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أ

علنــت وزارة املاليــة الســعودية عــن ميزانيــة

ويف الوقــت نفســه ،ال تــزال اململكــة ملتزمــة

التاســع مــن ديســمرب للعــام ٢٠١٩م ،ويعــد هــذا

نطــاق واســع مــن خــال برامــج تحقيــق الرؤيــة،

اململكــة العربيــة الســعودية لعــام  2020يف

التقريــر اســتمرا ًرا اللتــزام رشكــة ســراتيجك جــرز

بتســليط الضــوء عــى الــرؤى والتوقعــات مــن
إعالنــات املوازنــة الســعودية .ويف هــذا التقريــر،
نســلط الضــوء عــى أهــم األرقــام ذات العالقــة

لعامــي 2019 2018؛ ونقــارن بشــكل منهجــي بــن

التوقعــات الجديــدة والتوقعــات الســابقة ،إىل
جانــب إبــراز أهــم إنجــازات الجهــات الحكوميــة وإلقاء

نظــرة تفصيليــة عــى املســتجدات وتداعياتهــا
عــى التوقعــات املاليــة الســعودية .وباإلضافــة

إىل ذلــك ،ســوف نركــز عــى أهــم املبــادرات التــي
تــم تنفيذهــا هــذا العــام وأثــر هــذه املبــادرات يف

املســتقبل القريــب.

تشــر األرقــام الســنوية إىل أنــه عــى الرغــم مــن

أن التوقعــات االقتصاديــة تأثــرت ســل ًبا بالنزاعــات
التجاريــة العامليــة وانخفــاض أســعار النفــط؛ إال أن
تعزيــز إجــايل الناتــج املحــي غــر النفطــي جعــل

االقتصــاد الســعودي أكــر مرونــة ،حيــث تــم تعديــل

تقديــرات اإليــرادات والنفقــات لألعــوام  ٢٠٢٠و٢٠٢١

وم ٢٠٢٢لتقــل بشــكل ملحــوظ ،عــى الرغــم مــن
أنــه ال يــزال مــن املتوقــع أن يســتمر الديــن العــام

بنســبة أقــل مــن  30%مــن إجــايل الناتــج املحــي
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املحــدد مســبقًا.

بتمويــل ودعــم مشــاريع التحــول الوطنــي عــى
وكذلــك املشــاريع الضخمــة مثــل نيــوم ،ومبــادرات

تنويــع مصــادر اإليــرادات مثــل إطــاق التأشــرة

الســياحة وبرنامــج اإلقامــة املميــزة.

ويعــد منــو القطــاع الخــاص أيضً ــا مــن اإلنجــازات

الجديــرة بالذكــر وذلــك بفضــل الربامــج والصفقــات
التحفيزيــة للقطــاع الخــاص ،واملبــادرات األخــرى

التــي تــروج لتعزيــز مســتويات اســتثامرات القطــاع
الخــاص وتقلــل مــن الحاجــة إىل تدخــل الحكومــة
يف بعــض مشــاريع البنيــة التحتيــة .كــا أن إطــاق

نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة الجديــد
ومنصــة «اعتــاد» سيســاهم يف تحســن اإلنفــاق

والتحكــم فيــه عــى املــدى القصــر واملتوســط.
وبشــكل عــام ،ال يــزال اقتصــاد اململكــة عرضــ ً
ة

للتقلبات يف أســعار النفط؛ إال أن مجموعة اإلصالحات
الواســعة والشــاملة التــي تقــوم بها اململكــة كجزء
مــن برامــج الرؤيــة ،يتــم تنفيذهــا بالفعــل لتقليــل

االعتــاد عــى النفــط وبــدأت نتائجهــا يف الظهــور

عــال ،وســيظهر بشــكل أوضــح مع
بشــكل تدريجــي وف ّ

االقــراب مــن عــام .2030

امللخـص التنفيــذي
أدى انخفــاض أربــاح النفــط يف عــام  2019م والناجــم عــن إنخفــاض األســعار واإلنتــاج إىل

إنخفــاض ملحــوظ يف إيــرادات اململكــة ،ويف الوقــت نفســه تراجعــت النفقــات الفعليــة من

املتـوقـــع

خــال زيــادة كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي ،ونتيجــة لذلــك يظــل العجــز كــا هــو متوقــع مســبقا.

املصدر :وزارة املالية السعودية

يف الوقــت نفســه ،أدت التغيــرات يف توقعــات أســعار النفــط إىل مراجعــة األرقــام بأثــر

ســلبي لعــام  ،2020وتــم تعديــل اإليــرادات املدرجــة يف امليزانيــة لعــام  2020بنســبة17.1٪

املـوازنــة

أقــل عــا كان مقــدرا ً يف عــام  ،2019وباملثــل تــم أيضً ــا تعديــل النفقــات املدرجــة يف
امليزانيــة لعــام  2020ليتــم تحقيــق ذلــك بشــكل أســايس مــن خــال تحســن اإلنفــاق

التشــغييل باســتخدام نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة الجديــد.
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امللخـص التنفيــذي
تــم تلخيــص مجــاالت الرتكيــز املــايل واالقتصــادي يف اململكــة
عــى املــدى املتوســط يف الجــدول أدنــاه ،عــى أن يتــم

تناولهــا بالتفصيــل الحقًــا خــال التقريــر:

مـالــي
تنويع مصادر اإليرادات

زيادة الكفاءة

•إطالق برنامج اإلقامة املميزة

•مســاهمة القطــاع الخــاص يف قطاعــات امليــاه
والــرف الصحــي والطاقــة مــا يقلــل مــن الحاجــة
إىل اإلنفــاق الحكومــي فيهــا.

•تشجيع السياحة

•تحسني جمع الرضائب
•اكتتاب أرامكو

•قانون املنافسات واملشرتيات الحكومية

اقتصادي
تقليل الضغط االقتصادي

•متديد بدل غالء املعيشة  ،ملدة عام

تعزيز التوظيف

•السعودة،ودعم توظيف اإلناث

•برنامج حساب املواطن

تشجيع االستثامر املحيل واألجنبي

•نيــوم ،القديــة ،مــروع البحــر األحمــر ،صنــدوق تنميــة الســياحة ،صنــدوق
الثقافــة والرتفيــه الجديــد

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

تحســن الوضــع الراهــن.
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اإلنجـــازات والتوقعـــــات()5/1
ت ُركــز ميزانيــة  2020عــى متويــل املبــادرات والربامــج التــي تســاهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة  ،2030حيــث

يلخــص القســم التــايل أهــم إنجــازات عــام  ،٢٠١٩ومســتهدفات  ٢٠٢٠ألبــرز الــوزارات والهيئــات ذات العالقــة:

اإلنجازات ()2019
•ترميــم ( )583مدرســة ودعــم تنفيــذ ( )171مــروع تعليمــي جديــد يف العديــد مــن
املناطــق واملحافظــات
•إطــاق  32مركــ ًزا لتطويــر العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات يف 32
مدرســة يف جميــع مناطــق اململكــة
•تنفيــذ  54مبــادرة تشــمل( :إنشــاء املعهــد الوطنــي للتنميــة املهنيــة والتعليميــة،
وتطويــر املناهــج وإدراج اللغــة الصينيــة)
•إطالق برنامج «سفري  »2للمنح الدراسية

التوقعات ()2020
•استكامل تشييد ما يقارب  653مرشوع ،باإلضافة إىل ترميم  184مدرسة

اإلنجازات ()2019
•إطالق منصة إلكرتونية للتدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية
•تقديــم القــروض والربامــج التدريبيــة للمســتفيدين مــن الضــان االجتامعــي ،وكذلــك
مســاعدة أكــر مــن  22,000مســتفيد يف الحصــول عــى فــرص العمــل
•افتتاح  5دور رعاية اجتامعية لأليتام ذوي الظروف الخاصة
•اســتفادت  1,237موظفــة مــن برنامــج «قــرة» لتوفــر خدمــات رعايــة الطفــل للمــرأة
العاملــة
•املســاهمة يف زيــادة عــدد املنظــات غــر الربحيــة ،ويف عــام  2019تــم إنشــاء
 2,843منظمــة غــر حكوميــة

التوقعات ()2020
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•الوصــول إىل  300ألــف متطــوع يف إطــار الجهــود املبذولــة يف تطويــر قطــاع
املتطوعــن
•تحقيق األمتتة الكاملة لجميع خدمات الوزارة خالل عام 2020
املصدر .1 :تقرير ومؤمتر وزارة املالية لعام .2 2020حسابات وسائل التواصل االجتامعي الرسمية للوزارات .3 .التقارير السنوية الرسمية للوزارات

اإلنجـــازات والتوقعـــــات()5/2
اإلنجازات ()2019
•زيادة عدد الرشكات الصغرية واملتوسطة إىل ، 551,000مبعدل منو 13.7٪
•تعزيــز برنامــج (كفالــة) بحجــم  1.6مليــار ريــال ســعودي وبتمويــل قــدره  7مليــارات
ريــال ســعودي
•إطــاق نظــام ومركــز االمتيــاز التجــاري  ،الــذي يســاهم يف مســاعدة الــركات عىل
توســع التجــاري

التوقعات ()2020
•العمــل عــى دعــم املنشــآت الصغــرة واملتوســطة وتعزيــز دورهــا يف تنميــة
االقتصــاد
•زيــادة التمويــل التجــاري للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة والوصــول بهــا ملــا يحقق
أهــداف رؤيــة اململكــة

اإلنجازات ()2019
•إنشاء  275ألف فرصة عمل جديدة يف مختلف مجاالت قطاع االتصاالت
•رفع معدل توطني الوظائف يف القطاع إىل  44٪وزيادة توظيف اإلناث بنسبة 15٪
•تحقيــق تقــدم عاملــي إىل املركز الســادس عرش يف جــودة خدمات االتصــاالت وتقنية
املعلومات
•إطالق شبكة الجيل الخامس ،وهي الثالثة يف العامل من حيث الجودة

التوقعات ()2020
•دعــم وتزويــد جميــع الجهــات الحكوميــة بأحــدث التطــورات يف علــوم البيانــات
والــذكاء االصطناعــي لتحســن األداء ،خاصــة يف الطــرق والنقــل وإدارة الصناعــة
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اإلنجـــازات والتوقعـــــات()5/3

اإلنجازات ()2019
•توقيــع مــا يقــارب  84,000عقــد دعــم مــايل للمســتفيدين مــن صنــدوق التنميــة
العقاريــة ووزارة اإلســكان
•البدء يف بناء  96,000وحدة سكنية بنظام «البيع عىل الخارطة»
•إطــاق منصــة «بُنــاة املســاكن» لتســهيل تجربــة املســتفيدين يف بنــاء املنــازل،
والتــي تغطــي كامــل عمليــة البنــاء
•إطــاق منصــة «اســتدامة» ،والتــي ســيتم مــن خاللهــا تنفيــذ مجموعــة مــن اآلليــات
لرفــع جــودة أعــال البنــاء
•إطــاق منصــة لإلســكان تدعــم توفــر الوحــدات الســكنية ودفــع اإليجــارات للعائــات
املحتاجــة

التوقعات ()2020
•استهداف  360,000أرسة من خالل برامج التمويل العقاري ومتليك املنازل
•الوصول إىل  204,000عقد متويل عقاري
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اإلنجـــازات والتوقعـــــات()5/4
اإلنجازات ()2019
•أنشــأت وزارة الصحــة  4مراكــز لخدمــات قســطرة القلــب و  7مراكــز لعــاج األورام و 3
مراكــز للســمنة و  5مراكــز الضطرابــات النمــو والســلوك
•إطــاق  4أجهــزة روبوتــات جراحيــة ،معظمهــا مخصصــة للجراحــة العامــة واملســالك
البوليــة
•إنشــاء وتشــغيل عيــادات متنقلــة لتوفــر  10مركبــات لتقديم خدمــات الرعايــة الصحية
األوليــة للوصــول إىل املناطــق البعيــدة التــي ال تتوفــر بهــا خدمــات صحيــة مبعــدل
تغطيــة يبلــغ ٪ 84
•إطــاق  200عيــادة أســنان متنقلــة موزعــة يف مناطق اململكــة ،بالتعاون مــع وزارة
الرتبيــة والتعليــم ،إذ يقــدر عــدد املســتفيدين بأكــر مــن  150,000طالــب خــال العــام
الدرايس
•تشغيل  65سيارة إسعاف جديدة
•إطــاق برنامــج الرعايــة الصحيــة النموذجــي الحديث لتحســن خدمات الرعايــة الصحية
مــن خــال ســتة أنظمــة للرعاية
•تنفيــذ نظــام «وصفتــي» يف  600مركــز صحــي مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات
الصحيــة وضــان توفــر األدويــة

التوقعات ()2020
•افتتاح  10مستشفيات 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 عــى تاريــخ املريــض
الصحــي
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اإلنجـــازات والتوقعـــــات()5/5
اإلنجازات ()2019
•املوافقــة عــى زيــادة رأس مــال صنــدوق التنميــة الصناعيــة إىل  105مليــار ريــال
ســعودي
•تقليــل أثــر رضيبــة العاملــة الوافــدة عــى القطــاع  ،بتحمــل الحكومــة لهــا ملــدة
خمــس ســنوات
•إطــاق منصــة «تعديــن» لخدمــة املســتثمرين يف قطــاع التعديــن وتوفــر  22خدمــة
متنوعــة
•إنشاء مركز خدمة العمالء داخل مجمع الدوائر الحكومية
•إطــاق اإلصــدار األول مــن املنصــة اإللكرتونيــة كجــزء مــن مبادرة إنشــاء قاعــدة بيانات
متقدمــة لتطويــر الوصــول إىل املعلومات
•تحقيق  5مليارات يف الصادرات الصناعية

التوقعات ()2020
•إصالح الوضع الحايل للبنية التحتية الصناعية
•ابتكار محفزات للنشاط الصناعي
•إطالق مبادرة املسح الجيولوجي املعدين
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املبادرات ذات األولوية

تنـشـيــط الـســيــــاحـــــة
وا باململكــة هــذا العــام إىل جانــب كونــه أحــد أهــم النقــاط املحوريــة
يعــد قطــاع الســياحة أحــد أرسع القطاعــات منـ ً
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 عــى تعزيــز النمــو
االقتصــادي ،واملســاهمة يف زيــادة االســتثامرات باإلضافــة إىل توفــر فــرص العمــل.
وقد أطلقت اململكة عددًا من املبادرات واسعة النطاق لتحقيق تلك األهداف ،ومن بني تلك املبادرات:
مرشوعــات التطويــر الضخمــة :خــال العامــن املاضيــن ،تــم اإلعــان عــن مجموعــة مــن املرشوعــات الضخمــة التــي

تهــدف إىل تحقيــق حزمــة مــن األهــداف التــي مــن بينهــا الســياحة .ويعــد مــروع «نيــوم» أكــر تلــك املرشوعــات
حــا ،حيــث أنهــا مدينــة مســتقبلية جديــدة ســيتم بناؤهــا يف منطقــة تبــوك ،تهــدف إىل جــذب االســتثامرات
طمو ً

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
مميــزة ،باإلضافــة إىل تطويــر مناطــق جامليــة جديــدة بشــكل مســتدام حيــث مــن شــأنها زيــادة إيــرادات الســياحة
وإعــادة توجيههــا داخل ًيــا .أخــرا ً ســيكون املــروع الخاص بإنشــاء أكــر مدينــة ترفيهية رياضيــة يف العــامل «القدية»

عــى بُعــد  40كــم مــن الريــاض أحــد أكــر اإلنجــازات التــي ستســاعد عــى إعــادة توجيــه  30مليــار ريــال ســنويًا ينفقهــا
الســياح الســعوديون حال ًيــا بالخــارج.
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املبادرات ذات األولوية

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

لزيــارة اململكــة واالســتمتاع برتاثهــا الثقــايف ،وقــد تــم إصــدار مــا يقــارب  190.000تأشــرة ســياحة منــذ إطــاق نظام

قــا ملنتــدى اإلعــان عــن امليزانيــة ،إضافـ ً
ة إىل ذلــك
التأشــرة الســياحية وحتــى اإلعــان عــن ميزانيــة  2020وذلــك وف ً
تأمــل اململكــة يف اســتقبال  2-1مليــون ســائح يف عــام  ،2020ومــا يقــارب  100مليــون ســائح بحلــول عــام  ،2030وأن
تصبــح واحــدة مــن بــن أهــم  5وجهــات الســياحة يف العــامل.

املبلــغ املتوقــع إنفاقــه يف

الســياحة باململكــة عــام 2020

 12 – 6مليار ريال سعودي
التقديرات األولية لرشكة سرتاتجيك جريز

كل مــن الهيئــة العامــة للســياحة والــراث الوطنــي والهيئــة العامــة للرتفيــه والهيئــة
برامــج جــودة الحيــاة :تســعى ٌ
العامــة للرياضــة ووزارة الثقافــة إىل إعــداد أنشــطة ســياحية وترفيهيــة للمواطنــن واملقيمــن باململكــة ،وذلــك

ـا ســياح ًيا يف
بهــدف زيــادة مشــاركتهم يف األنشــطة الثقافيــة والبيئيــة والرياضيــة .تشــمل تلــك األنشــطة  11موسـ ً

جميــع أنحــاء اململكــة ،باإلضافــة إىل فعاليــات متنوعــة مثــل أســبوع التصميــم الســعودي ،وإطــاق برنامــج خــادم
الحرمــن الرشيفــن للعنايــة بالــراث الحضــاري للمملكــة .ومــن املتوقــع أن تســاهم هــذه املبــادرات يف تحســن
جــودة حيــاة األفــراد باإلضافــة تنويــع مصــادر االقتصــاد وتعزيــز االســتهالك.
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عــى الرغــم مــن أن أكــر هــذه املبــادرات قــد أُطلقــت بالفعــل ،إال أنهــا ســتؤيت مثارهــا بشــكل كامــل عــى مــدار

الســنوات القادمــة ،حيــث ســتصبح أكــر تطــو ًرا وابتــكا ًرا مبــرور الوقــت.

املبادرات ذات األولوية

نظرة عامة عىل امليزانية

أرقام املرصوفات واإليرادات السعودية
رسم بياين | 1
وفقا للمعطيات فإن زيادة العجز متوقعة
للعام 2020

أدت تقلبــات أســعار النفــط يف عــام  2019إىل انخفــاض
اإليــرادات قلي ـاً ،ومــع ذلــك فإنــه مــن املتوقــع أن تكــون
اإليــرادات أعــى مــن عــام  ،2018فقــد أمثــرت مبــادرات
تنويــع مصــادر اإليــرادات وفق ـاً لرؤيــة  2030عــن تخفيــف
حــدة إنخفــاض أســعار النفــط كــا يتجــى يف أرقــام
اإليــرادات غــر النفطيــة.
تواصــل الحكومــة بــذل الجهــود الراميــة إىل تنويــع
مصــادر اإليــرادات غــر النفطيــة يف مجــاالت مثــل

الرتفيــه والســياحة واالســتثامر األجنبــي والخصخصــة،
باإلضافــة إىل متويــل مشــاريع ضخمــة مثــل نيــوم،
كــا تعمــل الحكومــة جاهــدة عــى تطويــر وتحســن
اإلنفــاق التشــغييل مــن خــال مركــز تحقيــق كفــاءة
اإلنفــاق ونظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة
الجديــد ،ومــن ناحيــة أخــرى ســيبقى العجــز املــايل
تحــت الســيطرة عــى املــدى املتوســط ،نظــرا ً لتوفــر
االحتياطــي الحكومــي الــكايف وبقــاء مســتوى الديــن
العــام تحــت املعــدل املســتهدف.

جــدول  | 1تقسيم املرصوفات وفقًا للقطاع

•عــى غــرار الســنوات الســابقة ،تبقــى
األفضليــة يف امليزانيــة ثابتــة للثــاث
قطاعــات األوىل ،وهــي التعليــم والدفــاع
والصحــة والتنميــة االجتامعيــة.
•لعــام  ،2020تــم اإلعــان عــن خفــض يف
ميزانيــة كافــة القطاعــات عــدا قطــاع واحــد.
•يُالحــظ أن أكــر خفــض يف امليزانيــة كان
مــن نصيــب قطاعــات البنيــة التحتيــة والنقــل
والخدمــات البلديــة والدفــاع.
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•كــا يُالحــظ أن الزيــادة الســنوية الوحيــدة
كانــت يف بنــود امليزانيــة العامــة ،والتــي
شــملت عــى ســبيل املثــال مســاهمة
الحكومــة يف املؤسســة العامــة للتقاعــد
واملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتامعيــة
وغريهــا.
املصدر :وزارة املالية السعودية | املبالغ أعاله باملليار ريال سعودي

نظرة عامة عىل امليزانية

املبادرات ذات األولية

برنامج اإلقامة املميزة السعودي

مينــح برنامــج اإلقامــة املميــزة الســعودي والــذي تــم إطالقــه يف مايــو  ،2019حــق اإلقامــة الدامئــة
للوافديــن يف اململكــة باإلضافــة إىل منحهــم امتيــازات مل تكــن متاحــة لهــم مــن قبــل.

ينــدرج الربنامــج ضمــن رؤيــة  2030والتــي تهــدف إىل رفــع مســتوى معيشــة املقيمــن يف اململكــة
وتوفــر فــرص عمــل أفضــل للميزيــن منهــم مبــا يُســهم يف تعزيــز االقتصــاد الســعودي وتحقيــق عــدة
أهــداف للرؤيــة تنــدرج ضمــن محاورهــا الثــاث :مجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح.

أهداف برنامج اإلقامة املميزة السعودي:
•جــذب الوافديــن املؤهلــن :ســيعمل الربنامــج عــى 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 عــى تطويــر املنشــآت
الصغــرة واملتوســطة ،مــا ينعكــس إيجابــاً عــى الناتــج املحــي اإلجــايل.
•زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة :ستســاهم رســوم طلبــات اإلقامــة املميــزة يف زيــادة اإليــرادات غــر
النفطيــة للمملكــة.
التوســع املتوقــع للشــبكة االجتامعيــة والتجاريــة الدوليــة يف
•تعزيــز التجــارة واالســتثامر :سيســاهم
ّ
تعزيــز التجــارة الدوليــة.
•زيــادة الطلــب عــى الســوق العقاريــة :سيســاهم تدفــق الوافديــن للمملكــة واســتثامراتهم
املحتملة يف تحسني قطاع العقارات.
•الحــد مــن التحويــات املاليــة :سيســاهم الربنامــج يف الح ـ ّد مــن تحويــل رؤوس األمــوال إىل خــارج
اململكــة ،حيــث ســيتوفر للوافديــن الحريــة والحاميــة الالزمــة لضــخ مدخراتهــم ضمــن االقتصــاد
الســعودي.

يهــدف برنامــج اإلقامــة املميــزة إىل االرتقــاء بــاألداء االقتصــادي للمملكــة باإلضافــة إىل
تعزيــز قدرتهــا التنافســية عــى الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي ،وذلــك عــن طريــق اســتقطاب
مجموعــات أجنبيــة ذات كفــاءة قــادرة عــى االســتثامر داخلهــا ،مــا يخلــق فــرص عمــل
للمواطنــن الســعوديني ويســاهم يف الحــ ّد مــن االعتــاد عــى اإليــرادات النفطيــة.
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رسم بياين | 2

توزيع اإليرادات (نسبة مئوية من اإلجاميل)

يف حني تنخفض عائدات النفط ،فإن اإليرادات
غري النفطية يف طور التزايد كام هو مخطط له

يف حــن حققــت اململكــة زيــادة ســنوية ملحوظــة يف إجــايل

2020 B

اإليــرادات عــى مــدى  3ســنوات متتاليــة ،إال أن انخفــاض إيــرادات
النفــط يف عــام  2019قلــل مــن زخــم ذلــك االرتفــاع ،وال يــزال
إجــايل اإليــرادات أعــى بقــدر طفيــف يف عــام  2019مقارنــة

2019 E

بالعــام املــايض ،ويرجــع ذلــك بشــكل أســايس إىل دعــم
القطــاع الغــر نفطــي.

2018 A

كذلــك فإنــه مــن

املتوقــع أن تنخفــض عائــدات النفــط

يف  ،2020متأثــرة بقــرارات خفــض االنتــاج ملجموعــة
( أوبــك بلــس ) ،وانخفــاض أســعار النفــط ،غــر أن النمــو القــوي

2017 A

لإليــرادات غــر النفطيــة الناتــج عــن تنويــع مصــادر الدخــل املتزايــد،
وا واعـدًا يتــاىش مــع التوقعــات بــل ويتجاوزهــا ،وخالفا
يبــدو منـ ً

2016 A

ملــا حــدث عندمــا انهــارت النهيــار أســعار النفــط يف عــام 2015

فــإن اإليــرادات غــر النفطيــة تســاعد هــذه املــرة عــى تخفيــف
حــدة تقلــب أســعار النفــط.

2015 A

ويف ظــل اعتــاد االقتصــاد الســعودي إىل حــد كبــر عــى
النفــط فحــدوث مثــل هــذا االضطــراب أمـ ٌر متوقــع ،ومــع ذلــك فــإن

اململكــة تعمــل بجديــة عــى تقليــل االعتــاد عــى النفــط مــن
خــال اســراتيجيات جاريــة بالفعــل تعمــل عــى تنويــع مصــادر
دخــل واســعة النطــاق ،مــا يجعــل اململكــة تقلــل اعتامدهــا
عــى النفــط بشــكل تدريجــي.

رسم بياين  | 3أسعار النفط –خام برنت (دوالر لكل برميل)
انخفضت أسعار النفط يف عام  2019ومن املتوقع أن تواصل االنخفاض يف عام  ،2020مام أدى
إىل خفض اإليرادات املتوقعة يف امليزانية.

يوليو

يوليو
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طُبقــت اســراتيجيات تنويــع مصــادر اإليــرادات يف اململكــة خــال الســنوات املاضيــة مــا عــزز اإليــرادات غــر النفطيــة مــن خــال
مبــادرات مثــل رضيبــة القيمــة املضافــة ورســوم العاملــة الوافــدة ،وقــد تضاعفــت اإليرادات غــر النفطيــة تقريبا خالل الســنوات

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

ويتضــح مــن التفصيــل يف اإليــرادات الغــر نفطيــة أن الرضائــب عــى الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســالية والرضائــب عــى

التجــارة واملعامــات 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 غــر النفطيــة.

ويالحــظ أقــوى منــو يف قطــاع الرضائــب عــى الســلع والخدمــات حيــث حقق زيــادة هائلــة تعــادل  ٪ 850منذ عــام  ،2015وتشــكل

اآلن  44٪مــن إجــايل اإليــرادات غــر النفطيــة ،ونعتقــد أن هــذه الزيــادة هــي يف املقــام األول نتيجة ملبادرتــن وهي:
 )1رضيبة القيمة املضافة (:)VAT

 )2الرضيبة اإلنتقائية:

طُبقــت رضيبــة القيمــة املضافــة يف عــام  2018حيــث حققــت 60

بــدأت اململكــة العربيــة الســعودية فــرض رضيبــة

انخفــاض الحــدود الدنيــا إليــرادات الــركات التــي يتــم تســجيلها

الكامليــة ،ويقــدر مــا حققتــه الرضيبــة األوليــة عــى

مقارنــة بالســنة الســابقة ،كــا كان لرضيبــة القيمــة املضافــة تأثــر

بحــوايل  12.4مليــار ريــال ســعودي يف عــام ،2018

تــم جمعهــا واالســتفادة منهــا يف الرضائــب األخــرى– وميكــن أن

ســيزيد مــن تدفــق الرضائــب.

مليــار ريــال ســعودي خــال تلــك الســنة ،وقــد شــهد عــام 2019

عــى املــواد الضــارة وامللوثــات البيئيــة والســلع

يف برنامــج رضيبــة القيمــة املضافــة ،مــا ســيؤدي لنمــو ســنوي

التبــغ ومرشوبــات الطاقــة واملرشوبــات الســكرية

غــر مبــارش عــى إيــرادات الرضائــب األخــرى بســبب البيانــات التــي

وقــد أصــدرت زيــادة أخــرى يف عــام  2019مــا

يعــزى إىل ذلــك زيــادة إيــرادات الــزكاة بنســبة  31%يف عــام .2018

ويتوقع أن جزء كبري من اإليرادات غري النفطية/اإليرادات غري الرضيبية يعود لرسوم العاملة الوافدة:
رسوم العاملة الوافدة ورسوم املرافقني والتابعني:
يف عــام  ، 2019كانــت رســوم العاملــة الوافــدة  600ريــال ســعودي شــهريًا و 300ريــال ســعودي شــهريا بالنســبة
للمرافقــن والتابعــن ،وســتزداد قيمــة الرســوم مبــا قــدره  200ريــال ســعودي و 100ريــال ســعودي عــى التــوايل يف
را يف
عــام  ،2020حيــث بلــغ إجــايل هــذه الرســوم يف عــام  2018حــوايل  29مليــار ريــال ســعودي ،وســتحقق منـ ً
وا كبـ ً

عامــي  2019و.2020

رسم بياين  | 4توزيع اإليرادات غري النفطية
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كفـــاءة اإلنفــــاق
تحليل املرصوفات (نسبة مئوية من إجاميل اإلنفاق)
رسم بياين | 5
تظل توجهات اإلنفاق متامشية مع التقديرات
تركز سياســات اململكــة املالية الخاصــة بــاإلنفــاق التشــغييل،
السابقة مع توقع تقشف طفيف يف عام 2020
واإلنفــــاق الرأســــايل عىل ما ييل:
اإلنفاق الرأساميل
تــم توجيــه اإلنفــاق الرأســايل نحــو برامــج تحقيــق الرؤيــة
والربامــج الضخمــة ،مــا يعمــل عــى تقويــة االقتصاد عــى املدى
املتوســط والبعيــد ،حيــث يعــزى انخفــاض اإلنفــاق الرأســايل يف
عــام  2019إىل مراجعــة االحتياجــات التنمويــة وتحســن مشــاركة
القطــاع الخــاص يف متويــل مشــاريع البنيــة التحتيــة ،وخاصــة يف
قطاعــات امليــاه والــرف الصحــي والطاقــة.
اإلنفاق التشغييل –كلفة األجور:
متثــل مرصوفــات الرواتــب الجــزء األكــر مــن النفقــات الحكوميــة،
وكان مــن املتوقــع تقليــص اإلنفــاق يف مرصوفــات الرواتــب حتــى
تصــل  41.2%يف عــام  2019وبالعكــس فــإن اإلنفــاق يف هــذا البنــد
ســجل ارتفاعــا ليصــل إىل  48%نتيجــة العــاوات الســنوية وزيــادة
املبالــغ املســددة يف صناديــق التقاعــد.
مــن املتوقــع أن يعمــل نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة
الجديــد ومــن خــال منصــة «اعتــاد» عــى تنظيــم آليــة املشــريات
بحــد كبــر مــا ســيرتك أثــره اإليجــايب يف عــام .2020
املصدر :وزارة املالية السعودية | إجاميل املرصوفات باملليار ريال سعودي

رسم بياين  : | 6نسبة مرصوفات الرواتب مبجموعة العرشين ( كنسبة من اإلنفاق العام)
ال تزال اململكة تحقق أعىل كلفة لألجور مقارنة ببلدان مجموعة العرشين
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العجــــز املـــالـــــي
تواصــل اململكــة متويــل العجــز الحكومــي عــن طريــق الســحب مــن االحتياطــات النقديــة أو االقــراض ( الديــن العــام ) ،مــع
تنويعهــا بــن الصكــوك و إصــدار الســندات املاليــة و يف حــن كانــت معــدالت انخفــاض االحتياطــي الحكومــي وزيــادة الديــن
العــام تتباطــأ حتــى عــام  ،2018إال أن اإليــرادات كانــت أقــل مــن املتوقــع خــال عــام  2019مــا زاد مــن الديــن العــام مقارنــة
بإجــايل الناتــج املحــي مبقــدار  5نقــاط مئويــة يف عــام واحــد.
ومــع ميزانيــة عــام  ،2020تــم تعديــل العجز املتوقع للســنوات الثــاث 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 عــى املــدى املتوســط.

رسم بياين  | 7الديــن العــــام واالحتياطـــات الحكوميـــــة
تباطأت معدالت انخفاض االحتياطيات الحكومية ومعدل الزيادة يف الدين العام ،إال أنها عادت
لتسجيل زيادة ملحوظة يف عام 2019

املصدر :وزارة املالية السعودية | إجاميل املرصوفات باملليار ريال سعودي

رسم بياين  | 8نسبة الدين إىل إجاميل الناتج املحيل يف مجموعة العرشين ()2018
عىل الرغم من الزيادة يف السنة األخري ال يزال معدل الدين إىل ناتج اإلجاميل املحيل للمكلة
أحد أقل املعدالت العاملية
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املصدر :البنك الدويل

املبادرات ذات األولوية

نظام املنافســات واملشــريات
الحكومية
وافــق مجلــس الــوزراء يف منتصــف شــهر يوليــو  2019عــى نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة الجديــد الــذي
يتضمــن أســاليب رشاء جديــدة تتــاىش مــع أفضــل املامرســات الدوليــة ،ويهــدف النظــام لضبــط املشــريات الحكوميــة
وضــان النزاهــة والشــفافية مــا ســيؤدي إىل زيــادة الكفــاءة يف جــزء كبــر مــن النفقــات الحكوميــة.
وأُصــدر النظــام رســميا لــكل مــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص يف وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر عــى املنصــة
الرســمية ( اعتــاد ) ،إذ تُ كــن منصــة اعتــاد النظــام مــن خــال التحــول الرقمــي للمعامــات املاليــة وتنفيذهــا آل ًيــا،
وســيعمل النظــام الجديــد عــى تحســن كفــاءة إنفــاق امليزانيــة املقبلــة  ،كــا ســيدعم مشــاركة املشــاريع الصغــرة
واملتوســطة يف العقــود الحكوميــة.

سيعمل نظام املنافسات واملشرتيات الحكومية عىل:
تعزيــز التنميــة االقتصاديــة :حيــث يســاهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة  2030وتعزيــز املحتــوى املحــي واملنشــآت
الصغــرة واملتوســطة وآليــات متكــن الــركات املدرجــة يف الســوق املاليــة ودعــم املتنافســن ،والتمهيــد
ملفهــوم التخطيــط املســبق لألعــال التجاريــة وللــراء.
تعزيــز النزاهــة والشــفافية :زيــادة الشــفافية يف إجــراءات املشــريات الحكوميــة ،وتحســن النظــر يف الشــكاوى،
وإضافــة مبــدأ تقييــم املتنافســن ومراجعــة سياســة تحديــد االولويــات.
تحســن إجــراءات املشــريات :مــن خــال وضــع آليــة لتقييــم االقرتاحــات الفنيــة واملاليــة ،وإضافــة معايــر التأهيــل
املســبق والالحــق واملوافقــة عــى العقــود بنــاء عــى أداء املشــاريع الســابقة لضــان جــودة املخرجــات النهائيــة
وتحســن إجــراءات الرقابــة وتطبيــق الغرامــات والعقوبــات املفروضــة لعــدم االمتثــال.

هنــاك مبــادرات مامثلــة يف اململكــة املتحــدة
وإســبانيا واليابــان واملكســيك حققــت تحســن يف
كفــاءة املشــريات الحكوميــة بنســبة  10%إىل 20%
لذلــك فــإن النظــام الجديــد ميكــن أن يخفــض
اإلنفــاق الحكومــي بنحــو

*24
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مليار ريال سعودي

يعــد نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة قــادر عــى تحقيــق تحســن جــذري يف التوقعــات املاليــة الحكوميــة
مــن خــال الســاح بتحســن متابعــة امليزانيــة عــى مســتوى الجهــات والتشــجيع عــى املنافســة وخفــض النفقــات
العامــة  ،إذ يتوقــع أن تظهــر آثــار ذلــك جليـ ً
ة بــد ًء مــن عــام .2020

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

توقعات اقتصادية

املحل
ّ
تحفيز منو إجاميل الناتج
عــى الرغــم مــن األشــواط التــي قطعتهــا اململكــة لتحســن تصنيفهــا يف مجــال «ســهولة مامرســة األعــال»
را
والقــدرة التنافســية والرقمنــة ،إال أن انخفــاض أســعار النفــط وزيــادة االضطرابــات التجاريــة باملنطقــة كان لــه تأث ـ ً

ســلبيًا عــى النمــو االقتصــادي للملكــة ،ومــع ذلــك فــإن اســراتيجيات تنويــع مصــادر اإليــرادات التــي تتبناهــا اململكــة
قــد خففــت مــن هــذا التأثــر ،حيــث ظهــرت معــدالت منــو كبــرة يف إجــايل الناتــج املحــي غــر النفطــي ،وميكــن أن

يعــزى ذلــك النمــو إىل عــدة مبــادرات حكوميــة مــن بينهــا:
•زيــادة الطلــب عــى 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
عمــة ،دعــم الــركات املتعــرة ،وتحفيــز الصــادرات.
املد ّ
•مواصلــة جهــود برامــج تحقيــق الرؤيــة ،مبــا يف ذلــك برنامــج جــودة الحيــاة ،وبرنامــج تطويــر القطــاع املــايل،
وبرنامــج اإلســكان ،وبرنامــج التحــول الوطنــي ،وغريهــم.

رسم بياين  | 9منــو إجاملــي الناتـــج املحـــيل السعــودي ( ) ٪
حقــق االقتصــاد الســعودي معــدالت منــو أقــل مــن املتوقــع خــال
العــام  ،2019إال أن املــؤرشات تدعــم توقعــات أكــر إيجابيــة للعــام 2020

املصدر :وزارة املالية السعودية
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توقعات اقتصادية

املحل
ّ
تحفيز منو إجاميل الناتج

رسم بياين  | 10الدول املنتجة للنفط – مراجعة التوقعات لنمو الناتج املحيل اإلجاميل ()%
قــام صنــدوق النقــد الــدويل مبراجعــة معــدالت النمو االقتصــادي املتوقــع عامليًــا بســبب االضطرابات

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

منو ناتج اإلجاميل املحيل

22
املصدر :صندوق النقد الدويل |  =Aالفعيل | =Eاملتوقع |  =Fتوقعات مستقبلية

توقعات مالية

تطــويـــر االقتصـــاد
توضــح املــؤرشات االقتصاديــة أدنــاه التوجهــات االقتصاديــة للملكــة ،حيــث يتضــح أن هنالــك تحسـ ًنا ملحوظًــا يف جميــع املؤرشات
الثالثــة ،مــا يعنــي أن السياســات املاليــة واالقتصاديــة الســليمة املتبعــة مــن اململكــة بــدأت تــؤيت مثارها

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

•عــى الرغــم مــن أن معــدالت البطالــة ال تــزال أعــى
مــن متوســط معــدالت البطالــة يف مجموعــة دول

معــدلالبطــالة

العرشيــن ،إال أن الفجــوة قــد بــدأت يف االنخفــاض

15.0%

بــدءا ً مــن هــذا العــام.

10.0%

•انخفــض معــدل البطالــة مــن  12.7%يف  2018إىل

5.0%

 12.3%يف الربــع الثــاين لعــام  – 2019وهــو أول

0.0%

انخفــاض لــه منــذ عــام .2016
متوسط مجموعة العرشين

اململكة العربية السعودية

•شــهد معــدل بطالــة النســاء تحســ ًنا ملحوظًــا يف
الربــع الثــاين مــن عــام  ،2019حيــث وصــل إىل 31.1%

بعــد أن كان  31.7%يف الربــع األول مــن نفــس العــام.

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

•كان منــو االســتهالك قــد بلــغ ثالثــة أضعاف متوســط

رسم بياين  | 12منــو االســـتهالك الخــــاص
نسبة الزيادة السنوية

منــوه يف مجموعــة دول العرشيــن خــال العامــن

 2014و ،2015لكنــه تراجــع بشــكل كبــر بعــد انخفــاض

8.0%
6.0%

ســعر النفــط.

4.0%

•وفقًــا لــوزارة املاليــة ،ارتفــع مقــدار االســتهالك

0.0%

مقارن ـ ً
ة بالربــع الثــاين مــن عــام  ،2018ويعــود ذلــك

2.0%

بنســبة  69%خــال الربــع الثــاين مــن عــام 2019

متوسط مجموعة العرشين

اململكة العربية السعودية

لعــدة أســباب منهــا برنامــج تحفيــز القطــاع الخــاص،
وارتفــاع نســب توظيــف املــرأة ،وبرنامــج حســاب
املواطــن ،وبــدالت تكاليــف املعيشــة التــي تــم

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

اإلعــان عــن متديدهــا ملــدة عــام إضــايف.

رسم بياين  | 13االستثامر األجنبي املبارش ،صايف التدفقات
نسبة من ناتج اإلجاميل املحيل
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2.5%

(نسبة مئوية من إجاميل الناتج املحيل اإلجاميل)

•عــى الرغــم مــن أن الرســمني البيانيــن يظهــران
تشــابهاً بالتوجــه بــن اململكــة ومجموعــة دول
العرشيــن ،إال أن االســتثامر األجنبــي املبــارش

2.0%

باململكــة شــهد انخفاضً ــا أكــر حــدة بعــد عــام 2015

1.5%

مقارنــة مبجموعــة العرشيــن.

1.0%

• -بدايــ ً
ة مــن عــام  ،2018بــدأت معــدالت االســتثامر

0.0%

الفجــوة التــي حدثــت باإلنخفــاض.

0.5%

عــا وســد
األجنبــي باململكــة يف التعــايف رسي ً

متوسط مجموعة العرشين
املصدر :البنك الدويل

اململكة العربية السعودية
جميع األرقام الفعلية

ريا
•شــهدت االســتثامرات األجنبيــة املبــارشة منـ ً
وا كب ً
هــذا العــام ،حيــث ارتفعــت بنســبة  10%يف نهايــة
الربــع الثــاين مــن عــام  ،2019مقارنـ ً
ة بالربــع الثــاين
مــن عــام .2018

املبادرات ذات األولوية

النهوض بالقطاع املايل
ـال لدعــم
عــا وفعـ ً
عــا متنو ً
ركــزت اململكــة مؤخ ـ ًرا عــى تحســن ورفــع مســتوى القطــاع املــايل ليصبــح قطا ً

تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتحفيــز املدخــرات والتمويــل واالســتثامرات وزيــادة كفاءتــه مــن خــال إطــاق
مبــادرات رئيســية:
برنامــج تطويــر القطــاع املــايل :يهــدف الربنامــج إىل تطويــر
الســوق املــايل الســعودي مــن خــال متكــن املؤسســات
املاليــة ودعــم منــو القطــاع الخــاص وتعزيــز التخطيــط املــايل
الســليم .كــا يعتــزم الربنامــج تحقيــق عــدة أهــداف خــال عــام
 2020هــي :زيــادة حجــم األصــول املــايل  ،وزيــادة حصــة املنشــآت الصغــرة واملتوســطة مــن القــروض البنكيــة مــن
 ٪ 2إىل  ٪ 5وزيــادة أصــول أســواق املــال (الــذي يشــمل إجــايل القيمــة الســوقية لألســواق املحليــة و إصــدارات
الديــون املســتحقة املســجلة يف البورصــة) وزيــادة حصــة املعامــات غــر النقديــة لتصــل إىل . ٪ 28
قــا لذلــك  ،نجــح الربنامــج يف تحقيــق بعــض هــذه األهــداف يف عــام  2019مــن خــال رفــع نســبة قــروض الــركات
وف ً
الصغــرة واملتوســطة مــن البنــوك إىل  5.9٪كــا تــم إطــاق العديــد مــن اإلجــراءات املاليــة الهادفــة إىل جــذب
املســتثمرين األجانــب ،مــا أدى إىل وصــول نســبة األســهم التــي ميتلكهــا املســتثمرون األجانــب يف تــداول خــال
الربــع الثالــث مــن عــام  2019إىل  ،8.58٪كــا تــم إطــاق مبــادرة فنتــك الســعودية ( ) Saudi FinTechوالــذي يهــدف
إىل زيــادة املعامــات الرقميــة (غــر النقديــة) إىل  36٪مــن إجــايل املعامــات.
وقــد كان االكتتــاب العــام لرشكــة أرامكــو وإدراج أدوات الديــن الحكوميــة يف «تــداول» مــن األســباب الرئيســية لزيــادة
أصــول أســواق رأس املــال.

تطور السوق املالية السعودية (تداول):
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هنــاك تحــركات جــادة لتوســيع املعامــات املرصفيــة املاليــة ومنوهــا  ،األمــر الــذي
ســيؤدي إىل تنويــع املــوارد يف االقتصــاد الســعودي ،ونتيجــة لتلــك الجهــود
فقــد انضمــت تــداول يف الربــع الثالــث مــن عــام  2019إىل مــؤرش ( )MSCIلألســواق
الناشــئة ،ومــؤرش ســتاندرد آنــد بــورز داو جونز ( ) S&P Dow Jonesلألســواق الناشــئة.

أعلنــت أرامكــو وهــي الرشكــة األكــر ربحيــة يف العــامل عــن إدراج أســهمها يف ســوق األســهم الســعودي
مــن خــال أكــر طــرح أويل عــام يف العــامل  ،حيــث قدمــت  1.5٪مــن أســهمها للعامــة  ،ومــن املقــرر أن تجمــع
مــا يقــرب  25.6مليــار دوالر مريــي ( 96مليــار ريــال ســعودي) ،مــا يجعلهــا أكــر اكتتــاب عــام يف التاريــخ.
حيــث ســاهم ذلــك يف جعــل ســوق األســهم الســعودية (تــداول) يف املرتبة الســابعة عامليـاً من حيــث القيمة
بعــد يومــن فقــط مــن اإلطــاق ،ويعــد االكتتــاب العــام مبثابــة إنجــاز تاريخــي مــن حيــث زيــادة الســيولة يف
الســوق مــا يســاهم إىل دفــع التحــول االقتصــادي الــذي يســهم يف تحقيــق أهــداف رؤيــة  2030وتشــجيع
التجــارة الدوليــة يف ســوق األســهم الســعودي.

رسم بياين  | 14أعىل  10رشكات من حيث قيمة السوق ( املبالغ تقدر برتليون دوالر أمرييك)
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املصدر :وكالة ريفنتف

الرؤية املستقبلية
يواجــه االقتصــاد الســعودي بعض ـاً مــن التحديــات كتباطــؤ االقتصــاد العاملــي  ،وتراجــع إيــرادات النفــط  ،حيــث
تتصــدر النزاعــات التجاريــة العامليــة قوائــم اتفاقيــات أوبــك بلــس ،لكــن اململكــة تقــوم بجهــود جبــارة ملواجهة
تلــك التحديــات مــن خــال :
•تحقــق اإلصالحــات املاليــة  ،ودورهــا يف تنويــع مصــادر اإليــرادات وزيادة كفــاءة اإلنفــاق التشــغييل ولهذا
اهتمــت اململكــة بزيــادة التنــوع يف مصــادر اإليــرادات مثــل التأشــرة الســياحية وبرنامــج اإلقامــة املميــزة،
كــا أن خطــط تحســن اإلنفــاق ستتحســن أيضً ــا مــع نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة
•اإلصالحــات االقتصاديــة ودعمهــا للقطــاع الخــاص ،وتشــجيع االســتثامر  ،وتعزيــز إجــايل الناتــج املحــي غري
النفطــي مــن خــال املشــاريع الضخمــة مثــل القديــة ونيــوم ومــروع البحــر األحمــر وبرامــج الرؤيــة األخــرى.
يف حــن أن النظــرة املســتقبلية عــى املــدى القصــر تبــدو ســلبية مقارنــة بالقيمــة اإلســمية  ،إال أن تعزيــز
إجــايل الناتــج املحــي غــر النفطــي ومجموعــة كبــرة مــن املبــادرات املتعلقــة برؤيــة  2030تظهــر نتائــج
إيجابيــة مطمئنــة  -وهــو مــا ســيتم إثباتــه يف الســنوات القادمــة.

تقديــــرات اإليـــــرادات
رسم بياين | 15
والنفقــات املحـدثــــة

نسبة الدين العام إىل
رسم بياين | 16
إجاميل الناتج املحيل

النمو الفعيل إلجاميل
رسم بياين | 17
النــاتــــــج املحلـــــــــي

اإليرادات

املرصوفات

املصــدر :وزارة املاليــة – الســعودية  = Eاملتوقــع  = B ،امليزانيــة  =F ،توقعــات مســتقبلية
 = 18كام هو مقـــدر يف نهايـــــة عــام  = 19 ، 2018كام هـــو مقـــــدر اليــــــــــوم
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حول رشكة سرتاتيجك جريز
رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن
مبدينتــي الريــاض وجــدة .تضــم قامئــة عمــاء الرشكــة
خــال فرعيهــا
ّ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص ،مبــا يف ذلــك عــدد
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات .يعمــل لــدى
الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن
الخــراء الدوليــن ،ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات
التســويق والتواصــل ،والبحــوث والتحليــات والتميــز التشــغييل ،ولهــا
ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــاء يف كل منهــا.
info@strategicgears.com
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إخــاء املســؤولية :مــا مل يُنــص عــى خــاف ذلــك ،فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة («التقريــر») ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا ،كل ًيــا أو جزئ ًيــا ،دون الحصــول
محدث ًــا يف جميــع
عــى إذن كتــايب محــدد مــن رشكــة «ســراتيجك جــرز» .تبــذل الرشكــة قُصــارى جهدهــا لضــان أن يكــون املحتــوى يف هــذا املنشــور دقيقًــا و ُ
األوقــات .ال تقــدم رشكــة «ســراتيجك جــرز» أيــة ضامنــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمنيــة  ،كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة ،مبــارشة أو غــر
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
خيــا ًرا أو مشــورة ألي إجــراء (إجــراءات) قــد يحــدث يف املســتقبل.
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