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يأتي إصدار )نسخة المواطن( في إطار التزام 
الحكومة بتعزيز آلية التواصل مع المواطنين

مقدمة

الــذي يوضــح مصــادر اإليــرادات ومجــاالت اإلنفــاق الحكومــي، إضافــة إلــى 
البرامــج واإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة التــي تطبقهــا الحكومــة فــي ظــل 
)رؤيــة المملكــة 2030( واإلنجــازات التــي تحققــت خــال العــام 2018م 

ومســتهدفات عــام 2019م .

تتضمن هذه النسخة ملخصًا 
ألبــــــرز ما جاء في

بيــان الميزانيــة العامــة للدولة
 لعــام 1441/1440هـ )2019م(
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بدء عملية اإلعداد للميزانية منذ اليوم األول
من العام المالي 2018م 

تكثيف ورش العمل التي شاركت فيها الوزارات والجهات الحكومية
إلعداد الميزانية

تنظيم )منتدى الميزانية: الشراكة والتمكين( الذي جمع مسؤولي
الجهات المشاركة في إعداد الميزانية

في 21 يناير 2018م تم إطالق منصة )اعتماد( الرقمية التي عززت
التواصل بين وزارة المالية والقطاعين العام والخاص كما أسهمت

في تطوير التخطيط المالي وإعداد الميزانية العامةوزيادة
الشفافية وتسريع اإلجراءات والتحول نحو الحكومة اإللكترونية

إصدار تقارير ربع سنوية
 عن أداء الميزانية

إعالن البيان التمهيدي للميزانية
للمرة األولى في تاريخ المملكة )قبل ثالثة أشهر من بداية العام المالي(

إعالن البيان النهائي للميزانية
وإصدار نسخة المواطن

عملية إعداد

ميزانية 2019م
شهدت تـــطـــورًا نـــوعـــيـــًا 
بدءًا من مراحلها األولى..
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أهداف
ميزانية 2019م

رفع معدالت
النمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية

زيادة اإلنفاق االجتماعي
وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

تعزيز كفاءة اإلدارة المالية
وخفض معدالت العجز بما يضمن تعزيز االستدامة المالية
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بحجم
1.106 تريليون ريال

رفع كفاءة
اإلنــــفــــاق على

القطــــاعــــــــات 
الرئــيـــــــســـــــة:

مليار ريال62

 الخدمات البلدية
مليار ريال70

التجهيزات األساسية والنقل
مليار ريال103

األمن والمناطق اإلدارية

إجمالي
اإلنفاق

مليار ريال172

الصحة والتنمية االجتماعية
مليار ريال193

الـــتـــعـــلـــيـــم
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تحقيق تقدم ملموس

في تصحيح أوضاع المالية العامة وإدارة الموارد االقتصادية للمملكة
بما يلبي تطلعات المواطن السعودي                       

 النفقات

اإليرادات

النفقات التشغيلية 
 أولويات اإلنفاق 

االجتماعي واالقتصادي 
-برنامج حساب المواطن

-حزم تحفيز القطاع الخاص 
-برامج تحقيق )رؤية المملكة 2030(

- استمرار العالوة السنوية
- الضمان االجتماعي

إجمالي اإليرادات

عجز / فائض الميزانية

عجز الميزانية

الدين العام

الدين العام )األموال التي تقترضها 
الدولة لتغطية عجز الميزانية(

توقعات
2018

فعلي
2017

 ميزانية
2019

 التغير%
)2019 - 2018(

النفقات الرأسمالية

   أولويات اإلنفاق لتحفيز
   النمو االقتصادي وتوليد

   المزيد من فرص العمل
- مشاريع برامج

   تحقيق )رؤية المملكة 2030(
- تطوير البنية التحتية

- تمويل المشاريع
   الجديدة والضخمة

- النفطية

- غير النفطية

إجمالي النفقات

722

208

930

692

238-

443

436
256

825

205

1,030

895

136-

560

607
287

860

246

1,106

975

131-

678

662
313

% 4.2

% 19.9

% 7.3

% 9
% 9
% 9
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عام 2018م
نقلة نوعية في الخدمات
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قطاع الصحة

22 مركزًا يقدم خدمات قسطرة 
القلب حول المملكة

توفير عالج التهاب الكبد 
"سي" مجانًا وتم إجراء 

الفحص المسحي لـ 400 
ألف شخص 

أكثر من  1مليون استشارة طبية 
من خالل مركز اتصال الصحة 937  
و أكثر من 220 ألف استشارة طبية 

مرئية عن طريق تطبيق الصحة

إطالق خدمة موعد ووصول عدد 
المواعيد المحجوزة إلى 8  مليون موعد 

ألكثر من 4 مليون مستفيد

انخفاض متوسط مدة االنتظار للحصول على موعد 
في العيادات من 59 يوم إلى 24.7 يوم و ارتفاع 
نسبة من يتم خدمتهم خالل أقل من أربع ساعات في 
الطوارئ من%36   إلى 88% 
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تنفيذ 480  مبنى تعليمي
و معالجة 355 مبنى متعثر

التوسع في التعليم التقني وإلحاق نحو 
22 ألف متدرب ومتدربة بسوق العمل

بلغ عدد المبتعثين حتى اآلن 
أكثر من 95 ألف طالب وطالبة 

يدرسون في 22 دولة

التوسع في مجاالت رياض األطفال 
والرياضة المدرسية والتربية الخاصة

تطوير مهارات المعلمين 
والمعلمات عبر برامج تدريبية 

نوعية منها )كفايات( و)خبرات( 
و)التطوير األكاديمي(

قطاع التعليم 
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إنجاز 155 مشروع للطرق في 
مختلف مناطق المملكة

بتكلفة تقارب من 7 مليار ريال 

في تطوير لشبكة النقل بين المدن، 
تم تدشين قطار الحرمين السريع

 بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، 
وتدشين خط الركاب لقطار الشمال.

تشغيل المرحلة األولى من 
صاالت مطار الملك عبدالعزيز 
وتوفير أكثر من 20 ألف وظيفة

قطاع التجهيزات
األساسية والنقل

توقيع عقود وتخصيص 55 ألف 
قطعة أرض مطورة إلقامة 

مشاريع لإلسكان التنموي تسلم 
لمستفيدي الضمان االجتماعي 

واألسر األشد حاجة

"62 ألف مواطن تمكنوا
من الحصول على منازل عبر 

برنامج سكني"

 42 مشروع سكني جديد بدأ 
تنفيذها خالل هذا العام، يوفر نحو 

69 ألف وحدة سكنية

تطوير البنية التحتية في 156 
ألف قطعة أرض، إلقامة 
مشاريع سكنية عليها أو 
تسليمها للمواطنين مجانًا.
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بناء وتطوير 312 مبنى تشمل أسواق 
النفع العام والمسالخ ومغاسل الموتى 

والمختبرات ودورات المياه العامة

قطاع الخدمات
البلدية

استحداث وتطوير 12 مليون متر مربع 
من المتنزهات والحدائق العامة 

تنفيــذ شــبكات لتصريــف ميــاه 
األمطــار والســيول بطــول 
ــًا فــي  ــرًا طولي 851 كيلومت

مختلــف المــدن
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ساهمت الوزارة في رفع كفاءة 
االنفاق الحكومي وذلك برفع 

الكفاءة التشغيلية في إنتاج المياه 
المحالة بالوصول الى انتاج 5 مليون 
متر مكعب يوميًا من المياه المحالة 

وهو األعلى في العالم. 

إنتاج 5 ماليين متر مكعب 
يوميًا من المياه المحالة وهو 

المعدل األعلى في العالم

 االنتهاء من إنشاء خطوط نقل مياه بمعدل 350 
ألف  متر مكعب مياه محالة يوميًا وبطول 603 
كيلو متر ، من ينبع الى المدينة المنورة المرحلة 3.

 توسع في البنية التحتية لخدمات 
المياه والصرف الصحي ورفع 

كفاءتها، بتركيب 61 ألف توصيلة 
خدمة مياه جديده لخدمة 793 
ألف مستفيد، وتركيب 52 ألف 

توصيلة خدمة صرف صحي لخدمة 
676 ألف مستفيد.

بــدء العمــل فــي برنامــج التنميــة الريفيــة الــذي 
زراعيــة  قطاعــات   8 النســبية  الميــز  علــى  يرتكــز 
مثــل البــن والعســل وغيرهــا، ويمتــد هــذا البرنامــج 
لمــدة ســبع ســنوات بقيمــة 12 مليــار  ويشــمل 3 

ــال تمويــل عــن طريــق الصنــدوق. ــار ري ملي

قطاع 
المياه والزراعة
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توظيف 41280 مواطنًا 
ومواطنة من مستفيدي 

الضمان االجتماعي

تأسيس هيئة رعاية األشخاص ذوي 
اإلعاقة لتعزيز الخدمات المقدمة لهم 

ورعاية حقوقهم

إطالق 68 مبادرة لتحفيز القطاع 
الخاص و تعزيز نسب التوطين

تغطية برنامج حماية األجور ألكثر 
من 5 مليون عامل

توطين نشاط تأجير السيارات واستكمال توطين 
وظائف االستقبال بدور اإليواء ومحال بيع الذهب 

والمجوهرات ومنافذ بيع وصيانة الجواالت

قطاع العمل 
والتنمية االجتماعية
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ضبط 37 مليون منتج مخالف 
بقيمة نصف مليار ريال

إخضاع 200 ألف منشأة تجارية 
للزيارات التفتيشية

إحالة 1,779 قضية غش تجاري 
للنيابة العامة 

تلقي 1300 بالغ و استفسار عبر 
مركز البالغات 1900

قطاع 
التجارة واالستثمار
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2 مليــون منــزل  تــم ربــط 
الضوئيــة باألليــاف 

)2018 700ألــف فــي  )زيــادة 

إيصــال خدمــات االتصــاالت األساســية 
%100  فــي القــرى و الهجــر

رفع سرعة اإلنترنت المتنقل
28 ميجابت/الثانية ب6 أضعاف 

لتتجاوز المعدل العالمي

تم تدريب 8 آالف خريج و خريجة 
على المهارات الرقمية

تدريب 600ألف ضمن مبادرة 
السعودية تبرمج بالتعاون مع 

مسك الخيرية

قطاع االتصاالت
وتقنية المعلومات



إنجازات 2018م
تطوير.. وتمكين
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الخدمات
االجتماعيــة

منــح المــرأة رخصــة التوثيــق للقيــام ببعــض خدمات
كتابات العدل 

وضــع نظام لشــركات العمــرة يتيح زيــادة الطاقة االســتيعابية 
وتحســين الخدمات 

تطويــر المهرجانات والفعاليــات الســياحية والتراثية

رفع نســبة األنشــطة الرياضية وارتفاع الممارســين لها من 
13 % إلــى 23 %
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القطاع
الــــمــــالــــي

بــدء تنفيــذ برنامــج تطوير القطاع المالي

رفــع رأس مــال صنــدوق التنميــة الصناعية 

تمكيــن المواطنين المســتحقين من الحصــول على القروض 
الســكنية بــدون فوائد

تحديــث القواعــد المنظمة الســتثمار المؤسســات المالية 
األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة

انضمام الســوق المالية الســعودية إلى قائمة مؤشــرات 
)ســتاندرد انــد بــورز داو جونــز( و)جــي بي مورغان( و)فوتســي 

راســل( و)مورغان ســتانلي( 



مؤشرات
ومبادرات
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مؤشرات إيـجـابـيـة متوقعة
لعام 2019م

انخفاض العجز في الميزانية على نحو ملحوظ 
إلى 131 مليار ريال يمثل 4.2% من الناتج المحلي

الحقيقــي  اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  نمــو  توقعــات  تعديــل 
صعــودًا مــن 0.9- % فــي عــام 2017 إلــى 2.3 % فــي العــام 
عــام  خــال   % 2.6 إلــى  يصــل  بــأن  توقعــات  الجــاري وســط 

2019م

 يتوقــع أن يســجل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي االســمي نحــو
6.4 % في عام 2019م، مقارنة ب 14.1 % العام الجاري

2018م، فــي   %  2.6 التضخــم  معــدالت  تبلــغ  أن   يتوقــع 
وأن تسجل 2.3 % خالل عام 2019م

تشــمل المســتهدفات المســتقبلية: تنويــع االقتصــاد وتمكين 
القطــاع الخــاص وتعزيــز اســتدامة الماليــة العامــة وزيــادة 

رفاهيــة المواطــن وتحســين جــودة الخدمــات

إطــاق سلســلة مبــادرات مــن أهمهــا برنامــج تطويــر الصناعــة 
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية لتنميــة الصناعــة والمحتــوى 

المحلــي فــي عــدة قطاعــات

يســهم تصحيح أســعار الطاقة في دعم اإلنفاق االجتماعي 
وتحفيز االســتهالك الرشيد
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تقديرات المؤشرات االقتصادية ) 2018 - 2023م (

تقديراتميزانيةتوقعاتفعلي

2017201820192020202120222023

المالية العامة

6928959751,0051,0421,0961,154إجمالي اإليرادات

9301,0301,1061,1431,1701,1631,153إجمالي النفقات

671-128-138-131-136-238-عجز/ فائض الميزانية

الدين واألصول 

579523496412353331332االحتياطي العام نهاية العام

443560678754848893893الدين نهاية العام 

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط
)2023 – 2018(
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مبادرات
تـنـمويـة

برنامج حساب المواطن
برنامــج حســاب المواطــن لحمايــة األســر الســعودية المســتحقة 
مــن  المتوقــع  المباشــر  وغيــر  المباشــر  األثــر  مــن  للدعــم 
اإلصالحــات االقتصاديــة المختلفــة، والتــي قــد تتســبب بعــبء 

إضافــي علــى بعــض فئــات المجتمــع

اإلنفاق االستثماري
يهــدف إلــى تحفيــز النشــاط االقتصــادي وتطويــر البنية التحتية بما 

ينعكــس علــى توفيــر فــرص العمل وتعزيــز دور القطــاع الخاص

خطط التحفيز
تســتهدف خطــط تحفيــز القطــاع الخــاص تهيئــة منــاخ األعمــال 

لتدعيــم دوره فــي النمــو االقتصــادي والتوظيــف

العاوة السنوية
يســتمر صــرف العــالوة الســنوية خــالل ميزانيــة العــام المقبــل 
بحســب المرســوم الملكــي الكريــم إلعادتهــا بوضعهــا وإجراءاتها 

الســابقة

برامج تحقيق )رؤية المملكة 2030(
تركــز البرامــج علــى التنويــع االقتصــادي وتطويــر البنيــة التحتيــة 
وتحســين مســتوى الخدمــات الحكوميــة ورفــع معــدالت نمــو 
االســتدامة  وتحقيــق  والجديــدة،  الرئيســة  القطاعــات  بعــض 

الماليــة العامــة



 19990ccc@mof.gov.sawww.mof.gov.saMoFCare@

ولمزيد من التفاصيل يمكنكم اإلطالع على بيان الميزانية التفصيلي
ولالستفسار يسعدنا تلقي أسئلتكم عبر القنوات التالية


