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 أبرز النقاط

 سياسة مالية توسعية من خالل اعتماد أكبر موازنة في  تتبنى السعودية

االستهالك المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص  لدعم 8102تاريخها في العام 

 .8101رؤية السعودية  وفق

  لجهات االقتصادية الفاعلة إلى ا تبعث برسالة شديدة القوة 8102موازنة

 .داخل وخارج المملكة على حد سواء بخصوص جدية الحكومة لدعم االقتصاد

 مليار  872لتصل إلى  8102في العام  ٪6.5النفقات بمعدل  توقعات بارتفاع

 720لتصل إلى  ٪08.6لاير سعودي في حين يتوقع ارتفاع اإليرادات بنسبة 

 مليار لاير سعودي.

  تتخطى المستويات المحددة في الموازنة. 8107إيرادات ونفقات العام 

  8107في  ٪0.6النمو غير النفطي يسجل ارتفاعاً أعلى من المتوقع بنسبة ،

 . ٪0.0هد الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع النفطي تراجعاً بنسبة في حين ش

 2018السعودية تعلن أكبر موازنة في تاريخها للعام 

فيما يعد ثاني موازنة توسعية  2018كشفت الحكومة السعودية عن موازنة العام 

بنسبة  اإلنفاقحددت من خاللها ارتفاع واألكبر في تاريخها، حيث على التوالي 

مليار دوالر(  260مليار لاير سعودي ) 978إلى  في العام القادم وصوالا  5.6٪

 208مليار لاير ) 783وصوالا إلى  ٪12.5وتوقعت ارتفاع اإليرادات بنسبة 

 (.مليار دوالر

في الموازنة العامة للعام  اا سجل عجزووفقاا لتلك التوقعات، تخطط الحكومة لت  

من الناتج المحلي اإلجمالي  ٪7.3بنسبة كان بمعدل أقل من السابق ن إو، 2018

مليار لاير(. ويمثل هذا الوضع تحسناا طفيفاا عن مستوى العجز المسجل في  195)

من  من الناتج المحلي اإلجمالي، والذي يعد قريباا  ٪8.9البالغ نسبته  2017العام 

 .من الناتج المحلي اإلجمالي ٪7.3توقعاتنا البالغة 

مليار لاير  133 الموازنة التوسعية سيضاف إليها أيضاا ن إفباإلضافة إلى ذلك، 

مليار دوالر( من صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.  35)

للبرميل )خام برنت(،  اا دوالر 59تستند إلى سعر يرادات اإلويبدو أن توقعات 

د اتفاقية وذلك مع ضيق نطاق نمو اإلنتاج النفطي نظراا اللتزام السعودية بتمدي

 .2018خفض اإلنتاج حتى نهاية العام 

من حيث كونها بياناا للنوايا، فإنها تبعث برسالة شديدة  2018وبالنظر إلى موازنة 

حيث تتخطى قيمتها  –القوة. فال تقتصر فقط على أنها أكبر موازنة في تاريخ البالد

أكثر من تريليون لاير سعودي إذا تم تضمين نفقات صندوق االستثمارات العام 

لجهات إلى ايضاا إلى إرسال إشارة قوية بل تهدف أ –وصندوق التنمية الوطني 

االقتصادية الفاعلة داخل وخارج المملكة على حد سواء بخصوص جدية الحكومة 

لدعم االقتصاد، وخاصة القطاع غير النفطي، والسعي لتحقيق أهداف رؤية 

 .2030السعودية 

وقد فطنت السلطات إلى ضرورة إبطاء وتيرة التقشف المالي حتى ال تعرض 

يتوافر للمملكة مساحة لتبني موقف مالي توسعي عاش االقتصادي للخطر. االنت

مع بلوغ حجم الودائع الحكومية ذلك  و ،ويسعها العمل على إبطاء وتيرة التقشف

 

 
 
 
 
 

 8102ميزانية السعودية للعام توقعات : 0الرسم البياني 

 

  

 وزارة المالية و مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 اإليرادات المالية: 8الرسم البياني 

 

 

 وزارة المالية و مؤسسة النقد العربي السعودي المصدر:

 

 نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي :0الرسم البياني 

 (٪)النمو السنوي

 

 والهيئة العامة لإلحصاء وزارة المالية المصدر:
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مليار دوالر( وقيمة  175مليار لاير ) 655لدى مؤسسة النقد العربي السعودي 

، فضال عن 2017كتوبر مليار دوالر في أ 493أصول االحتياطيات األجنبية إلى 

البرنامج النشط إلصدار السندات والصكوك المحلية والدولية،. وهذا في الواقع ما 

 .حدده صندوق النقد الدولي في مشاوراته مع السلطات

إدخال ضريبة القيمة ر اعلى التخفيف من بعض أث 2018وستعمل موازنة العام 

ديري. وفي ذات الوقت، تهدف التقنفاق اإلالواقع على المضافة وإلغاء الدعوم 

 16السلطات إلى زيادة اإلنفاق الرأسمالي وتحفيز القطاع الخاص )من خالل 

مليار لاير أو  72مبادرة موجهة للقطاع العقاري والصناعي والتصدير بقيمة 

شكل تعزيز فرص العمل في القطاع ( وي  2018مليار دوالر في العام  19.2

  . على المدى المتوسط رئيسياا  ص هدفاا الخا

    2017النفقات واإليرادات تتخطى الموازنة في العام 

 ٪12و ٪4المخطط له في الموازنة بنسبة  2017تخطت النفقات الفعلية في العام 

مليار دوالر(، وانخفض  246مليار لاير ) 926حيث بلغت  2016أعلى من العام 

ى أدنى مستوى له كنسبة من على أساس سنوي إل ٪2اإلنفاق الرأسمالي بنسبة 

، بعد أن قامت الحكومة بترشيد مشاريع 2006( منذ العام ٪19إجمالي النفقات )

أعلى  2017البنية التحتية وتحسين الكفاءة. وجاءت اإليرادات الفعلية في العام 

حيث  ٪34بنسبة  2016هامشياا من الموازنة وتخطت مستويات موازنة العام 

مليار دوالر(، كما سجلت اإليرادات غير  185سعودي )مليار لاير  696بلغت 

مليار  256على أساس سنوي لتصل إلى  ٪38النفطية ارتفاعاا شديداا بلغت نسبته 

مليار دوالر( نتيجة للزيادة في إيرادات االستثمار والضرائب والرسوم،  68لاير )

ارتفعت اإليرادات مثل ضرائب السلع االنتقائية ورسوم المرافقين للعمالة الوافدة. و

 .٪27بعد ارتفاع أسعار تصدير النفط بنسبة  2017في العام  ٪32النفطية بنسبة 

   2017في العام  ٪1.5تعافي القطاع غير النفطي وارتفاعه بنسبة 

على أساس سنوي )مقابل  ٪0.5-بنسبة  2017يقدر النمو الحقيقي في العام 

على أساس سنوي(، مع تراجع الناتج  ٪1.3-توقعات بنك الكويت الوطني أن يبلغ 

على أساس سنوي )مقابل توقعات بنك  ٪3.1المحلي اإلجمالي النفطي بنسبة 

على أساس سنوي( وارتفع الناتج المحلي اإلجمالي  ٪3.7-الكويت الوطني البالغة 

 ٪0.5على أساس سنوي )مقابل توقعات بنك الكويت الوطني البالغة  ٪1.5بنسبة 

، تتوقع السلطات أن ينمو االقتصاد بنسبة 2018. وفي العام على أساس سنوي(

 .٪3.7يصل إلى ن أعلى خلفية نمو القطاع غير النفطي الذي يتوقع له  2.7٪

 شهد انكماشاا في أسعار المستهلك 2017العام 

)مقابل توقعات بنك  2017في العام  ٪0.1-من المتوقع أن يصل التضخم إلى 

)مقابل توقعات بنك  2018في العام  ٪5.7( و٪0.2-الكويت الوطني البالغة 

 ٪5(، بعد فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪2.9الكويت الوطني البالغة 

 .وجولة أخرى من رفع أسعار الطاقة، والتي تم اإلعالن عنها مؤخرا  
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