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الملخص التنفيذي

توضـــح النتائـــج الفعليـــة لـــأداء خـــال النصـــف   •
2021م  الحالـــي  المالـــي  العـــام  مـــن  األول 
وبالنظـــر  جيـــدة،  تعافـــي  مؤشـــرات  وجـــود 
إلـــى أداء الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي غيـــر 
نمـــًوا  شـــهد  فقـــد  الحقيقـــي  النفطـــي 
إيجابًيـــا فـــي النصـــف األول مـــن عـــام 2021م 
بمعـــدل %5.4 مدفوًعـــا بارتفـــاع أداء القطـــاع 
الخـــاص الـــذي ســـجل نمـــًوا بمعـــدل 7.5% 
قبـــل  ممـــا  أعلـــى  مســـتويات  إلـــى  ليعـــود 

شــهد اقتصــاد المملكــة خــال النصــف األول مــن عــام 2021م اســتعادة لمســار 
التعافــي االقتصــادي وعــودة بعــض األنشــطة بمعــدالت أعلــى مقارنــة بالنصــف 
الثانــي مــن العــام الماضــي، والــذي بــدوره انعكــس بشــكل إيجابــي علــى األداء المالــي 
حيــث انخفــض عجــز الميزانيــة مدعومــًا بزيــادة فــي اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة، 
ومــع توقــع اســتمرار التحســن فــي األداء المالــي واالقتصــادي خــال النصــف الثانــي 
خــال  التحديــات  مــن  العديــد  يواجــه  العالمــي  االقتصــاد  مــازال  العــام.  هــذا  مــن 
النصــف األول مــن العــام الحالــي؛ نتيجــة اســتمرار تداعيــات “كوفيــد-19” وظهــور 
الســاالت المتحــورة، ممــا ترتــب عليــه تطبيــق بعــض اإلجــراءات االحترازيــة والتدابيــر 
الوقائيــة وإعــادة النظــر فــي بعــض اإلجــراءات حيــال اســتمرارها أو إيقافهــا، وقــد 
أثبتــت المملكــة فعاليــة الــدور الــذي قامــت بــه لتخفيــف هــذه اآلثــار  مــن خــال دعــم 
ومســاندة القطــاع الخــاص الــذي بــدوره ســاعد علــى التعافــي التدريجــي لاقتصــاد 
المحلــي، مــع األخــذ باالعتبــار التأثيــر اإليجابــي المتراكــم لسياســات ومبــادرات التحفيــز 

االقتصــادي التــي طبقتهــا الحكومــة منــذ العــام 2020م.

فـــي  التحســـن  يعكـــس  مـــا  الجائحـــة، وهـــو 
بشـــكل  المختلفـــة  االقتصاديـــة  األنشـــطة 

عـــام.

االقتصاديـــة فمـــن  التطـــورات  وفـــي ضـــوء   •
المؤشـــرات  تحســـن  اســـتمرار  المتوقـــع 
تشـــير  حيـــث  2021م،  لعـــام  االقتصاديـــة 
التقديـــرات األوليـــة إلـــى نمـــو الناتـــج المحلـــي 
اإلجمالـــي غيـــر النفطـــي الحقيقـــي بحوالـــي 

.4.2%
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فقـــد  العامـــة،  الماليـــة  ألداء  بالنســـبة  أمـــا   •
2021م  العـــام  مـــن  األول  النصـــف  شـــهد 
اإليـــرادات  جانـــب  علـــى  إيجابيـــة  تطـــورات 
وتنفيـــذ  االقتصـــادي  األداء  تحســـن  نتيجـــة 
خطـــط اإلنفـــاق المســـتهدفة، وقـــد ســـجل 
مـــن  األول  النصـــف  خـــال  الميزانيـــة  عجـــز 
العـــام 2021م تحســـًنا ملحوًظـــا فـــي أدائـــه إذ 
بلـــغ نحـــو 12 مليـــار ريـــال مقارنـــة بعجـــز قـــدره 
143 مليـــار ريـــال للفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 
2020م.  ومـــن المتوقـــع أن تســـجل الميزانيـــة 
عجـــًزا بنهايـــة العـــام يعـــادل 85 مليـــار ريـــال 
ـــج المحلـــي اإلجمالـــي( وهـــو  )%2.7 مـــن النات
أقـــل مـــن العجـــز المقـــدر فـــي الميزانيـــة والبالـــغ 
حوالـــي 141 مليـــار ريـــال )%4.9 مـــن الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي(، ويأتـــي ذلـــك اســـتمراًرا 
الضبـــط  تحقيـــق  فـــي  الحكومـــة  لجهـــود 
لمواجهـــة  الماليـــة  القـــدرة  وتعزيـــز  المالـــي 

المســـتقبلية. الصدمـــات 

بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات الفعليـــة حتـــى شـــهر   •
2021م حوالـــي  الحالـــي  العـــام  مـــن  يونيـــو 
 38.9% نســـبته  بارتفـــاع  ريـــال  مليـــار   453
ــابق  ــام السـ ــن العـ ــها مـ ــرة نفسـ ــة بالفتـ مقارنـ
وفـــي ظـــل األداء الفعلـــي اإليجابـــي للنصـــف 
اســـتمرار  توقـــع  العـــام وكذلـــك  مـــن  األول 
التحســـن فـــي أداء النشـــاط االقتصـــادي، مـــن 
المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــــي اإليـــــرادات لكامـــل 
العـــام حوالـــي 930 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـــبته 

%9.5 مقارنـــــة بالميزانيـــة المعتمـــدة.

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات حتـــى منتصـــف العـــام   •
بانخفـــاض  ريـــال،  مليـــار   465 نحـــو  2021م 
ريـــال  4.4 مليـــار  بحوالـــي  أي   0.9% نســـبته 

مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق؛ 
وبذلـــك يصـــل إجمالـــي مـــا تـــم إنفاقـــه حتـــى 
الميزانيـــة  إجمالـــي  مـــن   47% يونيـــو  شـــهر 

المعتمـــدة. 

ــي النفقـــات  ــغ إجمالـ ــع أن يبلـ ــن المتوقـ ومـ  •
ريـــال  مليـــار   1,015 حوالـــي  2021م  لعـــام 
الميزانيـــة  عـــن   2.6% نســـبته  بارتفـــاع 
المعتمـــدة والبالغـــة نحـــو 990 مليـــار ريـــال 
وهـــو مـــا يشـــكل %32.7 مـــن الناتـــج المحلـــي 
منظومـــة  لتعزيـــز  ذلـــك  ويأتـــي  اإلجمالـــي، 
الدعـــم واإلعانـــات االجتماعيـــة والخدمـــات 
األساســـية، باإلضافـــة إلـــى نفقـــات إضافيـــة 
لمواجهـــة الجائحـــة علـــى المســـتوى المحلـــي 
وكذلـــك المنـــح الدوليـــة، وتبّنـــي سياســـات 
النمـــو  بيـــن  الموازنـــة  فـــي  مائمـــة  أكثـــر 
واالســـتدامة  االقتصـــادي  واالســـتقرار 
رفـــع  فـــي  الجهـــود  اســـتمرار  مـــع  الماليـــة، 
كفـــاءة اإلنفـــاق وزيـــادة مســـتوى مشـــاركة 

الخـــاص. القطـــاع 

بلغـــت االحتياجـــات التمويليـــة حتـــى منتصـــف   •
العـــام الحالـــي نحـــو 17 مليـــار ريـــال )لســـداد 
ـــة(، وقـــد  ـــل عجـــز الميزاني ـــن وتموي أصـــل الدي
خـــال  مـــن  االحتياجـــات  هـــذه  تمويـــل  تـــم 
المحليـــة  والســـندات  الصكـــوك  إصـــدارات 
والدوليـــة ولـــم يتـــم اســـتخدام االحتياطيـــات 
الحكوميـــة لـــدى البنـــك المركـــزي الســـعودي 

لســـداد العجـــز. 

المتوقـــع  مـــن  التمويـــل،  لخطـــة  ووفًقـــا   •
طريـــق  عـــن  التمويـــل  إجمالـــي  يصـــل  أن 
اإلصـــدارات حوالـــي 124 مليـــار ريـــال لتمويـــل 
بــــ 85 مليـــار ريـــال وســـداد  العجـــز المتوقـــع 
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ملخص األداء المالي في النصف األول من عام 2021م 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2021م 
مقارنة بالميزانية المعتمدة

المصــدر: وزارة المالية

المصــدر: وزارة المالية

أصـــل ديـــن بــــ 40.4 مليـــار ريـــال، وبذلـــك يبلـــغ 
الحالـــي  العـــام  بنهايـــة  العـــام  الديـــن  رصيـــد 
نســـبته  مـــا  أي  ريـــال  مليـــار   937 حوالـــي 
%30.2 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي. كمـــا 
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه النســـبة أقـــل 

بنحـــو 2.3 نقطـــة مئويـــة عـــن العـــام الماضـــي 
الحكومـــة  سياســـات  اســـتمرار  يؤكـــد  ممـــا 
فـــي الســـيطرة علـــى معـــدالت الديـــن العـــام 
المالـــي  التخطيـــط  مســـتهدفات  وتحقيـــق 

المتوســـط.   المـــدى  علـــى 

(12)
(143)

465469453

326

العجــــــز

اإليراداتالنفقات

2020 2021

(85)(141)

1,015990930849

العجــــــز
الميزانيــة توقعات

اإليراداتالنفقات

)مليار ريال(

)مليار ريال(
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شـــهد القطـــاع غيـــر النفطـــي نمـــًوا إيجابًيـــا   •
 ،5.4% علـــى المســـتوى الســـنوي بمعـــدل 
الـــذي  الخـــاص  القطـــاع  بارتفـــاع  مدفوًعـــا 
ســـجل نمـــًوا بمعـــدل %7.5 مقارنـــة بالنصـــف 
بذلـــك  مســـجًا  2020م،  عـــام  مـــن  األول 
الجائحـــة.  قبـــل  مـــا  إلـــى  عـــودة مســـتوياته 
مـــن  األول  النصـــف  بيانـــات  أظهـــرت  كمـــا 
جميـــع  فـــي  نمـــًوا  2021م  الحالـــي  العـــام 
النفطيـــة؛  غيـــر  االقتصاديـــة  األنشـــطة 
ممـــا يعكـــس عـــودة الثقـــة لقطـــاع األعمـــال 
القيـــود وتخفيـــف  مـــن  عـــدد  لرفـــع  نتيجـــة 

شــهد اقتصــاد المملكـة مطلع العــام 2019م تحســًنا فــي نمــو الناتــج المحلـي 
اإلجمالي الحقيقـي وخاصـة نمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي، وذلـك نتيجـة الجهـود 
ــن  ــد مـ ــذ العديـ ــن خــال تنفيـ ــوه مـ ــع معــدالت نمـ ــع االقتصــاد ورفـ ــة لتنويـ المبذولـ
اإلصاحات الماليــــة واالقتصادية والهيكليــــة، إال أن مــــا شــــهده االقتصاد المحلــــي 
ــهر مــارس مــن العــام 2020م جــراء تطــورات األزمــة واإلجــراءات  ــذ منتصــــف شــ منــ
والتدابيـر االحترازية الضروريـة للحـد مـن انتشـار فيـروس “كوفيد-19” ألقـت بظالها 
ــادرات واإلجــراءات التــي  ــى األداء االقتصــادي المحلــي . إال أن السياســات والمب علـ
اتخذتهــا الحكومــة لتحفيــز االقتصــاد ومســاندة القطــاع الخــاص أتاحــــت الفرصــــة 
لعــــودة النشاط االقتصادي بشــــكل منتظــــم خال الربــــع الثالــــث مــن العـام 2020م 
ا خال النصـف الثانـي مـن العـام 2020م وبشكل أفضل  مع استمرار تعافـيه تدريجيـً

خــال النصــف األول مــن عــــام 2021م.

المتخـــذة  االحترازيـــة  والتدابيـــر  اإلجـــراءات 
“كوفيـــد-19”.  لمواجهـــة  

كمـــا ســـجل اإلنفـــاق االســـتهالكي الخـــاص   •
ــوًا  ــام 2021م نمـ ــن عـ ــع الثانـــي مـ خـــال الربـ
ســـنوي،  أســـاس  علـــى   21.9% بمعـــدل 
األول  النصـــف  خـــال   10.7% وبمعـــدل 
بالنصـــف األول  2021م مقارنـــة  عـــام  مـــن 
مـــن عـــام 2020م، معـــزًزا دوره كأحـــد أهـــم 
النصـــف  فـــي  للنمـــو  اإليجابيـــة  المحـــركات 
األول. وقـــد شـــهدت مؤشـــرات االســـتهالك 
الخـــاص تعافًيـــا خـــال النصـــف األول مـــن 

أواًل: تطورات االقتصاد المحلي 

تطــورات األداء الفعلــي نصــف الســنوي 
والتقديــرات المتوقعــة للعــام 2021م
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ــات  ــة عمليـ ــال قيمـ ــن خـ ــي، مـ ــام الحالـ العـ
نقـــاط البيـــع التـــي حققـــت نمـــًوا منـــذ بدايـــة 
العـــام وحتـــى شـــهر يونيـــو بنســـبة 45.8% 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، 
وهـــو مـــا يعكـــس زيـــادة معـــدالت الثقـــة فـــي 

االقتصـــاد.

االســـتثمار  مؤشـــرات  شـــهدت  كمـــا   •
الخـــاص تعافًيـــا كبيـــًرا ممـــا يعكـــس بشـــكل 
الخـــاص  القطـــاع  أداء  تحســـن  واضـــح 
ــدوق  ــه صنـ ــوم بـ ــذي يقـ ــوي الـ ــدور التنمـ والـ
االســـتثمارات العامـــة والصناديـــق التنمويـــة 
رأس  تكويـــن  إجمالـــي  تعزيـــز  فـــي  األخـــرى 
المـــال الثابـــت الحقيقـــي الـــذي حقـــق نمـــًوا 
مـــن  األول  النصـــف  فـــي   12.3% بنســـبة 
العـــام الحالـــي مدفوًعـــا بشـــكل رئيـــس بنمـــو 
وأظهـــر  الخـــاص.  النفطـــي  غيـــر  القطـــاع 
مؤشـــر مديـــري المشـــتريات نمـــًوا إيجابًيـــا 
بلـــغ  حيـــث  الخـــاص  القطـــاع  أعمـــال  فـــي 
المتوســـط للمؤشـــر فـــي النصـــف األول مـــن 
العـــام الحالـــي مســـتوى 55.4 نقطـــة مقارنـــة 
بمســـتوى 48.3 نقطـــة فـــي الفتـــرة المماثلـــة 
مـــن العـــام الســـابق مســـجًا أعلـــى نمـــو فـــي 

نقطـــة.  57.1 بــــ  2021م  ينايـــر  شـــهر 

ألســـعار  القياســـي  الرقـــم  ارتفـــع  وقـــد   •
لمعـــدالت  الرئيـــس  )المؤشـــر  المســـتهلك 
التضخـــم فـــي المملكـــة( فـــي النصـــف األول 
%5.5 مقارنـــة  بنســـبة  2021م  العـــام  مـــن 

مـــن  الفتـــرة  لنفـــس   1.0% قـــدره  بارتفـــاع 

فـــي حيـــن ســـجل معـــدل  الماضـــي.  العـــام 

التضخـــم ارتفاًعـــا مـــن شـــهر ينايـــر وحتـــى يونيـــو 

2021م بنســـبة %0.3 فـــي المتوســـط أي 

بمعـــدالت أقـــل عنـــد اســـتبعاد أثـــر األســـاس 

ــر  ــل متوســـــط المؤشـــ ــا واصـــ ــنوي، كمـ السـ

العـــــام ألسعار الجملـــــة مســاره التصاعــدي 

2021م  عــــام  مــــن  األول  النصـــف  خـــال 

مقارنــــة بنفــــس الفتـــرة مــــن العــــام الماضــــي 

ــبة %12.1، فـــي حيـــن  ــا بنســ ليســــجل ارتفاًعـ

شـــهد ارتفاًعـــا منـــذ ينايـــر حتـــى يونيـــو 2021م 

 3.8% بانخفـــاض  مقارنـــة   8.6% بحوالـــي 

لنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي.

كمـــا أن معـــدالت الفائــــدة لإلقـــراض بيــــن   •

البنــــوك الســــعودية لــــ 3 أشــــهر )الســـايبور( 

العـــام  مـــن  األول  النصـــف  خـــال  ظلـــت 

عنـــد  تتـــراوح  حيـــث  تغييـــر،  دون  2021م 

زالـــت  ومـــا  أســــاس.  نقطــــة   92 مســــتوى 

البنـــوك تتمتـــع بوفـــرة فـــي الســـيولة التـــي 

بضخهـــا  الســـعودي  المركـــزي  البنـــك  قـــام 

حـــزم  خـــال  مـــن  الماضـــي  العـــام  خـــال 

معـــدل  اســـتمرار  إلـــى  باإلضافـــة  التحفيـــز، 

لإلقـــراض  “الايبـــور”  القياســـي  الفائـــدة 

مســـتويات  أشـــهر  عنـــد   3 لــــ  البنـــوك  بيـــن 

ــح  ــي يوضـ ــم بيانـ ــي رسـ ــا يلـ ــة. وفيمـ منخفضـ

الماضيـــة: الفتـــرة  خـــال  الفائـــدة  معـــدالت 

8



فــــي ضــــوء التطــــورات االقتصادية المحليـة 
والعالميــــة والتحديـات التـي يواجهها االقتصاد 
ورغـــــم اســـــتمرار التعافـــي من تداعيـــــات أزمـــــة 
“كوفيـــــد-19”، مـــن الُمتوقع اســـتمرار تحســـن 
عـــام  فـــي  الكليـــة  االقتصاديـــة  المؤشـــرات 
2021م حيـــث تشـــــير التقديـــــرات األولية إلـــــى 
الحقيقـــــي  اإلجمالـــي  المحلـــــي  الناتـــــج  نمـــــو 
بحوالـــــي %2.6 لعـــام 2021م، مدفوًعـــا بنمو 
الناتـــج المحلـــي اإلجمالي غيـــر النفطي بمعدل 

 .4.2%

وتفتـــرض تقديـــرات معـــدالت النمـــو  خال 

عام 2021م وعلى المدى المتوسط اســــتمرار 

تعافــــي األنشـــطة االقتصادية، باإلضافة إلـــــى 

مواصلـــــة الحكومـــــة تطبيـــق مبادراتهـــا لتعزيـــــز 

دور القطـــــاع الخـــــاص فــي المـــــدى المتوســط 

ليكـــــون المحـــــرك الرئيـــــس للنمـــــو االقتصادي 

ودعــم نمــو المنشـــــآت الصغيــرة والمتوســطة 

مــن خال تســهيل برامــج التمويــل والضمانــات 

تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2021م 

الحكوميــة، وبالتزامــن مـــــع مواصلــة الحكومــة 

لتنفيـــــذ اإلجـــراءات لتحســـــين كفـــــاءة اإلنفـــاق 

وتعظيـــــم األثـــر المتوقـــــع منـــــه إضافـــــة إلـــــى 
اإلصاحـــات الهيكليـــــة لتنويـــــع االقتصاد مـــــن 
خال برامـــــج رؤيــة المملكـــــة 2030، وتحســين 

بيئــــة األعمال.

كذلك شـــهد االســـتثمار المحلــــي واألجنبي 
المباشر آفاق جديدة فــــي عدد من القطـاعات 
والتحــــول  والمعلومــــات،  االتصـــاالت  ومنهـــا: 
الرقمــــي، وقطـاع السـياحة، والثقافـة والترفيـه، 
وقطــــاع البنيــــة التحتيــــة للنقـــــل، والخدمـــــات 
اللوجســـــتية، والصناعـــة. إضافـــــة إلـــــى تفعيــــل 
الشــــراكة مـع القطـاع الخــــاص فـي العديـد مـن 
المســــارات تحـت مظلــــة برامـج رؤيــــة المملكـة 
2030م األخرى )مثــــل: اســــتراتيجية االستثمار، 
مــــن  شـــريك(  وبرنامـــج  التخصيــــص،  وبرامــــج 
خال دعــــم وتمكيـــــن القطــاع الخـــــاص لقيــادة 
بعـــــض  وخصخصـــــة  االســـتثمارية  الفـــــرص 

معدالت الفائدة بين البنوك السعودية )السايبور( مقارنة
 بمعدالت الفائدة بين البنوك العالمية )الاليبور( لمدة 3 أشهر
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األصول والخدمـــــات الحكوميـة، والـذي بـدوره 
ســــيعزز مــــن خفــــض تكاليــــف هــــذه الخدمـات 
ويحســــن مـن جودتهـا ويحقــــق عوائـد متزايـدة 
ـــا خـــال الفتــــرة القادمــــة. باإلضافة إلى  تدريجيـً
الـــدور الفاعـــل لصنـــدوق االســـتثمارات العامـــة 
والصناديـــق التنمويـــة التـــي تهـــدف إلـــى دفـــع 
أصـــول  وتنميـــة  وإدارة  االقتصاديـــة  التنميـــة 
المملكـــة علـــى المـــدى المتوســـط والطويـــل 
ورفع مستويات اإلنتاجية. وذلــــك بالتزامـن مـع 
افتـراض تعافــــي االقتصاد العالمـي واألسواق 
الناشــــئة بوتيــــرة أســــرع ممــــا كان متوقــــع لهـا 
ـــا  ـً إيجاب ســـينعكس  ممـــا  الجائحـــة  بدايــــة  مــــع 

علـى أســــواق النفـط والطلــــب العالمـي وعلى 

القطــــاع النفطي فــــي المملكــــة.

ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد مؤشـــر الرقـــم 

انخفاًضـــا   المســـتهلك  ألســـعار  القياســـي 

خـــال النصف الثاني من العـــام 2021م وذلك 

لتاشـــي أثـــر زيـــادة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة. 

وفـــي ضـــوء هذه التطـــورات فمـــن المتوقع أن 

يرتفـــع معـــدل التضخم حتى نهايـــة العام ليصل 

إلى حوالي %3.3 في المتوســـط إلجمالي عام 

2021م بافتـــراض تاشـــي أثر بعـــض اإلجراءات 

بنهايـــة النصـــف األول مـــن العـــام 2021م. 

توقعات*فعلي **

201920202021

المؤشــرات االقتصادية

%2.6%4.1-%0.3نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

%4.2%2.3-%3.3نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غير النفطي

2,9742,6253,102الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

%18.2%11.7-%0.8نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي

%3.3%3.4%2.1-التضخم
*توقعات أولية

** المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية 
)نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك(  
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ثانيًا:  تطورات أداء اإليرادات وتوقعات نهاية العام

الضرائب 
ســـجلت إيـــرادات الضرائب حتى شـــهر يونيو 
مـــن العـــام 2021م نحو 163 مليـــار ريال وذلك 
بارتفاع نســـبته %173.4 مقارنة بالفترة نفسها 
مـــن العام الســـابق، ومـــن المتوقع  أن تســـجل 
اإليـــرادات الضريبيـــة للعـــام 2021م حوالـــي 
297 مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته %15.4 عـــن 
المقـــدر فـــي الميزانيـــة نتيجـــة توقـــع اســـتمرار 
التعافي التدريجي للنشـــاط االقتصادي ويعود 

ذلـــك إلى:

ــرادات الفعليــة حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 2021م حوالــي  ســجل إجمالــي اإلي
453 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته %38.9 مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق؛ 
حيــث ارتفعــت اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة %101.1 عــن الفتــرة المماثلــة نتيجــة 
لمبــادرات تخفيــف األثــر المالــي واالقتصــادي علــى القطــاع الخــاص مــن تداعيــات 
»كوفيــد–19« خــال العــام الماضــي، إضافــة للمبــادرات الســابق تنفيذهــا والتــي 
بدورهــا ســاهمت فــي تعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة. ومــن جهــة أخــرى ارتفعــت 
اإليــرادات النفطيــة بنســبة %10.8 نتيجــة تحســن أســعار النفــط رغــم انخفــاض اإلنتاج. 
ــرادات لعــام 2021م حوالــي 930 مليــار ريــال بارتفــاع  وُيتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي اإليــ
نســــبته %19 مقارنــة بالعــام الســابق وبنســبة %9.5 مقارنــــة بالميزانيــة المقــدرة؛ 
ويعــــود هــذا االرتفــاع إلــى تحســن وتعافــي النشــاط االقتصــادي المحلــي والعالمــي.

وفيمــا يلــي شــرح ألداء أهــم بنــود اإليــرادات الرئيســة وفقــًا لتصنيــف إحصــاءات 
:)GFS 2014( ماليــة الحكومة

الدخـــل  علـــى  الضرائـــب  إيـــرادات  ارتفـــاع 
واألرباح والمكاســـب الرأسمالية حيث بلغت 
حوالـــي 10 مليـــار ريال للنصـــف األول من العام 
مرتفعـــة بنســـبة %99.6 عـــن العـــام الســـابق، 
فـــي  الملحـــوظ  لانخفـــاض  ذلـــك  ويعـــود 
إيـــرادات هـــذا البنـــد فـــي العـــام الســـابق نتيجة 
كمبـــادرة  اإلقـــرارات  دفـــع  اســـتحقاق  تأجيـــل 
ظـــروف  ظـــل  فـــي  الخـــاص  القطـــاع  لدعـــم 
جائحـــة “كوفيـــد-19”. ومـــن الُمتوقـــع أن تصل 
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الضرائـــب على الدخـــل واألرباح والمكاســـب 
بنهايـــة  ريـــال  مليـــار   17 حوالـــي  الرأســـمالية 
العـــام مســـجلة ارتفـــاع بنســـبة %29.5 مقارنـــة 

بالميزانيـــة.

الضرائـــب  مـــن  اإليـــرادات  ســـجلت  كمـــا 
على الســـلع والخدمـــات نحو 122 مليـــار ريال 
للنصـــف األول من العام، حيث ارتفعت بنســـبة 
%195.6 مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام 
الســـابق، نتيجـــة تطبيـــق الحكومـــة للمبـــادرات 
التحفيزيـــة فـــي عـــام 2020م بغـــرض مســـاندة 
القطاع الخاص شـــملت على بعـــض اإلعفاءات 
والتأجيـــل فـــي ســـداد بعـــض الضرائـــب والتـــي 
بدورهـــا أثـــرت علـــى حصيلـــة اإليـــرادات خـــال 
النصـــف األول مـــن العـــام الماضـــي. باإلضافـــة 
إلـــى أثـــر رفـــع نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
إلـــى %15 والتحســـن الملحـــوظ فـــي النشـــاط 
االســـتهاك  وارتفـــاع مســـتويات  االقتصـــادي 
خـــال النصـــف األول مـــن العام الحالـــي مقارنة 
بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي المتأثرة 
ُيتوقـــع أن  بالقيـــود والتدابيـــر االحترازيـــة. كمـــا 
يســـجل إجمالـــي البنـــد بنهاية العـــام نحو 233 
مليـــار ريـــال بنســـبة ارتفـــاع %11.9 عـــن المقدر 
فـــي الميزانيـــة؛ نتيجـــة األثـــر اإليجابـــي لتعافـــي 
النشـــاط االقتصادي المتوقع، واســـتمرار تحسن 

مؤشـــرات االســـتهاك واالســـتثمار. 

التجـــارة  علـــى  للضرائـــب  وبالنســـبة 
الجمركيـــة(  )الرســـوم  الدوليـــة  والمعامـــالت 
فقـــد بلغـــت نحـــو 8 مليـــار ريـــال للنصـــف األول 

مـــن العـــام مرتفعـــة بنســـبة %6.7 عـــن الفتـــرة 
ارتفـــاع  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  كمـــا  المماثلـــة. 
إجمالي الواردات الســـلعية خال النصف األول 
من العام الحالي 2021م بنســـبة %9.5 مقارنة 
الســـابق بحســـب  العـــام  بالفتـــرة نفســـها مـــن 
بيانـــات الهيئـــة العامـــة لإلحصـــاء، ويأتـــي ذلـــك 
انعكاًســـا الرتفـــاع معـــدالت النمـــو االقتصادي 
خـــال النصـــف األول مـــن هـــذا العـــام. وُيتوقع 
أن تبلـــغ إيـــرادات هـــذا البنـــد بنهايـــة العـــام 
نحـــو 17 مليـــار ريال في العـــام 2021م مرتفعة 
عـــن المقـــدر فـــي الميزانية بنســـبة %1.9 نتيجة 
حركـــة  وعـــودة  االقتصـــادي  النشـــاط  تحســـن 
التجـــارة العالميـــة، باإلضافـــة إلـــى األثـــر الكامل 
لزيادة الرســـوم الجمركية على عدد من الســـلع 

فـــي يونيـــو مـــن العـــام 2020م.

كمـــا ســـجلت إيـــرادات الضرائـــب األخـــرى 
)منهـــا: الـــزكاة( حوالـــي 23 مليـــار ريـــال بارتفاع 
نســـبته %316.9 مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن 
العـــام الســـابق، وذلـــك بســـبب تأجيـــل تقديـــم 
القطـــاع  لدعـــم  كمبـــادرة  الزكويـــة  اإلقـــرارات 
الخـــاص في ظـــل الجائحـــة في العـــام الماضي. 
كمـــا تجـــدر اإلشـــارة أن جـــزء كبيـــر مـــن إيـــرادات 
هـــذا البنـــد يتـــم تحصيلها خـــال النصـــف األول 
مـــن العـــام. فمـــن الُمتوقـــع أن تســـجل نحو 29 
مليـــار ريـــال بنســـبة ارتفـــاع تصـــل إلـــى 59.4% 
مقارنـــًة بالمقـــّدر فـــي الميزانيـــة؛ ويعـــزى ذلـــك 
إلى تحســـن النشـــاط االقتصادي عـــن المتوقع 

باإلضافـــة إلـــى تحصيـــل مبالـــغ غيـــر متكـــررة.
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اإليرادات األخرى

بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات األخرى حتـــى نهاية 
شـــهر يونيـــو مـــن العـــام 2021م حوالـــي 290 
مليـــار ريـــال بارتفاع نســـبته %8.8 مقارنة بالفترة 
نفســـها مـــن العـــام الســـابق، ويعـــود الســـبب 
إلـــى ارتفـــاع اإليـــرادات النفطيـــة التـــي ســـجلت 
شـــهر  نهايـــة  حتـــى  ريـــال  مليـــار   249 حوالـــي 
يونيـــو مـــن العـــام الحالـــي بنســـبة نمـــو 10.8% 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق؛ 
نتيجـــة التحســـن الملحـــوظ فـــي أســـعار النفـــط 
للعـــام الحالـــي. حيث بلغ متوســـط أســـعار نفط 
برنـــت حتـــى شـــهر يونيو مـــن العـــام الحالي نحو 
 40.2 بحوالـــي  مقارنـــة  للبرميـــل  دوالر   64.9

دوالر للبرميـــل خـــال الفترة نفســـها مـــن العام 
الســـابق، كمـــا بلـــغ متوســـط إنتـــاج النفـــط 8.5 
مليـــون برميـــل يوميـــًا حتـــى شـــهر يونيـــو بتراجع 
نتيجـــة  الماضـــي  العـــام  عـــن   10.9% نســـبته 
لإلنتـــاج  الطوعـــي  بالخفـــض  المملكـــة  التـــزام 
لدعـــم اســـتقرار أســـعار النفـــط. ُيتوقـــع أن تبلـــغ 
اإليرادات األخرى للعـــام 2021م حوالي 633 
مليـــار ريال مرتفعة بنحـــو %7 مقارنًة بتقديراتها 
فـــي الميزانيـــة، وتجـــدر اإلشـــارة أن التقديـــرات 
لإليـــرادات األخـــرى ال تشـــمل علـــى تحصيل أي 
أرباح اســـتثنائية من اســـتثمارات الحكومة خال 

العام.
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ثالثًا:  تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام

النفقات التشغيلية

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات التشـــغيلية حتـــى 
منتصـــف العـــام الحالـــي نحو 428 مليـــار ريال، 
ريـــال(  مليـــار   16.1(  3.9% نســـبته  بارتفـــاع 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة من العام الســـابق، 
ويعـــود ذلـــك إلـــى ارتفـــاع اإلنفاق علـــى باب 
المنافـــع االجتماعية بنســـبة 51.2% )14.1 
المنـــح  ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة  ريـــال(،  مليـــار 
بنســـبة %35.9 )0.8 مليـــار ريـــال( ويأتـــي ذلـــك 
نتيجـــة لدور المملكة المســـتمر في مســـاعدة 

بلــغ إجمالــي النفقــات حتــى منتصــف عام 2021م نحــو 465 مليار ريال، بانخفاض 
نســبته %0.9 )4.4 مليــار ريــال( مقارنــًة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. وبذلــك 
يصــل إجمالــي مــا تــم إنفاقــه حتــى شــهر يونيــو إلــى %47 مــن إجمالــي الميزانيــة 
 35.8% بنســبة  الرأســمالية  بالنفقــات  االنخفــاض  إلــى  ذلــك  ويعــود  المعتمــدة. 
)20.6 مليــار ريــال( وارتفــاع النفقــات التشــغيلية بنســبة %3.9 )16.1 مليــار ريــال( 
مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق. ومــن المتوقــع ارتفــاع إجمالــي النفقــات 
للعــام 2021م بنســبة %2.6 عــن الميزانيــة المعتمــدة ليصــل إلــى 1,015 مليــار ريــال، 
ويأتــي ذلــك لتعزيــز منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة والخدمــات األساســية 
والطارئــة لمواجهــة الجائحــة علــى المســتوى الوطنــي وكذلــك الصعيــد الدولــي، 
مــع االســتمرار فــي جهــود رفــع كفــاءة اإلنفــاق وزيــادة مســتوى مشــاركة القطــاع 
الخــاص. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه بالرغــم مــن توقــع ارتفــاع النفقــات عــن المعتمــد لهــا 
فــي بدايــة العــام، إال أن النفقــات المتوقعــة لهــذا العــام أقــل بحوالــي 60 مليــار ريــال 
مقارنــة بــاألداء الفعلــي للعــام الســابق مدعومــة بانخفــاض النفقــات االســتثنائية 

خــال العــام الماضــي.

الدول لمواجهة الجائحة. فـــي المقابل انخفض 
العامليـــن  تعويضـــات  بـــاب  علـــى  اإلنفـــاق 
بنســـبة %1.4 )3.5 مليـــار ريال( بســـبب توقف 
بـــدل غـــاء المعيشـــة وذلـــك بـــدءًا مـــن شـــهر 

يونيـــو مـــن العـــام 2020م. 

الســـلع  علـــى  اإلنفـــاق  ارتفـــع  بينمـــا 
والخدمـــات بنســـبة %18.1 )11.2 مليـــار ريال( 
مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق، 
نتيجـــة ارتفـــاع الصرف على النفقات التشـــغيلية 
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والصيانـــة وذلك بســـبب تأثر النصـــف األول من 

العـــام الماضـــي بالعمـــل عـــن بعـــد. 

مـــن المتوقع أن تبلغ النفقات التشـــغيلية 

لكامـــل العام حوالـــي 903 مليار ريـــال مرتفعة 

عـــن الميزانيـــة المعتمدة بحوالـــي 1.5% )13.7 

مليـــار ريـــال(. حيث يتوقـــع أن يبلـــغ إجمالي باب 

تعويضـــات العامليـــن 497 مليـــار ريـــال بارتفاع 

بحوالـــي %1.1 )5.5 مليـــار ريـــال( عـــن المعتمد. 

ومـــن المتوقـــع أن تبلـــغ نفقـــات التمويل 29 

 8.4(  22.5% بحوالـــي  منخفضـــة  ريـــال  مليـــار 

مليـــار ريـــال( عن التقديـــرات بداية العـــام؛ وذلك 

نتيجـــة انخفـــاض أســـعار الفائدة. 

ومـــن ناحية أخـــرى يتوقع أن يرتفـــع اإلنفاق 

علـــى بـــاب الســـلع والخدمـــات بنســـبة 3.5% 

النفقـــات  يشـــمل  والـــذي  ريـــال(،  مليـــار   6.7(

التشـــغيلية والنفقـــات الطبيـــة.

بـــاب  ارتفـــاع  المتوقـــع  مـــن  وكذلـــك   

المنـــح عـــن االعتمـــاد المخصـــص له بنســـبة 

4.1 مليـــار ريـــال(؛ ويأتي  ( 100% تزيـــد عـــن 

للـــدور األصيـــل للمملكـــة فـــي  ذلـــك نتيجـــة 

مســـاعدة الدول لمواجهـــة الجائحة. إضافًة 

االجتماعيـــة  المنافـــع  بـــاب  ارتفـــاع  إلـــى 

وذلـــك  ريـــال(؛  مليـــار   4.0 (  6.4% بنســـبة 

بســـبب واســـتمرار اإلنفـــاق علـــى منظومـــة 

التـــي  االجتماعيـــة  واإلعانـــات  الدعـــم 

المســـتحقين. واألفـــراد  األســـر  تســـتهدف 

النفقات الرأسمالية

بلـــغ إجمالـــي النفقـــات الرأســـمالية حتى 

منتصـــف العـــام 2021م نحـــو 37 مليـــار ريـــال، 

ريـــال(  %35.8 )20.6 مليـــار  بانخفـــاض نســـبته 

مقارنـــة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق. 

يعـــود هـــذا االنخفـــاض نتيجـــة زيـــادة مشـــاركة 

القطاع الخاص وصندوق االســـتثمارات العامة 

فـــي المشـــاريع الرأســـمالية وانتهـــاء عـــدد كبير 

من المشـــاريع الحكومية. أدت تطورات المالية 

العامة منـــذ بداية العام إلـــى مراجعة النفقات 

الرأســـمالية وتبني سياســـات أكثر مائمة في 

النمـــو واالســـتقرار االقتصـــادي  بيـــن  الموازنـــة 

واالســـتدامة المالية حيث من المتوقع أن تبلغ 

بنهايـــة العـــام 2021م حوالـــي 112 مليـــار ريال 

مرتفعـــة عـــن المعتمد لهـــا بداية العام بنســـبة 

تطـــورات  نتيجـــة  ريـــال(؛  مليـــار   11.7(  11.6%

تنفيـــذ مشـــاريع تحقيق رؤيـــة المملكـــة 2030. 

اإلنفاق على مستوى القطاعات
حســـب األداء الفعلـــي منـــذ بدايـــة العـــام 

ارتفـــع اإلنفـــاق علـــى قطاع الصحـــة والتنمية 

مـــن  الصـــرف  الرتفـــاع  نتيجـــة  االجتماعيـــة 

المرتبطـــة  الطبيـــة  النفقـــات  علـــى  الميزانيـــة 

اإلنفـــاق  اســـتمرار  إلـــى  باإلضافـــة  باللقاحـــات، 

علـــى منظومـــة الدعـــم واإلعانـــات االجتماعية 

التي تســـتهدف األســـر واألفـــراد المســـتحقين؛ 

حيـــث بلـــغ المنصـــرف الفعلـــي 92 مليـــار ريـــال 

حتـــى منتصف العـــام مقارنـــًة بالفتـــرة المماثلة 

 .)20.2% بنســـبة  )ارتفـــاع  الســـابق  العـــام  مـــن 

15



اإلنفاق على مستوى القطاعات

كذلـــك ارتفـــع اإلنفـــاق علـــى قطـــاع المـــوارد 
هـــذا  علـــى  المنصـــرف  ليصـــل  االقتصاديـــة 
بنســـبة  )ارتفـــاع  ريـــال  مليـــار   27 إلـــى  القطـــاع 
كٍل  علـــى  اإلنفـــاق  انخفـــض  بينمـــا   .)9.1%
وقطـــاع  البلديـــة،  الخدمـــات  قطـــاع  مـــن 
وقطـــاع  والنقـــل،  األساســـية  التجهيـــزات 
األمـــن والمناطـــق اإلدارية بنســـبة %24.6 و 

التوالـــي. علـــى   8.6% و   19.0%

هـــذا ومـــن المتوقـــع أن يبلغ الصـــرف على 
قطـــاع الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة 191 

مليـــار ريـــال بارتفـــاع نســـبته %9.2 )16.2 مليـــار 

ارتفـــاع  إلـــى  باإلضافـــة  المعتمـــد،  عـــن  ريـــال( 

الصـــرف علـــى القطاع العســـكري ليصـــل إلى 

190 مليـــار ريـــال أي مـــا نســـبته 8.7% )15.3 

مليـــار ريـــال( عـــن المعتمد لـــه بداية العـــام، في 

المقابـــل مـــن المتوقـــع انخفاض الصـــرف على 

البنـــود العامـــة ليصـــل إلـــى 131 مليـــار ريـــال 

وذلـــك بتراجـــع بنحـــو %13.2 )19.9 مليار ريال( 

المعتمد. عـــن 

القطاع
الميزانية 

المعتمدة 
2021

المنصرف 
الفعلي 

للنصف األول 
2021

نسبة 
المنصرف من 

الميزانية 

توقعات  
2021

 نسبة التغير %
)الميزانية المعتمدة 

- 2021
 توقعات 2021(

%0.7-33%341544.3اإلدارة العامة

%1908.7%1759453.6العسكري

%1.7-99%1014645.3األمن والمناطق اإلدارية

%1.9-50%511428.1الخدمات البلدية

%1912.9%1869149.1التعليم

%1919.2%1759252.6الصحة والتنمية االجتماعية

%8212.9%722737.5الموارد االقتصادية

%484.3%462248.3التجهيزات األساسية والنقل

%13.2-131%1516442.4البنود العامة

%1,0152.6%99046547.0المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

المصــدر: وزارة المالية

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية
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رابعًا: تطورات أداء العجز والدين والتمويل وتوقعات نهاية العام

ســجل عجــز الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام 2021م نحــو 12 مليــار ريــال 
مقارنــة بعجــز بلــغ 143 مليــار ريــال للفتــرة المماثلــة مــن العــام 2020م ويعــود ذلــك 
إلــى تحســن مســتوى اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة وانخفــاض إجمالــي النفقــات، 
حيــث يأتــي ذلــك ضمــن إطــار جهــود الحكومــة فــي رفــع كفــاءة إدارة الماليــة العامــة. 

المصدر: وزارة المالية

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

بلغت اإلصـــدارات الحكوميـــة خال النصف 
ريـــال منهـــا  74 مليـــار  نحـــو  العـــام  مـــن  األول 
إصـــدارات محليـــة بلغـــت قيمتها 37 مليـــار ريال 
 37 بلغـــت قيمتهـــا  إصـــدارات خارجيـــة  ومنهـــا 
مليـــار ريـــال، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنه تم ســـداد 
أصـــل الديـــن منها بقيمـــة 5 مليار ريـــال. وبذلك 
مليـــار   923 حوالـــي  العـــام  الديـــن  رصيـــد  بلـــغ 
ريـــال بنهايـــة النصـــف األول من العـــام 2021م 
مقارنـــة برصيد بلـــغ نحو 820 مليـــار ريال لنفس 

الفتـــرة فـــي العـــام 2020م.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على السندات 
والصكـــوك التـــي تـــم إصدارهـــا خـــال النصـــف 
األول مـــن العـــام حوالـــي %2.03، بينمـــا بلـــغ 
متوســـط أســـعار الفائدة للســـندات والصكوك 
التـــي تم إصدارها خال النصـــف األول من عام 
2020م حوالـــي %3.20، حيـــث تراجـــع معـــدل 
اإلقـــراض بيـــن البنـــوك الســـعودية لــــ 3 أشـــهر 
)الســـايبور( ليصل إلى مـــا يقارب %0.79، بنهاية 
شهر يونيو 2021م مقابل حوالي %0.98، عند 
نفـــس الفتـــرة العام الماضـــي. أتى هـــذا التراجع 

-12

-143 -141

20212020

-294
-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

عجز الميزانية نصف السنوي عجز الميزانية 

عجز الميزانية للنصف األول من العام 2021م 
مقارنة بنفس الفترة للعام 2020م

17



فـــي معدالت اإلقراض نتيجة النخفاض أســـعار 
الفائـــدة منذ العام 2020م كخطوة اســـتثنائية 
لدعـــم االقتصـــاد أثنـــاء جائحـــة “كوفيـــد-19”، 
واســـتمرت عنـــد تلـــك المســـتويات المنخفضة 

حتـــى النصـــف األول من العـــام الحالي. 

فـــي ضـــوء مـــا شـــهده النصـــف األول مـــن 
العـــام المالـــي 2021م مـــن تحســـن فـــي أداء 
وبالتالـــي  النفطيـــة  وغيـــر  النفطيـــة  اإليـــرادات 
انخفـــاض العجز عن المقدر له، تشـــير التقديرات 
المحدثـــة إلـــى انخفـــاض العجـــز ليســـجل بنهاية 
العـــام 85 مليار ريال )%2.7 مـــن الناتج المحلي 
اإلجمالي( مقابـــل 141 مليار ريال في تقديرات 
الميزانية )%4.9 مـــن الناتج المحلي اإلجمالي(، 
وبذلـــك يصـــل إجمالـــي االحتياجـــات التمويليـــة 
بنهايـــة العـــام إلـــى مـــا يقـــارب 135 مليـــار ريـــال 
الديـــن  الميزانيـــة وســـداد أصـــل  )تمويـــل عجـــز 
وكذلـــك دعـــم لحـــزم تحفيـــز القطـــاع الخاص(. 

إجمالـــي  تبلـــغ  أن  المتوقـــع  ومـــن  هـــذا 
 124 يعـــادل  مـــا  العـــام  لكامـــل  اإلصـــدارات 
مليـــار ريـــال. حيـــث تم إصـــدار ســـندات وصكوك 
وقـــروض بقيمـــة 74 مليـــار ريال حتـــى منتصف 

هـــذا العـــام، ومـــن المتوقـــع أن يتـــم إصـــدار ما 
يعـــادل 50 مليار ريال مـــن الديون خال النصف 
الثانـــي مـــن العـــام 2021 م. وتبًعـــا لذلـــك، من 
المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي رصيـــد الديـــن العام 
937 مليـــار ريـــال بنهايـــة العـــام الحالـــي أي مـــا 
نســـبته % 30.2 مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالي، 
وذلـــك بانخفـــاض عـــن النســـبة المقـــدرة فـــي 

الميزانيـــة والتـــي تعـــادل 32.7%.

رصيـــد  مـــن  الســـحب  يتـــم  أن  ُيتوقـــع  كمـــا 
االحتياطيـــات الحكوميـــة لـــدى البنـــك المركزي 
تحفيـــز  لحـــزم  ريـــال  مليـــار   9 نحـــو  الســـعودي 
إجمالـــي  يســـجل  وبذلـــك  الخـــاص،  القطـــاع 
االحتياطـــي الحكومـــي بنهايـــة العـــام 2021م 
الناتـــج  ريـــال )%11.3 مـــن  حوالـــي 350 مليـــار 
المحلـــي اإلجمالـــي(. وهـــو أعلى من مســـتوى 
الميزانيـــة عنـــد  االحتياطـــي المســـتهدف فـــي 
إجمالـــي  انخفـــاض  بســـبب  ريـــال،  مليـــار   280

لهـــا.  المقـــدر  عـــن  التمويليـــة  االحتياجـــات 

ويوضـــح الشـــكل البيانـــي التالـــي تطـــورات 
والمتوقعـــة  الفعليـــة  العـــام  الديـــن  حجـــم 
لعـــام 2021م مقارنـــة بتقديـــرات الميزانية. 
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فعلــــيميزانيــة

رصيد الدين العام  كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
(تقديرات الميزانية)

كنسبة من الناتج  المحلي اإلجمالي 
(التوقعات المحدثة)

تطورات حجم الدين العام الفعلية والمقدرة لعام 2021م  

المصدر: وزارة المالية
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يناير - يونيو
2020

يناير - يونيو
2021 

التغير 
السنوي

اإليرادات
%32645339إجمالي اإليرادات

%60163173الضرائب

%510100الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%41122196الضرائب على السلع والخدمات

%887الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

%523317ضرائب أخرى

%2662909اإليرادات األخرى

النفقــــات
%1-469465إجمالي النفقات

%4124284المصروفات )النفقات التشغيلية(

%1-249246تعويضات العاملين

%627318السلع والخدمات 

%111315نفقات تمويل

%28-1310اإلعانات

%2336المنح

%284251المنافع االجتماعية

%10-4641مصروفات أخرى

%36-5737األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية
-12-143-عجز الميزانية

-%0.4-%5.5-كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

الدين واألصول 
%82092313الدين العام

-%29.7%31.2كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

-420355االحتياطيات الحكومية

-%11.5%16.0كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

* الناتج المحلي اإلجمالي المحدث لعام 2021م
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

المصــدر: وزارة المالية

تطورات أداء المالية العامة   )نصف السنوي(
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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فعلي
2020 

ميزانية
2021

توقعات*
2021

التغير
)ميزانية-توقعات(

اإليرادات

%7828499309.5إجمالي اإليرادات

%22625729715.4الضرائب

%18131729.5الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%16320923311.9الضرائب على السلع والخدمات

%1817171.9الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

%27182959.4ضرائب أخرى

%5555926337.0اإليرادات األخرى

النفقات

%1,0769901,0152.6إجمالي النفقات

%9218899031.5المصروفات )النفقات التشغيلية(

%4954914971.1تعويضات العاملين

%2031921993.5السلع والخدمات 

%22.5-243729نفقات تمويل

%2822231.7اإلعانات

%405985.0المنح

%6963676.4المنافع االجتماعية

%9783851.6مصروفات أخرى

%15510111211.6األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

-85-141-294-عجز الميزانية

-%2.7-%4.9-%11.2-كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الديــــن واألصــــول 

%8549379370.0الديــــن العــــام

-%30.2%32.7%32.5كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-359280350االحتياطيات الحكومية

-%11.3%9.8%13.7كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

* توقعات أولية لوزارة المالية   
تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية   

المصــدر: وزارة المالية

ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2021م
)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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