
نسخة المواطن
ميزانيــة العــام المـالي 1441-1442هـ  )2020م(



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بعـــون اللـــه وتوفيقـــه نعلـــن عـــن ميزانيـــة العـــام القـــادم 1441 / 1442 هجـــري 
الموافـــق ) 2020 ميـــادي ( التـــي تعـــزز مســـيرة التنميـــة في المملكـــة، وتهدف 

إلـــى دعـــم النمـــو واالســـتقرار االقتصـــادي والمالي .
إننـــا عازمـــون ـ بعـــون اللـــه ـ على االســـتمرار فـــي تنفيـــذ اإلصاحـــات االقتصادية، 
وتنويـــع مصـــادر الدخـــل بمـــا فـــي ذلـــك اســـتثمار متحصات طـــرح شـــركة أرامكو 
الســـعودية مـــن قبل صندوق االســـتثمارات العامة، واالســـتخدام األمثل للموارد 
المتاحـــة، وتمكيـــن القطـــاع الخـــاص، ورفـــع مســـتوى شـــفافية وكفـــاءة اإلنفاق 

الحكومـــي لتعزيـــز معـــدالت النمـــو والتنمية .
ويبلغ اإلنفاق في هذه الميزانية ) ترليون وعشرين مليار ريال (. إن هذا المستوى 
مـــن اإلنفاق يؤكـــد حرصنا على اســـتكمال تحقيق أهـــداف رؤيـــة المملكة 2030، 
وتعد هذه الميزانية اســـتمرارًا لسياســـة الحكومة في تطويـــر المرافق والخدمات 
األساســـية للمواطنيـــن، وتعزيز برامـــج الحمايـــة االجتماعية، واالرتقـــاء بالخدمات 

الحكوميـــة، ورفع مســـتوى جودة الحياة، ودعم خطط اإلســـكان .
وقـــد وجهنـــا الجهـــات المختصـــة بتمديد صرف بدل غاء المعيشـــة ســـنة إضافية 

حتى نهاية عـــام 2020م .
كمـــا وجهنـــا الوزراء والمســـؤولين كًا فيما يخصـــه بااللتزام الفاعل فـــي تنفيذ ما 

تضمنتـــه الميزانية من برامج ومشـــاريع تنمويـــة واجتماعية .
نحمـــد اللـــه علـــى نعمـــة األمن واألمـــان واالســـتقرار التي حبانـــا الله ، وســـنواصل 
العمـــل بـــكل ما نملك من مـــوارد وطاقات وفـــي مقدمتها المواطن الســـعودي 

لتحقيـــق أهدافنـــا، مســـتعينين بالله عـــز وجل ومتوكليـــن عليه .

)حفظه الله(



سمو ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 

)حفظه الله(

إن مرحلـــة التحـــول االقتصـــادي التـــي تتبناهـــا حكومـــة المملكـــة تتقـــدم بوتيـــرة 
ثابتـــة وفقـــًا لرؤيـــة المملكـــة 2030، ولقد جـــاءت الميزانيـــة لتعزز االلتـــزام بتنفيذ 
اإلصاحـــات والخطـــط والبرامج الراميـــة لتحقيق ما تضمنته االســـتراتيجية ووضع 
أهـــداف محـــددة ومحـــاور متعـــددة لتحقيـــق مجتمـــع حيـــوي واقتصـــاد مزدهـــر 
ووطـــن طمـــوح، وتعمـــل الحكومة علـــى رفع مســـتويات جودة الحيـــاة للمواطن، 
مـــن خـــال الجهود فـــي تنميـــة وتنويع االقتصـــاد وتحســـين فرص العمـــل وتعزيز 
فاعليـــة الخدمـــات الحكوميـــة، وأن يكون ذلك في ظل اســـتقرار مالي واقتصادي 

والـــذي يعتبـــر الركيزة األساســـية للنمـــو االقتصادي المســـتدام.

إن ميزانيـــة العـــام 2020م ستســـتمر فـــي دعـــم برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة من خال 
المســـاهمة في تمويل المشـــروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة 
والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـــر ودعـــم رواد األعمـــال التـــي تعـــد من أهـــم محركات 
النمـــو االقتصـــادي والتـــي مـــن شـــأنها كذلـــك تنويـــع االقتصـــاد وفتـــح مجاالت 
جديـــدة لاســـتثمار والتوظيف ، مع مراجعة بعض هـــذه البرامج والجداول الزمنية 
لتنفيذهـــا للتأكـــد مـــن تحقيقهـــا للعائـــد المســـتهدف منهـــا ، مع اســـتمرار العمل 
علـــى تطويـــر وتحديـــث البنى التحتيـــة والخدمـــات الحكومية ، مشـــددًا على تركيز 
الحكومـــة على رفـــع كفاءة اإلنفاق وتحســـين جودته بما يحقق أفضل اســـتخدام 

لمـــوارد الدولـــة المتاحـــة وأعلى عائـــد اجتماعي واقتصـــادي ممكن



وزير الماليــة
محمد بن عبدالله الجدعان

تؤكـــد الميزانيـــة على حرص حكومة خادم الحرمين الشـــريفين على الــــُمضي قدمًا 
نحـــو تعزيـــز النمو االقتصادي واســـتدامته مـــع ضمان تحقيق االســـتدامة المالية، 
وتتبنى سياســـات اقتصادية تســـتهدف نمو الناتج المحلي غير النفطي، وتحسين 
جودة الخدمات األساســـية المقدمـــة للمواطنين، ورفع كفـــاءة وفاعلية اإلنفاق 
الحكومـــي خاصـــًة اإلنفاق االجتماعـــي. مع مواصلـــة العمل لتمكيـــن دور القطاع 
الخـــاص في االقتصـــاد وخلق فرص العمل وتنويع االســـتثمار تحت مظلة أهداف 

2030 المملكة  رؤية 

اســـتمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها االســـتراتيجية لتنويع القاعدة االقتصادية 
مـــن خـــال إيجاد بيئة مناســـبة لاســـتثمار فـــي القطاعـــات الواعدة، واالســـتمرار 
فـــي توفيـــر إطـــار اقتصـــادي مســـتقر، ومنـــاخ اســـتثماري مائـــم، باإلضافـــة إلى 
تعزيـــز البنيـــة التحتية التشـــريعية، مع تعزيز شـــبكة الحماية االجتماعيـــة، وتمكين 
القطـــاع الخـــاص، ومـــن المتوقـــع أن ترتفع مســـاهمة القطاع الخـــاص في النمو 

والتوظيـــف على المدى المتوســـط
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مقدمة 
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مقدمة
نسخة المواطن وثيقة مالية تلخص وتشرح المعلومات 

األساسية الخاصة 
بالميزانية العامة للدولة للعــام المـالـي 

1441-1442هـ)2020م(

وذلـــك في إطـــار توجه الحكومـــة نحو تعزيز الشـــفافية 
والتواصل مـــع المواطنين

وتقـــدم نســـخة المواطن ملخصـــًا لآلفـــاق االقتصادية 
الحكومـــي،  اإلنفـــاق  ومجـــاالت  اإليـــرادات  ومصـــادر 

إضافـــًة إلـــى أبـــرز اإلنجـــازات التـــي تحققـــت خال 
عام 2019م وأهم مستهدفات عام 2020م
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ما هي الميزانية العامة للدولة؟
هـــي عبارة عـــن بنود تفصيليـــة توضح تقديرات إليـــرادات الحكومة 
ونفقاتهـــا علـــى القطاعـــات المختلفـــة كالتعليم والصحـــة والتنمية 
االجتماعيـــة خـــال الســـنة المالية المقبلـــة، كذلك توضـــح توجهات 

وسياســـات الحكومة االقتصاديـــة واالجتماعية.

مصطلحات 
مالية تهمك ..

ما هو عجز أو فائض الميزانية؟
هـــو الفـــرق بيـــن اإليـــرادات والنفقـــات، فعندمـــا تكون اإليـــرادات 
أعلـــى من النفقـــات يتحقق فائـــض الميزانية، ويكون عجـــز الميزانية 

عندمـــا تزيـــد النفقات عن اإليـــرادات.

ما هو الدين واالحتياطيات الحكومية؟
- الديـــن هـــو مجمـــوع األمـــوال التـــي اســـتدانتها الحكومـــة عن 
المختلفـــة  الديـــن  أدوات  إصـــدار  أو  المباشـــر  االقتـــراض  طريـــق 

الحكوميـــة. والصكـــوك  كالســـندات 

- االحتياطيـــات الحكوميـــة هـــي مجمـــوع األمـــوال الناتجـــة من 
فائـــض الميزانيـــة ويتـــم إيداعهـــا لـــدى مؤسســـة النقـــد العربـــي 

الســـعودي.

ما هي اإليرادات؟
هـــي مجمـــوع مـــا تحصلـــه الحكومـــة مـــن اإليـــرادات النفطية 
واإليـــرادات غيـــر النفطيـــة التـــي تشـــمل الريـــع والضرائـــب على 
انتـــاج وبيـــع النفـــط والضرائب والرســـوم على الســـلع والخدمات 

والعوائـــد علـــى األصول.
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ما هي النفقات التشغيلية؟
إجمالـــي ما تنفقـــه الحكومة علـــى األجور والرواتب والمعاشـــات 
والبدالت وشـــراء الســـلع والخدمات وصيانة األصول الثابتة وبرامج 

الضمان االجتماعـــي والدعم الحكومي.

ما هي برامج تحقيق الرؤية؟
هـــي المبـــادرات والمشـــروعات والبرامـــج التي تعمل علـــى تحقيق 
المســـتهدفات االقتصاديـــة واالجتماعية لرؤيـــة المملكة 2030، 
ويعمـــل مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية علـــى مراقبة أدائها 

وتنفيذها. 

ما هي النفقات الرأسمالية؟
إجمالـــي مـــا تنفقـــه الحكومة على مشـــاريع تطوير الُبنـــى التحتية 
واقتنـــاء األصـــول الثابتـــة مثـــل اإلنشـــاءات والمعـــدات والعقارات 

لهـــدف التنميـــة االقتصاديـــة واالجتماعية.

ما هي النفقات؟
هـــي مـــا تنفقـــه الحكومـــة علـــى القطاعـــات المختلفـــة كالتعليم 
والصحـــة من أجل التنمية وتحســـين مســـتوى معيشـــة المواطنين، 

وتنقســـم النفقـــات إلى نفقـــات تشـــغيلية ونفقات رأســـمالية.

مصطلحات 
مالية تهمك ..
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رحلة إعداد 
ميزانية 2020م 

وتنفيذها
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رحلة إعداد 
ميزانية 2020م وتنفيذها

إعداد
الميزانية 01

اعتماد02
الميزانية

التحليل والمناقشة 
)أبريل – أغسطس(: 

- عقد ورش عمل تعريفية ومناقشة الميزانية 
   مع الجهات الحكومية

- استالم مسودة ميزانية الجهات الحكومية من 
   نفقات وإيرادات

- إعداد المسودة األولى للميزانية

االعتماد األولي 
)سبتمبر - نوفمبر(: 

- اعتماد اللجنة المالية بالديوان الملكي
   للمسودة األولى للميزانية

- إعالن البيان التمهيدي للميزانية
- العرض على مجلس الشؤون االقتصادية

   والتنمية للموافقة والتوصية باالعتماد

التحضير والتوجهات الرئيسة 
)يناير – مارس(: 

- تطوير خارطة الطريق إلعداد الميزانية
- احتساب أسقف النفقات للجهات الحكومية

- موافقة اللجنة المالية بالديوان الملكي على      
   الحوكمة وخارطة الطريق إلعداد الميزانية السنوية

االعتماد النهائي واإلعالن 
)ديسمبر(: 

- العرض على مجلس الوزراء لالعتماد
- إعالن ونشر بيان الميزانية 

   ونسخة المواطن
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تنفيذ
الميزانية

تبليغ الميزانية
- تعميم ميزانية الجهات مع تعليمات التنفيذ

تقارير األداء )ربع سنوية(
- اإلعالن عن األداء والتقارير الربعية

تقرير األداء الفعلي للميزانية  
نهاية العام 

- تقديم الجهات الحكومية حساب ختامي 
   في نهاية السنة المالية

- إصدار تقرير نهاية العام عن أداء الميزانية

التنفيذ
- مراقبة التوريد والصرف وأداء الميزانية

03
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ميزانية
عام 2020م
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أهم التطورات 
المالية واالقتصادية

في عام 2019م

انخفاضـــًا  الماضييـــن  العاميـــن  خـــال  الميزانيـــة  شـــهدت 
كبيـــرًا في العجز، ومـــن المتوقع المحافظـــة على العجز 

المعلـــن فـــي العـــام الحالي

تتســـم السياســـة الماليـــة بالديناميكيـــة والقـــدرة علـــى 
والعالميـــة،  المحليـــة  والتطـــورات  للتحـــوالت  االســـتجابة 
فاقتصـــاد المملكـــة يؤثر ويتأثر باالقتصـــاد العالمي وهو 
ما يســـتدعي مراجعة األولويات وتحديثها بشـــكل مســـتمر

نتيجـــة لرفع كفاءة اإلنفاق ومشـــاركة القطـــاع الخاص، 
انخفض اإلنفـــاق الحكومي عـــن المتوقع

تحسن في إجمالي اإليرادات مدفوعًا بتنمية في اإليرادات 
غير النفطية المدعومة بتحسن النشاط االقتصادي

شهد عام 2019م نموًا ملحوظًا في قطاعات   
وأنشطة االقتصاد
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لمحة عن ..
تطورات العام الحالي

وتقديرات عام 2020م

إجمالي اإليرادات

عجـــز المـيزانيــة

نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي

إجمالي النفقات

الدين

التضخـــــم

2019

2019

20192019

2019

2019 2020

2020

20202020

2020

2020

917
مليار ريال

-131
مليار ريال

0.4%-1.0%

24%

1,048
مليار ريال

833
مليار ريال

-187
مليار ريال

2.3%2.0%

26%

1,020
مليار ريال

من الناتج المحلي 
اإلجمالي

من الناتج المحلي 
اإلجمالي
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تنمية وتنويع 
اإليرادات غير النفطية 
للحد من تأثير تقلبات 

أسعار النفط

تبني سياسات مالية 
حذرة تعكسها  

تقديرات الميزانية 
على المدى المتوسط

رفع كفاءة اإلنفاق 
وتوجيهه للمجاالت 

ذات العائد االجتماعي 
واالقتصادي األعلى

مالمح 
ميزانية عام 2020م
الموازنة بين أهداف 

النمو االقتصـــادي 
واالستـــدامـة المالية
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القطاع غير النفطي
يقود النمو االقتصادي

مـــواصلة العـمل علـى
تنـــويــــع القاعدة االقتصادية 

االستمرار في تنمية وتمكين
القطاع الخاص 

التقـــدم في تنفيـــذ برامج تحقيق 
الرؤية والمشـــاريع الكبرى

مناخ استثماري
جاذب

تطوير البنية التحتية
والبيئة التشريعية

ميزانية 
عام 2020م

تمكين القطاع الخاص ..
آلفاق اقتصادية واعدة
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مواصلة اإلنفاق على برامج تحقيق الرؤية 
والمشاريع الكبرى ذات العائد االجتماعي 

واالقتصادي األكبر

دعم شبكة الحماية االجتماعية من خال
حساب المواطن وبدل غالء المعيشة وبرامج 

الحماية االجتماعية األخرى

مبادرات خطة تنمية القطاع الخاص
)حزم التحفيز(

التقدم في تنفيذ برنامج التخصيص
لتعزيز دور القطاع الخاص ورفع جودة الخدمات

أبرز المبادرات
لتحقيق أهداف 

ميزانية عام 2020م 
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560678754الدين

490467346االحتياطيات الحكومية

187-131-174-عجز الميزانية

%3-1,0791,0481,020إجمالي النفقات

%3-891877847النفقات التشغيلية

%1881721731النفقات الرأسمالية

%9-906917833إجمالي اإليرادات

%15-611602513اإليرادات النفطية

%2943153202اإليرادات غير النفطية

ميزانية 
عام 2020م

تنوع في اإليرادات .. 
ومراجعة أولويات اإلنفاق

اإليرادات

النفقات

عجز الميزانية

الدين واألصول 

فعلي
2018

توقعات
2019

ميزانية
2020

التغير السنوي
)2019 - 2020م(

المصدر: وزارة المالية
*تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

)مليــــــار ريــــال مالم يذكر غير ذلك(

19



إجمالي النفقات:

1,020
مليار ريال

اإلدارة 
العامة

البنود 
العامة

العسكري

التجهيزات 
األساسية 

والنقل

األمن 
والمناطق 

اإلدارية

الصحة 
والتنمية 
االجتماعية

الخدمات 
البلدية

التعليم

الموارد 
االقتصادية

28
141مليار ريال

مليار ريال

56
مليار ريال

182
مليار ريال

102
مليار ريال

167
مليار ريال

54
مليار ريال

193
مليار ريال

98
مليار ريال

إجمالي النفقات:

1,020
مليار ريال

اإلنفاق حسب القطاعات
تطوير البنية التحتية .. 

واالرتقاء بمستوى الخدمات
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أبرز مهام
القطاعـــــات

 دعم األجهزة اإلدارية والتشريعية والخدمة المدنية، ووزارة الخارجية، والمحاكم،
وخدمات الشؤون اإلسالمية، وفي مجال حقوق اإلنسان والعناية بالحرمين الشريفين

 الدفاع الوطني، والحرس الملكي، ورفع وتطوير القدرات العسكرية، والمدن والقواعد
 العسكرية، والمستشفيات والخدمات  الطبية العسكرية، والكليات والجامعات العسكرية،

وتوطين الصناعات العسكرية

 إمارات المناطق، واألمن الداخلي وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة والمخدرات
 والمؤثرات العقلية، ومكافحة اإلرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسالمة المرورية،

وإدارة اإلصالحيات، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، واألمن السيبراني

 البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة األنشطة الترفيهية
والمهرجانات والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن

 المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، واالبتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين
 الشريفين، ودعم األبحاث والتطوير واالبتكار، والمستشفيات الجامعية، ودعم

مصادر المعرفة

 الجانب الصحي ويشمل الخدمات الصحية واإلسعافية، والتشريعية واألبحاث،
 والجانب االجتماعي ويشمل خدمات الضمان، والرعاية االجتماعية والجانب الثقافي

واإلعالمي والرياضي والترفيهي وإدارة برنامج جودة الحياة

 البنية التحتية للبيئة والمياه والزراعة، وإنتاج المياه المحالة والصرف الصحي، ومصادر
 الطاقة والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة واالستثمار، وتنمية الصناعة،

 والصادرات ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط
المالي واالقتصادي

 الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، واإلسكان، واالتصاالت، وتقنية
 المعلومات، والخدمات البريدية والفضاء والمدن الصناعية مثل مدن الجبيل وينبع

ورأس الخير وجازان

 النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية،
 ونفقات التمويل، ومخصص حساب التوازن، والمساهمات في المنظمات الدولية،

والبرامج والمرافق الحكومية، واإلعانات، ومخصصات الطوارئ

اإلدارة العامة 

العسكري

 األمن 
 والمناطق

اإلدارية

 الخدمات 
البلدية

التعليم

 الصحة والتنمية 
االجتماعية

 الموارد 
االقتصادية

 التجهيزات 
 األساسية

والنقل

البنود العامة
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أهم إنجازات 
المملكــة علـــى 

المستوى الدولي

04



أهم إنجــازات 
المملكـــــة علـــى 

مستوى المشاركة 
الــدوليــــة

تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين
لعام 2020م

البيانـــات  لنشـــر  الخـــاص  للمعيـــار  المملكـــة  انضمـــام 
المالية واالقتصادية )SDDS( وتطبيق تقنية مشـــاركة 
البيانات )SDMX( كأول دولة بين دول مجموعة العشرين 
المنضمـــة إلـــى مؤشـــر SDDS. ويأتـــي ذلـــك فـــي إطـــار 
مواصلـــة العمل علـــى تعزيز الشـــفافية واإلفصاح المالي

انضمــام المملكــة إلــى مجموعــة العمــل المالــي 
)FATF( ممــا يعكــس جهودهــا فــي مكافحــة غســل 

األمــوال وتمويــل اإلرهــاب وانتشــار التســلح
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 انعكســـت خطـــط وجهـــود الحكومـــة فـــي تطويـــر وتحســـين منـــاخ األعمال وتنميـة
 المحتـــوى المحلـــي وتعزيـــز تنافســـية االقتصاد علـــى تحســـن ترتيـــب المملكة في

المؤشـــرات الدوليـة

أهم انجــازات 
المملكـــــة علـــى 

مستوى المؤشرات 
الــدوليــــة

شر
مؤ

ي 
 ف

ب
رتي

الت
ية

لم
عا

 ال
ية

س
اف

لتن
 ا

ة 
سي

اف
لتن

ب ا
رتي

ت
ية

لم
عا

ال
سة

مار
 م

لة
هو

س
ال

عم
أل

 ا

3

36th
اعتماد تقنية المعلومات واالتصاالت

استجابة الحكومة للتغيير

مؤشر القدرة على اإلبتكار

مؤشر حماية أقلية المستثمرين

+16

+5

+4

تظهر التقارير والمؤشرات الدولية تحسنًا 
ملحوظًا في تحسين بيئة األعمال

ضمـــن  األولــى  المرتبــة  المملكـــة  احتلــت 
قائمـــة أفضـــل عشـــر دول مـن حيـث التحسـن 
خــال  األعمــال  ممارســـة  ســـهولة  فـــي 

2019م العــام 

حققت المملكة 
أكبر تقدم بين الدول األكثر تنافسية

38th

2nd

36th

62nd

30

3rd

المصدر: تقرير التنافسية العالمي 2019م، منتدى االقتصاد العالمي

المصدر: تقرير ممارسة أنشطة األعمال لعام 2020م، مجموعة البنك الدولي

)IMD( 26المصدر: تقرير التنافسية العالمي 2019م، المعهد الدولي للتنمية اإلداريةth

الترتيـــب

التحســن

التحســن

مراتـب

مرتـبة

الترتيـــب

الترتيـــب

13 مرتـبةالتحســن
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بين اليوم والغد .. 
إنجازات ومستهدفات

05



اإلسكان
أبرز إنجازات عام 2019م

242 ألف أسرة سعودية استفادت من برامج وزارة اإلسكان.	 

توقيع 84 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية 	 
العقارية ووزارة اإلسكان.

تنفيذ 33 مشروعًا لتطوير البنية التحتية لحوالي 51 ألف    	 
قطعة أرض.

البدء في بناء 96 ألف وحدة سكنية بنظام البيع على الخارطة.	 

إطاق منصة بناة المساكن لتسهيل رحلة المستفيد في بناء 	 
المنازل حيث تغطي عملية البناء كاملة من التصميم.

إطاق منصة استدامة لتطبق من خالها مجموعة من األليات 	 
لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء.

إطاق منصة جود اإلسكان لدعم توفير الوحدات السكنية، ودفع 	 
اإليجارات عن األسر المحتاجة.
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أبرز مستهدفات عام 2020م

االستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة اإلسكان 	 
وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف 

ريال كحد أقصى للمواطنين المؤهلين.

تقديم الدعم المالي للراغبين في شراء وحدة سكنية جاهزة.	 

إنشاء وتنفيذ وطرح وحدات سكنية لمنتج البيع على الخارطة 	 
لمستفيدي وزارة اإلسكان.

تطوير أراضي وزارة اإلسكان لتوفير المنتجات السكنية لمستحقي 	 
الدعم السكني من خال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص 

واإلسكان التنموي.

تقديم برامج محفزة لتطوير البنية التحتية لألراضي البيضاء 	 
الخاضعة للرسوم من خال تقديم حوافز مالية مستردة.

توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتنفيذ وحدات سكنية لألسر 	 
المستفيدة من الضمان االجتماعي في مختلف مناطق المملكة.

اإلسكان
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الصحة

دشنت وزارة الصحة 4 مراكز لخدمات قسطرة القلب،7 مراكز 	 
لألورام، 3 مراكز للسمنة، 5 مراكز الضطرابات النمو والسلوك.

إطاق 4 أجهزة روبوت جراحي على مستوى المملكة، أكثرها 	 
لعمليات الجراحة العامة والمسالك البولية.

إنشاء وتشغيل مختبر الذكاء االصطناعي والتقنيات الصاعدة الذي 	 
يهدف إلى تطوير مختبر عالمي لألبحاث التقنية الصحية.

مشروع العيادات المتنقلة لتوفير 10 عربات لتقديم خدمات الرعاية 	 
الصحية األولية للوصول إلى المناطق الطرفية التي ال يتوفر بها 

خدمات صحية بنسبة تغطية بلغت 84%.

إطالق 200 عيادة طب أسنان محمولة وموزعة على مناطق 	 
المملكة وبالتنسيق مع وزارة التعليم، ويقدر عدد المستفيدين أكثر 

من 150 ألف طالب وطالبة خال العام الدراسي.

تشغيل 65 مركز إسعاف جديد.	 

إطاق برنامج نموذج الرعاية الصحية الحديث لارتقاء بخدمات 	 
الرعاية الصحية من خال ستة أنظمة رعاية.

تطبيق نظام "وصفتي" في 600 مركز صحي بهدف رفع مستوى 	 
الخدمات الصحية وضمان توفير األدوية.

أبرز إنجازات عام 2019م
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أبرز مستهدفات عام 2020م
التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خال فصل تقديم 	 

الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات مملوكة من 
الحكومة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة.

إنشاء إدارة المسوحات الصحية لتتبع عوامل الخطورة المسببة 	 
لألمراض المعدية وغير المعدية على مستوى المملكة.

إطاق المركز الوطني للبحوث الصحية.	 

إنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات 	 
في الخضروات والفواكة.

الصحة
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التعليم
أبرز إنجازات عام 2019م

استفاد أكثر من 71 ألف طالب وطالبة من البرامج    	 
الخاصة  بالموهوبين.

تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين والقيادات المدرسية بهدف تطوير 	 
مهاراتهم العلمية والعملية والشخصية التي تؤهلهم للتعامل مع 

الطلبة واتقانهم ألساليب التدريس الفعال.

تسجيل أكثر من 17 ألف بحث محّكم منشور صادر من المؤسسات 	 
التعليمية السعودية، وتسجيل 159 براءة اختراع.

افتتاح 32 مركز تطوير العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات 	 
)STEM( في 32 مدرسة في جميع مناطق المملكة والتي تسهم 

في تطوير قدرات الطاب واتجاهاتهم وميولهم.

بلغت نسبة االلتحاق اإلجمالية في برامج رياض األطفال حوالي 	 
%18 من إجمالي المواليد في المملكة. 

بلغت نسبة الطلبة المستفيدين من خدمات أندية الحي حوالي 	 
%13 من طالب التعليم العام. 

تدشين المنصة اإللكترونية سفير 2 لخدمة الطلبة المبتعثين 	 
والراغبين في الدراسة بالخارج.

تحقيق 65 مشاركة في المسابقات الدولية واإلقليمية، وتحقيق 	 
38 ميدالية ووسام من قبل طاب وطالبات التعليم العام )المرحلة 

المتوسطة والثانوية(.
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التعليم
أبرز مستهدفات عام 2020م

زيادة عدد البحوث الُمحّكمة المنشورة الصادرة من المؤسسات 	 
التعليمية السعودية لتصل إلى أكثر من 19 ألف بحث. 

زيادة فرص االلتحاق بمرحلة الطفولة المبكرة لتشمل جميع 	 
مناطق المملكة للوصول إلى نسبة التحاق تصل إلى 22%.

التحول نحو التعليم الرقمي من خال استخدام أساليب ومنهجيات 	 
تعليمية تفاعلية ومعاصرة.

افتتاح 77 مركز مدرسي يختص بنشر منهجية تطوير العلوم 	 
والتقنية والهندسة والرياضيات )STEM( من خال أفضل 

الممارسات والحلول العالمية.

تطوير االتحاد الرياضي للجامعات السعودية وتطوير االستراتيجية 	 
الوطنية للرياضة الجامعية من خال تطوير المنشآت الرياضية 

وتطوير الرياضة النسائية.
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العمل 
والتنمية 

االجتماعية
أبرز إنجازات عام 2019م

إطالق المنصة اإللكترونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر 	 
النسائية بهدف زيادة مشاركتها في المناصب القيادية.

تقديم قروض وبرامج تدريبية لمستفيدي الضمان االجتماعي، 	 
وكذلك مساعدة أكثر من 22 ألف مستفيد في الحصول على فرص 

للتوظيف من خال الشراكة مع القطاع الخاص. 

افتتاح 5 بيوت اجتماعية لرعاية األيتام ذوي الظروف الخاصة. 	 

تشغيل المنصة المعتمدة لبرنامج العمل عن بعد. 	 

بناء منصة العمل المرن )العمل بالساعة( والتي ُتمّكن أصحاب 	 
األعمال والباحثين عن العمل من توثيق العقود إلكترونيًا.

إطاق خدمة "معروفة" لتسهيل وتنظيم إجراءات استقدام  	 
العمالة المنزلية.

استفادة 1,237 موظفة من برنامج "قرة" لتوفير خدمات رعاية 	 
األطفال للنساء العامات.

فتح قنوات تخص العنف األسري من خال التواصل االجتماعي. 	 
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أبرز مستهدفات عام 2020م

افتتاح الواحات النموذجية وإسناد خدماتها للقطاعين الخاص وغير 	 
الربحي لتقديم خدمات الرعاية االجتماعية لكبار السن في المجتمع. 

مشروع تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات 	 
الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف األسري. 

توسيع خدمات الحماية االجتماعية وتغطية جميع المناطق 	 
الجغرافية من خال إنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية.

تصميم وإطالق برنامج ادخاري يهدف لخدمة عماء بنك التنمية 	 
االجتماعية من األسر المنتجة لتعزيز الوعي المالي وثقافة االدخار.

العمل 
والتنمية 

االجتماعية
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العدل
أبرز إنجازات عام 2019م

إطاق الوكاالت الخارجية لتقديم خدمة إلكترونية بالتعاون مع 	 
وزارة الخارجية بحيث تتيح لمنسوبيها المخول لهم إصدار وكاالت 

للرعايا السعوديين في الخارج من إصدار وكاالت رسمية ومسجلة 
في أنظمة وزارة العدل.

تدشين خدمة تراضي لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع 	 
إلكترونيًا "الصلح عن بعد" في كافة مراحلها من تقديم الدعوى إلى 

الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة.

افتتاح 15 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في 13 مدينة 	 
ضمن مبادرة "شمل" والتي تهدف إلى تقديم الدعم االجتماعي 

والنفسي ألطراف النزاع )الوالدين – واألطفال(.

تدشين مركز العمليات العدلي لتطوير لوحة بيانات تكاملية لقياس 	 
مؤشرات األداء لمتابعة أداء المحاكم وكتابات العدل.

إطاق خدمة السداد اإللكتروني لسداد المستحقات المالية في 	 
القضايا المختلفة من دون الذهاب إلى المحاكم المختلفة أو مراكز 

الخدمة للسداد.

إطاق خدمات توثيق الرهن العقاري في نظام الموثقين.	 

إطاق كتابات العدل المتنقلة لخدمة المستفيدين في العديد من 	 
مدن المملكة غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل، 

لتصل التغطية إلى 21 مدينة رئيسة.

إطاق خدمة "إشارة" وهي عبارة عن تطبيق يختص بالترجمة 	 
الفورية لفئة الصم في جميع المرافق.
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أبرز مستهدفات عام 2020م

العدل

تفعيل منظومة المصالحة لتسوية مختلف أنواع النزاعات من 	 
خال نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع 

كبديل مفضل لحل النزاع.

التوسع في كتابات العدل المتنقلة لتقديم خدمات توثيقية في 	 
مقار المستفيدين للفئات األكثر احتياًجا.

توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع 	 
القطاع غير الربحي.

نظام التوثيق المتكامل لتحقيق رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، 	 
كالوكاالت واإلقرارات الشرعية واإلنهاءات والعقود والتوثيق 

العقاري.
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الصناعة 
والثـــروة 

المعدنيـة 
أبرز إنجازات عام 2019م

اعتماد زيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعي إلى 105 مليار 	 
ريال لتمكينه من تحقيق دوره كمحرك مالي رئيس للتحول الصناعي           

في المملكة.

إقرار تحّمل الدولة المقابل المالي للعمالة الوافدة عن المنشآت 	 
الصناعية مدة خمس سنوات مما يخفف األعباء المالية عن 

المنشآت الصناعية وزيادة تنافسية قطاع الصناعة، ودعم القطاع 
الخاص.

إطالق منصة تعدين لخدمة المستثمرين في قطاع التعدين     	 
وتقديم 22 خدمة.

تدشين مركز األعمال لخدمة المستثمرين ضمن مجمع الدوائر 	 
الحكومية بمدينة ينبع لتوفير نافذة واحدة إلنجاز جميع ما يحتاجه 

المستثمر من خدمات.

إطاق النسخة األولى من المنصة اإللكترونية ضمن مبادرة إنشاء 	 
قاعدة بيانات وطنية مطورة للعلوم الجيولوجية
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أبرز مستهدفات عام 2020م
إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة والصحة 	 

والسامة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة 
التعدين وتطوير اللوائح لتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع.

تعديل نظام االستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خال إيجاد 	 
بيئة قانونية وتنظيمية مائمة لتعزيز جاذبية القطاع.

تنفيذ وتسويق عامة "صنع في السعودية".	 

تطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة 	 
على 100 مصنع قائم من خال برنامج اإلنتاجية الوطنية.

الصناعة 
والثـــروة 

المعدنيـة 
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االتصاالت 
وتقنيــــــــــة 

المعلومــات
أبرز إنجازات عام 2019م

الوصول إلى تغطية 327 ألف منزل في المناطق غير الحضرية 	 
بالنطاق العريض الاسلكي. 

ارتفاع متوسط سرعة اإلنترنت المتنقل إلى     	 
أكثر من 42 ميجابت/ثانية. 

احتلت المملكة المرتبة الثانية في قائمة دول مجموعة العشرين 	 
لمجموع تخصيص النطاقات الترددية المحددة عالميًا لتقديم 

خدمات االتصاالت المتنقلة.

تغطية 800 ألف منزل إضافي باأللياف الضوئية.	 

إطاق خدمات الجيل الخامس بشكل تجاري، وإضافة 400 ميجاهرتز 	 
في النطاق المتوسط )3.5 جيجا هرتز(، باإلضافة إلى نشر الجيل 

الخامس في الحرمين والمشاعر المقدسة وفي مطار نيوم. 

إطاق وتفعيل المقسم الوطني لإلنترنت لتحسين البنية التحتية 	 
الرقمية وتمكين المحتوى المحلي لإلنترنت. 

إطاق  األكاديمية السعودية الرقمية المختصة في بناء وتطوير 	 
القدرات الرقمية الوطنية لوظائف المستقبل المرتبطة بتقنيات 

الثورة الصناعية الرابعة. 
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أبرز مستهدفات عام 2020م

برامج االبتكار الرقمي والتي تهدف إلى تحفيز منظومة االبتكار 	 
وتمكين رواد األعمال.

البرنامج الوطني لتنمية التقنية والذي يهدف إلى تسريع تطوير 	 
منظومة التقنية من خال رفع مشاركة القطاع التقني في الناتج 

المحلي اإلجمالي ورفع مساهمته في المحتوى المحلي.

نشر شبكة  األلياف الضوئية بالمناطق الحضرية وتوفير التغطية 	 
ألكثر من مليوني منزل بحيث تصل نسبة المنازل المغطاة في 

المملكة لحوالي 60%.

االتصاالت 
وتقنيــــــــــة 

المعلومــات

39



البيئـة 
والميــاه 

والزراعـــــة
أبرز إنجازات عام 2019م

تشجير 6 مواقع في بعض مناطق المملكة بإجمالي يتخطى 600 	 
ألف شجرة.

إيصال خدمة الصرف الصحي للسكان والوصول إلى نسبة تغطية 	 
%57 وزيادة أطوال الشبكات 1,200 كم وإيصال الخدمات لحوالي       

مليون مستفيد.

إدخال أصناف جديدة لالستزراع السمكي، واستقطاب شركات 	 
عالمية للدخول في هذا المجال.

إطاق منصة إلكترونية للتداول التجاري للتمور للتعريف بالتمور 	 
السعودية وبيعها على المشترين داخل وخارج المملكة،تحوي 25 

متجرًا إلكترونيًا.

إطاق منصة "زراعي" اإللكترونية بهدف تسهيل اإلجراءات 	 
والمعامات ورفع كفاءة الخدمات.
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أبرز مستهدفات عام 2020م
زيادة نسبة تغطية مياه الشرب للسكان بإيصال خدمة المياه ألكثر 	 

من 868 ألف مستفيد جديد.

زيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي للسكان بإيصال خدمة 	 
الصرف الصحي ألكثر من 886 ألف مستفيد جديد. 

خفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة من مياه الصرف عن طريق 	 
الشبكة إلى صفر بالمئة وإغالق جميع المرامي. 

تأهيل 23 مزرعة نموذجية في مناطق المملكة لتطبيق 	 
الممارسات الزراعية الجيدة.

البيئـة 
والميــاه 

والزراعـــــة
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أهــــم المستهدفـــات  
على المدى المتوسط

06



الحفاظ على االنضباط المالي على المدى 
المتوسط من خال السيطرة على العجز    

والدين وإدارتهما

استمرار اإلصاحات الهادفة لرفع كفاءة إدارة 
الموارد المالية وفاعلية اإلنفاق

دعم شبكة الحماية االجتماعية

توجيه اإلنفاق بأنواعه للمجاالت ذات العائد 
االقتصادي واالجتماعي األعلى

ارتباط نمو اإليرادات غير النفطية بمعدالت 
تتسق مع نمو النشاط االقتصادي

التقدم في تنفيذ مشاريع وبرامج تحقيق الرؤية 
للتحول االقتصادي

أهم المستهدفات 
على المدى المتوسط

43



تقديرات 
المدى المتوسط 

تطوير البنية التحتية .. 
واالرتقاء بمستوى الخدمات

المالية العامة

المؤشرات االقتصادية
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