خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

(حفظه الله)

لقـــد مـــر العالـــم بجائحة غير مســـبوقة وهـــي جائحة كورونـــا التي أثرت ســـلباً في
االقتصـــاد العالمـــي ،وقـــد وفقنـــا اللـــه  -فـــي إطـــار مـــا جرى اتخـــاذه حيـــال هذه
الجائحـــة مـــن إجـــراءات احترازيـــة اســـتثنائية وتدابير وقائيـــة  -إلى التوجيـــه بتقديم
العـــاج مجانـــاً لجميـــع مـــن أصيبـــوا بفيـــروس كورونا مـــن المواطنيـــن والمقيمين
ومخالفـــي نظـــام اإلقامـــة فـــي جميع المنشـــآت الصحيـــة العامـــة والخاصة.

وقـــد صـــدرت توجيهاتنـــا بـــأن تعطـــي هـــذه الميزانيـــة األولويـــة لحمايـــة صحـــة
المواطنيـــن والمقيميـــن وســـامتهم ،ومواصلـــة الجهـــود للحـــد مـــن آثـــار هـــذه
الجائحـــة على اقتصادنا ،واســـتمرار العمل علـــى تحفيز النمـــو االقتصادي وتطوير
الخدمـــات ودعـــم القطـــاع الخـــاص والمحافظـــة علـــى وظائـــف المواطنيـــن فيه،
وتنفيذ البرامج والمشـــاريع اإلســـكانية ،والمشـــاريع التنموية التي توفر مزيداً من
فـــرص العمـــل للمواطنيـــن ،وتحقيـــق مســـتهدفات الرؤية ،مـــع التأكيـــد على رفع
كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومـــي ،واالهتمـــام بالحمايـــة االجتماعيـــة ،والحد مـــن الهدر
ومحاربـــة الفســـاد ،كمـــا نؤكـــد علـــى التنفيذ الفاعـــل لبرامـــج ومشـــاريع الميزانية.
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سمو ولي العهد األمير

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

(حفظه الله)

إن عـــام 2020م كان عامـــاً صعبـــاً علـــى دول العالـــم أجمـــع جـــراء تفشـــي جائحـــة
كورونـــا ،إال أن اقتصـــاد المملكـــة أثبـــت قدرتـــه فـــي مواجهـــة تداعيـــات الجائحة،
حيـــث تمكنـــت المملكـــة ـ بفضل الله ـ مـــن اتخاذ تدابير صحيـــة واقتصادية هدفت
فـــي المقـــام األول إلـــى حماية صحة اإلنســـان من خـــال الحد من تفشـــي الوباء،
وتوفيـــر العـــاج المجاني للحـــاالت المصابة.

يتوقع أن يشـــهد النمو االقتصادي ارتفاعاً مع االســـتمرار فـــي تنمية دور القطاع
الخـــاص من خالل تســـهيل بيئـــة األعمال ،والتقدم فـــي برامج التخصيـــص ،وإتاحة
مزيـــد مـــن الفرص أمـــام القطاع الخـــاص للمشـــاركة في مشـــاريع البنيـــة التحتية،
وتطويـــر القطاعـــات الواعـــدة والجديـــدة ،واالســـتمرار فـــي تنفيـــذ برامـــج رؤيـــة
المملكة  2030لتحقيق مســـتهدفاتها للمســـاهمة في تعزيـــز النمو االقتصادي،
ودعـــم المحتـــوى المحلي للرفع من إســـهامه في التنميـــة االقتصادية للمملكة،
باإلضافـــة إلـــى الدور المهم الذي تقـــوم به الصناديق التنموية في دفع النشـــاط
االقتصادي.
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وزير المالية

محمــــد بـــن عبداللـه الجدعـــان

رغـــم األثر الســـلبي علـــى النشـــاط االقتصـــادي للنصـــف األول من العـــام الحالي،
وارتفـــاع عجـــز الميزانيـــة عـــن المخطط له ،فـــإن النظرة المســـتقبلية تبـــدو أفضل
ً
خاصـــة بعـــد التدابير التي
ممـــا كان متوقعـــاً خـــال النصـــف األول من هـــذا العام،
اتخذتهـــا الحكومـــة ألجـــل الســـيطرة على أعـــداد اإلصابات.

الــــمضي قدماً نحـــو الحفاظ على االســـتقرار
ً
أتـــت الميزانيـــة
مؤكـــدة حرصها على ُ
المالـــي ،ومواصلـــة العمـــل على تعزيـــز مبدأ الشـــفافية واإلفصـــاح ،والمرونة في
االســـتجابة الفاعلـــة آلثار الجائحة ،واحتـــواء تداعياتها ،والســـعي الحثيث نحو تعزيز
نمـــو الناتـــج المحلي اإلجمالـــي للمملكة على المدى المتوســـط.
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فهــرس

المحتويات
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5

مقدمة

ومصطلحات مالية

مقدمـــة
نســـخة المواطـــن وثيقة ماليـــة تلخص وتشـــرح المعلومات
األساســـية الخاصة

بالميزانيـة العامـة للـدولة للعــام المـالـي
1443-1442هـ (2021م)
فـــي إطـــار توجـــه الحكومـــة نحـــو تعزيـــز الشـــفافية والتواصل
مـــع المواطنيـــن .تُ قـــدم نســـخة المواطـــن ملخصـــاً لآلفـــاق
االقتصاديـــة ومصادر اإليرادات ومجـــاالت اإلنفاق الحكومي،
إضافـــة إلـــى أبرز اإلنجـــازات التـــي تحققت خالل عـــام 2020م
وأهـــم مســـتهدفات عـــام 2021م والمدى المتوســـط.
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مصطلحات

ماليــــة تهمــك ..

الميزانية العامة للدولة

هـــي عبارة عن بنـــود تفصيلية توضح تقديرات اإليـــرادات والنفقات
الحكوميـــة على القطاعـــات المختلفة كالتعليـــم والصحة والتنمية
االجتماعيـــة خالل الســـنة الماليـــة القادمة ،كذلـــك توضح توجهات
وسياســـات الحكومة االقتصادية واالجتماعية.

فائض الميزانية

إيرادات > نفقات

عجز الميزانية

إيرادات < نفقات

اإليرادات

هـــي مجمـــوع العوائد التـــي تحصلها الحكومـــة من اإليـــرادات النفطية
واإليـــرادات غير النفطية والتي تشـــمل الريع والضرائـــب على إنتاج وبيع
النفـــط ،والضرائـــب والرســـوم علـــى الســـلع والخدمـــات ،والعوائد على
األصـــول الحكومية.

النفقات

هي إجمالي ما تنفقه الحكومة على قطاعاتها المختلفة ،وتنقسم إلى:
نفقـــات تشـــغيلية :اإلنفـــاق علـــى األجـــور والرواتـــب والمعاشـــات
والبـــدالت وشـــراء الســـلع والخدمـــات وصيانـــة األصـــول الثابتـــة وبرامج
الضمـــان االجتماعـــي والدعـــم الحكومـــي.
البنـــى التحتية واقتناء
نفقات رأســـمالية :اإلنفاق على مشـــاريع تطوير ُ
األصـــول الثابتة مثل اإلنشـــاءات والمعدات والعقارات.
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مصطلحات

ماليــــة تهمــك ..

الدين واالحتياطيات الحكومية

الديـــن هو مجموع األموال التي اســـتدانتها الحكومـــة عن طريق إصدار
أدوات الدين المختلفة كالســـندات والصكوك الحكومية.

االحتياطيـــات الحكوميـــة هـــي مجمـــوع األمـــوال الناتجـــة مـــن فائض
الميزانيـــة ،والتـــي يتـــم إيداعهـــا لـــدى البنـــك المركزي الســـعودي.

االستدامة المالية

قـــدرة الدولـــة فـــي المـــدى المتوســـط والطويـــل علـــى الوفـــاء
بالتزاماتهـــا الماليـــة وتوفير الموارد الكافية لتلبيـــة تلك االلتزامات حال
اســـتحقاقها ،وهـــو ما يتحقـــق من خالل سياســـات رشـــيدة تهدف إلى
تنويـــع اإليرادات ورفـــع كفاءة اإلنفاق ،والســـيطرة على عجـــز الميزانية
بمـــا يقلـــل مســـتويات الزيـــادة في الديـــن العـــام وأعبائه.

برامج تحقيق الرؤية

هـــي المبـــادرات والمشـــاريع التـــي تعمل علـــى تحقيق المســـتهدفات
االقتصاديـــة واالجتماعية لرؤيـــة المملكة  ،2030والتـــي يعمل مجلس
الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية علـــى مراقبة أدائهـــا وتنفيذها.

حزم التحفيز

هـــي مجموعة مـــن المبـــادرات الحكومية التـــي يتم توجيههـــا للقطاع
الخاص بغرض تحفيزه ورفع نســـبة مســـاهمته في النشاط االقتصادي.
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أهم معالم
رحلة إعداد ميزانية عام 2021م
وتنفيذها

01

إعداد الميزانية

التحضير والتوجهات الرئيسة
(يناير – مارس)

 موافقــة اللجنــة الماليــة بالديوان الملكيعلــى الحوكمــة وخارطــة الطريــق إلعــداد
الميزانيــة الســنوية

التحليل والمناقشة
(أبريل – أغسطس)

 مناقشة الميزانية مع الجهاتالحكومية
 -إعداد المسودة األولية للميزانية

االعتماد األولي
)سبتمبر  -نوفمبر(

اعتم ــاد اللجن ــة المالي ــة بالدي ــوان الملكي -
للمس ــودة األولي ــة للميزانية
إعالن البيان التمهيدي للميزانية -
العرض على مجلس الش ــؤون االقتصادية -
والتنمية للموافقة والتوصية باالعتماد

االعتماد النهائي واإلعالن

02

اعتماد الميزانية

)ديسمبر(

03

تنفيذ الميزانية

تبليغ الميزانية

 -تعميم ميزانية الجهات مع تعليمات التنفيذ

التنفيذ

 -مراقبة التوريد والصرف وأداء الميزانية

تقارير أداء الميزانية الربع سنوية
تقرير األداء الفعلي للميزانية
نهاية العام
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2020م

عام الجائحة

2020م

عام الجائحة

شــهد العــام 2020م العديــد مــن التطــورات المرتبطــة بجائحــة
«كوفيــد »19-والتــي أثــرت بشــكل كبيــر علــى االقتصــادات العالميــة
بشــكل عــام ،وعلــى االقتصــاد الســعودي بشــكل خــاص.

أزمة وجائحة صحية عالمية ومحلية
نتج عنها

بــدءاً مــن مارس 2020م

إغالق األنشطة االقتصادية نتيجة منع التجول

نسخــــة المواطـــن
ميزانية 2021م

تم تســـجيل أول حالـــة إصابة بفيروس
كورونا المستجد في المملكة العربية
السعودية.

تعليق الدراسة حتى إشعار آخر.

تعليـــق الحضـــور إلـــى مقـــرات العمـــل
الحكوميـــة والقطـــاع الخـــاص باســـتثناء
القطاعـــــــــــات الصحيـــــــــــــة ،واألمنيــــــة،
والعســـكرية ،ومركز األمـــن اإللكتروني،
ومنظومة التعليـــم عن بعد في قطاع
التعليم.

تعليـــق الرحـــات الجويـــة مـــن وإلـــى
المملكـــة.

البنـــوك الســـعودية تؤجـــل أقســـاط 3
أشـــهر لكافـــة العامليـــن فـــي المجـــال
الصحـــي الحكومـــي والخـــاص.

خادم الحرمين الشـــريفين يوجه بتوفير
العـــاج المجانـــي لجميـــع المصابيـــن
بالفيروس مـــن المواطنين والمقيمين
ومخالفـــي أنظمة اإلقامـــة والعمل.

زيـــادة االعتمـــادات لقطـــاع الصحـــة
بشكل مســـتمر لدعم القدرة الوقائية
والعالجيـــة للخدمـــات الصحيـــة.

خادم الحرمين الشريفين يوجه بالعمل
على إجـــراءات المواطنين الراغبين في
العودة من الخارج.

12

2020م

عام الجائحة

أزمة وجائحة صحية عالمية ومحلية
نتج عنها

تدخل حكومي لمساندة القطاع الخاص
البنـــك المركـــزي الســـعودي ُيعـــد
برنامجـــاً بقيمـــة  50مليـــار ريـــال
يســـتهدف دعـــم القطـــاع الخـــاص
وتمكينـــه.

اإلعـــان عـــن مبـــادرات تخفيـــف
األثـــر المالي واالقتصـــادي للقطاع
الخاص المتمثلة فـــي إعفاء وتأجيل
بعـــض المســـتحقات الحكوميـــة.

إطـــاق مبـــادرة دعم الســـعوديين
والســـعوديات العامليـــن فـــي خدمـــة
توصيل الطلبات من خالل التطبيقات
بمبلغ يصل إلى  3آالف ريال شـــهرياً.

إعـــان الحكومة الســـعودية تحمل
 %60مـــن رواتب موظفـــي القطاع
الخاص الســـعوديين.

البنـــك المركـــزي الســـعودي يعـــزز
ســـيولة القطـــاع المصرفـــي بنحو
 50مليـــار ريال.

أطلقـــت الحكومــــة
تجاوزت مخصصاتها

نسخــــة المواطـــن
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مبـــــادرة
مليـار ريــال

13

تداعيات الجائحة
على المالية العامة

ارتفاع
النفقــــات
الحكومية
تراجع
اإليـرادات
الحكومية

تحملـــت الحكومـــة تكاليـــف وتبعات األزمـــة الصحية
والماليـــة مـــن خالل إعـــادة ترتيـــب أولويـــات اإلنفاق
وتوجيـــه الدعـــم للقطـــاع الصحي.

انخفض ســـعر النفط برنـــت إلى أدنى مســـتوياته في
 21أبريـــل 2020م إلى نحـــو  9دوالر للبرميل.
تراجعـــت اإليـــرادات النفطيـــة مـــن بدايـــة العـــام حتى
شـــهر يونيـــو بنحـــو  %35مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة من
عـــام 2019م.
تراجعـــت اإليـــرادات غيـــر النفطيـــة مـــن بدايـــة العـــام
حتـــى شـــهر يونيـــو بنحـــو  %37مقارنة بنفـــس الفترة
مـــن عـــام 2019م.

لمواجهـــة هـــذة التحديات ،تـــم اتخـــاذ إجـــراءات لخفض بعض
النفقـــات ،وتعزيز اإليـــرادات غيـــر النفطية.
إلغـــاء أو تمديـــد أو تأجيـــل لبعـــض بنـــود النفقـــات التشـــغيلية
والرأســـمالية لعـــدد مـــن الجهـــات الحكوميـــة للعـــام 2020م.
رفـــع نســـبة ضريبة القيمـــة المضافة من  %5إلـــى  %15بدءاً من
األول من شـــهر يوليـــو لعام 2020م.
إيقاف بدل غالء المعيشة بدءاً من شهر يونيو لعام 2020م.
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المملكة ..ورئاسة

مجموعة العشرين

المملكة ..

ورئاسة مجموعة
العشرين

بــدأت رئاســة المملكــة العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين فــي
 1ديســمبر 2019م ،وانتهــت فــي  30نوفمبــر 2020م.
اســتضافت الرئاســة مــا يزيــد عــن  100اجتمــاع ومؤتمــر (افتراضــي)،
تشــمل اجتماعــات وزاريــة ،واجتماعــات ممثلــي الحكومــات باإلضافــة
إلــى اجتماعــات لممثلــي المجتمــع المدنــي.

1
11

2
100+

أول قمة لمجموعة العشــرين

ثانــي قمــة لمجموعة العشــرين

نحــو  11تريليون دوالر أمريكي

 100+اجتمــاع ومؤتمر

تستضيفها دولــــــــة عربيـــــــة

حــزم تحفيزيــة أســهمت فــي
تحســن أداء االقتصــاد العالمــي
بأفضــل مــن المتوقــع

يستضيفها الشـــرق األوسـط

لدعــم تحقيق أهداف
مجموعة العشــرين

تم إطالق رئاســـة المملكة العربية الســـعودية لمجموعة الدول العشـــرين
لعـــام 2020م تحـــت شـــعار «اغتنـــام فـــرص القـــرن الحادي والعشـــرين
للجميـــع» وذلـــك بالتركيز علـــى ثالثة محاور أساســـية:

تمـكـيـــن
اإلنسان

نسخــــة المواطـــن
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الـحــفــاظ علـى
كوكب األرض

تشكيل آفاق
جــــــــــديــــــــــدة
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ميزانية
عام 2021م
استكمال المسار ..

أبرز توجهـــات
ميزانيـــة عــــام 2021م

إعـادة ترتيـب األولويات ورفع كفاءة اإلنفاق
بمـا يضمــــن استكمـال مســــيرة الرؤيــــة وبرامجهـا
التنفيذيــــة لخلـق بيئـة محفــــزة للنمـو االقتصـادي
اســـتمرار منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية
من خالل تخصيـــــص الحصـــــة األكبــر مـــــن المــوارد
الماليــة لإلنفــاق علـى الصحـة والتنميـة االجتماعيـة
والتعليـم
استكمال مبادرات تطوير إدارة المالية العامة
لتعزيـــز الكفاءة والفاعلية والشـــفافية وفقـــاً لرؤية
المملكة 2030
تنميــة وتمكين القطــاع الخــاص
مــن خــالل حــزم التحفيــز وتنفيذ برنامج التخصيص
وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص
للمشــاركة فــي المشــاريع االســتثمارية ومشــاريع
تطويــر البنــى التحتيــة

المحافظة على االستدامة المالية
ومستوى مناسب لالحتياطيات الحكومية

نسخــــة المواطـــن
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توقعات 2020م

وميزانية 2021م

إجمالي اإليرادات

2020

770
مليار ريال

2021

849
مليار ريال

عجز الميزانية

2020

298مليار ريال

2021

141مليار ريال

إجمالي النفقات

2020

1,068
مليار ريال

2020

%3.7-
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%3.2

990
مليار ريال

الدين العام

2020

854
مليار ريال

2021

937
مليار ريال

التضخم

نمو الناتج المحلي اإلجمالي

2021

2021

2020

%3.7

2021

%2.9
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أبرز مهام
القطاعات

اإلدارة
العامة

دعـــم األجهـــزة اإلداريـــة والتشـــريعية والخدمـــة المدنيـــة ،ووزارة الخارجيـــة ،والمحاكـــم،
وخدمات الشـــؤون اإلســـامية في مجال حقوق اإلنســـان ،والعناية بالحرمين الشـــريفين

العسكري

الدفـــاع الوطني ،والحرس الملكي ،ورفع وتطوير القدرات العســـكرية ،والمدن والقواعد
العســـكرية ،والمستشـــفيات والخدمـــات الطبيـــة العســـكرية ،والكليـــات والجامعـــات
العســـكرية ،وتوطين الصناعات العســـكرية

األمن
والمناطق
اإلدارية

إمـــارات المناطـــق ،واألمن الداخلي وحراســـة الحدود ،ومكافحة الجريمـــة والمخدرات
والمؤثـــرات العقليـــة ،ومكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف ،والحمايـــة المدنية ،والســـامة
المروريـــة ،وإدارة اإلصالحيـــات ،وإدارة الجـــوازات ،وحمايـــة المنشـــآت الحيوية ،واألمن
السيبراني

الخدمات
البلدية

البنيـــة التحتيـــة للمـــدن ،وتنميـــة المـــدن الســـعودية ،وإقامـــة األنشـــطة الترفيهيـــة
والمهرجانـــات والمناســـبات ،والرفـــع مـــن جـــودة الحيـــاة داخـــل المـــدن

التعليم

المـــدارس ،والكليـــات ،والمـــدن الجامعية ،واالبتعـــاث الخارجي لبرنامج خـــادم الحرمين
الشـــريفين ،ودعـــم األبحـــاث والتطويـــر واالبتـــكار ،والمستشـــفيات الجامعيـــة ،ودعـــم
مصـــادر المعرفة

الصحة
والتنمية
االجتماعية

الجانـــب الصحـــي ويشـــمل الخدمـــات الصحيـــة واإلســـعافية ،والتشـــريعية واألبحـــاث،
والجانـــب االجتماعـــي ويشـــمل خدمـــات الضمـــان ،والرعايـــة االجتماعيـــة ،والجانـــب
الثقافـــي واإلعالمـــي ،والرياضـــي والترفيهـــي ،وإدارة برنامـــج جـــودة الحيـــاة

الموارد
االقتصادية

البنيـــة التحتيـــة للبيئـــة والميـــاه والزراعـــة ،وإنتـــاج الميـــاه المحـــاة ،والصـــرف الصحي،
ومصـــادر الطاقـــة والثـــروة المعدنيـــة ،إضافـــة إلـــى تطوير بيئة الســـياحة واالســـتثمار،
وتنميـــة الصناعـــة ،والصـــادرات ودعـــم المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ،وتعزيـــز
المحتـــوى المحلـــي ،والتخطيـــط المالـــي واالقتصـــادي

التجهيزات
األساسية
والنقل

الطـــرق ،والموانئ ،والخطوط الحديدية ،والمطارات ،واإلســـكان ،واالتصاالت ،وتقنية
المعلومـــات ،والخدمـــات البريديـــة والفضـــاء ،والمـــدن الصناعيـــة مثـــل :مـــدن الجبيل،
وينبع ،ورأس الخيـــر ،وجازان

البنود
العامة

النفقـــات الخاصـــة بحصـــة الحكومـــة فـــي معاشـــات التقاعـــد والتأمينـــات االجتماعية،
ونفقات التمويل ،ومخصص حســـاب التوازن ،والمســـاهمات فـــي المنظمات الدولية،
والبرامـــج والمرافق الحكوميـــة ،واإلعانات ،ومخصصـــات الطوارئ
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اإلنفــــاق

حسب القطاعات

مواصلــة تطويــر البنيــة التحتيــة ..
واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات

186
اﻟﺘﻌﻠﻴـﻢ
72
اﻟﻤﻮارد

34

اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣـﺔ

اﻟﺒﻨﻮد
اﻟﻌﺎﻣـﺔ

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

990

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت

51

اﻟﺨﺪﻣـﺎت
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

175

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

151

101

46

اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ

175
اﻟﻌﺴﻜـﺮي

اﻷﻣﻦ واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻹدارﻳﺔ

*تم تقريب األرقام ألقرب فاصلة عشرية

نسخــــة المواطـــن
ميزانية 2021م

21

أهم المستهدفات

على المدى المتوسـط

أهم المستهدفات

الماليـــة واالقتصاديـــة
على المدى المتوسط

اتبـــاع سياســـات ماليـــة واقتصاديـــة مرنـــة تواكـــب
المســـتجدات المحلية والعالمية بمســـتوى عالي من
الكفاءة
الحفاظ على االنضباط المالي على المدى المتوسط
مـــن خالل الســـيطرة على العجز والديـــن لتحقيق النمو
االقتصادي المستدام
تنميـــة وزيادة تنـــوع مصادر اإليـــرادات غيـــر النفطية
لضمان اســـتدامة واســـتقرار اإليرادات
التقـــدم فـــي تنفيذ مشـــاريع وبرامـــج تحقيـــق الرؤية
للتحـــول االقتصادي
تعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ليكون المحـــرك الرئيس
للنمـــو االقتصـــادي ودعـــم نمـــو المنشـــآت الصغيـــرة
والمتوســـطة
المحافظـــة علـــى األســـقف المعتمـــدة للنفقـــات
للعـــام 2021م والمدى المتوســـط من خـــال التركيز
علـــى أولويـــات اإلنفـــاق وزيـــادة كفاءتها
اســـتمرار اإلنفـــاق علـــى برامـــج منظومـــة الدعـــم
واإلعانـــات االجتماعيـــة
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تقديرات

المدى المتوسط

استدامة  ..ونمو

(مليــــــار ريــــال مالم يذكر غير ذلك)

توقعات
2020

ميزانية
2021

تقديرات
2023
2022

المالية العامة
إجمالي اإليرادات

770

849

864

928

إجمالي النفقات

1,068

990

955

941

عجز الميزانية

298-

141-

91-

13-

%12.0-

%4.9-

%3.0-

%0.4-

854

937

1,013

1,026

%34.3

%32.7

%33.3

%31.7

346

280

265

265

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

االحتياطيات الحكومية

المؤشرات االقتصادية
نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

%3.7-

%3.2

%3.4

%3.5

الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

2,486

2,866

3,042

3,232

%16.4-

%15.3

%6.1

%6.3

%3.7

%2.9

%2.0

%2.0

نمو الناتج المحلي اإلجمالي اإلسمي

التضخم

نسخــــة المواطـــن
ميزانية 2021م

24

أهم التحديات
والمخاطر المالية
واالقتصادية

انخفاض

معدالت نمو االقتصاد العالمي

أثـــرت الجائحـــة بشـــكل كبير علـــى نمو االقتصـــاد العالمي
فـــي العـــام 2020م ،ومـــن المتوقـــع أن يســـتمر األثـــر
الســـلبي للجائحة إلى العام 2021م ،مما سيشـــكل تحدياً
لكثيـــر مـــن دول العالم ومـــن بينها المملكة فـــي العودة
لمعـــدالت النمـــو الطبيعيـــة ،وتعافـــي االقتصاد.

تقلبات

أســواق الـنـفط
ال تـــزال تقلبـــات أســـواق النفـــط تعد مـــن أهـــم المخاطر
التـــي تواجه االقتصاد الســـعودي على الرغم من الجهود
الكبيـــرة المبذولـــة لتنويـــع االقتصاد ومصـــادر الدخل في
المملكـــة ،ويعـــود ذلـــك إلـــى أهميـــة القطـــاع النفطـــي
للمملكـــة كونها مـــن أكبر الـــدول المصـــدرة للنفط.

قد تُ شـــكل هذه المخاطر عقبات لتحقيق بعض المستهدفات
المخطـــط لهـــا قبـــل الجائحـــة مثـــل تحقيـــق معـــدالت نمـــو
اقتصـــادي مرتفعـــة ،وتعزيـــز دور القطـــاع الخـــاص ،وتحقيـــق
المســـتهدفات الماليـــة.
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إنجازات
ومستهدفات..

لتحقيق رؤية المملكة
2030

الصحة

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

بلغ عدد فحوص فيروس كورونا (كوفيد ،)19-في كافة مختبرات
وزارة الصحة حول المملكة ،منذ بداية الجائحة حتى شهر نوفمبر
2020م أكثر من  9.6مليون عينة.
استحداث مبادرة األمن الدوائي لضمان توفر األدوية األساسية
خالل األزمة.
تدشين  24مركز لخدمات قسطرة القلب ،و 19مركز لألورام ،و17
مركز للبدانة ،و 25مركز للسكري ،و 156مركز للكلى وذلك بمختلف
مناطق ومحافظات المملكة.
تسجيل المملكة نجاحاً جديداً في إنتاج أربع مواد صيدالنية تجارية
ألول مرة حسب الممارسات العالمية للصناعة الجيدة ()GMP؛
لتشخيص وعالج األورام.
إطالق تطبيق «صحتي» لتقديم الخدمات الصحية لألفراد.
«تطمن» لتمكين متابعة الحالة الصحية للمصابين
إطالق تطبيق
ّ
بفيروس كورونا.
تفعيل كامل للمركز الوطني إلدارة األزمات والكوارث الصحية.
استحداث «أداة سالم» في المركز العالمي لطب الحشود كوسيلة
لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات.
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الصحة

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

تأهيل أربع مستشفيات مرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث
النووية واإلشعاعية.
تشغيل مشروع مختبرات المستوى األمان الثالث والرابع لرفع
جاهزية المملكة ضد المخاطر الصحية.
البدء في مشروع ربط مختلف أقسام العناية المركزة في المملكة
بنظام مركزي موحد.
تجهيز ثالث عربات لمختبرات متنقلة من المستوى الثالث (،)BSL3
يساهم في الوصول إلى كافة مواقع مصادر األوبئة.
إنشاء أكاديمية الصحة العامة «وقاية» من أجل النهوض بالمستوى
المعرفي والفني للعاملين في مجاالت الصحة العامة والطب
الوقائي.
إنشاء «الشبكة السعودية للطب االتصالي» وذلك لربط مرافق
الرعاية الصحية المتخصصة مع المراكز والمستشفيات في المناطق
النائية.
إنشاء النظام الوطني الموحد لإلحاالت الطبية إلدارة حركة
اإلحاالت الطبية.
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التعليم

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

تدشين منصة «مدرستي» خالل فترة تعليق الدراسة حضورياَ بسبب
الجائحة ،وبلغ عدد المسجلين فيها نحو  5ماليين طالب وطالبة.
تعلما آمنً ا ورصينً ا
االفتراضية» والذي يوفر
إطالق تطبيق «الروضة
ً
ّ
لألطفال من عمر ثالثة إلى ستة أعوام تحت إشراف ذويهم.
تعليمية فضائية «عين» ،وحصلت على ما يقارب
إنشاء نحو  23قناة
ّ
 91مليون مشاهدة على اليوتيوب من بداية العام الدراسي.
الجامعية للتعليم عن ُبعد حيث تم تقديم ما يقارب
تفعيل المنصات
ّ
افتراضية لنحو  1.2مليون طالب جامعي.
 2مليون جلسة
ّ
التخصصية ،والذي يسهم بكفاءة في
إطالق مشروع المسارات
ّ
تأهيل الطالب في التعليم الثانوي للحياة العملية وفق مستجدات
مهن المستقبل ،ويعزز من انتمائه الوطني.
إطالق نظام الجامعات الجديد ،والذي سيسهم في تطبيق مرتكزات
رؤية المملكة .2030
مشاركة  44ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية في
المسابقة العالمية «الكانجارو  »2020في الرياضيات.
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التعليم

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

التحول نحو التعليم الرقمي لدعم تقدم الطالب والمعلم ،وتقديم
رقمية آمنة ومتوافقة مع أحدث التقنيات.
محتوى تعليمي في بيئة
ّ
العمل على استقطاب جامعات أجنبية متميزة لفتح فروع لها داخل
المملكة.
إطالق المرحلة الرابعة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث
الخارجي.
دراسة اللغة اإلنجليزية والتأهيل لها محلياً للمبتعثين في برنامج
خادم الحرمين الشريفين لالبتعاث الخارجي.
الصناعية لتوطين الصناعات الوطنية
إنشاء حاضنة أعمال للمشاريع
ّ
الواعدة في المنطقة ،وتحقيق أهداف وسياسات برامج التنمية
الصناعية في المملكة.
إنشاء معهد اللغة العربية للناطقين بغيرها بهدف تأهيل معلمي
اللغة العربية كلغة أجنبية.
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اإلسكان

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

استِ فادة أكثر من  320ألف أسرة من برنامج سكني ،حيث بلغ إجمالي
األسر المستفيدة أكثر من مليون أسرة منذ تأسيس البرنامج.
توقيع أكثر من  183ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق
التنمية العقارية ووزارة اإلسكان.
استمرار تطبيق رسوم األراضي البيضاء ،كما تم تطوير أكثر من 2.2
مليون م 2من قبل مالكها ،لتوفير أكثر من  4000قطعة أرض سكنية.
توقيع أكثر من  81ألف عقد لألراضي السكنية لمستفيدي برنامج
سكني.
توفير أكثر من  11ألف وحدة سكنية قائمة على مبدأ االنتفاع لألسر
األشد حاجة ،ورفع جودة حياتهم.
توثيق عقود برنامج إيجار للقطاع السكني والتجاري بعدد  767ألف
عقد إيجار معتمد ،وبإجمالي يصل إلى  1.4مليون عقد إيجار معتمد.
حصول أكثر من  40ألف متدرب على شهادات تدريبية من المعهد
العقاري في دورات تخصصية في المجال العقاري بهدف رفع كفاءة
العاملين في هذا القطاع.
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اإلسكان

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

االستمرار في ضخ المزيد من الوحدات السكنية من منتجات البيع
على الخارطة لمستفيدي برنامج سكني.
توفير مساكن قائمة على مبدأ االنتفاع لألسر األشد حاجة.
تحفيز مصانع إنتاج الوحدات السكنية الستقطاب وتأهيل تقنيات
البناء الحديثة والمستقبلية؛ لرفع الطاقة اإلنتاجية ،وخفض التكاليف
ورفع الجودة.
تطوير آليات لتنظيم سوق البيع على الخارطة بهدف زيادة عدد
الوحدات العقارية لنظام البيع والتأجير ،وحماية حقوق (المستفيدين
– المستثمرين – المطورين).
تقديم الدعم لمتعثري سداد أقساط التمويل السكني المدعوم
لمن يمر بظروف استثنائية مؤقتة يتوقع زوالها.
االستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة اإلسكان
وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل لمبلغ  500ألف ريال
كحد أقصى لألسر المستفيدة.
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الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

إطالق منصة العمل التطوعي لتخدم وتنظم وتربط المتطوعين
بالجهات الموفرة للفرص التطوعية.
افتتاح  16بيت اجتماعي لرعاية األيتام ذوي الظروف الخاصة.
توطين مهن الصيدلة والهندسة وطب األسنان.
توطين  9أنشطة تجارية لتوفير فرص عمل الئقة للمواطنين مع
توطين بنسبة  %70من منافذ البيع.
تدشين المنصة الوطنية للقيادات النسائية لتسهيل الوصول السريع
للقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز دورها القيادي.
دعم المنشآت الصغيرة ،والتي يبلغ إجمالي العاملين فيها  9عمال
فأقل بمن فيهم مالكها من خالل إعفائها من دفع المقابل المالي
وفق اآللية المنصوص عليها.

نسخــــة المواطـــن
ميزانية 2021م

33

الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

إنشاء جهة وطنية مستقلة ومختصة من أجل قيادة وتشغيل
وتنسيق القطاع غير الربحي في المملكة لرفع مستوى الحوكمة
والشفافية.
تأسيس وإدارة أكاديمية لتطوير القيادات اإلدارية تستهدف تطوير
موظفي القطاع الحكومي (ويمكن أن تقدم خدماتها الحقاً للقطاع
الخاص في المملكة).
إطالق برنامج تأهيل المتميزين الذي يستقطب الخريجين المتميزين
من الجنسين غير العاملين ،للعمل مع الجهات الحكومية المشاركة.
توظيف نحو  115ألف من الشباب السعودي في القطاعات
المختلفة «ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو انقطعوا
عن العمل لما يزيد عن  3أشهر».
توطين المهن النوعية (مهن المحاسبة ،ومهن الهندسة ،ومهن
االتصاالت وتقنية المعلومات).
إصدار الئحة تهدف لتنظيم نشاط العمل الحر ،باإلضافة إلى إطالق
منصة إلصدار وثائق ممارسة العمل الحر.
الربط مع منصة «إيجار» من خالل آلية تلزم صاحب المنشأة من
اإلفصاح عن سكن العمالة.
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االتصاالت
وتقنية المعلومات
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

زيادة سرعة اإلنترنت في المملكة إلى  77.5ميجابت/الثانية لتحتل
المملكة المرتبة األولى عالمياً في سرعة تحميل البيانات للجيل
الخامس.
إطالق  12معمل ابتكار متخصص في التقنيات الناشئة لغرض تحفيز
االبتكار الرقمي.
اإلطالق األولي للمنصة الوطنية الموحدة  ،MY.GOV.SAبهدف
تقديم كافة الخدمات الحكومية بجودة وكفاءة عالية.
تصدر المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في التنافسية
ُّ
الرقمية ،وفوزها بجائزة الريادة الحكومية الممنوحة من االتحاد
الدولي لقطاع االتصاالت المتنقلة.
احتلت المملكة المركز الثامن ضمن دول مجموعة العشرين في
مؤشر البنية التحتية الرقمية لالتصاالت وتقنية المعلومات ضمن
مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية.
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االتصاالت
وتقنية المعلومات
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

تعزيز وتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحول
الرقمي.
توفير  15ألف فرصة تدريبية عن بعد بالتعاون مع منصات تدريبية
عالمية للمساهمة في تجاوز التحديات التي تواجه الجامعات في
ربط طالب التدريب التعاوني والصيفي مع الشركات والجهات.
تعزيز البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة.
إطالق برامج األكاديمية السعودية الرقمية بهدف تأهيل قدرات
رقمية وطنية للوظائف النوعية المرتبطة بتقنيات األلعاب اإللكترونية
والذكاء االصطناعي والبرمجيات.
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البيئة
والمياه والزراعة
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية ،حيث تم حفر  34بئر
في مختلف مناطق المملكة لزيادة مياه الشرب بمقدار  90ألف م3
يومياً.
زيادة نسبة تغطية خدمات المياه إلى ما يقارب  %83حيث تم خدمة
حوالي  301ألف مستفيد من الخدمة عبر شبكات التوزيع.
حققت المملكة نسب اكتفاء ذاتي بمعدالت مرتفعة في العديد
من المنتجات الزراعية ،وصلت إلى أكثر من  %125في التمور ،و%60
في الخضروات ،وأكثر من  %60من لحوم الدواجن.
رفع الطاقة اإلنتاجية للدقيق ألكثر من  15ألف طن يومياً  ،باإلضافة
إلى رفع معدل االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن.
إعادة توجيه دعم الشعير لمربي الماشية ،والذين بلغ عددهم أكثر
من  80ألف مستفيد من المواطنين بقيمة تتجاوز  661مليون ريال.
تنمية المنتزهات الوطنية وإثراءها بيئياً عبر برامج التشجير ،حيث تم
استزراع نحو  918ألف شجرة.
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البيئة
والمياه والزراعة
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

تطبيق المرحلة األولى لتنظيم الرعي في  26موقعاً بمختلف
مناطق المملكة.
تشغيل وصيانة  18منتزهاً وطنياً .
تنفيذ البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي بهدف زيادة نسبة
األمطار من  %5إلى .%20
تنفيذ برنامج اإلعانات الزراعية لتعظيم االستفادة من الدعم
الحكومي المقدم لمنتجي عدد من القطاعات الزراعية الحيوية.
رفع نسبة االكتفاء الذاتي بزيادة حجم إنتاج االستزراع المائي
(السمكي) ،ويهدف المشروع إلنتاج  120ألف طن.
تحقيق المرتبة األولى عالمياً في تصدير التمور من خالل زيادة
قيمة صادرات التمور بنحو  %12سنوياً لتبلغ مليار و  75مليون ريال
وحجم صادرات يبلغ  222ألف طن.
إطالق مبادرة التشجير ،بهدف زراعة عدد  300ألف شجرة من أصل
 2مليون شجرة ،لتصل إلى  10مليون شجرة في عام 2030م.
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الصناعة
والثروة المعدنية
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

خلق أكثر من  35ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي خالل
عام 2020م ،بنسبة توطين تقارب .%36
جذب قطاعي الصناعة والتعدين لالستثمارات من القطاع الخاص
بأكثر من  200مليار ريال.
نمو في عدد المنشآت الصناعية بنسبة  ،%9.6وبلغ عدد المصانع
 9,518مصنع حتى نهاية شهر أكتوبر 2020م.
نمو حجم االستثمار في القطاع الصناعي بنسبة  %9.7حيث بلغ رأسمال
المصانع تريليون و 85مليار ريال ،حتى نهاية أكتوبر 2020م.
منح  709رخصة صناعية من بداية 2020م حتى أكتوبر 2020م،
برأسمال بلغ أكثر من  18مليار ريال.
مضاعفة تصنيع الكمامات خالل جائحة كورونا من  600ألف كمامة
يومياً إلى  3ماليين كمامة.
بلغت القيمة اإلجمالية للقروض الصناعية خالل النصف األول من
هذا العام  5.6مليار ريال.
بلغ عدد التصاريح التعدينية  1866تصريح ،بحجم استثمارات يتجاوز
 300مليار ريال.
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الصناعة
والثروة المعدنية
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

رفع مساهمة الصناعة والتعدين في الناتج المحلي اإلجمالي إلى
 400مليار ريال في عام 2025م لتصل إلى  %15في عام 2030م
وبما يتجاوز  600مليار ريال.
خلق  1.3مليون وظيفة بحلول عام 2030م في قطاع الصناعة
والتعدين.
رفع مساهمة الصناعة والثروة المعدنية في الصادرات بنهاية
2030م إلى  424مليار ريال.
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العدل

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

إنشاء مركز التواصل الموحد  1950لخدمة المستفيدين على مدار
الساعة عبر عدة قنوات ،ويقدم خدماته باللغتين العربية واإلنجليزية
كما يمكن الوصول للمركز من خارج المملكة العربية السعودية.
إطـــاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات الـــوزارة للمواطنين مثل
اإلفـــراغ العقـــاري ،والـــوكاالت بجميع أنواعهـــا ،والمـــزاد اإللكتروني،
باإلضافـــة إلى تفعيـــل إجراءات التقاضـــي إلكترونياً.
تقديم خدمات كتابة العدل المتنقلة في مقار المستفيدين للفئات
األكثر احتياجاً في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة
محوكمة من قبل الوزارة.
توفير مراكز لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة (المكان
المناسب ،آليات لتنسيق الزيارات ،دعم للوالدين) وذلك لرفع جودة
الخدمات المقدمة ،وتوفير حقوق الطفل ،وحفظ خصوصية األسرة،
بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
إبـــراز مميـــزات القضـــاء الســـعودي ونشـــر الثقافـــة العدليـــة بهدف
إيجـــاد الوعـــي اإليجابـــي بالمنظومـــة العدليـــة الســـعودية ،وآليـــات
عملها وأحكامها الشـــرعية فـــي خدمة المجتمع المحلـــي ،وتواؤمها
مـــع اإلطـــار العدلـــي العالمي ،والتي ستســـهم في تحفيز االســـتثمار
المحلـــي ،وجـــذب االســـتثمار األجنبـــي للمملكة.
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العدل

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

إشراك القطاع الخاص في األعمال المساندة لقضاء التنفيذ عبر
االستعانة بشركة أو أكثر للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت
إشراف القضاء المختص.
رفع تصنيف المملكة عالمياً في مجال المنظومة العدلية ،يهدف
هذا المشروع إلى تحسين مؤشرات إنفاذ العقود وتسجيل الملكية
وتسوية حاالت اإلفالس ،وسيعزز تحقيق هدف االرتقاء بجودة
الخدمات للمواطنين ،والمستثمرين األجانب.
تفعيل «منظومة المصالحة» لتصبح البديل المفضل اجتماعياً
واقتصادياً لتسوية مختلف أنواع النزاعات ،من خالل بناء منظومة
متكاملة تعمل على نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في
المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع بين األطراف سواء كانوا أشخاصاً
طبيعيين أو اعتباريين.
تطويـــر وتفعيـــل نظـــام التوثيـــق المتكامـــل من خـــال عمـــل رقمنة
شاملة لمنظومة التوثيق كالوكاالت ،واإلقرارات الشرعية ،واإلنهاءات،
والعقود ،والتوثيـــق العقاري.
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النقل

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

بناء المنصة الوطنية لخدمات الطائرات بدون طيار وتأسيس خدمات
الطائرات بدون طيار لدى الجهات الحكومية المشاركة.
كال من مطار الملك عبدالعزيز الجديد
إنشاء صاالت سفر جديدة في ً
بجدة ،مطار خليج نيوم ،مطار عرعر الجديد.
إنشاء وتطوير قرية شحن نموذجية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي
تستهدف استيعاب  2.5مليون طن من الشحنات والبضائع بحلول
عام 2030م.
تحقيق الموانئ السعودية تقدماً في مؤشر جودة خدمات الموانئ
بفارق  4نقاط عن العام السابق ،وذلك صعوداً من المركز  44إلى
المركز .40
إطالق وتفعيل منصة إلكترونية تنظم عمليات تأجير المركبات
لتكون منصة تعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خالل تقديم عقود
رقمية وفق لوائح واشتراطات الهيئة.
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النقل

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

طرح مشروع إنشاء وتشغيل مركز تجميع وتدوير النفايات الصلبة.
رفع الطاقة االستيعابية وتوسعة الصالة بمطار األمير محمد بن
عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ،ومطار حائل الدولي ،ومطار
القريات مع تطوير وتحسين مطار الوجه.
تطوير مشروع الصاالت الملكية بمطار خليج نيوم المرحلة (األولى).
تشغيل منصة متحركة لنقل المنتجات النفطية من سفينة إلى أخرى
.STS
تطبيق أحدث تقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي لتخطيط وتطوير
الخدمات اللوجستية.
إنشاء األكاديمية اللوجستية السعودية.
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السياحة والثقافة
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

تنمية القطاع الثقافي من خالل تأسيس صندوق وطني مدعوم من
الحكومة ،وذلك لرفع مستوى األداء بالقطاع ،وتحقيق االستدامة
في المملكة.
إطالق برنامج تعليمي يتيح فرصة دراسة التخصصات الثقافية
الفنية في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للطالب في
أبرز المؤسسات التعليمية حول العالم.
تأسيس أكاديمية لتدريب العاملين في قطاع السياحة بالتعاون مع
منظمة األمم المتحدة للسياحة العالمية.
الترويج السياحي من خالل إطالق حملة إعالمية إقليمية «السعودية
بانتظارك».
«تنفس» بهدف تشجيع
ّ
إطالق حملة موسم صيف السعودية
السياحة الداخلية ،وتحفيز تعافي القطاع من جائحة فيروس كورونا
المستجد.
تأسيس مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ،والذي يسعى
إلى أن يصبح مرجعية علمية في مجاالت اللغة العربية وتطبيقاتها.
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السياحة والثقافة
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

إنشاء  15جمعية مهنية تستهدف جميع قطاعات وزارة الثقافة.
إنشاء وتأهيل نحو  18متحفاً عاماً  ،وذلك لغرض حماية المقومات
التراثية ،والمحافظة عليها.
تســـجيل  7مواقـــع مـــن التراث الوطنـــي في قائمة التـــراث العالمي
بهـــدف تعريـــف المجتمـــع المحلـــي والدولـــي بمقومـــات المملكـــة
الحضاريـــة ،وجـــذب الســـياحة الثقافية.
تقديم دراسة أكاديمية متخصصة من خالل تأسيس المعهد العالي
للموسيقى بالتعاون مع المعاهد الدولية للطالب الموهوبين.
تفعيل برنامج ابتعاث وتدريب لنحو  10آالف مواطن ومواطنة
داخل وخارج المملكة ،باإلضافة إلى تفعيل أكاديمية عالمية خاصة
بالتدريب السياحي في المملكة.
العمل على تحديد وتفعيل مشاريع التعاون الدولي مع عدد من
الدول المستهدفة لتبادل الخبرات ،ورفع عدد الزيارات للوجهات
والمواقع السياحية.
تطوير منصة «روح السعودية» بحيث تدعم  7لغات متعددة لتخدم
أكبر فئة من زوار المملكة من جميع أنحاء العالم.
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التجارة

أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة  24عالمياً بين  63دولة
هي األكثر تنافسية والمرتبة الـ  8بين دول مجموعة العشرين ،في
تقرير الكتاب السنوي للتنافسية (.)IMD 2020
تقدما بين  190دولة حيث نفذت
صنفت المملكة الدولة األكثر
ً
إصالحا في األنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة في تقرير «المرأة،
12
ً
أنشطة األعمال والقانون  »2020الصادر عن مجموعة البنك الدولي،
وسجلت  70.6درجة من أصل  100في مقياس التقرير.
إصدار وتحديث  10أنظمة ولوائح لرفع كفاءة بيئة األعمال التجارية
في المملكة.
تنفيذ أكثر من  460ألف جولة رقابية على األسواق والمنشآت
التجارية لضبط المخالفات وحماية المستهلك ،حيث ارتفعت نسبة
المنشآت التجارية الملتزمة باألنظمة إلى .%93
إطالق نظام إلكتروني لمراقبة أسعار السلع التموينية ورصد أكثر
من  217سلعة تموينية وضرورية.
استحداث  14موسم للتخفيضات التجارية «الموسمية» لتوسيع
الفرص التسويقية للتاجر والمستهلك.
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التجارة

أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

استكمال جهود مكافحة التستر عبر البرنامج الوطني لمكافحة التستر
بتوحيد الجهود الحكومية من خالل إطالق  5مبادرات تستهدف
تضييق منابع التستر ،وتعزيز التنافسية في القطاع التجاري ،وتنظيم
التعامالت المالية للحد من خروج األموال بطرق غير شرعية.
إعداد نظام حماية المستهلك ،وتطوير آلية التعامل مع بالغات
المستهلكين ،وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لمعالجة بالغات
وشكاوى المستهلكين بشكل أسرع.
تمكين وتعزيز التجارة اإللكترونية ،من خالل تحديث وتطوير األنظمة
واللوائح التشريعية المتعلقة بالتجارة اإللكترونية ،بهدف حماية
مصالحها ،ومصالح المتسوقين.
إطالق مبادرة «تقدير» لتسهيل واختصار إجراءات تقدير أضرار
المركبات حيث سيتم افتتاح  4مراكز تقدير في مختلف مناطق
المملكة.
بناء «االستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية» للدفع بعوامل
االبتكار والقدرة التنافسية للمنتجات وتمويلها ،وتطوير الشركات
المبتكرة الناشئة ،وتنشيط اقتصاد السوق ،ورفع مستوى احترام
حقوق الملكية الفكرية.
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المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
أبــــرز إنجـــــــازات
عام 2020م

رفع حصة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أقل من %5.7
في الربع األول لعام 2018م إلى  %7.8في الربع الثاني من عام
2020م.
افتتاح  3مجمعات لريادة األعمال ،وعدد  2مراكز لدعم المنشآت،
وعدد  2مراكز ذكاء.
صرف أكثر من مليار و 42مليون ريال ضمن مبادرة استرداد الرسوم
الحكومية (البالغة  9رسوم) منذ بداية المبادرة ،والتي تستهدف
دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتخفيف األعباء المالية.
إطالق ملتقيات بيبان في الرياض ،والمنطقة الشرقية ،وحائل،
والقصيم ،ومكة المكرمة ،وعسير ،وهو ملتقى ُيعنى بتهيئة البيئة
المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز المبادرين على
الدخول في السوق.
إطالق «مركز االمتياز التجاري» الذي يدعم المنشآت الصغيرة
والمتوسطة من خالل التدريب واالستشارات والموائمة بين األعمال
التجارية ،وأصحاب االمتياز التجاري ،و«منصة االمتياز التجاري» التي
تساهم في توضيح نظام االمتياز التجاري ،وعرض فرص وتقديم
خدمات قيد االمتياز التجاري.
إطالق تطبيق نوافذ لتقديم خدمة االستشارات اإللكترونية.
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المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
أبـــرز مستهدفات
عام 2021م

تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف لزيادة نسبة
تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل حلول تمويلية
متنوعة.
معرض االمتياز التجاري الدولي هو ملتقى للمهتمين بمجال
االمتياز التجاري والفرص ،ويجمع الشركات ،وخبراء االمتياز ،والجهات
التمويلية من البنوك وغيره تحت سقف واحد بهدف فتح المجال
أمام المستثمرين ورواد األعمال.
إنشاء منظومة دعم المنشآت سريعة النمو ،لتقديم الدعم
االستشاري ،والتي تهدف إلى إنشاء منظومة تقديم خدمات تربط
ومقدمي
بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ذات اإلمكانات العالية،
ّ
الخدمات ،وجهات الدعم األخرى.
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