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امللخص التنفيذي

أهم النقاط األساسية مليزانية العام 2019م هي:

النفقات: زيادة اإلنفاق الحكومي خالل العام 2019م بمعدل 7.3% عن العام السابق ليصل إىل أكرب إنفاق يف تاريخ اململكة بقيمة 1.106 مليار ريال سعودي، 	 

مقارنة بإنفاق 10.30 مليار ريال سعودي للعام 2018م.

اإليرادات: زيادة يف اإليرادات الحكومية املقدرة للعام 2019م بمعدل 9% عن العام السابق إىل ما يقارب 975 مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات 895 مليار 	 

ريال سعودي للعام 2018م. تعترب اإليرادات املقدرة للعام 2018م أعىل بحدود 1.5% من التقديرات السابقة بإيرادات 882 مليار ريال سعودي والتي تم اإلعالن 

عنها يف بيان امليزانية التمهيدي الصادر يف أكتوبر 2018م.

العجز املايل: يقدر العجز املايل للعام 2019م بحدود 131 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 4.2% من الناتج املحيل اإلجمايل، وهو تحسن يف العجز إذا ما قارناه 	 

بعجز قيمته 136 مليار ريال ســعودي يف ميزانية العام 2018م )4.6% من الناتج املحيل اإلجمايل( وتحسن كبري من العجز للعام 2017م بقيمة 238.5 مليار 

ريال سعودي. العجز الفعيل املقدر للعام 2018م هو أقل بنسبة 8.1% من العجز املقدر سابقا بحدود 148 مليار ريال سعودي )5% من الناتج املحيل اإلجمايل( 

املدرج يف بيان التمهيدي مليزانية 2019م.

نمو الناتج املحيل اإلجمايل: من املتوقع أن يحقق االقتصاد نمو بمعدل سنوي 2.6% للعام 2019م مقارنة بنمو 2.3% للعام 2018م، حيث تم مراجعة تقديرات 	 

نمو الناتج املحيل اإلجمايل للعام 2018م بمعدل 2.1% سابقا واملذكورة يف اإلعالن التمهيدي مليزانية 2019م.

الدين العام: تشري التوقعات إىل زيادة يف الدين العام ليصل إىل 678 مليار ريال سعودي بحلول نهاية العام 2019م )21.7% من الناتج املحيل اإلجمايل(، مقارنة 	 

بدين يقارب 560 مليار ريال ســعودي )19.1% من الناتج املحيل اإلجمايل( مع نهاية 2018م، مما يعني إصدار أدوات دين خالل 2019م بحدود 118 مليار 

ريال سعودي.

نظرة عامة: تشري ميزانية اململكة إىل إيجابيات لالقتصاد السعودي، حيث أن زيادة اإلنفاق تدعم النمو االقتصادي من حيث اإلنفاق الحكومي واملعنويات بصفة 	 

عامة. تم يف نفس الوقت تخفيض العجز املستهدف، مما يساعد الحكومة يف خطتها ملوازنة اإليرادات والنفقات. عموما، يبدوا أن تقديرات اإليرادات النفطية تعتمد 

عىل أســعار نفط مرتفعة )بحدود 80 دوالر أمريكي للربميل أو أكثر، وفقا لتقارير إعالمية اعتمادا عىل تقديرات املحللني(. علينا االنتظار لنرى إذا ما ســينجح 

اتفاق أوبك وحلفائها من الدول املنتجة للنفط يف تحقيق االســتقرار ألسعار النفط عند مستويات سعرية مرتفعة. نعتقد أنه حتى يف سيناريو تراجع اإليرادات 

النفطية، فإن لدى الحكومة فرصة تمويل اإلنفاق املســتهدف من خالل االقرتاض، حيث ال تزال نســبة القروض إىل الناتج املحيل اإلجمايل أقل بشكل كبري من 

نظرياتها يف األسواق الناشئة. عموما، تبدو امليزانية داعمة للنمو االقتصادي يف 2019م.

ميزانية 201٨م: زيادة اإلنفاق يحفز االقتصاد

ميزانية 2019م هي األكرب يف تاريخ اململكة العربية السعودية، بزيادة يف اإلنفاق بمعدل 7.3% عن العام السابق إىل 1.106 مليار ريال سعودي. تتجه معظم الزيادة 

يف اإلنفاق بشــكل رئييس إىل زيادة بنسبة 20% يف اإلنفاق الرأسمايل عن العام الســابق إىل 246 مليار ريال سعودي، حيث تتجه نحو تطوير البنية التحتية وتحسني 

جودة الخدمات الحكومية يف إطار برنامج رؤية اململكة 2030. 

عامل آخر مهم يف اإلنفاق الحكومي، املرسوم امللكي الذي أصدره امللك سلمان لزيادة مخصصات بدل غالء املعيشة الشهري للمواطنني )أعلن يف بداية عام 2018( ملدة 

عام واحد. تشــمل هذه البدالت: تكلفة بدل غالء املعيشة بمبلغ 1000 ريال سعودي شهريا ملوظفي الحكومة والعسكريني ملدة عام واحد، وبدل شهري بمقدار 500 

ريال ســعودي ملدة عام للمتقاعدين واملســتفيدين من نظام التأمينات االجتماعية، و10% أيضاً زيادة يف رواتب الطالب. من املتوقع أن تبلغ النفقات التشغيلية 860 

مليار ريال سعودي أو 77.8% من إجمايل النفقات يف عام 2019م.

يتوقع ارتفاع إجمايل اإليرادات للعام 2019م عن العام السابق بنسبة 9% لتصل إىل 975 مليار ريال سعودي، بدعم من زيادة اإليرادات النفطية بمعدل 9% إىل 662 

مليار ريال سعودي، بينما ترتفع اإليرادات غري النفطية خالل نفس الفرتة بمعدل 8.7% إىل 313 مليار ريال سعودي. 

امللخص التنفيذي والنظرة



ديسمرب ٢٠١٨م3

نظرة عىل ميزانية اململكة للعام ٢٠١9

١,١٤٥
١,٠٣٥

٩١٣

٤٤٦
٣٢٩

٤٤٠

٦٠٨ ٦٦٢

١٠٣

١٢١

١٣١

١٦٩

١٩٩

٢٥٦

٢٨٧
٣١٣

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٢٠٠

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨
 متوقع

٢٠١٩
متوقع

اإليرادات الغري نفطيةاإليرادات النفطية

يقدر العجز املايل للعام 2019م بحدود 131 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 4.2% من الناتج املحيل اإلجمايل، أقل من العجز املتوقع للعام 2018% من الناتج املحيل 

اإلجمايل(؛ بينما من املتوقع أن يصل إجمايل االحتياطيات الحكومية إىل 496 مليار ريال سعودي )15.9% من الناتج املحيل اإلجمايل(.

من املتوقع نمو االقتصاد الســعودي بنسبة 2.3% خالل العام 2019م بنســبة 2.6% مقارنة بنمو 2.3% يف العام 2018؛ بدعم من اإلصالحات االقتصادية املتعددة 

وتعزيز فرص االســتثمار من خالل زيادة مشــاركة القطاع الخاص. أعلنت الحكومة أنها ستطرح برامج الخصخصة ومشــاريع اإلنفاق الرأسمايل لتعزيز القطاع 

الخاص، حيث ســيقوم صندوق االستثمارات العامة بدور رئييس يف ذلك. بنسبة 3.7% البالغ 136 مليار ريال سعودي )4.6% من الناتج املحيل اإلجمايل(. ستواصل 

الحكومة سياســة تمويل العجز املايل من خالل الجمع بني زيادة الدين العام واســتخدام االحتياطيات. من املتوقع أن يصل إجمايل الدين العام إىل 678 مليار ريال 

سعودي بنهاية العام 2019 )21.7(.

الشكل1: تفاصيل اإليرادات )مليار ريال سعودي(

املصدر: وزارة املالية، “إي إستيماتس”، إف فوركاست
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امليزانية املالية (مليار ريال سعودي) - يسار امليزانية املالية (النسبة من الناتج املحيل اإلجمايل) - يمني

الشكل 2: امليزانية املالية السنوية )مليار ريال سعودي(

املصدر: وزارة املالية، "إي إستيماتس"، إف فوركاست
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ميزانية 201٨م: تحسن جيد يف أداء امليزانية

يوجد تحســن كبري يف األداء املايل واالقتصادي للمملكة العربية الســعودية يف العام 2018 م، حيث انخفض عجز امليزانية إىل 136 مليار ريال سعودي أو 4.6% من 

الناتج املحيل اإلجمايل، أقل من العجز املايل للعام 2017 بنســبة 43% البالغ 238 مليار ريال سعودي )9.3% من الناتج املحيل اإلجمايل(، كما انخفض العجز يف العام 

2018م بنســبة 8.1% عن العجز املقدر سابقا بحدود 148 مليار ريال سعودي )5% من الناتج املحيل اإلجمايل( املدرج يف بيان امليزانية التمهيدي الصادر يف أكتوبر. 

يقدر نمو الناتج املحيل اإلجمايل خالل العام 2018م بمعدل 2.3% مقارنة بنمو 0.7% يف العام 2017م، وذلك نتيجة لزيادة أســعار وإنتاج النفط بالتوازي مع نمو 

القطاع غري النفطي. رفعنا توقعاتنا لنمو الناتج املحيل اإلجمايل خالل عام 2018م بدال من نمو بنسبة 2.1% يف بيان امليزانية التمهيدي.

من املتوقع ارتفاع إجمايل اإليرادات بنســبة 29.4% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام الســابق لتصل إىل 895 مليون ريال سعودي )أعىل بنسبة 1.5% من التقديرات 

الســابقة البالغة 882 مليون ريال سعودي( يف بيان امليزانية التمهيدي. كان النمو يف إجمايل اإليرادات بنسبة 39.3% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق نتيجة 

نمو اإليرادات النفطية لتصل إىل 608 مليار ريال سعودي، إضافة إىل ارتفاع بنسبة 12.4% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق لإليرادات غري النفطية لتصل إىل 

287 مليار ريال سعودي، حيث ارتفعت اإليرادات النفطية بسبب رئييس من ارتفاع أسعار النفط وحجم اإلنتاج مقارنة بالعام السابق؛ بينما جاء ارتفاع اإليرادات غري 

النفطية نتيجة اإلصالحات يف أسعار الوقود والكهرباء، باإلضافة إىل تطبيق رضيبة القيمة املضافة.

من املتوقع ارتفاع إجمايل اإلنفاق الحكومي بنســبة 11.2% مقارنة بالفرتة املماثلة من العام السابق لتصل إىل 1,030 مليون ريال سعودي )نسبة 35.1% من الناتج 

املحيل اإلجمايل(، بالتوافق مع البيان امليزانية التمهيدي. ســاهم املرســوم امللكي القايض برصف بدل غالء معيشة للمواطنني جزئيا يف ارتفاع اإلنفاق. من املتوقع أن 

ينخفض الدين العام ليصل إىل 560 مليار ريال سعودي )ما يشكل نسبة 19.1% من الناتج املحيل اإلجمايل( يف نهاية العام 2018م، وهو أقل بشكل طفيف من الدين 

العام البالغ 576 مليار ريال سعودي الذي تم تقديره سابقا يف بيان امليزانية التمهيدي.

نظرتنا

أعلنت اململكة العربية الســعودية أكرب ميزانية مالية حتى اآلن لعام 2019م بسبب تحسن األداء االقتصادي واملايل يف عام 2018م والذي شهد نمو االقتصاد وتقليص 

العجز املايل بشــكل كبري، مع الرتكيز عىل اإلنفاق الرأســمايل لدعم البنية التحتية ونمو القطاع الخاص، حيث نتوقع أن يرتفع اإلنفاق يف 2019م لدعم نمو القطاع 

غري النفطي، كما أن زيادة بدل غالء املعيشــة ملدة عام قد يعزز اإلنفاق االستهالكي. سيتم تقليص األثر السلبي لرضيبة القيمة املضافة واإلصالحات يف أسعار الوقود 

والكهرباء عىل اإلنفاق االستهالكي ونمو القطاع الخاص بشكل كبري يف عام 2019م مقارنة بالعام 2018م؛ بالنظر إىل عدم انخفاض األساس املقارن يف عام 2018م 

وبسبب تأقلم املستهلكني والرشكات مع هذه التغيريات. 

وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، دخل نمو االئتمان البنكي املنطقة اإليجابية يف مايو الحايل، وذلك بعد فرتة انكماش دامت أكثر من 

ســنة، حيث يشري بنك االحتياطي الفيدرايل األمريكي أن ذلك قد يعمل عىل تباطؤ عملية تشديد السياسة النقدية للعام املقبل، مما يشري بالتفاؤل لالقتصاد السعودي 

حيث تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي االحتياطي الفيدرايل يف السياسة النقدية.  كما نتوقع أن يستمر نمو االئتمان للعام 2019م.

عىل الرغم من هذه اإليجابيات، إال أننا نرى تراجع أسعار النفط بأكثر من املتوقع خالل العام 2019م والتي تشكل من أهم املخاطر عىل امليزانية. يعتمد عجز املوازنة 

للعام املقبل )4.2% من الناتج املحيل اإلجمايل( عىل نمو بنســبة 9% عن الفرتة املماثلة من العام الســابق من إيرادات النفط، بافرتاض أن أسعار خام برنت قد بلغت 

80 دوالر أمريكي للربميل يف املتوســط خالل 2019م )وفًقا لتقارير وسائل اإلعالم(. عموما، انخفض سعر خام برنت إىل 57 دوالر أمريكي للربميل يف الفرتة الحالية 

)اعتباًرا من 20 ديسمرب 2018م( ووفقا للبيانات الصادرة عن بلومربغ، يتوقع املحللون أن يصل متوسط أسعار خام برنت إىل 73 دوالر أمريكي للربميل يف املتوسط  

خالل عام 2019م. 
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نعتقد أنه حتى يف ســيناريو تراجع اإليرادات النفطية، فإن لدى الحكومة فرصة تمويل اإلنفاق املستهدف من خالل االقرتاض، حيث ال تزال نسبة القروض إىل الناتج 

املحيل اإلجمايل أقل بشكل كبري من نظرياتها يف األسواق الناشئة. عموما، تبدو امليزانية داعمة للنمو االقتصادي يف 2019م.



إخالء املسؤولية 

تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات رسية الطالع واســتخدام األشخاص املعنيني بها وال يمكن إعادة إنتاجها أو توزيعها ألي شخص آخر أو نرشها أو نرش أي جزء 

منها مهما كان الغرض.

أعد هذا التقرير اعتمادا عىل مصادر بيانات متاحة للعموم يعتقد أنها جديرة بالثقة. يحتمل أن ميفك كابيتال لم تتحقق من جميع هذه املعلومات مع أطراف اخرى. 

ال تضمن ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها دقة أو منطقية أو شمولية املعلومات الواردة من أي مصدر قدم املشورة يف هذا التقرير، وبأي حال 

من األحوال ال يمكن اعتبار ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها مسؤولني )نتيجة للجهالة أو غريها( عن أي خسارة أيا كان نوعها نتيجة الستخدام 

هذه الوثيقة أو محتوياتها أو ناتجة عن أي عالقة بهذه الوثيقة.

ال تهدف هذه الوثيقة إىل التوصية ببيع أو رشاء أي أوراق مالية أو ســلع أو عمالت. أيضا، ال يمكن اعتبار هذه الوثيقة كمشورة مصممة الستثمار خاص. تم إعداد 

هذه الوثيقة دون اعتبار للظروف واألهداف املالية الشخصية ألي جهة تستلمها. تعتمد مالئمة أي استثمار أو عملة عىل الظروف واألهداف الخاصة بكل مستثمر. 

قد ال تكون االستثمارات الوارد ذكرها يف هذه الوثيقة مالئمة لجميع املستثمرين.

ال يجب االعتماد عىل هذه الوثيقة أو استخدامها بدال من اتخاذ القرارات باستقاللية.

قد تتضمن هذه الوثيقة بعض العبارات أو التقديرات أو التوقعات ذات العالقة بأداء متوقع مســتقبال ألوراق املالية أو ســلع أو عمالت مقرتحة. تعتمد مثل هذه 

العبارات أو التقديرات أو التوقعات عىل معلومات نعتربها ذات مصداقية وقد تعكس فرضيات مختلفة توقعا لتطورات اقتصادية محتمل حدوثها، لكنها غري مدققة 

بشكل مستقل وقد تتحقق صحتها وقد ال تتحقق. ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً أي من العبارات أو التوقعات أو التقديرات أو مالئمتها للغرض املقصود 

منها وينبغي أن ال يعتمد عليها.

اآلراء املتضمنة يف هذا التقرير هي آراؤنا الحالية بتاريخ إعداد هذه الوثيقة ويمكن أن تتغري دون إشعار مسبق.

إخالء املســؤولية: هذا التقرير من إعداد وإصدار رشكة ميفك كابيتال، رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املايل يف اململكة العربية السعودية، كما تم تعميمه ونرشه 
ألغراض العلم بمحتوياته فقط. جميع البيانات اإلحصائية واملعلومات املتضمنة يف التقرير من مصادر نعتقد بمصداقيتها، لكن ال نضمن اكتمالها أو شــموليتها. ملزيد 
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