
 

 6002ديسمبر  30 

/ و  7102أضواء على الموازنة العامة  للمملكة العربية السعودية عن السنة المالية /  
/ 7102األداء اإلقتصادي  لعام /   

تم إعداد هذا التقرير باللغتين العربية و اإلنجليزية. في حال وجود أي اختالف )تباين( أو تعارض بين النسخة 
العربية و النسخة اإلنجليزية ، أو في حال عدم وضوح األفكار المعروضة في هذا التقرير يرجى اعتماد النص 

 األصلي المعروض باللغة اإلنجليزية.

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 مستعدون للمضي قدمًا ...

 ( ، إطالق مرحلة التحول 6002موازنة العام القادم )
 

كشفت المملكة العربية السعودية في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري النقاب  عن الموازنةة   «

بعد  اعتمادها بجلسة خاصة من قبل مجلس الوزراء. موازنٌة  6002العامة للمملكة للسنة المالية القادمة 
 632مليار ريال سةعةودي ) 090٪ ليصل إلى 2بة  6002توسعيٌة أخرى، قدرت نمو اإلنفاق الحكومي لعام 

زيادة سنوية في اإلنةفةاق هةي األعةلةى  6002مليار دوالر أمريكي(. هذا وقد تبنت موازنة العام القادم 
 .6003منذ عام 

رسالة واضحة عن قدرة المملكة على التعامل مع التقلبات الحادة فةي أسةواق  6002أرسلت موازنة عام  «

النفط، كما وجهت رسالة بالغة األهمية إلى المستثمرين )داخل وخارج المملكة العربية السعودية(،  إذ أن 
 التوجه التوسعي للموازنة كان ضروريًا الستعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.

إن التزام المملكة العربية السعودية بدعم النشاط اإلقتصادي من خالل استخدام الموارد المتاحة بطريقة  «

فعالة سيسهم من دون أدنى شك في رفد معدالت النمو اإلقتصادي بجرعة جديدة من التحةفةيةز األمةر 

 الذي نعتقد بأنه سينعكس على مجمل النشاط اإلقتصادي للملكة خالل العام القادم.

تخصيصات موازنة المملكة العربية السعودية 
     للعام المالي 

2017
 اإلنفاقحصة 

 وتوزيع اإليراد
2016 

 حصة اإلنفاق
 *وتوزيع اإليراد

التغير  نسبة
السنوي

 مليا   يا   عود  -ا يرادا  

480,000 اإليرادات النفطية 69.4% 333,803 65.0% 43.8% 

212,000 اإليرادات  ير النفطية 30.6% 180,000 35.0% 17.8% 

692,000 إجمالي ا يرادا  513,803 34.7%

 مليا   يا   عود  -ا نفاق المقد  

200,329 التعليم والتدري  22.5% 207,145 24.7% (3.3%)

47,261 الموارد اإلقتصادية 5.3% 36,798 4.4% 28.4% 

120,420 االجتماعيةالصحة والتنمية  13.5% 124,835 14.9% (3.5%)

52,164 التجهيزات والنقل 5.9% 30,827 3.7% 69.2% 

47,942 البلديات 5.4% 34,687 4.1% 38.2% 

287,541 األمن والقطا  العسكري 32.3% 281,494 33.5% 2.1% 

26,716 اإلدارة العامة 3.0% 28,464 3.4% (6.1%)

107,627 وحدة البرام  العامة   12.1% 95,750 11.4% 12.4% 

890,000 إجمالي ا نفاق المتو ع 840,000 6.0% 

(198,000) المتو ع   الع ز    الفا    (326,197) (39.3%)

 بعد إعادة توزيع مخصص الميزانية    المقدرة لموازنة ا*



 الصفحة     6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بيان الميزانية  –وزارة المالية   المصدر 

 اإليرادات والمصاري  المتوقعة
مليار ريال سعودي
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 الفا    العجز  المصروفات اإليرادات

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بيان الميزانية  –وزارة المالية   المصدر 

 اإليرادات والمصاري  الفعلية
مليار ريال سعودي
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 الفا    العجز  المصروفات اإليرادات

 .6002عجز الموازنة جاء دون التوقعات 

مةلةيةار ريةال  362بةتةسةجةيةل عةجةز قةدر   6002ر م التقديرات األولية للحكومة السعودية لعام 
بعجز  6002سعودي )األكبر على اإلطالق في تاريخ المملكة( إال أنها استطاعت الخروج من عام 

  - 6002أقل وطأة.  حيث من المتوقع أن تسجل الموازنة العامة  للدولة  فةي الةعةام الةجةاري 
مليار ريةال سةعةودي نةتةيةجةة الرتةفةا  اإليةرادات وانةخةفةاض وتةيةرة اإلنةفةاق.  692عجزًا وقدر   

وباستثناء الدفعات المستحقة عن السنوات المالية السابقة، يقدر أن يةبةلةإ  إجةمةالةي إنةفةاق 

مليار ريال سعودي مقارنة بةالةمةتةوقةع مةن قةبةل  068المملكة العربية السعودية للعام الحالي 
  مليار ريال سعودي. 040وزارة المالية في بداية العام عند 

 

 .6002عجز الموازنة جاء دون التوقعات 

استطاعت الحكومة السعودية الحفاظ عى التوازن المالي في العام الفا ةت عةلةى الةر ةم مةن 
اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط عن طريق التحكم بمسارات اإلنفاق ومراجعة وإعةادة تةحةديةد 
األولويات فيما يخص المشاريع القا مة والجديدة، في خطوة استراتيجية قصيرة األمد تهدف 
إلى تطويق اإلنفاق الحكومي بما يتناس  مع األوضا  الراهنة. في المقابل اتخذت الحةكةومةة 
قرارات ذات صبغة إصالحية تهدف إلى تقليص الدعم الحكةومةي  لسةلةع ر ةيةسةيةة بةمةافةيةهةا 

(. أضة  إلةى ذلةك 6060الوقود والماء والكهرباء )على أن يتم رفع كامل الدعم عنها في عام 
تفعيل العديد من قنوات اإليرادات  ير النفطية بةهةدف تةنةويةع مصةادر اإليةرادات بةعةيةدًا عةن 
النفط.األمر الذي إنعكس بشكل جلي في رفع حصة العا دات  ير النفطية كمعدل من إجمالي 

(. ور م الجهود السابق ذكةرهةا يةتةوقةع أن يسةتةمةر 0990٪ )األعلى منذ 32.28اإليرادات  إلى 
عند مستوى مرتفع. والذي يعتبر األعلى على اإلطالق بعد العجةز الةمةسةجةل  6002العجز لعام 

 مليار ريال سعودي. 328.0عند  6008في عام 

 

 (6002اإليرادات المالية للعام الجاري )

مليار ريال سعودي )أعةلةى بة  860مبلغًا وقدر   6002يتوقع أن يسجل إجمالي اإليرادات لعام 
٪ من المخطط له في بداية العام(، وذلك وفقًا لتقةريةر صةادر عةن وزارة الةمةالةيةة، ويةعةود 6.2

 الفضل كما أسلفنا إلرتفا  اإليرادات  ير النفطية. 

 

“ 
التوقعات أن يصل اإلنفاق الحكومي 

 068للمملكة العربية السعودية إلى 

6002 -مليار ريال للعام الجاري    

 

                   ” 



 الصفحة  3  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   
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 نسبة الدين إلى النات  المحلي اإلجمالي

 ارتفع الدين العام في المملكة للعام الثاني على التوالي
بيانات أولية      بيانات –نسبة م وية من النات  المحلي اإلسمي 

(قطا  الخزينة)بنك البالد   م سسة النقد العربي السعودي    وزارة المالية   المصدر 

 أمريكا
123.33%

بريطانيا

88.21%

 اليابان
266%

الصين
15.04%

تركيا
39.53%

ألمانيا

74.9%

المملكة العربية 
 السعودية 
  . %

اإلمارات العربية
المتحدة
15.68%

المكسيك
42.1%

 نسبة الدين للنات  المحلي اإلجمالي في بلدان مختارة
(القراءة األخيرة)نسبة م وية من النات  المحلي 

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر     المصدر 

إن ارتفا  العا دات على موجودات م سسة النقد العربةي السةعةودي ووالةرسةوم الةمةوضةوعةة 
على بع  السلع  )التبإ(  وخدمات االتصاالت كانت المحرك الر يس خل  ارتفا  اإليرادات  ةيةر 

كما أظهر بيان اإليرادات  ير النفطية الوارد فةي تةقةريةر الةمةيةزانةيةة . سةجةل  6002النفطية لعام 
٪ من إجمالي إيرادات الحكومة للعام الةفةا ةت 32.2إجمالي اإليرادات  ير النفطية، والتي تشكل 

مليار ريةال سةعةودي خةالل عةام  099إلى  6008مليار ريال سعودي خالل عام  028.9ارتفاعًا من 
مةلةيةار ريةال  369مبلغًا قدر   6002. في الوقت الذي سجلت فيه اإليرادات النفطية خالل 6002

٪، 62بمعدل قدر   6008مليار دوالر أمريكي(، وهو أقل من المسجل خالل عام  02.2سعودي )

 ٪.0.6وأقل أيضًا من المخطط في بداية العام بمعدل قدر  

 

 الدين العام والتصني  اال تماني 

بهدف الحد من األثار الناجمة عن تقليص اإلنفاق نتيجة لتراجةع أسةعةار الةنةفةط  ، ولسةد الةعةجةز 
المالي في الموازنة لجأت الحكومة السعودية لإلقتراض لتغطية إحتياجاتها. حيث بةلةإ إجةمةالةي 

 83.4مليار ريال سةعةودي ) 600.0من األسواق العالمية والمحلية مبلغًا قدر   6002الدين لعام 
 دوالر أمريكي(.

ولتفادي منافسة القطا  الخاص على السيولة المحلية ولةر ةبةة الةحةكةومةة فةي تةنةويةع مصةادر 
مليارات دوالر  00وأدوات الدين فقد لجأت  إلى أسواق الدين العالمية، حيث اقترضت ما يعادل 

 02.8( ومةا يةعةادل Syndicated loanأمريكي من المصارف األجنبية على شكل قرض مةجةمةع )
مليار دوالر أمريكي عن طريق إصدار سندات دولية القت إقةبةااًل واسةعةًا. لةيةبةلةإ إجةمةالةي ديةن 

مليار ريال سعودي مع نهاية العام الجاري ،  302.8المملكة العربية السعودية )المحلي والدولي( 
. على الر م من ارتفا  رقم المةديةونةيةة فةي 6008٪ من المسجل خالل عام 066.0وهو أعلى بة 

المملكة لمستويات قياسية إال أن نسبة الدين إلى النات  المحلي اإلجمالي في المملكة مايزال 
عند مستويات منخفضة مقارنة بدول مجموعة العشرين على سبيل المثال. من الةمةفةتةرض أن 
تستمر الحكومة في اإلقتراض خالل العام القادم لتمويل العجز الناجم عن  الزيادة المقترحة في 
اإلنفاق مع العلم أن الحكومة ستتبع نفس السياسة المالية السابقة عن طةريةق تةنةويةع مصةادر 

 اإلقتراض لتكون محلية وعالمية. 

في هذا السياق من الجدير بالذكر أن الحكومة قد تبنت استراتيجية واضحة المعالم فيمةا يةخةص 
إدارة الدين الحكومي تقوم  هذ  اإلسترتيجية على عدة مبادئ من أهمها أال تتجاوز نسبة الديةن 

% في الوقت الةذي تسةعةى فةيةه الةمةمةلةكةة لةرفةع مسةتةوى 30للنات  المحلي اإلجمالي حدود 
 .  A0مقارنة بالمستويات الحالية عند   AA6التصني  اإل تماني بنقطتين إلى مستويات 

“ 
انخفضت عا دات النفط للعام الحالي 

مليار ريال سعودي  369إلى   

 

                   ” 



 الصفحة  4  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

التعليم والتدري 

  % 

الموارد اإلقتصادية

 % 

الصحة والتنمية اإلجتماعية

  % 

التجهيزات والنقل

 % 

البلديات

 % 

األمن والقطا  العسكري

  % 

اإلدارة العامة

 % 

وحدة البرام  العامة  

  % 

     حصة القطاعات الر يسية من اإلنفاق المخطط لعام 
نسبة م وية من إجمالي اإلنفاق

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بيان الميزانية  –وزارة المالية   المصدر 
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 النات  المحلي اإلجمالي القطا  الحكومي القطا  الخاص القطا  النفطي

(قطا  الخزينة)بنك البالد   الهي ة العامة لإلحصاء     المصدر 

 مساهمة القطاعات التن يمية في نمو النات  المحلي اإلجمالي
نسبة م وية

هذا ومن المنتطر أن تعمد الحكومة للمزيد من تنويع أدوات الدين الحكومي بةمةا فةيةهةا اسةتةخةدام 

 الصكوك محليًا وعالميًا بما يخدم تتفيذ استرتيجية طويلة األجل في هذا السياق. 

 

 :6002أداء االقتصاد الكلي لعام 

أصدرت الهي ة العامة لإلحصاءات في المملكة العربية السعودية تقديراتها األولية للنات  الةمةحةلةي 
. وأظهرت 6008باإلضافة إلى القراءة المعدلة للنات  المحلي اإلجمالي لعام  6002اإلجمالي لعام 

 .6009البيانات نموًا في النات  المحلي اإلجمالي  الحقيقي بمعدل هو األبطأ منذ عام 

، مةا يةعةكةس تةبةاطة  6002سجل النات  المحلي الحقيقي للقطا  الخاص نموًا طفةيةفةًا خةالل عةام 
٪ 0.0النشاطات االقتصادية المحلية السنة الماضية. حقق القطا  الخاص نموًا بمعدل سنوي قدر  

(. هذا وكانت مساهمة القطا  الخاص في نمو النات  الةمةحةلةي 0902)األدنى منذ  6002خالل عام 
٪(. حيث أبدى القطا  حذرًا تجا  االلتزام باستثمارات جديدة. وعلى 0.04اإلجمالي أقرب إلى الصفر )

العموم فقد تراجع اإلنفاق على األصول الثابتة على مستوى اإلقتصاد الوطني بشكل كبير خةالل 

، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى حالة الاليقين التي اتسمت بها التطورات األخيرة في 6002عام 
 أسواق النفط. 

٪، وفقًا لبةيةانةات أولةيةة صةادرة عةن الةهةية ةة الةعةامةة 0.8حقق القطا  الحكومي نموًا بمعدل قدر  
)  0900لإلحصاءات، وهو أدنى بكثير من النمو المحقق في العام السابق له، واألدنةى مةنةذ عةام 

٪ خةالل عةام 3.4٪(. سجل النات  المحلي الحقيقي للقطا  النفطي نموًا بمعدل سنوي قدر  0.32
٪. هذا وقد ساهم الةقةطةا  الةنةفةطةي بةمةا 8.3عند  6008، وهو أقل من المسجل خالل عام 6002

٪. ارتةفةع  انةتةاج  0.4والةمةقةدر بةة  6002٪ من نمو النات  المحلي الحقيقي خالل عةام 000نسبته  
٪ مةقةارنةة بةالةفةتةرة 6.3المملكة من الخام  في األشهر العشرة األولى حتى أكتوبر بةمةعةدل قةدر  

 نفسها من العام السابق

 

 (6060ن رة على العام المقبل )بداية مرحلة التحول التي تنتهي في عام 

سي من للمملكة أساسًا ماليًا أكثر  6002إن النه  المالي المتوازن الذي اعتمدته الحكومة خالل عام 
على وجه الخصوص(. ومما ال شك فيه  6060  -6002استدامة واستمرارية خالل األعوام القادمة )

 ستمهد الطريق أمام تطبيق برنام  التحول الوطني.   6002أن برام  اإلصالح المطبقة خالل عام 



 الصفحة  5  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

موازنة توسعية أخرى تأكةيةدا إلسةتةمةرار الةحةكةومةة  6002تبنت المملكة العربية السعودية لعام 
بدفع عجلة االقتصاد )كون اإلنفاق الحكومي أحد أهم محركات النمو اإلقتصادي(.  يتوقع وفقًا 

مليةار ريةال سةعةودي ) 090٪ ليسجل 0نمو اإلنفاق الحكومي بمعدل قدر   6002لموازنة عام 
مةلةيةار ريةال  068والذي بلإ  6002مليار دوالر أمريكي( مقارنة باإلنفاق المحقق خالل عام  632

 سعودي. 

ويبقى التركيز في توزيع مخصصات الموازنة على قطاعات األمن والتعليم والرعايةة الصةحةيةة 
والبنية التحتية باإلضافة إلى المواصالت. من جهة أخةرى، سةيةتةم تةوجةيةه حصةة ضةخةمةة مةن 

مةلةيةار  46إلى برنام  التحول الوطني. حيث تم تخصيص مبةلةإ قةدر   6002اإلنفاق خالل عام 
مةلةيةار ريةال سةعةودي.  9عةنةد  6002ريال سعودي لدعم البرنام  مقارنة بالمخصص خالل عام 

 6000مليار ريال سعودي للبرنام  بين عامي  602عالوة على ذلك، سيتم تخصيص مبلإ قدر  
 مليار ريال سعودي لكل عام. 26بوسطي قدر   6060و

وفيما يلي نستعرض أهم جوان  اإلنفاق التي أفصح عنها بيان الموازنة العامة الصادر عن 
 . 6002وزارة المالية للسنة المالية القادمة 

 
 قطا  اإلدارة العامة 

مبادرة تهدف  42تضمنت الميزانية تحت هذا البند مشاريع وبرام  جديدة لمبادرات يبلإ عددها 

فيما يتعلق بمختل  الوزارات، وذلك بتطةويةر األداء  6060لدعم تطبيق برنام  التحول الوطني 
 فيها.

 القطا  العسكري وقطا  األمن  
ويتضمن مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قا مة لرفع القدرات الةعةسةكةريةة، كةذلةك اإلسةكةان 
والمنشآت. أما بالنسبة لقطا  األمن، فقد خصصت الميةزانةيةة تةمةويةاًل لةلةمةشةاريةع الةجةديةدة 

 والقا مة التابعة لوزارة الداخلية وقطاعاتها األمنية.

 

 قطا  البلديات 
ستوجه المخصصات لدعم كافة المشاريع الجديدة والقا مة بمةا فةي ذلةك تةطةويةر وتةحةسةيةن 

مليار ريال سعودي لمشاريع  4أن مة اإلدارة وتطوير أن مة إدارة النفايات. هذا وخصص مبلإ 
 برنام  التحول الوطني.

 

 

“ 
تبنت المملكة العربية السعودية لعام 

موازنة توسعية أخرى تأكيدا  6002

إلستمرار الحكومة بدفع عجلة 

 االقتصاد  

 

                   ” 

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

26,716 28,464 26,770

2017 2016

اإلدارة العامة

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
( 6.1%) اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي ( 6.0%)

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

287,541 281,494 305,723

2017 2016

األمن والقطاع العسكري

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي 2.1%   8.6% 

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

47,942 34,687 24,961

2017 2016

البلديات

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي 38.2%  ( 28.0%)



 الصفحة  2  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 قطا  التعليم 
سيغطي اإلنفاق على التعليم جوان  كمية ونوعية يتضمنها القطا ، حيث تم تخصيص مبالةإ 
لبناء مدارس وم سسات تعليمية جديدة باإلضافة إلى استكمال تأهيةل كةلةيةات الةبةنةات. كةمةا 

 سيتم االستمرار بتخصيص مبالإ لمشرو  تطوير التعليم العام وبرنام  االبتعاث.

 قطا  الصحة والتنمية االجتماعية 
تتضمن الميزانية استكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومةراكةز رعةايةة صةحةيةة بةجةمةيةع مةنةاطةق 

 المملكة. وفيما يخص الخدمات االجتماعية سيتم العمل على تطوير عدد من المدن الرياضية.

 
 قطا  الموارد االقتصادية والبرام  العامة 

مبالإ لمشاريع توفير ميا  الشرب وتعزيةز مصةادر الةمةيةا  وتةوفةيةر  6002خصصت ميزانية عام 
خدمات الصرف صحي وبناء السدود وحفر اآلبار، هذا باإلضافة إلى توسةيةع الةبةنةيةة الةتةحةتةيةة 

 للمدن الصناعية واإلنفاق على المشاريع المعتمدة في السنوات المالية السابقة.

 قطا  التجهيزات األساسية والنقل 
مبادرة لتطوير الطرق والموانئ والقطةارات  002تتضمن ميزانية هذا القطا  مشاريع وبرام  لة 

 والمطارات وخدمات البريد ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية.

 

 

 

 
 

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

47,261 36,798 38,248

2017 2016

الموارد اإلقتصادية

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي 28.4%   3.9% 

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

120,420 124,835 101,435

2017 2016

الصحة والتنمية اإلجتماعية

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
( 3.5%) اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي ( 18.7%)

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

52,164 30,827 37,584

2017 2016

التجهيزات والنقل

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي 69.2%   21.9% 

المخطط إنفاقه - مليار ريال سعودي اإلنفاق المخطط - ريال سعودي اإلنفاق الفعلي - ريال سعودي

200,329 207,145 205,826

2017 2016

التعليم والتدريب

اإلختالف بين المخطط للعام الحالي والمخطط 

للعام الفائت
( 3.3%) اإلخنالف بين اإلنفاق المخطط والفعلي ( 0.6%)



 الصفحة  2  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

 اإليرادات المتوقعة للعام القادم  

مليار ريال سعودي، بمعدل نمو  296مبلغًا قدر   6002يتوقع أن تسجل اإليرادات المالية لعام 
، مةا يةعةكةس ارتةفةا  اإليةرادات الةنةفةطةيةة و ةيةر 6002٪ عما كان عليه في موازنة عام 30قدر  

٪ 29.4مليار ريال سعودي ) 400النفطية. حيث يتوقع أن تسجل اإليرادات النفطية مبلغًا قدر  
٪. 42بمعدل قدر   6002من إجمالي اإليرادات(، وهو أعلى من مبلإ اإليرادات المحققة لعام 

مةلةيةار ريةال سةعةودي.  606٪ لتسجل 2.8كما يتوقع ارتفا  اإليرادات  ير النفطية بمعدل قدر  
 هذا وقد لعبت اإلصالحات المالية األخيرة دورًا هامًا في تحسين اإليرادات  ير النفطية.

أعلنت حكومة المملكة العربية السعودية خالل العام الماضي عن حزمة من الخةطةط الضةروريةة 
لزيادة اإليرادات  ير النفطية بما في ذلك زيادة الرسوم الحكومية وتطبيق ن ام ضريبة القيمة 

) زيةادة الضةريةبةة عةلةى  6002المضافة. وقد جرى تطبيق جزء من هذ   اإلصالحات خالل عةام 
. وسةيةتةم بةدء 6002تأشيرات الدخول إلى المملكة ( ، كما تم اقتراح المزيد من الرسوم لعةام 

 .6000٪ في دول الخلي  العربي خالل عام 8تطبيق القيمة المضافة بنسبة 

إنه لمن الم كد أن تطبيق اإلصالحات المالية على نطاق واسع سيفضي إلى تحسةن الةنة ةرة 
المستقبلية المالية القتصاد المملكة العربية السعودية  االقتصاد األكبر في المنةطةقةة عةلةى 

 المدى القري  والمتوسط.   

 

 ن رة مستقبلية على االقتصاد العالمي والتطورات في أسواق الطاقة 

شهدت األنشطة االقتصادية على الصعيد العالمي تحةسةنةًا فةي الةنةصة  الةثةانةي مةن عةام 
. كما 6002٪ خالل عام 3.0، ومن المقدر أن يسجل االقتصاد العالمي نموًا بمعدل قدر  6002

، إال أنةه مةن 6002تشير التوقعات إلى استمرار االقتصاد بالنمو بوتيةرة مةتةوازنةة خةالل عةام 
 المتوقع أن يبقى دون مستويات ماقبل األزمة المالية. 

ر م ما تواجهه اقتصاديات الدول المتقدمة من تحديات كبرى )حالة عدم االستقرار السةيةاسةي 
في الواليات المتحدة األمريكية، مسار النمو البطيء في اليابان، حالة الاليقين فةيةمةا يةخةص 
عالقة المملكة المتحدة باالتحاد األوروبي(، إال أن م شرات االقتصاد الكلي قد اكتسبت بع  
الزخم خالل الفترة األخيرة.سجلت م شرات مديري المشتةريةات الصةنةاعةي والةخةدمةي ارتةفةاعةًا 
تدريجيًا في كل من الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا والصين. في الوقت الةذي أبةدت فةيةه 

  م شرات ثقة األعمال تحسنًا ملحوظًا خالل الربع الثالث من العام الجاري

SOURCE : MOF  | BANK ALBILAD TREASURY DIVISION
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طاقة اإلنتاج 
القصوى

 طاقة اإلنتاج القصوى–إنتاج دول أوبك اليومي من النفط 
أل  برميل يوميًا 

 أسواق النفط  -اإل الق األسبوعي 
سعر البرميل بالدوالر األمريكي 

(قطا  الخزينة)بنك البالد   بلومبر    المصدر 
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 أسعار العقود اآلجلة لخام  رب تكساس، سعر اإل الق األسبوعي

 أسعار العقود اآلجلة لخام برنت ، سعر اإل الق األسبوعي 



 الصفحة  8  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   

استطاعت دول من مة أوبك م خرًا الوصول إلى اتفاق بشأن تخفي  اإلنتاج الةنةفةطةي إلةى 
. 6002مليون برميل خالل أكتوبر  33.2مقارنة بة 6002مليون برميل نفط يوميًا خالل عام  36.8

دوالر للبرميل. هذا ويتوقع أن  80لينت  عن ذلك ارتفاعًا في أسعار النفط الخام فوق معدالت 
مليون برميل يوميًا خالل الةعةام الةمةقةبةل وذلةك  0.6يتراجع إنتاج الواليات المتحدة األمريكية بة 
 وفقًا لتقرير صدر م خرًا عن من مة أوبك.

 

من جهة أخرى، فإن تغيير األن مة والضوابط الخاصة باإلستثمار في مجال الطاقة )خاصة فةي 
مجل التنقي  عن النفط( في الواليات المتحدة األمريكية )كما وعد الر يس المنتخة ( سةتة دي 
حتمًا إلى تخفي  تكالي  اإلنتاج األمر الذي قد ينعكس سلبًا ولو بشكل بسةيةط عةلةى أسةعةار 

دوالر أمةريةكةي بةيةن  26  -  82الخام )يتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام إلى مستوى مةا بةيةن 

 (.6009و 6002عامي 

 

 . 6002ن رة مستقبلية على إقتصاد المملكة العربية السعودية 

أي توقعات لنمو النات  المحلي اإلجمالةي فةي الةمةمةلةكةة الةعةربةيةة  6002لم تحدد موازنة عام 
السعودية للعام القادم ، لكننا نعتقد أن األداء اإلقتصادي للعام القادم سيكةون مةبةشةرا  فةي 

 ضوء التزام الحكومة بدعم االقتصاد باستخدام المصادر الحكومية بطريقة أكثر كفاءة. 

هذا وقد أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو اإلقتةصةادي فةي الةمةمةلةكةة لةعةام  
٪ وذلك في تقرير  األخير عن الن رة المستقبلية على االقتصاد العالمي. لةكةن 0.6عند  6002

وبالن ر إلى موازنة العالم القادم الصادرة م خرًا وأسعار النفط التي يتوقع لهةا االسةتةمةراريةة 
نتيجة اتفاق دول من مة أوبك، نعتقد أن م شرات االقتصاد السعودي ستدفع بعجلة الةنةمةو  

 وبوتيرة أسر  خالل العام المقبل.

 

 



  

 
   اد حسين

 كبير المتعاملين
+922 00 429  0800 

S.hussain@bankalbilad.com 

 

   ا م ر   م ح مود   ا لوفور هوو د 

 م د ي ر   عةا م   قةطةا     ا لةخةز يةنةة 
+922 00 429  0600 

Sm.farhoud@Bankalbilad.com 
 

 
 العمال  األجنبية

+922 00 429 0606 
+922 00 429 0000 Ext. 9464 

Fxdesk@bankalbilad.com  
 

 
 أ واق النقد

+922 00 429 0938 
+922 00 429 0000 Ext. 9462 
Mmdesk@bankalbilad.com  

 
 المبيعا  واألو اق النقدية

+922 00 429 0000 
Salesdesk@bankalbilad.com  

 
 الدعم و تطوير المنت ا  

+922 00 429 0620 
Halosaimi@bankalbilad.com  

 ت     ا ع ق ا د   ت ز ر يتتر   ا لتتمتو ا ز نتتة   و تتحتر يتر     متن   قت ت      

 ق ا ة م ة   ا ت صتا       ا لت ت  يتتنتة   

 ع ب د   ا ل كوور يووم   إ بور ا هويوم   ا لوق ا د        

 مةحةلةةل   أ و ل         ا أل بةحةا ث   ا إل قةتةصةةا د يةة 

 +922 00 429 0692 

+922 84 600 0828 

Aialkadri@Bankalbilad.com 

 

 إخالء المس ولية

 إخالء مس ولية محرر التقرير

يصرح محلل )المحللين( األبحاث المس ول عن هذا المحتوى أن وجهات الن ر المنسوبة إليه والمتضمنة في هذا التقةريةر تةعةبةر عةن وجةهةة نة ةر  

وحد  في المسا ل التي تم التطرق إليها. إن تعويضات الم ل  لم وال ولن ترتبط أو تتأثر بشكل مةبةاشةر أو  ةيةر مةبةاشةر بةتةوصةيةات مةحةددة أو 

ن وجهات ن ر معينة يتضمنها التقرير. كما أن وجهة ن ر الم ل  ال تعبر بالضرورة عن وجهة ن ر بنك البالد وهي عرضة للتغيير في أي وقةت دو

 سابق إنذار.

 إفصاحات إضافية

، إال فةي   6002   ديسةمةبةر     66. يرجع تاريخ جميع بيانات السوق المذكورة ضمن التقرير إلى   6002   ديسمبر     30يرجع تاريخ التقرير  إلى  

 حال تم التطرق إلى  ير ذلك في التقرير.

 إخالء المس ولية 

نةه أعد هذا التقرير أل راض المعلومات فقط. ال ينبغي أن يفسر على أنه عرض للبيع أو للشراء  أو لالشتراك في أي استثمار. على الةر ةم مةن أ

تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من عدة مصادر يعتقد بأنها موثوقة وذات مصداقية عةالةيةة ، فةإن بةنةك الةبةالد ال يضةمةن 

 اكتمالها أو دقتها. وفقا للقوانين واألن مة المعمول بها في المملكة العربية السعةوديةة لةن يةكةون بةنةك الةبةالد أو أي مةن فةروعةه أو شةركةاتةه

الشقيقة أو أي من المدراء أو الموظفين لديه مس وال أو يتحمل أي مس ولية من أي نةو   كةان عةن أيةة خسةارة أو ضةرر نةاجةم عةن  اسةتةخةدام 

 المعلومات الواردة في هذا التقرير. 

 في حال اختالف محتوى النص الموجود باللغة العربية عن ذلك الموجود باللغة اإلنكليزية يرجى اعتماد النص األصلي ) اللغة اإلنكليزية( 

 الصفحة  9  6002أضواء على الموازنة العامة   -أبحاث الخزينة  

، المملكة العربية السعودية ، الرياض   6102جميع الحقوق محفوظة لبنك البالد   
، للمزيد من التفاصيل يرجى العودة إليه في نهاية هذا التقرير.ضوء إيضاح إخالء المسؤولية يقرأ هذا التقرير في   


