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سياسات التنويع االقتصادي في المملكة العربية السعودية

11

يتعين تنويع النشاط االقتصادي في المملكة لخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين وتخفيف أثر عدم اليقين في أ سواق

النفط .ورغم ضرورة تحسين بيئة األعمال ،ومعالجة الفجوات المتبقية في البنية التحتية ،فال يجب أن تقتصر اإلصالحات على هذين
المجالين .فمن أبرز معوقات التنويع االقتصادي لخلق فرص عمل للمواطنين في المملكة هو األجور المرتفعة نسبيا وأثرها على
تنافسية تكلفة األيدي العاملة .وتبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لمعالجة أثر ارتفاع األجور ومعدالت التوظيف في القطاع العام على

القدرة التنافسية .وبينما يمكن للسياسات الصناعية أن تساعد في التغلب على الحوافز التي تشجع الشركات على التركيز على القطاع

غير التجاري ،فال بد من توخي الحذر في إدارتها ،مع األخذ في االعتبار الدروس المستفادة من تجارب البلدان األخرى .ويعد التوجه
نحو التصدير والمنافسة من اآلليات األساسية لضمان االنضباط .وحتى تتكلل هذه الجهود بالنجاح ،من الضروري تعزيز رأس المال

البشري لزيادة اإلنتاجية وتزويد العاملين بالمهارات المطلوبة في القطاع الخاص.

ألف – مقدمة
-1

تحسنت مستويات المعيشة في المملكة العربية السعودية إلى حد كبير على مر العقود .فقد دعمت إيرادات الصادرات

النفطية بقوة نمو دخل الفرد (وتسببت أيضا في حدوث تقلبات) (الشكل البياني  .)1غير أن التنمية ال تقتصر على مجرد زيادة الدخل
(راجع  .)Sen 2000فقد تحسن مركز المملكة في "مؤشر التنمية البشرية" ،مما يرجع إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع واتساع
نطاق فرص الحصول على التعليم .ومع بقاء االحتياطيات النفطية عند مستويات مرتفعة ،سيظل النفط مهما في المستقبل القريب.
الشكل البياني  : 1نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والتنمية البشرية
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي وأسعار النفط

(دوالر أمريكي/برميل)

أسعار النفط

(بآالف الدوالرات األمريكية)

مؤشر التنمية البشرية

(رقم المؤشر)

نصيب الفرد من إجمالي

الناتج المحلي

المصادر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية؛ والحكومة السعودية؛ وحساب ات خبراء صندوق النقد الدولي.

1

أعد هذا التقرير ديفيا كيرتي ،بمساهمات من نهلة سمرقندي (وزارة المالية) .وقدم كل من تيان زانغ وديانا كارغبو -سيكال الدعم البحثي والمساعدة

عقِدت في صندوق النقد الدولي ووزارة الما لية لما قدموه من
التحريرية ،على التوالي .ويود المؤلفون اإلعراب عن امتنانهم لمن شاركوا في الندوات التي ُ
تعليقات مفيدة.

صندوق النقد الدولي
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ومع ذلك ،هناك حاجة إلى زيادة التنويع االقتصادي من أجل خلق فرص عمل للسعوديين ،وزيادة مرونة االقتصاد ،

والمساعدة في تهيئته للعقود القادمة .فالنفط ي ستحوذ على

حصة كبيرة من النشاط االقتصادي والصادرات وايرادات

الشكل البياني  :2نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي
الحقيقي ونفقات المالية العامة الحقيقية

المالية العامة ،لكنه يسهم بقدر ضئيل في توفير فرص العمل

(النمو )%

المباشرة .فالنفط يسهم مباشرة بأكثر من  %40في إجمالي

الناتج المحلي ،وحوالي  %70في إيرادات المالية العامة ،وما
يقرب من  %80في الصادرات .ويعتمد النشاط "غير

النفطي" اعتمادا كبي ار على النفقات العامة الممولة من
إيرادات النفط (الشكالن البيانيان  2و .)3وال ستيعاب األعداد

الكبيرة من الشباب السعودي الذين يدخلون سوق العمل ،فمن

الضروري تعزيز النمو غير النفطي .كذلك نجد أن اآلفاق

غير المؤكدة ألسعار النفط تدعو إلى التنويع االقتصادي،

على المديين القصير والطويل.

إجمالي الناتج المحلي غير
نفقات المالية العامة الحقيقية (المقياس
النفطي الحقيقي
األيمن )
المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الشكل البياني  :3تركز إجمالي الناتج المحلي ،والصادرات ،وايرادات ا لمالية العامة في النفط
مكونات الصادرات

مكونات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

(بمليارات الرياالت السعودية بأسعار عام )2010
غير نفطي

(بمليارات الدوالرات األمريكية)
نفطي

مكونات إيرادات المالية العامة

غير نفطية

المساهمة في نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي

(بمليارات الرياالت السعودية)

(بالنقاط المئوية ،ما لم يذكر خالف ذلك)

غير نفطية

نفطية

الربع الرابع 2018

الربع الثالث 2018

الربع األول 2018

الربع الثاني 2018

الربع الرابع 2017

الربع الثالث 2017

الربع األول 2017

الربع الثاني 2017

الربع الثالث 2016

الربع الرابع 2016

الربع األول 2016

الربع الثاني 2016

ا لربع الرابع 2015

الربع الثالث 2015

الربع األول 2015

الربع الثاني 2015

الربع الرابع 2014

الربع الثالث 2014
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الربع األول 2014

المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

الصناعة التحويلية
الجملة والتجزئة
الخدمات الحكومية
إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ()%

الربع الثاني 2014

البناء والتشييد
التمويل والعقارات
أخرى

صندوق النقد الدولي

نفطية
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وتركز جهود تنويع الصادرات حتى اآلن على
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البتروكيماويات والصناعات البالستيكية .ففي عام ، 2017

الشكل البياني  :4مكونات صادرات السلع2017 ،

بلغت الصادرات النفطية  170مليار دوالر ( %75من

إجمالي الصادرات ،الشكل البياني  .)4وبلغت صادرات
البتروكيماويات  31مليار دوالر ،بينما لم تتجاوز الصادرات

غير النفطية األخرى  21مليار دوالر (أي أقل من المستوى
الذي سجلته في عام  2011وهو  22مليار دوالر) .وبينما
تصدر المملكة عددا من فئات المنتجات غير النفطية ،ال يزال
هناك ترُّكز في الصادرات غير النفطية (الشكل البياني .)5
وتدعم

مدخالت

الطاقة

منخفضة

التكلفة

قطاعي

البتروكيماويات والصناعات البالستيكية .ولكن هذه الميزة قد

الكيماويات
%14.0
اآلالت

أخرى

%3.4

%3.5

الصناعة التحويلية %2.4

الوقود المعدني %74.7

المصادر :الحكومة السعودية ،وخبراء صندوق النقد الدولي.

تتضاءل مع الوقت في ظل الخطط الحكومية إلصالح قطاع الطاقة ،مما يستلزم بذل جهود إضافية لزيادة القدرة التنافسية.
الشكل البياني  :5تركز الصادرات غير النفطية
أكبر فئات الصادرات غير النفطية كنسبة من مجموع الصادرات غير النفطية  1/الفئات التي يجب أن تشكل  % 90من الصادرات غير النفطية 1/
()%

أكبر فئة

أكبر 5
فئات

أكبر 10
فئات

المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 / 1يبلغ مجموع فئات الصادرات بخالف النفط والغاز  61فئة.
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وتهدف "رؤية المملكة  "2030إلى خلق اقتصاد متنوع قادر على االستمرار ذاتيا ويوفر فرص العمل لل مواطنين .وتستند

هذه الخطة إلى عنصرين رئيسيين ومترابطين:
•

تحقيق توسع كبير في االستثمارات الخارجية لصندوق االستثمارات العامة ،وهو صندوق الثروة السيادية بالمملكة ،لتوفير مصدر

•

وضع خطط واسعة النطاق تهدف إلى زيادة االستثمار في االقتصاد المحلي لدعم تطوير القطاع غير النفطي ،بما في ذلك

خارجي للدخل االستثماري والحصول على التكنولوجيا المتقدمة لدعم النمو في المملكة.

عنصر حيوي يتعلق بالقطاع الصناعي .وتعد زيادة التنويع االقتصادي الهدف المباشر للعديد من برامج تحقيق الرؤية ،ومنها
برنامج صندوق االستثمارات العامة ،وبرنامج التحول الوطني ،وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية .ويهتم

البرنامج األخير بالسياسة الصناعية المحلية ،مع التركيز على الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية .ويلخص اإلطار

 1خطط الحكومة لتعزيز النمو والتنويع االقتصادي.

صندوق النقد الدولي

5

المملكة العربية السعودية
1

اإلطار  :1خطط النمو والتنويع االقتصادي في المملكة

يشكل اعتماد المملكة على النفط تحديا كبيرا للتنمية االقتصادية المستدامة .فاالقتصاد السعودي ينعم باحتياطيات نفطية كبيرة إلى جانب قدر كبير
من الثروة المعدنية .ومع ذلك فإن اعتماده على النفط يشكل تحديات بسبب تقلبات أسعار النفط وظهور مصادر وتكنولوجيات الطاقة المتجددة ذات

القدرة التنافسية ال متزايدة .والى جانب ذلك ،فإن قطاع النفط يتسم بكثافة استخدام رأس المال وليس العمالة ،وبالتالي فهو غير قادر على استيعاب
األعداد الكبيرة من الشباب السعودي الذين ينضمون إلى القوى العاملة كل عام .ولمواجهة هذه التحديات ،تعمل المملكة على تطوير السياسات على

عدة أصعدة لتشجيع التنويع االقتصادي.

وتهدف الحكومة إلى تشجيع نمو القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات األولوية .وفي إطار "رؤية  ،"2030هناك أهداف محددة تشمل
زيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من  %40في عام  2018إلى  %65في عام  ،2030مما يساعد على تنمية المنشآت

الصغيرة والمتوسطة ،وزيادة نمو االقتصاد لينتقل من المركز  19إلى المركز  15بين أكبر اقتصادات العالم .وتحدد "رؤية  "2030و"برامج تحقيق

الرؤية" ،التي ضمت مؤخرا برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ،العديد من القطاعات ذات األولوية ،ومنها ما يلي:
•

التجزئة :قام قطاع التجزئة بتوظيف  1.5مليون عامل في عام  ،2018لم يتجاوز عدد السعوديين منهم  0.3مليون .وتهدف الحكومة إلى

•

الصناعة التحويلية :تتمثل أهداف هذا القطاع في زيادة تطوير قطاعي البتروكيماويات والصناعات البالستيكية ،وتشجيع التوطين في صناعة

•

التعدين :تمتلك المملكة موارد معدنية كبيرة ،بما في ذلك األلومنيوم والفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم .وقد شهد اإلنتاج والصادرات نموا

توفير فرص عمل للسعوديين من خالل جذب العالمات التجارية الكبرى وزيادة استخدام التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية.
النفط والغاز ،وتشجيع صناعة السيارات ومعدات الدفاع والمستحضرات الدوائية.

سريعا ،وترى الحكومة أنه بحلول عام  2020ستبلغ المساهمة المحتملة لهذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي حوالي  100مليار ريـال سعودي

(مقابل  12.5مليار ريـال سعودي في عام  )2018إلى جانب توفير  90ألف فرصة عمل.
•

الخدمات اللوجستية :تم بالفعل ضخ استثمارات كبيرة في الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمطارات .وتهدف المملكة ،من خالل ضخ

•

الطاقة المتجددة :تهدف المملكة إلى توليد ما يقرب من  60غيغاوات من الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة .وتهدف ،من

•

السياحة والترفيه :تخطط الحكومة لتطوير المواقع السياحية ،واالستثمار في دعم البنية التحتية والمرافق ،وتحسين إجراءات إصدار التأشيرات.

استثمارات إضافية والدخول في شراكات جديدة ،إلى التحول إلى بوابة للخدمات اللوجستية بين آسيا وافريقيا وأوروبا.

خالل قيامها بذلك ،إلى توطين هذه الصناعة واعداد المهارات الالزمة وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتجذب المملكة بالفعل العديد من الزوار ألغراض دينية .وبعد التوسعات التي شهدتها مكة المكرمة والمدينة المنورة والتي أدت إلى تقلص عدد
الزوار خالل الفترة  ،2016-2013ارتفع مجددا عدد الزوار الوافدين في عام  .2017وتطمح المملكة إلى مضاعفة إنفاق األسر المعيشية

على الترفيه وايجاد سوق للخدمات الترفيهية بقيمة  30مليار ريـال سعودي.
وهناك إصالحات هيكلية جارية لدعم النمو في القطاع غير النفطي:
•

القدرة التنافسية :في عام  ،2018تقدمت المملكة مركزين في مؤشر التنافسية العالمية لتصل إلى المركز  .39وتسعى لتكون ضمن العشرة

•

المناطق االقتصادية الخاصة :تقوم الحكومة بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تركز على الخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والتمويل،

مراكز األولى فيه.

ويكون لها قواعد تنظيمية خاصة .ومن األمثلة البارزة على هذه المناطق مدينة نيوم ،وهي مدينة تقرر إقامتها على ساحل البحر األحمر تخضع
ألطر مستقلة للضرائب والعمل والقضاء.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1أعدت هذا اإلطار نهلة سمرقندي .
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اإلطار  :1خطط النمو والتنويع االقتصادي في المملكة (تتمة)
•

االستثمار األجنبي المباشر :تهدف الحكومة إلى زيادة االستثمار األجنبي المباشر من أقل من  %1إلى  %6من إجمالي الناتج المحلي بحلول
عام  .2030وقد تم تكليف صندوق االستثمارات العامة بإقامة شراكات مع شركات عالمية كبرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة إلى
المملكة وزيادة الطاقة اإلنتاجية المحلية ،بما في ذلك المنتجات العسكرية.

•

التعليم :إدراكا لضرورة تزويد السعوديين بالمهارات الالزمة للعمل في القطاعات المستهدفة ،خصصت ميزانية عام  2019مليار ريـال سعودي
لدعم الجامعات في جهود تعزيز المهارات حتى ُيتاح للسعوديين المشاركة في اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة .كذلك يجري النظر في توسيع

نطاق اإلصالحات لتشمل نظام التعليم.
•

التعدين :تُجري المملكة مسوحا مركزية لحصر الموارد المعدنية التي يمكن إتاحتها لالستخدام العام ،كما تضع نظاما لمنح التراخيص للشركات

•

السياحة والترفيه :مشروع "القدية" ،وهو مخطط لمجموعة من المتنزهات الترفيهية والمالهي والمساحات المفتوحة لممارسة األنشطة والمرافق

الخاصة إلجراء عمليات التنقيب والتعدين.

الرياضية بالقرب من مدينة الرياض ،يهدف إلى خدمة السوق المحلية .أما مشروع البحر األحمر فيهدف إلى جذب السياح األجانب من خالل
التخطيط إلقامة مشاريع فندقية فاخرة مطلة على ساحل البحر والشعاب المرجانية.
•

إصالح الدعم :تجري إعادة تقييم معايير دعم الطاقة حسب درجة نضج القطاع والقدرة على المنافسة محليا ودوليا .والهدف من هذا اإلصالح
هو زيادة الدخل الحكومي وازالة تشوهات السوق.

•

برنامج التخصيص :تجري مناقشات حاليا حول تخصيص األصول المملوكة للدولة ،بما في ذلك الشركات الوطنية الكبرى ،بهدف تحسين
الكفاءة.

•

متطلبات المحتوى المحلي :تركز الحكومة والشركات المملوكة للدولة بصورة فعالة على زيادة حصة المشتريات المحلية بهدف تشجيع سالسل
العرض المحلية.

•

التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي :تهدف الحكومة إلى إنشاء سوق مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي ،وتوحيد السياسات الجمركية
واالقتصادية والقانونية ،واقامة بنية تحتية مشتركة .وسيتيح هذا للمنطقة الوصول إلى الريادة الدولية في مجال الخدمات اللوجستية.

ويقوم صندوق االستثمارات العامة بدور محوري في تحفيز ودعم جدول أعمال اإلصالحات الحكومي .وقد زادت أصول الصندوق بالفعل من 570
مليار ريـال سعودي إلى  840مليار ريـال سعودي .وتهدف الحكومة إلى زيادة أصوله إلى أكثر من  7تريليونات ريـال سعودي بحلول عام ، 2030
مع استهداف تحقيق عائد سنوي بنسبة  .%5-%4ويدعم الصندوق المشاريع العمالقة ،بما في ذلك نيوم ،والبحر األحمر ،والقدية .والى جانب ذلك،
يسعى الصندوق إلى دعم توطين التكنولوجيا والدراية الفنية من خالل إطالق قطاعات جديدة ،وكذلك من خالل شراكات استراتيجية مع شركاء
عالميين .ومن المتوقع أن يضخ الصندوق خالل السنوات الثالث المقبلة استثمارات قيمتها  210مليارات ريـال سعودي ( %7من إجمالي الناتج
المحلي) في التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير على المستويين المحلي والعالمي.
وفي حالة نجاح هذه الخطط ،فسوف تُحدث تحوال في االقتصاد السعودي .وحتى ُي كتب لها النجاح ،يجب أن تستقطب استثمارات كبيرة :ما يقرب
من تريليون دوالر ،حيث ُيتوقع أن يجذب مشروع نيوم وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استثمارات بقيمة  500مليار دوالر

و 426مليار دوالر ،على التوالي .ولتحقيق هذه األهداف ،سي كون إشراك القطاع الخاص بدرجة أكبر أمرا ضروريا .وال عنصر األساسي في نجاح
هذه البرامج الطموحة هو تدريب المواطنين السعوديين وتزويدهم بالمهارات الالزمة واألجور المتوقعة لجعل هذه القطاعات الجديدة قادرة على المنافسة
دولياً.
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ومع المضي في تنفيذ هذه الخطط ،من المهم أن تعالج اإلصالحات الهيكلية القيود التي تعيق التنويع االقتصادي في

المملكة مع توخي الحذر في إدارة السياسة الصناعية .وقد تم ترتيب أقسام هذا التقرير كالتالي :يبحث القسم "باء" في األسباب وراء
الحظ في
وي َ
أهمية إحراز تقدم في التنويع االقتصادي بالنسبة للمملكة من أجل توفير فرص العمل والحد من االعتماد على النفطُ .
مصدر مهما لإليرادات البديلة .أما القسم "دال" فينتقل إلى السياسات
ا
القسم "جيم" أن هناك حاجة إلى توفير مبالغ مالية كبيرة لتشكل

التي من شأنها دفع عجلة التنويع االقتصادي في المملكة ،ويسلط الضوء على أهم الدروس المستفادة من تجارب البلدان األخرى حتى
تؤخذ في االعتبار عند قيام المملكة بتنفيذ السياسة الصناعية .ويختتم القسم "هاء" بموجز ألهم التوصيات بشأن السياسات.

باء – أهمية التنويع االقتصادي
-6

يتعين خلق المزيد من فرص العمل ألعداد كبيرة من الشباب السعودي الداخلين إلى سوق العمل .ففي ظل ارتفاع نسبة

الشباب بين السكان وتزايُد المشاركة في القوى العاملة ،قد تكون هناك حاجة إلى ما يصل إلى مليون وظيفة على مدى الخمس سنوات

المقبلة .وال يمكن عمليا استيعاب هذا العدد في القطاع الحكومي :فإضافة مليون وظيفة حكومية بمتوسط األجر الحكومي الحالي
للسعوديين (حوالي  11ألف ريـال سعودي شهريا) سيرفع فاتورة األجور بنسبة  %4.5من إجمالي الناتج المحلي .والى جانب اعتبارات

مصدر لخلق
ا
المالية العامة ،فإن الهدف من وجود اقتصاد غير نفطي يتسم بالديناميكية واالستدامة ذاتيا هو أن يصبح في النهاية

المزيد من فرص العمل.
-7

وسيساعد التنويع االقتصادي المملكة في التعامل مع التحديات التي قد تنشأ عن التغيرات المؤقتة والدائمة في أسواق

النفط .فعند اعتماد النشاط االقتصادي والصادرات واإليرادات بشكل كبير على النفط ،يمكن أن يكون للصدمات التي تتعرض لها
أسواق النفط أثر كبير على االقتصاد .ومن المهم النظر في نوعين من الصدمات .أوال ،يمكن أن تشهد أسعار النفط تباينا كبي ار بصفة

مؤقتة .فعلى سبيل المثال ،بينما تضاعفت أسعار خام برنت إلى ما يزيد كثي ار على  100دوالر للبرميل في الفترة من عام  2009إلى

عام  ،2011تراجعت في عام  2016إلى ما دون  50دوال ار للبرميل .ثانيا ،قد تتغير البيئة االقتصادية العالمية بشكل أكثر دواما :إذ
قد ينخفض الطلب العالمي على النفط قبل نفاد االحتياطيات الكبيرة لدى المملكة .ورغم أن التنويع االقتصادي عملية طويلة األجل،
فإنها يمكن أن تساعد في معالجة آثار هذه الصدمات عن طريق الحد من تعرض المملكة لمخاطر النفط .ومن شأن تقوية أطر المالية

العامة لفصل النفقات الحكومية عن أسعار النفط أن تحد أيضا من مدى انتقال تقلبات أسعار النفط إلى االقتصاد السعودي.
-8

ويحد التنويع االقتصادي من التعرض للصدمات المؤقتة التي تشهدها أسعار النفط ويسهل إدارتها .فاالعتماد الكبير

على النفط يؤدي إلى زيادة التقلبات االقتصادية الكلية (الشكل البياني  :)6حيث يرتبط نصيب الفرد من االستهالك في المملكة ،كما
هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،ارتباطا قويا بأسعار النفط (راجع  .)IMF 2016aوال تزال آفاق أسعار النفط
تتسم بعدم اليقين في ظل تغير ديناميكية العرض وتطور البيئة االقتصادية والجغرافية السياسية العالمية .ومن شأن وجود هيكل

اقتصادي أقل اعتمادا على النفط أن يحد من التعرض لمخاطر عدم اليقين.
-9

ويمكن أن يساعد التنويع االقتصادي في الحفاظ على مستويات معيشة مماثلة لألجيال القادمة ،سواء في حال انخفاض

قيمة االحتياطيات النفطية أو حتى بعد نفادها .ورغم ضخامة االحتياطيات النفطية لدى المملكة ،فإنها قد تنفد في نهاية األمر.

كذلك ،قد تنخفض قيمة هذه االحتياطيات قبل نفادها .وقد يصبح استخدام مصادر الطاقة البديلة ممكنا في وقت أقرب مما هو متوقع.
وكما توضح نشرة االكتتاب الصادرة مؤخ ار عن شركة أرامكو ،فإن الطلب على النفط قد يتراجع نتيجة الجهود المبذولة لمعالجة ظاهرة
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تغير المناخ .ويستلزم الحفاظ على مستويات المعيشة لألجيال القادمة في عالم ما بعد النفط تراكم األصول المالية أو تنويع النشاط

االقتصادي والصادرات خارج القطاع النفطي.

الشكل البياني  :6األجور واإلنتاجية
نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي وأسعار النفط
(دوالر أمريكي/برميل)

أسعار النفط
(المقياس األيمن)

()%

نمو إجمالي الناتج
المحلي غير النفطي

إيرادات المالية العامة وأسعار النفط
(دوالر أمريكي/برميل)

(بمليارات الرياالت السعودية)

إيرادات الصادرات وأسعار النفط
(دوالر أمريكي/برميل)

أسعار النفط

إيرادات المالية

أسعار النفط

(المقياس األيمن)

العامة

(ال مقياس األيمن)

(بمليارات الرياالت السعودية)

إيرادات الصادرات

المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

جيم – التنويع المالي
-10

يمكن أن يساهم التنويع المالي – من خالل مراكمة األصول المالية –بشكل كبير في تنويع اإليرادات الخارجية وايرادات

المالية العامة .ويمكن أن تشكل عائدات االستثمارات المالية أحد مكونات اإليرادات التي ال تعتمد مباشرة على النفط .كذلك يمكن
أن تسهم هذه العائدات في تنويع اإليرادات ،حتى إذا استمر تََرُّكز النشاط االقتصادي والصادرات في القطاع النفطي (أي حتى إذا تم
إحراز تقدم محدود في تنويع القطاع "الحقيقي") .ومن المهم النظر في الدور الذي يمكن أن يقوم به التنويع المالي في المملكة :حيث
كبير لزيادة أصول صندوق االستثمارات العامة لتتجاوز بكثير مستواها الحالي البالغ  300مليار دوالر.
تولي "رؤية  "2030اهتماما ا

-11

وسوف يتعين مراكمة قدر كبير من األصول المالية لتزويد المملكة بتدفقات بديلة معقولة من اإليرادات الخارجية وايرادات

المالية العامة .فاألصول المالية المخصصة بالشكل المالئم يمكن أن تسهم في تنويع اإليرادات ،ولكن حتى إذا زادت المملكة أصول
صندوق االستثمارات العامة من مستواها الحالي البالغ  300مليار دوالر لتصل إلى حجم مماثل ألكبر صناديق الثروة السيادية في

العالم حاليا وقدره تريليون دوالر تقريبا ،فإن العائدات المالية لن تكون بمفردها بديال كافيا للدخل في عالم ما بعد النفط .ويمثل إنتاج

النفط في الوقت الحالي البالغ  10ماليين برميل يوميا ،بقيمة  65دوال ار للبرميل ،وتبلغ اإليرادات النفطية السنوية  11ألف دوالر لكل
فرد سعودي في الوقت الحالي .وبافتراض زيادة عدد السكان السعوديين إلى حوالي  26مليون نسمة بحلول عام  ،2030ستكون هناك

حاجة إلى أصول قيمتها  7 – 5تريليونات دوالر لتحقيق نفس المستوى من نصيب الفرد من إيرادات األصول المالية.

2

2

وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة لإلحصاء ) ،(GASTATبلغ عدد السكان السعوديين  20.1مليون نسمة في عام  .2018وسيبلغ عدد السكان

 26.3مليون نسمة في عام  2030بمعدل نمو  %2سنويا .ويشير النص الرئيسي إلى قاعدة األصول المطلوبة لتوفير دخل سنوي قدره  11ألف دوالر للفرد
مقابل عائدات حقيقية تتراوح بين  %4و.%6

صندوق النقد الدولي
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دال – سياسات لتحفيز تنويع القطاع الحقيقي
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يتعين تنويع االقتصاد الحقيقي لتقوية االقتصاد غير النفطي وقاعدة الصادرات بهدف خلق فرص العمل وتوفير اإليرادات

الخارجية وايرادات المالية العامة في المستقبل .وتبين التجربة أن تنويع النشاط االقتصادي بعيدا عن النفط يكون في غاية الصعوبة
عندما تظل الموارد النفطية وفيرة ،كما هو الحال في المملكة .ومثلما يرد في هذا القسم ،ستكون هناك حاجة إلى مجموعة شاملة من
السياسات التكميلية لدعم التنويع االقتصادي .ويشمل ذلك إصالحات هيكلية تشجع نشاط القطاع الخاص واستثماراته وتقديم الدعم

لتشجيعه على الدخول في قطاعات محددة وتطويرها وفقا لمعايير واضحة وشفافة .وحتى تنجح هذه السياسات ،سيكون من المهم
زيادة تنافسية التكلفة وتطوير رأس المال البشري .ونظ ار ألن هذه الجهود قد تفرض تكاليف مرتفعة على المالية العامة ،ينبغي توخي

الدقة في تقييم االستثمارات المحلية التي تعزز تنويع القطاع الحقيقي .ورغم أن المملكة لديها قدر كبير من الدخل المتراكم والمستحق ،
فإن فرصة التنويع المالي غير المستغلة تمثل تكلفة فرصة بديلة مهمة لزيادة االستثمار الحقيقي.

اإلصالحات الهيكلية
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ينبغي أن تهدف اإلصالحات الهيكلية إلى خلق بيئة تتيح النمو غير النفطي خارج القطاع الحكومي .ومن شروط النمو

األساسية المعترف بها على نطاق واسع وجود بيئة اقتصادية كلية مستقرة ،واطار قانوني محدد وبسيط ،ومؤسسات قوية ،وبيئة أعمال

مواتية ،وحوافز مالئمة ،ومستوى منخفض من الفساد ،ونظام تعليمي قوي (دراسات Rodrik 2005, Acemoglu and
 .)Robinson 2013, Callen and others 2014, IMF 2016a, IMF 2018aواذا لم تتوفر تلك الشروط ،يمكن أن
يصاب نشاط القطاع الخاص بحالة من الشلل :فالشركات تكون حذرة إزاء االلتزام باالستثمارات ،ويتعذر إنفاذ العقود ،وقد يتسم توزيع

الموارد بدرجة عالية من عدم الكفاءة.
-14

وقد بدأت اإلصالحات في تحسين بيئة األعمال ،رغم أن مواطن الضعف ال تزال قائمة (الشكل البياني  .)7ويسهم نظاما

اإلفالس والرهن التجاري في سد فجوات مهمة في البنية التحتية التنظيمية ،بينما ُيتوقع أن تساعد الجهود المبذولة لتبسيط إجراءات
بدء األعمال وفسح الحاويات في الموانئ على دعم
تأسيس الشركات والنشاط التجاري .ورغم تحسن البنية

الشكل البياني  : 7مجموعة مختارة من مؤشرات ممارسة أنشطة األعمال
(الدرجات على مقياس المسافة إلى الحد األعلى لألداء)

التحتية بمرور الوقت ،فإن الحكومة تعمل على سد

الفجوات المتبقية من خالل ضخ استثمارات كبيرة في
قطاع النقل .وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي
تعريفات جمركية عالية في أسواق صادراتها ،وقد تسهم

المفاوضات واالتفاقيات التجارية لخفض التعريفات
الجمركية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في

دعم الصادرات (راجع  .)IMF 2018aكذلك يجب
تحسين جودة التعليم بشكل كبير لتزويد العمالة بالمهارات

المطلوبة في القطاع الخاص.

3

إنفاذ

العقود

دفع

مؤشر قوة حماية

الحصول

الضرائب المستثمرين من مالكي على
حصص األقلية

األسواق الصاعدة
(المئين الثمانون)

االئتمان

االقتصادات المتقدمة
(المئين الثمانون)

تسجيل

الممتلكات

الحصول
على

الكهرباء

التعامل مع

تصاريح البناء

متوسط مجلس التعاون
الخليجي ما عدا السعودية

بدء

األعمال

السعودية

المصادر :البنك ال دولي ،مؤشر ممارسة أنشطة األعمال؛ وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
ملحوظة :ينبغي توخي الحذر في تفسير هذه المؤشرات بسبب محدودية عدد المجيبين على المسح ،ومحدودية التغطية
الجغرافية ،واالفتراضات الموحدة بشأن القيود على أنشطة األعمال ،وتوافر المعلومات .وقد ال ت عكس هذه المؤشرات
أيضا آخر التحوالت الهيكلية المهمة .وتعني زيادة درجة سهولة ممارسة أنشطة األعمال أن البيئة التنظيمية أكثر
مالءمة لبدء شركة محلية وادارتها.

 3يربط العديد من الباحثين تراكم رأس المال البشري مباشرة بالتنويع االقتصادي .راجع دراسة ( GIRI AND OTHERSتصدر قريبا) لالطالع على مثال حديث .
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وينبغي النظر إلى المناطق االقتصادية الخاصة باعتبارها حال مؤقتا للقضايا المتعلقة ببيئة األعمال مع السعي لتنفيذ

إصالحات هيكلية أوسع نطاقا .فرغم أن المناطق االقتصادية الخاصة يمكن أن تدعم نشاط القطاع الخاص والتنويع االقتصادي،
ينبغي النظر إليها باعتبارها حلوال مؤقتة للعيوب التي تشوب بيئة األعمال لحين إرساء إطار تنظيمي دقيق وبيئة تنظيمية قوية في

جميع أنحاء المملكة (راجع  .)IMF 2018aوعلى سبيل المثال ،يتيح العديد من المناطق االقتصادية الخاصة إمكانية تطبيق نظم
عامل هذه المناطق باعتبارها بديال لتحسين آليات إنفاذ العقود وتسوية المنازعات التي تطبق في جميع
قانونية خاصة .وال ينبغي أن تُ َ
أنحاء المملكة :ففي نهاية األمر ليس باإلمكان استيعاب معظم الشركات السعودية داخل المناطق االقتصادية الخاصة.
تنافسية التكلفة والحوافز
-16

قد يتعين تحسين تنافسية تكلفة العمالة قبل تطوير القطاع الخاص المتنوع الذي يوفر فرص العمل للسعوديين (الشكل

البياني  .)8فالعامل السعودي في القطاع الخاص يحصل على أجر سنوي قدره  25ألف دوالر تقريبا في المتوسط (التحويل للدوالر
األمريكي بسعر الصرف الحالي) ،وهو أعلى بكثير منه في بلدان ك المكسيك ،ومماثل لألجر في البرتغال وشيلي وبولندا .كذلك فإن

أجر العامل السعودي في القطاع الحكومي ،ويبلغ حوالي  35ألف دوالر ،ال يقل كثي ار عن متوسط األجور في كوريا أو إيطاليا أو
إسبانيا .وليس من الواضح إن كانت اإلنتاجية تبرر هذا األجر :فاإلنتاجية في المملكة تبدو أقل من مستوياتها في البلدان ذات األجور

المماثلة 4.ورغم أن درجة التفاوت أقل بين األجور واإلنتاجية في القطاع الخاص ،فإنها ال تزال كبيرة .وبالتالي قد يتعذر على القطاع

الخاص الذي يوظف ال سعوديين بالدرجة األولى أن يكون تنافسيا على المستوى الدولي في ظل هياكل التكلفة الحالية وتوقعات
األجور .ورغم أن تكاليف المدخالت منخفضة في بعض القطاعات في الوقت الحالي ،فلن تكون موازنة هذه التكاليف المنخفضة
بالتكاليف المرتفعة للعمالة ممكنة بنفس القدر في المستقبل في ظل تصحيح أسعار الطاقة والمياه للتشجيع على خفض االستهالك.

متوسط األجور السنوية2017 ،

الشكل البياني  :8األجور واإلنتاجية

المتوسط السنوي لألجور واإل نتاجية 1/

(دوالر أمريكي)
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لوغاريتم (المتوسط السنوي لألجور ،دوالر أمريكي )

لوغاريتم (ناتج العامل ،بالقيمة الثابتة للدوالر

5.4

األمريكي في ) 2010
)Log (Output per worker, constant 2010 USD

70,000

المصادر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،ومنظمة العمل الدولية ،والبنك الدولي ،وال حكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 / 1تُ َّ
قدر اإلنتاجية في المملكة العربية السعودية والبحرين باستخدام العالقة بين جودة رأس المال البشري (استنادا إلى مؤشر رأس المال البشري الصادر عن البنك الدولي) واإلن تاجية في عينة البلدان المبينة ،حيث ال تتوفر
بيانات مباشرة عن إنتاجية المواطنين في المملكة والبحرين.

 4ال تتوفر بيانات مباشرة عن إنتاجية المواطنين السعوديين .ويتم تقدير إنتاجية السعوديين استنادا إلى العالقة بين رأس المال البشري (استنادا إلى مؤشر رأس
المال البشري الصادر عن البنك الدولي) وانتاجية العمالة في عينة البلدان الموضحة في الشكل البياني في النص .وتُستخدم معا ِمالت االنحدار التي تربط رأس
المال البشري بلوغاريتم ناتج العامل في تقدير إنتاجية العمالة للمواطنين السعوديين استنادا إلى مستوى رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية.

صندوق النقد الدولي
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وهناك العديد من الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين تنافسية التكلفة على نحو أكثر سهولة مع الوقت .فمن شأن

الجهود المبذولة لزيادة إنتاجية العاملين السعوديين من خالل تحسين التعليم والتدريب أن تساعد في هذا الصدد ،لكنها ستستغرق وقتا.
ففي بلدان أخرى ،استمرت مثل هذه الجهود على مدار عقود حتى تكللت بالنجاح .وسيؤدي اإلعالن الواضح عن عدم زيادة الوظائف
الحكومية في المستقبل إلى انخفاض أجر قبول العمل في القطاع الخاص .ومن الممكن أن يؤدي دعم أجور السعوديين إلى انخفاض

األجور التي يتعين على القطاع الخاص تقديمها وادراجه ضمن اعتمادات الميزانية مع الحفاظ على استدامتها لدى اقترانه بإصالحات

أخرى في المالية العامة .وأخيرا ،يمكن للنمو االسمي البطيء أن يسمح بتعديل األجور الحقيقية مع الوقت :فحتى إذا كان النمو
االسمي يقل عن التضخم بنسبة  ،%1مثال ،ستنخفض األجور الحقيقية بنسبة  %10على مدى عقد من الزمن .ويمكن أيضا ،من

حيث المبدأ ،إعادة تقييم مستوى سعر الصرف لجعل هياكل التكلفة متماشية مع مستوياتها في البلدان المنافسة ،لكن ذلك سيترتب
عليه إجراء تخفيض كبير في الدخول الحقيقية وستتبعه تكاليف أخرى على النحو الذي تمت مناقشته في تقرير خبراء الصندوق.
-18

وتشكل حوافز سوق العمل للسعوديين عائقا

هيكليا ال يستهان به أمام جهود التنويع االقتصادي .حيث

يعمل أغلب السعوديين في القطاع الحكومي ،وتزيد أجورهم

الشكل البياني  :9الفرق بين أجور القطاع العام وأجور
القطاع الخاص كنسبة من أجور القطاع الخاص 1/

بنسبة  %50تقريبا عن أجور السعوديين العاملين في

القطاع الخاص ،وهو ما يفوق بكثير متوسط الفرق في

األجور بين القطاعين العام والخاص البالغ  %12في
األسواق الصاعدة (الشكل البياني ( )9راجع

IMF

 .)2016bوبالتالي فإن الحوافز التي تشجع السعوديين

على العمل في القطاع الخاص محدودة (راجع IMF
 .)2018bكذلك ،فإن التصور العام عن العمل خارج

القطاع الحكومي تشوبه تحديات بخالف األجر األقل ،بما

في ذلك عدم اليقين حيال المستقبل الوظيفي وضرورة
اكتساب مهارات جديدة .وبالتالي يتعين معالجة هذا

جميع البلدان

البلدان المتقدمة

األسواق
البلدان النامية
السعودية
منخفضة الدخل الصاعدة
المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 / 1بيانات السعودية عن عام ( 2017مسح القوى العاملة) ،وبيانات البلدان األخرى مستمدة من
دراسة ). IMF (2016 b

االختالل في الحوافز لتنويع االقتصاد مع توفير فرص عمل للسعوديين خارج القطاع الحكومي.
-19

وتشير التجارب الدولية إلى إمكان حل ال مشكالت األساسية للحوافز بصورة مبتكرة دون تقويض أولويات المالية العامة.

وت شير دراسة ) Rodrik (2005إلى "أن المجال يتسع لتجميع المبادئ األساسية  ...بصورة مبتكرة في شكل تصميمات مؤسسية
تتسم بالحساسية تجاه القيود المحلية وتستفيد من الفرص المحلية" .على سبيل المثال ،أبقت اإل صالحات مزدوجة المسار لقطاع

الزراعة في الصين على نظام الحصص مع السماح للمزارعين ببيع اإلنتاج الذي يزيد عن الحصص المقررة بأسعار السوق .وقد

حافظ ذلك على مصدر ضمني لإليرادات الحكومية (بالحصول على اإلنتاج في حدود الحصص المقررة باأل سعار المخفضة ،أما إذا
دفعت الحكومة قيمة اإلنتاج بأسعار السوق ،فستكون هناك حاجة إلى مصادر بديلة لإليرادات) مع تقديم نفس الحوافز الحدية في
صورة السعر الكامل الذي يحدده السوق (حيث تمت مكافأة المزارعين األكثر إنتاجية) .وقد تم تطبيق هذا المنهج الحقا على السلع

الصناعية أيضا.
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ومن الضروري إجراء تقييم دقيق لمدى تأثير اإلنفاق الحكومي على رأس المال البشري وحوافز التوظيف ومدى تحقيقه

لألهداف االجتماعية واالقتصادية .وتقوم الحكومة بتوظيف نسبة كبيرة من السعوديين بأجور مرتفعة نسبيا ،كما تقدم الرعاية الصحية

والتعليم بالمجان ،باإلضافة إلى تقديم المساعدات السكنية ،والتحويالت من خالل برامج مختلفة .وينبغي تقييم هذا اإلنفاق للتأكد من

أنه يقدم الحوافز المناسبة التي تدفع السعوديين لمواصلة التعليم والتدريب في المجاالت المطلوبة للعمل في القطاع الخاص ،وتغير
تصورهم عن القطاع الخاص ليكون جهة العمل المفضلة وليس القطاع الحكومي .وفي ظل القيود على المالية العامة ،ينبغي أن
تكون أي تغييرات محايدة األثر عليها.

-21

ويمكن ل آلليات المبتكرة أن تتيح للحكومة تحقيق أهداف اإلنفاق االجتماعي مع تحسين حوافز التوظيف في القطاع

الخاص .فعلى سبيل المثال ،إذا ما كانت األجور الحكومية موازية لألجور التي يحصل عليها السعوديون ذوو المستويات المهارية
المماثلة في القطاع الخاص ،عندئذ يمكن النظر في آليات تمكن من توازي الدخل الصافي لكال الفئتين .كذلك يمكن النظر أيضا في

خيارات أخرى للتحفيز بشكل إيجابي على االنضمام إلى القطاع الخاص ،مثل ضرائب الدخل العكسية على أجور العاملين في القطاع
الخاص ،مع وضع حد أقصى بهدف معالجة المخاوف المتعلقة بالتوزيع (دراسة  .)Hoynes and Rothstein 2019ويمكن لهذا

المنهج أن يساهم في تحسين الحوافز التي تشجع السعوديين على الدخول إلى القطاع الخاص ،وأن يساعد في تحسين تنافسية التكلفة ،

مع ضرورة توخي الدقة في إدارة التكاليف على المالية العامة .ورغم أن البت في تفاصيل هذه الخيارات سوف يستلزم دراسة متأنية
في ظل ال سياق العام للمملكة ،فإن الرسالة األعم هي أن الحلول المبتكرة للتحديات النابعة من الحوافز والتي قد تبدو صعبة تم بالفعل
التوصل إليها في بلدان أخرى.

السياسات الصناعية
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قد يتطلب إحراز تقدم مهم في التنويع االقتصادي تقديم الدعم لقطاعات محددة باإلضافة إلى اإلصالحات الهيكلية .وهناك

مبررات عامة وأخرى تخص دول مجلس التعاون الخليجي بقدر أكبر يمكن األخذ بها من أجل وضع سياسة صناعية خاصة بكل
قطاع باإلضافة إلى اإلصالحات الهيكلية العامة .فنظرية "الدفعة القوية" تُثبت أن إحراز تقدم حقيقي في القطاعات الحديثة قد يتطلب
استثمارات منسقة ومتزامنة ،لن يرغب بدونها األفراد من رواد األعمال في الدخول في هذه القطاعات (دراسة Murphy and

 ،others 1989ودراسة  .)Rodrik 1995فاألنواع الجديدة من األنشطة قد تنطوي على درجة من المخاطر ال يرغب رواد األعمال
في تحملها (دراسة  .)Mazzucato 2013وقد تزداد حدة هذه القيود بسبب هيكل االقتصاد في المملكة .فوجود النفط بوفرة يمكن
في حد ذاته أن يثبط الدخول في قطاعات تجارية مبتكرة .وقد تبدو هذه القطاعات الجديدة أكثر خطورة بكثير من أنواع النشاط القائمة

على العقود الحكومية (دراسة  .)Cherif and Hasanov 2018لذلك فإن السياسات الصناعية المصممة بدقة لمراعاة تكلفة
الفرصة البديلة لالستثمارات المحلية يمكن أن تسهم في دعم التنويع االقتصادي.
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ويمكن للقطاعات التي ترتبط بمواطن القوة االقتصادية الحالية ،ولديها إمكانية زيادة الصادرات واالبتكار ،أن تساعد في

دفع عجلة التنويع االقتصادي .فاألدبيات االقتصادية تربط نمو الصادرات وتنويعها بارتفاع معدل النمو االقتصادي (دراسة
 ،Frankel and Romer 1999ودراسة  ،Hausmann and others 2007ودراسة  .)IMF 2018aويمكن التوسع في
قطاعات الصادرات الحالية سواء رأسيا أو أفقيا (دراسة  ،Callen and others 2014ودراسة  .)IMF 2016aوتعطي ماليزيا

مثاال على التوسع الرأسي :فقد دخلت في أنشطة اإلنتاج واألنشطة المتممة لإلنتاج المتعلقة بالمطاط وزيت النخيل .كذلك فإن
المكسيك ،التي أقامت روابط حول قطاع السيارات الحالي ،تعطي مثاال على إمكانية التنويع األفقي .وتخلص دراسة )IMF (2018a
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إلى أن الصادرات غير النفطية للمملكة أقل حجما وتنوعا وتطو ار مقارنة بالبلدان ذات األساسيات االقتصادية المماثلة .وتؤكد دراسة
) Lin (2014على أهمية إعطاء األولوية للقطاعات التي يتسع لديها المجال لمواصلة االبتكار ،إلفساح المجال للديناميكية.
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ويضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية استراتيجية للسياسة الصناعية بهدف تعزيز التنمية في

قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية ،وخلق فرص عمل للسعوديين .وتبدأ هذه الخطة بتحديد مواطن القوة لدى

المملكة ،ومنها ميزة التكلفة بالنسبة لمدخالت البتروكيماويات والطاقة ،والموارد المعدنية المحتملة ،والسوق المحلية الكبيرة .وتشير

الخطة إلى أن األولوية القصوى ستكون لقطاعات المستحضرات الطبية وانتاج السيارات والمنتجات العسكرية باإلضافة إلى قطاعات
أخرى ابتكارية ،مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه .وفي بعض المجاالت ،سيتم طرح فرص استثمارية محددة للغاية ،مثل مصانع
لتصنيع أجهزة امتصاص الصدمات وماسحات الزجاج الخاصة بالسيارات .ويؤكد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية على الدور الذي يمكن أن تقوم به التكنولوجيات الجديدة ،مثل الطباعة ثالثية األبعاد ،واألتمتة ،تقنيات البيانات الكبيرة.
ومن المهم التحلي بالواقعية ومراعاة القدرات الحالية (هناك بالفعل قطاعات لوجستية قوية في بعض بلدان المنطقة) ووضع الخطط

التي تهدف إلى محاكاة قطاعات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
بناء الخبرات
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يمكن لالستثمار في مجموعات مترابطة ومحددة من األنشطة أن يخلق حلقات مثمرة من اكتساب المعرفة واالبتكار قادرة

على أن تكون داعمة لذاتها .فمن شأن مجموعات األنشطة المترابطة أن تساعد على التحسن والنمو بشكل أفضل بدال من السعي

وراء فرص محدودة بمعزل عن بعضها البعض .حيث يمكن أن تفعيل "آثار التجمع" هذه من خالل ثالثة أبعاد مهمة (دراسة Tirole

 .)2017أوال ،يمكن للشركات التي تعمل في مجاالت مترابطة أن توفر الطلب الكافي لبعضها من أجل النمو في الحجم ،ودفع عجلة
االبتكار ،وبناء خبراتها بشكل مشترك .ثانيا ،يمكن العمل على خلق قوى ديناميكية إيجابية مماثلة بين مجموعات األشخاص العاملين
في المجاالت المترابطة .ثالثا ،يمكن للشركات المترابطة االستفادة من الفرص المشتركة التي تتسم بفعالية التكلفة للوصول إلى
استثمارات محددة ،وبنية تحتية مشتركة ،والى بعضها البعض .وقد ظهر العديد من المجموعات المترابطة المعروفة بطبيعة الحال

حول الجامعات الحالية :والمثال النموذجي على ذلك هو وادي السيليكون .لكن هناك أمثلة على مناهج ال سياسات األكثر فعالية تجاه
المجموعات المترابطة .فقد جمعت سنغافورة عددا من الشركات الكبرى العالمية في مجال البتروكيماويات ،وخصصت لهم جميعا

أماكن في جزيرة صناعية ،مما أتاح لهم االستفادة المشتركة من التخصص ،وخطوط النقل منخفض التكلفة في سالسل اإلنتاج
الرأسية ،وكذلك االبتكار المشترك (دراسة .)Lin 2014
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ومن شأن الدعم الموجه ،والحوافز ،وسهولة الحصول على التمويل تمكين رواد األعمال من تحمل المخاطر .فالمخاطر

المرتفعة والفترات الزمنية المقلقة التي ترتبط بالدخول في قطاعات جديدة يمكن أن تشكل عبئا على أي منشأة خاصة .ويمكن لبنوك
التنمية وصناديق رأس المال الجريء التي توجه تركيزها إلى الشركات الصغيرة المبتكرة أن تسهل من حدوث القفزة النوعية المطلوبة

في القطاعات الجديدة .وتعد البرامج الداعمة ل البتكار المرتكزة على دعم تمويل المرحلة األولى للشركات الصغيرة أحد الثوابت
األساسية في العديد من االقتصادات المتقدمة .وقد استخدمت سنغافورة دعم رأس المال الجريء مع ربطه بق اررات التمويل الخاص
(على سبيل المثال ،دعم الشركات التي تستطيع جذب التمويل الخاص من خالل ضخ استثمارات مساوية لهذا التمويل) لتشكيل البيئة

14
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التي ت ساعد على االبتكار .وعلى نحو أعم ،تم استخدام دعم الصادرات والحوافز الضريبية لتشجيع االبتكار والدخول في القطاعات
التجارية حتى في االقتصادات المتقدمة.
-27

5

ويمكن للشركاء األجانب القيام بدور أساسي في دعم الدخول في قطاعات جديدة .فهناك ميزة كبيرة لدى البلدان الت ي

تتطلع إلى تطبيق أوجه التقدم التكنولوجي والمنهجي في قطاعات جديدة بالنسبة لها ،وهي أنها يمكن أن تتعلم من غيرها .فقد تعلمت

الواليات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا والصين ،خالل مختلف مراحل تاريخها ،من بلدان أخرى (دراسة  .)Studwell 2013ويمكن

أن يكون العمل مع شركاء أجانب ،عن طريق جذب االستثمار األجنبي والدخول في مشاريع مشتركة مع الشركات األجنبية الكبرى،
بالغ األهمية للدخول في قطاعات جديدة وتحسين القدرات التكنولوجية المحلية (دراسة  .)Lin 2014وعند الحاجة إلى استثمارات

كبيرة ،قد يتعين على القطاع العام الدخول في مشاريع مشتركة.
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وتعد االستثمارات المدروسة في رأس المال البشري ،والموجهة إلى القطاعات ذات األولوية ،ضرورية لبناء الخبرات .

فتطوير رأس المال البشري عنصر أساسي لبناء المهارات الفنية القيِّمة في القطاعات المتطورة .وللنجاح في ذلك ،يجب أن تكون

خطط ترتيب القطاعات المحددة حسب األولوية مصحوبة باستثمارات موجهة في رأس المال البشري ومرتبطة بنفس القطاعات (دراسة
 .)Callen and others 2014وفي بعض الحاالت ،يمكن أن يكون التدريب الفني أكثر أهمية من أنواع التعليم العالي األخرى:
فبرامج التدريب المهني ،في سويس ار وألمانيا ،هي المسار األكثر شيوعا بعد المرحلة الثانوية مقارنة بالجامعة (دراسة Cherif and

 .)Hasanov 2016ورغم تركيز سنغافورة في البداية على تدريب الفنيين والمهندسين والمديرين المحليين ،فقد تزايد تركيزها على
تقديم المنح الدراسية للحصول على الدكتوراه من الجامعات المحلية واألجنبية (دراسة .)Yeo 2016
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وتُظهر أمثلة سنغافورة والصين أهمية التسلسل الفعال للخطط التي تتسم بالطموح على المدى الطويل .ففي العقود األولى

من مسار التنمية ،كان لدى سنغافورة قدر ضئيل من رأس المال البشري ،وقاعدة محدودة من العمالة ،وعدد قليل من الموارد الطبيعية.
وكانت لديها طموحات كبيرة ،مصحوبة بخطط مركزة جيدة التسلسل .والى جانب اعتمادها على قوتها التاريخية كمركز تجاري في
تشجيع التدفقات التجارية والمالية ،اتخذت سنغافورة مسا ار منظما ،حيث اختارت قطاعات الهندسة الدقيقة ،والكيماويات ،ومؤخ ار علوم

الطب الحيوي كقطاعات ذات أولوية (دراسة  .)Yeo 2016وهذا يعني أنها تجنبت القطاعات األكثر تطو ار لحين إجراء اإلعداد
الالزم لرأس المال البشري والبنية التحتية واألسس التكنولوجية .وقام أحد صناديق الثروة السيادية في سنغافورة ،وهو "تماسك" ،بدور

محلي فعال في القطاعات األساسية مثل بناء السفن والشحن وخطوط الطيران واالتصاالت السلكية والالسلكية والتمويل ،مع إدارة
شركات المحفظة بصورة مستقلة .وقامت الصين بتجربة مجموعة متنوعة من الترتيبات والمناطق االقتصادية الخاصة لتحديد

االبتكارات الناجحة ،ثم طبقت الدروس المستفادة على االقتصاد األوسع نطاقا .وبمرور الوقت ،أدى هذا المنهج إلى تمكين قوى

السوق من القيام بدور كبير ،بما في ذلك دخول القطاع الخاص والمنافسة في سوق المنتجات والحوافز القائمة على األسعار
(.)McMillan and Naughton 1992

ضمان االنضباط
-30

السياسة الصناعية قد تدعم عدم الكفاءة إذا لم يتم توخي الحذر في إدارتها ،وهو ما قد يترتب عليه تكاليف اقتصادية

ومالية واسعة النطاق .ففي ظل عدم وجود معايير واضحة ،أدت السياسة الصناعية في بعض البلدان إلى مطالبة مجموعات صغيرة
 5على سبيل المثال ،استفادت شركات بوينغ ،وألكوا ،وانتل ،وداو للكيماويات ،وايرباص ،ومؤخرا تيسال ،من دعم يصل إلى مليارات الدوالرات (دراسة Cherif
 ،and Hasanov 2016ودراسة .)Mazzucato 2013
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من أصحاب الشركات و"الشركات الوطنية الكبيرة" بريوع كبيرة دون أي تأثير ُيذكر على االقتصاد األوسع نطاقا بخالف اإلحالل غير

الكفء للواردات (دراسة  ،Callen and others 2014ودراسة  .)Studwell 2013واذا ما نشأ مثل هذا الوضع ،يكون لدى
المستفيدين من الدعم الحكومي حوافز قوية لتعطيل اإلصالح والحفاظ على استم اررية ريوعهم .ويتعذر تجنب هذه النتيجة حتى
بالنسبة ل صناع السياسات الذين لديهم أفضل النوايا :فالتنفيذ يستغرق بعض الوقت ،كما أن التمييز بين النجاح وعدم الكفاءة في

قطاعات غير معروفة مسبقا يشوبه العديد من التحديات .وتشير التجارب الدولية إلى وجود آليتين أساسيتين يمكنهما المساعدة في

فرض االنضباط ،وهما :أسواق التصدير والمنافسة .ونظ ار ألن المملكة قدمت مجموعة شاملة من الحوافز للمستثمرين في القطاعات

ذات األولوية ،فإن ضمان المساءلة سيكون أم ار بالغ األهمية.
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ويمكن أن تكون أسواق التصدير بمثابة معيار موضوعي لتقييم التقدم المحرز في القطاعات الجديدة .فقد استخدمت

بعض البلدان أسواق التصدير بفعالية كمعيار لقياس التقدم المحرز .وتعد القدرة على التصدير للمستهلكين الذين يمكنهم االختيار من
بين بدائل أخرى محددة معيا ار خارجيا لقياس مدى استدامة النشاط الناشئ دون تلقي دعم مستمر ،في حين يمكن إيقاف الدعم متى

بدت االستدامة غير قابلة للتحقيق .والى جانب هذا الدور الذي تقوم به أسواق التصدير كأداة للتمييز بين النجاح والفشل ،فإنها بالطبع
تمثل أيضا مصد ار لتلبية الطلب على نطاق واسع.
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وتوضح تجربة كوريا كيف تسهم أسواق التصدير في فرض االنضباط .فقد كانت أسواق التصدير معيا ار أساسيا لتنفيذ

كوريا خطة تصنيع المنتجات الثقيلة والكيميائية في سبعينات القرن العشرين .وللحصول على االئتمان المصرفي أو القروض الداعمة
للسياسات بشروط ميسرة ،كان على أصحاب المصانع إصدار خطابات اعتماد من المشترين األجانب واستيفاء معايير صارمة
َّ
المصدرة ،وبلدان المقصد ،والفروع الخارجية (دراسة  .)Woo 2016واألهم من
تضمنت حجم الصادرات ،والحد األدنى لعدد السلع

ذلك أن المجموعات الصناعية التي لم تكن قادرة على استيفاء هذه الشروط لم تتلق الدعم المستمر (دراسة . ) Studwell 2013
وبالتالي كانت أسواق التصدير ضرورية لمساءلة متلقي دعم السياسات الصناعية ،بما يضمن أن خطة التصنيع الكورية لم تؤد فقط

إلى مجرد إحالل بدائل للواردات .والدرس المستفاد من ذلك هو أن عدم القدرة على مواصلة التصدير يمكن أن يكون مؤش ار لعدم
الكفاءة وضعف الجودة.
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ويساعد دعم القطاعات ،وليس شركات بعينها ،على ازدهار القوى الديناميكية .فالمنافسة المحلية تعد وسيلة داخلية

لضمان االنضباط .واذا قدمت السياسات القطاعية الدعم لشركة واحدة ،فقد يتعذر إلغاء هذا الدعم حتى إذا كانت عدم الكفاءة ملحوظة
إلى حد كبير .وتشير التجربة الدولية إلى أهمية تشجيع المنافسة والحفاظ عليها حتى في القطاعات ذات األولوية .وقد دعمت اليابان
وكوريا العديد من المجموعات الصناعية التي نافست بعضها البعض (دراسة  .)Studwell 2013وكان لدعم الدولة الموجه

للقطاعات األكثر قدرة على المنافسة في الصين آثار إيجابية أقوى على اإلنتاجية واالبتكار (دراسة  .)Aghion 2016وكان التطبيق

الالمركزي للسياسة الصناعية أم ار حيويا لتطوير التكنولوجيا ذات األغراض العامة في الواليات المتحدة .ومن أفضل الممارسات دعوة
الخبراء المستقلين للمساعدة في تحديد أهداف محددة ،ودعم العديد من المحاوالت المختلفة لتحقيق هذه األهداف ،ومرة أخرى ،سحب

الدعم في حالة عدم إحراز تقدم كاف (دراسة .)Mazzucato 2013
اآلثار على المملكة العربية السعودية
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سيساعد تشجيع المجموعات المترابطة والعمل مع شركاء أجانب على بناء الخبرات .وتخطط المملكة بالفعل لجعل المدن

ال صناعية والمراكز اللوجستية في موقع واحد على مقربة من الموانئ أو المطارات ،على أن ُيلحق بها مراكز بحثية .وعلى الرغم من
16
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زيادة عدد التراخيص الجديدة لالستثمار األجنبي المباشر ،فإن حجم هذا االستثمار ال يزال منخفضا ،ويعتبر خلق بيئة جذابة لالستثمار

اجز أمام االستثمار
الترخيص للمستثمرين األجانب ح ا
األجنبي المباشر من األهداف المهمة في هذا الشأن .وقد تكون شروط منح ا
األجنبي المباشر في المملكة ،رغم أن االستثمار األجنبي مصرح به رسميا في معظم القطاعات .ولدى جذب االستثمار األجنبي،

من المهم دمج المنشآت التي تنشأ عنه في االقتصاد السعودي لتيسير تحسين القدرات التكنولوجية عبر االقتصاد.
-35

وفي حين أن الحوافز قد تدعم مبادرة رواد األعمال ،يعتبر تعزيز المنافسة المحلية والمنافسة في أسواق التصدير في

غاية األهمية لفرض االنضباط .ويحدد برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية مجموعة شاملة من الحوافز ،بما في

المستثمر ،واالستثمارات في األسهم ،والحوافز الضريبية ،وتمويل الصادرات
ذلك القروض التي تصل قيمتها إلى  %75من رأس المال
َ
من خالل أحد بنوك التصدير واالستيراد ،وأسعار الطاقة المخفضة ،والمدخالت األخرى ،إلى جانب تقديم الدعم الذي تصل قيمته
إلى  %15من القيمة المضافة لشركات صناعة السيارات 6.ورغم أن هذه الحوافز قد تشجع على الدخول في القطاعات ذات األولوية،
ينبغي استخدام المنافسة في أسواق التصدير والمنافسة المحلية لتفعيل مبدأ المساءلة وتفادي عدم الكفاءة .فعلى سبيل المثال ،عندما

تتيح شركة أرامكو إمكانية الحصول على التمويل لتنمية قدرات الموردين المحليين ،فإنها تُلزم هؤالء الموردين بتصدير ما ال يقل عن
 %30من إنتاجهم دون دعم .وبالتالي يضمن ذلك قدرة الموردين المحليين على المنافسة على المستوى العالمي .ولتمكين دعم الكفاءة

حيثما يكون هناك دور ل صندوق االستثمارات العامة ،فإن اإلدارة يجب أن تكون منصفة وعلى أساس تجاري ،مع إتاحة المجال
للمنافسة كلما أمكن .وسيكون من المهم إتاحة مجموعة من خيارات التمويل التي تلبي احتياجات الشركات الجديدة والقائمة .وهناك

جهود كبيرة تُبذل لتطوير بيئة رأس المال الجريء في المملكة ،حيث حصل العديد من شركات رأس المال الجريء مؤخ ار على تراخيص
العمل.
-36

ومن الضروري ضمان توفر العمالة الماهرة بأجور تنافسية .حيث يتعين أن تركز جهود تحسين رأس المال البشري

على المهارات الالزمة في القطاعات ذات األولوية .وقد سبق تنفيذ هذا النهج في المملكة :فالهيئة الملكية للجبيل وينبع تدير عددا

من الكليات وبرامج التدريب المهني التي تقدم مناهج دراسية مصممة لتلبية احتياجات العمل في مجاالت صناعية محددة في

قطاع البتروكيماويات .وسيسهم النظر في كيفية مواجهة مشكلة ارتفاع األجور الحكومية في تحسين الحوافز المقدمة للسعوديين

للعمل في القطاع الخاص واالستفادة من فرص التدريب المتاحة ،كاالنضمام إلى الكليات المهنية ،لتنمية مهاراتهم .واذا لم تُعالج
فجوة اإلنتاجية واألجور بين العاملين السعوديين ،سيصعب التغلب على الحواجز التي تعيق تنويع النشاط االقتصادي .ومما ال

شك فيه أن التدخالت الحكومية من خالل تنمية البنية التحتية ودعم الصناعات ستكون أقل فعالية ما لم يتم تحسين التعليم

والتدريب ودفع أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالتوازي مع مستوى إنتاجيتهم.

هاء – النتائج المستخلصة
-37

مواصلة التنويع االقتصادي ضروري للمملكة .وسي شهد سوق العمل خالل السنوات القادمة دخول العديد من الشباب

السعوديين ممن هم بحاجة إل ى وظائف خارج القطاع الحكومي .وعالوة على ذلك ،تشهد أسعار النفط تقلبات شديدة ،في ظل

 6نظرا لعضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية ،يتعين تصميم السياسات بحذر في ضوء القواعد التي تحظر الدعم مع وضع شروط للتصدير المباشر
ومتطلبات المحتوى المحلي.
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آفاق يشوبها عدم اليقين على المدى الطويل .لذا ،سيكون من الضروري توفير االحتياطيات المالية الكافية للحفاظ على مستوى
الدخول الحالية للسعوديين ما لم يتم تنويع النشاط االقتصادي والصادرات.
-38

وسيتعين أن تتراوح السياسات المحفزة لتنويع النشاط االقتصادي بين إصالحات تستمر في تحسين بيئة األعمال

وأخرى أضيق نطاقا تركز على دعم قطاعات معينة .وينبغي أن تكون هذه السياسات متزامنة ومكملة لبعضها البعض لتعظيم

فرص النجاح .ومن المهم معالجة ما تبقى من فجوات البنية التحتية وتحسين بيئة األعمال .ويمكن للمناطق االقتصادية الخاصة
التصدي مؤقتا للمعوقات الرئيسية التي تشوب بيئة األعمال حتى يتم العمل على إجراء اإلصالحات األوسع نطاقا .وحتى يتسنى

تعظيم فعالية المناطق االقتصادية الخاصة يتعين تطبيق الدروس المستفاد ة من تأثير التغيرات في البيئة التنظيمية في هذه المناطق

على االقتصاد األوسع.
-39

ويمكن أيضا للسياسات التي تتسم بجودة التوجيه والتنظيم والتسلسل وتهدف إلى تشجيع قطاعات معينة أن تساهم

في تنويع اقتصاد المملكة .فرؤية  2030وبرامج تحقيق الرؤية تتبنيان جدول أعمال واسع النطاق يهدف إلى تنويع النشاط

مكون مهم للسياسات الصناعية يركز على قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.
االقتصادي ،بما في ذلك ِّ

وفي هذا السياق ،ينبغي النظر بعين االعتبار إلى درسين أساسيين مستخلصين من التجارب الدولية عند تنفيذ السياسات الصناعية:

•

ينبغي أن تهدف السياسات إلى بناء الخبرات في مجموعات معينة من األنشطة المبتكرة .إذ يتعين تعزيز رأس المال البشري

عن طريق تزويد العمالة بالمهارات الالزمة في الصناعات التنافسية الموجهة للتصدير .ومن المهم أن تأخذ المملكة في االعتبار
القدرات المتوفرة في المنطقة ،وأن تواكب خطط التنمية الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى .ولدى جذب المشروعات
األجنبية المبتكرة ،ينبغي دمجها في االقتصاد.
•

ينبغي استخدام المنافسة والمشاركة في أسواق التصدير كمعيارين لمساءلة متلقي الدعم .حيث يحق للمستثمرين في
القطاعات ذات األولوية في المملكة الحصول على مجموعة شاملة من الحوافز .وينبغي ربط هذا الدعم بشروط واضحة ،وايقافه

في حالة عدم إحراز التقدم المنشود .وفي القطاعات التي تعد جديدة بالنسبة للمملكة والتي يوجد لها مثيل في األسواق العالمية،
ينبغي استخدام النجاح في أسواق الصادرات كمعيار خارجي لقياس التقدم .وينبغي أن تهدف السياسات إلى تشجيع قطاعات

معينة ،وليس شركات بعينها ،لضمان الحفاظ على المنافسة حتى في القطاعات الجديدة.
-40

ومن غير المرجح أن تنجح هذه السياسات ما لم تتوفر لدى السعوديين المهارات المالئمة والحوافز على تقديمها مقابل

أجور تنافسية .وستكون هناك حاجة إلى حلول مبتكرة لضمان تحقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية المرجوة من اإلنفاق الحكومي
دون فرض معوقات على التوظيف في القطاع الخاص.
-41

وأخيرا ،يمكن أن تكون تكاليف جهود التنويع االقتصادي مرتفعة على المالية العامة .فحتى في البلدان التي ال تحتاج إلى

االقتراض ،تعتبر فرصة التنويع المالي غير المستغلة معيا ار مهما لقياس تكلفة الفرصة البديلة لالستثمارات المحلية .وبالتالي ،يتعين
تحري الدقة عند تقييم هذه االستثمارات.
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إصالحات اإليرادات غير النفطية – تقييم أولي لألثر المالي واالقتصادي

1

تعكف الحكومة حاليا على تنفيذ إصالحات جديدة بغرض زيادة اإليرادات غير النفطية كجزء من استراتيجيتها األوسع نطاقا التي
تهدف إلى تخفيض عجز المالية العامة وتنويع مصادر اإليرادات بعيدا عن النفط .ومن اإلنجازات البارزة في هذا الصدد النجاح في
تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أوائل عام  .2018ويتعين أن تركز األجهزة الضريبية المختصة حاليا على دعم تطبيق ضريبة

القيمة المضافة ،مع النظر في الخيارات المتاحة لزيادة اإليرادات غير النفطية .ومن هذه الخيارات زيادة ن سبة ضريبة القيمة المضافة

عن مستواها المنخفض الحالي بالتشاور مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية .ويمكن النظر في تنفيذ الزيادة في المقابل المالي
على العمالة الوافدة على نحو أكثر تدرجا مما كان مخططا لها للمساعدة في تخفيف أثرها على الشركات واالقتصاد ككل ،بينما قد
تؤثر الرسوم والضرائب على قطاعي السياحة والترفيه ،وان كانت منخفضة ،بشكل سلبي على التنمية في هذين القطاعين منخفضي

اإليرادات ،مما قد يستلزم إعادة النظر فيها.

ألف – مقدمة
-1

اعتمدت حكومة المملكة على اإليرادات النفطية في تمويل مصروفاتها .وشكلت اإليرادات النفطية  %86في المتوسط

من اإليرادات العامة خالل الفترة  ،2015-2012بينما بلغ متوسط اإليرادات غير النفطية أقل من  %5من إجمالي الناتج المحلي
خالل الفترة نفسها.
-2

وكجزء من برنامج تحقيق التوازن المالي الذي تم وضعه عام  ،2016بدأت الحكومة في تنويع إيرادات الميزانية من

خالل إيجاد مصادر جديدة لإليرادات غير النفطية .ونتيجة لذلك ،تجاوزت اإليرادات غير النفطية  %8من إجمالي الناتج المحلي في
عام  .2018ويعرض هذا التقرير إصالحات اإليرادات غير النفطية ،مع التركيز على ضريبة القيمة المضافة ،ويناقش الخطوات
التالية .ولكنه ال يتناول إمكانية توسيع نطاق إصالحات اإليرادات غير النفطية لتشمل ضرائب الدخل الشخصي والشركات ،حيث
استبعدت الحكومة إمكانية ذلك في الوقت الحالي ،كما أنه ال يناقش إصالحات أسعار الطاقة المحلية التي وفرت إيرادات إضافية
أيضا في الميزانية العامة منذ عام .2016

2

باء – إصالحات اإليرادات غير النفطية – نظرة فاحصة
-3

كانت الزكاة والجمارك وضرائب أرباح الشركات األجنبية ومجموعة أخرى من الرسوم والغرامات هي المصدر األساسي

لإليرادات غير النفطية قبل اإلصالحات األخيرة:

1

من إعداد عبد اإلله الرشيدي (مؤسسة النقد العربي السعودي) ،وتيم كالن (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،وتشارلز جينكينز (إدارة شؤون المالية

العامة) ،وقدم المساعدة البحثية كل من كانار أحمد (إدارة شؤون المالية العامة) وتيان زانغ (إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى) ،وقدمت المساعدة التحريرية
ديانا كارغبو-سيكال .ويعرب المؤلفون عن امتنانهم للمشاركين في الندوات التي عقدت في صندوق النقد الدولي ووزارة المالية على ما قدموه من تعليقات مفيدة.
 2راجع ” ? “International Monetary Fund, 2015, “Tax Policy Reforms in the GCC Countries: Now and Howلالطالع على
مناقشة حول اإلصالحات الضريبية األوسع نطاقا في دول مجلس التعاون الخليجي ،والملحق الرابع من تقرير الخبراء لعام  2018لالطالع على مناقشة حول
إصالحات أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية.
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ال تفرض المملكة سوى ضرائب محدودة على الدخل الشخصي .فال توجد ضرائب على أجور المواطنين أو غير المواطنين.

•

وتخضع الشركات الوطنية للزكاة التي تبلغ  %2.5من صافي الثروة.

3

وتُطبق ضرائب الدخل على الشركات األجنبية والشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز .وتفرض المملكة ضريبة دخل شركات

•

بنسبة  %20على حصص غير السعوديين في الشركات المحلية .وتُخ َفف الضرائب للتعويض عن الخسائر ،إلى جانب تقديم

فرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة  %20على عمليات التصرف
الحوافز الضريبية ،مما يقلل من نسبة الضريبة الفعلية .وتُ َ

في األسهم المملوكة للمساهمين غير المقيمين في الشركات المحلية .وتطبق الضريبة بنسب مختلفة على الشركات العاملة في
قطاعي النفط والغاز.
وتُفرض رسوم جمركية موحدة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي .فعقب تنفيذ التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة في

•

 1يناير  ،2003تبلغ النسبة الموحدة للرسوم الجمركية على منتجات البلدان غير األعضاء في مجلس التعاون الخليجي .%5
وتُعفى منتجات دول مجلس التعاون الخليجي من الرسوم الجمركية عند دخولها أسواق أي من دول المجلس .وهناك مجموعة
كبيرة من البنود المعفاة ،مثل األدوية والمنتجات الغذائية والسلع الرأسمالية والمواد الخام المستخدمة في الصناعات ،بينما تخضع
بعض المنتجات األخرى لنسب أعلى.
توزيعات أرباح البنك المركزي/الكيانات العامة :ال تتلقى الحكومة دخال استثماريا مباشرا ،لكنها تحصل على توزيعات أرباح من

•

البنك المركزي ،كما كانت تتلقى سابقا في بعض األحيان أرباحا من صندوق االستثمارات العامة.
-4

وتم تنفيذ سلسلة من إصالحات اإلي اردات غير النفطية في إطار الجهود المبذولة مؤخ ار لتحقيق الضبط المالي .حيث تم

تطبيق ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018؛ وضرائب انتقائية على التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة في
يوليو  ،2017كما أعلن مؤخ ار أن نطاق تطبيقها سيمتد ليشمل المشروبات المحالة والسجائر اإللكترونية في ديسمبر 2019؛ وتمت
زيادة رسوم المقابل المالي على العمالة الوافدة اعتبا ار من يناير  2018وتم تطبيقها على أسر الوافدين اعتبا ار من يوليو 2017؛ إلى

جانب فرض مجموعة متنوعة من الرسوم والضرائب على اإلقامة في الفنادق والتأشيرات ودور السينما واألراضي البيضاء.
ضريبة القيمة المضافة
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اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو  2016على تطبيق ضريبة قيمة مضافة موحدة .فقد نصت اتفاقية ضريبة

القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي على فرض الضريبة بنسبة موحدة تساوي  ،%5وتطبيق خصائصها الرئيسية بشكل
متسق عبر دول المجلس .وتضع االتفاقية إطا ار قانونيا موحدا ملزما لجميع البلدان ،وتدعو إلى توحيد الوعاء الضريبي ،ولكنها تترك
للبلدان حرية اختيار المعاملة الضريبية لستة قطاعات ،هي التعليم ،والصحة ،والعقارات ،والنقل الداخلي ،والخدمات المالية ،والنفط
والغاز .كذلك تتيح االتفاقية للبلدان األعضاء تطبيق نسبة صفرية على بعض البنود الغذائية المحلية من ضمن قائمة موحدة تضم

حوالي  100بند تم إعدادها باستخدام الرموز الخاصة بالنظام المنسق للتصنيف الجمركي ،وكذلك على األدوية واألجهزة الطبية.
وتُطبق نسبة صفرية على الصادرات .وتنص االتفاقية على حد تسجيل إلزامي يبلغ  100ألف دوالر أمريكي (يمكن للشركات التي

3

الزكاة عبارة عن مساهمة إلزامية بنسبة محددة من الثروة لصالح الفقراء أو المحتاجين أو لغير ذلك من األغراض الخيرية.
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تتجاوز إيراداتها  50ألف دوالر أمريكي التسجيل على أساس طوعي) .ودخلت اتفاقية ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون
الخليجي حيز التنفيذ عندما تم التصديق عليها من جانب عضوين (وهما المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة).
وفي  1يناير  ،2018تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.
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وطبقتها البحرين الحقا في أوائل عام  ،2019بينما لم تطبقها دول المجلس الثالثة األخرى بعد .ولتحويل اتفاقية مجلس التعاون

الخليجي إلى تشريع محلي ،اعتمدت المملكة نظام ضريبة القيمة المضافة ونشرته في يوليو  ،2017كما نشرت الئحته التنفيذية في
سبتمبر  .2017ولم تطبق اإلعفاءات ونسبة الضريبة الصفرية سوى على عدد محدود من البنود ،حيث اقتصر تطبيق النسبة الصفرية

على األدوية واألجهزة الطبية ،والصادرات ،والنقل الدولي ،بينما تم إعفاء اإليجارات السكنية وبعض الخدمات المالية .وال تعد الخدمات
العامة شكال من أشكال النشاط االقتصادي ،وأي سلع أو خدمات مقدمة من الحكومة ال تخضع بالتالي لضريبة القيمة المضافة .وتم

فرض حد أعلى للتسجيل اإللزامي بالنسبة للشركات بلغ مليون ريـال سعودي ( 267ألف دوالر أمريكي) في العام األول للحد من
األعباء اإلدارية ،وتم تخفيضه الحقا في  1يناير  2019إلى  375ألف ريـال سعودي ( 100ألف دوالر أمريكي) ،وهو المستوى

المنصوص عليه في اتفاقية مجلس التعاون الخليجي .وبالنسبة لكبار المكلفين (الذين يتجاوز حجم وعائهم الضريبي  40مليون ريـال
سعودي) ،تدفع ضريبة القيمة المضافة شهريا ،بينما تدفع على أساس ربع سنوي بالنسبة للمكلفين اآلخرين.
وأجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وهي السلطة المكلفة بتحصيل الضرائب ،عملية تسجيل شاملة .ونتيجة لذلك ،تم

-7

تسجيل عدد كبير من المكلفين قبل تاريخ التنفيذ في  1يناير  .2018وهكذا كانت قاعدة التحصيل متاحة منذ البداية ،ويشكل كبار

المكلفين الجزء األكبر منها .وفي  1يناير  ،2018بلغ عدد الشركات المسجلة  92.535شركة ،وارتفع عددها إلى  158.194شركة
في نهاية ديسمبر  ،2018والى  173.208شركة في نهاية مارس ( 2019راجع الجدول  .)1وتركز معظم النمو في شريحة صغار
ومتوسطي المكلفين (الذين تقل توريداتهم عن  40مليون ريـال سعودي) .وتجاوزت نسبة تقديم إق اررات كبار المكلفين في الموعد

المقرر  %99في المتوسط ،بينما بلغت نسبة تقديم إقرارات صغار ومتوسطي المكلفين في الموعد المقرر حوالي .%84
الجدول  : 1الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة
الشركات العاملة

1

أكبر المكلفين الضريبيين (≥  200مليون ريـال
سعودي)

كبار المكلفين الضريبيين (≥  40مليون ريـ ال سعودي،
<  200مليون ريـ ال سعودي)

صغار ومتوسطو المكلفين الضريبيين (<  40مليون

ريـ ال سعودي)
المجموع

 1يناير 2018
1. 235
7. 941

 31أكتوبر 2018
1. 262
8. 442

 31ديسمبر 2018
1. 791
8. 588

 31مارس 2019
1. 882
8. 898

83. 359

127. 435

147. 815

162. 428

92. 535

137. 139

158. 194

173. 208

المصدر :الهيئة العامة للزكاة والدخل.
1

تقسم الشركات العاملة إلى الشرائح التالية :أكبر المكلفين الضريبيين ،وكبار المكلفين الضريبيين ،وصغار ومتوسطو المكلفين الضريبيين  .وألغراض هذا التقرير ،تشمل اإلشارة إلى

"كبار" المكلفين الضريبيين أكبر المكلفين الضريبيين وكبار المكلفين الضريبيين ،وتشمل اإلشارة إلى صغار المكلفين الضريبيين صغار ومتوسطي المكلفين الضريبيين ،ما لم ُيذكر
خالف ذلك.
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وتمت معالجة التحديات المتعلقة بتوعية الجمهور بشأن ضريبة القيمة المضافة والقدرات اإلدارية من خالل حمالت

التواصل الفعالة وبناء القدرات وتوظيف العمالة الالزمة .وتعد ضريبة القيمة المضافة هي أول ضريبة واسعة النطاق يتم تنفيذها في
صندوق النقد الدولي
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المملكة منذ سنوات عديدة ،ويتعين شرحها للمستهلكين ومنشآت األعمال .وأمكن القيام بذلك من خالل مجموعة من الحمالت
اإلعالمية الفعالة ،وتصميم موقع إلكتروني شامل ،والتواصل مع عدد كبير من الشركات والمحاسبين والمستشارين الضريبيين .وتمت

إعادة هيكلة الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وانشاء إدارة مخصصة لشؤون ضريبة القيمة المضافة .وفي نهاية عام  ،2018بلغ عدد
العاملين في إدارة ضريبة القيمة المضافة حوالي  800موظف (نصفهم تقريبا من النساء) ،وتم تنفيذ استثمارات كبيرة في توظيف
العمالة الالزمة والتدريب ونظم تكنولوجيا المعلومات .وتجري حاليا إعادة هيكلة الهيئة العامة للزكاة والدخل مجددا لتعزيز الدمج بين
وظائف ضريبة القيمة المضافة ووظائف الزكاة وضريبة دخل الشركات لتحسين اإلدارة الضريبية ككل.
وقد أمكن حتى اآلن تجنب الصعوبات المرتبطة بإدارة ضريبة القيمة المضافة داخل االتحاد الجمركي لدول مجلس
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التعاون الخليجي .ومن المقرر معالجة مدفوعات ضريبة القيمة المضافة على المعامالت المنفذة داخل دول مجلس التعاون الخليجي
في نهاية المطاف من خالل نظام مقاصة إلكتروني مركزي .غير أن ضريبة القيمة المضافة لم تُطبق في جميع البلدان األعضاء في

المجلس حتى اآلن ،ولم ُي ستكمل بعد تصميم نظام المقاصة .وحتى ذلك الحين ،ستخضع التحويالت داخل مجلس التعاون لنفس
معاملة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على غير أعضاء المجلس – تطبيق نسبة صفرية على الصادرات ،وفرض ضريبة القيمة
المضافة على الواردات عند نقطة الدخول.
وبلغت حصيلة إيرادات ضريبة القيمة المضافة  %1.6من إجمالي الناتج المحلي ( %2.4من إجمالي الناتج المحلي
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غير النفطي) في عام  .2018ووصل إجمالي المتحصالت إلى  60مليار ريـال سعودي ،بينما بلغ صافي المتحصالت بعد الرد
الضريبي  46.7مليار ريـال سعودي .وتم تحصيل ثلثي اإليرادات من المعامالت المحلية والثلث اآلخر من الواردات (الجدول .)2
وبلغت نسبة كفاءة ضريبة القيمة المضافة ) ،0.53 (c-efficiency ratioوهي مقياس لمدى فعالية ضريبة القيمة المضافة كضريبة

على قاعدة االستهالك.
الجدول  :2متحصالت ضريبة القيمة المضافة في 2018
(بماليين الرياالت السعودية ،قبل الرد الضريبي)
الشهر
يناير

الواردات

المعامالت المحلية

1. 537

صفر

1. 537

فبراير

1. 644

4. 395

6. 039

مارس

1. 857

3. 153

5. 010

1. 981

4. 746

6. 727

مايو

2. 114

2. 925

5. 039

يونيو

1. 571

2. 764

4. 335

يوليو

2. 066

4. 740

6. 806

أغسطس

1. 199

2. 674

3. 873

سبتمبر

1. 620

3. 564

5. 184

1. 360

4. 348

5. 708

نوفمبر

1. 917

2. 924

4. 841

ديسمبر

2. 350

2. 025

4. 375

38. 311

60. 163

إبريل

أكتوبر

21. 852
المجموع
________________________________
المصدر :الهيئة العامة للزكاة والدخل.
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المجموع
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ومن المنظور الدولي ،توجد ثالث خصائص تميز ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية .فمقارنة بعينة

تتضمن  40بلدا من البلدان المتقدمة وبلدان األسواق الصاعدة والبلدان المصدرة للنفط التي تطبق ضريبة القيمة المضافة ،تتسم
المملكة بما يلي (الشكل البياني :)1
•

تبلغ النسبة الموحدة لفرض ضريبة القيمة المضافة  ،%5وهي متدنية للغاية .فنسب ضريبة القيمة المضافة الموحدة في البلدان

•

حد الت سجيل مرتفع .ثالثة بلدان فقط في العينة (إندونيسيا وكازاخستان والمملكة المتحدة) تطبق حد تسجيل أعلى من الحد

األخرى تتراوح من ( %8اليابان) إلى ( %27هنغاريا) ،وان كانت بعض المنتجات تخضع لنسب مخفضة في البلد األخير.

المطبق في المملكة العربية السعودية.
•

كفاءة ضريبة القيمة المضافة متسقة بالفعل مع مستوى الكفاءة في العديد من البلدان األخرى .فقد وصلت نسبة الكفاءة في
المملكة خالل العام األول من التطبيق إلى المستوى الوسيط المسجل في البلدان المتقدمة وبلدان األسواق الصاعدة.

صندوق النقد الدولي
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الشكل البياني  :1أهم خصائص ضريبة القيمة المضافة
النسبة الموحدة لضريبة القيمة المضافة
()%

وسيط االقتصادات المتقدمة
وسيط األسواق الصاعدة

السعودية
نيجيريا
اليابان
أستراليا
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
كازاخستان
جنوب إفريقيا
الصين
المكسيك
البرازيل
لكسمبرغ
مالطا
روسيا
تركيا
قبرص
ألمانيا
رومانيا
الجزائر
النمسا
بلغاريا
إستونيا
فرنسا
سلوفاكيا
المملكة المتحدة
األرجنتين
بلجيكا
الجمهورية التشيكية
التفيا
ليتوانيا
هولندا
إسبانيا
إيطاليا
سلوفينيا
آيرلندا
بولندا
البرتغال
فنلندا
اليونان
كرواتيا
الدانمرك
السويد
النرويج
هنغاريا

(بالدوالر األمريكي) 1/

حد التسجيل

وسيط األسواق الصاعدة

األرجنتين
النمسا
البرازيل
الصين
اليونان
هنغاريا
إيطاليا
مالطا
المكسيك
روسيا
كوريا الجنوبية
إسبانيا
السويد
تركيا
نيجيريا
الجزائر
هولندا
النرويج
الدانمرك
فنلندا
البرتغال
رومانيا
قبرص
ألمانيا
كندا
الهند
بلجيكا
بلغاريا
لكسمبرغ
الجمهورية التشيكية
كرواتيا
التفيا
إستونيا
بولندا
ليتوانيا
أستراليا
سلوفاكيا
سلوفينيا
آيرلندا
فرنسا
جنوب إفريقيا
اليابان
السعودية
المملكة المتحدة
كازاخستان
إندونيسيا

وسيط االقتصادات المتقدمة

مقياس الكفاءة ( )C-Efficiency
()%

المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 /1القيم محولة إلى الدوالر األمريكي بمتوسط أسعار صرف عام .2018
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ونتجت عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مجموعة كبيرة من المنافع على صعيد اإلدارة الضريبية .فالهيئة العامة للزكاة

والدخل تتوفر لديها حاليا معلومات أفضل كثي ار عن قطاع الشركات ،واستخدمت هذه المعلومات في تقوية اإلدارة الضريبية في

مجاالت أخرى .فعلى سبيل المثال ،ارتفعت متحصالت الزكاة بنسبة  %31في عام .2018
الضرائب االنتقائية
-13

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقية بشأن تطبيق الضرائب االنتقائية في مايو  ،2017وتشكل هذه االتفاقية

اإلطار المشترك لتطبيق الضرائب االنتقائية على مستوى المنطقة .ومن المقرر تطبيق الضرائب االنتقائية على السلع الضارة بصحة
اإلنسان والبيئة والسلع الكمالية .وكانت المملكة العربية السعودية أول بلد على مستوى مجلس التعاون الخليجي ينفذ نظام الضريبة
االنتقائية الخاص به في يونيو  ،2017وفرضت الضرائب في يوليو  2017على التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة (بنسبة ) %100
والمشروبات الغازية (بنسبة .)%50
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وبلغ مجموع إيرادات الضرائب االنتقائية  12.4مليار ريـال سعودي في عام  %0.4( 2018من إجمالي الناتج

المحلي) .وجاء معظم هذه اإليرادات ( )%70من مشتقات التبغ (الجدول  .)3غير أن تطبيق الضرائب االنتقائية على المشروبات
الغازية ومشروبات الطاقة تنشأ عنه فجوة في التغطية إذا كان الغرض األساسي من تطبيقها التصدي للمشكالت الصحية .فالمشروبات
المحالة األخرى تخرج من تحت طائلة الضريبة ،وتوجد بدائل ممكنة ذات
انعكاسات سلبية على الصحة واإليرادات .ولمعالجة هذه الفجوة ،تم

اإلعالن عن توسيع نطاق تطبيق الضرائب االنتقائية لتشمل جميع
المشروبات المحالة (والسجائر اإللكترونية) في ديسمبر  .2019ويتسق

ذلك مع توصيات الصندوق السابقة في هذا الصدد .وتورد دراسة Thow

 et. al, 2018قائمة تضم  17بلدا تطبق ضرائب على المشروبات

الجدول  :3إيرادات الضرائب االنتقائية2018 ،
التبغ ومشتقاته
المشروبات الغازية
مشروبات الطاقة
المجموع

(بمليارات الرياالت السعودية)

8.5
3.4
0.5
12.4

المصدر :الهيئة العامة للزكاة والدخل.

المحالة ،وتشير إلى أن الضرائب المنفذة تبلغ قيمتها في المتوسط  %10تقريبا .ومن ثم فإن نسبة الضريبة االنتقائية في المملكة

أعلى بكثير .وقد تنشأ مشكلة أيضا بسبب تهريب التبغ واالتجار به نظ ار ألن الضرائب االنتقائية لم تطبق بعد في جميع دول مجلس
التعاون الخليجي ،ولكن هذه المشكلة غير مقتصرة على المجلس .ويؤكد ذلك على ضرورة اقتران فرض نسب ضريبية مرتفعة على

التبغ بآلية فعالة لإلنفاذ ومكافحة األنشطة غير القانونية كي تنجح هذه الضريبة في تحقيق أثرها المنشود على اإليرادات والصحة.
رسوم المقابل المالي على الوافدين وأسرهم
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تمت زيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين ،كما تم تطبيق رسوم على أسرهم .وقد تم تطبيق رسوم المقابل المالي على

الوافدين للمرة األولى في عام  2011بقيمة  200ريـال سعودي شهريا على الوافد الواحد في الشركات التي يزيد فيها عدد العاملين
الوافدين على عدد العاملين السعوديين .واستخدمت إيرادات هذه الرسوم في تغطية تكلفة مختلف برامج سوق العمل والتدريب التي
نفذها صندوق تنمية الموارد البشرية .وفي يناير  ،2018تمت زيادة الرسوم إلى  400ريـال سعودي شهريا ( 300ريـال سعودي للوافد

الواحد في الشركات التي يكون فيها عدد العاملين الوافدين مساويا لعدد السعوديين أو أقل منه) ،ثم إلى  600ريـال سعودي شهريا
( 500ريـال سعودي شهريا) في يناير  .2019ومن المقرر زيادة هذه الرسوم إلى  800ريـال سعودي شهريا ( 700ريـال سعودي
شهريا) في يناير  .2020كذلك تم فرض رسوم على أسر الوافدين اعتبا ار من يوليو  2017بقيمة  100ريـال سعودي شهريا للفرد

الواحد ،وتمت زيادتها إلى  200ريـال سعودي شهريا في يوليو  ،2018ومن المقرر زيادتها مجددا إلى  400ريـال سعودي شهريا
صندوق النقد الدولي
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المملكة العربية السعودية
بحلول يوليو  .2020وتدفع الرسوم مقدما عن عام كامل وقت تجديد التأشيرة ،مما قد يكون له تأثير كبير على سيولة األسر و/أو

الشركات.
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ونظ ار لحجم السكان الوافدين في المملكة ،تنشأ عن الرسوم المفروضة عليهم إيرادات ضخمة .إذ تشير البيانات الصادرة

عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إلى توظيف  7.2مليون وافد في المتوسط بالقطاع الخاص عام  ،2018وبلغ عدد أفراد
أسر الوافدين حوالي  3ماليين (حسب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء) .وفي عام  ،2018بلغ مجموع اإليرادات الناتجة عن زيادة
الرسوم المفروضة وفرض الرسوم الجديدة  29مليار ريـال سعودي ( %1من إجمالي الناتج المحلي) .ومن المخطط أن يرتفع حجم
هذه اإليرادات في الميزانية خالل األعوام القادمة إذا ما استمر تطبيق جدول الزيادات المعلن ،وان كان حجم الزيادة سيتوقف على ما

إذا كان الوافدون سيستمرون في مغادرة المملكة.

إجراءات أخرى على جانب اإليرادات غير النفطية
-17

تم تطبيق مجموعة من الرسوم والضرائب األقل قيمة بلغت إيراداتها  15مليار ريـال سعودي ( %0.5من إجمالي الناتج

المحلي) تقريبا في عام .2018
•

4

زيادة رسوم التأشيرات ،تختلف حسب جنسية حامل الجواز .فبالنسبة لبعض الجنسيات ،تبلغ تكلفة الحصول على تأشيرة عمل

لمدة  3أشهر تسمح بالخروج والعودة أكثر من  500دوالر أمريكي .ونشأت عن زيادة رسوم التأشيرات إيرادات بقيمة  3.2مليار
ريـال سعودي في عام .2018

•

تطبيق ضريبة مبيعات إضافية بقيمة  %25على تذاكر دور السينما في مايو  .2018ولكن لم ينشأ عنها سوى إيرادات زهيدة

•

أُعلن عن فرض رسوم على األراضي الفضاء (البيضاء) في عام  ،2016وتم تنفيذها اعتبا ار من مارس  .2017ويتمثل الغرض

في عام .2018

من هذه الرسوم في تشجيع المستثمرين على تطوير أراضيهم بدال من االحتفاظ بها خالية نظ ار للحاجة إلى زيادة حجم المساكن
في المملكة .وتطبق رسوم بقيمة  %2.5على األراضي غير المطورة في المناطق الحضرية .ويلتزم مالك األراضي بدفع الضريبة

أو تطوير أراضيهم خالل  12شه ار من تاريخ استالم إخطار الدفع .ونشأت عن هذه الرسوم إيرادات بقيمة مليار ريـال سعودي
تقريبا في عام .2018

•

تم فرض ضريبة على اإلقامة بالفنادق والشقق الفندقية في أوائل عام  .2018وتطبق الضريبة بنسبة ( %5على الفنادق ذات

األربع والخمس نجوم) ( %2.5على الفنادق األخرى) .ونشأت عن هذه الضريبة إيرادات بقيمة  0.5مليار ريـال سعودي تقريبا

في عام .2018
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ويبدو أن لهذه الرسوم والضرائب أغراضا مختلفة ،وقد تتعارض في بعض الحاالت مع أهداف التنمية االقتصادية .فعلى

سبيل المثال ،تم تطبيق رسوم األراضي البيضاء كحافز لمالكها على التطوير (وال تحصلها الحكومة في حالة تحقق الغرض منها)،

 4يتضمن هذا المبلغ ( 15مليار ريـال سعودي) إيرادات بقيمة  10.1مليار ريـال سعودي من زيادة تعريفة الكهرباء.

28

صندوق النقد الدولي

المملكة العربية السعودية
ولكن رسوم التأشيرات والضرائب على دور السينما والفنادق ال توجد لها مسوغات اقتصادية وال تحقق للمالية العامة سوى مكاسب

محدودة.

جيم – تأثير اإلصالحات على اإليرادات غير النفطية
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ارتفعت حصيلة اإليرادات

غير

النفطية بفضل اإلصالحات (الجدوالن  4و.)5
فقد بلغت اإليرادات غير النفطية  %4.8من
إجمالي الناتج المحلي ( %8.2من إجمالي
الناتج المحلي غير النفطي) خالل الفترة

 ،2015-2012وكانت اإليرادات الضريبية
أقل من  %3من إجمالي الناتج المحلي خالل
تلك الفترة .وبفضل التدابير الجديدة ،بلغت

اإليرادات غير النفطية  %3.5من إجمالي
الناتج المحلي في  ،2018وارتفع مجموع

الجدول  :4مجموعة جديدة من تدابير اإليرادات غير النفطية2018 ،
بمليارات الرياالت السعودية

 %من إجمالي الناتج المحلي

46.7

1.6

الضرائب االنتقائية

12.4

0.4

رسوم المقابل المالي على الوافدين

28.9

1.0

إيرادات أخرى 1/

14.7

0.5

102.7

3.5

ضريبة القيمة المضافة

المجموع

بند للتذكرة:
إيرادات الطاقة

1.4

41.3

إصالحات األسعار

المصادر :الهيئة العامة للزكاة والدخل ،وو ازرة المالية.
 / 1تتضمن اإليرادات الناتجة عن رفع تعريفة الكهرباء.

اإليرادات غير النفطية إلى  %8.2من إجمالي

الناتج المحلي و %12.4من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي (باستثناء اإليرادات الناتجة عن تسويات مكافحة الفساد) في عام

 ،2018وارتفعت اإليرادات الضريبية غير النفطية إلى  %4.8من إجمالي الناتج المحلي .كذلك بلغت إيرادات ضريبة القيمة المضافة
 %1.6من إجمالي الناتج المحلي في  ،2018وهو مستوى مقارب للغاية من المستوى المسجل في اإلمارات العربية المتحدة (% 1.7
من إجمالي الناتج المحلي) .وحسب تقديرات خبراء الصندوق ،ستبلغ اإليرادات غير النفطية  %10من إجمالي الناتج المحلي في

عام  2024إذا ما تم تنفيذ كامل إصالحات اإليرادات غير النفطية التي أعلنتها الحكومة.
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وتتجاوز

حصيلة

الجدول  :5هيكل اإليرادات

اإليرادات

2015-2012

الضريبية غير النفطية في المملكة العربية
السعودية حاليا مستواها في دول مجلس

التعاون الخليجي األخرى ،ولكنها تقل عن

المستوى المسجل في بعض البلدان األخرى

المصدرة للنفط (الجدول  ،6والشكالن البيانيان

 2و .)3ففي ظل تطبيق ضريبة القيمة
المضافة

والضرائب

االنتقائية ،ارتفعت

اإليرادات الضريبية غير النفطية التي تحصلها

المملكة حاليا ارتفاعا كبيرا ،ال سيما من
ضرائب السلع والخدمات ،عن مستواها في دول

المجلس األخرى ،ولكنها ال تزال أقل عن

مجموع اإليرادات
اإليرادات غير النفطية
منها :اإليرادات الضريبية
اإليرادات ال نفطية
مجموع اإليرادات
اإليرادات غير النفطية
منها :اإليرادات الضريبية
اإليرادات النفطية
اإليرادات غير النفطية
منها :اإليرادات الضريبية
اإليرادات النفطية

2016

2017

2018

( %من إجمالي الناتج المحلي)
29.0
24.1
21.5
37.0
8.2
7.2
7.7
4.8
4.8
3.4
3.4
2.8
20.8
16.9
13.8
32.2
( %من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
44.1
34.1
28.9
67.0
12.4
10.2
10.3
8.2
7.2
4.8
4.6
4.9
31.6
23.9
18.6
58.9
( %من مجموع اإليرادات)
28.2
29.9
35.8
14.4
16.4
14.0
15.8
8.3
71.8
70.1
64.2
85.6

المصادر :تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ،وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

صندوق النقد الدولي
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المملكة العربية السعودية
المستوى المسجل في البلدان المصدرة للنفط في المجموعة المقارنة .وتقل اإليرادات غير الضريبية غير النفطية في المملكة (باستثناء
اإليرادات من حملة مكافحة الفساد) عن متوسط مستواها في دول مجلس التعاون الخليجي ،وان كانت مماثلة لمستواها في المجموعة

المقارنة.

الشكل البياني  :3مكونات اإليرادات العامة 1/

الشكل البياني  :2اإليرادات الضريبية غير النفطية 1/

( %من إجمالي ا لناتج المحلي غير النفطي)
اإليرادات النفطية

الضرائب غير النفطية  %من المصروفات

اإليرادات الضريبية غير النفطية

الضرائب غير النفطية  %من إجمالي

اإليرادات غير الضريبية غير النفطية

الناتج المحلي

دول مجلس
التعاون األخرى

السعودية

نيجيريا

المكسيك

كازاخستان

الجزائر

المصادر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وتقارير مشاورات المادة الرابعة الصادرة
عن صندوق النقد الدولي ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

دول مجلس السعودية
التعاون األخرى

نيجيريا

المكسيك

كازاخستان

الجزائر

المصادر :منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ،وتقارير مشاورات المادة الرابعة

الصادرة عن صندوق النقد الدولي ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
 / 1آخر بيانات متاحة.

 / 1آخر بيانات متاحة.

الجدول  :6دول مجلس التعاون الخليجي – مكونات اإليرادات الضريبية غير النفطية2018 ،
( %من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)
الدخل

دخل

السلع

المجموع

الشخصي

الشركات

والخدمات

التجارة

الممتلكات

أخرى

السعودية

7.2

…

0.9

4.5

0.8

…

1.1

البحرين

0.1

…

…

…

0.1

…

0.0

الكويت

2.6

…

0.8

…

1.6

…

0.2

ُع مان

5.4

…

2.5

…

1.5

…

1.3

3.9

…

…

…

…

…

…

0.7

…

0.0

قطر

اإلمارات العربية المتحدة
3.0
0.5
…
4.3
المصادر :تقرير آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي ،وتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

دال – اآلثار االقتصادية الكلية إلصالحات اإليرادات غير النفطية
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يتعذر تحديد اآلثار االقتصادية الكلية إلصالحات اإليرادات غير النفطية تفصيليا نظ ار التخاذ عدد من التدابير في نفس

الوقت .فضريبة القيمة المضافة وزيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين تم تنفيذهما في أوائل يناير ( 2018إلى جانب زيادة أسعار
البنزين والكهرباء) ،وان كان أثر رسوم المقابل المالي على الوافدين وقت تجديد تأشيراتهم سيكون موزعا خالل العام .وتتناول الفقرات
30

صندوق النقد الدولي

المملكة العربية السعودية
التالية تقييم التأثير على التضخم والنمو من خالل إجراء حسابات بسيطة وتجارب محاكاة باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي
العشوائي لالقتصاد السعودي الذي وضعته مؤسسة النقد العربي السعودي.
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وقد أمكن احتواء التأثير التضخمي إلصالحات اإليرادات غير النفطية (الشكل البياني  .)4وكان الرقم القياسي ألسعار

المستهلك قد ارتفع بنسبة ( %4على أساس شهري) في يناير  ،2018غير أن السبب األكبر في ذلك يرجع إلى زيادات أسعار الطاقة.
وباستبعاد تأثير زيادة أسعار البنزين والكهرباء ،يبلغ ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك ( %1.6على أساس شهري) .وكانت

اآلثار غير المباشرة محدودة ،ربما نتيجة مصداقية
السياسة النقدية والضعف النسبي في بيئة الطلب المحلي.
وللمقارنة ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في اإلمارات

العربية المتحدة بنسبة  %2.7في يناير  ،2018وفي
البحرين بنسبة  %1في يناير ( 2019دون أي تغير في
أسعار الطاقة أو تطبيق رسوم أخرى).
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الشكل البياني  :4األثر التضخمي لضريبة القيمة المضافة
(التغير  %على أساس شهري)
الرقم القياسي
ألسعار المستهلك
الرقم القياسي
ألسعار المستهلك،
بخالف الكهرباء والبنزين

ويبدو أن تأثير اإلصالحات على النشاط

االقتصادي كان محدودا ،ولكن يصعب التمييز بين
اآلثار المختلفة (الشكل البياني  .)5ورغم ارتفاع
المؤشرات االقتصادية الشهرية عموما في شهري نوفمبر

يناير

سبتمبر

مايو

يناير

سبتمبر

وديسمبر ،ربما نتيجة تعجيل المستهلكين بإجراء عمليات

2019

الشراء قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،فإنها تراجعت

المصادر :الحكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

في يناير  ،2018ال سيما مؤشر مديري المشتريات الذي

2018

2018

2018

2017

مايو

2017

يناير

2017

انخفض انخفاضا حادا .وظهر نمط مماثل في معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في القطاع الخاص ،حيث ارتفع في

النصف الثاني من عام  2017ليتباطأ الحقا في الربع األول من عام  .2018وعادت المؤشرات إلى مستوياتها السابقة سريعا،
باستثناء مؤشر مديري المشتريات الذي ظل طوال عام  2018دون مستواه في أواخر عام .2017

صندوق النقد الدولي
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المملكة العربية السعودية
الشكل البياني  :5تطورات النمو وقت تنفيذ ضريبة القيمة المضافة
مزاج المستهلكين

نمو إجمالي الناتج المحلي غي ر النفطي الخاص الحقيقي

(المؤشر)

(التغير  %على أساس سنوي)

الربع الرابع 2018

الربع الثالث 2018

الربع الثاني 2018

الربع األول 2018

الربع الرابع 2017

الربع الثالث 2017

الربع الثاني 2017

الربع األول 2017

مؤشرات اإل نفاق االستهال كي

يناير 2019

يوليو 2018

يناير 2018

يوليو 2017

يناير 2017

مؤشر مديري المشتريات

(التغير  %على أساس سنوي)

(المؤشر)
المسحوبات النقدية من
ماكينات السحب اآللي
معامالت نقاط البيع

يناير

2019

سبتمبر

2018

مايو

2018

يناير

2018

سبتمبر

2017

مايو

2017

يناير

2017

يناير 2019

يوليو 2018

يناير 2018

يوليو 2017

يناير 2017

المص ا در :مؤسسة  ،Thomson Reutersومؤسسة  ، Bloombergوال حكومة السعودية ،وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
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ومن المرجح أن يكون تراجع النمو غير النفطي بسبب رسوم المقابل المالي على الوافدين ،وان كانت البيانات المتاحة

ال تتيح تحليال واضحا لهذا التأثير .وتشير البيانات الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية إلى تراجع عدد العاملين

الوافدين في القطاع الخاص بحوالي مليون عامل خالل عام  .2018وربما يكون ذلك قد أدى إلى تباطؤ كبير على جانب االستهالك

الخاص .فاستهالك غير السعوديين يشكل ما يقرب من  %30من مجموع االستهالك الخاص ،وبالتالي فإن خروج هذا العدد من
الوافدين ربما يكون قد أدى إلى تراجع نمو االستهالك الخاص الحقيقي بمقدار  2.25نقطة مئوية ،ونمو إجمالي الناتج المحلي

الحقيقي بحوالي نصف إلى ثالثة أرباع نقطة مئوية (مع مراعاة تأثير تراجع االستهالك على الواردات) في عام  .2018وربما ظهر
أثر رحيلهم أيضا على سوق اإلسكان ،حيث تقلص مكون اإليجارات في الرقم القياسي ألسعار المستهلك بنسبة  %11منذ نهاية عام
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 ،2017وعلى تدفقات تحويالت العاملين الخارجة التي تراجعت بنسبة  %7.6في عام  .2018وبالرغم من أن رسوم المقابل المالي
على الوافدين يتوقف تأثيرها في نهاية المطاف على الطرف الذي سيتحمل عبئها (العامل أو صاحب العمل) ،فإنها ستؤدي إلى تراجع
النمو ،في المدى القصير على األقل ،دون أن يكون لها تأثير واضح على توظيف السعوديين.
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5

وقد أمكن التخفيف من أثر ضريبة القيمة المضافة (وغيرها من اإلصالحات) على األسر من خالل صرف مدفوعات من

خالل برنامج حساب المواطن ،وكذلك بدل غالء المعيشة الذي أقره األمر الملكي الصادر عن الملك سلمان في يناير .2018
وقررت الحكومة الحد من تطبيق اإلعفاءات والنسب الصفرية في إطار تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ،واستخدام الدعم النقدي الموجه

للمواطنين السعوديين من خالل حساب المواطن الذي تم تطبيقه في ديسمبر  2017للتخفيف من أثر اإلصالحات على األسر ذات
الدخل المنخفض والمتوسط .وفي يناير  ،2018أعلن الملك سلمان أيضا عن صرف بدل إضافي لغالء المعيشة لموظفي القطاع
الحكومي والعسكريين والطالب والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان االجتماعي .وكان من المقرر صرف هذه البدالت أصال لمدة

عام واحد ،ولكن تقرر الحقا االستمرار في صرفها حتى نهاية  .2019وبلغ مجموع اإلنفاق من المالية العامة على حساب المواطن
وبدل غالء المعيشة  70مليار ريـال سعودي في  ،2018بينما وصل حجم اإليرادات الناتجة عن إصالحات اإليرادات غير النفطية
وأسعار الطاقة إلى  144مليار ريـال سعودي ،بخالف تأثير التحسن في إدارة الضرائب األخرى الذي صاحب تنفيذ ضريبة القيمة
المضافة .وبذلك يبلغ األثر المالي الصافي حوالي  %2.5من إجمالي الناتج المحلي في عام .2018
-26

وإلجراء مزيد من التحليالت لآلثار االقتصادية المترتبة على ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقابل المالي على الوافدين ،

تم إجراء تجارب محاكاة باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لالقتصاد السعودي الذي وضعته مؤسسة النقد العربي

السعودي .ويعكس النموذج أهم خصائص االقتصاد السعودي ،بما في ذلك اعتماده على الصادرات النفطية (راجع الملحق لالطالع
على مزيد من التفاصيل) .ويعرض الشكل البياني  6أربع تجارب محاكاة (ويقارنها بسيناريو أساسي يفترض عدم تغير السياسات):
( )1تطبيق ضريبة قيمة مضافة بن سبة  ،%5و( )2تطبيق ضريبة قيمة مضافة مع صرف تحويالت من الحكومة لألسر ،و()3
تطبيق ضريبة قيمة مضافة وزيادة االستهالك الحكومي بحيث يكون صافي التأثير صف ار على المالية العامة ،و( )4تطبيق رسوم

المقابل المالي على الوافدين في صورة زيادة في ضريبة العمل تعادل  %1من إجمالي الناتج المحلي .وكما هو متوقع ،يؤثر تطبيق
ضريبة القيمة المضافة ورسوم المقابل المالي على الوافدين تأثي ار سلبيا على االستهالك الخاص الحقيقي واالستثمار الحقيقي ،ويكون

االستهالك أكثر تأث ار بضريبة القيمة المضافة واالستثمار أكثر تأث ار برسوم المقابل المالي على الوافدين (نظ ار ألنها تؤدي إلى زيادة
تكلفة اإلنتاج) .وتتراجع الواردات عن مستواها في السيناريو األساسي نظ ار لكثافة اعتماد االستهالك واالستثمار على الواردات ،مما
يحد من اآلثار السلبية على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (الذي يتراجع بحوالي  0.6-0.5نقطة مئوية في العام األول).
وتتراجع مستويات التوظيف أيضا ،ال سيما مع تطبيق رسوم المقابل المالي على الوافدين .ويسجل معدل التضخم ارتفاعا حادا ولكنه

مؤقت مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة ،وتؤثر رسوم المقابل المالي على الوافدين على التضخم أيضا ،ولكن بدرجة أقل كثيرا .ومع

 5راجع "التأثير االقتصادي لسياسات زيادة توظيف المواطنين السعوديين" في تقرير القضايا المختارة عن المملكة العربية السعودية لعام .2018

صندوق النقد الدولي

33

المملكة العربية السعودية
بدء الحكومة في تطبيق حزمة من التدابير التعويضية من خالل التحويالت وزيادة االستهالك الحكومي ،يقل التأثير السلبي على
النمو (إلى حوالي  0.2نقطة مئوية) ،ولكن مكاسب المالية العامة تتراجع كذلك.
الشكل البياني  : 6التأثير االقتصادي الكلي لضريبة القيمة المضافة و رسوم المقابل المالي على الوافدين
(االنحراف بالنقاط المئوية عن السيناريو األساسي ،ما لم ُيكر خالف ذلك)

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي

االستهالك الخاص الحقيقي

السنة

االستثمار الحقيقي

السنة

التضخم

السنة

نسبة رصيد المالية العامة للحكومة إلى إجمالي الناتج المحلي

السنة

التوظيف

السنة

السنة
ضريبة القيمة المضافة  +التحويالت
رسوم المقابل المالي على الوافدين

المصدر :حسابات مؤسسة النقد العربي السعودي.
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ضريبة القيمة المضافة +

زيادة االستهالك الحكومي
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هاء – التوصيات بشأن السياسات
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كان لتطبيق ضريبة القيمة المضافة أثر محدود على االقتصاد ،وربما كان لزيادة رسوم المقابل المالي على الوافدين

تأثير اقتصادي أكبر (وان كان يصعب قياسه) .وكان تأثير ضريبة القيمة المضافة على التضخم محدودا ،واختفى سريعا بالتالي،
بينما يبدو أن تأثيرها على النمو كان عاب ار .ومن المرجح أن يكون لرسوم المقابل المالي على الوافدين تأثير أكبر على االستهالك

وسوق اإلسكان.
-28

وخالل الفترة المقبلة ،ينبغي تركيز الجهود على ترسيخ اإلصالحات األخيرة والنظر في أفضل السبل التي يمكن استخدامها

في تحصيل المزيد من اإليرادات غير النفطية في األعوام القادمة.
•

البناء على النجاح المحقق في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة :ينبغي أن تواصل الهيئة العامة للزكاة والدخل بناء قدراتها وقدرات
المكلفين الضريبيين ،وضمان االستمرار في تحقيق مستويات التزام مرتفعة في ظل توسيع نطاق تطبيق الضريبة ليشمل عددا
أكبر من الشركات .ويتعين وضع آلية قوية للتنبؤ باإليرادات لالستناد إليها في تحديد أهداف الهيئة ،كما ينبغي أن تكون
استراتيجية االلتزام أكثر مراعاة للمخاطر دون اإلفراط في حجم األعباء المفروضة على الشركات أو الهيئة .وينبغي النظر أيضا،
بالتشاور مع دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،في زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة التي تعد منخفضة للغاية قياسا
بالمعايير الدولية.

•

االستمرار في مراقبة أثر الضرائب االنتقائية :سيساعد ذلك في ضمان قدرة الحكومة على تحقيق التوازن المنشود بين اآلثار

•

يمكن تنفيذ الزيادة المقررة في رسوم المقابل المالي على الوافدين على نحو أكثر تدرجا .وتؤدي الرسوم إلى زيادة تكلفة توظيف

اإليجابية المرجوة على الصحة العامة واإليرادات من خالل الضرائب االنتقائية.

العمالة الوافدة ،ويكون لها دور بالتالي في تقليص فجوة األجور بين الوافدين والمواطنين ،مما يدعم سوق العمل والمالية العامة.
وينبغي االستمرار في تطبيق الزيادات المقررة ،مع إمكانية إعادة النظر في وتيرتها وتوقيتها للمساعدة في التخفيف من أثرها

على الشركات واالقتصاد ككل.
•

ينبغي تقييم الرسوم والضرائب األقل قيمة لضمان اتساقها مع أهداف السياسات األخرى .فالرسوم المرتفعة على التأشيرات
والضرائب المفروضة على اإلقامة بالفنادق وتذاكر السينما ال تنشأ عنها إيرادات كبيرة ،ولكنها قد تؤثر سلبا على تطوير قطاعي
السياحة والترفيه في المملكة.

•

ضمان دقة استهداف شبكة الحماية االجتماعية للمستحقين .ينبغي االستمرار في التخفيف من تكلفة إصالحات اإليرادات

غير النفطية (وتصحيح أسعار الطاقة) على األسر منخفضة الدخل من خالل آليات تعويضية فعالة .ولكن من المهم توجيه
الدعم بدقة لضمان تعظيم اآلثار اإليجابية لإلصالحات على المالية العامة.
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الملحق األول :نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي لالقتصاد السعودي
-1

تم إعداد جميع سيناريوهات المالية العامة استنادا إلى نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي المستخدم في تحليل

السياسات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي .وهذا النموذج مصمم للمساعدة في تحليل التطورات االقتصادية الكلية على المدى
األطول باستخدام تجارب المحاكاة ،وكذلك تحليل التفاعالت بين هذه التطورات وسياسات المالية العامة والسياسات النقدية.
-2

وبالرغم من أن النموذج تم تصميمه في األصل ليكون نموذجا مبسطا ،فإنه يجمع بين النشاط االقتصادي الحقيقي

والمعامالت المالية لعدد كبير نسبيا من الوحدات االقتصادية في إطار متسق من األرصدة والتدفقات .وتتضمن القطاعات األساسية
نوعين من األسر (األسر التي تسعى إلى تعظيم مواردها عبر الفترات الزمنية ،واألسر التي تعيش على الكفاف) ،وثالثة أنواع من

المنتجين (منتجو السلع الوسيطة المحلية ،ومنتجو السلع االستهالكية ،ومنتجو السلع الرأسمالية) ،ومصدري منتجات النفط األولية،
والحكومة ،والبنك المركزي.
-3

وتركز األسر بنوعيها ،التي تسعى إلى تعظيم مواردها والتي تعيش على الكفاف ،على شراء السلع االستهالكية ،وتوفير

عنصر العمل للمنتجين المحليين ،والحصول على تحويالت صافية من الحكومة أو دفع ضرائب صافية لها .عالوة على ذلك ،يمكن

لألسر التي تسعى إلى تعظيم مواردها الحصول على عدة أنواع من األصول المالية وغير المالية أو إصدار التزامات مالية .وتشتري
السلع االستثمارية لمراكمة رأس المال المادي (الذي يتم تأجيره الحقا للمنتجين المحليين) ،كما تشتري سندات حكومية بالعملة المحلية

أو سندات بالعملة األجنبية صادرة عن كيانات أجنبية ،أو قد تصدر سندات بالعملة األجنبية لباقي العالم .ومن خالل الحصول على
األصول والقدرة على إصدار االلتزامات ،يمكن لهذه األسر تعظيم مواردها ويتحقق لها خيار االستهالك/الرفاهية بمزيد من السهولة
عبر فترات من الزمن.
-4

ويتمثل هيكل قطاع اإلنتاج المحلي في سلسلة عرض من مرحلتين .المرحلة األولى عبارة عن قيام منتجي السلع الوسيطة

المحليين بدمج المدخالت المستوردة مع مدخلين محليين ،وهما العمل ورأس المال اللذان توفرهما األسر .أما المرحلة الثانية ،فهي
عبارة عن توريد السلع الناتجة عن المرحلة األولى إلى منتجي/موزعي السلع االستهالكية النهائية ومنتجي/موزعي السلع االستثمارية
النهائية .وتباع هذه السلع النهائية محليا إلى األسر والحكومة.
-5

وتضم صناعة التصدير أنشطة استخراج النفط .وهي صناعة قائمة على الموارد الطبيعية المتوفرة في البلد ،وتدفع تكلفة

الصيانة والخدمات لباقي العالم .وتحول إيرادات البيع بعد خصم التكلفة إلى ميزانية الحكومة.
-6

وجميع قطاعات اإلنتاج عبارة عن قطاعات مفوضة ،أي أنها ليست لها قيمة صافية ،وال تصدر ديونا ،أو تحوز أصوال،

بل إن جميع إيراداتها أو خسائرها تحول فو ار إلى الكيان الرئيسي :األسر (في حالة المنتجين المحليين) أو الحكومة (في حالة مصدري
المنتجات األولية).
-7

وتتضمن المؤسسات العامة الحكومة والبنك المركزي .وتشتري الحكومة السلع االستهالكية واالستثمارية ،وتمول هذه

المشتريات من خالل فرض الضرائب وا صدار الدين .وتتضمن الضرائب ضريبة القيمة المضافة ،والضريبة على المدخالت (الضريبة
االنتقائية على اإلنتاج) ،وضريبة العمل ،والضريبة على األرباح غير المتوقعة وايرادات أرباح الصادرات األولية .كذلك تقوم الحكومة
صندوق النقد الدولي
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بإجراء تحويالت صافية إلى األسر أو تحصيل ضرائب صافية منها .وتحتفظ الحكومة باحتياطي نقدي لدى البنك المركزي إلدارة
مواردها المالية .ويراكم البنك المركزي االحتياطيات الرسمية ،ويستثمرها في الديون بالعملة األجنبية الصادرة عن كيانات أجنبية.
-8

وتعرض خرائط التدفق الثالث التالية التفاعالت الحقيقية والمالية داخل االقتصاد .ويرصد الشكل البياني ألف 1-تدفق

السلع والخدمات ومدخالت العوامل .وفي هذا الشكل البياني ،يعني السهم الذي يشير إلى وحدة اقتصادية ما أن هذه الوحدة تشتري
السلع أو الخدمات في المرحلة المتممة لإلنتاج وتدفع للوحدة االقتصادية األخرى التي تعمل في مرحلة اإلنتاج .ويوضح الشكل البياني
ألف 2-اإليرادات والمصروفات الجارية للحكومة ،ما عدا الفائدة المدفوعة على الديون .وفي هذا الشكل ،تتجه التدفقات النقدية
(مصادر األموال) إلى العمليات المتممة لإلنتاج .وأخيرا ،يعرض الشكل البياني ألف 3-المراكز المالية بين الوحدات االقتصادية

صدر االلتزام إلى حائز األصل.
الفردية ،أو بينها وبين باقي العالم .وفي هذا الشكل ،يتجه السهم من ُم ْ

الشكل البياني ألف :1-تدفق السلع والخدمات ومدخالت العوامل
اإلنتاج المحلي

العملNY ،

رأس المالKy ،

السلع الوسيطةY ،

قطاع السلع
االستثمارية

السلع االستثمارية،
YI = (Iy + IH) = IG

األسر

استيراد السلع التجارية،
MY

قطاع السلع

االستهالكية

السلع االستهالكية،
YC = C + G

باقي العالم
الصادرات

استيراد خدمات الصيانة،

األوليةQ ،

MQ

الحكومة

مصدرو المنتجات
األولية

البنك المركزي
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الشكل البياني ألف :2-اإليرادات والمصروفات العامة
اإلنتاج المحلي

األجور ، WNY
اإليجار الرأسماليPr KYKY ،
األرباح بعد الضرائب∏Y – TX CIT ،
األرباح بعد الضريبة،

( ∏C+∏I) – TX CIT

مشتريات السلع الوسيطة،

مشتريات الواردات،

P YY

P MM Y

قطاع السلع
االستهالكية

قطاع
السلع االستثمارية
مشتريات السلع،

ضريبة دخل العملTX LIT ،
صافي التحويالت اإلجمالية،

TX INP

ضريبة القيمة

)P c (C+G) + P I (IY + IH + IG

األسر

ضرائب المدخالت،

المضافةTX VAT ،

باقي العالم

مشتريات خدمات الصيانة،
P MQM Q

الحكومة

TFHOPT + TFh HTM

ضريبة األرباح غير
المتوقعةTX WF ،
األرباح∏Q ،
أرباح البنك المركزي،

ضريبة دخل

∏CB

الشركاتTX CIT ،

مشتريات

الصادراتP QQ ،

مصدرو المنتجات
األولية
البنك المركزي

الشكل البياني ألف :3-المراكز المالية
اإلنتاج المحلي

قطاع السلع

قطاع السلع
االستهالكية

االستثمارية

مركز صافي األصول المالية

األسر

لألسرBW H ،

الديون الحكومية التي تحوزها األسر،
BG H

النقود بمعناها الواسعBCBH ،

الديون الحكومية التي يحوزها

باقي العالم

باقي العالمBG W ،

اال حتياطيات الرسمية لدى

الحكومة

البنك المركزيBW CB ،

االحتياطيات الحكومية لدى
البنك المركزيBCBG ،

مصدرو المنتجات
األولية

البنك المركزي

صندوق النقد الدولي
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