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تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار تقريــر نهايــة العــام ألداء الميزانيــة الفعلــي لعــام 
2017م للمــرة األولــى فــي إطــار عزمهــا علــى تعزيــز مبــدأ الشــفافية الماليــة 
وفقــًا لرؤيــة المملكــة 2030، حيــث قامــت بمبــادرات لتدعيــم اإلفصــاح حــول 
الماليــة العامــة بشــكل أكبــر خــال العاميــن الماضييــن عبــر إصــدار ونشــر تقاريــر 
دوريــة ربعيــة عــن األداء للميزانيــة العامــة للدولــة، وتطويــر مســتوى اإلفصــاح 
تقــوم  التــي  والتقاريــر  بتنفيذهــا  تقــوم  التــي  والمبــادرات  السياســات  فــي 
بإصدارهــا مثــل بيــان الميزانيــة الســنوي، إضافــًة إلــى إصــدار بيــان الميزانيــة 
وكذلــك  الماضــي،  ســبتمبر  فــي  األولــى  للمــرة  2019م  لعــام  التمهيــدي 

نســخة المواطــن.

الماليــة  الفعلــي  األداء  بيانــات ومؤشــرات  عــرض  التقريــر  هــذا  ويشــمل 
أســباب  أهــم  وشــرح  وعــرض  2017م،  المالــي  العــام  خــال  واالقتصاديــة 

2017م. المالــي  للعــام  المعتمــدة  الميزانيــة  تقديــرات  عــن  االختافــات 

وســوف تقــوم وزارة الماليــة باالســتمرار فــي إعــداد ونشــر التقاريــر التــي 
السياســات  وشــرح  لإلفصــاح  القادمــة  الفتــرة  خــال  الشــفافية  مــن  تعــزز 

بتبنيهــا وتنفيذهــا. الماليــة  تقــوم وزارة  التــي  والمبــادرات والبرامــج 



ملخص تنفيذي
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2017م تنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات والمبــادرات واإلصاحــات  المالــي  العــام  شــهد 
الماليــة والمؤسســية لتطويــر الماليــة العامــة حيــث بــدأ التطبيــق الفعلــي لتصنيــف دليــل 
عمليــات  لتطويــر   )GFSM 2014( الدولــي  النقــد  لصنــدوق  الحكومــة  ماليــة  إحصــاءات 
اإلفصــاح والمتابعــة والتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة، كمــا بــدأ تطبيــق اإلصاحــات الهادفــة 
إلــى تنميــة اإليــرادات ورفــع كفــاءة اإلنفــاق مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتدامة الماليــة العامــة.

وقــد بلــغ عجــز الميزانيــة الفعلــي فــي نهايــة 2017م نحــو 238 مليــار ريــال أو مــا يعــادل 
يعــادل  أو مــا  ريــال  198 مليــار  بنحــو  المحلــي اإلجمالــي مقابــل عجــز  الناتــج  9.3 % مــن 
7.7 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي الميزانيــة المعتمــدة، ويرجــع ذلــك إلــى ارتفــاع 
بعــض  علــى  اإلنفــاق  بســبب  المعتمــدة  الميزانيــة  عــن   % 4.5 بـــنحو  اإلنفــاق  إجمالــي 
القطــاع  مســتحقات  وســداد  العــام  خــال  اإلضافيــة  اإلجتماعيــة  واإلجــراءات  البرامــج 
الخــاص عــن فتــرات ســابقة إضافــًة إلــى تراجــع طفيــف فــي إجمالــي اإليــرادات بحوالــي 
0.1 % مدفوعــًا بانخفــاض فــي اإليــرادات النفطيــة عــن المقــدر لهــا فــي الميزانيــة بنحــو 

9 % حيــث تــم تأجيــل تنفيــذ مرحلــة تصحيــح أســعار الطاقــة خــال ذلــك العــام.

وقــد بلــغ الديــن العــام فــي نهايــة 2017م نحــو 443 مليــار ريــال أو مــا يعــادل 17.2 % مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بينمــا بلــغ رصيــد االحتياطيــات الحكوميــة نحــو 579 مليــار ريــال أو 

مــا يعــادل 22.5 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

1000.0

إجمالي اإليرادات إجمالي النفقات
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أواًل:

الناتج المحلي اإلجمالي:
نحــو   2017م  للعــام  الفعلــي  الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدل  بلــغ 
0.5- %، ويعــزى ذلــك إلــى تراجــع الناتــج المحلــي النفطــي  ــة بالمقــدر عنــد  0.9- % مقارن
2017م نتيجــة  3.1 % خــال العــام  الحقيقــي الفعلــي الــذي ســجل نمــوًا ســلبيًا بمقــدار 
االلتــزام بتنفيــذ اتفاقيــة األوبــك لحصــص اإلنتــاج، فــي حيــن ســجل الناتــج المحلــي غيــر 

الفتــرة.  لنفــس   % 1.1 بمعــدل  إيجابيــًا  نمــوًا  الفعلــي  الحقيقــي  النفطــي 

كمــا بلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلســمي الفعلــي للعــام 2017م نحــو 6.5 % مقارنــة 
بالمقــدر عنــد 6.1 %، حيــث نمــا الناتــج المحلــي النفطــي اإلســمي الفعلــي بنســبة 23.1 % لعــام 
2017م مدفوعــًا بارتفــاع أســعار النفــط، فــي حيــن ســجل الناتــج المحلــي غيــر النفطــي اإلســمي 

الفعلــي نمــوًا بمعــدل 1.2 % لنفــس الفتــرة.

معدالت التضخم:
ســجل مؤشــر أســعار المســتهلك نموًا ســلبيًا بنســبة 0.9 % لعام 2017م، مقارنًة بالتقديرات 
عنــد معــدل نمــو ســلبي بلــغ 0.1 %، ويعــود التفــاوت فــي المعــدالت إلــى قيــام الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء بتعديــل األوزان النســبية لألقســام الرئيســة، باإلضافــة لتعديــل ســنة األســاس مــن 
عــام 2007م إلــى عــام 2013م. كمــا قامــت بتغييــر اســم مؤشــر الرقــم القياســي لتكاليــف 
المعيشــة إلــى الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك ليعكــس التســمية الدقيقــة واالتســاق مــع 

التصنيــف المتعــارف عليــه دوليــًا

المؤشرات االقتصادية 

 المؤشرات االقتصادية

معدالت نمو المؤشرات االقتصادية
2017

الفعلي*التقديرات

0.9-  %0.5-  %نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

2,5662,575إجمالي الناتج المحلي االسمي )مليار ريال(

6.5  %6.1  %نمو الناتج المحلي االسمي 

0.9-  %0.1-  %التضخم

المصدر: * بحسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء
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بلــغ إجمالــي اإليــرادات الفعليــة فــي نهايــة عــام 2017م نحــو 691.5 مليــار ريــال، بانخفــاض 
طفيــف بلــغ حوالــي 0.5 مليــار ريــال عــن الميزانيــة، أي بنســبة أقل من 0.1 %. وســجلت اإليرادات 
النفطيــة نحــو 436 مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 2017م بانخفــاض قــدره 9.2 %، وذلــك بســبب 
اتفاقيــة أوبــك لخفــض إنتــاج النفــط وإلرجــاء تنفيــذ تصحيــح أســعار الطاقــة المخطــط لهــا فــي 

ذلــك العــام. 

وارتفعــت اإليــرادات غيــر النفطيــة الفعليــة بنســبة 20.6 % عــن المقــدر فــي الميزانيــة، حيــث 
ســجلت بنهايــة 2017م نحــو 256 مليــار ريــال. ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــس لتنفيــذ اإلصاحــات 
ة فــي برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي، والتــي أثــرت علــى جانــب  واإلجــراءات االقتصاديــة المقــرَّ
ومشــتقاته  )التبــغ  االنتقائيــة  الضرائــب  الوافديــن،  علــى  المالــي  المقابــل  مثــل:  اإليــرادات 
والمشــروبات الغازيــة والطاقــة(، وتعديــل أســعار التأشــيرات، ورســوم الخدمــات البلديــة، رغــم 

ــرًا بتباطــؤ مســتويات النشــاط االقتصــادي. ــة تأث ــر النفطي ــرادات غي تراجــع بعــض عناصــر اإلي

ثانيًا:
اإليرادات 

إجمالي اإليرادات الضرائب

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2017 مع الميزانية
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فيما يلي تفاصيل ألهم بنود اإليرادات الرئيسة وفقًا للتصنيف االقتصادي:

اإليرادات الضريبية:
ســجلت اإليــرادات الضريبيــة الفعليــة فــي عــام 2017م نحــو 87 مليــار ريــال بانخفــاض 
نســبته 27.5 % مقارنــة بالميزانيــة، تأثــرًا بتباطــؤ النمــو االقتصــادي ) فــي ذلــك العــام ( 
والــذي أثــر علــى عــدد مــن األنشــطة والقطاعــات االقتصاديــة. باإلضافــة لتغييــر المعالجة 
المحاســبية لبعــض البنــود ونقلهــا إلــى اإليــرادات غيــر الضريبيــة، ممــا كان لــه تأثيــر علــى 
اإليــرادات المســجلة فــي الضرائــب علــى الســلع والخدمــات وعلــى التجــارة والمعامــات 
الدوليــة مقارنــة بالميزانيــة، وذلــك وفقــًا لتطبيــق تصنيــف دليــل إحصــاءات ماليــة 

.)GFSM 2014( الحكومــة  لصنــدوق النقــد الدولــي

وســجلت إيرادات الضرائب على الدخل واألرباح والمكاســب الرأســمالية لعام 2017م 
ــة، بســبب  ــال، أي أقــل بنســبة 22.1 % ممــا قــدر لهــا فــي الميزاني ــار ري ــي 14 ملي حوال
تراجــع اإليــرادات المحصلــة مــن ضريبــة دخــل الشــركات األجنبيــة وضريبــة االســتقطاع 

لغيــر المقيميــن. 

ــى الســلع والخدمــات لعــام 2017م مــا يقــارب  ــرادات مــن الضرائــب عل وبلغــت اإلي
38 مليــار ريــال بنســبة 32.3 % أقــل مــن الميزانيــة، وهــذا يعــود جزئيــًا إلــى تأخيــر تطبيــق 

ضريبــة الســلع االنتقائيــة إلــى يونيــو 2017م. 

وســجلت الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة )الرســوم الجمركيــة( مــا قيمتــه 
20 مليــار ريــال، بنســبة انخفــاض قدرهــا 34 % عــن تقديــرات الميزانيــة وســاهم فــي 

ذلــك تراجــع إجمالــي الــواردات الســلعية حتــى نهايــة ديســمبر 2017م بنســبة 4 %.

وســجلت إيــرادات الضرائــب األخــرى )الــزكاة( لعــام 2017م حوالــي 15 مليــار ريــال 
بنســبة انخفــاض بلغــت 3.9 % تأثــرًا بتباطــؤ النشــاط االقتصــادي. 

اإليرادات األخرى:
بلــغ إجمالــي اإليــرادات األخــرى الفعليــة فــي نهايــة عــام 2017م حوالــي 604 مليــار 
ريــال، مرتفعــًة عــن المقــدر فــي بدايــة العــام بنحــو 5.7 %، مدفوعــة بزيــادة اإليــرادات 
ــة نحــو 436  ــرادات النفطي ــن ســجلت اإلي ــة عــن المقــدر. فــي حي ــر النفطي األخــرى غي
مليــار ريــال فــي نهايــة عــام 2017م بانخفــاض قــدره 9.2 %، وذلــك بســبب تأجيــل 
ــة أوبــك  ــى اتفاقي ــح أســعار الطاقــة المقــرر فــي ذلــك العــام، إضافــًة إل ــذ تصحي تنفي
 9.95 لخفــض إنتــاج النفــط. حيــث بلــغ متوســط إنتــاج النفــط حتــى نهايــة العــام 
مليــون برميــل يوميــًا، أمــا متوســط أســعار نفــط برنــت فبلــغ 54.25 دوالرًا للبرميــل، 

ــام 2016م. ــل فــي ع ــة بمتوســط 43.25 دوالر للبرمي مقارن



النفقات
ثالثًا:
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مرتفعــًة  ريــال  مليــار   930 نحــو  2017م  نهايــة  فــي  الفعليــة  النفقــات  إجمالــي  بلــغ 
بـــنحو  4.5 % نتيجــَة زيــادة النفقــات الرأســمالية  بـــ  2017م  عمــا قــدر لهــا فــي ميزانيــة 
اســتبعاد  وعنــد  ســابقة.  فتــرات  عــن  الخــاص  القطــاع  مســتحقات  وســداد   % 19.6
موافقــًا  الفعلــي  اإلنفــاق  حجــم  يكــون  2017م  عــام  فــي  المســددة  المتأخــرات 
والتحــوط  بااللتــزام  الحكومــي  التوجــه  يؤكــد  مــا  وهــو  الميزانيــة،  فــي  اعتمــد  لمــا 

الســابقة.  الفتــرات  عــن  أكبــر  بشــكل  اإلنفــاق  وكفــاءة  المالــي  واالنضبــاط 

ثالثًا:
النفقات

النفقات التشغيلية إجمالي النفقات

مقارنة النفقات الفعلية لعام 2017 مع الميزانية

النفقات الرأسمالية
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ميزانية 2017فعلي 2017 المصدر: وزارة المالية

مليار ريال
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النفقات التشغيلية:
722 مليــار ريــال، مرتفعــًة  2017م نحــو  بلغــت النفقــات التشــغيلية فــي عــام 
عــن الميزانيــة المعتمــدة بنحــو 0.8 %، مدفوعــًة بتطــورات حركــة الصــرف الفعلــي 
علــى أبوابهــا، فقــد بلــغ بــاب تعويضــات العامليــن حوالــي 420 مليــار ريــال بارتفــاع 
البــدالت  1.9 % عــن الميزانيــة المعتمــدة نتيجــَة نتيجــة تنفيــذ قــرار عــودة  قــدره 
والمزايــا الماليــة  بأثــر رجعــي بــدءًا مــن شــهر أبريــل 2017م، ممــا أدى إلــى ارتفــاع 
االجتماعيــة  المنافــع  بــاب  ارتفــع  كمــا  الميزانيــة.  عــن   % 33 بحوالــي  البــدالت 
الصــرف وألول مــرة علــى  بــدء  نتيجــَة  المعتمــدة،  الميزانيــة  عــن  بنســبة30.1 % 
برنامــج حســاب المواطــن فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2017م، باإلضافــة الــى 
نفقــات  مــن  االجتماعــي  الضمــان  مســتفيدي  إلــى  الموجهــة  النفقــات  زيــادة 
2.9 % عــن الميزانيــة  نقديــة وعينيــة. وارتفــع بــاب المصروفــات األخــرى بنســبة 
17 %. فــي  المعتمــدة، حيــث ارتفعــت نفقــات الطلبــة والرســوم الدراســية بنحــو 
حيــن انخفضــت نفقــات بــاب الســلع والخدمــات بحوالــي 11 %، مــا يعكــس جهــود 

الحكومــة فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق.

النفقات الرأسمالية:
ــال  ــار ري ــي 208 ملي ــة عــام 2017م حوال ــي النفقــات الرأســمالية فــي نهاي ــغ إجمال بل
بارتفــاع قــدره 19.6 % عــن الميزانيــة المعتمــدة. مدفوعــًا بارتفــاع اإلنفــاق علــى المبانــي 
واإلنشــاءات، حيــث ارتفعــت نفقــات توســعة الحرميــن الشــريفين والمبانــي التعليميــة 
ــى ســداد المســتحقات  ــي فــي عــام 2017م، إضافــًة إل ــى التوال بنحــو 30 % و 21 % عل

المتأخــرة لمشــاريع القطــاع الخــاص.
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األداء الفعلي للميزانية العامة خالل عام 2017م

 ميزانية

2017

 فعلي

2017

التغير 

%  
اإليرادات

0.1-  %692.0691.5إجمالي اإليرادات
27.5-  %12187الضرائب

5.7  %571604اإليرادات األخرى
9.2-  %480436منها: اإليرادات النفطية

النفقات

4.5  %890930إجمالي النفقات
0.8  %716722المصروفات )النفقات التشغيلية(

1.9  %412420تعويضات العاملين
11.0-  %153136السلع والخدمات 

1.8-  %99نفقات تمويل
25.8-  %75اإلعانات

106.2  %36المنح
30.1  %3748المنافع االجتماعية

2.9  %9598مصروفات أخرى
19.6  %174208األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز/فائض الميزانية
20.4  %238-198-عجز/فائض الميزانية

-9.3-  %7.7- % كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 
الدين واألصول 

4.5  %424443الدين
-17.2  %16.5  %كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

16.5-  %694579الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
-22.5  %27.0  %كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
المصدر: وزارة المالية
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المنصرف على القطاعات:
وبالنظــر إلــى اإلنفــاق علــى مســتوى القطاعــات مقارنــة بمــا اعتمــد لــه بدايــة العــام، 
ارتفــع اإلنفــاق علــى قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة بنســبة 12 %، نتيجــة زيــادة 
اإلنفــاق علــى برامــج الحمايــة االجتماعيــة؛ حيــث ارتفعــت نفقــات الضمــان االجتماعــي 
بنحــو 114 % عــن الميزانيــة متأثــرة ببدايــة الصــرف الفعلــي علــى برنامج حســاب المواطن 
ألول مــرة فــي شــهر ديســمبر مــن عــام 2017م، وكذلــك ارتفــع الصــرف الفعلــي علــى 
نفقــات  العــاج بنحــو 217 %، إضافــًة إلــى إنشــاء عــدد مــن المبانــي والمرافــق الصحيــة. 
وقــد ارتفــع اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن والمناطــق اإلداريــة وقطــاع التعليــم بنحــو 12 
% و 4 % علــى التوالــي، حيــث تــم إنشــاء عــدد مــن المبانــي التعليميــة والســكنية فــي 

مختلــف مناطــق المملكــة.

األداء على مستوى القطاعات

المنصرف الميزانيةالقطاع
الفعلي

 التغير
%  

11  %2730اإلدارة العامة

19  %191228العسكري

12  %97108األمن والمناطق اإلدارية

15  %4855الخدمات البلدية

4  %200207التعليم

12  %120134الصحة والتنمية االجتماعية

1  %4748الموارد االقتصادية

33-  %5235التجهيزات األساسية والنقل

21-  %10885البنود العامة

4  %890930المجموع

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية.
المصدر: وزارة المالية

مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك



العجز والدين والتمويل
رابعًا:
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اتبعــت الحكومــة سياســات تمويليــة تتنــوع مــا بيــن إصــدارات الديــن المحليــة والخارجيــة 
والســحب مــن ودائــع الحكومــة واالحتياطــي العــام للدولــة. حيــث بلــغ إجمالــي اإلصــدارات 
الحكوميــة 139 مليــار ريــال بارتفــاع قــدره 19 مليــار ريــال عــن المقــدر فــي ميزانيــة 2017م، 
ــي 2017م  ــة العــام المال ــال فــي نهاي ــار ري ــن 443 ملي ليســجل إجمالــي حجــم إصــدارات الدي
أو مــا يعــادل 17.2 % مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 16.5 % مــن الناتــج المحلــي فــي 
الميزانيــة المعتمــدة. كمــا تــم اســتخدام 102 مليــار ريــال مــن أرصــدة الحكومــة واالحتياطــي 
العــام للدولــة بزيــادة قدرهــا 2 مليــار عــن المقــدر. وقــد بلغــت أرصــدة الحكومــة واالحتياطــي 
العــام للدولــة نحــو 579 مليــار ريــال بنهايــة عــام 2017م، أو مــا يعــادل 22.5 % مــن الناتــج 

المحلــي اإلجمالــي.

رابعًا:
العجز والدين والتمويل

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين نهاية 2017م مع الميزانية

 ميزانية

2017

 فعلي

2017
120139إجمالي إصدارات الدين

7058إجمالي اإلصدارات المحلية
5081إجمالي اإلصدارات الخارجية

100102إجمالي السحوبات من االحتياطي وأرصدة الحكومة
424443حجم الدين نهاية العام

مليار ريال ما لم يذكر غير ذلك

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
المصدر: وزارة المالية
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