة: 

قطاع التجهيزات األساسية والنقل

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
42 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع

واالتصــاالت  واإلســكان،  والمطــارات،  والموانــئ،  الطــرق، 
االصطناعــي،  والــذكاء  والبيانــات  المعلومــات،  وتقنيــة 
والخدمــات البريديــة والفضــاء والمــدن الصناعيــة مثــل مــدن 

وجــازان الخيــر  ورأس  وينبــع  الجبيــل 

عدد الجهات الحكومية
17 جهةالتابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

الطيران
دخــول 4 مطــارات ســعودية ضمــن أفضــل 100 مطــار بالعالــم حســب 
لتعزيــز  الخمســين  المرتبــة  إحداهــا  محققــة  ســكايتراكس  شــركة  تقييــم 

المســافرين تجربــة  وتحســين  المملكــة  عــن  الذهنيــة  الصــورة 

الموانئ
دخــول المملكــة ألول مــرة ضمــن قائمــة أفضــل 10 موانــئ عالميًا بالمرتبة 
الخامســة كأســرع دول العالــم فــي مناولــة ســفن الحاويــات بواقــع 16.8 

ســاعة لتعزيــز مكانــة المملكــة كموقــع رائــد للخدمــات اللوجســتية

اإلسكان

ــارات  ــر مــن 210 ألــف أســرة ســعودية مــن االســتفادة مــن خي تمكيــن أكث
برنامــج ســكني المتنوعــة، منهــا مــا يزيــد عــن 166 ألــف أســرة ســكنت 
وذلــك  الحالــي،  العــام  مــن  نوفمبــر  شــهر  نهايــة  حتــى  وذلــك  منازلهــا 
جهــة   18 مــع  بالشــراكة  المدعــوم  العقــاري  القــرض  مــن  باالســتفادة 

تمويليــة

االتصاالت

)Digital Riser( علــى  الرقميــة  التنافســية  الثانــي فــي  المركــز  تحقيــق 
مســتوى مجموعــة العشــرين، ووصــول الريــاض إلــى المرتبــة الثالثــة عالمًيــا 
الجيــل  بتقنيــة  المتنقــل  اإلنترنــت  ســرعات  فــي  العالــم  مــدن  بيــن  مــن 

الخامــس

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م
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المنجزالنطاق

 البيانات والذكاء
االصطناعي

إطــالق منصــة "إحســان" لتعزيــز قيــم العطــاء لجميــع أفــراد المجتمــع، حيــث 
بلغــت قيمــة التبرعــات أكثــر مــن مليــار ريــال بواقــع 15.6 مليــون متبــرع، 

وأكثــر مــن 2.7 مليــون مســتفيد

المستهدف النطاق

تأســيس المركــز الوطنــي لســالمة النقــل، وإطــالق خدمــة "عقــود التأجيــر" النقل
للمركبــات عبــر بوابــة نقــل

توفيــر ســكن ألكثــر مــن 130 ألــف مســتفيد وإبــرام مــا يزيــد عــن 100 ألــف اإلسكان
عقــد دعــم ســكني

االتصاالت

إنشــاء منطقــة تقنيــة حــرة SEZ تســاهم فــي جــذب االســتثمارات المحليــة 
فــي  عالميــة  شــركات   10 مــن  أكثــر  إلــى  الوصــول  بهــدف  والعالميــة 

القادمــة الســنوات 

ــازل الذكيــة وتمكيــن المشــاريع  إطــالق برنامــج تحفيــز وتنميــة ســوق المن
ــازل الذكيــة بمشــاركة  الضخمــة وشــركات العقــار مــن االســتثمار فــي المن

برنامــج جــودة الحيــاة

 البيانات والذكاء
االصطناعي

إطــالق أكاديميــة ســدايا لتقديــم دورات حــول أساســيات البيانــات والــذكاء 
االصطناعــي، كذلــك إطــالق برنامــج حوافــز الشــركات إحــدى مبــادرات 
مســار السياســات واألنظمــة فــي االســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء 

االصطناعــي “نســدي”

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م
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قطاع التعليم

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
185 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع
المــدارس، والكليــات، والمــدن الجامعيــة، واالبتعــاث الخارجــي 
لبرنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين، ودعــم األبحــاث والتطويــر 
واالبتــكار، والمستشــفيات الجامعيــة، ودعــم مصــادر المعرفــة

عدد الجهات الحكومية
35 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

التعليم

رفــع أعــداد القبــول فــي الجامعــات بمــا يزيــد عــن 10% مــن المقاعــد 
والمواطنــات للمواطنيــن  المخصصــة 

)المرحلــة  المكرمــة  مكــة  منطقــة  فــي  تعليمــي  مبنــى   60 تخصيــص 
األولــى(، وتوفيــر حوالــي 1.3 مليــار ريــال مــن التكلفــة الرأســمالية وإعــادة 

التشــغيل فــي  اســتثمارها 

فــي 70 جامعــة  32 تخصــص جديــد  لـــ  لالبتعــاث  التميــز  إطــالق مســار 
لميــة عا

توســعة مستشــفى الملــك خالــد الجامعــي مــن خــالل إضافــة 472 ســرير، 
و22 غرفــة فحــص، و32 غرفــة عمليــات، ومركــز األورام، ومركــز التأهيــل 

الطبــي، ووحــدة المناظيــر، وخدمــات التصويــر الطبــي واألشــعة

إنشــاء مركــز األورام الجامعــي فــي جامعــة الملــك ســعود مــن خــالل زيــادة 
11 غرفــة فحــص، و30 وحــدة عــالج كيميائــي، وأجهــزة لعــالج األورام 

والفحــص النــووي

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م
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المستهدف النطاق

التعليم

إطــالق برنامــج "التلمــذة الصناعــي" بزيــادة نســبة الملتحقيــن مــن %18 
 %60 إلــى  العملــي مــن %55  التدريــب  أيــام  40%، وزيــادة نســبة  إلــى 

لخريجــي الكليــات التقنيــة، ومــن 15% إلــى 70% لبرامــج الجامعــات

الكليــات  فــي  والمتدربــات  للمتدربيــن  واالبتــكار  الموهبــة  أنديــة  إنشــاء 
والمعاهــد

تقديــم حلــول للتحديــات الوطنيــة والصناعيــة مــن خــالل البحــث العلمــي، 
باســتهداف 50 شــراكة مــع القطــاع الخــاص – الصناعــي منهــا بشــكل 

خــاص - والجهــات الوطنيــة

إطــالق مبــادرة لدعــم الباحثيــن فــي الجامعــات لتطويــر االبتــكارات التقنيــة 
مــن خــالل نقــل البحــوث مــن مرحلــة تطويــر النمــاذج األوليــة وتحويلهــا إلــى 

منتجــات صناعيــة 

إدراج اللغــة الصينيــة فــي المرحلــة الثانويــة فــي 746 مدرســة موزعــة علــى 
47 إدارة تعليميــة فــي المملكــة

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م
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قطاع الخدمات البلدية

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
50 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

البنيــة التحتيــة للمــدن، وتنميــة المــدن الســعودية، والرفــع مــن أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع
جــودة الحيــاة داخــل المــدن

عدد الجهات الحكومية
295 جهةالتابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

خدمات بلدية

اكتمــال تطويــر 88 خدمــة ضمــن خدمــات المنصــة الموحــدة للخدمــات 
البلديــة "بلــدي"

األنظمــة  مناقشــة  فــي  المجتمــع  إلشــراك  "قــرار"  منصــة  إطــالق 
تشــريع  30 بمشــاركة  وذلــك  تنفيذهــا  قبــل  والتشــريعات 

تطويــر منظومــة االســتثمار البلــدي عبــر بوابــة االســتثمار البلــدي "فــرص" 
حيــث تجــاوز عــدد الفــرص المطروحــة أكثــر مــن 15 ألــف فرصــة 

المخالفــات  لرصــد  البصــري  التشــوه  معالجــة  عمليــات  غرفــة  إطــالق 
بــالغ ألــف   150 مــن  أكثــر  ومعالجــة 

المستهدف النطاق

خدمات بلدية

تشــغيل المنصــة الوطنيــة للرصــد الحضــري، لقيــاس أكثــر مــن 130 مؤشــر 
حضــري بمــا يخــدم نحــو 17 قطــاع حضــري

للخدمــات  االحتيــاج  تحديــد  بهــدف  المكانيــة  اإلدارة  نظــام  إطــالق 
المــدن مســتوى  علــى  المقدمــة 

تفعيــل إطــالق تراخيــص المهــن الحرفيــة بهــدف تعزيــز اإلنتاجيــة وإيقــاف 
تدفــق العمالــة المهنيــة الغيــر المؤهلــة للســوق

لتحديــد  البصــري  التشــوه  لمخالفــات  المكانــي  الرصــد  نظــام  إطــالق 
مــكان وتوقيــت المخالفــة وربطهــا بالنطــاق الجغرافــي لعقــود التشــغيل 

المــدن  فــي  للخدمــات  المقدمــة  الشــركات  لجميــع  والصيانــة 

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م
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قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
138 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع

واإلســعافية  الصحيــة  الخدمــات  ويشــمل  الصحــي  الجانــب 
والتشــريعية واألبحاث، والموارد البشــرية والجانب االجتماعي 
والثقافــي  االجتماعيــة  والرعايــة  الضمــان  خدمــات  ويشــمل 

واإلعالمــي والرياضــي والترفيهــي 

عدد الجهات الحكومية
22 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

الصحة

افتتــاح 10 مستشــفيات لرفــع الطاقــة االســتيعابية بســعة تتجــاوز 1,500 
4 مختبــرات متخصصــة  ســرير فــي مختلــف مناطــق المملكــة، وافتتــاح 

بفحوصــات “كوفيــد-19”

تخفيــض نســبة انتشــار التبــغ فــي المملكــة العربيــة الســعودية وارتفــاع 
معــّدل اإلقــالع عــن التدخيــن بنســبة %26.8

توطيــن 20 مهنــة ونشــاط فــي عــدد مــن القطاعــات وخلــق مــا يزيــد عــن الموارد البشرية
378 ألــف وظيفــة للباحثيــن عــن عمــل

تمكيــن أكثــر مــن 10 آالف مســتفيد مــن الضمــان االجتماعــي قــادر علــى تنمية اجتماعية
العمــل لتوفيــر فــرص وظيفيــة لهــم 

إطــالق منصــة “أبــدع” إلصــدار التراخيــص والتصاريــح الثقافيــة للممارســين الثقافة
والموهوبيــن الســعوديين والمقيميــن

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م



44 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

المستهدف النطاق

الصحة

تطويــر المراكــز الصحيــة الحكوميــة لمراكــز استشــارية )ميغــا( لتشــمل جميــع 
 )mega centers( التخصصــات وبنــاء وتجهيــز مراكــز تخصصيــة شــاملة
الصحيــة  للخدمــات  المراجعيــن  ورضــا  اإلقبــال  لزيــادة  جغرافًيــا  موزعــة 

المقدمــة  

الموارد البشرية

تدريــب وتأهيــل 3,000 باحــث عــن العمــل فــي مجــال الســالمة والصحــة 
المهنيــة والحاقهــم فــي ســوق العمــل

إدارة وتحفيــز منصــة العمــل المــرن، وتشــغيل برامــج العمــل الحــر والعمــل 
عــن بعــد

التحــول إلــى إدارة األداء الوظيفــي لرفــع مســتوى النضــج وثقافــة إدارة 
األداء للجهــات الحكوميــة

الثقافة

للدراســات  الملــك عبداللــه  فــي مركــز  األســود  الذهــب  إنشــاء متحــف 
والبحــوث البتروليــة، والــذي ســينضم فنــون معاصــرة وتصاميــم متخصصــة 
فــي مجــال البتــرول، وإنشــاء متحــف البحــر األحمــر لتعزيــز الهويــة الثقافيــة 

والتاريخيــة للمــدن المطلــة علــى البحــر األحمــر   

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م



45 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

قطاع الموارد االقتصادية

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
54 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع

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

واالقتصــادي المالــي 
عدد الجهات الحكومية
45 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

الطاقة

اعتمــاد بنــاء وتشــغيل 5 مشــروعات إلنتــاج الكهربــاء مــن مصــادر الطاقــة 
الشمســية والتــي ســاهمت فــي تأســيس 5 شــركات ســعودية 

تحقيــق مشــروع الشــعيبة للطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة رقًمــا قياســًيا 
عالمًيــا كأقــل تكلفــة لشــراء الكهربــاء المنتجــة مــن الطاقــة الشمســية فــي 

العالم

نمــو إجمالــي أعــداد الســجالت التجاريــة الخاصــة بالمؤسســات والشــركات التجارة
بواقــع 4% عــن العــام الماضــي 2020م 

إتمــام 69 صفقــة اســتثمارية تقــدر قيمتهــا بـــ 24 مليــار ريــال وخلــق 18 ألــف االستثمار
فرصــة وظيفية

 البيئة والمياه
والزراعة

جــذب اســتثمارات دوليــة ومحليــة مــن خــالل طــرح 10 مشــروعات بتكلفــة 
تقــدر بحوالــي 12 مليــار ريــال فــي مجــاالت الصــرف الصحــي وتحليــة الميــاه 

وخطــوط نقلهــا والخــزن اإلســتراتيجي لهــا

 المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

الربــط بيــن المموليــن مــن القطــاع الحكومــي والخــاص، وبيــن المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة مــن خــالل بوابــة التمويــل باســتفادة أكثــر مــن ألفــي 

منشــأة بقيمــة تجــاوزت 6 مليــار ريــال

السياحة
خــالل  مــن  مســتهدف،  موقــع  و42  ســياحية  وجهــات   9 جاهزيــة  رفــع 
صنــدوق التنميــة الســياحي بقيمــة اســتثمارية قدرهــا 4.2 مليــار ريــال لتوفير 

ــر مــن 15 ألــف مفتــاح فندقــي أكث

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م



46 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

المستهدف النطاق

الطاقة

تصميــم اإلطــار التنظيمــي لتنظيــم الطاقــة الشمســية لســعات أكبــر مــن 
2 ميجــاواط ليتيــح للمواطنيــن وكبــار المســتهلكين بنــاء محطــات توليــد 
للشــبكة  منهــا  الفائــض  بداخــل منشــآتهم وتصديــر  المتجــددة  للطاقــة 

العامــة للكهربــاء وتأهيــل الشــركات المطــورة

التخصيص

تخصيــص 5 محطــات معالجــة الصــرف الصحــي لزيــادة الســعة تقــدر بـــ 275 
ألــف متــر مكعــب يوميــًا، وتخصيــص محطــة "تبــوك – 1" بإجمالــي ســعة 
ــادات األشــعة  ــًا، وتخصيــص أعمــال عي ــر مكعــب يومي ــاج 400 ألــف مت إنت
الطبيــة بجميــع المستشــفيات "المرحلــة األولــى" لتلبيــة احتيــاج 50% مــن 

الطلــب المقــّدر

 الصناعة والثروة
المعدنية

تطويــر مواقــع صناعيــة بالهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق 
التقنيــة والهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع، وتطويــر البنيــة التحتيــة لمســاحة 

34.65 مليــون م2

االستثمار
إصــدار ترخيــص المقــرات اإلقليميــة للشــركات األجنبيــة، وإطــالق برنامــج 
المســتثمرين  كبــار  ودعــم  تفضيليــة  بمزايــا  عــروض  لتقديــم  “متميــز” 

والدولييــن المحلييــن 

 البيئة والمياه
والزراعة

علــى  للحفــاظ  للميــاه  االســتراتيجي  الوطنــي  الخــزن  مشــروع  إطــالق 
الفائــض مــن ميــاه التحليــة فــي الطبقــات الجوفيــة والســدود بســعة خــزن 

مايقــارب 109 مليــون متــر مكعــب ســنوًيا لدعــم األمــان المائــي

إعــداد المخططــات العامــة والتفصيليــة للمواقــع الســياحية لعــدد 15 السياحة
موقــع ســياحي

تفعيــل نظــام التصنيــف الموحــد للمشــتريات الحكوميــة وربــط التصنيــف المشتريات الحكومية
المســتحدث باألنظمــة المســتخدمة فــي المملكــة

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م



47 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

قطاع اإلدارة العامة

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
32 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع
الخارجيــة،  ووزارة  والتشــريعية،  اإلداريــة  األجهــزة  دعــم 
مجــال  وفــي  اإلســالمية،  الشــؤون  وخدمــات  والمحاكــم، 

الشــريفين  بالحرميــن  والعنايــة  اإلنســان  حقــوق 

عدد الجهات الحكومية
 32 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

الحج والعمرة

إطــالق منصــة “تأهيــل وترخيــص العامليــن” لرفــع كفــاءة وجــودة الخدمــات 
مــن خــالل تقديــم مســارات تعليميــة وتدريبيــة فــي مجــال أعمــال وخدمــات 

الحــج والعمــرة ألكثــر مــن 8 أالف عامــل فــي قطــاع الحــج والعمــرة 

إطــالق موســم الحــج االســتثنائي لعــام 1442 هـــ وفــق التدابيــر الوقائيــة 
واالحترازيــة لضمــان ســالمة 60 ألــف حــاج 

طباعــة أكثــر مــن 6 مليــون نســخة مــن المصاحــف والترجمــات وتوزيعهــا الشؤون اإلسامية
علــى المســتفيدين داخــل المملكــة وخارجهــا

العدل

تقليــص المــدة الزمنيــة لمعالجــة القضايــا وحــاالت التصفيــة للمســاهمات 
العقاريــة المتعثــرة وتصفيــة التــركات مــن خــالل مركــز “إنفــاذ” إلــى أقــل مــن 

80 يومــًا

تمكيــن القيــادات النســائية، وتخصيــص إدارات مركزيــة مشــغلة بطواقــم 
نســائية %100  

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م



48 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

المستهدف النطاق

الحج والعمرة

إنشــاء وإطالق منصــة “توعيــة ضيــوف الرحمن” لزيــادة الوعــي ومســتوى 
والســالمة،  واألمــن  والصحــة،  بالبيئــة،  الســالمة بالمعلومات المتعلقة 
الحــج  الرحمــن وتأميــن اســتدامة قطــاع  بيئــة مالئمــة لضيــوف  لتأميــن 

والعمرة 

تطويــر ورفــع كفــاءة خدمــات منظومــة اإلعاشــة المقدمــة فــي الحــج 
والعمــرة

الشؤون اإلسامية

لألجهــزة  اإلســالمية"  اإللكترونيــة  "المكتبــة  تطبيــق  وإطــالق  تصميــم 
الذكيــة 

تصميــم وإطــالق برنامــج "جنودنــا البواســل" لتعزيــز دور الجنــود فــي حمايــة 
المقدســات ومقــدرات الوطن

ألــف العدل مــن 150  أكثــر  لخدمــة  العدليــة  الخدمــة  مراكــز  إنشــاء  اســتكمال 
مســتفيد

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م



49 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

القطاع العسكري

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
171 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع

الدفــاع الوطنــي، ورفــع وتطويــر القــدرات العســكرية، والمــدن 
الطبيــة  والخدمــات  والمستشــفيات  العســكرية،  والقواعــد 
الصناعــات  وتوطيــن  العســكرية،  والكليــات  العســكرية، 

العســكرية والبحــوث  العســكرية، 

عدد الجهات الحكومية
 20 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

 صندوق الشهداء
 والمصابين واألسرى

والمفقودين

إنشــاء جهــاز عــام يعنــى بُأســر الشــهداء والمصابيــن واألســرى والمفقوديــن 
ومــن يعولهــم شــرعًا

 اإلدارة العامة
 للخدمات الطبية

 للقوات المسلحة

افتتــاح وتشــغيل مركــز عــالج أمــراض وجراحــة القلــب بمستشــفى القــوات 
المســلحة فــي جــدة

 الهيئة العامة
للصناعات العسكرية

توطين وإدارة عمليات المشــتريات العســكرية بتأهيل 3 مصّنعين محليين 
للملبوســات العســكرية، وتوقيع 4 اتفاقيات إلدارة عمليات المشــتريات

 وزارة الحرس الوطني
 –الشؤون الصحية

الربــط اآللــي لألنظمــة الطبيــة، توقيــع اتفاقيــات توطيــن ونقــل معرفــة 
لألجهــزة الطبيــة، أيضــًا إطــالق برامــج صحيــة تخصصيــة حديثــة

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م
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المستهدف النطاق

 الهيئة العامة
 للمساحة

 والمعلومات
الجيومكانية

رفع مستوى جودة البيانات الجيومكانية 

مســح وتســمية الجــزر الســعودية فــي البحــر األحمــر وخليــج العقبــة والخليج 
العربــي واألطالــس ذات الصلة

 وزارة الحرس الوطني
 -  الشؤون الصحية

تشــغيل 200 ســرير لمستشــفى صحــة المــرأة التخصصــي بمدينــة الملــك 
عبدالعزيــز الطبيــة بالريــاض

تشغيل 200 سرير لمستشفى األطفال التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز 
بجدة

تشغيل 100 سرير لطب جراحة األعصاب بمدينة الملك عبدالعزيز بجدة

 صندوق الشهداء
 والمصابين واألسرى

والمفقودين

بنــاء قاعــدة بيانــات متكاملــة بعــد حصــر أعــداد المســتفيدين منــذ عــام 
2000م لكافــة القطاعــات العســكرية والربــط التقنــي بالجهــات العســكرية

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م
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قطاع األمن والمناطق اإلدارية

أواًل: معلومات عن القطاع

 مخصــــــص القطــــــــــــاع
101 مليار ريالفي ميزانية العام 2022م

أبــــــرز مهــــــام القطــــــاع

إمــارات المناطــق اإلداريــة، واألمــن الداخلــي وحراســة الحــدود 
ومكافحــة  الدولــة  وأمــن  والمخــدرات،  الجريمــة  ومكافحــة 
ــة،  ــة المدنيــة، والســالمة المروري اإلرهــاب والتطــرف، والحماي
وحمايــة  الجــوازات،  وإدارة  والســجون،  االصالحيــات  وإدارة 
المواطنيــن  لمعامــالت  التقنــي  والربــط  الحيويــة،  المنشــآت 

الســيبراني المدنيــة، واألمــن  لألحــوال  والمواطنــات 

عدد الجهات الحكومية
30 جهة التابعــــــــــــــــة للقطــــــــــــــــــــاع 

المنجزالنطاق

 الهيئة الوطنية
لألمن السيبراني

حصلــت المملكــة علــى المرتبــة الثانيــة عالميــًا فــي المؤشــر العالمــي لألمــن 
الســيبراني الصــادر مــن االتحــاد الدولــي لالتصــاالت مــن بيــن 193 دولــة 
عضــو فــي االتحــاد الدولــي لالتصــاالت، كمــا حصلــت علــى المركــز األول 
علــى مســتوى الوطــن العربــي والشــرق األوســط وقــارة آســيا فــي المؤشــر 

العالمــي لألمــن الســيبراني

تطويــر الكــوادر الوطنيــة فــي األمــن الســيبراني ضمــن مبــادرة التدريــب 
“ســايبربرو+”  و  “ســايبربرو”  الوطنيــة 

المستهدف النطاق

 الديوان العام لوزارة 
 الداخلية واألمن
 العام والمديرية

 العامة للدفاع
 المدني وحرس

الحدود

إنشــاء المديريــة العامــة لــكٍل مــن الدفــاع المدنــي وحــرس الحــدود، واألمــن 
الرياضــي  التدريــب  الخاصــة ومركــز  العــام، وإنشــاء قيــادة قــوات األمــن 

ــر وعرعــر ومشــاريع المــدن الطبيــة والســكنية بالخب

 الهيئة الوطنية
لألمن السيبراني

برنامــج التدريــب فــي األكاديميــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني للعام 2022م 
الدولــي  المنتــدى  تدريبيــة، وتنظيــم  ألــف فرصــة  أكثــر مــن 3.5  بتوفيــر 

لألمــن الســيبراني فــي فبرايــر 2022م

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2021م

ثالثا: أهم المشاريع المخططة للعام 2022م
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البنود العامة

بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع البنــود العامــة فــي ميزانيــة العــام المالــي 2022م 
بحصــة  الخاصــة  النفقــات  تضمنــت  والتــي  ريــال،  مليــار   182 مقــداره  مبلــغ  حوالــي 
الحكومــة فــي معاشــات التقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة، وتكلفــة الديــن، مخصــص 
حســاب الموازنــة، المســاهمات فــي المنظمــات الدوليــة، البرامــج والمرافــق الحكوميــة، 

اإلعانــات، ومخصــص الطــوارئ، والقواعــد العامــة.

 فعليالقطاع
2020

  توقعات
2021

  ميزانية
2022

التغير السنوي* 
)توقعات 2021 - 

ميزانية 2022(

-3.3%363332اإلدارة العامة

-10.2%204190171العسكري

2.2%11599101األمن والمناطق اإلدارية

-0.5%475050الخدمات البلدية

-3.2%205191185التعليم

-27.6%190191138الصحة والتنمية االجتماعية

-34.4%618254الموارد االقتصادية

-12.0%604842التجهيزات األساسية والنقل

38.7%156131182البنود العامة

-5.9%1,0761,015955المجموع
المصــدر: وزارة المالية

اإلنفاق على مستوى القطاعات

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

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(
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ثالثًا: الممكنات المالية واالقتصادية
ركائــز  ثــالث  علــى  تقــوم  شــاملة  اقتصاديــة  لسياســة  كانعــكاس  الميزانيــة  تأتــي 
رئيســة: أواًل، اســتكمال اإلصالحــات الماليــة لضمــان اســتدامة الماليــة العامــة مــن خــالل 
تنويــع مصــادر اإليــرادات ورفــع كفــاءة النفقــات. ثانًيــا، تمكيــن القطــاع الخــاص مــن خــالل 
برامــج مخصصــة لدعــم نشــاطه وتعزيــز مســاهمته فــي االقتصــاد الوطنــي والمشــاريع 
والبرامــج التــي تقــوم بهــا الصناديــق التنمويــة. ثالًثــا، تنفيــذ تحوالت هيكلية أوســع، ذات 
ــز ديناميكيــة  أبعــاد اقتصاديــة واجتماعيــة، تدعــم البعديــن األوليــن وتســاهم فــي تعزي
االقتصــاد ومواكبتــه للمتغيــرات العالميــة المتســارعة. وفيمــا يلــي عــرض لهــذه الركائــز 

بالتفصيــل:

1.    ممكنات المالية العامة

تــم إطــالق برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي بنهايــة عــام 2016م، بهــدف معالجــة 
التحديــات الماليــة المتعلقــة بالضغــوط الماليــة، مــن ارتفــاع العجــز فــي الميزانيــة خــالل 
األعــوام الثالثــة الســابقة لــه. لذلــك أصبــح برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي اإلطــار الحاكــم 
للسياســة الماليــة علــى المــدى المتوســط الســتدامة واســتقرار وضــع الماليــة العامــة 
مــع المحافظــة علــى معــدالت النمــو االقتصــادي، وذلــك مــن خــالل هــدف مرحلــي 
لخفــض االعتمــاد علــى النفــط مــن خــالل تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة، مــع رفــع كفاءة 

اإلنفــاق وإعــادة ترتيــب أولوياتــه. 

وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات التــي نجحــت فــي زيــادة اإليــرادات 
غيــر النفطيــة مــن نحــو 27% مــن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2015م إلــى نحــو %36 
فــي عــام 2019م. كمــا ارتفعــت نســبة تغطيــة اإليــرادات غيــر النفطيــة للنفقــات مــن 
17% إلــى 31% فــي نفــس الفتــرة. وكذلــك شــهدت الســنوات الماضيــة تقــدم ملحــوظ 
فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق مــن خــالل تطويــر عمليــة التخطيــط المالــي متوســط المــدى 
وإدارة الماليــة العامــة، حيــث انخفضــت نســبة التبايــن بيــن إجمالــي النفقــات المعتمــدة 
فــي الميزانيــة مقارنــة بــاألداء الفعلــي مــن متوســط نحــو 23% خــالل الفتــرة )2000-

2016م( إلــى نحــو 3.6% خــالل الفتــرة مــن 2017م إلــى 2019م.

ونتيجــة لذلــك شــهدت معــدالت عجــز الميزانيــة تحســًنا ملحوًظــا خــالل الســنوات 
الماضيــة حيــث تــم تقليصــه بشــكل تدريجــي مــن مســتويات بلغــت 12.8% مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2016م حتــى بلغــت 4.5% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
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فــي عــام 2019م، ومــن المتوقــع أن يصــل خــالل العــام الجــاري 2021م إلــى %2.7 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومــن المخطــط العــودة لتحقيــق الفوائــض فــي الميزانيــة 

العــام القــادم 2022م.

برنامج االستدامة المالية 

مّثــل برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي الــذي ٔاقــر بنهايــة العــام 2016م، ٓاليــة للتخطيــط 
ــة.  ــة العامــة وتحقيــق ميزانيــة متوازن المالــي متوســط المــدى الســتدامة وضــع المالي
تٔاســيس منظومــة ؤادوات ماليــة قــادرة  البرنامــج منــذ ٕاطالقــه فــي  وقــد ســاهم 
علــى التٔاثيــر والتفاعــل اإليجابــي مــع المتغيــرات والتحــوالت علــى المســتوى المالــي 
كمــا  التحــول،  مرحلــة  متطلبــات  تواكــب  هيكليــة  تحــوالت  لتحقيــق  واالقتصــادي 
ســاهم البرنامــج فــي تعزيــز الضبــط المالــي وتطويــر الماليــة العامــة مــن خــالل ٕانشــاء 
عــدة كيانــات، مثــل )هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، والمركــز الوطنــي 
إلدارة الديــن، ومركــز تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة(. وقــد حقــق البرنامــج العديــد مــن 
اإلنجــازات فيمــا يتعلــق باألنظمــة الوطنيــة المتعلقــة بالماليــة العامــة، وســاعد كذلــك 
فــي الســيطرة علــى نســب عجــز الميزانيــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وقــد ٔادى ذلك 
ٕالــى تقويــة الموقــف المالــي للمملكــة، وتعزيــز مركزهــا المالــي للتعامــل مــع الصدمــات 
الخارجيــة، وتنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات فــي عمليــة ٕاعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة 

ورفــع جــودة تنفيــذ الميزانيــة.

إن هــذه المكاســب والتحــول الجوهــري فــي أســلوب إدارة الماليــة العامــة تتطلــب 
االنتقــال إلــى مرحلــة تســعى إلــى تحقيــق االســتدامة الماليــة مــن خــالل أدوات تخطيــط 
فاعلــة تســتحضر متطلبــات اإلنفــاق علــى مــدى زمنــي أطــول. ويســاعد فــي حمايــة هــذا 
التخطيــط والقــدرة علــى اإلنفــاق المخطــط لــه علــى المــدى المتوســط تقليــل الربــط 
بالعوامــل الخارجيــة بمــا فــي ذلــك تقلبــات أســواق النفــط حتــى ال تتســبب فــي إربــاك 
تلــك الخطــط. ويتحقــق ذلــك أيًضــا مــن خــالل إجــراءات لضبــط الصــرف بمــا ال يؤثــر علــى 
متطلبــات المشــاريع والبرامــج. وتمثــل االســتدامة الماليــة المرحلــة التاليــة لإلصالحــات 
كمــا  المالــي.  التــوازن  تحقيــق  برنامــج  خــالل  مــن  تمــت  التــي  والماليــة  االقتصاديــة 
يســعى برنامــج االســتدامة الماليــة الســتكمال الجهــود الماضيــة فــي تحقيــق األهــداف 
المنشــودة مــن خــالل اســتكمال العمــل علــى مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي، 
باإلضافــة ٕالــى تبنــي محــددات رقميــة علــى الميزانيــة يتــم تطبيقهــا لتحقيــق األهــداف 

متوســطة وطويلــة األجــل للسياســة الماليــة. 
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ولبرنامــج االســتدامة الماليــة سياســات تعنــى بحــل بعــض التحديــات التــي 
تواجــه الماليــة العامــة وتؤســس القواعــد الماليــة لتحقيــق االســتدامة الماليــة 

وهــي:

اإليرادات الهيكيلة:	 

التحــول فــي آليــة حســاب اإليــرادات النفطيــة مــن التوقعــات المســتقبلية . 1
لســعر النفــط إلــى اعتمــاد آليــات متحفظــة ال ترتبــط بتوقعــات أســواق النفــط.

غيــر . 2 اإليــرادات  توقعــات  وربــط  النفطيــة  غيــر  اإليــرادات  اســتدامة  دعــم 
النفطــي. غيــر  المحلــي  بالناتــج  الدولــة  ميزانيــة  فــي  النفطيــة 

ربــط أســقف النفقــات باإليــرادات الهيكليــة ووضــع ضوابــط كميــة للنمــو، 	 
واســتقرار اإلنفــاق الحكومــي وفقــًا للمخطــط لــه مــن خــالل الحــد مــن اإلنفــاق 
المســاير لتذبذبــات/ تقلبــات أســعار النفــط )Procyclical Spending( وتوفيــر 

أســقف إنفــاق أكثــر اســتقراًرا. 

التركيــز علــى تفــادي المخاطــر مــن خــالل وضــع حــدود دنيــا وعليــا لالحتياطيــات 	 
وســقف للديــن كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

وضع آليات وضوابط للتعامل مع الفوائض في حالة تحققها.	 

مــن  االقتصاديــة،  الناحيــة  مــن  فوائــد  عــدة  البرنامــج  يحقــق  أن  المتوقــع  ومــن 
خــالل مواصلــة تحقيــق معــدالت نمــو مســتقرة لالقتصــاد غيــر النفطــي وتخفيــف أثــر 
تذبذبــات أســعار الطاقــة علــى االقتصــاد الوطنــي. وبالنســبة للقطــاع الخــاص، فإنــه 
يعــزز القــدرة علــى التخطيــط لالســتثمارات بوضــوح. وعلــى جانــب الماليــة العامــة، فإنــه 
يســهم فــي تعزيــز فاعليــة التخطيــط المالــي ورفــع كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي وتخفيــف 

ــة.  ــة الســلبية علــى الخزين ــرات االقتصادي ــر المتغي أث

والجديــر بالذكــر أن جــزء مــن مســتهدفات البرنامــج هــو اســتغالل أي فائــض فــي 
ــز االحتياطــي الحكومــي  ــة للتعامــل مــع الفوائــض تضمــن تعزي ــة مــن خــالل آلي الميزاني
لتقويــة المركــز المالــي للدولــة وســداد الديــن وفــق ظــروف الســوق، وتحويــل جــزء 
مــن الفوائــض إلــى الصناديــق الوطنيــة مثــل صنــدوق االســتثمارات العامــة بمــا يمكــن 
مــن اإلســراع فــي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، وتعزيــز رؤوس أمــوال الصناديــق الوطنيــة 
الداعمــة لنمــو وتمويــل نشــاط القطــاع الخــاص. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن التقديــرات 
الماليــة علــى المــدى المتوســط تأخــذ فــي االعتبــار التطبيــق التدريجــي للقواعــد الماليــة 

فــي برنامــج االســتدامة الماليــة. 
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استمرار تطوير إدارة المالية العامة

وفــي إطــار مــا ســبق توضيحــه، ستســتمر الحكومــة فــي تطبيــق إصالحــات تطويــر 
إدارة الماليــة العامــة التــي بدأتهــا منــذ ســنوات، حيــث تولــي حكومـــة المملكـــة أهميــــة 
ــاركة  ــبة مشــ ــع نســ ــه. كمــا تشــمل رفــ ــادة فاعليتــ ــاق وزيــ ــاءة اإلنفــ ــز كفــ ــرى لتعزيــ كبــ
المحتــــوى المحلــــي فــــي المشــــتريات الحكوميــــة مــع رفـــع نســـبة التوطيـــن للوظائـــف 
بقطـاع إدارة األصـول والمرافـق فـي المملكـة. وتواصـل الحكومـة جهـودها فـي تعزيـز 
كفـاءة اإلنفـاق لتحقيـق الوفـورات الماليـة مـن خــالل تبنــي أفضــل الممارســات ودعم 

التدريــــب والتحفيــــز الــالزم لتحقيــــق المســــتهدفات.

كمــا تعمــل علــى تطويــر إطــــار إدارة المخاطــــر الــذي يهــدف إلــى متابعـــة ورصـــد 
أبـــرز التطـــورات فــــي االقتصــــاد المحلــــي والعالمــــي لتحديــــد المخاطــــر الناتجــــة عنهــــا، 
ومــــن ثــــم تقييــــم اآلثـــار المترتبـــة عــن تلـــك المخاطـــر. كمـــا يســـاهم اإلطـــار فـــي قيـــاس 
أثـــر ذلك علـــى مؤشـــرات الماليـــة العامـــة واالقتصاد الكلـــي باســـتخدام النمـاذج الماليـة 
واالقتصاديـة وأداة مراقبـة الماليــة العامــة. كمــا يتيــح اإلطــار تحليــل ورصــد المخاطــر 
الماليــة واالقتصادية فــي وقـت مبكـر مما يتيح اقتـراح السياسات المناسـبة لمواجهـة 

هــذه المخاطــر.

ــز اإلحصــاءات الماليـــة واالقتصاديــة بـــوزارة الماليـــة  فــي الوقــت نفســه يدعــم مركـ
ــل  ــة وتفعيــ ــة العامــ ــات الماليــ ــر بيانــ ــتراتيجية عــن طريــق توفيــ ــق األهــداف اإلسـ تحقيـ
قيمتهــا وتدفــــقها وذلــك لتمكيـــن وزارة الماليــــة وأصحــــاب المصلحــــة مــــن تحليــــل 
أعمــــق للقطاعــــات االقتصاديــــة ورفــــع مســــتوى التقديــــرات الماليــــة ودعــــم األبحــاث. 
كمــــا يقــوم المركــــز بتفعيــل الشــــراكات االســــتراتيجية مــــن خـــالل برنامــــج الوحــــدات 
ــاء مــع تطبيــــق  ــراف الهيئــــة العامــــة لإلحصــ ــزة الحكوميــــة بإشــ اإلحصائيــــة بيــن األجهــ
سياســات حوكمـة البيانـات الوطنيـة تحـت إشـراف الهيئـة السـعودية للبيانـات والـذكاء 
االصطناعـــي )سدايا( فيمـــا يخـــص مشـــاركة البيانـــات مـــع الجهـــات الخارجيـــة. باإلضافة 
إلى أتمتـة التقاريـر وبنـاء اللوحـات القياديـة واســتخدام تقنيــات علــوم البيانــات والــذكاء 

االصطناعــــي. 

كمــا تســتهدف الحكومــة بنــاء إطــار لمركــز مالــي موحــد إلدارة األصــول والخصــوم 
الســيادية للقطــــاع العــــام لتكويــــن رؤيــــة شــــاملة، بحيــــث يغطــــي المشــــروع األصــول 
ــات  ــد بيانـ ــتهدف اإلطــار توحيـ ــا يسـ ــة(. كمـ ــر الماليـ ــة وغيـ ــيادية )المالي ــوم السـ والخصــ
االلتزامـــات الماليــــة للخــــروج بصــــورة متكاملــــة وشــــاملة عــن المركــــز المالــي للحكومــة 
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بمــــا يتوافـــق مـــع متطلبـــات إطـــار األصـــول والخصـوم السـيادية، وبالتالـي يمكن تحديـد 
ومعرفـــة مواطــــن القــــوة للمركــــز المالــــي علــــى مســــتوى القطــــاع العــــام بمــا يســاهم 

فــــي دعــــم واســـتدامة سياســـات الماليـــة العامـــة.

وفــي إطــار الجهــود المتواصلــة الســتكمال اإلصالحــات الماليــة، ُأطلقــت مبــادرة 
التخطيــط المالــي متوســط المــدى والتــي تهــدف إلــى رفــع كفــاءة التخطيــط المالــي 
للميزانيــة العامــة للدولــة عبــر مواءمــة اإلطــار المالــي متوســط المــدى مــع األولويــات 
العــام  بحلــول  الســنوات  الميزانيــة متعــددة  نهــج  إلــى  التدريجــي  الوطنيــة والتحــول 
2024م. وتركــز المبــادرة علــى بنــاء إطــار عــام للتخطيــط المالــي متوســط المــدى وفــق 
أفضــل الممارســات العالميــة وبمــا يتناســب مــع رؤيــة المملكــة 2030 مــن خــالل تطويــر 
أطــر ومنهجيــات اســتراتيجية وماليــة وتنفيذيــة لتقديــرات اإليــرادات والنفقــات علــى 
مســتوى الجهــات الحكوميــة علــى المــدى المتوســط وتوفيــر الممكنــات الداعمــة لهــا 
مــن قــدرات بشــرية وتقنيــة ممــا ينعكــس بشــكل مباشــر علــى رفــع كفــاءة التخطيــط 
المالــي علــى مســتوى الدولــة وعلــى مســتوى الجهــات الحكوميــة وتحقيق االســتدامة 

الماليــة للمملكــة.

تســتمر حكومــــة المملكــــة كذلــك بجهودهــا الهادفــة لتعزيــــز شــــفافية الماليــــة 
العامــــة ورفع جــــودة بيانــــات الحســــابات الماليــــة لتعزيــــز مســــتويات اإلفصــاح، حيث تم 
اســـتحداث العديـــد مــــن التقاريــــر الخاصــــة بالميزانيــــة العامــــة للدولــــة ويتم العمل على 
ــة  ــة، باإلضافـ ــات الدوليــ ــل الممارســ ــا ألفضــ ــنوي ومســتمر وفًق ــرها بشــكل ســ تطويــ
إلـــى تقديــم منصـــة “اعتمــاد” اإللكترونيـــة والشـــاملة لخدمـــات وزارة الماليـــة لمختلـــف 
ــاع الخــاص كأحــد الجهــود الســاعية نحــو التحــــول الرقمــي.   الجهـــات الحكوميـــة والقطـ
ــوارد  ــم المـ ــي لنظـ ــز الوطنـ ــق المركـ ــن طريـ ــة عـ ــتدامة الماليـ ــج االسـ ــل برنامـ ــا يعمـ كمـ
الحكوميـــة علــى بنـــاء النظـــام الموحـــد للمـــوارد الحكوميـــة لدعــم عمليـــة اتخـــاذ القــــرار 

مــن خــالل تفعيــــل دور تحليــــل البيانــــات لبنــــاء منصــــة ذكاء األعمــــال.

باإلضافــة إلــى ذلــك، جــاري العمــل علــى تحســين إدارة النقــد وتطبيــق مبــدأ حســاب 
الخزينــة الموحــد للدولــة عــن طريــق توحيــد المدفوعــات الحكوميــة واالســتغناء عــن 
المحليــة  والبنــوك  المركــزي  البنــك  فــي  الحكوميــة  للجهــات  الوســيطة  الحســابات 
لتوحيــد المدفوعــات للمســتفيدين مباشــرًة عــن طريــق حســاب جــاري الماليــة لــدى 
البنــك المركــزي، حيــث يشــمل ذلــك: تحســين وتطوير وتطبيــق إدارة توقعات التدفقات 
ــر التــى تصــدر  النقديــة وعمــل منهجيــة إلدارتهــا مــن خــالل مراجعــة اإلجــراءات والتقاري
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مــن الــوكاالت وتطويــر إجــراءات العمــل ونمــوذج الحوكمــة بــوزارة الماليــة، وإصــدار 
تقاريــر التدفقــات النقديــة بشــكل يضمــن وصولهــا للجهــات المعنيــة بالوقــت المناســب 
إلتخــاذ القــرارات، واألتمتــة الهادفــة لتحســين وتســريع إجــراءات أوامــر الدفــع وتســهيل 
بمختلــف  تتبعهــا  علــى  الحكوميــة  الجهــات  يســاعد  ممــا  بهــا  المرتبطــة  العمليــات 
المراحــل لحــل المشــاكل المتعلقــة بأوامــر الدفــع بشــكل مبكــر وتالفــي تأخــر المطالبــات 
وحــل مشــكلة وجــود أنظمــة وتشــريعات قانونيــة لــدى الجهــات الحكوميــة قــد تتعــارض 
مــع مفهــوم تطبيــق حســاب الخزينــة الموحــد للدولــة. يســتهدف ذلــك جميــع الجهــات 
الحكوميــة لتعزيــز فاعليــة التخطيــط المالــي وكفــاءة اإلنفــاق الحكومــي والــذي ســينتج 
عنــه تركــز اإليــرادات وتحســين المصروفــات وإدارة النقــد بفعاليــة الســتغالل الفوائــض 
النقديــة بالشــكل األمثــل. باإلضافــة إلــى ذلــك يتــم العمــل علــى التحــول مــن نظــام 

المحاســبة المبنــي علــى أســاس النقــد إلــى نظــام مبنــي علــى أســاس االســتحقاق.

كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية 

تــم إنشــاء هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة وذلــك لتمكيــن مواصلــة 
المشــاريع  إدارة  مجــال  فــي  الحكوميــة  الجهــات  ودعــم  اإلنفــاق  كفــاءة  تحقيــق 
والمرافــق. حيــث حققــت الحكومــة العديــد مــن المكتســبات واألهــداف خــالل األعــوام 
الســابقة علــى جانــب المشــاريع الرأســمالية والتــي تمثلــت فــي توفيــر مــا يزيــد عــن 
400 مليــار ريــال تــم إعــادة توجيههــا علــى أوجــه اإلنفــاق ذات األولويــة. وقــد وضعــت 
الهيئــة خطــة عمــل مــع مــا يقــارب )20( جهــة حكوميــة مــن الجهــات األكثــر إنفاًقــا فــي 
الدولــة لتطويــر محافــظ متوســطة المــدى للمشــاريع الرأســمالية، وترتيــب أولوياتهــا 
وفــق االســتراتيجيات القطاعيــة ومواءمتهــا مــع مســتهدفات رؤيــة 2030 والتوجهــات 
برنامــج  مســتهدفات  وفــق  النفقــات  أســقف  مــع  موازنتهــا  إلــى  إضافــة  الوطنيــة، 

االســتدامة الماليــة.

كمــا تــم خــالل العــام الحالــي تفعيــل الســوق اإللكترونيــة )ســوق اعتمــاد( والــذي 
يضــم االتفاقيــات اإلطاريــة التــي تبرمهــا هيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة 
نيابــة عــن الجهــات الحكوميــة، حيــث تــم طــرح اتفاقيــات إطاريــة لفئــات إنفــاق يبلــغ 
حجمهــا الســنوي حوالــي 15 مليــار ريــال لالســتفادة مــن القــوة الشــرائية عليهــا وتقليــل 
المحلــي  المحتــوى  دعــم  إلــى  باإلضافــة   ،%25-15 بحوالــي  الوحــدة  ســعر  تكلفــة 
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ورفــع مســتوى الشــفافية والتنافســية للقطــاع 
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الخــاص. كمــا تســاهم االتفاقيــات اإلطاريــة فــي خفــض دورة حيــاة المشــتريات وتســريع 
عمليــة الفوتــرة والصــرف للمورديــن.

كذلــك تعمــل الهيئــة علــى مراجعــة كراســات التشــغيل والصيانــة وذلــك مــن خــالل 
المشــتريات،  كفــاءة  والمرافــق وقطــاع  األصــول  إدارة  بيــن قطــاع  الخبــرات  تكامــل 
باإلضافــة إلــى ذلــك تواصــل الهيئــة دعــم مبــادرة توطيــن عقــود التشــغيل والصيانــة 
بالتعــاون مــع الجهــات المشــاركة فــي اللجنــة التوجيهيــة للمبــادرة لرفــع نســب التوطين، 
ورفــع كفــاءة ومهــارة العامليــن فــي العقــود الحكوميــة حيــث تــم تقديــم مجموعــة مــن 
الــدورات التأهيليــة والتطويريــة المتخصصــة لرفــع جوانــب المعرفــة الفنيــة للعامليــن 
فــي العقــود. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه منــذ بدايــة مبــادرة توطيــن عقــود التشــغيل 
والصيانــة فــي عــام 2019م حتــى اآلن بلــغ عــدد الكــوادر الوطنيــة فــي الوظائــف أكثــر 

مــن 88 ألــف وظيفــة.

برنامج التخصيص

مــن  العديــد  2016م  عــام  مــن  بدايــة  الماضيــة  الســنوات  خــالل  البرنامــج  حقــق 
اإلنجازات التي ساهمت إيجابًيا في الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وتحقيــــق وفــــورات في 

اإلنفــاق الحكومــي عــن طريــق تعزيـــز الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص.

ويهــــدف البرنامــــج إلــــى تطويــر اســتراتيجيات تخصيــص القطاعــات المســتهدفة 
ــات المقدمــة،  ــتوى جــــودة الخدمــ ــين مســ ــاع الخــــاص لتحســ ــز دور القطــ وذلــك لتعزيــ
وتخفيــــف أعبــــاء التكاليــــف علــــى الماليــــة العامــــة، وضمان اإلستغالل األمثل لألصول 
الحكوميــة مــن خــالل إتاحـــتها لالســـتثمار أمــام القطــاع الخـــاص، وذلــك بالتوافــــق مــــع 

توجهــــات رؤيــــة المملكــــة 2030. 

عـــالوة علــــى ذلــــك، يســــعى البرنامــج إلــى جــــذب االستثمارات األجنبيــة المباشــرة، 
وتحســــين ميــــزان المدفوعــــات للقطاعــات المســتهدفة، ومــن أهــم هــذه القطاعــات: 
والصحــة،  والتعليــم،  والزراعــة،  والميــاه  والبيئــة  المعلومــات،  وتقنيــة  االتصــاالت 
ــات، والنقــل العــام، والطاقــة، والحــج والعمــرة، واإلســكان، والعمــل والتنميــة  والبلدي

االجتماعيــة، واإلعــالم، والصناعــة والثــروة المعدنيــة، والرياضــة، وعقــارات الدولــة.
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2.   الممكنات االقتصادية

يشــهد اقتصــاد المملكــة تنامــي مســتمر فــي دور الممكنــات االقتصاديــة الداعمــة 
للقطــاع الخــاص. ويأتــي علــى رأس تلــك الممكنــات المســاهمة التنمويــة والفعالــة مــن 
المشــاريع والبرامــج التــي يقــوم بهــا كاًل مــن صنــدوق االســتثمارات العامــة، وصنــدوق 
التنميــة الوطنــي، كــدور مكمــل لمــا يتــم اإلنفــاق عليــه مــن خــالل الميزانيــة فــي إطــار 
متســق ومتكامــل. كمــا تشــمل الممكنــات التقــدم فــي تنفيــذ برنامــج تطويــر الصناعــة 
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية )ندلــب(، واالســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار، وبرنامــج 
شــريك، وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي، وبرنامــج التخصيص، وهــي برامج تهدف لتعزيز 
أداء القطــاع الخــاص. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن نجــاح تلــك الممكنــات ينعكــس إيجاًبــا 
علــى أداء الماليــة العامــة مــن خــالل تحفيــز وتنويــع النمــو االقتصــادي وبالتالــي تحســن 
اإليــرادات غيــر النفطيــة، كمــا أنــه مــن المتوقــع أن يحــد مــن الضغــط علــى اإلنفــاق 
الحكومــي، الســيما مــع قيــام القطــاع الخــاص بقيــادة قاطــرة االســتثمار والتوظيــف. 

برنامج تطوير القطاع المالي

أحــرزت المملكــة عــدة مســتهدفات بنهايــة عــام 2021م تحت إشــراف برنامج تطوير 
القطــاع المالــي وذلــك مــن خــالل ارتفــاع قــروض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن 
قــروض البنــوك لتصــل إلــى 8.1% مــن الناتــج المحلــي، وارتفــاع حجــم ســوق أدوات 

الديــن حيــث بلغــت 27% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

مــن  العديــد  المالــي علــى تخطيــط وتنفيــذ  القطــاع  برنامــج تطويــر  يعمــل  كمــا 
المبادرات والمشاريع خالل العام 2022م والمدى المتوسط مثل تسهيل التعامالت 
اإللكترونيــة لنشــاطات التمويــل، وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى اإلدراج فــي الســوق 
الماليــة الســعودية، وإدراج األصــول والمشــاريع الحكوميــة التجاريــة فــي الســوق المالية 

والتمكيــن مــن نمــو وانتشــار صناديــق االســتثمار التــي تــزاول أعمــال التمويــل.

الخــاص مــن خــالل  البرنامــج عــدة ركائــز أهمهــا دعــم نمــو القطــاع  ويســتهدف 
تنميــة القطــاع المصرفــي ليتجــاوز إجمالــي األصــول المصرفيــة حاجــز 3.5 تريليــون ريــال 
بحلــول عــام 2025م، ورفــع ائتمــان القطــاع الخــاص إلــى مــا يقــارب 2.0 تريليــون ريــال 
بحلــول عــام 2025م، ورفــع نســبة حصــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن 
المصــارف إلــى 11%، ورفــع عــدد الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة 

لتصــل بحــدود 30 جهــة.

باإلضافة إلى ركيزة تطوير سوق مالية متقدمة من خالل تحديد بعض المؤشرات 
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التــي تســتهدف رفــع نســبة ملكيــة المســتثمرين األجانــب مــن إجمالــي القيمــة الســوقية 
لألســهم الحــرة لتصــل إلــى حوالــي 17.5% بحلــول عــام 2025م، وزيــادة حجــم تــداول 
المســتثمر المؤسســي لتصــل إلــى 44% مــن إجمالــي حجــم التــداول. وارتفــاع األصــول 

المــدارة لتصــل إلــى 31% مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

صندوق االستثمارات العامة

ُيعــد صنــدوق االســتثمارات العامــة صنــدوق الثــروة الســيادية للمملكــة، وأحــد أكبــر 
صناديــق الثــروة الســيادية فــي العالــم، اســتناًدا إلــى القفــزات النوعيــة التــي أحدثهــا علــى 
الصعيديــن االقتصادييــن المحلــي والعالمــي، عبــر جملــة مــن المشــروعات االســتثمارية 
قــت  العمالقــة التــي أســهمت فــي دفــع عجلــة التحــول االقتصــادي الوطنــي، كمــا عمَّ

مفهــوم التغييــر اإليجابــي المســتدام فــي ســياق الجهــود االســتثمارية العالميــة.

ــرة منــذ ارتباطــه بمجلــس  وعمــل صنــدوق االســتثمارات العامــة علــى إنجــازات كبي
أثــر وإنجــازات  بتحقيــق  عــام 2015م، وســاهم  الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة فــي 
واضحــة علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي ســعًيا لتحقيــق طموحاتــه علــى المــدى 
المتوســط وبحلــول عــام 2025م منهــا؛ مســاهمة الصنــدوق وشــركاته التابعــة فــي 
الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ليصــل إلــى 1.2 تريليــون ريــال تراكمًيــا، واســتثمار الصنــدوق 
ويســتهدف  المحليــة،  الجديــدة  المشــاريع  فــي  ســنوًيا  ريــال  مليــار   150 بمتوســط 

الصنــدوق وشــركاته التابعــة اســتخدام المحتــوي المحلــي بنســبة %60. 

خــالل؛  مــن  مبــادرة   38 تحقيــق  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  يســتهدف  كمــا 
تأسيســه ألكثــر مــن 35 شــركة اســتراتيجية منــذ عــام 2018م حتــى الربــع الثانــي مــن 
لتنويــع  جديــدة  إطــالق قطاعــات  خــالل  مــن  أصولــه  لتنميــة  وذلــك  2021م،  عــام 
اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية والتوطيــن واالســتثمار فــي القطاعــات الواعــدة، 
وتعزيــز دور المملكــة فــي قطــاع النقــل لتصبــح مركــًزا لوجســتًيا محلًيــا وإقليمًيــا وعالمًيا، 
واالســتفادة مــن مقــدرات المملكــة الطبيعيــة لتطويــر وتنميــة قطــاع المرافق الخدمية 
والطاقــة المتجــددة مــن خــالل الوصــول إلــى طاقــة اســتيعابية متجــددة قدرهــا 58.5 
جيجــا واط فــي 2030م، وتطويــر قــدرات االبتــكار فــي المملكــة مــن خــالل توطيــن 
قطــاع التقنيــة وتطويــر قطــاع االتصــاالت واإلعــالم، باإلضافــة إلــى تنويــع وإثــراء تجربــة 
الســياحة والترفيــه والرياضــة فــي المملكــة لتحقيــق مجتمــع أكثــر حيويــة حيــث تشــمل 
مشــاريع الفندقــة للصنــدوق حوالــي 136,000 غرفــة فندقيــة تســتهدف أن تكــون 
جاهــزة لالســتعمال بحلــول عــام 2030م. كمــا أن للصنــدوق مســاهمة كبيــرة فــي دعــم 
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تطويــر القطــاع العقــاري مــن خــالل تأســيس شــركات جديــدة مثــل شــركة روشــن الــذي 
بصــدد تطويــر أكثــر مــن 395 ألــف وحــدة ســكنية علــى مســاحة إجماليــة 181 كيلــو متــر 
مربــع، واســتضافة أكثــر مــن مليونــي ســاكن، مــن المتوقــع أن يســاهم بأكثــر مــن 212 
مليــار ريــال فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــكل مباشــر للمملكــة حتــى عــام 2030م، 

وخلــق أكثــر مــن 101 آالف وظيفــة مباشــرة حتــى عــام 2030م.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

شــهدت قطاعــات البرنامــج العديــد مــن اإلنجــازات ومــن أبرزهــا فــي قطــاع الصناعــة 
اســتثمار البرنامــج مــا يقــارب 9.6 مليــار ريــال فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة الصناعيــة فــي 
عــام 2021م، حيــث اكتملــت أعمــال اإلنشــاءات لـــ 153 مصنــع جاهــز فــي أربعــة مــدن 
وواحــات صناعيــة، ممــا ســاهم فــي تمكيــن رواد األعمــال وصغــار المســتثمرين وذلــك 
صنــدوق  طريــق  عــن  الصناعييــن  للمســتثمرين  التمويليــة  القــروض  توفيــر  ظــل  فــي 
التنميــة الصناعيــة الســعودي بعــد رفــع رأس مالــه ليصــل إلــى 105 مليــار ريــال. كمــا 
تــم إطــالق برنامــج تراخيــص مزاولــة أنشــطة الصناعــات العســكرية، حيــث تــم منــح 142 
تصريًحــا تأسيســي لـــ 99 شــركة محليــة ودوليــة، وبحجــم اســتثمارات بلــغ 25.2 مليــار 
ريــال حتــى عــام 2021م. وتــم إطــالق البرنامــج “صنــع فــي الســعودية” لبنــاء عالمــة 
صناعيــة موحــدة للمملكــة فــي العالــم، حيــث قــام برنامــج “صنــع فــي الســعودية” حتــى 
اآلن بــإدراج أكثــر مــن 1100 شــركة محليــة فــي البرنامــج بأكثــر مــن 4500 منتــج مــن 
16 قطــاع مختلــف. كمــا حققــت الصــادرات غيــر النفطيــة فــي شــهر ســبتمبر لعــام 
2021م أعلــى رقــم شــهري فــي تاريخهــا، لتصــل إلــى 25.3 مليــار ريــال، كنتيجــة مباشــرة 
لتحســين البيئــة التشــريعية. كمــا ســاهم تأســيس بنــك االســتيراد والتصديــر الســعودي 
فــي تحقيــق هــذا اإلنجــاز حيــث قــام البنــك بقبــول 81 طلــب تمويــل بقيمــة 9 مليــار ريــال 

ليســهم فــي وصــول المنتجــات الســعودية ألكثــر مــن 46 دولــة.

لســبعة  الطاقــة  شــراء  اتفاقيــات  توقيــع  تــم  المتجــددة،  الطاقــة  مجــال  وفــي 
مشــروعات فــي مختلــف مناطــق المملكــة، مــع خمســة تحالفــات اســتثمارية مكونــة 
من 12 شــركة محلية ودولية، ليرتفع بذلك مجموع ســعة مشــاريع الطاقة المتجددة 
-قيــد التنفيــذ- إلــى 3670 ميجــاواط. وحقــق مشــروع الشــعيبة للطاقــة الشمســية 
أقــل تكلفــة شــراء كهربــاء فــي العالــم للطاقــة الشمســية بتكلفــة 1.04 ســنت أمريكــي 
لــكل كيلوواط/ســاعة. كمــا تــم تشــغيل مشــروع ســكاكا للطاقــة الشمســية بشــكل 
كامــل  وذلــك بســعة 300 ميجــاواط. وباإلضافــة إلــى مــا ســبق، تــم البــدء فــي التشــغيل 



64 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

التجريبــي لمحطــة دومــة الجنــدل، والتــي تعــد أكبــر محطــة لتوليــد الكهربــاء مــن طاقــة 
الريــاح فــي الشــرق األوســط، بقــدرة إنتاجيــة تبلــغ 400 ميجــاواط.

وفــي قطــاع الخدمــات اللوجســتية، فقــد تــم إطــالق االســتراتيجية الوطنيــة للنقــل 
والخدمات اللوجســتية وإنشــاء 5 مناطق لوجســتية جديدة. كما تم إطالق األكاديمية 
الســعودية حيــث تــم تدريــب أكثــر مــن 120 متــدرب وذلــك منــذ إنشــائها فــي الربــع الرابع 
مــن عــام 2021م. وكذلــك تــم تقليــص مــدة الفســح الجمركــي مــن 288 ســاعة إلــى 
ــة. وكنتيجــة  ــر مرون 7 ســاعات ممــا أدى إلــى تســريع اإلجــراءات الجمركيــة وجعلهــا أكث
حصلــت المملكــة علــى المرتبــة األولــى عالمًيــا فــي مؤشــر ترابــط شــبكات الطــرق لعــام 
2021م وفًقــا لتقريــر منتــدى التنافســية العالمــي. وكذلــك حققــت الموانئ الســعودية 

70.68 نقطــة فــي مؤشــر )UNCTAD( لتصبــح األعلــى إقليمًيــا.

للمســح  العــام  “البرنامــج  إطــالق  تــم  فقــد  التعديــن،  بقطــاع  يتعلــق  مــا  أمــا 
الجيولوجــي” والــذي ُيعــد أكبــر دراســة جيولوجيــة إقليميــة فــي العالــم، وإطــالق مبــادرة 
ــة الستكشــاف  ــات جيولوجي االستكشــاف المســرع وذلــك بهــدف الحصــول علــى بيان
فــرص التعديــن فــي المملكــة. وكذلــك تــم إطــالق منصــة “التعديــن” والتــي عملــت 
علــى إصــدار الرخــص للمســتثمرين فــي وقــت قياســي، حيــث تــم منــح أكثــر مــن 120 

رخصــة تعدينيــة جديــدة فــي 2021م. 

وكنتيجــة لجهــود البرنامــج فــي كافــة قطاعاتــه، فقــد ســاهم فــي جــذب اســتثمارات 
فــي  عملــه  البرنامــج  وســيواصل  هــذا  ريــال.  مليــار   338 مــن  بأكثــر  وأجنبيــة  محليــة 
ســبيل تحقيــق مســتهدفاته للعــام القــادم للعمــل علــى تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع 
رؤيــة  تحقيــق  ســبيل  فــي  البرنامــج  بمســتهدفات قطاعــات  المرتبطــة  المســتقبلية 

  .2030 المملكــة 

االستراتيجية الوطنية لاستثمار

تهــدف االســتراتيجية الوطنيــة لالســتثمار إلــى زيــادة جــودة وحجــم االســتثمارات 
فــي المملكــة بمــا يتماشــى مــع رؤيــة المملكــة 2030 فــي جميــع القطاعــات ذات 
األولويــة. وتســعى االســتراتيجية إلــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــالل; رفــع مســاهمة 
القطــاع الخــاص وتحســين ميــزان المدفوعــات واالقتصــاد فــي المملكــة، ودعــم وتنمية 
القطاعــات االســتراتيجية، واالرتقــاء باالســتثمار لتعزيــز االبتــكار والمســاعدة فــي تطويــر 

المحتــوى المحلــي.

كمــا تهــدف االســتراتيجية إلــى مضاعفــة حجــم االســتثمارات الســنوية ثــالث مــرات 
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ليصــل إلــى تريليونــي ريــال بحلــول عــام 2030م مــا يعــادل 30% مــن إجمالــي الناتــج 
ــن رأس المــال الثابــت  ــادة مكــون االســتثمار المحلــي اإلجمالــي فــي تكوي المحلــي وزي
تدفقــات  وزيــادة  ريــال،  تريليــون   1.65 إلــى  ليصــل  الضعفيــن،  مــن  بأكثــر  اإلجمالــي 
االســتثمار األجنبــي المباشــر بنحــو عشــرين ضعًفــا بحلــول عــام 2030م مــا يعــادل %5.7 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بحلــول عــام 2030م.

2021م-2030م  تراكميــة لألعــوام  اســتثمارات  االســتراتيجية  أهــداف  عــن  ينتــج 
الوطنيــة لالســتثمار مظلــة لكامــل  ريــال وتعتبــر االســتراتيجية  تريليــون  تتجــاوز 12.4 
االســتثمارات المســتهدفة ويســاهم فــي تحقيــق هــذه االســتثمارات العديــد مــن فئــات 
المشــاركين أبرزهــا؛ برنامــج شــريك بمبلــغ 5 تريليــون ريــال، وصندوق االســتثمارات العامة 
بمبلــغ 3 تريليــون ريــال، واالســتثمارات المحليــة بمبلــغ 2.6 تريليــون ريــال، واالســتثمارات 
األجنبيــة المباشــرة بمبلــغ 1.8 تريليــون ريــال. هــذا باإلضافــة إلــى مبلــغ 10 تريليــون ريــال 
مــن اإلنفــاق الحكومــي مــن خــالل الميزانيــة العامــة للدولــة، وحوالــي 5 تريليــون ريــال 
علــى األقــل مــن اإلنفــاق االســتهالكي الخــاص، ليتجــاوز إجمالــي اإلنفــاق  27 تريليــون 

ريــال حتــى العــام 2030م.

برنامج شريك

زيــادة  البرنامــج  يســتهدف  حيــث  2021م  العــام  خــالل  شــريك  برنامــج  ُأطلــق 
االســتثمارات المحليــة لشــركات القطــاع الخــاص )المدرجــة وغيــر المدرجــة( المشــاركة 
فــي البرنامــج لتصــل إلــى 5 تريليــون ريــال بحلــول عــام 2030م عبر تقديم حوافز حكومية 
بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة، ويعتبــر برنامــج شــريك أحــد مبــادرات االســتراتيجية 
لمناقشــة  وآليــة  الحوافــز  لتقييــم  معاييــر  اعتمــاد  تــم  حيــث  لالســتثمار،  الوطنيــة 
مشــاريع الشــركات والحوافــز المطلوبــة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة لتمكيــن 
تحقيــق مســتهدفات البرنامــج. ومــن المتوقــع أن يتــم تحقيــق 185.6 مليــار ريــال مــن 
االســتثمارات المحليــة بنهايــة عــام 2021م، كمــا أنــه مــن المخطــط أن يتــم زيــادة عــدد 
الشــركات المشــاركة فــي البرنامــج وبــدء منــح الموافقــات علــى الحوافــز المطلوبــة 

والتــي تســتوفي المعاييــر خــالل العــام 2022م والمــدى المتوســط.
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صندوق التنمية الوطني

ُيعــد صنــدوق التنميــة الوطنــي أحــد ركائــز التمكيــن المالــي لرؤيــة المملكــة 2030 
حيــث ُيعــزز الصنــدوق األداء والكفــاءة واالســتدامة الماليــة لصناديــق التنميــة والبنــوك 
فــي المملكــة ويمكنهــا مــن تحقيــق األهداف المرجوة منها وهــي التنمية االقتصادية. 
ُيشــرف الصنــدوق علــى 11 جهــة منهــا الجهــات التــي تركــز علــى القطاعــات كصنــدوق 
التنميــة الصناعيــة الســعودي وصنــدوق التنميــة الســياحي والجهــات التــي تركــز علــى 
شــرائح المســتفيدين كبنــك التنميــة االجتماعيــة وبنــك المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
ــر واالســتيراد  باإلضافــة إلــى الجهــات التــي تركــز علــى األنشــطة وتشــمل بنــك التصدي
مؤسســات  أحــد  ســيكون  الــذي  الســعودي؛  التحتيــة  البنيــة  وصنــدوق  الســعودي 
اإلقــراض المتخصصــة فــي المملكــة لتمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة فــي القطاعــات 
الحيويــة مثــل النقــل والميــاه والطاقــة والصحــة والتعليــم واالتصــاالت والبنيــة التحتيــة 

الرقميــة ممــا ســيؤثر بشــكل إيجابــي علــى الميزانيــة العامــة بالمملكــة.

التصديــر  بنــك  ضــم  علــى  2021م  عــام  خــالل  الوطنــي  التنميــة  صنــدوق  عمــل 
واالســتيراد إلــى عائلــة الصناديــق التابعــة لصنــدوق التنميــة الوطنــي لتعظيــم أثــره علــى 
االقتصــاد. كمــا وافــق الصنــدوق علــى إنشــاء برنامــج لتمويــل قطاع األلعــاب والرياضات 
اإللكترونيــة وتحديــث برنامــج تنظيــم إعانــة البحــث عــن عمــل “حافــز” بالتعــاون مــع 

ــة. ــادة الكفــاءة والفعالي صنــدوق المــوارد البشــرية بهــدف زي

3.  التحوالت الهيكلية

ــي متوســط المــدى اســتمرار اإلنفــاق علــى برامــج  ــة واإلطــار المال تعكــس الميزاني
تحقيــق الرؤيــة األخــرى مثــل برنامــج التحــول الوطنــي وبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية 
وبرنامــج جــودة الحيــاة وبرنامــج تحــول القطــاع الصحــي وبرنامــج اإلســكان وبرنامــج 
خدمــة ضيــوف الرحمــن، والتــي مــن شــأنها أن تحقــق تغيــرات هيكليــة إيجابيــة فــي 
هــذه القطاعــات وبمــا ينعكــس إيجابًيــا علــى مســتوى معيشــة المواطنيــن والخدمــات 

ــان بالتفصيــل تطــور اإلنفــاق علــى تلــك البرامــج.  المقدمــة لهــم. ويعــرض هــذا البي

برنامج اإلسكان

انطلقــت المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج فــي منتصــف 2021م، حيــث ســتعمل علــى 
تهيئــة البنيــة التحتيــة ألكثــر مــن 45 ألــف وحــدة ســكنية فــي عــام 2022م عبــر تمكيــن 
الشــركة الوطنية لإلســكان من خالل الشــراكات مع المطّورين بتقديم  18 ألف وحدة 
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ســكنية إضافيــة فــي 2022م وصــواًل إلــى إجمالــي يقــارب 300 ألــف وحــدة ســكنية 
جاهــزة للتســليم فــي عــام 2025م، أيًضــا ستســاهم مبــادرة الدعــم المالــي لمســتحقي 
الدعــم الســكني )مدعــوم 2.0( بخدمــة 355 ألــف مســتفيد لمختلــف أنــواع الدعــم 
المقدمــة بنهايــة 2025م، إضافــًة إلــى مبــادرة )اإلســكان التنمــوي 2.0( التــي ســتعمل 
علــى تقديــم 30 ألــف وحــدة ســكنية إضافيــة خــالل عــام 2022م للفئــات األشــد حاجــة 

للســكن مــع توقــع وصولهــا إلــى 95 ألــف وحــدة ســكنية فــي عــام 2025م.

برنامج جودة الحياة

عمــل البرنامــج خــالل 2021م علــى تحقيــق منجــزات عــدة فــي مختلــف القطاعــات 
بما ينعكس إيجاًبا في تحسين جودة حياة الفرد واألسرة، من أبرزها: تطوير رأس المال 
البشــري فــي قطــاع الثقافــة كإطــالق برنامــج “تطويــر المواهــب فــي صناعــة األفــالم” 
لدعــم صناعــة الســينما المحليــة مــع اســتهداف وصــول عــدد المنشــآت الثقافيــة إلــى 
41 منشــأة فــي 2023م و183 منشــأة فــي 2030م، وبالنســبة لتطــورات القطــاع 
الســياحي تســتهدف المملكــة وصــول عــدد الزيــارات الســياحية إليهــا 56.8 مليــون زيــارة 
فــي 2023م و100 مليــون زيــارة فــي 2030م، أيًضــا قيــام القطــاع البلــدي بإطــالق 
بوابــة االســتثمار البلــدي “فــرص” والتــي تجمــع كافــة الفــرص االســتثمارية فــي منصــة 
موحــدة تمكــن المســتثمرين مــن الوصــول إليهــا فــي مختلــف مناطــق المملكــة كإتاحــة 
المواقــع التــي يمكــن اســتثمارها مــن قبــل منظمــي الفعاليــات وأصحــاب المشــاريع 
الترفيهيــة وتجــدر اإلشــارة إلــى اســتهداف قطــاع الترفيــه وصــول عــدد أماكــن الترفيــه 
لـــ 345 فــي 2023م و 613 خــالل 2030م، إضافــًة إلــى تطــورات القطــاع الرياضــي 
فــي تمكيــن المــرأة للمشــاركة فــي منظومــة الرياضــة بشــكل أكثــر فاعليــة كمشــاركتها 
فــي بعثــة المملكــة لألولمبيــاد إضافــًة إلــى اســتهداف القطــاع الرياضــي وصــول عــــدد 
األماكــن التــــي يتــــم تنفيــــذ الفعاليــــات والبرامــــج الرياضيــــة فيهــــا مــــن قبــــل االتحــاد 
الســــعودي للرياضــــة للجميــــع إلــى 1032 خــالل 2023م. كمــا يعمــل برنامــج جــودة 
الحيــاة علــى وضــع عــدد مــن المــدن الســعودية ضمــن أفضــل 100 مدينــة مالئمــة 

ــا بواقــع مدينــة واحــدة فــي 2023م و 3 مــدن فــي 2030م. للعيــش عالمًي

برنامج التحول الوطني

تابــع برنامــج التحــول الوطنــي إصالحاتــه الهيكليــة مــن خــالل تحقيقــه للعديــد مــن 
المنجــزات المتعلقــة بأهدافــه االســتراتيجية، ومــن أبــرز اإلنجــازات المرتبطــة بهــدف  
االســتثمارات األجنبيــة وتمكيــن القطــاع الخــاص إنجــاز أكثــر مــن 750 إصالًحــا لخدمــة 
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المســتثمرين بنهايــة الربــع الثالــث لعــام 2021م، منهــا إصالحــات تشــريعية وإصالحــات 
لتحســين بيئــة األعمــال، وتســهيل اإلجــراءات وأتمتتهــا، أّمــا بشــأن انخفــاض البطالــة 
فقــد انخفــض معــدل البطالــة للســعوديين )ذكــوًرا وإناًثــا مــن ســن 15 ســنة فأكثــر( 
إلــى 11.3% كمــا ارتفــع معــدل المشــاركة فــي القــوى العاملــة لإلنــاث إلــى %33.8 
وذلــك فــي النصــف األول مــن عــام 2021م، ولتســهيل التحــول الرقمــي فــي القطــاع 
الحكومــي تــم  إطــالق “سياســة الحكومــة الرقميــة” فــي شــهر ســبتمبر 2021م، وتجــدر 
اإلشــارة إلــى تحقيــق مؤشــر مســتوى نضــج تحــول الخدمــات الحكوميــة الرئيســية رقمًيــا 
ارتفاًعــا بنســبة 83% خــالل النصــف األول مــن عــام 2021م مــع اســتهداف أن تكــون 
نســبة المؤشــر 92% بحلــول 2025م، وفيمــا يتعلــق بتعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتطويــر 
القطــاع غيــر الربحــي، فقــد زادت المنظمــات غيــر الربحيــة المســجلة فــي المملكــة لتصــل 
ــة فــي النصــف األول مــن عــام 2021م بنســبة نمــو بلغــت  إلــى 2,717 منظمــة أهلي
ــة بعــام 2017م كذلــك ارتفعــت نســبة مســاهمة القطــاع الخــاص مــن  66.5% مقارن
إجمالــي اإلنفــاق االجتماعــي لتصــل إلــى 1.35% فــي نهايــة الربــع الرابــع مــن عــام 
2020م، مــع اســتهداف أن تكــون نســبة المؤشــر 1.79% بحلــول عــام 2025م وذلــك 
لتعزيــز الشــركات بمســؤوليتها االجتماعيــة، أّمــا عــن التحــول فــي القطــاع العدلــي فقــد 
تــم تدشــين مركــز اإلســناد والتصفيــة “إنفــاذ” فــي شــهر يونيــو 2021م لمعالجــة حــاالت 
التصفيــة وتســريع عمليــات اســتيفاء الحقــوق، ولتعزيــز البنيــة التحتية فــي خدمات المياه 
فقــد ارتفعــت نســبة تغطيــة خدمــات الصــرف الصحــي للســكان لتصــل إلــى %58.7 

بنهايــة الربــع الثانــي مــن عــام 2021م.

برنامج تحول القطاع الصحي 

حقــق البرنامــج عــدة مســتهدفات وبخطــى متســارعة مــن أبرزهــا تحقيــق نســبة 
85.7% لمؤشــر التجمعــات الســكنية بمــا فيهــا الطرفيــة المغطــاة بخدمــات الرعايــة 
الصحيــة األساســية مقارنــًة بمســتهدف 88% فــي 2025م وذلــك لتســهيل الحصــول 
الخدمــات  وكفــاءة  جــودة  تحســين  هــدف  يخــص  وفيمــا  الصحيــة،  الخدمــات  علــى 
الصحيــة فقــد تــم تحقيــق نســبة 79.4% لمؤشــر تقييــم المســتفيدين لتجربــة الخدمــات 
الصحيــة المقدمــة مــن قبــل مراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة مقارنــًة بمســتهدف الوصول 
ــم تحقيــق  ــة ت ــة ضــد المخاطــر الصحي ــز الوقاي ــى نســبة 81.7% فــي 2025م. ولتعزي إل
نســبة 52% لمؤشــر جاهزيــة المناطــق الصحيــة لمواجهــة المخاطــر الصحيــة وصــواًل إلــى 



69 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

مســتهدف تحقيــق 90% فــي 2025م. أّمــا بالنســبة لتعزيــز الســالمة المروريــة فقــد 
تــم تحقيــق خفــض معــدل وفيــات حــوادث الطــرق بمقــدار 13 شــخص لــكل 100ألــف 

ــل المســتهدف 12 شــخص فــي 2025م. ســاكن مقاب

برنامج تنمية القدرات البشرية

ُاطلق برنامج تنمية القدرات البشرية في سبتمبر 2021م لتعزيز تنافسية المواطن 
الســعودي محلًيــا وعالمًيــا مــن خــالل تنميــة المهــارات األساســية والمســتقبلية وتطويــر 
القــدرات البشــرية فــي مختلــف المجــاالت ســعًيا لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل، حيــث 
يتضمــن البرنامــج 89 مبــادرة موزعــة علــى ثــالث ركائــز أساســية: تطويــر أســاس تعليمــي 
مــرن ومتيــن للجميــع، واإلعــداد لســوق العمــل المســتقبلي محلًيــا وعالمًيــا، وإتاحــة 
فــرص التعلــم مــدى الحيــاة لتحقيــق 16 هدًفــا اســتراتيجًيا مــن أهــداف رؤيــة المملكــة 
2030 مــن خــالل تحقيــق عــدة مســتهدفات فــي 2025م أبرزهــا: رفــع نســبة االلتحــاق 
بالتعليــم فــي مرحلــة ريــاض األطفــال إلــى 40%، كذلــك العمــل علــى تحســين مخرجــات 
التعليــم األساســية مــن خــالل رفــع ترتيــب المملكــة فــي مؤشــر رأس المــال البشــري 
فــي البنــك الدولــي ضمــن دول مجموعــة العشــرين إلــى المرتبــة الحاديــة عشــرة  إضافــًة 
إلــى تحســين ترتيــب المؤسســات التعليميــة عبــر رفــع عــدد جامعــات المملكــة المصنفــة 
عالمًيــا ضمــن أفضــل 200 جامعــة إلــى 6 جامعــات، كذلــك العمل علــى ضمان الموائمة 
بيــن مخرجــات التعليــم واحتياجــات ســوق العمــل واســتهداف رفــع نســبة التوطيــن فــي 
الوظائــف العاليــة المهــارات إلــى 40% مــع تحســين جاهزيــة الشــباب لدخــول ســوق 
العمــل مــن خــالل خفــض نســبة الشــباب خــارج منظومــة التعليــم والتدريــب والعمــل 

لتصــل إلــى %10.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن

ــر عــدد ممكــن مــن المســلمين ألداء فريضتــي  ُيعنــى البرنامــج بإتاحــة الفرصــة ألكب
ــادة الطاقــة االســتيعابية لمنظومــة الخدمــات المقدمــة  الحــج والعمــرة مــن خــالل زي
الدينيــة  تجربتهــم  وتعميــق  إثــراء  علــى  العمــل  مــع  بهــا  واالرتقــاء  الرحمــن  لضيــوف 
الحرميــن  خدمــة  فــي  للمملكــة  والحضاريــة  المشــرقة  الصــورة  وعكــس  والثقافيــة 
الشــريفين. وقــد تــم إطــالق وتنفيــذ عــدة مبــادرات للبرنامــج خــالل 2021م منهــا مــا تــم 

االنتهــاء منــه ومنهــا مــا هــو جــاري العمــل عليهــا، وهــي كاآلتــي:
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توقيــع عقــد مشــروع الحافــالت الســريعة فــي المدينــة المنــورة )BRT( والــذي 	 
يتكــون مــن مســارين رئيســيين بمجمــوع أطــوال 52 كــم، ويتضمــن 33 محطــة 

وقــوف وبطاقــة اســتيعابية تصــل إلــى 1800 راكــب فــي الســاعة.

ــزوار المســجد النبــوي للتيســير 	  توقيــع اتفاقيــة إلطــالق مراكــز الخدمــة الشــاملة ل
علــى زائــري المســجد النبــوي.

بوابــات ســاحات 	  فــي جميــع  اإلرشــادي  النظــام  تحســين  مــن مشــروع  االنتهــاء 
النبــوي. المســجد 

انطــالق المراحــل األولــى لتطويــر المواقــع والمســاجد التاريخيــة اإلســالمية منهــا: 	 
جبــل النــور - موقــع صلــح الحديبيــة - المســاجد الســبعة - موقــع غــزوة بــدر.

اإلشــراف علــى مبــادرة تنفيــذ البنيــة التحتيــة لمســارات الحافــالت ومحطاتها وذلك 	 
لتعزيــز منظومــة النقــل العــام فــي مكــة المكرمة.

يســعى البرنامــج فــي المرحلــة المقبلــة إلــى تقديــم تجربــة تحوليــة روحانيــة لضيــوف 
الرحمــن مــن خــالل تســهيل اإلجــراءات وتيســيرها لتمكيــن اســتضافة 30 مليــون معتمــر 
مســتقباًل، كمــا سيســتمر البرنامــج فــي تهيئــة مواقــع التاريــخ اإلســالمي بشــكل يضمــن 
إثــراء التجربــة الدينيــة والثقافيــة للحجــاج والمعتمريــن مــع تحقيــق التكامــل بيــن الجهــات 

كافــة لالرتقــاء بمنظومــة الخدمــات المقدمــة.



أهــــــــــم التحديـــــــــات
المالية واالقتصادية

04
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ُبنيــت ميزانيــة العــام 2022م واإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المــدى المتوســط 
وفًقــا لالفتراضــات الماليــة والتطــورات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة عنــد إعــداد 
الميزانيــة، وقــد يتأثــر مســار الماليــة العامــة وبالتالــي تنفيــذ الميزانيــة العامــة للدولــة 
خــالل العــام القــادم والتوقعــات علــى المــدى المتوســط بــأي تحديثــات تطــرأ علــى 

التقديــرات الماليــة واالقتصاديــة.

يناقــش هــذا الجــزء أهــم التحديــات التــي قــد تواجــه االقتصــاد الســعودي فــي ضــوء 
التطــورات المحليــة والعالميــة المحتملــة، والتــي يمكــن أن تؤثــر علــى التقديــرات فــي 
إلــى أهــم السياســات التــي تســعى الحكومــة لتبنيهــا  المــدى المتوســط، باإلضافــة 

ــات فــي اآلتــي: لمواجهــة هــذه التحدي

االقتصاد العالمي 

العالــم  اقتصــادات  بعــض  الــذي تشــهده  االنتعــاش االقتصــادي  التضخــم: أدى 
بعــد تفعيــل برامــج توزيــع اللقاحــات، وعــودة النشــاط االقتصــادي، واســتئناف العمــل 
ــا، إلــى تســارع وتيــرة التضخــم العالمــي فــي النصــف الثانــي مــن عــام  والتعليــم حضورًي
2021م، مــن خــالل تزايــد الطلــب العالمــي علــى الســلع األساســية، مقابــل نقــص فــي 
المعــروض، وارتفــاع متزايــد فــي أســعار الســلع األوليــة ومــواد الخــام، ممــا أدى إلــى حالة 
مــن العجــز فــي تلبيــة مســتويات الطلــب المتزايــد فــي جميــع أنحــاء العالــم. كمــا ارتبــط 
االرتفــاع األخيــر فــي أســعار الســلع األساســية بالقيــود التصديريــة المرتبطــة باالحتــرازات 
الوقائيــة وارتفــاع الرســوم الجمركيــة، وكذلــك ارتفــاع تكاليــف التوزيــع النهائيــة مثــل 

تكاليــف النقــل والشــحن البحــري والبــري. 

اســتناًدا علــى هــذه المعطيــات، توقــع تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي فــي أحــدث 
إصــدارات تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر أكتوبــر 2021م أن يســتمر التضخــم 
فــي األشــهر القادمــة قبــل أن يعــود إلــى مســتويات مــا قبــل الجائحــة بحلــول منتصــف 
2022م، مــع ثبــات توقعــات التضخــم علــى المــدى الطويــل. األمــر الــذي يشــكل تحدًيــا 
خاصــًة علــى اقتصاديــات األســواق الصاعــدة واالقتصاديــات الناميــة فــي حــال اســتمرار 
ــة، ممــا قــد يســتدعي ضــرورة  ــا تضخمي ــة التــي تشــكل ضغوًط ارتفــاع األســعار العالمي

رابعًا: أهم التحديات المالية واالقتصادية



73 بيـان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1443-1444هـ )2022م(

تشــديد السياســة النقديــة المتبعــة فــي بعــض البلــدان. وفــي حالــة المملكــة، فإنــه 
مــن المتوقــع أن يكــون للســلع المســتوردة تأثيــًرا أكبــر علــى معــدالت التضخــم وذلــك 

النعــكاس ارتفــاع أســعارها بشــكل مباشــر علــى أســعار الســلع والخدمــات المحليــة.

جائحــة “كوفيــد-19”: أدى اتســاع تغطيــة اللقاحــات فــي النصــف الثانــي مــن عــام 
2021م، واســتمرار تكيــف األنشــطة االقتصاديــة مــع التدابيــر القائمــة الحتــواء تبعــات 
األزمــة رغــم تقييــد حريــة الحركــة، وكذلــك الدعــم الــذي قدمتــه العديــد مــن الــدول 
لتحفيــز نشــاطها االقتصــادي، إلــى انتشــار حالــة مــن التفــاؤل بالخــروج مــن هــذه األزمــة 
ــرة نشــر اللقاحــات مــن شــأنها أن  ــة العالميــة. حيــث أن تســارع وتي الصحيــة واالقتصادي
تحــد مــن انتشــار الســالالت الجديــدة التــي يتزايــد عددهــا بمــرور الوقــت، وأن تعمــل على 
تخفيــف القيــود المفروضــة مــع انحســار الوبــاء، ممــا ســيعزز مــن ثقــة قطــاع األعمــال، 
وانتعــاش حركــة االســتثمار الخــاص، ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة، وبالتالــي تعافــي الطلــب 

بأســرع مــن المتوقــع. 

إال أن االقتصــاد العالمــي مــازال يواجــه تحديــات رغــم حالــة التعافــي بســبب تفشــي 
ســاللة “دلتــا” المتحــورة، وســالالت أخــرى ســريعة االنتشــار لــدى بعــض الــدول وتبايــن 
ســرعة احتــواء هــذا الوبــاء مــن دولــة ألخــرى والتــي أعاقــت عــودة األوضــاع لمســتوياتها 
ــا، فهنــاك فــروق مختلفــة فــي وتيــرة توزيــع ونشــر اللقاحــات  الطبيعيــة بالكامــل عالمًي
بيــن البلــدان مــن شــأنها أن تســمح بتزايــد قــوة الســالالت الحاليــة وظهــور ســالالت 
ــدة قــد ُتحــدث انتكاســه فــي مســار التعافــي المنشــود فــي القطاعــات  متحــورة جدي
االقتصاديــة والتأخــر فــي تحقيــق المناعــة المجتمعيــة. ومــن جانــب آخــر، هنــاك خطــر 
أيًضــا علــى الــدول التــي حققــت مســتويات متدنيــة مــن اإلصابــة بالفيــروس التــي التــزال 
تعتبــر فــي دائــرة الخطــر، األمــر الــذي انعكــس علــى خفــض توقعــات صنــدوق النقــد 
الدولــي لنمــو االقتصــاد العالمــي لعــام 2021م فــي شــهر أكتوبــر مقارنــة بتوقعــات 
شــهر يوليــو الــذي يعــود بشــكل أساســي إلــى تفاقــم أزمــة سالســل اإلمــداد والتوريــد 

اللوجســتي، مــع توقعــات بثبــات نمــو االقتصــاد العالمــي لعــام 2022م.

ففــي حالــة المملكــة كانــت الجهــود واضحــة تجــاه بعــض الــدول التي ســجلت حاالت 
مرتفعــة مــن اإلصابــة بالفيــروس المتحــور فــي يوليــو الماضــي مــن خــالل تعليــق الرحالت 
القادمــة ومنــع الســفر المباشــر وغيــر المباشــر دون الحصــول علــى إذن مســبق مــن 
الســلطات، وإلــزام القادميــن بالحجــر الصحــي لمــدة 14 يوًمــا مــن تاريــخ القــدوم. كمــا 
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قامــت المملكــة بالعديــد مــن التدابيــر واإلجــراءات االحترازيــة المبكــرة والحازمــة لفــرض 
التباعــد االجتماعــي وتكثيــف القــدرات والمــوارد الرئيســة علــى جبهــات عــّدة الحتــواء 
الفيــروس، والوقايــة منــه والتأهــب لــه والكشــف عنــه وعالجــه ضمــن نهــج وطنــي 
متكامــل يشــمل جميــع المواطنيــن والمقيميــن وغيــر النظامييــن مجاًنــا وبــدون أي 
عواقــب والتــي تهــدف بدورهــا إلــى زيــادة نســبة التحصيــن ورفــع المناعــة المجتمعيــة 
والتــي تزيــد مــن صعوبــة انتشــار الفيــروس وقــد وصلــت نســبة الحصانــة فــي جميــع 
مناطــق المملكــة إلــى أكثــر مــن 70% مــن إجمالــي الســكان. كمــا تقــوم الحكومــة بتدبيــر 

االحتياجــات التمويليــة لمواجهــة الجائحــة كأولويــة رئيســة للنفقــات الحكوميــة.

علــى  األمريكيــة  الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  أثــر  ينعكــس  الفائــدة:  أســعار  تغيــرات 
االقتصــاد المحلــي ومؤشــرات الماليــة العامــة، فعنــد افتــراض ارتفــاع معــدالت الفائــدة 
األمريكيــة بشــكل تدريجــي بأكثــر مــن المقــدر خــالل المــدى المتوســط بســبب الحزمــة 
التحفيزيــة التــي تــم ضخهــا فــي االقتصــاد األمريكــي فــي حــال تدخــل البنــك الفدرالــي 
للحــد مــن ارتفــاع معــدالت التضخــم، ســينعكس ذلــك علــى ارتفــاع معــدالت اإلقــراض 
االســتهالك  معــدالت  علــى  ســلًبا  يؤثــر  قــد  ممــا  )الســايبور(  المحليــة  البنــوك  بيــن 
واالســتثمار المحلية وبالتالي إمكانية التأثير  على النمو المتوقع لإليرادات الحكومية، 
إذ تقــوم الحكومــة لمواجهــة هــذه المخاطــر بالعمــل علــى خفــض االحتياجــات التمويليــة 
وتحقيــق فوائــض فــي الميزانيــة علــى المــدى المتوســط ممــا يعــزز إتســاق السياســات 
الماليــة مــع السياســات النقديــة التــي ُيطبقهــا البنــك المركــزي الســعودي باســتخدام 

األدوات المتاحــة للحــد مــن تلــك اآلثــار الســلبية.

أسواق النفط

شــهدت أســواق النفــط العالميــة تطــورات إيجابيــة باســتمرار التعافــي االقتصــادي 
العالمي واحتواء تداعيات جائحة “كوفيد -19”، كما تشير توقعات كبرى المؤسسات 
العالميــة إلــى ارتفــاع مســتويات الطلــب علــى النفــط خــالل العــام 2022م ممــا ســيؤثر 

إيجابًيــا علــى اســتقرار األســعار فــي األســواق. 

المرتبطــة  االحترازيــة  القيــود  بعــض  فــرض  اســتمرار  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  كمــا 
بالجائحــة للحــد مــن آثــار تلــك الســالالت يشــكل تحدًيــا أمــام اســتقرار أســواق النفــط 
العالميــة. حيــث شــهدت األعــوام الماضيــة تقلبــات حــادة فــي أســعار النفــط إذ بلــغ 
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متوســط أســعار خــام برنــت خــالل عــام 2018م 71.3 دوالر للبرميــل ثــم انخفــض ليصــل 
إلــى 42.0 دوالر للبرميــل بنهايــة عــام 2020م وبلــغ متوســط ســعر نفــط برنــت 69.5 

دوالر للبرميــل حتــى شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي.

وكمــا ســبق التوضيــح، فقــد تــم إعــداد عــدة ســيناريوهات لإليــرادات تأخــذ فــي 
االعتبــار المســتويات األعلــى واألقــل لإليــرادات المتوقعــة فــي ضــوء تطورات األســواق 
العالميــة. كمــا تســعى المملكــة مــن خــالل سياســتها النفطيــة وجهودهــا المبذولــة في 
دعــم اتفاقيــة )أوبــك+( إلنتــاج النفــط وعــودة مســتويات إنتاجهــا تدريجًيــا لدعم اســتقرار 
أســعار النفــط وتحقيــق التــوازن بيــن الطلــب والعــرض لمواجهــة أي مخاطــر محتملــة 
علــى جانــب إيراداتهــا النفطيــة. إضافــة إلــى مــا تتخــذه الدولــة مــن سياســات ماليــة 
واقتصاديــة تهــدف لتنويــع قاعدتهــا االقتصاديــة وتقليــل اعتمادهــا علــى اإليــرادات 
النفطيــة والــذي ينعكــس إيجاًبــا علــى رفــع معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. 
وفــي نفــس الوقــت يســاهم تبنــي الحكومــة لقواعــد االســتدامة الماليــة وخاصــة فــي 
عمليــة التحــول فــي آليــة حســاب اإليــرادات النفطيــة فــي عمليــة التخطيــط المالــي 
للدولــة مــن التوقعــات المســتقبلية لســعر النفــط إلــى اإليــرادات الهيكليــة النفطيــة 
مــن خــالل االعتمــاد علــى ســعر نفــط معيــاري تاريخــي بهــدف بنــاء أســقف إنفــاق أكثــر 
اســتقراًرا والحــد مــن اإلنفــاق المســاير لتذبذبــات أســعار النفط، وربط اإلنفــاق باإليرادات 

الهيكليــة، ووضــع ضوابــط كميــة للنمــو فــي أســقف اإلنفــاق.

أسعار الخام برنت اليومية
منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر لعامي 2020م - 2021م
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تحديات أخرى أمام االقتصاد المحلي

شــكلت اإلصالحــات الســريعة والحاســمة دوًرا هاًمــا فــي تعجيــل احتــواء أثــر الجائحــة 
لالقتصــاد المحلــي بوتيــرة أســرع مــن المتوقــع، حيــث ســاهمت اإلصالحــات الســابقة 
فــي قــدرة المملكــة علــى إدارة األزمــة بفاعليــة وكفــاءة. كمــا شــكلت البنيــة التحتيــة 
ــا فــي توفيــر التطبيقــات الصحيــة والخدمــات الحكوميــة والحلــول  الرقميــة دوًرا محورًي

األمنيــة بعــد عــودة األنشــطة االقتصاديــة مــن اإلغــالق.

ــات تطورهــا مــا زالــت قائمــة.  ولكــن، علــى الرغــم مــن انحســار الجائحــة، فــإن تحدي
الماضييــن –  العاميــن  بمــا اكتســبته مــن خبــرات ســابقة فــي  المملكــة –  وحكومــة 

بالوجــه المطلــوب. التحديــات  مســتعدة لمواجهــة هــذه 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التحديــات تشــمل أيضــًا قدرة القطاع الخاص على االســتفادة 
مــن الفــرص المتاحــة فــي البرامــج والمشــاريع الطموحــة التــي تتبناهــا حكومــة المملكــة، 
علــى  الحكومــة  وتعمــل  المرجــوة.  بالمعــدالت  المشــروعات  تنفيــذ  علــى  والقــدرة 
اســتمرار تحفيــز التنــوع االقتصــادي بمعــدالت مرتفعــة، واإلصالحــات الهيكليــة فــي 
ســوق العمــل، ورفــع معــدالت اإلنتاجيــة فــي االقتصــاد بمــا ينعكــس إيجابًيــا علــى 

معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي.

العوامل اإليجابية 

التقديــرات  تحســن  فــي  تســهم  أن  يمكــن  إيجابيــة  عوامــل  هنــاك  المقابــل  فــي 
الماليــة واالقتصاديــة عــن التقديــرات المدرجــة فــي ميزانيــة عــام 2022م وعلــى المــدى 
المتوســط، ومــن أهمهــا إمكانيــة حــدوث تحســن أســرع فــي االقتصــاد العالمــي يــؤدي 
ــا  إلــى زيــادة الطلــب علــى النفــط وبالتالــي ارتفــاع أســعار النفــط ممــا ســينعكس إيجابًي
علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي واإليــرادات النفطيــة بأكثــر مــن المقــدر لها فــي الميزانية. 
كمــا تــم افتــراض تطبيــق تدريجــي للمبــادرات والمشــاريع والبرامــج فــي الميزانيــة، فــإذا 
كان التنفيــذ بمعــدالت أســرع، وكانــت االســتجابة أعلــى مــن القطــاع الخــاص لهــذه 
المبــادرات والفــرص المتاحــة لالســتثمار فهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مــن معــدالت نمــو 
الناتــج غيــر النفطــي واإليــرادات غيــر النفطيــة. كذلــك فــإن عــودة الســياحة مــرة أخــرى 
عنــد معدالتهــا قبــل الجائحــة ومــع إمكانيــة توســعها خــالل العــام القــادم وعلى المدى 
ــة  ــة علــى معــدالت االســتهالك واألنشــطة اإلنتاجي ــار إيجابي ــه أث المتوســط ســيكون ل
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والخدميــة األخــرى باإلضافــة إلــى التأثيــر اإليجابــي علــى ميــزان المدفوعــات. مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن انحســار الضغــوط التضخميــة العالميــة قــد تقلــل الضغــط علــى الزيــادات 
المرتقبــة فــي أســعار الفائــدة األمريكيــة وبمــا ينعكــس علــى أســعار الفائــدة المحليــة 
ممــا يقلــل مــن تكلفــة التمويــل الحكومــي وتكلفــة اقتــراض القطــاع الخــاص. كل هــذه 
العوامــل مــن شــأنها إحــداث تحســن إضافــي فــي المؤشــرات الماليــة واالقتصاديــة 

خــالل العــام القــادم.


