
أداء الميزانية الفعلي
لنهايــــــة العــــــام المالــــي 2021م

تقريـــــــــــــــر



03مقدمة 

04الملخص التنفيذي

06أواًل: المؤشرات االقتصادية

09ثانيًا: أداء المالية العامة

09أ.    اإليرادات

11ب.  النفقات

14ج.   العجز والتمويل



تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار تقريــر نهايــة 

العــام ألداء الميزانيــة الفعلــي لعــام 2021م 

الســتعراض بيانــات ومؤشــرات األداء الفعلــي 

علــى جانبــي الماليــة العامــة واالقتصــاد خــال 

العــام المالــي 2021م، باإلضافــة إلــى عــرض 

التقديــرات  عــن  االختافــات  أســباب  ألبــرز 

المعتمــدة للميزانيــة للعــام المالــي 2021م.

سلســلة  ضمــن  التقريــر  هــذا  ويأتــي 

عــن  الماليــة  وزارة  تصدرهــا  التــي  التقاريــر 

ودعمــًا  المملكــة،  فــي  العامــة  الميزانيــة 

تنتهجهــا  التــي  المالــي  اإلفصــاح  لمبــادرات 

مســتهدفات  مــع  يتســق  وبمــا  الحكومــة 

وزارة  قامــت  حيــث   ،2030 المملكــة  رؤيــة 

المجــال،  هــذا  فــي  مبــادرات  بعــدة  الماليــة 

وبشــكل أكبــر خــال الفتــرة الماضيــة مــن خــال 

ــة عــن األداء المالــي  ــر دوري إصــدار ونشــر تقاري

للميزانيــة العامــة للدولــة، وتطويــر مســتوى 

اإلفصــاح فــي السياســات والمبــادرات التــي 

تقــوم بتنفيذهــا، وتطويــر التقاريــر التــي تقــوم 

الســنوي،  الميزانيــة  بيــان  مثــل  بإصدارهــا 

وبيــان الميزانيــة التمهيــدي، وكذلــك نســخة 

المواطــن، باإلضافــة إلــى تقاريــر األداء الربــع 

الســنوي. نصــف  والتقريــر  ســنوية، 

وستســتمر وزارة الماليــة فــي إعداد ونشــر 

التقاريــر التــي تعــزز الشــفافية واإلفصــاح فــي 

الماليــة العامــة مــع تقديــم شــرح للسياســات 

الــوزارة  تقــوم  التــي  والبرامــج  والمبــادرات 

بتبنيهــا وتنفيذهــا.

مقدمــة
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الملخص التنفيذي

2021م  عـــام  فـــي  الحكومـــة  اســـتطاعت 
العمـــل علـــى الحـــد مـــن انتشـــار الجائحـــة مـــن 
خـــال سياســـات متوازنة تشـــمل رفع معدالت 
التحصيـــن والعـــودة التدريجيـــة لحركـــة النشـــاط 
االقتصـــادي مثـــل فتح الســـفر الدولـــي وعودة 
انتظـــام العمليـــة التعليميـــة وعودة األنشـــطة 
الســـياحية والترفيهية. وكذلك إنشاء المبادرات 
الداعمـــة لتنميـــة القطـــاع الخـــاص والتـــي يأتي 
علـــى رأســـها الـــدور الـــذي يقـــوم بـــه صنـــدوق 
االقتصـــاد  تنويـــع  فـــي  العامـــة  االســـتثمارات 
وتنميـــة القطاعـــات وتنفيـــذ المشـــاريع الكبرى 
كـــدور مكمـــل لما يتـــم اإلنفاق عليـــه من خال 
الميزانية في إطار متســـق ومتكامل، باإلضافة 
إلـــى التقـــدم فـــي إطـــاق وتنفيـــذ عـــدد مـــن 
شـــريك  برنامـــج  مثـــل  والبرامـــج  المبـــادرات 
الوطنيـــة  واالســـتراتيجية  التخصيـــص  وبرنامـــج 
لاســـتثمار وقيام الحكومة باســـتهداف خفض 
عجـــز الميزانية اســـتمرارًا لجهـــود الضبط المالي 

للحفـــاظ علـــى االســـتدامة الماليـــة.

بعــد الظــروف االســتثنائية التــي فرضتهــا الجائحــة شــهد العــام المالــي 2021م 
تحســنًا فــي النشــاط االقتصــادي. حيــث اســتطاعت الحكومــة التعامــل مــع الجائحــة 
للمدييــن  الماليــة  االســتدامة  علــى  الحفــاظ  مــع  متوازنــة  سياســات  خــال  مــن 
المتوســط والطويــل، كمــا انعكســت هــذه السياســات إيجابــًا علــى تعافــي االقتصــاد 
المحلــي والــذي شــهد نمــوًا فــي معظــم األنشــطة االقتصاديــة بعد انحســار الجائحة. 
المنفــذة  للمبــادرات  اإليجابــي  التأثيــر  مــن  االســتفادة  2021م  عــام  شــهد  كمــا 
واإلصاحــات الداعمــة للقطــاع الخــاص لمواجهــة الجائحــة لضمــان اســتدامة الماليــة 
لتعزيــز  الهادفــة  والهيكليــة  االقتصاديــة  اإلصاحــات  واســتكمال مســيرة  العامــة 

وتنويــع النمــو االقتصــادي علــى المدييــن المتوســط والطويــل.

2021م  لعـــام  العامـــة  الماليـــة  أداء  شـــهد 
ارتفاعـــًا في إجمالي اإليـــرادات بحوالي %13.7 
عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة نتيجـــة زيـــادة كل من 
اإليـــرادات النفطية وغيـــر النفطية،  ويعزى هذا 
االرتفـــاع بشـــكل أساســـي إلـــى التطـــورات التي 
شـــهدتها أســـواق النفـــط مـــن خـــال االلتـــزام 
التـــوازن فـــي  باتفاقيـــة أوبـــك+ وذلـــك لخلـــق 
أســـواق النفـــط، كمـــا ارتفعـــت االيـــرادات مـــن 
الضرائـــب بنحـــو 23.4% ويعـــود ذلـــك بشـــكل 
االقتصـــادي  النشـــاط  اســـتجابة  إلـــى  رئيـــس 
بشـــكل أفضـــل مـــن المتوقـــع لـــه عنـــد إعـــداد 

الميزانيـــة.        تقديـــرات 

كما شـــهد إجمالي النفقات ارتفاعًا بنحو %4.9 
بارتفـــاع  مدفوعـــًا  المعتمـــدة،  الميزانيـــة  عـــن 
والمصروفـــات  االجتماعـــي  الضمـــان  نفقـــات 
الصحيـــة المرتبطـــة بجائحـــة كوفيد-19 كشـــراء 
اللقاحـــات اإلضافيـــة للجرعة التنشـــيطية الثالثة 
والتوســـع فـــي تغطية األعمـــار الســـنية األقل، 
بحوالـــي  الرأســـمالية  النفقـــات  ارتفعـــت  كمـــا 
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16.4%؛ نتيجـــة لتســـريع تنفيذ بعض المشـــاريع 
الرأســـمالية مثل مشاريع توســـعة الحرم المكي 
اإلنفـــاق  إلـــى  باإلضافـــة  المطـــاف،  وتوســـعة 

علـــى المشـــاريع الكبرى.

وقـــد بلغ عجز الميزانية الفعلي في نهاية العام 
2021م نحــو 73 مليــار ريــال )2.3% مــن الناتــج 
المحلـــــي اإلجمالـــي( مقابـــل نحـــــو 141 مليـــــار 
ريـــــال )4.9% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي( فـي 
الميزانيــــة المعتمـدة. وقد سعت الحكومة إلى 
زيـــادة بعض مجاالت اإلنفـــاق ولكن دون التأثير 
علـــى تحقيـــق مســـتهدفاتها فـــي خفـــض عجـــز 
الميزانيـــة من خال االســـتفادة من جزء محدود 
مـــن المســـاحة الماليـــة التـــي نتجـــت عـــن زيـــادة 
اإليـــرادات، وذلـــك لمواجهـــة بعـــض المتطلبات 
االســـتثنائية المرتبطـــة بآثـــار الجائحـــة باإلضافـــة 
المشـــاريع  بعـــض  تنفيـــذ  مـــن  اإلســـراع  إلـــى 
والبرامـــج لتقليـــل التكلفـــة على المـــدى الزمني 
األطول والمســـاهمة في اإلســـراع من تحقيق 
بعـــض أهداف التحول فـــي التنويع االقتصادي 

ورفـــع معـــدالت النمو.  

وقـــد بلغ رصيــــد الديــــن للعام المالـــي 2021م 
نحو 938 مليــــار ريــــال فــــي نهاية العــــام المالي 
الناتــــج  مــــن   %30.0 يعــــادل  مـــا  أي  2021م 

المحلـــي اإلجمالـــي مقارنـــة بمـــا كان معتمـــدًا 
فـــي الميزانية عند 937 مليـــار ريال أو ما يعادل 
32.7% مـــن الناتـــج المحلـــي نتيجـــة ارتفاع نمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي بأكثـــر مـــن المقـــدر 
فـــي الميزانيـــة. بينمـــا بلـــغ رصيـــد االحتياطيـــات 
الحكوميــــة لـــدى البنـــك المركـــزي الســـعودي 
نحــــو 347 مليــــار ريــــال وهو مستوى أعلى من 
المســـتهدف فـــي الميزانيـــة العامـــة عند 280 

ريال. مليـــار 

المحلـــي  الناتـــج  نمـــو  تقديـــرات  توافقـــت 
اإلجمالـــي الحقيقـــي في ميزانيـــة عام 2021م 
التـــي قـــدرت بــــ 3.2% مـــع األداء الفعلي لنمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي بحســـب 
مـــا ُأصـــدر مـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء، بينمـــا 
الحقيقـــي  اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  ســـجل 
لألنشـــطة غيـــر النفطيـــة نمـــوًا بمعـــدل %6.1، 
بنســـبة  النفطيـــة  األنشـــطة  نمـــت  حيـــن  فـــي 
0.2%، ارتباطـــًا بالسياســـات الحـــذرة والمحفزة 
للنشـــاط االقتصادي التـــي قامت بها الحكومة 
كما ســـبق اإلشـــارة إليها. كما ارتفع نمو الناتج 
المحلـــي اإلجمالي االســـمي بأعلى من المقدر 

الميزانية. فـــي 

مقارنة األداء الفعلي لعام 2021م مع الميزانية

 (73) (141)

 1,039  990  965 
 849

عجز الميزانية

الميزانية 2021مفعلي 2021م

إجمالي اإليراداتإجمالي النفقات

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(
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أواًل: المؤشرات االقتصادية

كمـــا شـــهدت مؤشـــرات األداء لألنشـــطة 

االقتصاديـــة نموًا ملحوظًا حيث تشـــير البيانات 

إلـــى أن النمـــو األكبر كان في نشـــاط الصناعات 

التحويليـــة األخـــرى بنســـبة 9.5%، كما ســـجلت 

خدمـــات المـــال والتأميـــن وخدمـــات األعمـــال 

نموًا بنســـبة 6.0% ونشاط الخدمات الجماعية 

واالجتماعيـــة والشـــخصية وكذلـــك األنشـــطة 

العقاريـــة بنســـبة 7.7% و 5.6% علـــى التوالي، 

فـــي حين حقق نشـــاط تجـــارة الجملـــة والتجزئة 

والمطاعـــم والفنادق نموًا بنســـبة 8.7% حيث 

الربـــع  فـــي  الســـعودية  مواســـم  إطـــاق  تـــم 

الرابـــع مـــن عـــام 2021م، والتـــي كان لهـــا األثر 

األكبـــر في تعزيز حركة الســـياحة الداخلية، حيث 

انعكـــس ذلـــك علـــى النمـــو الحقيقـــي لإلنفاق 

االســـتهاكي الخـــاص خـــال الربـــع الرابـــع مـــن 

بالفتـــرة  مقارنـــة   %9.0 بنســـبة  2021م  عـــام 

المماثلـــة من عـــام 2020م.

توافقـــت تقديـــرات نمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي الحقيقـــي فـــي ميزانية عام 
2021م التـــي ُقـــدرت بــــ 3.2% مـــع األداء الفعلـــي لنمـــو الناتـــج المحلـــي اإلجمالي 
الحقيقـــي بحســـب ما ُأصـــدر مـــن الهيئة العامـــة لإلحصاء، إذ ســـجل الناتـــج المحلي 
الحقيقـــي لألنشـــطة غيـــر النفطيـــة نمـــوًا بمعـــدل 6.1% وســـجل الناتـــج المحلـــي 
الحقيقـــي لألنشـــطة النفطيـــة 0.2%. وتجدر اإلشـــارة إلى أن معدل نمو األنشـــطة 
غيـــر النفطيـــة يعد أعلـــى معدل نمو منذ عـــام 2013م نتيجة تعافـــي االقتصاد من 

آثـــار الجائحة.

أظهر أداء مؤشـــر تكوين الرأســـمالي الثابت 

اإلجمالـــي معدل نمـــو حقيقي بنســـبة %10.1 

حيـــث واصلـــت الحكومـــة جهودهـــا فـــي تنفيذ 

مـــن  لتنويـــع االقتصـــاد  الهيكليـــة  اإلصاحـــات 

خـــال برامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030، وتحســـين 

أمـــام  جديـــدة  آفـــاق  وفتـــح  االعمـــال  بيئـــة 

االســـتثمار المحلي واألجنبـــي، إضافة إلى تعزيز 

دور القطـــاع الخـــاص ليكـــون المحرك الرئيســـي 

الممكنـــات  ضـــوء  فـــي  االقتصـــادي  للنمـــو 

االقتصاديـــة الداعمـــة للنمـــو وعلـــى رأس تلـــك 

الممكنـــات المســـاهمة التنمويـــة الفعالـــة مـــن 

المشـــاريع والبرامـــج التـــي يقـــوم بهـــا كًا مـــن 

وصنـــدوق  العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق 

تنفيـــذ  فـــي  التقـــدم  أيضـــًا  الوطنـــي،  التنميـــة 

برنامـــج تطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات 

الوطنيـــة  واالســـتراتيجية  )ندلـــب(  اللوجســـتية 

لاســـتثمار، وبرنامـــج شـــريك، وبرنامـــج تطويـــر 

6



تطورات معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسب القطاعات

األنشطة النفطيةاألنشطة غير النفطية الناتج المحلي اإلجمالي

8.0-

6.0-

4.0-

2.0-

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2018 2019 2020 2021

0.3

4.1-

3.22.5

القطـــاع المالـــي، وبرنامـــج التخصيـــص، حيـــث 

أنهـــا تهـــدف إلـــى تعزيـــز أداء القطـــاع الخـــاص 

وتفعيـــل دوره فـــي االقتصاد الســـعودي من 

دعـــم  النمـــو االقتصـــادي وخفـــض معـــدالت 

لة. لبطا ا

القـــوى  مســـح  تقديـــرات  ســـجلت  حيـــث 

العاملـــة الصـــادرة عـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصاء 

انخفاض معـــدل البطالة إلجمالي الســـعوديين 

ليبلـــغ نحـــو 11.0% خـــال الربع الرابـــع من عام 

2021م مقارنة بنســـبة 12.6% في الربع الرابع 

مـــن عـــام 2020م، كمـــا تشـــير بيانـــات ســـوق 

العمـــل من الســـجات اإلدارية  إلـــى نمو أعداد 

المشـــتغلين الســـعوديين فـــي القطـــاع الخاص 

خـــال الربع الرابـــع 2021م بحوالي 9.3% بنحو 

163 ألـــف عامل، فـــي حين تراجع المشـــتغلون 

غير الســـعوديين بنســـبة 1.7% بنحـــو 106 ألف 

العـــام  مـــن  المماثلـــة  بالفتـــرة  مقارنـــة  عامـــل 

الماضـــي، ممـــا يعكـــس جهود خطـــط التوطين 

وزيـــادة مشـــاركة المـــرأة فـــي ســـوق العمـــل، 

اســـتحدثتها  التـــي  الوظائـــف  إلـــى  باإلضافـــة 

الهيئة العامة للترفيه في مواســـم الســـعودية.

اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  أداء  حقـــق 

لألنشـــطة النفطيـــة حســـب البيانـــات الفعليـــة 

الصـــادرة مـــن الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء خـــال 

العـــام 2021م ارتفاعـــًا بنســـبة 0.2%، مقارنـــة 

بحوالـــي  2020م  العـــام  خـــال  ســـلبي  بنمـــو 

6.7%،  وُيعـــزى هـــذا االرتفـــاع الطفيـــف نتيجة 

لتوقـــف المملكة عـــن التخفيـــض الطوعي من 

إنتاجهـــا النفطـــي، والزيـــادة باإلنتـــاج في حدود 

العالمـــي  الطلـــب  لمواجهـــة  أوبـــك+  اتفاقيـــة 

المتزايـــد، حيـــث بلغ متوســـط إنتـــاج النفط في 

عـــام 2021م 9.1 مليـــون برميـــل يومًيـــا.

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
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المســـتهلك  أســـعار  مؤشـــر  ســـجل  كمـــا 

2021م،  عـــام  فـــي   %3.1 بنســـبة  ارتفاعـــًا 

باختـــاف محدود عن االرتفاع المتوقع بنســـبة 

2.9% عنـــد إعـــداد ميزانيـــة عـــام 2021م، مـــع 

األخـــذ فـــي االعتبـــار أن األثـــر الحســـابي لرفـــع 

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة الـــذي اســـتمر حتـــى 

النصـــف األول مـــن العام، ويعود هـــذا االرتفاع 

وارتفـــاع  المحلـــي  الطلـــب  تحســـن  الســـتمرار 

معـــدالت التضخـــم عالمًيـــا. وبالنظر لمتوســـط 

النمـــو الســـنوي، تمثلـــت الزيـــادة بشـــكل كبيـــر 

في قســـم النقل بنســـبة 10.5% مقارنًة بالعام 

الســـابق، من ناحية أخرى تراجع مســـتوى أسعار 

والكهربـــاء  والميـــاه  والســـكن  التعليـــم  قســـم 

 %4.7 بنســـبة  أخـــرى  وقـــود  وأنـــواع  والغـــاز 

التوالـــي.  علـــى  و%2.4 

2021
تقديرات 
الفعلي*الميزانية

أبرز المؤشــرات االقتصادية 

3.2%3.2%نمــو إجمالي الناتــج المحلي الحقيقي

2,8663,126إجمالــي الناتــج المحلي االســمي )مليار ريال(

18.5%15.3%نمــو إجمالي الناتج المحلي االســمي

3.1%2.9%التضخم

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

8



بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات الفعليـــة فـــي العـــام 2021م حوالـــي 965 مليـــار ريـــال محققـــًا أداء أعلـــى 
مـــن الميزانيـــة المعتمـــدة بنســـبة 13.7%؛ ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفـــاع كل مـــن اإليـــرادات النفطيـــة 
العالمـــي  الطلـــب  نتيجـــة تعافـــي  النفطيـــة  اإليـــرادات  النفطيـــة. وُيعـــزى االرتفـــاع فـــي  وغيـــر 

وتطـــورات أســـواق النفـــط.

اإليـــرادات  ســـجلت  أخـــرى،  جهـــة  مـــن 
ريـــال مرتفعـــة  غيـــر النفطيـــة نحـــو 403 مليـــار 
بنســـبة 9% مقارنـــة بالعـــام 2020م )وبنســـبة 
28% عنـــد اســـتبعاد األربـــاح االســـتثنائية مـــن 
2020م(.  العـــام  فـــي  الحكومـــة  اســـتثمارات 

ثانيًا:  أداء المالية العامة

أ .      اإليـــــــرادات

النشـــاط  تعافـــي  إلـــى  الزيـــادة  هـــذه  وُتعـــزى 
الخطـــط  تنفيـــذ  فـــي  والتقـــدم  االقتصـــادي 
والمبـــادرات الداعمـــة للنمـــو االقتصـــادي وتعزيـــز 

الخـــاص.  القطـــاع  دور 

وفيمــا يلــي تفاصيــل بنــود اإليــرادات الرئيســة وفقــًا لتصنيــف إحصاءات ماليــة الحكومة 
)GFS 2014( علــى أســاس نقــدي:

أدى التحســـن فـــي األداء االقتصادي بأكثر 
مـــن المتوقع عنـــد إعـــداد الميزانية إلـــى ارتفاع 
حيـــث  ملحـــوظ،  بشـــكل  الضريبيـــة  اإليـــرادات 
ســـجلت حوالـــي 317 مليـــار ريال مرتفعـــًة بنحو 
60 مليـــار ريـــال أي بنســـبة 23.4% عن المعتمد 

الميزانية. فـــي 

الدخـــل  علـــى  الضرائـــب  حققـــت  حيـــث 
لعـــام  الرأســـمالية  والمكاســـب  واألربـــاح 
2021م حوالـــي 18 مليـــار ريـــال مرتفعة بنســـبة 
32.9% مقارنـــًة بالمعتمد في الميزانية، ويعود 
ذلـــك بشـــكل رئيـــس إلـــى تحصيـــل مبالـــغ غيـــر 
متكـــررة تخـــص ســـنوات ســـابقة نتيجـــة مبـــادرة 
اإلفصـــاح واإلعفـــاء مـــن الغرامات خـــال العام 

اإليرادات الضريبية
2021م، والتـــي عنـــد اســـتبعادها تكون نســـبة 
االرتفـــاع بنحـــو 0.6 مليـــار ريـــال أي بنحـــو %4.7 

عـــن تقديـــرات الميزانيـــة.

الســـلع  علـــى  الضرائـــب  إيـــرادات  بلغـــت 
والخدمـــات لعـــام 2021م حوالـــي 251 مليـــار 
ريـــال مرتفعـــة بنســـبة 20.5% )43 مليـــار ريـــال( 
عـــن تقديـــرات الميزانيـــة، وُيعـــزى ذلـــك بشـــكل 
القيمـــة  ضريبـــة  إيـــرادات  ارتفـــاع  إلـــى  رئيـــس 
المضافـــة والضرائـــب االنتقائيـــة عـــن المعتمـــد 
علـــى  و%4.1   %35.3 بنســـبة  الميزانيـــة  فـــي 
االقتصـــادي  النشـــاط  تحســـن  نتيجـــة  التوالـــي 
التقديـــر  إلـــى  باإلضافـــة  المتوقـــع  مـــن  بأكثـــر 
المتحفـــظ فـــي بعـــض بنـــود اإليـــرادات، وعلـــى 
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وجـــه الخصـــوص ضريبـــة القيمة المضافـــة التي 
شـــهدت األثـــر الســـنوي الكامـــل بعـــد تطبيـــق 
الزيـــادة فـــي نســـبة الضريبة في العام الســـابق. 
العقاريـــة  التصرفـــات  ضريبـــة  حققـــت  كذلـــك 
عـــن  ريـــال(  مليـــار   3(  %43.7 بنســـبة  ارتفاعـــًا 
تقديـــرات الميزانيـــة. كمـــا تجـــُدر اإلشـــارة إلى أن 
المقابـــل المالـــي علـــى العمالة الوافـــدة وعلى 
المرافقيـــن بلـــغ نحـــو 34 مليـــار ريـــال منخفضـــًا 
بنســـبة 17.1% عن المعتمـــد بالميزانية؛ وذلك 
نتيجـــة التقـــدم فـــي برامـــج التوطيـــن لتشـــمل 
2021م،  عـــام  خـــال  القطاعـــات  مـــن  مزيـــد 
ومبـــادرة تمديد إقامات العامليـــن في القطاع 
الخـــاص خال العـــام، باإلضافة إلى قـــرار تعليق 
الدخـــول للمملكـــة لغيـــر المواطنيـــن القادميـــن 
مـــن بعض الـــدول بســـبب اإلجـــراءات االحترازية 

لمواجهـــة جائحـــة كوفيـــد-19.

التجـــارة  علـــى  الضرائـــب  ســـجلت  بينمـــا 
والمعامـــات الدوليـــة )الرســـوم الجمركية( 
عـــن  ريـــال(  مليـــار   2(  %10.0 نســـبته  ارتفاعـــًا 
المعتمـــد في الميزانية، لتســـجل نحـــو 19 مليار 
ريـــال. وُيعـــزى ذلـــك إلـــى زيـــادة الـــواردات مـــع 
تحســـن أداء كل مـــن االســـتثمار واالســـتهاك 

الخـــاص.

األخـــرى  الضرائـــب  إيـــرادات  ســـجلت 
 29 حوالـــي  2021م  لعـــام  الـــزكاة(  )ومنهـــا: 
مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته 62.4% )11 مليـــار 
ريـــال( عـــن المعتمد في الميزانيـــة، ويعود ذلك 
بشـــكل رئيس إلى تحصيل مبالغ مســـتحقة عن 

فتـــرات ســـابقة.
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إجمالي اإليراداتالضرائباإليرادات األخرى

الميزانية 2021مفعلي 2021م

اإليرادات األخرى

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2021م مع الميزانية

بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات األخرى فـــي العام 
2021م حوالـــي 648 مليـــار ريـــال مرتفعـــًا عمـــا 
ُقـــّدر لـــه فـــي بدايـــة العـــام بنســـبة %9.5 )56 
مليـــار ريال( ويعود الســـبب الرئيس في االرتفاع 
إلـــى زيـــادة اإليـــرادات النفطيـــة نتيجـــة لتعافـــي 
الطلـــب العالمـــي وارتفاع أســـعار النفـــط، حيث 

بلـــغ متوســـط أســـعار نفـــط خـــام برنـــت 70.9 
بلـــغ  بينمـــا  2021م  عـــام  فـــي  للبرميـــل  دوالر 
متوســـط إنتـــاج النفط خـــال العـــام 9.1 مليون 
برميـــل يوميًا، مقارنة بمتوســـط ســـعر 42 دوالر 
للبرميـــل في عام 2020م ومتوســـط إنتاج 9.2 

مليـــون برميـــل يوميًا.
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ب .       النفقـــــات

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات الفعليـــة لعـــام 2021م نحـــو 1,039 مليـــار ريـــال )33.2% مـــن الناتـــج 

المحلـــي اإلجمالـــي( مرتفعًا عن الميزانية المعتمـــدة بنحو 4.9% )49 مليار ريـــال(؛ مدفوعًا بزيادة 

النفقـــات التشـــغيلية بنحو  3.6% )32 مليـــار ريال(، وذلك لمواجهة بعض المتطلبات االســـتثنائية 

المرتبطـــة بآثـــار الجائحـــة، وزيادة نفقـــات الضمـــان االجتماعي. كمـــا ارتفعت النفقات الرأســـمالية 

بحوالـــي 16.4%؛ نتيجـــة التقـــدم في تنفيذ بعض المشـــاريع الرأســـمالية للمســـاهمة في تحقيق 

بعـــض أهـــداف التنويع االقتصـــادي ورفع معـــدالت النمو. 

النفقات التشغيلية 

العـــام  فـــي  التشـــغيلية  النفقـــات  بلغـــت 

مرتفعـــة  ريـــال  مليـــار   922 نحـــو  2021م 

بنســـبة 3.6% )32 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة 

المعتمـــدة، حيـــث ســـعت الحكومـــة إلـــى زيادة 

دون  ولكـــن  المجـــاالت  بعـــض  فـــي  اإلنفـــاق 

التأثيـــر علـــى تحقيـــق مســـتهدفاتها في خفض 

عجـــز الميزانيـــة مـــن خـــال االســـتفادة مـــن جزء 

التـــي نتجـــت  محـــدود مـــن المســـاحة الماليـــة 

عـــن زيـــادة اإليـــرادات، وذلـــك لمواجهـــة بعض 

المتطلبات االســـتثنائية المرتبطـــة بآثار الجائحة 

األخـــرى. المجـــاالت  وبعـــض 

والخدمـــات  الســـلع  بـــاب  ســـجل  حيـــث 

ارتفاعـــًا بالصـــرف بنســـبة 6.5% )12 مليار ريال( 

التشـــغيلية  بالنفقـــات  رئيـــس  بشـــكل  متأثـــرًا 

والوقـــود  واالتصـــاالت  الكهربـــاء  الســـتهاك 

والمحروقـــات، إضافة الرتفـــاع النفقات الطبية 

المرتبطـــة بفيـــروس “كوفيـــد-19”. كمـــا ارتفع 

بنحـــو %33.0  بـــاب اإلعانـــات  الصـــرف علـــى 

ليصـــل إلى 30 مليار ريـــال مقارنة بنحو 22 مليار 

ريال بالميزانية المعتمـــدة؛ نتيجة ارتفاع الصرف 

علـــى إعانـــات شـــراء القمـــح مدفوعـــًا بالشـــراء 

المســـبق للقمـــح، لتصـــل نفقـــات بنـــد إعانـــات 

القمـــح فـــي نهايـــة عـــام 2021م إلـــى 7 مليـــار 

ريـــال. كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب المنافع 

االجتماعيـــة بنســـبة 11.9% ) 7 مليـــار ريـــال(، 

االجتماعـــي  الضمـــان  نفقـــات  بارتفـــاع  متأثـــرًا 

والنفقـــات  الـــزكاة،  إيـــرادات  بزيـــادة  ارتباطـــًا 

المرتبطـــة بالعـــاج فـــي المستشـــفيات داخـــل 

المملكـــة. باإلضافـــة الرتفاع الصـــرف على باب 

المصروفـــات األخـــرى بنســـبة 8.9% )7 مليـــار 

ريـــال(؛ مدفوعـــًا بارتفـــاع الصـــرف علـــى إعانـــة 

المؤسســـات والجمعيـــات غيـــر الهادفـــة للربح.

العامليـــن  تعويضـــات  بـــاب  شـــهد  كمـــا 

ارتفاعـــًا بنحو 0.9% )5 مليـــار ريال( عن الميزانية 

المعتمـــدة؛ نتيجة الصرف على بدالت ســـاعات 

إضافيـــة للعديـــد مـــن العامليـــن علـــى مواجهة 

الجائحـــة للوصـــول إلـــى الحصانـــة المجتمعيـــة، 

إضافـــة لتضميـــن مبالـــغ غير متكررة تـــم صرفها 

للمؤسســـة العامة للتأمينـــات االجتماعية لعام 

2021م. وفـــي إطـــار الـــدور المتزايـــد للمملكـــة 

فـــي تقديـــم الدعـــم الدولي لإلغاثـــة واألعمال 

اإلنســـانية، ســـجل بـــاب المنح ارتفـــاع بالصرف 

بنحـــو 3 مليار ريال مقارنـــة بالميزانية المعتمدة. 

مـــن ناحيـــة أخـــرى انخفـــض الصـــرف علـــى باب 

نفقـــات التمويـــل بنســـبة 26.7% )10 مليـــار 

ريـــال( مقارنـــة بالميزانيـــة المعتمدة.
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النفقات الرأسمالية
فـــي  الرأســـمالية  النفقـــات  إجمالـــي  بلـــغ 

نهايـــة عـــام 2021م نحو 117 مليار ريال بارتفاع 

نســـبته 16.4% )17 مليـــار ريـــال( عـــن الميزانيـــة 

المعتمـــدة؛ وذلـــك نتيجـــة التقـــدم فـــي تنفيـــذ 

المطـــاف،  وتوســـعة  المكـــي  الحـــرم  مشـــاريع 

وتوفير خدمات الصـــرف الصحي وتصريف مياه 

األمطـــار ودرء أخطـــار الســـيول، كذلـــك إيصـــال 

لـــوزارة  الخاصـــة  لألراضـــي  الكهربـــاء  خدمـــات 

اإلســـكان وتعزيز المصـــادر من الميـــاه المحاة، 

باإلضافـــة إلـــى اإلنفاق على المشـــاريع الكبرى.

فعلي
2019

فعلي
2020

ميزانية
2021

فعلي
2021 

التغير
 )فعلي 2021 -
ميزانية 2021(

اإليرادات

13.7%927782849965إجمالي اإليرادات
23.4%220226257317الضرائب

32.9%17181318الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية
20.5%155163209251الضرائب على السلع والخدمات

10.0%17181719الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

62.4%30271829ضرائب أخرى
9.5%707555592648اإليرادات األخرى

النفقات

4.9%1,0591,0769901,039إجمالي النفقات
3.6%890921889922المصروفات )النفقات التشغيلية(

0.9%505495491496تعويضات العاملين
6.5%161203192205السلع والخدمات 

-26.7%21243727نفقات تمويل

33.0%23282230اإلعانات

733.3%140.43المنح

11.9%82696370المنافع االجتماعية

8.9%97978391مصروفات أخرى
16.4%169155101117األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

_-73-141-294-133عجز الميزانية
_-2.3%-4.9%-11.2%-4.5%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 

-678854937938الدين
-30.0%32.7%32.5%22.8%كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-470359280347االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي

    تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

األداء الفعلي للميزانية العامة

12



النفقات الفعلية على مستوى القطاعات

 فعليالقطاع
2019

 فعلي
2020

ميزانية 
2021

 فعلي
2021

التغير
)فعلي 2021 - 
ميزانية 2021(

1.8%31363434اإلدارة العامة

15.3%208204175202العسكري

5.6%114115101106األمن والمناطق اإلدارية

-24.1%50475139الخدمات البلدية

3.3%202205186192التعليم

12.9%190190175197الصحة والتنمية االجتماعية

-1.8%94617271الموارد االقتصادية

11.3%59604651التجهيزات األساسية والنقل

-3.0%113156151147البنود العامة

4.9%1,0591,0769901,039المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

    تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية
المصــدر: وزارة المالية

المنصرف على القطاعات

علـــى جانـــب األداء الفعلـــي للنفقـــات علـــى 

اإلنفـــاق  ارتفـــاع  ُياحـــظ  القطاعـــات،  مســـتوى 

قطـــاع  علـــى  2021م  العـــام  بنهايـــة  الفعلـــي 

الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة بحوالـــي %12.9 

نتيجـــة اإلنفـــاق المرتبـــط بالجائحـــة لتوســـيع قاعدة 

المســـتفيدين مـــن األعمـــار الســـنية األقـــل وشـــراء 

كميـــات أكبـــر مـــن اللقـــاح باإلضافـــة إلـــى الجرعـــة 

التنشـــيطية الثالثـــة، كذلـــك ارتفـــاع اإلنفـــاق علـــى 

برامـــج الحمايـــة االجتماعيـــة. كمـــا ارتفـــع الصـــرف 

علـــى القطـــاع العســـكري بنســـبة 15.3% وقطـــاع 

التجهيـــزات األساســـية والنقـــل بنســـبة %11.3 

نتيجـــة اســـتكمال تنفيـــذ مشـــاريع وصيانـــة البنيـــة 

التحتيـــة مثـــل مشـــاريع تطويـــر المنتجـــات الســـكنية 

وإدارة وتشـــغيل وصيانـــة مشـــروع قطـــار الحرميـــن 

الســـريع. فـــي المقابـــل انخفض المنصـــرف الفعلي 

لـــكل مـــن قطـــاع الخدمات البلدية بنســـبة %24.1 

نتيجـــة تأثيـــر الجائحـــة علـــى التقـــدم فـــي تنفيـــذ 

بعـــض المشـــاريع، وقطـــاع البنـــود العامـــة بنســـبة 

3.0% نتيجـــة انخفـــاض نفقـــات التمويـــل مقارنـــة 

بالميزانيـــة.
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ج  .       العجز والتمويل

في ضــــــوء التطــــــورات االقتصادية والمالية السابق ذكرها، شـــــهدت ميزانية العـــــام 2021م 

تحقيـــــق العديــد مــن المســتهدفات الماليـــــة واالقتصادية ومـن أهمهـا خفض عجـز الميزانيـة عن 

المعتمد له في الميزانية، حيث ســـــجل عجـــــز الميزانيـــــة الفعلــي فــي نهايـــــة العــام 2021م نحــو 

73 مليـــــار ريـــــال )مــا يعــادل 2.3% مـــــن الناتــج المحلــي اإلجمالي(، مقابـــــل نحــو 141 مليــار ريــال 

)مــا يعـادل 4.9% مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي( فـي الميزانيـة المعتمـدة أي نحو النصف. ويعـود 

ذلــــك إلــــى تحســــن مســــتوى اإليرادات النفطيــــة وغيــــر النفطيــــة، وذلك ضمن جهود الحكومة 

فـــي رفـــع مســـتوى التنوع االقتصـــادي ودعـــم النشـــاط االقتصادي غيـــر النفطـــي باإلضافة إلى 

االســـتمرار في رفع كفـــاءة إدارة الماليـــة العامة والتخطيـــط المالي. 

حجم إصدارات الدين العام 2021م 
)مليار ريال(

فعلي 2021ميزانية 2021

124
%60

%40158
%69

%31

خارجيمحلي

المصــدر: وزارة المالية

بلـــغ إجمالـــي حجـــم االقتـــراض بنهايـــة العـــام 

2021م نحـــو 158 مليـــار ريـــال، حيـــث شـــكلت 

اإلصـــدارات المحليـــة منهـــا نســـبة 68.9% بينمـــا 

بلغـــت اإلصـــدارات الدوليـــة نســـبة 31.1%. كمـــا 

بلـــغ إجمالـــي ســـداد أصـــل الديـــن نحـــو 73 مليـــار 

ريـــال، شـــملت علـــى إتمـــام عمليـــة شـــراء مبكـــر مـــن 

ســـندات وصكـــوك مســـتحقة فـــي عـــام 2022م 

ــدار صكـــوك  ــال وإصـ ــار ريـ ــة 33 مليـ وذلـــك بقيمـ

مقابلهـــا، حيـــث تســـهم عمليـــة إعـــادة الشـــراء 

التمويـــل  إعـــادة  مخاطـــر  خفـــض  فـــي  المبكـــر 

لعـــام 2022م ورفـــع متوســـط عمـــر محفظـــة 

الديـــن. وعليـــه بلـــغ حجـــم محفظـــة الديـــن العـــام 

)مــــا  2021م  العـــام  بنهايـــة  ريـــال  مليـــار   938

ـــن الناتــــج المحلـــي اإلجمالـــي(  ـــادل 30.0% مـ يعـ

ـــال )أي مـــا يعـــادل %32.7  ـــار ري ـــل 937 ملي مقاب

مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي( وفـــق تقديـــرات 

الميزانيـــة المعتمـــدة. وبذلـــك ُتشـــكل الديـــون 

المحليـــة نســـبة 59.6% مـــن إجمالـــي محفظـــة 

الديـــن العـــام بينمـــا تبلـــغ الديـــون الخارجيـــة نســـبة 

.%40.4
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حجم الدين العام واالحتياطيات الحكومية مقارنة مع الميزانية

فعلي 
2019

فعلي
2020 

ميزانية 
2021

فعلي
2021 

678854937938حجم الدين العام في نهاية العام

120220124158إجمالي إصدارات الدين

7017475109إجمالي اإلصدارات المحلية

50464949إجمالي اإلصدارات الخارجية

201116712إجمالي السحوبات من االحتياطيات الحكومية 

 )مليار ريال(

    تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

المصــدر: وزارة المالية

كمـــا ارتفـــع متوســـط أجـــل االســـتحقاق 

لمحفظـــة الديـــن العـــام ليصـــل إلـــى حوالـــي 

9.5 ســـنوات بنهايـــة العـــام 2021م مقارنـــة 

بنحو 9.4 ســـنوات فـــي العـــام 2020م. وبلغ 

متوســـط أســـعار العائد إلجمالـــي اإلصدارات 

المحلية والخارجية حتـــى نهاية العام 2021م 

مـــا يقـــارب 2.9% بإجمالـــي نفقـــات تمويـــل 

تعـــادل حوالـــي 27 مليـــار ريال وهـــي أقل من 

2021م  العـــام  لهـــا فـــي ميزانيـــة  المعتمـــد 

بحوالي 10 مليار ريـــال، حيث تم تقدير نفقات 

التمويـــل بحوالـــي 37 مليـــار ريال وبمتوســـط 

عائـــد يعـــادل 3.9%. ويعـــود االنخفـــاض في 

نفقـــات التمويـــل إلـــى االنخفاض في أســـعار 

الفائـــدة عـــن المقـــدر لها فـــي الميزانيـــة. كما 

اســـتراتيجية  مســـاهمة  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 

الديـــن  محفظـــة  تنويـــع  فـــي  العـــام  الديـــن 

العام واســـتغال القنـــوات التمويلية المتاحة 

ســـواء محليـــًا أو دوليًا بما في ذلـــك عمليات 

شـــملت  حيـــث  البديـــل  الحكومـــي  التمويـــل 

اإلصـــدارات الدوليـــة في العـــام 2021م على 

تمويل عـــن طريق وكاالت ائتمـــان الصادرات. 

وتجدر اإلشـــارة إلى أنه لم يتم اســـتخدام 

االحتياطيـــات الحكومية لـــدى البنك المركزي 

2021م،  ميزانيـــة  عجـــز  لتمويـــل  الســـعودي 

حيـــث تم الســـحب مـــن االحتياطيـــات بحوالي 

بعـــض  لتغطيـــة  وذلـــك  ريـــال  مليـــار   12

والمتمثلـــة  األخـــرى  التمويليـــة  االحتياجـــات 

بشـــكل رئيـــس في تمويل حـــزم تحفيز القطاع 

الخاص. وعليه بلغــــت االحتياطيات الحكوميـة 

بنهايــــة عــــام 2021م نحــــو 347 مليــــار ريــــال 

)11.1% من الناتـــج المحلي اإلجمالي( وذلك 

بارتفـــاع نحـــو 68 مليار ريال عـــن المعتمد في 

الميزانيـــة عند 280 مليار ريـــال نتيجة انخفاض 

االحتياجـــات التمويليـــة عـــن المعتمـــد لها. 
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