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أعلنــت وزارة املاليــة الســعودية عــن ميزانيــة
اململكــة لعــام  2019يف الثامــن عــر مــن
ويعــد هــذا التقريــر
ديســمرب للعــام 2018مُ .
اســتمرا ًرا اللتــزام رشكــة ســراتيجك جــرز
بتســليط الضــوء عــى الــرؤى والتوقعــات
الرئيســة مــن إعالنــات املوازنــة الســعودية.
يف هــذا التقريــر ،ســنقوم مبقارنــة بــن
التقديــرات التــي وردت يف ميزانيــة عــام
2018م ،واألرقــام املاليــة واالقتصاديــة
املدرجــة يف ميزانيــة عــام 2019م واألرقــام
الفعليــة واملتوقعــة عــى التــوايل.
بالتزامــن مــع إعــان ميزانيــة عــام 2019م،
أصــدرت الحكومــة الســعودية أيضً ــا تقديــرات
ألداء امليزانيــة للعــام املنــرم ،والتــي أظهرت
زيــادة يف كل مــن اإليــرادات والنفقــات فيهــا
مــع انخفــاض العجــز بســبب االرتفــاع املذكور يف
االيــرادات .وعــى الرغــم مــن أن اســراتيجيات
تنويــع اإليــرادات يف اململكــة قــد زادت مــن
اإليــرادات غــر النفطيــة بشــكل كبــر ،إال أن
الزيــادة اإلجامليــة يف اإليــرادات كانــت تقودهــا
بشــكل رئيــي الزيــادة يف أســعار ومداخيــل
النفــط خــال عــام 2018م.
ومــع إعــان امليزانيــة األكــر يف تاريــخ
اململكــة واملعلنــة للعــام 2019م ،تُخطــط
اململكــة لتمويــل مشــاريع التنميــة املســتمرة
واملتمثلــة يف «برامــج تحقيــق الرؤيــة»
وغريهــا مــن مبــادرات دعــم وتحقيــق رؤيــة
 ،2030وذلــك مــع الحفــاظ عــى وتــرة النمــو
االقتصــادي وتيســره.

التوقعــات املاليــة :ت ُحــدد موازنــة عــام 2019م
أولويــات اإلنفــاق عــى االســتثامرات الرأســالية
والربامــج التنفيذيــة لتحقيــق الرؤيــة (،)VRPs
والتــي تعززهــا أيضً ــا الجهــود الراميــة إىل زيادة
كفــاءة اإلنفــاق الحاليــة إىل حدهــا األقــى.
مــن جهــة أخــرى ،وحيــث أن الزيــادات األخــرة
يف أســعار النفــط أدت إىل زيــادة اإليــرادات،
فــإن اململكــة تظــل عازمــة عــى تعهدهــا
بالتنويــع ،وبــدى ذلــك واضحــا مــن خالل اســتمرار
زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة عىل مــدار الفرتة
املاضيــة واســتمرارها عــى املــدى املتوســط.
ونتيجــة لذلــك ،فــإن اململكــة تســر عــى
الطريــق الصحيــح لتحقيــق التــوازن املــايل،
عــى الرغــم مــن التعديــات الطفيفــة التــي
متــت عــى الربنامــج بحلــول العــام 2023م.
التوقعــات االقتصاديــة :يف حــن أدى انخفــاض
أســعار النفــط بدايــة مــن العــام 2014م إىل
انخفــاض بعــض املــؤرشات االقتصاديــة ،إال أن
املبــادرات الحكوميــة لتعزيــز االقتصــاد حققــت
نتائــج مبدئيــة إيجابيــة حالــت دون تفاقــم
اآلثــار االقتصاديــة الســلبية .وتعمــل مختلــف
الربامــج واملبــادرات مع ـاً عــى حاميــة وتعزيــز
االقتصــاد ،وزيــادة منــو إجــايل الناتــج املحــي،
وتوفــر فــرص العمــل ،ومتكــن املــرأة ،ودعــم
املشــاريع الصغــرة واملتوســطة ،ومتكــن منــو
القطــاع الخــاص.

إجــالً  ،نــرى أن التوقعــات بالنســبة القتصــاد اململكــة وصحتهــا املاليــة تظــل يف مجملهــا إيجابية،
إال أن التأثــرات الكاملــة للربامــج واملبــادرات ســتظهر عــى املــدى املتوســط إىل الطويل.
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ملخـص
تنفيــذي

املتـــوقـــع

التقــدم نحـــو االســـتدامـــــة

لقــد أدى كل مــن التنفيــذ الناجــح الســراتيجيات تنويــع اإليــرادات غــر النفطيــة وزيادة
أســعار النفــط يف العــام  2018إىل زيــادة يف اإليــرادات اإلجامليــة مقابــل األرقــام
املذكــورة يف امليزانيــة .وعــى الجانــب اآلخــر ،قــد تعــزى الزيــادة يف املرصوفــات
مقابــل األرقــام املدرجــة يف امليزانيــة بشــكل رئيــي للمرســوم امللــي الخــاص
بإعــادة املخصصــات الســنوية وقــرار رصف بــدل املعيشــة ملوظفــي القطــاع
الحكومــي يف وقــت ســابق مــن العــام.

املصدر :وزارة املالية السعودية

املــــوازنة
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كــا دفعــت الزيــادة األخــرة يف أســعار النفــط الحكومــة الســعودية إىل مراجعــة
تقديــرات اإليــرادات والنفقــات عــى املــدى املتوســط مبــا يف ذلــك نفقــات
وإيــرادات العــام 2019م ،عــى أن ت ُســتخدم هــذه الزيــادة يف اإلنفــاق عــى
متويــل الربامــج التنفيذيــة لرؤيــة  ،2030والتــي تســاهم بشــكل مبــارش يف منــو
االقتصــاد .تجــدر اإلشــارة أيضً ــا إىل أن زيــادة اإليــرادات تفــوق نســبة زيــادة النفقــات،
األمــر الــذي يُســاهم يف تخفيــض العجــز ،وبــدوره املســاهمة بشــكل إيجــايب يف
تحقيــق أهــداف برنامــج التــوازن املــايل.

املصدر :وزارة املالية السعودية

وقــد تــم تلخيــص مجــاالت الرتكيــز املــايل واالقتصــادي يف اململكــة عــى املــدى املتوســط يف الجــدول
قــا خــال هــذا التقريــر:
أدنــاه ،عــى أن يتــم تناولهــا بالتفصيــل الح ً

تركيز متوسط األجل

•إدارة عجز امليزانية والدين العام
•تنويع مصادر الدخل
•تعظيم كفاءة اإلنفاق التشغييل ()OPEX

مـالـي

املبادرات والربامج التنفيذية للرؤية ذات الصلة

اإليــرادات :تطبيــق رضيبــة القيمــة املضافــة ،ورســوم العاملــة الوافــدة ،ورســوم
املرافقــن والتابعــن ،واإلصالحــات يف أســعار الطاقــة
املرصوفات:

•رفع كفاءة اإلنفاق االجتامعي (مثال :برنامج حساب املواطن)

•تحسني كفاءة اإلنفاق عن طريق كل من مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق ،وحدة
الرشاء االســراتيجي ،باإلضافة إىل إنشــاء وتفعيــل منصة اعتامد
•منح األولوية لإلنفاق الرأساميل عىل اإلنفاق التشغييل

تركيز متوسط األجل

•تنويع األنشطة االقتصادية باململكة
•تسهيل ودعم منو القطاع الخاص

اقتصـادي

املبادرات والربامج التنفيذية للرؤية ذات الصلة
•برنامج «تنمية القطاع املايل»
•برنامج التخصيص

•الربنامج الوطني لريادة األعامل
•برنامج الرشاكات االسرتاتيجية

•برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
يف الوقــت الــذي خطــت فيــه اململكــة العربيــة الســعودية خُطــوات كبــرة لتحقيــق
األهــداف املنشــودة لرؤيــة  ،2030فــإن التأثــرات الكاملة ملختلــف املبــادرات والربامج
ســوف تظهــر عــى املــدى املتوســط
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نظرة عامة عىل
ميزانية اململكة 2019
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نظرة عامة
عىل امليزانية
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أرقام اإليرادات واملرصوفات
رسم بياين 1
السعودية (مليار ريال )

يتجــى أثــر نجــاح تنفيــذ املبــادرات االقتصاديــة والربامج الرئيســة
خــال العامــن املاضيــن يف اســتمرارية منــو لإليــرادات .ويف
عــام 2018م ،تــم تعزيــز مبــادرات تنويــع اإليــرادات اإلجامليــة
مــن خــال ارتفــاع أســعار النفــط التــي دفعــت الرتفــاع اإليــرادات
وخفــض معــدالت العجــز .كــا دفــع ذلــك الحكومــة إىل مراجعــة
أرقامهــا بشــكل متصاعــد عــى املــدى املتوسـط ،وشــمل ذلــك
أرقــام العــام 2019م.

يف ميزانيــة عــام 2019م ،تركــزت خطــة النفقــات عــى ضــان
كفــاءة اإلنفــاق التشــغييل مــع زيــادة معــدالت االســتثامر
الرأســايل يف البنيــة التحتيــة الجديــدة و دعــم املبــادرات
التــي تهــدف إىل تعزيــز اقتصــاد اململكــة.

اإليـــرادات

املرصوفات

املصدر :وزارة املالية السعودية

رسم بياين | 2

العجز

لتمويــل الخطــط املذكــورة ،قامــت اململكــة مؤخــ ًرا بتنفيــذ
عــدد مــن املبــادرات ،مبــا يف ذلــك رضيبــة القيمــة املضافــة
وإصالحــات الدعــم الحكومــي ألســعار الطاقــة ،مع تعزيــز كفاءة
اإلنفــاق التشــغييل مثــل اإلنفــاق االجتامعــي .مــن ناحيــة أخــرى،
تــم متويــل العجــز مــن خــال الديــن العــام -والــذي ال يــزال عنــد
مســتويات متدنيــة مقارنــة بــدول الـــ  - 20و تــم تحديــد ســقفه
األعــى بـــ  30٪حســب اســراتيجية الديــن العــام متوســطة
املــدى ،كــا تــم متويلــه مــن خــال االحتياطــي الحكومــي لــدى
مؤسســة النقــد العــريب الســعودي ،والتــي تظــل أيضــا عنــد
مســتويات مناســبة باملقارنــة مــع املعــدالت العامليــة.

تقسيم املرصوفات وفقًا للقطاعات (مليار ريال )

 :Eاملتوقع  :B -حسب امليزانية

املصدر :وزارة املالية السعودية

•تظــل القطاعــات األعــى متويـاً ثابتــة مقارنة باألعــوام الســابقة ،وهي :القطــاع العســكري  ،والتعليم
 ،والرعايــة الصحية.
•تتمثل أكرب زيادة يف ميزانية عام  2019مقارنة بالعام السابق يف القطاعات التالية:
•املوارد االقتصادية ،ومنها  54٪مخصصة للمشاريع الضخمة والربامج التنفيذية للرؤية.
•البنية التحتية والنقل ،ومنها  53٪مخصصة للربامج التنفيذية للرؤية.
•بنــود املوازنــة العامــة ،والتــي تشــمل مســاهمة الحكومــة يف اتفاقيــة رشاء الطاقــة ومــروع
التأمينــات االجتامعيــة مــن بــن املرصوفــات األخــرى.
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اإلنجازات
واملستهدفات

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

تُركز ميزانية 2019م عىل متويل املبادرات والربامج التي تساهم يف تحقيق أهداف رؤية .2030
يُلخص القسم التايل أكرب إنجازات عام  ،2018ومستهدفات  2019ألبرز الوزارات يف اململكة:

إنجــــازات عـــــام 2018
•انخفاض عدد املباين املدرسية املستأجرة من  7,600إىل 5,200

•تطويــر الربامــج التدريبيــة ،مثــل برنامــج تطويــر قــدرات املعلمــن ،وبرنامــج االبتعــاث
الخارجي
•إطــاق برنامــج «ماهــر» الــذي يُركــز عــى توفــر ورش تقنيــة للتقنيــات املتقدمــة
يف املــدارس الثانويــة وتعزيــز املهــارات والقــدرات املهنيــة للطــاب

مستهدفات عام 2019
•تشييد عدد  355مبنى مدريس جديد

•دعــم مبــادرات وزارة التعليــم يف عــام  2019مثــل برنامــج الخــرات الدوليــة
للمعلمــن ،وبرامــج االبتعــاث الخارجــي

إنجــــازات عـــــام 2018
•اإلعالن عن  68مبادرة للقطاع الخاص لدعم توطني الوظائف

•استقرار معدالت البطالة بعد الزيادة يف العامني  2016و 2017

•خــروج أكــر مــن  40,000مواطــن مــن نظــام الضــان االجتامعــي وانضاممهــم
لســوق العمــل
•توطني  12نشاطًا تجاريًا بنسبة التزام بلغت  88٪من قبل القطاع الخاص

مستهدفات عام 2019
•دعم القطاع الثالث للوصول إىل  950مؤسسة خريية بحلول العام 2020
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•االســتثامر يف القطاعــات الحساســة لــرأس املــال البــري مثــل الســياحة والرتفيه،
مــن أجــل إيجــاد فــرص وظيفيــة جديــدة
•انخفاض معدالت البطالة بعد أن حافظت عىل استقرارها يف العام 2018
املصادر:

• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة | • وكالة األنباء السعودية | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

اإلنجازات
واملستهدفات

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إنجــــازات عـــــام 2018
•إطــاق منصــة «اعتــاد» وتســجيل  450جهــة حكوميــة يف املنصــة ،والتــي متكــن
الجهــات مــن إدارة ميزانياتهــا وعقودهــا  ،وإدارة املدفوعــات وإدارة العطــاءات
الحكوميــة
•مــروع «ســداد» لتســديد املدفوعــات الحكوميــة املتأخــرة لصالــح مــوردي القطاع
الخاص
•إطالق «مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق» و «مركز تنمية اإليرادات غري النفطية»

مستهدفات عام 2019
•الرتكيــز عــى تحســن ورفــع كفــاءة اإلنفــاق والحفــاظ عــى االقتصــاد مــن خــال
متويــل مبــادرات وبرامــج تحقيــق رؤيــة 2030

إنجــــازات عـــــام 2018
مــا إىل 30
•تقليــل الوقــت الــازم إلصــدار الســجالت التجاريــة الجديــدة مــن  15يو ً
دقيقــة

•اســتفادة  4,315منشــأة مــن مبــادرة اســرداد الرســوم الحكوميــة مببلــغ إجــايل
قــدره  7مليــارات ريــال.
•منو أعداد املنشآت بنسبة بلغت  43٪يف غضون  3سنوات ليصل إىل 935،916

مستهدفات عام 2019
•تخصيص مبلغ ( )12مليار ريال لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة
•إطالق أنظمة االمتياز التجاري والتجارة اإللكرتونية

•دعم مكافحة الغش التجاري ومبادرات مكافحة اقتصاد الظل (التسرت)
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املصادر:

• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة | • وكالة األنباء السعودية | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

اإلنجازات
واملستهدفات

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إنجــــازات عـــــام 2018
•تحصيــل الرســوم عــى األرايض البيضــاء يف  4مــدن رئيســية مبجمــوع ()400
مليــون مــر مربــع
•بلغت قروض اإلسكان( )8آالف قرض شهريا
SHRAKAT

Saudi Real Estate Institute

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ



•تخفيض الدفعة األوىل من قروض اإلسكان من  10٪إىل 5٪

•إطــاق برنامــج «إيجــار» الــذي يُنظــم ويســهل قطــاع تأجــر العقــارات بربامــج
تحفيزيــة متنوعــة
مــاك» الــذي ينظــم العالقــة بــن مــاك الوحــدات العقاريــة
•إطــاق برنامــج « ُ
وامللكيــة املشــركة
•توقيع اتفاقيات مع  108جمعية خريية لرشاء  10،000وحدة سكنية

مستهدفات عام 2019
•تخصيــص مبلــغ ( )6مليــارات ريــال لبنــاء عــدد ( )23,000وحــدة ســكنية باســتخدام
تقنيــات البنــاء الحديثــة
•دعم اعتامد تقنيات البناء الحديثة يف الصناعة

•االنتهاء من عدد ( )100مرشوع سكني بنهاية العام

إنجــــازات عـــــام 2018
•ســاهمت املبــادرات املنفــذة خــال هــذا العــام يف زيــادة إجــايل الناتــج املحــي
بنســبة  2.3٪وهــو أكــر مــن النمــو املتوقــع والــذي قــدر بـــ  1.8٪لنفــس العام

مستهدفات عام 2019
•العمل عىل زيادة إجاميل الناتج املحيل ليصل إىل 2.6٪

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT FUND

Presentation
Riyadh, KSA
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املصادر:

• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة | • وكالة األنباء السعودية | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

اإلنجازات
واملستهدفات

نبذة عن الجهود املستمرة عىل مستوى اململكة

إنجــــازات عـــــام 2018
•تخصيــص مبلــغ ( )5مليــارات ريــال ســعودي مــن رأس مــال بنك الصــادرات الســعودية
( 30مليــار ريــال ســعودي) وذلــك كجــزء مــن حــزم التحفيــز للقطــاع الخــاص لتمويــل
املصدرين
•دعم الربنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية

مستهدفات عام 2019
ما فقط
•تخفيض فرتة منح ترخيص االستثامر يف التعدين إىل  60يو ً
•االستثامر يف توطني الصناعات العسكرية

إنجــــازات عـــــام 2018
•تقديم أكرث من ( )260ألف استشارة من خالل تطبيق «صحة»

•إطالق تطبيق «موعد» والوصول إىل عدد ( )8ماليني حجز من خالله
•إطالق ( )9مراكزخدمات قسطرة القلب

•إطالق خدمة اإلجازة املرضية عرب اإلنرتنت

مستهدفات عام 2019
•إطالق عدد ( )4وحدات لعالج األورام

•إطالق عدد ( )26مرك ًزا لخدمات قسطرة القلب
عا صحيًا إضافياً
•إطالق ( )19مرشو ً
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املصادر:

• إعالن املوازنة | • حسابات التواصل االجتامعي للوزارات املذكورة | • وكالة األنباء السعودية | • العرض التقدميي إلنجازات وزارة الصحة لعام 2018

توقعــات ماليــــة
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تنويع مصادر
اإليرادات
رسم بياين | 3

تقليل االعتامد عىل عائدات النفط

توزيع اإليرادات

(نسبة مئوية من اإلجاميل)

ارتفعــت اإليــرادات غــر النفطيــة بشــكل كبــر مقارنــة بالســنوات
الســابقة ،لكــن الزيــادة الناتجــة عــن زيــادة أســعار النفــط يف عــام
 2018طغــت عــى الزيــادة يف اإليــرادات غــر النفطيــة

املصدر :وزارة املالية السعودية

بعــد االنخفــاض الحــاد ألســعار النفــط يف
عامــي  2014و  ،2015أنشــأت الحكومــة –
ضمــن رؤيــة  - 2030مركــز تنميــة اإليــرادات
غــر النفطيــة (وحــدة اإليــرادات غــر النفطيــة
ســابقاً) بغــرض تنويــع الدخــل وبنــاء عائــدات
غــر نفطيــة للمملكــة .مؤخــرا ً ،تــم تنفيــذ
عــدد مــن املبــادرات مبــا يف ذلــك زيــادة
رســوم التأشــرات ،وزيــادة رســوم الخدمــات
البلديــة ،ومراجعــة رســوم العاملــة الوافــدة،
رســوم املرافقــن ،رضيبــة القيمــة املضافــة،
وإصالحــات الدعــم الحكومــي ألســعار الطاقــة.
كــا يقــود صنــدوق االســتثامرات العامــة ()PIF
التنميــة االقتصاديــة مــن خــال اإلدارة الفعالــة
وتطويــر أصــول اململكــة عــى املــدى
املتوســط والطويــل .وإن كانــت إيراداتــه ال
تــزال خــارج نطــاق امليزانيــة.

رسم بياين | 4

أسعار النفط (بالدوالر لكل برميل)

انخفضــت أســعار النفــط يف أكتوبــر  ،2018وقــد اتخــذت منظمــة
أوبــك خُطــوات لتقليــل اإلنتــاج وزيــادة األســعار يف عــام 2019
املصدر :وزارة املالية السعودية

متوقع

يناير 18 -

رسم بياين | 4

يناير 19 -

تركــز الربامــج التنفيذيــة للرؤيــة عــى تطويــر
وزيــادة معــدالت النمــو يف بعــض القطاعــات
الرئيســة مثــل الصناعــة والتعديــن ،والخدمــات
املاليــة ،وخدمــات الســياحة والرتفيــه .ومــن
املتوقــع أن يكــون لبعضهــا تأثــر إيجــايب
عــى املــدى القصــر ،عــى أن يظهــر األثــر
األكــر عــى املــدى املتوســط والطويــل.

يناير 20 -

نسبة املرصوفات إىل اإليرادات غري النفطية مبجموعة العرشين ()2015

عىل مدار السنوات السابقة  ،ظلت مساهمة اإليرادات غري النفطية يف متويل اإلنفاق الكيل محدودة ()17%
ولكــن برنامــج التــوازن املــايل يهــدف إىل رفــع تلــك النســبة جوهريـاً إىل (  )50%مــا يشــكل تحديـاً صعــب املنــال ،ولكــن يف نفــس
الوقــت عــايل األثــر يف حــال تحقيقــه.
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املصدر :البنك الدويل

*تم استثناء اإليرادات النفطية من البلدان التي تكون نسبة اإليرادات النفطية فيها عالية

كفاءة
اإلنفاق
رسم بياين | 6

تخفيض اإلنفاق التشغييل ،وتعظيم اإلنفاق الرأساميل

تحليــــل املصـــروفــــــــــات

(نسبة مئوية من إجاميل اإلنفاق )

تعكــس البيانــات سياســات اململكــة الخاصــة بكفــاءة اإلنفــاق
التشــغييل ،وتعظيــم اإلنفــاق الرأســايل

اإلنفاق الرأساميل

اإلنفاق التشغييل (كلفة األجور)

املصدر :وزارة املالية – املبالغ باملليار ريال
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اإلنفاق التشغييل (أخرى)

تركــز السياســات املاليــة يف اململكــة العربيــة
الســعودية عــى :
•زيــادة اإلنفــاق الرأســايل :وذلــك مــن خــال
توجيــه تلــك الزيــادة إىل الربامــج التنفيذيــة
لتحقيــق الرؤيــة ،وزيــادة أثــر اإلنفــاق االجتامعي
واالســتثامري بهــدف تحفيــز األنشــطة
االقتصاديــة والتــي ســيكون لهــا تأثــر إيجــايب
واســع عــى مختلــف املــؤرشات االقتصاديــة.
•زيــادة كفــاءة اإلنفــاق التشــغييل :وهــو
أحــد األهــداف الهامــة التــي تســعى اململكــة
لتحقيقهــا جديــاً ،وعــى نطــاق واســع .ولعــل
أحــد أبــرز الخطــوات التــي اتخذتهــا مؤخــرا ً هــي
تحويــل الدعــم الحكومــي الــذي كان يشــمل
العديــد مــن الســلع والخدمــات بشــكل عــام دون
تفرقــة ،إىل نظــام أكــر كفــاءة وعــدالً مــن خــال
برنامــج حســاب املواطــن ،والــذي يوجــه الدعــم
إىل مســتحقيه مــا يعظــم املنفعــة ويحــد مــن
الهــدر.

نسبة مرصوفات الرواتب مبجموعة العرشين (كنسبة من اإلنفاق العام)

تتكــون نســبة كبــرة جــدًا مــن النفقــات التشــغيلية يف اململكــة مــن رواتــب املوظفــن يف القطــاع الحكومــي (كلفــة األجــور)،
وعــى الرغــم مــن تناقصهــا ،إال أنهــا تضــل يف مســتويات مرتفعــة جــدا مقارنــة بــدول مجموعــة العرشيــن

اليوجد
معلومــات
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املصدر :البنك الدويل

العجـــــز
املالـــي

سد الفجوة بني اإليرادات واملرصوفات

تقــوم حكومــة اململكــة بتمويــل العجــز عــن طريــق الســحب مــن االحتياطــات النقديــة يف مؤسســة النقــد
العــريب الســعودي ،أو االقــراض (الديــن العــام)؛ ولذلــك قــد اســتنزف العجــز املــايل املتتابــع بعــد عــام
 2015االحتياطيــات وأدى إىل زيــادة الديــن العــام إىل حــد كبــر .وملواجهــة ذلــك ،أطلقــت الحكومــة برنامــج
التــوزان املــايل ( )FBPيف عــام  2016بهــدف الوصــول إىل فائــض يف امليزانيــة بحلــول عــام 2023م.
ويتمثــل الهــدف الرئيــس لهــذا الربنامــج يف تحســن النفقــات التشــغيلية والرأســالية وزيــادة اإليــرادات
غــر النفطيــة والحفــاظ عــى النمــو االقتصــادي .وكنتيجــة لتنفيــذ برنامــج التــوازن املــايل ،فــإن معــدالت
الزيــادة يف الديــون وانخفــاض االحتياطــي مــا زالــت تتباطــأ .وبينــا ال يــزال الديــن منخفضً ــا نســب ًيا ،فقــد
حــددت الســلطات أيضً ــا ســقف الديــون بنســبة .30٪
تقــدم البيانــات التاليــة دليــا عــى فعاليــة مبــادرات برنامــج التــوازن املــايل ،كــا تظهــر أن الحكومــة تســر
يف النهــج الصحيــح لتحقيــق األهــداف املخطــط لهــا للتــوازن املــايل ،وذلــك عــى الرغــم مــن وجــود
تعديــات طفيفــة تعكــس التغيــر يف التوقعــات املاليــة يف اململكــة

|

رسم بياين  8الدين العام واالحتياطات الحكومية

تباطــؤ كل مــن معــدالت انخفــاض االحتياطيــات الحكوميــة ومعــدل الزيــادة يف الديــن العــام مــن  -25%إىل
 - 5%ومــن  122%إىل  21%عــى التــوايلاملصدر :وزارة املالية – املبالغ باملليار ريال

مليار ريال

نسبة  /إجاميل الناتج املحيل

االحتياطيات العامة
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الدين العام

الدين /إجاميل الناتج املحيل

نسبة الدين إىل إجاميل الناتج املحيل يف مجموعة العرشين ()2017

ال تزال نسبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف اململكة العربية السعودية بني أدىن املعدالت
باملقارنة مع دول مجموعة العرشين

19
املصذر Trading Economics :

توقعــات اقتصاديــة

20

تحفيز منو
إجاميل الناتج
املحيل

التخطيط االقتصادي الفعال

ســاهمت مجموعــة كبــرة مــن املبــادرات

متويــل املشــاريع الصغــرة واملتوســطة

وذلــك مــن خــال زيــادة إجــايل الناتــج املحــي

للمشــاريع الصغــرة ومتوســطة الحجــم.

الحكوميــة يف وضــع حــد للتباطــؤ اإلقتصــادي،
غــر النفطــي ،وتحفيــز االســتثامر ،إىل جانــب

ارتفــاع أســعار النفــط ،حيــث توقعــت الحكومــة
زيــادة منــو إجــايل الناتــج املحــي خــال

الســنوات الخمــس القادمــة .ووفقــاً لــوزارة
املاليــة ،تــم إعــداد العديــد مــن املبــادرات

والربامــج لتســهيل ذلــك ،حيــث تشــمل تلــك

املبــادرات والربامــج مــا يــي:

•برنامــج تطويــر القطــاع املــايل لتعزيــز
القطــاع وتعزيــز جاذبيتــه.

•دعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة
( ،)SMEمبــا يف ذلــك ســداد رســوم
الــركات الصغــرة واملتوســطة ،وإنشــاء

«صنــدوق التمويــل» لالســتثامر يف رأس

املــال االســتثامري ،وإعــادة هيكلــة برنامــج

رسم بياين | 10

(كفالــة) وإنشــاء صنــدوق الصناديــق

•متكــن املــرأة الســعودية مــن خــال تعزيــز
فُــرص العمــل وتحســن ظــروف العمــل،
وتحقيــق املســاواة يف الدخــل.

•برنامــج التخصيــص لتخصيــص الخدمــات/
األصــول العامــة.

•برنامــج ريــادة األعــال الوطنيــة لتحفيــز
منــو القطــاع الخــاص.

•برنامــج الــراكات االســراتيجية لفتــح آفــاق
جديــدة لالقتصــاد.

•برنامــج تطويــر الصناعــة الوطنيــة والخدمــات
اللوجســتية ( )NDCلتعظيــم االســتفادة مــن
املــوارد الطبيعيــة.

منو إجاميل الناتج املحيل السعودي ()%

إن نتائج املبادرات الحكومية تؤيت مثارها مع منو إجاميل الناتج املحيل بعد االنخفاض يف
الفرتة من  2015إىل 2017

املصدر :وزارة املالية  -اململة العربية السعودية

-0.90%

21
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إنتاج النفط ملجموعة العرشين  -منو إجاميل الناتج املحيل

يف حــن أن الرســم البيــاين ال يُظهــر التأثــرات املعزولــة النخفــاض أســعار النفــط ،إال أنــه ميكننــا اســتنتاج
أن االعتــاد الزائــد للمملكــة عــى عائــدات النفــط قــد أثــر عــى منــو إجــايل الناتــج املحــي لفــرة أطــول
مقارنــة بالــدول األخــرى املنتجــة للنفــط .فمــن املالحــظ انخفــاض منــو إجــايل الناتــج املحــي بشــكل كبــر
ء مــن عــام 2018
يف الفــرة مــن  2015إىل  ،2017وارتفاعــه بشــكل مالحــظ بــد ً

%

22

املصدر :البنك الدويل – صندوق النقد الدويل

تطوير
االقتصاد

إدارة املؤرشات االقتصادية الرئيسية

تظهــر املــؤرشات االقتصاديــة التــي ســتتم مناقشــتها أدنــاه اتجاهــات منــو اقتصــاد اململكــة ،حيــث تظهــر
مقارنــة االتجاهــات مــع األرقــام األخــرة مــن العــام  2018وجــود تحســن اقتصــادي واضــح ،األمــر الــذي يعطي
مــؤرشا إيجابيــا عــى فعاليــة اإلصالحــات واملبــادرات املاليــة واالقتصاديــة للحكومــة الســعودية

|

رسم بياين  12مؤرش أسعار االستهالك ()100=2010

مؤرش أسعار املستهلك

مؤرش أسعار االستهالك ()100=2010

•ظــل مــؤرش أســعار املســتهلك ( )CPIيف مســتويات
متناســبة مــع متوســط مجموعــة العرشيــن حتــى عــام
.2014
•و منــذ العــام  ،2015تقــود اإلصالحــات واملبــادرات
الحكوميــة األخــرة تحســناً يف تلــك املســتويات ،حيــث
تشــر أحــدث تقديــرات وزارة املاليــة إىل أن مــؤرش أســعار
املســتهلكني ( )CPIقــد ارتفــع بنســبة  2.5٪يف عــام 2018
بعــد انخفاضــه يف األعــوام الســابقة كــا هــو موضــح
يف الرســم البيــاين املجــاور.

املصدر :البنك الدويل | يتم استثناء دول االتحاد األوريب
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منو االستهالك الخاص

االستهالك الخاص ( نسبة من النمو )

املصدر :البنك الدويل | يتم استثناء اليابان ،والواليات املتحدة األمريكية ،والصني
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االستثامر األجنبي املبارش – صايف التدفقات
(%من إجاميل الناتج املحيل)

منو االستهالك الخاص

•كان منــو االســتهالك الخــاص ثالثــة أضعــاف املتوســط
عامــي  2014و  ،2015إال أنــه
ملجموعــة العرشيــن خــال
ّ
انخفــض بشــكل كبــر نتيجــة انخفــاض أســعار النفــط.
•ووفقًــا لــوزارة املاليــة  ،منــا االســتهالك الخــاص بنســبة
 2.2٪خــال النصــف األول مــن عــام  2018بســبب تفعيــل
حســاب املواطــن ،وإعــادة االســتحقاقات الســنوية
ملوظفــي القطــاع العــام وتكلفــة بــدالت غــاء املعيشــة.
و التــي تســتوعب األثــر الســلبي لــكل مــن تطبيــق رضيبــة
القيمــة املضافــة و إصالحــات أســعار الطاقــة.

االستثامر األجنبي املبارش

االستثامر األجنبي املبارش ( نسبة من إجاميل الناتج املحيل)

•عــى الرغــم مــن أن الرســوم البيانيــة لــدول الـــ 20تُظهــر
اتجاهــات مامثلــة ،إال أن مســتويات االســتثامر األجنبــي
املبــارش يف اململكــة شــهدت إنحــدارا ً أكــر حــدة.
•تُؤكــد رؤيــة  2030بشــكل كبــر عــى تصحيــح هــذا الوضــع
(كــا هــو الحــال مــع مبــادرة االســتثامر املســتقبيل)
وســتظهر آثارهــا التصحيحيــة عــى املــدى املتوســط
•تشــر تقديــرات مؤسســة النقــد العــريب الســعودي
لعــام  2018إىل أن االســتثامر األجنبــي املبــارش ســيزيد
مبقــدار  12.1مليــار ريــال ســعودي  ،أي مــا يعــادل 0.46٪
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.

املصدر :البنك الدويل

23

خــاتـمــــة

24

الرؤية
املستقبلية

طويل
ً
حققنا مزيد من التقدم  ،ولكن الطريق ما زال

عــى املــدى املتوس ـط ،تهــدف اإلصالحــات املاليــة واالقتصاديــة إىل ترسيــع وتــرة التحــول االقتصــادي

وضــان االســتدامة املاليــة ،مــع زيــادة معــدالت النمــو االقتصــادي والحفــاظ عــى معــدالت منخفضــة مــن

عجــز امليزانيــة.

تقــوم اإلصالحــات املاليــة بدورهــا يف تنويــع مصــادر اإليــرادات ورفــع كفــاءة اإلنفــاق التشــغييل .ويقــود
ذلــك إىل حــد كبــر املبــادرات األخــرة لــوزارة املاليــة لتحســن إطــار اإلدارة املاليــة؛ وتعتــر وحــدة

السياســات املاليــة الكليــة ،ومركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق ،ومكتــب إدارة الديــن ،ومنصــة اعتــاد أمثلــة
عــى ذلــك.

عــى الجانــب األخــر ،فــإن اإلصالحــات االقتصاديــة التــي تقودهــا الربامــج التنفيذيــة لتحقيــق الرؤيــة متكــن

املحــركات الرئيســية مثــل التوظيــف ،ودعــم املحتــوى املحــي ،واالســتثامر األجنبــي املبــارش ،وإســهامات
الــركات الصغــرة واملتوســطة.

ويف حــن أن اململكــة تســر عــى الطريــق الصحيــح لتحقيــق أهــداف برنامــج التــوازن املــايل املحــدد
وأهــداف برنامــج التحــول الوطنــي ،فــإن فعاليــة تلــك املبــادرات ســتظهر يف الســنوات القادمــة.
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اإليرادات واملرصوفات

 :Eاملتوقع  :B -حسب امليزانية :F -توقعات مستقبلية
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النمو الفعيل إلجاميل
الناتج املحيل

 :Eاملتوقع  :B -حسب امليزانية :F -توقعات مستقبلية

املصدر :وزارة املالية السعودية
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نسبة الدين العام إىل
إجاميل الناتج املحيل

 :Eاملتوقع  :B -حسب امليزانية :F -توقعات مستقبلية
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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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