


مايو 2٢٠١٨

نظرة عىل امليزانية للربع األول ٢٠١٨

امللخص التنفيذي

أهم النقاط من تقرير ميزانية الربع األول 2018:

بلغ عجز امليزانية خالل الربع األول 2018 مبلغ 34.33 مليار ريال سعودي مقابل 26.21 مليار ريال سعودي يف الربع األول 2017 ومقابل 108.5 مليار ريال 	 

سعودي يف الربع الرابع 2017. يمثل العجز يف الربع األول 18% من إجمايل عجز امليزانية املتوقع للسنة املالية 2018.

ارتفع العجز خالل الربع األول بنسبة 31% عن الربع املماثل من العام السابق؛ لكنه انخفض بنسبة 68% عن الربع السابق.	 

يعود الســبب يف انخفاض العجز عن الربع الســابق من تراجع اإلنفاق الحكومي إىل 200.6 مليار ريال ســعودي بعد إنفاق قيايس بمبلغ 354.4 مليار ريال 	 

سعودي يف الربع الرابع 2017.

 ارتفع اإلنفاق عن الربع املماثل من العام السابق بنسبة 18%، نتيجة لزيادة الدعم الحكومي والخدمات االجتماعية بشكل أسايس.	 

ارتفعت اإليرادات عن الربع املماثل من العام السابق بنسبة 15% بدعم من اإليرادات الرضيبية بعد تطبيق رضيبة القيمة املضافة اعتبارا من يناير 2018.	 

فيمــا يتعلق باإلنفاق من مخصصــات امليزانية، ال يزال قطاعا املوارد االقتصادية والبنية التحتية والنقل األقــل، حيث تم إنفاق ما يقارب 4% و7% من إجمايل 	 

املخصصات السنوية املدرجة يف امليزانية خالل الربع األول 2018. كان اإلنفاق عىل باقي القطاعات متوافقا مع اإلنفاق املخطط يف امليزانية.

تم تمويل معظم العجز من خالل االقرتاض، حيث حصلت الحكومة عىل مبلغ 483.66 مليار ريال سعودي من خالل االقرتاض املحيل خالل الربع األول 2018 	 

مقابل مبلغ 443.25 بنهاية العام 2017. 

بلغ معدل الدين إىل الناتج املحيل اإلجمايل 17.3% يف العام 2017، وهو األقل مقارنة بالدول املشــابهة يف مجلس التعاون الخليجي واألسواق الناشئة، مما يشري 	 

إىل وجود مساحة كبرية تسمح بمزيد من االقرتاض. نتوقع أن تتجه الحكومة إىل التوسع يف إصدارات أدوات الدين العام لتمويل العجز خالل الفرتة القادمة.

نتوقع أن تلتزم الحكومة الســعودية بمســتوى العجز املقرر لكامل العام بقيمة 195 مليار ريال سعودي يف حالة عدم حدوث تحوالت كبرية عن اتجاه اإلنفاق 	 

الحايل. بذلك يشكل العجز املايل 7.3% من الناتج املحيل اإلجمايل املتوقع للعام 2018.

نظرة عىل ميزانية الربع األول 2018

ارتفاع اإليرادات النفطية بمعدل 2% عن الربع املماثل من العام السابق

كانت اإليرادات النفطية خالل الربع 113.9 مليار ريال ســعودي، أو ما يعادل 69% من إجمايل اإليرادات للربع األول 2018، بارتفاع  من 112 مليار ريال سعودي 

يف الربع األول 2017 أو ما يعادل زيادة بنسبة 1.7%، بدعم من تحسن متوسط أسعار النفط الخام. يف املقابل، انخفضت اإليرادات النفطية بمعدل 14.1% عن الربع 

الســابق نتيجة لرتاجع التصدير إىل الصني واليابان. يأتي هذا الرتاجع من التزام اململكة باتفاقية تخفيض عرض النفط بقيادة منظمة أوبك تدريجيا بحلول شــهر 

مــارس 2018. كان  معدل اإلنتاج اليومي للمملكة بحدود 9.9 مليون برميل من النفط يوميا خالل الربع األول 2018، مقارنة بمعدل إنتاج 10 مليون برميل يوميا 

خالل الربع الرابع 2017 و 9.9 مليون برميل يوميا خالل الربع األول 2017.

تطبيق رضيبة القيمة املضافة يرفع اإليرادات غري النفطية بمعدل 63% عن الربع املماثل من العام السابق

ارتفعت اإليرادات غري النفطية بمعدل 63% عن الربع املماثل من العام الســابق كنتيجة مبارشة لتطبيــق رضيبة القيمة املضافة مع بداية الربع األول 2018، حيث 

وصلت خالل الربع إىل 52.3 مليار ريال سعودي أو ما يعادل 31% من إجمايل اإليرادات للربع األول، شكلت منها قيمة الرضائب عىل املنتجات والخدمات مبلغ 22.7 

مليار ريال ســعودي مقارنة بمبلغ 5.7 مليار ريال سعودي خالل العام الســابق. اإليرادات غري النفطية األخرى ارتفعت أيضا بمعدل 10.9% من 18.3 مليار ريال 

سعودي إىل 20.2 مليار ريال سعودي من مصادر تشمل وحدات حكومية عامة أخرى ورسوم إدارية ومخالفات وغريها. 

امللخص التنفيذي والنظرة



مايو 3٢٠١٨

نظرة عىل امليزانية للربع األول ٢٠١٨

التغري عن الربع السابقالتغري عن الربع املماثل من العام السابقالربع الرابع 201٧الربع األول 201٧الربع األول 2018اإليرادات )مليار ريال سعودي(

-113.9112.0132.71.714.1إيرادات النفط

-52.332.1113.263.153.8اإليرادات غري النفطية

-2.52.04.021.737.9رضيبة الدخل، الربح، ر	س املال	. 

22.75.721.5298.15.4الرضائب عىل السلع والخدمات	. 

-30.2-3.84.55.416.5الرضيبة عىل التجارة واملعامالت	. 

3.21.61.1103.0187.4رضائب 	خرىد. 

-20.218.381.210.975.1إيرادات 	خرى	. 

-166.3144.1245.915.432.4اإلجمايل

املصدر: وزارة املالية
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الربع األول ٢٠١٨ الربع األول ٢٠١٧

إيرادات نفطية رضائب عىل الدخل واألرباح واألرباح الرأسمالية رضائب عىل السلع والخدمات

رضائب تجارية ومعامالت رضائب أخرى (بما فيها الزكاة) إيرادات أخرى

ارتفاع اإلنفاق عن الربع املماثل من العام السابق، وانخفاض عن الربع السابق

ارتفع اإلنفاق خالل الربع األول 2018 عن الربع املماثل من العام السابق بنسبة 17.8%  إىل 200.6 مليار ريال سعودي، لكنه انخفض عن الربع الرابع 2017 بنسبة 

43.4% إىل 354.4 مليار ريال سعودي. كانت الزيادة يف اإلنفاق نتيجة لتعويض املوظفني، حيث شكلت النسبة األكرب من إجمايل اإلنفاق )56%(، وكانت العامل األكرب 

الرتفاع إجمايل اإلنفاق عن الربع املماثل من العام السابق بنسبة 20% )بينما انخفضت عن الربع السابق بنسبة 17.3%(. ارتفع اإلنفاق عىل الخدمات االجتماعية بشكل 

كبري، عن الربع املماثل من العام الســابق وعن الربع السابق، نتيجة لدفع مجموعة البدالت الجديدة التي أعلنتها الحكومة لتعويض ارتفاع تكاليف املعيشة للموظفني 

بعد تطبيق رضيبة القيمة املضافة وزيادة أســعار الكهرباء والوقود. من املتوقع أن تصل التكلفة اإلجمالية لهذه البدالت حوايل 50 مليار ريال ســعودي خالل السنة 

املالية 2018. تم تعويض زيادة اإلنفاق عىل البدالت خالل الربع األول 2018 جزئيًا بتخفيض النفقات الرأســمالية إىل 26 مليار ريال ســعودي، مقابل 29.1 مليار 

ريال سعودي يف الربع األول 2017 و82.7 مليار ريال سعودي يف الربع الرابع 2017.

الشكل1: إيرادات الربع األول 2018 مقابل إيرادات الربع األول 201٧ )مليار ريال سعودي(

املصدر: وزارة املالية

الجدول 1: مصادر اإليرادات



مايو 4٢٠١٨

نظرة عىل امليزانية للربع األول ٢٠١٨

التغري عن الربع السابقالتغري عن الربع املماثل من العام السابقالربع الرابع 201٧الربع األول 201٧الربع األول 2018النفقات  )مليار ريال سعودي(

-112.994.1136.520.017.3تعويض املوظفني

-85.5-10.216.770.438.7السلع والخدمات

4.11.33.6229.515.8اإلنفاق التموييل

-3.00.04.16406.527.4دعم

-95.1-0.00.60.694.7املنح

18.86.613.3184.341.4خدمات اجتماعية

-25.521.943.216.441.0مصاريف 	خرى

-68.6-26.029.182.710.8	صول غري مالية

-200.61٧0.3354.41٧.843.4اإلجمايل

املصدر: وزارة املالية
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تعويضات للموظفني سلع وخدمات تكاليف التمويل

خدمات اجتماعية ودعم ومنح مرصوفات أخرى أصول غري مالية (رأس مال)

املوارد االقتصادية والبنية التحتية والنقل ال تزال القطاعات األقل من حيث اإلنفاق

تم إنفاق 21% من إجمايل ميزانية الســنة املالية 2018 التي تصل إىل 978 مليار ريال ســعودي خالل الربع األول 2018، الجزء األكرب كان لإلنفاق عىل القطاعات 

العســكرية والتعليم والصحة والتنمية االجتماعية، حيث وصل اإلنفاق عىل هذه القطاعات 47.7 مليار ريال سعودي و44.6 مليار ريال سعودي و38.5 مليار ريال 

سعودي عىل التوايل، بالتوافق مع مخصصاتها يف امليزانية العامة. كانت املوارد االقتصادية والبنية التحتية والنقل القطاعات األقل من حيث اإلنفاق، حيث تم إنفاق %4 

و7% فقط من إجمايل املبالغ املخصصة لإلنفاق يف الربع األول. عموًما، من املتوقع أن يتم إنفاق مبالغ أعىل عىل هذه القطاعات يف األرباع التالية، حيث أعلنت الحكومة 

مؤخًرا عن برنامج “جودة الحياة” بقيمة 130 مليار ر.س. لتطوير دور السينما واملتنزهات وحدائق الحيوان ودور األوبرا بحلول عام 2020. تخطط الحكومة أيًضا 

لتصنيع حافالت للنقل العام يف املستقبل القريب.  

الشكل 2: اإلنفاق يف الربع األول 2018 مقابل اإلنفاق يف الربع األول 201٧ )مليار ريال سعودي(

املصدر: وزارة املالية

الجدول 2: توزيع اإلنفاق



مايو 5٢٠١٨

نظرة عىل امليزانية للربع األول ٢٠١٨

االستمرار يف إصدار السندات لتمويل العجز املايل

تم تمويل العجز املايل للربع األول  2018 بشــكل رئييس من خالل إصدار سندات دين بقيمة 41 مليار ر.س.، منها اقرتاض داخيل بقيمة 17.9 مليار ريال سعودي 

وخارجي بقيمة 22.3 مليار ر.س. كانت نســبة الدين العام إىل الناتج املحيل اإلجمايل للعام 2017 حوايل 17.3%، وهي نسبة منخفضة مقارنة بدول الخليج األخرى 

واألســواق الناشئة، وهناك بالتأكيد فرصة لطرح املزيد من السندات محليًا وخارجيًا. يف أبريل، حصلت الحكومة السعودية عىل ما يقارب 11 مليار دوالر أمريكي من 

سوق السندات الدويل، والتي تعترب أكرب عملية إصدار سندات لسوق ناشئ حتى اآلن يف عام 2018.

ميزانية الربع األول 2018 تتوافق مع العجز املايل املستهدف

بلغ العجز املايل للربع األول 2018 حوايل 34.33 مليار ريال سعودي، أو ما يعادل 18% من املبلغ املستهدف للعام بأكمله بقيمة 195 مليار ريال سعودي؛ يبدو من 

املمكن تحقيق هدف العجز لكامل العام إذا استمر االتجاه الحايل للنفقات واإليرادات خالل األرباع التالية.



إخالء املسؤولية 

تحتوي هذه الوثيقة عىل معلومات رسية الطالع واســتخدام األشخاص املعنيني بها وال يمكن إعادة إنتاجها أو توزيعها ألي شخص آخر أو نرشها أو نرش أي جزء 

منها مهما كان الغرض.

أعد هذا التقرير اعتمادا عىل مصادر بيانات متاحة للعموم يعتقد أنها جديرة بالثقة. يحتمل أن ميفك كابيتال لم تتحقق من جميع هذه املعلومات مع أطراف اخرى. 

ال تضمن ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها دقة أو منطقية أو شمولية املعلومات الواردة من أي مصدر قدم املشورة يف هذا التقرير، وبأي حال 

من األحوال ال يمكن اعتبار ميفك كابيتال أو مستشاريها أو مدرائها أو موظفيها مسؤولني )نتيجة للجهالة أو غريها( عن أي خسارة أيا كان نوعها نتيجة الستخدام 

هذه الوثيقة أو محتوياتها أو ناتجة عن أي عالقة بهذه الوثيقة.

ال تهدف هذه الوثيقة إىل التوصية ببيع أو رشاء أي أوراق مالية أو ســلع أو عمالت. أيضا، ال يمكن اعتبار هذه الوثيقة كمشورة مصممة الستثمار خاص. تم إعداد 

هذه الوثيقة دون اعتبار للظروف واألهداف املالية الشخصية ألي جهة تستلمها. تعتمد مالئمة أي استثمار أو عملة عىل الظروف واألهداف الخاصة بكل مستثمر. 

قد ال تكون االستثمارات الوارد ذكرها يف هذه الوثيقة مالئمة لجميع املستثمرين.

ال يجب االعتماد عىل هذه الوثيقة أو استخدامها بدال من اتخاذ القرارات باستقاللية.

قد تتضمن هذه الوثيقة بعض العبارات أو التقديرات أو التوقعات ذات العالقة بأداء متوقع مســتقبال ألوراق املالية أو ســلع أو عمالت مقرتحة. تعتمد مثل هذه 

العبارات أو التقديرات أو التوقعات عىل معلومات نعتربها ذات مصداقية وقد تعكس فرضيات مختلفة توقعا لتطورات اقتصادية محتمل حدوثها، لكنها غري مدققة 

بشكل مستقل وقد تتحقق صحتها وقد ال تتحقق. ال نقدم أو نضمن، ال رصاحة وال ضمناً أي من العبارات أو التوقعات أو التقديرات أو مالئمتها للغرض املقصود 

منها وينبغي أن ال يعتمد عليها.

اآلراء املتضمنة يف هذا التقرير هي آراؤنا الحالية بتاريخ إعداد هذه الوثيقة ويمكن أن تتغري دون إشعار مسبق.

إخالء املســؤولية: هذا التقرير من إعداد وإصدار رشكة ميفك كابيتال، رشكة مرخصة من قبل هيئة السوق املايل يف اململكة العربية السعودية، كما تم تعميمه ونرشه 
ألغراض العلم بمحتوياته فقط. جميع البيانات اإلحصائية واملعلومات املتضمنة يف التقرير من مصادر نعتقد بمصداقيتها، لكن ال نضمن اكتمالها أو شــموليتها. ملزيد 

investmentresearch@mefic.com.sa :من املعلومات، يرجى االتصال بنا عىل الربيد اإللكرتوني


