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تصــدر وزارة الماليــة هــذه الوثيقــة ليطلــع المواطــن 
الماليــة  المملكــة للســنة  أبــرز معالــم ميزانيــة  علــى 

)2018م(. 1440/1439هـــ 

ملخــص  الميزانيــة  بيــان  مــن  المنبثقــة  الوثيقــة  تتضمــن 
لمصــادر اإليــرادات ومجــاالت اإلنفــاق الحكومــي، إضافــة 
إلــى البرامــج واإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة التي تســعى 
الحكومــة إلــى تطبيقهــا خــالل الســنة الماليــة القادمــة تحــت 
رؤيــة المملكــة 2030. وتعــد هــذه الوثيقــة مكملــة لغيرها من 
الوثائــق والتقاريــر التــي تنشــرها الــوزارة بشــكل دوري ضمــن 
المســاعي إلــى رفــع مســتوى الشــفافية واإلفصــاح المالــي 

والمشــاركة المجتمعيــة.

01
مقدمة
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رسالة وزير المالية:

يفــوق  حكوميــًا  إنفاقــًا  2017م  الماليــة  الســنة  شــهدت 
ــة المعتمــدة؛ واســتخدم هــذا اإلنفــاق فــي الصــرف  الميزاني
ــر أهــم القطاعــات  ــة وعلــى تطوي ــة التحتي علــى مشــاريع البني
والتنميــة  الصحــة  أهمهــا:  ومــن  المواطنيــن  تخــدم  التــي 
اإلجتماعيــة، والتعليــم التــي ارتفــع اإلنفــاق عليهمــا بنســبة 

11 % و 14 % علــى التوالــي.

وانطالقًا من رؤية 2030 وبرامجها المختلفة التي تســتهدف 
بمســتوى  واالرتقــاء  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  رفــع 
المعيشــة للمواطنيــن، وغيرهــا مــن األهــداف االقتصاديــة 
والتنمويــة المهمــة، جــاءت ميزانيــة 2018م لتكــون داعمــًا 

رئيســًا لتحقيــق هــذه الرؤيــة وأهدافهــا االســتراتيجية.

أخوكم محمد بن عبدالله الجدعان

02
كلمة وزير املالية

السياسة المالية داعمة لتنفيذ
رؤية المملكة 2030 التي ستحقق

نقلة في مستوى معيشة المواطن 
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أهم مؤرشات األداء املايل

لعام 2017م

03

انخفــاض كبيــر فــي عجــز الميزانيــة إلــى 8.9 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2017م مقارنــة بـــ %12.8 مــن 

الناتــج فــي 2016م.

زيــادة اإليــرادات بنســبة 34 % عــن العــام 2016م نتيجــة لزيــادة 
اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة، مــع تطبيــق إجــراءات تنميــة 

اإليــرادات غيــر النفطيــة.

بنســبة زيــادة  2017م  الماليــة  الســنة  نفقــات   شــهدت 
 11.6 % مقارنــًة بالعــام الماضــي، نتيجــة ارتفــاع اإلنفــاق علــى 
بــاب تعويضــات العامليــن نتيجــة إعــادة البــدالت، باإلضافــة إلى 
زيــادة النفقــات علــى قطاعــي الصحــة والتنميــة االجتماعيــة، 

وقطــاع التعليــم وغيرهــا.

بلغ إجمالي الدين العام بنهاية السنة المالية 438 مليار ريال،
)17 % من إجمالي الناتج المحلي(

التغيرتوقعاتميزانية

20172017٪

اإليرادات

6926960.6إجمالي اإليرادات
)8.3(480440اإليرادات النفطية

21225620.8اإليرادات غير النفطية
النفقات

8909264.0إجمالي النفقات
7167464.2النفقات التشغيلية
1741803.4النفقات الرأسمالية

عجز / فائض الميزانية

16.2-230-198-عجز الميزانية

أداء الميزانية العامة للسنة المالية 2017م

- إنشــاء طريــق المشــاه األطــول فــي العالــم بطــول 25 
كيلــو متــر وعــرض مائــة متــر شــامل المرافــق الحيويــة علــى 

جنباتــه

- انشاء 3 واجهات بحرية )جّدة، الُخبر، عسير(.

- تــم إنجــاز 419 مشــروع بقيمــة 4 مليــار ريــال لمشــاريع 
الســيول.

-إطــالق تطبيــق الطــب االتصالــي حيــث يتيــح للمواطــن 
ــه. ــب مــن منزل ــه مــن الطبي ــا لوج التواصــل وجه

- افتتــاح ســبعة مراكــز لقســطرة القلــب )تبــوك، الجــوف، 
الملــك  بجــدة،  عبداللــه  الملــك  مجمــع  عنيــزة،  الباحــة، 
ــاض(. ــز بالري ــن عبدالعزي ــر محمــد ب ــاض، األمي ســعود بالري

- افتتــاح أربعــة مراكــز جراحــة القلــب )حائــل، تبــوك، الجــوف، 
مجمــع الملــك عبداللــه بجدة(.

أو  جديــدة  مستشــفيات  ســواء  ســرير   1800 إضافــة   -
قائمــة. لمستشــفيات  توســعة 

إلــى  يهــدف  الــذي  المســتقبل(  )بوابــة  برنامــج  إطــالق   -
بــدأ  2020 حيــث  بحلــول  الرقمــي  التعليــم  نحــو  التحــول 

مدرســة.  150 فــي  البرنامــج  تطبيــق 

من إنجازات 2017م
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04
األهداف االقتصادية

يف ميزانية العام 2018م
تطبيــق مشــاريع تنمويــة وإصالحــات هيكليــة لزيــادة معــدالت 
فــرص  وزيــادة  الدخــل  مصــادر  وتنويــع  االقتصــادي  النمــو 

العمــل فــى إطــار رؤيــة المملكــة 2030.

العمــل علــى تخفيــض عجــز الميزانيــة والحفــاظ علــى معــدالت 
واالســتقرار  الماليــة  االســتدامة  لتحقيــق  منخفضــة  ديــن 
ــة ورفــع  ــر  النفطي ــرادات غي ــادة اإلي ــق زي االقتصــادي عــن طري

كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي.

ــى  ــدأت الحكومــة العمــل عل ــه؛ ب ترشــيد اإلنفــاق ورفــع كفاءت
رفــع كفــاءة اإلنفــاق وترشــيده بمــا يوفــر المزيــد مــن الخدمــات 
بتكلفــة أقــل، حيــث اســتطاعت سياســة رفــع الكفــاءة تحقيــق 
وفــرًا بقيمــة 56 مليــار ريــال وتســعى لتحقيــق المزيــد خــالل 
المشــاريع  فــي  الوفــر  هــذا  القادمــة، وسيســتخدم  األعــوام 
والبرامــج ومبــادرات جديــدة تدعــم االقتصــاد بمــا يســهم فــي 
تحســين مســتوى الخدمــات، وتوفيــر المزيــد مــن فــرص العمل 

للمواطنيــن.
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ميزانية السنة املالية 
1440/1439هـ )2018م(

مليار ريال 

التغيرميزانيةتوقعات

20172018٪

اإليرادات

69678312.6إجمالي اإليرادات
44049211.8اإليرادات النفطية

25629113.7اإليرادات غير النفطية
النفقات

9269785.6إجمالي النفقات
7467733.6النفقات التشغيلية
18020513.6النفقات الرأسمالية

عجز / فائض الميزانية

19515.2-230-عجز الميزانية
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اإليرادات غـيـر النفطـيــة

37+63 37%

63%

زيــادة 12.6 % فــي إجمالــي اإليــرادات مقارنــة بالعــام 2017م 
نتيجــة زيــادة اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة. 

زيــادة 13.7 % فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة مقارنــة بالعــام 
2017م نتيجــة توقــع تحســن النمــو االقتصــادي وتنفيــذ عــدة 
إجــراءات لتنويــع مصــادر اإليــرادات منهــا فــرض ضريبــة القيمــة 
المضافــة وتطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن المقابــل المالــي علــى 

الوافديــن. 

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تصحيح أسعار الطاقة.

تســتهدف الحكومــة تنميــة اإليــرادات بشــكل هيكلــي ومســتمر 
كمصــدر رئيــس لتمويــل نفقــات الميزانيــة وخفــض العجــز .

05
اإليرادات 2018م 

51+6+8+30+5 51%

8%

29%

5%

6%

إجاميل اإليرادات

الضرائب على التجارة 
والمعامالت الدولية 8 %

اإليرادات
النفطية 63 %

اإليرادات
غير النفطية 37 %

الضرائب على الدخل واألرباح 
والمكاسب الرأسمالية 5 %

الضرائب على السلع
والخدمات 29 %

ضرائب أخرى 6 %

اإليرادات األخرى 51 %
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التصنيف االقتصادي

عىل مستوى القطاعات

1%
1%

0.3%

45%

15%

7%

10%

21%
06

النفقات 2018م 

ارتفاع اجمالي النفقات بنسبة 5.6 % عن العام السابق.

ارتفاع النفقات التشــغيلية بنســبة 3.6 % نتيجة توســع اإلنفاق  
علــى مخصصــات مبادرات برامــج رؤية المملكة 2030.

ارتفــاع نفقــات بــاب المنافــع االجتماعيــة بنســبة 48 % نتيجــة 
ارتفــاع مخصصــات برنامــج حســاب المواطــن.

ارتفــاع النفقــات الرأســمالية بنســبة 13.6 % بهــدف دعــم البنية 
التحتيــة والنمــو االقتصادي.

األصول غير المالية
21 % )رأسمالية(

3+9+6+11+15+20+5+10+21 21%

10%

5%
20%

15%

11%

6%
9%

3%

السلع والخدمات 15 %

نفقات التمويل 1 %

تعويضات العاملين 45 %

المنافع االجتماعية 7 %

مصروفات أخرى 10 %

اإلعانات 1 %

التعليم 20 %

الخدمات البلدية 5 %
الصحة والتنمية

االجتماعية 15 %

اإلدارة العامة 3 %

العسكري 21 %

الموارد االقتصادية 11 %

األمن والمناطق
اإلدارية 10 %

التجهيزات األساسية
والنقل 6 %

البنود العامة 9 %

المنح
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07
ميزانية 2018 إنفاق تنموي

ميزانيــة 2018م توســعية تنمويــة تشــكل مرحلــة مهمــة نحــو 
رؤيــة المملكــة 2030.

الحكومــة تضــع المواطــن الســعودي والقطــاع الخــاص علــى 
2018م. رأس اولوياتهــا فــي ميزانيــة 

اإلنفــاق الرأســمالي مــن الميزانيــة وضــخ مبالــغ مــن الصناديــق 
التنمويــة و صنــدوق االســتثمارات  العامــة للمســاهمة فــي 

ــن. ــد فــرص عمــل للمواطني ــز النمــو االقتصــادي وتولي تعزي

دعم النمو االقتصادي.

تنويع مصادر الدخل.

تحفيز القطاع الخاص.

توليد الوظائف.

االستمرار في تنفيذ اإلصالحات
المالية واالقتصادية بما يحقق رؤية المملكة 2030.

 اكبر ميزانية بتاريخ المملكة من حيث اإلنفاق الحكومي.	 
 ميزانية تتبنى الشفافية واإلفصاح المالي.	 
  رفع سقف اإلنفاق على القطاعات الخدمية ) صحة، تعليم، تنمية 	 

   اجتماعية، بنية تحتية، نقل عام، إسكان، وخدمات بلدية(.

 رفع كفاءة اإلنفاق وإعادة توجيه الدعم وتنويع مصادر الدخل. 	 
 مسار واضح بشفافية لتحقيق اإلستدامة واإلستقرار المالي 2023.	 
 مواصلة الجهود لتحقيق الكفاءة الشاملة في استخدام الموارد المالية والحد من الهدر.	 
  استمرار اإليرادات غير النفطية في النمو تماشيًا مع جهود الحكومة في 	 

   تنويع االقتصاد وتوليد فرص عمل للمواطنين.

  رفع رأسمال صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية بمبلغ 50 مليار ريال: 	 
    - 18 مليار ريال لحزم التحفيز

   - 32 مليار صندوق التنمية الصناعي + صندوق التنمية العقاري.
مشاريع ضخمة من خالل صندوق االستثمارات العامة بمبلغ 83 مليار ريال.	 

الميزانية

اإلستدامة واإلستقرار المالي

التمويل من خالل الصناديق التنموية و صندوق االستثمارات العامة

اإلنفاق الحكومي
التوسعي يهدف إلى:

لماذا؟

كيف؟

“إنفاق تكاملي”
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08
أهم اإلصالحات التي سيتم 

تنفيذها خالل العام 2018م

مبادرات لتحسين مستوى المعيشة

- تطبق عدة برامج للتوطين ومبادرات لتشغيل السعوديين وزيادة فرصهم 
   في الحصول على العمل.

- حساب المواطن يدعم المستحقين لمواجهة آثار اإلجراءات التصحيحية 
  فى االقتصاد.

- اإلنفاق على تطوير وتحٍديث البنية التحتية والخدمات العامة األساسية 
  وأبرزها الصحة والتعليم واالسكان  واالتصاالت.

- تنفذ مبادرات لتحسين نمط الحياة وتشمل تنمية قطاعات جديدة مثل 
  الترفيه والسياحة والثقافة.

- دعم مشاركة المرأة في سوق العمل.

مبادرات لتعزيز النمو االقتصادي

- حزم تحفيزية لتنمية القطاع الخاص. 

- زيادة اإلنفاق الحكومى االستثمارى لتعزيز النمو االقتصادي، باإلضافة إلى 
   مشروعات الصناديق الحكومية. 

- بدء تنفيذ خطة طموحة لبناء الوحدات السكنية وهو قطاع تنمو معه قطاعات 
   صناعية وخدمية أخرى.

- البدء فى مشروعات تنموية كبرى فى عدة قطاعات وفقًا لرؤية 2030 من شأنها 
   تنويع االقتصاد ومعدالت النمو.

- تعزيز بيئة االستثمار العادلة.

- تشجيع وتسهيل إجراءات االستثمار لزيادة الجاذبية اإلستثمارية في المملكة وخلق 
   مزيد من فرص العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة. 

مبادرات لضبط المالية العامة

- تنمية االيرادات غير النفطية من خالل مبادرات تشمل تطبيق ضريبة القيمة 
  المضافة، زيادة المقابل المالى على الوافدين.

- تنفيذ المرحلة الثانية من تصحيح أسعار الطاقة بما يسهم في رفع كفاءة 
  استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، وإعادة توزيع الموارد وتوجيهها  

  لدعم المستحقين.
- رفع مستوى الشفافية واالفصاح والمساءلة المالية.

- قرارات اللجنة العليا لمكافحة الفساد تطبيقًا لمبداء العدالة االجتماعية.
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برامج الرؤية

البرامــج التــي تــم إطالقهــا حتــى اآلن وتمثــل منظومــة 
مترابطــة لتحقيــق الرؤيــة، حيــث ســيعمل مجلــس الشــؤون 
بإتبــاع  تنفيذهــا،  مراقبــة  علــى  والتنميــة  االقتصاديــة 
والشــفافية  المســاءلة  تضمــن  التــي  المقــرة  الحوكمــة 
والرقابــة المســتمرة، وتفعيــل أســاليب متابعــة المبــادرات 

وهــي: وتنفيذهــا، 

09
برامج

رؤية المملكة 2030
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برنامج خدمة ضيوف الرحمن:
ــارة   ــر عــدد ممكــن مــن المســلمين لزي إتاحــة الفرصــة ألكب
وأداء فريضــة الحــج والعمــرة علــى أكمــل وجــه والعمــل 
علــى إثــراء وتعميــق تجربتهــم مــن خــالل تهيئــة الحرميــن 
الشــريفين، وتحقيــق رســالة اإلســالم العالميــة، وتهيئــة 
المواقــع الســياحية والثقافيــة، وإتاحــة أفضــل الخدمــات 
والمدينــة  المكرمــة  مكــة  زيارتهــم  وبعــد  وأثنــاء  قبــل 
المنــورة والمشــاعر المقدســة، وعكــس الصــورة المشــرقة 

والحضاريــة للمملكــة فــي خدمــة الحرميــن الشــريفين.

برنامج ريادة الشركات الوطنية:
تحفيــز أكثــر مــن 100 شــركة وطنيــة لديهــا فــرص واعدة في 
الريــادة االقليميــة والعالميــة والعمــل علــى تعزيــز وترســيخ 
مكانتهــا مــا ينعكــس إيجابــًا علــى صــورة المملكــة ومتانتهــا 
رفــع  فــي  البرنامــج  هــذا  كذلــك سيســهم  االقتصاديــة، 
ــع االقتصــاد، وإنمــاء المنشــآت  ــي، وتنوي ــوى المحل المحت
الصغيــرة والمتوســطة، وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل.

برنامج تحسين نمط الحياة:
تحســين نمــط حيــاة الفــرد مــن خــالل تهيئــة البيئــة االالزمــة 
لدعــم واســتحداث خيــارات جديــدة تعــزز مشــاركة المواطــن 
والمقيــم فــي األنشــطة الثقافيــة والترفيهيــة والرياضيــة 
واألنمــاط األخــرى المالءمــة التــي تســاهم فــي تعزيــز جــودة 
حيــاة الفــرد واألســرة، وتوليــد الوظائــف، وتنويــع النشــاط 
االقتصــادي، وتعزيــز مكانــة المــدن الســعودية فــي ترتيــب 

أفضــل المــدن العالميــة.

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية:
الطاقــة  )مثــل  المحلــي  والمحتــوى  الصناعــة  تنميــة 
المتجــددة، والصناعــات العســكرية( والصــادرات والتعديــن 
ــة  ــة والقــوى العامل ــات والتقني ــزان المدفوع ــة ومي والطاق
الروبوتيــة، و يتضمــن ذلــك تحســين البنيــة التحتيــة ودعــم 
الصــادرات وتطويــر الخدمــات اللوجســتية الالزمــة لتصبــح 
المملكــة منصــة صناعيــة ولوجســتية مميــزة بيــن القــارات 

ــة.  الثالث

برنامج تعزيز الشخصية الوطنية:
علــى  وإرســائها  لألفــراد  الوطنيــة  الهويــة  وتعزيــز  تنميــة 
القيــم اإلســالمية والوطنيــة وتعزيــز الخصائــص الشــخصية 
والنفســية التــي مــن شــأنها قيــادة وتحفيــز األفــراد نحــو 
مــع  وفاعــل  متســق  جيــل  وتكويــن  والتفــاؤل،  النجــاح 
ووقايتــه  وقيميــًا  واقتصاديــًا  سياســيًا  المملكــة  توجــه 
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتماعي ــة واألمني مــن المهــددات الديني

واإلعالميــة.

برنامج اإلسكان:
توفيــر حيــاة كريمــة لألســر الســعودية مــن خــالل تمكينهــم 
مــن تملــك منــازل تتماشــى مــع احتياجاتهــم وقدراتهــم 
الســكني  القطــاع  تطويــر  كذلــك  ويتضمــن  الماليــة، 
واإلنشــائي بأحــدث تقنيــات البنــاء )مثــال: تقنيــات البنــاء 
ــز  ــه، وتعزي ــر االقتصــادي من ــم األث ــة األبعــاد(، وتعظي ثالثي
ــد مــن  ــه للقطــاع الخــاص، مــا يــؤدي إلــى خلــق مزي جاذبيت
فــرص العمــل، وتمكيــن القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة.
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برنامج صندوق االستثمارات العامة:
تعزيــز دور صنــدوق االســتثمارات العامــة فــي كونه المحرك 
وتطويــر  المملكــة  فــي  االقتصــاد  تنــوع  خلــف  الفاعــل 
قطاعــات اســتراتيجية محــددة مــن خــالل تنميــة وتعظيــم أثر 
اســتثمارات الصنــدوق وجعلــه أكبــر صنــدوق ثــروة ســيادية 
فــي العالــم، وتأســيس شــراكات اقتصاديــة وطيــدة تســهم 
فــي تعميــق أثــر ودور المملكــة فــي المشــهدين االقليمــي 

والعالمــي.

برنامج التخصيص:
تعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي تقديــم الخدمــات وإتاحــة 
األصــول الحكوميــة أمامــه، مــا يحســن جــودة الخدمــات 
والتعليــم  الصحــة  المثــال:  ســبيل  )علــى  عــام  بشــكل 
ــى  ــز الحكومــة عل ــد تركي ــا، ويعي ــل تكاليفه ــة( وتقلي والبلدي
الــدور التشــريعي والتنظيمــي المنــوط بهــا والمتوافــق مــع 
توجــه رؤيــة 2030 . كذلــك سيســهم هــذا البرنامــج فــي 
تعزيــز جــذب المســتثمر األجنبــي المباشــر، وتحســين ميــزان 

المدفوعــات.

برنامج الشراكات االستراتيجية:
واالســتراتيجية  االقتصاديــة  الشــراكات  وتعميــق  بنــاء 
مــع دول الشــراكة االســتراتيجية التــي تمتلــك المكونــات 
األساســية ولقدرتهــا علــى المســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة 
دول  فــي  االســتراتيجية  العالقــات  إلــى  ،إضافــة   2030
مجلس التعاون الخليجي وفي المنطقة من خالل تســهيل 
ــر سالســة،  ــوال بشــكل أكث ــع واألم ــاس والبضائ ــل الن تنق
لهــدف تقويــة وتوســيع القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة، 
واســتحداث قطاعــات جديــدة، وتوطيــن المعرفــة، وتنويــع 
ــر  ــًا عب ــًا وعالمي ــر المملكــة إقليمي ــادة تأثي مصادرالدخــل وزي

ــة لالقتصــاد ــرى ونوعي عقــد صفقــات كب

برنامج التحول الوطني:
يهـــدف البرنامـــج إلـــى تطويـرالعمـــل الحكومـــي وتأســــيس 
البنيـــة التحتيـــة الالزمـــة لتحقيــــق رؤيــة 2030 واســـتيعاب 
طموحاتهـــا ومتطلباتهـــا، مــن خــالل دعــم المرونــة فــي 
والعمــــل  التنســــيق  وتيـــرة  ورفــع  الحكومــي،  العمــل 
األهــداف  بعــض  تحديــد  عبــر  المشــترك،  والتخطيــط 
المشــــتركة للجهــــات العامة بناء على األولويات الوطنيــــة، 
والدفــــع نحــو نقــل الخبــــرات بيــن الجهات العامة، وإشــــراك 
القطاعيــــن الخـــاص وغيــــر الربحـــي فــــي عمليــــة تحديـــد 
التحديـــات وابتـــكار الحلـــول وأســـاليب التمويــل والتنفيــــذ، 

والمســـاهمة فــي المتابعــــة وتقييــم األداء.

برنامج تطوير القطاع المالي:
رفــع حجــم وعمــق وتطــور أســواق رأس المــال الســعودية، 
وتحســين تجربة المشــغلين والمســتخدمين ومكانة أسواق 
رأس المــال الســعودية علــى الصعيــد اإلقليمي وبأن تصبح 

مــن أهــم عشــرة أســواق عالميــة بحلــول العــام 2030.

برنامج التوازن المالي:
مراقبــة األداء المالــي وادارة المخاطــر لتعظيــم اإليــرادات 
ــة ورفــع كفــاءة االنفــاق الرأســمالي  ــر النفطي ــة وغي النفطي
مناســبة  ماليــة  باحتياطــات  االحتفــاظ  مــع  والتشــغيلي 
وقــدرة عاليــة مســتدامة علــى االســتدانة مــن األســواق 

الماليــة والمحليــة والدوليــة.
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