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ميزانيــة أ عــن  الســعودية  املاليــة  وزارة  علنــت 
لعــام 2020 يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
التاســع مــن ديســمرب للعــام ٢٠١٩م، ويعــد هــذا 
ــريز  ــراتيجك ج ــة س ــزام رشك ــتمراًرا اللت ــر اس التقري
مــن  والتوقعــات  الــرؤى  عــىل  الضــوء  بتســليط 
ــر،  ــة الســعودية.  ويف هــذا التقري ــات املوازن إعالن
نســلط الضــوء عــىل أهــم األرقــام ذات العالقــة 
ــكل منهجــي بــن  لعامــي 2018 2019؛ ونقــارن بش
إىل  الســابقة،  والتوقعــات  الجديــدة  التوقعــات 
جانــب إبــراز أهــم إنجــازات الجهــات الحكوميــة وإلقاء 
وتداعياتهــا  املســتجدات  عــىل  تفصيليــة  نظــرة 
عــىل التوقعــات املاليــة الســعودية. وباإلضافــة 
إىل ذلــك، ســوف نركــز عــىل أهــم املبــادرات التــي 
تــم تنفيذهــا هــذا العــام وأثــر هــذه املبــادرات يف 

املســتقبل القريــب. 

تشــري األرقــام الســنوية إىل أنــه عــىل الرغــم مــن 
بالنزاعــات  ســلبًا  تأثــرت  االقتصاديــة  التوقعــات  أن 
ــط؛ إال أن  ــعار النف ــاض أس ــة وانخف ــة العاملي التجاري
تعزيــز إجــايل الناتــج املحــي غــري النفطــي جعــل 
االقتصــاد الســعودي أكــر مرونــة، حيــث تــم تعديــل 
ــوام ٢٠٢٠ و٢٠٢١  ــات لألع ــرادات والنفق ــرات اإلي تقدي
وم٢٠٢٢ لتقــل بشــكل ملحــوظ، عــىل الرغــم مــن 
ــام  ــن الع ــتمر الدي ــع أن يس ــن املتوق ــزال م ــه ال ي أن
بنســبة أقــل مــن %30 مــن إجــايل الناتــج املحــي 

ــبًقا. ــدد مس املح

ملتزمــة  اململكــة  تــزال  ال  نفســه،  الوقــت  ويف 
بتمويــل ودعــم مشــاريع التحــول الوطنــي عــىل 
الرؤيــة،  برامــج تحقيــق  نطــاق واســع مــن خــالل 
وكذلــك املشــاريع الضخمــة مثــل نيــوم، ومبــادرات 
التأشــرية  إطــالق  مثــل  اإليــرادات  مصــادر  تنويــع 

املميــزة. اإلقامــة  وبرنامــج  الســياحة 

 ويعــد منــو القطــاع الخــاص أيًضــا مــن اإلنجــازات 
ــات  ــج والصفق ــل الربام ــك بفض ــر وذل ــرة بالذك الجدي
األخــرى  واملبــادرات  الخــاص،  للقطــاع  التحفيزيــة 
ــاع  ــتثارات القط ــتويات اس ــز مس ــروج لتعزي ــي ت الت
الخــاص وتقلــل مــن الحاجــة إىل تدخــل الحكومــة 
يف بعــض مشــاريع البنيــة التحتيــة.  كــا أن إطــالق 
نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة الجديــد 
ومنصــة »اعتــاد« سيســاهم يف تحســن اإلنفــاق 
ــط. ــري واملتوس ــدى القص ــىل امل ــه ع ــم في والتحك

عرضــًة  اململكــة  اقتصــاد  يــزال  ال  عــام،  وبشــكل 
للتقلبات يف أســعار النفط؛ إال أن مجموعة اإلصالحات 
الواســعة والشــاملة التــي تقــوم بها اململكــة كجزء 
مــن برامــج الرؤيــة، يتــم تنفيذهــا بالفعــل لتقليــل 
ــور  ــا يف الظه ــدأت نتائجه ــط وب ــىل النف ــاد ع االعت
بشــكل تدريجــي وفّعــال، وســيظهر بشــكل أوضــح مع 

ــام 2030.  ــن ع ــراب م االق

املقــدمـــــة
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امللخـص التنفيــذي

أدى انخفــاض أربــاح النفــط يف عــام 2019 م  والناجــم عــن إنخفــاض األســعار واإلنتــاج  إىل 
إنخفــاض ملحــوظ يف إيــرادات اململكــة، ويف الوقــت نفســه تراجعــت النفقــات الفعليــة من 
خــالل زيــادة كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، ونتيجــة لذلــك يظــل العجــز كــا هــو متوقــع مســبقا.

يف الوقــت نفســه، أدت التغيــريات يف توقعــات أســعار النفــط إىل مراجعــة األرقــام بأثــر 
ســلبي لعــام 2020، وتــم تعديــل اإليــرادات املدرجــة يف امليزانيــة لعــام 2020 بنســبة17.1٪ 
أقــل عــا كان مقــدراً يف عــام 2019،  وباملثــل تــم أيًضــا تعديــل النفقــات املدرجــة يف 
امليزانيــة لعــام 2020 ليتــم تحقيــق ذلــك بشــكل أســايس مــن خــالل تحســن اإلنفــاق 

ــد. ــة الجدي ــريات الحكومي ــات واملش ــام املنافس ــتخدام نظ ــغيي باس التش

املصدر: وزارة املالية السعودية

املصدر: وزارة املالية السعودية

املتـوقـــع

املـوازنــة



7 6
Source:  2020 .1 Ministry of Finance’s Budget Report and Conference 2. Ministries’ Official Social Media accounts 3. Ministries’ Official Annual Reports

تــم تلخيــص مجــاالت الركيــز املــايل واالقتصــادي يف اململكــة 
يتــم  أن  عــىل  أدنــاه،  الجــدول  يف  املتوســط  املــدى  عــىل 

تناولهــا بالتفصيــل الحًقــا خــالل التقريــر:

تشجيع السياحة	 
إطالق برنامج اإلقامة املميزة	 
تحسن جمع الرضائب	 
اكتتاب أرامكو	 

متديد بدل غالء املعيشة ، ملدة عام 	 
برنامج حساب املواطن	 

السعودة،ودعم توظيف اإلناث	 

قانون املنافسات واملشريات الحكومية	 

ــاه 	  ــات املي ــاص يف قطاع ــاع الخ ــاهمة القط مس
والــرف الصحــي والطاقــة مــا يقلــل مــن الحاجــة 

إىل اإلنفــاق الحكومــي فيهــا.

نيــوم، القديــة، مــروع البحــر األحمــر، صنــدوق تنميــة الســياحة، صنــدوق 	 
الثقافــة والرفيــه الجديــد

مـالــي

اقتصادي

تنويع مصادر اإليرادات

تعزيز التوظيف

زيادة الكفاءة

تقليل الضغط االقتصادي

تشجيع االستثار املحي واألجنبي

كــا يتضــح مــن نتائــج عــام 2019، ال تــزال اململكــة تعتمــد عــىل إيــرادات النفــط بشــكل أســايس، لكــن 
املشــاريع التحويليــة واســعة النطــاق يف برامــج تحقيــق الرؤيــة تعمــل بشــكل اســتباقي مــن أجــل 

تحســن الوضــع الراهــن.

امللخـص التنفيــذي
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املصدر: 1. تقرير ومؤمتر وزارة املالية لعام2020 2. حسابات وسائل التواصل االجتاعي الرسمية للوزارات. 3. التقارير السنوية الرسمية للوزارات

ــث  ــة 2030، حي ــداف رؤي ــق أه ــاهم يف تحقي ــي تس ــج الت ــادرات والربام ــل املب ــىل متوي ــة 2020 ع ــز ميزاني تُرك
ــة: ــات ذات العالق ــوزارات والهيئ ــرز ال ــتهدفات ٢٠٢٠ ألب ــام ٢٠١٩، ومس ــازات ع ــم إنج ــايل أه ــم الت ــص القس يلخ

ترميــم )583( مدرســة ودعــم تنفيــذ )171( مــروع تعليمــي جديــد يف العديــد مــن 	 
ــات ــق واملحافظ املناط

إطــالق 32 مركــزًا لتطويــر العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف 32 	 
مدرســة يف جميــع مناطــق اململكــة

تنفيــذ 54 مبــادرة تشــمل: )إنشــاء املعهــد الوطنــي للتنميــة املهنيــة والتعليميــة، 	 
وتطويــر املناهــج وإدراج اللغــة الصينيــة(

إطالق برنامج »سفري 2« للمنح الدراسية	 

إطالق منصة إلكرونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية	 

تقديــم القــروض والربامــج التدريبيــة للمســتفيدين مــن الضــان االجتاعــي، وكذلــك 	 
مســاعدة أكــر مــن 22,000 مســتفيد يف الحصــول عــىل فــرص العمــل 

افتتاح 5 دور رعاية اجتاعية لأليتام ذوي الظروف الخاصة	 

اســتفادت 1,237 موظفــة مــن برنامــج »قــرة« لتوفــري خدمــات رعايــة الطفــل للمــرأة 	 
العاملــة

املســاهمة يف زيــادة عــدد املنظــات غــري الربحيــة، ويف عــام 2019 تــم إنشــاء 	 
ــة ــري حكومي ــة غ 2,843 منظم

استكال تشييد ما يقارب 653 مروع، باإلضافة إىل ترميم 184 مدرسة	 

الوصــول إىل 300 ألــف متطــوع يف إطــار الجهــود املبذولــة يف تطويــر قطــاع 	 
املتطوعــن

تحقيق األمتتة الكاملة لجميع خدمات الوزارة خالل عام 2020	 

اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(

اإلنجـــازات والتوقعـــــات)5/1(

اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(
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زيادة عدد الركات الصغرية واملتوسطة إىل551,000 ، مبعدل منو 13.7٪	 

ــارات 	  ــار ريــال ســعودي وبتمويــل قــدره 7 ملي ــة( بحجــم 1.6 ملي ــز برنامــج )كفال تعزي
ــعودي  ــال س ري

إطــالق نظــام ومركــز االمتيــاز التجــاري ، الــذي يســاهم يف مســاعدة الــركات عىل 	 
توســع التجــاري

إنشاء 275 ألف فرصة عمل جديدة يف مختلف مجاالت قطاع االتصاالت	 

رفع معدل توطن الوظائف يف القطاع إىل ٪44 وزيادة توظيف اإلناث بنسبة 15٪	 

تحقيــق تقــدم عاملــي إىل املركز الســادس عر يف جــودة خدمات االتصــاالت وتقنية 	 
املعلومات

إطالق شبكة الجيل الخامس، وهي الثالثة يف العامل من حيث الجودة	 

العمــل عــىل دعــم املنشــآت الصغــرية واملتوســطة وتعزيــز دورهــا يف تنميــة 	 
االقتصــاد

زيــادة التمويــل التجــاري للمنشــآت الصغــرية واملتوســطة والوصــول بهــا ملــا يحقق 	 
أهــداف رؤيــة اململكــة

دعــم وتزويــد جميــع الجهــات الحكوميــة بأحــدث التطــورات يف علــوم البيانــات 	 
الصناعــة وإدارة  والنقــل  الطــرق  يف  خاصــة  األداء،  لتحســن  االصطناعــي  والــذكاء 

اإلنجـــازات والتوقعـــــات)5/2(
اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(

اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(

املصدر: 1. تقرير ومؤمتر وزارة املالية لعام2020 2. حسابات وسائل التواصل االجتاعي الرسمية للوزارات. 3. التقارير السنوية الرسمية للوزارات
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توقيــع مــا يقــارب 84,000 عقــد دعــم مــايل للمســتفيدين مــن صنــدوق التنميــة 	 
اإلســكان ووزارة  العقاريــة 

البدء يف بناء 96,000 وحدة سكنية  بنظام »البيع عىل الخارطة«	 

ــازل، 	  ــاء املن ــتفيدين يف بن ــة املس ــهيل تجرب ــاكن« لتس ــاة املس ــة »بُن ــالق منص إط
ــاء ــة البن ــل عملي ــي كام ــي تغط والت

إطــالق منصــة »اســتدامة«، والتــي ســيتم مــن خاللهــا تنفيــذ مجموعــة مــن اآلليــات 	 
لرفــع جــودة أعــال البنــاء

إطــالق منصــة لإلســكان تدعــم توفــري الوحــدات الســكنية ودفــع اإليجــارات للعائــالت 	 
ــة املحتاج

استهداف  360,000 أرسة من خالل برامج التمويل العقاري ومتليك املنازل	 

الوصول إىل 204,000 عقد متويل عقاري	 

اإلنجـــازات والتوقعـــــات)5/3(

اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(

املصدر: 1. تقرير ومؤمتر وزارة املالية لعام2020 2. حسابات وسائل التواصل االجتاعي الرسمية للوزارات. 3. التقارير السنوية الرسمية للوزارات
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أنشــأت وزارة الصحــة 4 مراكــز لخدمــات قســطرة القلــب و 7 مراكــز لعــالج األورام و 3 	 
مراكــز للســمنة و 5 مراكــز الضطرابــات النمــو والســلوك

إطــالق 4 أجهــزة روبوتــات جراحيــة، معظمهــا مخصصــة للجراحــة العامــة واملســالك 	 
البوليــة

إنشــاء وتشــغيل عيــادات متنقلــة لتوفــري 10 مركبــات لتقديم خدمــات الرعايــة الصحية 	 
األوليــة للوصــول إىل املناطــق البعيــدة التــي ال تتوفــر بهــا خدمــات صحيــة مبعــدل 

تغطيــة يبلــغ 84 ٪

إطــالق 200 عيــادة أســنان متنقلــة موزعــة يف مناطق اململكــة، بالتعاون مــع وزارة 	 
الربيــة والتعليــم، إذ يقــدر عــدد املســتفيدين بأكــر مــن 150,000 طالــب خــالل العــام 

الدرايس

تشغيل 65 سيارة إسعاف جديدة	 

إطــالق برنامــج الرعايــة الصحيــة النموذجــي الحديث لتحســن خدمات الرعايــة الصحية 	 
مــن خــالل ســتة أنظمــة للرعاية

ــات 	  ــتوى الخدم ــع مس ــل رف ــن أج ــي م ــز صح ــي« يف 600 مرك ــام »وصفت ــذ نظ تنفي
ــة ــري األدوي ــان توف ــة وض الصحي

افتتاح 10 مستشفيات جديدة يف العام املقبل	 

رفع مساهمة الذكاء االصطناعي يف القطاع الصحي	 

منع استخدام الزيوت املهدرجة يف صناعة املواد الغذائية واملأكوالت	 

البــدء يف تطبيــق امللــف الصحــي املوحــد، والــذي يهــدف إىل تســهيل عمليــة ربط 	 
املستشــفيات واملراكــز الصحيــة مــع بعضهــا البعــض والحفــاظ عــىل تاريــخ املريــض 

الصحــي

اإلنجـــازات والتوقعـــــات)5/4(
اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(
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ــال 	  ــار ري ــة إىل 105 ملي ــة الصناعي ــدوق التنمي ــال صن ــادة رأس م ــىل زي ــة ع املوافق
ــعودي س

ــدة 	  ــا مل ــة له ــل الحكوم ــاع ، بتحم ــىل القط ــدة ع ــة الواف ــة العال ــر رضيب ــل أث تقلي
خمــس ســنوات 

إطــالق منصــة »تعديــن« لخدمــة املســتثمرين يف قطــاع التعديــن وتوفــري 22 خدمــة 	 
متنوعــة

إنشاء مركز خدمة العمالء داخل مجمع الدوائر الحكومية	 

إطــالق اإلصــدار األول مــن املنصــة اإللكرونيــة كجــزء مــن مبادرة إنشــاء قاعــدة بيانات 	 
متقدمــة لتطويــر الوصــول إىل املعلومات

تحقيق 5 مليارات يف الصادرات الصناعية	 

إصالح الوضع الحايل للبنية التحتية الصناعية	 

ابتكار محفزات للنشاط الصناعي	 

إطالق مبادرة املسح الجيولوجي املعدين	 

اإلنجـــازات والتوقعـــــات)5/5(
اإلنجازات )2019(

التوقعات )2020(

املصدر: 1. تقرير ومؤمتر وزارة املالية لعام2020 2. حسابات وسائل التواصل االجتاعي الرسمية للوزارات. 3. التقارير السنوية الرسمية للوزارات
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املبادرات ذات األولوية

يعــد قطــاع الســياحة أحــد أرسع القطاعــات منــًوا باململكــة هــذا العــام إىل جانــب كونــه أحــد أهــم النقــاط املحوريــة 
يف جهــود اململكــة نحــو تنويــع املصــادر االقتصاديــة. الجديــر بالذكــر بــأن املبــادرات الســياحية لديهــا فرصــة 
حقيقيــة  يف العديــد مــن الجوانــب يف حــال تــم تطبيقهــا بالطريقــة الصحيحــة، حيــث لهــا القــدرة عــىل تعزيــز النمــو 

ــل. ــرص العم ــري ف ــة إىل توف ــتثارات باإلضاف ــادة االس ــاهمة يف زي ــادي، واملس االقتص

 وقد أطلقت اململكة عدًدا من املبادرات واسعة النطاق لتحقيق تلك األهداف، ومن بن تلك املبادرات: 

مرشوعــات التطويــر الضخمــة:  خــالل العامــن املاضيــن، تــم اإلعــالن عــن مجموعــة مــن املروعــات الضخمــة التــي 

تهــدف إىل تحقيــق حزمــة مــن األهــداف التــي مــن بينهــا الســياحة. ويعــد مــروع »نيــوم« أكــر تلــك املروعــات 
ــتثارات  ــذب االس ــدف إىل ج ــوك، ته ــة تب ــا يف منطق ــيتم بناؤه ــدة س ــتقبلية جدي ــة مس ــا مدين ــث أنه ــا، حي طموًح
العقاريــة والســياح واالحتفــاظ بأفضــل املواهــب داخــل اململكــة. إضافــة إىل ذلــك، يوجــد مــروع البحــر األحمــر الــذي 
يهــدف إىل االســتفادة مــن جــال الســاحل الغــريب للملكــة العربيــة الســعودية وأهميتــه لجعلهــا وجهــة ســياحية 
ــياحة  ــرادات الس ــادة إي ــأنها زي ــن ش ــث م ــتدام حي ــكل مس ــدة بش ــة جدي ــق جالي ــر مناط ــة إىل تطوي ــزة، باإلضاف ممي
وإعــادة توجيههــا داخليـًـا. أخــرياً ســيكون املــروع الخاص بإنشــاء أكــرب مدينــة ترفيهية رياضيــة يف العــامل »القدية« 
عــىل بُعــد 40 كــم مــن الريــاض أحــد أكــرب اإلنجــازات التــي ستســاعد عــىل إعــادة توجيــه 30 مليــار ريــال ســنويًا ينفقهــا 

ــا بالخــارج. الســياح الســعوديون حاليً

تنـشـيــط الـســيــــاحـــــة
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تأشــرة الســياحة: أطلقــت الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي تأشــرية ســياحية تفتح األبــواب للســياح األجانب 

لزيــارة اململكــة واالســتمتاع براثهــا الثقــايف، وقــد تــم إصــدار مــا يقــارب 190.000 تأشــرية ســياحة منــذ إطــالق نظام 
التأشــرية الســياحية وحتــى اإلعــالن عــن ميزانيــة 2020 وذلــك وفًقــا ملنتــدى اإلعــالن عــن امليزانيــة، إضافــًة إىل ذلــك 
تأمــل اململكــة يف اســتقبال 1-2 مليــون ســائح يف عــام 2020، ومــا يقــارب 100 مليــون ســائح بحلــول عــام 2030، وأن 

تصبــح واحــدة مــن بــن أهــم 5 وجهــات الســياحة يف العــامل. 

يف  إنفاقــه  املتوقــع  املبلــغ 
الســياحة باململكــة عــام 2020

التقديرات األولية لركة سراتجيك جريز

6 – 12 مليار ريال سعودي

املبادرات ذات األولوية

تنـشـيــط الـســيــــاحـــــة

برامــج جــودة الحيــاة: تســعى كٌل مــن الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي والهيئــة العامــة للرفيــه والهيئــة 

العامــة للرياضــة ووزارة الثقافــة إىل إعــداد أنشــطة ســياحية وترفيهيــة للمواطنــن واملقيمــن باململكــة، وذلــك 
بهــدف زيــادة مشــاركتهم يف األنشــطة الثقافيــة والبيئيــة والرياضيــة. تشــمل تلــك األنشــطة 11 موســًا ســياحيًا يف 
جميــع أنحــاء اململكــة، باإلضافــة إىل فعاليــات متنوعــة مثــل أســبوع التصميــم الســعودي، وإطــالق برنامــج خــادم 
ــادرات يف تحســن  الحرمــن الريفــن للعنايــة بالــراث الحضــاري للمملكــة. ومــن املتوقــع أن تســاهم هــذه املب

جــودة حيــاة األفــراد باإلضافــة تنويــع مصــادر االقتصــاد وتعزيــز االســتهالك.

ــدار  ــىل م ــل ع ــكل كام ــا بش ــتؤيت مثاره ــا س ــل، إال أنه ــت بالفع ــد أُطلق ــادرات ق ــذه املب ــر ه ــن أن أك ــم م ــىل الرغ ع
ــت. ــرور الوق ــكاًرا مب ــوًرا وابت ــر تط ــتصبح أك ــث س ــة، حي ــنوات القادم الس
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ــاض  ــام 2019 إىل انخف ــط يف ع ــعار النف ــات أس أدت تقلب
اإليــرادات قليــالً، ومــع ذلــك فإنــه مــن املتوقــع أن تكــون 
اإليــرادات أعــىل مــن عــام 2018، فقــد أمثــرت مبــادرات 
تنويــع مصــادر اإليــرادات وفقــاً لرؤيــة 2030 عــن تخفيــف 
حــدة إنخفــاض أســعار النفــط كــا يتجــىل يف أرقــام 

ــة. ــري النفطي ــرادات  غ اإلي

تنويــع  إىل  الراميــة  الجهــود  بــذل  الحكومــة  تواصــل 
مثــل  مجــاالت  يف  النفطيــة  غــري  اإليــرادات  مصــادر 
والخصخصــة،  األجنبــي  واالســتثار  والســياحة  الرفيــه 
نيــوم،  مثــل  ضخمــة  مشــاريع  متويــل  إىل  باإلضافــة 
كــا تعمــل الحكومــة جاهــدة عــىل تطويــر وتحســن 
كفــاءة  تحقيــق  مركــز  خــالل  مــن  التشــغيي  اإلنفــاق 
الحكوميــة  واملشــريات  املنافســات  ونظــام  اإلنفــاق 
املــايل  العجــز  ســيبقى  أخــرى  ناحيــة  ومــن  الجديــد، 
تحــت الســيطرة عــىل املــدى املتوســط، نظــراً لتوفــر 
االحتياطــي الحكومــي الــكايف وبقــاء مســتوى الديــن 

املســتهدف. املعــدل  تحــت  العــام 

تبقــى 	  الســابقة،  الســنوات  غــرار  عــىل 
للثــالث  ثابتــة  امليزانيــة  يف  األفضليــة 
قطاعــات األوىل، وهــي التعليــم والدفــاع 

االجتاعيــة. والتنميــة  والصحــة 

لعــام 2020، تــم اإلعــالن عــن خفــض يف 	 
واحــد. قطــاع  عــدا  القطاعــات  كافــة  ميزانيــة 

كان 	  امليزانيــة  يف  خفــض  أكــرب  أن  ياُلحــظ 
مــن نصيــب قطاعــات البنيــة التحتيــة والنقــل 

والدفــاع. البلديــة  والخدمــات 

ــدة 	  ــنوية الوحي ــادة الس ــظ أن الزي ــا ياُلح ك
كانــت يف بنــود امليزانيــة العامــة، والتــي 
مســاهمة  املثــال  ســبيل  عــىل  شــملت 
الحكومــة يف املؤسســة العامــة للتقاعــد 
ــة  ــات االجتاعي ــة للتأمين ــة العام واملؤسس

وغريهــا.

املصدر: وزارة املالية السعودية | املبالغ أعاله باملليار ريال سعودي

أرقام املروفات واإليرادات السعودية

تقسيم املروفات وفًقا للقطاع

وفقا للمعطيات فإن زيادة العجز متوقعة 
للعام 2020

رسم بياين 1 |

جــدول 1 |

املبادرات ذات األولوية

نظرة عامة عىل امليزانية
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برنامج اإلقامة املميزة السعودي
مينــح برنامــج اإلقامــة املميــزة الســعودي والــذي تــم إطالقــه يف مايــو 2019، حــق اإلقامــة الدامئــة 

للوافديــن يف اململكــة باإلضافــة إىل منحهــم امتيــازات مل تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل. 

ينــدرج الربنامــج ضمــن رؤيــة 2030 والتــي تهــدف إىل رفــع مســتوى معيشــة املقيمــن يف اململكــة 
ــدة  ــق ع ــعودي وتحقي ــاد الس ــز االقتص ــهم يف تعزي ــا يُس ــم مب ــن منه ــل للميزي ــل أفض ــرص عم ــر ف وتوف

ــوح. ــن طم ــر ووط ــاد مزده ــوي واقتص ــع حي ــالث: مجتم ــا الث ــن محاوره ــدرج ضم ــة تن ــداف للرؤي أه

أهداف برنامج اإلقامة املميزة السعودي:

جــذب الوافديــن املؤهلــن: ســيعمل الربنامــج عــىل زيــادة جاذبيــة الســوق الســعودي لألجانــب مــن 	 

ذوي الكفــاءات العاليــة، مــا يســاهم يف تعزيــز االقتصــاد املحــي.

تحســن بيئــة األعــال التجاريــة: مــن املتوقــع أن يجــذب برنامــج اإلقامــة املميــزة أصحــاب املشــاريع 	 

والوافديــن مــن ذي الكفــاءات العاليــة للمملكــة والــذي بــدوره سيســاعد عــىل تطويــر املنشــآت 
ــايل. ــي اإلج ــج املح ــىل النات ــاً ع ــس إيجاب ــا ينعك ــطة، م ــرية واملتوس الصغ

زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة: ستســاهم رســوم طلبــات اإلقامــة املميــزة يف زيــادة اإليــرادات غــري 	 

النفطيــة للمملكــة.

تعزيــز التجــارة واالســتثار: سيســاهم التوّســع املتوقــع للشــبكة االجتاعيــة والتجاريــة الدوليــة يف 	 

تعزيــز التجــارة الدوليــة.

زيــادة الطلــب عــى الســوق العقاريــة: سيســاهم تدفــق الوافديــن للمملكــة واســتثاراتهم 	 

املحتملة يف تحسن قطاع العقارات. 

ــة: سيســاهم الربنامــج يف الحــّد مــن تحويــل رؤوس األمــوال إىل خــارج 	  ــات املالي ــن التحوي ــد م الح

االقتصــاد  لضــخ مدخراتهــم ضمــن  الالزمــة  الحريــة والحايــة  للوافديــن  اململكــة، حيــث ســيتوفر 
الســعودي.

يهــدف برنامــج اإلقامــة املميــزة إىل االرتقــاء بــاألداء االقتصــادي للمملكــة باإلضافــة إىل 
تعزيــز قدرتهــا التنافســية عــىل الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي، وذلــك عــن طريــق اســتقطاب 
عمــل  فــرص  يخلــق  مــا  داخلهــا،  االســتثار  عــىل  قــادرة  كفــاءة  ذات  أجنبيــة  مجموعــات 

للمواطنــن الســعودين ويســاهم يف الحــّد مــن االعتــاد عــىل اإليــرادات النفطيــة.

نظرة عامة عىل امليزانية

املبادرات ذات األولية
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يف حــن حققــت اململكــة زيــادة ســنوية ملحوظــة يف إجــايل 
اإليــرادات عــىل مــدى 3 ســنوات متتاليــة، إال أن انخفــاض إيــرادات 
النفــط يف عــام 2019 قلــل مــن زخــم ذلــك االرتفــاع، وال يــزال 
ــة  ــام 2019 مقارن ــف يف ع ــدر طفي ــىل بق ــرادات أع ــايل اإلي إج
دعــم  إىل  أســايس   بشــكل  ذلــك  ويرجــع  املــايض،  بالعــام 

ــي. ــري نفط ــاع الغ القط

النفــط  عائــدات  تنخفــض  أن  املتوقــع  مــن   فإنــه  كذلــك 
ملجموعــة االنتــاج  خفــض  بقــرارات  متأثــرة   ،2020  يف 

ــوي  ــو الق ــري أن النم ــط، غ ــعار النف ــاض أس ــس (، وانخف ــك بل ) أوب
لإليــرادات غــري النفطيــة الناتــج عــن تنويــع مصــادر الدخــل املتزايــد، 
يبــدو منــًوا واعــًدا يتــاىش مــع التوقعــات بــل ويتجاوزهــا، وخالفا 
ــام 2015  ــط يف ع ــعار النف ــار أس ــارت النهي ــا انه ــدث عندم ــا ح مل
فــإن اإليــرادات غــري النفطيــة تســاعد هــذه املــرة عــىل تخفيــف 

حــدة تقلــب أســعار النفــط.

عــىل  كبــري  حــد  إىل  الســعودي  االقتصــاد  اعتــاد  ظــل  ويف 
النفــط فحــدوث مثــل هــذا االضطــراب أمــٌر متوقــع، ومــع ذلــك فــإن 
ــن  ــط م ــىل النف ــاد ع ــل االعت ــىل تقلي ــة ع ــل بجدي ــة تعم اململك
خــالل اســراتيجيات جاريــة بالفعــل تعمــل عــىل تنويــع مصــادر 
دخــل واســعة النطــاق، مــا يجعــل اململكــة تقلــل اعتادهــا 

ــي. ــكل تدريج ــط بش ــىل النف ع

انخفضت أسعار النفط يف عام 2019 ومن املتوقع أن تواصل االنخفاض يف عام 2020، ما أدى 
إىل خفض اإليرادات املتوقعة يف امليزانية. 

أسعار النفط –خام برنت )دوالر لكل برميل(

توقعات مالية

اإليــرادات النفطيــة
توزيع اإليرادات )نسبة مئوية من اإلجايل(
يف حن تنخفض عائدات النفط، فإن اإليرادات 

غري النفطية يف طور التزايد كا هو مخطط له

رسم بياين 2 |

رسم بياين 3 |
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توزيع اإليرادات غري النفطية

طُبقــت اســراتيجيات تنويــع مصــادر اإليــرادات يف اململكــة خــالل الســنوات املاضيــة مــا عــزز اإليــرادات غــري النفطيــة مــن خــالل 
مبــادرات مثــل رضيبــة القيمــة املضافــة ورســوم العالــة الوافــدة، وقــد تضاعفــت اإليرادات غــري النفطيــة تقريبا خالل الســنوات 

4 املاضيــة ومــن املتوقــع أن تســتمر يف التزايــد خــالل العامــن املقبلــن مع اســتمرار املبــادرات الحالية واملســتقبلية.

ويتضــح مــن التفصيــل يف اإليــرادات الغــري نفطيــة أن الرضائــب عــىل الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســالية والرضائــب عــىل 
التجــارة واملعامــالت الدوليــة ظلــت مســتقرة إىل حــد مــا،  يف حــن تبــن أن الرضائــب األخــرى )مبــا يف ذلــك الزكاة( شــهدت منو 

ســنوي ملحــوظ، ولكنهــا ال تــزال متثــل %8 فقــط مــن إجــايل اإليــرادات غــري النفطيــة.

ويالحــظ أقــوى منــو يف قطــاع الرضائــب عــىل الســلع والخدمــات حيــث حقق زيــادة هائلــة تعــادل 850 ٪ منذ عــام 2015، وتشــكل 
اآلن ٪44 مــن إجــايل اإليــرادات غــري النفطيــة، ونعتقــد أن هــذه الزيــادة هــي يف املقــام األول نتيجة ملبادرتــن وهي:

:)VAT( رضيبة القيمة املضافة )1

ــت 60  ــث حقق ــام 2018 حي ــة يف ع ــة املضاف ــة القيم ــت رضيب طُبق
مليــار ريــال ســعودي خــالل تلــك الســنة، وقــد شــهد عــام 2019 
انخفــاض الحــدود الدنيــا إليــرادات الــركات التــي يتــم تســجيلها 
يف برنامــج رضيبــة القيمــة املضافــة، مــا ســيؤدي لنمــو ســنوي 
مقارنــة بالســنة الســابقة، كــا كان لرضيبــة القيمــة املضافــة تأثــري 
ــي  ــات الت ــبب البيان ــرى بس ــب األخ ــرادات الرضائ ــىل إي ــارش ع ــري مب غ
ــن أن  ــرى– وميك ــب األخ ــا يف الرضائ ــتفادة منه ــا واالس ــم جمعه ت
يعــزى إىل ذلــك زيــادة إيــرادات الــزكاة بنســبة %31 يف عــام 2018.

2( الرضيبة اإلنتقائية:

بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية فــرض رضيبــة 
عــىل املــواد الضــارة وامللوثــات البيئيــة والســلع 
الكاليــة، ويقــدر مــا حققتــه الرضيبــة األوليــة عــىل 
التبــغ ومروبــات الطاقــة واملروبــات الســكرية 
بحــوايل 12.4 مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2018، 
مــا   2019 عــام  يف  أخــرى  زيــادة  أصــدرت  وقــد 

ــب. ــق الرضائ ــن تدف ــيزيد م س

املصدر: وزارة املالية السعودية ، صندوق النقد الدويل، تحليل رشكة سراتجيك جريز | إجايل اإليرادات باملليار ريال سعودي

توقعات مالية

اإليــرادات غري النفطيــة

ويتوقع أن جزء كبري من اإليرادات غري النفطية/اإليرادات غري الرضيبية يعود لرسوم العالة الوافدة:

رسوم العالة الوافدة ورسوم املرافقن والتابعن:

يف عــام 2019 ، كانــت رســوم العالــة الوافــدة 600 ريــال ســعودي شــهريًا  و300 ريــال ســعودي شــهريا بالنســبة 
للمرافقــن والتابعــن، وســتزداد قيمــة الرســوم مبــا قــدره 200 ريــال ســعودي و100 ريــال ســعودي عــىل التــوايل يف 
عــام 2020، حيــث بلــغ إجــايل هــذه الرســوم يف عــام 2018 حــوايل  29 مليــار ريــال ســعودي، وســتحقق منــًوا كبــريًا يف 

عامــي 2019 و2020.

رسم بياين 4 |
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تركز سياســات اململكــة املالية الخاصــة بــاإلنفــاق التشــغيي، 
واإلنفــــاق الرأســــايل عىل ما يي:

اإلنفاق  الرأسايل 

الرؤيــة  تحقيــق  برامــج  نحــو  الرأســايل  اإلنفــاق  توجيــه  تــم 
والربامــج الضخمــة، مــا يعمــل عــىل تقويــة االقتصاد عــىل املدى 
املتوســط والبعيــد، حيــث يعــزى انخفــاض اإلنفــاق الرأســايل يف 
ــاركة  ــن مش ــة وتحس ــات التنموي ــة االحتياج ــام 2019 إىل مراجع ع
القطــاع الخــاص يف متويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة، وخاصــة يف 

ــة. ــي والطاق ــرف الصح ــاه وال ــات املي قطاع

اإلنفاق التشغييل –كلفة األجور:

ــة،  ــات الحكومي ــن النفق ــرب م ــزء األك ــب الج ــات الروات ــل مروف متث
وكان مــن املتوقــع تقليــص اإلنفــاق يف مروفــات الرواتــب حتــى 
تصــل %41.2 يف عــام 2019 وبالعكــس فــإن اإلنفــاق يف هــذا البنــد 
ــادة  ــنوية وزي ــالوات الس ــة الع ــل إىل %48 نتيج ــا ليص ــجل ارتفاع س

املبالــغ املســددة يف صناديــق التقاعــد.

مــن املتوقــع أن يعمــل نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة 
الجديــد ومــن خــالل منصــة »اعتــاد« عــىل تنظيــم آليــة املشــريات 

بحــد كبــري مــا ســيرك أثــره اإليجــايب يف عــام 2020.

ال تزال اململكة تحقق أعىل كلفة لألجور مقارنة ببلدان مجموعة العرين

املصدر: وزارة املالية السعودية | إجايل املروفات باملليار ريال سعودي

املصدر: البنك الدويل

توقعات مالية

كفـــاءة اإلنفــــاق
تحليل املروفات )نسبة مئوية من إجايل اإلنفاق(

تظل توجهات اإلنفاق متاشية مع التقديرات 
السابقة مع توقع تقشف طفيف يف عام 2020

رسم بياين 5 |

: نسبة مروفات الرواتب مبجموعة العرين ) كنسبة من اإلنفاق العام( رسم بياين 6 |
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املصدر: البنك الدويل

ــع  ــام (، م ــن الع ــراض ) الدي ــة أو االق ــات النقدي ــن االحتياط ــحب م ــق الس ــن طري ــي ع ــز الحكوم ــل العج ــة متوي ــل اململك تواص
تنويعهــا بــن الصكــوك و إصــدار الســندات املاليــة و يف حــن كانــت معــدالت انخفــاض االحتياطــي الحكومــي وزيــادة الديــن 
العــام تتباطــأ حتــى عــام 2018، إال أن اإليــرادات كانــت أقــل مــن املتوقــع خــالل عــام 2019 مــا زاد مــن الديــن العــام مقارنــة 

بإجــايل الناتــج املحــي مبقــدار 5 نقــاط مئويــة يف عــام واحــد.

 ومــع ميزانيــة عــام 2020، تــم تعديــل العجز املتوقع للســنوات الثــالث املقبلة بالزيــادة، وبالتايل تدنت مســتويات االحتياطيات 
والديــن العــام املتوقعــة بشــكل طفيــف، وذلــك ضمــن الحــدود املقــرة مســبقا بأقــل مــن %30  مــن إجــايل الناتــج املحــي 

كجــزء مــن برنامــج التــوازن املــايل والتوقعــات عــىل املــدى املتوســط.

تباطأت معدالت انخفاض االحتياطيات الحكومية ومعدل الزيادة يف الدين العام، إال أنها عادت 
لتسجيل زيادة ملحوظة يف عام 2019

عىل الرغم من الزيادة يف السنة األخري ال يزال معدل الدين إىل ناتج اإلجايل املحي للمكلة 
أحد أقل املعدالت العاملية

توقعات مالية

العجــــز املـــالـــــي

الديــن العــــام واالحتياطـــات الحكوميـــــة رسم بياين 7 |

نسبة الدين إىل إجايل الناتج املحي يف مجموعة العرين )2018( رسم بياين 8 |

املصدر: وزارة املالية السعودية | إجايل املروفات باملليار ريال سعودي
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نظام املنافســات واملشــريات 
الحكومية

سيعمل نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية عى:

تعزيــز التنميــة االقتصاديــة: حيــث يســاهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030 وتعزيــز املحتــوى املحــي واملنشــآت 

الصغــرية واملتوســطة وآليــات متكــن الــركات املدرجــة يف الســوق املاليــة ودعــم املتنافســن، والتمهيــد 
ــراء. ــة ولل ــال التجاري ــبق لألع ــط املس ــوم التخطي ملفه

تعزيــز النزاهــة والشــفافية: زيــادة الشــفافية يف إجــراءات املشــريات الحكوميــة، وتحســن النظــر يف الشــكاوى، 

وإضافــة مبــدأ تقييــم املتنافســن ومراجعــة سياســة تحديــد االولويــات.

تحســن إجــراءات املشــرتيات: مــن خــالل وضــع آليــة لتقييــم االقراحــات الفنيــة واملاليــة، وإضافــة معايــري التأهيــل 

املســبق والالحــق واملوافقــة عــىل العقــود بنــاء عــىل أداء املشــاريع الســابقة لضــان جــودة املخرجــات النهائيــة 
وتحســن إجــراءات الرقابــة وتطبيــق الغرامــات والعقوبــات املفروضــة لعــدم االمتثــال. 

يعــد نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة قــادر عــىل تحقيــق تحســن جــذري يف التوقعــات املاليــة الحكوميــة 
مــن خــالل الســاح بتحســن متابعــة امليزانيــة عــىل مســتوى الجهــات والتشــجيع عــىل املنافســة وخفــض النفقــات 

العامــة ، إذ يتوقــع أن تظهــر آثــار ذلــك جليــًة بــدًء مــن عــام 2020.

املتحــدة  اململكــة  يف  ماثلــة  مبــادرات  هنــاك 
وإســبانيا واليابــان واملكســيك حققــت تحســن يف 
ــبة %10 إىل 20% ــة بنس ــريات الحكومي ــاءة املش كف

يخفــض  أن  ميكــن  الجديــد  النظــام  فــإن  لذلــك 
بنحــو الحكومــي  اإلنفــاق 

24* مليار ريال سعودي

ــذي  ــد ال ــة الجدي ــريات الحكومي ــات واملش ــام املنافس ــىل نظ ــو 2019 ع ــهر يولي ــف ش ــوزراء يف منتص ــس ال ــق مجل واف
ــة  ــريات الحكومي ــط املش ــام لضب ــدف النظ ــة، ويه ــات الدولي ــل املارس ــع أفض ــاىش م ــدة تت ــاليب رشاء جدي ــن أس يتضم

ــة.  ــات الحكومي ــن النفق ــري م ــزء كب ــاءة يف ج ــادة الكف ــيؤدي إىل زي ــا س ــفافية م ــة والش ــان النزاه وض

ــة  ــىل املنص ــهر ع ــذا الش ــن ه ــابق م ــت س ــاص يف وق ــاع الخ ــة والقط ــات الحكومي ــن الجه ــكل م ــميا ل ــام رس ــدر النظ وأُص
الرســمية ) اعتــاد (، إذ مُتكــن منصــة اعتــاد النظــام مــن خــالل التحــول الرقمــي للمعامــالت املاليــة وتنفيذهــا آليًــا، 
ــرية  ــاريع الصغ ــاركة املش ــيدعم مش ــا س ــة ، ك ــة املقبل ــاق امليزاني ــاءة إنف ــن كف ــىل تحس ــد ع ــام الجدي ــيعمل النظ وس

واملتوســطة يف العقــود الحكوميــة.

* عىل افراض أن النفقات املتوقعة ال تأخذ هذا يف االعتبار.

املبادرات ذات األولوية
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ــال«  ــة األع ــهولة مارس ــال »س ــا يف مج ــن تصنيفه ــة لتحس ــا اململك ــي قطعته ــواط الت ــن األش ــم م ــىل الرغ ع

والقــدرة التنافســية والرقمنــة، إال أن انخفــاض أســعار النفــط وزيــادة االضطرابــات التجاريــة باملنطقــة كان لــه تأثــريًا 

ســلبيًا عــىل النمــو االقتصــادي للملكــة، ومــع ذلــك فــإن اســراتيجيات تنويــع مصــادر اإليــرادات التــي تتبناهــا اململكــة 

قــد خففــت مــن هــذا التأثــري، حيــث ظهــرت معــدالت منــو كبــرية يف إجــايل الناتــج املحــي غــري النفطــي، وميكــن أن 

يعــزى ذلــك النمــو إىل عــدة مبــادرات حكوميــة مــن بينهــا:

زيــادة الطلــب عــىل املحتــوى املحــي يف املشــريات الحكوميــة عــن طريــق وضــع قامئــة إلزاميــة للمنتجــات 	 

املحليــة عنــد التعاقــد مــع الجهــات الحكوميــة.

إطالق التأشرية السياحية مع عدد من املبادرات الداعمة لتعزيز السياحة الداخلية والدولية.	 

اســتمرار الدعــم املقــدم للقطــاع الخــاص عــن طريــق حــزم التحفيــز واملبــادرات املتنوعــة مثــل قــروض اإلســكان 	 

املدّعمــة، دعــم الــركات املتعــرة، وتحفيــز الصــادرات.

مواصلــة جهــود برامــج تحقيــق الرؤيــة، مبــا يف ذلــك برنامــج جــودة الحيــاة، وبرنامــج تطويــر القطــاع املــايل، 	 

وبرنامــج اإلســكان، وبرنامــج التحــول الوطنــي، وغريهــم.

حقــق االقتصــاد الســعودي معــدالت منــو أقــل مــن املتوقــع خــالل 

العــام 2019، إال أن املــؤرشات تدعــم توقعــات أكــر إيجابيــة للعــام 2020

تحفيز منو إجايل الناتج املحّي
توقعات اقتصادية

املصدر: وزارة املالية السعودية

منــو إجالــي الناتـــج املحـــي السعــودي ) ٪ (  رسم بياين 9 |
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قــام صنــدوق النقــد الــدويل مبراجعــة معــدالت النمو االقتصــادي املتوقــع عامليًــا بســبب االضطرابات 

التجاريــة والتقلبــات االقتصاديــة، حيــث وصــل إىل أدىن وتــرية لــه منــذ األزمــة املاليــة العاملية

ي
ملح

يل ا
ا

إلج
ج ا

نات
و  

من

تحفيز منو إجايل الناتج املحّي
توقعات اقتصادية

الدول املنتجة للنفط – مراجعة التوقعات لنمو الناتج املحي اإلجايل )٪( رسم بياين 10 |

املصدر: صندوق النقد الدويل | A= الفعي  |  E=املتوقع | F= توقعات مستقبلية
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توضــح املــؤرشات االقتصاديــة أدنــاه التوجهــات االقتصاديــة للملكــة، حيــث يتضــح أن هنالــك تحســًنا ملحوظـًـا يف جميــع املؤرشات 
الثالثــة، مــا يعنــي أن السياســات املاليــة واالقتصاديــة الســليمة املتبعــة مــن اململكــة بــدأت تــؤيت مثارها

عــىل الرغــم مــن أن معــدالت البطالــة ال تــزال أعــىل 	 
ــة دول  ــة يف مجموع ــدالت البطال ــط مع ــن متوس م
العريــن، إال أن الفجــوة قــد بــدأت يف االنخفــاض 

بــدءاً مــن هــذا العــام.

انخفــض معــدل البطالــة مــن %12.7 يف 2018 إىل 	 
الثــاين لعــام 2019 – وهــو أول  الربــع  %12.3 يف 

انخفــاض لــه منــذ عــام 2016.

ــا يف 	  ــًنا ملحوظً ــاء تحس ــة النس ــدل بطال ــهد مع ش
الربــع الثــاين مــن عــام 2019، حيــث وصــل إىل 31.1% 
ــع األول مــن نفــس العــام. بعــد أن كان %31.7 يف الرب

كان منــو االســتهالك قــد بلــغ ثالثــة أضعاف متوســط 	 
ــن  ــالل العام ــن خ ــة دول العري ــوه يف مجموع من
2014 و2015، لكنــه تراجــع بشــكل كبــري بعــد انخفــاض 

ســعر النفــط.

وفًقــا لــوزارة املاليــة، ارتفــع مقــدار االســتهالك 	 
 2019 عــام  مــن  الثــاين  الربــع  خــالل   69% بنســبة 
مقارنــًة بالربــع الثــاين مــن عــام 2018، ويعــود ذلــك 
ــاص،  ــاع الخ ــز القط ــج تحفي ــا برنام ــباب منه ــدة أس لع
حســاب  وبرنامــج  املــرأة،  توظيــف  نســب  وارتفــاع 
تــم  التــي  املعيشــة  تكاليــف  وبــدالت  املواطــن، 

اإلعــالن عــن متديدهــا ملــدة عــام إضــايف.

ــران 	  ــن يظه ــمن البياني ــن أن الرس ــم م ــىل الرغ ع
دول  ومجموعــة  اململكــة  بــن  بالتوجــه  تشــابهاً 
املبــارش  األجنبــي  االســتثار  أن  إال  العريــن، 
باململكــة شــهد انخفاًضــا أكــر حــدة بعــد عــام 2015 

العريــن. مبجموعــة  مقارنــة 

ــتثار 	  ــدالت االس ــدأت مع ــام 2018، ب ــن ع ــًة م - بداي
وســد  رسيًعــا  التعــايف  يف  باململكــة  األجنبــي 

باإلنخفــاض. حدثــت  التــي  الفجــوة 

شــهدت االســتثارات األجنبيــة املبــارشة منــًوا كبريًا 	 
ــة  ــبة %10 يف نهاي ــت بنس ــث ارتفع ــام، حي ــذا الع ه
الربــع الثــاين مــن عــام 2019، مقارنــًة بالربــع الثــاين 

مــن عــام 2018.

املصدر: اقتصاديات التداول، الهيئة العامة لإلحصاء *باستثناء جنوب إفريقيا

املصدر: البنك الدويل *باستثناء الصن **باستثناء الواليات املتحدة واليابان

جميع األرقام الفعليةاملصدر: البنك الدويل
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تطــويـــر االقتصـــاد

معدل البطالة )تقديرات منظمة العمل الدولية( رسم بياين 11 |

منــو االســـتهالك الخــــاص رسم بياين 12 |

االستثار األجنبي املبارش، صايف التدفقات
)نسبة مئوية من إجايل الناتج املحي اإلجايل(

رسم بياين 13 |
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ركــزت اململكــة مؤخــرًا عــىل تحســن ورفــع مســتوى القطــاع املــايل ليصبــح قطاًعــا متنوًعــا وفعــااًل لدعــم 

ــالق  ــالل إط ــن خ ــه م ــادة كفاءت ــتثارات  وزي ــل واالس ــرات والتموي ــز املدخ ــي  وتحفي ــاد الوطن ــة االقتص تنمي

مبــادرات رئيســية:

برنامــج تطويــر القطــاع املــايل: يهــدف الربنامــج إىل تطويــر 

املؤسســات  متكــن  خــالل  مــن  الســعودي  املــايل  الســوق 
ــايل  ــط امل ــز التخطي ــاص وتعزي ــاع الخ ــو القط ــم من ــة  ودع املالي
ــام  ــالل ع ــداف خ ــدة أه ــق ع ــج تحقي ــزم الربنام ــا يعت ــليم. ك الس
2020 هــي: زيــادة حجــم األصــول املــايل ، وزيــادة حصــة املنشــآت الصغــرية واملتوســطة مــن القــروض البنكيــة مــن 
2 ٪ إىل 5 ٪ وزيــادة أصــول أســواق املــال )الــذي يشــمل إجــايل القيمــة الســوقية لألســواق املحليــة و إصــدارات 

الديــون املســتحقة املســجلة يف البورصــة( وزيــادة حصــة املعامــالت غــري النقديــة لتصــل إىل 28 ٪ .

وفًقــا لذلــك ، نجــح الربنامــج يف تحقيــق بعــض هــذه األهــداف يف عــام 2019 مــن خــالل رفــع نســبة قــروض الــركات 
ــذب  ــة إىل ج ــة الهادف ــراءات املالي ــن اإلج ــد م ــالق العدي ــم إط ــا ت ــوك إىل ٪5.9 ك ــن البن ــطة م ــرية واملتوس الصغ
املســتثمرين األجانــب، مــا أدى إىل وصــول نســبة األســهم التــي ميتلكهــا املســتثمرون األجانــب يف تــداول خــالل 
الربــع الثالــث مــن عــام    2019 إىل ٪8.58، كــا تــم إطــالق مبــادرة فنتــك الســعودية )Saudi FinTech  ( والــذي يهــدف 

إىل زيــادة املعامــالت الرقميــة )غــري النقديــة(  إىل ٪36 مــن إجــايل املعامــالت.

 وقــد كان االكتتــاب العــام لركــة أرامكــو وإدراج أدوات الديــن الحكوميــة يف »تــداول« مــن األســباب الرئيســية لزيــادة 
أصــول أســواق رأس املــال.

هنــاك تحــركات جــادة لتوســيع املعامــالت املرفيــة املاليــة ومنوهــا ، األمــر الــذي 
ســيؤدي إىل تنويــع املــوارد يف االقتصــاد الســعودي، ونتيجــة لتلــك الجهــود 
فقــد انضمــت تــداول يف الربــع الثالــث مــن عــام 2019  إىل مــؤرش  )MSCI( لألســواق 
الناشــئة، ومــؤرش ســتاندرد آنــد بــورز داو جونز  )S&P Dow Jones ( لألســواق الناشــئة.

تطور السوق املالية السعودية )تداول(:

 املبادرات ذات األولوية

النهوض بالقطاع املايل
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 أعلنــت أرامكــو وهــي الركــة األكــر ربحيــة يف العــامل عــن إدراج أســهمها يف ســوق األســهم الســعودي 

مــن خــالل أكــرب طــرح أويل عــام يف العــامل ، حيــث قدمــت ٪1.5 مــن أســهمها للعامــة ، ومــن املقــرر أن تجمــع 

ــخ. ــام يف التاري ــاب ع ــرب اكتت ــا  أك ــا يجعله ــعودي(، م ــال س ــار ري ــي )96 ملي ــار دوالر مري ــرب 25.6 ملي ــا يق  م

حيــث ســاهم ذلــك يف جعــل ســوق األســهم الســعودية )تــداول( يف املرتبة الســابعة عامليــاً من حيــث القيمة 

ــيولة يف  ــادة الس ــث زي ــن حي ــي م ــاز تاريخ ــة إنج ــام مبثاب ــاب الع ــد االكتت ــالق، ويع ــن اإلط ــط م ــن فق ــد يوم بع

الســوق مــا يســاهم  إىل دفــع التحــول االقتصــادي الــذي يســهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030  وتشــجيع 

التجــارة الدوليــة يف ســوق األســهم الســعودي.

املصدر: وكالة ريفنتف

أعىل 10 رشكات من حيث قيمة السوق ) املبالغ تقدر برليون دوالر أمريي( رسم بياين 14 |
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ــرادات النفــط ، حيــث  يواجــه االقتصــاد الســعودي بعضــاً مــن التحديــات كتباطــؤ االقتصــاد العاملــي ، وتراجــع إي
تتصــدر النزاعــات التجاريــة العامليــة قوائــم اتفاقيــات أوبــك بلــس، لكــن اململكــة تقــوم بجهــود جبــارة ملواجهة 

تلــك التحديــات مــن خــالل :

تحقــق اإلصاحــات املاليــة ، ودورهــا يف تنويــع مصــادر اإليــرادات وزيادة كفــاءة اإلنفــاق التشــغيي ولهذا 	 

اهتمــت اململكــة بزيــادة التنــوع يف مصــادر اإليــرادات مثــل التأشــرية الســياحية وبرنامــج اإلقامــة املميــزة، 
كــا أن خطــط تحســن اإلنفــاق ستتحســن أيًضــا مــع نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة

اإلصاحــات االقتصاديــة ودعمهــا للقطــاع الخــاص، وتشــجيع االســتثار ، وتعزيــز إجــايل الناتــج املحــي غري 	 

النفطــي مــن خــالل املشــاريع الضخمــة مثــل القديــة ونيــوم  ومــروع البحــر األحمــر وبرامــج الرؤيــة األخــرى.
يف حــن أن النظــرة املســتقبلية عــىل املــدى القصــري تبــدو ســلبية مقارنــة  بالقيمــة اإلســمية ، إال أن تعزيــز 
إجــايل الناتــج املحــي غــري النفطــي ومجموعــة كبــرية مــن املبــادرات املتعلقــة برؤيــة 2030 تظهــر نتائــج 

إيجابيــة مطمئنــة - وهــو مــا ســيتم إثباتــه يف الســنوات القادمــة.

 املصــدر: وزارة املاليــة – الســعودية E = املتوقــع ، B = امليزانيــة ، F= توقعــات مســتقبلية
                   18 = كا هو مقـــدر يف نهايـــــة عــام 2018 ، 19 = كا هـــو مقـــــدر اليــــــــــوم

املروفات اإليرادات

الرؤية املستقبلية 

نسبة الدين العام إىل 
إجايل الناتج املحي رسم بياين 16 |

تقديــــرات اإليـــــرادات 
والنفقــات املحـدثــــة رسم بياين 15 |

النمو الفعي إلجايل 
النــاتــــــج املحلـــــــــي رسم بياين 17 |
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رشكــة ســراتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــالء الرك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــالل فرعيه خ
كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــن باإلضاف ــارين املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرك
الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــالت والتميــز التشــغيي، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــالء يف كل منهــا.

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

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

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

حول رشكة سرتاتيجك جرز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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