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ملخص تنفيذي
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انعكـــس االنخفـــاض في أســـعار النفـــط العالميـــة منذ العـــام 2014 
علـــى إيرادات المملكة العربية الســـعودية األمـــر الذي دفع بحكومة 
المملكة إلى اتخاذ خطوات من شـــانها ترشـــيد اإلنفـــاق والعمل على 
تنويع مصادر دخـــل مختلفة لمواجهة تقلبات أســـعار النفط وتأثيرها 

على اقتصـــاد المملكة.

شـــهد منتصـــف العـــام 2016 إعـــان المملكة عـــن رؤيتهـــا الوطنية 
»رؤيـــة 2030« ، لتحدد مامح رحلـــة التغيير الجـــذري والطموح للوضع 
االقتصـــادي واالجتماعـــي وتضـــع خارطـــة طريـــق مدروســـة تســـمح 
بتحقيـــق األهـــداف االقتصاديـــة ذات األولوية وعلى رأســـها الحد من 
االعتمـــاد على النفـــط كمصدر دخل رئيســـي. كما أطلقـــت منتصف 
عـــام 2016 برنامج التحول الوطنـــي وبعد ذلك برنامـــج التوازن المالي 
بهدف ســـد العجز في ميزانيـــة الدولة بحلول العـــام 2020 والتي تم 

تحديثهـــا لتحقيـــق الموازنة بحلـــول العام 2023. 

صدرت هذا األســـبوع موازنة عـــام 2018 التي تتضمـــن النتائج الفعلية 
للســـنة المالية 2017. وقد سجل االقتصاد الســـعودي انكماشًا طفيفًا 
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي بنســـبة %0.5 علـــى إثر 

االنخفـــاض في اإلنتـــاج النفطي. 
وقد بلغت

256 مليار ريال440 مليار ريال
االيرادات غير النفطيةااليرادات النفطية

ســـاهمت في زيادة إجمالي إيـــرادات المملكة 
بنســـبة %34 لتصل 696 مليار ريال
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مـــن حيـــث المصروفـــات، اتبعت المملكة سياســـة مالية توســـعية 
حيث شـــهدت ارتفاعًا في النفقات بنســـبة %11.5 مقارنة بعام 2016 
لتصـــل إلـــى 926 مليار ريال. ممـــا أدى إلى عجز مالي مقـــدرا بـ 230 

مليار ريال، مســـجا تحســـنا بنســـبة  %26 عن العام 2016

بشـــكل عام ســـجلت الميزانية للعام 2017 تحسًنا في األداء وفعالية 
اإلنفـــاق وذلـــك يعـــود للجهـــود المبذولـــة لتنويـــع مصـــادر الدخل 
وترشـــيد اإلنفاق. وقـــد قامت وزارة الماليـــة بتمديد برنامـــج التوازن 
المالـــي مـــن 2020 إلـــى 2023، مما يـــدل على الوعـــي االقتصادي 

المـــرن للحد مـــن التأثير الســـلبي على االقتصاد الســـعودي 

ميزانيـــة عـــام 2018 هي األضخم فـــي تاريخ المملكـــة من ناحية 
اإلنفـــاق بزيـــادة %5.6 عـــن اإلنفاق في عـــام 2017 لتصـــل إلى 978 
مليـــار ريال. وبلغـــت مخصصات قطاعـــات التعليم والصحـــة والتنمية 

االجتماعيـــة والموارد االقتصاديـــة %45.3 من إجمالـــي الميزانية

ستشـــهد االيرادات غيـــر نفطية نموًا متوقعًا في عام 2018 بنســـبة 
%13.7 لتصـــل إلـــى 291 مليـــار ريـــال على إثـــر تطبيق ضريبـــة القيمة 
المضافـــة والمرحلـــة الثانية مـــن المقابـــل المالي علـــى الوافدين 

باإلضافـة إلـى عـدد مــــن المبـادرات واإلصاحــات

ستســـتمر المملكـــة فـــي عـــام 2018 بإنتـــاج النفط عنـــد معدل 10 
مليـــون برميل يوميًا تقريبًا بســـبب اتفـــاق أوبك مع الـــدول المنتجة 
خارج منظمة أوبك. وذلك ســـيؤدي الى اســـتمرار في تحســـن أسعار 
النفـــط، ولكـــن بوتيرة أقـــل، ومن المتوقع أن يســـاهم فـــي ارتفاع 

االيـــرادات النفطيـــة للمملكة إلـــى 492 مليار ريال 

مـــن المتوقع أن يبلـــغ العجز 195 مليار ريال خال عـــام 2018، على أن 
يتـــم تمويل العجـــز عن طريق الســـحب من االحتياطي وإصـــدار الدين 
في األســـواق المحليـــة والعالمية للحد من الضغط على مســـتوى 

السيولة  
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مقدمة
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خال الســـنوات الماضية اعتمـــدت المملكة العربية الســـعودية على 
مصـــادر الدخـــل النفطية لإلنفـــاق والدفع باتجـــاه التنميـــة. مما خلق 
ارتباًطا وثيًقا بين قدرة المملكة اإلنفاقية ومســـتويات أســـعار النفط.

1994 – 1992
 فـــي الفتـــرة التي تلت حـــرب الخليج تناقص اإلنفـــاق الحكومي 
بمـــا يقـــارب %30 نتيجـــة تراجع أســـعار النفط خال هـــذه الفترة 

وبالتالـــي تراجعت اإليـــرادات الحكومية بمـــا يقارب 25%

1999-1997
تهـــاوت أســـعار النفط مجـــدًدا خـــال هـــذه الفترة، األمـــر الذي 
أدى إلـــى انخفاض اإليـــرادات الحكومية بشـــكل أدى إلى خفض 

النفقـــات واتخاذ إجراءات تقشـــفية

2014-2002
نتيجة الرتفاع أســـعار النفط خال هذه الفترة وســـعي المملكة 
الحثيث للدفع باتجاه وتيرة متســـارعة للتنمية استمرت الميزانيات 
المتتالية بالتوســـع فـــي اإلنفاق حيـــث ارتفعت إيـــرادات الدولة 
مـــن 234 مليار ريال فـــي عام 2002 إلى 1.1 ترليـــون ريال في عام 
2014 مثلـــت اإليـــرادات النفطيـــة مـــن مجملهـــا %88. تخلل هذه 
الفتـــرة ارتفاع في مســـتوى الفوائض مـــن الميزانيـــة وبالتالي 
مســـتوى االحتياطي العام كذلـــك. كما انخفضت ديـــون الدولة 

إلى أقل مســـتوياتها

تأثـــرت إيرادات المملكـــة في العـــام 2009 عقب األزمـــة االقتصادية 
العالميـــة ، إال أنها لم تتأثـــر اقتصاديا باألزمة مقارنة ببقيـــة دول العالم

شـــهد العـــام 2015 تراجًعـــا حاًدا فـــي أســـعار النفط ممـــا أدى إلى 
انخفـــاض إيـــرادات الدولة بنســـبة %41. األمر الذي نتـــج عنه عجز في 

ميزانيـــة العـــام 2015 بقيمـــة 362 مليار ريال

نظرة تاريخية
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برنامج التوازن المالي

بعـــد االنخفاض الكبيـــر في أســـعار النفط خـــال الفتـــرة 2016-2014 
وإعـــان المملكـــة عن أعلى عجـــز فـــي ميزانيتها بقيمـــة 362 مليار 
ريـــال والتحـــول من فائـــض بقيمـــة 180 مليار ريـــال في العـــام 2013 ، 
عزمـــت المملكة على إجـــراء عدد من اإلصاحـــات االقتصادية والمالية 

والتي كان مـــن ضمنها برنامـــج التـــوازن المالي 2020.

تم إطـــاق برنامج التوازن المالـــي في عام 2016 للوصـــول بالمملكة 
إلـــى التـــوازن المالي بحلـــول العـــام 2020 علـــى الرغم من األســـعار 
المنخفضـــة للنفـــط. ويقصـــد بالتـــوازن المالـــي تســـاوي اإليـــرادات 

بالنفقات. 

مـــن الجدير بالذكـــر أن وزارة الماليـــة أعلنت مؤخًرا عـــن مراجعة لخطة 
التـــوازن المالـــي وفًقا للمســـتجدات والظـــروف الراهنة تشـــمل تأخير 
تحقيـــق التـــوازن المالي حتى العـــام 2023 تجنًبا ألي آثـــار جانبية قد 

تقـــود إلى تباطـــؤ االقتصاد.

أهم المحاور التي يركز عليها برنامج التوازن المالي 
تحســـين وترشـــيد اإلنفاق الرأســـمالي التشـــغيلي، مـــع تركيـــز 

اإلنفاق علـــى المشـــاريع األكثر اســـتراتيجية 

توجيه الدعم وتمكين المواطنين من االستهاك بمسؤولية

تنمية اإليرادات غير النفطية

استدامة النمو االقتصادي في القطاع الخاص 
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تحسين وترشيد اإلنفاق الرأسمالي التشغيلي  
خـــال الســـنوات الماضيـــة ، عانت المملكـــة العربية الســـعودية 
من تجـــاوز النفقـــات الفعلية لتقديـــرات الموازنـــات. األمر الذي 
دعى إلجـــراءات حول اإلدارة المالية وترشـــيد اإلنفـــاق. ولعل من 
أهم هذه اإلجراءات تأســـيس مكتب ترشـــيد اإلنفاق الرأســـمالي 

واإلنفاقي الحكومي. 

توجيه الدعم وتمكين المواطنين من االستهالك بمسؤولية
فـــي الوقت الحالي ، تعتبر أســـعار المـــاء والكهرباء مدعومة 
بنســـبة %80 ، الجهـــود الحاليـــة ســـتعمل على خفض الســـعر 
لتصـــل أســـعار هـــذه الخدمات إلـــى األســـعار المرجعيـــة مما 

ســـيوفر 209 مليار ريـــال بحلول العـــام 2023
تم األخـــذ بعين االعتبار عند تطبيق هذه السياســـات األثر على 
العائـــات ذات الدخـــل المنخفض والمتوســـط  وذلـــك بإطاق 
برنامـــج حســـاب المواطن الذي ســـيعمل علـــى تعويض هذه 
األســـر والحد مـــن األثر على المســـتوى المعيشـــي للمواطنين

تنمية اإليرادات غير النفطية 
في ظـــل الوضـــع الحالـــي بـــدى واضحًا ضـــرورة تنويـــع مصادر 
الدخل وعـــدم االعتماد على اإليرادات النفطية كمصدر رئيســـي 
للدخـــل. وبالنظـــر إلى مجموعة العشـــرين نرى أن اإليـــرادات غير 
النفطيـــة تســـاهم في مـــا يقـــارب %70 إلى %100 مـــن اإلنفاق 
الحكومـــي. وقـــد بـــدأت المملكـــة بإعـــان وإطـــاق عـــدد من 

البرامـــج والمبـــادرات لتعزيز اإليـــرادات غيـــر النفطية مثل:
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العام 2016 : 
زيادة رسوم التأشيرات 

زيادة رسوم الخدمات البلدية 

العام 2017 : 
زيـــادة المقابل المالي علـــى الوافدين العامليـــن ، والمرافقين 

التابعيـــن للعمالة الوافدة. 

نشـــرت ســـتراتيجيك جيرز تقريـــرًا مفصـــًا عن اآلثـــار المتوقعة 
للمقابـــل المالي )الرجـــاء الضغط هنـــا لانتقـــال للتقرير(

إطـــاق الضريبة االنتقائية على منتجات معينة مثل مشـــروبات 
الطاقة و التبغ  

العام 2018 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة ) %5 ( والتي تشـــمل مجموعة من 

السلع والخدمات  
نسبة إيرادات دول مجموعة العشرين إلى المصروفات 201٥

شكل رقم ) 1(
المصدر: وثيقة برنامج التوازن المالي 2020

تم استثناء اإليرادات النفطية لجميع الدول التي يشكل النفط مصدرًا مهمًا لدخلها

https://docs.wixstatic.com/ugd/f74cc7_ab72affa37824bafa5dfb7ac9b788bf7.pdf
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استدامة النمو االقتصادي في القطاع الخاص
في ظل تزايد البطالة بين المواطنين وتباطؤ الناتج المحلي  اإلجمالي 
و ســـوء حالـــة ميزان المدفوعـــات كانت الحاجة ملحة لدعم منشـــآت 

القطاع الخاص لضمان المستهدفات التالية :  

رفـــع حصة الناتـــج المحلي اإلجمالـــي من القطـــاع الخاص غير 
النفطي مـــن %40 إلى 65% 

رفع حصة المحتوى المحلي من النفقات من %36 إلى 50% 

رفـــع حصة الصادرات من الناتج المحلـــي اإلجمالي غير النفطي 
من %16 إلى 50% 
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ميزانية العام 2017
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نتائج السنة المالية 2017

حـــددت موازنـــة العـــام 2017 حجـــم اإليـــرادات النفطيـــة المتوقعة بـ 
480 مليـــار ريال ســـعودي إال أن اإليـــرادات النفطية الفعليـــة بلغت ما 
يقـــارب 440 مليـــار ريال نهاية العام 2017. أي أنهـــا كانت أقل بـ %8 من 
المتوقـــع وكان العامل الرئيســـي في ذلك اتفاق خفـــض انتاج النفط 

مليـــون برميل يوميًا  10 إلى 

ومن جانـــب آخر ، فقد حـــددت موازنة العام 2017 حجـــم اإليرادات غير 
النفطيـــة المتوقعة بـ 212  مليار  ريال فيمـــا كان مجموع اإليرادات غير 
النفطيـــة فـــي نهاية العـــام 2017 ما يقـــارب 256 مليار ريال مســـجلًة 

ارتفاعًا بنســـبة %21 مقارنـــة بما تم توقعه بدايـــة العام 2017 

وقـــد يعود هـــذا االرتفاع إلـــى السياســـات  األخيرة التي تـــم فرضها 
وتطبيقهـــا ومن ذلك رســـوم المرافقيـــن للعمالة الوافـــدة والضريبة 

االنتقائيـــة على بعض الســـلع كمنتجـــات التبغ ومشـــروبات الطاقة

وبالمجمـــل فقـــد بلغـــت إيـــرادات العـــام 2017 أكثـــر مـــن اإليـــرادات 
المتوقعـــة بمـــا يقـــارب 4 مليـــار ريـــال

مقارنة تقديرات اإليرادات في موازنة 2017 بالنتائج الفعلية )مليار ريال (

شكل رقم )2(
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حـــددت موازنة العـــام 2017 حجم اإلنفاق التشـــغيلي المتوقـــع بـ 716 
مليار ريال ، إال أن اإلنفاق التشـــغيلي في نهاية العـــام 2017 قد بلغ 746 

مليـــار ، متجاوزًا الميزانيـــة بما يقارب 4%

ومـــن جانب آخر ، فقـــد حددت موازنة العـــام 2017 حجم اإلنفاق الرأس 
مالـــي بما يقـــارب 174 مليار ريـــال فيمـــا كان اإلنفاق الفعلـــي الرأس 
مالـــي في نهاية العـــام 2017 ما يقـــارب 180 مليار ريال بنســـبة أعلى 

%3 مـــن ما تـــم توقعه في بدايـــة العام 2017 

وبالمجمـــل فيعتبر االنفـــاق الفعلي لعام 2017 أعلـــى بما يقارب  36 
مليـــار ريال من اإلنفاق الـــذي تم توقعه فـــي الميزانية

مقارنة تقديرات النفقات في موازنة 2017 بالنتائج الفعلية )مليار ريال(

شكل رقم )3(
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ياحظ خال الخمس ســـنوات الماضية أن اإليـــرادات غير النفطية قد نمت 
بنســـبة %111 إال أن العام األخير قد شـــهد انموًا ملحوظًا  حيث كان مقدار 

النمو في العام 2017 38%

وأما مـــا يتعلق باإليرادات النفطية، فإن اتفاقيـــة خفض االنتاج النفطي 
ألوبـــك والدول األخـــرى المشـــاركة كان قد انعكس على أســـعار النفط 
خـــال العـــام 2017. فقد ارتفعت أســـعار النفط بما يقـــارب %25، وبذلك 
بلغـــت اإليـــرادات النفطية للمملكـــة 440 مليـــار ريال، مســـجلة ارتفاعًا 

ســـنويًا بنســـبة %32 على الرغم من انخفاض اإلنتاج بنســـبة 3%

تفصيل اإليرادات خالل السنوات الماضية )مليار ريال (

شكل رقم )4(
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ياحظ خـــال الســـنوات الخمس األخيرة التحســـن التدريجي في نســـبة 
االلتـــزام بالميزانية مـــن ناحية اإلنفـــاق الفعلي للدولة

ويجدر اإلشـــارة إلى أن اإلنفاق الفعلي تجـــاوز الميزانية بمعدل %4 خال 
العام 2017 مما يشـــير إلى زيادة واضحة ومســـتمرة في فعالية اإلنفاق 
 وااللتـــزام بميزانية الدولـــة في العاميـــن 2016 و 2017 مقارنـــة بالفترة 

) 2015 - 2012 (

وقد يعـــود هذا التحســـن الكبيـــر للعاميـــن 2016 و 2017 ألعمال مكتب 
ترشـــيد اإلنفاق اإلنفاق الرأس مالي والتشـــغيلي التابع لمجلس الشؤون 
االقتصادية والتنموية  وكذلك تأســـيس وحدة الشراء االستراتيجي اللذان 

ســـاهما في تحقيق وفـــورات بلغت 56 مليار ريال خـــال عام 2017

اإللتزام بتقديرات اإلنفاق خالل السنوات الماضية )مليار ريال (

شكل رقم )٥(
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عانـــت المملكة خال العاميـــن ) 2015 - 2016 ( من عجز يقـــدر بـ  362 مليار 
ريـــال و 311 مليـــار ريال على التوالـــي، وقد انخفض العجز فـــي العام 2017 
بنســـبة تصل إلـــى %26 مقارنـــة بالعـــام 2016، ويعود هذا التحســـن في 
الموازنـــة إلى ارتفاع أســـعار النفط مقارنـــة بالعـــام 2016 ، باإلضافة إلى 

االرتفـــاع في اإليـــرادات غير النفطية  

ويجدر اإلشـــارة إلى أن نســـبة العجز كنســـبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
قـــد انخفضت من %12.8 في العـــام 2016 إلى %8.9 فـــي العام 2017 

حـــددت  موازنـــة العـــام 2017 حجم العجز 
المتوقـــع بــــ 198 مليـــار ريـــال، إال أن نتائج 
العام 2017 بلغـــت 230 مليار ريال بفارق ما 
 يقـــارب %16  من ما تم توقعه بداية العام 

.2017

ارتفـــاع   إلـــى  األمـــر  هـــذا  ويعـــود 
المصروفـــات إلـــى 926 مليـــار ريـــال بـــداًل 
مـــن 890 مليـــار ريـــال بنســـبة أعلـــى بما 
يقـــدر %4 مـــن مـــا تـــم تقديـــره بدايـــة 
العـــام 2017. وقـــد تركـــزت المصروفـــات 
بنســـبة   2017 مـــن  الرابـــع  الربـــع  فـــي 
مرتفعة تصـــل إلـــى %46 الموجهة نحو 
 القطاع العســـكري, والتعليـــم, والصحة.

اإليرادات والنفقات خالل السنوات الماضية )مليار ريال (

مقارنة تقديرات العجز بالنتائج 
الفعلية لعام 2017 )مليار ريال (

شكل رقم )6(

شكل رقم )7(
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تزايـــد الدين العـــام خال األربع ســـنوات 
الســـابقة ليصـــل إلـــى  483 مليـــار ريال 
بمعدل نمو ســـنوي إجمالي يصل إلى 
%122. ويعـــود هذا االرتفـــاع إلى توجه 
الدولـــة لسياســـة االقتـــراض بـــدال مـــن 
اســـتخدام األصول األجنبية لســـد العجز 

المالـــي للدولة.  
وقد اســـتغلت الدولة تصنيفها الســـيادي االســـتثماري في إصدار ســـندات 
الدين في األســـواق العالمية بنســـب عوائد جيدة. وشـــهد إقبـــااًل كبيرًا من 
المستثمرين األجانب، األمر الذي يدل على الثقة المالية السياسية للمملكة. 

على الرغم من تزايد الدين العام للمملكة العربية السعودية، إال أن نسبته 
مـــن الناتج المحلي تمثل %17 وهي نســـبة منخفضـــة مقارنة ببقية دول 
الخليج ومجموعة العشـــرين والتي يمثل دينها العام كنسبة من إجمالي 

الناتج المحلي  نســـب أعلى من المملكة العربية السعودية 1 .

يجدر اإلشـــارة إلى أن التوقعات الحكومية تشير إلى أن الدين العام سيصل 
فـــي عام 2023 إلى 854  مليار ريـــال والذي يعادل %25 من الناتج المحلي 
اإلجمالي، ومع ذلك ســـتظل المملكة من الـــدول األقل عالميًا فيما يخص 
الدين العام إذ أن مؤشـــر الدين العام بلغ %70 من الناتج المحلي اإلجمالي 

حسب الصندوق النقد الدولي.2
1- يورو مونيتر  |   2- صندوق النقد الدولي

الدين العام خالل السنوات الماضية )مليار ريال (

مقارنة الدين العام للدول األخرى )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي (

شكل رقم )8(

شكل رقم )9(
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موازنة العام 2018
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فـــي الوقت الـــذي تراقب فيـــه أطياف المجتمـــع الســـعودي والدولي 
مجريات اإلصاحـــات االقتصادية التي تقوم بها المملكـــة في ظل الرؤية 
2030. أتـــى اإلعان عن ميزانيـــة عام 2018م مؤكًدا ســـير المملكة باتجاه 
مســـتهدفاتها بخطى ثابتة. حيث توسعت النفقات المقدرة لعام 2018م 

لتكون األكبر فـــي تاريخ المملكة.

أكبر ميزانية إنفاقيه في تاريخ المملكة. 

إضافة مؤشرات االقتصادي السعودي وتوقعات مستقبلية. 

أهم المؤشرات االقتصادية

توقعات مستقبلية للخمس سنوات القادمة

ماذا يميز الميزانية لعام 2018م؟

تقديرات اإلنفاق حسب العام )مليار ريال (

شكل رقم )10(
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تعزيـــز اإلنفـــاق الرأس مالـــي بزيادة تقـــارب %14 عن ســـابقتها في 
2017م. األمـــر الذي يســـاهم في:

خلق فرص وظيفية
تحسين مستوى المعيشة للمواطنين

جذب وتنمية االستثمارات

إضافة إلـــى االنفاق الـــرأس مالي المدرج فـــي الميزانية، فقد خصص 
صندوق االســـتثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني مبلغ 133 مليار 

ريال كاســـتثمارات التي ستســـاهم في تنمية االقتصاد السعودي 

أصـــدر الملك مؤخـــرًا حزمـــة تحفيزية بمقـــدار 72 مليار ريال وتشـــمل 
دعم ملحوظًا للمنشـــآت الصغيرة والمتوسطة  خال األعوام القادمة 
حيـــث تم توجيـــه 12 مليـــار ريال للحـــد مـــن التحديات التـــي يواجهها 
رواد األعمـــال. ومـــن المتوقع أن يكـــون لذلك األثـــر الواضح على نمو 
قطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوسطة حيث تســـتهدف الرؤية بزيادة 
مســـاهمة المنشـــئات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي إجمالـــي الناتج 

المحلي مـــن %20 إلى 35%

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي = 2.7%

نمو الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي = 3.7%

نمو االستثمار الخاص الحقيقي = 3.3%

ارتفاع اإلنفاق الحكومي = 5.6%

نمو االستهاك الخاص 0.4%

معدل البطالة )12%(

يتركز النشـــاط االقتصادي فـــي قطاعات مثل: الصناعـــات التحويلية، 
التشـــييد والبنـــاء، التعديـــن، الخدمات الماليـــة والتأميـــن والعقارات 

واإلتصاالت األعمـــال،  وخدمات 

التقديرات االقتصادية العامة
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التقديرات المالية

من المتوقع أن تواصـــل اإليرادات االرتفاع 
للســـنة الثالثة على التوالي خـــال العام 

2018 لتصل إلـــى 783 مليار ريال.

من المتوقـــع أن تنمو اإليـــرادات النفطية 
بواقـــع %11.8. ويعـــود إلى ذلـــك توقعات 
صمود أســـعار النفـــط عند مســـتويات 60 
دوالر للبرميـــل. كما أن تمديد اتفاقية خفض 
االنتـــاج النفطي بين الـــدول المنتجة للنفط 
داخـــل وخـــارج منظمـــة األوبك إلـــى نهاية 
2018 سيســـاهم إلى حـــد كبير في تقليص 

معدالت المخـــزون النفطي خـــال العام. 

كمـــا أنه من المتوقـــع أن تنمـــو اإليرادات 
غيـــر النفطيـــة بواقـــع )%13.7( لتصل إلى 
291 مليـــار ريال. هـــذه الزيـــادة تأتي نتيجة 
لتطبيـــق عدد مـــن المبـــادرات واإلصاحات 
االقتصادية مثـــل )خفض وترشـــيد الدعم، 
رســـوم المقابـــل المالي، رســـوم األراضي 
البيضـــاء، ضريبـــة القيمة المضافـــة، ضريبة 

وغيرها(. االنتقائية،  الســـلع 

ويجدر بالذكـــر أن اإليرادات 
النفطية في موازنة  غير 
بعد   37% تشـــكل  2018م 
أن كانت تقارب الـ %10 من 
ميزانيات  إيـــرادات  مجمل 

.2015 -  2002 األعوام 

اإليـــــرادات = 783
ارتفاع 12.5%

اإليرادات النفطية

اإليرادات غير النفطية

نمو 11.8%

نمو 13.7%

تقديرات اإليرادات حسب العام )مليار ريال (

شكل رقم )11(
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اإلنفاق 

شـــهدت موازنـــة 2018م المســـتوى األعلـــى للنفقات فـــي تاريخ 
المملكـــة بقيمة 978 مليار ريال بزيادة قدرها %5.6 عن العام الماضي  
وعلـــى الرغم مـــن أن نفقات المملكة في عـــام 2014م فاقت هذا 
الرقم حيث بلغـــت 1.1 ترليون ريال، إال أن تقديـــر النفقات في موازنة 

العام 2014 كان 855 مليار ريال انظر الشكل رقم )10( 

هـــذا التوســـع فـــي موازنـــة 2018م يعكـــس اســـتمرار  اإلصاحـــات 
والمبـــادرات فـــي ظل سياســـة ماليـــة توســـعية تحت مظلـــة رؤية 
2030. ومـــن المأمـــول أن يعمـــل هـــذا التوســـع فـــي  المملكـــة 
النفقات فـــي تعزيـــز البنية التحتية وجذب االســـتثمارات وتســـهيل 
إيصـــال الخدمـــات خصوًصا في ظـــل الزيادة الملحوظـــة في اإلنفاق 

الرأســـمالي مقارنـــة بعـــام 2017م )14%(

 المصدر: وزارة المالية
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توزيع تقديرات اإلنفاق حسب القطاع

شكل رقم )12(  المصدر: وزارة المالية
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العجز / الفائض في الميزانية

مـــن المتوقـــع أن يســـتمر العجز في االنخفـــاض للعـــام الرابع على 
التوالـــي حيث أنـــه من المقدر أن يصـــل العجز في العـــام 2018 إلى 
195 مليـــار ريـــال قبل أن يواصل انخفاضه إلى حين ســـد العجز بشـــكل 

كامـــل في عـــام 2023 وهو ما ينص عليـــه برنامج التـــوازن المالي

والجديـــر بالماحظة هنـــا أنه من الممكـــن أن يتم تجنـــب العجز من 
خـــال خفـــض االنفـــاق، إال أن المملكة ورغبـــة منها فـــي مواصلة 
تنميـــة العجلـــة االقتصاديـــة باتجاه أهـــداف رؤيـــة 2030، التي من 
أهمهـــا وصول حجم اقتصـــاد المملكة إلـــى المراتب الــــ 15 األولى 
علـــى مســـتوى العالـــم، وتكمـــن األهميـــة فـــي تعزيـــز النفقات 
وخصوًصـــا الرأســـمالية منهـــا إلجراء هذا التحـــول بعيًدا عـــن أي أثار 
اقتصاديـــة ســـلبية محتملة وخصوصا على المســـتوى المعيشـــي 

للمواطنين 

تقديرات العجز في الميزانية خالل األعوام القادمة )مليار ريال (

شكل رقم )13(
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االحتياطي العام

الدين العام

فـــي ظـــل اســـتمرار العجز فـــي الميزانيـــة خـــال عـــام 2018 ، فإنه من 
المتوقـــع اســـتمرار انخفاض الودائـــع الحكومية لدى مؤسســـة النقد 
الســـعودي بنســـبة %9.8 ليصل إلى 456 مليار ريال، الرقم الذي يعد عند 
مســـتويات جيدة بالمقارنة مع الدول األخرى.كما يؤكد إجمالي األصول 
األجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي متانة االستقرار المالي 

الســـعودي حيث بلغت 1.8 ترليون ريال بنهاية شـــهر أكتوبر

مـــن المتوقع أن يرتفع الدين بواقـــع %27 عن ما كان عليه في 2017م 
ليصل إلى 555 مليار ريال )20.4%( 1

كمـــا توضح الميزانية أن الدين لن يتجاوز حاجز الـ %25 من الناتج المحلي 
اإلجمالـــي بحلول 2023م، مما يجعل معـــدل الدين إلى الناتج المحلي 

اإلجمالي منخفًضا مقارنًة مع مســـتويات الدين لدى الدول األخرى.

1- البنك الدولي، تحليل استراتيجك جيرز

تقديرات االحتياطي العام خالل األعوام القادمة )مليار ريال (

تقديرات الدين العام خالل األعوام القادمة )مليار ريال (

شكل رقم )14(

شكل رقم )1٥(
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الخاتمة
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أدى اعتمـــاد المملكـــة التاريخي على النفط كمصدر رئيســـي للدخل 
إلى اختـــال التـــوازن المالي بعد االنخفـــاض الحاد في أســـعار النفط 
ابتـــداًء من العام 2014 .األمـــر الذي كان ســـيقود المملكة إلى توابع 
اقتصاديـــة خطرة لـــوال أن بدأت في العديد مـــن اإلصاحات االقتصادية 

والماليـــة العاجلة تحت مظلـــة رؤية 2030.

ومـــن الممكن رؤية ثمار هـــذه الجهود في نتائـــج ميزانية العام 2017 
حيث نـــرى انخفاض فـــي عجز الميزانية )كنســـبة من الناتـــج المحلي 
اإلجمالـــي( بنســـبة %2.6 وانخفـــاض فـــي التجـــاوز فـــي المصروفات 
بنســـبة %6 وزيادة ملحوظة في اإليـــرادات غير النفطية بنســـبة 38%. 
وعلـــى الرغم من زيادة الدين العام إلى نســـبة %17 من الناتج المحلي 

اإلجمالـــي إال أن ذلـــك ال يزال يعد معـــدل منخفض جّدا.

ومن المؤشـــرات التي تدل على نجاح الجهود المبذولة في المملكة 
لترشـــيد اإلنفـــاق وتحســـين اإلدارة الماليـــة ، اإلعان عن أكبـــر برنامج 
لإلنفـــاق الحكومي ضمن موازنـــة العام 2018. حيث مـــن المتوقع أن 

يتجـــاوز اإلنفاق الحكومـــي خال العـــام 2018 الترليون ريال.

وحســـب الموازنـــة للعام 2018 فمـــن المتوقع أن يتـــم تمويل نفقات 
العـــام 2018 مـــن مصـــادر دخـــل غير نفطيـــة بنســـبة تصل إلـــى 50% 
األمـــر الذي يعد مؤشـــًرا إيجابيا على سياســـات المملكـــة االقتصادية 
والماليـــة ودليل علـــى تحقيق المملكـــة للتقدم بخطـــى ثابته نحو 

تحقيـــق مســـتهدفات رؤية 2030.
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