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تعكــف وزارة الماليــة علــى تطويــر سياســات إلعــداد الميزانيــة
العامــة للدولــة ،ويأتــي هــذا البيــان لمشــروع الميزانيــة العامــة للدولــة
للســنة الماليــة 2018م ليعكــس سياســة الــوزارة فــي مشــروعها
لتطويــر الميزانيــة العامــة للدولــة ووضعهــا فــي إطــار متوســط المــدى
يأخــذ بعيــن االعتبــار البعديــن المالــي واالقتصــادي .وتتضمــن هــذه
الوثيقــة أداء الميزانيــة العامــة وأبــرز التطــورات االقتصاديــة والماليــة
للســنة الماليــة 2017م ،وعــرض أبــرز التطــورات االقتصاديــة المحليــة
والعالميــة المتوقعــة للعــام القــادم 2018م ،ومؤشــرات ميزانيــة الســنة
الماليــة القادمــة 2018م والتوقعــات علــى المــدى المتوســط حتــى عــام
2023م التــي تشــمل عرضـ ًـا لتطــورات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي.
إضافــة إلــى ذلــك يســتعرض البيــان أهــم المبــادرات واإلصالحــات التــي
تنفذهــا الحكومــة لتحقيــق االســتدامة الماليــة والنمــو االقتصــادي،
وأهــم التحديــات االقتصاديــة التــي قــد تواجــه الماليــة العامــة فــي
المــدى المتوســط ،والسياســات الماليــة واالقتصاديــة لمواجهتهــا.
كمــا يعكــس المزيــد مــن اإلفصــاح والشــفافية فــي الماليــة العامــة.
مبوبــة
تجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات الماليــة الــواردة فــي البيــان ّ
حســب دليــل إحصــاءات ماليــة الحكومــة ( )GFSM 2014الصــادر مــن
موحــد.
صنــدوق النقــد الدولــي كتصنيــف عالمــي
ّ

أوالً:

نظرة عامة عىل اإلطار املايل
واالقتصادي للميزانية

أوالً:

نظرة عامة على اإلطار المالي واالقتصادي للميزانية
تمــر المملكــة العربيــة الســعودية بمرحلــة تحـ ّـول مهمــة فــي تاريخهــا علــى كافــة
الصعــد :االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة بتوجيــه وإشــراف مباشــر مــن خــادم الحرمين
ُ
ُ
الشــريفين وســمو ولــي العهــد األميــن حفظهمــا اللــه .حيــث أطلقــت “رؤيــة المملكــة
 ”2030فــي أبريــل 2016م وعــدد مــن برامجهــا التنفيذيــة خــالل عامــي 2016م و2017م.
وتهــدف الرؤيــة وبرامجهــا التنفيذيــة إلــى تنويــع االقتصــاد ،وتحقيــق النمــو االقتصــادي
واالســتقرار المالــي ،وتحفيــز نمــو النشــاط االقتصــادي غيــر النفطــي ،وزيــادة مســاهمة
القطــاع الخــاص كمحــرك للنمــو ،وزيــادة فــرص العمــل للمواطنيــن مــن كال الجنســين
فــي ســوق العمــل ،وتحســين مســتوى معيشــة المواطنيــن ،وتحقيــق مجتمــع مزدهــر
وحيــوي.
وفــي إطــار تنفيــذ رؤيــة المملكــة ُ ،2030أطلــق برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي
بهــدف الوصــول إلــى اســتدامة الماليــة العامــة ،حيــث تبنــت وزارة الماليــة مجموعــة مــن
البرامــج والمبــادرات تشــمل تطبيــق إطــار للماليــة العامــة متوســط المــدى يحــدد ســقف
الميزانيــة وســقوف إنفــاق علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة ،والعمــل علــى التخصيــص
األمثــل للمــوارد وإدارتهــا بكفــاءة وفاعليــة ،وتحســين عمليــة تحصيــل اإليــرادات العامــة
للدولــة ،بأهــداف قابلــة للقيــاس والمتابعة ،إضافة إلى تحســين قــدرة التصدي للمخاطر
الماليــة ،وتحســين جــودة الحســابات الماليــة ودقتهــا وتعزيــز الشــفافية ،واالســتغالل
األمثــل ألصــول الدولــة واالســتفادة مــن آليــات ووســائل التمويــل الجديــدة.
ولتحقيــق هــذه األهــداف ،تــم حتــى اآلن إنشــاء عــدد مــن الوحــدات والمكاتــب
كال مــن :وحــدة السياســات الماليــة والكليــة ،ومكتــب
إلدارة البرامــج المختلفــة ،تشــمل ً
إدارة الديــن العــام ،ومكتــب ترشــيد اإلنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي ،ومكتــب برنامــج
تحقيــق التــوازن المالــي ،ومكتــب تطويــر القطــاع المالــي ،ووحــدة تنميــة اإليــرادات غيــر
النفطيــة ،وذلــك لمواكبــة مرحلــة التحــول والمســاهمة فــي تنفيــذ برامــج رؤيــة المملكــة
 .2030وتعمــل هــذه الوحــدات إضافــة إلــى منظومــة الخزينــة التــي تشــمل وكالــة
الميزانيــة والتنظيــم ،ووكالــة الماليــة والحســابات ،ووكالــة اإليــرادات -بالتنســيق مــع
اإلدارات المختلفــة فــي الــوزارة والجهــات الحكوميــة األخــرى -علــى تنفيــذ اســتراتيجية
الــوزارة المشــار إليهــا أعــاله .كمــا أطلقــت الــوزارة عـ ً
ـددا مــن المبــادرات منهــا )1 :تطويــر
إدارة واســتدامة الماليــة العامــة ،و )2تفعيــل الحســاب الموحــد للدولــة لتحســين الرقابــة
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النقديــة وإدارة الســيولة ،و )3تطويــر إعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة ،و )4تطويــر نظــام
المنافســات والمشــتريات الحكوميــة ،و )5التحــول مــن األســاس النقــدي إلــى أســاس
االســتحقاق فــي الحســابات الحكوميــة ،و )6تطويــر الرقابــة الماليــة ،وســتعزز هــذه
المبــادرات كفــاءة إعــداد الميزانيــة الســنوية ودقــة التقديــرات وتطويــر الرقابــة الماليــة
وقيــاس األداء.

ا

ا ا

ا

ُيتوقــع أن يبلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي عــام 2018م نحــو
المقـ َّـرة ،خاصــة
 % 2.7بافتــراض تنفيــذ سياســات تحســين أداء النشــاط االقتصــادي ُ
تلــك الهادفــة لتعزيــز أداء األنشــطة غيــر النفطيــة ،مقارنــة بمعـ َّـدل نمــو ســالب متوقــع أن
يبلــغ  )1(% 0.5لعــام 2017م ،جــراء انخفــاض اإلنتــاج النفطــي  ،فــي حيــن نمــا القطــاع
غيــر النفطــي فــي النصــف األول مــن العــام 2017م بنحــو  % 0.6ومــن المتوقــع أن
يرتفــع إلــى نحــو  )1(% 1.5إلجمالــي العــام مــع تحســن مؤشــرات األداء االقتصــادي فــي
النصــف الثانــي مــن العــام 2017م.

ـوا سـ ً
وحقــق الرقــم القياســي لتكاليــف المعيشــة نمـ ً
ـالبا حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر
مــن العــام الحالــي 2017م بمتوســط  % 0.3-علــى أســاس ســنوي ،مقارنــة بـــمتوسط
نمــو بلــغ  % 3.8حتــى أكتوبــر للعــام الماضــي 2016م .هــذا وحقــق الحســاب الجــاري
ً
فائضــا بنحــو  14.4مليــار ريــال أو مــا يعــادل  % 0.5مــن الناتــج
بميــزان المدفوعــات
ً
فائضــا
المحلــي االســمي خــالل النصــف األول مــن عــام 2017م ،ويتوقــع أن يحقــق
أعلــى خــالل النصــف الثانــي مــن العــام الحالــي مــع اســتمرار هــذا الفائــض فــي عــام
2018م نتيجــة ارتفــاع قيمــة الصــادرات النفطيــة.
ووفقـ ًـا لمــا ُأعلــن ،ســيتم تنفيــذ عــدد مــن التدابيــر الهادفــة لتنشــيط أداء االقتصاد
خالل العام المقبل منها :تنفيذ حزم لتحفيز االســتثمار ،واالســتمرار بســداد أي التزامات
ماليــة للقطــاع الخــاص خــالل ســتين يومـ ًـا بحــد أقصــى مــن ورودهــا مكتملــة اإلجــراءات
إلــى وزارة الماليــة ،وكذلــك مواصلــة جهــود تشــجيع وتيســير إجــراءات االســتثمار فــي
المملكــة وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة ،وتنفيــذ المشــاريع فــي قطاعــات
التشــييد والبنــاء والســياحة والثقافــة والترفيــه ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ برامــج للخصخصــة
التــي يتوقــع أن تتيــح فرصـ ًـا جديــدة لنمــو االســتثمار الخــاص وتوليــد مزيــد مــن فــرص
العمــل ،وتطويــر إطــار ونظــام للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
حسب تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط

وســتواصل الحكومــة تنفيــذ مبــادرات للحــد مــن اآلثــار الســلبية لإلصالحــات علــى
المواطنيــن المســتحقين ،ومــن ذلــك تنفيــذ برنامــج حســاب المواطــن وهــو مــن
المبــادرات المهمــة لمســاعدة المســتحقين للدعــم علــى مواجهــة التكاليــف اإلضافيــة
التــي قــد تنتــج عــن تصحيــح مســتويات أســعار الطاقــة وضريبــة القيمــة المضافــة مــن
ً
ـتحقاقا ،ويتوقــع أن تكــون ميزانيــة حســاب
خــالل إعــادة توجيــه الدعــم للفئــات األكثــر اسـ
المواطــن فــي حــدود  32مليــار ريــال فــي عــام 2018م.

ا

ا المال

يتوقــع أن يبلــغ العجــز فــي ميزانيــة عــام 2017م نحــو  % 8.9مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي ،وبتراجــع كبيــر عــن عجــز الميزانيــة فــي عــام 2016م الــذي بلــغ نحــو % 12.8
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،حيــث يتوقــع أن ترتفــع اإليــرادات بنســبة  % 34لتبلــغ
 696مليــار ريــال ،نتيجــة لزيــادة اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة ،فــي الوقــت الــذي
شــهدت النفقــات العامــة ارتفاعـ ًـا بنســبة  % 11.6لتصــل إلــى  926مليــار ريــال .حيــث تــم
صــرف جميــع المســتحقات المتأخــرة لــدى الجهــات الحكوميــة للقطــاع الخــاص ،ونفــذت
الحكومــة خــالل الفتــرة الماضيــة عـ ً
ـددا مــن اإلصالحــات التــي تســتهدف تنميــة اإليــرادات
ورفــع كفــاءة النفقــات لخفــض عجــز الميزانيــة والتحكــم فــي نمــو الديــن العــام ،وبــدأت
بتنفيــذ المرحلــة األولــى مــن تصحيــح أســعار الطاقــة وتعديــل عــدد من الرســوم مــن بينها
الرســوم علــى التأشــيرات والمخالفــات المروريــة فــي عــام 2016م ،وتطبيــق الضريبــة
االنتقائيــة فــي يونيــو 2017م علــى بعــض الســلع مثــل التبــغ ومشــتقاته والمشــروبات
الغازيــة ومشــروبات الطاقــة ،وتطبيــق مقابــل مالــي علــى الوافديــن فــي يوليــو2017م.
ولتحســين األداء ،أطلقــت وزارة الماليــة مجموعــة مــن الخدمــات والمنصــات
اإللكترونيــة لإلســراع فــي ســداد المســتحقات مثل االســتعالم عن أوامــر الدفع ،ومنصة
“اعتمــاد” ،وخدمــة رفــع المطالبــات الماليــة وغيرهــا لضمــان تنفيــذ ســداد المســتحقات
خــالل ســتين يومـ ًـا للمطالبــات المســتوفية لإلجــراءات والتأكــد مــن عدم وجــود مطالبات
مســتحقة للقطــاع الخــاص لــم يتــم التعامــل معهــا وســدادها دون تأخيــر.
كمــا عملــت الــوزارة علــى تطويــر نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة وبمــا
يلبــي احتياجــات القطاعيــن العــام والخــاص ،ويســهم فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام
(التشــغيلي والرأســمالي) ويحقــق أفضــل قيمــة للمــال العــام ،باإلضافــة إلــى تعزيــز
ً
حماية للمال العــام ،ودعم التنمية
النزاهــة والمنافســة ،ومنــع تأثيــر المصالح الشــخصية
االقتصاديــة مــن خــالل دعــم المحتــوى المحلــي والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة،
وبمــا ينســجم مــع أهــداف رؤيــة المملكــة  2030وفــق أفضــل الممارســات العالميــة.
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ي ا ية 2018

تســتهدف الحكومــة فــي ميزانيــة 2018م خفــض عجــز الميزانيــة إلــى نحــو % 7.3
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل عجــز متوقــع بنحــو  % 8.9فــي عــام 2017م .وتقدر
الزيــادة فــي إجمالــي اإليــرادات فــي ميزانيــة 2018م بنحــو  % 12.6مقارنــة بالمتوقــع
تحصيلــه فــي عــام 2017م ،ومــن المتوقــع ان ترتفــع اإليــرادات غيــر النفطيــة بنحــو
 ،% 14حيــث ستســتمر الحكومــة فــي تنفيــذ مبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي
فــي عــام 2018م ومنهــا :البــدء فــي تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة فــي شــهر ينايــر
بنســبة  % 5فــي ضــوء االتفاقيــة الموحــدة بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة ،وتطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن تصحيــح أســعار الطاقــة التــي تســتهدف علــى
المــدى المتوســط الوصــول تدريجيـ ًـا بهــذه األســعار إلــى األســعار المرجعيــة ،وتطبيــق
المرحلــة الثانيــة مــن المقابــل المالــي علــى الوافديــن ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن المبــادرات
واإلصالحــات التــي تســتهدف تنميــة مصــادر اإليــرادات غيــر النفطيــة ورفــع كفــاءة
اإلنفــاق العــام .فــي الوقــت نفســه ،تتضمــن ميزانيــة 2018م زيــادة فــي النفقــات العامة
بنحــو  % 5.6مقارنـ ًـة بعــام 2017م نتيجــة لزيــادة مصروفــات االســتثمارات الحكوميــة
(النفقــات الرأســمالية) بنحــو  % 13.6لتمويــل مبــادرات ومشــاريع برامــج الرؤيــة بمــا
فيهــا مشــاريع اإلســكان وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحفيــز النمــو االقتصــادي وتوليــد مزيــد
مــن فــرص العمــل للمواطنيــن.

ا

ا المال

ل الم

الم

وفــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة ومســتهدفات النمــو االقتصــادي ،فقــد
تمــت مراجعــة الجــدول الزمنــي لبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي ليكــون العمــل علــى
ـدال مــن 2020م ،وذلــك بالتــدرج فــي تنفيــذ
تحقيــق التــوازن المالــي فــي عــام 2023م بـ ً
التدابيــر واإلصالحــات التــي تضمنهــا البرنامــج لضمــان عــدم التأثيــر سـ ً
ـلبا علــى النمــو
أال يكــون
االقتصــادي مــع المراجعــة المســتمرة لضمــان تحقيــق األهــداف ،ويتوقــع ّ
لذلــك أثــر ســلبي علــى خطــط اســتدامة وتقويــة وضــع الماليــة العامــة نظـ ً
ـرا لمــا يتمتــع
بــه االقتصــاد الســعودي مــن وضــع مالــي قــوي وحجــم مناســب مــن االحتياطيــات يتيــح
لــه تحمــل الصدمــات الخارجيــة.

ثانياً:

آفاق االقتصاد العاملي

ثانياً:

آفاق االقتصاد العالمي
رفــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي أكتوبــر مــن العــام الجــاري توقعاتــه لنمــو
االقتصــاد العالمــي ،حيــث توقــع الصنــدوق أن يبلــغ النمــو حوالــي  % 3.6فــي عــام
2017م ،و % 3.7فــي عــام 2018م مقارنـ ًـة مــع  % 3.5و % 3.6علــى التوالــي حســب
التوقعــات الصــادرة فــي أبريــل مــن العــام الجــاري .وفيمــا يلــي جــدول يوضــح توقعــات
الصنــدوق لــأداء االقتصــادي ألبــرز االقتصــادات العالميــة.
الم

الم

ا

ال المية للنا

الم ل ا

مال

ال

سة

ة

2016

2017

2018

االقتصاد العالمي

3.2

3.6

3.7

اقتصادات الدول المتقدمة

1.7

2.2

2

اقتصادات األسواق الصاعدة والدول النامية

4.3

4.6

4.9

الواليات المتحدة

1.5

2.2

2.3

الصين

6.7

6.8

6.5

اليابان

1

1.5

0.7

التضخم في اقتصادات الدول المتقدمة

0.8

1.7

1.7

التضخم في األسواق الصاعدة والدول النامية

4.3

4.2

4.4

آفاق االقتصاد العالمي  -صندوق النقد الدولي أكتوبر 2017م

ففــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تكــون
السياســة الماليــة أقــل توسـ ً
ـعا مقارنــة بتوقعاتــه الســابقة ،حيــث خفــض توقعاتــه للنمــو
بنســبة  0.1%لعــام 2017م ،و 0.2%لعــام 2018م .إال َّأنــه مــن المتوقــع أن ترتفــع
معــدالت النمــو االقتصاديــة للواليــات المتحــدة نتيجــة إلقــرار مشــروع خفــض الضرائــب
ً
مؤخــرا ،وهــو مــا ســينعكس علــى زيــادة وتيــرة رفــع معــدالت الفائــدة األمريكيــة.
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كمــا رفــع صنــدوق النقــد الدولــي توقعاتــه لنمــو منطقــة اليــورو فــي ظــل وجــود
مؤشــرات اقتصاديــة إيجابيــة باإلضافــة إلــى تراجــع بعــض المخاطــر السياســية .كمــا رفــع
توقعاتــه لنمــو كل مــن اليابــان والصيــنَّ ،
عــدان مــن أبــرز الشــركاء التجارييــن
واللذَ يــن ُي ّ
للمملكــة لتبلــغ بالنســبة لليابــان  1.5%فــي عــام 2017م و 0.7%في 2018م وبالنســبة
للصيــن  6.8%و 6.5%للفتــرة نفســها.
وفــي المقابــل ،أشــار الصنــدوق إلــى أن االقتصــاد العالمــي ال يــزال يواجــه مخاطــر
جديــة فــي المــدى المتوســط ،حيــث يتوقــع أن تضغــط السياســات النقديــة االنكماشــية
ّ
لبعــض االقتصــادات المتقدمــة ،وبشــكل خــاص االرتفــاع التدريجــي فــي معــدالت
الفائــدة علــى الــدوالر األمريكــي ،علــى معــدالت النمــو فــي االقتصــاد العالمــي ،وربمــا
بشــكل يفــوق التوقعــات .وأشــار إلــى أن زيــادة القيــود المفروضــة علــى السياســات
التجاريــة ســتضر باالقتصــاد العالمــي .إضافــة إلــى التوتــرات السياســية فــي العديــد مــن
المناطــق .وأشــار إلــى أن التقييــم المتضخــم لأســواق العالميــة الــذي يأتــي بالتزامــن
مــع نســبة منخفضــة جـ ً
ـدا مــن التقلبــات؛ ال يشــير إلــى ثقــة مســتقبلية فــي األســواق،
ويشــير إلــى حــدوث تصحيــح مســتقبلي محتمــل.
مــن جانبــه ،حــذّ ر البنــك الدولــي مــن المخاطــر ذاتهــا التــي تطــرق إليهــا الصنــدوق،
والمشــار إليهــا أعــاله ،حيــث أشــار البنــك الدولــي فــي تقريــره عــن االقتصــاد العالمــي
الصــادر فــي يونيــو 2017م إلــى أن مســتويات النمــو العالمــي ســتكون مدعومــة
بالنمــو االقتصــادي المتوقــع للواليــات المتحــدة األمريكيــة ،ومدعومــة بارتفــاع الطلــب
والصــادرات فــي دول منطقــة اليــورو واليابــان .كمــا ذكــر أن األثــر الســلبي لهبــوط
أســعار النفــط علــى ميزانيــات بعــض الــدول المصــدرة للنفــط بــدأ يتالشــى مــع عــودة
أســعار النفــط لالرتفــاع نسـ ً
ـبيا .إال أنــه شــدد علــى أهميــة االســتمرار فــي اإلصالحــات
االقتصاديــة ،وتطويــر السياســات التجاريــة لجــذب االســتثمارات األجنبيــة.

ا الن

ال المية

علــى الرغــم مــن التذبــذب الــذي تعرضــت لــه أســعار النفــط هــذا العــام تحــت تأثيــر
ـواء مــاكان إيجابيـ ًـا أو سـ ً
ـلبيا؛ فقــد تدرجــت األســعار فــي االرتفــاع.
عوامــل مختلفــة ،سـ ٌ
وقــد ســاهمت معــدالت النمــو االقتصاديــة العالميــة الجيــدة وانخفــاض المخزونــات
التجاريــة لمنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ( )OECDمنــذ ينايــر حتــى أكتوبــر
2017م بمقــدار  200مليــون برميــل.

وقــد ســاهم هــذا اإلنجــاز فــي تعزيــز التوقعــات المســتقبلية اإليجابيــة ألســواق
النفــط وثقــة المســتثمرين ،بينمــا أثــرت سـ ً
ـلبا ،وإن كان بدرجــة أقــل ،زيــادة اإلنتــاج فــي
كل مــن ليبيــا ونيجيريــا والواليــات المتحــدة ،وعــدم التــزام بعــض الــدول المشــاركة فــي
االتفاقيــة ،وقــد رجحــت كفــة العوامــل اإليجابيــة بشــكل واضــح فــي النصــف الثانــي مــن
ً
دوالرا للبرميــل فــي شــهر
العــام حيــث تدرجــت أســعار خــام برنــت فــي االرتفــاع مــن 44
ً
ً
دوالرا
دوالرا للبرميــل فــي شــهر ديســمبر ،أي بأكثــر مــن 20
وصــوال إلــى 65
يونيــو
ً
للبرميــل.
وبينمــا تشــير أغلــب التوقعــات إلــى اســتمرار التعافــي فــي أســواق النفــط
العالميــة اسـ ً
ـتنادا إلــى اســتمرار نجــاح االتفــاق المبــرم بيــن دول منظمــة أوبــك والــدول
غيــر األعضــاء خارجهــا ،تظــل تلــك التوقعــات خاضعــة لمــدى االلتــزام بتنفيــذ االتفــاق،
والســتمرار النمــو االقتصــادي العالمــي وكذلــك لتحقــق توقعــات العــرض والطلــب،
باإلضافــة إلــى مــدى النجــاح فــي التصــدي للسياســات التعســفية ضــد منتجــات الوقــود
األحفــوري.
وبالرجــوع إلــى أحــدث بيانــات األمانــة العامــة لأوبــك ()OPEC Secretariat
ووكالــة الطاقــة الدوليــة ( )IEAوكذلــك إدارة معلومــات الطاقــة األمريكيــة ( ،)EIAنجــد
أن التقديــرات والتوقعــات تشــير إلــى أن الزيــادة فــي معــدل النمــو المتوقــع فــي الطلــب
العالمــي خــالل عــام 2018م يقــدر بحوالــي  1.5مليــون برميــل يوميـ ًـا ،بينمــا هنــاك تبايــن
واضــح فــي توقعــات نمــو العــرض مــن خــارج األوبــك (والــذي يشــمل أيضـ ًـا الســوائل
األخــرى غيــر النفــط مــن دول األوبــك) بيــن المصــادر الثالثــة ،والتــي تتــراوح مــا بيــن 920
ألــف برميــل يوميـ ًـا و 1.63مليــون برميــل يوميـ ًـا .وفــي هــذا اإلطــار يتوقــع أن تواصــل
ـتقبال ،وذلــك مشــروط باســتمرار النجــاح فــي االتجــاه نحــو
أســعار النفــط ارتفاعاتهــا مسـ
ً
تــوازن الســوق ،مــع مراعــاة الفــروق الموســمية حيــث يكــون الطلــب فــي النصــف األول
أقــل منــه فــي النصــف الثانــي ،ممــا ينعكــس بــدوره علــى الفــرق النســبي لأســعار بيــن
النصفيــن.

بيان الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018

ال ا

21

ال ا

أصبحــت اليابــان وألول مــرة الوجهــة األولــى لصــادرات المملكــة عــام 2017م،
بينمــا احتلــت الصيــن المركــز الثانــي .وفــي المقابــل ،ال زالــت الصيــن تحتــل المركــز األول
فــي الــواردات ،تليهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
م

ا

ليا

ال ال ال
2016

ال ال ال
2017

اليابان

49.324

71.848

46%

الصين

56.064

69.486

24%

الهند

46.149

53.623

16%

الواليات المتحدة األمريكية

45.921

53.101

16%

كوريا الجنوبية

41.611

52.343

26%

م

الم

ل ا ا

الممل ة ال

ية الس

ة

ا

ا

ل ا ا

الممل ة ال

ية الس

ة

ليا

س ة ال يي

ا

ال ال ال
2016

ال ال ال
2017

الصين

58.103

56.187

-3.3%

الواليات المتحدة األمريكية

55.549

50.141

-9.7%

اإلمارات العربية المتحدة

21.476

23.577

9.8%

المانيا

26.487

21.696

-18.1%

الهند

15.141

15.129

-0.1%

الهيئة العامة لإلحصاء.

س ة ال يي

ثالثاً:

التطورات االقتصادية واملالية
لعام 2017م

ثالثاً:

التطورات االقتصادية والمالية لعام 2017م
ا

 1ال
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ا ة

ا

ال ا ال
النا الم ل ا مال ال ي
ا
يا ا ال ي ة ال ا ة ل
س
ا
س
0.8
م ا ل يا ن
ال ا ال ا
ا
الن
مال
0.5
ال ا ن
س م النم
ي
ا ال
ا ا
ا  2017ويعــزى هــذا النمــو الســالب إلــى تراجــع الناتــج المحلــي النفطــي الحقيقــي
الــذي انكمــش بمقــدار  % 2خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري .ومــن المتوقــع أن
يســتمر النمــو فــي االنخفــاض حتــى يصــل إلــى  )1( % 4.3بنهايــة العــام الحالــي نتيجـ ًـة
ً
وفقــا لالتفــاق بيــن دول منظمــة أوبــك
اللتــزام المملكــة بخفــض إنتاجهــا النفطــي
بخفــض اإلنتــاج فــي شــهر نوفمبــر 2016م ،والــذي مــدد لنهايــة عــام 2018م.
ي الن
النا الم ل ال ي
ا
س ا النم ا
ما
ومــن المقــدر أن
مال النا الم ل ال ي
ا
ا
ي
ينمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي فــي عــام 2017م بنســبة ،)1( % 1.5حيــث ســجل نمـ ً
ـوا
فعليـ ًـا حتــى منتصــف العــام الحالــي بمقدار  % 0.6حســب بيانات الهيئــة العامة لإلحصاء،
ويعــود ذلــك إلــى تحســن نمــو بعض القطاعــات االقتصاديــة كقطاع الصناعــات التحويلية
وقطــاع الخدمــات علــى الرغــم مــن انخفــاض النمــو فــي قطاعــات أخــرى مثــل قطــاع البنــاء
والتشــييد وهــو مــا أظهــره األداء الفعلــي حتــى منتصــف عــام 2017م.
م

مال النا

الم ل ال

20%

ي
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النا الم ل ا مال ا
يم ا ل
()1
ا الن
ا ا ا
ا ة ا 2017
6.1
م ا ا ا ن
م
ا
الم ل الن
النا
ا ال المي ة ي
ا
()1
وكذلــك يتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي االســمي بنحــو
ن 20.2
)1( % 1.4
ً
ممثــال فــي الرقــم
أخــذا فــي االعتبــار انخفــاض المســتوى العــام لأســعار
ً
القياســي لتكاليــف المعيشــة الســالب لهــذا العــام.
ا ال يس ة
ا ا ا ا
ا ية
ا وخاصــة فــي
النم ا
ال س
ا 2017
ال ال
ال
المؤشــرات الرئيســية لالســتهالك الخــاص ،ومنهــا نمــو المبيعــات عــن طريــق نقــاط
البيــع بارتفــاع قــدره  % 9.8علــى أســاس ســنوي مقارنــة بمتوســط نمــو  % 5.7للنصــف
األول مــن العــام .ومــن جهــة أخــرى فقــد انخفــض نمــو الســحوبات النقديــة مــن أجهــزة
ً
مقارنــة بـــمتوسط
الصــرف اآللــي فــي الربــع الثالــث بـــ  % 2.2علــى أســاس ســنوي
انخفــاض قــدره  % 5.6للنصــف األول مــن العــام حســب بيانــات مؤسســة النقــد العربــي
الســعودي ،باإلضافــة إلــى التحســن فــي أداء أربــاح الشــركات فــي عــدد مــن القطاعــات
مثــل البتروكيماويــات والقطــاع المصرفــي.
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-20%

ا
ال ي ة ال ا ة ل
ال م ال ا
ي يا ا
ما
إلــى أن معــدالت البطالــة للســعوديين بلغــت نحــو  12.8%حتــى نهايــة النصــف األول
ً
مقارنــة بـــ 12.3%فــي نهايــة 2016م.
مــن العــام
ال
ال يا
ال
ا
ا
س ال يا ا ال لي ة لل ي ة ال ا ة ل
حتــى شــهر أكتوبــر 2017م
م
ن
ا
ل ل ة الم ي ة ل
مقابــل نمــو بالموجــب نســبته  % 3.8فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق ،وحســب
ً
نموا
توقعــات وزارة االقتصــاد والتخطيــط سيســجل الرقــم القياســي لتكاليــف المعيشــة
ً
ســالبا قــدره  % 0.1بنهايــة عــام 2017م مقابــل نمــو بالموجــب نســبته  % 3.5فــي
العــام الســابق ،ويتوقــع أن يســاهم االســتهالك الخــاص والحكومــي فــي الربــع األخيــر
مــن العــام الجــاري فــي تقليــل معــدل االنخفــاض الســلبي للتضخــم.
ال ا ال ا
ا
ة لمي ا الم
ال
الس
س ة الن ال
ي يا ا
ا  2017حيــث
ن
ال س ا ال ا
ا
س
ل
ً
ً
مدفوعــا بالتحســن المحقــق فــي ميــزان الســلع
فائضــا بلــغ  14.4مليــار ريــال،
حقــق
والخدمــات والدخــل األولــي اللذيــن ســجال فائضـ ًـا قــدره  54.1و 30.7مليــار ريــال علــى
التوالــي نتيجـ ًـة لتعافــي أســعار النفــط .أمــا ميزان الدخــل الثانوي -الذي يشــمل التحويالت
الحكوميــة والخاصــة -فقــد ســجل عجـ ً
ـزا بمايقــارب  70.4مليــار ريــال مدفوعـ ًـا بتحويــالت
العامليــن التــي بلغــت حوالــي  62.7مليــار ريــال خــالل النصــف األول مــن عــام 2017م.
وحســب تقديــرات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،مــن المتوقــع اســتمرار تســجيل
الحســاب الجــاري فائضـ ًـا حتــى نهايــة العــام الحالــي بمــا يعــادل  2.5%مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي االســمي.
وتشــير بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء إلــى أن إجمالــي الصــادرات الســلعية
للمملكــة حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر مــن العــام الحالــي 2017م بلــغ حوالــي  591مليــار
ريــال بارتفــاع نســبته  % 20.3مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق 2016م.
نتيجــة الرتفــاع قيمــة الصــادرات النفطيــة بـــ  % 26.3للفتــرة نفســها .أمــا الصــادرات غيــر
النفطيــة فقــد بلغــت قيمتهــا للفتــرة نفســها مــن العــام الحالــي 2017م حوالــي 136
ً
ارتفاعــا بلغــت نســبته  .% 4.2وفيمــا يخــص الــواردات الســلعية
مليــار ريــال مســجلة
حسب تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط
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حتــى نهايــة شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017م فقــد بلغــت  364مليــار ريــال بانخفــاض
نســبته  % 8.7مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق وذلــك النخفــاض واردات
الســلع االســتهالكية والوســيطة.
ال

ا الن

ا  2017بمقــدار
ي ال
ا ا ا
الن
 % 0.6علــى أســاس ســنوي بحســب بيانــات مؤسســة النقــد العربــي الســعودي الناتــج
مــن انخفــاض الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة والنقــد المتــداول خــارج المصــارف علــى الرغــم
مــن ارتفــاع النمــو فــي الودائــع تحــت الطلــب بـــ  .% 3.7ومــن جهــة أخرى ،فقــد انخفضت
مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع الخــاص خــالل شــهر أكتوبــر بنحــو  % -1.5مقارنــة
بشــهر أكتوبــر مــن عــام 2016م .فــي حيــن ســجلت مطلوبــات المصــارف مــن القطــاع
العــام خــالل شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي ارتفاعـ ًـا بنســبة  29%مقارنــة بالشــهر نفســه
مــن العــام الســابق ليصــل إجمالــي المطلوبــات إلــى  292مليــار ريــال مدفوعـ ًـا بإصــدارات
الســندات والصكــوك الحكوميــة وتنامــي االئتمــان المصرفــي المقــدم للمؤسســات
العامــة.
فقــد بلــغ إجمالــي االئتمــان لأنشــطة
ة ا م ا الم
يم ا ل
ً
انخفاضــا بنســبة  % 1.5للربــع الثالــث
االقتصاديــة  1408مليــار ريــال وهــو مــا يمثــل
مــن عــام 2017م مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .هــذا االنخفــاض كان
نتيجـ ًـة النخفــاض الحركــة االئتمانيــة لــكل مــن قطــاع البنــاء والتشــييد ،وقطــاع الصناعــة
واإلنتــاج ،والقطاعــات األخــرى بنســب بلغــت  % 7.7و 8%و % 2.7علــى التوالــي.
كمــا بلــغ إجمالــي القــروض االســتهالكية للربــع الثالــث مــن العــام الحالــي حوالــي 339
مليــار ريــال وهــو مــا يمثــل انخفاضـ ًـا بنســبة  1.4%مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام
المعمــرة والرعايــة
الســابق مدفوعـ ًـا بانخفــاض القــروض االســتهالكية لأثــاث والســلع
َّ
الصحيــة .وبحســب أحــدث البيانــات مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي ،بلــغ إجمالــي
القــروض العقاريــة مــن المصــارف التجاريــة مــا يقــارب  220مليــار ريــال بنهايــة الربــع
الثالــث لعــام 2017م بنمــو ســنوي نســبته  9%مدفوعـ ًـا بالدعــم الحكومــي لمســاعدة
المقترضيــن علــى االســتفادة مــن برامــج اإلســكان ،ومثلــت نســبة االقتــراض لــكل
مــن األفــراد والشــركات  % 51و % 49علــى التوالــي مــن إجمالــي القــروض العقاريــة
مــن المصــارف التجاريــة .بينمــا بلغــت القــروض العقاريــة مــن قبــل شــركات التمويــل
العقــاري بنهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2017م مــا يعــادل  14مليــار ريــال وبنمــو % 8

عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق ،حيــث شــكل اقتــراض األفــراد نســبة  82%مــن
إجمالــي القــروض العقاريــة مــن شــركات التمويــل العقــاري.
ا المالية ال ا ة
يتوقــع أن يبلــغ عجــز ميزانيــة الســنة الماليــة الحاليــة 2017م حوالــي  230مليــار
ريــال أي مــا يعــادل  8.9%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي مقابــل  12.8%مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2016م وهــو مايؤكــد أن السياســة الماليــة فــي المملكــة
فــي طريقهــا الصحيــح لتحقيــق أهدافهــا متوســطة المــدى .فــي الوقــت نفســه فــإن
العجــز المتوقــع أعلــى مــن العجــز المقــدر فــي الميزانيــة ( 198مليــار ريــال) حيــث زاد
إجمالــي اإليــرادات بنســبة  1%عــن المقــدر فــي الميزانيــة وزاد إجمالــي المصروفــات عــن
المقــدر فــي الميزانيــة بنســبة .4%
ا ا ا
شــهد عــام 2017م العديــد مــن التطــورات الماليــة علــى جانــب اإليــرادات،
المقــرة فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي
تمثلــت فــي البــدء بتنفيــذ اإلصالحــات
َّ
الــذي تــم إطالقــه فــي ديســمبر 2016م حيــث يتضمــن قائمــة باإلجــراءات واإلصالحــات
االقتصاديــة وتشــمل :رســوم التأشــيرات ،ورســوم الخدمــات البلديــة  ،والمقابــل المالــي
علــى الوافديــن ،وتطبيــق الضرائــب االنتقائيــة (التبــغ ومشــتقاته والمشــروبات الغازيــة
ومشــروبات الطاقــة).
ومــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات عــام 2017م نحــو  696مليــار ريــال
بنســبة ارتفــاع بلغــت  34%مقارنــة بالعــام الســابق وذلــك نتيجــة الرتفــاع أســعار النفــط
التــي أســهمت بنمــو نســبته حوالــي  32%فــي اإليــرادات النفطيــة خــالل الفتــرة نفســها،
وتطبيــق عــدد مــن اإلجــراءات اإلصالحيــة لزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة ،38%
ومــن المتوقــع أن يحقــق إجمالــي اإليــرادات زيــادةً قدرهــا  1%عــن المقــدر فــي الميزانيــة.
ال

ا

يتوقــع أن تســجل الضرائــب لعــام 2017م حوالــي  97مليــار ريــال بنســبة ارتفــاع
بلغــت  19%مقارنــة بالعــام الســابق ،ومــن المتوقــع أن تنخفــض الضرائــب عــن المقــدر
فــي الميزانيــة بنســبة  .19%ومــن المتوقــع أن يســجل بند الضرائب علــى الدخل واألرباح
والمكاســب الرأســمالية تراجعـ ًـا نســبته  6%مقارنــة بالعــام الســابق ،وذلــك بســبب تراجع
المحصلــة مــن ضريبــة دخــل الشــركات األجنبيــة ،وضريبــة االســتقطاع لغيــر
اإليــرادات
ّ
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المقيميــن ،والــزكاة والناتــج عــن تباطــؤ األداء االقتصــادي .كمــا يتوقــع أن ينخفــض
بنــد الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية مقارنــة بالمقــدر بالميزانيــة
بنســبة .23%
أمــا بالنســبة للضرائــب علــى الســلع والخدمــات فمــن المتوقع أن تســجل نحو 47
مليــار ريــال لعــام 2017م بارتفــاع  54%مقارنــة بالعــام الســابق وهــذا االرتفــاع جــاء نتيجــة
لتنفيــذ عــدد مــن اإلصالحــات االقتصاديــة ومــن أهمهــا الضريبــة االنتقائيــة وتعديــل
أســعار التأشــيرات .وعلــى الرغــم مــن هــذه الزيــادة ،إال أن المتوقــع بنهايــة عــام 2017م
أن تنخفــض بنســبة  16%عــن الميزانيــة المقــدرة لهــا ،وذلــك بســبب تطبيــق الضريبــة
علــى الســلع االنتقائيــة فــي منتصــف العــام.
ومــن المتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى التجــارة والمعامــالت الدوليــة (الرســوم
الجمركيــة) نحــو  21مليــار ريــال بنهايــة عــام 2017م وذلــك بارتفــاع  3%مقارنــة بالعــام
الســابق وبانخفــاض  31%عــن المقــدر فــي الميزانيــة ،وحســب بيانــات الهيئــة العامــة
لإلحصــاء فقــد تراجــع إجمالــي الــواردات الســلعية حتــى شــهر ســبتمبر مــن عــام 2017م
بنســبة  8.7%مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.
ا ا ا ا
يتوقــع أن تبلــغ اإليــرادات األخــرى لعــام 2017م نحــو  599مليــار ريــال بارتفــاع
نســبته  37%مقارنــة بالفعلــي للعــام الســابق وبنســبة ارتفــاع قدرهــا  4.7%مقارنــة
بالمقــدر فــي الميزانيــة ،مــن ضمنهــا اإليــرادات النفطيــة التــي يتوقــع أن تبلــغ حوالــي
 440مليــار ريــال بنســبة ارتفــاع بلغــت  32%مقارنــة بالعــام الســابق .حيــث بلــغ متوســط
انتــاج النفــط  9.9مالييــن برميــل يوميــا ،وبلــغ متوســط أســعار نفــط برنــت حتــى نوفمبــر
ً
ً
دوالرا للبرميــل خــالل الفتــرة
دوالرا للبرميــل مقارنــة بـــ 43.5
مــن عــام 2017م 53.3
نفســها مــن عــام 2016م .ومــن المتوقــع أن تنخفــض اإليــرادات النفطيــة عــن المقــدر
فــي الميزانيــة بنســبة  8%نتيجــة إلرجــاء تنفيــذ تصحيــح أســعار الطاقــة المخططــة لهــذا
العــام.
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الن ا
يتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات الحكوميــة للعــام الحالــي 2017م نحــو 926
مليــار ريــال أي مــا يعــادل  36%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،متجـ ً
ـاوزا بذلــك الميزانيــة
المقــدرة بنحــو  4%متأثـ ً
ـرا بالمنصــرف علــى بنــد تعويضــات العامليــن وإعــادة البــدالت
وصرفهــا بأثــر رجعــي ،وكذلــك إضافــة اعتمــادات لبعــض المشــاريع والبرامــج لاللتــزم
بســداد مســتحقات المورديــن والمقاوليــن مــن القطــاع الخــاص خــالل  60يــوم ،وبارتفــاع
قــدره  11.6%عــن المنصــرف الفعلــي للعــام الســابق وكذلــك لزيــادة اإلنفــاق علــى بــاب
المصروفــات األخــرى لزيــادة الصــرف علــى تعويضــات نــزع الملكيــة لمشــروع توســعة
الحــرم النبــوي الشــريف ،ولزيــادة اإلنفــاق علــى المنافــع االجتماعيــة بنحــو  ،20.4%حيــث
زاد اإلنفــاق الرأســمالي بنحــو  ،3.6%وذلــك علــى الرغــم مــن انخفــاض اإلنفــاق علــى
شــراء الســلع والخدمــات بنســبة  11.7%عــن المقــدر فــي الميزانيــة.
ولهــذه األســباب يتوقــع تجــاوز اإلنفــاق علــى قطــاع التعليــم ،وقطــاع اإلدارة
العامــة ،وقطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة ،وقطــاع الخدمــات البلديــة ،والقطــاع
العســكري ،وقطــاع األمــن والمناطــق اإلداريــة الميزانيــة المقــدرة لــه بنحــو  14%و 13%
و  11%و 2%و 17%و 14%علــى التوالــي ليبلــغ بذلــك إجمالــي المنصــرف علــى هــذه
القطاعــات حتــى نهايــة العــام المالــي الحالــي نحــو  228و  30و 133و 49و 224و110
مليــار ريــال علــى التوالــي .فــي المقابــل يتوقــع انخفــاض اإلنفــاق علــى كل مــن قطــاع
التجهيــزات األساســية والنقــل ،وقطــاع البنــود العامــة ،وقطــاع المــوارد االقتصاديــة
ً
ً
ً
مليــارا علــى التوالــي.
مليــارا 39
مليــارا و 85
ليبلــغ إجمالــي اإلنفــاق عليهــا نحــو 29
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اإلدارة العامة

0

ال م
ال
اســتمرت وزارة الماليــة فــي اتبــاع سياســة تــوازن بيــن إصــدارات الديــن والســحب
مــن ودائــع الحكومــة واالحتياطــي العــام للدولــة لتمويــل عجــز الميزانيــة خــالل العــام
المالــي الحالــي 2017م .كمــا قامــت الــوزارة بتنويــع إصداراتهــا المحليــة والخارجيــة
مــن خــالل إصــدار صكــوك وســندات بحوالــي  134مليــار ريــال منهــا حوالــي 53.6
مليــار ريــال صكــوك محليــة و  33.7مليــار ريــال صكــوك خارجيــة و  46.8مليــار ريــال
ســندات خارجيــة ،فــي الوقــت نفســه تــم اســتخدام حوالــي  100مليــار ريــال مــن أرصــدة
الحكومــة واالحتياطــي العــام للدولــة .كمــا تــم إطفــاء ســندات حكوميــة بقيمــة 8.5
مليــارات ريــال وســداد مدفوعــات ديــن بحوالــي  4مليــارات ريــال .ويتوقــع نهايــة عــام
2017م أن يبلــغ إجمالــي الديــن العــام  438مليــار ريــال ،أي مــا يعــادل نحــو  % 17مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،مقارنـ ًـة مــع  317مليــار ريــال أي مايعــادل نحــو  % 13.1مــن
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للعــام الســابق 2016م .حيــث عملــت وزارة الماليــة ممثلــة
بمكتــب إدارة الديــن العــام علــى وضــع اســتراتيجية متوســطة المــدى للديــن العــام
متضمنــة الخيــارات المناســبة للتمويــل بأفضــل التكاليــف مــع مخاطــر تتوافــق مــع
السياســات الماليــة للمملكــة.
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(مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك)

ا

المالية ال ا ة
ل
2016

ا

ا ا
مال ا

519

692

696

82

121

97

18.6

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

15

18

14

% -5.6

الضرائب على السلع والخدمات

30

56

47

% 54.3

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

20

31

21

% 3.3

ضرائب أخرى

17

16

15

% -6.6

571

599

ال

ا ا

ا

ا

ا ا

الن

ا

ا

مال الن

890

926

11.6

696

716

746

7.2

تعويضات العاملين

409

412

440

% 7.6

السلع والخدمات

150

153

135

% -10.1

نفقات تمويل

5

9

9

% 81.9

اإلعانات

7

7

7

% -1.9

المنح

5

3

3

% -39.2

المنافع االجتماعية

41

37

44

% 6.3

مصروفات أخرى

79

95

108

% 36.7

174

180

الم

ا

ا

ا

الن

ا

ال

ي المالية الن

ا

يلية

ا

ال

مالية

المي ا ية

عجز /فائض الميزانية
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

ال

-311

-198

-230

% -25.9

% -12.8

% -7.7

-8.9%

--

ا

الدين
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي
السعودي
كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
الم

ي ا ية
2017

ا
2017

التغير
السنوي

وزارة المالية

317

--

438

% 38.5

13.1%

--

% 17.0

--

683

--

584

% -14.6

28.2%

--

% 22.7

--
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ا

سية ل

ا

المالية ال ا ة

قامــت وزارة الماليــة خــالل عــام 2017م باتخــاذ عــدد مــن المبــادرات واإلصالحــات
المؤسســية لتطويــر إدارة الماليــة العامــة ،وشــملت اســتكمال تطبيق تصنيــف الميزانية
العامــة وفقـ ًـا للدليــل الدولــي إلحصــاءات الماليــة الحكوميــة ( ،)GFSM 2014وتطويــر
المنظومــة المؤسســية المســؤولة عــن إعــداد عناصــر السياســة الماليــة مــن خــالل
إنشــاء الوحــدات المتخصصــة لتدعيــم عمليــة اتخــاذ القــرار وتحســين كفــاءة إدارة الماليــة
العامــة .وشــملت الوحــدات التــي تــم اســتحداثها مؤخـ ً
كال مــن وحــدة
ـرا بــوزارة الماليــة ًّ
السياســات الماليــة والكليــة ،ومكتــب إدارة الديــن العــام ،ووحــدة تنميــة اإليــرادات غيــر
النفطيــة .إضافــة إلــى انضمــام مكتــب ترشــيد اإلنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي ،ووحــدة
الشــراء االســتراتيجي ،ومكتــب برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي لتكــون تحــت إشــراف
وزارة الماليــة.
السيا ا المالية ال لية
1
تــم إنشــاء الوحــدة بعــد صــدور األمــر الســامي رقــم 45438بتاريــخ 1437/9/1هـــ
كأحــد مبــادرات رؤيــة  2030لتطويــر إدارة الماليــة العامــة علــى المدى المتوســط .وتعتبر
هــذه الوحــدة بــوزارة الماليــة وحــدة اســتراتيجية واستشــارية تهــدف إلــى االرتقــاء بعمليــة
وضــع ومتابعــة أداء السياســات الماليــة واالقتصاديــة والتخطيــط المالــي باســتخدام
أفضــل األســاليب والممارســات المتعــارف عليهــا دوليـ ًـا .وتتمثــل أهــم مهــام الوحــدة
فــي إجــراء التحليــل والتوقعــات الماليــة واالقتصاديــة وتقديــم المشــورات واقتــراح
السياســات التــي تضمــن ســالمة الماليــة العامــة واســتدامتها علــى المــدى المتوســط،
وتحقيــق األهــداف التنمويــة فــي رؤيــة المملكــة .2030
وقــد قامــت الوحــدة خــالل عــام 2017م بإعــداد إطــار مالــي واقتصــادي القتصــاد
المملكــة علــى المــدى المتوســط تضمــن إعــداد قاعــدة بيانــات ماليــة واقتصاديــة
ً
عالميــا تماثــل
تفصيليــة ،وإعــداد اإلطــار باســتخدام نمــاذج اقتصاديــة متعــارف عليهــا
أفضــل الممارســات الدوليــة وبدعــم فنــي مــن المؤسســات الدوليــة الرئيســة ،حيــث
يتيــح هــذا اإلطــار إعــداد الميزانيــة فــي إطــار اقتصــادي أشــمل وعلــى مدى زمني متوســط
المــدى يتعــدى عــام تنفيــذ الميزانيــة ،وتحديــد ســقف النفقــات واالحتياجــات التمويليــة
للميزانيــة علــى المــدى المتوســط .كمــا يتيــح آليــة لتقييــم الوضــع المالــي واالقتصــادي
فــي ظــل السياســات القائمــة بشــكل أفضــل والتخطيــط المالــي األمثــل ،والتعــرف
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علــى مــدى الحاجــة للتدخــل بــأدوات السياســة الماليــة لتحقيــق المســتهدفات الماليــة
واالقتصاديــة ،وتحديــد أهــم المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة علــى المــدى المتوســط
وإدارتهــا ،وفــي إطــار يتســق مــع أداء االقتصــاد الكلــي ،كمــا يســمح بتقييــم آثــار التغيــرات
االقتصاديــة والماليــة المحليــة والدوليــة المســتمرة علــى األداء المالــي واالقتصــادي.
كمــا تقــوم الوحــدة بإعــداد التقاريــر الماليــة واالقتصادية ،حيث قامت بالمشــاركة
مــع قطاعــات الــوزارة األخــرى بإعــداد تقريــر بيــان الميزانيــة والتقاريــر ربــع الســنوية عــن أداء
الماليــة العامــة الــذي قامــت وزارة الماليــة بنشــره للمــرة األولــى ابتـ ً
ـداءا مــن الربــع األول
لعــام 2017م ،بهــدف رفــع مســتوى الشــفافية وزيــادة اإلفصــاح المالــي.
ال ا
ا ال
2
يقــوم مكتــب إدارة الديــن العــام والــذي تأســس فــي الربــع الرابع من عــام 2015م،
بتأميــن احتياجــات المملكــة مــن التمويــل بأفضــل التكاليــف الممكنــة علــى المــدى
القصيــر والمتوســط والبعيــد مــع مخاطــر تتوافــق مــع السياســات الماليــة للمملكــة،
وتحقيــق اســتدامة وصــول المملكــة إلــى مختلــف األســواق العالميــة وبتســعير عــادل.
ا

ال

ال ا

ا 2017

ال

 فــي شــهر أبريــل مــن عــام 2017م قــام مكتــب إدارة الديــن العــام بتســجيلأدوات التمويــل العــام فــي مركــز إيــداع األوراق الماليــة التابــع لشــركة الســوق الماليــة
(تــداول) ،وتعييــن وكيــل دفعــات مــن القطــاع الخــاص .ســيعقب ذلــك إن شــاء اللــه
تعالــى تعييــن متعامليــن أولييــن ممــا سيســاعد مكتــب إدارة الديــن العــام علــى تمهيــد
الطريــق إلدراج أدوات التمويــل العــام فــي منصــة تــداول كجــزء مــن عمليــة تطويــر ســوق
الديــن بالمملكــة بشــقيه األولــي والثانــوي.

 تــم ترتيــب برنامــج صكــوك دولــي وطــرح أكبــر إصــدار صكــوك ســيادية فــياألســواق الناشــئة فــي أبريــل 2017م التــي تجــاوز أكبــر إصــدار صكــوك ســيادية ســابقة
فــي العالــم بأكثــر مــن الضعــف .ويتألــف الطــرح الــذي بلغــت قيمتــه حوالــي  9مليــارات
دوالر أمريكــي مــن شــريحتين ،وهــي شــريحة لمــدة  5ســنوات بقيمــة  4.5مليــارات دوالر
أمريكــي تاريــخ اســتحقاقها فــي  20أبريــل 2022م ،وعائــد يبلــغ  % 2.894ســنويا وقــت
إصدارهــا ،و شــريحة أخــرى لمــدة  10ســنوات بقيمــة  4.5مليــارات دوالر أمريكــي تاريــخ
اســتحقاقها فــي  20أبريــل 2027م وعائــد قــدره  % 3.628ســنويا وقــت إصدارهــا.
وقد حظي هذا اإلصدار بالكثير من االســتقطاب لدى المســتثمرين ،حيث ســجل
معــدل زيــادة فــي التغطيــة قــدره  3.7مــرات ،وكثيــر مــن الطلــب مــن المســتثمرين الذيــن
يفضلــون هــذا النــوع مــن أدوات التمويــل والذيــن مثلــوا  % 34مــن قاعــدة المســتثمرين
النهائيين لهذا اإلصدار .وتعد هذه اإلصدارات أساســية للقطاع المصرفي في المملكة
نظـ ً
ـرا للمتطلبــات التنظيميــة لبــازل  3وقيــود إدارة الســيولة المتوافقــة مــع هــذا النــوع.
وســاعد عنصــران آخــران الحكومــة علــى تلبيــة هــذه المتطلبــات وهمــا :قبــول الصكــوك
علــى نطــاق واســع مــن قبــل عــدد كبيــر مــن أعضــاء اللجــان الشــرعية للمؤسســات المالية
والمجالــس  ،وهيكلهــا المبتكــر ،الــذي أظهــر قيــادة وحنكــة المملكــة فــي هــذا الجانــب
مــن خــالل تصميــم هيــكل لــم تســتخدمه أي حكومــة ســيادية أخــرى عنــد إصــداره .وقــد
اجتــذب هــذا اإلصــدار أيضـ ًـا مســتثمرين دولييــن كبـ ً
ـارا لــم يعرفــوا باســتثماراتهم الكبيــرة
سـ ً
ـابقا فــي الصكــوك.
 كمــا تمكنــت الــوزارة مــن إدارة اإلصــدار الدولــي الثانــي للســندات فــي ســبتمبر2017م وتألــف الطــرح المقــدم مــن  12.5مليــار دوالر أمريكــي مــن ثــالث شــرائح:
 3مليــارات دوالر أمريكــي لمــدة  5ســنوات تاريــخ اســتحقاقها فــي  4مــارس 2023م
وعائــد  % 3.009سـ ً
ـنويا فــي وقــت اإلصــدار ،وشــريحة ثانيــة بقيمــة  5مليــارات دوالر
أمريكــي لمــدة  10ســنوات تاريــخ اســتحقاقها فــي  4مــارس 2028م وعائــد قــدره
 % 3.762سـ ً
ـنويا وقت إصدارها .وشــریحة ثالثة بمبلغ  4.5مليارات دوالر أمریکي تاريخ
ً
سنویا وقت إصدارها.
استحقاقها في  4أکتوبر2047م وعائد قدره % 4.663
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وجــاء الطــرح الناجــح بعــد حملــة تســويقية ،حيــث قابــل مكتــب إدارة الديــن العــام
ً
مســتثمرا فــي جميــع أنحــاء العالــم % 90 ،مــن هــؤالء المســتثمرين
أكثــر مــن 130
شــارك فــي ســجل هــذا اإلصــدار ،وكان هــذا المعــدل مــن المشــاركة أعلــى مــن نســبة 74
 %فــي اإلصــدار األول فــي عــام 2016م .وكان الطلــب القــوي علــى هــذا الطــرح يتجلــى
بوضــوح فــي ذروة الطلــب بحوالــي  40مليــار دوالر أمريكــي ،ممــا ســمح للمملكــة
بخفــض التســعير النهائــي بنســبة  20نقطــة أســاس لجميــع الشــرائح.
 تمكنــت الــوزارة عبــر مكتــب إدارة الديــن العــام فــي یولیــو 2017م مــن ترتيــببرنامــج الصكــوك المحليــة بالريــال الســعودي ،وتأهيــل المصــارف التجاريــة والهيئــات
الحكوميــة لالســتثمار فــي إصــدارات الصكــوك الحكوميــة .وقــد أصــدرت وزارة الماليــة
ً
ممثلــة فــي مكتــب إدارة الديــن العــام أربعــة إصــدارات ضمــن برنامــج الصكــوك
المحليــة لمــدد اســتحقاق  10 ,7 , 5ســنوات .تــم إعــادة فتــح اإلصــدار الرابــع فــي شــهر
نوفمبــر2017م لتقليــل عــدد اإلصــدارات وزيــادة حجــم ســيولة اإلصــدار الواحــد ،وقــد بلــغ
مجمــوع قيمــة اإلصــدارات األربعــة حوالــي  54مليــار ريــال.

رابعاً:

آفاق االقتصاد املحيل

رابعاً:

آفاق االقتصاد المحلي
مــن المتوقــع أن تتحســن معظــم المؤشــرات االقتصاديــة الكليــة فــي عــام
2018م مقارنــة بالعــام الــذي ســبقه ،مدفوعــة بميزانيــة تركــز علــى اإلنفــاق االســتثماري
التوســعي وبرامــج اإلصــالح االقتصــادي .وتشــير تقديــرات وزارة االقتصــاد والتخطيــط
إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنحــو  )1( % 2.7مدفوعـ ًـا بالدرجــة األولــى
بارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي غيــر النفطــي بنحــو  ،)1( % 3.7وســيكون
القطــاع الخــاص محــرك رئيــس لذلــك الــدور المتزايــد األهميــة للقطاعــات غيــر النفطيــة،
حيــث ُيقــدر ارتفــاع قيمــة اســتثماراته الحقيقيــة بمعــدل نمــو يصــل لنحــو ،)1( % 3.3
ً
ً
ً
هامــا فــي نمــو القطــاع غيــر النفطــي نتيجــة
دورا
أيضــا ســيلعب القطــاع الحكومــي
لأثــر المباشــر الرتفــاع اإلنفــاق الحكومــي بنحــو  % 5.6لتنفيــذ اإلصالحــات الحاليــة
بجانــب اإلصالحــات االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة تحفيــز االســتثمار ورفــع
بنــاء علــى المســاهمة
ثقــة المســتثمرين والتخصيــص واإلنفــاق الرأســمالي الموجــه
ً
االقتصاديــة وعلــى المشــاريع الحيويــة ،وتنميــة قطاعــات جديــدة ورفــع مســتويات
اإلنتاجيــة وغيرهــا مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030م.
وســيتركز النشــاط االقتصــادي فــي قطاعــات رئيســية كقطــاع الصناعــات
ً
إضافة
التحويليــة ،وقطــاع التشــييد والبنــاء ذات المســاهمات المرتفعــة في نمــو الناتج،
إلــى كل مــن قطــاع التعديــن وقطــاع الخدمــات الماليــة والتأميــن والعقــارات وخدمــات
أن معــدل نمــو
األعمــال ،وقطــاع االتصــاالت .وتشــير التقديــرات متوســطة المــدى إلــى َّ
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي ســيتجاوز  ،)1( % 2.8كمــا أنــه يتوقــع أن يتجــاوز نمــو
الناتــج المحلــي الحقيقــي غيــر النفطــي  )1( % 3.2بنهايــة عــام 2020م .هــذا ويتوقــع أن
يســجل نمــو الناتــج المحلــي االســمي  )1(% 3.2فــي العــام القــادم ،وأن ينمــو بنحــو
 )1( % 3.7في عام 2020م.

( )1حسب تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط
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كمــا ُيتوقــع أن يســهم التحفيــز واإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي فــي ارتفــاع
معــدالت النمــو االقتصــادي الحقيقــي فــي عــام 2018م وتحييــد آثــار سياســات اســتدامة
الماليــة العامــة .فعلــى الرغــم مــن أن سياســات اســتدامة الماليــة العامــة التــي تتضمــن
رفــع كفــاءة اإلنفــاق وزيــادة اإليــرادات غيــر النفطيــة مــن خــالل تطبيــق ضريبــة القيمــة
المضافــة والمضــي قدمـ ًـا فــي تصحيــح أســعار الطاقــة قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا وبصــورة مؤقتــة
علــى المســتوى العــام لأســعار واالســتهالك ،إال أن برامــج مثــل برنامــج حســاب
المواطــن ومبــادرات تحفيــز القطــاع الخــاص ستســهم إلــى حــد كبيــر فــي تحييــد أثــر
هــذه اإلجــراءات .وســتركز مبــادرات وبرامــج التحفيــز علــى تحســين نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي الحقيقــي غيــر النفطــي ،حيــث أن زيــادة اإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي للعــام
2018م تقــدر بنحــو  % 13.6مقارنــة بالعــام الســابق.
وتتوقــع وزارة االقتصــاد والتخطيــط أن يحقــق االســتثمار واالســتهالك الخــاص
ً
فنظرا للدور المحــوري المتوقع للقطاع الخاص
معــدالت نمــو إيجابيــة فــي عام 2018م.
فــي تحقيــق رؤيــة 2030م ،مــن المقـ َّـدر تحقيــق نمــو االســتثمار الخــاص لمعــدالت نمــو
إيجابيــة متزايــدة بـ ً
ـوال إلــى عــام 2020م ،حيــث مــن المتوقــع أن
ـدءا مــن عــام 2018م وصـ ً
ـوال إلــى
تزيــد معــدالت نمــو االســتثمار الخــاص نحــو  )1( % 3.3فــي العــام 2018م وصـ ً
حوالــي  )1( % 3.5فــي العــام 2020م ،بعــد انخفــاض ملحــوظ فــي عــام 2017م .ومــن
جانــب آخــر ،يتوقــع أن يســجل معــدل نمــو االســتهالك الخــاص نحــو  )1(% 0.4فــي عــام
ـوال إلــى حوالــي  )1( % 2فــي عــام 2020م.
2018م قبــل أن يعــاود االرتفــاع وصـ ً
وعلــى صعيــد ســوق العمــل مــن المتوقــع انخفــاض معــدل البطالــة بيــن
الســعوديين فــي عــام 2018م مقارنــة بالعــام الســابق .وتشــير تقديــرات وزارة االقتصــاد
والتخطيــط إلــى انخفــاض معــدل البطالــة بيــن الســعوديين إلــى حوالــي  )1(% 12فــي
عــام 2018م .واســتمرار معــدل البطالــة بيــن الســعوديين فــي االنخفــاض تدريجيـ ًـا بدعــم
مــن النمــو االقتصــادي ،ورفــع المقابــل المالــي علــى الوافديــن ،باإلضافــة إلــى برامــج
اإلحــالل ،والمبــادرات المتعــددة إلــى أن يصــل لنحــو  )1(% 10.6فــي عــام 2020م .كمــا
أن تلــك المعــدالت قــد تنخفــض بدرجــة أكبــر بالتزامــن مــع تحقــق النتائــج المرجــوة
مــن المبــادرات الموجهــة إلــى إحــالل المواطنيــن فــي عــدد مــن القطاعــات واألنشــطة
االقتصاديــة.

( )1حسب تقديرات وزارة االقتصاد والتخطيط

تعتمــد توقعــات عــام 2018م علــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا أداء ســوق النفــط
ودقــة التطبيــق والتزامــن بيــن برامــج اإلصــالح االقتصــادي .فبينمــا قــد تؤثــر بعــض
ً
إيجابيــا علــى اســتدامة الماليــة العامــة وتنويــع مصــادر الدخــل كضريبــة
اإلصالحــات
القيمــة المضافــة ،والمقابــل المالــي علــى الوافديــن ،وبرامــج إصــالح الطاقــة ،إال أنهــا
قــد تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى النمــو االقتصــادي مالــم تتزامــن مــع برامــج التحفيــز االقتصــادي
كتفعيــل حســاب المواطــن ،وحــزم التحفيــز ،واإلنفــاق الحكومــي الرأســمالي .لــذا ،فــإن
التوقعــات للعــام 2018م أخــذت فــي الحســبان دقــة التطبيــق والتزامــن بيــن مختلــف
مبــادرات برامــج اإلصــالح االقتصــادي.
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خامساً:

سياسات املالية العامة
يف املدى املتوسط

(تطورات برنامج تحقيق التوازن املايل)

خامساً:

سياسات المالية العامة في المدى المتوسط
(تطورات برنامج تحقيق التوازن المالي)

قــر فــي ديســمبر
يمثــل برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي 2020-2017م الــذي ُأ َّ
2016م آليــة للتخطيــط المالــي متوســط األجــل ،الســتدامة واســتقرار وضــع الماليــة
العامــة وتحقيــق ميزانيــة متوازنــة .حيــث يرتكــز البرنامــج علــى  5محــاور رئيســة تتمثــل
فــي)1 :رفــع كفــاءة اإلنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي)2 ،تصحيــح أســعار الطاقــة والميــاه،
)3تنميــة اإليــرادات الحكوميــة األخــرى)4 ،إعــادة توجيــه الدعــم للمســتحقين (برنامــج
حســاب المواطــن) )5 ،ونمــو القطــاع الخــاص .وقــد تمــت مراجعــة برنامــج تحقيــق
ً
إطــارا
التــوازن المالــي خــالل عــام 2017م فــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة بوصفــه
ماليـ ًـا متوسـ ً
ـنويا كجــزء أساســي مــن بيــان الميزانيــة الســنوية
ـطا يتــم تحديثــه ونشــره سـ ً
يشــمل المبــادرات والسياســات لتحقيــق األهــداف والحوكمــة لضمــان التنفيــذ الفعــال.
وفــي إطــار متابعــة تطــور األداء االقتصــادي الفعلــي المحلــي والعالمــي خــالل
العــام ،والتأثيــرات الماليــة واالقتصاديــة لبعــض المبــادرات المنفــذة ،والتقديــرات
المتوقعــة لبعــض المبــادرات المخطــط لهــا ،ومســتهدفات نمــو النشــاط االقتصــادي
ً
ً
رئيســا لرؤيــة  ،2030فقــد تــم مراجعــة
هدفــا
علــى المــدى المتوســط والــذي يعتبــر
الجــدول الزمنــي للبرنامــج وتعديلــه بتمديــد فتــرة تنفيــذ بعــض اإلصالحــات لتحقيــق
ـدال مــن 2020م بهــدف عــدم التأثيــر الســلبي علــى
التــوازن المالــي بحلــول عــام 2023م بـ ً
معــدالت نمــو الناتــج غيــر النفطــي الــذي يعــد أحــد األهــداف الرئيســة لرؤيــة .2030
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لية ن ي ال ا
ٍ
تغييرات
وضــع برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي أهدافـ ًـا طموحــة تتطلب لتحقيقهــا
كبيــرةً فــي السياســة الماليــة ،وقــد تــم تحديــد الركائــز االســتراتيجية األربعــة التاليــة:
ي ة تخصيــص ميزانيــة
مي ال ا ال
المس لية المالي ة
ي
تتســق مــع األولويــات االســتراتيجية لهــذه الجهــات ،ووضــع نظام يشــجع على المســاءلة
والملكيــة الكاملــة للمســتهدفات الماليــة علــى كافــة مســتويات الجهة.
توجيــه السياســة الماليــة نحــو تحقيــق
ال ل
ا
ا
ي المال
ال
االســتدامة الماليــة واالقتصاديــة وتحفيــز اتخــاذ القــرارات الفعالــة إلدارة الميزانيــة مــع
تقديــم صــورة متكاملــة عــن الديــون واالحتياطيــات.
ة إعــداد ملــف مبــادرات اإليــرادات الالزمــة لتحقيــق
ا ا لل
ي ا
أهــداف برنامــج التــوازن المالــي.
تحســين فعاليــة المصروفــات فــي الحكومــة لتحقيــق
ا ال
ا ا
مســتهدفات الموازنــة الماليــة المرغوبــة مــن خــالل االســتغالل األمثــل لمــوارد الدولــة.
ي

المس لية المالية

مي ال

ا

ال

ية

بــدأت وزارة الماليــة تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات لتعزيــز المســاءلة وزيادة الشــفافية
الماليــة وزيــادة اإلشــراف المالــي للجهــات الحكوميــة .ويتوقــع أن يســاهم ذلــك فــي
الحــد مــن تجــاوز النفقــات عــن الميزانيــة .تشــتمل هــذه الركيــزة علــى مبادرتيــن رئيســتين:
ا ة المالي ة ال ا ة حيــث تســعى هــذه
ا
ية
م ي ال ا ال
المبــادرة إلــى تعزيــز آليــات إدارة األداء لضمــان التــزام الجهــات بالمســتهدفات الماليــة،
أي ســقوف الميزانيــة وتوقعــات اإليــرادات .كمــا تهــدف إلــى متابعــة مؤشــرات األداء
الرئيســية والمســتهدفات الماليــة علــى مســتوى الجهــات .ومــن بيــن األهــداف األخــرى
لهــذه المبــادرة اإلشــراف علــى عمليــات إدارة األداء بمــا فــي ذلــك تقديــم المحفــزات
والمســاءلة فــي حالــة انحــراف نتائــج هــذه الجهــات عــن تحقيــق المســتهدفات الماليــة
مــن بدايــة العــام المقبــل.

ا المي ا ي ة حيــث قامــت وزارة الماليــة بإطــالق منهجيــة جديــدة
اا
ً
انطالقــا مــن مبدأيــن همــا )1( :توزيــع الميزانيــة مــن
إلعــداد الميزانيــة فــي 2018م
المســتوى اإلجمالــي إلــى المســتوى التفصيلــي )2( ،رفــع كفــاءة اإلنفــاق .حيــث ُع ِقـ َـدت
ُ
ورش عمــل مــع جهــات الميزانيــة الســتعراض الميزانيــة وتحديــد احتياجاتهــا .وســيتم
تطبيــق هــذه المنهجيــة الجديــدة بشــكل ســنوي كجــزء مــن مراحــل إعــداد الميزانيــة فــي
المســتقبل ،بحيــث تتوافــق الميزانيــة الســنوية مــع المســتهدفات الماليــة للمملكــة.
ومــن أبــرز مالمــح المنهجيــة الجديــدة إلعــداد الميزانيــة وضــع ســقوف لإلنفــاق مــن
المســتوى اإلجمالــي إلــى المســتوى التفصيلــي ومراعــاة األولويــات ،كمــا تــم عقــد ورش
مراجعــة الميزانيــة ،وتطبيــق نظــام الحوكمــة .كمــا ســتعمل وزارة الماليــة علــى متابعــة
تحديــد األولويــات ،االلتــزام بســقوف اإلنفــاق للجهــات ،والعمــل مــع الجهــات للحــد مــن
بعــض الممارســات التــي تؤثــر سـ ً
ـلبا علــى كفــاءة اإلنفــاق.
ا يا ال

ي

المال

ا

ا

ال ل

تشــتمل هــذه الركيــزة علــى تحديــد السياســات الماليــة الالزمــة لتحقيــق
المســتهدفات الماليــة مــع دعــم األهــداف االقتصاديــة بتوجيــه اإلنفــاق الحكومــي إلــى
القطاعــات التــي تدعــم األهــداف االســتراتيجية للمملكــة ،بمــا فــي ذلك تحديــد اإليرادات
الماليــة الالزمــة لتحقيــق هــذا الهــدف ،والعمــل علــى مبــادرات الدعــم والتحفيــز مثــل:
حســاب المواطــن.
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى وضــع إطــار واضــح
ا
• ا المالي ة ال ا ة
لإلنفــاق علــى المــدى المتوســط (مــن  5-3ســنوات) ،بمــا فــي ذلــك تحديــد ســقوف
اإلنفــاق علــى مســتوى الميزانيــة وعلــى مســتوى الجهــات ،ووضــع معاييــر إعــداد
وتقديــم الجهــات لمشــاريع ميزانياتهــا وربــط ســقوف الجهــات باألولويــات االســتراتيجية،
وسياســات القطــاع ،وتقييمــات األداء.
ة تعتبــر هــذه
الم
ال ي
المن
المس
ا ال
ا
المبــادرة جـ ً
نطاقــا لتحفيــز القطــاع الخــاص ،وتتضمــن هدفـ ًـا مزدوجـ ًـا
ـزءا مــن حزمــة أوســع
ً
لتشــجيع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الجديــدة علــى دخــول الســوق ودعــم نموهــا
أثنــاء الســنوات األولــى مــن النشــاط .ويتــم تحقيــق ذلــك مــن خــالل إعــادة الرســوم
ً
حديثــا (علــى ســبيل المثــال الرســوم المتعلقــة
المســددة مــن الشــركات المنشــأة
بالتراخيــص الجديــدة ،والرســوم الســنوية ،والرســوم المتعلقــة بأصحــاب العمــل) أثنــاء
الســنوات الثــالث األولــى لنشــاطها.
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ة يتيــح اإلقــراض
الم
ال ي
للمن
ي الم ا
ا
ا ا
الحكومــي غيــر المباشــر القــدرة علــى االســتفادة مــن شــبكة مقدمــي القــروض غيــر
البنكيــة التجاريــة لتوزيــع القــروض علــى المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة المســتهدفة،
مــن خــالل إمدادهــا بالتمويــل منخفــض التكاليــف وإعــادة التمويــل .وهــذا مــن شــأنه
أن يزيــد مصــادر التمويــل للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ممــا سيحســن عملياتهــا
واســتثماراتها.
ال ة يتــم اآلن إعــادة هيكلــة برنامــج كفالــة
ا
ن
ا
ا
لضمــان اســتدامته واســتمرار الدعــم الناجــح لقطــاع المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
فــي المملكــة.
البــدء بتنفيــذ برنامــج متعــدد المراحــل لتحديــد
ا الم
ال
ا
ً
ّ
تمويليــا بالتعــاون مــع القطــاع
المتعثــرة ذات البعــد االســتراتيجي ودعمهــا
الشــركات
الخــاص (البنــوك والصناديــق) لتنفيــذ مــا يلــزم (مثــل التقييــم وتقديــم الدعــم المالــي).
حيــث توفــر المبــادرة ضمــان معــدل العائــد الداخلــي لالســتثمار الخــاص فــي هــذه
الشــركات.
هــو صنــدوق تمويلــي إلعطــاء قــروض ذات فوائــد
الم ا
ن
ا
منخفضــة لتمويــل مشــاريع القطاعــات الصحيــة والســياحية والعقاريــة الكبــرى ذات األثــر
االقتصــادي المرتفــع لضمــان اســتمرار المشــاريع واســتكمالها.
الي ة ال ا ســيتلقى مــن يشــترون أجهــزة تكييــف جديــدة
ال يي
ا
ً
دعمــا علــى األســعار إذا قامــوا باختيــار جهــاز يتســم بالكفــاءة العاليــة مــن اســتهالك
ً
كاملــة شــراء
الطاقــة .ويســتهدف التنفيــذ الكامــل للبرنامــج والــذي يشــمل المملكــة
 520,000جهــاز تكييــف علــى مــدار الســنوات األربــع القادمة وســيتبع البرنامج متطلبات
المحتــوى المحلــي.
ة تقديــم الدعــم المالــي لتســهيل امتــالك
الس نية الم
ال
ا
المســاكن والمســاعدة فــي الحصــول علــى تمويــل عقــاري ،وســيتم ذلــك عبــر توفيــر
دعــم مالــي للدفعــة األولــى للقــرض يبــدأ مــن  % 10إلــى  % 20علــى حســب مســتوى
الدخــل وحجــم العائلــة.

ي ال ا ا إزالــة العوائــق التــي تقــف أمــام الشــركات
ا
ا
لبــدء التصديــر ،عبــر تقديــم ِم َنــح للخدمــات اللوجســتية والقانونيــة والتســويقية ،وتزويــد
الشــركات بمعلومــات عــن األســواق لمســاعدة الشــركات علــى بنــاء قدرتهــا التصديريــة
و اكتشــاف أســواق جديــدة.
ال ا ا تحســين قــدرات تمويــل الصــادرات من خالل توســيع
م
ا
المتوفــر حاليـ ًـا والبــدء بعمليــة إنشــاء بنــك االســتيراد والتصديــر مــن أجــل
نطــاق البرنامــج
ّ
تزويــد الشــركات المصــدرة بالتمويــل المطلــوب للوصــول ألســواق جديدة.
ة
الم
ال ي
المن
ال
ما ال
ا
ن
ا
تأســيس صنــدوق يركــز علــى االســتثمار فــي المنشــآت خــالل مراحــل نموهــا المبكــرة.
ومــن ثــم يســتهدف الفجــوات فــي التمويــل الحالــي للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
م ة تســريع جــذب االســتثمارات إلــى المملكــة مــن
ما ا ال
ا
ا
ا
خــالل برنامــج االســتثمارات الضخمــة واالســتراتيجية عــن طريــق التفــاوض علــى عقــود
معينــة مــع كبــار المســتثمرين المحلييــن واألجانــب لتنفيــذ مشــاريع ذات قيمــة اجتماعيــة
ّ
واقتصاديــة عاليــة للمملكــة.
ة هــو صنــدوق تحفيــز
ا لي ا ال
ي الن ا ال
ن
ا
عمليــة نشــر اإلنترنــت باألليــاف واإلنترنــت الالســلكي عالــي الســرعة فــي
لتســريع
ّ
المناطــق الحضريــة والنائيــة عبــر تقديــم حوافــز ماليــة تصــل إلــى  % 40مــن اســتثمار
مشــغلي اإلنترنــت.
ّ
ني ة ال ن ا تقنيــة البنــاء واإلســكان تزيــد الســعة اإلنتاجيــة
ي
ن
ا
الضروريــة للوصــول إلــى هــدف اإلســكان عبــر زيــادة إنتاجيــة القطــاع وتؤثــر إيجابيـ ًـا علــى
الناتــج المحلــي اإلجمالــي.
إعــداد منصــة علــى اإلنترنــت للتواصــل
ا ال ا
ي ا ال
ن ة
ا
المســتمر مــع القطــاع الخــاص وإبــداء الرغبــة فــي الحصــول علــى االقتراحــات التــي
يقدمهــا ممثلــو القطــاع الخــاص.
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ً
اســتنادا إلــى مرئيــات القطــاع الخــاص أثنــاء
ا ال ا
م ال
ا
ورش العمــل المنعقــدة فــي مايــو 2017م ،هــدف المبــادرة هــو مأسســة ورش العمــل
وإعدادهــا سـ ً
ـنويا للتواصــل المباشــر بيــن القطــاع الحكومــي والخــاص .يزيــد تطبيــق هــذه
ّ
واطــالع القطــاع الخــاص علــى الخطــط الحكوميــة لتمكيــن ودعــم
المبــادرة مــن الوضــوح
القطــاع الخــاص والمبــادرات القائمــة حاليـ ًـا.
ة إطــالق مؤتمــرات ( )Panelsمفتوحــة فــي الغــرف
ا ة
م ا
ا
التجاريــة بحضــور وزراء وكبــار المســؤولين ،علــى أن تكــون مدعومـ ًـة بفريــق عمــل برئاســة
وزارة التجــارة واالســتثمار وعضويــة كل مــن :الهيئــة العامــة لالســتثمار ،والهيئــة العامــة
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،ووحــدة المحتــوى المحلــي وتنميــة القطــاع الخــاص.
تــم إنشــاء برنامــج حســاب المواطــن لتحســين كفــاءة الدعــم
س ا الم ا
الحكومــي وتوجيــه الدعــم لمســتحقيه مــن المواطنيــن للحــد مــن آثــار تصحيــح أســعار
الطاقــة واإلجــراءات الماليــة األخــرى علــى ُ
األ َســر الســعودية .وحســاب المواطــن هــو
عبــارة عــن حــواالت نقديــة مباشــرة ســيتم تخصيصهــا للمســتحقين وســيصبح هــذا
البرنامــج فــي المســتقبل أحــد المنصــات الحكوميــة لتقديــم الدعــم للمواطنيــن بشــكل
مباشــر.
ـراء موازيـ ًـا لتصحيــح أســعار
ي
ا المي ا يشـ ّـكل تصحيــح أســعار الميــاه إجـ ً
الطاقــة ،والــذي يهــدف إلــى ( )1تحفيــز االســتهالك الرشــيد ؛( )2إعــادة توجيــه الدعــم
ً
فعليــا وترشــيده.
إليصالــه إلــى الفئــات المســتحقة
ا ال ا ة ُيعـ ُّـد تصحيــح أســعار الطاقة أهــم العناصر الرئيســة في برنامج
ي
تحقيــق التــوازن المالــي وتهــدف هــذه المبــادرة إلــى )1( :تحفيــز االســتهالك الرشــيد؛ ()2
تشــجيع إقامــة اســتثمارات ذات ميــزة تنافســية فــي القطــاع الصناعــي )3( ،إعــادة توجيــه
الدعــم للفئــات المســتحقة فعليـ ًـا وترشــيده )4( ،تقويــة وضــع الماليــة العامــة.
وتــم تغييــر خطــة تصحيــح أســعار الطاقــة عــن مــا هــو معلــن فــي برنامــج تحقيــق
ً
تبعــا لتطــورات برنامــج
التــوازن المالــي (نســخة 2016م) ( .الخطــة قابلــة للتغييــر
تحقيق التوزان المالي)

2018

ال ن

استهداف ربط األسعار بالسعر المرجعي بشكل تدريجي

ال

استهداف ربط األسعار بالسعر المرجعي بشكل تدريجي
ربط
األسعار
بالسعر
المرجعي*

ال ا ا

ال ا ال

ي

ي

ا ال
ا ال

ال ي

استهداف ربط األسعار
بالسعر المرجعي مع
فرض سقف على
السعر

ا

ا

ة

استهداف
ربط
األسعار
بالسعر
المرجعي

المسا

ً
تدريجيا
استهداف ربط األسعار
بالسعر المرجعي في عام 2021

ل

استهداف
ربط
األسعار
بالسعر
المرجعي

م
ا ال ا ال ي
ال ا لي
ال ا ال ي ا
ال ي
ن ا

ال

ا

السا

(زيت الوقود الثقيل  ،180زيت الوقود
الثقيل  ،380الزيت الخام العربي الخفيف،
والزيت الخام العربي الثقيل)

ة ال
الم

2019

2020

2021

2022

2024

2025

ً
تدريجيا بالسعر المرجعي في عام 2025
استهداف ربط األسعار

ا

بناء على أسعار منتجات الطاقة المستخدمة بافتراض الكفاءة المثالية
تعكس تكلفة اإلنتاج ً

وزارة المالية

لل

ال

ة ال

ية الس

ة

تُ طبــق األســعار الناتجــة مــن الجــدول أعــاله علــى عمــوم منتجــات الطاقــة المســتخدمة فــي جميــع قطاعــات االقتصــاد الوطنــي بغــرض تحقيــق
عوائــد علــى االســتثمار تتماشــى مــع المعاييــر العالميــة لمــوردي منتجــات الطاقــة آخــذة باالعتبــار المزايــا النســبية التــي تتمتــع بهــا المملكــة فــي
مجــال تزويــد الســوق المحلــي بالمــواد الهيدروكربونيــة
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ة

تعتمــد هــذه الركيــزة علــى ثــالث مبــادرات رئيســية ،حيــث تــم تطويــر مصــادر
اإليــرادات الجديــدة بشــكل يضمــن تقديــم فوائــد عامــة إضافيــة ،مثل تشــجيع المنافســة
و/أو تحســين الســلوك اإلجتماعــي (الحــد مــن االســتهالك الزائــد ،أو اســتهالك المــواد
الضــارة).
تهــدف هــذه المبــادرة الرئيســة إلى تشــجيع الســعودة
ل ال ا
الم ا المال
مــن خــالل ســد فجــوة التكلفــة بيــن الوافديــن والســعوديين .ويتــم تحقيــق ذلــك عبــر
فــرض مقابــل مالــي شــهري علــى كل موظــف وافــد باالســتناد إلــى عــدد الوافديــن
ـداء مــن
األقــل واألكثــر مقارنــة بالموظفيــن الســعوديين فــي المنشــأة ذاتهــا ،وذلــك ابتـ ً
ينايــر 2018م ،مــع زيــادة ســنوية تبلــغ قيمتهــا  200ريــال شـ ً
ـهريا ( 300ريــال لــكل وافــد
فــي منشــأة يتســاوى فيهــا أو يقــل عــدد الوافديــن عــن الســعوديين 400 ،ريــال فــي
ـاوز عــدد الوافديــن الســعوديين فــي عــام 2018م) .وكذلــك تــم فــرض مقابــل
حــال تجـ ُ
مالــي علــى المرافقيــن ابتــداء مــن يوليــو 2017م ،مــع زيــادة ســنوية تبلــغ فــي الســنوات
الالحقــة قيمتهــا  100ريــال تدفــع بشــكل شــهري ( 100فــي أول ســنة ،ثــم ،300 ،200
 400ريــال فــي الســنوات الالحقــة).

ة ال يم ة الم ا ة يعــد تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة تنفيـ ً
ـذا لالتفاقيــة
ويتوقــع أن تصبــح ضريبــة القيمــة المضافــة أحــد المصــادر الرئيســة لإليــرادات
الخليجيــة ُ
غيــر النفطيــة فــي المملكــة ،مــا يؤكــد أهميــة التطبيــق الســليم لهــذه الضريبــة والــذي
ســيبدأ فــي  1ينايــر 2018م بواقــع  % 5علــى القيمــة المضافــة للمنتجــات والخدمــات.
حقــق هــذا النــوع مــن الضرائــب هدفـ ًـا مزدوجـ ًـا يتمثــل فــي ()1
ةا
ال
ا ي ة ُي ِّ
تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة و( )2التشــجيع على الســلوك االســتهالكي الرشــيد ،وذلك
بفــرض ضريبــة علــى بعــض الســلع المحــددة كالمشــروبات الغازيــة ومشــروبات الطاقــة
ً
الحقــا منتجــات أخــرى مثــل الســلع
والتبــغ ومشــتقاته ،كمــا قــد تضــم هــذه القائمــة
الكماليــة.
ا ا

ا

ا

ا ال

تهدف هذه الركيزة إلى رفع كفاءة اإلنفاق ،من خالل المبادرات الرئيسة التالية:
مال
ا ال
ي ا
ا (
ا ا
ي
ي
يل ) :كجهــة حكوميــة تشــرف و تســاند الجهــات األخــرى فــي تطويــر مبادراتهــا
ال
لرفــع كفــاءة اإلنفــاق وإزالــة معوقــات تنفيذهــا واقتــراح التشــريعات واألنظمــة الالزمــة
لضمــان اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.
كجهة حكومية تهدف لتحويل الشــراء الحكومي
اي
ال ا ا
ي
•
إلــى عمليــة اســتراتيجية تركــز علــى تعظيــم المنافــع الماليــة والتنمويــة مقابــل اإلنفــاق،
وتعزيــز الشــفافية مــن خــالل تطويــر القــدرات والنظــم وعمليــات الشــراء لقيــاس ورفــع
كفــاءة الشــراء بتطبيــق افضــل الممارســات المحليــة والعالميــة لــكل فئــة إنفــاق.
وتهــدف هاتــان المبادرتــان المحوريتــان ،لتفعيــل المبــادرات والبرامــج األخرى التي
تقــدر وفوراتهــا التراكميــة بمــا يقــارب  220مليــار ريــال (  )% 15 -/+بنهايــة 2023م .وقــد
تمكنــت الجهــات الحكوميــة بمســاندة مكتــب ترشــيد االنفــاق الرأســمالي والتشــغيلي
مــن تفعيــل الحزمــة األولــى مــن المبــادرات خــالل 2017م ،وحققــت وفــورات تصــل
ل  56مليــار ريــال والتــي يمتــد أثرهــا التراكمــي حتــى 2023م بتفــادي تكاليــف إضافيــة
تشــغيلية تصــل لمــا يقــارب  57مليــار ريــال (علــى ســبيل المثــال ،خطــط لرفــع مســتوى
التنســيق فــي القطاعــات الصحيــة وتطويــر بعــض ممارســات سالســل اإلمــداد لرفــع
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كفائتهــا فــي إدارة مخــزون األدويــة ،تطويــر معاييــر التعاقــد لنظافــة المــدن ،رفع مســتوى
التنســيق فــي مبــادرات الرؤيــة مــن خــالل دمــج وتفــادي االزدواجية).وبتأســيس مركــز
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق ووحــدة الشــراء اإلســتراتيجي خــالل 2018م ،يتطلــع برنامــج
تحقيــق التــوازن المالــي لمســاندة الجهــات الحكوميــة بتفعيــل الحزمــة الثانيــة مــن
المبــادرات ذات األولويــة لتحقيــق كفــاءة االنفــاق.

مة ال ا

ل

ي

ال ن ي ال

ا

تــم تأســيس مكتــب تحقيــق التــوازن المالــي فــي عــام 2017م ،الــذي يهــدف إلــى
تحقيــق مســتهدفات البرنامــج مــن خــالل مراقبــة تنفيــذ المبــادرات ومتابعتهــا وتقييــم
جاهزيتهــا وإعــداد مبــادرات جديــدة لتحقيــق أهــداف البرنامــج .حيــث تتولــى لجنـ ٌـة مكونـ ٌـة
اإلشــراف علــى تنفيــذ البرنامــج وقيادتــه لتحقيــق
مــن ممثليــن مــن جهــات مختلفــة
َ
أهدافــه ،وتضطلــع لجنــة برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي بــاألدوار الرئيســة التاليــة:
 اعتماد الخطط التنفيذية لبرنامج تحقيق التوازن المالي. تحقيــق التوافــق بيــن مختلــف الجهــات المعنيــة الرئيســة فــي لجنــة برنامــج تحقيــقالتوازن المالي.
 تقديــم مدخــالت اســتراتيجية لبيانــات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي والســيناريوهاتوالمسارات والمبادرات المتعلقة به.
وســوف تكــون اللجنــة تابعــة لجهتيــن فــي الديــوان الملكــي مســؤولتين عــن اتخــاذ القــرار:
اللجنــة الماليــة (المســؤولة عــن وضــع األهداف المالية) اللجنة االســتراتيجية (المســؤولة
عــن وضــع األولويــات االقتصاديــة الوطنيــة ومراقبــة تنفيــذ برامج رؤيــة .)2030

سادساً:
توقعات املالية العامة
يف املدى املتوسط

سادساً:

توقعات المالية العامة في المدى المتوسط
ً
وفقــا لإلطــار المالــي واالقتصــادي الــذي تــم علــى أساســه إعــداد الميزانيــة
ومبــادرات برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي الســابق ذكرهــا ،فمــن المقــدر أن يبلــغ عجــز
الميزانيــة فــي عــام 2018م نحــو  195مليــار ريــال ،مــا يعــادل  % 7.3مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي وبانخفــاض بنحــو  1.6نقطــة مئويــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي عــن العجــز
المتوقــع لعــام 2017م ،وبانخفــاض كبيــر عــن العجــز فــي الميزانيــة المتحقــق فــي عــام
2016م الــذي بلــغ نحــو  % 12.8مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ( 311مليــار ريــال) .ويعــود
التراجــع فــي نســب العجــز المقــدرة لعــام 2018م إلــى ارتفــاع إجمالــي اإليــرادات بنحــو
 % 12.6عــن توقعــات العــام الحالــي 2017م مــع تطبيــق اإلجــراءات اإلصالحيــة لتنميــة
اإليــرادات غيــر النفطيــة وتنويــع مصادرهــا ،وذلــك علــى الرغــم مــن زيــادة النفقــات بنحــو
 % 5.6ومــن بينهــا زيــادة األصــول غيــر الماليــة (اإلنفــاق الرأســمالي) بنحــو % 13.6
مقارنــة بتوقعــات العــام الحالــي 2017م.
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(مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك)
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5

9
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7
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3
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ا
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ا
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ا
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مصروفات أخرى
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ا
ا

ا
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مالية
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عجز /فائض الميزانية
عجز /فائض الميزانية كنسبة من إجمالي
الناتج المحلي
ال

17

18

20

ا

الدين

317

--

438

555

673

749

الدين كنسبة من إجمالي الناتج المحلي

13%

--

17%

21%

24%

26%

الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد
العربي السعودي

683

--

584

456

411

345

28.2%

--

22.7%

17.2%

14.8%

12.0%

الودائع الحكومية كنسبة من
إجمالي الناتج المحلي
الم

وزارة المالية

ا ا ا
تــم تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات منــذ عــام 2016م التــي ســيكون لهــا تأثيــر علــى
نمــو اإليــرادات علــى المــدى المتوســط ،باإلضافــة إلــى خطــة تنفيــذ عــدد مــن اإلجــراءات
األخــرى خــالل األعــوام القادمــة والتــي من شــأنها تنويــع مصادر اإليرادات بشــكل تدريجي
منهــا فــرض ضريبــة القيمــة المضافــة وتطبيــق المقابــل المالــي على الوافديــن ،وكذلك
تصحيــح أســعار الطاقــة حتــى الوصــول إلــى مســتوى األســعار المرجعيــة للطاقــة ،حيــث
تســتهدف الحكومــة تنميــة اإليــرادات بشــكل هيكلــي ومســتمر كمصــدر رئيــس لتمويــل
النفقــات العامــة وخفــض عجــز الميزانيــة.
تشــير التقديــرات إلــى بلــوغ إجمالــي اإليــرادات حوالــي  783مليــار ريــال فــي عــام
2018م بزيــادة  % 12.6عــن المتوقــع فــي عــام 2017م ،ومــن المتوقــع أن تصــل إلــى
 909مليــارات ريــال فــي عــام 2020م بمتوســط نمــو ســنوي يبلــغ  .% 9.3حيــث يتوقــع
أن تســجل الحصيلــة مــن الضرائــب  142مليــار ريــال فــي عــام 2018م وذلــك بمعــدل
نمــو  % 46مقارنــة بعــام 2017م إلــى أن تصــل إلــى  189مليــار ريــال فــي عــام 2020م،
ويتوقــع أن يحقــق بنــد الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية عــام
2018م نحــو  15مليــار ريــال وذلــك بمعــدل نمــو قــدره  % 10.4مقارنــة بعــام 2017م
إلــى أن يصــل إلــى  18مليــار ريــال فــي عــام 2020م أخـ ً
ـذا فــي االعتبــار معــدالت نمــو
النشــاط االقتصــادي المتوقعــة للفتــرة القادمــة .فــي حيــن يقــدر إيــراد بنــد الضرائــب علــى
الســلع والخدمــات بـــ  85مليــار ريــال بارتفــاع قــدره  % 82عــن عــام 2017م ليصــل إلــى
 124مليــار ريــال فــي عــام 2020م ،وذلــك نتيجــة تطبيــق بعــض اإلصالحــات االقتصادية
مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة التــي مــن المقــدر أن تحقــق عائـ ً
ـدا ماليـ ًـا لخزينــة الدولــة
بمبلــغ  23مليــار ريــال فــي عــام 2018م ،كمــا يقــدر أن تبلــغ اإليــرادات مــن الضريبــة علــى
الســلع االنتقائيــة فــي عــام 2018م مــا مقــداره  9مليــارات ريــال ،ويتوقــع أن يحقــق بنــد
اإليــرادات مــن المقابــل المالــي علــى الوافديــن فــي 2018م مبلــغ  28مليــار ريــال.
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كمــا يقــدر أن يحقــق بنــد الضرائــب علــى التجــارة والمعامــالت الدوليــة مبلــغ 25
مليــار ريــال فــي عــام 2018م وذلــك بمعــدل نمــو  % 17مقارنــة بعــام 2017م حتــى
يصــل إلــى  28مليــار ريــال بحلــول عــام 2020م ،ويرجــع النمــو فــي هــذا البنــد إلــى تطبيــق
بعــض اإلصالحــات التــي تخــص العوائــد الجمركيــة مثــل إعــادة الرســم الجمركــي لـــ 193
ســلعة ،وتطبيــق التدقيــق الالحــق بعــد الفســح .وفيمــا يتعلــق ببنــد الضرائــب األخــرى
الــذي يشــمل الــزكاةَ ،ف ُي َّقــدر أن يحقــق  17مليــار ريــال فــي عــام 2018م بارتفــاع نســبته
 % 10.8عــن عــام 2017م حتــى يصــل إلــى  20مليــار ريــال بحلــول عــام 2020م.
وفيمــا يخــص بنــد اإليــرادات األخــرى الــذي يشــمل اإليــرادات النفطيــةَ ،ف ُي َّقــدر أن
يحقــق مبلــغ  641مليــار ريــال فــي عــام 2018م وذلــك بمعــدل نمــو  % 7مقارنــة بعــام
2017م حتــى يصــل إلــى  720مليــار ريــال فــي عــام 2020م .حيــث تشــير التقديــرات
إلــى بلــوغ اإليــرادات النفطيــة فــي عــام 2018م متضمنــة األثــر المالــي لتصحيــح أســعار
الطاقــة  492مليــار ريــال مقارنــة بـــ  440مليــار ريــال لعــام 2017م ،أي بارتفــاع نســبته
 .% 11.8وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم مراجعــة خطــة تنفيــذ تصحيــح أســعار الطاقــة أخـ ً
ـذا
فــي االعتبــار أهميــة دفــع النشــاط االقتصــادي بمعــدالت أعلــى.

الن ا
تنطلــق ميزانيــة العــام المالــي 2018م مــع توجــه الحكومــة إلــى وضــع إطــار
واضــح لإلنفــاق علــى المــدى المتوســط يتماشــى مــع األهــداف االســتراتيجية لبرامــج
رؤيــة  ،2030وتحديــد مســتويات اإلنفــاق مــن خــالل سياســة تحقــق التــوازن بيــن هــدف
خفــض عجــز الميزانيــة مــع مســتويات ديــن عــام ال تتجــاوز  % 30مــن إجمالــي الناتــج
المحلي االســمي من جهة ،وهدف دعم النشــاط االقتصادي بتوجيه اإلنفاق الحكومي
بشــكل يدعــم الرؤيــة االقتصاديــة والخطــط االســتراتيجية المســتهدفة مــن جهــة أخــرى.
حيــث يمثــل اإلنفــاق الحكومــي الــذي يعــد أحــد المحــركات الرئيســة لالقتصــاد نحو % 36
مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام 2017م .ولهــذا تــم اعتمــاد ميزانيــة يقــدر إجمالــي
اإلنفــاق فيهــا  978مليــار ريــال مرتفعــة عــن العــام الحالــي بنســبة  ،% 5.6يدفــع هــذا
االرتفــاع التوســع فــي اإلنفــاق علــى مخصصــات مبــادرات برامــج الرؤيــة .2030
يلية
 1الن ا ال
تهــدف السياســة الماليــة فــي المــدى المتوســط إلــى التركيــز علــى أولويــات اإلنفــاق
ذات العائــد االجتماعــي واالقتصــادي فيمــا يخــص النفقــات التشــغيلية مثــل حــزم
تحفيــز القطــاع الخــاص وبرنامــج حســاب المواطــن وبرامــج تحقيــق رؤيــة  .2030حيــث
قــدرت النفقــات التشــغيلية لعــام 2018م بـــنحو  773مليــار ريــال أي حوالــي  % 79مــن
إجمالــي النفقــات ،مرتفعــة بنحــو  % 3.6عــن النفقــات التشــغيلية فــي العــام الحالــي
نتيجــة تطبيــق العديــد مــن المبــادرات لرفــع كفــاءة اإلنفــاق .وقــد شــكل بــاب تعويضــات
العامليــن حوالــي  % 44.8مــن إجمالــي النفقــات التــي قــدرت بحوالــي  438مليــار ريــال
وهــي نفــس المســتويات الفعليــة للعــام الحالــي تقريبـ ًـا .بينمــا شــكلت نســبة كل مــن
بــاب الســلع والخدمــات والمنافــع االجتماعيــة إلــى إجمالــي النفقــات نحــو  % 14.6و
 % 6.7علــى التوالــي ،حيــث ترتفــع اعتمــادات اإلنفــاق علــى اســتخدام الســلع والخدمــات
بنســبة  ،% 6كمــا يرتفــع اإلنفــاق علــى اإلعانــات بنســبة  % 102ليصــل إلــى  14مليــار
ُ
تقريبــا وذلــك لتنفيــذ بعــض البرامــج كالحــزم التحفيزيــة الموجهــة إلــى القطــاع
ريــال
الخــاص والتــي تهــدف إلــى تعزيــز وزيــادة مشــاركة هــذا القطــاع وكذلــك برنامــج دعــم
الصناعــة ،كمــا يرتفــع اإلنفــاق علــى المنافــع االجتماعيــة بنســبة  % 48.1نتيجــة اعتمــاد
مخصصــات حســاب المواطــن التــي قــد تصــل إلــى  32.4مليــار ريــال فــي عــام 2018م.
وارتفعــت تقديــرات بــاب نفقــات التمويــل بنســبة  % 57.1عــن عــام 2017م مدفوعــة
بارتفــاع حجــم اإلصــدارات مــن األوراق الماليــة المتوقعــة لتمويــل الميزانيــة.
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وكمــا يتضــح مــن الجــدول الســابق؛ فــإن متوســط نمــو النفقــات التشــغيلية خــالل
الفتــرة مــن 2018م إلــى 2020م يبلــغ نحــو  ،% 3.3مدفوعـ ًـا بزيــادة اإلنفــاق علــى بــاب
المنافــع االجتماعيــة الناتجــة عــن الزيــادة المســتمرة فــي اإلنفــاق علــى برنامــج حســاب
المواطــن ،ولنمــو اإلنفــاق علــى تكاليــف التمويــل الناتــج عــن تنامــي حجــم اإلصــدارات
مــع معــدالت نمــو منخفضــة لبقيــة النفقــات التشــغيلية.
 2الن ا ال مالية
تهــدف السياســة الماليــة خــالل المــدى المتوســط بشــكل رئيــس إلــى تنميــة اإلنفــاق
الرأســمالي وتطويــر البنيــة التحتيــة وبرامــج رؤيــة المملكــة  2030لدفــع وتيــرة األنشــطة
االقتصاديــة ،حيــث تبلــغ تقديــرات النفقــات الرأســمالية خــالل العــام المالــي 2018م
نحــو  205مليــار ريــال وهــو مــا يشــكل  % 21مــن إجمالــي النفقــات بزيــادة % 13.6
عــن عــام 2017م لتمويــل مشــاريع برامــج الرؤيــة وتطويــر البنيــة التحتيــة لتحفيــز النمــو
االقتصــادي وتوليــد مزيــد مــن فــرص العمــل للمواطنيــن.
وســوف تــزداد نســبة اإلنفــاق الرأســمالي إلــى إجمالــي اإلنفــاق الحكومــي مــن
 % 19فــي عــام 2017م إلــى  % 22فــي عــام 2020م .فبينمــا يبلــغ متوســط نمــو
اإلنفــاق العــام خــالل الفتــرة مــن 2018م إلــى 2020م نحــو  ،% 4.3فــإن متوســط نمــو
اإلنفــاق الرأســمالي خــالل المــدى المتوســط ينمــو بمعــدل أعلــى يبلــغ  % 8.3لدفــع
النشــاط االقتصــادى وزيــادة فــرص العمــل المتاحــة.

ال ا ال م
ال
وضعــت وزارة الماليــة مــن خــالل مكتــب إدارة الديــن العــام وبموافقــة اللجنــة
الماليــة فــي الديــوان الملكــي اســتراتيجية متوســطة المــدى وخطــة ســنوية إلدارة
َ
الفــرص
الديــن العــام تراعــي فــي عمليــة االقتــراض وإصــدار أدوات التمويــل
أفضــل ُ
المتاحــة فــي األســواق المحليــة والعالميــة .كمــا تراعــي هــذه االســتراتيجية عنــد إصــدار
أدوات التمويــل المحليــة عــدم التأثيــر سـ ً
ـلبا علــى الســيولة فــي القطــاع المالــي المحلــي
وعلــى معــدالت النمــو االقتصــادي ومســتهدفات رؤيــة  2030فــي تعزيــز نمــو القطــاع
الخــاص .باإلضافــة إلــى دراســة الخيــارات المختلفــة فــي األســواق العالميــة ،وتحليــل
األســواق المســتهدفة ،والعمــالت ،ومعــدالت الفائــدة المســتقبلية ،وذلــك لضمــان
تكويــن محفظــة تمويليــة بأفضــل التكاليــف الممكنــة .كمــا ســتعتمد اســتراتيجية الديــن
العــام علــى القــروض وتنويــع اإلصــدارات بيــن الصكــوك والســندات بآجــال مختلفــة بيــن
قصيــرة ومتوســطة وطويلــة األجــل.
إن رؤيــة المملكــة  2030تشــمل العديــد مــن المبــادرات والبرامــج وخطــط
التنميــة القطاعيــة التــي مــن شــأنها إحــداث نقلــة مهمــة فــي األداء االقتصــادي يتوقــع
خاللهــا أن تــزداد معــدالت نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي بشــكل تدريجــي علــى المــدى
المتوســط .ووفقـ ًـا لخطــة الحكومــة فــي إضفــاء مزيــد مــن التــدرج فــي برنامــج تحقيــق
التــوازن المالــي ،فإنــه مــن المقــدر أن ينخفــض العجــز فــي الميزانيــة تدريجيـ ًـا وبشــكل
مســتمر علــى المــدى المتوســط حتــى يتحقــق التــوازن المالــي بحلــول عــام 2023م.
حيــث تســاهم هــذه اإلصالحــات فــي تنميــة إجمالــي اإليــرادات بمتوســط نمــو ســنوي
يقــدر بـــ  .% 8.6يقابــل ذلــك أيضـ ًـا زيــادة فــي النفقــات فــي المــدى المتوســط بمتوســط
نمــو ســنوي  % 3.4مــع االســتمرار فــي خطــط رفــع كفــاءة اإلنفــاق.
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سابعاً:
ميزانية العام املايل 2018م
عىل مستوى القطاعات

سابعاً:

ميزانية العام المالي 2018م على مستوى القطاعات
يقــدر أن يبلــغ إجمالــي النفقــات لعــام 2018م  978مليــار ريــال بارتفــاع نســبته
 % 5.6عن توقعات الصرف في عام 2017م ،وذلك بسبب ارتفاع النفقات التشغيلية
والرأســمالية نتيجــة لإلنفــاق علــى مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  .2030ويأتــي
مــن ضمــن هــذه المبــادرات بــدء تنفيــذ برنامــج حســاب المواطــن الــذي جــاء لمواجهــة
اآلثــار التــي قــد تنشــأ عنــد تطبيــق بعــض اإلجــراءات الماليــة ومنهــا تصحيــح أســعار
الطاقة،ومــن المقــرر أن يبــدأ البرنامــج قبــل تنفيــذ أي تصحيحــات فــي أســعار الطاقــة.
وفيمــا يلــي تفاصيــل مخصصــات الميزانيــة حســب القطاعــات  .علمـ ًـا بــأن اإلنفــاق علــى
مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030تنــدرج ضمــن نفقــات القطاعــات ،إال أن
هــذا اإلنفــاق قــد يطــرأ عليــه تغيــر بالزيــادة أو النقــص كــون أن بعــض برامــج تحقيــق
الرؤيــة ال زالــت فــي مرحلــة التطويــر.
ا ا ا ال ا ة
1
بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع اإلدارة العامــة فــي ميزانيــة عــام 2018م حوالــي
 26مليــار ريــال متضمنــة ميزانيــة المشــاريع ،وميزانيــة برامــج جديــدة للمبــادرات  ،لتنفيــذ
مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة  2030الخاصــة بــوزارات (العــدل ،الحــج والعمــرة ،الخدمــة
المدنيــة) والتــي تهــدف إلــى تطويــر األداء بتلــك الــوزارات والوصــول إلــى تحقيــق الكفــاءة
والفعاليــة فــي اســتخدام المــوارد المتاحــة لرفــع جــودة المخرجــات.
ا ية الن
ا ال ي ا ا
2
بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع التجهيــزات األساســية والنقــل حوالــي  54مليــار
ريــال تشــمل ميزانيــة المشــاريع ،والمبــادرات باعتمــاد إجمالــي مقــداره  21مليــار ريــال،
للطــرق والموانــئ والخطــوط الحديديــة والمطــارات واإلســكان واالتصــاالت وتقنيــة
المعلومــات والخدمــات البريديــة ومدينتــي الجبيــل وينبــع الصناعيتيــن ومدينــة رأس
الخيــر للصناعــات التعدينيــة ومدينــة جــازان للصناعــات األساســية والتحويليــة ،وقــد
تــم تنفيــذ طــرق رئيســة وثانويــة وفرعيــة واســتكماالت للطــرق القائمــة ليبلــغ إجمالــي
ً
مترا أي
أطــوال الطــرق المســتكملة خــالل الفتــرة 2018-2016م مــا يقــارب  2,225كيلــو
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 % 45مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) والمقــدر
بحوالــي  5.000كيلــو متــر ،كمــا سيســتمر الصــرف مــن هــذا المبلــغ علــى المشــاريع
المعتمــدة مــن األعــوام الماليــة الســابقة فــي هــذا القطــاع.
ا ة
ا الم ا ا
بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع المــوارد االقتصاديــة والبرامــج العامــة حوالــي
 105مليــار ريــال منهــا  42مليــار ريــال لبرامــج ومشــاريع مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة
المملكــة  2030وتضمنــت الميزانيــة مشــاريع جديــدة وزيــادات لتكاليــف مشــاريع قائمــة
تتركــز فــي مبــادرات برامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  .2030كمــا تضمنــت توفيــر ميــاه
الشــرب وتعزيــز مصــادر الميــاه ،وتوفيــر خدمــات الصــرف الصحــي ،وإنشــاء الســدود
وحفــر اآلبــار وكشــف ومعالجــة تسـ ُّـربات الميــاه ،واســتبدال شــبكات الميــاه والصــرف
الصحــي ،وترشــيد اســتهالك الميــاه والكهربــاء ،ودعــم الطاقــة المتجــددة ورفــع كفــاءة
والبنــى التحتيــة للمــدن الصناعيــة ،وصوامــع ومطاحــن
وأداء محطــات تحليــة الميــاهُ ،
جديــدة وتوســعة القائــم منهــا ،وســيبلغ إجمالــي أطــوال شــبكات ميــاه الشــرب
المنفــذة خــالل الفتــرة 2018-2016م حوالــي  15.988كيلــو متـ ً
ـرا أي % 62مــن إجمالــي
المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) والمقــدر بحوالــي  25.591كيلــو
ً
متــرا ،كمــا ســيبلغ إجمالــي أطــوال شــبكات الصــرف الصحــي المنفــذة خــالل الفتــرة
ً
متــرا أي  % 35مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة
2018-2016م حوالــي  6.842كيلــو
الســنوات الخمــس (2020-2016م) والمقــدر بحوالــي  19.788كيلــو متـ ً
ـرا ،وســيكتمل
ً
ســدا خــالل الفتــرة 2018-2016م أي  % 51مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة
تنفيــذ 19
ـدا ،وســيكتمل حفر ً 243
الســنوات الخمس (2020-2016م) والمقدر بحوالي  37سـ ً
بئرا
خــالل الفتــرة 2018-2016م أي  % 51مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس
(2020-2016م) والمقــدر بحوالــي  472بئـ ً
ـرا ،كمــا ســيكتمل إنشــاء  51محطــة معالجــة
الصــرف خــالل الفتــرة 2018-2016م أي  % 50مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات
الخمــس (2020-2016م) والمقــدرة بحوالــي  101محطــة معالجــة صــرف ،و  45محطــة
تنقيــة خــالل الفتــرة 2018-2016م أي  % 63مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات
الخمــس (2020-2016م) والمقــدرة بحوالــي  72محطــة تنقيــة ،كمــا سيســتمر الصــرف
مــن هــذا المبلــغ علــى المشــاريع المعتمــدة مــن األعــوام الماليــة الســابقة فــي هــذا
القطــاع.

ا ال ل ة
ا ال
4
بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع الخدمــات البلديــة ويشــمل وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة واألمانــات والبلديــات وهيئــات تطويــر المناطــق والمــدن حوالــي  53مليــار
ريــال متضمنــة  5مليــار ريــال لمبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة .كمــا تشــمل الميزانيــة
مشــاريع النقــل العــام وتنفيــذَ تقاطعــات وأنفــاق
مشــاريع التنميــة القائمــة وتشــمل
َ
ـينا وتطويـ ً
وجســور لبعــض الطــرق والشــوارع داخــل المــدن وتحسـ ً
ـرا لمــا هــو قائــم بهــدف
فــك االختناقــات المروريــة ،إضافــة إلــى اســتكمال تنفيــذ مشــاريع الســفلتة واإلنــارة
للشــوارع وتصريــف ميــاه األمطــار ودرء أخطــار الســيول وتوفيــر المعــدات واآلليــات،
ومشــاريع للتخلــص مــن النفايــات وردم المســتنقعات وتطويــر وتحســين الشــواطيء
البحريــة ،ومبانــي إداريــة وحدائــق ومتنزهــات.
ا ال لي
5
بلــغ مــا تــم تخصيصــه لقطــاع التعليــم العــام والتعليــم العالــي وتدريــب القــوى
َ
ميزانيــة عــدد مــن المبــادرات لبرامــج
العاملــة مــا يقــارب  192مليــار ريــال متضمنــة
ومشــاريع برامــج تحقيــق رؤيــة  2030بمبلــغ  5مليــارات ريــال
مشــاريع جديــدة وإضافــات للمشــاريع القائمــة للمجمعــات
وتضمنــت الميزانيــة
َ
التعليميــة والمــدارس لكافــة المراحــل التعليميــة للبنيــن والبنــات بمختلــف مناطــق
والبنــى التحتيــة للجامعــات ومعاهــد وكليــات التدريــب
المملكــة والمعامــل والمختبــرات ُ
وتأهيــل المرافــق الحاليــة للمــدارس والجامعــات ومعاهــد وكليــات التدريــب حيــث بلــغ
إجمالــي التكاليــف المضافــة إلــى المشــاريع الجديــدة والقائمــة حوالــي  4مليــارات ريــال
معظمهــا للمبــادرات ،كمــا سيســتمر الصــرف علــى المشــاريع التــي يتــم تنفيذهــا حاليـ ًـا
بكافــة مناطــق المملكــة وفقـ ًـا لمراحــل التنفيــذ علــى النحــو اآلتــي:
 - 1سيســتمر تنفيــذ مشــروع الملــك عبداللــه بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام
“تطويــر” البالغــة تكاليفــه  9مليــارات ريــال مــن خــالل شــركة “تطويــر التعليــم القابضــة”،
وقــد ُصــرف مــن تلــك التكاليــف مــا يقــارب مبلــغ  3.1مليــارات ريــال.
ـان لـــ  352مدرســة جديــدة بمختلــف المناطــق
 - 2تــم خــالل العــام المالــي اســتالم مبـ ٍ
وســيتم اســتالم  431مدرســة فــي العــام المالــي  2018ليصبــح عــدد المــدارس المتوقع
اســتالمها لفتــرة 2018-2016م حوالــي  1.107مــدارس أي  % 42مــن إجمالي المخطط
لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) والمقــدر بحوالــي  2.621مدرســة ،ويجــري
حاليـ ًـا تنفيــذ مبانــي لـــ  1,717مجمعـ ًـا ومدرســة.
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 - 3سيســتمر العمــل الســتكمال تأهيــل كليــات البنــات فــي عــدد مــن الجامعــات حيــث
ســيكون المنصــرف خــالل الفتــرة 2018-2016م حوالــي  1.4مليــار ريــال أي % 31
مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) والمقــدر بحوالــي 5
مليــارات ريــال.
هــذا وســيواصل برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعــاث الخارجــي مســيرته ،حيــث
المبتعثيــن مــن الطلبــة والطالبــات الدراســين فــي الخــارج الذيــن تُ شــرف
وصــل عــدد ُ
عليهــم وزارة التعليــم إلــى مــا يزيــد عــن  173,000طالــب وطالبــة مــع مرافقيهــم بنفقــات
المبتعثيــن مــن الجهــات الحكوميــة.
ســنوية تبلــغ  14.7مليــار ريــال ،هــذا عــدا الموظفيــن ُ
ا ا ة
المنا
ا ا
6
بلـــــغ مـــــا تم تخصيصـــــه لقطاع األمـــــن والمناطـــــق اإلداريـــــة حوالي  101مليار
ريــال ،وتضمنــت ميزانيــة القطــاع مشـــــاريع جديــدة وإضافـــــات إلــى مشـــــاريع قائمـــــة
بتكاليــف إجماليــة مقدارهــا  12.6مليـــــار ريــال لتوفيــر المتطلبـــــات األمنيـــــة مـــــن
المنشـــــآت والتجهيـــــزات والمعـــــدات واألســـــلحة والذخيـــــرة .كمــا سيســـــتمر الصــرف
علــى المشـــــاريع القائمـــــة التــي يتــم تنفيذهـــــا حاليـ ًـا ،وأبرزهــا مشـــــروع خــادم الحرميــن
الشـــريفين لتطوير المقـــرات األمنية والذي تم اعتمـــاده على خمس مراحل ويشـــتمل
علــى إنشـــــاء  1,296مقــــ ً
ـرا أمنيـ ًـا خــالل الفتــرة 2020-2016م حيــث ســيكون المســتلم
خــالل الفتــرة 2018-2016م قرابــة  551مقـ ً
ـرا أمنيـ ًـا أي  % 43مــن إجمالــي المخطــط
لفتــرة الســنوات الخمــس ،ومشـــــاريع إلنشـــــاء  14مجمعـ ًـا سـ ً
ـكنيا فــي خمــس مناطــق
تشـــــتمل علـــــى  10,000وحــدة ســـــكنية حيــث ســيكون المســتلم منهــا خــالل الفتــرة
2018-2016م مجمعيــن ســكنيين أي  % 14مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات
الخمــس (2020-2016م) وتحتــوي  600وحــدة ســكنية أي  % 6مــن إجمالــي المخطــط
لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) ،كمــا يجــري حاليـ ًـا تنفيــذ مدينتيـــــن طبيتيــن
بطاقــة ســـــريرية تبلــغ  2,500ســـــرير لــن يســتكمل أي منهــا بنهاية العــام المالي 2018م

 7ال ا ال س
بلــغ مــا تــم تخصيصــه للقطــاع العســكري  210مليارات ريال ،وتضمنــت الميزانية
حوالــي  10.2مليــار ريــال لبرامــج ومشــاريع تطويــر جديــدة تشــمل بنــاء منظومــات
وقــدرات متطــورة .ومبلــغ  3.5مليــار ريــال للقطاع التعليمي العســكري ويشــمل الكليات
العســكرية وجامعــة الملــك ســعود بــن عبدالعزيــز الصحيــة .باإلضافة إلى ذلــك تم اعتماد
 26.5مليــار ريــال للخدمــات الطبيــة العســكرية ،إضافــة إلــى تخصيــص مبالــغ للمبــادرات
التطويريــة تشــمل تطويــر أنظمــة التســليح والدفــاع ،وتحســين الجاهزيــة العســكرية،
وتطويــر بنــاء القــدرات وتحســين اإلمكانــات وزيــادة الفاعليــة ورفــع كفــاءة األداء وتحديــث
آليــات التخطيــط االســتراتيجي ،وتطويــر القواعــد العســكرية ،ودعــم توطيــن التصنيــع
العســكري ،وتطويــر الســكن ومرافــق الخدمــات .إضافــة إلــى تخصيــص المبالــغ الالزمــة
للرواتــب وأجــور العامليــن فــي القطاعــات العســكرية مــع اســتمرار الصــرف علــى البرامــج
التشــغيلية والمســاندة والمشــاريع اإلنشــائية العســكرية والخدميــة بمــا يوفــر احتياجــات
تلــك القطاعــات.
ما ية
ة ال نمية ا
ا ال
8
بلــغ مــا خصــص لقطاعــات الخدمــات الصحيــة والتنميــة االجتماعيــة حوالــي
 147مليــار ريــال ،متضمنــة حوالــي  33مليــار لمبــادرات تحقيــق الرؤيــة  ،كمــا تضمنــت
الميزانيــة اســتكمال إنشــاء وتجهيــز مستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بجميــع
مناطــق المملكــة ،ويجــري حاليـ ًـا تنفيــذ وتطويــر  36مستشــفى جديـ ً
ـدا بمناطــق المملكة
ً
ســريرا ،باإلضافــة إلــى مدينتيــن طبيتيــن بســعة ســريرية
بطاقــة ســريرية تبلــغ 8,950
إجماليــة تبلــغ  2,350سـ ً
ـريرا .وتــم خــالل العــام المالــي الحالــي اســتالم مستشــفى واحــد
بطاقــة ســريرية تبلــغ  100ســرير .وســيكون عــدد المستشــفيات المســتلمة خــالل الفتــرة
2018-2016م حوالــي  25مستشــفى أي  % 58مــن إجمالــي المخطــط لفتــرة الســنوات
الخمــس (2020-2016م) وبطاقــة ســريرية حوالــي  5.150سـ ً
ـريرا أي  % 52مــن إجمالــي
المخطــط لفتــرة الســنوات الخمــس (2020-2016م) .وأمــا بالنســبة للمدينتين الطبيتين
الجــاري تنفيذهمــا وتطويرهمــا حاليـ ًـا فلــن يســتكمال قبــل نهايــة العــام المالــي .2018
وفــي مجــال الخدمــات االجتماعيــة تضمنــت الميزانيــة تطويــر  9مــدن رياضيــة ضمــن
مبــادرات الهيئــة العامــة للرياضــة وتهيئــة ثالثــة مالعــب رياضيــة فــي كل مــن الريــاض
ً
وفقــا
وجــدة والدمــام لتكــون جاهــزة لدخــول العائــالت خــالل العــام المالــي القــادم
للضوابــط الخاصــة بذلــك ،وتطويــر المرافــق المســاندة لتكــون مفتوحــة للمجتمــع 24
ســاعة ،ودعــم إمكانــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لتحقيــق أهــداف التنميــة
االجتماعيــة ودعــم برامــج معالجــة الفقــر ،حيــث بلــغ المخصــص للعــام المالــي القــادم
حوالــي  30مليــار ريــال.
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بلـــــغ مـــــا تـــــم تخصيصــه للبنــود العامــة  89مليــار ريــال ،وتضمنـــــت حصــة
الحكومــة للمؤسســة العامــة للتقاعــد والتأمينــات االجتماعيــة ،واإلعانــات ،وتكلفــة
الديــن ،ومصروفــات الطوارئ.هــذا ويوضــح الجــدول التالــي توزيــع ميزانيــة 2018م
القطاعــي:
(مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك)

ا

الن

الن

ا

ل

س

ال

ا ا

توقعات

ميزانية

2017

2018

التغير

ا

القطاع

926

978

% 5.6

اإلدارة العامة

30

26

% -13.3

224

210

% -6.3

110

101

% -8.2

49

53

% 8.2

228

192

% -15.8

الموارد االقتصادية والبرامج العامة

133
39

147

% 10.5

التجهيزات األساسية والنقل

29

54

% 86.2

إجمالي القطاعات

841

889

% 5.7

البنود العامة

85

89

% 4.7

العسكري
األمن والمناطق اإلدارية
الخدمات البلدية
التعليم
الصحة والتنمية االجتماعية

الم

وزارة المالية

105

% 169.2

ثامناً:
التحديات االقتصادية واملالية

ثامناً:

التحديات االقتصادية والمالية
تــم إعــداد ميزانيــة 2018م واإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المــدى المتوســط
فــي ضــوء افتراضــات ماليــة واقتصاديــة رئيســة بنيــت علــى أســاس المعلومــات
والتطــورات والظــروف االقتصاديــة الداخليــة والخارجيــة المتوافــرة وقــت إعــداد تقديــرات
الميزانيــة .غيــر أن عـ ً
ـددا مــن هــذه المتغيــرات الماليــة واالقتصاديــة قــد تشــهد تطــورات
يمكــن أن تؤثــر إيجابـ ًـا أو سـ ً
ـلبا علــى االفتراضــات وبالتالــي علــى نتائــج التقديــرات الحاليــة
لــأداء المالــي خــالل العــام المالــي القــادم وعلــى المــدى المتوســط .وتتمثــل أهــم
المتغيــرات ذات التأثيــر المحتمــل علــى أداء االقتصــاد المحلــي فيمــا يلــي:
ال المية
ا الن
1
علــى الرغــم مــن االصالحــات والمبــادرات التــي تســتهدف تنويــع االقتصــاد
وتنميــة مصــادر اإليــرادات فــي المملكــة ،إال أن التأثيــر المتوقــع لهــا ســوف يكــون
تدريجيـ ًـا وبالتالــي اســتمرار االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة كمصــدر رئيــس إليــرادات
الميزانيــة .وبالنظــر إلــى التقلبــات فــي أســعار النفــط خــالل الســنوات الماضيــة ،فــإن
ً
ســلبا علــى األداء المالــي.
هبــوط أســعار النفــط يمثــل أحــد أهــم التحديــات التــي تؤثــر
وتتمثــل أهــم العوامــل المؤثــرة علــى األســعار مــن جانــب الطلــب العالمــي فــي نمــو
االقتصــادات المتقدمــة والناشــئة الرئيســة ،ومــن جانــب العرض بمدى االلتــزام باتفاقية
أوبــك وتطــور المصــادر األخــرى للطاقــة باإلضافــة إلــى التطــورات السياســية فــي بعــض
الــدول المصــدرة للنفــط.
ولمواجهــة هــذه التحديــات ،باشــرت الحكومــة تنفيــذ برنامــج شــامل لتنميــة
اإليــرادات غيــر النفطيــة.
م النا الم ل ي الن
2
ـال رئيسـ ًـا لتطــور أداء
تعتبــر معــدالت نمــو النشــاط االقتصــادي غيــر النفطــي عامـ ً
اإليــرادات العامــة وبالتالــي التأثيــر علــى أداء الماليــة العامــة  ،خاصــة فــي ضــوء تنفيــذ
مبــادرات جديــدة لتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة مثل ضريبة القيمــة المضافة والضرائب
االنتقائيــة علــى بعــض الســلع وغيرهــا التــي ترتبــط حصيلتهــا بالنشــاط االقتصــادي.
وتتمثــل أهــم التحديــات فــي مــدى ســرعة اســتجابة القطــاع الخــاص للفرص االســتثمارية
المتاحــة فــي المملكــة وللتحســن فــي بيئــة االســتثمار ،وفــي التغيــرات التــي يمكــن أن
تحــدث علــى نمــط االســتهالك الخــاص فــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة.
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ولمواجهــة هــذه التحديــات فــي مجــال تشــجيع وتحفيــز اســتثمارات القطاع الخــاص تقوم
الحكومــة ،بجانــب الحفــاظ علــى مســتوى محفــز لالســتثمارات الحكوميــة ،بتنفيــذ عــدد
مــن المبــادرات منهــا إعــداد برامــج لتحفيــز االســتثمارات خاصــة فــي مجــال الصناعــة،
ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص دون تأخيــر ،وكذلــك تطبيــق إجــراءات لتشــجيع
وجــذب االســتثمار فــي المملكــة ،باإلضافــة إلــى برامــج الخصخصــة التــي تتيــح فرصـ ًـا
لتنميــة اســتثمارات القطــاع الخــاص ،واالســتمرار فــي تنفيــذ اســتثمارات لتطويــر البنيــة
األساســية وهــو أمــر جــاذب أيضـ ًـا لتنميــة االســتثمارات الخاصــة ،بجانــب اإلعــداد لنظــام
جديــد للمشــاركة بيــن القطــاع العــام والخــاص .وعلــى مســتوى تحفيــز االســتهالك
الخــاص ،تبــادر الحكومــة بعــدد مــن اإلجــراءات التعويضيــة مثــل تطبيــق حســاب المواطن
كتعويــض لأســر لتفــادي حــدوث آثــار ســلبية علــى مســتوياتها مــن اإلنفــاق.
ا ة
ا ا
ا
ا ة للم ا ا
ا ا المالية ا
تقــوم الحكومــة بتنفيــذ عــدة مبــادرات تســتهدف تصحيــح بعــض االختــالالت
الماليــة والســعرية ولتحقيــق االســتدامة الماليــة والنمــو االقتصــادي علــى المــدى
المتوســط والــذي يعتبــر ضروريـ ًـا للحفــاظ علــى مســتويات معيشــة مالئمــة للمواطنيــن،
ً
رئيســا للقطــاع الخــاص عنــد اتخــاذ قراراتــه
عامــال
باعتبــار أن االســتدامة الماليــة تعــد
ً
االســتثمارية .وقــد يكــون لهــذه المبــادرات آثــار جانبيــة أو بمــا يختلــف عــن تقديراتهــا
المبدئيــة خاصــة فــي ظــل أن بعضـ ًـا منهــا يتــم تنفيــذه للمــرة األولــى دون وجــود ســابقة
تســمح بالتعــرف علــى تأثيراتهــا الماليــة واالقتصاديــة علــى وجــه اليقيــن.
وتــرى الحكومــة أن مــا يتخــذ مــن إجــراءات ليســت هدفـ ًـا فــي حـ ِّـد ذاتهــا ولكنهــا أدوات
لتحقيــق أهــداف االســتدامة الماليــة وفــي الوقــت نفســه دفــع النشــاط االقتصــادي.
ولذلــك فهــي تقــوم بمتابعــة تنفيــذ اإلصالحــات ومراقبــة آثارهــا االقتصاديــة مــع
االســتعداد لتغييــر بعــض القــرارات إلحــداث تصحيــح فــي المســار كلمــا تطلــب ذلــك،
وهــو مــا تــم مراعاتــه عنــد تطبيــق بعــض اإلجــراءات الســابقة مثــل قــرار عــودة البــدالت
الحكوميــة ،أو إضفــاء مزيــد مــن التــدرج فــي بعــض اإلجــراءات األخــرى مثــل تصحيــح
أســعار الطاقــة .ويتمتــع اقتصــاد المملكــة بوضــع مالــي قــوي وحجــم مناســب مــن
االحتياطيــات التــي تتيــح لــه تحمــل الصدمــات الخارجيــة وتحقيــق مزيــد مــن التــدرج فــي
تطبيــق اإلصالحــات
ية
ال
ي ا ية ل
ا
 4ال
تســعى الحكومــة وبشــكل حثيــث للرفــع مــن قدرتهــا االســتيعابية لتنفيــذ
المبــادرات والمشــاريع المدرجــة فــي ميزانيــة 2018م ،وإيجــاد األطــر التنظيميــة وتأهيــل
الكــوادر القــادرة علــى التنفيــذ وتحقيــق األهــداف التــي خطــط لهــا فــي هــذا العــام .إال
أن القــدرة االســتيعابية لأجهــزة الحكوميــة تبقــى واحــدة مــن التحديــات القائمــة والتــي
تتطلــب المزيــد مــن العنايــة واالهتمــام والمتابعــة.

ية
ا ال ا ا
ا ال الم
ا ا
5
يرتبط أداء االقتصاد الســعودي بشــكل كبير بأداء االقتصاد العالمي وبالتطورات
فــي األســواق العالميــة خاصــة أســعار الســلع الرئيســة .وعلــى الرغــم مــن تحســن أداء
االقتصــاد العالمــي وانخفــاض درجــات المخاطــر بشــكل كبيــر مقارنــة بالعقــد الماضــي،
إال أنــه يظــل هنــاك عــدد مــن المخاطــر المحتملــة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى أداء االقتصاد
العالمــي خــالل الفتــرة ومنهــا مخــاوف االتجــاه لتقييــد السياســات التجاريــة بصــورة
أكبــر ،واالتجــاه المحتمــل لرفــع أســعار الفائــدة األمريكيــة ،وإمكانيــة حــدوث تباطــؤ فــي
معــدالت نمــو بعــض االقتصــادات الناشــئة ،وتضخــم أســعار األصــول فــي بعــض
األســواق العالميــة ،واآلثــار الســلبية لخــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ،وبعــض
االضطرابــات االقليميــة األخــرى ،وهــي عوامــل يمكــن أن تؤثــر كلهــا أو بعــض منهــا علــى
وتيــرة تعافــي معــدالت نمــو االقتصــاد العالمــي.
ولمواجهــة هــذه التحديــات تســتهدف الحكومــة خفــض عجــز الميزانيــة واســتقرار
مســتويات الديــن العــام بمــا يزيــد مــن صالبــة االقتصــاد فــي تحمــل الصدمــات الخارجية،
باإلضافــة إلــى تحســين أداء الحســاب الجــاري فــي ميــزان المدفوعــات مــن خــالل زيــادة
تنافســية االقتصــاد وزيــادة الصــادرات غيــر النفطيــة ،وزيــادة معــدالت الســياحة ،وغيرهــا
مــن اإلجــراءات التــي تســهم فــي نمــو االقتصــاد المحلــي والحفــاظ علــى المســتويات
المرتفعــة لالحتياطيــات األجنبيــة للمملكــة.
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ا
ا ية ل ا
ا
باإلضافــة إلــى التحديــات الســابق ذكرهــا التــي تحمــل فــي طياتهــا احتمــاالت
آلثــار ســلبية أو إيجابيــة علــى تقديــرات األداء المالــي خــالل العــام القــادم وعلــى المــدى
المتوســط ،فــإن هنــاك عـ ً
ـددا مــن العوامــل التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي علــى
أداء اقتصــاد المملكــة ،مثــل :تأثيــر رفــع مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمل ،وأثــر مبادرات
تحســين نمــط الحيــاة علــى النمــو االقتصــادي وعلــى مســتوى رفاهيــة المواطــن ،وتأثيــر
خصخصــة جــزء مــن رأســمال شــركة أرامكــو الســعودية وبعــض األصــول األخــرى فــي
زيــادة فــرص القطــاع الخــاص االســتثمارية التوســعية فــي االقتصــاد ،وبالتالــي ارتفــاع
نســبة فــرص العمــل الجديــدة المتاحــة أمــام الســعوديين فــي ضــوء المبــادرات المحــددة
المخصصــة لرفــع نســبة الســعودة ،وكذلــك تأثيــر حمــالت مكافحــة الفســاد فــي خلــق
بيئــة اســتثمارية جاذبــة ومشــجعة للمســتثمرين ،ووجــود تحســن فــي أداء االقتصــاد
العالمــي بأكثــر مــن المتوقــع ،تأثيــر بــدء تنفيــذ بعــض المشــروعات الكبــرى مثــل مدينــة
نيــوم علــى األداء االقتصــادي ،وغيرهــا مــن المشــروعات والمبــادرات التــي يمكــن أن
تحقــق نســبة أعلــى فــي معــدالت النمــو االقتصــادي غيــر النفطــي مقارنــة بالتقديــرات
الحاليــة.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التوقعــات االقتصاديــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة لــم
تأخــذ فــي الحســبان جميــع مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة التــي يجــري تطويرهــا حاليـ ًـا.
ولــم تأخــذ بالحســبان أيضـ ًـا مبــادرات صناديــق التنميــة الوطنيــة وصنــدوق االســتثمارات
العامــة لمــا بعــد عــام 2018م والتــي يتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر إيجابــي أكبــر علــى النمــو
االقتصــادي وخلــق مزيــد مــن فــرص العمــل.
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