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مقدمــة

يســر وزارة الماليــة أن تصــدر بيــان الميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 2021م 

والــذي يعــرض تفاصيــل الميزانيــة المعتمــدة، وأبــرز التطــورات الماليــة واالقتصاديــة 

لعــام 2020م واإلطــار المالــي واآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد وأهــم التحديــات علــى 

المــدى المتوســط. 

ــوزارة فــي اإلفصــاح المالــي والشــفافية فــي إطــار  ــان اســتمرارًا لنهــج ال ــل البي ويمث

العمــل علــى تطويــر إعــداد وتنفيــذ الميزانيــة العامــة للدولــة ورفــع كفــاءة إدارة الماليــة 

العامــة. ويتبــع تبويــب البيانــات الماليــة الــواردة فــي هــذه الوثيقــة دليــل إحصــاءات ماليــة 

الحكومــة )GFSM 2014( الصــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي 

موحــد، ووفقــًا لألســاس النقــدي.
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الملخص التنفيذي

اليقين  عـدم  وحالـة  2020م  الحـالي  للعـام  االستثنـائيـة  االقتصـاديـة  الظروف  ظـل  في 
المصاحبـة ألزمـة  »كوفيد-19« وتبعـاتهـا، الزال االقتصاد العالمي يعاني من آثـارهـا مع احتمـال 
تردي األوضاع مع تفشي موجة ثانية للجائحة. وفي ظل صعوبة توقع المدة الزمنية الالزمة 
للتعافي من األزمة، تأتي ميزانية عام 2021م للتأكيد على توفير كافة الســـــبل للتعامل مع 
الـدعم واإلعـانـات االجتمـاعيـة  النمو االقتصادي، وتعزيز منظومـة  األزمة واستعـادة وتيرة 
واالستقرار  النمو  بين  الموازنة  في  مالئمة  أكثر  سياسات  وتبني  األساسية،  والخـدمـات 
االقتصادي واالسـتدامة المالية علــى المــدى المتوســط والطويــل، مع االستمرار في جهود 
تنمية اإليرادات غير النفطية ورفع كفاءة اإلنفاق، وزيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص. 

ويمكن توضيح أهم التطورات والتحديات ومالمح الميزانية المعتمدة في النقاط التالية: 

تمثل رؤية المملكة 2030 مرحلة تحول رئيسة لالقتصاد السعودي وانطالقة جديدة نحو   •
المستقبل. حيث قامت الحكومة خالل السنوات الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية 
االقتصادية،  القاعدة  لتنويع  والمبادرات  والمالية  واالقتصادية  الهيكلية  واإلصالحات 
وقد ساهمت هــذه المبــادرات فــي حفز معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
المســتهدفة  الخاص واألنشــطة االقتصاديــة  القطاع  أداء  وظهرت بشكل واضح على 
بنهايــة العــام 2019م، واستمرت وتيرة النشاط في الشهرين األولين من العام 2020م. 
كمــا كان لهــذا التحــول دور كبيــر في تعزيز قدرة االقتصاد على الصمود وقت األزمــة مــع 
تفشي جائحة »كوفيد-19« التي أثرت سلبًا على اقتصادات دول العالم ومنها المملكة، 
وخاصة فيما يتعلق باالســتثمار في البنى التحتية للتقنية التي مكنت الحكومة والقطاع 
الخــاص مــن االســتجابة الســريعة لتحــول نمــط العمــل الحضــوري إلــى نمــط العمــل عــن 
بعــد بشــكل أكثــر مرونــة. كمــا كان لتداعيــات األزمة تأثيــر كبيــر علــى الماليــة العامــة خاصــة 
فيمــا يتعلــق بانخفــاض اإليــرادات وتحديــدًا النفطيــة منهــا التــي مــن المتوقــع أن تغطــي 
خــالل العــام الحالــي مانســبته %84 فقــط مــن تعويضــات العامليــن، إال أن مبادرات تنمية 
اإليرادات غير النفطية التــي طبقــت خــالل األعــوام الماضيــة ساهمت فــي تعويــض جــزء 
كبيــر مــن ذلــك االنخفــاض، باإلضافــة إلــى تمكيــن الحكومــة مــن تبنــي سياســات تحفيزيــة 

لمواجهــة تداعيــات الجائحــة علــى اقتصــاد المملكــة.
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أظهرت بيانات النصف األول من العام 2020م كما ُنشر من قبل الهيئة العامة لإلحصاء   •
تراجعــًا للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة %4.0، حيــث شــهد الناتــج النفطــي 
الحقيقــي تراجعــًا بمعــدل %4.9 نتيجــًة لخفــض إنتــاج النفــط بشــكل كبيــر فــي الربــع الثانــي 
ــر النفطــي الحقيقــي  مــن العــام 2020م التزامــًا باتفاقيــة )أوبــك+(. كمــا شــهد الناتــج غي
خــالل النصــف األول مــن العــام 2020م تراجعــًا بمعــدل %3.3، وهــو أقــل انخفاضــًا مــن 
التوقعــات المحليــة والدوليــة بالنســبة القتصــاد المملكــة كمــا يعتبــر مــن األقــل تراجعــًا 
مقارنــة بالــدول األخــرى وباألخــص دول مجموعــة العشــرين نتيجــة لآلثــار اإليجابيــة لحزمــة 
اإلجــراءات الفعالــة التــي اتخذتهــا الحكومــة للتصــدي لألزمــة صحيــًا وماليــًا واقتصاديــًا. 
وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى توقــع تراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة 
%3.7 فــي عــام 2020م، مدفوعــًا بانخفــاض كل مــن القطــاع النفطــي وغيــر النفطــي، 
فــي حيــن تشــير توقعــات معــدل التضخــم إلــى ارتفاعــه لكامــل العــام 2020م بمتوســط 
%3.7 كمحصلــة لتأثيــرات مختلفــة علــى جانبــي العــرض والطلــب مثــل رفــع نســبة ضريبــة 

القيمــة المضافــة إلــى 15%.

الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي  إلــى نمــو  تشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2021م   •
بحوالــي %3.2 مدفوعــًا بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصاديــة خــالل العــام، 
ــز دور القطــاع الخــاص ليكــون المحــرك الرئيــس  حيــث ســتواصل الحكومــة جهودهــا لتعزي
للنمــو االقتصــادي ودعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، بالتزامــن مــع مواصلــة 
الحكومــة لتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة لتنويــع االقتصــاد مــن خــالل برامــج رؤيــة المملكــة 
2030 وتحســين بيئــة األعمــال وفتــح آفــاق جديــدة أمــام االســتثمار المحلــي واألجنبــي، 
إضافــًة إلــى الــدور اإليجابــي المتوقــع إلنفــاق الصناديــق التنموية وتنفيذ المشــاريع الكبرى 

ــة المملكــة 2030 األخــرى. وبرامــج التخصيــص وبرامــج تحقيــق رؤي

فــي ضــوء مــا شــهده االقتصــاد العالمــي مــن آثــار ســلبية ألقــت بكاهلهــا علــى النمــو   •
االقتصــادي والماليــة العامــة خــالل العــام الحالــي فــي مختلــف دول العالــم ومــن ضمنهــا 
المملكــة نتيجــة تبعــات الجائحــة وانخفــاض أســعار النفــط، فقــد حرصــت المملكــة مــن 
خــالل دورهــا القيــادي فــي منظمــة أوبــك بالتنســيق مــع دول )أوبــك+( إلعــادة االســتقرار 
ألســواق النفــط، كمــا قامــت مــن خــالل رئاســتها للــدورة الحاليــة لمجموعــة العشــرين 
بالعمــل علــى تعزيــز التنســيق الدولــي لتبنــي السياســات الالزمــة لدعــم النمــو االقتصــادي 
العالمــي والتخفيــف عــن الــدول األقــل نمــوًا للتعامــل مــع األزمــة، وقــد نجحــت هــذه 
الجهــود بشــكل كبيــر فــي تخفيــف حــدة األزمــة علــى االقتصــاد العالمــي. وعلــى الصعيــد 
المحلــي، إلــى جانــب نجــاح القطــاع الصحــي فــي الحــد مــن انتشــار الوبــاء، قامــت الحكومــة 
بتدعيــم نفقــات الخدمــات الصحيــة، واســتحدثت مخصــص مواجهــة أزمــات ُيعنــى بإعــادة 
تخصيــص النفقــات وتوجيههــا للقطاعــات األكثــر تضــررًا، بهــدف تخفيــف اآلثــار الســلبية 
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للجائحــة علــى منشــآت القطــاع الخــاص والعامليــن فيهــا مــن المواطنيــن، حيــث ُنفــذ عــدد 
مــن المبــادرات واإلجــراءات للتخفيــف مــن آثــار هــذه األزمــة، وشــملت الحــزم التحفيزيــة 
المقدمــة علــى مبــادرات دعــم لألفــراد والشــركات والمســتثمرين، وتتمثــل هــذه الحــزم 
ــة، وتأجيــل ســداد بعــض الضرائــب والرســوم. ــة، وتســهيالت تمويلي فــي مخصصــات مالي

وتبعــًا لهــذه التطــورات، ُيتوقــع أن يرتفــع عجــز الميزانيــة فــي نهايــة عــام 2020م إلــى   •
حوالــي 298 مليــار ريــال، وُيســتهدف خفضــه فــي نهايــة عــام 2021م ليصــل إلى 141 مليار 
ريــال أي مــا يعــادل %4.9 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وأن يســتمر باالنخفــاض التدريجــي 
علــى المــدى المتوســط ليصــل إلــى مــا يقــارب %0.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي 
العــام 2023م. ويأتــي ذلــك اســتكمااًل للجهــود الحكوميــة لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق 

مســتهدفات االســتدامة واالســتقرار المالــي. 

مــن المتوقــع فــي عــام 2021م أن تحقــق جهــود اإلصــالح االقتصــادي والمبــادرات التــي   •
بــدأ تنفيذهــا خــالل الســنوات الماضيــة وفــق مــا ســبق اإلعــالن عنــه، إضافــة إلــى المبادرات 
التــي تــم اإلعــالن عنهــا خــالل العــام 2020م لمواجهــة أزمــة »كوفيــد-19« زيــادة فــي 
اإليــرادات، حيــث يقــدر أن تبلــغ فــي العــام 2021م حوالــي 849 مليــار ريــال بارتفــاع نســبته 
%10.3 عــن الُمتوقــع فــي عــام 2020م. ومــن الُمقــدر أن تصــل اإليــرادات إلــى 928 مليــار 

ريــال فــي عــام 2023م.

مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات لعــام 2020م نحــو 1,068 مليــار ريــال مرتفعــًا   •
بنســبة %4.7 عــن الميزانيــة المعتمــدة؛ وذلــك نتيجــة زيــادة اإلنفــاق لتلبيــة المتطلبــات 
االســتثنائية لمواجهــة الجائحــة خــالل العــام الحالــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االعتمــادات 
اإلضافيــة علــى الميزانيــة المعتمــدة منــذ بدايــة العــام بلغــت نحــو 159 مليــار ريــال شــملت 
الجائحــة،  لمواجهــة  القطــاع  قــدرات  لدعــم  الصحــة  لقطــاع  االعتمــادات  زيــادة  علــى 
باإلضافــة إلــى تعجيــل ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص. وقابــل هــذه الزيــادة وفــر فــي 
ــد أو تأجيــل لبعــض بنــود  ــال جــراء إلغــاء أو تمدي ــار ري ــود النفقــات بنحــو 111 ملي بعــض بن

النفقــات التشــغيلية والرأســمالية.

علــى  الصــرف  اســتمرار  المتوســط  والمــدى  القــادم  العــام  خــالل  المملكــة  تســتهدف   •
المشــاريع الكبــرى وبرامــج تحقيــق الرؤيــة. كمــا يتوقــع اســتمرار الصــرف علــى منظومــة 
الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة، وحــزم التحفيــز لدورهــا الهــام فــي إتاحــة المزيــد مــن الفــرص 
أمــام القطــاع الخــاص والصناديــق التنمويــة للمشــاركة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة. ومــن 
المتوقــع أن يتــم المحافظــة علــى أســقف النفقــات لعــام 2021م والتــي تــم اإلعــالن 
عنهــا ضمــن ميزانيــة العــام 2020م ليبلــغ إجمالــي النفقــات 990 مليــار ريــال )مــا نســبته 
%34.5 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(، وأن يبلــغ نحــو 941 مليــار ريــال فــي عــام 2023م 

)مــا نســبته %29.1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(.
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ــج  ــال أي حوالــي %34.3 مــن النات ــار ري ــام نحــو 854 ملي ــن العـ ــد الديـ ــغ رصي ُيتوقــع أن يبل  •
المحلــي اإلجمالــي فــي نهايــة العــام الحالــي، ويتوقــع أن يصــل إلــى نحــو 937 مليــار ريــال 
أي حوالــي %32.7 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فــــي نهايــــة العــــام 2021م، وأن يبلــغ 
نحــو 1,026 مليــار ريــال فــي العــام 2023م أي مــا نســبته %31.7 مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي، وهــي مســتويات تقــل بشــكل ملحــوظ عــن الســقف المحــدد للديــن العــام عنــد 
%50 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وســتواصل وزارة الماليــة مــن خــالل المركــز الوطنــي 
السياســة  التمويليــة وفــق مســتهدفات  االحتياجــات  تدبيــر  علــى  العمــل  الديــن  إلدارة 

الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام.

ُيتوقـــع أن يتــم المحافظــة علــى رصيــد االحتياطـــيات الحكوميــة حســب مــا تــم اإلعــالن عنــه   •
ــال مــع الحفــاظ عليــه عنــد مســتوى 280  ــار ري فــي ميزانيــة العــام 2020م عنــد 346 ملي

مليــار ريــال فــي عــام 2021م و 265 مليــار ريــال فــي 2023م. 

فعلي
2018

فعلي
2019

ميزانية
2020

توقعات
2020

ميزانية
2021

تقديرات

20222023

906927833770849864928إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0791,0591,0201,068990955941إجمالي 

13-91-141-298-187-133-174-عجز الميزانية

%0.4-%3.0-%4.9-%12.0-%6.4-%4.5-%5.9-كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

5606787548549371,0131,026الدين العام

%31.7%33.3%32.7%34.3%26.0%22.8%19.0كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

االحتياطيــات الحكومية لدى 
البنــك المركزي الســــــــعودي

490470346346280265265

ملخص ميزانية عام 2021م وتقديرات المدى المتوسط

المصــدر: وزارة المالية
 تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
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أواًل: التطورات واآلفاق االقتصادية في العام 2021م والمدى المتوسط

أ -   تطورات االقتصاد العالمي 

نمو االقتصاد العالمي
يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر أكتوبــر مــن 
العــام الحالــي انكمــاش االقتصــاد العالمــي بنســبة %4.4 لعــام 2020م، وتعــد التقديــرات أكثــر 
تفــاؤاًل ممــا تــم نشــره مســبقًا فــي تقريــر شــهر يونيــو الماضــي حيــث كان المتوقــع أن يســجل 
فيهــا االقتصــاد العالمــي انكماشــًا بنحــو %4.9، ويــرى التقريــر أن هــذه األزمــة االقتصاديــة تعــد 
األســوأ منــذ الكســاد الكبيــر فــي ثالثينيــات القــرن الماضــي. فــي حيــن توقــع الصنــدوق أن يعــود 
نمــو االقتصــاد العالمــي للمســتويات اإليجابيــة خــالل العــام 2021م بتقديــرات تبلــغ 5.2% 

نتيجــة تعافــي اقتصــادات الــدول. 

2018201920202021معدالت النمو

%5.2%4.4-%2.9%3.6االقتصاد العالمي

%3.9%5.8-%1.7%2.2اقتصادات الــدول المتقدمة

%6.0%3.3-%3.7%4.5اقتصــادات األســواق الصاعــدة والدول النامية

%3.1%4.3-%2.2%3.0 الواليــات المتحــدة االمريكية

%8.2%1.9%6.1%6.7الصين

%2.3%5.3-%0.7%0.3اليابان

%8.8%10.3-%4.2%6.1الهند 

%5.2%8.3-%1.3%1.8منطقــة اليورو

التضخم

%1.6%0.8%1.4%2.0التضخــم فــي اقتصادات الــدول المتقدمة

%4.7%5.0%5.1%4.9التضخــم في األســواق الصاعــدة والدول النامية

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  تقريـــر  المصـــدر: 
 آفـــاق االقتصـــاد العالمـــي – أكتوبر 2020م
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وأثــرت أزمــة »كوفيــد-19« بشــكل كبيــر علــى اإلنتــاج الصناعــي عالميــًا خــالل النصــف األول 
مــن العــام الحالــي، ممــا يوضحــه مؤشــر مديــري المشــتريات الــذي ســجل انخفاضــًا حــادًا فــي 
كثيــر مــن دول العالــم خــالل الفتــرة مــن مــارس إلــى يونيــو مــن عــام 2020م إلــى مــا دون 

مســتوى 50 نقطــة، ولكــن هنــاك بــوادر تحســن خــالل الفتــرة مــن أغســطس إلــى نوفمبــر.

IHS Markit :المصــدر
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وفــي زخــم االضطرابــات التــي شــهدها االقتصــاد العالمــي والتذبذبــات غيــر المســبوقة 
ــات جائحــة »كوفيــد-19«، قامــت دول مجموعــة  ــة جــراء تداعي ــة العالمي فــي األســواق المالي
العشــرين برئاســة المملكة بتبني عدد من السياســات واإلجراءات لمواجهة التحديات الصحية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى االقتصــاد. ومــن أهمهــا 
مبــادرة مجموعــة العشــرين لتعليــق مدفوعــات خدمــة الديــون للــدول األكثــر فقــرًا والتــي 
مــن المتوقــع أن توفــر حوالــي 14 مليــار دوالر أمريكــي للــدول المؤهلــة فــي عــام 2020م، 
كمــا اتفقــت دول المجموعــة علــى تمديدهــا لمــدة ســتة أشــهر إضافيــة حتــى منتصــف عــام 
2021م، باإلضافــة إلــى حــزم تحفيزيــة بأعلــى مــن 11 تريليــون دوالر أمريكــي للتخفيــف مــن آثــار 

الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي. 
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أسواق النفط العالمية

تشــير تقاريــر منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( إلــى تراجــع متوســط إنتــاج المملكــة 
مــن النفــط للفتــرة مــن ينايــر حتــى أكتوبــر مــن العــام 2020م إلــى 9.3 مليــون برميــل يوميــًا، 
ألــف برميــل يوميــًا ونســبته %5.7 مقارنــًة بنفــس الفتــرة مــن العــام  بتراجــع مقــداره 577 
الســابق. ويأتــي ذلــك التراجــع نتيجــًة للجهــود المبذولــة مــن دول األوبــك والمنتجيــن خــارج 
أوبــك )أوبــك +( لدعــم اســتقرار أســعار النفــط تزامنــًا مــع تراخــي الطلــب العالمــي مــن النفــط 

بســبب الجائحــة.

المصــدر: تقريــر األوبــك الصادر في 14 ســبتمبر 2020م

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

Jan
19

Feb
19

Mar
19

Apr
19

May
19

Jun
19

Jul
19

Aug
19

Sep
19

Oct
19

Nov
19

Dec
19

Jan
20

Feb
20

Mar
20

Apr
20

May
20

Jun
20

Jul
20

Aug
20

10.24 10.14 9.79 9.81 9.67 9.78 9.58 9.79
9.13

10.30 9.89 9.59 9.75 9.78 9.73

12.01

8.49
7.48

8.48
8.98

Sep
20

8.98 8.97

Oct
20

مليون برميل/ يوميًا

متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام

كمــا بلــغ متوســط أســعار النفــط )برنــت( منــذ بدايــة العــام 2020م حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر 
حوالــي 41.1 دوالر للبرميــل مقارنــًة بـــ 64.1 دوالر للبرميــل للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق، 
حيــث شــهدت أســعار النفــط تقلبــات كبيــرة خــالل العــام 2020م، نظــرًا لحالــة عــدم اليقيــن 

وانكمــاش االقتصــاد العالمــي بســبب جائحــة »كوفيــد-19«. 
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 EIA المصــدر: وكالــة الطاقة األمريكية
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رئاســـــة المملكــــة العربيـــــة الســـــعودية
لمجموعة العشرين خالل العام 2020م 

نبذة عن أبرز إنجازات المسار المالي لمجموعة العشرين 

قامــت المملكــة العربيــة الســعودية بالتحضيــر لبرنامــج مجموعــة العشــرين لعــام 2020م قبــل توليهــا 

ــًا شــاماًل  ــر برنامــج العمــل، وأجــرى بحث ــي للمجموعــة نهجــًا شــاماًل لتطوي للرئاســة حيــث اتخــذ المســار المال

ألهــم القضايــا االقتصاديــة والماليــة العالميــة، باإلضافــة إلــى إجــراء عــدة مباحثــات ومناقشــات مــع الرئاســات 

الســابقة والــدول األعضــاء والمنظمــات الدوليــة ذات العالقــة. وتضمنــت كذلــك مشــاورات مــع الــدول 

العربيــة لرصــد تطلعــات ومرئيــات هــذه الــدول خــالل فتــرة رئاســة المملكــة، وذلــك مــن منطلــق الحــرص علــى 

عكــس االهتمامــات اإلقليميــة فــي برنامــج المســار المالــي. 

المجموعــة  دول  مــع  للتنســيق  الســعودية  الرئاســة  ســعت  »كوفيــد-19«،  جائحــة  تفشــي  ومــع 

للمجموعــة  اســتثنائية  لقمــة  المملكــة  دعــت  حيــث  للجائحــة،  للتصــدي  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات 

عقــدت افتراضيــًا بتاريــخ 26 مــارس 2020م لمناقشــة ســبل التصــدي للجائحــة. وعلــى ضــوء ذلــك، قــام 

ــر الماليــة ومعالــي محافــظ البنــك المركــزي  ــه كل مــن معالــي وزي ــرأس اجتماعات المســار المالــي - والــذي ت

الســعودي - بإعــادة ترتيــب أولويــات برنامــج العمــل بالتركيــز علــى التصــدي للجائحــة والعمــل علــى تخفيــف 

آثارهــا االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة، كمــا عقــد وزراء الماليــة ومحافظــو البنــوك المركزيــة عــددًا مــن 

االجتماعــات االســتثنائية باإلضافــة إلــى مــا تــم جدولتــه مســبقًا.
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أبرز إنجازات المسار المالي
لمجموعة العشرين المتعلقة ببرنامج العمل األساسي

20 أولويــة أساســية لبرنامــج عمــل المســار المالــي تحــت الرئاســة الســعودية والمتفــق  تــم إنجــاز مــا يزيــد عــن 
ــن أبرزهــا اآلتــي: 2020م ومــ عليهــا مــن قــادة المجموعــة فــي قمــة الريــاض المنعقــدة فــي نوفمبــر 

والتــي . 1 للجمــع  الفــرص  إتاحــة  لتعزيــز  العشــرين  لمجموعــة  السياســات  خيــارات  قائمــة  علــى  المصادقــة 
تهــدف إلــى تعزيــز التنميــة والنمــو المســتدامين وإيجــاد الظــروف التــي توفــر لجميــع النــاس العيــش والعمــل 
واالزدهــار، باإلضافــة إلــى االســتفادة مــن أفضــل اإلمكانــات االقتصاديــة غيــر المســتغلة، والمســاعدة 

فــي تمكيــن جميــع شــرائح المجتمــع خاصــة المــرأة والشــباب.  

المصادقــة علــى جــدول أعمــال الريــاض لتقنيــة البنيــة التحتيــة لمجموعــة العشــرين، وهــي الوثيقــة األولــى . 2
مــن نوعهــا، حيــث تضــم المبــادئ التوجيهيــة لرفــع مســتوى االســتفادة مــن التقنيــة فــي البنيــة التحتية.

ــر الحــدود بهــدف تيســير . 3 ــز أنظمــة المدفوعــات عب ــر وتعزي ــق تهــدف لتطوي المصادقــة علــى خارطــة طري
ــر شــفافية وشــمولية.  إجــراء تحويــالت أســرع وأقــل كلفــة، وأكث

تقييــم مســتوى الجاهزيــة للتحــول مــن مؤشــر ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن )ليبــور( والخروج . 4
بتوصيــات مقترحــة لمعالجــة التحــول العالمي عن مؤشــــر الليبور.

المصادقــة علــى مبــادئ للسياســات لمجموعــة العشــرين بشــأن الشــمول المالــي الرقمــي للنســاء والشــباب . 5
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.

االتفــاق علــى خطــة عمــل الشــمول المالــي الخاصــة بمجموعــة العشــرين، والتــي ســيتم العمــل علــى تنفيذهــا . 6
خــالل الســنوات الثــالث القادمــة. 

العمــل والموافقــة علــى تقريــر مجموعــة العشــرين ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن التعــاون . 7
مــع المؤسســات االســتثمارية ومــدراء األصــول فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة، والــذي يعكــس 
ــات التــي تواجــه اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي البنيــة  وجهــات نظــر المســتثمرين حــول المســائل والتحدي

التحتيــة.

ــاد وذلــك . 8 ــئة عــن رقمنــة االقتصــ ــة الناشــ ــات الضريبيــ ــل لمعالجــة التحديــ ــر حــ ــي تطويــ ــر فــ ــدم كبيــ ــراز تقــ احــ
بالمصادقــة علــــى المخططــات التفصيليــــة لحــل توافقــي ونهائــي بمنتصــف 2021م.

الترحيــب بإطــار العمــل المرجعــي لمجموعــة العشــرين لمنصــات الــدول الفعالــة وللمنصــات التجريبيــة . 9
المملوكــة للــدول التــي تــم توظيفهــا، والتطلــع إلــى تحديثــات إضافيــة مــن بنــوك التنميــة متعــددة 

األطــراف بشــأن التقــدم المحــرز فــي هــذا الشــأن. 
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أبرز إنجازات المسار المالي
لمكافحة جائحة فيروس كورونا »كوفيد-19«

قــام وزراء الماليــة ومحافظــو البنــوك المركزيــة برصــد األدوات االقتصاديــة والتدابيــر المالئمــة لألعضــاء وتعزيــز 
الشــفافية وتوطيــد التعــاون، ورفــع التوصيــات لقــادة دول مجموعــة العشــرين خــالل القمــة االســتثنائية التــي عقدتهــا 
رئاســة المملكــة يــوم الخميــس بتاريــخ 1441/8/2هـــ الموافق 2020/3/26م. وعمــل وزراء المالية ومحافظو البنوك 
المركزيــة علــى تنفيــذ التزامــات القــادة ومناقشــة المخرجــات المتضمنــة توحيــد الجهــود الدوليــة لمواجهــة الجائحــة 
والتــي تــم االتفــاق عليهــا فــي قمــة الريــاض المنعقــدة فــي 21-22 نوفمبــر 2020م، ومــن أبــرز مــا تــم إنجــازه اآلتــي: 

ــد الخــط . 1 ــم تحدي المصادقــة علــى خطــة عمــل مشــتركة لــدول مجموعــة العشــرين لمواجهــة الجائحــة. وت
الزمنــي وتفاصيــل خطــة العمــل، حيــث تتضمــن الخطــوط العريضــة للتدابيــر االقتصاديــة والماليــة المتخــذة 

أو -التــي تعتــزم اتخاذهــا- دول مجموعــة العشــرين لمواجهــة الجائحــة. 

المبــادرة التاريخيــة لتعليــــق مدفوعــات خدمــة الديــون للــدول األكثــر فقــرًا، وتأتــي هــذه المبــادرة لدعــم . 2
ــات التــي  الــدول منخفضــة الدخــل فــي تلبيــة احتياجــات الســيولة اآلنيــة حتــى تتمكــن مــن معالجــة التحدي
تفرضهــا عليهــا جائحــة فيــروس كورونــا. ومــن الممكــن أن توفــر هــذه المبــادرة حوالــي 14 مليــار دوالر 
أمريكــي للــدول المؤهلــة فــي عــام 2020م. وحســب مــا أفــاد صنــدوق النقــد الدولــي ومجموعــة البنــك 
الدولــي، فــإن المبــادرة قــد ســاهمت فــي تســهل وبشــكل كبيــر زيــادة اإلنفــاق المرتبــط بالجائحــة فــي 
البلــدان المؤهلــة لالســتفادة منهــا. وعليــه، اتفقــت دول المجموعــة علــى تمديدهــا لمــدة ســتة أشــهر 
إضافيــة حتــى منتصــف عــام 2021م، باإلضافــة إلــى حــزم تحفيزيــة بأعلــى مــن 11 تريليــون دوالر أمريكــي 
للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي. إضافــًة إلــى ذلــك، أيــد قــادة مجموعــة العشــرين إطــار 
العمــل المشــترك لمعالجــة الديــون بمــا يتجــاوز نطــاق مبــادرة تعليــق مدفوعــات خدمــة الديــن »مدفوعــات 
خدمــة الديــن«، مــع مشــاركة الجهــات المقرضــة علــى نطــاق واســع فيمــا فــي ذلــك القطــاع الخــاص، 

والــذي يعــّد األول مــن نوعــه فــي تاريــخ المجموعــة. 

ــة . 3 ــع المنظمــات الدوليــ ــل مــ ــة األرواح، والعمــ ــواء الجائحــة وحمايــ ــي الحتــ ــل الكافــ ــر التمويــ ــان توفيــ ضمــ
المعنيــــة بهــــدف تســــريع تقديــــم الدعــــم المالــــي المالئــــم لألســــواق الناشــــئة والــــدول الناميــــة لمواكبــــة 
التحديــــات الناجمــــة عــــن هــــذه الجائحــة. ويتضمــــن ذلــــك تبنــــي اســتجابة ماليــــة قويــــة وتنفيذهــــا بشــــكل 
ســــريع لمســــاعدة الــــدول المحتاجــــة والمحافظــة علــــى االســــتقرار االقتصــــادي والمالــــي العالمــــي، يأتــي 
منهــا: )1( تقديــم حزمــة دعــم شــاملة مــن صنــدوق النقــد الدولــي؛ )2( التنفيــذ العاجــل للدعــم المقتــرح 
مــــن مجموعة البنــــك الدولــــي وبنــــوك التنميــــة متعــــددة األطــــراف بمــــا يصــــل إلــــى أكثــــر مــــن 230 مليــــار 
دوالر أمريكــــي؛ )3( تعزيــــز التنســيق بيــن المنظمــات الدوليــــة لتعظيــم أثــــر الدعــــم وتعزيــــز االســــتفادة مــــن 

المــوارد.
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ســد الفجــوة التمويليــة فــي الصحــة العالميــة، حيــث ســاهمت دول المجموعــة بمبلــغ 21 مليــار دوالر . 4
لدعــم إنتــاج أدوات التشــخيص والعــالج واألدويــة واللقاحــات وتوزيعهــا وإتاحتهــا للجميــع.

العمل مع مجلس االســتقرار المالي لتنســيق التدابير التنظيمية واإلشــرافية التي اتخذتها الدول لمواجهة . 5
الجائحــة، بمــا فــي ذلــك الترحيــب بالمراجعــة الشــاملة لمجلــس االســتقرار المالــي حــول االضطرابــات التــي 
شــهدتها األســواق الماليــة فــي شــهر مــارس عــام 2020م، وخطــة عملــه القادمــة لزيــادة متانــة القطــاع 

المالــي غيــر المصرفــي.

التعاون مع وزراء الصحــة تنفيًذا لتوجيهات قادة مجموعة العشرين وذلك لمناقشة األولويات المشتركة . 6
ــا وتــم الخــروج بعــدد مــن االلتزامــات واألعمــال المشــتركة  والملحــة للتغلــب علــى جائحــة فيــروس كورون
التــي تهــدف إلــى تعزيــز متانــة األنظمــة الصحيــة والماليــة وفــي نفــس الوقــت التصــدي للمخاطــر. كمــا تــم 
تطويــر إجــراءات مســتهدفة تســاعد علــى االســتجابة ألكثــر التحديــات إلحاحــًا، باإلضافــة إلــى ضمان اســتعداد 
دول العالــم بشــكل أفضــل للتصــدي لتداعيــات االزمــات المســتقبلية المرتبطــة بالصحــة بمــا يتماشــى مــع 
نهــج »الصحــة الواحــدة«. كمــا تــم االتفــاق علــى دعــم العمــل المشــترك لتســريع أبحــاث، وتطويــر، وتصنيــع، 
وتوزيــع األدوات التشــخيصية والعالجــات واللقاحــات لجائحــة »كوفيــد-19«، بمــا فــي ذلــك عبــر مبــادرة 
التابعــة  مبــادرة »مرفــق كوفاكــس«  )ACT-A(  وكذلــك  »كوفيــد-19«  أدوات مكافحــة  إتاحــة  تســريع 
لهــا ومنــح الترخيــص الطوعــي لحقــوق الملكيــة الفكريــة، وذلــك بهــدف دعــم الوصــول العــادل وميســور 
التكلفــة للجميــع، وهــو عامــل جوهــري فــي التغلــب علــى الجائحــة ودعــم التعافــي االقتصــادي العالمــي. 

ومــع الحاجــة إلــى مزيــد مــن اإلجــراءات لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة. 
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ب -    تطورات االقتصاد المحلي في عام 2020م

تطورات االقتصاد المحلي خالل النصف األول من العام 2020م

شــهد اقتصــاد المملكــة عــام 2019م ومطلــع العــام 2020م تحســنًا فــي نمــو الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي وخاصــًة نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي، وذلــك نتيجــة الجهــود 
المبذولــة لتنويــع االقتصــاد ورفــع معــدالت نمــوه مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن اإلصالحــات 
الماليــة واالقتصاديــة والهيكليــة، إال أن مــا شــهده االقتصــاد المحلــي منــذ منتصــف شــهر 
مــارس مــن العــام 2020م جــراء تطــورات أزمــة »كوفيــد-19« واإلجــراءات والتدابيــر االحترازيــة 

ــا ألقــت بظاللهــا علــى أداء االقتصــاد المحلــي.  الضروريــة للحــد مــن انتشــار فيــروس كورون

أعــداد اإلصابــات  التــي اتخذتهــا الحكومــة ألجــل الســيطرة علــى  التدابيــر  فــي حيــن أن 
والصحــة العامــة للمواطنيــن واســتمرار النظــام الصحــي فــي عملــه بكفــاءة والتحكــم فــي 
انتشــار الفيــروس أتاحــت لالقتصــاد فرصــة للعــودة بشــكل منتظــم خــالل الربــع الثالــث مــن 
العــام 2020م، كمــا أدت هــذه التدابيــر إلــى تقليــل مخاطــر العــودة لإلغــالق مــرة أخــرى كمــا 
حــدث فــي بعــض الــدول وهــو مــا قــد يترتــب عليــه دعــم حكومــي إضافــي وتكلفــة ماليــة وآثــار 
ســلبية علــى االقتصــاد قــد تماثــل أو تفــوق مــا حــدث خــالل العــام الحالــي. وبنــاًء علــى ذلــك، 
فمــن المتوقــع اســتمرار تعافــي النشــاط االقتصــادي تدريجيــًا خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 

الحالــي والعــام 2021م.

والحــد  الجائحــة  آثــار  تخفيــف  فــي  الحكوميــة  والسياســات  المبــادرات  ســاهمت  كمــا 
مــن اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة، حيــث شــملت اإلجــراءات إعفــاءات وتأجيــل ســداد الرســوم 
إلــى مبــادرات دعــم القطــاع المالــي وضــخ الســيولة فــي االقتصــاد  والضرائــب، باإلضافــة 
وذلــك لتمكيــن القطــاع الخــاص مــن االســتمرار وتخطــي اآلثــار الســلبية والقــدرة علــى إدارة 
أنشــطته. وقــد ظهــرت نتائــج المبــادرات الحكوميــة علــى ترتيــب المملكــة فــي معــدالت نمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لــدول مجموعــة العشــرين خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 
2020م بنــاًء علــى تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة OECD فــي شــهر ســبتمبر 
مــن العــام 2020م، حيــث جــاء ترتيــب المملكــة الخامــس مــن بيــن دول المجموعــة وكان أعلــى 
مــن متوســط نمــو المجموعــة كاملــة، وعلــى الرغــم مــن التراجــع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
للمملكــة خــالل النصــف األول مــن العــام )وباألخــص خــالل الربــع الثانــي( إال أن هــذا األداء جــاء 
أفضــل مــن التوقعــات الســابقة خــالل األزمــة، وكذلــك أقــل مــن تقديــرات المنظمــات الدوليــة 

للنمــو االقتصــادي للمملكــة. 
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فقــد أظهــرت بيانــات النصــف األول مــن العــام 2020م بنــاًء علــى مــا نشــرته الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء تراجعــًا للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة %4.0، نتيجــًة للتراجــع الــذي 
شــهده الناتــج النفطــي الحقيقــي بمعــدل %4.9 بســبب خفــض إنتــاج النفــط بشــكل كبيــر 
فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2020م التزامــًا باتفاقيــة )أوبــك+(، وكذلــك تراجــع الناتــج غيــر 
النفطــي الحقيقــي خــالل النصــف األول مــن العــام 2020م بنســبة %3.3 جــّراء تطــورات أزمــة 
»كوفيــد-19« محليــًا وعالميــًا والتــي أثــرت بشــكل واضــح علــى أداء االقتصــاد المحلــي ولكــن 

بحــدة أقــل مــن المتوقــع. 

وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة، أظهــرت بيانــات النصــف األول مــن العــام الحالــي 
أثــر بشــكل ســلبي علــى نمــو  2020م انكماشــًا فــي غالبيــة األنشــطة غيــر النفطيــة، ممــا 
القطــاع الخــاص غيــر النفطــي الــذي تراجــع بنســبة %4.3، وهــذا االنكمــاش كان متوقعــًا نظرًا 
لتزامنــه مــع فتــرة إغــالق األنشــطة والــذي قابلــه تحقيــق مســتهدفات صحيــة فعالــة عملــت 
عليهــا الدولــة للحفــاظ علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن. وتشــير البيانــات إلــى أن 
ــر كان فــي نشــاط الصناعــات التحويليــة األخــرى بنســبة %6.6 خــالل النصــف  التراجــع األكب
األول مــن العــام 2020م متأثــرًا بتراجــع الطلــب العالمــي علــى البتروكيماويــات وتراجــع النشــاط 
الصناعــي حــول العالــم وهــو مــا تظهــره بيانــات مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي فــي المملكــة الــذي 
ســجل تراجعــًا بمتوســط %8.5 منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر يوليــو علــى أســاس ســنوي نتيجــًة 
لتراجــع اإلنتــاج المحلــي. فــي حيــن تراجــع كاًل مــن نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم 
والفنــادق ونشــاط التشــييد والبنــاء بحوالــي %6.7 و %1.3 علــى التوالــي ونشــاط النقــل 
والتخزين واالتصاالت وكذلك نشــاط الخدمات الجماعية واالجتماعية والشــخصية بنســبة 
%6.1 و %4.5 علــى التوالــي نتيجــًة اإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا خــالل الفتــرة للحــد 
مــن انتشــار الوبــاء )مثــل فــرض حظــر التجــول الجزئــي والكلي وإغالق الطيــران المحلي والدولي 
وتعليــق الدخــول إلــى المملكــة ألغــراض العمــرة أو الزيــارات للمســجد النبــوي مؤقتــًا(. كمــا أثــر 
ذلــك علــى معــدالت نمــو االســتهالك الخــاص الحقيقــي خــالل النصــف األول مــن العــام 

2020م ليســجل تراجعــًا بلــغ %8.0 مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. 

ارتفعــت معــدالت  لــألداء االقتصــادي  لهــذه األوضــاع االســتثنائية والمؤقتــة  ونتيجــة 
البطالــة بيــن الســعوديين خــالل الربــع الثانــي مــن العــام 2020م لتصــل إلــى %15.4. إال أن 
ــة علــى قطــاع  ــة واالقتصادي ــار الجائحــة المالي ــة لتخفيــف آث ــادرات والسياســات الحكومي المب
األعمــال وتحمــل الحكومــة مــن خــالل نظــام ســاند نســبة %60 مــن رواتــب موظفــي القطــاع 
الخــاص الســعوديين ســاهمت فــي تخفيــف حــدة هــذا االرتفــاع فــي معــدالت البطالــة، كمــا 
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المركــزي  البنــك  الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات كمــا نشــره  فــي حيــن حقــق 
الســعودي عجــزًا يقــدر بحوالــي 59 مليــار ريــال بلغــت نســبته مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ريــال  92 مليــار  2020م مقارنــًة بفائــض  العــام  النصــف األول مــن  اإلســمي %4.7 بنهايــة 
ونســبة %6.3 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وذلــك نتيجــًة 
النخفــاض صافــي قيمــة ميــزان الســلع والخدمــات بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م 

بنحــو %92 علــى أســاس ســنوي. 

حيــث تراجــع فائــض ميــزان الســلع بمقــدار 147 مليــار ريــال وبنســبة %60.9 بنهايــة النصــف 
األول مــن العــام 2020م، ليســجل 94.6 مليــار ريــال مقارنــة بحوالــي 241.7 مليــار ريــال بنهايــة 
النصــف األول مــن عــام 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض قيمــة الصــادرات الســلعية 
النفطيــة وغيــر النفطيــة بمعــدالت %41.7 و %22.5 علــى التوالــي وذلــك بالتزامــن مــع 
تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط نتيجــًة لإلجــراءات االحترازيــة علــى المســتوى الدولــي 
والمحلــي لمواجهــة انتشــار الفيــروس. بينمــا انخفضــت قيمــة الــواردات الســلعية بمقــدار 
39.7 مليــار ريــال وبنســبة %15.3 للفتــرة نفســها نتيجــًة لتراجــع الطلــب المحلــي. فــي المقابــل، 
تحســن عجــز ميــزان الخدمــات ليســجل 83.4 مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام 

2017 2018 2019

القطاع النفطيالقطاع غير النفطي  الناتج المحلي اإلجمالي

2020
توقعات أولية
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تطورات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )2017م - 2020م(

المصــدر: الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتوقعات وزارة المالية 

يتوقــع أن تعــود معــدالت التشــغيل إلــى مســتوياتها الســابقة وعــودة تراجــع معــدالت البطالــة 
بيــن الســعوديين مــع توقعــات تعافــي االقتصــاد تدريجيــًا خــالل النصــف الثانــي مــن العــام 

ــة عــام 2021م.  وبداي
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2020م مقارنــة بحوالــي 101.2 مليــار ريــال بنهايــة الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق محققــًا 
انخفاضــًا نســبته %17.6، ويعــود جــزء كبيــر مــن هــذا التحســن إلــى انخفــاض التدفقــات الخارجــة 
فــي حســاب الســلع والخدمــات الحكوميــة غيــر المدرجــة فــي موضــع آخــر بمقــدار 18.9 مليــار 

ــال وبنســبة 38.8%. ري

كمــا تراجــع صافــي حســاب الدخــل األولــي مــن فائــض بلــغ 21.3 مليــار ريــال بنهايــة النصف 
األول مــن العــام 2019م إلــى عجــز بلــغ 1.2 مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام 
2020م. بينمــا انخفــض عجــز حســاب الدخــل الثانــوي بنحــو %0.8 نتيجــًة النخفــاض تحويــالت 
الحكومــة العامــة بنحــو %28.0، بينمــا ارتفعــت تحويــالت العامليــن للخــارج بنحــو %5.9 لتبلــغ 

58.8 مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م. 

بنحــو  2020م  العــام  مــن  النصــف األول  بنهايــة  إجمالــي األصــول االحتياطيــة  تراجــع 
248.6 مليــار ريــال، ليصــل إلــى 1.68 تريليــون ريــال بانخفــاض قــدره %12.9 مقارنــة بنفــس 
فتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. وكان االنخفــاض نتيجــة تحويــل البنــك المركــزي الســعودي 
مبلــغ 150 مليــار ريــال مــن األصــول االحتياطيــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة خــالل الربــع 
الثانــي مــن العــام 2020م، باإلضافــة إلــى تراجــع التدفقــات الماليــة للداخــل بالتزامــن مــع تراجــع 
ــة لالســتثمارات بالخــارج. حيــث ســجل كاًل مــن  ــل ارتفــاع التدفقــات المالي أســعار النفــط، مقاب
بنــد اســتثمارات الحافظــة وبنــد اســتثمارات أخــرى فــي الحســاب المالــي صافــي تدفقــات 
للخــارج بقيمــة 40.3 مليــار ريــال و 94.9 مليــار ريــال علــى التوالــي بنهايــة النصــف األول مــن 

العــام 2020م.
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تطورات االقتصاد المحلي خالل الربع الثالث من العام 2020م

أظهــرت مؤشــرات األداء خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2020م تعافيــًا ملحوظــًا فــي 
ــدء عــودة الثقــة لقطــاع األعمــال والمســتهلكين كنتيجــة لإلجــراءات  النشــاط االقتصــادي وب
والسياســات التــي اتخذتهــا الحكومــة خــالل فتــرة ذروة األزمــة، والتــي اســتهدفت الحفــاظ 
علــى صحــة وســالمة المواطنيــن والمقيميــن بالمقــام األول مــن خــالل اســتمرار عمــل النظــام 
ــة لتخفيــف حــدة األزمــة علــى  ــادرات الرامي ــى المب ــة، إضافــًة إل الصحــي الوطنــي بكفــاءة عالي

قطــاع األعمــال. 

حيــث ســجلت مؤشــرات االســتهالك الرئيســة معــدالت تعافــي للطلــب االســتهالكي، 
ــغ مدفوعــات ســداد بنســبة %32.9 و 37.9%  حيــث ارتفعــت مبيعــات نقــاط البيــع ومبال
علــى التوالــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام علــى أســاس ســنوي، كمــا تشــير المؤشــرات إلــى 
التوجــه للســياحة الداخليــة وانتعــاش األنشــطة فــي المــدن الســياحية فــي المملكــة خــالل 
نفــس الفتــرة. ونظــرًا النخفــاض اســتخدام النقــد المتــداول خــالل األزمــة ســجلت الســحوبات 
النقديــة تراجعــًا بلــغ %12.8 لنفــس الفتــرة، وقابــل ذلــك ارتفــاع كبيــر فــي مبيعــات نقــاط 
البيــع باســتخدام الدفــع اإللكترونــي حيــث نمــت  بمعــدل %539.7 خــالل الربــع الثالــث مــن 
ــال علــى  ــرة مــن العــام الســابق، ممــا ُيشــير إلــى تزايــد اإلقب ــًة بنفــس الفت العــام الحالــي مقارن
الشــراء اإللكترونــي مــن خــالل اللجــوء إلــى وســائل الدفــع اإللكترونــي ســواًء عبــر البطاقــات أو 

الهاتــف الجــوال خــالل الفتــرة.    

كمــا أظهــر أداء مؤشــرات االســتثمار الخــاص بــدء عــودة النشــاط االقتصــادي بشــكل 
 )PMI( ملحــوظ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م، حيــث شــهد مؤشــر مديــري المشــتريات
تحســنًا خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بمعــدل %6.6 مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام 
الحالــي، وارتفــع المؤشــر مــن 51.0 نقطــة فــي شــهر أكتوبــر إلــى 54.7 فــي شــهر نوفمبــر، 
إلــى أقــوى تحســن فــي األوضــاع التجاريــة منــذ شــهر ينايــر 2020م. كمــا ارتفعــت  مشــيرَا 
مبيعــات األســمنت بنســبة %28.5 خــالل الربــع الثالــث مــن العــام 2020م مقارنــة بالفتــرة 
المماثلــة مــن العــام الســابق وبنســبة %38.3 مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام الحالــي وقــد 
يعــود ذلــك إلــى اســتمرار مشــاركة شــركات األســمنت فــي المشــاريع الحكوميــة الكبــرى، 
ــر  ــادرات وزارة اإلســكان علــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبي ــذ برامــج ومب ــى تنفي باإلضافــة إل

فــي مســتويات االســتثمار الحكومــي. 

فــي حيــن ســجل عــرض النقــود ارتفاعــًا فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بحوالــي 
%10.6 مدفوعــًا بنمــو الودائــع تحــت الطلــب والودائــع الزمنيــة واالدخاريــة بنســبة %12.1 و 
%4.8 علــى التوالــي. وشــهد االئتمــان المصرفــي الممنــوح للقطــاع الخــاص نمــوًا بمعــدل 
ــة مــن العــام الســابق  ــرة المماثل ــًة بالفت ــع الثالــث مــن العــام 2020م مقارن %15.2 خــالل الرب
بالمقابــل حقــق نمــوًا بمعــدل %3.4 فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م مقارنــة بالربــع الثانــي 
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مــن العــام 2020م. ويعــود ذلــك إلــى توفــر المزيــد مــن الســيولة فــي النظــام المصرفــي نتيجــة 
تخفيــض معدلــي إعــادة الشــراء )ريبــو( وإعــادة الشــراء المعاكــس )الريبــو المعاكــس( بمقــدار 
125 نقطــة أســاس فــي مــارس 2020م، نظــرًا لتخفيــض معــدل الفائــدة الفيدرالــي األمريكــي 
وذلــك الرتبــاط الريــال بالــدوالر، فيمــا اســتمر المعــدل ثابــت خــالل الربعيــن الثانــي والثالــث مــن 
نفــس العــام. باإلضافــة لضــخ البنــك المركــزي الســعودي مبلــغ 50 مليــار ريــال وذلــك لتســهيل 

تعديــل أو إعــادة هيكلــة تمويــالت القطــاع الخــاص دون أي رســوم إضافيــة. 

وبالنظــر لمؤشــرات األســعار وبنــاًء علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء، ســجل متوســط 
العــام  الثالــث مــن  الربــع  نمــوًا خــالل  )التضخــم(1  القياســي ألســعار المســتهلك  الرقــم 
2020م بحوالــي %6.0 مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الماضــي، ومــن المالحــظ أن معــدالت 
التغيــر الســنوي للفتــرة شــهدت ارتفاعــًا اســتثنائيًا نتيجــًة لتطبيــق الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة 
المضافــة بدايــة الربــع، باإلضافــة إلــى زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى بعــض الســلع فــي نفــس 
الفتــرة. حيــث شــهدت معظــم األقســام نمــوًا فــي حيــن ظهــرت هــذه الزيــادة بشــكل واضــح 
فــي قســم األغذيــة والمشــروبات والــذي ســجل نمــوًا بحوالــي %13.5 مقارنــة بنســبة 6.5% 
خــالل الفتــرة المماثلــة عــام 2019م، فــي حيــن ســجل قســم التعليــم انخفاضــًا فــي الربــع الثالــث 
2020م بحولــي %2.0 مقارنــة بالربــع المماثــل مــن العــام الماضــي مــع اســتمرار التعليــم عــن 
بعــد. وبالنظــر لمتوســط النمــو الســنوي للرقــم القياســي ألســعار المســتهلك )التضخــم( 
منــذ بدايــة العــام الحالــي حتــى شــهر أكتوبــر نجــد أنــه ســجل نمــوًا بنســبة %3.0 مقارنــة بتراجــع 
بنســبة %2.4 فــي المتوســط لنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. وتمثلــت الزيــادة بشــكل كبيــر 
فــي قســم األغذيــة والمشــروبات بنســبة %8.2 مقارنــة بنســبة %2.0 خــالل الفتــرة المماثلــة 
مــن عــام 2019م، فــي الوقــت نفســه تباطــأ معــدل التراجــع فــي قســم الســكن والميــاه 
والكهربــاء والغــاز وأنــواع وقــود أخــرى مــن %9.2 فــي عــام 2019م إلــى مــا يقــارب %0.5 فــي 

عــام 2020م لنفــس الفتــرة.

كمــا واصــل متوســط المؤشــر العــام ألســعار الجملــة مســاره التصاعــدي خــالل الربــع 
الثالــث مــن عــام 2020م مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الماضــي ليســجل نمــوًا بنســبة 5.5% 
بنســبة 16.0%،  األســماك  وصيــد  الزراعــة  منتجــات  قســم  الرتفــاع  الزيــادة  هــذه  وتتمثــل 
المؤشــر  الربــع. كمــا وســجل  نفــس  بنســبة %13.3 خــالل  المعدنيــة واآلالت  والمنتجــات 
العــام ألســعار الجملــة منــذ بدايــة العــام الحالــي حتــى شــهر أكتوبــر نمــوًا بحوالــي %3.1 فــي 
المتوســط تمثلــت هــذه الزيــادة نتيجــة الرتفــاع قســم منتجــات الزراعــة وصيــد األســماك 

.11.8% بنســبة 

 1 تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتحديــث ســنة األســاس لمؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين لتصبــح 
2018م عوضــًا عــن 2013م، كمــا قامــت بتحديــث األوزان النســبية ألقســام المؤشــر بنــاًء علــى نتائــج مســح دخــل وإنفــاق األســر 

لعــام 2018م.
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فــي حيــن نمــا مؤشــر أســعار العقــارات فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بنســبة 0.5% 
ــرة مــن العــام الماضــي، نتيجــة الرتفــاع أســعار العقــارات الســكنية بنســبة  ــًة بنفــس الفت مقارن

%2.1 والتــي يبلــغ وزنهــا النســبي %65.4 مــن المؤشــر. 

األســواق  علــى  الجائحــة  تأثيــر  مــن  الرغــم  فعلــى  الماليــة،  الســوق  ألداء  وبالنظــر 
أدائــه قــوي ومتماســك،  الســعودية ظــل  الماليــة  الســوق  العالميــة، إال أن  واالقتصــادات 
الربــع  بنهايــة  بنســبة 2.6%  )تاســي(  الرئيســي  الســعودي  الســوق  مؤشــر  ارتفــع  حيــث 
الثالــث 2020م مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، حيــث أغلــق المؤشــر عنــد مســتوى 
8,299 نقطــة مرتفعــًا بـــ 207 نقطــة مقارنــة بالعــام الســابق. فــي حيــن ســجل عــدد األســهم 
المتداولــة ارتفاعــًا بنســبة %111.1 حيــث ارتفــع مــن 24.8 مليــار ســهم بنهايــة الربــع الثالــث 
مــن العــام 2019م إلــى 52.3 مليــار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2020م.  أمــا إجمالــي عــدد 
الصفقــات فقــد تضاعــف بنســبة %136.3 ليصــل إلــى 47.1 مليــون صفقــة حتــى الربــع الثالــث 
مــن العــام 2020م، مقارنــة بـــ 19.9 مليــون صفقــة لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، وذلــك 

ــداول(. ــة الســعودية )ت ــات الصــادرة عــن شــركة الســوق المالي وفــق أحــدث البيان

وتشــير تلــك البيانــات، إلــى أن القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة قــد ســجلت ارتفاعــًا 
ملحوظــًا لتصــل إلــى حوالــي 9.13 تريليــون ريــال بنهايــة الربــع الثالــث 2020م أي بنمو 378.4% 
مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق متأثــرة بشــكل كبيــر بــإدراج أســهم شــركة أرامكــو 
الســعودية فــي مؤشــر الســوق الســعودي )تــداول( فــي نهايــة العــام 2019م. فــي حيــن ارتفــع 
إجمالــي القيمــة لألســهم المتداولــة بنســبة %109.2 مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام 

الســابق حيــث بلغــت حوالــي 1.35 تريليــون ريــال. 

ــاه تنامــي القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة بشــكل ربعــي  ويوضــح الرســم البيانــي أدن
منــذ بدايــة العــام 2019م مــع نســب النمــو، ويالحــظ االرتفــاع الكبيــر فــي النمــو خــالل الربــع 

الرابــع مــن العــام 2019م نتيجــة إلدراج أســهم أرامكــو:

المصدر: شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(
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والتــي  الحالــي  العــام  خــالل  االقتصاديــة  للمؤشــرات  الفعلــي  األداء  تطــور  علــى  وبنــاًء 
تظهــر تعافيــًا تدريجيــًا لالقتصــاد المحلــي وأخــذًا بعيــن االعتبــار توقعــات التحســن فــي أداء 
االقتصــاد العالمــي فمــن المتوقــع أن تنخفــض حــدة تأثيــر أزمــة »كوفيــد-19« على أداء النشــاط 
االقتصــادي ومــع اســتمرار تعافــي االقتصــاد إلــى نهايــة الربــع الرابــع مــن العــام 2020م. وفــي 
ضــوء المعطيــات الســابقة يتوقــع أن يتراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي خــالل العــام 
2020م بنســبة %3.7 مدفوعــًا بتراجــع كاًل مــن القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي، فــي حيــن 
تشــير توقعــات معــدل التضخــم إلــى ارتفاعــه لكامــل العــام 2020م بحوالــي %3.7 ارتباطــًا 
بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي منتصــف العــام إلــى %15 باإلضافــة إلــى زيــادة 

الرســوم الجمركيــة علــى بعــض المنتجــات. 

السعودي الخليجي األجنبي

85.3%

12.5%

2.2%

ارتفــع مجمــوع نســبة ملكيــة المســتثمرين األجانــب والخليجييــن بشــكل كبيــر بنهايــة الربــع 
ــحوالي %10.4 لنفــس الفتــرة مــن العــام  الثالــث 2020م لتشــكل أكثــر مــن %14.7 مقارنــة بـ
الســابق. فــي حيــن انخفضــت نســبة ملكيــة المســتثمر الســعودي مــن %89.6 بنهايــة الربــع 

ــع الثالــث 2020م. ــة الرب الثالــث 2019م لتصــل إلــى %85.3 بنهاي

المصدر: شــركة الســوق المالية الســعودية )تداول(

نسب الملكية حسب الجنسية
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ج- تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2021م والمدى المتوسط

وفــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة والتحديــات التــي يواجهها االقتصاد 
»كوفيــد-19« وتبعاتهــا المختلفــة  أزمــة  اليقيــن حــول تداعيــات  ورغــم اســتمرار حالــة عــدم 
والمخاطــر المرتبطــة بهــا، تــم مراجعــة تقديــرات معــدالت النمــو االقتصــادي للمملكــة لعــام 
2021م والمــدى المتوســط. وتشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2021م إلــى نمــو الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي بحوالــي %3.2 مدفوعــًا بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصاديــة 

خــالل العــام 2021م.

إلــى مواصلــة الحكومــة لتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي المــدى المتوســط  باإلضافــة 
ليكــون المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي ودعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 
مــن خــالل تســهيل برامــج التمويــل والضمانــات الحكوميــة، بالتزامــن مــع مواصلــة الحكومــة 
إلــى  إضافــًة  منــه  المتوقــع  األثــر  وتعظيــم  اإلنفــاق  كفــاءة  لتحســين  اإلجــراءات  لتنفيــذ 
اإلصالحــات الهيكليــة لتنويــع االقتصــاد مــن خــالل برامــج رؤيــة المملكــة 2030، وتحســين 
بيئــة االعمــال وفتــح آفــاق جديــدة أمــام االســتثمار المحلــي واألجنبــي فــي قطــاع االتصــاالت 
والمعلومــات والتحــول الرقمــي وقطــاع الســياحة والثقافــة والترفيــه وقطــاع البنيــة التحتيــة 
للنقــل والخدمــات اللوجســتية. إضافــة إلــى الــدور اإليجابــي للصناديــق التنمويــة والمشــاريع 
الكبــرى، وتفعيــل الشــراكة مــع القطــاع الخــاص فــي العديــد مــن المســارات تحــت مظلــة برامــج  
رؤيــة المملكــة 2030 األخــرى مثــل اســتراتيجية االســتثمار وبرامــج التخصيــص مــن خــالل دعــم 
وتمكيــن القطــاع الخــاص لقيــادة الفــرص االســتثمارية وخصخصــة بعــض البرامــج والخدمــات 
الحكوميــة، والــذي بــدوره ســيعزز مــن خفــض تكاليــف هــذه الخدمــات وُيحســن مــن جودتهــا 
ويحقــق عوائــد متزايــدة تدريجيــًا خــالل الفتــرة القادمــة. وذلــك بالتزامــن مــع افتــراض تعافــي 
االقتصــاد العالمــي واألســواق الناشــئة بشــكل خــاص بوتيــرة أســرع ممــا كان متوقــع لهــا مــع 
بدايــة األزمــة بمــا ســيؤثر إيجابيــًا علــى أســواق النفــط والطلــب العالمــي وعلى القطــاع النفطي 
فــي المملكــة، كمــا وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن يســجل التضخــم نمــوًا بنحــو %2.9 خــالل 
العــام 2021م بافتــراض تالشــي أثــر بعــض اإلجــراءات بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2021م.

تقديرات**توقعات**فعلـــي*

20192020202120222023

المؤشرات االقتصادية

%3.5%3.4%3.2%3.7-%0.3نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

3,0423,232   2,866  2,486  2,974 الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

%6.3%6.1%15.3%16.4-%0.8نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي

%2.0%2.0%2.9%3.7%2.1-التضخم

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط 

* المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
** تقديــرات أولية
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أ-   تطورات أداء المالية العامة في العام 2020م
تتمتــع المملكــة بمركــز مالــي قــوي، نظــرًا إلــى حجــم احتياطاتهــا الكبيــر مــع ديــون حكوميــة 
منخفضــة نســبيًا، وهــو مــا مكنهــا مــن مواجهــة تداعيــات الجائحــة علــى الرغــم من آثارهــا المالية 
واالقتصاديــة الكبيــرة. وقــد أكــدت وكاالت التصنيــف االئتمانــي علــى قــوة ومتانــة االقتصــاد 
الســعودي وقدرتــه علــى مواجهــة األزمــات التــي يشــهدها العالــم حاليــًا. ولمواجهــة التحديــات 
القائمــة، فــإن مــن أولويــات حكومــة المملكــة االســتمرار فــي تنفيــذ اإلجــراءات االحترازيــة 
الكفيلــة بحمايــة صحــة المواطنيــن والمقيميــن مــع تقديــم الدعميــن المالــي واالقتصــادي، 

وإعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق وإتبــاع تدابيــر ماليــة ونقديــة الحتــواء المخاطــر الماليــة. 

 التغير السنوي*توقعاتميزانيةفعلي
)فعلي 2019 - 
توقعات 2020( 201920202020

اإليرادات

%16.9-927833770إجمالي اإليرادات
%10.7-220200196الضرائب

%5.9-171616الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
%9.2-155142141الضرائب على السلع والخدمات

%6.2-171616الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

%24.2-302623ضرائب أخرى
%18.9-707633574اإليرادات األخرى

النفقات

%1,0591,0201,0680.8إجمالي النفقات
%8908479314.6المصروفات )النفقات التشغيلية(

%2.6-505504492تعويضـــات العامليـــن
%16114018816.6الســلع والخدمـات

%21313146.7نفقات تمويل

%23172820.7اإلعانات

%116495.1المنح

%18.4-826967المنافع االجتماعية
%978511923.3مصروفات أخرى

%19.1-169173137األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
-298-187-133-عجز الميزانية

%12.0-%6.4-%4.5-كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
الدين واألصول 

-678754854الدين العام
%34.3%26.0%22.8كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-470346346االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

*نسب التغير السنوي تعتمد على كامل إجمالي القيم
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

تطورات أداء المالية العامة في العام 2020م

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
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اإليرادات

فــي ضــوء تراجــع اإليــرادات الحكوميــة نتيجــة تراجــع األنشــطة االقتصاديــة بســبب أزمــة 
الجائحــة، إضافــة إلــى االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط، كان مــن الضــروري االســتمرار فــي 
مســيرة تنويــع وتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة لضمــان اســتدامة واســتقرار اإليــرادات كمصــدر 
منتظــم لمــوارد الدولــة، وذلــك مــن خــالل مواصلــة تطبيــق المبــادرات بمــا يســمح بتوفيــر موارد 
تســاهم فــي تنفيــذ خطــط التحــول االقتصــادي وتمويــل النفقــات ذات البعــد االجتماعــي 
وتقليــل حــدة التأثــر مــن التقلبــات فــي أســواق النفــط. وشــملت هــذه المبــادرات رفــع نســبة 
ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15 اعتبــارًا مــن شــهر يوليــو من العــام 2020م وكذلك 
الزيــادة فــي الرســوم الجمركيــة لعــدد مــن الســلع التــي بــدأ تطبيقهــا فــي يونيــو مــن العــام 
2020م، ثــم أعقــب ذلــك إعفــاء التوريــدات العقاريــة مــن ضريبــة القيمــة المضافــة واســتبدالها 
بضريبــة التصرفــات العقاريــة بنســبة %5 مــن قيمــة العقــار الــذي يــراد بيعــه أو نقــل حيازتــه بــدءًا 
مــن شــهر أكتوبــر مــن العــام 2020م. وكذلــك اســتمرار تطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن 

وفــق مــا ســبق اإلعــالن عنــه.

وأخــذًا فــي االعتبــار التطــورات ســابقة الذكــر، مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات 
فــي عــام 2020م حوالــي 770 مليــار ريــال وذلــك بانخفــاض نســبته %16.9 مقارنــة بالعــام 
2019م؛ ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة بنســبة %30.7 نتيجــة 
ــة  تراجــع الطلــب علــى النفــط والهبــوط الحــاد فــي األســعار الــذي شــهدته األســواق العالمي
منــذ بدايــة األزمــة. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن المتوقــع ارتفــاع اإليــرادات غيــر النفطيــة 
بنســبة %7.8 مقارنــة بالعــام 2019م بالرغــم مــن التراجــع المتوقــع فــي النشــاط االقتصــادي 
وذلــك يعــود بشــكل رئيــس إلــى تحصيــل أربــاح اســتثنائية مــن اســتثمارات الحكومــة خــالل العــام 

الحالــي 2020م. 

الضرائب

ُيتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب لعــام 2020م حوالــي 196 مليــار ريــال وذلــك بانخفــاض 
نســبته %10.7 مقارنــة بالعــام 2019م، كمــا ُيتوقــع أن تنخفــض بنســبة %1.8 مقارنــة بالمقــدر 

فــي الميزانيــة لعــام 2020م. 

ومــن الُمتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية نحــو 
16 مليــار ريــال وذلــك بنســبة انخفــاض %5.9 مقارنــة بالعــام الســابق؛ وذلــك ارتباطــًا بأزمــة 

الجائحــة. 

وُيتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو 141 مليــار ريــال لعــام 2020م 
بانخفــاض نســبته %9.2 مقارنــة العــام الســابق، ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى ارتبــاط أغلــب 
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هــذا النــوع مــن اإليــرادات باألنشــطة االقتصاديــة، باإلضافــة إلــى تعليــق الرحــالت المحليــة 
والدوليــة. كمــا تُجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحصيــل مبالــغ فــي عــام 2019م مــن تســويات 
قطــاع االتصــاالت والفاتــورة المجمعــة، وفــي حالــة اســتبعاد هــذه المبالــغ مــن إيــرادات العــام 
الماضــي فــإن إجمالــي الضرائــب علــى الســلع والخدمــات تكــون قــد ارتفعــت بنســبة 0.1% 
خــالل العــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة 
المضافــة مــن %5 إلــى %15 بــدءًا مــن شــهر يوليــو لعــام 2020م يأتــي كسياســة ماليــة تضمــن 
اإليــرادات  علــى  االعتمــاد  تقليــل مخاطــر  فــي  النفطيــة وتســهم  غيــر  اإليــرادات  اســتدامة 

النفطيــة.

)الرســوم  الدوليــة  والمعامــالت  التجــارة  علــى  الضرائــب  تســجل  أن  ُيتوقــع  كمــا 
ــال بنهايــة عــام 2020م وذلــك بانخفــاض نســبته %6.2 مقارنــة  ــار ري ــة( نحــو 16 ملي الجمركي
بالعــام الســابق نتيجــة تراجــع النشــاط االقتصــادي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات المنشــورة 
مــن ِقبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء تظهــر تراجعــًا فــي قيمــة الــواردات الســلعية حتــى شــهر 

أغســطس مــن عــام 2020م بنســبة %17.5 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2019م.

23 مليــار  الــزكاة( حوالــي  الضرائــب األخــرى )منهــا:  إيــرادات  تبلــغ  المتوقــع أن  ومــن 
ريــال لعــام 2020م ُمســجلًة انخفــاض بنســبة %24.2 مقارنــة بالعــام الســابق، ارتباطــًا بأزمــة 
ــرادات مــن تســويات زكاة البنــوك فــي عــام 2019م أعلــى  الجائحــة باإلضافــة إلــى تحصيــل إي

مــن المتوقــع تحصيلــه فــي عــام 2020م. 
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2012 20132010 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 توقعات
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نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات

المصــدر: وزارة المالية
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اإليرادات األخرى
ُيتوقــع أن تســجل اإليــرادات األخــرى لعــام 2020م حوالــي 574 مليــار ريال بانخفاض نســبته 
%18.9 مقارنة بالعام الســابق، وبنســبة انخفاض %9.4 مقارنة بالمقدر في الميزانية؛ ويعود 
الســبب الرئيــس إلــى االنخفــاض المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة بنســبة %30.7 مقارنــة 
بالعــام الســابق لتصــل إلــى حوالــي 412 مليــار ريــال فــي عــام 2020م. حيــث بلــغ متوســط 
أســعار نفــط برنــت حتــى شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي نحــو 41.1 دوالر للبرميــل مقارنــة 
بحوالــي 64.1 دوالر للبرميــل خــالل الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق، كمــا بلــغ متوســط إنتــاج 
النفــط 9.3 مليــون برميــل يوميــًا حتــى شــهر أكتوبــر بتراجــع نســبته %5.7 عــن العــام الماضــي 

نتيجــة اتفاقيــة )أوبــك+( لخفــض اإلنتــاج. 

كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه مــن المتوقــع أن تســجل اإليــرادات األخــرى غيــر النفطيــة ارتفاعــًا 
فــي عــام 2020م مقارنــة بالعــام الســابق وبالمقــدر فــي الميزانيــة، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيــس 

إلــى تحصيــل أربــاح اســتثنائية مــن اســتثمارات الحكومــة.

اإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية 

المصــدر: وزارة المالية
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النفقات 
فــي ضــوء مــا شــهده العــام المالــي 2020م مــن أوضــاع اقتصاديــة اســتثنائية ناتجــة عــن 
جائحــة »كوفيــد-19«، أوّلــت حكومــة المملكــة األهميــة الكبرى لتعزيز كفــاءة اإلنفاق وتوجيهه 
ــرًا وإلحاحــًا لمواجهــة األزمــة، وبمــا يحقــق االنضبــاط المالــي آخــذًا  ــر تأث لدعــم المجــاالت األكث
بعيــن االعتبــار عــدم تفاقــم النفقــات خاصــًة فــي ظــل مــا شــهدته المرحلــة مــن تدنــي فــي 

اإليــرادات النفطيــة.

وتبعــًا لذلــك ُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات للعــام 2020م نحــو 1,068 مليــار ريــال 
بارتفــاع نســبته %0.8 عــن المنصــرف الفعلــي فــي عــام 2019م و %4.7 عــن الُمقــدر فــي 
الميزانيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االعتمــادات اإلضافيــة علــى الميزانيــة المعتمــدة منــذ بدايــة 
العــام بلغــت نحــو 159 مليــار ريــال شــملت علــى زيــادة االعتمــادات لقطــاع الصحــة لدعــم 
إلــى تعجيــل ســداد مســتحقات  باإلضافــة  الصحيــة  للخدمــات  الوقائيــة والعالجيــة  القــدرة 
القطــاع الخــاص. وقابــل هــذه الزيــادة وفــر فــي بعــض بنــود النفقــات بنحــو 111 مليــار ريال، مثل 
ــد أو تأجيــل لبعــض بنــود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية لعــدد مــن الجهــات  إلغــاء أو تمدي
الحكومية إضافـــة إلـــى إيقـــاف بعـــض اإلجراءات االستثنائية التـــي تـــم إقرارهـــا لخدمـــة ظـــروف 

اقتصاديـــة ســـابقة مثـــل بـــدل غــالء المعيشـــة وذلــك بـــدءًا مـــن شـــهر يونيـــو لعـــام 2020م.

مــن المتوقــع أن يرتفــع الصــرف علــى النفقــات التشــغيلية بنســبة %4.6 مقارنــًة بالمنصــرف 
الســلع  بابــي  مــن  ُكٍل  علــى  الصــرف  الرتفــاع  نتيجــًة  ذلــك  ويأتــي  2019م،  لعــام  الفعلــي 
والخدمــات والمصروفــات األخــرى بمعــدالت تبلــغ %16.6 و %23.3 علــى التوالــي؛ متأثــرًة 
النفقــات فــي ظــل األزمــة  الُمتخــذة علــى جانــب  بالسياســات واإلجــراءات  رئيســي  بشــكل 
الحاليــة، وتشــمل اإلنفــاق علــى توفيــر المتطلبــات الالزمــة لدعــم جاهزيــة القطــاع الصحــي 
كالصــرف علــى المســتلزمات الطبيــة، باإلضافــة إلــى الصــرف علــى نفقــات عــودة المواطنيــن 
والمواطنــات مــن الخــارج فــي ظــل تفشــي الفيــروس عالميــًا. كمــا ُتشــير التوقعــات إلــى ارتفــاع 
الصــرف علــى بــاب اإلعانــات بنســبة %20.7 ليصــل إلــى 28 مليــار ريــال. وُيتوقــع أن يرتفــع 

الصــرف علــى نفقــات التمويــل بنســبة %46.7 كنتيجــة الرتفــاع رصيــد الديــن. 

بــاب تعويضــات العامليــن بمعــدل %2.6 مقارنــًة  ُيتوقــع انخفــاض الصــرف علــى  فيمــا 
اإلجــراء  بإيقــاف  ارتباطــًا  ريــال؛  مليــار   492 إلــى  ليصــل  2019م  لعــام  الفعلــي  بالمنصــرف 
االســتثنائي الســابق لبــدل غــالء المعيشــة ابتــداًء مــن شــهر يونيــو لعــام 2020م. كمــا ُتشــير 
التوقعــات إلــى تراجــع الصــرف علــى بــاب المنافــع االجتماعيــة بنحــو %18.4 ويعــود ذلــك 
بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع التحصيــل مــن إيــرادات الــزكاة خــالل عــام 2019م والتــي كانــت 

البنــوك. زكاة  بتســويات  مدفوعــة 
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ــم مراجعــة بعــض النفقــات الرأســمالية فــي ظــل مــا  ــاًء علــى هــذه التطــورات، فقــد ت وبن
شــهدته المرحلــة مــن أزمــة عالميــة غيــر مســبوقة ومــن جهــود لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتوجيهــه 
ــرًا مــن تبعاتهــا الماليــة واالقتصاديــة، حيــث ُتشــير التوقعــات إلــى  لدعــم القطاعــات األكثــر تأث
الرأســمالية بمعــدل %19.1 مقارنــة بعــام 2019م، كنتيجــة  تراجــع الصــرف علــى النفقــات 
لخفــض اعتمــادات بعــض مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة والمشــاريع الكبــرى، وإلغــاء أو تأجيــل 

أو تمديــد المــدة الزمنيــة لبعــض المبــادرات والمشــاريع الرأســمالية.

األداء على مستوى القطاعات

وبالنظــر إلــى األداء الُمتوقــع للنفقــات علــى مســتوى القطاعــات، يتوقــع أن يرتفــع اإلنفاق 
علــى قطــاع الخدمــات البلديــة وقطــاع التعليــم بنهايــة العــام 2020م بنحــو %4.6، و 1.4% 
علــى التوالــي مقارنــًة بالعــام الســابق. فيمــا ُيتوقــع أن ينخفض اإلنفاق على القطاع العســكري 
بنســبة %5.9 للفتــرة نفســها. وتجــدر اإلشــارة أن االنخفــاض فــي قطــاع الصحــة والتنميــة 
االجتماعيــة للعــام المالــي 2020م مقارنــًة بالعــام الســابق بنســبة %8.5 نتيجــة لالنخفــاض 
فــي جانــب التنميــة االجتماعيــة بســبب ارتفــاع تحصيــل إيــرادات الــزكاة ووجــود مبــادرة الفاتــورة 
المجمعــة خــالل عــام 2019م، وبالمقارنــة بالمعتمــد فــي ميزانيــة عــام 2020م، ارتفعــت 
النفقــات علــى قطــاع الصحــة خــالل العــام بنســبة %13.5 نتيجــة االعتمــادات االســتثنائية 

لمواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا.
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العجز والدين
فــي ضــوء التطــورات الســابق عرضهــا، فمــن المتوقــع أن يبلــغ عجــز الميزانيــة فــي عــام 
2020م نحــو 298 مليــار ريــال أي مــا يعــادل %12 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 4.5% 

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2019م والــذي بلــغ 133 مليــار ريــال.

عجز/فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصــدر: وزارة المالية

ــن  ــا بيــ تقــوم سياســة التمويــل التــي تتبعهــا وزارة الماليــة علــى تنويــع مصــادر التمويــل مــ
خيــارات إصــــدارات الديــــن والســـحب مــن االحتياطيــات الحكوميــة وذلــك لتمويــل عجــز الميزانيــة 
واالحتياجــات التمويليــة األخــرى خــالل العــام. حيــث مــن المتوقــع أن يتــم إصــدار ديــن فــي عــام 
2020م بحوالــي 220 مليــار ريــال وذلــك بإجمالــي إصــدارات إضافيــة عــن الخطــة المعتمــدة 
بمقدار 100 مليار ريال )تشمل ســــداد مدفوعــــات أصــــل الديــــن بحوالــــي 44 مليــــار ريـــال(. كما 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلصــدارات حتــى شــــهر ســبتمبر مــــن العــــام 2020م بلغــت حوالــي 207 
مليــــار ريــــال، شــكلت اإلصــدارات المحليــة منهــا نســبة %78.3 بينمــا بلغــت اإلصــدارات الدوليــة 
نســبة %21.7 مــن إجمالــي إصــدارات الديــن. وبذلــك ُتشــكل الديــون المحليــة نســبة 58.7% 
مــن إجمالــي محفظــة الديــن العــام بينمــا تبلــغ الديــون الخارجيــة نســبة %41.3 حتــى شــهر 

ســبتمبر مــن العــام 2020م.

حيــث ُيتوقــع أن يبلــغ رصيــد الديـــن العـــام 854 مليــار ريــال أي نحــو %34.3 مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي فــــي نهايــــة العــــام 2020م مقارنـــة مـــع 678 مليـــار ريـال أي مـا يعـادل نحـو 

%22.8 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي للعـــام الســـابق. 

ومــن المقــدر أن يبلـــغ إجمالـــي الســـحب مـــن االحتياطـــيات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي 
الســعودي حتـــى نهايـــة العـــام 2020م حوالــــي 123 مليــــار ريــــال وذلــك لتغطيــة مــا تبقــى مــن 
االحتياجــات التمويليــة لتمويــل عجــز الميزانيــة وبعــض القــروض التابعــة لخطــة تحفيــز القطــاع 
ــة  ــال بنهاي ــار ري ــة نحــو 346 ملي ــات الحكومي الخــاص، وبذلــك يتوقــع أن يبلــغ رصيــد االحتياطي

عــام 2020م. 
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ب-  ميزانية عام 2021م وتقديرات المدى المتوسط

والمخاطــر  للجائحــة  المصاحبــة  اليقيــن  عــدم  وحالــة  االســتثنائية  الظــروف  ظــل  وفــي 
المحتملــة التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي والمحلــي، كان مــن الضــروري االســتمرار فــي 
مراجعــة أولويــات اإلنفــاق علــى المــدى المتوســط. وتواصــل السياســة الماليــة مــن خــالل 
ميزانيــة العــام القــادم 2021م وعلــى المــدى المتوســط العمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن 
أهــداف النمــو االقتصــادي والمحافظــة علــى االســتقرار االقتصــادي واالســتدامة الماليــة 
وتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة واالســتمرار فــي العمــل علــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق، وزيــادة 

مســتوى مشــاركة القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد. 

اإليرادات

تنفيذهــا  بــدأ  التــي  المبــادرات  2021م علــى اســتمرار تطبيــق  التركيــز فــي عــام  ســيتم 
خــالل الســنوات الماضيــة مثــل المقابــل المالــي علــى الوافديــن وفــق الزيــادة األخيــرة التــي 
تمــت فــي عــام 2020م بحســب البرنامــج المعلــن، ورفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى 
%15، باإلضافــة إلــى مواصلــة تطبيــق التصحيــح التدريجــي ألســعار الطاقــة حتــى الوصــول إلــى 

األســعار المرجعيــة. 

وتشــير التقديــرات إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي العــام 2021م ســيبلغ حوالــي 849 
مليــار ريــال بارتفــاع نســبته %10.3 عــن الُمتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2020م. ومــن الُمتوقــع أن 

يســتمر نمــو إجمالــي اإليــرادات حتــى يصــل إلــى 928 مليــار ريــال فــي العــام 2023م.

الضرائب

ُيقــدر أن تصــل اإليــرادات مــن الضرائــب فــي عــام 2021م إلــى حوالــي 257 مليــار ريــال 
ــر المالــي  ــة بالمتوقــع تحصيلــه عــام 2020م، وذلــك نتيجــة األث بارتفــاع نســبته %30.8 مقارن
إلــى %15 والزيــادة فــي الرســوم  العــام مــن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة  لكامــل 
الجمركيــة لعــدد مــن الســلع، باإلضافــة إلــى التعافــي االقتصــادي المتوقــع فــي عــام 2021م 

ممــا ســينعكس إيجابيــًا علــى اإليــرادات الضريبيــة المرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي.

ومــن الُمقــدر أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية 
حوالــي 13 مليــار ريــال فــي عــام 2021م بتراجــع نســبته %17.0 مقارنــة بالمتوقــع فــي العــام 
2020م، كمــا أنــه مــن الُمتوقــع أن تســجل الضرائــب األخــرى )منهــا: الــزكاة( حوالــي 18 مليــار 
ريــال فــي العــام 2021م بانخفــاض نســبته %21.3 مقارنــة بالُمتوقــع لعــام 2020م. ويرجــع 
الســبب الرئيــس للتراجــع فــي هذيــن البنديــن مــن الضرائــب إلــى ارتبــاط إيراداتهمــا المتحصلــة 

فــي عــام 2021م بــاألداء االقتصــادي للعــام 2020م والمتأثــر بظــروف الجائحــة.
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وبالنســبة للضرائــب علــى الســلع والخدمــات، مــن الُمقــدر أن تحقــق نحــو 209 مليــار 
ريــال فــي عــام 2021م، بارتفــاع نســبته %47.7 عــن المتوقــع فــي عــام 2020م، ويرجــع ذلــك 
ــر الســنوي الكامــل  إلــى التعافــي المتوقــع للنشــاط االقتصــادي بعــد األزمــة إضافــًة إلــى األث
لإلجــراءات المنفــذة خــالل عــام 2020م. كمــا تجــُدر اإلشــارة إلــى أن التقديــرات لعــام 2021م 

ال تتضمــن اســتمرار االعفــاءات والتأجيــالت التــي تــم تطبيقهــا فــي العــام 2020م. 

ومــن المقــدر أن تحقــق الضرائــب علــى التجــارة والمعامــالت الدوليــة حوالــي 17 مليــار 
ريــال لعــام 2021م بارتفــاع نســبته %4.3 عــن المتوقــع تحصيلــه نهايــة العــام 2020م أخــذًا 
باالعتبــار اإلجــراءات التــي تــم تنفيذهــا خــالل عــام 2020م واســتمرار تطبيقهــا فــي العــام 

القــادم 2021م باإلضافــة إلــى تحســن النشــاط االقتصــادي.

اإليرادات األخرى

وفيمــا يتعلــق باإليــرادات األخــرى والتــي تشــمل علــى أربــاح الحكومــة مــن االســتثمارات، 
واإليــرادات النفطيــة، ومبيعــات الســلع والخدمــات، والجــزاءات والغرامــات، ُيقــّدر أن تبلــغ نحــو 
592 مليــار ريــال فــي العــام 2021م بارتفــاع طفيــف نســبته %3.2 مقارنــة بالمتوقــع تحقيقــه 

فــي عــام 2020م. 

النفقات

تــم إعــداد الميزانيــة للعــام المالــي 2021م وكذلــك التقديــرات علــى المــدى المتوســط 
فــي ضــوء سياســات الماليــة العامــة التــي تنتهجهــا المملكــة فــي االســتمرار فــي اإلنفــاق علــى 
منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة والمشــاريع التنمويــة تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 
2030 ومــع المحافظــة علــى أســقف النفقــات المعلنــة ســابقًا فــي ميزانيــة العــام 2020م، 
فــي إطــار الحــرص علــى االســتقرار المالــي واالقتصــادي. وســيتم التركيــز علــى أولويــات اإلنفــاق 
مــع ضمــان مرونــة كافيــة فــي التعامــل مــع التغيــرات الماليــة الطارئــة خــالل العــام 2021م 
فــي حــال حدوثهــا اســتمرارًا للجهــود المبذولــة فــي مواجهــة األزمــة لعــام 2020م، كمــا ســيتم 
إتاحــة مزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص لتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة مــع مواصلــة 
تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة والماليــة لتســهيل ممارســة األعمــال وتنميــة دور القطــاع 
كفــاءة  لرفــع  المتوســط  المــدى  القــادم وعلــى  العــام  خــالل  الجهــود  الخــاص. وستســتمر 
اإلنفــاق، وتطويــر فاعليــة اإلنفــاق االجتماعــي، ورفــع درجــة االنضبــاط والتخطيــط المالــي، 
لتحقيــق أهــداف النمــو االقتصــادي المســتدام ضمــن مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. 
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وفــي ضــوء ذلــك، يقــدر إجمالــي اإلنفــاق فــي ميزانيــة العــام القــادم 2021م بنحــو 990 
مليــار ريــال منخفضــًا عــن المتوقــع للعــام 2020م بنســبة %7.3 وهــو مــا يشــكل نســبة 34.5% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وذلــك مــع اســتمرار جهــود الحكومــة فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق. 
وتشــمل تقديــرات اإلنفــاق الحكومــي لعــام 2021م والمــدى المتوســط مواصلــة الصــرف 
علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة والمشــاريع الكبــرى وعلــى برامــج منظومــة الدعــم واإلعانــات 

ــة. االجتماعي

النفقات التشغيلية 

 مــن المقــدر أن تبلــغ النفقــات التشــغيلية لعــام 2021م نحــو 889 مليــار ريــال منخفضــة 
بنحــو %4.4 مقارنــة بالمتوقــع لعــام 2020م نتيجــة التقــدم فــي تنفيــذ برامــج التخصيــص 
وتعزيــز الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وتقــدر نفقــات تعويضــات العامليــن بحوالــي 
491 مليــار ريــال. وســتواصل الحكومــة تنفيــذ سياســة أكثــر اعتمــادًا علــى القطــاع الخــاص فــي 
توظيــف الشــباب الســعودي مــن الجنســين بمــا فــي ذلــك فــي المشــاريع الكبــرى الجــاري 

تنفيذهــا.

فيمــا يقــدر أن يبلــغ اإلنفــاق علــى بــاب الســلع والخدمــات حوالــي 192 مليــار ريــال بارتفــاع 
نســبته %2.5 عــن المتوقــع لعــام 2020م، والــذي يشــمل النفقــات التشــغيلية واالســتهالكية 
ــة والنظافــة والتشــغيل وغيرهــا مــن النفقــات التــي تلبــي  ــة ونفقــات الصيان والنفقــات الطبي
ــار رفــع كفــاءة اإلنفــاق مــع فاعليــة تطبيــق  متطلبــات الجهــات الحكوميــة، آخــذًا بعيــن االعتب

نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

وتقــدر نفقــات التمويــل فــي عــام 2021م بحوالــي 37 مليــار ريــال مرتفعــة بنســبة 20.6% 
مقارنــة بالمتوقــع فــي عــام 2020م نتيجــة زيــادة رصيــد الديــن. كمــا يقــدر أن تبلــغ نفقــات بــاب 
المنافــع االجتماعيــة حوالــي 63 مليــار ريــال للعــام 2021م، وتجــدر اإلشــارة إلــى اســتمرار 
واألفــراد  األســر  تســتهدف  التــي  االجتماعيــة  واإلعانــات  الدعــم  منظومــة  علــى  اإلنفــاق 

المســتحقين.
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النفقات الرأسمالية

يقــدر أن تبلــغ نفقــات بــاب األصــول غيــر الماليــة فــي عــام 2021م حوالــي 101 مليــار 
ريــال، منخفضــة بحوالــي %26.6 مقارنــة بالمتوقــع لعــام 2020م. ويشــمل اإلنفــاق الرأســمالي 
علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة، ومخصصــات تنفيــذ المشــاريع الكبــرى، باإلضافــة إلــى تنفيــذ عــدد 
مــن المشــاريع االســتثمارية فــي قطاعــات الخدمــات البلديــة وقطاعــات الصحــة والتعليــم 
والتجهيــزات األساســية والنقــل باإلضافــة إلــى القطاعــات األخــرى. والجديــر بالذكــر أن انخفــاض 
مخصصــات اإلنفــاق االســتثماري مقارنــة بالمتوقــع فــي عــام 2020م يأتــي نتيجــة تطــور البنــى 
التحتيــة مــن خــالل االســتثمار بمعــدالت مرتفعــة خــالل الفتــرات الماضيــة، باإلضافــة إلــى إتاحــة 
المزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي المشــاريع االســتثمارية كونــه عنصــر 

أساســي فــي اإلصالحــات االقتصاديــة.

العجز والدين

اســتكمااًل لجهــود الحكومــة فــي تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق مســتهدفات االنضبــاط 
المالــي، مــن المقــدر أن ينخفــض عجــز الميزانيــة فــي العــام 2021م ليصــل إلــى نحــو %4.9 مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وأن يســتمر باالنخفــاض التدريجــي علــى المــدى المتوســط ليصــل 
إلــى مــا يقــارب %0.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2023م بمــا يعــزز القــدرة علــى 
التعامــل مــع األزمــات مــن خــالل المحافظــة علــى اســتقرار الماليــة العامــة واالقتصــاد الوطنــي 

علــى المدييــن المتوســط والطويــل. 
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وتعمــل السياســة الماليــة المتبعــة مــن قبــل وزارة الماليــة علــى تلبيــة االحتياجــات التمويليــة 
عــن طريــق سياســة تمويــل متنوعــة مــا بيــن خيــارات إصــدارات الدين والســحب مــن االحتياطيات 
الحكوميــة مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار الحفــاظ علــى معــدالت مســتهدفة مــن االحتياطيــات 
الحكوميــة بهــدف تمكيــن المملكــة مــن إدارة المخاطــر المســتقبلية. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن 
عمليــة االقتــراض تتــم وفقــًا للحاجــة ضمــن نطــاق اســتراتيجية الديــن العــام والتــي تضمــن بقــاء 

مســتويات الديــن عنــد المعــدالت اآلمنــة التــي تحافــظ علــى االســتدامة الماليــة.

ويســعى المركــز الوطنــي إلدارة الديــن فــي ضــوء اســتراتيجيته لالقتــراض إلــى تنويــع أدوات 
التمويــل مــا بيــن الســوقين المحلــي والخارجــي مــع التركيــز علــى تطويــر وتعميــق أســواق الديــن 
المحليــة. هــذا باإلضافــة إلــى ســعيه للوصــول إلــى أســواق الديــن العالميــة ضمــن اســتراتيجيته 
إلدارة المخاطــر والحصــول علــى تســعيرات عادلــة. كمــا تــم مؤخــرًا االســتفادة مــن منهجيــات 
المشــاريع  واســتكمال  اســتمرارية  لدعــم  الــوزارة  خطــة  ضمــن  البديــل  الحكومــي  التمويــل 

التنمويــة الكبــرى فــي المملكــة بمــا يخــدم رؤيــة المملكــة 2030. 

 ووفقــًا لذلــك، مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى 937 مليــار ريــال فــي العــام 
2021م أي مــا نســبته %32.7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وأن يبلــغ نحــو 1,026 مليــار ريــال 
فــي العــام 2023م أي مــا نســبته %31.7 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وبالرغــم مــن تعديــل 
ــج المحلــي إلــى %50 لعــام 2020م وعلــى  ــن العــام مــن %30 كنســبة مــن النات ســقف الدي
المــدى المتوســط إال أنــه ال ُيســتهدف االقتــراب مــن هــذا الســقف وليــس فقــط عــدم تجــاوزه. 
وكذلــك مــن المقــدر أن تبلــغ االحتياطيــات الحكوميــة نحــو 280 مليــار ريــال فــي العــام 2021م 

لتصــل إلــى 265 مليــار ريــال فــي العــام 2023م.
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تقديرات ميزانية 2021م

ميزانية
2020

توقعات
2020

ميزانية
2021

اإليرادات
833770849إجمالي اإليرادات

200196257الضرائب
161613الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

142141209الضرائب على السلع والخدمات
161617الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

262318ضرائب أخرى
633574592اإليرادات األخرى

النفقات
1,0201,068990إجمالي النفقات

847931889المصروفات )النفقات التشغيلية(
504492491تعويضات العاملين
140188192السلع والخدمات 

313137نفقات تمويل
172822اإلعانات

160.4المنح
696763المنافع االجتماعية

8511983مصروفات أخرى
173137101األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
141-298-187-عجز الميزانية

%4.9-%12.0-%6.4-كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
الدين واألصول 

754854937الدين
%32.7%34.3%26.0كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

346346280االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي 
المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(

فعلي
2019

ميزانية
2020

توقعات
2020

ميزانية
2021

تقديرات
20222023

927833770849864928إجمالي اإليرادات

1,0591,0201,068990955941إجمالــي النفقات

13-91-141-298-187-133-عجــز الميزانية
%0.4-%3.0-%4.9-%12.0-%6.4-%4.5-كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

6787548549371,0131,026الدين

%31.7%33.3%32.7%34.3%26.0%22.8كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي
االحتياطيــات الحكومية

470346346280265265لــدى البنك المركزي الســعودي

المالية العامة على المدى المتوسط

المصــدر: وزارة المالية  تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

 تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية
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ج-   النفقات في ميزانية 2021م على مستوى القطاعات

تســعى المملكــة خــالل العــام المالــي 2021م إلــى توجيــه اإلنفاق نحــو القطاعات الواعدة 
والتــي توفــر فــرص وظيفيــة للشــباب الســعودي، مــع الســعي لمنــح القطــاع الخــاص الفرصــة 
لالســتثمار فــي مشــاريع البنــى التحتيــة. وذلــك مــن خــالل اإلنفــاق علــى مشــاريع وبرامج تســهم 

فــي االرتقــاء بمســتوى الخدمــات األساســية للمواطنيــن والمســتفيدين. 

ــرز البرامــج والمشــاريع المحــددة التــي ســيتم اإلنفــاق عليهــا فــي كل  وفيمــا يلــي ذكــر أب
قطــاع ســواء الســتكمال التنفيــذ أو للبرامــج والمشــاريع الجديــدة:

أواًل: معلومات عن القطاع
46 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع
الطــرق، الموانــئ، الخطــوط الحديديــة، المطــارات، اإلســكان، 
االتصــاالت، تقنيــة المعلومــات، الخدمــات البريديــة والفضــاء 
والمــدن الصناعيــة مثــل مــدن الجبيــل وينبــع ورأس الخيــر 

وجــازان

17 جهةعدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

الطيران

بنـــاء بيئـــة الطائـــرات بـــدون طيار فـــي المملكة 
األولى( تم االنتهاء من المرحلة األولى بنسبة %90)المرحلـــة 

زيـــادة القـــدرة االســـتيعابية لمحطـــة خدمـــات 
لتصل إلى 600 ألف طنالشـــحن الثانيـــة بمطـــار الملـــك خالـــد

الموانئ

النقـــل  لخدمـــة  جديـــد  خـــط مالحـــي  تدشـــين 
الســـاحلي للحاويات على ســـاحل البحـــر األحمر 
)ميناء جدة اإلســـالمي، وميناء الملك عبدالله 

برابغ(

تم التشغيل بنسبة 100%

التقـــدم فـــي مؤشـــر جـــودة خدمـــات الموانئ 
للعـــام  العالمـــي  التنافســـية  لتقريـــر  وفقـــًا 

2019م( (
من المركز )44( إلى المركز )40(

قطاع التجهيزات األساسية والنقل
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ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

النقـــــــل
تخفيــض تكاليــف الوفيــات واالصابــات الخطــرة رفع مستوى السالمة على الطرق 

الناجمــة عــن الحــوادث المروريــة

رصد المخالفين على مدار 24 ساعةإنشاء مركز التحكم لمراقبة أنشطة النقل آليًا

توســـعة صالـــة الســـفر الحالية في مطـــار حائل الطيــران
ومطـــار القريات

مليـــون مســـافر ســـنويًا فـــي مطـــار حائـــل و500 
ألـــف فـــي مطـــار القريات

اإلسكان

دعم متعثري ســـداد أقســـاط التمويل السكني 
المدعـــوم لمـــن يمر بظـــروف اســـتثنائية مؤقتة 

يتوقـــع زوالها

للقـــروض  المالـــي  الدعـــم  تقديـــم  اســـتمرار 
العقاريـــة لمســـتفيدي وزارة اإلســـكان وصنـــدوق 

العقاريـــة التنميـــة 

دعم أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال كحد 
أقصى

تعزيز البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعةاالتصاالت

اإلسكان

المدعومـــة  التمويليـــة  العقـــود  توقيـــع 
لمســـتفيدي صندوق التنميـــة العقارية ووزارة 

اإلســـكان
183 ألف عقد تمويلي

اسِتفادة أكثر من 320 ألف أسرةتوفير خيارات سكنية متنوعة لألسر السعودية 

تطوير األراضي البيضاء الخاضعة للرسوم
تطويــر مســاحة تزيــد عــن 2.2 مليــون متــر مربــع مــن 
ــر مــن 4,000 قطعــة أرض  قبــل مالكهــا، لتوفــر أكث

سكنية

توفيـــر مســـاكن مالئمـــة قائمـــة علـــى مبـــدأ 
االنتفـــاع لألســـر األشـــد حاجـــة ورفـــع جـــودة 

تهـــم  حيا
توفير أكثر من 11 ألف وحدة سكنية

االتصاالت
زيـــادة ســـرعة االنترنـــت فـــي المملكـــة وتقـــدم 
المملكـــة فـــي مؤشـــر البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة 

لالتصـــاالت وتقنيـــة المعلومـــات

ميجابت/الثانيـــة،   77.5 إلـــى  الســـرعة  زادت 
فـــي  عالميـــًا   )5( المرتبـــة  المملكـــة  واحتلـــت 
ســـرعات االنترنـــت المحمول، واألولـــى عالميًا 
فـــي ســـرعة تحميـــل البيانـــات للجيـــل الخامس
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أواًل: معلومات عن القطاع
186 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع

إنشـــاء المـــدارس، والكليـــات، والمدن الجامعيـــة، واالبتعاث 
الخارجـــي لبرنامـــج خادم الحرمين الشـــريفين، ودعم األبحاث 
والتطوير واالبتكار، وإنشـــاء المستشفيات الجامعية، ودعم 

المعرفة مصادر 

 33 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

التعليم 

عـــن  والطالبـــات  للطـــالب  التعليـــم  اســـتكمال 
طريق منصـــة "مدرســـتي" للتعليـــم اإللكتروني

عـــدد المســـجلين في المنصة أكثـــر من 5 مليون 
وطالبة طالب 

7.8 ألـــف حصة دراســـية فضائية وعلـــى منصة إنشاء 23 قناة تعليمّية فضائية "عين"
يوتيـــوب، بنحو 91 مليون مشـــاهدة

تدشين مقــار علمّيــة متمركــزة داخــل المدرســة 
إنشاء 72 مركز)مراكز STEM المدرســـية(

تم استكمال %100 من المشروعإنشـــاء أكاديمية الهيئة العامة للزكاة والدخل

قطاع التعليم

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

التعليم 

الرقمـــّي لدعـــم تقـــدم  التعليـــم  التحـــّول نحـــو 
والمعلـــم الطالـــب 

لفتـــح  متميـــزة  أجنبّيـــة  جامعـــات  اســـتقطاب 
فـــروع لهـــا داخـــل المملكـــة

إطـــالق المرحلـــة الرابعة لبرنامج خـــادم الحرمين 
استمرار برنامج االبتعاثالشـــريفين لالبتعاث الخارجي

لمرحلـــة  الثقافـــي  االبتعـــاث  برنامـــج  إطـــالق 
البكالوريـــوس فمـــا فوق فـــي أبرز المؤسســـات 

التعليميـــة حـــول العالـــم
ابتعاث وتدريب 10 آالف مواطن ومواطنة

تأسيس 3 أكاديميات محلية
االصطناعـــي،  للـــذكاء  الوطنيـــة  األكاديميـــة 
وأكاديميـــة تطويـــر القيـــادات اإلداريـــة، وأكاديمية 

العامـــة الصحـــة 
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أواًل: معلومات عن القطاع
51 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع
مشــاريع البنيــة التحتيــة للمــدن، تنميــة المــدن الســعودية، 
والمناســبات،  والمهرجانــات  الترفيهيــة  األنشــطة  إقامــة 

ــاة داخــل المــدن الرفــع مــن جــودة الحي

295 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

خدمات بلدية

نسبة اإلنجاز %100إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية

تحســـين محطـــات الوقود ومراكـــز الخدمة على 
اإلقليمية الطرق 

معالجـــة عـــدد مـــن مظاهـــر التشـــوه البصـــري 
فـــي مـــدن المملكـــة تمثلـــت فـــي:

واإلعالنـــات 	  الكتابـــات  وطمـــس  إزالـــة 
المخالفـــة

رفع النفايات ومخلفات البناء والهدم	 

صيانة الشـــوارع واألرصفـــة والحدائق وردم 	 
لحفر ا

أكثر من 500 ألف طن• 

أكثر من 400 ألف طن• 

أكثر من 6.5 مليون متر طولي• 

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

خدمات بلدية

تقليص عدد اإلجراءات والمدة ورفع الجودةتطوير بيئة تراخيص البناء

إطـــالق المنصـــة الموحـــدة لتصاريـــح الحفريـــات 
تحسين ورفع جودة الطرق  "نّســـق"

قطاع الخدمات البلدية
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أواًل: معلومات عن القطاع
175 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع

الجانـــب الصحـــي ويشـــمل الخدمـــات الصحيـــة واإلســـعافية 
والتشـــريعية واالبحاث، والجانب االجتماعي ويشمل خدمات 
الضمان والرعاية االجتماعيـــة والثقافي واإلعالمي والرياضي 

والترفيهـــي وإدارة برنامـــج جودة الحياة

17 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

الصحة

مناطـــق  بمختلـــف  تخصصيـــة  مراكـــز  تدشـــين 
لمملكـــة ا

24 مركـــز لخدمـــات قســـطرة القلـــب، و19 مركـــز 
لـــألورام، و17 مركـــز للبدانة، و25 مركز للســـكري، 

و156 مركـــز للكلى

توكلنـــا،  )تطبيـــق  توكلنـــا  منظومـــة  إطـــالق 
تباعـــد( تطبيـــق 

أكثـــر من 7.4 مليون مســـتخدم، وتم اإلبالغ عن 
اإلصابـــات ألكثـــر من 22 ألـــف مســـتخدم، وأكثر 

مـــن 700 مخالط

إطالق منصة التطوع الصحي

ســـجل في المنصـــة أكثر مـــن 184 ألف متطوع 
ومتطوعـــة، وبلـــغ عـــدد المتطوعيـــن الفّعاليـــن 
فـــي الميـــدان أكثـــر من 30 ألـــف متطـــوع، وبلغ 
عدد المســـتفيدين مـــن جميع مجـــاالت التطوع 

الصحـــي أكثـــر مـــن 22 مليون مســـتفيد

كافــة  فــي  كورونــا  فيــروس  فحوصــات  أجــراء 
المملكــة حــول  الصحــة  وزارة  تم فحص أكثر من 9.6 مليون عينةمختبــرات 

الثقافة
تأسيس 11 هيئة ثقافيةتأسيس الهيئات الثقافية

تأســـيس مجمـــع الملـــك ســـلمان العالمـــي للغـــة 
نسبة اإلنجاز %100العربية

تنميــــــــــــة 
اجتماعية

افتتـــاح بيـــوت اجتماعيـــة لرعايـــة األيتـــام ذوي 
16 بيت اجتماعيالظـــروف الخاصـــة

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

مـــع الصحـــــة للتعامـــل  مرجعيـــة  مستشـــفيات  تأهيـــل 
واإلشـــعاعية النوويـــة  والكـــوارث  4 مستشفياتالحـــوادث 

تنميــــــــــــة 
اجتماعية

تقديـــم خدمـــات الرعايـــة االجتماعية لكبار الســـن افتتاح الواحات النموذجية لكبار السن 
فـــي المجتمع

الثقافة
مبادرة كنوز من وزارة اإلعالم لدعــــم شــــركات 
الثقافــــي  الثــــراء  لتوثيــــق  المحليــــة  اإلنتـــاج 

الحضــــاري الفكــــري واإلســـهام  واإلبـــداع 
إنتاج 400 فيديـو قصيـر و 3 مسلسـالت لألطفال

قطاع الصحة والتنمية االجتماعية
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أواًل: معلومات عن القطاع
72 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع

الزراعـــة، وإنتـــاج الميـــاه  البنيـــة التحتيـــة للبيئـــة، والميـــاه، 
والثـــروة  الطاقـــة  ومصـــادر  الصحـــي  والصـــرف  المحـــالة 
المعدنيـــة، إضافـــة إلـــى تطوير بيئة الســـياحة واالســـتثمار 
الفضـــاء والصـــادرات ودعـــم  الصناعـــة وصناعـــة  وتنميـــة 
المحتـــوى  وتعزيـــز  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المنشـــآت 

واالقتصـــادي المالـــي  والتخطيـــط  المحلـــي، 

 33 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

مشاريع 
الحرمين

اســـتكمال اعمـــال التوســـعة الســـعودية الثالثـــة 
الحرميـــن  خـــادم  ومشـــروع  الحـــرام،  للمســـجد 

المطـــاف لتوســـعة  الشـــريفين 

المســـجد  توســـعة  فـــي  اإلنجـــاز  نســـبة  بلغـــت 
الحـــرام %80، وفي مشـــروع توســـعة المطاف 

65%

تمويل
اســـتمرار عمليـــات اإلقـــراض للقطـــاع الخـــاص 
خـــالل جائحـــة "كوفيـــد-19"، وتأجيـــل تحصيـــل 
2020م  العـــام  خـــالل  المســـتحقة  األقســـاط 

إلـــى العـــام القـــادم

تـــم صـــرف 204 مليـــون ريـــال لعدد 12 مشـــروع 
والســـياحة  والتعليـــم  الصحـــة  مجـــاالت  فـــي 
والفندقـــة، وإيـــداع 28 دفعة لمشـــاريع متنوعة 

بنحـــو 40 مليـــون ريـــال

منشآت
تخفيـــف األعبـــاء الماليـــة علـــى أصحـــاب المنشـــآت 
طلـــب  خـــالل  مـــن  والمتوســـطة،  الصغيـــرة 
حصـــة  ورفـــع  الحكوميـــة،  الرســـوم  اســـترداد 

إقـــراض المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة

رســـوم  اســـترداد  كطلبـــات  ريـــال،  مليـــار   1.42
حكوميـــة، ورفـــع حصة اإلقراض إلـــى %7.8 في 

الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2020م

تنميـــــــة 
اإليرادات غير 

النفطية
تعزيز اإليرادات غير النفطية بعدة محاور

4 محاور هي:

تصميم هيكل شامل للتأشيرات• 

ربط تســـجيل المخالفات المرورية للمركبات • 
غيـــر الســـعودية مع عـــدة جهـــات حكومية 
وإيجـــاد آلية لســـداد المخالفـــات عن طريق 

البطاقـــات االئتمانية للزائرين

تفعيـــل التشـــريعات الالزمـــة وإنهاء دراســـة • 
اكتواريـــة لتحصيـــل تكلفـــة الدولـــة لمصابي 

المرورية الحـــوادث 

قطاع الموارد االقتصادية



45

الصناعة 

اســـتقطاب اســـتثمارات صناعيـــة بمختلـــف مناطق 
200 مليار ريالالمملكة

نمـــو فـــي عـــدد المنشـــآت الصناعيـــة، وحجـــم 
االســـتثمارات فـــي القطـــاع الصناعـــي

النمو بلغ نحو %9.6؛ ليصل إلى 9,518 منشـــأة، 
ونمـــو رأســـمال المصانع إلـــى 1.85 تريليون ريال، 

بنهاية أكتوبر 2020م

تصريـــح، إصدار التصاريح التعدينية  1866 التعدينيـــة  التصاريـــح  عـــدد  بلـــغ 
ريـــال 300 مليـــار  بحجـــم اســـتثمارات يتجـــاوز 

زيادة المتاجر اإللكترونية المسجلة بنسبة %68تعزيز وتمكين التجارة اإللكترونيةالتجـــارة

فـــي شـــركات مطاحـــن التخصيص الحصـــص  بيـــع كامـــل 
لشـــركة المطاحن األولـــى والثالثةالدقيـــق

البيئة والمياه

زيـــادة كميـــات مياه الشـــرب بمقـــدار 90 ألف م3 تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية
يوميًا

زيادة نسبة تغطية خدمات المياه

بأطـــوال   ،83% إلـــى  التغطيـــة  نســـبة  وصلـــت 
1,165 كـــم، وســـاعات ضخ ارتفعـــت إلى 19.22 
 301,492 المســـتفيدين  عـــدد  ونمـــا  ســـاعة، 

مستفيد

زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي

وصلـــت نســـبة تغطيـــة خدمات الصـــرف الصحي 
 327,933 خدمـــة  بعـــد  وذلـــك   ،57% إلـــى 
مســـتفيد إضافـــي، بزيادة اطوال الشـــبكات 704 

كـــم إضافية

المحتوى 
المحلـــــي

إدراج متطلبـــات المحتـــوى المحلـــي فـــي عدد 
بما يقارب 10 مليارات ريالمـــن المشـــاريع الحكومية 

الطاقــــــــة 
المتجددة

طرح مشاريع للطاقة الشمسية 

تـــم طرح 4 مشـــاريع للطاقة الشمســـية، بســـعة 
إجمالية 1,200 ميجـــا واط ضمن المرحلة الثالثة. 
وتأهيل 28 شـــركة ســـعودية من أصل 49 شركة 

مؤهلة للمنافســـة عليها
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ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

البيئة والمياه

إنشـــاء 3 محطـــات للصـــرف الصحـــي فـــي كل 
مـــن منطقـــة المدينـــة المنـــورة، ومنطقـــة تبـــوك، 

ومدينـــة بريـــدة

بســـعة المحطـــات لـــكل مـــن منطقـــة المدينـــة 
المنـــورة، ومنطقـــة تبـــوك، ومدينة بريـــدة )375 
علـــى  الثـــالث  للمناطـــق  ألـــف م3(  و90 و150 

لتوالي ا

الوصـــول إلـــى طاقـــة إنتاجيـــة 5.79 مليـــون متـــر زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة
مكعـــب يوميـــًا بنهايـــة العـــام 2021م

زيادة نسبة األمطار %5 - %20تنفيذ البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي

تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 
وبرنامج اإلعانات الزراعية

االستثمار
جـــذب االســـتثمارات الخاصـــة لتمويـــل إنشـــاء 
المبانـــي التعليميـــة تشـــمل التصميـــم والبنـــاء 

المرافـــق وإدارة  والتجهيـــز 

 60 مرحلـــة  كل  مرحلتيـــن،  علـــى  مدرســـة   120
مدرســـة

رفـــع مســـاهمة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة الصناعة
فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي وفـــي الصـــادرات

الجمارك
تقليـــل زمـــن الفســـح الجمركـــي لزيـــادة انســـيابية 
ومرونـــة فـــي تدفـــق الـــواردات وتيســـير التبـــادل 

التجـــاري
تقليص زمن الفسح إلى ساعتين كحد أقصى
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أواًل: معلومات عن القطاع
34 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع
دعــم األجهــزة اإلداريــة والتشــريعية والخدمــة المدنيــة، وزارة 
الخارجيــة، والمحاكــم، وخدمــات الشــؤون اإلســالمية، وفــي 

مجــال حقــوق اإلنســان والعنايــة بالحرميــن الشــريفين  

 27 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

الموارد 
البشرية

وطـــب  والهندســـة  الصيدلـــة  مهـــن  توطيـــن 
لم تحدد النسبة بعداالســـنان

توفيـــر المزيـــد مـــن الفـــرص الوظيفيـــة ألبنـــاء 
توطين 9 أنشطة تجارية إضافيةوبنـــات الوطـــن

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

الموارد 
البشرية

األولويـــة  وذات  النوعيـــة  الوظائـــف  توطيـــن 
115 ألف وظيفةفـــي كل قطـــاع

القطـــاع  فـــي  الوظائـــف  مـــن  العديـــد  خلـــق 
عـــي لصنا الوصول إلى 1.3 مليون وظيفة بحلول 2030ما

قطاع اإلدارة العامة
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أواًل: معلومات عن القطاع
175 مليار ريالمخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع

القــدرات  رفــع وتطويــر  الملكــي،  الحــرس  الوطنــي،  الدفــاع 
المستشــفيات  العســكرية،  والقواعــد  المــدن  العســكرية، 
والخدمات الطبية العسكرية، الكليات والجامعات العسكرية، 

توطيــن الصناعــات العســكرية، البحــوث العســكرية

19 جهةعدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

القواعـــــد 
العسكرية

البـــدء بالمرحلـــة األولى إلنشـــاء مرافـــق قاعدة 
خطة المشروع تتضمن مرحلتين إلتمامهالملـــك ســـلمان الجوية

المستشفيات 
العســــــــكريــــة

مســاهمة المــدن الطبيــة لدعــم القطــاع الصحــي 
فــي مواجهــة تداعيــات »كوفيد-19« ضمن جهود 

المملكــة فــي هــذا الجانب 

رفـــع الطاقة االســـتيعابية لجميـــع المدن الطبية 
منهـــا زيـــادة الطاقة االســـتيعابية لغـــرف العناية 

المركزة بنســـبة 200%

الكليـــــــات 
العسكرية

كليــة  وإنشــاء  لنقــل  األولــى  المرحلــة  تنفيــذ 
الجديــد بمقرهــا  الجويــة  فيصــل  تتضمن خطة المشروع مرحلتين إلنجازهالملــك 

تطوير الجهات 
العســــــــــكريــــة

البــدء بإعــداد الدراســات الالزمــة لتطويــر وزارة 
الدفــاع  اســتراتيجية  وفــق  الوطنــي  الحــرس 

الوطنــي

الخطـــط  عشـــرية ضمـــن  خطـــة  وضـــع  الهـــدف 
التطويريـــة للجهـــات العســـكرية

 توطيـــــــن 
الصناعات 
العسكرية

اســتمرار تنفيــذ اســتراتيجية توطيــن الصناعــات 
ضمــن رؤيــة المملكــة 2030

الهدف توطين %50 من حجم اإلنفاق العسكري 
بحلول 2030م

ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

بالصناعـــات البحوث العسكرية الصلـــة  ذات  البحـــوث  تطويـــر 
العســـكرية

تــم اعتمــاد الخطــة الخمســية لذلــك وتبــدأ 
اعتبــارًا مــن العــام المالــي 2021م

تطوير الجهات 
العســــــــــكريــــة

المســتهدف  التشــغيلي  النمــوذج  تطبيــق 
تطبيق النموذج التشغيلي بنسبة %80لتطويــر وزارة الدفــاع ضمــن الخطــة العشــرية 

القواعد والكليات 
العســــــــــكريــــة

اســتمرار تنفيــذ المرحلــة الثانيــة إلنشــاء ونقــل 
قاعــدة الملــك ســلمان وكليــة الملــك فيصــل 

الجويــة
المرحلة الثانية واألخيرة إلتمام المشروع 

تطوير القدرات 
العســــــــــكريــــة

ــر القــدرات والمنظومــات  االســتمرار فــي تطوي
الدفاعيــة للجهــات العســكرية

جهـــات   8 فـــي  القـــدرات  تطويـــر  تشـــمل 
عسكرية

القطاع العسكري
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أواًل: معلومات عن القطاع
101 مليار ريال مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

أبرز مهام القطاع

إمــارات المناطــق اإلداريــة، واألمــن الداخلــي وحراســة الحــدود 
ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة اإلرهاب والتطرف، 
والحمايــة المدنيــة، والســالمة المروريــة، وإدارة االصالحيــات 
والسجون، وإدارة الجوازات، وحماية المنشآت الحيوية، والربط 
التقنــي لمعامالت المواطنين والمواطنات لألحــوال المدنية، 

واألمن الســيبراني

30 جهة عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

ثانيًا: أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقاموصف المنجزالنطاق

بناء القدرات 
الوطنيــــــــــــة 

مبــادرة التدريــب فــي األمــن الســيبراني علــى 
بــرو( الوطنــي )ســايبر  المســتوى 

التدريــب  لتوفيــر  المبــادرة  الهيئــة  أطلقــت 
ومســتويات  مســارات  فــي  الوطنيــة  للكــوادر 
تحقيــق  لــى  إ المبــادرة  وتســعى  مختلفــة 

اآلتيــة: األهــداف 

زيـــادة عدد الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلة في 	 
األمن الســـيبراني

تطويـــر ورفـــع مســـتوى ومهـــارات الكـــوادر 	 
الوطنيـــة العاملـــة فـــي األمن الســـيبراني

التخـــرج 	  حديثـــي  مـــن  المتميزيـــن  تشـــجيع 
الســـيبراني األمـــن  مجـــاالت  فـــي  للعمـــل 

فــي  المبــادرة  هــذه  مــن  المســتفيدين  عــدد 
مرحلتهــا األولــى والثانيــة أكثــر مــن 2000 متدربــًا 
فــي  الموظفيــن  مــن   1,638 منهــم  ومتدربــة، 
138 جهــة وطنيــة، و428 مــن الطلبــة حديثــي 
التخــرج مــن 26 جامعــة وكليــة ســعودية ومــن 
خريجــي برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعاث 
الخارجــي فــي مجــاالت الحاســب اآللــي واألمــن 

الســيبراني

مؤشرات 
دوليــــــــــة 

الكتـــاب الســـنوي للتنافســـية العالميـــة 2020: 
العالميـــة  للتنافســـية  الســـنوي  الكتـــاب  يعـــد 
واحـــدًا مـــن أكثـــر التقاريـــر شـــمولية فـــي العالـــم 
ويقـــوم  للـــدول،  التنافســـية  المميـــزات  عـــن 
علـــى  الـــدول  قـــدرات  وتصنيـــف  بتحليـــل 
إنشـــاء بيئـــة تحافـــظ علـــى القـــدرة التنافســـية 
بشـــكل  االقتصـــادي  واالزدهـــار  للمؤسســـات 
علـــى  دولـــة   63 بيـــن  التقريـــر  ويقـــارن  عـــام، 

رئيســـية  4 محـــاور  أســـاس 

أحتلـــت المملكـــة المرتبـــة الثانيـــة في مؤشـــر • 
األمن الســـيبراني للشركات

حققـــت المملكـــة المرتبة 24 على مســـتوى • 
63 دولـــة، والمرتبـــة 15 في منطقة الشـــرق 

األوســـط وإفريقيا وأوروبا

قطاع األمن والمناطق اإلدارية
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ســياســــات 
وتنظيمات 
وطنيـــــــــــــة

إصـــدار ضوابـــط األمـــن الســـيبراني للعمـــل عن 
فيـــروس  لمواجهـــة  االســـتعداد  خـــالل  بعـــد 

»كوفيـــد-19« المســـتجد  كورونـــا 
إشـــارة إلـــى مـــا اتخذتـــه المملكـــة مـــن تدابيـــر 
وقائيـــة متعـــددة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 
المســـتجد »كوفيـــد-19«، والحـــد من انتشـــاره 
ومـــا  والدولـــي،  الوطنـــي  المســـتويين  علـــى 
يمكـــن  مـــا  إتخـــاذ  مـــن  التدابيـــر  تلـــك  تحتمـــه 
إتخـــاذه مـــن إجـــراءات لتقليل االتصال المباشـــر 
بيـــن األشـــخاص خـــالل المرحلة الحاليـــة، وتزايد 
اعتمـــاد بعـــض الجهـــات الوطنية على وســـائل 
تقنيـــة المعلومـــات واالتصـــاالت عبـــر الفضـــاء 
الســـيبراني لتمكيـــن العامليـــن والموظفين من 
أداء أعمالهـــم عـــن بعـــد دون الحاجـــة للحضـــور 
أن  فيـــه،  شـــك  ال  ممـــا  العمـــل.  مقـــر  إلـــى 
االعتمـــاد علـــى تقنيـــات العمـــل عـــن بعـــد قد 
يســـاهم فـــي المســـاعدة علـــى دعـــم التدابيـــر 
الحاليـــة، إال  المرحلـــة  الوقائيـــة الصحيـــة فـــي 
أن ذلـــك يســـتوجب إتخـــاذ العديد مـــن التدابير 
أن  حيـــث  الســـيبراني،  األمـــن  بشـــأن  الالزمـــة 
التوســـع في توفير قنوات االتصـــال باألنظمة 
الداخليـــة للجهات عبـــر الفضاء الســـيبراني يزيد 
بـــدوره من حجـــم األصول المعرضـــة للهجمات 
الســـيبرانية المباشرة، ويســـتوجب اتخاذ المزيد 
مـــن الضوابـــط اإلضافيـــة الراميـــة إلـــى تقليـــل 
عـــن  الناتجـــة  الســـيبرانية  المخاطـــر  احتماليـــة 
خـــالل  تأثيرهـــا  تقليـــل  األقـــل  علـــى  أو  ذلـــك، 
الفتـــرة الحاليـــة. ودعمًا لهـــذا االحتياج الوطني 
تطويـــر  تـــم  فقـــد  الحاليـــة،  المرحلـــة  خـــالل 
ضوابـــط األمـــن الســـيبراني للعمـــل عـــن بعـــد 
خـــالل االســـتعداد لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا 

»كوفيـــد-19« المســـتجد 

تطوير 
مقرات أمنية

لتطويــر  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  مشــروع 
المقــرات األمنيــة 

تـــم اعتماده علـــى خمس مراحل ويشـــتمل على 
إنشـــاء عدد من المقرات األمنية ومشاريع إنشاء 
عـــدد 14 مجمعـــًا ســـكنيًا فـــي خمـــس مناطـــق 
تشـــتمل على عدد 10,000 وحدة ســـكنية حيث 
ســـيكون المســـتلم منهـــا 6 مجمعـــات ســـكنية 
خـــالل الفتـــرة مـــن )2016 -2022م( وتحتـــوي 
علـــى 3,800 وحدة ســـكنية أي ما نســـبته 50% 
مـــن إجمالـــي المخطـــط لفترة الســـنوات الســـبع 
)2016-2022م(، واســـتكمال المشاريع األخرى 
كمبنـــى القـــوات الخاصـــة لألمـــن الدبلوماســـي 

ومبنـــى اإلدارة العامـــة للتعـــاون الدولي

المجمعات 
الطبيــــــــــــة 
والسـكنية 

الطبيـــة مشاريع المدن الطبية والسكنية  المشـــاريع  مـــن   90% اإلنجـــاز  نســـبة 
لســـكنية  وا

ـــات االتصـــال الموحـــد )911( خدمات أمنية  ـــل مراكـــز عملي تفعي
فـــي مختلـــف المناطـــق 

فـــي مناطـــق مختلفـــة  المشـــاريع  إنجـــاز  نســـبة 
 90%

اإلقامة 
المميزة

تعظيــم اإليــرادات غيــر النفطيــة، تعزيــز فــرص 
االجنبــي مشاريع مستمرة االســتثمار 
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ثالثًا: أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
باألرقاموصف المستهدفالنطاق

أمني على 
المستوى 
الوطنـــــي

مشروع مستمراالستجابة لحوادث األمن السيبراني الطارئة

األحوال المدنية 
والربط التقنــــــي

 توريـــد وتركيـــب وتشـــغيل التطبيقـــات والبرمجيـــات 
لدعـــم وتطويـــر البنيـــة التحتيـــة باألنظمـــة واألجهزة 
األمنيـــة والتقنيـــة وتطويـــر البوابـــة اإللكترونيـــة 
لخدمـــات األحـــوال المدنيـــة وربـــط كافـــة المكاتـــب

التكاليـــف  تخفيـــض  المشـــروع  يســـتهدف 
التشـــغيلية بنســـبة تتـــراوح مـــن %70 إلـــى 95% 
الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  الفعالـــة  واالســـتفادة 

والمواطنـــات للمواطنيـــن  اإللكترونيـــة 

خدمات عامة

ـــم خدمـــات شـــموس )شـــبكة المعلومـــات  تقدي
الوطنيـــة الســـياحية( لربـــط المنشـــآت وتوفيـــر 
المعلومـــات  عـــن  مركزيـــة  بيانـــات  قواعـــد 
الســـياحية بهـــدف تطويـــر التعـــاون المشـــترك 

فـــي األعمـــال

نسبة اإلنجاز 50%
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مليــار   151 2021م حوالــي  العــام  ميزانيــة  فــي  العامــة  للبنــود  تخصيصــه  تــم  مــا  بلــغ 
ريــال، والتــي تضمنــت النفقــات الخاصــة بحصــة الحكومــة فــي معاشــات التقاعــد والتأمينــات 
االجتماعيــة، تكلفــة الديــن، مخصــص حســاب الموازنــة، المســاهمات فــي المنظمــات الدوليــة، 

البرامــج والمرافــق الحكوميــة، اإلعانــات، ومخصصــات الطــوارئ.

 فعليالقطاع
2019

ميزانية
2020

ميزانية 
2021

 * التغير السنوي
)ميزانية  2020 - 

ميزانية 2021(

%31283420.0اإلدارة العامة

%3.8-208182175العسكري

%1.2-114102101األمن والمناطق اإلدارية

%5.9-505451الخدمات البلدية

%3.8-202193186التعليم

%1901671754.6الصحة والتنمية االجتماعية

%26.1-949872الموارد االقتصادية

%18.2-595646التجهيزات األساسية والنقل

%1131411517.2البنود العامة

%2.9-1,0591,020990المجموع

اإلنفاق على مستوى القطاعات

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
*  نسب التغير السنوي تعتمد على كامل إجمالي القيم

قطاع البنود العامة



أهم التحديات والمخاطر 
الماليــــــة واالقتصاديــــــة
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ثالثًا: أهم التحديات المالية واالقتصادية 

يناقــش هــذا الجــزء أهــم التحديــات التــي قــد تواجــه تنفيــذ الميزانيــة العامــة فــي عــام 
2021م وتوقعــات اإلطــار المالــي واالقتصــادي علــى المــدى المتوســط، فــي ضــوء التطــورات 
المحليــة والعالميــة المحتملــة. حيــث شــهد العــام المالــي 2020م العديــد مــن التطــورات 
المرتبطــة بجائحــة »كوفيــد-19« والتــي أثــرت علــى االقتصــاد العالمــي بشــكل عــام وعلــى 
االقتصــاد الســعودي بشــكل خــاص، التــي قــادت إلــى حــاالت عــدم اليقيــن. ونتيجــة لذلــك، 
فإنــه مــن المحتمــل انحــراف التقديــرات الماليــة واالقتصاديــة المســتقبلية عمــا هــو متوقــع 

نتيجــة عــدم وضــوح الرؤيــة حــول تطــور تلــك الجائحــة وقــدرة العالــم علــى اجتيازهــا.  

وفيمــا يلــي تلخيــص ألهــم التحديــات الماليــة واالقتصاديــة فــي العــام القــادم وعلــى 
لمواجهتهــا: الحكومــة  تتبناهــا  التــي  السياســات واإلجــراءات  المتوســط، وأهــم  المــدى 

1.   انخفاض معدالت نمو االقتصاد العالمي

أثــرت جائحــة »كوفيــد-19« بشــكل كبيــر علــى نمــو االقتصــاد العالمــي فــي العــام 2020م، 
ومــن المتوقــع أن يســتمر األثــر الســلبي للجائحــة إلــى العــام 2021م، ممــا سيشــكل تحديــًا 
لكثيــر مــن دول العالــم ومــن بينهــا المملكــة فــي العــودة لمعــدالت النمــو الطبيعيــة وتعافــي 
االقتصــاد. كمــا تواجــه البلــدان المصــدرة للنفــط صدمــة إضافيــة تتمثــل فــي االنخفــاض الحــاد 
ــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي لعــام  ــم خفــض توقعــات نمــو النات فــي أســعار النفــط. وقــد ت
2020م فــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لصنــدوق النقــد الدولــي مــن نمــو إيجابــي بنحــو 
%3.3 فــي تقريــر شــهر ينايــر إلــى تراجــع بنســبة %3.0 فــي تقريــر شــهر أبريــل و %4.9 فــي تقريــر 
شــهر يونيــو و %4.4 فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام 2020م، نتيجــًة النخفــاض توقعــات نمــو 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألغلــب الــدول.

وفــي حيــن تــم أخــذ تلــك التقديــرات بعيــن االعتبــار عنــد إعــداد الميزانيــة وعلــى الرغــم مــن 
توقــع الصنــدوق نمــوًا إيجابيــًا فــي العــام 2021م، إال أن ذلــك ســيكون قابــل للمراجعــة نتيجــة 
لحالــة عــدم اليقيــن التــي تســود االقتصــاد العالمــي. وبالتالــي فإنــه فــي حالــة امتــداد أثــر األزمــة 

بأكثــر مــن المتوقــع، فــإن ذلــك ســيؤثر حتمــًا علــى النمــو االقتصــادي وأداء الميزانيــة. 
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ولدعــم متانــة االقتصــاد المحلــي وزيــادة قدرتــه لمواجهــة التحديــات والمخاطــر قامــت 
الحكومــة بالعمــل علــى سياســات لتحفيــز النشــاط االقتصــادي والمحافظــة علــى موقفهــا 
المالــي المتيــن مــن خــالل تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي وتنميــة اإليــرادات للقــدرة علــى 

التعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة واالســتمرار فــي التنميــة المســتدامة.

2.   تقلبات أسواق النفط 

ماليــة  ومبــادرات  إصالحــات  مــن  المبذولــة  الكبيــرة  الحكومــة  مــن جهــود  الرغــم  علــى 
واقتصاديــة تهــدف إلــى تنويــع االقتصــاد ومصــادر الدخــل فــي المملكــة، إال أن تقلبــات أســواق 
النفــط تعتبــر مــن أهــم التحديــات التــي التــزال تواجــه االقتصــاد الســعودي ويعــود ذلــك إلــى 
أهميــة القطــاع النفطــي للمملكــة كونهــا مــن أكبــر الــدول المصــدرة للنفــط. وقــد أثــرت أزمــة 
»كوفيــد-19« بشــكل كبيــر علــى أســواق النفــط خــالل العــام 2020م كمــا هــو موضــح بالجــزء 

الســابق مــن البيــان.  

ومع اســتمرار حالة عدم اليقين حول ســرعة تعافي االقتصاد العالمي واحتمالية اســتمرار 
تداعيــات األزمــة إلــى وقــت أطــول، فــإن ذلــك يعنــي صعوبــة التنبــؤ بمســتقبل أســواق النفــط 
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المصــدر: تقرير آفــاق االقتصاد العالمي
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استمرار جائحة »كوفيد-19«  

آثــار ومخاطــر ذات احتماليــة  إن لألزمــة الحاليــة وانعكاســاتها علــى المســتوى المحلــي 
عاليــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط، وقــد ُتشــكل عقبــات لتحقيــق بعــض المســتهدفات 
المخطــط لهــا قبــل األزمــة مثــل تحقيــق معــدالت نمو اقتصــادي مرتفعة ومســتدامة وتمكين 
القطــاع الخــاص وتعزيــز اســتدامة الماليــة العامــة وتوليــد المزيــد مــن الوظائــف فــي القطــاع 
الخــاص. وبالرغــم مــن اآلثــار الســلبية التــي أحدثتهــا الجائحــة التــزال المملكــة عازمــة علــى تخطي 
األزمــة مــن خــالل تنفيــذ العديــد مــن السياســات والتدابيــر التحفيزيــة التــي تســاعد علــى احتــواء 
األزمــة وتخفيــف وطــأة آثارهــا علــى االقتصــاد والوصــول إلــى األهــداف المنشــودة وتحقيــق 

رؤيــة المملكــة 2030. 

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمــو إيجابــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي لكامــل 
عــام 2021م بنحــو %3.2، مدفوعــًا بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصادية ومواصلة 
جهــود الحكومــة فــي تعزيــز دور القطــاع الخــاص، ولكــن فــي حــال اســتمرار تداعيــات األزمــة 
للعــام القــادم فمــن الممكــن أن تتــم مراجعــة التقديــرات فــي ضــوء بعــض المخاطــر المحتملــة 
علــى االقتصــاد المحلــي والعالمــي مثــل عــودة معــدالت اإلصابــة بالفيــروس لمســتويات حرجة 
ممــا يســتدعي اإلغــالق التــام لألنشــطة االقتصاديــة وإجــراءات الحظــر الجزئــي أو الكلــي مــرة 

أسعار الخام برنت اليومية
منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2019م و 2020م

وتقلباتــه ممــا قــد يــؤدي إلــى اختــالف اإليــرادات النفطيــة عــن تقديــرات الميزانيــة، خاصــة مــع 
التغيــرات الهيكليــة فــي أســواق النفــط واتجاهــات االســتهالك المتوقعــة. ولمواجهــة ذلــك 
ــال لتحقيــق االســتقرار فــي أســواق النفــط، وتنفيــذ  ستســتمر المملكــة فــي القيــام بــدور فّع

خططهــا للتنويــع االقتصــادي.

المصــدر: وكالــة الطاقة األمريكية
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أخــرى. وســيكون لذلــك تداعيــات علــى توقعــات نمــو االســتهالك الخــاص واإلنتــاج الصناعــي 
وكذلــك علــى سالســل اإلمــداد العالميــة للمــوارد األوليــة )مدخــالت اإلنتــاج(، باإلضافــة إلــى 

احتماليــة تأخــر اســتجابة االســتثمارات الخاصــة واألجنبيــة احتــرازًا مــن تداعيــات األزمــة. 

كمــا تواجــه السياســة الماليــة أيضــًا تحديــًا فــي الحفــاظ علــى مســتويات اإلنفــاق المعتمــدة 
لعــام 2021م والمــدى المتوســط فــي ظــل احتماليــة وجــود التزامــات طارئــة بأكثــر مــن المقــدر 

لهــا لمواجهــة الجائحــة فــي حــال اســتمرارها.

العائــد  وذات  اإلنفــاق  أولويــات  تحديــد  فــي  الماليــة  السياســة  تســتمر  ســوف  لذلــك 
للحــد  الحكومــي  اإلنفــاق  اســتقرار  تعــزز  اســتراتيجيات  علــى  والعمــل  األعلــى  االقتصــادي 
مــن تأثــره بــأداء اإليــرادات النفطيــة. كمــا ستســتمر جهــود الحكومــة لتوطيــن العديــد مــن 
القطاعــات وتنفيــذ مشــاريع جديــدة وفــي قطاعــات متنوعــة لخلــق فــرص وظيفيــة متزايــدة 
أمــام المواطنيــن، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي عمليــة التنويــع االقتصــادي ودعــم القطاعــات 
االقتصاديــة الواعــدة كالســياحة والرياضــة وغيرهــا وذلــك لمــا توفــره تلــك القطاعــات مــن 

فــرص عمــل أعلــى.

وعلـــــى الرغـــــم مـــــن المخاطر والتحديـــات العالمية والمحلية المشـــــار إليهـــــا، إال أنه 
فــي حــال الخــروج مــن األزمــة بشــكل أســرع ممــا هــو متوقــع فســينعكس ذلــك إيجابيــًا 
علــى االقتصــاد المحلــي. ويعتبــر إيجــاد لقــاح فّعــال لفيــروس كورونــا فــي المــدى القريــب 
عامــاًل إيجابيــًا لســرعة تعافــي االقتصــاد وانتعــاش األنشــطة االقتصاديــة، وزيــادة معــدالت 
االســتهالك والطلــب المحلــي واســـتثمارات القطـــاع الخـــاص المحلـــي واألجنبــي فـــي القطـــاع 
غيـــر النفطـــي. كمــا ســيؤدي ذلــك إلــى تحســــن الميــــزان التجــــاري للمملكـــة مـــع الشـــركاء 
الرئيســـيين نتيجـــة لتخفيـــف اإلجراءات والتدابير االحترازية المتخذة وتحســـن سالســـل اإلمــــداد 
العالميــــة األمــر الــذي ســــينعكس إيجابــًا علــــى االقتصــاد المحلــــي وقــد يــؤدي إلــى نتائــج مالية 

واقتصاديــة أفضــل ممــا بنيــت عليــه ميزانيــة عــام 2021م. 


