
برنامج تحقيق 
التوازن املايل

تحديث 2018







1. نبذة عن 
تاريخ الربنامج



5

ــة  ــمرب 2016م آلي ــرَّ يف ديس ــذي أُق ــايل 2017-2020م ال ــوازن امل ــق الت ــج تحقي ــل برنام ميث
للتخطيــط املــايل متوســط األجــل، الســتدامة وضــع املاليــة العامــة وتحقيــق ميزانيــة متوازنة. 

حيــث يرتكــز الربنامــج عــى 5 محــاور رئيســة تتمثــل يف:

رفع كفاءة اإلنفاق الرأساميل والتشغييل،	 

تصحيح أسعار الطاقة واملياه،	 

تنمية اإليرادات الحكومية األخرى،	 

إعادة توجيه الدعم للمستحقني )برنامج حساب املواطن(، 	 

منو القطاع الخاص. 	 

وقــد متــت مراجعــة برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل خــال عــام 2017م يف ضــوء التطــورات 
ــن  ــايس م ــزء أس ــنويًا كج ــره س ــه ون ــم تحديث ــطاً يت ــاً متوس ــاراً مالي ــه إط ــة بوصف االقتصادي
بيــان امليزانيــة الســنوية يشــمل املبــادرات والسياســات لتحقيــق األهــداف والحوكمــة لضــامن 

التنفيــذ الفعــال. 

ويف إطــار متابعــة تطــور األداء االقتصــادي الفعــيل املحــيل والعاملــي خــال العــام، 
ــرات املتوقعــة لبعــض  ــادرات املنفــذة، والتقدي والتأثــرات املاليــة واالقتصاديــة لبعــض املب
ــط  ــدى املتوس ــى امل ــادي ع ــاط االقتص ــو النش ــتهدفات من ــا، ومس ــط له ــادرات املخط املب
والــذي يعتــرب هدفــاً رئيســاً لرؤيــة 2030، فقــد تــم مراجعة الجــدول الزمنــي للربنامــج وتعديله 
بتمديــد فــرة تنفيــذ بعــض اإلصاحــات لتحقيــق التــوازن املــايل بحلــول عــام 2023م بــدالً مــن 
2020م بهــدف عــدم التأثــر الســلبي عــى معــدالت منــو الناتــج غــر النفطــي الــذي يعــد أحــد 

األهــداف الرئيســة لرؤيــة 2030. 

ونرسد يف هذه النسخة، التحديثات لعام 2018 ليعدل بعض مانر يف العام املايض. 
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برنامج تحقيق التوازن املايل

وضــع برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل أهدافــاً طموحــة تتطلــب لتحقيقهــا تغيــراٍت كبــرًة   
ــة: ــع التالي ــراتيجية األرب ــز االس ــد الركائ ــم تحدي ــد ت ــة، وق ــة املالي يف السياس

تأسيس مبدأ املسؤولية املالية يف جميع الجهات الحكومية, بتخصيص ميزانية تتسق   .1
مع األولويات االسراتيجية لهذه الجهات، ووضع نظام يشجع عى املساءلة وامللكية 

الكاملة للمستهدفات املالية عى كافة مستويات الجهة .

التخطيط املايل واالقتصادي الكيل, بتوجيه السياسة املالية نحو تحقيق االستدامة   .2
املالية واالقتصادية وتحفيز اتخاذ القرارات الفعالة إلدارة امليزانية مع تقديم صورة 

متكاملة عن الديون واالحتياطيات.

تعظيم اإليرادات للحكومة, بإعداد ملف مبادرات اإليرادات الازمة لتحقيق أهداف التوازن   .3
املايل

رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي, بتحسني فعالية املرصوفات يف الحكومة لتحقيق   .4
مستهدفات املوازنة املالية املرغوبة من خال االستغال األمثل ملوارد الدولة.

 لألهداف الركائز االسرتاتيجية التي تساعد عىل تحقيق برنامج تحقيق التوازن املايل
االسرتاتيجية الرئيسية

اإلدارة املالية الفاعلة التي
2030رؤية يف تحقيق تساهم

الركائز 
االسرتاتيجية

تأسيس 
املساءلة 

املالية 
يف جميع 

الجهات 
الحكومية

التخطيط 
املايل و

االقتصادي 
الكيل 

تعظيم 
اإليرادات 
للحكومة

رفع كفاءة 
اإلنفاق 

الحكومي

املمكنات

التكامل والتنسيق مع الجهات الداعمة
املراقبة واملتابعة والتصعيد

التواصل والعالقات العامة

تأسيس مكتب تحقيق التوازن املايل
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أوالً: تأسيس مبدأ املسؤولية املالية يف جميع الجهات الحكومية 

بــدأت وزارة املاليــة تنفيــذ عــدد مــن املبــادرات لتعزيــز املســاءلة وزيــادة الشــفافية املاليــة 
وزيــادة اإلرشاف املــايل للجهــات الحكوميــة. ويتوقــع أن يســاهم ذلــك يف الحــد مــن تجــاوز 

النفقــات عــن امليزانيــة. تشــتمل هــذه الركيــزة عــى مبادرتــني رئيســتني:

متكــني الجهــات الحكوميــة مــن اســتدامة التــوازن املــايل: حيــث تســعى هــذه املبــادرة  ■
إىل تعزيــز آليــات إدارة األداء لضــامن التــزام الجهــات باملســتهدفات املاليــة، أي ســقوف 
الرئيســية  األداء  مــؤرشات  متابعــة  إىل  تهــدف  كــام  اإليــرادات.  وتوقعــات  امليزانيــة 
واملســتهدفات املاليــة عــى مســتوى الجهــات. ومــن بــني األهــداف األخــرى لهــذه 
املبــادرة اإلرشاف عــى عمليــات إدارة األداء مبــا يف ذلــك تقديــم املحفــزات واملســاءلة 
ــام  ــة الع ــن بداي ــة م ــتهدفات املالي ــق املس ــن تحقي ــات ع ــذه الجه ــراف ه ــة انح يف حال

ــل. املقب

ــدة  ■ ــة جدي ــاق منهجي ــة بإط ــت وزارة املالي ــث قام ــة: حي ــداد امليزاني ــراءات إع ــر إج تطوي
إلعــداد امليزانيــة يف 2018م انطاقــاً مــن مبدأيــن هــام: )1( توزيع امليزانية من املســتوى 
اإلجــاميل إىل املســتوى التفصيــيل،  )2( رفــع كفــاءة اإلنفــاق. حيــث ُعِقــَدت ورُش عمــل 
ــذه  ــق ه ــيتم تطبي ــا. وس ــد احتياجاته ــة وتحدي ــتعراض امليزاني ــة الس ــات امليزاني ــع جه م
ــتقبل،  ــة يف املس ــداد امليزاني ــل إع ــن مراح ــزء م ــنوي كج ــكل س ــدة بش ــة الجدي املنهجي
بحيــث تتوافــق امليزانيــة الســنوية مــع املســتهدفات املاليــة للمملكــة. ومــن أبــرز مامــح 
املنهجيــة الجديــدة إلعــداد امليزانيــة وضــع ســقوف لإلنفــاق مــن املســتوى اإلجــاميل 
إىل املســتوى التفصيــيل ومراعــاة األولويــات، كــام تــم عقــد ورش مراجعــة امليزانيــة، 
ــات،  ــد األولوي ــة تحدي ــى متابع ــة ع ــتعمل وزارة املالي ــام س ــة. ك ــام الحوكم ــق نظ وتطبي
ــات  ــض املامرس ــن بع ــد م ــات للح ــع الجه ــل م ــات، والعم ــاق للجه ــقوف اإلنف ــزام بس االلت

التــي تؤثــر ســلباً عــى كفــاءة اإلنفــاق.

ثانياً: التخطيط املايل واالقتصادي الكيل

تشــتمل هــذه الركيــزة عــى تحديــد السياســات املالية الازمــة لتحقيــق املســتهدفات املالية 
مــع دعــم األهــداف االقتصاديــة بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي إىل القطاعــات التــي تدعــم 
ــق  ــة لتحقي ــة الازم ــرادات املالي ــد اإلي ــك تحدي ــا يف ذل ــة، مب ــراتيجية للمملك ــداف االس األه

هــذا الهــدف، والعمــل عــى مبــادرات الدعــم والتحفيــز مثــل حســاب املواطــن. 

إطــار املاليــة العامــة متوســط األجــل: تهدف هــذه املبــادرة إىل وضــع إطار واضــح لإلنفاق  ■
عــى املــدى املتوســط )مــن 3-5 ســنوات(، مبــا يف ذلــك تحديــد ســقوف اإلنفــاق عــى 
ــات  ــم الجه ــداد وتقدي ــر إع ــع معاي ــات، ووض ــتوى الجه ــى مس ــة وع ــتوى امليزاني مس
ملشــاريع ميزانياتهــا وربــط ســقوف الجهــات باألولويــات االســراتيجية، وسياســات القطــاع، 

وتقييــامت األداء. 

برنامج تحقيق التوازن املايل
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ــذه  ■ ــرب ه ــطة: تعت ــرة واملتوس ــآت الصغ ــن املنش ــددة م ــوم املس ــادة الرس ــادرة إع مب
املبــادرة جــزءاً مــن حزمــة أوســع نطاقًــا لتحفيــز القطــاع الخــاص، وتتضمــن هدفــاً مزدوجــاً 
لتشــجيع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة الجديــدة عــى دخــول الســوق ودعــم منوهــا 
أثنــاء الســنوات األوىل مــن النشــاط. ويتــم تحقيق ذلــك من خال إعادة الرســوم املســددة 
مــن الــركات املنشــأة حديثــاً )عى ســبيل املثــال الرســوم املتعلقــة بالراخيــص الجديدة، 
والرســوم الســنوية، والرســوم املتعلقــة بأصحــاب العمــل( أثنــاء الســنوات الثــاث األوىل 

لنشــاطها.

مبــادرة اإلقــراض غــر املبــارش للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة: يتيــح اإلقــراض الحكومــي  ■
غــر املبــارش القــدرة عــى االســتفادة مــن شــبكة مقدمــي القــروض غــر البنكيــة التجارية 
لتوزيــع القــروض عــى املنشــآت الصغــرة واملتوســطة املســتهدفة، مــن خــال إمدادهــا 
بالتمويــل منخفــض التكاليــف وإعــادة التمويــل.  وهــذا مــن شــأنه أن يزيــد مصــادر التمويــل 

للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــام سيحســن عملياتهــا واســتثامراته

ــة  ■ ــج كفال ــة برنام ــادة هيكل ــم اآلن إع ــة: يت ــج كفال ــدوق برنام ــال صن ــع رأس م ــادرة رف مب
لضــامن اســتدامته واســتمرار الدعــم الناجــح لقطــاع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة يف 

ــة. اململك

مبــادرة دعــم الــركات املتعــّرة: البــدء بتنفيــذ برنامــج متعــدد املراحــل لتحديــد الــركات  ■
املتعــّرة ذات البعــد االســراتيجي ودعمهــا متويليــاً بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص )البنوك 
والصناديــق( لتنفيــذ مــا يلــزم )مثــل التقييــم وتقديــم الدعــم املــايل( حيــث توفــر املبادرة 

ضــامن معــّدل العائــد الّداخــيل لاســتثامر الخــاص يف هــذه الــركات.

ــاء قــروض ذات فوائــد  ■ ــو صنــدوق متويــيل إلعط ــاريع: ه ــم املش ــادرة صنــدوق دع مب
منخفضــة لتمويــل مشــاريع القطاعــات الصحيــة والســياحية والعقاريــة الكــربى ذات األثــر 

ــتكاملها. ــاريع واس ــتمرار املش ــامن اس ــع لض ــادي املرتف االقتص

ــادرة أجهــزة التكييــف عاليــة الكفــاءة: ســيتلقى مــن يشــرون أجهــزة تكييــف جديــدة  ■ مب
ــتهاك  ــن اس ــة م ــاءة العالي ــم بالكف ــاز يتس ــار جه ــوا باختي ــعار إذا قام ــى األس ــامً ع دع
الطاقــة. ويســتهدف التنفيــذ الكامــل للربنامــج والــذي يشــمل اململكــة كاملــًة رشاء 
520,000 جهــاز تكييــف عــى مــدار الســنوات األربــع القادمــة وســيتبع الربنامــج متطلبــات 

ــيل. ــوى املح املحت

مبــادرة القــروض الســكنية املدعومــة: تقديــم الدعــم املــايل لتســهيل امتــاك املســاكن  ■
واملســاعدة يف الحصــول عــى متويــل عقــاري، وســيتم ذلــك عــرب توفــر دعــم مــايل 
للدفعــة األوىل للقــرض يبــدأ مــن %10 إىل %20 عــى حســب مســتوى الدخــل وحجــم 

العائلــة.

برنامج تحقيق التوازن املايل
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ــدء  ■ ــركات لب ــام ال ــف أم ــي تق ــق الت ــة العوائ ــادرات: إزال ــز الص ــج تحفي ــاق برنام ــادرة إط مب
التصديــر، عــرب تقديــم ِمَنــح للخدمــات اللوجســتية والقانونيــة والتســويقية، وتزويــد الــركات 
ــاف  ــة و اكتش ــا التصديري ــاء قدرته ــى بن ــركات ع ــاعدة ال ــواق ملس ــن األس ــات ع مبعلوم

أســواق جديــدة.

مبــادرة تعزيــز متويــل الصــادرات: تحســني قــدرات متويــل الصــادرات مــن خــال توســيع نطــاق  ■
ــد  ــل تزوي ــن أج ــر م ــتراد والتصدي ــك االس ــاء بن ــة إنش ــدء بعملي ــاً والب ــر حالي ــج املتوفّ الربنام

الــركات املصــدرة بالتمويــل املطلــوب للوصــول ألســواق جديــدة.

مبــادرة صنــدوق االســتثامر الجــريء الحكومــي يف املنشــآت الصغــرة واملتوســطة:  ■
تأســيس صنــدوق يركــز عــى االســتثامر يف املنشــآت خــال مراحــل منوهــا املبكــرة. ومــن 

ــطة. ــرة واملتوس ــآت الصغ ــايل للمنش ــل الح ــوات يف التموي ــتهدف الفج ــم يس ث

ــال  ■ ــن خ ــة م ــتثامرات إىل اململك ــذب االس ــع ج ــة: ترسي ــتثامرات الضخم ــج االس ــادرة برنام مب
برنامــج االســتثامرات الضخمــة واالســراتيجية عــن طريــق التفــاوض عــى عقــود معيّنــة مــع 
ــة  ــة واقتصادي ــة اجتامعي ــاريع ذات قيم ــذ مش ــب لتنفي ــني واألجان ــتثمرين املحلي ــار املس كب

عاليــة للمملكــة

ــع  ■ ــز لترسي ــدوق تحفي ــو صن ــة: ه ــاف برصي ــض واأللي ــاق العري ــز النط ــدوق تحفي ــادرة صن مب
ــة نــر اإلنرنــت باألليــاف واإلنرنــت الاســليك عــايل الرسعــة يف املناطــق الحرضيــة  عمليّ

ــل إىل %40 مــن اســتثامر مشــّغيل اإلنرنــت. ــز ماليــة تص والنائيــة عــرب تقديــم حواف

مبــادرة صنــدوق تحفيــز تقنيــة البنــاء:  تقنيــة البنــاء واإلســكان تزيــد الســعة اإلنتاجيــة  ■
الرضوريــة للوصــول إىل هــدف اإلســكان عــرب زيــادة إنتاجيــة القطــاع وتؤثــر إجابيــاً  عــى الناتــج 

ــاميل. ــيل اإلج املح

مبــادرة منصــة مرئيــات القطــاع الخــاص: إعــداد منصــة عــى اإلنرنــت للتواصــل املســتمر مــع  ■
القطــاع الخــاص وإبــداء الرغبــة يف الحصــول عــى االقراحــات التــي يقدمهــا ممثلــو القطــاع 

الخــاص.

مبــادرة ورش عمــل القطــاع الخــاص: اســتناداً إىل مرئيــات القطــاع الخــاص أثنــاء ورش العمــل  ■
ــا ســنوياً  ــل وإعداده ــة ورش العم ــادرة هــو مأسس ــو 2017، هــدف املب املنعقــدة يف ماي
للتواصــل املبــارش بــني القطــاع الحكومــي والخــاص. يزيــد تطبيــق هــذه املبــادرة مــن الوضوح 
واطّــاع القطــاع الخــاص عــى الخطــط الحكوميــة لتمكــني ودعــم القطــاع الخــاص واملبــادرات 

القامئــة حاليــاً.

الغــرف  ■ يف  مفتوحــة   )Panels( مؤمتــرات  إطــاق  مفتوحــة:  وزاريــة  مؤمتــرات  مبــادرة 
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التجاريــة بحضــور وزراء وكبــار املســؤولني، عــى أن تكــون مدعومــًة بفريــق عمــل برئاســة 
ــة  ــة العام ــتثامر، والهيئ ــة لاس ــة العام ــن: الهيئ ــة كل م ــتثامر وعضوي ــارة واالس وزارة التج

ــاص. ــاع الخ ــة القط ــيل وتنمي ــوى املح ــدة املحت ــطة، ووح ــرة واملتوس ــآت الصغ للمنش

حســاب املواطــن: تــم إنشــاء برنامــج حســاب املواطــن لتحســني كفــاءة الدعــم الحكومــي  ■
آثــار تصحيــح أســعار الطاقــة  وتوجيــه الدعــم ملســتحقيه مــن املواطنــني للحــد مــن  
ــن  ــارة ع ــو عب ــن ه ــاب املواط ــعودية. وحس ــى األَُس الس ــرى ع ــة األخ ــراءات املالي واإلج
الربنامــج يف  للمســتحقني وســيصبح هــذا  نقديــة مبــارشة ســيتم تخصيصهــا  حــواالت 

املســتقبل أحــد املنصــات الحكوميــة لتقديــم الدعــم للمواطنــني بشــكل مبــارش. 

تصحيــح أســعار امليــاه: يشــّكل تصحيــح أســعار امليــاه إجــراًء موازيــاً لتصحيــح أســعار الطاقــة،  ■
ــيد ؛)3(  ــتهاك الرش ــز االس ــة، )2( تحفي ــة العام ــع املالي ــة وض ــدف إىل )1( تقوي ــذي يه وال

إعــادة توجيــه الدعــم إليصالــه إىل الفئــات املســتحقة فعليــاً وترشــيده. 

ــج  ■ ــة يف برنام ــارص الرئيس ــم العن ــة أه ــعار الطاق ــح أس ــدُّ تصحي ــة: يُع ــعار الطاق ــح أس تصحي
ــيد؛ )2(  ــتهاك الرش ــز االس ــادرة إىل: )1( تحفي ــذه املب ــدف ه ــايل وته ــوازن امل ــق الت تحقي
ــه  ــادة توجي ــي، )3( إع ــاع الصناع ــية يف القط ــزة تنافس ــتثامرات ذات مي ــة اس ــجيع إقام تش
الدعــم للفئــات املســتحقة فعليــاً وترشــيده، )4( تقويــة وضــع املاليــة العامــة. تــم تغيــر 
 خطــة تصحيــح أســعار الطاقــة عــن ماهــو معلــن يف برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل )نســخة

العــام املــايض( كــام هــو موضــح يف الصفحــة التاليــة. )الخطــة قابلــة للتغيــر تبعــاً 
التــوازن املــايل( برنامــج تحقيــق  لتطــورات 
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فقط للخطوط الجوية العربية السعودية* 
ىش مع املعايري تثامر تتامالستُطبق األسعار الناتجة من الجدول أعاله  عىل عموم منتجات الطاقة املستخدمة يف جميع قطاعات االقتصاد الوطني بغرض تحقيق عوائد عىل ا

بونيةوكرالعاملية ملوردي منتجات الطاقة آخذة باالعتبار املزايا النسبية التي تتمتع بها اململكة يف مجال تزويد السوق املحيل باملواد الهيدر 

20182019202020212022202320242025املنتج

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجيالبنزين

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجيالديزل

وقود الطائرات 
ربط األسعار 

بالسعر 
*املرجعي

واإليثانالغاز الطبيعي 
استهداف ربط األسعار بالسعر 

املرجعي  مع فرض سقف عىل 
السعر

الكريوسني وغاز البرتول
(قطاع التجزئة)املسال 

استهداف ربط 
األسعار بالسعر 

املرجعي 

ي استهداف ربط األسعار تدريجياً بالسعر املرجعاألسفلت
2021يف عام 

سوائل الغاز الطبيعي 
ان، تتضمن الربوبان،البيوت)

(  والجازولني الطبيعي

استهداف ربط 
األسعار بالسعر 

املرجعي 

منتجات الوقود السائل 
ل زيت الوقود الثقي)األخرى 

، زيت الوقود الثقيل 180
، الزيت الخام العريب 380

الخفيف، والزيت الخام 
(العريب الثقيل

2025استهداف ربط األسعار تدريجياً بالسعر املرجعي يف عام 

تعكس تكلفة اإلنتاج بناًء عىل أسعار منتجات الطاقة املستخدمة بافرتاض الكفاءة املثاليةتعريفة الكهرباء 

فقط للخطوط الجوية العربية السعودية* 
ىش مع املعايري تثامر تتامالستُطبق األسعار الناتجة من الجدول أعاله  عىل عموم منتجات الطاقة املستخدمة يف جميع قطاعات االقتصاد الوطني بغرض تحقيق عوائد عىل ا

بونيةوكرالعاملية ملوردي منتجات الطاقة آخذة باالعتبار املزايا النسبية التي تتمتع بها اململكة يف مجال تزويد السوق املحيل باملواد الهيدر 

20182019202020212022202320242025املنتج

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجيالبنزين

استهداف ربط األسعار بالسعر املرجعي بشكل تدريجيالديزل

وقود الطائرات 
ربط األسعار 

بالسعر 
*املرجعي

واإليثانالغاز الطبيعي 
استهداف ربط األسعار بالسعر 

املرجعي  مع فرض سقف عىل 
السعر

الكريوسني وغاز البرتول
(قطاع التجزئة)املسال 

استهداف ربط 
األسعار بالسعر 

املرجعي 

ي استهداف ربط األسعار تدريجياً بالسعر املرجعاألسفلت
2021يف عام 

سوائل الغاز الطبيعي 
ان، تتضمن الربوبان،البيوت)

(  والجازولني الطبيعي

استهداف ربط 
األسعار بالسعر 

املرجعي 

منتجات الوقود السائل 
ل زيت الوقود الثقي)األخرى 

، زيت الوقود الثقيل 180
، الزيت الخام العريب 380

الخفيف، والزيت الخام 
(العريب الثقيل

2025استهداف ربط األسعار تدريجياً بالسعر املرجعي يف عام 

تعكس تكلفة اإلنتاج بناًء عىل أسعار منتجات الطاقة املستخدمة بافرتاض الكفاءة املثاليةتعريفة الكهرباء 
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ثالثاً: تعظيم اإليرادات للحكومة:

تعتمــد هــذه الركيــزة عــى ثــاث مبــادرات رئيســية، حيــث تــم تطويــر مصــادر اإليــرادات الجديدة 
بشــكل يضمــن تقديــم فوائــد عامــة إضافيــة، مثــل تشــجيع املنافســة و/أو تحســني الســلوك 

اإلجتامعــي )الحــد مــن االســتهاك الزائــد، أو اســتهاك املــواد الضــارة(.

املقابــل املــايل عــى الوافديــن: تهــدف هــذه املبــادرة الرئيســة إىل تشــجيع الســعودة  ■
ــرب  ــك ع ــق ذل ــم تحقي ــعوديني. ويت ــن والس ــني الوافدي ــة ب ــوة التكلف ــد فج ــال س ــن خ م
فــرض مقابــل مــايل شــهري عــى كل موظــف وافــد باالســتناد إىل عــدد الوافديــن األقــل 
ــر  ــن يناي ــداًء م ــك ابت ــا، وذل ــأة ذاته ــعوديني يف املنش ــني الس ــة باملوظف ــر مقارن واألك
ــد يف  ــكل واف ــال ل ــهرياً )300 ري ــال ش ــا 200 ري ــغ قيمته ــنوية تبل ــادة س ــع زي 2018م، م
ــال  ــال يف ح ــعوديني، 400 ري ــن الس ــن ع ــدد الوافدي ــل ع ــا أو يق ــاوى فيه ــأة يتس منش
ــايل  ــل م ــرض مقاب ــم ف ــك ت ــام 2018م(. وكذل ــعوديني يف ع ــن الس ــدد الوافدي ــاُوز ع تج
عــى املرافقــني ابتــداء مــن يوليــو 2017م، مــع زيــادة ســنوية تبلــغ يف الســنوات الاحقــة 
قيمتهــا 100 ريــال تدفــع بشــكل شــهري )100 يف أول ســنة، ثــم 200، 300، 400 ريــال يف 

الســنوات الاحقــة( 

ــة دول  ■ ــذاً التفاقي ــة تنفي ــة املضاف ــة القيم ــق رضيب ــد تطبي ــة: يع ــة املضاف ــة القيم رضيب
مجلــس التعــاون الخليجيــة ويُتوقــع أن تصبــح رضيبــة القيمــة املضافــة أحــد املصــادر 
الرئيســة لإليــرادات غــر النفطيــة يف اململكــة، مــا يؤكــد أهميــة التطبيــق الســليم لهــذه 
الرضيبــة والــذي ســيبدأ يف 2018/1/1م بواقــع %5 عــى القيمــة املضافــة للمنتجــات 

ــات. والخدم

ــق هــذا النــوع مــن الرضائــب هدفــاً مزدوجــاً يتمثــل يف )1( تنميــة  ■ الرضيبــة االنتقائيــة: يُحقِّ
اإليــرادات غــر النفطيــة و)2( التشــجيع عــى الســلوك االســتهايك الرشــيد، وذلــك بفــرض 
رضيبــة عــى بعــض الســلع املحــددة ، كاملروبــات الغازيــة ومروبــات الطاقــة والتبــغ 

ومشــتقاته، كــام قــد تضــم هــذه القامئــة آلحقــاً منتجــات أخــرى مثــل الســلع الكامليــة.

رابعاً: رفع كفاءة اإلنفاق الحكومي

تهدف هذه الركيزة إىل رفع كفاءة اإلنفاق، من خال املبادرات الرئيسية التالية:  

تأســيس مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق )مكتــب ترشــيد اإلنفــاق الرأســاميل والتشــغييل(:  ■
ــاءة  ــع كف ــا لرف ــر مبادراته ــرى يف تطوي ــات األخ ــاند الجه ــرف و تس ــة ت ــة حكومي كجه
لضــامن  الازمــة  واألنظمــة  التريعــات  واقــراح  تنفيذهــا  معوقــات  وإزالــة  اإلنفــاق 

ــاق. ــاءة اإلنف ــتدامة كف اس

تأســيس وحــدة الــراء االســراتيجي : كجهــة حكوميــة تهــدف لتحويــل الــراء الحكومــي  ■
إىل عمليــة اســراتيجية تركــز عــى تعظيــم املنافــع املاليــة والتنمويــة مقابــل اإلنفــاق، 
وتعزيــز الشــفافية مــن خــال تطويــر القــدرات والنظــم وعمليــات الــراء لقيــاس ورفــع 
إنفــاق.         فئــة  لــكل  والعامليــة  املحليــة  املامرســات  افضــل  بتطبيــق  الــراء  كفــاءة 
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وتهــدف هاتــان املبادرتــان املحوريتــان، لتفعيــل املبــادرات والربامــج األخــرى التــي 
ــد  ــة 2023م. وق ــال ) +/- %15( بنهاي ــار ري ــارب 220 ملي ــا يق ــة مب ــا الراكمي ــدر وفوراته تق
متكنــت الجهــات الحكوميــة مبســاندة مكتــب ترشــيد االنفــاق الرأســاميل والتشــغييل مــن 
ــار  ــادرات خــال 2017م، وحققــت وفــورات تصــل ل 56 ملي تفعيــل الحزمــة األوىل مــن املب
ريــال والتــي ميتــد أثرهــا الراكمــي حتــى 2023م بتفــادي تكاليــف إضافيــة تشــغيلية 
تصــل ملــا يقــارب 57 مليــار ريــال ) عــى ســبيل املثــال، خطــط لرفــع مســتوى التنســيق يف 
ــر  ــفيات، تطوي ــة واملستش ــدن الطبي ــاء امل ــع يف بن ــادي التوس ــة لتف ــات الصحي القطاع
بعــض مامرســات ساســل االمــداد لرفــع كفائتهــا يف ادارة مخــزون االدويــة، تطويــر 
معايــر التعاقــد لنظافــة املــدن، رفــع مســتوى التنســيق يف مبــادرات الرؤيــة مــن خــال 
ــراء  ــدة ال ــاق و وح ــاءة االنف ــق كف ــز تحقي ــيس مرك ــة(.  وبتأس ــادي االزدواجي ــج و تف دم
ــات  ــاندة الجه ــايل ملس ــوازن امل ــق الت ــج تحقي ــع برنام ــال 2018م، يتطل ــراتيجي خ اإلس
ــاق. ــاءة االنف ــق كف ــة لتحقي ــادرات ذات األولوي ــن املب ــة م ــة الثاني ــل الحزم ــة بتفعي الحكومي



حوكمة    .3
الربنامج 
لتحقيق 
التنفيذ 
الفعال 
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ــق  ــدف إىل تحقي ــذي يه ــام 2017م، ال ــايل يف ع ــوازن امل ــق الت ــب تحقي ــيس مكت ــم تأس ت
ــا  ــم جاهزيته ــا وتقيي ــادرات ومتابعته ــذ املب ــة تنفي ــال مراقب ــن خ ــج م ــتهدفات الربنام مس
وإعــداد مبــادرات جديــدة لتحقيــق أهــداف الربنامــج. حيــث تتــوىل لجنــٌة مكونــٌة مــن ممثلــني 
مــن جهــات مختلفــة اإلرشاَف عــى تنفيــذ الربنامــج وقيادتــه لتحقيــق أهدافــه، وتضطلــع لجنــة 

ــاألدوار الرئيســة التاليــة: برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل ب

اعتامد الخطط التنفيذية لربنامج تحقيق التوازن املايل.	 

تحقيــق التوافــق بــني مختلــف الجهــات املعنيــة الرئيســية يف لجنــة برنامــج تحقيــق 	 
التــوازن املــايل.

ــيناريوهات 	  ــايل والس ــوازن امل ــق الت ــج تحقي ــات برنام ــراتيجية لبيان ــات اس ــم مدخ تقدي
ــه. ــة ب ــادرات املتعلق ــارات واملب واملس

ــرار:  ــاذ الق ــن اتخ ــؤولتني ع ــيك مس ــوان املل ــني يف الدي ــة لجهت ــة تابع ــون اللجن ــوف تك وس
اللجنــة املاليــة )املســؤولة عــن وضــع األهــداف املاليــة( واللجنــة  االســراتيجية )املســؤولة 

ــة 2030(.  ــج رؤي ــذ برام ــة تنفي ــة ومراقب ــة الوطني ــات االقتصادي ــع األولوي ــن وض ع



توقعات    .4
ومستهدفات 

الربنامج 
املالية 

يف املدى 
املتوسط 

لهدف تحقيق 
التوازن املايل 
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وفقــاً لإلطــار املــايل واالقتصــادي الــذي تــم عــى أساســه إعــداد امليزانيــة ومبــادرات 
برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل الســابق ذكرهــا، فمــن املقــدر أن يبلــغ عجــز امليزانيــة يف 
عــام 2018م نحــو 195 مليــار ريــال، مــا يعــادل %7.3 مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل وبانخفــاض 
ــام 2017م،  ــع لع ــز املتوق ــن العج ــاميل ع ــيل اإلج ــج املح ــن النات ــة م ــة مئوي ــو 1.6 نقط بنح
وبانخفــاض كبــر عــن العجــز يف امليزانيــة املتحقــق يف عــام 2016م الــذي بلــغ نحــو 12.8% 
مــن الناتــج املحــيل اإلجــاميل. ويعــود الراجــع يف نســب العجــز املقــدرة لعــام 2018م 
ــرادات بنحــو %12.6 عــن توقعــات العــام الحــايل 2017م مــع تطبيــق  إىل ارتفــاع إجــاميل اإلي
اإلجــراءات اإلصاحيــة لتنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة وتنويــع مصادرهــا، وذلــك عــى الرغــم 
مــن زيــادة النفقــات بنحــو %5.6 ومــن بينهــا زيــادة األصــول غــر املاليــة )اإلنفــاق الرأســاميل( 

ــايل 2017م. ــام الح ــات الع ــة بتوقع ــو %13.6 مقارن بنح

(م2023-2017)تقديرات املالية العامة عىل املدى املتوسط 
مليار ريال مامل يذكر غري ذلك

201720192020202120222023

اإليرادات

باملليار ريال سعودي

النفقات

/  الفائض
العجز يف 

امليزانية

االحتياطي 
نهاية )العام  
(العام

الدين 
(نهاية العام)

1,107 1,080 1,050 1,006 978 926

271 267 276 345 411 456

805 749 673 555 438

1,049 955 909 843 783 696

4
58- 126- 141- 163- 195- 230-

2018

التقريبنتيجةدقيقغرياإلجاميليكونقد

1,138

1,134

584

854854
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أ - اإليرادات

تــم تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات منــذ عــام 2016م التــي ســيكون لهــا تأثــر عــى منــو اإليــرادات 
عــى املــدى املتوســط، باإلضافــة إىل خطــة تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات األخــرى خــال 
األعــوام القادمــة والتــي مــن شــأنها تنويــع مصــادر اإليــرادات بشــكل تدريجــي منهــا فــرض 
رضيبــة القيمــة املضافــة وتطبيــق املقابــل املــايل عــى الوافديــن، وكذلــك تصحيــح أســعار 
الطاقــة حتــى الوصــول إىل مســتوى األســعار املرجعيــة للطاقــة، حيــث تســتهدف الحكومــة 
تنميــة اإليــرادات بشــكل هيــكيل ومســتمر كمصــدر رئيــس لتمويــل النفقــات العامــة وخفــض 

عجــز امليزانيــة. 

تشــر التقديــرات إىل بلــوغ إجــاميل اإليــرادات حــوايل 783 مليــار ريــال يف عــام 2018م 
بزيــادة %12.6 عــن املتوقــع يف عــام 2017م، ومــن املتوقــع أن تصــل إىل 909 مليــارات ريــال 
ــن  ــة م ــجل الحصيل ــع أن تس ــث يتوق ــغ %9.3. حي ــنوي يبل ــو س ــط من ــام 2020م مبتوس يف ع
ــام 2017م  ــة بع ــو %46 مقارن ــدل من ــك مبع ــام 2018م وذل ــال يف ع ــار ري ــب 142 ملي الرضائ
ــى  ــب ع ــد الرضائ ــق بن ــع أن يحق ــام 2020م، ويتوق ــال يف ع ــار ري ــل إىل 189 ملي إىل أن تص
الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســاملية عــام 2018م نحــو 15 مليــار ريــال وذلــك مبعــدل منــو 
ــذاً  ــام 2020م أخ ــال يف ع ــار ري ــل إىل 18 ملي ــام 2017م إىل أن يص ــة بع ــدره %10.4 مقارن ق
يف االعتبــار مبعــدالت منــو النشــاط االقتصــادي املتوقعــة للفــرة القادمــة. يف حــني يقــدر 
ــام  ــن ع ــدره %82 ع ــاع ق ــال بارتف ــار ري ــات بـــ 85 ملي ــلع والخدم ــى الس ــب ع ــد الرضائ ــراد بن إي
ــال يف عــام 2020م، وذلــك نتيجــة تطبيــق بعــض اإلصاحــات  ــار ري 2017م ليصــل إىل 124 ملي
االقتصاديــة مثــل رضيبــة القيمــة املضافــة التــي مــن املقــدر أن تحقــق عائــداً ماليــاً لخزينــة 
ــة  ــن الرضيب ــرادات م ــغ اإلي ــدر أن تبل ــام يق ــام 2018م، ك ــال يف ع ــار ري ــغ 23 ملي ــة مببل الدول
عــى الســلع االنتقائيــة يف عــام 2018م مــا مقــداره 9 مليــارات ريــال، ويتوقــع أن يحقــق بنــد 

ــال. ــار ري ــغ 28 ملي ــن يف 2018م مبل ــى الوافدي ــايل ع ــل امل ــن املقاب ــرادات م اإلي

كــام يقــدر أن يحقــق بنــد الرضائــب عــى التجــارة واملعامــات الدوليــة مبلــغ 25 مليــار ريــال يف 
ــال  ــار ري ــل إىل 28 ملي ــى يص ــام 2017م حت ــة بع ــو %17 مقارن ــدل من ــك مبع ــام 2018م وذل ع
بحلــول عــام 2020م، ويرجــع النمــو يف هــذا البنــد إىل تطبيــق بعــض اإلصاحــات التــي تخــص 
العوائــد الجمركيــة مثــل إعــادة الرســم الجمــريك لـــ 193 ســلعة، وتطبيــق التدقيــق الاحق بعد 
ــدر أن يحقــق 17  الفســح. وفيــام يتعلــق ببنــد الرضائــب األخــرى الــذي يشــتمل عــى الــزكاة، فَيُقَّ
مليــار ريــال يف عــام 2018م بارتفــاع نســبته %10.8 عــن عــام 2017م حتــى يصــل إىل 20 مليــار 

ريــال بحلــول عــام 2020م.

ــدر أن يحقــق  وفيــام يخــص بنــد اإليــرادات األخــرى الــذي يشــتمل عــى اإليــرادات النفطيــة، فَيُقَّ
ــة بعــام 2017م حتــى  ــار ريــال يف عــام 2018م وذلــك مبعــدل منــو %7 مقارن ــغ 641 ملي مبل
ــرادات  ــل اإلي ــرات إىل أن تص ــر التقدي ــث تش ــام 2020م. حي ــال يف ع ــار ري ــل إىل 720 ملي يص
ــار  ــة إىل 492 ملي ــعار الطاق ــح أس ــايل لتصحي ــر امل ــة األث ــام 2018م متضمن ــة يف ع النفطي
ريــال مقارنــة بـــ 440 مليــار ريــال لعــام 2017م، أي بارتفــاع نســبته %11.8. وتجــدر اإلشــارة إىل 
أنــه تــم مراجعــة خطــة تنفيــذ تصحيــح أســعار الطاقــة إلحــداث تــدرج أبطــأ يف التنفيــذ أخــذاً يف 

االعتبــار بأهميــة دفــع النشــاط االقتصــادي مبعــدالت أعــى.
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ب - النفقات 

تنطلــق ميزانيــة العــام املــايل 2018م مــع توجــه الحكومــة إىل وضــع إطــار واضــح لإلنفــاق 
ــد  ــة 2030، وتحدي عــى املــدى املتوســط يتــامىش مــع األهــداف االســراتيجية لربامــج رؤي
مســتويات اإلنفــاق مــن خــال سياســة تحقــق التــوازن بــني هــدف خفــض عجــز امليزانيــة مــع 
مســتويات ديــن عــام ال تتجــاوز %30 مــن إجــاميل الناتــج املحــيل االســمي مــن جهــة، وهــدف 
دعــم النشــاط االقتصــادي بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي بشــكل يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة 
والخطــط االســراتيجية املســتهدفة مــن جهــة أخــرى. حيــث ميثــل اإلنفــاق الحكومــي الــذي 
يعــد أحــد املحــركات الرئيســة لاقتصــاد نحــو %36 مــن إجــاميل الناتــج املحــيل االســمي يف 
عــام 2017م. ولهــذا تــم اعتــامد ميزانيــة يقــدر إجــاميل اإلنفــاق فيهــا 978 مليــار ريــال مرتفعاً 
عــن العــام الســابق بنســبة %5.6، ويعــود هــذا االرتفــاع إىل توســع اإلنفــاق عــى مخصصــات 

مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة 2030.

ب.1. النفقات التشغيلية 

ــاق ذات  ــات اإلنف ــى أولوي ــز ع ــط إىل الركي ــدى املتوس ــة يف امل ــة املالي ــدف السياس ته
ــد االجتامعــي واالقتصــادي فيــام يخــص النفقــات التشــغيلية مثــل حــزم تحفيــز القطــاع  العائ
الخــاص وبرنامــج حســاب املواطــن وبرامــج تحقيق رؤيــة 2030. حيث قــدرت النفقات التشــغيلية 
ــو  ــة بنح ــات، مرتفع ــاميل النفق ــن إج ــوايل %79 م ــال أي ح ــار ري ــنحو 773 ملي ــام 2018م بـ لع
%3.6 عــن النفقــات التشــغيلية يف العــام الحــايل نتيجــة تطبيــق العديــد مــن املبــادرات لرفــع 
ــاب تعويضــات العاملــني حــوايل %44.8 مــن إجــاميل النفقــات  كفــاءة اإلنفــاق. وقــد شــكل ب
ــايل  ــام الح ــة للع ــتويات الفعلي ــس املس ــي نف ــال وه ــار ري ــوايل 438 ملي ــدرت بح ــي ق الت
تقريبــاً. بينــام شــكلت نســبة كل مــن بــاب الســلع والخدمــات واملنافــع االجتامعيــة إىل إجــاميل 
النفقــات نحــو %14.6 و %6.7 عــى التــوايل، حيــث ترتفــع اعتــامدات اإلنفــاق عــى اســتخدام 
الســلع والخدمــات بنســبة %6، كــام يرتفــع اإلنفــاق عــى اإلعانــات بنســبة %102 لتصــل إىل 14 
ــاص  ــاع الخ ــة إىل القط ــة املوجه ــزم التحفيزي ــج كالح ــض الربام ــذ بع ــاً لتنفي ــال تقريب ــار ري ملي
والتــي تهــدف إىل تعزيــز وزيــادة مشــاركة هــذا القطــاع وكذلــك برنامــج دعــم الصناعــة، كــام 
ــاب  ــات حس ــامد مخصص ــة اعت ــبة %48.1 نتيج ــة بنس ــع االجتامعي ــى املناف ــاق ع ــع اإلنف يرتف
ــاب  ــرات ب ــت تقدي ــام 2018م. وارتفع ــال يف ع ــار ري ــل إىل 32.4 ملي ــد تص ــي ق ــن الت املواط
نفقــات التمويــل بنســبة %57.1 عــن عــام 2017م مدفوعــة بارتفــاع حجــم اإلصــدارات مــن األوراق 

املاليــة املتوقعــة لتمويــل امليزانيــة. 

وكــام يتضــح مــن الجــدول الســابق؛ فــإن متوســط منــو النفقــات التشــغيلية خــال الفــرة مــن 
2018م إىل 2020م يبلــغ نحــو %3.3، مدفوعــاً بزيــادة اإلنفــاق عــى بــاب املنافــع االجتامعيــة 
الناتجــة عــن الزيــادة املســتمرة يف اإلنفــاق عــى برنامــج حســاب املواطــن، ولنمــو اإلنفــاق 
عــى تكاليــف التمويــل الناتــج عــن تنامــي حجــم اإلصــدارات مــع معــدالت منــو منخفضــة لبقيــة 

النفقــات التشــغيلية.
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ب.٢. النفقات الرأساملية

اإلنفــاق  تنميــة  إىل  رئيــس  بشــكل  املتوســط  املــدى  خــال  املاليــة  السياســة  تهــدف 
ــطة  ــرة األنش ــع وت ــة 2030 لدف ــة اململك ــج رؤي ــة وبرام ــة التحتي ــر البني ــاميل وتطوي الرأس
االقتصاديــة، حيــث تبلــغ تقديــرات النفقــات الرأســاملية خــال العــام املــايل 2018م نحــو 205 
مليــار ريــال وهــو مــا يشــكل %21 مــن إجــاميل النفقــات بزيــادة %14 عــن عــام 2017م لتمويــل 
مشــاريع برامــج الرؤيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وتوليــد مزيــد مــن 

ــني. ــل للمواطن ــرص العم ف

وســوف تــزداد نســبة اإلنفــاق الرأســاميل إىل إجــاميل اإلنفــاق الحكومــي مــن %19 يف عــام 
ــغ متوســط منــو اإلنفــاق العــام خــال الفــرة  2017م إىل %22 يف عــام 2020م. فبينــام يبل
ــدى  ــال امل ــاميل خ ــاق الرأس ــو اإلنف ــط من ــإن متوس ــو %4.3، ف ــن 2018م إىل 2020م نح م
املتوســط ينمــو مبعــدل أعــى يبلــغ %8.3 لدفــع النشــاط االقتصــادى وزيــادة فــرص العمــل 

املتاحــة.

جـ- الدين العام والتمويل

ــة يف  ــة املالي ــة اللجن ــام ومبوافق ــن الع ــب إدارة الدي ــال مكت ــن خ ــة م ــت وزارة املالي وضع
الديــوان امللــيك اســراتيجية متوســطة املــدى وخطــة ســنوية إلدارة الديــن العــام تراعــي 
يف عمليــة االقــراض وإصــدار أدوات التمويــل أفضــَل الُفــرص املتاحــة يف األســواق املحليــة 
والعامليــة. كــام تراعــي هــذه االســراتيجية  عنــد إصــدار أدوات التمويــل املحليــة عــدم 
التأثــر ســلباً عــى الســيولة يف القطــاع املــايل املحــيل وعــى معــدالت النمــو االقتصــادي 
ــارات  ــة الخي ــة إىل دراس ــاص. باإلضاف ــاع الخ ــو القط ــز من ــة 2030 يف تعزي ــتهدفات رؤي ومس
املختلفــة يف األســواق العامليــة، وتحليــل األســواق املســتهدفة، والعمــات، ومعــدالت 
الفائــدة املســتقبلية، وذلــك لضــامن تكويــن محفظــة متويليــة بأفضــل التكاليــف املمكنــة. كام 
ســتعتمد اســراتيجية الديــن العــام عــى القــروض وتنويــع اإلصــدارات بــني الصكوك والســندات 

بآجــال مختلفــة بــني قصــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل

إن رؤيــة اململكــة 2030 تشــمل العديــد مــن املبــادرات والربامــج وخطــط التنميــة القطاعيــة 
التــي مــن شــأنها إحــداث نقلــة مهمــة يف األداء االقتصــادي يتوقــع خالهــا أن تــزداد معــدالت 
منــو الناتــج املحــيل غــر النفطــي بشــكل تدريجــي عــى املــدى املتوســط. ووفقــاً لخطــة 
الحكومــة يف إضفــاء مزيــد مــن التــدرج يف برنامــج تحقيــق التــوازن املــايل، فإنــه مــن 
املقــدر أن ينخفــض العجــز يف امليزانيــة تدريجيــاً وبشــكل مســتمر عــى املــدى املتوســط 
حتــى يتحقــق التــوازن املــايل بحلــول عــام 2023م. حيــث تســاهم هــذه اإلصاحــات يف تنميــة 
إجــاميل اإليــرادات مبتوســط منــو ســنوي يقــدر بـــ %8.6. يقابــل ذلــك أيضــاً زيــادة يف النفقات 
يف املــدى املتوســط مبتوســط منــو ســنوي %3.4 مــع االســتمرار يف خطــط رفــع كفــاءة 

اإلنفــاق.
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