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أعلنــت وزارة املاليــة الســعودية عــن ميزانيّــة اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 

ــن  ــزًءا م ــر ج ــذا التقري ــد ه ــمرب 2021. ويع ــهر ديس ــن ش ــر م ــاين ع 2022 يف الث

التــزام رشكــة ســراتيجك جــرز بتســليط الضــوء عــى أبــرز االســتنتاجات والتوقعــات 

املبنيــة عــى إعــان امليزانيــة الســنوية للمملكــة العربيــة الســعودية.

ســنقوم يف فصــول هــذا التقريــر مبراجعــة أداء اململكــة اإلقتصــادي واملــايل 

 2022 عــام  مليزانيّــة  الرئيســيّة  األفــكار  عــى  ســركز  كــا   ،2021 عــام  يف 

 ،2022 لعــام  الشــاملة  واملاليــة  االقتصاديــة  والتوقعــات  الكليّــة  وافراضاتهــا 

الرئيســية متوّســطة املــدى. وكذلــك األولويّــات 

ــة الحكومــة أن تســتمر يف تركيزهــا  ويســلط تقريــر ميزانيــة 2022 الضــوء عــى نيّ

عــى االســتدامة املاليــة. وعــى املــدى املتوســط، ســتحقق اململكــة خططهــا 

لضبــط أوضــاع املاليــة العامــة مــن خــال الركيــز عــى كفــاءة اإلنفــاق وزيــادة كل 

مــن اإليــرادات النفطيــة وغــر النفطيــة. ومــع انتعــاش أســعار النفــط وإنتاجــه، 

ــنوات. ــاين س ــذ مث ــة من ــض يف امليزاني ــق أول فائ ــة إىل تحقي ــدف اململك ته

ــة  ــق رؤي ــج تحقي ــى برام ــز ع ــدى يف الركي ــطة امل ــات متوس ــتمر األولوي ستس

االقتصــادي، وكذلــك  النمــو  2030 واالســتدامة املاليّــة واســتدامة مســتويات 

يف  واالســتثارات  املواطنــن  ورفاهيــة  االجتاعــي  اإلنفــاق  عــى  الحفــاظ 

املشــاريع العماقــة باإلضافــة إىل دعــم القطــاع الخــاص.

المقدمة
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يتحســن الوضــع املــايل للمملكــة العربيــة الســعودية بشــكل كبــر، مــا يعكــس النجــاح يف 
التعديــل املــايل للمملكــة وإعــادة هيكلــة املاليــة العامــة. تجــاوزت النفقــات بشــكل هامــي 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــام 2020. وم ــه يف ع ــت علي ــا كان ــل م ــت أق ــا مازال ــة ولكنه ــغ امليزاني مبل
تجــاوزت اإليــرادات كل مــن املبلــغ املتوقـّـع يف امليزانيــة لعــام 2021 وكذلــك املبلــغ الفعــي 
لعــام 2020. ورغــم تخطّــي اإلنفــاق املســتوى املحــّدد لــه يف امليزانيّــة لهــذا العــام، تشــر 

ــه  ــايض، ولكن ــام امل ــة يف الع ــدى وزارة املالي ــات ل ــن التوقع ــل م ــام 2021 أق ــو ع كان النم
ســّجل تحّســًنا مقارنــة بعــام 2020 بالتزامــن مــع انتعــاش أســعار النفــط والتعزيــز الــذي شــهده 
النشــاط غــر النفطــي مدعوًمــا مــن تخفيــف القيــود املفروضــة يف ظــل تفــي وبــاء الكورونا، 
باإلضافــة إىل تقــدم املبــادرات اإلصاحيــة يف القطاعــات الحكوميــة يف مجــاالت كفــاءة 

ــرادات. ــز اإلي اإلنفــاق الحكومــي وتعزي

يقّدر النمو الفعي 
للناتج املحّي 

اإلجايل بـ 
ومقارنة مع أقل من

االنخفاض بنسبة 20212020 ميزانية
2021

2.9%          -4.1%          3.2%         

الوضع املايل

الوضع االقتصادي

مراجعة موجزة

لعام 2021

  %40 أقل من املبلغ املحدد يف امليزانيّة
%71 أقل من عام 2020 

930 1,015
9.5%  

 ارتفاع مقارنة
 باملبلغ املحدد

يف امليزانية

5.6%
 أقل من عام 
2020

19%
 أعىل من 
عام 2020

2.5%
ارتفاع مقارنة 
باملبلغ املحدد 
يف امليزانية

إنــفـــــــاق
مليار ريال سعودي

إيـــــــرادات

85 مليــار ريــال عجـــز

مليار ريال سعودي

التقديــرات إىل انخفــاض يف العجــز وصــل إىل %2.7 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، مقارنــة بالـــ %11.2 التــي شــّكلها 
ــي  ــام 2015 والت ــز ع ــن ذروة العج ــا ع ــًنا ملحوظً ــجًا تحّس ــام 2020، مس ــايل يف ع ــي اإلج ــج املح ــن النات ــز م العج

بلغــت %15 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل، وذلــك بفضــل انتعــاش اإليــرادات اإلجاليــة.
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ــس  ــو دول مجل ــط من ــع متوس ــاوية م ــام 2021  متس ــعودية لع ــة الس ــة العربي ــو  يف اململك ــات النم ــاءت توقع وج
التعــاون الخليجــي الــذي توقّعــه صنــدوق النقــد الــدويل ولكــن النمــو كان أقــل مــن معظــم الــدول األخــرى املصــدرة 

للنفــط )الشــكل 1(. 

ــام  ــن ع ــف األول م ــط يف النص ــاج النف ــتمر يف إنت ــاض املس ــًدا باالنخف ــو مقيَّ ــوى يف النم ــاش أق ــق انتع  وكان تحقي
2021، وذلــك نتيجــة امتثــال اململكــة التفاقيــة منظمــة الــدول املصــدرة للنفــط )أوبــك + OPEC+( )الشــكل 2(. وبعــد قــرار 
ــط يف  ــاج النف ــدأ إنت ــهر، ب ــا يف كل ش ــل يوميً ــف برمي ــدار 400 أل ــاج مبق ــادة اإلنت ــو 2020 بزي ــهر يولي ــك+'' يف ش ''أوب
التوّســع مــرة أخــرى يف أغســطس 2021، ليصــل إىل 9.8 مليــون برميــل يف اليــوم يف شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه.

مراجعة موجزة

لعام 2021

الشكل 1: االنتعاش يف السعودية أقل من انتعاش نظرائها يف العامل
منو الناتج املحيل اإلجاميل الفعيل1

1 - التوقعات االقتصادية اإلقليمية لصندوق النقد الدويل ملنطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2021؛  
تقرير آفاق االقتصاد العاملي الصادر عن صندوق النقد الدويل، أكتوبر 2021؛ وزارة املالية السعودية.

2 -الهيئة العامة لإلحصاء
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الشكل 2: االنخفاض الكبري يف إنتاج النفط تعيق النمو يف النصف األول لعام 2021
منو الناتج املحيل اإلجاميل الفعيل2
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اســتناداً عــى تقديــرات حكوميــة ســابقة، أبقــت الحكومــة الســعودية مســتويات اإلنفــاق يف ميزانيــة عــام 2022 عى 
قيــم مقاربــة لســابقتها، وراجعــت الحكومــة أيًضــا توقّعــات اإليــرادات التــي يدفــع ارتفاعهــا انتعــاش الدخــل النفطــي 
وارتفــاع اإليــرادات غــر النفطيــة. ومــن املتوقّــع حــدوث فائــض بنســبة %2.5 مــن الناتــج املحــّي اإلجــايل يف عــام 

2022. كــا أن مســتوى الديــن العــام ال يــزال أقــل مــن ســقف الـــ %50 الــذي حددتــه الحكومــة.

ملحة عن

ميزانيّة 2022

ــرات  	 ــع التقدي ــاوي م ــال بالتس ــار ري ــارب 955 ملي ــا يق ــام 2022 م ــات يف ع ــايل النفق ــغ إج ــع أن يبل ــن املتوق م
ــض  ــرب لتخفي ــبء األك ــت الع ــد تحمل ــالية ق ــات الرأس ــدو أن النفق ــام 2021. ويب ــن ع ــبة %6 م ــل بنس ــابقة وأق الس
اإلنفــاق يف عــام 2021، مــع انخفــاض ســنوي بنســبة  %18 مــن عــام 2020. وسيســتمر هــذا التوّجــه يف عــام 2022، 
ــام 2021.  ــن ع ــبة %18 م ــك بنس ــالية كذل ــات الرأس ــة النفق ــاع ميزانيّ ــم اقتط ــة. وت ــان امليزاني ــه بي ــا يوضح ــا مل وفًق

ويبــّن التوزيــع القطاعــي للميزانيــة منطـًـا يف اإلنفــاق يتوافــق مــع منــط الســنوات الســابقة. وتــم تخصيــص 62.3%  	
مــن إجــايل النفقــات للتعليــم والجيــش والصحــة والتنميــة االجتاعيــة واألمــن.

ويف ميزانيــة 2022، حصلــت فئــة ''البنــود العاّمــة'' مبلًغــا قياســيًا مــن التمويــل ميثـّـل %19.1 مــن إجــايل النفقــات،  	
مسجًا ارتفاًعا من %12 عام 2021. ويتضّمن بند اإلنفاق هذا ''النفقــــات الخاصــــة بحصــــة الحكومــــة فــــي معاشــــات 

التقاعــد والتأمينــات االجتاعيــة، وتكلفــة الديــن، مخصــص حسـاب املوازنـة واإلعانــات'' وغرها.

1,045 955
12.3%  

 ارتفاع من عام
2021

6%
انخفاض من 
عام 2021

إنــفـــــــاق
مليار ريال سعودي

إيـــــــرادات

90 مليــار ريــال فائـــض

مليار ريال سعودي
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ملحة عن

ميزانيّة 2022

 الشكل 3: فائض عام 2022 سيكون األّول منذ 2013
اإلنفاق واإليردات والتوازن  )مليار ريال سعودي(3 

ــن   	 ــبة %12 م ــى بنس ــابقة وأع ــرات الس ــن التقدي ــى م ــام 2022 أع ــة ع ــرادات الحكومي ــون اإلي ــع أن تك ــن املتوق م
اإليــرادات الفعليــة لعــام 2021. وتـُـدرج اإليــرادات يف امليزانيــة مببلــغ 1,045 مليــار ريــال ســعودي، القيمــة األعــى 
منــذ عــام 2013. ويف أهــداف ميزانيــة 2022 واملبــادرات املخطــط لهــا عــى املــدى املتوســط، أبقــت اململكــة 
عــى سياســتها لتشــجيع النشــاط االقتصــادي الخــاص وتنويــع املــوارد االقتصاديــة لتقليــل االعتــاد عــى النفــط.

وللمــرّة األوىل منــذ عــام 2013، مــن املتوقـّـع أن يعــود رصيــد امليزانيـّـة إىل فائــض بنســبة %2.5 مــن الناتــج املحــّي  	
ــا بارتفــاع اإليــرادات.  ويف البدايــة كان توقــع العجــز لعــام 2022 يبلــغ 52 مليــار ريــال ســعودي  اإلجــايل مدفوًع
)%1.6 مــن الناتــج املحــي اإلجــايل(، مقابــل عجــز عــام 2021 الــذي بلــغ 85 مليــار ريــال ســعودي )%11.9 مــن الناتــج 

املحــي اإلجــايل(.

وتخطــط الحكومــة إلنفــاق النقــد الفائــض يف اســتثارات تســهم يف تنويــع االقتصــاد وتعزيــز االحتياطــات تحّســبًا  	
ألي تحديــات مســتقبليّة ميكــن مواجهتهــا. 

مــن املتوقـّـع أن يصــل الديــن العــام إىل 989 مليــار ريــال ســعودي يف 2022 )%25.9 مــن الناتج اإلجــايل املحي(،  	
بشــكل متســاٍو مــع معــدالت عــام 2021. ووفًقــا لتوقعــات الحكومــة متوّســطة املــدى، ســيبقى الديــن العــام ثابتًــا 

عــى 938 مليــار ريــال ســعودي يف الســنوات الثــاث املقبلــة.

3- وزارة املالية، اململكة العربية السعودية

0

500

1,000

20142015201620172018201920202021E2022B

1,
10

0

1,
00

1

83
0

93
0

1,
08

0

1,
06

0

1,
07

6

1,
01

5

95
5

1,
04

6

61
2

51
9

69
2

90
6

92
7

78
2

93
0

95
5

90 85

54

38
9

31
1

23
8

17
4

13
3

29
4

1,
04

5

اإلنفاق

اإليرادات

العجز

الفائض



9 8

ويفرض التوقّع منًوا مســـتمرًا يف النشـــاط االقتصادي املحـــّي، فضاً عن انتعاش يف مســـتويات الطلب العاملي 
وتحســـينات يف شـــبكات التوريـــد. ســـيكون النمو يف عـــام 2022 مدفوًعـــا من قبل التوســـع القـــوي للقطاع غر 
النفطـــي واالنتعـــاش املاحظ يف الناتـــج املحي اإلجـــايل النفطـــي. يف األرباع القادمة، ســـيعزز االســـتهاك 
الخـــاص النمو الرئيـــي. وانخفض عدد حـــاالت اإلصابـــة اليومية بفروس كورونـــا يف اململكة العربية الســـعودية 
بعد أن ســـجل أعى مســـتوياته يف أغســـطس، ما ســـمح بإعادة فتـــح االقتصاد، رغـــم أن االرتفـــاع الكبر يف عدد 
حـــاالت اإلصابة بســـالة »أوميكـــرون« )Omicron( من فـــروس كورونا قد يـــؤّدي إىل تجديد القيـــود. وقامت رشكة 
ســـراتيجك جرز بعرض التوقعـــات التفصيلية القتصاد اململكة العربية الســـعودية لعـــام 2022 يف تقرير آخر ميكن 

قراءته هنا.  

ســـتؤثر تغيرات أســـعار االحتياطي الفيدرايل وعوامـــل التضخم العاملية )مبـــا يف ذلك تكاليف الطاقة والشـــحن(، 
وكذلك زيـــادة الطلب اإلجايل املحـــي يف اململكة عى اتجاهات التضّخم املســـتقبلية. ووفـــق ما قاله معايل 
وزيـــر املالية األســـتاذ محمد بن عبـــد الله الجدعان، الـــذي تحدث عى هامـــش قمة مجموعـــة العرين يف روما 
يف أوائـــل نوفمرب، إّن اململكة العربية الســـعودية ســـتعيد النظر يف قـــرار خفض معدل رضيبـــة القيمة املضافة 

يف الســـنوات املقبلة، فقط يف لحظة تحّســـن الوضع املـــايل للحكومة.

يف حن أن امليزانية الســـعودية ال تكشـــف عن افراضات أســـعار النفط وإنتاجه، إاّل أنّه سبق 
ووضعـــت اململكة افراضات متحّفظة يف مـــا يتعلّق بالنفط.

تفرض ميزانيّة اململكة 
العربية السعودية لعام 

2022 منًوا بنسبة

توقّع التضّخم يف 
ميزانيّة 2022 بنسبة

اإلقليمـــي  االقتصـــاد  آفـــاق  تقريـــر  يف 
الصـــادر عن صنـــدوق النقـــد الدويل يف 
شـــهر أكتوبر، تـــم تقديـــر ســـعر التعادل 
الســـعودية العربية  للنفـــط يف اململكة 

دوالر أمرييك للربميل

أكرث تفاؤاًل من النسبة 
التي يتوقّعها صندوق 

النقد الدويل 

انخفاًضا عن مســـتويات عـــام 2021، مع تايش 
القيمـــة  رضيبـــة  الرتفـــاع  األســـايس  التأثـــر 

املضافـــة يف يوليـــو 2020.

منخفًضا 
من

2022

2022

20222021

2022

7.4%          

1.3%          

6775

4.8%          

االفرتاضات 

والتوقعات الكليّة 

لعام 2022

منو الناتج

املحّل اإلجاميل

 التضّخم

 أسعار النفط

دوالر أمرييك للربميلوإنتاجه

https://strategicgears.com/images/report/Saudi-Arabia-Economic-Outlook-2022.pdf
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االفرتاضات 

والتوقعات الكليّة 

لعام 2022

ارتفع ســـعر النفـــط إىل أعى مســـتوياته منذ عـــام 2014. وتراوح توقعات أســـعار خـــام برنـــت )Brent crude( لعام 
2022 بـــن 70 دوالرًا أمريكيًـــا للربميل مـــن قبل إدارة معلومـــات الطاقة )EIA( )بعد تعديله يف 8 ديســـمرب من ســـعر 
71.9 دوالر أمريـــيك الـــذي تّم توقعه يف شـــهر نوفمرب( و77 دوالرًا أمريكيًـــا للربميل من قبل باركليـــز )Barclays( و85 
دوالرًا أمريكيًـــا للربميل من قبل بنـــك جولدمان ســـاكس )Goldman Sachs(. ومن املتوقع أن تكون األســـعار مدعومة 
باالنتعـــاش االقتصـــادي العاملي وبالتايل ارتفـــاع الطلب عى النفط. ولكن ســـالة »أوميكـــرون« الجديدة من فروس 

كورونا تشـــّكل مخاطر ســـلبيّة عى الطلب العاملي وميكن أن تســـبّب بانخفاض يف األســـعار.

ويقـــدر صندوق النقد الـــدويل أيًضا أن يصل متوســـط إنتاج النفط الســـعودي إىل 9.91 مليون برميـــل يف اليوم يف 
العـــام 2022 مرتفعاً مـــن 9.10 مليون برميل يف اليـــوم يف عام 2021، وســـرتفع يف مايو 2022 مســـتويات اإلنتاج 
املرجعـــي للمملكة إىل جانب أربع دول أخرى أعضاء يف أوبك )الشـــكل 4( ما ســـيؤدي إىل زيـــادة يف إنتاج النفط.

ووفًقـــا ملنظّمة أوبك، مـــن املتوقع أن يرتفع الطلـــب العاملي عى النفط مبقـــدار 4.15 مليون برميـــل يوميًا بحلول 
عـــام 2022، مبتوســـط 100.6 مليون برميـــل يوميًا. ولكن ال يـــزال هناك عدم يقـــن حول االنتعاش يف الطلب بســـبب 
ســـالة فروس كورونا الجديـــدة »أوميكرون«. وســـبق أن قامت إدارة معلومـــات الطاقة بتعديل متوّســـط توقّعاتها 
للطلـــب العاملي عى النفـــط لعـــام 2022 إىل 100.4 مليون برميل يف اليـــوم بعد أن كان توقّـــع الطلب املُدرج يف 
تحديث شـــهر نوفمرب بقيمـــة 100.8 مليون برميل يف اليوم.  وســـتعتمد كذلك جودة دعم ســـعر النفط ومدته عى 
عـــدة عوامل أخرى، مبا يف ذلـــك منو االقتصاد الصينـــي ومقدار ما تشـــريه بكن يف العام املقبـــل، وقدرة الهند 
عـــى التعامل مع جائحـــة كورونا والحفاظ عى انتعاشـــها االقتصادي، وكذلك ما ســـيحدث للنمـــو العاملي )أكرث من 

%18 من النمو العاملـــي تحدده أوروبـــا والواليات املتحدة(.

الشكل 4: توقّع ارتفاع خط األساس السعودي إىل 11.5 مليون برميل يف اليوم يف مايو 2022
اإلنتاج املرجعي ألوبك4

0

2

4

6

8

10

12
0.5

0.15

0.15

0.5

اململكة العربية
السعودية

العراق

زيادة يف خط أساس مايو 2022
نحو شهر أبريل

إنتاج مرجعي إىل أواخر 
أبريل 2022

روسياالكويت

م
و

لي
با

ل 
مي

بر
ن 

و
لي

م

4- وزارة املالية، اململكة العربية السعودية
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مـــن املتوقع أن يصـــل إجايل اإليـــرادات إىل 1,045 مليار ريال ســـعودي يف عـــام 2022، أعى بنســـبة %18.3 من 
املســـتوى الفعي لعام 2021 بســـبب التحســـن يف أســـعار النفط وارتفاع اإلنتـــاج النفطي املتوقع. يبـــدو أن تأثر 
جائحـــة كورونـــا عى إيـــرادات النفـــط الســـعودية حتى اآلن أقـــل بكثر من تأثـــر صدمة أســـعار النفط لعـــام 2014 
)الشـــكل 5(. ستســـهم إيرادات النفـــط املرتفعـــة املدرجـــة يف املوازنة يف تقليـــص عجز املوازنـــة ودعم قدرة 
القطـــاع العـــام عى مواصلة االســـتثار يف مبادرات تنويـــع اإليرادات، ومســـاعدة الباد عى أن تصبـــح أكرث جاذبية 

لاستثار األجنبي املبارش. 

ويف أهـــداف ميزانيّة عام 2022 واملبـــادرات املخطّط لها عى املدى املتوّســـط، أبقت اململكة عى سياســـتها 
يف تشـــجيع النشـــاط االقتصادي الخـــاص وتنويع املـــوارد االقتصاديـــة لتقليل االعتـــاد عى النفط. ومنت بشـــكل 
ملحوظ املســـاهمة الســـنوية للدخل غر النفطي يف إجايل اإليرادات. وشـــكلت اإليرادات غـــر النفطية %40 من 
إجـــايل اإليـــرادات الحكومية بحلول عـــام 2021، مســـجلة ارتفاًعا من %27 عام 2015 )الشـــكل 6(. وتـــؤيت اإلجراءات 
التـــي اتخذتها وزارة املاليـــة لتنويع مصادر اإليـــرادات مثارها، وفًقا ملا يظهـــره االرتفاع الكبـــر يف حصة اإليرادات 
الرضيبيـــة مـــن إجـــايل اإليـــرادات )الشـــكل 7(. كانت خطط تنويـــع وزيادة مســـاهمة اإليـــرادات غـــر النفطية يف 
االقتصـــاد قيـــد العمل منذ ســـبعينيات القـــرن املايض، ولكنهـــا مل تحقق الكثر مـــن الزخم حتى الكشـــف عن رؤية 
اململكة 2030 يف عام 2016. ســـتعمل ســـراتيجك جرز عى تقييـــم أداء اإليرادات غر النفطية الســـعودية طوال 

جديد. تقرير  يف  املرحلـــة  هذه 

الشكل 5: تأثري جائحة كورونا عىل إيرادات النفط أقل من تأثري عام 2014
تغري اإليرادات5
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الشكل 6: اتجاه تصاعدي لحصة اإليرادات غري النفطية
توزيع إجاميل اإليرادات يف اململكة العربية السعودية6

الشكل 7: زيادة حصة اإليرادات الرضيبية من إجاميل اإليرادات
توزيع اإليرادات غري النفطية6
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6- وزارة املالية، اململكة العربية السعودية
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مـــن املتوقـــع أن تكون النفقات عام 2022 أقل بنســـبة %6 من النفقـــات الفعلية لعـــام 2021 و%3.5 أقل من ميزانية 
عـــام 2021. مـــن املتوقع كذلك أن تبلـــغ النفقات الرأســـالية 92 مليـــار ريال ســـعودي مقارنة بالنفقـــات الفعليّة 
لعـــام 2021 التي بلغت 112 مليار ريال ســـعودي. يف حن تـــم تخفيض النفقات الرأســـالية اإلجالية يف امليزانية، 
ســـتعتمد الحكومة عـــى صندوق االســـتثارات العامة والقطـــاع الخاص للحد من هـــذا التخفيض، وذلـــك عن طريق 
تحمـــل بعض أعباء النفقات الرأســـالية. وانخفضت حصة النفقات الرأســـالية الســـنوية من إجـــايل امليزانية خال 
الســـنوات الخمـــس املاضية من %18 من اإلجـــايل يف 2018 إىل حوايل %10 يف 2021 وتقـــدر بـ %9.6 من إجايل 

ميزانية عام 2022 )الشـــكل 8(.

وتـــّم وضـــع ميزانيّة لإلنفاق التشـــغيي بقيمة 863 مليار ريال ســـعودي، أقل بنســـبة %4.4 من مســـتويات اإلنفاق 
الفعـــي لعام 2021، وتشـــّكل فاتورة أجـــور العاملن أكرث من نصف قيمـــة اإلنفاق الجـــاري. وحافظت اململكة عى 
فاتـــورة األجـــور املرتفعـــة، مبا يف ذلـــك خال فرة الوبـــاء، وذلك كجـــزء من ضـــان التوظيف يف القطـــاع العام 

وتقليـــل التأثر عى االســـتهاك العام.

الشكل 8: حّصة فاتورة األجور من امليزانية بقيت مرتفعة
حّصة النفقات الرأساملية والتشغيلية من امليزانيّة اإلجامليّة7
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يبـــّن التوزيـــع القطاعـــي منطًا يف اإلنفـــاق يتاىش مـــع منط الســـنوات األخرة. تـــم تخصيص نســـبة %62.3 من 
إجـــايل امليزانيّـــة ملوارد التعليـــم والجيش والرعاية الصحيـــة واألمن. يشـــكل التعليم الحصة األكرب بنســـبة 19.4% 
من إجـــايل امليزانيـــة و%5.1 من الناتـــج املحي اإلجايل. وعى ســـبيل املقارنـــة، تعترب هذه النســـبة من الناتج 
املحـــي اإلجايل أعى منها يف كّل مـــن اململكة املتّحدة )%4.8( والهند )%3.1( وباملســـاواة مـــع الصن )5.2%( 

وأقل بشـــكل هامي من الواليات املتّحـــدة )6%( .

وشـــكلت فئة »البنود العامة« ثـــاين أكرب جزء من امليزانيـــة. وقد تلقت مبلًغا قياســـيًا من التمويـــل ميثّل %19.1 من 
إجـــايل اإلنفاق، ارتفاًعا من %12 يف عام 2021. ويتضمن بند اإلنفاق هذا ''النفقـــــات الخاصـــــة بحصـــــة الحكومـــــة 

فــي معاشـــــات التقاعــد والتأمينــات االجتاعيــة، وتكلفــة الديــن، مخصــص حسـاب املوازنـة واإلعانــات'' وغرها.

وشـــكلت القوات املســـلحة ثالث أكرب جزء من امليزانية بنســـبة %17.9 من اإلجايل. ولكن ميزانية اإلنفاق العســـكري 
انخفضـــت بقيمـــة %10 مقارنة بالعام 2021. كـــا أن ميزانية الصحـــة والتنمية االجتاعية للعـــام الجديد انخفضت مبا 

يقـــارب %28 مقارنة بالعام 2021 حن زادت نفقات الرعاية الصحية للســـيطرة عـــى جائحة كورونا.

الشكل 9: التعليم؛ املستفيد األكرب من امليزانية
تخصيص امليزانية حسب القطاع8

النفقـــاتالتوقعات املالية

8- وزارة املالية، اململكة العربية السعودية
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الفائض والدين العامالتوقعات املالية

مـــن املتوقع أن يبلغ فائض التـــوازن املايل 90 مليار ريال ســـعودي، للمرّة األوىل منذ عام 2013.  وسيســـتمر انتعاش 
اإليـــرادات النفطية يف دعم التوقعات املالية ويقـــرن ذلك بارتفاع اإليرادات غر النفطيّة وغرهـــا، باإلضافة إىل تعزيز 
كفـــاءة اإلنفاق وتطوير آلياتها. وبالتايل ســـتحقق اململكة يف نهاية املطاف أهدافها لاســـتدامة  املالية.  وســـيتم 
تحويـــل األموال الفائضة أوالً إىل احتياطيـــات الحكومة يف البنك املركزي، ثم إىل صنـــدوق التنمية الوطنية أو صندوق 
االســـتثارات العامة الســـتثارات إضافية ولزيادة االحتياطيـــات الحكومية يف حالة حدوث تحديات مســـتقبلية.  ويظهر 
إعـــان ميزانية 2022 كذلك نيّة الحكومة باالســـتمرار نحو تنويـــع توزيع ديون اململكة وتعزيز األســـواق املالية املحلية.

ومن املتوقـــع أن يصل الدين العام إىل 938  مليار ريال ســـعودي يف عام 2022 )%25.9 مـــن الناتج املحي اإلجايل( 
متســـاوياً مع معدالت عـــام 2021.  وعى الرغـــم من الفائض املتوقـــع يف 2022، تخطط الحكومة القـــراض حوايل 40 
مليـــار ريال من أســـواق الدين، معظمها إلعـــادة متويل الديون. كا ســـتصدر أول ســـنداتها الخـــرضاء لتمويل الجهود 

املتعلقة بهـــدف اململكة املتمثل يف أن تصبـــح خالية من الكربون بحلـــول عام 2060.

وال يـــزال الدين العام أقل من ســـقف الدين الحكومي املعّدل والـــذي تم رفعه إىل %50 مـــن الناتج املحي اإلجايل 
يف موازنـــة 2021 وذلك بعد أن تم تجاوز ســـقف الدين الســـابق املحّدد بــــ %30 عام 2020 )الشـــكل 10(. وفًقا لتوقعات 

الحكومة متوســـطة املدى، ســـيبقى   الدين العام ثابتًا عند 938 مليار ريال ســـعودي يف الســـنوات الثاث املقبلة. 

الشكل 10: سقف دين أعىل يوفّر فسحة مالية أكرب
نسبة الدين مقابل الناتج املحيل اإلجاميل يف السعودية9 
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%30 من الناتج املحيل اإلج�يل

9- وزارة املالية، الهيئة العامة لإلحصاء
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ميزانية

2021

 املبلغ

 الفعيل لعام

2021

 ميزانية

2022

 ميزانية

2023

849.0930.0903.0928.0إجاميل اإليرادات )مليار ريال سعودي(

إيرادات نفطيّة

إيرادات غري نفطية

990.01015.0955.0941.0إجاميل النفقات

13.0-52-85-141.0-عجز امليزانية )مليار ريال سعودي(

%0.4-%4.9-)% من الناتج املحيل اإلجاميل(

 1,026.0 937.0الدين )مليار ريال سعودي(

%31.7%32.7)% من الناتج املحيل اإلجاميل(

جدول امليزانية10

10- وزارة املالية، اململكة العربية السعودية

849.0930.01045.0968.0

558.0

372.0

990.01015.0955.0941.0

-141.0-85.090.027.0

-4.9%-2.7%2.5%0.8%

937.0938.0938.0938.0

32.7%29.2%25.9%26.9%
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تســـتمر الحكومة بالتزامها التّام نحو تحقيق مســـتهدفات رؤيـــة 2030. وكانت فوائد اإلصاحات عى مدى الســـنوات 
الخمس املاضية واضحـــة يف مرونة االقتصاد يف مواجهـــة جائحة كورونا.

تهـــدف اإلصاحات االقتصاديـــة عى املدى املتوســـط إىل ترسيـــع التحوّل االقتصـــادي وضان االســـتدامة املالية 
والعـــودة إىل مســـتويات النمو التي تســـبق الوبـــاء أو أعى منها. تســـاعد اإلصاحـــات املالية العامـــة عى تنويع 

مصـــادر اإليرادات وتحســـن كفاءة كل من اإلنفاق الرأســـايل والتشـــغيي.

يف الربـــع الثاين من عـــام 2020، خففـــت الحكومة من السياســـة املالية يف خضـــم أزمة الكورونـــا واإلغاق الذي 
تســـبّبت به األزمـــة، ولكنها أعادت تحديد هـــدف ضبط أوضاع املاليـــة العامة عى املدى املتوســـط يف موازنة 2021. 

وقد تـــم التأكيد عى ذلك أيًضـــا يف بيان امليزانيـــة لعام 2022.

ولتشـــجيع االســـتثار، أعلنت الحكومة عن »االســـراتيجية الوطنية لاســـتثار«، وعى مدى الســـنوات التســـع التالية 
)حتى عـــام 2030(، تهدف االســـراتيجية إىل جذب اســـتثارات بقيمة 12 تريليون ريال ســـعودي مـــن خال مجموعة 
من االســـتثارات املتزايدة من قبل صندوق االســـتثارات العامة والركات الســـعودية واالســـتثار األجنبي املبارش.

وبالنظر إىل املســـتقبل، فمن شـــأن االحتواء األرسع للوباء واالرتفاع املســـتمر يف أســـعار النفـــط واإلصاح الهيكي 
املســـتمر أن يعّزز النمو. وتشـــكل الظروف املســـتقبلية خطـــر تجّدد إجـــراءات اإلغاق يف حال ارتفعت حـــاالت اإلصابة 

بفـــروس كورونا مع ظهور ســـاالت جديدة، وضعف ســـوق النفـــط وزيادة املخاطـــر العاملية.

الخــامتــة



رشكــة ســراتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية. 
تضــم قامئــة عمــالء الرشكــة كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي 
ــات  ــات واملؤسس ــوزارات والهيئ ــن ال ــدد م ــك ع ــا يف ذل ــاص، مب والخ
االستشــارين  مــن  نخبــة  الرشكــة  لــدى  يعمــل  والــرشكات.  املاليــة 
املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر 
لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم حلــول اســراتيجية يف مجــاالت 
تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات التســويق والتواصــل، والبحــوث 
ــن  ــد م ــع العدي ــل م ــجل حاف ــا س ــغييل، وله ــز التش ــالت والتمي والتحلي

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 ــامن أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرشك ــريز«. تب ــراتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــام أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســراتيجك جــريز« أيــة ضامن
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــامل 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 جريز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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Strategic Gears is a Management Consultancy based in Saudi 
Arabia, with presence in Riyadh and Jeddah, serving clients across 
the country. Strategic Gears's clients include the biggest public 
and private sector organizations, including a number of ministries, 
authorities, financial institutions, and companies. The company 
utilizes its top notch local consultants, and global network of 
experts to offer strategic solutions in the fields of Strategy 
development, Strategic marketing & communication, Research & 
Analytics, and Operational Excellence, and have a proven track 
record with multiple clients in each.
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