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تصــدر وزارة الماليــة تقريــر األداء

نهايــة العــام ،إذ يتضمــن التقريــر عــرض

المالــي واالقتصــادي نصــف الســنوي

وتحليــل أداء الماليــة العامــة ومؤشــرات

للعــام 2021م كأحــد عناصــر سياســة

األول

الحكومــة فــي تطويــر منهجيــة إعــداد

األداء

االقتصــادي

للنصــف

ً
وتحليــا
ً
تحديثــا
مــن العــام ،كمــا يقــدم

الميزانيــة العامــة للدولــة ووضعهــا

لتقديــرات الماليــة العامــة ،وأبــرز مؤشــرات

فــي إطــار مالــي واقتصــادي شــامل.

االقتصــاد الكلــي للعــام 2021م فــي ضــوء

ويســتعرض التقريــر التطــورات المختلفــة

التطــورات الراهنــة محليــاً ودوليــاً .علمــاً

المالــي

بــأن التوقعــات الــواردة فــي التقريــر أوليــة

واالقتصــادي للمملكــة خــال النصــف

ومبنيــة علــى المعلومــات المتاحــة عنــد

األول مــن العــام والتقديــرات حتــى

إعــداد التقريــر.

التــي

أثــرت

علــى

األداء
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الملخص التنفيذي
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 مدعومــاً بزيــادة فــي اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة،
ومــع توقــع اســتمرار التحســن فــي األداء المالــي واالقتصــادي خــال النصــف الثانــي
مــن هــذا العــام .مــازال االقتصــاد العالمــي يواجــه العديــد مــن التحديــات خــال
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 لالقتصــاد
المحلــي ،مــع األخــذ باالعتبــار التأثيــر اإليجابــي المتراكــم لسياســات ومبــادرات التحفيــز
االقتصــادي التــي طبقتهــا الحكومــة منــذ العــام 2020م.
• توضــح النتائــج الفعليــة لــأداء خــال النصــف
األول م ــن الع ــام المال ــي الحال ــي 2021م

وج ــود مؤش ــرات تعاف ــي جي ــدة ،وبالنظ ــر

الجائح ــة ،وه ــو م ــا يعك ــس التحس ــن ف ــي
األنش ــطة االقتصادي ــة المختلف ــة بش ــكل

ع ــام.

إل ــى أداء الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي غيـــر

• وف ــي ض ــوء التط ــورات االقتصادي ــة فم ــن

إيجابيــا فــي النصــف األول مــن عــام 2021م
ً

االقتصادي ــة لع ــام 2021م ،حي ــث تش ــير

النفطـــي الحقيقـــي فق ــد ش ــهد نم ـ ًـوا

المتوق ــع اس ــتمرار تحس ــن المؤش ــرات

مدفوعــا بارتفــاع أداء القطــاع
بمعــدل 5.4%
ً

التقديــرات األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي

الخ ــاص ال ــذي س ــجل نم ـ ًـوا بمع ــدل 7.5%

ليع ــود إل ــى مس ــتويات أعل ــى مم ــا قب ــل

اإلجمالــي غيــر النفطــي الحقيقــي بحوالــي

.4.2%
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• أم ــا بالنس ــبة ألداء المالي ــة العام ــة ،فق ــد

مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق؛

تط ــورات إيجابي ــة عل ــى جان ــب اإلي ــرادات

ش ــهر يوني ــو  47%م ــن إجمال ــي الميزاني ــة

ش ــهد النص ــف األول م ــن الع ــام 2021م
نتيج ــة تحس ــن األداء االقتص ــادي وتنفي ــذ

وبذل ــك يص ــل إجمال ــي م ــا ت ــم إنفاق ــه حت ــى
المعتم ــدة.

خط ــط اإلنف ــاق المس ــتهدفة ،وق ــد س ــجل

• وم ــن المتوق ــع أن يبل ــغ إجمال ــي النفق ــات

ملحوظــا فــي أدائــه إذ
ً
العــام 2021م تحســنً ا

بارتف ــاع نس ــبته  2.6%ع ــن الميزاني ــة

 143ملي ــار ري ــال للفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام

وهــو مــا يشــكل  32.7%مــن الناتــج المحلــي

عجـــزً ا بنهاي ــة الع ــام يع ــادل  85ملي ــار ري ــال

الدع ــم واإلعان ــات االجتماعي ــة والخدم ــات

أقــل مــن العجــز المقــدر فــي الميزانيــة والبالــغ

لمواجه ــة الجائح ــة عل ــى المس ــتوى المحل ــي

ـتمرارا
المحل ــي اإلجمال ــي) ،ويأت ــي ذل ــك اس ـ
ً

أكث ــر مالئم ــة ف ــي الموازن ــة بي ــن النم ــو

المال ــي وتعزي ــز الق ــدرة المالي ــة لمواجه ــة

المالي ــة ،م ــع اس ــتمرار الجه ــود ف ــي رف ــع

عج ــز الميزاني ــة خ ــال النص ــف األول م ــن

لع ــام 2021م حوال ــي  1,015ملي ــار ري ــال

بل ــغ نح ــو  12ملي ــار ري ــال مقارن ــة بعج ــز ق ــدره

المعتم ــدة والبالغ ــة نح ــو  990ملي ــار ري ــال

2020م .ومــن المتوقــع أن تســجل الميزانيــة

اإلجمال ــي ،ويأت ــي ذل ــك لتعزي ــز منظوم ــة

( 2.7%م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي) وه ــو

األساس ــية ،باإلضاف ــة إل ــى نفق ــات إضافي ــة

حوال ــي  141ملي ــار ري ــال ( 4.9%م ــن النات ــج

وكذل ــك المن ــح الدولي ــة ،وتبنّ ــي سياس ــات

لجه ــود الحكوم ــة ف ــي تحقي ــق الضب ــط

واالس ــتدامة

الصدم ــات المس ــتقبلية.

• بلــغ إجمال ــي اإلي ــرادات الفعليــة حتــى شــهر

واالس ــتقرار

االقتص ــادي

كف ــاءة اإلنف ــاق وزي ــادة مس ــتوى مش ــاركة
القط ــاع الخ ــاص.

يوني ــو م ــن الع ــام الحال ــي 2021م حوال ــي

• بلغــت االحتياجــات التمويليــة حتــى منتصــف

مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها م ــن الع ــام الس ــابق

أص ــل الدي ــن وتموي ــل عج ــز الميزاني ــة) ،وق ــد

األول م ــن الع ــام وكذل ــك توق ــع اس ــتمرار

إص ــدارات الصك ــوك والس ــندات المحلي ــة

المتوقــع أن يبلــغ إجمال ـــي اإلي ـــرادات لكامــل

الحكوميــة لــدى البنــك المركــزي الســعودي

 453ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته 38.9%

الع ــام الحال ــي نح ــو  17ملي ــار ري ــال (لس ــداد

وف ــي ظ ــل األداء الفعل ــي اإليجاب ــي للنص ــف

ت ــم تموي ــل ه ــذه االحتياج ــات م ــن خ ــال

التحس ــن ف ــي أداء النش ــاط االقتص ــادي ،م ــن

والدوليــة ولــم يتــم اســتخدام االحتياطيــات

العــام حوالــي  930مليــار ريــال بارتفــاع نسـ ــبته

لس ــداد العج ــز.

 9.5%مقارن ـ ــة بالميزاني ــة المعتم ــدة.

ووفق ــا لخط ــة التموي ــل ،م ــن المتوق ــع
ً
•

• بلــغ إجمالــي النفقــات حتــى منتصــف العــام

أن يص ــل إجمال ــي التموي ــل ع ــن طري ــق

نس ــبته  0.9%أي بحوال ــي  4.4ملي ــار ري ــال

العج ــز المتوق ــع ب ـ  85ملي ــار ري ــال وس ــداد

2021م نح ــو  465ملي ــار ري ــال ،بانخف ــاض

اإلص ــدارات حوال ــي  124ملي ــار ري ــال لتموي ــل
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أص ــل دي ــن ب ـ  40.4ملي ــار ري ــال ،وبذل ــك يبل ــغ

بنحــو  2.3نقطــة مئويــة عــن العــام الماضــي

حوال ــي  937ملي ــار ري ــال أي م ــا نس ــبته

ف ــي الس ــيطرة عل ــى مع ــدالت الدي ــن الع ــام

رصي ــد الدي ــن الع ــام بنهاي ــة الع ــام الحال ــي

مم ــا يؤك ــد اس ــتمرار سياس ــات الحكوم ــة

 30.2%م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمال ــي .كم ــا

وتحقي ــق مس ــتهدفات التخطي ــط المال ــي

تج ــدر اإلش ــارة إل ــى أن ه ــذه النس ــبة أق ــل

عل ــى الم ــدى المتوس ــط.

ملخص األداء المالي في النصف األول من عام 2021م
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق

465

)(12

)(143

469

453

اﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﻌﺠــــــﺰ

(مليار ريال)

326

اﻹﻳﺮادات

2020

2021

المصــدر :وزارة المالية

ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2021م
مقارنة بالميزانية المعتمدة

1,015

)(85
)(141
اﻟﻌﺠــــــﺰ

990

930

اﻟﻨﻔﻘﺎت

(مليار ريال)

849

اﻹﻳﺮادات
ﺗﻮﻗﻌﺎت

اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴــﺔ
المصــدر :وزارة المالية
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تطــورات األداء الفعلــي نصــف الســنوي
والتقديــرات المتوقعــة للعــام 2021م
أوال :تطورات االقتصاد المحلي
ً

شــهد اقتصــاد المملكـة مطلع العــام 2019م تحســنً ا فــي نمــو الناتــج المحلـي
اإلجمالي الحقيقـي وخاصـة نمـو الناتـج المحلـي غيـر النفطـي ،وذلـك نتيجـة الجهـود
المبذولـــة لتنويـــع االقتصــاد ورفـــع معــدالت نمـــوه مـــن خــال تنفيـــذ العديـــد مـــن
اإلصالحات الماليــــة واالقتصادية والهيكليــــة ،إال أن مــــا شــــهده االقتصاد المحلــــي
منــــذ منتصــــف شــــهر مــارس مــن العــام 2020م جــراء تطــورات األزمــة واإلجــراءات
والتدابيـر االحترازية الضروريـة للحـد مـن انتشـار فيـروس “كوفيد ”19-ألقـت بظاللها
علـــى األداء االقتصــادي المحلــي  .إال أن السياســات والمبــادرات واإلجــراءات التــي
اتخذتهــا الحكومــة لتحفيــز االقتصــاد ومســاندة القطــاع الخــاص أتاحــــت الفرصــــة
لعــــودة النشاط االقتصادي بشــــكل منتظــــم خالل الربــــع الثالــــث مــن العـام 2020م
مع استمرار تعافـيه تدريجيـًا خالل النصـف الثانـي مـن العـام 2020م وبشكل أفضل
خــال النصــف األول مــن عــــام 2021م.
إيجابي ــا
• ش ــهد القط ــاع غي ــر النفط ــي نم ـ ًـوا
ً

اإلج ــراءات والتدابي ــر االحترازي ــة المتخ ــذة

مدفوع ــا بارتف ــاع القط ــاع الخ ــاص ال ــذي
ً

• كم ــا س ــجل اإلنف ــاق االس ــتهالكي الخ ــاص

ـجال بذل ــك
األول م ــن ع ــام 2020م ،مس ـ ً

بمع ــدل  21.9%عل ــى أس ــاس س ــنوي،

عل ــى المس ــتوى الس ــنوي بمع ــدل ،5.4%
ســجل نمـ ًـوا بمعــدل  7.5%مقارنــة بالنصــف

ع ــودة مس ــتوياته إل ــى م ــا قب ــل الجائح ــة.

لمواجه ــة “كوفي ــد.”19-

خ ــال الرب ــع الثان ــي م ــن ع ــام 2021م نم ــواً

وبمع ــدل  10.7%خ ــال النص ــف األول

كم ــا أظه ــرت بيان ــات النص ــف األول م ــن

م ــن ع ــام 2021م مقارن ــة بالنص ــف األول

األنشـــطة االقتصاديـــة غيـــر النفطيـــة؛

المح ــركات اإليجابي ــة للنم ــو ف ــي النص ــف

نتيج ــة لرف ــع ع ــدد م ــن القي ــود وتخفي ــف

تعافيـــا خ ــال النص ــف األول م ــن
الخـــاص
ً

الع ــام الحال ــي 2021م نم ـ ًـوا ف ــي جميـــع

مم ــا يعك ــس ع ــودة الثق ــة لقط ــاع األعم ــال

م ــن ع ــام 2020م ،مع ــززً ا دوره كأح ــد أه ــم

األول .وقــد شــهدت مؤشــرات االســتهالك
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الع ــام الحال ــي ،م ــن خ ــال قيم ــة عملي ــات

بارتف ــاع ق ــدره  1.0%لنف ــس الفت ــرة م ــن

الع ــام وحت ــى ش ــهر يوني ــو بنس ــبة 45.8%

ارتفاعــا مــن شــهر ينايــر وحتــى يونيــو
التضخــم
ً

نق ــاط البي ــع الت ــي حقق ــت نم ـ ًـوا من ــذ بداي ــة

الع ــام الماض ــي .ف ــي حي ــن س ــجل مع ــدل

مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق،

2021م بنس ــبة  0.3%ف ــي المتوس ــط أي

االقتص ــاد.

الس ــنوي ،كم ــا واص ـ ــل متوس ـ ــط المؤشــ ــر

وهــو مــا يعكــس زيــادة معــدالت الثقــة فــي

بمع ــدالت أق ــل عن ــد اس ــتبعاد أث ــر األس ــاس

• كم ــا ش ــهدت مؤشـــرات االســـتثمار

العــــام ألسعار الجملــــة مســاره التصاعــدي

واض ــح تحس ــن أداء القط ــاع الخ ــاص

مقارنـ ــة بنفـ ــس الفت ــرة مـ ــن العـ ــام الماضـ ــي

تعافي ــا كبي ـ ًـرا مم ــا يعك ــس بش ــكل
الخـــاص
ً

خ ــال النص ــف األول مـ ــن عـ ــام 2021م

وال ــدور التنم ــوي ال ــذي يق ــوم ب ــه صن ــدوق

ارتفاع ــا بنسـ ــبة  ،12.1%ف ــي حي ــن
ليسـ ــجل
ً

األخ ــرى ف ــي تعزي ــز إجمال ــي تكوي ــن رأس

بحوال ــي  8.6%مقارن ــة بانخف ــاض 3.8%

االس ــتثمارات العام ــة والصنادي ــق التنموي ــة

ارتفاعــا منــذ ينايــر حتــى يونيــو 2021م
شــهد
ً

الم ــال الثاب ــت الحقيق ــي ال ــذي حق ــق نم ـ ًـوا

لنف ــس الفت ــرة م ــن الع ــام الماض ــي.

بنس ــبة  12.3%ف ــي النص ــف األول م ــن

مدفوع ــا بش ــكل رئي ــس بنم ــو
الع ــام الحال ــي
ً
القط ــاع غي ــر النفط ــي الخ ــاص .وأظه ــر
إيجابي ــا
مؤشـــر مديـــري المشـــتريات نم ـ ًـوا
ً
ف ــي أعم ــال القط ــاع الخ ــاص حي ــث بل ــغ

المتوس ــط للمؤش ــر ف ــي النص ــف األول م ــن
العــام الحالــي مســتوى  55.4نقطــة مقارنــة

بمســتوى  48.3نقطــة فــي الفتــرة المماثلــة
ـجال أعل ــى نم ــو ف ــي
م ــن الع ــام الس ــابق مس ـ ً

ش ــهر يناي ــر 2021م ب ـ  57.1نقط ــة.

• وق ــد ارتف ــع الرقـــم القياســـي ألســـعار
المســـتهلك (المؤش ــر الرئي ــس لمع ــدالت
التضخ ــم ف ــي المملك ــة) ف ــي النص ــف األول
م ــن الع ــام 2021م بنس ــبة  5.5%مقارن ــة

• كم ــا أن مع ــدالت الفائـ ــدة لإلق ــراض بيـ ــن
البنـ ــوك السـ ــعودية ل ـ  3أشـ ــهر (الس ــايبور)

ظل ــت خ ــال النص ــف األول م ــن الع ــام
2021م دون تغيي ــر ،حي ــث تت ــراوح عن ــد

مسـ ــتوى  92نقطـ ــة أسـ ــاس .وم ــا زال ــت
البن ــوك تتمت ــع بوف ــرة ف ــي الس ــيولة الت ــي
ق ــام البن ــك المرك ــزي الس ــعودي بضخه ــا

خ ــال الع ــام الماض ــي م ــن خ ــال ح ــزم
التحفي ــز ،باإلضاف ــة إل ــى اس ــتمرار مع ــدل

الفائ ــدة القياس ــي “الاليب ــور” لإلق ــراض
بي ــن البن ــوك ل ـ  3أش ــهر عن ــد مس ــتويات

منخفض ــة .وفيم ــا يل ــي رس ــم بيان ــي يوض ــح

مع ــدالت الفائ ــدة خ ــال الفت ــرة الماضي ــة:
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معدالت الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور) مقارنة

بمعدالت الفائدة بين البنوك العالمية (الاليبور) لمدة  3أشهر
0.1
0.5
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ﻳﻨﺎﻳـــــــــــــــﺮ

دﻳﺴــــﻤﺒﺮ

ﻧﻮﻓﻤﻴـــــــﺮ

أﻛﺘﻮﺑــــــــــﺮ

ﺳــــــﺒﺘﻤﺒﺮ

أﻏﺴﻄﺲ

ﻳﻮﻟﻴـــــــــﻮ

ﻳﻮﻧﻴــــــــﻮ

2021

2020

ﻻﻳﺒــــــــﻮر

0

ﺳـــــﺎﻳﺒﻮر

تقديرات المؤشرات االقتصادية في عام 2021م
فـ ــي ضـ ــوء التطـ ــورات االقتصادية المحليـة

الحكوميــة ،وبالتزامــن م ـ ــع مواصلــة الحكومــة

ورغ ـ ــم اس ـ ــتمرار التعاف ــي من تداعي ـ ــات أزم ـ ــة

وتعظي ـ ــم األث ــر المتوق ـ ــع من ـ ــه إضاف ـ ــة إل ـ ــى

والعالميـ ــة والتحديـات التـي يواجهها االقتصاد
المتوقع اس ــتمرار تحس ــن
“كوفي ـ ــد ،”19-م ــن ُ
المؤش ــرات االقتصادي ــة الكلي ــة ف ــي ع ــام
2021م حي ــث تش ـ ــير التقدي ـ ــرات األولية إل ـ ــى

نم ـ ــو النات ـ ــج المحل ـ ــي اإلجمال ــي الحقيق ـ ــي

مدفوع ــا بنمو
بحوال ـ ــي  2.6%لع ــام 2021م،
ً
النات ــج المحل ــي اإلجمالي غي ــر النفطي بمعدل
.4.2%

وتفت ــرض تقدي ــرات مع ــدالت النم ــو خالل

عام 2021م وعلى المدى المتوسط اسـ ــتمرار

لتنفي ـ ــذ اإلج ــراءات لتحس ـ ــين كف ـ ــاءة اإلنف ــاق
اإلصالح ــات الهيكلي ـ ــة لتنوي ـ ــع االقتصاد م ـ ــن
خالل برام ـ ــج رؤيــة المملك ـ ــة  ،2030وتحســين

بيئـ ــة األعمال.

كذلك ش ــهد االس ــتثمار المحلـ ــي واألجنبي

المباشر آفاق جديدة فـ ــي عدد من القطـاعات

ومنه ــا :االتص ــاالت والمعلومـ ــات ،والتحـ ــول
الرقمـ ــي ،وقطـاع السـياحة ،والثقافـة والترفيـه،
وقطـ ــاع البنيـ ــة التحتيـ ــة للنق ـ ــل ،والخدم ـ ــات

اللوجس ـ ــتية ،والصناع ــة .إضاف ـ ــة إل ـ ــى تفعيـ ــل

تعافـ ــي األنش ــطة االقتصادية ،باإلضافة إل ـ ــى

الشـ ــراكة مـع القطـاع الخـ ــاص فـي العديـد مـن

دور القط ـ ــاع الخ ـ ــاص فــي الم ـ ــدى المتوســط

2030م األخرى (مثـ ــل :اسـ ــتراتيجية االستثمار،

ودعــم نمــو المنش ـ ــآت الصغيــرة والمتوســطة

خالل دعـ ــم وتمكي ـ ــن القطــاع الخ ـ ــاص لقيــادة

مواصل ـ ــة الحكوم ـ ــة تطبي ــق مبادراته ــا لتعزي ـ ــز

المسـ ــارات تحـت مظلـ ــة برامـج رؤيـ ــة المملكـة

ليك ـ ــون المح ـ ــرك الرئي ـ ــس للنم ـ ــو االقتصادي

وبرامـ ــج التخصيـ ــص ،وبرنام ــج ش ــريك) مـ ــن

مــن خالل تســهيل برامــج التمويــل والضمانــات

الف ـ ــرص االس ــتثمارية وخصخص ـ ــة بع ـ ــض

9

األصول والخدم ـ ــات الحكوميـة ،والـذي بـدوره
سـ ــيعزز مـ ــن خفـ ــض تكاليـ ــف هـ ــذه الخدمـات
ويحسـ ــن مـن جودتهـا ويحقـ ــق عوائـد متزايـدة
تدريجي ًـ ــا خ ــال الفتـ ــرة القادمـ ــة .باإلضافة إلى

ال ــدور الفاع ــل لصن ــدوق االس ــتثمارات العام ــة
والصنادي ــق التنموي ــة الت ــي ته ــدف إل ــى دف ــع
التنمي ــة االقتصادي ــة وإدارة وتنمي ــة أص ــول

المملك ــة عل ــى الم ــدى المتوس ــط والطوي ــل
ورفع مستويات اإلنتاجية .وذلـ ــك بالتزامـن مـع

افتـراض تعافـ ــي االقتصاد العالمـي واألسواق
الناشـ ــئة بوتيـ ــرة أسـ ــرع ممـ ــا كان متوقـ ــع لهـا

مـ ــع بدايـ ــة الجائح ــة مم ــا س ــينعكس إيجاب ًـ ــا

علـى أسـ ــواق النفـط والطلـ ــب العالمـي وعلى

القطـ ــاع النفطي فـ ــي المملكـ ــة.

وم ــن المتوق ــع أن يش ــهد مؤشـــر الرقـــم

انخفاض ــا
ً
القياســـي ألســـعار المســـتهلك

خ ــال النصف الثاني من الع ــام 2021م وذلك
لتالش ــي أث ــر زي ــادة ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة.

وف ــي ض ــوء هذه التط ــورات فم ــن المتوقع أن

يرتف ــع مع ــدل التضخم حتى نهاي ــة العام ليصل
إلى حوالي  3.3%في المتوس ــط إلجمالي عام

2021م بافت ــراض تالش ــي أثر بع ــض اإلجراءات

بنهاي ــة النص ــف األول م ــن الع ــام 2021م.

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية
(نســبة مئويــة مالــم يذكر غير ذلك)

فعلي **

توقعات*

2019

2020

2021

0.3%

-4.1%

2.6%

نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي غير النفطي

3.3%

-2.3%

4.2%

الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي (مليار ريال)

2,974

2,625

3,102

نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي اإلســمي

0.8%

-11.7%

18.2%

-2.1%

3.4%

3.3%

المؤشــرات االقتصادية
نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

التضخم
*توقعات أولية
** المصــدر :الهيئــة العامة لإلحصاء
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ثانياً  :تطورات أداء اإليرادات وتوقعات نهاية العام

ســجل إجمالــي اإليــرادات الفعليــة حتــى شــهر يونيــو مــن العــام 2021م حوالــي
 453مليــار 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– »19خــال 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.
ويتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي اإليــــرادات لعــام 2021م حوالــي  930مليــار ريــال بارتفــاع
ُ
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 وفقــاً لتصنيــف إحصــاءات
ماليــة الحكومة (:)GFS 2014

الضرائب
س ــجلت إي ــرادات الضرائب حتى ش ــهر يونيو

ارتف ــاع إي ــرادات الضرائـــب علـــى الدخـــل

بارتفاع نس ــبته  173.4%مقارنة بالفترة نفسها

حوال ــي  10ملي ــار ريال للنص ــف األول من العام

م ــن الع ــام 2021م نحو  163ملي ــار ريال وذلك

م ــن العام الس ــابق ،وم ــن المتوقع أن تس ــجل

اإليـــرادات الضريبيـــة للع ــام 2021م حوال ــي

 297ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته  15.4%ع ــن
المق ــدر ف ــي الميزاني ــة نتيج ــة توق ــع اس ــتمرار

التعافي التدريجي للنش ــاط االقتصادي ويعود
ذل ــك إلى:

واألرباح والمكاســـب الرأسمالية حيث بلغت

مرتفع ــة بنس ــبة  99.6%ع ــن الع ــام الس ــابق،
ويع ــود ذل ــك لالنخف ــاض الملح ــوظ ف ــي

إي ــرادات ه ــذا البن ــد ف ــي الع ــام الس ــابق نتيجة
تأجي ــل اس ــتحقاق دف ــع اإلق ــرارات كمب ــادرة
لدع ــم القط ــاع الخ ــاص ف ــي ظ ــل ظ ــروف

المتوق ــع أن تصل
جائح ــة “كوفي ــد .”19-وم ــن ُ
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الضرائـــب على الدخـــل واألرباح والمكاســـب

م ــن الع ــام مرتفع ــة بنس ــبة  6.7%ع ــن الفت ــرة

الع ــام مس ــجلة ارتف ــاع بنس ــبة  29.5%مقارن ــة

إجمالي الواردات الس ــلعية خالل النصف األول

الرأســـمالية حوال ــي  17ملي ــار ري ــال بنهاي ــة

بالميزاني ــة.

كم ــا س ــجلت اإلي ــرادات م ــن الضرائـــب

على الســـلع والخدمـــات نحو  122ملي ــار ريال

للنص ــف األول من العام ،حيث ارتفعت بنس ــبة
 195.6%مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام

الس ــابق ،نتيج ــة تطبي ــق الحكوم ــة للمب ــادرات
التحفيزي ــة ف ــي ع ــام 2020م بغ ــرض مس ــاندة

القطاع الخاص ش ــملت على بع ــض اإلعفاءات

والتأجي ــل ف ــي س ــداد بع ــض الضرائ ــب والت ــي
بدوره ــا أث ــرت عل ــى حصيل ــة اإلي ــرادات خ ــال
النص ــف األول م ــن الع ــام الماض ــي .باإلضاف ــة

إل ــى أث ــر رف ــع نس ــبة ضريب ــة القيم ــة المضاف ــة

إل ــى  15%والتحس ــن الملح ــوظ ف ــي النش ــاط
االقتص ــادي وارتف ــاع مس ــتويات االس ــتهالك
خ ــال النص ــف األول م ــن العام الحال ــي مقارنة

بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الماض ــي المتأثرة

بالقي ــود والتدابي ــر االحترازي ــة .كم ــا ُيتوق ــع أن

يس ــجل إجمال ــي البن ــد بنهاية العـــام نحو 233
ملي ــار ري ــال بنس ــبة ارتف ــاع  11.9%ع ــن المقدر
ف ــي الميزاني ــة؛ نتيج ــة األث ــر اإليجاب ــي لتعاف ــي

النش ــاط االقتصادي المتوقع ،واس ــتمرار تحسن
مؤش ــرات االس ــتهالك واالس ــتثمار.
وبالنس ــبة

للضرائـــب

علـــى

التجـــارة

والمعامـــات الدوليـــة (الرس ــوم الجمركي ــة)
فق ــد بلغ ــت نح ــو  8ملي ــار ري ــال للنص ــف األول

المماثل ــة .كم ــا تج ــدر اإلش ــارة إل ــى ارتف ــاع

من العام الحالي 2021م بنس ــبة  9.5%مقارنة

بالفت ــرة نفس ــها م ــن الع ــام الس ــابق بحس ــب
بيان ــات الهيئ ــة العام ــة لإلحص ــاء ،ويأت ــي ذل ــك

انعكاس ــا الرتف ــاع مع ــدالت النم ــو االقتصادي
ً
ويتوقع
خ ــال النص ــف األول م ــن ه ــذا الع ــامُ .
أن تبل ــغ إيـــرادات هـــذا البنـــد بنهايـــة العـــام

نح ــو  17ملي ــار ريال في الع ــام 2021م مرتفعة
ع ــن المق ــدر ف ــي الميزانية بنس ــبة  1.9%نتيجة

تحس ــن النش ــاط االقتص ــادي وع ــودة حرك ــة

التج ــارة العالمي ــة ،باإلضاف ــة إل ــى األث ــر الكامل

لزيادة الرس ــوم الجمركية على عدد من الس ــلع

ف ــي يوني ــو م ــن الع ــام 2020م.

كم ــا س ــجلت إيـــرادات الضرائـــب األخـــرى

(منهـــا :الـــزكاة) حوال ــي  23ملي ــار ري ــال بارتفاع

نس ــبته  316.9%مقارن ــة بالفت ــرة نفس ــها م ــن
الع ــام الس ــابق ،وذل ــك بس ــبب تأجي ــل تقدي ــم

اإلق ــرارات الزكوي ــة كمب ــادرة لدع ــم القط ــاع

الخ ــاص في ظ ــل الجائح ــة في الع ــام الماضي.
كم ــا تج ــدر اإلش ــارة أن ج ــزء كبي ــر م ــن إي ــرادات
ه ــذا البن ــد يت ــم تحصيلها خ ــال النص ــف األول
المتوق ــع أن تس ــجل نحو 29
م ــن الع ــام .فم ــن ُ

ملي ــار ري ــال بنس ــبة ارتف ــاع تص ــل إل ــى 59.4%
مقارن ـ ًـة بالمق ـ ّـدر ف ــي الميزاني ــة؛ ويع ــزى ذل ــك

إلى تحس ــن النش ــاط االقتصادي ع ــن المتوقع
باإلضاف ــة إل ــى تحصي ــل مبال ــغ غي ــر متك ــررة.
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اإليرادات األخرى
بل ــغ إجمال ــي اإلي ــرادات األخرى حت ــى نهاية

دوالر للبرمي ــل خ ــال الفترة نفس ــها م ــن العام

ملي ــار ري ــال بارتفاع نس ــبته  8.8%مقارنة بالفترة

ملي ــون برمي ــل يومي ــاً حت ــى ش ــهر يوني ــو بتراجع

ش ــهر يوني ــو م ــن الع ــام 2021م حوال ــي 290
نفس ــها م ــن الع ــام الس ــابق ،ويع ــود الس ــبب

إل ــى ارتف ــاع اإلي ــرادات النفطي ــة الت ــي س ــجلت

حوال ــي  249ملي ــار ري ــال حت ــى نهاي ــة ش ــهر
يوني ــو م ــن الع ــام الحال ــي بنس ــبة نم ــو 10.8%
مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق؛
نتيج ــة التحس ــن الملح ــوظ ف ــي أس ــعار النف ــط

للع ــام الحال ــي .حيث بلغ متوس ــط أس ــعار نفط
برن ــت حت ــى ش ــهر يونيو م ــن الع ــام الحالي نحو
 64.9دوالر للبرمي ــل مقارن ــة بحوال ــي 40.2

الس ــابق ،كم ــا بل ــغ متوس ــط إنت ــاج النف ــط 8.5

نس ــبته  10.9%ع ــن الع ــام الماض ــي نتيج ــة
الت ــزام المملك ــة بالخف ــض الطوع ــي لإلنت ــاج

لدع ــم اس ــتقرار أس ــعار النف ــطُ .يتوق ــع أن تبل ــغ
اإليرادات األخرى للع ــام 2021م حوالي 633
ً
مقارنة بتقديراتها
ملي ــار ريال مرتفعة بنح ــو 7%

ف ــي الميزاني ــة ،وتج ــدر اإلش ــارة أن التقدي ــرات

لإلي ــرادات األخ ــرى ال تش ــمل عل ــى تحصيل أي
أرباح اس ــتثنائية من اس ــتثمارات الحكومة خالل
العام.
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ثالثاً  :تطورات أداء النفقات وتوقعات نهاية العام
بلــغ إجمالــي النفقــات حتــى منتصــف عام 2021م نحــو  465مليار ريال ،بانخفاض
نســبته  4.4( 0.9%مليــار ريــال) مقارنـ ًـة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .وبذلــك
يصــل إجمالــي مــا تــم إنفاقــه حتــى شــهر يونيــو إلــى  47%مــن إجمالــي الميزانيــة
المعتمــدة .ويعــود ذلــك إلــى االنخفــاض بالنفقــات الرأســمالية بنســبة 35.8%
( 20.6مليــار ريــال) وارتفــاع النفقــات التشــغيلية بنســبة  16.1( 3.9%مليــار ريــال)
مقارنــة بالفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق .ومــن المتوقــع ارتفــاع إجمالــي النفقــات
للعــام 2021م بنســبة  2.6%عــن الميزانيــة المعتمــدة ليصــل إلــى  1,015مليــار 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  60مليــار ريــال
مقارنــة بــاألداء الفعلــي للعــام الســابق مدعومــة بانخفــاض النفقــات االســتثنائية
خــال العــام الماضــي.

النفقات التشغيلية
بل ــغ إجمال ــي النفقـــات التشـــغيلية حت ــى

الدول لمواجهة الجائحة .ف ــي المقابل انخفض

بارتف ــاع نس ــبته  16.1( 3.9%ملي ــار ري ــال)

بنس ــبة  3.5( 1.4%ملي ــار ريال) بس ــبب توقف

منتص ــف الع ــام الحال ــي نحو  428ملي ــار ريال،

مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة من العام الس ــابق،

ويع ــود ذل ــك إل ــى ارتف ــاع اإلنفاق عل ــى باب

المنافـــع االجتماعية بنس ــبة 14.1( 51.2%

ملي ــار ري ــال) ،باإلضاف ــة إل ــى ارتف ــاع المنـــح

بنس ــبة  0.8( 35.9%ملي ــار ري ــال) ويأت ــي ذل ــك
نتيج ــة لدور المملكة المس ــتمر في مس ــاعدة

اإلنف ــاق عل ــى ب ــاب تعويضـــات العامليـــن

ب ــدل غ ــاء المعيش ــة وذل ــك ب ــدءاً م ــن ش ــهر

يوني ــو م ــن الع ــام 2020م.

بينم ــا ارتف ــع اإلنف ــاق عل ــى الســـلع

والخدمـــات بنس ــبة  11.2( 18.1%ملي ــار ريال)
مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق،
نتيج ــة ارتف ــاع الصرف على النفقات التش ــغيلية
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والصيان ــة وذلك بس ــبب تأثر النص ــف األول من
الع ــام الماض ــي بالعم ــل ع ــن بع ــد.

م ــن المتوقع أن تبلغ النفقات التشـــغيلية

لكامـــل العام حوال ــي  903مليار ري ــال مرتفعة

ع ــن الميزاني ــة المعتمدة بحوال ــي 13.7( 1.5%

ملي ــار ري ــال) .حيث يتوق ــع أن يبل ــغ إجمالي باب

تعويضـــات العامليـــن  497ملي ــار ري ــال بارتفاع
بحوال ــي  5.5( 1.1%ملي ــار ري ــال) ع ــن المعتمد.

وم ــن المتوق ــع أن تبل ــغ نفقـــات التمويل 29

ملي ــار ري ــال منخفض ــة بحوال ــي 8.4( 22.5%

عل ــى ب ــاب الســـلع والخدمـــات بنس ــبة 3.5%
( 6.7ملي ــار ري ــال) ،وال ــذي يش ــمل النفق ــات
التش ــغيلية والنفق ــات الطبي ــة.

وكذ ل ــك م ــن المتو ق ــع ارتف ــاع ب ــاب

المنـــح ع ــن االعتم ــاد المخص ــص له بنس ــبة
تز ي ــد ع ــن  4.1 ( 100%ملي ــار ر ي ــال)؛ ويأتي

ذ ل ــك نتيج ــة لل ــدور األصي ــل للمملك ــة ف ــي

ً
إضافة
مس ــاعدة الدول لمواجه ــة الجائحة.
إ ل ــى ارتف ــاع ب ــاب المنافـــع االجتماعيـــة

بنس ــبة  4.0 ( 6.4%ملي ــار ر ي ــال)؛ وذ ل ــك

ملي ــار ري ــال) عن التقدي ــرات بداية الع ــام؛ وذلك

بس ــبب وا س ــتمرار اإلنف ــاق عل ــى منظو م ــة

وم ــن ناحية أخ ــرى يتوقع أن يرتف ــع اإلنفاق

تس ــتهدف األ س ــر واأل ف ــراد المس ــتحقين.

نتيج ــة انخف ــاض أس ــعار الفائدة.

الد ع ــم

واإلعا ن ــات

االجتماعي ــة

الت ــي

النفقات الرأسمالية
بل ــغ إجمال ــي النفقـــات الرأســـمالية حتى

العامة من ــذ بداية العام إل ــى مراجعة النفقات

بانخف ــاض نس ــبته  20.6( 35.8%ملي ــار ري ــال)

الموازن ــة بي ــن النم ــو واالس ــتقرار االقتص ــادي

منتص ــف الع ــام 2021م نح ــو  37ملي ــار ري ــال،
مقارن ــة بالفت ــرة المماثل ــة م ــن الع ــام الس ــابق.

يع ــود ه ــذا االنخف ــاض نتيج ــة زي ــادة مش ــاركة
القطاع الخاص وصندوق االس ــتثمارات العامة
ف ــي المش ــاريع الرأس ــمالية وانته ــاء ع ــدد كبير
من المش ــاريع الحكومية .أدت تطورات المالية

الرأســـمالية وتبني سياس ــات أكثر مالئمة في

واالس ــتدامة المالية حيث من المتوقع أن تبلغ
بنهاي ــة الع ــام 2021م حوال ــي  112ملي ــار ريال

مرتفع ــة ع ــن المعتمد له ــا بداية العام بنس ــبة
 11.7( 11.6%ملي ــار ري ــال)؛ نتيج ــة تط ــورات
تنفي ــذ مش ــاريع تحقيق رؤي ــة المملك ــة .2030

اإلنفاق على مستوى القطاعات
حس ــب األداء الفعل ــي من ــذ بداي ــة الع ــام

عل ــى منظوم ــة الدع ــم واإلعان ــات االجتماعية

االجتماعيـــة نتيج ــة الرتف ــاع الص ــرف م ــن

حي ــث بل ــغ المنص ــرف الفعل ــي  92ملي ــار ري ــال

ارتف ــع اإلنف ــاق عل ــى قطاع الصحـــة والتنمية
الميزاني ــة عل ــى النفق ــات الطبي ــة المرتبط ــة
باللقاح ــات ،باإلضاف ــة إل ــى اس ــتمرار اإلنف ــاق

التي تس ــتهدف األس ــر واألف ــراد المس ــتحقين؛
حت ــى منتصف الع ــام مقارن ـ ًـة بالفت ــرة المماثلة

م ــن الع ــام الس ــابق (ارتف ــاع بنس ــبة .)20.2%
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كذل ــك ارتف ــع اإلنف ــاق عل ــى قطـــاع المـــوارد
االقتصاديـــة ليص ــل المنص ــرف عل ــى ه ــذا
القط ــاع إل ــى  27ملي ــار ري ــال (ارتف ــاع بنس ــبة

كل
 .)9.1%بينم ــا انخف ــض اإلنف ــاق عل ــى ٍ
م ــن قطـــاع الخدمـــات البلديـــة ،وقطـــاع
التجهيـــزات األساســـية والنقـــل ،وقطـــاع
األمـــن والمناطـــق اإلدارية بنس ــبة  24.6%و
 19.0%و  8.6%عل ــى التوال ــي.

ملي ــار ري ــال بارتف ــاع نس ــبته  16.2( 9.2%ملي ــار
ري ــال) ع ــن المعتم ــد ،باإلضاف ــة إل ــى ارتف ــاع
الص ــرف عل ــى القطاع العســـكري ليص ــل إلى
 190ملي ــار ري ــال أي م ــا نس ــبته 15.3( 8.7%
ملي ــار ري ــال) ع ــن المعتمد ل ــه بداية الع ــام ،في
المقاب ــل م ــن المتوق ــع انخفاض الص ــرف على
البنـــود العامـــة ليص ــل إل ــى  131ملي ــار ري ــال

ه ــذا وم ــن المتوق ــع أن يبلغ الص ــرف على

قطـــاع الصحـــة والتنميـــة االجتماعيـــة 191

وذل ــك بتراج ــع بنح ــو  19.9( 13.2%مليار ريال)
ع ــن المعتمد.

اإلنفاق على مستوى القطاعات

(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)

نسبة التغير %

الميزانية
المعتمدة
2021

المنصرف
الفعلي
للنصف األول
2021

نسبة
المنصرف من
الميزانية

توقعات
2021

اإلدارة العامة

34

15

44.3%

33

-0.7%

العسكري

175

94

53.6%

190

8.7%

األمن والمناطق اإلدارية

101

46

45.3%

99

-1.7%

الخدمات البلدية

51

14

28.1%

50

-1.9%

التعليم

186

91

49.1%

191

2.9%

الصحة والتنمية االجتماعية

175

92

52.6%

191

9.2%

الموارد االقتصادية

72

27

37.5%

82

12.9%

التجهيزات األساسية والنقل

46

22

48.3%

48

4.3%

البنود العامة

151

64

42.4%

131

-13.2%

المجموع

990

465

47.0%

1,015

2.6%

القطاع

(الميزانية المعتمدة
- 2021
توقعات )2021

المصــدر :وزارة المالية
تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية
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رابعاً  :تطورات أداء العجز والدين والتمويل وتوقعات نهاية العام
ســجل عجــز الميزانيــة خــال النصــف األول مــن العــام 2021م نحــو  12مليــار ريــال
مقارنــة بعجــز بلــغ  143مليــار 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.
عجز الميزانية للنصف األول من العام 2021م
مقارنة بنفس الفترة للعام 2020م

(مليار ريال مالم يذكر غير ذلك)
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المصدر :وزارة المالية

بلغت اإلص ــدارات الحكومي ــة خالل النصف

وبلغ متوسط أسعار الفائدة على السندات

إص ــدارات محلي ــة بلغ ــت قيمتها  37ملي ــار ريال

األول م ــن الع ــام حوال ــي  ،2.03%بينم ــا بل ــغ

األول م ــن الع ــام نح ــو  74ملي ــار ري ــال منه ــا
ومنه ــا إص ــدارات خارجي ــة بلغ ــت قيمته ــا 37
ملي ــار ري ــال ،وتج ــدر اإلش ــارة إل ــى أنه تم س ــداد
أص ــل الدي ــن منها بقيم ــة  5مليار ري ــال .وبذلك

بل ــغ رصي ــد الدي ــن الع ــام حوال ــي  923ملي ــار
ري ــال بنهاي ــة النص ــف األول من الع ــام 2021م

مقارن ــة برصيد بل ــغ نحو  820ملي ــار ريال لنفس
الفت ــرة ف ــي الع ــام 2020م.

والصك ــوك الت ــي ت ــم إصداره ــا خ ــال النص ــف
متوس ــط أس ــعار الفائدة للس ــندات والصكوك
الت ــي تم إصدارها خالل النص ــف األول من عام

2020م حوال ــي  ،3.20%حي ــث تراج ــع مع ــدل
اإلق ــراض بي ــن البن ــوك الس ــعودية ل ـ ـ  3أش ــهر

(الس ــايبور) ليصل إلى م ــا يقارب  ،0.79%بنهاية
شهر يونيو 2021م مقابل حوالي  ،0.98%عند

نف ــس الفت ــرة العام الماض ــي .أتى ه ــذا التراجع
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ف ــي معدالت اإلقراض نتيجة النخفاض أس ــعار

ه ــذا الع ــام ،وم ــن المتوق ــع أن يت ــم إص ــدار ما

لدع ــم االقتص ــاد أثن ــاء جائح ــة “كوفي ــد،”19-

وتبع ــا لذل ــك ،من
الثان ــي م ــن الع ــام  2021مً .

الفائ ــدة منذ العام 2020م كخطوة اس ــتثنائية

يع ــادل  50مليار ريال م ــن الديون خالل النصف

واس ــتمرت عن ــد تل ــك المس ــتويات المنخفضة

المتوق ــع أن يبل ــغ إجمال ــي رصي ــد الدي ــن العام

حت ــى النص ــف األول من الع ــام الحالي.

 937ملي ــار ري ــال بنهاي ــة الع ــام الحال ــي أي م ــا

نس ــبته  30.2 %م ــن النات ــج المحل ــي اإلجمالي،

ف ــي ض ــوء م ــا ش ــهده النص ــف األول م ــن

وذل ــك بانخف ــاض ع ــن النس ــبة المق ــدرة ف ــي

الع ــام المال ــي 2021م م ــن تحس ــن ف ــي أداء

الميزاني ــة والت ــي تع ــادل .32.7%

اإلي ــرادات النفطي ــة وغي ــر النفطي ــة وبالتال ــي

كم ــا ُيتوق ــع أن يت ــم الس ــحب م ــن رصي ــد

انخف ــاض العجز عن المقدر له ،تش ــير التقديرات

االحتياطي ــات الحكومي ــة ل ــدى البن ــك المركزي

المحدث ــة إل ــى انخف ــاض العج ــز ليس ــجل بنهاية

الس ــعودي نح ــو  9ملي ــار ري ــال لح ــزم تحفي ــز

الع ــام  85مليار ريال ( 2.7%م ــن الناتج المحلي

القط ــاع الخ ــاص ،وبذل ــك يس ــجل إجمال ــي

اإلجمالي) مقاب ــل  141مليار ريال في تقديرات

االحتياط ــي الحكوم ــي بنهاي ــة الع ــام 2021م

الميزانية ( 4.9%م ــن الناتج المحلي اإلجمالي)،

حوال ــي  350ملي ــار ري ــال ( 11.3%م ــن النات ــج

وبذل ــك يص ــل إجمال ــي االحتياج ــات التمويلي ــة

المحل ــي اإلجمال ــي) .وه ــو أعلى من مس ــتوى

بنهاي ــة الع ــام إل ــى م ــا يق ــارب  135ملي ــار ري ــال

االحتياط ــي المس ــتهدف ف ــي الميزاني ــة عن ــد

(تموي ــل عج ــز الميزاني ــة وس ــداد أص ــل الدي ــن

 280ملي ــار ري ــال ،بس ــبب انخف ــاض إجمال ــي

وكذل ــك دع ــم لح ــزم تحفي ــز القط ــاع الخاص).

االحتياج ــات التمويلي ــة ع ــن المق ــدر له ــا.

ه ــذا وم ــن المتوق ــع أن تبل ــغ إجمال ــي

ويوض ــح الش ــكل البيان ــي التال ــي تطـــورات

اإلص ــدارات لكام ــل الع ــام م ــا يع ــادل 124

حجـــم الديـــن العـــام الفعليـــة والمتوقعـــة

ملي ــار ري ــال .حي ــث تم إص ــدار س ــندات وصكوك

لعـــام 2021م مقارنـــة بتقديـــرات الميزانية.

وق ــروض بقيم ــة  74ملي ــار ريال حت ــى منتصف

تطورات حجم الدين العام الفعلية والمقدرة لعام 2021م
40.0%
35.0%
30.0%

1200

32.7%

32.5%

1000

30.2%
22.8%

25.0%

15.0%

937

854

10.0%

678

19.0%

400

560

5.0%
0.0%

2021

2020

ﻣﻴﺰاﻧﻴــﺔ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ(

2019

17.2%

600

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

20.0%

800

2018

443
2017

200

0

ﻓﻌﻠــــﻲ
ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ(

رﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم
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تطورات أداء المالية العامة (نصف السنوي)

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

يناير  -يونيو
2020

يناير  -يونيو
2021

التغير
السنوي

326

453

163

39%

173%

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

5

10

100%

الضرائب على السلع والخدمات

41

122

196%

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

8

8

7%

ضرائب أخرى

5

23

317%

266

290

9%

469

465

-1%

اإليرادات

إجمالي اإليرادات
الضرائب

اإليرادات األخرى

النفقــــات

إجمالي النفقات

المصروفات (النفقات التشغيلية)

60

412

428

4%

تعويضات العاملين

249

246

-1%

السلع والخدمات

62

73

18%

نفقات تمويل

11

13

15%

اإلعانات

13

10

-28%

المنح

2

3

36%

المنافع االجتماعية

28

42

51%

مصروفات أخرى

46

41

-10%

57

37

-36%

-143

-12

-

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

عجز الميزانية
عجز الميزانية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

الدين واألصول
الدين العام

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

االحتياطيات الحكومية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي*

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

-5.5%

-0.4%

-

820

923

13%

31.2%

29.7%

-

420

355

-

16.0%

11.5%

-
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ملخص األداء المالي المتوقع لعام 2021م

(مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك)

فعلي
2020

ميزانية
2021

توقعات*
2021

782

849

930

9.5%

الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

18

13

17

29.5%

الضرائب على السلع والخدمات

163

209

233

11.9%

الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

18

17

17

1.9%

ضرائب أخرى

27

18

29

59.4%

اإليرادات األخرى

555

592

633

7.0%

اإليرادات
إجمالي اإليرادات

الضرائب

226

257

297

التغير

(ميزانية-توقعات)

15.4%

النفقات
إجمالي النفقات

1,076

990

889

903

تعويضات العاملين

495

491

497

1.1%

السلع والخدمات

203

192

199

3.5%

نفقات تمويل

24

37

29

-22.5%

اإلعانات

28

22

23

1.7%

المنح

4

0

5

985.0%

المنافع االجتماعية

69

63

67

6.4%

مصروفات أخرى

97

83

85

1.6%

155

101

112

11.6%

المصروفات (النفقات التشغيلية)

األصول غير المالية (النفقات الرأسمالية)

921

1,015

2.6%

1.5%

عجز الميزانية
عجز الميزانية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-294

-11.2%

-141

-4.9%

-85

-2.7%

-

-

الديــــن واألصــــول
الديــــن العــــام

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

االحتياطيات الحكومية

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

854

937

937

0.0%

32.5%

32.7%

30.2%

-

359

280

350

-

13.7%

9.8%

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

11.3%

-
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