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مقدمــة
تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار تقريــر نهايــة

ويشــمل هــذا التقريــر اســتعراض بيانــات

العــام ألداء الميزانيــة الفعلــي لعــام 2020م

ومؤشــرات األداء الفعلــي علــى جانبــي

دعمــاً لمبــادرات اإلفصــاح المالــي وبمــا

الماليــة العامــة واالقتصــاد خــال العــام

ينســجم مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة

المالــي 2020م ،والــذي شــهد تطــورات

 ،2030حيــث قامــت الــوزارة بعــدة مبــادرات

كثيــرة مصاحبــة ألزمــة جائحــة «كوفيــد »19 -

فــي هــذا المجــال ،وبشــكل أكبــر خــال الفتــرة

العالميــة ،باإلضافــة إلــى اســتعراض ألبــرز

الماضيــة مــن خــال إصــدار ونشــر تقاريــر دوريــة

أســباب االختالفــات عــن التقديــرات المعتمدة

عــن األداء المالــي للميزانيــة العامــة للدولــة،

للميزانيــة للعــام المالــي 2020م.

وتطويــر مســتوى اإلفصــاح فــي السياســات
والمبــادرات التــي تقــوم بتنفيذهــا والتقاريــر
التــي تقــوم بإصدارهــا مثــل بيــان الميزانيــة
العامــة للدولــة ،وبيــان الميزانيــة التمهيــدي،
وكذلــك نســخة المواطــن ،باإلضافــة إلــى
تقاريــر األداء الربــع ســنوية.

وستســتمر وزارة الماليــة فــي إعداد ونشــر
التقاريــر التــي تعــزز الشــفافية واإلفصــاح فــي
الماليــة العامــة مــع تقديــم شــرح للسياســات
والمبــادرات والبرامــج التــي تقــوم الــوزارة
بتبنيهــا وتنفيذهــا.
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الملخص التنفيذي
شــهد العــام المالــي 2020م تنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات الماليــة واالقتصاديــة

والمبــادرات الهادفــة لمواجهــة جائحــة «كوفيــد  »19 -ودعــم القطاعات والمجاالت

األكثــر تأثــراً لمواجهــة الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية الناتجــة عــن هــذه األزمــة
والتبعــات المصاحبــة لهــا مــن حالــة عــدم اليقيــن بطــول الفتــرة الزمنيــة المتــداد

وحـ ّـدة هــذه األزمــة .وقــد واجهــت الميزانيــة هــذه الظــروف الطارئــة مــن خــال رؤيــة
شــاملة تســتهدف التأكــد مــن توفيــر متطلبــات الرعايــة الصحيــة واتخــاذ اإلجــراءات

الوقائيــة الضروريــة ،وتقديــم الحوافــز لألنشــطة االقتصاديــة بمــا يدعــم اســتمرار
نشــاطها والعمالــة بهــا وتقليــل األضــرار عليهــا ،باإلضافــة إلــى اســتمرار الحفــاظ علــى

االســتقرار االقتصــادي واالســتدامة الماليــة وتقليــل التأثيــر الســلبي لألزمــة علــى
الموقــف المالــي للمملكــة.

وف ــي ه ــذا اإلط ــار ت ــم إع ــادة ترتي ــب أولويات
بع ــض مج ــاالت اإلنفاق ،وتنمية اإلي ــرادات غير
النفطي ــة ،خاص ـ ًـة في ظ ــل ما ش ــهدته المرحلة

م ــن تدني في اإلي ــرادات النفطي ــة نتيجة التأثير
الس ــلبي لألزم ــة عل ــى أس ــواق النف ــط ،وعل ــى
إثره ــا واصل ــت الحكوم ــة تطبي ــق المب ــادرات
لتعزي ــز قدرة القط ــاع الصحي ،واالس ــتمرار في
تنفي ــذ خط ــط التح ــول االقتص ــادي ،باإلضاف ــة
إل ــى تموي ــل النفق ــات ذات البع ــد االجتماع ــي.
كم ــا ش ــملت هذه المبادرات رفع نس ــبة ضريبة
اعتبارا من
القيمة المضاف ــة من  5%إلى 15%
ً

ش ــهر يوليو من الع ــام 2020م وكذلك الزيادة
ف ــي الرس ــوم الجمركي ــة لعدد من الس ــلع التي

ب ــدأ تطبيقه ــا ف ــي يوني ــو م ــن الع ــام 2020م،
ث ــم أعق ــب ذلك إعف ــاء التوري ــدات العقارية من
ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة واس ــتبدالها بضريب ــة
التصرف ــات العقاري ــة بنس ــبة  5%م ــن إجمال ــي
قيم ــة العق ــار ال ــذي ي ــراد بيع ــه أو نق ــل حيازت ــه
ـدءا م ــن ش ــهر أكتوب ــر م ــن الع ــام 2020م.
بـ ً

وكذل ــك اس ــتمرار تطبيق المقاب ــل المالي على
الوافدي ــن وف ــق ما س ــبق اإلع ــان عنه.
وش ــهد إجمال ــي النفق ــات ف ــي نهاي ــة الع ــام
2020م ارتفاع ــاً بنح ــو  5.5%ع ــن الميزاني ــة

المـعـتم ـ ـ ــدة ،وذلـ ـ ـ ـ ــك لتـلبـي ـ ـ ـ ــة المتـطـلبـ ـ ـ ــات
االس ــتثنائية لمواجه ــة الجائح ــة ،حي ــث بلغ ــت
االعتم ــادات اإلضافية على الميزانية المعتمدة
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نح ــو  136مليار ريال خالل العام (منها  70مليار

م ــن اس ــتثمارات الحكوم ــة التي س ــاهمت في

ري ــال مخصص ــات لمواجه ــة جائح ــة «كوفي ــد -

تعزي ــز الميزاني ــة لمواجهة أزم ــة «كوفيد »19 -

 )»19ش ــملت زي ــادة االعتم ــادات للقطاع ــات

وارتف ــاع االيرادات غير النفطي ــة مقارنة بالمقدر

الصحي ــة واألمني ــة وغيره ــا م ــن القطاع ــات

ف ــي الميزانية.

لمواجه ــة الجائحة .باإلضافة إلى تعجيل س ــداد
مس ــتحقات القط ــاع الخ ــاص .وق ــد قاب ــل هذه
الزي ــادة وفر ف ــي بعض بنود النفق ــات بنحو 80
ملي ــار ري ــال جراء إلغ ــاء أو تمدي ــد أو تأجيل بعض
بن ــود النفق ــات التش ــغيلية والرأس ــمالية إضافة
إل ــى إيقاف بع ــض اإلج ــراءات االس ــتثنائية التي
ت ــم إقراره ــا لخدم ــة ظ ــروف اقتصادية س ــابقة
بدءا من ش ــهر
مث ــل بدل غالء المعيش ــة وذلك ً
يوني ــو لع ــام 2020م.

وق ــد بل ــغ عج ــز الميزاني ــة الفعل ــي ف ــي نهاي ــة
العام 2020م نح ـ ــو  294ملي ـ ــار ري ـ ــال (11.2%
م ـ ــن النات ـ ــج المحل ـ ــي اإلجمال ــي) مقابل نح ـ ــو
 187ملي ـ ــار ري ـ ــال ( 6.4%مـ ــن الناتـ ــج المحلـ ــي
اإلجمال ــي) فـ ــي الميزانيـ ــة المعتمـ ــدة ،حي ــث
س ــمحت الحكومة بارتفاع عجز الميزانية بشكل
اس ــتثنائي خالل عام 2020م لظروف الجائحة،
وتقلي ــل األض ــرار المرتبط ــة به ــا بق ــدر اإلمكان،
وتعزي ــز النش ــاط االقتص ــادي ،واس ــتمرار تقديم

ف ــي حي ــن انخف ــض إجمال ــي اإلي ــرادات بحوالي

الخدم ــات الحكومي ــة والمس ــاندة المجتمعي ــة

 6.1%ع ــن الميزاني ــة المق ــدرة ،حي ــث انخفضت

المطلوبة.

اإلي ــرادات النفطي ــة ع ــن المق ــدر له ــا ف ــي
الميزاني ــة بحوالي  ،19.5%ويعود ذلك بش ــكل
رئي ــس إل ــى تراج ــع الطلب العالم ــي على النفط
والهب ــوط الح ــاد ف ــي األس ــعار ال ــذي ش ــهدته
األس ــواق العالمي ــة من ــذ بداي ــة األزم ــة ،بينم ــا
ارتفع ــت اإليرادات غير النفطية بنس ــبة 15.2%
عل ــى الرغ ــم م ــن تراج ــع اإلي ــرادات بش ــكل
ح ــاد خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام نتيج ـ ًـة

لتداعي ــات الجائح ــة عل ــى النش ــاط االقتصادي،
إال أن جه ــود اإلصالح االقتص ــادي والمبادرات
الت ــي ت ــم تنفيذه ــا خ ــال الس ــنوات الماضي ــة
والمب ــادرات اإلضافي ــة خ ــال ع ــام 2020م
باإلضاف ــة إل ــى إي ــرادات األرب ــاح االس ــتثنائية

وقد بلغ رصيـ ــد الديـ ــن في نهاي ــة العام المالي
2020م نح ــو  854مليـ ــار ريـ ــال أي م ــا يعـ ــادل
 32.5%مـ ــن الناتـ ــج المحل ــي اإلجمال ــي ،بينم ــا
بل ــغ رصي ــد االحتياطيات الحكوميـ ــة لدى البنك
المركزي السعودي نحـ ــو  359مليـ ــار ريـ ــال.
وعل ــى الرغ ــم م ــن توق ــف النش ــاط االقتصادي
بش ــكل حاد خالل الرب ــع الثاني من ع ــام 2020م
م ــع تفاقم أزمة الجائحة ،إال أن معدل نمو الناتج
المحلي غير النفط ــي الحقيقي حقق أداء أفضل
م ــن التقدي ــرات األولي ــة بالنس ــبة لع ــام 2020م
وكذل ــك مقارن ــة بتقديرات المؤسس ــات الدولية
حي ــث حق ــق مع ــدل نم ــو س ــلبي بنح ــو 2.3%
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مقارن ــة بع ــام 2019م .كما ش ــهد أداء االقتصاد

لتط ــورات أس ــواق النف ــط واتفاقي ــة أوبك.+

المحل ــي ع ــدة عالم ــات للتعاف ــي والت ــي ب ــدأت

وتجدر اإلش ــارة إل ــى أن اإلج ــراءات المالية التي

بالظه ــور في النصف الثاني من الع ــام 2020م،

ً
نتيجة لتعزي ــز القطاع غي ــر النفطي الذي
وذل ــك
س ــجل ارتفاع ــاً طفيف ــاً في الرب ــع الراب ــع بحوالي
 ،0.8%ف ــي حي ــن انخف ــض نم ــو النات ــج المحلي
اإلجمال ــي الحقيق ــي الفعل ــي لع ــام 2020م
بنح ــو  ،4.1%مدفوع ــاً بانخف ــاض الناتج المحلي
النفط ــي الحقيق ــي بنس ــبة  6.7%وذل ــك نتيجة

ب ــادرت به ــا الحكوم ــة خ ــال الع ــام 2020م
لمواجهة الجائحة س ــاهمت في تس ــارع تعافي
االقتص ــاد وتخفيف آث ــار األزمة على القطاعات
غير النفطية من خالل تنفيذ عـ ــدد م ـ ــن الح ـ ــزم
التحفيزي ـ ــة المقدمــة كمب ـ ــادرات لدعــم األفراد
والشــركات والمســتثمرين.

مقارنة األداء الفعلي لعام 2020م مع الميزانية

1,076

1,020

(مليار ريال)

782

833

ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

)(294

)(187

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

ﻓﻌﻠﻲ 2020م

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ 2020م

المصــدر :وزارة المالية
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أوال :المؤشرات االقتصادية
ً
حققــت معــدالت النمــو االقتصــادي خــال عــام 2019م معــدالت مرتفعــة
توضــح تأثيــر السياســات الحكوميــة علــى النشــاط االقتصــادي ،حيــث ارتفــع معــدل
نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ألعلــى معدالتــه خــال أربــع ســنوات ليبلــغ 3.3%
حيــث حقــق القطــاع الخــاص أعلــى معــدل نمــو لــه خــال أربــع ســنوات عنــد 3.8%
وكانــت تقديــرات ميزانيــة 2020م تشــير إلــى اســتمرار وتيــرة النمــو للعــام حيــث كان
مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي نحــو .2.3%
وق ــد اس ــتمر النم ــو اإليجاب ــي حت ــى الرب ــع

األول م ــن ع ــام 2020م ،إال أن ــه من ــذ ان ــدالع
الجائح ــة بش ــكل أكث ــر ح ــدة في منتصف ش ــهر
م ــارس م ــن ع ــام 2020م اضط ــرت الحكوم ــة

التخ ــاذ اإلج ــراءات الوقائي ــة الضروري ــة لحماي ــة

صح ــة المواطني ــن ،والتي صاحبها إغالق ش ــبه

كام ــل ألغلب األنش ــطة االقتصادي ــة مما كان
ل ــه أث ــر كبي ــر عل ــى تس ــجيل نم ــو س ــلبي للناتج
المحل ــي غي ــر النفط ــي خ ــال الرب ــع الثان ــي من

الع ــام ليبل ــغ نس ــبة .8.2%

خ ــال الر ب ــع الثا ن ــي م ــن الع ــام نح ــو 29.3
دوالر للبرمي ــل.

ولتخفي ــف أثر الجائحة عل ــى القطاع الخاص،

قام ــت الحكوم ــة بإق ــرار نحو  150مب ــادرة بلغت
تكلفته ــا نحو  233ملي ــار ريال في ع ــام 2020م.
وانعكس ــت ه ــذه اإلجراءات بش ــكل إيجابي على

النشاط االقتصادي ،خاصة مع فاعلية اإلجراءات
الوقائي ــة الت ــي ت ــم اتخاذها في انحس ــار الجائحة،
مما نتج عنه عودة النش ــاط االقتصادي بش ــكل

تدريج ــي خ ــال النص ــف الثاني من الع ــام ،ودون

وزاد م ــن ح ــدة األز م ــة التط ــورات ف ــي

حدوث موجات أخرى تس ــتدعي ع ــودة اإلغالق

انخف ــاض ح ــاد ف ــي الطل ــب وانخف ــاض غي ــر

س ــجل الناتج المحل ــي غير النفطي الحقيقي في

أ س ــواق النف ــط العالمي ــة والت ــي ش ــهدت

مس ــبوق ف ــي األ س ــعار العالمي ــة والت ــي
وصل ــت إ ل ــى  18.4دوالر للبرميل ف ــي أبريل

2020م ،حي ــث بل ــغ متو س ــط أ س ــعار النف ــط

مثلم ــا ح ــدث ف ــي بع ــض ال ــدول األخ ــرى .حيث

النصف الثان ــي من العام 2020م تحس ــناً بتراجع
س ــلبي طفي ــف بنس ــبة  1.5%مقارن ــة بالتراج ــع

الحاد المس ــجل بالنصف األول بنس ــبة .3.3%
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ونتيج ــة لذل ــك ،ش ــهد النات ــج المحل ــي غير

النفط ــي الحقيق ــي تراجع ــاً س ــالباً بنح ــو 2.3%
وه ــو أق ــل م ــن التقدي ــرات األولي ــة وتقدي ــرات

المؤسس ــات الدولي ــة خ ــال األزم ــة ،إال أن
انخف ــاض نم ــو النات ــج النفط ــي بنس ــبة 6.7%

أدى إل ــى انخف ــاض النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي
بنس ــبة  4.1%ف ــي ع ــام 2020م.

مقارن ــة بنف ــس الفترة م ــن العام الس ــابق.
كما س ــجل مؤش ــر أسعار المس ــتهلك نمواً

بنس ــبة  3.4%في ع ــام 2020م ،مقارنة بالنمو

المتوق ــع بنس ــبة  2.0%عن ــد إع ــداد ميزاني ــة

ع ــام 2020م ،وذلك بس ــبب رفع نس ــبة ضريبة
القيم ــة المضاف ــة ف ــي منتص ــف الع ــام إل ــى
 15%باإلضاف ــة إل ــى زي ــادة الرس ــوم الجمركية

كما تراجع الناتج المحلي اإلجمالي االس ــمي

عل ــى بع ــض المنتج ــات .وبالنظ ــر لمتوس ــط

متوق ــع عن ــد  ،3.2%حي ــث تراجع النات ــج المحلي

ف ــي قس ــم األغذية والمش ــروبات بنس ــبة 9%

بانخف ــاض أس ــعار النف ــط ،ف ــي حين تراج ــع الناتج

الس ــكن والمياه والكهرب ــاء والغاز وأنواع وقود

لع ــام 2020م بنح ــو  11.7%مقارنة بمعدل نمو

مدفوع ــا
النفط ــي االس ــمي بنس ــبة 34.4%
ً
المحل ــي غي ــر النفط ــي االس ــمي بنس ــبة 1.5%

النم ــو الس ــنوي ،تمثل ــت الزي ــادة بش ــكل كبي ــر

مقارن ـ ًـة بالع ــام الس ــابق ،كم ــا تراج ــع قس ــم
أخ ــرى بنس ــبة .0.6%

أبرز المؤشرات االقتصادية لعام 2020م

التقديرات

2020

الفعلي*

2.3%

-4.1%

الناتــج المحلــي اإلجمالي االســمي (مليار ريال)

2,902

2,625

نمــو الناتج المحلي اإلجمالي االســمي

3.2%

-11.7%

2.0%

3.4%

نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

التضخم
*المصــدر :حســب بيانات الهيئــة العامة لإلحصاء
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ثانياً  :أداء المالية العامة
أ.

اإليـــــــرادات
بل ــغ إجمالي اإلي ــرادات الفعلية ف ــي العام

ف ــي المقاب ــل ،س ــجلت اإلي ــرادات غي ــر

الميزاني ــة المعتم ــدة بم ــا ُيقارب  51ملي ــار ريال

ري ــال ،مرتفع ــة بنس ــبة  15.2%ع ــن المق ــدر

النفطي ــة ف ــي ع ــام  2020م نح ــو  369ملي ــار

2020م حوال ــي  782ملي ــار ري ــال منخفض ــاً عن

ف ــي الميزاني ــة وبنس ــبة  10.9%مقارن ــة بالعام

أي م ــا نس ــبته 6.1%؛ ويع ــود ذل ــك بش ــكل

2019م ،ويع ــود ذل ــك بش ــكل رئي ــس إل ــى

رئي ــس ،إل ــى تراج ــع اإلي ــرادات النفطي ــة الت ــي

تحصي ــل أرب ــاح اس ــتثنائية م ــن اس ــتثمارات

س ــجلت نح ــو  413ملي ــار ري ــال ،أي بانخف ــاض

الحكوم ــة خ ــال الع ــام 2020م ،إل ــى جان ــب

نس ــبته  19.5%عن المق ــدر في الميزانية (100

تنفي ــذ بع ــض المب ــادرات اإلضافي ــة خ ــال عام

ملي ــار ري ــال) ،و 30.5%مقارن ــة بالع ــام 2019م

2020م لمواجه ــة تداعي ــات الجائح ــة به ــدف

ويعزى ه ــذا االنخفاض ،إلى
( 181ملي ــار ري ــال)ُ .

تعزي ــز وتنمي ــة اإليرادات غي ــر النفطي ــة وضمان

التراجع في أس ــعار وإنت ــاج النفط متأثراً بتقلبات

ا س ــتدامتها.

أس ــواق النف ــط في ظ ــل ظ ــروف الجائحة.

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية
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إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ 2020م
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وفيمــا يلــي تفاصيــل بنــود اإليــرادات الرئيســة وفقــاً لتصنيــف إحصــاءات ماليــة
الحكومــة (:)GFS 2014
اإليرادات الضريبية

انخفض ــت اإلي ــرادات الضريبي ــة بش ــكل حاد

بلغ ــت إيـــرادات الضرائـــب علـــى الســـلع

لتط ــورات النش ــاط االقتص ــادي ف ــي أوق ــات

ري ــال مرتفع ــة بنس ــبة  15.2%ع ــن تقدي ــرات

خ ــال الرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام 2020م نتيج ـ ًـة
اإلغالق وتطبيق من ــع التجول ضمن اإلجراءات
الوقائي ــة

لمواجه ــة

الجائح ــة،

باإلضاف ــة

إل ــى تأثي ــر مب ــادرات تخفي ــف األث ــر المال ــي

واالقتص ــادي المتمثل ــة فـ ـ ــي إعف ــاء وتأجي ــل
بعـ ـ ــض المسـ ـ ــتحقات الحكوميـ ـ ــة والت ــي ت ــم

تمدي ــد بعضها ،حيث س ــاهمت هذه التطورات

ف ــي انخف ــاض اإلي ــرادات الضريبي ــة ف ــي الرب ــع

الثان ــي م ــن 2020م بنح ــو  69%مقارنة بالفترة
المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق .ولمواجه ــة

الجائحة واحت ــواء تداعياتها على المالية العامة،

ت ــم خ ــال النص ــف الثان ــي م ــن الع ــام 2020م

رف ــع نس ــبة ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة م ــن 5%

إل ــى  .15%إذ س ــاهمت ه ــذه الزي ــادة بارتف ــاع
اإلي ــرادات الضريبي ــة ف ــي الع ــام  2020بنس ــبته
 13.1%مقارن ــة بالميزاني ــة لتصل لحوالي 226

ملي ــار ريال.

وحقق ــت الضرائـــب على الدخـــل واألرباح

والمكاسب الرأســـمالية لعام 2020م ارتفاعاً

بالمقدر ف ــي الميزانية،
نس ــبته  10.6%مقارن ـ ًـة
ّ

حي ــث بلغت حوالي  18ملي ــار ريال ،ويعود ذلك

إل ــى تحصي ــل مبالغ غي ــر متكررة تخص س ــنوات
ً
نتيجة إع ــادة تقييم اإلق ــرارات ومبادرة
س ــابقة

والخدمـــات لع ــام 2020م حوال ــي  163ملي ــار

ويعزى ذلك بش ــكل رئيس إلى ارتفاع
الميزانيةُ ،

المقدر
إي ــرادات ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة ع ــن
ّ

لها بالميزانية بنس ــبة 65%؛ وذل ــك نتيجة لرفع

نس ــبة ضريب ــة القيمة المضافة إل ــى  .15%كما
تج ـ ُـدر اإلش ــارة إل ــى أن المقاب ــل المال ــي عل ــى
العمال ــة الوافدة وعل ــى المرافقين بلغ نحو 37
مليار ري ــال منخفضاً بنس ــبة  24.2%عن المقدر

بالميزاني ــة مدفوع ــاً بإعف ــاء المقاب ــل المال ــي
عل ــى العمال ــة الواف ــدة ف ــي القط ــاع الخ ــاص

لم ــدة  4أش ــهر ضم ــن اإلج ــراءات التحفيزي ــة
به ــدف التخفي ــف م ــن اآلث ــار االقتصادي ــة على
القط ــاع الخ ــاص حي ــال تداعي ــات الجائحة.

بينم ــا س ــجلت الضرائـــب علـــى التجـــارة

والمعامـــات الدوليـــة (الرس ــوم الجمركي ــة)

ارتفاعاً نس ــبته  8.9%ع ــن المقدر في الميزانية،

لتس ــجل نح ــو  18ملي ــار ري ــال .ويع ــزى ذل ــك
االرتف ــاع ،إلى رفع رس ــوم ال ــواردات على بعض
ـدءا م ــن يوني ــو 2020م.
الس ــلع ب ـ ً

س ــجلت إي ــرادات الضرائب األخرى (ومنها:

ال ــزكاة) لع ــام  2020م حوال ــي  27ملي ــار ري ــال

بارتفاع نس ــبته  5.2%ع ــن المقدر في الميزانية.

اإلفص ــاح واإلعف ــاء م ــن الغرامات خ ــال العام
2020م.
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اإليرادات األخرى
حي ــث بل ــغ متوس ــط إنت ــاج النف ــط خ ــال العام

بل ــغ إجمال ــي اإلي ــرادات األخرى ف ــي العام

 9.2ملي ــون برميل يومياً  ،وبلغ متوس ــط أس ــعار

2020م حوال ــي  555ملي ــار ري ــال منخفضاً عما

نف ــط برنت  42دوالر للبرميل في عام 2020م،

ُق ـ ّـدر ل ــه ف ــي بداي ــة الع ــام بحوال ــي 12.2%

مقارنة بمتوس ــط إنت ــاج  9.8مليون برميل يومياً

ويع ــود الس ــبب الرئي ــس ف ــي االنخف ــاض إل ــى

ومتوس ــط س ــعر حوال ــي  64.4دوالر للبرمي ــل

تراج ــع اإلي ــرادات النفطي ــة بنح ــو  19.5%نتيجة

ف ــي ع ــام 2019م.

لتقلب ــات أس ــواق النف ــط المتأث ــرة بالجائح ــة،

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية

(مليار ريال)
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المبادرات/الحزم التحفيزية لمواجهة جائحة «كوفيد  »19 -على جانب اإليرادات
نظـــراً إلـــى متانة المركز المالي للمملكـــة وانخفاض ديونها الحكومية حســـب تصنيف وكاالت

التصنيـــف االئتمانـــي ،اتخذت الحكومـــة مجموعة من اإلجـــراءات االحترازية والمبـــادرات التحفيزية
لمواجهـــة أزمـــة «كوفيـــد  »19 -واحتواء تداعياتهـــا االقتصادية ،والتي تضمنـــت إعفاءات وتأجيل
بعض المســـتحقات الحكوميـــة كما يلي:

•تأجيل سداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
•تأجيل سداد إقرارات الضريبة االنتقائية.
•تأجي ــل س ــداد ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة عبر
الجم ــارك لتك ــون م ــن خ ــال اإلقرار.

•تأجيل س ــداد الضريبة االنتقائية عبر الجمارك
لتك ــون من خالل اإلقرار.

•تعجي ــل س ــداد طلب ــات االس ــترداد لضريب ــة
القيم ــة المضاف ــة والفح ــص الحق ــاً.

•تأجيل تقديم اإلقرارات الزكوية.
•تأجيل مهلة تقديم إقرارات ضريبة الدخل.
•من ــح الش ــهادات الزكوية بال قي ــود عن فترة
إق ــرار 2019م ،والموافقة عل ــى كل طلبات
ش ــهادات اإلف ــراج ع ــن العق ــود الخاص ــة

بال ــزكاة والضريبة.

•تأجيل تنفيذ إج ــراءات إيقاف الخدمات والحجز
على األموال للمكلفين الغير ملتزمين بسداد

الضريبة والزكاة في الموعد النظامي.

•اإلعف ــاء الجزئ ــي م ــن المقاب ــل المال ــي على
الوافدي ــن المنتهي ــة إقاماتهم من  18مارس

 2020م وحت ــى  30يولي ــو  2020م ،وذل ــك

م ــن خ ــال تمدي ــد فت ــرة اإلقام ــات الخاص ــة
به ــم لمدة أربع ــة أش ــهر دون مقابل.

•تمكي ــن أصح ــاب العم ــل من اس ــترداد رس ــوم
تأش ــيرات العم ــل المص ــدرة الت ــي لم تس ــتغل
خ ــال م ــدة حظ ــر الدخ ــول والخ ــروج م ــن
المملك ــة حت ــى ف ــي ح ــال ختمه ــا ف ــي ج ــواز

الس ــفر ،أو تمديده ــا لم ــدة ثالث ــة أش ــهر دون

مقا بل .

•تمكي ــن أصح ــاب العمل من تمديد تأش ــيرات
الخ ــروج والع ــودة الت ــي ل ــم تس ــتغل خ ــال
م ــدة حظ ــر الدخ ــول والخ ــروج م ــن المملكة
لم ــدة ثالث ــة أش ــهر دون مقابل.

•تأجي ــل دف ــع بع ــض رس ــوم الخدم ــات
الحكومي ــة والرس ــوم البلدي ــة المس ــتحقة
على منش ــآت القطاع الخ ــاص ،وذلك لمدة
ثالثة أش ــهر ،ووضع المعايي ــر الالزمة لتمديد

فت ــرة التأجي ــل لألنش ــطة األكث ــر تأث ــراً.
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ب.

النفقـــــات

بل ــغ إجمال ــي النفق ــات الفعلي ــة لع ــام

لمواجهة جائح ــة «كوفيد  )»19 -لرفع جاهزية

الميزاني ــة المعتم ــدة بنح ــو  56( 5.5%ملي ــار

تداعي ــات الجائحة ،وتعجيل س ــداد مس ــتحقات

القطاع ــات الصحية واألمني ــة وغيرها للحد من

2020م نح ــو  1,076ملي ــار ري ــال مرتفع ــاً ع ــن

القط ــاع الخ ــاص ،باإلضافة إلى دع ــم العاملين

ري ــال)؛ مدفوع ــاً بزي ــادة النفق ــات التش ــغيلية

بشـ ــكل مباشـر والذيـن ليسـ ــوا تحـت مظلـة أي

بنح ــو  74( 8.7%ملي ــار ري ــال)؛ نتيج ــة لتلبي ــة

شـ ــركة ومسـجلين لـ ــدى الهيئـ ــة العامـة للنقـل

المتطلب ــات االس ــتثنائية لمواجه ــة الجائح ــة

فـ ــي أنشـ ــطة نقـ ــل الـ ــركاب ،وكذل ــك دع ــم

م ــن خ ــال اعتماد مبال ــغ إضافي ــة لدعم قطاع

مب ــادرات برنامج اإلس ــكان.

الصح ــة والقطاع ــات المتض ــررة ،ع ــاوة عل ــى

تعجي ــل س ــداد مس ــتحقات القط ــاع الخ ــاص.

وقد س ــعت المملكة إلى الح ــد من انحراف

فيم ــا ش ــهدت النفق ــات الرأس ــمالية انخفاض ــاً

النفق ــات الفعلي ــة بش ــكل كبي ــر ع ــن الميزاني ــة

بنح ــو  18( 10.4%ملي ــار ري ــال)؛ نتيج ــة لخف ــض

المعتم ــدة وذلك عن طريق إع ــادة توجيه بعض

اعتم ــادات بعض مبادرات برام ــج تحقيق الرؤية

المبال ــغ المخصصة في الميزاني ــة المعتمدة بين

والمش ــاريع الكب ــرى ،وإلغاء أو تأجي ــل أو تمديد

الجه ــات الحكومي ــة ،حي ــث بل ــغ إجمال ــي الوف ــر

الم ــدة الزمني ــة لبع ــض المب ــادرات والمش ــاريع

المتحق ــق نح ــو  80ملي ــار ري ــال تش ــمل خف ــض

الرأس ــمالية.

وتأجي ــل ف ــي اعتم ــادات برام ــج تحقي ــق الرؤي ــة
والمش ــاريع الكبرى ،وإيقاف بدل غالء المعيش ــة

وق ــد بلغت جمي ــع المبال ــغ اإلضافية على

ـدءا من ش ــهر يوني ــو لع ــام 2020م.
بـ ً

الميزاني ــة المعتم ــدة خ ــال الع ــام نح ــو 136

ملي ــار ري ــال (منه ــا  70ملي ــار ري ــال مخصص ــات

مقارنة النفقات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية
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النفقات التشغيلية
بلغ ــت النفق ــات التش ــغيلية ف ــي الع ــام

2020م نح ــو  921ملي ــار ري ــال مرتفع ــة بنس ــبة

 74( 8.7%مليار ري ــال) عن الميزانية المعتمدة،
مدفوع ــة بالتدخ ــات الت ــي تم ــت خ ــال العام
لمواجه ــة الجائح ــة ،حي ــث ارتف ــع الص ــرف على

ب ــاب الس ــلع والخدم ــات بنس ــبة 63( 45.2%
ملي ــار ري ــال)؛ متأث ــراً بش ــكل رئيس بالسياس ــات

واإلج ــراءات المتخذة على جان ــب النفقات في
ظ ــل الجائحة.

كم ــا ارتف ــع الص ــرف عل ــى ب ــاب اإلعان ــات

بنح ــو  11( 61.1%مليار ري ــال) مقارنة بالميزانية
المعتم ــدة؛ ويع ــود ذل ــك بش ــكل رئي ــس إل ــى
اإلنف ــاق اإلضاف ــي عل ــى برنام ــج اإلس ــكان.

باإلضاف ــة إل ــى ارتف ــاع الصرف على ب ــاب المنح

بنح ــو  3( 273.9%مليار ري ــال) مقارنة بالميزانية
المعتم ــدة؛ وش ــمل ذل ــك ارتف ــاع المن ــح

للمنظم ــات الدولي ــة حي ــث أس ــهمت المملكة

للمنظم ــات الدولية لمس ــاعدة البلدان األخرى

ف ــي احت ــواء ومواجه ــة تداعيات الجائح ــة .كما
ارتف ــع الص ــرف على ب ــاب المصروف ــات األخرى

بنس ــبة  12( 13.6%ملي ــار ري ــال)؛ مدفوع ــاً

بارتف ــاع الص ــرف عل ــى النفقات الطارئ ــة ومنها

نفق ــات ع ــودة المواطني ــن والمواطن ــات م ــن

الخ ــارج ف ــي ظ ــل تفش ــي الجائح ــة عالمياً.

وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ش ــهد ب ــاب تعويض ــات

العاملي ــن انخفاض ــاً بنح ــو  9( 1.8%ملي ــار ريال)

ع ــن الميزاني ــة المعتم ــدة؛ نتيج ــة إيق ــاف ب ــدل
غالء المعيش ــة من ش ــهر يونيو لع ــام 2020م.

كما انخفض الص ــرف على باب نفقات التمويل

بنس ــبة  6( 20.1%مليار ري ــال) مقارنة بالميزانية
المعتم ــدة ،نتيج ــة انخفاض أس ــعار الفائدة بين
البن ــوك الس ــعودية (الس ــايبور) بش ــكل كبي ــر

خ ــال العام 2020م تزامناً مع انخفاض أس ــعار

الفائ ــدة األمريكية.

خ ــال ع ــام 2020م بتقديم المن ــح والمعونات

النفقات الرأسمالية
بل ــغ إجمال ــي النفق ــات الرأس ــمالية ف ــي

نهاي ــة ع ــام 2020م حوال ــي  155ملي ــار ري ــال
بانخف ــاض نس ــبته  18( 10.4%ملي ــار ري ــال) عن

الميزاني ــة المعتم ــدة وذلك في ظ ــل الظروف
االقتصادي ــة االس ــتثنائية الت ــي ش ــهدها الع ــام

المال ــي 2020م؛ حي ــث عمل ــت الحكوم ــة على
خف ــض اعتمادات بعض مب ــادرات برامج تحقيق

الرؤي ــة والمش ــاريع الكب ــرى ،وإلغ ــاء أو تأجي ــل
أو تمدي ــد الم ــدة الزمني ــة لبع ــض المب ــادرات

والمش ــاريع الرأس ــمالية.
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أهم البرامج والمبادرات
ـتكماال لتنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة الداعمــة لتوجهــات رؤيــة المملكــة ،2030
اسـ
ً

عملــت الحكومــة علــى اســتكمال تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات التابعــة لهــا خــال العــام

2020م ،باإلضافــة إلــى اإلنفــاق علــى منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة.
•برامج تحقيق الرؤية
س ــعت حكوم ــة المملك ــة إل ــى االلت ــزام

مش ــاريعها ومبادراته ــا كنتيج ــة إلع ــادة ترتي ــب

ومواصل ــة العم ــل عل ــى إنجازه ــا م ــع األخ ــذ

وتبعاته ــا .وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن الميزاني ــة

بتحقي ــق مس ــتهدفات رؤي ــة المملك ــة 2030

باالعتب ــار تحدي ــات الجائح ــة خ ــال الع ــام
2020م وم ــا تبعه ــا م ــن خف ــض لمخصص ــات

برام ــج تحقي ــق الرؤي ــة وتمدي ــد أو تأجيل بعض

أولوي ــات اإلنف ــاق وتوجيهه لمواجه ــة الجائحة
المعتمدة لبرام ــج تحقيق الرؤية للعام 2020م

بلغ ــت ف ــي بداية العام  80ملي ــار ريال تم صرف
م ــا نس ــبته .86%

•برنامج اإلسكان
يه ــدف برنام ــج اإلس ــكان إل ــى تقدي ــم

وتتمث ــل أبرز منج ــزات برنامج اإلس ــكان خالل

تمل ــك المن ــازل المناس ــبة أو االنتف ــاع بها وفق

للمس ــاكن على مدى الـ  4س ــنوات الماضية من

حل ــول س ــكنية تمك ــن األس ــر الس ــعودية م ــن

احتياجاته ــم وقدراته ــم المادي ــة وتحس ــين

الظ ــروف لألجيال الحالية والمس ــتقبلية ،وذلك
م ــن خ ــال توفي ــر حل ــول تمويلي ــة مدعوم ــة
ومالئم ــة بالت ــوازي مع زيادة الع ــرض للوحدات

الس ــكنية بأس ــعار مناس ــبة وتنفي ــذ برام ــج

متخصص ــة إلس ــكان الفئ ــات األكث ــر حاج ــة في

المجتمع وتطوير البيئة التش ــريعية والتنظيمية
لقط ــاع اإلس ــكان وتعظي ــم األث ــر االقتص ــادي

من ــه وتعزي ــز جاذبيت ــه للقط ــاع الخ ــاص وتنمي ــة
المحت ــوى المحل ــي مما ي ــؤدي إلى خل ــق مزيد

م ــن فرص العم ــل وتنويع القاع ــدة االقتصادية
للمملك ــة.

الع ــام 2020م بارتف ــاع نس ــبة تمل ــك المواطنين
 47%إل ــى  60%متج ــاوز النس ــبة المس ــتهدفة
بنس ــبة  .8%باإلضاف ــة إل ــى إلغ ــاء م ــدة االنتظار
للدع ــم الس ــكني م ــن  15ع ــام والتح ــول إل ــى
االس ــتحقاق الف ــوري م ــن خ ــال منصة س ــكني

وتوفي ــر حلول س ــكنية وتمويلية تص ــل إلى 834
ألف أسرة بينها  310آالف أسرة سكنت منازلها.

كما تم توفير السكن المالئم لألسر األشد حاجة
بنظ ــام االنتف ــاع عب ــر تقدي ــم أكث ــر م ــن  46أل ــف
وح ــدة س ــكنية ف ــي مختل ــف مناط ــق المملكة

وذلك بالش ــراكة مع القطاع غير الربحي .كما تم

تفعيل الش ــراكة مع القط ــاع الخاص وتطوير أكثر

م ــن  141ألف وحدة س ــكنية.
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•مبادرات تعزيز وتطوير الرعاية الصحية
ف ــي ظ ــل الظ ــروف االس ــتثنائية الت ــي

المجان ــي للمواطني ــن والمقيمي ــن والزائري ــن

ش ــهدها الع ــام 2020م ،كان ــت األولوي ــة

والتوس ــع ف ــي عملي ــات الفح ــص ،يأت ــي ذل ــك

األس ــمى لحكوم ــة المملك ــة الحف ــاظ عل ــى

بجان ــب اس ــتمرار الجهود الحكومي ــة في تقديم

صح ــة وحي ــاة المواطني ــن والمقيمي ــن حيث تم

لقاح ــات «كوفي ــد  .»19 -وبالنظ ــر إلى الصرف

العم ــل على توفي ــر المتطلبات المالي ــة الالزمة

الفعل ــي عل ــى متطلب ــات الخدم ــات الصحي ــة

لدع ــم جاهزي ــة القط ــاع الصح ــي والح ــد م ــن

فق ــد ش ــهد ارتفاعاً لعام 2020م بنس ــبة 11%

انتش ــار الفي ــروس ،باإلضافة إل ــى تقديم العالج

مقارن ـ ًـة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق.

•منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية
نظ ــراً ألهمي ــة أوج ــه اإلنف ــاق االجتماع ــي
في ضمان مس ــتوى معيشي كريم للموطنين؛
أول ــت الحكوم ــة اإلنف ــاق االجتماع ــي اهتماماً
كبي ــراً ف ــي هي ــكل اإلنف ــاق العام ،حيث اس ــتمر
الص ــرف عل ــى منظوم ــة الدع ــم واإلعان ــات
االجتماعي ــة م ــن خ ــال اإلنف ــاق عل ــى البرام ــج
والقطاع ــات ذات العائ ــد االجتماع ــي كالصرف
عل ــى الضم ــان االجتماع ــي ومكاف ــآت الطالب
باإلضاف ــة إلى اإلنف ــاق على التعلي ــم والصحة،
بالتزام ــن م ــع رف ــع وتطوي ــر فاعلي ــة اإلنف ــاق
االجتماع ــي لتحقي ــق األه ــداف االقتصادي ــة
واالجتماعي ــة .حي ــث بل ــغ المنص ــرف الفعل ــي
في نهاي ــة الع ــام 2020م لمخصصات الضمان

االجتماع ــي نحو  27مليار ريال ،كما بلغ إجمالي
المنص ــرف عل ــى مكاف ــآت الطلب ــة الملتحقي ــن
بالتعلي ــم الجامع ــي بداخ ــل المملك ــة نح ــو 14
ملي ــار ريال.
وبالنظ ــر إل ــى حس ــاب المواط ــن فه ــو
ُيعن ــى بتخفي ــف أث ــر اإلصالح ــات االقتصادي ــة
عل ــى األس ــر الس ــعودية ورف ــع كف ــاءة الدع ــم

الحكومي وتش ــجيع ترش ــيد اس ــتهالك الطاقة
والمي ــاه ،وذل ــك م ــن خ ــال إع ــادة توجي ــه
المناف ــع الحكومي ــة للفئ ــات المس ــتحقة له ــا.
وتجدر اإلش ــارة إل ــى أن المنصرف الفعلي خالل
الع ــام 2020م بل ــغ  25ملي ــار ري ــال.
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األداء الفعلي للميزانية العامة خالل عام 2020م

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

ميزانية
2020

فعلي
2020

التغير
%

833

782

-6.1%

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

16

18

10.6%

الضرائب على السلع والخدمات

142

163

15.2%

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

16

18

8.9%

ضرائب أخرى

26

27

5.2%

633

555

-12.2%

513

413

-19.5%

اإليرادات
إجمالي اإليرادات
الضرائب

اإليرادات األخرى
منها :اإليرادات النفطية

200

13.1%

226

النفقات
1,020

1,076

5.5%

إجمالي النفقات

تعويضات العاملين

504

495

-1.8%

السلع والخدمات

140

203

45.2%

نفقات تمويل

31

24

-20.1%

اإلعانات

17

28

61.1%

المنح

1

4

273.9%

المنافع االجتماعية

69

69

0.7%

مصروفات أخرى

85

97

13.6%

173

155

-10.4%

المصروفات (النفقات التشغيلية)

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

847

921

8.7%

عجز الميزانية
عجز الميزانية
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-187

-6.4%

-294

-11.2%

-

الدين واألصول
الدين

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

754

854

-

26.0%

32.5%

-

346

359

المصــدر :وزارة المالية
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المنصرف على القطاعات
وعلـــى جانـــب األداء الفعلـــي للنفقـــات

علـــى مســـتوى القطاعـــاتُ ،يالحـــظ ارتفـــاع
اإلنفـــاق الفعلـــي بنهايـــة العـــام 2020م
علـــى قطـــاع الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة
المعتم ــدة
بنس ــبة  14.0%مقارن ـ ًـة بالميزاني ــة ُ

مدعومـــاً بارتفـــاع الصـــرف علـــى النفقـــات
الطبيــة فــي ظــل الجائحــة ،كمــا ارتفــع اإلنفــاق
ً
نتيجـــة
علـــى قطـــاع التعليـــم بمعـــدل 6.1%

للجهـــود المســـتمرة فـــي مواجهـــة تداعيـــات

الجائحـــة التـــي شـــملت العمليـــة التعليميـــة
وشـــمل ذلـــك اســـتكمال التعليـــم للطـــاب

والطالبـــات مـــن خـــال منصـــة «مدرســـتي»
للتعلـــم اإللكترونـــي باإلضافـــة إلـــى إنشـــاء

قنــوات تعليميــة فضائيــة؛ حيــث ّ
مثــل إجمالــي
اإلنفـــاق علـــى هذيـــن القطاعيـــن حوالـــي
 36.8%م ــن إجمال ــي النفق ــات الفعلي ــة ف ــي
عـــام 2020م.
كم ــا ارتف ــع الص ــرف الفعل ــي عل ــى قط ــاع
البنـــود العامـــة بنســـبة  11.2%مدعومـــاً
بارتفـــاع الصـــرف علـــى مخصـــص مصروفـــات
الطــوارئ .وعلــى الجانــب اآلخــر ،تراجــع الصــرف
الفعل ــي عل ــى قطاع ــي الم ــوارد االقتصادي ــة
والخدمــات البلديــة بحوالــي  37.1%و11.6%
عل ــى التوال ــي.

النفقات الفعلية للقطاعات لعام 2020م
(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)

اإلدارة العامة

ميزانية
2020
28

فعلي
2020

العسكري

182

204

12.2%

األمن والمناطق اإلدارية

102

115

12.4%

الخدمات البلدية

54

47

-11.6%

التعليم

193

205

6.1%

الصحة والتنمية االجتماعية

167

190

14.0%

الموارد االقتصادية

98

61

-37.1%

التجهيزات األساسية والنقل

56

60

7.1%

البنود العامة

141

156

11.2%

1,020

1,076

5.5%

القطاع

المجموع
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

36

التغير
%
29.3%

المصــدر :وزارة المالية
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ج.

العجز والدين والتمويل
فـي ضـوء مـا شـهده العـام المالـي 2020م مـن أوضـاع اقتصاديـة اسـتثنائية ناتجـة
عـن الجائحة ،ســجل عجــز الميزانيــة الفعلــي فــي نهايــة العــام 2020م نحــو  294مليــار
ريــال أي مــا يعــادل  11.2%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي ،مقابــل نحــو  187مليــار ريــال
أي مــا يعـادل  6.4%مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي فـي الميزانيـة المعتمـدة .وتمثل هذه
الزيــادة فــي العجــز اســتجابة الحكومــة لاللتزامــات اإلضافيــة التــي تطلبتهــا الجائحة.
ولتموي ـ ــل العج ـ ــز واالحتياجات التمويلي ـ ــة
األخرى ،اتبع ـ ــت الحكومــة سياس ـ ــات تمويليــة
متنوع ـ ــة م ـ ــا بي ـ ــن إص ـ ــدارات الدي ـ ــن المحلي ـ ــة
والخارجي ـ ــة والس ـ ــحب م ـ ــن االحتياطي ــات
الحكوميـ ــة لـ ــدى البنـ ــك المركـ ــزي السـعودي.
حيث بلـ ــغ إجمالـ ــي اإلصدارات الحكوميـة 220
مليـ ــار ريـال وذلــك بإجمال ـ ــي إصــدارات إضافيــة
عــن الخط ـ ــة المعتمــدة بمقدار  100مليار ريال
(تشـ ــمل سـداد مدفوعـات أصـل الديـن بحوالـي
 44مليـ ــار ريـ ــال) ،منه ــا م ــا نس ــبته  79.2%من
اإلص ــدارات المحلي ــة وحوال ــي  20.8%م ــن
اإلص ــدارات الخارجي ــة .وبذل ــك ُيش ــكل الدي ــن

المحل ــي م ــن إجمال ــي المحفظ ــة م ــا يع ــادل
 503ملي ــار ري ــال بينم ــا يش ــكل الدي ــن الخارج ــي
حوال ــي  351ملي ــار ري ــال .وعلي ــه بل ــغ إجمالـ ــي
رصيـ ــد الديـ ــن العام  854مليـار ريـ ــال فـي نهاية
ع ــام 2020م (مـ ــا يعـ ــادل  32.5%مـ ــن الناتـ ــج
المحل ــي اإلجمال ــي) ،وه ــو أعل ــى م ــن حج ــم
الدي ــن المخط ــط ل ــه ف ــي الميزاني ــة المعتمدة

البال ــغ نحو  754مليار ري ــال ويعادل  26.0%من
النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي.
كم ــا ارتف ــع متوس ــط أج ــل االس ــتحقاق
لمحفظ ــة الدي ــن الع ــام ليصل إل ــى حوالي 9.4
ً
مقارنة بنحو
س ــنوات في نهاية الع ــام 2020م

 8.7س ــنوات في العام 2019م .وبلغ متوسط
أس ــعار العائ ــد إلجمال ــي اإلص ــدارات المحلي ــة
والخارجي ــة حت ــى نهاية الع ــام 2020م ما يقارب
 2.8%بإجمال ــي نفق ــات تموي ــل تع ــادل حوالي
 24ملي ــار ري ــال وه ــي أق ــل من المق ــدر لها في
ميزاني ــة الع ــام 2020م بحوال ــي  6ملي ــار ري ــال،
حي ــث ت ــم تقدي ــر نفق ــات التموي ــل بحوال ــي 31
ملي ــار ري ــال وبمتوس ــط عائ ــد يع ــادل .4.1%
ويع ــود ذل ــك إل ــى انخف ــاض أس ــعار الفائ ــدة
بين البنوك الس ــعودية (الس ــايبور) بش ــكل كبير
خالل الع ــام 2020م تزامناً مع انخفاض أس ــعار
الفائ ــدة األمريكي ــة والت ــي انخفض ــت بحوال ــي
 100نقطة أس ــاس من ــذ بداية الع ــام 2020م.
ه ــذا باإلضافة إلى تنويع محفظ ــة الدين العام
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واالس ــتفادة م ــن منهجي ــات التموي ــل البدي ــل

التمويليـ ــة .حيث بلغـت االحتياطيات الحكوميـة

كالتموي ــل من خ ــال وكاالت ائتمان الصادرات.

بنهايـة عـام 2020م نحـو  359مليـار ريـال مقابـل

كمـ ــا تـم اسـتخدام حوالـ ــي  111مليـار ريـال

 470مليـ ــار ريـ ــال فـ ــي نهاية عام 2019م.

مـن رصيـ ــد االحتياطيات الحكوميـة لـدى البنـك
المركـ ــزي السـ ــعودي لتغطيـ ــة االحتياج ــات

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين العام في نهاية العام 2020م مع الميزانية
(مليار ريال)

ميزانية
2020

فعلي
2020

حجم الدين العام في نهاية العام

754

854

إجمالي إصدارات الدين

120

220

إجمالي اإلصدارات المحلية

86

174

إجمالي اإلصدارات الخارجية

34

46

121

111

إجمالي السحوبات من االحتياطيات الحكومية
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
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