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ــة  ــن ميزاني ــعودية ع ــة الس ــت وزارة املالي أعلن
الثامــن عــر مــن  2019 يف  لعــام  اململكــة 
التقريــر  ُويعــد هــذا  2018م.  للعــام  ديســمرب 
جــرز  ســراتيجك  رشكــة  اللتــزام  اســتمراًرا 
والتوقعــات  الــرؤى  عــى  الضــوء  بتســليط 
الســعودية. املوازنــة  إعالنــات  مــن  الرئيســة 

بــن  مبقارنــة  ســنقوم  التقريــر،  هــذا  يف 
عــام  ميزانيــة  يف  وردت  التــي  التقديــرات 
واالقتصاديــة  املاليــة  واألرقــام  2018م، 
املدرجــة يف ميزانيــة عــام 2019م واألرقــام 

التــوايل. عــى  واملتوقعــة  الفعليــة 

2019م،  عــام  ميزانيــة  إعــالن  مــع  بالتزامــن 
تقديــرات  أيًضــا  الســعودية  الحكومــة  أصــدرت 
ألداء امليزانيــة للعــام املنــرم، والتــي أظهرت 
ــا  ــات فيه ــرادات والنفق ــن اإلي ــادة يف كل م زي
مــع انخفــاض العجــز بســبب االرتفــاع املذكور يف 
االيــرادات. وعــى الرغــم مــن أن اســراتيجيات 
تنويــع اإليــرادات يف اململكــة قــد زادت مــن 
أن  إال  كبــر،  بشــكل  النفطيــة  غــر  اإليــرادات 
الزيــادة اإلجامليــة يف اإليــرادات كانــت تقودهــا 
ــل  ــعار ومداخي ــادة يف أس ــي الزي ــكل رئي بش

النفــط خــالل عــام 2018م.

تاريــخ  يف  األكــرب  امليزانيــة  إعــالن  ومــع 
تُخطــط  2019م،  للعــام  واملعلنــة  اململكــة 
اململكــة لتمويــل مشــاريع التنميــة املســتمرة 
الرؤيــة«  تحقيــق  »برامــج  يف  واملتمثلــة 
وغرهــا مــن مبــادرات دعــم وتحقيــق رؤيــة 
ــو  ــرة النم ــى وت ــاظ ع ــع الحف ــك م 2030، وذل

وتيســره. االقتصــادي 

التوقعــات املاليــة: تُحــدد موازنــة عــام 2019م 

أولويــات اإلنفــاق عــى االســتثامرات الرأســاملية 
 ،)VRPs( الرؤيــة  لتحقيــق  التنفيذيــة  والربامــج 
والتــي تعززهــا أيًضــا الجهــود الراميــة إىل زيادة 
كفــاءة اإلنفــاق الحاليــة إىل حدهــا األقــى. 
مــن جهــة أخــرى، وحيــث أن الزيــادات األخــرة 
يف أســعار النفــط أدت إىل زيــادة اإليــرادات، 
تعهدهــا  عــى  عازمــة  تظــل  اململكــة  فــإن 
بالتنويــع، وبــدى ذلــك واضحــا مــن خالل اســتمرار 
زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة عى مــدار الفرة 
املاضيــة واســتمرارها عــى املــدى املتوســط. 
عــى  تســر  اململكــة  فــإن  لذلــك،  ونتيجــة 
املــايل،  التــوازن  لتحقيــق  الصحيــح  الطريــق 
عــى الرغــم مــن التعديــالت الطفيفــة التــي 

ــام 2023م. ــول الع ــج بحل ــى الربنام ــت ع مت

التوقعــات االقتصاديــة: يف حــن أدى انخفــاض 

2014م إىل  العــام  النفــط بدايــة مــن  أســعار 
أن  إال  االقتصاديــة،  بعــض املــؤرشات  انخفــاض 
ــت  ــاد حقق ــز االقتص ــة لتعزي ــادرات الحكومي املب
تفاقــم  دون  حالــت  إيجابيــة  مبدئيــة  نتائــج 
مختلــف  وتعمــل  الســلبية.  االقتصاديــة  اآلثــار 
ــز  ــادرات معــاً عــى حاميــة وتعزي الربامــج واملب
االقتصــاد، وزيــادة منــو إجــاميل الناتــج املحــي، 
وتوفــر فــرص العمــل، ومتكــن املــرأة، ودعــم 
املشــاريع الصغــرة واملتوســطة، ومتكــن منــو 

ــاص. ــاع الخ القط

إجــاماًل، نــرى أن التوقعــات بالنســبة القتصــاد اململكــة وصحتهــا املاليــة تظــل يف مجملهــا إيجابية، 
إال أن التأثــرات الكاملــة للربامــج واملبــادرات ســتظهر عــى املــدى املتوســط إىل الطويل.
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لقــد أدى كل مــن التنفيــذ الناجــح الســراتيجيات تنويــع اإليــرادات غــر النفطيــة وزيادة 
أســعار النفــط يف العــام 2018 إىل زيــادة يف اإليــرادات اإلجامليــة مقابــل األرقــام 
املذكــورة يف امليزانيــة. وعــى الجانــب اآلخــر ،قــد تعــزى الزيــادة يف املروفــات 
مقابــل األرقــام املدرجــة يف امليزانيــة بشــكل رئيــي للمرســوم امللــي الخــاص 
القطــاع  ملوظفــي  املعيشــة  بــدل  رصف  وقــرار  الســنوية  املخصصــات  بإعــادة 

الحكومــي يف وقــت ســابق مــن العــام.

كــام دفعــت الزيــادة األخــرة يف أســعار النفــط الحكومــة الســعودية إىل مراجعــة 
اإليــرادات والنفقــات عــى املــدى املتوســط مبــا يف ذلــك نفقــات  تقديــرات 
الزيــادة يف اإلنفــاق عــى  2019م، عــى أن تُســتخدم هــذه  العــام  وإيــرادات 
ــو  ــارش يف من ــكل مب ــاهم بش ــي تس ــة 2030، والت ــة لرؤي ــج التنفيذي ــل الربام متوي
االقتصــاد. تجــدر اإلشــارة أيًضــا إىل أن زيــادة اإليــرادات تفــوق نســبة زيــادة النفقــات، 
األمــر الــذي يُســاهم يف تخفيــض العجــز، وبــدوره املســاهمة بشــكل إيجــايب يف 

ــايل. ــوازن امل ــج الت ــداف برنام ــق أه تحقي

املصدر: وزارة املالية السعودية

املصدر: وزارة املالية السعودية

املتـــوقـــع

املــــوازنة

ملخـص 
تنفيــذي

التقــدم نحـــو االســـتدامـــــة
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وقــد تــم تلخيــص مجــاالت الركيــز املــايل واالقتصــادي يف اململكــة عــى املــدى املتوســط يف الجــدول 
أدنــاه، عــى أن يتــم تناولهــا بالتفصيــل الحًقــا خــالل هــذا التقريــر:

إدارة عجز امليزانية والدين العام	 
تنويع مصادر الدخل	 
 	)OPEX( تعظيم كفاءة اإلنفاق التشغيي

تنويع األنشطة االقتصادية باململكة	 
تسهيل ودعم منو القطاع الخاص	 

اإليــرادات: تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة، ورســوم العاملــة الوافــدة، ورســوم 

املرافقــن والتابعــن، واإلصالحــات يف أســعار الطاقــة
املرصوفات: 

رفع كفاءة اإلنفاق االجتامعي )مثال: برنامج حساب املواطن(	 
تحسن كفاءة اإلنفاق عن طريق كل من مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق، وحدة  	 

الراء االســراتيجي، باإلضافة إىل إنشــاء وتفعيــل منصة اعتامد  
منح األولوية لإلنفاق الرأساميل عى اإلنفاق التشغيي	 

برنامج »تنمية القطاع املايل«	 
برنامج التخصيص	 
الربنامج الوطني لريادة األعامل	 
برنامج الراكات االسراتيجية	 
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية	 

تركيز متوسط األجل

تركيز متوسط األجل

املبادرات والربامج التنفيذية للرؤية ذات الصلة

املبادرات والربامج التنفيذية للرؤية ذات الصلة

يف الوقــت الــذي خطــت فيــه اململكــة العربيــة الســعودية ُخطــوات كبــرة لتحقيــق 
األهــداف املنشــودة لرؤيــة 2030، فــإن التأثــرات الكاملة ملختلــف املبــادرات والربامج 

ســوف تظهــر عــى املــدى املتوســط

مـالـي

اقتصـادي
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أرقام اإليرادات واملرصوفات 
السعودية )مليار ريال (

يتجــى أثــر نجــاح تنفيــذ املبــادرات االقتصاديــة والربامج الرئيســة 
خــالل العامــن املاضيــن يف اســتمرارية منــو لإليــرادات. ويف 
ــة  ــرادات اإلجاملي ــع اإلي ــادرات تنوي ــز مب ــم تعزي ــام 2018م، ت ع
مــن خــالل ارتفــاع أســعار النفــط التــي دفعــت الرتفــاع اإليــرادات 
وخفــض معــدالت العجــز. كــام دفــع ذلــك الحكومــة إىل مراجعــة 
أرقامهــا بشــكل متصاعــد عــى املــدى املتوســط  ، وشــمل ذلــك 

أرقــام العــام 2019م.
يف ميزانيــة عــام 2019م، تركــزت خطــة النفقــات عــى ضــامن 
االســتثامر  معــدالت  زيــادة  مــع  التشــغيي  اإلنفــاق  كفــاءة 
الرأســاميل يف البنيــة التحتيــة الجديــدة و دعــم املبــادرات 

التــي تهــدف  إىل تعزيــز اقتصــاد اململكــة. 
لتمويــل الخطــط املذكــورة، قامــت اململكــة مؤخــرًا بتنفيــذ 
ــة  ــة املضاف ــة القيم ــك رضيب ــا يف ذل ــادرات، مب ــن املب ــدد م ع
وإصالحــات الدعــم الحكومــي ألســعار  الطاقــة، مع تعزيــز كفاءة 
اإلنفــاق التشــغيي مثــل اإلنفــاق االجتامعــي. مــن ناحيــة أخــرى، 
تــم متويــل العجــز مــن خــالل الديــن العــام -والــذي ال يــزال عنــد 
مســتويات متدنيــة مقارنــة بــدول الـــ 20 - و تــم تحديــد ســقفه 
بـــ ٪30 حســب اســراتيجية الديــن العــام متوســطة  األعــى 
املــدى، كــام تــم متويلــه مــن خــالل االحتياطــي الحكومــي لــدى 
ــد  ــا عن ــل أيض ــي تظ ــعودي، والت ــريب الس ــد الع ــة النق مؤسس

ــة. ــدالت العاملي ــع املع ــة م ــبة باملقارن ــتويات مناس مس

تظــل القطاعــات األعــى متويــالً  ثابتــة مقارنة باألعــوام الســابقة، وهي :القطــاع العســكري ، والتعليم 	 
، والرعايــة الصحية.

تتمثل أكرب زيادة يف ميزانية عام 2019 مقارنة بالعام السابق يف القطاعات التالية:	 

املوارد االقتصادية، ومنها ٪54 مخصصة للمشاريع الضخمة والربامج التنفيذية للرؤية.	 

البنية التحتية والنقل، ومنها ٪53 مخصصة للربامج التنفيذية للرؤية.	 

بنــود املوازنــة العامــة، والتــي تشــمل مســاهمة الحكومــة يف اتفاقيــة رشاء الطاقــة ومــروع 	 
التأمينــات االجتامعيــة مــن بــن املروفــات األخــرى.

رسم بياين 1 |

رسم بياين 2 |

نظرة عامة 
عىل امليزانية

أكرب ميزانية يف تاريخ اململكة

العجزاملروفاتاإليـــرادات

 تقسيم املرصوفات وفًقا للقطاعات )مليار ريال (

املصدر: وزارة املالية السعودية

املصدر: وزارة املالية السعودية

 E: املتوقع - B: حسب امليزانية
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انخفاض عدد املباين املدرسية املستأجرة من 7,600 إىل 5,200	 
تطويــر الربامــج التدريبيــة، مثــل برنامــج تطويــر قــدرات املعلمــن، وبرنامــج االبتعــاث 	 

الخارجي
إطــالق برنامــج »ماهــر« الــذي يُركــز عــى توفــر ورش تقنيــة للتقنيــات املتقدمــة 	 

يف املــدارس الثانويــة وتعزيــز املهــارات والقــدرات املهنيــة للطــالب

اإلعالن عن 68 مبادرة للقطاع الخاص لدعم  توطن الوظائف	 
استقرار معدالت البطالة بعد الزيادة يف العامن 2016 و 2017	 
خــروج أكــر مــن 40,000 مواطــن مــن نظــام الضــامن االجتامعــي وانضاممهــم 	 

ــل ــوق العم لس
توطن 12 نشاطًا تجاريًا بنسبة التزام بلغت ٪88 من قبل القطاع الخاص	 

تشييد عدد 355 مبنى مدريس جديد	 
الدوليــة 	  الخــربات  برنامــج  مثــل   2019 عــام  يف  التعليــم  وزارة  مبــادرات  دعــم 

الخارجــي االبتعــاث  وبرامــج  للمعلمــن، 

دعم القطاع الثالث للوصول إىل 950 مؤسسة خرية بحلول العام 2020	 
االســتثامر يف القطاعــات الحساســة لــرأس املــال البــري مثــل الســياحة والرفيه، 	 

مــن أجــل إيجــاد فــرص وظيفيــة جديــدة
انخفاض معدالت البطالة بعد أن حافظت عى استقرارها يف العام 2018	 

مستهدفات عام 2019

تُركز ميزانية 2019م عى متويل املبادرات والربامج التي تساهم يف تحقيق أهداف رؤية 2030. 

يُلخص القسم التايل أكرب إنجازات عام 2018، ومستهدفات 2019 ألبرز الوزارات يف اململكة:

املصادر:
• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة  | • وكالة األنباء السعودية  | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

اإلنجازات 
واملستهدفات 

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إنجــــازات عـــــام 2018

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019
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املصادر:
• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة  | • وكالة األنباء السعودية  | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

اإلنجازات 
واملستهدفات 

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إطــالق منصــة »اعتــامد«  وتســجيل 450 جهــة حكوميــة  يف املنصــة، والتــي متكــن 	 
ــاءات  ــات وإدارة العط ــا ، وإدارة املدفوع ــا وعقوده ــن  إدارة ميزانياته ــات م الجه

الحكوميــة
مــروع »ســداد« لتســديد املدفوعــات الحكوميــة املتأخــرة لصالــح مــوردي القطاع 	 

الخاص
إطالق »مركز  تحقيق كفاءة اإلنفاق« و »مركز تنمية اإليرادات غر النفطية«	 

تقليــل الوقــت الــالزم إلصــدار الســجالت التجاريــة الجديــدة مــن 15 يوًمــا إىل 30 	 
دقيقــة

اســتفادة  4,315 منشــأة مــن مبــادرة اســرداد الرســوم الحكوميــة مببلــغ إجــاميل 	 
قــدره 7 مليــارات ريــال.

منو أعداد املنشآت بنسبة بلغت ٪43 يف غضون 3 سنوات ليصل إىل 935،916	 

ــالل 	  ــن خ ــاد م ــى االقتص ــاظ ع ــاق والحف ــاءة اإلنف ــع كف ــن ورف ــى تحس ــز ع الركي
ــة 2030 ــق رؤي ــج تحقي ــادرات وبرام ــل مب متوي

تخصيص مبلغ )12( مليار ريال لدعم املنشآت الصغرة واملتوسطة	 
إطالق أنظمة االمتياز التجاري والتجارة اإللكرونية	 
دعم مكافحة الغش التجاري ومبادرات مكافحة اقتصاد الظل )التسر(	 

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019
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4 مــدن رئيســية مبجمــوع )400( 	  تحصيــل الرســوم عــى األرايض البيضــاء يف 
ــع  ــر مرب ــون م ملي

بلغت قروض اإلسكان)8( آالف قرض شهريا	 
تخفيض الدفعة األوىل من قروض اإلسكان من ٪10 إىل 5٪	 
إطــالق برنامــج »إيجــار« الــذي يُنظــم ويســهل قطــاع تأجــر العقــارات بربامــج 	 

متنوعــة تحفيزيــة 
إطــالق برنامــج »ُمــالك« الــذي ينظــم العالقــة بــن مــالك الوحــدات العقاريــة 	 

املشــركة وامللكيــة 
توقيع اتفاقيات مع 108 جمعية خرية لراء 10،000 وحدة سكنية	 

ســاهمت املبــادرات املنفــذة خــالل هــذا العــام يف زيــادة إجــاميل الناتــج املحــي 	 
بنســبة ٪2.3 وهــو أكــرب مــن النمــو املتوقــع والــذي قــدر بـــ ٪1.8 لنفــس العام

ــتخدام 	  ــكنية باس ــدة س ــدد )23,000( وح ــاء ع ــال لبن ــارات ري ــغ )6( ملي ــص مبل تخصي
ــة ــاء الحديث ــات البن تقني

دعم اعتامد تقنيات البناء الحديثة يف الصناعة	 
االنتهاء من عدد )100( مروع سكني بنهاية العام	 

العمل عى زيادة إجاميل الناتج املحي ليصل إىل 2.6٪	 

اإلنجازات 
واملستهدفات 

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019

مستهدفات عام 2019

إنجــــازات عـــــام 2018

املصادر:
• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة  | • وكالة األنباء السعودية  | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

Saudi Real Estate Institute
���������������������

برنامج الدعم السكني SHRAKAT

 HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FUND

Presentation
Riyadh, KSA
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اإلنجازات 
واملستهدفات 

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

تخصيــص مبلــغ )5( مليــارات ريــال ســعودي مــن رأس مــال بنك الصــادرات الســعودية 	 
)30 مليــار ريــال ســعودي( وذلــك كجــزء مــن حــزم التحفيــز للقطــاع الخــاص لتمويــل 

املصدرين
دعم الربنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية	 

تقديم أكر من )260( ألف استشارة من خالل تطبيق »صحة«	 
إطالق تطبيق »موعد« والوصول إىل عدد )8( مالين حجز من خالله	 
إطالق )9( مراكزخدمات قسطرة القلب	 
إطالق خدمة اإلجازة املرضية عرب اإلنرنت	 

تخفيض فرة منح ترخيص االستثامر يف التعدين إىل 60 يوًما فقط	 
االستثامر يف توطن الصناعات العسكرية	 

إطالق عدد )4( وحدات لعالج األورام	 
إطالق عدد )26( مركزًا لخدمات قسطرة القلب	 
إطالق )19( مروًعا صحيًا إضافياً	 

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019

إنجــــازات عـــــام 2018

مستهدفات عام 2019

املصادر:
• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة  | • وكالة األنباء السعودية  | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018
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توقعــات ماليــــة
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تنويع مصادر 
اإليرادات

تقليل االعتامد عىل عائدات النفط

يف  النفــط  ألســعار  الحــاد  االنخفــاض  بعــد 
– الحكومــة  أنشــأت   ،2015 و   2014 عامــي 

ضمــن رؤيــة 2030 - مركــز تنميــة اإليــرادات 
غــر النفطيــة )وحــدة اإليــرادات غــر النفطيــة 
ــدات  ــاء عائ ــل وبن ــع الدخ ــرض تنوي ــابقاً( بغ س
تنفيــذ  تــم  مؤخــراً،  للمملكــة.  نفطيــة  غــر 
عــدد مــن املبــادرات مبــا يف ذلــك زيــادة 
رســوم التأشــرات، وزيــادة رســوم الخدمــات 
البلديــة، ومراجعــة رســوم العاملــة الوافــدة، 
رســوم املرافقــن، رضيبــة القيمــة املضافــة، 
وإصالحــات الدعــم الحكومــي ألســعار الطاقــة.

 )PIF( كــام يقــود صنــدوق االســتثامرات العامــة
التنميــة االقتصاديــة مــن خــالل اإلدارة الفعالــة 
املــدى  عــى  اململكــة  أصــول  وتطويــر 
إيراداتــه ال  كانــت  املتوســط والطويــل. وإن 

ــة. ــاق امليزاني ــارج نط ــزال خ ت

تركــز الربامــج التنفيذيــة للرؤيــة عــى تطويــر 
وزيــادة معــدالت النمــو يف بعــض القطاعــات 
الرئيســة مثــل الصناعــة والتعديــن، والخدمــات 
ــن  ــه. وم ــياحة والرفي ــات الس ــة، وخدم املالي
إيجــايب  تأثــر  لبعضهــا  يكــون  أن  املتوقــع 
ــر  ــر األث ــى أن يظه ــر، ع ــدى القص ــى امل ع

ــل. ــط والطوي ــدى املتوس ــى امل ــرب  ع األك

انخفضــت أســعار النفــط يف أكتوبــر 2018، وقــد اتخــذت منظمــة 

أوبــك ُخطــوات لتقليــل اإلنتــاج وزيــادة األســعار يف عــام 2019

ــنوات  ــة بالس ــر مقارن ــكل كب ــة بش ــر النفطي ــرادات غ ــت اإلي ارتفع

الســابقة، لكــن الزيــادة الناتجــة عــن زيــادة أســعار النفــط يف عــام 

2018 طغــت عــى الزيــادة يف اإليــرادات غــر النفطيــة

عى مدار السنوات السابقة ، ظلت مساهمة اإليرادات غر النفطية يف متويل اإلنفاق الكي محدودة )17%(
ولكــن برنامــج التــوازن املــايل يهــدف إىل رفــع تلــك النســبة جوهريــاً إىل ) %50( مــام يشــكل تحديــاً صعــب املنــال، ولكــن يف نفــس 

الوقــت عــايل األثــر يف حــال تحقيقــه.

أسعار النفط  )بالدوالر لكل برميل(

يناير - 20يناير - 19يناير - 18

متوقع

*تم استثناء اإليرادات النفطية من البلدان التي تكون نسبة اإليرادات النفطية فيها عالية

توزيع اإليرادات
 )نسبة مئوية من اإلجاميل(

رسم بياين 3 |

رسم بياين 4 |

نسبة املرصوفات إىل اإليرادات غري النفطية مبجموعة العرشين  )2015( رسم بياين 4 |
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املصدر: البنك الدويل
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كفاءة 
اإلنفاق

تخفيض اإلنفاق التشغييل، وتعظيم اإلنفاق الرأساميل

العربيــة  اململكــة  يف  املاليــة  السياســات  تركــز 
: عــىل  الســعودية 

ــالل 	  ــن خ ــك م ــايل: وذل ــاق الرأس ــادة اإلنف زي

التنفيذيــة  الربامــج  إىل  الزيــادة  تلــك  توجيــه 
لتحقيــق الرؤيــة، وزيــادة أثــر اإلنفــاق االجتامعي 
األنشــطة  تحفيــز  بهــدف  واالســتثامري 
ــايب  ــر إيج ــا تأث ــيكون له ــي س ــة والت االقتصادي
االقتصاديــة. املــؤرشات  مختلــف  عــى  واســع 

وهــو 	  التشــغييل:  اإلنفــاق  كفــاءة  زيــادة 

ــة  ــعى اململك ــي تس ــة الت ــداف الهام ــد األه أح
لتحقيقهــا جديــاً، وعــى نطــاق واســع. ولعــل 
أحــد أبــرز الخطــوات التــي اتخذتهــا مؤخــراً  هــي 
كان يشــمل  الــذي  الحكومــي  الدعــم  تحويــل 
العديــد مــن الســلع والخدمــات بشــكل عــام دون 
تفرقــة، إىل نظــام أكــر كفــاءة وعــدالً مــن خــالل 
برنامــج حســاب املواطــن، والــذي يوجــه الدعــم 
إىل مســتحقيه مــام يعظــم املنفعــة ويحــد مــن 

ــدر. اله

تعكــس البيانــات سياســات اململكــة الخاصــة بكفــاءة اإلنفــاق 

التشــغيي، وتعظيــم اإلنفــاق الرأســاميل

املصدر: وزارة املالية – املبالغ باملليار ريال

اإلنفاق التشغيي )أخرى(اإلنفاق التشغيي )كلفة األجور(اإلنفاق الرأساميل

ــور(،  ــة األج ــي )كلف ــاع الحكوم ــن يف القط ــب املوظف ــن روات ــة م ــغيلية يف اململك ــات التش ــن النفق ــًدا م ــرة ج ــبة كب ــون نس تتك

ــن ــة العري ــدول مجموع ــة ب ــة جــدا مقارن ــل يف مســتويات مرتفع ــا تض ــا، إال أنه ــم مــن تناقصه ــى الرغ وع

تحليــــل املصـــروفــــــــــات
)نسبة مئوية من إجاميل اإلنفاق (

نسبة مرصوفات الرواتب مبجموعة العرشين  )كنسبة من اإلنفاق العام(

رسم بياين 6 |

رسم بياين 7 |

املصدر: البنك الدويل
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العجـــــز 
املالـــي

سد الفجوة بني اإليرادات واملرصوفات

تقــوم حكومــة اململكــة بتمويــل العجــز عــن طريــق الســحب مــن االحتياطــات النقديــة يف مؤسســة النقــد 
ــام  ــد ع ــع بع ــايل املتتاب ــز امل ــتنزف العج ــد اس ــك ق ــام(؛ ولذل ــن الع ــراض )الدي ــعودي، أو االق ــريب الس الع
2015 االحتياطيــات وأدى إىل  زيــادة الديــن العــام إىل حــد كبــر. وملواجهــة ذلــك، أطلقــت الحكومــة برنامــج 
التــوزان املــايل )FBP( يف عــام 2016 بهــدف الوصــول إىل فائــض يف امليزانيــة بحلــول عــام 2023م. 
ــرادات  ــادة اإلي ــل الهــدف الرئيــس لهــذا الربنامــج يف تحســن النفقــات التشــغيلية والرأســاملية وزي ويتمث
ــدالت  ــإن مع ــايل، ف ــوازن امل ــج الت ــذ برنام ــة لتنفي ــادي. وكنتيج ــو االقتص ــى النم ــاظ ع ــة والحف ــر النفطي غ
ــد  ــبيًا، فق ــا نس ــن منخفًض ــزال الدي ــام ال ي ــأ. وبين ــت تتباط ــا زال ــي م ــاض االحتياط ــون وانخف ــادة يف الدي الزي

ــبة 30٪.  ــا ســقف الديــون بنس حــددت الســلطات أيًض

تقــدم البيانــات التاليــة دليــال عــى فعاليــة مبــادرات برنامــج التــوازن املــايل، كــام تظهــر أن الحكومــة تســر 
ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــك ع ــايل، وذل ــوازن امل ــا للت ــط له ــداف املخط ــق األه ــح لتحقي ــج الصحي يف النه

ــة ــة يف اململك ــات املالي ــر يف التوقع ــس التغي ــة تعك ــالت طفيف تعدي

ال تزال نسبة الدين العام إىل الناتج املحي اإلجاميل يف اململكة العربية السعودية بن أدىن املعدالت 

باملقارنة مع دول مجموعة العرين

تباطــؤ كل مــن معــدالت انخفــاض االحتياطيــات الحكوميــة ومعــدل الزيــادة يف الديــن العــام مــن %25- إىل  
ــوايل ــى الت ــن %122 إىل %21 ع -%5 - وم

Trading Economics : املصذر
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الدين العام واالحتياطات الحكومية رسم بياين 8  |

نسبة الدين إىل إجاميل الناتج املحيل يف مجموعة العرشين )2017( رسم بياين 9  |

الدين /إجاميل الناتج املحيالدين العاماالحتياطيات العامة
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توقعــات اقتصاديــة
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املبــادرات  مــن  كبــرة  مجموعــة  ســاهمت 
ــادي،  ــؤ اإلقتص ــد للتباط ــع ح ــة يف وض الحكومي
وذلــك مــن خــالل  زيــادة إجــاميل الناتــج املحــي 
غــر النفطــي، وتحفيــز االســتثامر، إىل جانــب 
ــة  ــت الحكوم ــث توقع ــط، حي ــعار النف ــاع أس ارتف
خــالل  املحــي  الناتــج  إجــاميل  منــو  زيــادة 
لــوزارة  ووفقــاً  القادمــة.  الخمــس  الســنوات 
املبــادرات  مــن  العديــد  إعــداد  تــم  املاليــة، 
تلــك  ،حيــث  تشــمل  والربامــج لتســهيل ذلــك 

املبــادرات والربامــج مــا يــي:

لتعزيــز 	  املــايل  القطــاع  تطويــر  برنامــج 
جاذبيتــه. وتعزيــز  القطــاع 

دعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة 	 
رســوم  ســداد  ذلــك  يف  مبــا   ،)SME(
الــركات الصغــرة واملتوســطة، وإنشــاء 
رأس  يف  لالســتثامر  التمويــل«  »صنــدوق 
املــال االســتثامري، وإعــادة هيكلــة برنامــج 

متويــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة 
الصناديــق  صنــدوق  وإنشــاء  )كفالــة( 
الحجــم. ومتوســطة  الصغــرة  للمشــاريع 

متكــن املــرأة الســعودية مــن خــالل تعزيــز 	 
العمــل،  ظــروف  وتحســن  العمــل  فُــرص 

وتحقيــق املســاواة يف الدخــل.

الخدمــات/	  لتخصيــص  التخصيــص  برنامــج 
العامــة. األصــول 

لتحفيــز 	  الوطنيــة  األعــامل  ريــادة  برنامــج 
الخــاص. القطــاع  منــو 

ــاق 	  ــح آف ــراتيجية لفت ــراكات االس ــج ال برنام
ــاد. ــدة لالقتص جدي

برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات 	 
اللوجســتية )NDC( لتعظيــم االســتفادة مــن 

املــوارد الطبيعيــة.

إن نتائج املبادرات الحكومية تؤيت مثارها مع منو إجاميل الناتج املحي بعد االنخفاض يف 
الفرة من 2015 إىل 2017

تحفيز منو 
إجاميل الناتج 

املحيل
التخطيط االقتصادي الفعال

املصدر: وزارة املالية - اململة العربية السعودية

منو إجاميل الناتج املحيل السعودي  )%( رسم بياين 10  |

-0.90%
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ــا اســتنتاج  يف حــن أن الرســم البيــاين ال يُظهــر التأثــرات املعزولــة النخفــاض أســعار النفــط، إال أنــه ميكنن
أن االعتــامد الزائــد  للمملكــة عــى عائــدات النفــط قــد أثــر عــى منــو إجــاميل الناتــج املحــي لفــرة أطــول 
مقارنــة بالــدول األخــرى املنتجــة للنفــط. فمــن املالحــظ انخفــاض منــو إجــاميل الناتــج املحــي بشــكل كبــر 

يف الفــرة مــن 2015 إىل 2017، وارتفاعــه بشــكل مالحــظ بــدًء مــن عــام 2018

املصدر: البنك الدويل – صندوق النقد الدويل

إنتاج النفط ملجموعة العرشين - منو إجاميل الناتج املحيل رسم بياين 11  |

%
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تطوير 
االقتصاد

إدارة املؤرشات االقتصادية الرئيسية

تظهــر املــؤرشات االقتصاديــة التــي ســتتم مناقشــتها أدنــاه اتجاهــات منــو اقتصــاد اململكــة، حيــث تظهــر 
مقارنــة االتجاهــات مــع األرقــام األخــرة مــن العــام 2018 وجــود تحســن اقتصــادي واضــح، األمــر الــذي يعطي 

مــؤرشا إيجابيــا عــى فعاليــة اإلصالحــات واملبــادرات املاليــة واالقتصاديــة للحكومــة الســعودية

مؤرش أسعار املستهلك

منو االستهلك الخاص

االستثامر األجنبي املبارش

مســتويات 	  يف   )CPI( املســتهلك  أســعار  مــؤرش  ظــل 
ــام  ــى ع ــن حت ــة العري ــط مجموع ــع متوس ــبة م متناس

.2014

واملبــادرات 	  اإلصالحــات  تقــود   ،2015 العــام  منــذ  و 
الحكوميــة األخــرة تحســناً يف تلــك املســتويات، حيــث 
تشــر أحــدث تقديــرات وزارة املاليــة إىل أن مــؤرش أســعار 
املســتهلكن )CPI( قــد ارتفــع بنســبة ٪2.5 يف عــام 2018 
ــح  ــو موض ــام ه ــابقة ك ــوام الس ــه يف األع ــد انخفاض بع

يف الرســم البيــاين املجــاور.

كان منــو االســتهالك الخــاص ثالثــة أضعــاف املتوســط 	 
ملجموعــة العريــن خــالل عامــّي 2014 و 2015، إال أنــه 

ــط. ــعار النف ــاض أس ــة انخف ــر نتيج ــكل كب ــض بش انخف

ــبة 	  ــاص بنس ــتهالك الخ ــا االس ــة ، من ــوزارة املالي ــا ل ووفًق
٪2.2 خــالل النصــف األول مــن عــام 2018 بســبب تفعيــل 
الســنوية  االســتحقاقات  وإعــادة  املواطــن،  حســاب 
ملوظفــي القطــاع العــام وتكلفــة بــدالت غــالء املعيشــة. 
و التــي تســتوعب األثــر الســلبي لــكل مــن تطبيــق رضيبــة 

القيمــة املضافــة و إصالحــات أســعار الطاقــة.

عــى الرغــم مــن أن الرســوم البيانيــة لــدول الـــ20 تُظهــر 	 
اتجاهــات مامثلــة، إال أن مســتويات االســتثامر األجنبــي 

ــدة. ــر ح ــداراً أك ــهدت إنح ــة ش ــارش يف اململك املب

تُؤكــد رؤيــة 2030 بشــكل كبــر عــى تصحيــح هــذا الوضــع 	 
)كــام هــو الحــال مــع مبــادرة االســتثامر املســتقبي( 

ــط ــدى املتوس ــى امل ــة ع ــا التصحيحي ــتظهر آثاره وس

الســعودي 	  العــريب  النقــد  مؤسســة  تقديــرات  تشــر 
لعــام 2018 إىل أن االســتثامر األجنبــي املبــارش ســيزيد 
مبقــدار 12.1 مليــار ريــال ســعودي ، أي مــا يعــادل 0.46٪ 

ــاميل. ــي اإلج ــج املح ــن النات م

املصدر: البنك الدويل  |  يتم استثناء دول االتحاد األوريب 

املصدر: البنك الدويل | يتم استثناء اليابان، والواليات املتحدة األمريكية، والصني

املصدر: البنك الدويل 

مؤرش أسعار االستهلك )2010=100( رسم بياين 12  |

منو االستهلك الخاص رسم بياين 13  |

االستثامر األجنبي املبارش – صايف التدفقات
)%من إجاميل الناتج املحيل(  رسم بياين 14  |
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خــاتـمــــة
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الرؤية 
املستقبلية

حققنا مزيد من التقدم ، ولكن الطريق ما زال طويًل

املصدر: وزارة املالية السعودية 

 E: املتوقع - B: حسب امليزانية- F: توقعات مستقبلية

 E: املتوقع - B: حسب امليزانية- F: توقعات مستقبلية E: املتوقع - B: حسب امليزانية- F: توقعات مستقبلية

النمو الفعيل إلجاميل 
الناتج املحيل 

نسبة الدين العام إىل 
إجاميل الناتج املحيل

اإليرادات واملرصوفات رسم بياين 15  |

رسم بياين 17  |رسم بياين 16  |

عــى املــدى املتوســط  ، تهــدف اإلصالحــات املاليــة واالقتصاديــة إىل ترسيــع وتــرة التحــول االقتصــادي 
وضــامن االســتدامة املاليــة، مــع زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي والحفــاظ عــى معــدالت منخفضــة مــن 

عجــز امليزانيــة.

تقــوم اإلصالحــات املاليــة بدورهــا يف تنويــع مصــادر اإليــرادات ورفــع كفــاءة اإلنفــاق التشــغيي. ويقــود 
ذلــك إىل حــد كبــر املبــادرات األخــرة لــوزارة املاليــة لتحســن إطــار اإلدارة املاليــة؛ وتعتــرب وحــدة 
ــة  ــامد أمثل ــة اعت ــن، ومنص ــب إدارة الدي ــاق، ومكت ــاءة اإلنف ــق كف ــز تحقي ــة، ومرك ــة الكلي ــات املالي السياس

عــى ذلــك.

عــى الجانــب األخــر، فــإن اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تقودهــا الربامــج التنفيذيــة لتحقيــق الرؤيــة متكــن 
املحــركات الرئيســية مثــل التوظيــف، ودعــم املحتــوى املحــي، واالســتثامر األجنبــي املبــارش، وإســهامات 

الــركات الصغــرة واملتوســطة.

ــدد  ــايل املح ــوازن امل ــج الت ــداف برنام ــق أه ــح لتحقي ــق الصحي ــى الطري ــر ع ــة تس ــن أن اململك ويف ح
ــة. ــنوات القادم ــتظهر يف الس ــادرات س ــك املب ــة تل ــإن فعالي ــي، ف ــول الوطن ــج التح ــداف برنام وأه
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رشكــة ســراتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعملئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــلء الرشك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــلل فرعيه خ
كــربى املؤسســات بالقطاعــني الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــرشكات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــني باإلضاف ــاريني املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرشك
الخــرباء الدوليــني، ممــن تتوفــر لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــلت والتميــز التشــغييل، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــلء يف كل منهــا.

إخــاء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــىل خــلف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــامن أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــراتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــام أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســراتيجك جــريز« أيــة ضامن
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــامل أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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