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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.

ويمثــل البيــان اســتمراراً لنهــج الــوزارة فــي اإلفصــاح المالــي والشــفافية فــي إطــار

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 2014الصــادر مــن صنــدوق النقــد الدولــي وهــو تصنيــف عالمــي
موحــد ،ووفقــاً لألســاس النقــدي.
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الملخص التنفيذي
ﻓﻲ ﻇـﻞ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳـﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨـﺎﺋﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﺤـﺎﻟﻲ 2020م وﺣﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟﻴﻘﻴﻦ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒـﺔ ﻷزﻣـﺔ «كوفيد »19-وﺗﺒﻌـﺎﺗﻬـﺎ ،ﻻزال اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ آﺛـﺎرﻫـﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻤـﺎل
تردي اﻷوﺿﺎع ﻣﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﺋﺤﺔ .وﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ،ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم 2021م ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴـ ــﺒﻞ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
اﻷزﻣﺔ واﺳﺘﻌـﺎدة وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣـﺔ اﻟـﺪﻋﻢ واﻹﻋـﺎﻧـﺎت اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴـﺔ
واﻟﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ علــى المــدى المتوســط والطويــل ،ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺟﻬﻮد
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق ،وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻫﻢ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﻤﺜﻞ رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ  2030ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮل رﺋﻴﺴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﻧﻄﻼﻗﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدرات ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻤﺖ هــذه المبــادرات فــي ﺣﻔﺰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
وﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واألنشــطة االقتصاديــة المســتهدفة
بنهايــة العــام 2019م ،واﺳﺘﻤﺮت وﺗﻴﺮة اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷوﻟﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2020م.
كمــا كان لهــذا التحــول دور كبيــر ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد وﻗﺖ األزمــة مــع
تفشي ﺟﺎﺋﺤﺔ «كوفيد »19-التي أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎً 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 وتحديــداً النفطيــة منهــا التــي مــن المتوقــع أن تغطــي
خــال العــام الحالــي مانســبته  84%فقــط مــن تعويضــات العامليــن ،إال أن ﻣﺒﺎدرات ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ التــي طبقــت خــال 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 نُ شر من قبل الهيئة العامة لإلحصاء
تراجعــاً للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة  ،4.0%حيــث شــهد الناتــج النفطــي
الحقيقــي تراجعــاً بمعــدل  4.9%نتيجـ ًـة لخفــض إنتــاج النفــط بشــكل كبيــر فــي الربــع الثانــي
مــن العــام 2020م التزامــاً باتفاقيــة (أوبــك .)+كمــا شــهد الناتــج غيــر النفطــي الحقيقــي
خــال النصــف األول مــن العــام 2020م تراجعــاً بمعــدل  ،3.3%وهــو أقــل انخفاضــاً مــن
التوقعــات المحليــة والدوليــة بالنســبة القتصــاد المملكــة كمــا يعتبــر مــن األقــل تراجعــاً
مقارنــة بالــدول األخــرى وباألخــص دول مجموعــة العشــرين نتيجــة لآلثــار اإليجابيــة لحزمــة
اإلجــراءات الفعالــة التــي اتخذتهــا الحكومــة للتصــدي لألزمــة صحيــاً وماليــاً واقتصاديــاً.
وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى توقــع تراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة
 3.7%فــي عــام 2020م ،مدفوعــاً 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%
• تشــير التقديــرات األوليــة لعــام 2021م إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي
بحوالــي  3.2%مدفوعــاً بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصاديــة خــال العــام،
حيــث ســتواصل الحكومــة جهودهــا لتعزيــز دور القطــاع الخــاص ليكــون المحــرك الرئيــس
للنمــو االقتصــادي ودعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ،بالتزامــن مــع مواصلــة
الحكومــة لتنفيــذ اإلصالحــات الهيكليــة لتنويــع االقتصــاد مــن خــال برامــج رؤيــة المملكــة
 2030وتحســين بيئــة األعمــال وفتــح آفــاق جديــدة أمــام االســتثمار المحلــي واألجنبــي،
إضافـ ًـة إلــى الــدور اإليجابــي المتوقــع إلنفــاق الصناديــق التنموية وتنفيذ المشــاريع الكبرى
وبرامــج التخصيــص وبرامــج تحقيــق رؤيــة المملكــة  2030األخــرى.
• فــي ضــوء مــا شــهده االقتصــاد العالمــي مــن آثــار ســلبية ألقــت بكاهلهــا علــى النمــو
االقتصــادي والماليــة العامــة خــال العــام الحالــي فــي مختلــف دول العالــم ومــن ضمنهــا
المملكــة نتيجــة تبعــات الجائحــة وانخفــاض أســعار النفــط ،فقــد حرصــت المملكــة مــن
خــال دورهــا القيــادي فــي منظمــة أوبــك بالتنســيق مــع دول (أوبــك )+إلعــادة االســتقرار
ألســواق النفــط ،كمــا قامــت مــن خــال رئاســتها للــدورة الحاليــة لمجموعــة العشــرين
بالعمــل علــى تعزيــز التنســيق الدولــي لتبنــي السياســات الالزمــة لدعــم النمــو االقتصــادي
العالمــي والتخفيــف عــن الــدول األقــل نمــواً 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 تضــرراً  ،بهــدف تخفيــف اآلثــار الســلبية
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للجائحــة علــى منشــآت القطــاع الخــاص والعامليــن فيهــا مــن المواطنيــن ،حيــث نُ فــذ عــدد
مــن المبــادرات واإلجــراءات للتخفيــف مــن آثــار هــذه األزمــة ،وشــملت الحــزم التحفيزيــة
المقدمــة علــى مبــادرات دعــم لألفــراد والشــركات والمســتثمرين ،وتتمثــل هــذه الحــزم
فــي مخصصــات ماليــة ،وتســهيالت تمويليــة ،وتأجيــل ســداد بعــض الضرائــب والرســوم.
• وتبعــاً لهــذه التطــوراتُ ،يتوقــع أن يرتفــع عجــز الميزانيــة فــي نهايــة عــام 2020م إلــى
ويســتهدف خفضــه فــي نهايــة عــام 2021م ليصــل إلى  141مليار
حوالــي  298مليــار ريــالُ ،
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
ـتكماال للجهــود الحكوميــة لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق
العــام 2023م .ويأتــي ذلــك اسـ
ً
مســتهدفات االســتدامة واالســتقرار المالــي.
• مــن المتوقــع فــي عــام 2021م أن تحقــق جهــود اإلصــاح االقتصــادي والمبــادرات التــي
بــدأ تنفيذهــا خــال الســنوات الماضيــة وفــق مــا ســبق اإلعــان عنــه ،إضافــة إلــى المبادرات
التــي تــم اإلعــان عنهــا خــال العــام 2020م لمواجهــة أزمــة «كوفيــد »19-زيــادة فــي
اإليــرادات ،حيــث يقــدر أن تبلــغ فــي العــام 2021م حوالــي  849مليــار ريــال بارتفــاع نســبته
المقــدر أن تصــل اإليــرادات إلــى  928مليــار
المتوقــع فــي عــام 2020م .ومــن ُ
 10.3%عــن ُ
ريــال فــي عــام 2023م.
• مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات لعــام 2020م نحــو  1,068مليــار ريــال مرتفعــاً
بنســبة  4.7%عــن الميزانيــة المعتمــدة؛ وذلــك نتيجــة زيــادة اإلنفــاق لتلبيــة المتطلبــات
االســتثنائية لمواجهــة الجائحــة خــال العــام الحالــي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االعتمــادات
اإلضافيــة علــى الميزانيــة المعتمــدة منــذ بدايــة العــام بلغــت نحــو  159مليــار ريــال شــملت
علــى زيــادة االعتمــادات لقطــاع الصحــة لدعــم قــدرات القطــاع لمواجهــة الجائحــة،
باإلضافــة إلــى تعجيــل ســداد مســتحقات القطــاع الخــاص .وقابــل هــذه الزيــادة وفــر فــي
بعــض بنــود النفقــات بنحــو  111مليــار ريــال جــراء إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل لبعــض بنــود
النفقــات التشــغيلية والرأســمالية.
• تســتهدف المملكــة خــال العــام القــادم والمــدى المتوســط اســتمرار الصــرف علــى
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 اإلعــان
عنهــا ضمــن ميزانيــة العــام 2020م ليبلــغ إجمالــي النفقــات  990مليــار ريــال (مــا نســبته
 34.5%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي) ،وأن يبلــغ نحــو  941مليــار ريــال فــي عــام 2023م
(مــا نســبته  29.1%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي).
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• ُيتوقــع أن يبلــغ رصيــد الدي ــن الع ــام نحــو  854مليــار ريــال أي حوالــي  34.3%مــن الناتــج
المحلــي اإلجمالــي فــي نهايــة العــام الحالــي ،ويتوقــع أن يصــل إلــى نحــو  937مليــار ريــال
أي حوالــي  32.7%م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي فـ ــي نهايـ ــة العـ ــام 2021م ،وأن يبلــغ
نحــو  1,026مليــار 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 خــال المركــز الوطنــي
إلدارة الديــن العمــل علــى تدبيــر االحتياجــات التمويليــة وفــق مســتهدفات السياســة
الماليــة واســتراتيجية الديــن العــام.
• ُيتوق ــع أن يتــم المحافظــة علــى رصيــد االحتياط ــيات الحكوميــة حســب مــا تــم اإلعــان عنــه
فــي ميزانيــة العــام 2020م عنــد  346مليــار ريــال مــع الحفــاظ عليــه عنــد مســتوى 280
مليــار ريــال فــي عــام 2021م و  265مليــار ريــال فــي 2023م.
ملخص ميزانية عام 2021م وتقديرات المدى المتوسط

(مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك)

ميزانية
2021

2022

2023

إجمالي اإليرادات

906

927

833

770

849

864

928

إجمالي النفقات

1,079

1,059

1,020

1,068

990

955

941

عجز الميزانية

-174

-133

-187

-298

-141

-91

-13

-5.9%

-4.5%

-6.4%

-12.0%

-4.9%

-3.0%

-0.4%

560

678

754

854

937

1,013

1,026

19.0%

22.8%

26.0%

34.3%

32.7%

33.3%

31.7%

490

470

346

346

280

265

265

كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي
الدين العام
كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي
االحتياطيــات الحكومية لدى
البنــك المركزي الســــــــعودي

فعلي
2018

فعلي
2019

ميزانية
2020

توقعات
2020

تقديرات

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

المصــدر :وزارة المالية
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التطورات واآلفاق االقتصادية

في العام 2021م والمدى المتوسط

أوال :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
ـاؤال ممــا تــم نشــره مســبقاً فــي تقريــر شــهر يونيــو الماضــي حيــث كان المتوقــع أن يســجل
تفـ ً
فيهــا االقتصــاد العالمــي انكماشــاً 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 خــال العــام 2021م بتقديــرات تبلــغ 5.2%
نتيجــة تعافــي اقتصــادات الــدول.
معدالت النمو

2018

2019

2020

2021

االقتصاد العالمي

3.6%

2.9%

-4.4%

5.2%

2.2%

1.7%

-5.8%

3.9%

4.5%

3.7%

-3.3%

6.0%

3.0%

2.2%

-4.3%

3.1%

6.7%

6.1%

1.9%

8.2%

0.3%

0.7%

-5.3%

2.3%

6.1%

4.2%

-10.3%

8.8%

1.8%

1.3%

-8.3%

5.2%

اقتصادات الــدول المتقدمة

اقتصــادات األســواق الصاعــدة والدول النامية
الواليــات المتحــدة االمريكية

الصين
اليابان
الهند

منطقــة اليورو

التضخم

التضخــم فــي اقتصادات الــدول المتقدمة

التضخــم في األســواق الصاعــدة والدول النامية

2.0%

1.4%

0.8%

1.6%

4.9%

5.1%

5.0%

4.7%

المصـــدر :تقريـــر صنـــدوق النقـــد الدولـــي
آفـــاق االقتصـــاد العالمـــي – أكتوبر 2020م
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وأثــرت أزمــة «كوفيــد »19-بشــكل كبيــر علــى اإلنتــاج الصناعــي عالميــاً خــال النصــف األول
مــن العــام الحالــي ،ممــا يوضحــه مؤشــر مديــري المشــتريات الــذي ســجل انخفاضــاً حــاداً فــي
كثيــر مــن دول العالــم خــال الفتــرة مــن مــارس إلــى يونيــو مــن عــام 2020م إلــى مــا دون
مســتوى  50نقطــة ،ولكــن هنــاك بــوادر تحســن خــال الفتــرة مــن أغســطس إلــى نوفمبــر.
62
59
56.7

56

54.9
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53.6
52.9
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49.0

47
44
41
38
35

ŦŻĴĖĉ

2020

2020

2020

2020

2020
ŧ

2020
ŧ

2020
ŧ

2020
ŧ

ŧ2020

ŧ2020

ķĳĔŨ

ĴŻēĴėŘ

ĴŻĔŭŻ
2020
ŧ

2019

ŧ

ĔšŻĴŨĉ

32

Ž

ŮżŁŤē

ūĔĖĔżŤē

ĚŻįŵőĹŤē

المصــدرIHS Markit :

وفــي زخــم االضطرابــات التــي شــهدها االقتصــاد العالمــي والتذبذبــات غيــر المســبوقة
فــي األســواق الماليــة العالميــة جــراء تداعيــات جائحــة «كوفيــد ،»19-قامــت دول مجموعــة
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 فقــراً والتــي
مــن المتوقــع أن توفــر حوالــي  14مليــار 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  11تريليــون 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  9.3مليــون برميــل يوميــاً ،
بتراجــع مقــداره  577ألــف برميــل يوميــاً ونســبته  5.7%مقارنـ ًـة بنفــس الفتــرة مــن العــام
الســابق .ويأتــي ذلــك التراجــع نتيجـ ًـة للجهــود المبذولــة مــن دول األوبــك والمنتجيــن خــارج
أوبــك (أوبــك  )+لدعــم اســتقرار أســعار النفــط تزامنــاً مــع تراخــي الطلــب العالمــي مــن النفــط
بســبب الجائحــة.
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ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

المصــدر :تقريــر األوبــك الصادر في  14ســبتمبر 2020م

كمــا بلــغ متوســط أســعار النفــط (برنــت) منــذ بدايــة العــام 2020م حتــى نهايــة شــهر أكتوبــر
حوالــي  41.1دوالر للبرميــل مقارنـ ًـة ب ـ  64.1دوالر للبرميــل للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق،
حيــث شــهدت أســعار النفــط تقلبــات كبيــرة خــال العــام 2020م ،نظــراً لحالــة عــدم اليقيــن
وانكمــاش االقتصــاد العالمــي بســبب جائحــة «كوفيــد.»19-
دوﻻر  /ﺑﺮﻣﻴــﻞ
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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
ـامال
للرئاســة حيــث اتخــذ المســار المالــي للمجموعــة نهجــاً شـ ً
ـامل لتطويــر برنامــج العمــل ،وأجــرى بحثــاً شـ ً

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 خــال فتــرة رئاســة المملكــة ،وذلــك مــن منطلــق الحــرص علــى
عكــس االهتمامــات اإلقليميــة فــي برنامــج المســار المالــي.
ومــع تفشــي جائحــة «كوفيــد ،»19-ســعت الرئاســة الســعودية للتنســيق مــع دول المجموعــة
والمؤسســات الماليــة الدوليــة للتصــدي للجائحــة ،حيــث دعــت المملكــة لقمــة اســتثنائية للمجموعــة
عقــدت افتراضيــاً بتاريــخ  26مــارس 2020م لمناقشــة ســبل التصــدي للجائحــة .وعلــى ضــوء ذلــك ،قــام
المســار المالــي  -والــذي تــرأس اجتماعاتــه كل مــن معالــي وزيــر الماليــة ومعالــي محافــظ البنــك المركــزي
الســعودي  -بإعــادة ترتيــب أولويــات برنامــج العمــل بالتركيــز علــى التصــدي للجائحــة والعمــل علــى تخفيــف
آثارهــا االقتصاديــة والصحيــة واالجتماعيــة ،كمــا عقــد وزراء الماليــة ومحافظــو البنــوك المركزيــة عــدداً مــن
االجتماعــات االســتثنائية باإلضافــة إلــى مــا تــم جدولتــه مســبقاً.

12

أبرز إنجازات المسار المالي
لمجموعة العشرين المتعلقة ببرنامج العمل األساسي
تــم إنجــاز مــا يز يــد عــن  20أولو يــة أسا ســية لبرنا مــج عمــل المســار الما لــي تحــت الرئا ســة الســعودية والمتفــق
عليهــا مــن قــادة المجمو عــة فــي قمــة الر يــاض المنعقــدة فــي نوفمبــر 2020م و مـ ــن أبرز هــا اآل تــي:

1 .المصادقــة علــى قائمــة خيــارات السياســات لمجموعــة العشــرين لتعزيــز إتاحــة الفــرص للجمــع والتــي
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.
2 .المصادقــة علــى جــدول أعمــال الريــاض لتقنيــة البنيــة التحتيــة لمجموعــة العشــرين ،وهــي الوثيقــة األولــى
مــن نوعهــا ،حيــث تضــم المبــادئ التوجيهيــة لرفــع مســتوى االســتفادة مــن التقنيــة فــي البنيــة التحتية.
3 .المصادقــة علــى خارطــة طريــق تهــدف لتطويــر وتعزيــز أنظمــة المدفوعــات عبــر الحــدود بهــدف تيســير
إجــراء تحويــات أســرع وأقــل كلفــة ،وأكثــر شــفافية وشــمولية.
4 .تقييــم مســتوى الجاهزيــة للتحــول مــن مؤشــر ســعر الفائــدة المعــروض بيــن البنــوك فــي لنــدن (ليبــور) والخروج
بتوصيــات مقترحــة لمعالجــة التحــول العالمي عن مؤشـ ــر الليبور.
5 .المصادقــة علــى مبــادئ للسياســات لمجموعــة العشــرين بشــأن الشــمول المالــي الرقمــي للنســاء والشــباب
والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة.
6 .االتفــاق علــى خطــة عمــل الشــمول المالــي الخاصــة بمجموعــة العشــرين ،والتــي ســيتم العمــل علــى تنفيذهــا
خــال الســنوات الثــاث القادمــة.
7 .العمــل والموافقــة علــى تقريــر مجموعــة العشــرين ومنظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة بشــأن التعــاون
مــع المؤسســات االســتثمارية ومــدراء األصــول فيمــا يتعلــق باالســتثمار فــي البنيــة التحتيــة ،والــذي يعكــس
وجهــات نظــر المســتثمرين حــول المســائل والتحديــات التــي تواجــه اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي البنيــة
التحتيــة.
8 .احـ ــراز تقـ ــدم كبيـ ــر فـ ــي تطويـ ــر حـ ــل لمعالجــة التحديـ ــات الضريبيـ ــة الناشـ ــئة عــن رقمنــة االقتصـ ــاد وذلــك
بالمصادقــة علـ ــى المخططــات التفصيليـ ــة لحــل توافقــي ونهائــي بمنتصــف 2021م.

9 .الترحيــب بإطــار العمــل المرجعــي لمجموعــة العشــرين لمنصــات الــدول الفعالــة وللمنصــات التجريبيــة
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 خــال القمــة االســتثنائية التــي عقدتهــا
رئاســة المملكــة يــوم الخميــس بتاريــخ 1441/8/2ه ـ 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  22-21نوفمبــر 2020م ،ومــن أبــرز مــا تــم إنجــازه اآلتــي:
.

1المصادقــة علــى خطــة عمــل مشــتركة لــدول مجموعــة العشــرين لمواجهــة الجائحــة .وتــم تحديــد الخــط
الزمنــي وتفاصيــل خطــة العمــل ،حيــث تتضمــن الخطــوط العريضــة للتدابيــر االقتصاديــة والماليــة المتخــذة
أو -التــي تعتــزم اتخاذهــا -دول مجموعــة العشــرين لمواجهــة الجائحــة.

.

2المبــادرة التاريخيــة لتعلي ــﻖ مدفوعــات خدمــة الديــون للــدول األكثــر فقــراً  ،وتأتــي هــذه المبــادرة لدعــم
الــدول منخفضــة الدخــل فــي تلبيــة احتياجــات الســيولة اآلنيــة حتــى تتمكــن مــن معالجــة التحديــات التــي
تفرضهــا عليهــا جائحــة فيــروس كورونــا .ومــن الممكــن أن توفــر هــذه المبــادرة حوالــي  14مليــار 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  11تريليــون دوالر أمريكــي
للتخفيــف مــن آثــار الجائحــة علــى االقتصــاد العالمــي .إضافـ ًـة 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 يعـ ّـد األول مــن نوعــه فــي تاريــخ المجموعــة.

.

3ﺿمـ ــان توفيـ ــر التمويـ ــل الكافـ ــي الحتـ ــواء الجائحــة وحمايـ ــة اﻷرواح ،والعمـ ــل مـ ــع المنظمــات الدوليـ ــة
المعنيـ ــة بهـ ــدف تسـ ــريع تقديـ ــم الدعـ ــم المالـ ــي المالﺋـ ــم لألسـ ــواق الناشـ ــئة والـ ــدول الناميـ ــة لمواكبـ ــة
التحديـ ــات الناﺟمـ ــة عـ ــن هـ ــذه الجائحــة .ويتضمـ ــن ذلـ ــك تبنـ ــي اســتجابة ماليـ ــة قويـ ــة وتنفيذهـ ــا بشـ ــكل
سـ ــريع لمسـ ــاعدة الـ ــدول المحتاﺟـ ــة والمحافظــة علـ ــى االسـ ــتقرار االقتصـ ــادي والمالـ ــي العالمـ ــي ،يأتــي
منهــا )1( :تقديــم حزمــة دعــم شــاملة مــن صنــدوق النقــد الدولــي؛ ( )2التنفيــذ العاﺟــل للدعــم المقتــرح
مـ ــن مجموعة البنـ ــك الدولـ ــي وبنـ ــوك التنميـ ــة متعـ ــددة اﻷطـ ــراف بمـ ــا يصـ ــل إلـ ــى أكثـ ــر مـ ــن  230مليـ ــار
دوالر أمريكـ ــي؛ ( )3تعزيـ ــز التنســيق بيــن المنظمــات الدوليـ ــة لتعظيــم أثـ ــر الدعـ ــم وتعزيـ ــز االسـ ــتفادة مـ ــن
المــوارد.
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.

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

.

5العمل مع مجلس االســتقرار المالي لتنســيق التدابير التنظيمية واإلشــرافية التي اتخذتها الدول لمواجهة
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.

.

تنفيذا لتوجيهات قادة مجموعة العشرين وذلك لمناقشة األولويات المشتركة
ً
6التعاون مع وزراء الصحــة
والملحــة للتغلــب علــى جائحــة فيــروس كورونــا وتــم الخــروج بعــدد مــن االلتزامــات واألعمــال المشــتركة
التــي تهــدف إلــى تعزيــز متانــة األنظمــة الصحيــة والماليــة وفــي نفــس الوقــت التصــدي للمخاطــر .كمــا تــم
تطويــر إجــراءات مســتهدفة تســاعد علــى االســتجابة ألكثــر التحديــات إلحاحــاً  ،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

تســريع إتاحــة أدوات مكافحــة «كوفيــد )ACT-A( »19-وكذلــك مبــادرة «مرفــق كوفاكــس» التابعــة
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 تحســناً فــي نمــو الناتــج
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي وخاصـ ًـة نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ،وذلــك نتيجــة الجهــود

المبذولــة لتنويــع االقتصــاد ورفــع معــدالت نمــوه مــن خــال 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

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

فــي حيــن أن التدابيــر التــي اتخذتهــا الحكومــة ألجــل الســيطرة علــى أعــداد اإلصابــات

والصحــة العامــة للمواطنيــن واســتمرار النظــام الصحــي فــي عملــه بكفــاءة والتحكــم فــي
انتشــار الفيــروس أتاحــت لالقتصــاد فرصــة للعــودة بشــكل منتظــم خــال الربــع الثالــث مــن

العــام 2020م ،كمــا أدت هــذه التدابيــر إلــى تقليــل مخاطــر العــودة لإلغــاق مــرة أخــرى كمــا
حــدث فــي بعــض الــدول وهــو مــا قــد يترتــب عليــه دعــم حكومــي إضافــي وتكلفــة ماليــة وآثــار

ـاء علــى ذلــك،
ســلبية علــى االقتصــاد قــد تماثــل أو تفــوق مــا حــدث خــال العــام الحالــي .وبنـ ً
فمــن المتوقــع اســتمرار تعافــي النشــاط االقتصــادي تدريجيــاً خــال النصــف الثانــي مــن العــام
الحالــي والعــام 2021م.

كمــا ســاهمت المبــادرات والسياســات الحكوميــة فــي تخفيــف آثــار الجائحــة والحــد

مــن اآلثــار الماليــة واالقتصاديــة ،حيــث شــملت اإلجــراءات إعفــاءات وتأجيــل ســداد الرســوم

والضرائــب ،باإلضافــة إلــى مبــادرات دعــم القطــاع المالــي وضــخ الســيولة فــي االقتصــاد

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 خــال الربــع الثانــي مــن العــام
ـاء علــى تقريــر منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة  OECDفــي شــهر ســبتمبر
2020م بنـ ً

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 خــال النصــف األول مــن العــام (وباألخــص خــال الربــع الثانــي) إال أن هــذا األداء جــاء
أفضــل مــن التوقعــات الســابقة خــال األزمــة ،وكذلــك أقــل مــن تقديــرات المنظمــات الدوليــة
للنمــو االقتصــادي للمملكــة.
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ـاء علــى مــا نشــرته الهيئــة العامــة
فقــد أظهــرت بيانــات النصــف األول مــن العــام 2020م بنـ ً
لإلحصــاء تراجعــاً للناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة  ،4.0%نتيجـ ًـة للتراجــع الــذي

شــهده الناتــج النفطــي الحقيقــي بمعــدل  4.9%بســبب خفــض إنتــاج النفــط بشــكل كبيــر
فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2020م التزامــاً باتفاقيــة (أوبــك ،)+وكذلــك تراجــع الناتــج غيــر
النفطــي الحقيقــي خــال النصــف األول مــن العــام 2020م بنســبة  3.3%جـ ّـراء تطــورات أزمــة

«كوفيــد »19-محليــاً وعالميــاً والتــي أثــرت بشــكل واضــح علــى أداء االقتصــاد المحلــي ولكــن
بحــدة أقــل مــن المتوقــع.

وعلــى مســتوى األنشــطة االقتصاديــة ،أظهــرت بيانــات النصــف األول مــن العــام الحالــي

2020م انكماشــاً فــي غالبيــة األنشــطة غيــر النفطيــة ،ممــا أثــر بشــكل ســلبي علــى نمــو
القطــاع الخــاص غيــر النفطــي الــذي تراجــع بنســبة  ،4.3%وهــذا االنكمــاش كان متوقعــاً نظراً

لتزامنــه مــع فتــرة إغــاق األنشــطة والــذي قابلــه تحقيــق مســتهدفات صحيــة فعالــة عملــت

عليهــا الدولــة للحفــاظ علــى صحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن .وتشــير البيانــات إلــى أن

التراجــع األكبــر كان فــي نشــاط الصناعــات التحويليــة األخــرى بنســبة  6.6%خــال النصــف
األول مــن العــام 2020م متأثــراً بتراجــع الطلــب العالمــي علــى البتروكيماويــات وتراجــع النشــاط

الصناعــي حــول العالــم وهــو مــا تظهــره بيانــات مؤشــر اإلنتــاج الصناعــي فــي المملكــة الــذي
ســجل تراجعــاً بمتوســط  8.5%منــذ بدايــة العــام حتــى شــهر يوليــو علــى أســاس ســنوي نتيجـ ًـة

كال مــن نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم
لتراجــع اإلنتــاج المحلــي .فــي حيــن تراجــع ً
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 نتيجـ ًـة اإلجــراءات االحترازيــة التــي تــم اتخاذهــا خــال 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 مؤقتــاً ) .كمــا أثــر

ذلــك علــى معــدالت نمــو االســتهالك الخــاص الحقيقــي خــال النصــف األول مــن العــام

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

ونتيجــة لهــذه األوضــاع االســتثنائية والمؤقتــة لــأداء االقتصــادي ارتفعــت معــدالت

البطالــة بيــن الســعوديين خــال الربــع الثانــي مــن العــام 2020م لتصــل إلــى  .15.4%إال أن
المبــادرات والسياســات الحكوميــة لتخفيــف آثــار الجائحــة الماليــة واالقتصاديــة علــى قطــاع

األعمــال وتحمــل الحكومــة مــن خــال نظــام ســاند نســبة  60%مــن رواتــب موظفــي القطــاع
الخــاص الســعوديين ســاهمت فــي تخفيــف حــدة هــذا االرتفــاع فــي معــدالت البطالــة ،كمــا
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يتوقــع أن تعــود معــدالت التشــغيل إلــى مســتوياتها الســابقة وعــودة تراجــع معــدالت البطالــة

بيــن الســعوديين مــع توقعــات تعافــي االقتصــاد تدريجيــاً خــال النصــف الثانــي مــن العــام
وبدايــة عــام 2021م.

تطورات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي (2017م 2020 -م)
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اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
المصــدر :الهيئــة العامــة لإلحصــاء وتوقعات وزارة المالية

فــي حيــن حقــق الحســاب الجــاري لميــزان المدفوعــات كمــا نشــره البنــك المركــزي

الســعودي عجــزاً يقــدر بحوالــي  59مليــار ريــال بلغــت نســبته مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي
اإلســمي  4.7%بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م مقارنـ ًـة بفائــض  92مليــار ريــال

ونســبة  6.3%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق ،وذلــك نتيجـ ًـة

النخفــاض صافــي قيمــة ميــزان الســلع والخدمــات بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م
بنحــو  92%علــى أســاس ســنوي.

حيــث تراجــع فائــض ميــزان الســلع بمقــدار  147مليــار ريــال وبنســبة  60.9%بنهايــة النصــف

األول مــن العــام 2020م ،ليســجل  94.6مليــار ريــال مقارنــة بحوالــي  241.7مليــار 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 نتيجـ ًـة لإلجــراءات االحترازيــة علــى المســتوى الدولــي

والمحلــي لمواجهــة انتشــار الفيــروس .بينمــا انخفضــت قيمــة الــواردات الســلعية بمقــدار
 39.7مليــار ريــال وبنســبة  15.3%للفتــرة نفســها نتيجـ ًـة لتراجــع الطلــب المحلــي .فــي المقابــل،
تحســن عجــز ميــزان الخدمــات ليســجل  83.4مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام
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2020م مقارنــة بحوالــي  101.2مليــار ريــال بنهايــة الفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق محققــاً

انخفاضــاً نســبته  ،17.6%ويعــود جــزء كبيــر مــن هــذا التحســن إلــى انخفــاض التدفقــات الخارجــة

فــي حســاب الســلع والخدمــات الحكوميــة غيــر المدرجــة فــي موضــع آخــر بمقــدار  18.9مليــار
ريــال وبنســبة .38.8%

كمــا تراجــع صافــي حســاب الدخــل األولــي مــن فائــض بلــغ  21.3مليــار ريــال بنهايــة النصف

األول مــن العــام 2019م إلــى عجــز بلــغ  1.2مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام
2020م .بينمــا انخفــض عجــز حســاب الدخــل الثانــوي بنحــو  0.8%نتيجـ ًـة النخفــاض تحويــات

الحكومــة العامــة بنحــو  ،28.0%بينمــا ارتفعــت تحويــات العامليــن للخــارج بنحــو  5.9%لتبلــغ
 58.8مليــار ريــال بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م.

تراجــع إجمالــي األصــول االحتياطيــة بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2020م بنحــو

 248.6مليــار ريــال ،ليصــل إلــى  1.68تريليــون ريــال بانخفــاض قــدره  12.9%مقارنــة بنفــس

فتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .وكان االنخفــاض نتيجــة تحويــل البنــك المركــزي الســعودي

مبلــغ  150مليــار ريــال مــن األصــول االحتياطيــة لصنــدوق االســتثمارات العامــة خــال الربــع
الثانــي مــن العــام 2020م ،باإلضافــة إلــى تراجــع التدفقــات الماليــة للداخــل بالتزامــن مــع تراجــع

كال مــن
أســعار النفــط ،مقابــل ارتفــاع التدفقــات الماليــة لالســتثمارات بالخــارج .حيــث ســجل ً

بنــد اســتثمارات الحافظــة وبنــد اســتثمارات أخــرى فــي الحســاب المالــي صافــي تدفقــات
للخــارج بقيمــة  40.3مليــار ريــال و  94.9مليــار 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 خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2020م تعافيــاً ملحوظــاً فــي
النشــاط االقتصــادي وبــدء عــودة الثقــة لقطــاع األعمــال والمســتهلكين كنتيجــة لإلجــراءات
والسياســات التــي اتخذتهــا الحكومــة خــال فتــرة ذروة األزمــة ،والتــي اســتهدفت الحفــاظ
علــى صحــة وســامة المواطنيــن والمقيميــن بالمقــام األول مــن خــال اســتمرار عمــل النظــام
الصحــي الوطنــي بكفــاءة عاليــة ،إضافـ ًـة إلــى المبــادرات الراميــة لتخفيــف حــدة األزمــة علــى
قطــاع األعمــال.
حيــث ســجلت مؤشــرات االســتهالك الرئيســة معــدالت تعافــي للطلــب االســتهالكي،
حيــث ارتفعــت مبيعــات نقــاط البيــع ومبالــغ مدفوعــات ســداد بنســبة  32.9%و 37.9%
علــى التوالــي فــي الربــع الثالــث مــن العــام علــى أســاس ســنوي ،كمــا تشــير المؤشــرات إلــى
التوجــه للســياحة الداخليــة وانتعــاش األنشــطة فــي المــدن الســياحية فــي المملكــة خــال
نفــس الفتــرة .ونظــراً النخفــاض اســتخدام النقــد المتــداول خــال األزمــة ســجلت الســحوبات
النقديــة تراجعــاً بلــغ  12.8%لنفــس الفتــرة ،وقابــل ذلــك ارتفــاع كبيــر فــي مبيعــات نقــاط
البيــع باســتخدام الدفــع اإللكترونــي حيــث نمــت بمعــدل  539.7%خــال الربــع الثالــث مــن
العــام الحالــي مقارنـ ًـة بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق ،ممــا ُيشــير إلــى تزايــد اإلقبــال علــى
ـواء عبــر البطاقــات أو
الشــراء اإللكترونــي مــن خــال اللجــوء إلــى وســائل الدفــع اإللكترونــي سـ ً
الهاتــف الجــوال خــال الفتــرة.
كمــا أظهــر أداء مؤشــرات االســتثمار الخــاص بــدء عــودة النشــاط االقتصــادي بشــكل
ملحــوظ فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2020م ،حيــث شــهد مؤشــر مديــري المشــتريات ()PMI
تحســناً خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بمعــدل  6.6%مقارنــة بالربــع الثانــي مــن العــام
الحالــي ،وارتفــع المؤشــر مــن  51.0نقطــة فــي شــهر أكتوبــر إلــى  54.7فــي شــهر نوفمبــر،
مشــيراَ إلــى أقــوى تحســن فــي األوضــاع التجاريــة منــذ شــهر ينايــر 2020م .كمــا ارتفعــت
مبيعــات األســمنت بنســبة  28.5%خــال 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،
باإلضافــة إلــى تنفيــذ برامــج ومبــادرات وزارة اإلســكان علــى الرغــم مــن االنخفــاض الكبيــر
فــي مســتويات االســتثمار الحكومــي.
فــي حيــن ســجل عــرض النقــود ارتفاعــاً فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بحوالــي
 10.6%مدفوعــاً بنمــو الودائــع تحــت الطلــب والودائــع الزمنيــة واالدخاريــة بنســبة  12.1%و
 4.8%علــى التوالــي .وشــهد االئتمــان المصرفــي الممنــوح للقطــاع الخــاص نمــواً بمعــدل
 15.2%خــال الربــع الثالــث مــن العــام 2020م مقارنـ ًـة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق
بالمقابــل حقــق نمــواً 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
 125نقطــة أســاس فــي مــارس 2020م ،نظــراً لتخفيــض معــدل الفائــدة الفيدرالــي األمريكــي
وذلــك الرتبــاط الريــال بالــدوالر ،فيمــا اســتمر المعــدل ثابــت خــال الربعيــن الثانــي والثالــث مــن
نفــس العــام .باإلضافــة لضــخ البنــك المركــزي الســعودي مبلــغ  50مليــار ريــال وذلــك لتســهيل
تعديــل أو إعــادة هيكلــة تمويــات القطــاع الخــاص دون أي رســوم إضافيــة.
ـاء علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء ،ســجل متوســط
وبالنظــر لمؤشــرات األســعار وبنـ ً
1
الرقــم القياســي ألســعار المســتهلك (التضخــم) نمــواً خــال الربــع الثالــث مــن العــام
2020م بحوالــي  6.0%مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الماضــي ،ومــن المالحــظ أن معــدالت
التغيــر الســنوي للفتــرة شــهدت ارتفاعــاً اســتثنائياً نتيجـ ًـة لتطبيــق الزيــادة فــي ضريبــة القيمــة
المضافــة بدايــة الربــع ،باإلضافــة إلــى زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى بعــض الســلع فــي نفــس
الفتــرة .حيــث شــهدت معظــم األقســام نمــواً فــي حيــن ظهــرت هــذه الزيــادة بشــكل واضــح
فــي قســم األغذيــة والمشــروبات والــذي ســجل نمــواً بحوالــي  13.5%مقارنــة بنســبة 6.5%
خــال الفتــرة المماثلــة عــام 2019م ،فــي حيــن ســجل قســم التعليــم انخفاضــاً 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 نمــواً 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%خــال 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 خــال الربــع
الثالــث مــن عــام 2020م مقارنــة بنفــس الربــع مــن العــام الماضــي ليســجل نمــواً بنســبة 5.5%
وتتمثــل هــذه الزيــادة الرتفــاع قســم منتجــات الزراعــة وصيــد األســماك بنســبة ،16.0%
والمنتجــات المعدنيــة واآلالت بنســبة  13.3%خــال نفــس الربــع .كمــا وســجل المؤشــر
العــام ألســعار الجملــة منــذ بدايــة العــام الحالــي حتــى شــهر أكتوبــر نمــواً بحوالــي  3.1%فــي
المتوســط تمثلــت هــذه الزيــادة نتيجــة الرتفــاع قســم منتجــات الزراعــة وصيــد األســماك
بنســبة .11.8%

 1تجــدر اإلشــارة إلــى قيــام الهيئــة العامــة لإلحصــاء بتحديــث ســنة األســاس لمؤشــر الرقــم القياســي ألســعار المســتهلكين لتصبــح
ـاء علــى نتائــج مســح دخــل وإنفــاق األســر
2018م عوضــاً عــن 2013م ،كمــا قامــت بتحديــث األوزان النســبية ألقســام المؤشــر بنـ ً
لعــام 2018م.
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فــي حيــن نمــا مؤشــر أســعار العقــارات فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2020م بنســبة 0.5%
مقارنـ ًـة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي ،نتيجــة الرتفــاع أســعار العقــارات الســكنية بنســبة
 2.1%والتــي يبلــغ وزنهــا النســبي  65.4%مــن المؤشــر.
وبالنظــر ألداء الســوق الماليــة ،فعلــى الرغــم مــن تأثيــر الجائحــة علــى األســواق
واالقتصــادات العالميــة ،إال أن الســوق الماليــة الســعودية ظــل أدائــه قــوي ومتماســك،
حيــث ارتفــع مؤشــر الســوق الســعودي الرئيســي (تاســي) بنســبة  2.6%بنهايــة الربــع
الثالــث 2020م مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي ،حيــث أغلــق المؤشــر عنــد مســتوى
 8,299نقطــة مرتفعــاً ب ـ  207نقطــة مقارنــة بالعــام الســابق .فــي حيــن ســجل عــدد األســهم
المتداولــة ارتفاعــاً بنســبة  111.1%حيــث ارتفــع مــن  24.8مليــار ســهم بنهايــة الربــع الثالــث
مــن العــام 2019م إلــى  52.3مليــار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام 2020م .أمــا إجمالــي عــدد
الصفقــات فقــد تضاعــف بنســبة  136.3%ليصــل إلــى  47.1مليــون صفقــة حتــى الربــع الثالــث
مــن العــام 2020م ،مقارنــة ب ـ  19.9مليــون صفقــة لنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق ،وذلــك
وفــق أحــدث البيانــات الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول).
وتشــير تلــك البيانــات ،إلــى أن القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة قــد ســجلت ارتفاعــاً
ملحوظــاً لتصــل إلــى حوالــي  9.13تريليــون 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  1.35تريليــون ريــال.
ويوضــح الرســم البيانــي أدنــاه تنامــي القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة بشــكل ربعــي
منــذ بدايــة العــام 2019م مــع نســب النمــو ،ويالحــظ االرتفــاع الكبيــر فــي النمــو خــال الربــع
الرابــع مــن العــام 2019م نتيجــة إلدراج أســهم أرامكــو:
القيمة السوقية
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

10,000
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7,000
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5,000
4,000
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11% 2,000
1,000
0

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
2020

373%

9%

-16%

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
2020

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
2020

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺮﺑﻌﻲ
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اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
المصدر :شــركة الســوق المالية الســعودية (تداول)
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ارتفــع مجمــوع نســبة ملكيــة المســتثمرين األجانــب والخليجييــن بشــكل كبيــر بنهايــة الربــع
الثالــث 2020م لتشــكل أكثــر مــن  14.7%مقارنــة ب ــحوالي  10.4%لنفــس الفتــرة مــن العــام
الســابق .فــي حيــن انخفضــت نســبة ملكيــة المســتثمر الســعودي مــن  89.6%بنهايــة الربــع
الثالــث 2019م لتصــل إلــى  85.3%بنهايــة الربــع الثالــث 2020م.
نسب الملكية حسب الجنسية

12.5%
2.2%

85.3%

اﻷﺟﻨﺒﻲ

اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻟﺴﻌﻮدي
المصدر :شــركة الســوق المالية الســعودية (تداول)

ـاء علــى تطــور األداء الفعلــي للمؤشــرات االقتصاديــة خــال العــام الحالــي والتــي
وبنـ ً
تظهــر تعافيــاً تدريجيــاً لالقتصــاد المحلــي وأخــذاً 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 خــال العــام
كال مــن القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي ،فــي حيــن
2020م بنســبة  3.7%مدفوعــاً بتراجــع ً
تشــير توقعــات معــدل التضخــم إلــى ارتفاعــه لكامــل العــام 2020م بحوالــي  3.7%ارتباطــاً
بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة فــي منتصــف العــام إلــى  15%باإلضافــة إلــى زيــادة
الرســوم الجمركيــة علــى بعــض المنتجــات.
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ج -تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2021م والمدى المتوسط
وفــي ضــوء التطــورات االقتصاديــة المحليــة والعالميــة والتحديــات التــي يواجهها االقتصاد
ورغــم اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن حــول تداعيــات أزمــة «كوفيــد »19-وتبعاتهــا المختلفــة
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%مدفوعــاً بافتــراض اســتمرار تعافــي األنشــطة االقتصاديــة
خــال العــام 2021م.
باإلضافــة إلــى مواصلــة الحكومــة لتعزيــز دور القطــاع الخــاص فــي المــدى المتوســط
ليكــون المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي ودعــم نمــو المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
مــن خــال تســهيل برامــج التمويــل والضمانــات الحكوميــة ،بالتزامــن مــع مواصلــة الحكومــة
لتنفيــذ اإلجــراءات لتحســين كفــاءة اإلنفــاق وتعظيــم األثــر المتوقــع منــه إضافـ ًـة إلــى
اإلصالحــات الهيكليــة لتنويــع االقتصــاد مــن خــال برامــج رؤيــة المملكــة  ،2030وتحســين
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  2030األخــرى مثــل اســتراتيجية االســتثمار وبرامــج التخصيــص مــن خــال دعــم
وتمكيــن القطــاع الخــاص لقيــادة الفــرص االســتثمارية وخصخصــة بعــض البرامــج والخدمــات
ويحســن مــن جودتهــا
الحكوميــة ،والــذي بــدوره ســيعزز مــن خفــض تكاليــف هــذه الخدمــات ُ
ويحقــق عوائــد متزايــدة تدريجيــاً خــال الفتــرة القادمــة .وذلــك بالتزامــن مــع افتــراض تعافــي
االقتصــاد العالمــي واألســواق الناشــئة بشــكل خــاص بوتيــرة أســرع ممــا كان متوقــع لهــا مــع
بدايــة األزمــة بمــا ســيؤثر إيجابيــاً علــى أســواق النفــط والطلــب العالمــي وعلى القطــاع النفطي
فــي المملكــة ،كمــا وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن يســجل التضخــم نمــواً بنحــو  2.9%خــال
العــام 2021م بافتــراض تالشــي أثــر بعــض اإلجــراءات بنهايــة النصــف األول مــن العــام 2021م.
تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط

المؤشرات االقتصادية
نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي الحقيقي
الناتــج المحلــي اإلجمالي

اإلســمي (مليار ريال)

نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي
التضخم

فعلـــي*

توقعات**

تقديرات**

2019

2020

2021

2022

2023

0.3%

-3.7%

3.2%

3.4%

3.5%

2,974

2,486

2,866

3,042

3,232

0.8%

-16.4%

15.3%

6.1%

6.3%

-2.1%

3.7%

2.9%

2.0%

2.0%

* المصــدر :الهيئــة العامة لإلحصاء
** تقديــرات أولية
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02

التطورات والتقديرات المالية
في المدى المتوسط

أ -تطورات أداء المالية العامة في العام 2020م

تتمتــع المملكــة بمركــز مالــي قــوي ،نظــراً إلــى حجــم احتياطاتهــا الكبيــر مــع ديــون حكوميــة
منخفضــة نســبياً  ،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 حاليــاً .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.
تطورات أداء المالية العامة في العام 2020م

(مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك)

فعلي

اإليرادات

إجمالي اإليرادات

ميزانية

2019

2020

توقعات

2020

التغير السنوي*
(فعلي - 2019
توقعات )2020

927

833

770

-16.9%

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

17

16

16

-5.9%

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

17

الضرائب

الضرائب على السلع والخدمات
ضرائب أخرى

220

200

196

-10.7%

155

142

141

-9.2%

30

26

23

-24.2%

16

16

-6.2%

اإليرادات األخرى

707

633

574

-18.9%

إجمالي النفقات

1,059

1,020

1,068

0.8%

505

504

492

-2.6%

النفقات

المصروفات (النفقات التشغيلية)
تعويض ــات العاملي ــن

الســلع والخدمـات
نفقات تمويل

اإلعانات

المنح

المنافع االجتماعية

890
161
21

23
1

847
140
31

17
1

931
188
31

28
6

82

69

67

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

169

173

137

عجز الميزانية

-133

-187

-298

مصروفات أخرى

عجز الميزانية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول
الدين العام

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي
*نسب التغير السنوي تعتمد على كامل إجمالي القيم
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

97

85

119

-4.5%

-6.4%

-12.0%

678

754

854

22.8%
470

26.0%
346

34.3%
346

4.6%

16.6%

46.7%

20.7%

495.1%
-18.4%
23.3%

-19.1%
-

-
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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 خــال 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%اعتبــاراً 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 بــدءاً

مــن شــهر أكتوبــر مــن العــام 2020م .وكذلــك اســتمرار تطبيــق المقابــل المالــي علــى الوافديــن
وفــق مــا ســبق اإلعــان عنــه.

وأخــذاً فــي االعتبــار التطــورات ســابقة الذكــر ،مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات

فــي عــام 2020م حوالــي  770مليــار ريــال وذلــك بانخفــاض نســبته  16.9%مقارنــة بالعــام

2019م؛ ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة بنســبة  30.7%نتيجــة

تراجــع الطلــب علــى النفــط والهبــوط الحــاد فــي األســعار الــذي شــهدته األســواق العالميــة

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 خــال العــام

الحالــي 2020م.

الضرائب
ُيتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب لعــام 2020م حوالــي  196مليــار ريــال وذلــك بانخفــاض

نســبته  10.7%مقارنــة بالعــام 2019م ،كمــا ُيتوقــع أن تنخفــض بنســبة  1.8%مقارنــة بالمقــدر
فــي الميزانيــة لعــام 2020م.

المتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية نحــو
ومــن ُ

 16مليــار ريــال وذلــك بنســبة انخفــاض  5.9%مقارنــة بالعــام الســابق؛ وذلــك ارتباطــاً بأزمــة

الجائحــة.

ويتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى الســلع والخدمــات نحــو  141مليــار ريــال لعــام 2020م
ُ

بانخفــاض نســبته  9.2%مقارنــة العــام الســابق ،ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى ارتبــاط أغلــب
27

هــذا النــوع مــن اإليــرادات باألنشــطة االقتصاديــة ،باإلضافــة إلــى تعليــق الرحــات المحليــة

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم تحصيــل مبالــغ فــي عــام 2019م مــن تســويات
والدوليــة .كمــا ُ
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%
خــال العــام الحالــي مقارنــة بالعــام الســابق .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة
المضافــة مــن  5%إلــى  15%بــدءاً مــن شــهر يوليــو لعــام 2020م يأتــي كسياســة ماليــة تضمــن

اســتدامة اإليــرادات غيــر النفطيــة وتســهم فــي تقليــل مخاطــر االعتمــاد علــى اإليــرادات

النفطيــة.

كمــا ُيتوقــع أن تســجل الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة (الرســوم

الجمركيــة) نحــو  16مليــار ريــال بنهايــة عــام 2020م وذلــك بانخفــاض نســبته  6.2%مقارنــة
بالعــام الســابق نتيجــة تراجــع النشــاط االقتصــادي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن البيانــات المنشــورة

مــن ِقبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء تظهــر تراجعــاً فــي قيمــة الــواردات الســلعية حتــى شــهر
أغســطس مــن عــام 2020م بنســبة  17.5%مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام 2019م.

ومــن المتوقــع أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب األخــرى (منهــا :الــزكاة) حوالــي  23مليــار
ريــال لعــام 2020م ُمسـ ً
ـجلة انخفــاض بنســبة  24.2%مقارنــة بالعــام الســابق ،ارتباطــاً بأزمــة

الجائحــة باإلضافــة إلــى تحصيــل إيــرادات مــن تســويات زكاة البنــوك فــي عــام 2019م أعلــى
مــن المتوقــع تحصيلــه فــي عــام 2020م.

نسبة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات
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اإليرادات األخرى

ُيتوقــع أن تســجل اإليــرادات األخــرى لعــام 2020م حوالــي  574مليــار 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  412مليــار ريــال فــي عــام 2020م .حيــث بلــغ متوســط
أســعار نفــط برنــت حتــى شــهر أكتوبــر مــن العــام الحالــي نحــو  41.1دوالر للبرميــل مقارنــة
بحوالــي  64.1دوالر للبرميــل خــال الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق ،كمــا بلــغ متوســط إنتــاج
النفــط  9.3مليــون برميــل يوميــاً 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 ارتفاعــاً
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
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النفقات

فــي ضــوء مــا شــهده العــام المالــي 2020م مــن أوضــاع اقتصاديــة اســتثنائية ناتجــة عــن
جائحــة «كوفيــد ،»19-أولّ ــت حكومــة المملكــة األهميــة الكبرى لتعزيز كفــاءة اإلنفاق وتوجيهه
لدعــم المجــاالت األكثــر تأثــراً وإلحاحــاً لمواجهــة األزمــة ،وبمــا يحقــق االنضبــاط المالــي آخــذاً
بعيــن االعتبــار عــدم تفاقــم النفقــات خاصـ ًـة فــي ظــل مــا شــهدته المرحلــة مــن تدنــي فــي
اإليــرادات النفطيــة.
وتبعــاً لذلــك ُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــي النفقــات للعــام 2020م نحــو  1,068مليــار ريــال
المقــدر فــي
بارتفــاع نســبته  0.8%عــن المنصــرف الفعلــي فــي عــام 2019م و  4.7%عــن ُ
الميزانيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن االعتمــادات اإلضافيــة علــى الميزانيــة المعتمــدة منــذ بدايــة
العــام بلغــت نحــو  159مليــار ريــال شــملت علــى زيــادة االعتمــادات لقطــاع الصحــة لدعــم
القــدرة الوقائيــة والعالجيــة للخدمــات الصحيــة باإلضافــة إلــى تعجيــل ســداد مســتحقات
القطــاع الخــاص .وقابــل هــذه الزيــادة وفــر فــي بعــض بنــود النفقــات بنحــو  111مليــار ريال ،مثل
إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل لبعــض بنــود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية لعــدد مــن الجهــات
الحكومية إضاف ــة إل ــى إيق ــاف بع ــض اإلجراءات االستثنائية الت ــي ت ــم إقراره ــا لخدم ــة ظ ــروف
اقتصادي ــة س ــابقة مث ــل ب ــدل غــاء المعيش ــة وذلــك ب ــدءاً م ــن ش ــهر يوني ــو لع ــام 2020م.
مــن المتوقــع أن يرتفــع الصــرف علــى النفقــات التشــغيلية بنســبة  4.6%مقارنـ ًـة بالمنصــرف
الفعلــي لعــام 2019م ،ويأتــي ذلــك نتيجـ ًـة الرتفــاع الصــرف علــى كُ ٍل مــن بابــي الســلع
ـرة
والخدمــات والمصروفــات األخــرى بمعــدالت تبلــغ  16.6%و  23.3%علــى التوالــي؛ متأثـ ً
المتخــذة علــى جانــب النفقــات فــي ظــل األزمــة
بشــكل رئيســي بالسياســات واإلجــراءات ُ
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 عالميــاً .كمــا تُ شــير التوقعــات إلــى ارتفــاع
ويتوقــع أن يرتفــع
الصــرف علــى بــاب اإلعانــات بنســبة  20.7%ليصــل إلــى  28مليــار ريــالُ .
الصــرف علــى نفقــات التمويــل بنســبة  46.7%كنتيجــة الرتفــاع رصيــد الديــن.
فيمــا ُيتوقــع انخفــاض الصــرف علــى بــاب تعويضــات العامليــن بمعــدل  2.6%مقارنـ ًـة
بالمنصــرف الفعلــي لعــام 2019م ليصــل إلــى  492مليــار ريــال؛ ارتباطــاً بإيقــاف اإلجــراء
ـداء مــن شــهر يونيــو لعــام 2020م .كمــا تُ شــير
االســتثنائي الســابق لبــدل غــاء المعيشــة ابتـ ً
التوقعــات إلــى تراجــع الصــرف علــى بــاب المنافــع االجتماعيــة بنحــو  18.4%ويعــود ذلــك
بشــكل رئيــس إلــى ارتفــاع التحصيــل مــن إيــرادات الــزكاة خــال عــام 2019م والتــي كانــت
مدفوعــة بتســويات زكاة البنــوك.
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ـاء علــى هــذه التطــورات ،فقــد تــم مراجعــة بعــض النفقــات الرأســمالية فــي ظــل مــا
وبنـ ً

شــهدته المرحلــة مــن أزمــة عالميــة غيــر مســبوقة ومــن جهــود لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتوجيهــه

لدعــم القطاعــات األكثــر تأثــراً مــن تبعاتهــا الماليــة واالقتصاديــة ،حيــث تُ شــير التوقعــات إلــى
تراجــع الصــرف علــى النفقــات الرأســمالية بمعــدل  19.1%مقارنــة بعــام 2019م ،كنتيجــة

لخفــض اعتمــادات بعــض مبــادرات برامــج تحقيــق الرؤيــة والمشــاريع الكبــرى ،وإلغــاء أو تأجيــل
أو تمديــد المــدة الزمنيــة لبعــض المبــادرات والمشــاريع الرأســمالية.

األداء على مستوى القطاعات
المتوقــع للنفقــات علــى مســتوى القطاعــات ،يتوقــع أن يرتفــع اإلنفاق
وبالنظــر إلــى األداء ُ

علــى قطــاع الخدمــات البلديــة وقطــاع التعليــم بنهايــة العــام 2020م بنحــو  ،4.6%و 1.4%
علــى التوالــي مقارنـ ًـة 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 مقارنـ ًـة بالعــام الســابق بنســبة  8.5%نتيجــة لالنخفــاض
فــي جانــب التنميــة االجتماعيــة بســبب ارتفــاع تحصيــل إيــرادات الــزكاة ووجــود مبــادرة الفاتــورة

المجمعــة خــال عــام 2019م ،وبالمقارنــة بالمعتمــد فــي ميزانيــة عــام 2020م ،ارتفعــت
النفقــات علــى قطــاع الصحــة خــال العــام بنســبة  13.5%نتيجــة االعتمــادات االســتثنائية

لمواجهــة أزمــة فيــروس كورونــا.

اإلنفاق على مستوى القطاعات

(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)

فعلي
2019

ميزانية
2020

توقعات
2020

التغير السنوي*

اإلدارة العامة

31

28

40

(فعلي - 2019
توقعات )2020

195

30.3%
-5.9%

القطاع

العسكري

208

182

األمن والمناطق اإلدارية

114

102

111

-2.6%

التعليم

202

193

205

1.4%

الخدمات البلدية

50

54

52

4.6%

الصحة والتنمية االجتماعية

190

167

174

-8.5%

التجهيزات األساسية والنقل

59

56

59

0.9%

الموارد االقتصادية
البنود العامة
المجموع

94

113

1,059

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

98

141

1,020

84

147

1,068

-10.0%
30.1%
0.8%

المصــدر :وزارة المالية
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العجز والدين

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

مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2019م والــذي بلــغ  133مليــار ريــال.
عجز/فائض الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
400
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ﻋﺠﺰ/ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺠﺰ/ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ

-500

المصــدر :وزارة المالية

تقــوم سياســة التمويــل التــي تتبعهــا وزارة الماليــة علــى تنويــع مصــادر التمويــل مـ ــا بيـ ــن
خيــارات إصـ ــدارات الديـ ــن والس ــحب مــن االحتياطيــات الحكوميــة وذلــك لتمويــل عجــز الميزانيــة
واالحتياجــات التمويليــة األخــرى خــال العــام .حيــث مــن المتوقــع أن يتــم إصــدار ديــن فــي عــام
2020م بحوالــي  220مليــار ريــال وذلــك بإجمالــي إصــدارات إضافيــة عــن الخطــة المعتمــدة
بمقدار  100مليار ريال (تشمل سـ ــداد مدفوعـ ــات أصـ ــل الديـ ــن بحوالـ ــي  44مليـ ــار ري ــال) .كما
تجــدر اإلشــارة إلــى أن اإلصــدارات حتــى شـ ــهر ســبتمبر مـ ــن العـ ــام 2020م بلغــت حوالــي 207
مليـ ــار ريـ ــال ،شــكلت اإلصــدارات المحليــة منهــا نســبة  78.3%بينمــا بلغــت اإلصــدارات الدوليــة
نســبة  21.7%مــن إجمالــي إصــدارات الديــن .وبذلــك تُ شــكل 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 الدي ــن الع ــام  854مليــار ريــال أي نحــو  34.3%م ــن النات ــج
المحل ــي اإلجمال ــي فـ ــي نهايـ ــة العـ ــام 2020م مقارن ــة م ــع  678ملي ــار ريـال أي مـا يعـادل نحـو
 22.8%م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي للع ــام الس ــابق.
ومــن المقــدر أن يبل ــغ إجمال ــي الس ــحب م ــن االحتياط ــيات الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي
الســعودي حت ــى نهاي ــة الع ــام 2020م حوالـ ــي  123مليـ ــار ريـ ــال وذلــك لتغطيــة مــا تبقــى مــن
االحتياجــات التمويليــة لتمويــل عجــز الميزانيــة وبعــض القــروض التابعــة لخطــة تحفيــز القطــاع
الخــاص ،وبذلــك يتوقــع أن يبلــغ رصيــد االحتياطيــات الحكوميــة نحــو  346مليــار ريــال بنهايــة
عــام 2020م.
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ب -ميزانية عام 2021م وتقديرات المدى المتوسط
وفــي ظــل الظــروف االســتثنائية وحالــة عــدم اليقيــن المصاحبــة للجائحــة والمخاطــر

المحتملــة التــي يواجههــا االقتصــاد العالمــي والمحلــي ،كان مــن الضــروري االســتمرار فــي

مراجعــة أولويــات اإلنفــاق علــى المــدى المتوســط .وتواصــل السياســة الماليــة مــن خــال
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
ســيتم التركيــز فــي عــام 2021م علــى اســتمرار تطبيــق المبــادرات التــي بــدأ تنفيذهــا

خــال 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

المتوقــع أن
المتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2020م .ومــن ُ
مليــار ريــال بارتفــاع نســبته  10.3%عــن ُ

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

الضرائب
ُيقــدر أن تصــل اإليــرادات مــن الضرائــب فــي عــام 2021م إلــى حوالــي  257مليــار ريــال

بارتفــاع نســبته  30.8%مقارنــة بالمتوقــع تحصيلــه عــام 2020م ،وذلــك نتيجــة األثــر المالــي
لكامــل العــام مــن رفــع نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة إلــى  15%والزيــادة فــي الرســوم

الجمركيــة لعــدد مــن الســلع ،باإلضافــة إلــى التعافــي االقتصــادي المتوقــع فــي عــام 2021م
ممــا ســينعكس إيجابيــاً علــى اإليــرادات الضريبيــة المرتبطــة بالنشــاط االقتصــادي.

المقــدر أن تبلــغ إيــرادات الضرائــب علــى الدخــل واألربــاح والمكاســب الرأســمالية
ومــن ُ

حوالــي  13مليــار ريــال فــي عــام 2021م بتراجــع نســبته  17.0%مقارنــة بالمتوقــع فــي العــام
المتوقــع أن تســجل الضرائــب األخــرى (منهــا :الــزكاة) حوالــي  18مليــار
2020م ،كمــا أنــه مــن ُ

بالمتوقــع لعــام 2020م .ويرجــع
ريــال فــي العــام 2021م بانخفــاض نســبته  21.3%مقارنــة ُ

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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المقــدر أن تحقــق نحــو  209مليــار
وبالنســبة للضرائــب علــى الســلع والخدمــات ،مــن ُ

ريــال فــي عــام 2021م ،بارتفــاع نســبته  47.7%عــن المتوقــع فــي عــام 2020م ،ويرجــع ذلــك
إلــى التعافــي المتوقــع للنشــاط االقتصــادي بعــد األزمــة إضافـ ًـة إلــى األثــر الســنوي الكامــل

لإلجــراءات المنفــذة خــال عــام 2020م .كمــا تجـ ُـدر اإلشــارة إلــى أن التقديــرات لعــام 2021م
ال تتضمــن اســتمرار االعفــاءات والتأجيــات التــي تــم تطبيقهــا فــي العــام 2020م.

ومــن المقــدر أن تحقــق الضرائــب علــى التجــارة والمعامــات الدوليــة حوالــي  17مليــار

ريــال لعــام 2021م بارتفــاع نســبته  4.3%عــن المتوقــع تحصيلــه نهايــة العــام 2020م أخــذاً

باالعتبــار اإلجــراءات التــي تــم تنفيذهــا خــال 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 والغرامــاتُ ،يقـ ّـدر أن تبلــغ نحــو

 592مليــار 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
 2030ومــع المحافظــة علــى أســقف النفقــات المعلنــة ســابقاً 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 خــال العــام 2021م
فــي حــال حدوثهــا اســتمراراً 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
الخــاص .وستســتمر الجهــود خــال العــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط لرفــع كفــاءة

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 منخفضــاً 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
االجتماعيــة.

النفقات التشغيلية
مــن المقــدر أن تبلــغ النفقــات التشــغيلية لعــام 2021م نحــو  889مليــار 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
 491مليــار ريــال .وســتواصل الحكومــة تنفيــذ سياســة أكثــر اعتمــاداً 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  192مليــار ريــال بارتفــاع

نســبته  2.5%عــن المتوقــع لعــام 2020م ،والــذي يشــمل النفقــات التشــغيلية واالســتهالكية
والنفقــات الطبيــة ونفقــات الصيانــة والنظافــة والتشــغيل وغيرهــا مــن النفقــات التــي تلبــي

متطلبــات الجهــات الحكوميــة ،آخــذاً بعيــن االعتبــار رفــع كفــاءة اإلنفــاق مــع فاعليــة تطبيــق
نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

وتقــدر نفقــات التمويــل فــي عــام 2021م بحوالــي  37مليــار ريــال مرتفعــة بنســبة 20.6%

مقارنــة بالمتوقــع فــي عــام 2020م نتيجــة زيــادة رصيــد الديــن .كمــا يقــدر أن تبلــغ نفقــات بــاب
المنافــع االجتماعيــة حوالــي  63مليــار ريــال للعــام 2021م ،وتجــدر اإلشــارة إلــى اســتمرار

اإلنفــاق علــى منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة التــي تســتهدف األســر واألفــراد
المســتحقين.
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النفقات الرأسمالية
يقــدر أن تبلــغ نفقــات بــاب األصــول غيــر الماليــة فــي عــام 2021م حوالــي  101مليــار

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 خــال االســتثمار بمعــدالت مرتفعــة خــال الفتــرات الماضيــة ،باإلضافــة إلــى إتاحــة

المزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي المشــاريع االســتثمارية كونــه عنصــر
أساســي فــي اإلصالحــات االقتصاديــة.

العجز والدين
ـتكماال لجهــود الحكومــة فــي تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق مســتهدفات االنضبــاط
اسـ
ً

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 خــال المحافظــة علــى اســتقرار الماليــة العامــة واالقتصــاد الوطنــي
علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

عجز الميزانية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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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 وفقــاً 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 مؤخــراً االســتفادة مــن منهجيــات

التمويــل الحكومــي البديــل ضمــن خطــة الــوزارة لدعــم اســتمرارية واســتكمال المشــاريع
التنمويــة الكبــرى فــي المملكــة بمــا يخــدم رؤيــة المملكــة .2030

ووفقــاً لذلــك ،مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى  937مليــار ريــال فــي العــام

2021م أي مــا نســبته  32.7%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،وأن يبلــغ نحــو  1,026مليــار ريــال

فــي العــام 2023م أي مــا نســبته  31.7%مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي .وبالرغــم مــن تعديــل

ســقف الديــن العــام مــن  30%كنســبة مــن الناتــج المحلــي إلــى  50%لعــام 2020م وعلــى
المــدى المتوســط إال أنــه ال ُيســتهدف االقتــراب مــن هــذا الســقف وليــس فقــط عــدم تجــاوزه.

وكذلــك مــن المقــدر أن تبلــغ االحتياطيــات الحكوميــة نحــو  280مليــار ريــال فــي العــام 2021م
لتصــل إلــى  265مليــار ريــال فــي العــام 2023م.
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تقديرات ميزانية 2021م

(مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك)

ميزانية
2020

توقعات
2020

ميزانية
2021

833
200
16
142
16
26
633

770
196
16
141
16
23
574

849
257
13
209
17
18
592

إجمالي النفقات
المصروفات (النفقات التشغيلية)
تعويضات العاملين
السلع والخدمات
نفقات تمويل
اإلعانات
المنح
المنافع االجتماعية
مصروفات أخرى
األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

1,020
847
504
140
31
17
1
69
85
173

1,068
931
492
188
31
28
6
67
119
137

990
889
491
192
37
22
0.4
63
83
101

عجز الميزانية
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-187
-6.4%

-298
-12.0%

-141
-4.9%

الدين
كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

754
26.0%
346

854
34.3%
346

937
32.7%
280

اإليرادات

إجمالي اإليرادات
الضرائب
الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
الضرائب على السلع والخدمات
الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية
ضرائب أخرى
اإليرادات األخرى

النفقات

عجز الميزانية

الدين واألصول

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

المالية العامة على المدى المتوسط

إجمالي اإليرادات

فعلي
2019
927

عجــز الميزانية

-133

إجمالــي النفقات

ميزانية
2020
833

توقعات
2020
770

-187

-298

1,059

1,020

1,068

المصــدر :وزارة المالية

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

ميزانية
2021
849

864

928

-141

-91

-13

990

تقديرات
2023
2022
955

941

كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

-4.5%

-6.4%

-12.0%

-4.9%

-3.0%

-0.4%

كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

22.8%

26.0%

34.3%

32.7%

33.3%

31.7%

470

346

346

280

265

265

الدين

االحتياطيــات الحكومية
لــدى البنك المركزي الســعودي

678

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

754

854

937

1,013

1,026

المصــدر :وزارة المالية
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ج -النفقات في ميزانية 2021م على مستوى القطاعات
تســعى المملكــة خــال 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 خــال اإلنفــاق علــى مشــاريع وبرامج تســهم
فــي االرتقــاء بمســتوى الخدمــات األساســية للمواطنيــن والمســتفيدين.
وفيمــا يلــي ذكــر أبــرز البرامــج والمشــاريع المحــددة التــي ســيتم اإلنفــاق عليهــا فــي كل
قطــاع ســواء الســتكمال التنفيــذ أو للبرامــج والمشــاريع الجديــدة:

قطاع التجهيزات األساسية والنقل
أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 46مليار ريال

أبرز مهام القطاع

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

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 17جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

الطيران

الموانئ

وصف المنجز

باألرقام

بنـــاء بيئـــة الطائـــرات بـــدون طيار فـــي المملكة
(المرحلـــة األولى)

تم االنتهاء من المرحلة األولى بنسبة 90%

زيـــادة القـــدرة االســـتيعابية لمحطـــة خدمـــات
الشـــحن الثانيـــة بمطـــار الملـــك خالـــد

لتصل إلى  600ألف طن

تدشـــين خـــط مالحـــي جديـــد لخدمـــة النقـــل
الســـاحلي للحاويات على ســـاحل البحـــر األحمر
تم التشغيل بنسبة 100%
(ميناء جدة اإلســـامي ،وميناء الملك عبدالله
برابغ)
التقـــدم فـــي مؤشـــر جـــودة خدمـــات الموانئ
وفقـــاً لتقريـــر التنافســـية العالمـــي للعـــام من المركز ( )44إلى المركز ()40
( 2019م)
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توقيـــع العقـــود التمويليـــة المدعومـــة
لمســـتفيدي صندوق التنميـــة العقارية ووزارة  183ألف عقد تمويلي
اإلســـكان
توفير خيارات سكنية متنوعة لألسر السعودية استِ فادة أكثر من  320ألف أسرة

اإلسكان

تطوير األراضي البيضاء الخاضعة للرسوم

تطويــر مســاحة تزيــد عــن  2.2مليــون متــر مربــع مــن
قبــل مالكهــا ،لتوفــر أكثــر مــن  4,000قطعــة أرض
سكنية

توفيـــر مســـاكن مالئمـــة قائمـــة علـــى مبـــدأ
االنتفـــاع لألســـر األشـــد حاجـــة ورفـــع جـــودة توفير أكثر من  11ألف وحدة سكنية
حياتهـــم

االتصاالت

زادت الس ــرعة إ ل ــى  77.5ميجابت/الثاني ــة،
زي ــادة س ــرعة االنترن ــت ف ــي المملك ــة وتق ــدم
واحتل ــت المملك ــة المرتب ــة ( )5عالمي ــاً ف ــي
المملك ــة ف ــي مؤش ــر البني ــة التحتي ــة الرقمي ــة
س ــرعات االنتر ن ــت المحمول ،واألو ل ــى عالمياً
لالتص ــاالت وتقني ــة المعلوم ــات
ف ــي س ــرعة تحمي ــل البيا ن ــات للجي ــل الخامس

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

النقـــــــل

الطيــران

اإلسكان

االتصاالت

وصف المستهدف

باألرقام

رفع مستوى السالمة على الطرق

تخفيــض تكاليــف الوفيــات واالصابــات الخطــرة
الناجمــة عــن الحــوادث المروريــة

إنشاء مركز التحكم لمراقبة أنشطة النقل آلياً

رصد المخالفين على مدار  24ساعة

توســـعة صالـــة الســـفر الحالية في مطـــار حائل ملي ــون مس ــافر س ــنوياً ف ــي مط ــار حائ ــل و500
أل ــف ف ــي مط ــار القريات
ومطـــار القريات
دعم متعثري ســـداد أقســـاط التمويل السكني
المدعـــوم لمـــن يمر بظـــروف اســـتثنائية مؤقتة
يتوقـــع زوالها
اســـتمرار تقديـــم الدعـــم المالـــي للقـــروض
دعم أرباح التمويل لمبلغ  500ألف ريال كحد
العقاريــة لمســتفيدي وزارة اإلســكان وصنــدوق
أقصى
التنميـــة العقاريـــة
تعزيز البنية التحتية للثورة الصناعية الرابعة

40

قطاع التعليم
أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 186مليار ريال

أبرز مهام القطاع

إنش ــاء الم ــدارس ،والكلي ــات ،والمدن الجامعي ــة ،واالبتعاث
الخارج ــي لبرنام ــج خادم الحرمين الش ــريفين ،ودعم األبحاث
والتطوير واالبتكار ،وإنش ــاء المستشفيات الجامعية ،ودعم
مصادر المعرفة

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 33جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

وصف المنجز

باألرقام

اســـتكمال التعليـــم للطـــاب والطالبـــات عـــن ع ــدد المس ــجلين في المنصة أكث ــر من  5مليون
طريق منصـــة "مدرســـتي" للتعليـــم اإللكتروني طالب وطالبة
تعليمية فضائية "عين"
إنشاء  23قناة
ّ

التعليم

 7.8أل ــف حصة دراس ــية فضائية وعل ــى منصة
يوتي ــوب ،بنحو  91مليون مش ــاهدة

علميــة متمركــزة داخــل المدرســة
تدشين مقــار
ّ
إنشاء  72مركز
(مراكز  STEMالمدرســـية)
إنشـــاء أكاديمية الهيئة العامة للزكاة والدخل

تم استكمال  100%من المشروع

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

وصف المستهدف

باألرقام

الرقمـــي لدعـــم تقـــدم
التحـــول نحـــو التعليـــم
ّ
ّ
الطالـــب والمعلـــم
أجنبيـــة متميـــزة لفتـــح
اســـتقطاب جامعـــات
ّ
فـــروع لهـــا داخـــل المملكـــة

التعليم

إطـــاق المرحلـــة الرابعة لبرنامج خـــادم الحرمين
الشـــريفين لالبتعاث الخارجي

استمرار برنامج االبتعاث

إطـــاق برنامـــج االبتعـــاث الثقافـــي لمرحلـــة
البكالوريـــوس فمـــا فوق فـــي أبرز المؤسســـات ابتعاث وتدريب  10آالف مواطن ومواطنة
التعليميـــة حـــول العالـــم
تأسيس  3أكاديميات محلية

األكاديمي ــة الوطني ــة لل ــذكاء االصطناع ــي،
وأكاديمي ــة تطوي ــر القي ــادات اإلداري ــة ،وأكاديمية
الصح ــة العام ــة
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قطاع الخدمات البلدية
أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 51مليار ريال

أبرز مهام القطاع

مشــاريع البنيــة التحتيــة للمــدن ،تنميــة المــدن الســعودية،
إقامــة األنشــطة الترفيهيــة والمهرجانــات والمناســبات،
الرفــع مــن جــودة الحيــاة داخــل المــدن

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 295جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

وصف المنجز

باألرقام

إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية

نسبة اإلنجاز 100%

تحســـين محطـــات الوقود ومراكـــز الخدمة على
الطرق اإلقليمية

خدمات بلدية

معالجـــة عـــدد مـــن مظاهـــر التشـــوه البصـــري
فـــي مـــدن المملكـــة تمثلـــت فـــي:
•إزالـــة وطمـــس الكتابـــات واإلعالنـــات
المخالفـــة
•رفع النفايات ومخلفات البناء والهدم

•صيانة الشـــوارع واألرصفـــة والحدائق وردم
ا لحفر

	•أكثر من  500ألف طن
	•أكثر من  400ألف طن

	•أكثر من  6.5مليون متر طولي

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

خدمات بلدية

وصف المستهدف

باألرقام

تطوير بيئة تراخيص البناء

تقليص عدد اإلجراءات والمدة ورفع الجودة

إط ــاق المنص ــة الموح ــدة لتصاري ــح الحفري ــات
تحسين ورفع جودة الطرق
"نس ــق"
ّ

42

قطاع الصحة والتنمية االجتماعية

أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 175مليار ريال

أبرز مهام القطاع

الجان ــب الصح ــي ويش ــمل الخدم ــات الصحي ــة واإلس ــعافية
والتش ــريعية واالبحاث ،والجانب االجتماعي ويشمل خدمات
الضمان والرعاية االجتماعي ــة والثقافي واإلعالمي والرياضي
والترفيه ــي وإدارة برنام ــج جودة الحياة

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 17جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

وصف المنجز

باألرقام

 24مرك ــز لخدم ــات قس ــطرة القل ــب ،و 19مرك ــز
تدشـــين مراكـــز تخصصيـــة بمختلـــف مناطـــق
ل ــأورام ،و 17مرك ــز للبدانة ،و 25مركز للس ــكري،
ا لمملكـــة
و 156مرك ــز للكلى

الصحة

الثقافة
تنميــــــــــــة
اجتماعية

أكث ــر من  7.4مليون مس ــتخدم ،وتم اإلبالغ عن
إطـــاق منظومـــة توكلنـــا (تطبيـــق توكلنـــا،
اإلصاب ــات ألكث ــر من  22أل ــف مس ــتخدم ،وأكثر
تطبيـــق تباعـــد)
م ــن  700مخالط

إطالق منصة التطوع الصحي

س ــجل في المنص ــة أكثر م ــن  184ألف متطوع
الفعالي ــن
ومتطوع ــة ،وبل ــغ ع ــدد المتطوعي ــن ّ
ف ــي المي ــدان أكث ــر من  30أل ــف متط ــوع ،وبلغ
عدد المس ــتفيدين م ــن جميع مج ــاالت التطوع
الصح ــي أكث ــر م ــن  22مليون مس ــتفيد

أجــراء فحوصــات فيــروس كورونــا فــي كافــة
مختبــرات وزارة الصحــة حــول المملكــة

تم فحص أكثر من  9.6مليون عينة

تأسيس الهيئات الثقافية

تأسيس  11هيئة ثقافية

تأســيس مجمــع الملــك ســلمان العالمــي للغــة
العربية

نسبة اإلنجاز 100%

افتتـــاح بيـــوت اجتماعيـــة لرعايـــة األيتـــام ذوي
الظ ــروف الخاص ــة

 16بيت اجتماعي

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

وصف المستهدف

باألرقام

الصحـــــة
تنميــــــــــــة
اجتماعية

تأهيـــل مستشـــفيات مرجعيـــة للتعامـــل مـــع
الحـــوادث والكـــوارث النوويـــة واإلشـــعاعية

 4مستشفيات

افتتاح الواحات النموذجية لكبار السن

تقدي ــم خدم ــات الرعاي ــة االجتماعية لكبار الس ــن
ف ــي المجتمع

الثقافة

مبادرة كنوز من وزارة اإلعالم لدعــــم شــــركات
اإلنتـــاج المحليــــة لتوثيــــق الثــــراء الثقافــــي إنتاج  400فيديـو قصيـر و  3مسلسـالت لألطفال
واإلبـــداع الفكــــري واإلســـهام الحضــــاري
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قطاع الموارد االقتصادية

أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 72مليار ريال

أبرز مهام القطاع

البني ــة التحتي ــة للبيئ ــة ،والمي ــاه ،الزراع ــة ،وإنت ــاج المي ــاه
المح ــاة والص ــرف الصح ــي ومص ــادر الطاق ــة والث ــروة
المعدني ــة ،إضاف ــة إل ــى تطوير بيئة الس ــياحة واالس ــتثمار
وتنمي ــة الصناع ــة وصناع ــة الفض ــاء والص ــادرات ودع ــم
المنش ــآت الصغي ــرة والمتوس ــطة وتعزي ــز المحت ــوى
المحل ــي ،والتخطي ــط المال ــي واالقتص ــادي

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 33جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
باألرقام

النطاق

وصف المنجز

مشاريع
الحرمين

اســـتكمال اعمـــال التوســـعة الســـعودية الثالثـــة بلغ ــت نس ــبة اإلنج ــاز ف ــي توس ــعة المس ــجد
للمســـجد الحـــرام ،ومشـــروع خـــادم الحرميـــن الح ــرام  ،80%وفي مش ــروع توس ــعة المطاف
65%
الشـــريفين لتوســـعة المطـــاف

تمويل

اســـتمرار عمليـــات اإلقـــراض للقطـــاع الخـــاص ت ــم ص ــرف  204ملي ــون ري ــال لعدد  12مش ــروع
خـــال جائحـــة "كوفيـــد ،"19-وتأجيـــل تحصيـــل ف ــي مج ــاالت الصح ــة والتعلي ــم والس ــياحة
األقســـاط المســـتحقة خـــال العـــام 2020م والفندق ــة ،وإي ــداع  28دفعة لمش ــاريع متنوعة
بنح ــو  40ملي ــون ري ــال
إل ــى الع ــام الق ــادم

منشآت

تخفيــف األعبــاء الماليــة علــى أصحــاب المنشــآت
 1.42ملي ــار ري ــال ،كطلب ــات اس ــترداد رس ــوم
الصغيـــرة والمتوســـطة ،مـــن خـــال طلـــب
حكومي ــة ،ورف ــع حصة اإلقراض إل ــى  7.8%في
اســـترداد الرســـوم الحكوميـــة ،ورفـــع حصـــة
الرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام 2020م
إقـــراض المنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة
 4محاور هي:

	•تصميم هيكل شامل للتأشيرات

تنميـــــــة
اإليرادات غير
النفطية

تعزيز اإليرادات غير النفطية بعدة محاور

	•ربط تس ــجيل المخالفات المرورية للمركبات
غي ــر الس ــعودية مع ع ــدة جه ــات حكومية
وإيج ــاد آلية لس ــداد المخالف ــات عن طريق
البطاق ــات االئتمانية للزائرين
	•تفعي ــل التش ــريعات الالزم ــة وإنهاء دراس ــة
اكتواري ــة لتحصي ــل تكلف ــة الدول ــة لمصابي
الح ــوادث المرورية
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اســتقطاب اســتثمارات صناعيــة بمختلــف مناطق
المملكة

الصناعة

 200مليار ريال

النمو بلغ نحو 9.6%؛ ليصل إلى  9,518منش ــأة،
نمـــو فـــي عـــدد المنشـــآت الصناعيـــة ،وحجـــم
ونم ــو رأس ــمال المصانع إل ــى  1.85تريليون ريال،
االســـتثمارات فـــي القطـــاع الصناعـــي
بنهاية أكتوبر 2020م
إصدار التصاريح التعدينية

بل ــغ ع ــدد التصاري ــح التعديني ــة  1866تصري ــح،
بحج ــم اس ــتثمارات يتج ــاوز  300ملي ــار ري ــال

التجـــارة

تعزيز وتمكين التجارة اإللكترونية

زيادة المتاجر اإللكترونية المسجلة بنسبة 68%

التخصيص

بيـــع كامـــل الحصـــص فـــي شـــركات مطاحـــن
الدقيـــق

لش ــركة المطاحن األو ل ــى والثالثة

تعزيز مصادر مياه الشرب من المياه الجوفية

زي ــادة كمي ــات مياه الش ــرب بمق ــدار  90ألف م
يومياً

زيادة نسبة تغطية خدمات المياه

وصل ــت نس ــبة التغطي ــة إل ــى  ،83%بأط ــوال
 1,165ك ــم ،وس ــاعات ضخ ارتفع ــت إلى 19.22
س ــاعة ،ونم ــا ع ــدد المس ــتفيدين 301,492
مستفيد

زيادة نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي

وصل ــت نس ــبة تغطي ــة خدمات الص ــرف الصحي
إل ــى  ،57%وذل ــك بع ــد خدم ــة 327,933
مس ــتفيد إضاف ــي ،بزيادة اطوال الش ــبكات 704
ك ــم إضافية

المحتوى
المحلـــــي

إدراج متطلبـــات المحتـــوى المحلـــي فـــي عدد
مـــن المشـــاريع الحكومية

بما يقارب  10مليارات ريال

الطاقــــــــة
المتجددة

طرح مشاريع للطاقة الشمسية

ت ــم طرح  4مش ــاريع للطاقة الشمس ــية ،بس ــعة
إجمالية  1,200ميج ــا واط ضمن المرحلة الثالثة.
وتأهيل  28ش ــركة س ــعودية من أصل  49شركة
مؤهلة للمنافس ــة عليها

البيئة والمياه

3
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ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

وصف المستهدف

باألرقام

بس ــعة المحط ــات ل ــكل م ــن منطق ــة المدين ــة
إنشـــاء  3محطـــات للصـــرف الصحـــي فـــي كل
المن ــورة ،ومنطق ــة تب ــوك ،ومدينة بري ــدة (375
مــن منطقــة المدينــة المنــورة ،ومنطقــة تبــوك،
و 90و 150أل ــف م )3للمناط ــق الث ــاث عل ــى
ومدين ــة بري ــدة
التوالي

البيئة والمياه

زيادة كميات مياه الصرف الصحي المعالجة

الوص ــول إل ــى طاق ــة إنتاجي ــة  5.79ملي ــون مت ــر
مكع ــب يومي ــاً بنهاي ــة الع ــام 2021م

تنفيذ البرنامج الوطني لالستمطار الصناعي

زيادة نسبة األمطار 20% - 5%

تنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة
وبرنامج اإلعانات الزراعية

االستثمار

جـــذب االســـتثمارات الخاصـــة لتمويـــل إنشـــاء
 120مدرس ــة عل ــى مرحلتي ــن ،كل مرحل ــة 60
المبانـــي التعليميـــة تشـــمل التصميـــم والبنـــاء
مدر س ــة
والتجهيـــز وإدارة المرافـــق

الصناعة

رفـــع مســـاهمة الصناعـــة والثـــروة المعدنيـــة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي وفــي الصــادرات

الجمارك

تقلي ــل زم ــن الفس ــح الجمرك ــي لزي ــادة انس ــيابية
ومرون ــة ف ــي تدف ــق ال ــواردات وتيس ــير التب ــادل تقليص زمن الفسح إلى ساعتين كحد أقصى
التج ــاري
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قطاع اإلدارة العامة

أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 34مليار ريال

أبرز مهام القطاع

دعــم األجهــزة اإلداريــة والتشــريعية والخدمــة المدنيــة ،وزارة
الخارجيــة ،والمحاكــم ،وخدمــات الشــؤون اإلســامية ،وفــي
مجــال حقــوق اإلنســان والعنايــة بالحرميــن الشــريفين

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 27جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

الموارد
البشرية

وصف المنجز

باألرقام

توطيـــن مهـــن الصيدلـــة والهندســـة وطـــب
االســـنان

لم تحدد النسبة بعد

توفيـــر المزيـــد مـــن الفـــرص الوظيفيـــة ألبنـــاء
وبنـــات الوطـــن

توطين  9أنشطة تجارية إضافية

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

الموارد
البشرية

وصف المستهدف

باألرقام

توطيـــن الوظائـــف النوعيـــة وذات األولويـــة
فـــي كل قطـــاع

 115ألف وظيفة

خلـــق العديـــد مـــن الوظائـــف فـــي القطـــاع
ا لصنا عـــي

الوصول إلى  1.3مليون وظيفة بحلول 2030م
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القطاع العسكري

أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 175مليار ريال

أبرز مهام القطاع

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

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع

 19جهة

ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

وصف المنجز

باألرقام

القواعـــــد
العسكرية

البـــدء بالمرحلـــة األولى إلنشـــاء مرافـــق قاعدة
الملـــك ســـلمان الجوية

خطة المشروع تتضمن مرحلتين إلتمامه

المستشفيات
العســــــــكريــــة

مســاهمة المــدن الطبيــة لدعــم القطــاع الصحــي رف ــع الطاقة االس ــتيعابية لجمي ــع المدن الطبية
فــي مواجهــة تداعيــات «كوفيد »19-ضمن جهود منه ــا زي ــادة الطاقة االس ــتيعابية لغ ــرف العناية
المركزة بنس ــبة 200%
المملكــة فــي هــذا الجانب

الكليـــــــات
العسكرية

تنفيــذ المرحلــة األولــى لنقــل وإنشــاء كليــة
الملــك فيصــل الجويــة بمقرهــا الجديــد

تتضمن خطة المشروع مرحلتين إلنجازه

تطوير الجهات البــدء بإعــداد الدراســات الالزمــة لتطويــر وزارة
اله ــدف وض ــع خط ــة عش ــرية ضم ــن الخط ــط
الحــرس الوطنــي وفــق اســتراتيجية الدفــاع
التطويري ــة للجه ــات العس ــكرية
العســــــــــكريــــة الوطنــي

توطيـــــــن
الصناعات
العسكرية

اســتمرار تنفيــذ اســتراتيجية توطيــن الصناعــات الهدف توطين  50%من حجم اإلنفاق العسكري
بحلول 2030م
ضمــن رؤيــة المملكــة 2030

ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2020م
باألرقام

النطاق

وصف المستهدف

البحوث العسكرية

تطويـــر البحـــوث ذات الصلـــة بالصناعـــات تــم اعتمــاد الخطــة الخمســية لذلــك وتبــدأ
اعتبــاراً مــن العــام المالــي 2021م
العســـكرية

تطوير الجهات
العســــــــــكريــــة

تطبيــق النمــوذج التشــغيلي المســتهدف
لتطويــر وزارة الدفــاع ضمــن الخطــة العشــرية

القواعد والكليات
العســــــــــكريــــة

اســتمرار تنفيــذ المرحلــة الثانيــة إلنشــاء ونقــل
قاعــدة الملــك ســلمان وكليــة الملــك فيصــل المرحلة الثانية واألخيرة إلتمام المشروع
الجويــة

تطوير القدرات
العســــــــــكريــــة

االســتمرار فــي تطويــر القــدرات والمنظومــات تش ــمل تطوي ــر الق ــدرات ف ــي  8جه ــات
عسكرية
الدفاعيــة للجهــات العســكرية

تطبيق النموذج التشغيلي بنسبة 80%
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قطاع األمن والمناطق اإلدارية

أوال :معلومات عن القطاع
ً

مخصص القطاع في ميزانية العام 2021م

 101مليار ريال

أبرز مهام القطاع

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

عدد الجهات الحكومية التابعة للقطاع
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ثانياً  :أهم المشاريع المنجزة للعام 2020م
النطاق

بناء القدرات
الوطنيــــــــــــة

وصف المنجز

باألرقام

مبــادرة التدريــب فــي األمــن الســيبراني علــى
المســتوى الوطنــي (ســايبر بــرو)
أطلقــت الهيئــة المبــادرة لتوفيــر التدريــب
للكــوادر الوطنيــة فــي مســارات ومســتويات عــدد المســتفيدين مــن هــذه المبــادرة فــي
مختلفــة وتســعى المبــادرة إلــى تحقيــق مرحلتهــا األولــى والثانيــة أكثــر مــن  2000متدربــاً
ومتدربــة ،منهــم  1,638مــن الموظفيــن فــي
األهــداف اآلتيــة:
 138جهــة وطنيــة ،و 428مــن الطلبــة حديثــي
•زيـــادة عدد الكـــوادر الوطنيـــة المؤهلة في التخــرج مــن  26جامعــة وكليــة ســعودية ومــن
األمن الســـيبراني
خريجــي برنامــج خــادم الحرميــن الشــريفين لالبتعاث
•تطويـــر ورفـــع مســـتوى ومهـــارات الكـــوادر الخارجــي فــي مجــاالت الحاســب اآللــي واألمــن
الوطنيـــة العاملـــة فـــي األمن الســـيبراني الســيبراني
•تشـــجيع المتميزيـــن مـــن حديثـــي التخـــرج
للعمـــل فـــي مجـــاالت األمـــن الســـيبراني

مؤشرات
دوليــــــــــة

الكت ــاب الس ــنوي للتنافس ــية العالمي ــة :2020
يعـــد الكتـــاب الســـنوي للتنافســـية العالميـــة
واح ــداً م ــن أكث ــر التقاري ــر ش ــمولية ف ــي العال ــم 	•أحتل ــت المملك ــة المرتب ــة الثاني ــة في مؤش ــر
األمن الس ــيبراني للشركات
عـــن المميـــزات التنافســـية للـــدول ،ويقـــوم
بتحليـــل وتصنيـــف قـــدرات الـــدول علـــى 	•حقق ــت المملك ــة المرتبة  24على مس ــتوى
إنشـــاء بيئـــة تحافـــظ علـــى القـــدرة التنافســـية
 63دول ــة ،والمرتب ــة  15في منطقة الش ــرق
للمؤسســـات واالزدهـــار االقتصـــادي بشـــكل
األوس ــط وإفريقيا وأوروبا
عـــام ،ويقـــارن التقريـــر بيـــن  63دولـــة علـــى
أســـاس  4محـــاور رئيســـية
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ســياســــات
وتنظيمات
وطنيـــــــــــــة

إصـــدار ضوابـــط األمـــن الســـيبراني للعمـــل عن
بعـــد خـــال االســـتعداد لمواجهـــة فيـــروس
»
كورونـــا المســـتجد «كوفيـــد19-
إشـــارة إلـــى مـــا اتخذتـــه المملكـــة مـــن تدابيـــر
وقائيـــة متعـــددة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا
المســـتجد «كوفيـــد ،»19-والحـــد من انتشـــاره
علـــى المســـتويين الوطنـــي والدولـــي ،ومـــا
تحتمـــه تلـــك التدابيـــر مـــن إتخـــاذ مـــا يمكـــن
إتخـــاذه مـــن إجـــراءات لتقليل االتصال المباشـــر
بيـــن األشـــخاص خـــال 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
إلـــى مقـــر العمـــل .ممـــا ال شـــك فيـــه ،أن
االعتمـــاد علـــى تقنيـــات العمـــل عـــن بعـــد قد
يســـاهم فـــي المســـاعدة علـــى دعـــم التدابيـــر
الوقائيـــة الصحيـــة فـــي المرحلـــة الحاليـــة ،إال
أن ذلـــك يســـتوجب إتخـــاذ العديد مـــن التدابير
الالزمـــة بشـــأن األمـــن الســـيبراني ،حيـــث أن
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
احتماليـــة المخاطـــر الســـيبرانية الناتجـــة عـــن
ذلـــك ،أو علـــى األقـــل تقليـــل تأثيرهـــا خـــال
الفتـــرة الحاليـــة .ودعماً لهـــذا االحتياج الوطني
خـــال المرحلـــة الحاليـــة ،فقـــد تـــم تطويـــر
ضوابـــط األمـــن الســـيبراني للعمـــل عـــن بعـــد
خـــال االســـتعداد لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا
»
المســـتجد «كوفيـــد19-

تطوير
مقرات أمنية

ت ــم اعتماده عل ــى خمس مراحل ويش ــتمل على
إنش ــاء عدد من المقرات األمنية ومشاريع إنشاء
ع ــدد  14مجمع ــاً س ــكنياً ف ــي خم ــس مناط ــق
تش ــتمل على عدد  10,000وحدة س ــكنية حيث
س ــيكون المس ــتلم منه ــا  6مجمع ــات س ــكنية
مشــروع خــادم الحرميــن الشــريفين لتطويــر
خ ــال الفت ــرة م ــن (2022- 2016م) وتحت ــوي
المقــرات األمنيــة
عل ــى  3,800وحدة س ــكنية أي ما نس ــبته 50%
م ــن إجمال ــي المخط ــط لفترة الس ــنوات الس ــبع
(2022-2016م) ،واس ــتكمال المشاريع األخرى
كمبن ــى الق ــوات الخاص ــة لألم ــن الدبلوماس ــي
ومبن ــى اإلدارة العام ــة للتع ــاون الدولي

المجمعات
الطبيــــــــــــة
والسـكنية

مشاريع المدن الطبية والسكنية

خدمات أمنية

تفعي ــل مراك ــز عملي ــات االتص ــال الموح ــد ( )911نس ــبة إنج ــاز المش ــاريع ف ــي مناط ــق مختلف ــة
90%
ف ــي مختل ــف المناط ــق

اإلقامة
المميزة

تعظيــم اإليــرادات غيــر النفطيــة ،تعزيــز فــرص
االســتثمار االجنبــي

نس ــبة اإلنج ــاز  90%م ــن المش ــاريع الطبي ــة
والس ــكنية

مشاريع مستمرة
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ثالثاً  :أهم المشاريع المخططة للعام 2021م
النطاق

وصف المستهدف

باألرقام

أمني على
المستوى
الوطنـــــي

االستجابة لحوادث األمن السيبراني الطارئة

مشروع مستمر

توريــد وتركيــب وتشــغيل التطبيقــات والبرمجيــات
األحوال المدنية لدعــم وتطويــر البنيــة التحتيــة باألنظمــة واألجهزة
والربط التقنــــــي األمنيـــة والتقنيـــة وتطويـــر البوابـــة اإللكترونيـــة
لخدمــات األحــوال المدنيــة وربــط كافــة المكاتــب

خدمات عامة

يس ــتهدف المش ــروع تخفي ــض التكالي ــف
التش ــغيلية بنس ــبة تت ــراوح م ــن  70%إل ــى 95%
واالس ــتفادة الفعال ــة ف ــي تقدي ــم الخدم ــات
اإللكتروني ــة للمواطني ــن والمواطن ــات

تقدي ــم خدم ــات ش ــموس (ش ــبكة المعلوم ــات
الوطنيـــة الســـياحية) لربـــط المنشـــآت وتوفيـــر
قواعـــد بيانـــات مركزيـــة عـــن المعلومـــات نسبة اإلنجاز 50%
الســـياحية بهـــدف تطويـــر التعـــاون المشـــترك
فـــي األعمـــال
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قطاع البنود العامة
بلــغ مــا تــم تخصيصــه للبنــود العامــة فــي ميزانيــة العــام 2021م حوالــي  151مليــار
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.
اإلنفاق على مستوى القطاعات

(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)

* التغير السنوي

فعلي
2019

ميزانية
2020

ميزانية
2021

اإلدارة العامة

31

28

34

20.0%

العسكري

208

182

175

-3.8%

األمن والمناطق اإلدارية

114

102

101

-1.2%

الخدمات البلدية

50

54

51

-5.9%

التعليم

202

193

186

-3.8%

الصحة والتنمية االجتماعية

190

167

175

4.6%

الموارد االقتصادية

94

98

72

-26.1%

التجهيزات األساسية والنقل

59

56

46

-18.2%

البنود العامة

113

141

151

7.2%

1,059

1,020

990

-2.9%

القطاع

المجموع

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

(ميزانية - 2020
ميزانية )2021

المصــدر :وزارة المالية
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أهم التحديات والمخاطر
الماليــــــة واالقتصاديــــــة

ثالثاً  :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

المــدى المتوســط ،وأهــم السياســات واإلجــراءات التــي تتبناهــا الحكومــة لمواجهتهــا:

 .1انخفاض 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 تحديــاً

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
فــي أســعار النفــط .وقــد تــم خفــض توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي لعــام

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 ،نتيجـ ًـة النخفــاض توقعــات نمــو

الناتــج المحلــي اإلجمالــي ألغلــب الــدول.

وفــي حيــن تــم أخــذ تلــك التقديــرات بعيــن االعتبــار عنــد إعــداد الميزانيــة وعلــى الرغــم مــن

توقــع الصنــدوق نمــواً إيجابيــاً 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 حتمــاً 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 خــال تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي وتنميــة اإليــرادات للقــدرة علــى

التعامــل مــع الصدمــات الخارجيــة واالســتمرار فــي التنميــة المســتدامة.
نمو االقتصاد العالمي
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المصــدر :تقرير آفــاق االقتصاد العالمي

 .2تقلبات أسواق النفط
علــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة الكبيــرة المبذولــة مــن إصالحــات ومبــادرات ماليــة

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 خــال 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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وتقلباتــه ممــا قــد يــؤدي إلــى اختــاف اإليــرادات النفطيــة عــن تقديــرات الميزانيــة ،خاصــة مــع

التغيــرات الهيكليــة فــي أســواق النفــط واتجاهــات االســتهالك المتوقعــة .ولمواجهــة ذلــك
فعــال لتحقيــق االســتقرار فــي أســواق النفــط ،وتنفيــذ
ستســتمر المملكــة فــي القيــام بــدور ّ

خططهــا للتنويــع االقتصــادي.
أسعار الخام برنت اليومية
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المصــدر :وكالــة الطاقة األمريكية

استمرار جائحة «كوفيد19-

»

إن لألزمــة الحاليــة وانعكاســاتها علــى المســتوى المحلــي آثــار ومخاطــر ذات احتماليــة
عاليــة علــى المدييــن القصيــر والمتوســط ،وقــد تُ شــكل 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 خــال 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%مدفوعــاً 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 اإلغــاق التــام لألنشــطة االقتصاديــة وإجــراءات الحظــر الجزئــي أو الكلــي مــرة

56

أخــرى .وســيكون لذلــك تداعيــات علــى توقعــات نمــو االســتهالك الخــاص واإلنتــاج الصناعــي
وكذلــك علــى سالســل اإلمــداد العالميــة للمــوارد األوليــة (مدخــات اإلنتــاج) ،باإلضافــة إلــى
احتماليــة تأخــر اســتجابة االســتثمارات الخاصــة واألجنبيــة احتــرازاً مــن تداعيــات األزمــة.
كمــا تواجــه السياســة الماليــة أيضــاً تحديــاً 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.
لذلــك ســوف تســتمر السياســة الماليــة فــي تحديــد أولويــات اإلنفــاق وذات العائــد
االقتصــادي األعلــى والعمــل علــى اســتراتيجيات تعــزز اســتقرار اإلنفــاق الحكومــي للحــد
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 إيجابيــاً
فعــال لفيــروس كورونــا فــي المــدى القريــب
علــى االقتصــاد المحلــي .ويعتبــر إيجــاد لقــاح ّ
عامـ ًـا إيجابيــاً لســرعة تعافــي االقتصــاد وانتعــاش األنشــطة االقتصاديــة ،وزيــادة معــدالت
االســتهالك والطلــب المحلــي واس ــتثمارات القط ــاع الخ ــاص المحل ــي واألجنبــي ف ــي القط ــاع
غي ــر النفط ــي .كمــا ســيؤدي ذلــك إلــى تحسـ ــن الميـ ــزان التجـ ــاري للمملك ــة م ــع الش ــركاء
الرئيس ــيين نتيج ــة لتخفي ــف اإلجراءات والتدابير االحترازية المتخذة وتحس ــن سالس ــل اإلمـ ــداد
العالميـ ــة األمــر الــذي سـ ــينعكس إيجابــاً علـ ــى االقتصــاد المحلـ ــي وقــد يــؤدي إلــى نتائــج مالية
واقتصاديــة أفضــل ممــا بنيــت عليــه ميزانيــة عــام 2021م.
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