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المقدمة

تهــدف رؤيــة الســعودية  2030بشــكل رصيــح إىل وضــع القطــاع غــر النفطــي
يف قلــب تنميــة البلــد االقتصاديــة .عــى ســبيل املثــال ،يتضمــن برنامجــا التحــول
الوطنــي والتــوازن املــايل مبــادرات وأهــداف مــن أجــل تنويــع إجــايل اإليــرادات
الحكوميــة كجــزء مــن أهــداف رؤيــة .2030
ولطاملــا كانــت خطــط التنويــع االقتصــادي وزيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة يف
إل أنهــا مل تبــدأ
ءا مــن خطــط التنميــة منــذ الســبعينياتّ ،
االقتصــاد الســعودي جــز ً

يف اكتســاب الزخــم إال بعــد إطــاق رؤيــة الســعودية  2030يف العــام .2016

ويف هــذا التقريــر ،ســنقوم بتقييــم أداء اإليــرادات غــر النفطيــة الســعودية
خــال هــذه الرحلــة ،مبحاســنها ومســاوئها وبنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا .كــا نســلط
الضــوء عــى تجــارب دولتــن غنيتــن بالنفــط  -الرنويــج وفنزويــا  -اللتــان تقدمــان
نظــرة تجــاه السياســات والــدروس املســتفادة .وغالبًــا مــا توصــف الرنويــج بأنهــا
املثــال النموذجــي عــى كيفيــة إدارة املــوارد الطبيعيــة كالنفــط والغــاز لتجنــب

لعنــة املــوارد ،إضافــة إىل تنويعهــا ملصــادر إيراداتهــا .ومــن جهــة أخــرى ،تعتــر
مقاربــة فنزويــا (التــي متتلــك معظــم احتياطيــات النفــط يف العــامل) إلدارة
مثــال تحذيريًــا.
ً
مواردهــا النفطيــة وتنويعهــا االقتصــادي وتنميتهــا
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امللخص
التنفيذي
 .2014وســوف نراجع جهــود الحكومة
يغطــي التقريــر الحــايل تســع خطط تنموية مــن العــام  1970حتى العــام .2014
كل مــن
الســعودية يف تنويــع إجــايل إيراداتهــا باســتخدام أربعــة متغــرات :الحصــص غــر النفطيــة يف ّ
إجــايل اإليــرادات ،والناتــج املحــي اإلجــايل ،والناتــج املحــي اإلجــايل غــر النفطــي ،وإجــايل النفقــات.
●

بقيــت جهــود الحكومــة الســعودية نحــو تنويــع إيراداتهــا خــال فــرة تنفيــذ خطــط التنميــة الخمســية
التســع ،التــي صــدرت منــذ العــام  1970حتّــى العــام  ،2014بعيــدة املنــال إىل أن تــم إطــاق رؤيــة .2030
وميكــن رؤيــة بعــض التقــدم البســيط خــال فــرات تنفيــذ الخطــط الثالثــة والثامنــة والتاســعة ،ولكــن ظــل
النفــط املصــدر الرئيــي لإليــرادات التــي تدفــع عجلــة االقتصــاد.
▪كانــت اإليــرادات النفطيــة ال تــزال متثــل معــدل  81%مــن إجــايل اإليــرادات الحكوميــة و 17%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل و 93%مــن إجــايل النفقــات.
▪وخــال هــذه الفــرة ،بلــغ متوســط اإليــرادات غــر النفطيــة  19%مــن إجــايل اإليــرادات ،و 3%مــن
الناتــج املحــي اإلجــايل ،و 11%مــن إجــايل الناتــج املحــي غــر النفطــي ،و 18%مــن اإلنفــاق
الحكومــي.

●

إل أنهــا واجهــت كذلــك
كانــت لــدى خطــط التنميــة الخمســية التســع حتــى العــام  2014أهــداف مشــركةّ ،
تحديــات كبــرة (إضافــة إىل ضغــوط الســوق الخارجيــة) التــي أعاقــت الجهــود املبذولــة نحــو تنويــع
الدخــل الحكومــي .فواجهــت هــذه الخطــط تحديــات رئيســية ،مــن بينهــا االقتصــاد الريعــي ،وتباطــؤ
معــدل الخصخصــة ،وعــدم قــدرة الدخــل غــر النفطــي عــى مواكبــة النمــو االقتصــادي (مــا أدى إىل
زيــادة االعتــاد عــى عائــدات النفــط إلنفــاق امليزانيــة) ،وقلة/نقــص يف األســاليب املبدعــة مــن أجــل
زيــادة الدخــل غــر النفطــي .كــا افتقــرت الخطــط إىل نظــام رضيبــي محــدد ،ومل يتــم تحســن الرســوم
م اســتخدامها أو تحديثهــا.
االقتصادية/اإلداريــة األساســية كالتعريفــات الجمركيــة عــى الــواردات وال ت ـ ّ

●

يعـ ّد انهيــار أســعار النفــط يف العــام  2014وإطــاق رؤيــة  2030يف العــام  2016نقــاط تحــول رئيســية،
وعــى الرغــم مــن أن الخطــط التســع الســابقة كانــت تهــدف نحــو تنويــع االقتصــاد ،إال أنــه مل تقــم أيًّــا
منهــا بإرســاء األســاس ملثــل هــذا التحــول أفضــل مــن خطــة رؤيــة  .2030وكجــزء مــن برنامــج التــوازن
فــذت الحكومــة مبــادرات إضافيــة لــد ّر الدخــل غــر النفطــي ،والتــي بــدأت تــؤيت مثارهــا منــذ
املــايل ،ن ّ
ذلــك الحــن (الشــكل .)1

●

توفّــر تجــارب الرنويــج وفنزويــا يف تنويــع اقتصادهــا وعائــدات الحكومــة غــر النفطيــة رؤى سياســية

للمملكــة العربيــة الســعودية وغريهــا مــن مص ـدّري النفــط .عــى ســبيل املثــال ،طــورت الرنويــج قاعــدة
رضيبيــة عــى اإليــرادات غــر النفطيــة يقودهــا القطــاع الخــاص قــادرة عــى الحفــاظ عــى اإلنفــاق يف

قــا
امليزانيــة ،بينــا يف فنزويــا ،أعيقــت جهــود الدولــة بســبب ســنوات مــن ســوء اإلدارة والفســاد (وف ً

ملــؤرش مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة) باإلضافــة إىل عــدم قــدرة اإليــرادات غري

النفطيــة عــى تعويــض خســائر الدخــل النفطــي ومرور فــرات طويلــة مــن اإلرساف يف اإلنفــاق الحكومي.
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امللخص
التنفيذي
●

وعــى املــدى الطويــل ،ســتتطلب االســتدامة املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية قاعــدة أوســع
مــن اإليــرادات غــر النفطيــة.
▪لتحقيــق هــدف رؤيــة  ،2030يجــب أن تنمــو اإليــرادات غــر النفطيــة مبعــدل منــو ســنوي مركــب قــدره
 11.6%ســنويًا حتــى عــام  69.7 – 2030مليــار ريــال ســعودي إضــايف ســنويًا مــن مســتوياتها يف
العــام .2021
▪بينــا منــت اإليــرادات غــر النفطيــة بالتــوازي كجــزء مــن نســبة منــو اإلنفــاق الحكومــي ،إال أنهــا ال
تــزال أقــل مقارنــة بنظرياتهــا يف مجموعــة العرشيــن.
▪اإليــرادات الرضيبيــة غــر النفطيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية هــي اآلن أعــى مــن بقيــة
دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ولكنهــا أقــل مــن البلــدان األخــرى املصــدرة للنفــط مثــل الجزائــر
وكازاخســتان واملكســيك.
▪وســتكون مــن العوامــل الرئيســية لدفــع منــو اإليــرادات غــر النفطيــة مــن اآلن وصاعـدًا زيــادة التأثــر
اإليجــايب للســياحة مــن خــال رســوم التأشــرات ورضائــب املبيعــات عــى الخدمــات الســياحية ،إىل
جانــب تحقيــق الفوائــد مــن الخصخصــة ومبــادرات الرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص.

الشكل  :1تفوق أداء معدالت اإليرادات غري النفطية منذ إطالق رؤية 2030
1
أداء اإليرادات غري النفطية
 %إﺟﺎﻤﱄ اﻟﻨﻔﻘﺎت
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 -1االحصاءات السنوية للبنك املركزي السعودي .2020

قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

نظرة عامة

مــن أجــل دراســة أداء اإليــرادات غــر النفطيــة خــال فــرة خطــط التنميــة الخمســية التســع املمتــدة مــن
 ،2014مــن الجديــر فهــم الخلفيــة التــي صــدرت منهــا الخطــط الخمســية وإدراك
الســبعينيات حتــى العــام ،2014
أهدافهــا وأولوياتهــا .وكانــت خمســة أهــداف رئيســية يف صميــم خطــط التنميــة .وهدفــت الحكومــة إىل
تحســن مســتويات املعيشــة وتنويع القاعدة االقتصاديــة وتوســيع دور القطاع الخــاص يف االقتصاد الوطني
وتنميــة رأس املــال البــري وخلــق تنميــة إقليميــة متوازنــة.
الخطط 1-3

يف أول خطتــن اللتــن امتدتــا خــال فــرة الســبعينيات ،كانــت البنيــة التحتيــة

ول الرتكيــز مــع الخطــة الثالثــة إىل التعليــم والصحــة
أولويــة رئيســية .وتحــ ّ
والخدمات االجتامعية.

شــددت الخطــة الرابعــة عــى التنويــع مــن خــال تعزيــز منــو القطــاع غــر النفطــي

إىل جانــب تشــجيع االســتثامر األجنبــي .وخــال تنفيــذ الخطــة الخامســة ،تــم حــث

الخطط  4-5القطــاع الخــاص عــى لعــب دور أكــر وتعزيــز مســاهمته يف قطاعــات أخــرى
كاملرافــق العامــة والنقــل ،حيــث كانــت الحكومــة تقــدم تلــك الخدمــات عــر

تاريخها .كام كان لترسيع تطبيق نظام السعودة أولوية قصوى.

كانــت الخصخصــة والكفــاءة االقتصاديــة مــن األولويات الرئيســية للخطة السادســة.

الخطط  6-7وأعطــت الخطــة الســابعة األولويــة لتنميــة املــوارد البرشيــة والخصخصــة وتعزيــز
اإلنتاجية والكفاءة داخل الحكومة.

كانــت الخطــة الثامنــة مبثابــة تحــول منهجــي ،إذ حــددت أهدافًــا ومواعيــد نهائيــة
الخطة 8

ومســؤوليات أكــر دقــة للمؤسســات التنفيذيــة ،فأعطــت األولويــة لتحســن

نوعيــة الحيــاة وتعزيــز التنميــة اإلقليميــة وتنميــة املــوارد البرشيــة وتوســيع

القاعدة االقتصادية ،وتشجيع االستثامر املحيل والدويل.

تزامنــت صياغــة الخطــة التاســعة مــع األزمــة املاليــة واالقتصاديــة العامليــة التــي

الخطة 9

هــزت األســواق العامليــة ،واحتضنــت مجموعــة مــن األهــداف الكليــة الرئيســية
مبــا يف ذلــك تعزيــز النمــو االقتصــادي وتخفيــض التضخــم وتحســن ميــزان

املدفوعــات ،كــا واصلــت إعطــاء األولويــة للتنويــع وزيــادة معــدالت العاملــة

الســعودية وتحســن كفــاءة الســوق وتعزيــز التكامــل االقتصــادي مــع باقــي
املنطقة ،وال سيام دول مجلس التعاون الخليجي.
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

اضطرت خطط التنمية
أيضا إىل التكيف مع
ً
2
القوى الخارجية

خطط التنمية واألولويات الرئيسية والظروف الخارجية
1970-1974
1

1975-1979
2

1980-1984
3

توفري البنية التحتية
والخدمات الحكومية
األساسية والتوسع
يف الربامج االجتامعية
وتنمية املوارد البرشية
السعودية.

منو البنية التحتية ،والحفاظ
عىل املوارد النفطية ،ودعم
األعامل التي تتطلب االستهالك
الكثيف للطاقة ،ووضع القوانني
واللوائح املالية واإلدارية،
وتعزيز التعاون بني القطاعني
العام والخاص.

االستمرار يف التطوير واالستثامر
يف الصناعات الهيدروكربونية،
واستكامل مشاريع البنية التحتية،
وتعزيز الكفاءة االقتصادية
واإلدارية من خالل تبسيط سري
العمليات اإلدارية.

أزمة النفط عام 1973

أزمة النفط عام 1979

1995-1999
6
تعزيز القدرات الدفاعية،
وترشيد اإلنفاق الحكومي،
وزيادة أنشطة القطاع
الخاص ،وتعزيز املوارد
البرشية ،واستمرار منو
البنية التحتية ،وتطبيق
السعودة (النطاقات).

الركود االقتصادي يف أوائل الثامنينيات

1990-1994
5

1985-1989
4

تشجيع املزيد من مشاركة
القطاع الخاص (خاصة يف
املرافق والنقل) ،وتحسني
القاعدة التكنولوجية،
السعودة
وترسيع عملية ّ
(النطاقات.)

تقليل االعتامد عىل النفط،
وتوسيع القطاع الخاص ،وتعزيز
الكفاءة االقتصادية الحكومية،
وصيانة مشاريع البنية التحتية،
وتعزيز موارد اململكة
البرشية.

مرحلة ما بعد حرب الخليج

انهيار غري مؤات ألسعار النفط عام 1986

حرب الخليج

2000-2004

2005-2009

2010-2014

7

8

9

تحسني التنفيذ املستمر
لسياسة الخصخصة ،ورفع
مستوى خدمات الحج والعمرة،
وتطوير قاعدة علمية وتقنية
وطنية ،وصيانة البنية التحتية،
وتطوير الخدمات التطوعية،
وتعزيز التعليم/التدريب
والخدمات الصحية واالجتامعية،
تطوير مهارات القوى العاملة
السعودية.

تحسني املوارد البرشية ،ورفع
مستويات املعيشة ونوعية
الحياة ،وتعزيز التنمية اإلقليمية
املتوازنة ،وتنويع القاعدة
االقتصادية ،وتعزيز مناخ
االستثامر املالئم ،وخصخصة
املزيد من العمليات/الخدمات
العامة ،وخلق مصادر إيرادات
جديدة.

الركود االقتصادي يف
أوائل 2000

األزمة املالية العاملية
2007-2008
الخطة

األولوية

تحسني مستويات املعيشة،
وتحقيق التنمية املتوازنة
بني املناطق ،وتنويع القاعدة
اإلنتاجية لالقتصاد الوطني،
وزيادة القدرة التنافسية،
وترسيع التحول إىل اقتصاد
قائم عىل املعرفة.

مرحلة ما بعد األزمة املالية وما قبل
انهيار أسعار النفط خالل 2014/2015

الظروف االقتصادية
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

أداء اإليرادات غري النفطية
خالل فرتة تنفيذ الخطط
التسع بني 2014-1970

مــا ملحوظًــا
عــى مــدار فــرة تنفيــذ الخطــط التســع حتّــى العــام ،2014
 ،2014أحــرزت الحكومــة الســعودية تقد ً
نحــو أهدافهــا املتمثلــة بتحســن مســتويات املعيشــة ونوعيــة الحيــاة ،وتحديــث بنيــة اململكــة التحتيــة،
وتطويــر رأس املــال البــري ،وتوســيع القطــاع الخــاص .ولكــن بقيــت قــدرة الحكومــة عــى تنويــع مصــادر
إيراداتهــا محــدودة كــا بقــت قيمــة اإليــرادات غــر النفطيــة منخفضــة بشــكل عــام خــال فــرة تنفيــذ خطــط
التنميــة التســع عــى الرغــم مــن بعــض االرتفــاع يف املســتويات خــال هــذه الفــرة – ال ســيام خــال فــرة
تنفيــذ الخطتــن الثامنــة والتاســعة (الشــكل  2و .)33
).
●

ن الرتكيــز عــى ترسيــع عمليــة
بينــا تضمنــت الخطتــان األوىل والثانيــة التنويــع كجــزء مــن أهــداف الحكومــة ،إال أ ّ
ءا مــن الخطــة الثالثــة.
التنويــع كان مــدرج بــد ً

▪خــال فــرة تنفيــذ الخطــة الثالثــة ،انخفضــت عائــدات النفط بشــكل ملحــوظ ،بينــا زادت اإليــرادات غــر النفطية
نتيجــة زيــادة دخــل االســتثامر إىل جانــب التحصيل مــن املصادر املحليــة كالرضائــب الجمركية والــزكاة وتكاليف
الكهربــاء وامليــاه ورســوم املطــارات واملوانئ وعائــدات الحج.
ءا مــن إجاميل
▪انخفضــت اإليــرادات غــر النفطيــة خــال مرحلــة تنفيــذ الخطّــة الرابعــة ،ولكن عند احتســابها جــز ً
اإليــرادات والنفقــات ،بلــغ الدخــل غــر النفطــي ذروتــه مبعــدل  38%و 25%عــى التــوايل مقارنــة بـــ  7%و16%
خــال تنفيــذ الخطــة األوىل .وقــد رفعــت الحكومــة رســوم االســترياد خــال هــذه الفــرة بيــد أنــه تــم إلغــاء
إجــراءات أخــرى كالزيــادات الرضيبيــة عقــب احتجاجــات عامــة .كــا انخفــض دخــل النفــط بعــد انخفــاض أســعار
النفــط يف العــام  ،1986إذ أدى عجــز ميــزان املدفوعــات يف اململكــة العربيــة الســعودية الناجــم عــن
انخفــاض عائــدات النفــط إىل ســحب األصــول املاليــة الســعودية مــن الخــارج ،مــا أدى بــدوره إىل انخفــاض
دخــل االســتثامر األجنبــي .وخــال الخطــة الرابعــة ،انخفــض املعــدل اإلجــايل لإليــرادات بنســبة  62%وانخفض
كحصــة مــن إجــايل
ـر الزيــادة يف نســبة الدخــل غــر النفطــي
ّ
اإلنفــاق الحكومــي بنســبة  ،36%وهــذا يفـ ّ
اإليــرادات والنفقــات.

الشكل  :2اإليرادات غري النفطية بقيت منخفضة خالل الخطط
التسع حتى إطالق رؤية 2030
3
متوسطاإليرادات غري النفطية

 %من إجاميل اإليرادات
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
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●

أداء اإليرادات غري النفطية
خالل فرتة تنفيذ الخطط
التسع بني 2014-1970

خــال الفــرة املمت ـدّة بــن تنفيــذ الخطّتــن الخامســة والســابعة ،بلــغ معــدل منــو اإليــرادات غــر النفطيــة 7%
وش ـكّلت أقــل مــن ربــع إجــايل اإليــرادات.
▪هدفــت الخطــة الخامســة إىل الحفــاظ عــى إنجــازات الســنوات العرشيــن املاضيــة يف قطاعــات البنيــة
التحتيــة والخدمــات االجتامعيــة ،مؤكــدة عــى زيــادة التنويــع االقتصــادي .ويف الســنوات األوىل للخطــة
الخامســة ،جلــب غــزو الكويــت وبــدء حــرب الخليــج تحديــات هائلــة لالقتصــاد الســعودي .فانخفضــت اإليــرادات
غــر النفطيــة يف الســنوات األوىل مــن الخطــة الخامســة مــع نفــاد االحتياطيــات ،مــا قلــل من تدفــق أموال
االســتثامر مــن الخــارج ،إال أن الدخــل غــر النفطــي بــدأ يف االنتعــاش مــع بــدء تعــايف االقتصــاد عقــب الحــرب.
▪كذلــك طــرح تأثــر الحــرب تحديــات لالقتصــاد الســعودي يف بدايــة فــرة تنفيــذ الخطــة السادســة .فخــال
العــام الرابــع مــن تلــك الخطــة ،انخفضــت أســعار النفــط العاملية بنســبة  ،38%مــا أثر عــى كل مــن امليزانية
الحكوميــة وميــزان املدفوعــات .ومــن أجــل تعويض تبعــات تلك التغيــرات ،تبنــت الحكومة جهــودًا يف العام
 1999لخفــض اإلنفــاق وزيــادة الدخــل غــر النفطــي ،إىل جانــب إجــراء إصالحــات هيكليــة أخــرى .وقــد ســاعدت
هــذه السياســات ،مبــا يف ذلــك تعديــل تعريفــات بعــض املرافــق ،يف زيــادة نســبة الدخل غــر النفطي يف
إجــايل اإليــرادات والنفقــات.
▪وبشــكل عــام ،قامــت املــؤرشات االقتصاديــة بــأداء جيــد يف الخطــة الســابعة ،إذ بلــغ معــدل النمــو ،3.4%
متخطيًــا هــدف الخطــة البالــغ نســبة  3.1%وتفــوق أداؤهــا عــى معــدل الـــ  1.1%يف الخطــة الســابقة .وخــال
فــرة تنفيــذ الخطــة الســابعة ،زادت اإليــرادات النفطيــة مبعــدل  33%بينام منت اإليــرادات غري النفطية بنســبة
 .8%ومل يكــن هنــاك أي تحســن ملحــوظ يف اإليــرادات غــر النفطيــة خــال فــرة تنفيــذ الخطة السادســة عند
احتســابها كنســبة مــن إجــايل اإليــرادات والناتــج املحــي اإلجــايل واإلنفــاق.

الشكل  :3يبقى السعي وراء اإليرادات غري النفطية بعيد املنال
4
حصة اإليرادات غري النفطية
40%
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 %من اإلجاميل
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اﻷوﱃ

اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

اﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ

اﻟﺨﻄﺔ
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اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/اﻹﻳﺮادات اﻹﺟﺎﻤﻟﻴﺔ

اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﺎﻤﱄ اﳌﺤﲇ

اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﺎﻤﱄ اﳌﺤﲇ ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻲ

اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ/اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺟﺎﻤﱄ
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أداء اإليرادات غري النفطية
خالل فرتة تنفيذ الخطط
التسع بني 2014-1970

●

إن مبــادرات اإلصــاح الرضيبــي ،كتحســن كفــاءة تحصيــل الرضائــب املبــارشة وغــر املبــارشة ،فضـاً عــن ترشــيد
هيــكل أســعار املنتجــات والخدمــات الحكوميــة ،املنفــذة يف إطــار الخطــة الســابعة تــؤيت مثارهــا يف الفــرة
العاقبــة ،مــا أدى إىل ارتفــاع أداء اإليــرادات غــر النفطيــة .كان هنــاك ارتفــاع يف قيمــة اإليــرادات غري النفطية
خــال فــريت تنفيــذ الخطتــن الثامنــة والتاســعة مدفوعــة بزيــادة بنســبة  57%يف اإليــرادات الرضيبية (ال ســيام
اإليــرادات مــن الرضائــب عــى الدخــل واألربــاح واملكاســب الرأســالية) وزيــادة بنســبة  41%يف اإليــرادات غــر
النفطيــة وغــر الرضيبيــة ،إال أنــه مــا زال ميثــل أقــل مــن  15%مــن إجــايل اإليــرادات والناتــج املحــي اإلجــايل
غــر النفطــي واإلنفــاق الحكومــي.

●

بنهاية مرحلة تنفيذ الخطة التاسعة يف العام :2014
▪شــكلت اإليــرادات غــر النفطيــة فقــط  12%مــن إجــايل اإليــرادات ،و 5%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل ،و8%
مــن الناتــج املحــي اإلجــايل غــر النفطــي ،و 11.4%مــن إجــايل النفقــات.
▪ال تــزال عائــدات النفــط تشــكل  88%مــن إجــايل اإليــرادات و 37%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل و 82%مــن
إجــايل اإلنفــاق (الشــكل .)4

الشكل  :4حتى نهاية الخطة التاسعة ،بقيت حصة النفط مرتفعة
5
تكوين إجاميل اإليرادات

 %من اإلجاميل
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

تح ّديات خطط
6
التنمية التسع

إل أنّهــا
يف حــن كان لخطــط التنميــة الخمســيّة التســع حتّــى عــام  2014أهدافًــا أساســيّة مشــركةّ ،
واجهــت تحديــات أساســية (تفــوق قــوى الســوق الخارجــي) كان مــن شــأنها الحــد مــن الجهــود لتنويــع
مصــدر اإليــرادات الحكوميّــة:

التحديات األساسية

التحديات املحلية األخرى

الريعية وجذورها العميقة يف االقتصاد
السعودي.

النمو السكاين الرسيع ،مام أدى إىل زيادة
الطلب عىل الخدمات األساسية مثل التعليم
والصحة والنقل والبلديات واملرافق العامة
واإلسكان.

عدم كفاية/نقص التدابري املبتكرة لتعزيز الدخل
غري النفطي وتحسني هيكل الدخل الحايل
وحجمه ،مثل تحسني كفاءة التحصيل.

ارتفاع عدد الوافدين الجدد إىل سوق العمل
ومحدودية قدرة القطاع الخاص عىل خلق فرص
عمل للوافدين الجدد.

بطء وترية الخصخصة.

تأخر بعض القطاعات واألنشطة االقتصادية عىل
صعيد التقدم التكنولوجي العاملي.

مل يكن الدخل غري النفطي قاد ًرا عىل مواكبة
منو االقتصاد ،مام أدى إىل زيادة االعتامد عىل
عائدات النفط يف االستثامر العام والنفقات
التشغيلية/الرأساملية للموازنة الوطنية.

صعوبة وصول املنتجات السعوديّة غري النفطيّة
إل عند انضاممها إىل
إىل األسواق الخارجية ّ
منظمة التجارة العاملية خالل فرتة تنفيذ الخطة
السابعة ،وإنشاء االتحاد الجمريك لدول مجلس
التعاون الخليجي بحلول عام  2001ومنطقة
التجارة الحرة العربية الكربى عام  ،1997والبدء
بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع دول مختلفة.
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نقطة التحول  -عام
 2014ورؤية 2030

نظرة عامة

جل عــام  2014نقطــة تحــول .فاعتــر انخفــاض أســعار النفــط يف عــام  2014مبثابــة حافــز ملصــدّري
ســ ّ
مــا
النفــط الخليجيــن ،مــن ضمنهــم اململكــة العربيــة الســعودية ،لــإرساع بالقيــام باإلصالحــات .وبعــد  15عا ً
مــن الفوائــض ،أعلنــت الحكومــة الســعودية عــن أول عجــز يف ميزانيتهــا يف عــام  .2014وتــررت املاليــة
العامــة للحكومــة بشــدة مــن انخفــاض أســعار النفــط مــن  108دوال ًرا أمريكيًــا للربميــل يف عــام  2013إىل 98
دوال ًرا أمريكيًــا للربميــل يف عــام  2014وأقــل مــن  55دوال ًرا أمريكيًــا للربميــل يف أواخــر عــام  .2015يف عــام
 ،2016تــم الكشــف عــن خطــة اإلصــاح االقتصــادي واالجتامعــي لرؤيــة  2030لتقليــل اعتــاد الدولــة عــى
النفــط مــن خــال تســهيل تطويــر قطــاع خــاص قــوي.

الشكل  :5سعر خام برنت

7

دوالر للربميل

عــى الرغــم مــن أن الخطــط التســعة قبــل رؤيــة  2030هدفــت إىل تنويــع االقتصــاد ،إال أن أيًــا منهــا مل
يقــم بعمــل أفضــل مــن خطــة رؤيــة  2030يف إرســاء األســاس ملثــل هــذا التغيــر ،إذ تضمنــت خطّــة رؤيــة
 2030معايــر دوليــة وأهــداف كميــة وميزانيــة وجــدول زمنــي ووكالــة تنفيذيــة لــكل هــدف ،باإلضافــة إىل
جــا لتحقيــق الرؤيــة( ،)VRPمبــا يف ذلــك برنامــج التحــول الوطنــي وبرنامــج
تفاصيــل إضافيــة مــن خــال  11برنام ً
االســتدامة املاليــة .وفيــا يتعلــق بتنويــع اإليــرادات الحكوميــة ،إن لرؤيــة  2030هــدف خــاص يتمثــل يف
''زيــادة اإليــرادات الحكوميــة غــر النفطيــة مــن  163مليــار ريــال ســعودي إىل  1تريليــون ريــال ســعودي''.
تــم إنشــاء وحــدة تنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة التابعــة ملجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة ()CEDA
والتــي أصبحــت مركــز تنميــة اإليــرادات غــر النفطيــة يف عــام  .2018وتشــمل أهــداف املركــز دعــم مبــادرات
الــوكاالت الحكوميــة وبرامــج رؤيــة  2030التــي تهــدف إىل زيــادة كفــاءة اإليــرادات غــر النفطيــة وتقديــم
التغذيــة الراجعــة حــول كيفيــة تحســن كفــاءة تحصيــل اإليــرادات الحكوميــة.
مــع اكتــال أكــر مــن خمــس ســنوات منــذ إطــاق الرؤيــة ،وأقــل مــن عقــد مــن الزمــن متبقّــي للوصــول
إليهــا ،مــن املهــم االســتمرار يف تقييــم التقــدم لتحديــد مــا إذا كان ميكــن تحقيــق هــذه األهــداف ضمــن
اإلطــار الزمنــي املحــدد ،أو مــا إذا كان يلــزم إجــراء مزيــد مــن التعديــات أو معرفــة مــا هــي التدابــر اإلضافيــة
املطلــوب اتخاذهــا .تهــدف االســراتيجية الوطنيــة لالســتثامر ،التــي تــم اإلعــان عنهــا يف أكتوبــر ،2021
إىل املســاهمة يف أهــداف التنويــع يف رؤيــة  ،2030خاصــة يف االقتصــاد غــر النفطــي .وميكــن للدعــم
الحكومــي الــكايف املخطــط لقطاعــات مثــل املعــادن والتعديــن واملــواد الكيميائيــة والتصنيــع ،أن يعــزز
الصــادرات والعائــدات غــر النفطيــة ،فض ـاً عــن العاملــة املحليــة.
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

أهداف التنويع بكل
وضوح

مؤرشات األداء الرئيسية لرؤية السعودية 2030

8

رؤية  ( 2030أُطلقت عام ) 2016

زيادة اإليرادات الحكومية غري النفطية من  163مليار ريال سعودي إىل  1تريليون ريال سعودي
زيادة حصة الصادرات غري النفطية يف الناتج املحيل اإلجاميل غري النفطي من  16%إىل 50%
زيادة االستثامر األجنبي املبارش من  3.8%إىل  5.7%من الناتج املحيل اإلجاميل
زيادة أصول صندوق االستثامرات العامة من  600مليار ريال سعودي إىل أكرث من  7تريليون ريال سعودي

زيادة نسبة توطني قطاع النفط والغاز من  40%إىل 75%
رفع إنفاق األرسة عىل األنشطة الثقافية والرتفيهية من  2.9%إىل 6%
تقليل البطالة من  11.6%إىل 7%
زيادة مساهمة الرشكات الصغرية واملتوسطة يف الناتج املحيل اإلجاميل من  20%إىل 35%
زيادة مشاركة املرأة يف القوى العاملة من  22%إىل ( 30%انجزت)
زيادة عدد املعتمرين من  8ماليني إىل  30مليون سنويًا
ومــن بــن التحــوالت األخــرى ،اســتحدثت الحكومــة تدابــر جديــدة لتوليــد إيــرادات غــر نفطيــة كجــزء مــن خطــة
برنامــج تطويــر القطــاع املــايل .ومــع التقــدم الكبــر يف قطاعــات مثــل الرتفيــه والســياحة ،تحافــظ الحكومــة
عــى الزخــم ملبــادرات تنويــع اإليــرادات .تعمــل الحكومــة أيضً ا عــى تقليــل اإلنفاق التشــغييل مع هيئــة كفاءة
اإلنفــاق والقواعــد الجديــدة املفروضــة عــى املناقصــات والــراء.
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نقطة التحول  -عام
 2014ورؤية 2030

تدابري تعزيز اإليرادات
تؤيت مثارها

الرسوم منذ عام 2016

9

2016

2017

2018

2020

2019

رسوم
التأشريات
والبلديات
والرسوم
الريفية

تم توسيع
رضيبة الوافدين
لتشمل الرسوم
عىل امل ُعالني
من الوافدين

فرض رضيبة
القيمة املضافة
بنسبة 5%

الرضيبة
االنتقائية عىل
املرشوبات
املحالة بالسكر
والسجائر
اإللكرتونية

الرضيبة
االنتقائية عىل
املنتجات الضارة

الرضيبة
االنتقائية عىل
منتجات التبغ
وتبعاتها،
واملرشوبات
الغازية والطاقة

رفع رسوم
اإلقامة عىل
الوافدين
واملرافقني
لهم

رفع رسوم
التأشرية

فرض رسم عىل
األرايض الخالية
(البيضاء)

فرض رضيبة
مبيعات إضافية
بنسبة  25%عىل
تذاكر السينام

تضاعف رضيبة
القيمة املضافة
ثالث مرات

فرض رضيبة
عىل الغرف
الفندقية
والشقق
الفندقية
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

أداء اإليرادات غري
النفطية منذ عام
2016

تضاعفــت قيمــة اإليــرادات غــر النفطيــة الســعودية تقري ًبــا منــذ عــام  – 2016نتيجــة لإلصالحــات الهيكليــة يف
رؤيــة الســعودية  2030لتنويــع مصــادر إيراداتهــا .منــا الدخــل غــر النفطــي بشــكل خــاص منــذ أن زادت الحكومة
الرســوم الجمركيــة يف يونيــو  2020وضاعفــت رضيبــة القيمــة املضافة ثــاث مــرات إىل  15%يف يوليــو .2020
يف حــن أن أســعار النفــط املنخفضــة رمبــا تكــون قــد ســاهمت يف زيــادة اإليــرادات غــر النفطيــة الســعودية عــى
اإليــرادات النفطيــة يف الربــع الثالــث مــن عــام  2020عــى ســبيل املثــال ،فقــد ارتفعــت نســبة املســاهمة الســنوية للدخل
غــر النفطــي يف إجــايل اإليــرادات بشــكل كبــر .شــكلت اإليــرادات غــر النفطيــة  47%مــن إجــايل اإليــرادات الحكوميــة
عــا مــن  27%يف عــام  .2015بــن عامــي  2016و ،2020بلــغ متوســط اإليــرادات غري النفطيــة  38%من
بحلــول عــام  ،2020ارتفا ً
ـي .2014-1970
إجــايل اإليــرادات الحكوميــة مقارنــة بـــ  19%خــال مرحلــة تنفيــذ خطــط التنميــة بــن عامـ ّ
كــا بلــغ متوســط اإليــرادات غــر النفطيــة  11%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل غــر النفطــي خــال مرحلــة خطــط التنميــة
ـي  2016و،2020
التســع ،لكنهــا مــع ذلــك مثّلــت أقــل مــن  5%مــن إجــايل الناتــج املحــي يف املتوســط .ولكــن بــن عامـ ّ
بلــغ متوســط اإليــرادات غــر النفطيــة  19%مــن إجــايل الناتــج املحــي غــر النفطــي و 11%مــن إجــايل الناتــج املحــي.
بحلــول عــام  ،2020شــكلت اإليــرادات غــر النفطيــة  15%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل و 25%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
غــر النفطــي .وباملقارنــة ،فــإن اإليــرادات غــر النفطيــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل غــر النفطــي يف
اململكــة العربيــة الســعودية أعــى اآلن مــن نظرياتهــا يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،باســتثناء الكويــت (الشــكل .)6
يف عــام  ، 2021بلغــت اإليــرادات غــر النفطيــة  40%مــن إجــايل اإليــرادات و  13%مــن إجــايل الناتــج املحــي.

الشكل  :6إيرادات السعودية غري النفطية أعىل من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى باستثناء الكويت
اإليرادات غري النفطية
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تــؤيت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا وزارة املاليــة لتنويــع مصــادر اإليــرادات مثارهــا ،كــا يتضــح مــن االرتفــاع الكبــر يف حصــة
اإليــرادات الرضيبيــة مــن إجــايل اإليــرادات (الشــكل  .)7وعــى الرغم مــن الزيــادة يف حصة اإليــرادات الرضيبيــة من إجاميل
اإليــرادات ،فــإن الرضائــب مثــل رضيبــة القيمــة املضافــة ،عــى ســبيل املثــال ،ال تــزال معقولــة مقارنــة ببلــدان أخــرى يف
مجموعــة العرشيــن وعــى قــدم املســاواة مــع متوســط الرضائــب يف العــامل (الشــكل .)8
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قصة اإليرادات غري
النفطية قبل رؤية
2030

أداء اإليرادات غري
النفطية منذ عام
2016

الشكل  :7زيادة حصة اإليرادات الرضيبية من إجاميل اإليرادات
11
توزيع اإليرادات غري النفطية
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اﻟﴬاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺪﺧﻞ واﻷرﺑﺎح واﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺮأﺳﺎﻤﻟﻴﺔ

ﴐاﺋﺐ أﺧﺮى

2021

اﻹﻳﺮادات ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻏﺮﻴ اﻟﴬﻳﺒﻴﺔ
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الشكل  :7رضيبة القيمة املضافة يف السعودية ال تزال معقولة
12
معدل رضيبة القيمة املضافة ،دول مجموعة العرشين
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املعايري الدولية

الرنويج وفنزويال

قمنــا بدراســة تجــارب الرنويــج وفنزويــا يف تنويــع اقتصاداتهــا وإيــرادات حكوماتهــا غري النفطية وتســليط
الضــوء عــى االســتنتاجات الرئيســية التي تقــدم رؤى سياســية للمملكة العربية الســعودية ومصـدّري النفط
اآلخرين.
عــى عكــس اململكــة العربيــة الســعودية ،تش ـكّل اإليــرادات غــر النفطيــة يف الرنويــج أكــر مــن  70%مــن
 )1هــي مــن أفضــل املامرســات الدوليــة يف إدارة املــوارد
إجــايل اإليــرادات .ميكــن القــول إن حالــة الرنويــج ()1
 )2تقــدم أمثلــة إضافيــة حــول كيــف يســاعد تنويــع تدفقــات الدخــل ملصـدّري النفــط يف ضــان
الطبيعيــة ،و()2
نســبة كبــرة مــن اإليــرادات غــر النفطيــة ،وأحــد طــرق تنويــع الدخــل اتخــاذ تدابــر مثــل القاعــدة الرضيبيــة.
●

●

●

ســعت الرنويــج منــذ فــرة طويلــة إىل تنويــع اقتصادهــا لتقليــل اعتامدهــا عــى الدخــل النفطــي .يف
الســتينيات ،كانــت الرنويــج عــى عكــس االقتصــادات الناميــة األخــرى ،تتمتــع بنمــو اقتصــادي جيــد نســب ًيا
وفائــض يف الحســاب الجــاري ،ونســبة عاملــة متوســطة .عــى هــذا النحــو ،اســتغرقت البــاد وقتهــا
يف تطويــر مواردهــا النفطيــة بعــد اكتشــاف النفــط يف عــام  .1969ســاعد التصنيــع املســبق يف منــع
االقتصــاد مــن أن يصبــح أكــر اعتــادًا عــى النفــط ،خاصــة خــال أكــر فــرات األســعار تقلّ ًبــا.
تجنبــت الرنويــج أن تصبــح دولــة ريعيــة بفضــل إنشــاء صنــدوق النفــط الرنويجــي ،املعــروف رســم ًيا باســم
صنــدوق التقاعــد الحكومــي العاملــي ( ،)GPFGوالــذي يفــرض قيــودًا صارمــة عــى الســحب الســنوي.
عــى الرغــم مــن أن أعــال اإلمــداد الرئيســية املتعلقــة بالنفــط والغــاز قــد جعلــت الرنويــج أكــر اعتــادًا
إل أن البــاد حافظــت عــى هيــكل اقتصــادي متنــوع .كــا ش ـكّلت القاعــدة املاليــة
عــى قطــاع النفــطّ ،
يف الرنويــج بنســبة  3%حاميــة كبــرة ضــد ''املــرض الهولنــدي''.
را مــن امليزانيــة الســنوية للدولــة ،تظــل
ول صنــدوق التقاعــد الحكومــي العاملــي مبل ً
بينــا مت ـ ّ
غــا كب ـ ً
إيــرادات الرضائــب املبــارشة وغــر املبــارشة يف الــر الرئيــي للرنويــج املصــدر الرئيــي للتمويــل
الحكومــي (أكــر مــن  50%مــن إجــايل اإليــرادات وأكــر مــن  90%مــن إجــايل اإليــرادات غــر النفطيــة).
▪ونظ ـ ًرا لبيئتهــا التجاريــة املواتيــة ،تتمتــع الرنويــج بقطــاع عــام قــوي مبعــدالت رضيبيــة أعــى نســب ًيا،
فض ـاً عــن قطــاع خــاص كبــر وتنافــي ،إذ تحتــل املرتبــة األوىل يف ''مــؤرش دليــل لغاتــوم للرخــاء''
واملرتبــة الســابعة يف ''مــؤرش مــدركات الفســاد ملنظمــة الشــفافية الدوليــة'' واملرتبــة الحاديــة عرش
يف ''مــؤرش التنافســية العامليــة ملنتــدى االقتصــادي العاملــي'' .يف عــام  ،2019بلغــت اإليــرادات
الرضيبيــة يف الرنويــج كنســبة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل  ،39%مقارنــة بـــ  7%يف اململكــة العربيــة
الســعودية ومتوســط منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بنســبة ( 33%الشــكل .)9

▪يتميــز الهيــكل الرضيبــي يف الرنويــج بإيــرادات أكــر مــن رضائــب الدخــل الشــخيص ورضائــب األربــاح
واملكاســب ورضائــب دخــل الــركات وأرباحهــا ورضيبــة القيمــة املضافــة مقارنــة مبتوســط منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة .وتشــكل رضائــب املمتلــكات ورضائــب الســلع والخدمــات نســبة أقــل
مــن إجــايل الدخــل مقارنــة مبتوســط منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،يف حــن أن رضائــب
أي جــزء مــن إجــايل الدخــل.
الرواتــب ال تشــكل ّ
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املعايري الدولية

الرنويج وفنزويال

الشكل  :9نسبة الرضائب إىل الناتج املحيل اإلجاميل يف الرنويج أعىل من
متوسط منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
اإليرادات الرضيبية لعام 2019

13

ﴐاﺋﺐ ﻋﲆ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت

 %من الناتج املحيل اإلجاميل

دﺧﻞ وأرﺑﺎح اﻟﴬاﺋﺐ

إﺟﺎﻤﱄ إﻳﺮادات اﻟﴬاﺋﺐ

0%

5%
اﻟﺮﻨوﻳﺞ

10%

15%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

20%

25%

30%

35%

40%

45%

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ال يــزال النفــط يهيمــن عــى االقتصــاد الفنزويــي .عــى عكــس الرنويــج ،كافحــت فنزويــا لتنويــع اقتصادهــا
مــا يجعلهــا عرضــة لصدمــات أســعار النفــط .متثــل مبيعــات النفــط ربــع الناتــج املحــي اإلجــايل ومــا يقــدر
بنحــو  99%مــن إيــرادات الصــادرات ،وهــي نســبة أعــى بكثــر مــن اململكــة العربيــة الســعودية والرنويــج
 .)10وألقــى تقلــب أســعار النفــط منــذ عــام  2014بالبــاد يف مســتنقع ســيايس واقتصــادي .ســاءت
(الشــكل .)10
دروســا مهمــة.
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ـ
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ً
●

ألحقــت ســنوات طويلــة مــن الحكــم الســيئ والفســاد الــرر باالقتصــاد والسياســة يف بلــد كان ذات
يــوم أحــد أغنــى بلــدان أمريــكا الالتينيــة .تحتــل البــاد املرتبــة  176مــن أصــل  180دولة يف مــؤرش مدركات
الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية الدوليــة .ونظ ـ ًرا لحجــم األزمــات االقتصاديــة والسياســية عــى
مــدى العقــود القليلــة املاضيــة ،كان التنويــع صعبًــا بشــكل خــاص .فقبــل أن تتمكــن مــن رعايــة وتوســيع
الصناعــات الرئيســية األخــرى ،ركــزت البــاد عــى صناعتهــا النفطيــة.
▪وكان افتقــار تدفقــات اإليــرادات املتنوعــة يعنــي أن اإليــرادات غري النفطيــة ال ميكن أن تعــوض الفرتات
املطولــة مــن اإلرساف املــايل .مل تتمكــن املكاســب غــر النفطيــة مــن تعويــض أثــر انخفــاض إيــرادات
النفــط ،وواجهــت البــاد عج ـ ًزا متكــر ًرا يف امليزانيــة املاليــة منــذ منتصــف الثامنينيــات .14أدت أســواق
النفــط املتقلبــة ،واملاليــة الحكوميــة املتوتــرة ،وســعر الــرف الفعــي إىل انخفــاض االســتثامرات
(ال ســيام يف قطاعــات مثــل قطــاع الصناعــة) ،مــع عواقــب ســلبية عــى النمــو واإلنتاجيــة والتوظيــف.
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 -14بنك التنمية للبلدان األمريكية.

املعايري الدولية

الرنويج وفنزويال

حصة النفط من إجاميل الصادرات تبقى األعىل يف فنزويال
الشكل ّ :10
15
صادرات النفط ( %من إجاميل الصادرات)
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املعايري الدولية

الدروس
املستفادة

مة املستفادة من هاتني التجربتني املتطرفتني أدناه:
ونسلط الضوء باملخترص املفيد عىل الدروس العا ّ

لقــد أدى كل مــن صنــدوق التقاعــد الحكومــي
العاملــي والقاعــدة الـــ  3%املاليــة إىل
حاميــة امليزانيــة املاليــة بشــكل كبــر مــن
التقلبــات قصــرة األجــل يف إيــرادات النفــط.
أنفقــت الحكومــة الجــزء األكــر مــن ميزانيتهــا
عــى الحاميــة االجتامعيــة والصحــة والتعليــم
والخدمــات العامــة.

الدروس
املستفادة

الحفــاظ عــى انضبــاط امليزانيــة وتوجيــه اإلنفــاق إىل املجــاالت التــي تســاهم يف
عــا.
منــو أكــر تنو ً

حرصــت الحكومــة عــى بنــاء النظــام الرضيبــي
عــى قاعــدة عريضــة ومعــدالت منخفضــة.
عملــت اإلصالحــات الرضيبيــة يف عامــي
 1992و  2006عــى تبســيط القواعــد وتعزيــز
التوزيــع العــادل للــروة .يســتمر إدخــال
إصالحــات رضيبيــة جديــدة .يف عــام ،2022
عــى ســبيل املثــال ،تــم التخطيــط لفــرض
رضيبــة عــى الكربــون بنســبة  5%وخصــم
رضيبــة الدخــل الشــخيص للشــباب.
الدروس
املستفادة
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كان انخفــاض اإلنفــاق الرأســايل وارتفــاع
اإلنفــاق الجــاري اتجاهًــا أساســيًا يف تاريــخ
امليزانيــة يف فنزويــا .خــال الســبعينيات،
ارتفــع اإلنفــاق الجــاري مــن  12%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل يف عــام  1974إىل 17%
بحلــول عــام  ،1999بينــا انخفــض اإلنفــاق
الرأســايل مــن  7%مــن الناتــج املحــي
اإلجــايل يف عــام  1974إىل  3%يف عــام
.1999

كانــت الرضائــب غــر املبــارشة غــر النفطيــة
ثــاين أكــر مســاهم يف إجــايل اإليــرادات
بعــد النفــط ،وكان الجــزء األكــر منهــا نتيجــة
رضيبــة القيمــة املضافــة بنســبة  10%التــي
فُرضــت يف عــام ( 1993اآلن أصبحــت .)16%
وقعــت محــاوالت أخــرى لســن إصالحــات
رضيبيــة واســعة النطــاق ضحيــة للضغــوط
السياســية .ال يــزال الجــزء األكــر مــن إيــرادات
الرضائــب يف فنزويــا يــأيت مــن دخــل النفــط.

الحفــاظ عــى قاعــدة رضيبيــة واســعة وتنافســية ،وضــان تدفــق ثابــت لإليــرادات
الحكوميــة غــر املتأثــرة بتقلبــات أســعار النفــط.

املعايري الدولية

ظلــت درجــة ملكيــة الدولة يف القطــاع الخاص
ورت الطريقــة
الرنويجــي ثابتــة ،لكــن تطــ ّ
التــي تــدار بهــا .أصبــح عــدد مــن القطاعــات
حــا للقطــاع
اململوكــة للحكومــة ســابقًا متا ً
الخــاص .عــى الرغــم مــن قطــاع الدولــة
الكبــر ،قامــت الرنويــج ببنــاء قطــاع خــاص
قــوي ومزدهــر.
الدروس
املستفادة
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عــى الرغــم مــن مســاهمة القطــاع الخــاص
بالجــزء األكــر مــن الناتــج املحــي اإلجــايل،
فقــد متيــز بدرجــة عاليــة مــن تدخــل الدولــة.
منــذ عــام  2004بالتحديــد ،عمــل القطــاع
الخــاص يف اقتصــاد تســيطر عليــه الدولــة مــع
قيــود أســعار شــاملة ،وأنظمــة عمــل صارمــة،
وعقبــات إداريــة أمــام التجــارة واالســتثامر.

اعتامد سياسة اقتصادية مستدامة تدعم االبتكار ومنو القطاع الخاص

بلــغ متوســط القيمــة املضافــة التصنيعيــة
كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحــي اإلجــايل
 16%يف الســبعينيات ،وبعــد ذلــك انخفضــت
إىل أقــل مــن  10%بحلــول عــام  .2020وال
ـا بــن القطاعــات
يــزال قطــاع التصنيــع مقسـ ً
النفطيــة وغــر النفطيــة .عــى الرغــم مــن
أن القطــاع األخــر قــد منــا بشــكل كبــر بفضــل
النمــو االقتصــادي القــوي ،فــإن األول مرتبــط
ارتباطًــا وثيقًــا بــأداء قطــاع النفــط .بينــا
انخفــض اإلنتــاج الصناعــي ،قامــت الرنويــج
بتوســيع صناعــة الخدمــات بشــكل كبــر.
الدروس
املستفادة

الدروس
املستفادة

تــم تعزيــز قطــاع التصنيــع (بشــكل أســايس
تكريــر البــرول ومعالجــة املعــادن
والســيارات) مــن خــال خطــط التصنيــع التــي
نفذتهــا الحكومــة والتــي بــدأت يف أواخــر
الخمســينيات .بلــغ متوســط القيمــة املضافــة
التصنيعيــة كنســبة مئويــة مــن الناتــج املحيل
اإلجــايل  16%مــن الســبعينيات حتــى عــام
عــا بنســبة  14%بحلــول
 2000وبقــي مرتف ً
( 2014وفقًــا ألحــدث البيانــات املتاحــة) .خــال
هــذه الفــرة ،شــكلت أكــر حصــة مــن القطــاع
غــر النفطــي (أكــر مــن  15%مــن الناتــج
املحــي اإلجــايل غــر النفطــي).

تنويع االقتصاد من خالل تشجيع االستثامر اإلنتاجي يف قطاع التصنيع.

املعايري الدولية

نــص قانــون صنــدوق التقاعــد الحكومــي
العاملــي عــى اســتثامر أربــاح النفــط يف
األصــول األجنبيــة .وقــد خــدم هــذا الكثــر
مــن األهــداف مبــا يف ذلــك توفــر الدخــل
مــن العمــات مــن إيــرادات األصــول ،وتنويــع
املخاطــر مــع حاميــة القطاعــات غــر النفطيــة
مــن الصدمــات النفطيــة .وتبلــغ قيمــة
الصنــدوق اليــوم  1.3تريليــون دوالر أمريــي،
ومنــذ عــام  ،1998حقــق عائــدًا ســنويًا
متوســطًا يبلــغ .6.6%

الدروس
املستفادة
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ميكــن القــول إن صنــدوق االســتثامر
الفنزويــي وصنــدوق التثبيــت االقتصــادي
( )FIEMالــذي تــم إنشــاؤه يف ســبعينيات
وتســعينيات القــرن املــايض ،مل ينجحــا يف
إدارة مــوارد النفــط غــر املتوقعــة .خــال
حكــم هوغــو تشــافيز يف العقــد األول مــن
القــرن الحــادي والعرشيــن ،اســتمر الوضــع
قــا لبنــك التنميــة للبلدان
يف هــذا االتجــاه .وف ً
األمريكيــة ،إذا كان لــدى فنزويــا إدارة أفضــل
للــروة النفطيــة ،فــكان بإمكانهــا توفــر
 260مليــار دوالر أمريــي بــن عامــي 1999
و ( 2014حــوايل  5.5أضعــاف الناتــج املحــي
اإلجــايل املقــدر لعــام .)2020

إدارة الرثوة النفطية والسيطرة عىل تدفقات إيرادات النفط إىل االقتصاد املحيل.

تأســس صنــدوق التقاعــد الحكومــي
العاملــي وفــق مبــادئ الحوكمــة األساســية.
وإلدارة تحويــات املوازنــة ،تــم إدخــال
قواعــد السياســة املاليــة يف عــام .2001
ويف عــام  ،2004تــم وضــع معايــر أخالقيــة
ســمحت باســتبعاد أصــول معينــة .كــا تــم
تنفيــذ تدابــر لضــان مســاهمة صنــدوق
التقاعــد الحكومــي العاملــي يف مامرســات
االســتثامر املناســبة.
الدروس
املستفادة

الدروس
املستفادة

كل مــن الحوكمــة واملشــريات
ّ
تدهــور
العامــة واملؤسســات املاليــة العامــة بشــكل
كبــر منــذ الســبعينيات .وكان أحــد تداعيــات
ســوء اإلدارة ارتفــاع الديــن العــام الــذي تجاوز
اآلن  300%مــن الناتــج املحــي اإلجــايل.

تعزيز املؤسسات والحوكمة وكذلك بناء القدرات إلدارة الرثوة النفطية.

املعايري الدولية

خضــع االقتصــاد الرنويجــي لتغيــرات هيكليــة
كبــرة منــذ أواخــر األربعينيــات إىل أوائــل
الســبعينيات .بعــد الســبعينيات ،كان مــن ضمن
اإلجــراءات املتّخــذة سياســات ســوق العمــل
واألوضــاع اإلقليميــة ،واإلصــاح الرضيبــي
للمــوارد الجانبيــة (توســيع القاعــدة الرضيبيــة
وخفــض معــدالت الرضائــب) ،وإصالحــات
املعاشــات التقاعديــة.

الدروس
املستفادة
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الدروس
املستفادة

كافحــت فنزويــا إلجــراء إصالحــات هيكليــة
كبــرة منــذ الســبعينيات .يف مواجهــة حالــة
مــن عــدم االســتقرار املــايل ،التــي تفاقمــت
بســبب انخفــاض الدخــل النفطــي ،اتجهــت إىل
الســعي وراء اإلصالحــات كمــاذ أخــر .قــدم
الرئيــس كالديــرا ،عــى ســبيل املثــال'' ،أجنــدة
فنزويــا'' بعــد صدمــة أســعار النفــط يف
التســعينيات ،والتــي تضمنــت انخفــاض قيمــة
العملــة وزيــادة الرضائــب وإلغــاء ضوابــط
الــرف .كانــت هــذه املبــادرات مفيــدة عــى
املــدى القصــر ،لكنهــا مل تعالــج القضايــا
األساســية لالقتصــاد الــذي يعتمــد بشــكل
كبــر عــى النفــط.

رف بعــد فــوات األوان يف
تنفيــذ التحســينات الهيكليــة يف وقــت مبكــر بــدالً مــن التـ ّ
حــال حــدوث عــدم اســتقرار مــايل ناتــج عــن انخفــاض دخــل النفــط عــى ســبيل املثــال.

التطلع إىل
املستقبل

االعتبارات
الرئيسية

 ،2030بــدى التقــدم واع ـدًا ،ولكــن ال يــزال هنــاك طريــق طويــل يتعــن قطعــه إذ تواصــل
منــذ إطــاق رؤيــة ،2030
اململكــة تحقيــق منــو اقتصــادي مســتدام مســتقل عــن عائــدات النفــط ويركــز عــى زيــادة حصــة الدخــل غــر
النفطــي:
1.لتحقيــق هــدف رؤيــة  ،2030يجــب أن تنمــو اإليــرادات غــر النفطية مبعــدل منو ســنوي مركب يبلــغ 11.6%
ســنويًا حتــى عــام  – 2030وهــذا يعنــي  69.7مليــار ريــال ســعودي إضافية ســنوياً من مســتويات .2021

2.لتوســيع قاعــدة اإليــرادات التــي بــدأت يف عــام  2016وتقليــل االعتــاد عــى النفــط ،هنــاك حاجــة إىل
اســتحداث تدفقــات إضافيــة للدخــل غــر النفطــي .وهــذا يســاعد يف تقليــل تعــرض امليزانيــة الحكوميــة
لتقلّــب أســعار النفــط.
▪منــت اإليــرادات غــر النفطيــة كنســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي مــن  17%يف عــام  2015إىل  37%يف
عــام  2021ولكنهــا ال تــزال منخفضــة مقارنــة بنظرائهــا الدوليــن اآلخريــن مــن ضمنهــم رشكاء مجموعــة
العرشيــن حيــث تتجــاوز مســاهامت اإليــرادات غــر النفطيــة يف النفقــات .70%

3.ســاعدت البطاقــة الرضيبيــة يف تعويــض بعــض التدفقــات النقديــة يف عائــدات النفــط  ،وقــد أصبحــت
تعمــل يف منصــة تعمــل تحــت تــرف اململكــة .إن عمليــات تحصيــل عمليــات اإليــرادات الرضيبيــة يف
اململكــة العربيــة الســعودية أكــر عمليــات النقــل تلــك التابعــة بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى ،
ولكنهــا أقــل مــن تلــك التــي بالــدول األخــرى املصــدرة للنفــط مثــل الجزائــر وكاز واملكســيك.
▪ومــن ناحيــة أخــرى ،تعــد اإليــرادات غــر النفطيــة غــر الرضيبيــة للمملكــة العربيــة الســعودية أقــل مــن
متوســط دول مجلــس التعــاون الخليجــي ولكنهــا أقــرب إىل البلــدان املصــدرة للنفــط العامليــة األخــرى.
مــا يف مبــادرات الخصخصــة والرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص لتحقيــق فوائــد أكــر
4.املــي قد ً
مبــا يف ذلــك مســاهمتها يف اإليــرادات غــر النفطيــة .حــددت اململكــة العربيــة الســعودية  59مبــادرة
لكســب  143مليــار ريــال ســعودي يف الدخــل غــر النفطــي مــن خــال مبيعــات األصــول والــراكات بــن
قــا لتقريــر املركــز الوطني الســعودي للتخصيص
القطاعــن العــام والخــاص بحلــول عــام  ،2025وذلــك وف ً
والرشاكــة بــن القطاعــن العــام والخــاص بعنــوان ''برنامــج التخصيــص  ''2025الــذي صــدر يف أغســطس
.2021
▪كــا أشــارت ميزانيــة الســعودية  2022إىل خطــط لتقديــم فــرص الخصخصــة يف عــدة مجــاالت ،مــن
ضمنهــا تحليــة امليــاه والصحــة واإلســكان واإلعــام ودعــم التعــاون بــن القطاعــن العــام والخــاص.
5.تعظيــم األثــر اإليجــايب للســياحة :مــن خــال رســوم التأشــرات ورضائــب املبيعــات عــى الخدمــات
كحصــة مــن إجــايل
الســياحية ،ســينمو يف نهايــة املطــاف الدخــل مــن الســياحة واألنشــطة ذات الصلــة
ّ
اإليــرادات غــر النفطيــة.
▪منــذ أن أنشــأت هيئــة الســياحة باململكــة برنامــج التأشــرات الســياحية يف عــام  ،2019تــم إصــدار 450
ألــف تأشــرة ســياحية حتــى فــرة تفــي وبــاء الكورونا .وبحلــول عــام  ،2030تأمــل اململكــة يف جذب
 100مليــون زائــر (مــن املتوقــع أن يكــون نصفهــم مــن الوافديــن).
6.يف حــن قــد يكــون فــروس كورونــا قــد عرقــل النشــاط االقتصــادي وأثــر عــى اإليــرادات الحكوميــة،
كــا ظهــر يف انخفــاض أســعار النفــط ،فمــن غــر املرجــح أن يعرقــل الفــروس أهــداف وغايــات رؤيــة
اململكــة  2030الشــاملة ،والتــي تشــمل توســيع قاعــدة اإليــرادات.
7.ســيبقى صنــدوق االســتثامرات العامــة محركًا رئيسـيًا للنمــو وســيوفر حافـ ًزا إضافيًا لالقتصاد ،مبا يشــمل
اكتشــاف إمكانــات القطاعــات غــر النفطية وزيادة مســاهمة القطــاع الخــاص يف االقتصاد.
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منشورات أخرى

تعتــز ســراتيجك جــرز بكونهــا مركــز معــارف يف الســوق الســعودي .تنــر رشكة ســراتيجك جــرز العديد من
التقاريــر التــي تــرز حالــة االقتصــاد يف اململكــة وأبــرز األعــال يف القطاعــات الخاصــة والحكوميــة .وفيــا
يــي نخبــة مــن أحــدث منشــوراتنا
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اململكةالعربيـةالسـعودية:
تقرير ميزانية 2022

توقعات االقتصاد
السعودي 2022

التعليم عن بُعد يف اململكة
العربيةالسعودية

اململكةالعربيـةالسـعودية:
برنامج اإلقامة املميزة

حول رشكة سرتاتيجك جريز

About Strategic Gears

رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات
Strategic Gears
is اململكــة
a Management
Consultancy
basedاإلداريــة
in Saudi
.الســعودية
العربيــة
جميــع أنحــاء
لعمالئهــا يف
Arabia,
presence
Riyadh ـرى
and ـJeddah,
clients
across
ـي
الحكومـwith
بالقطاعــن
ـاتin
املؤسسـ
الرشكــة كserving
ـة عمــاء
ـم قامئـ
تضـ
the
country.
Strategic
Gears's
clients
include
the
biggest
public
 مبــا يف ذلــك عــدد مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات،والخــاص
and private sector organizations, including a number of ministries,
 يعمــل لــدى الرشكــة نخبــة مــن االستشــاريني.املاليــة والــركات
authorities, financial institutions, and companies. The company
 ممــن تتوفــر،املحليــن باإلضافــة إىل شــبكة مــن الخــراء الدوليــن
utilizes its top notch local consultants, and global network of
لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم حلــول اســراتيجية يف مجــاالت
experts to offer strategic solutions in the fields of Strategy
والبحــوث
،والتواصــل
التســويق
واســراتيجيات
االســراتيجية
& تطويــر
development,
Strategic
marketing
& communication,
Research
مــن
مــع العديــد
ولهــا ســجل
،التشــغييل
والتميــز
والتحليــات
Analytics,
and حافــل
Operational
Excellence,
and have
a proven
track
.منهــا
كل
يف
العمــاء
record with multiple clients in each.
www.strategicgears.com
| info@strategicgears.com
www.strategicgears.com
| info@strategicgears.com
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