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تنبيـــــه

التقديــرات الــواردة فــي هــذا التقريــر أّوليــة وتــم إعدادهــا فــي ضــوء 

المعلومــات المتوفــرة وقــت إصــدار التقريــر، وقــد يتــم تحديثهــا فــي بيــان 

الميزانيــة النهائــي الــذي ســيصدر مــع نهايــة العــام الحالــي. وتجــدر اإلشــارة 

إلــى أن حالــة عــدم اليقيــن التــي تحيــط بأزمة فيروس »كوفيــد-19« قد تؤثر 

بشــكل مباشــر علــى التقديــرات فــي ضــوء التطــورات المحليــة والعالميــة 

خــال الفتــرة بيــن إصــدار التقريريــن وخــال فتــرة اســتمرار الجائحــة.
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مقدمة

ُتصــدر وزارة الماليــة البيــان التمهيــدي للميزانيــة العامــة للدولــة للعــام المالــي 
أحــد عناصــر سياســة  التوالــي. ويمثــل هــذا اإلصــدار  الثالــث علــى  للعــام  2021م 
الحكومــة فــي تطويــر منهجيــة إعــداد الميزانيــة العامــة ووضعهــا فــي إطــار مالــي 
واقتصــادي شــامل علــى المــدى المتوســط، وتعزيــز الشــفافية واإلفصــاح المالــي 

ومفاهيــم المشــاركة، والتخطيــط المالــي لعــدة أعــوام. 

يهــدف هــذا البيــان إلــى اطــاع المواطنيــن والمهتميــن والمحلليــن علــى أهــم 
تطــورات أداء الماليــة العامــة خــال العــام 2020م والتطــورات االقتصاديــة المحليــة 
القــادم، وأهــم المســتهدفات  العــام  إعــداد ميزانيــة  والدوليــة والتــي تؤثــر علــى 
المتوســط. كمــا  المــدى  2021م وعلــى  لعــام  االقتصاديــة  والمؤشــرات  الماليــة 
يســتعرض البيــان أهــم المبــادرات والبرامــج المخطــط تنفيذهــا خــال العــام المالــي 

القــادم فــي إطــار مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030. 

تجــدر اإلشــارة إلــى أن الميزانيــة ُتعتمــد عــادًة فــي شــهر ديســمبر مــن كل عــام، 
وقــد تتضمــن تعديــات علــى مــا ورد فــي هــذا البيــان فــي ضــوء مــا قــد يســتجد مــن 

تطــورات ماليــة واقتصاديــة.
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الملخص التنفيذي

فــي أزمــة وجائحــة بشــرية وصحيــة عالميــة غيــر مســبوقة فــي التاريــخ الحديــث، 
أثــرت أزمــة »كوفيــد-19« علــى اقتصــادات العالــم منــذ العــام 2020م، وأدت اإلجــراءات 
االحترازيــة التــي اتخذتهــا الــدول لمواجهــة األزمــة إلــى ركــود عالمــي وتراجــع كبيــر فــي 
معظــم األنشــطة االقتصاديــة لفتــرات زمنيــة مختلفــة. وال يمكن الجزم حتى اآلن بمدى 
التداعيــات التــي ألحقهــا »كوفيــد-19« أو المــدة الزمنيــة التــي سيســتغرقها االقتصــاد 
العالمــي للتعافــي مــن هــذه األزمــة، أو حتــى موعــد انتهــاء األزمــة التــي ال تــزال تضــرب 
ــر علــى حركــة النشــاط االقتصــادي ومعــدالت التجــارة  أنحــاء مختلفــة فــي العالــم وتؤث
واالســتثمار العالميــة. وقــد شــهد العالــم منــذ بدايــة الجائحــة سلســلة مــن التبعــات 
التــي عصفــت  العالميــة  الماليــة  األزمــة  ذكريــات  آثارهــا  اســتدعت  التــي  المتالحقــة 
باالقتصــاد العالمــي فــي عــام 2008م وظلــت تالحقــه لعــدة ســنوات، لكــن مــع اختــالف 
كبيــر فــي مســببات األزمــة ومــع حالــة أعلــى مــن عــدم اليقيــن، فقــد تأثــر االقتصــاد 
العالمــي عبــر ثــالث قنــوات رئيســة، وهــي جانــب العــرض، وجانــب الطلــب، والثقــة فــي 
أســواق المــال العالميــة وأســواق الســلع األوليــة. ويتوقــع أن يشــهد االقتصــاد العالمي 
انكماشــًا خــالل العــام الحالــي، وهنــاك تفــاؤل حــذر حــول آفــاق نمــوه المســتقبلية مــع 
تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة والعــودة لألوضــاع الطبيعيــة. وقــد تتطــور حــدة ســلبية 
ــار االقتصاديــة وتباطــؤ النمــو االقتصــادي العالمــي حســب تطــورات هــذه األزمــة.   اآلث

ــار األزمــة علــى جانبــي الماليــة  وفــي هــذا الســياق لــم تكــن المملكــة بمعــزل عــن آث
العامــة واالقتصــاد. فالمملكــة وبحكــم عالقاتهــا االقتصاديــة ومكانتهــا العالميــة تؤثــر 
وتتأثــر باألحــداث والظــروف العالميــة، حيــث أثــرت الجائحة على نشــاط االقتصاد المحلي 
باإلضافــة إلــى اآلثــار الســلبية للركــود االقتصــادي العالمــي وانخفــاض الطلــب خاصــة 
فــي أســواق النفــط الــذي شــهد انخفاضــات حــادة غيــر مســبوقة فــي األســعار. وبالرغــم 
مــن األثــر الســلبي علــى توقعــات نمــو االقتصــاد غيــر النفطــي فــي المملكــة هــذا العــام 
ومــا يصاحبــه مــن تفاقــم فــي عجــز الميزانيــة عــن المخطــط لــه مــع التــزام الحكومــة 
بمســتويات اإلنفــاق لدعــم االقتصــاد المحلــي وتنفيــذ برامــج رؤيــة المملكــة 2030، فــإن 
النظــرة المســتقبلية تبــدو أقــل حــدًة عمــا كان متوقعــًا خــالل النصــف األول مــن العــام 
الحالــي خاصــًة بعــد العــودة التدريجيــة للنشـــــــاط االقتصــادي واالنحســار المســــــتمر فــي 

انتشــــار الفيــروس وارتفـــــاع نســــــب التعافــي. 
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أثــرت أزمــة جائحــة »كوفيــد-19«  علــى توقعــات نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقي في 	 
العــام 2020م، ومــن المتوقــع أن يكــون االنخفــاض فــي القطاعيــن النفطــي وغيــر النفطــي 
وذلــك أخــذًا فــي االعتبــار أداء المؤشــرات االقتصاديــة خــال النصــف األول مــن العــام، 
ومــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي تراجعــًا بنســبة %3.8 فــي 
عــام 2020م مــع حــدوث تحســن فــي األداء االقتصــادي خــال النصــف الثانــي مــن العــام 
كمــا تشــير إليــه المؤشــرات الرئيســة للطلــب المحلــي خاصــة فــي مؤشــرات االســتهاك 
الخــاص وبعــض مؤشــرات اإلنتــاج وأداء األنشــطة، حيــث ســاهمت اإلجــراءات التــي اتخذتهــا 

الحكومــة باإلضافــة إلــى االنحســار المســتمر للجائحــة فــي هــذا التحســن. 

تلقــي هــذه التطــورات بظالهــا علــى العــام المقبــل حيــث تشــير التقديــرات األوليــة إلــى نمو 	 
ــي الحقيقــي بنســبة %3.2 فــي عــام 2021م، كمــا تمــت مراجعــة  ــج المحلــي اإلجمال النات
تقديــرات المــدى المتوســط لمعــدالت النمــو فــي ضــوء التطــورات الماليــة واالقتصاديــة 

المحليــة والعالميــة.

فــي ظــل حالــة عــدم اليقيــن المصاحبــة للجائحــة وأثرهــا علــى أســواق النفــط العالميــة التــي 	 
أثــرت بشــكل مباشــر علــى مســتهدفات ومتطلبــات الماليــة العامــة وباألخــص اإلنفــاق 
الحكومــي، باإلضافــة إلــى تأثيــر اإلجــراءات االحترازيــة والمبــادرات التحفيزيــة التــي اتخذتهــا 
الحكومــة منــذ بدايــة األزمــة والتــي شــملت اإلعفــاءات والتأجيــل فــي ســداد الرســوم 
والضرائــب لدعــم القطــاع الخــاص، ســعت الحكومــة إلــى إيجــاد مصــادر ذات إيــراد منتظــم 
وأكثــر اســتقرارًا لمواجهــة األثــر الســلبي لألزمــة علــى جانــب اإليــرادات مــن خــال زيــادة نســبة 
ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15 اعتبــارًا مــن شــهر يوليــو مــن عــام 2020م 
وكذلــك الزيــادة فــي الرســوم الجمركيــة لعــدد مــن الســلع التــي بــدأ تطبيقهــا فــي 20 يونيــو 
مــن عــام 2020م، مــع اســتمرار تطبيــق المبــادرات وفــق مــا ســبق اإلعــان عنــه علــى جانــب 
ــرادات لعــام 2020م حوالــي 770   اإليــرادات، وعليــه فمــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــــي اإليــ
مليــار ريــال بانخفــاض نســــبته %16.9 مقارنــــة بالعــام الســابق، كمــا ُيقــدر أن تبلــغ اإليــرادات 
حوالــي 846 مليــار ريــال فــي العــام 2021م، ومــن الُمقــدر أن تنمــو علــى المــدى المتوســط 

إلــى أن تصــل إلــى حوالــي 928 مليــار ريــال فــي العــام 2023م.  

عملــت الحكومــة خــال الفتــرة الماضيــة علــى الموازنــة بيــن متطلبــات زيــادة النفقــات خــال 	 
تلــك المرحلــة وبيــن ضمــان الحفــاظ علــى االســتقرار المالــي واالســتدامة الماليــة فــي ظــل 
مــا تشــهده المرحلــة مــن تراجــع فــي أســعار النفــط واإليــرادات المتحققــة لتمويــل اإلنفــاق، 
وذلــك مــن خــال المراجعــة المســتمرة ودراســة الخيــارات المتاحــة لتحقيــق هــذا التــوازن، 
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حيــث ركــزت الميزانيــة خــال العــام علــى اتخــاذ أكثــر اإلجــراءات ماءمــة لتطــورات األوضــاع 
وأفضــل الخيــارات الممكنــة واألقــل أثــرًا اقتصاديــًا واجتماعيــًا مــن الخيــارات األخــرى، ومنهــا 
إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل لبعــض بنــود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية لعــدد مــن الجهــات 
الحكوميــة للعــام المالــي 2020م، إضافــة إلــى إيقــاف بعــض اإلجــراءات االســتثنائية التــي 
ــن  ــدءًا م ــة ب ــاء المعيش ــدل غ ــل ب ــابقة مث ــة س ــروف اقتصادي ــة ظ تــم إقرارهــا لخدم

ــام 2020م.  ع ــو ل ي ون ــهر ي ش

كمــا تــم اســتحداث »مخصــص مواجهــة األزمــات« إلعــادة توجيــه المبالــغ المخصصــة فــي 	 
الميزانيــة إلــى بنــود أخــرى لدعمهــا لمواجهــة األزمــة الحاليــة وإطــاق عــدد مــن المبــادرات 
مثــل دعــم القطــاع الصحــي وبرامــج منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة كدعــم رواتــب 
موظفــي القطــاع الخــاص ودعــم العامليــن بشــكل مباشــر والذيــن ليســوا تحــت مظلــة أي 
شــركة ومســجلين لــدى الهيئــة العامــة للنقــل فــي أنشــطة نقــل الــركاب وتحمــل الحكومــة 

مــن خــال نظــام )ســاند( %60 مــن رواتــب موظفــي القطــاع الخــاص الســعوديين.

نتيجــة لإلجــراءات المتخــذة مــن إنفــاق إضافــي علــى الميزانيــة المعتمــدة لمواجهــة األزمــة 	 
ورغــم الســعي لتحقيــق وفــر فــي بعــض النفقــات، ُيتوقــع ارتفــاع إجمالــي النفقــات لعــام 
ــى 1,068  ــال ليصــل إل ــار ري ــة المعتمــدة البالغــة 1,020 ملي 2020م عــن مســتوى الميزاني
مليــار ريــال، حيــث تســعى الحكومــة إلــى تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتوجيهــه لدعــم القطاعــات 
ذات األولويــة واألكثــر تضــررًا، والمحافظــة علــى ســامة المواطنيــن والمقيميــن وســداد 

مســتحقات القطــاع الخــاص. 

تنتهجهــا 	  التــي  العامــة  الماليــة  سياســات  2021م  لعــام  النفقــات  مســتويات  تعكــس 
المملكــة فــي االســتمرار بالصــرف علــى النفقــات المخطــط لهــا ســابقًا لدعــم مســتهدفات 
رؤيــة المملكــة 2030، واســتمرار الصــرف علــى الجهــود المبذولــة لمواجهــة الجائحــة حســب 
متطلبــات المرحلــة، مــع ضمــان مرونــة كافيــة فــي التعامــل مــع التغيــرات الماليــة الســريعة 
فــي حــال حدوثهــا خــال العــام 2021م، باإلضافــة إلــى إتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام 
القطــاع الخــاص والصناديــق للمشــاركة فــي مشــاريع تطويــر البنــى التحتيــة. وُيقــدر أن تبلــغ 
النفقــات حوالــي 990 مليــار ريــال فــي العــام 2021م وأن تبلــغ 941 مليــار ريــال فــي العــام 

2023م.
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ٌتعنــى الحكومــة باالســتقرار المالــي واالســتدامة الماليــة مــن خــال الحفــاظ علــى االنضبــاط 	 
المالــي ورفــع كفــاءة اإلنفــاق، ورغــم ذلــك ُيتوقــع أن تــؤدي أزمــة الجائحــة إلــى أن يبلــغ عجــز 
الميزانيــة العامــة نحــو %12 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي للعــام الحالــي ولكــن مــع معاودة 
االنخفــاض ليصــل إلــى نحــو %5.1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2021م، وذلــك 
ــز كفــاءة واســتمرار اإلنفــاق علــى مبــادرات  اســتجابًة لمتطلبــات المرحلــة مــع مراعــاة تعزي
وبنــود منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة ومواصلــة تنفيــذ مشــاريع وبرامــج تحقيــق 
الرؤيــة فــي المــدى المتوســط، ومــن المتوقــع أن يســتمر تراجــع العجــز تدريجيــًا ليصــل إلــى 

نحــو %0.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عــام 2023م.

كمــا يتوقــع أن يصــل إجمالــي الديــن العــام فــي عــام 2020م إلــى نحــو 854 مليــار ريــال وهــو 	 
مــا نســبته %34.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، ومــن المتوقــع أن يتــم الحفــاظ علــى 
رصيــد االحتياطيــات الحكوميــة فــي نهايــة العــام حســب الميزانيــة المعتمــدة عنــد 346 

مليــار ريــال أي مــا نســبته %14 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه تــم رفــع ســقف نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 	 
المــدى  علــى  النســبة  تلــك  إلــى  الوصــول  عــدم  المتوقــع  ومــن   ،50% إلــى   30% مــن 

المتوســط.

ُتمّكــن ميزانيــة عــام 2021م تنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة الداعمــة لتوجهــات 	 
رؤيــة المملكــة 2030 ومواصلــة العمــل علــى تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات 
التابعــة لهــا بمــا ُيســهم فــي تحقيــق العوائــد المرجــوة منهــا. كمــا أولــت الحكومــة اهتمامــًا 
بجهــود دعــم الخدمــات ومنظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة للمواطنيــن. وتعطــي 
الحكومــة اهتمامــًا خاصــًا بتحســين اإلدارة الماليــة فــي القطــاع العــام لضمــان فاعليتهــا فــي 

تحقيــق المســتهدفات االســتراتيجية.
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واالقتصادية في العام 2020م
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أ/ تطورات االقتصاد العالمي

    نمو االقتصاد العالمي
يواجــه االقتصــاد العالمــي تحديــات جّمــة جراء األزمة العالمية بســبب أزمة »كوفيد-19« 
والتــي انعكســت علــى أداء النصــف األول مــن العــام 2020م مــع عــدم توقــع حــدوث 
تعــاٍف كامــل خــال العــام القــادم واســتمرار المخاطــر المرتفعــة. فمــن المتوقــع، حســب مــا 
نشــر صنــدوق النقــد الدولــي لتقديراتــه فــي تقريــر آفــاق االقتصــاد العالمــي لشــهر يونيــو 
مــن العــام 2020م، انكمــاش االقتصــاد العالمــي بنســبة %4.9 فــي عــام 2020م، وأن 
التعافــي مــن االنكمــاش ســيكون أبطــأ مــن التوقعــات الســابقة، كمــا توقــع الصنــدوق أن 
ينمــو االقتصــاد العالمــي فــي عــام 2021م بنســبة %5.4، حيــث مــن المتوقــع أيضــا أن 
يــزداد االســتهاك بالتدريــج فــي عــام 2021م وأن يتحســن االســتثمار، وإن ظــل منخفضــًا 
نســبًيا. وتشــير تنبــؤات الصنــدوق إلــى ارتفــاع طفيــف في الناتــج المحلي اإلجمالــي العالمي 
لعــام 2021م ككل مقارنــة بمســتواه فــي 2019م، مــع التأكيــد علــى أن هنــاك حالــة عــدم 
يقيــن حيــال التوقعــات، وأن النمــو االقتصــادي ســيعتمد علــى معــدالت انتشــار العــدوى 

واإلجــراءات االحترازيــة وأحــوال األســواق الماليــة. 

حــدوث  الصنــدوق  ويتوقــع  األزمــة.  تبعــات  مــن  االقتصــادات  أغلــب  عانــت  وقــد 
خســائر كبيــرة فــي االســتهاك الخــاص خــال العــام 2020م لعــدة أســباب أهمهــا تضــرر 
ســوق العمــل، وإجــراءات تقييــد الحركــة، باإلضافــة إلــى الرغبــة فــي زيــادة االدخــار لــدى 
المســتهلكين. وتشــير إحصــاءات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى تراجــع فــي ســاعات العمــل 
حــول العالــم. ففــي الربــع الثانــي مــن العــام 2020م تراجعــت ســاعات العمــل بنحــو 14% 
مــا يعــادل نحــو 400 مليــون وظيفــة بــدوام كامــل، مقارنــًة بالربــع الرابــع مــن العــام 2019م.

المحلــي  الناتــج  تراجــع  الجائحــة،  مــن  الــدول  اقتصــادات  لتأثــر  المثــال  فعلــى ســبيل 
اإلجمالــي لمنطقــة اليــورو المؤلفــة مــن 19 دولــة بنســبة %11.8 خــال الربــع الثانــي مقارنة 
بالربــع األول مــن عــام 2020م بحســب إحصــاءات أصدرتهــا وكالــة اإلحصــاءات األوروبيــة 
الرســمية. بينمــا تراجــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي لمنطقــة اليــورو بنســبة %14.7 خــال 

الربــع الثانــي مقارنــة بالفتــرة نفســها مــن عــام 2019م.

ــا فــي  ــة أن تتســبب جائحــة كورون كمــا توقعــت منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمي
ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي كثيــر مــن دول العالــم المتقــدم إلــى مــا فــوق المســتويات 

التــي تســببت فيهــا األزمــة الماليــة العالميــة عــام 2008م. 
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2020*20182019معدالت النمو
توقعات

*2021
توقعات

%5.4%4.9-%2.9%3.6االقتصاد العالمي

%4.8%8.0-%1.7%2.2اقتصــادات الدول المتقدمة

%5.9%3.0-%3.7%4.5اقتصــادات األســواق الصاعدة والدول النامية

%4.5%8.0-%2.3%2.9 الواليــات المتحــدة االمريكية

%8.2%1.0%6.1 %6.7الصين

%2.4%5.8-%0.7%0.3اليابان

%6.0%4.5-%4.2%6.1الهند 

%6.0%10.2-%1.3%1.9منطقة اليورو

التضخم

%1.1%0.3%1.4%2.0التضخــم في اقتصــادات الدول المتقدمة

%4.5%4.4%5.1%4.8التضخــم فــي األســواق الصاعدة والدول النامية
المصــدر: تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي - آفاق االقتصــاد العالمي – يونيو 2020م

* توقعــات صنــدوق النقــد الدولي لشــهر يونيو 2020م

االقتصــاد  فــإن  »كوفيــد-19«،  جائحــة  مــن  الناتجــة  الســلبية  المخاطــر  علــى  عــاوًة 
العالمــي معــرض لعقبــات أخــرى مثــل تزايــد التوتــر التجــاري، إضافــًة إلــى انخفــاض التضخــم 
وارتفــاع الديــون خصوصــَا فــي اقتصــادات الــدول المتقدمــة، والــذي قــد ينتــج عنــه ضعــف 
الطلــب الكلــي لفتــرات متواصلــة، وصعوبــة إدارة الديــن ممــا يشــكل عبئــًا أكبــر علــى النشــاط 

االقتصــادي العالمــي.

ومــع تطــور حــدة اآلثــار الســلبية االقتصاديــة لجائحــة »كوفيــد-19« واإلغــاق الكامــل 
لبعــض الــدول، بــادرت كثيــر مــن الحكومــات بتطبيــق سياســات تحفيزيــة، وتعزيــز إمداداتهــا 
وحــاالت  البطالــة،  مســتوى  ارتفــاع  مــن  والحــد  مواطنيهــا،  لحمايــة  الطارئــة  الحيويــة 
األنشــطة  لكثيــر مــن  الحــاد  االنكمــاش  العامــة، ومــع  الماليــة  اإلفــاس. فعلــى جانــب 
االقتصاديــة وتراجــع اإليــرادات الحكوميــة، إلــى جانــب تزايــد اإلنفــاق العــام والدعــم الكبيــر، 
ارتفعــت الضغــوط علــى الماليــة العامــة حيــث تشــير بيانــات النصــف األول مــن العــام الجــاري 
إلــى ارتفــاع الديــون وانخفــاض االحتياطيــات، كمــا تشــير التوقعــات إلــى تجــاوز الديــن العــام 
العالمــي نســبة %100 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لعــام 2020م. وفــي ظــل اإلغــاق 
الكامــل فــي كثيــر مــن البلــدان، ركــزت بعــض الــدول علــى تخفيــف اإلجــراءات االحترازيــة 
لدعــم التعافــي االقتصــادي، رغــم اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن بشــأن احتــواء الجائحــة. وقــد 
قامــت مجموعــة دول العشــرين برئاســة المملكــة منــذ بدايــة األزمــة بتطبيــق حــزم تحفيزيــة 
بنحــو 11 تريليــون دوالر أمريكــي لتخفيــف آثــار الجائحــة، إضافــة إلــى مبــادرة تعليــق خدمــة 

.)DSSI( الديــن
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أسواق النفط العالمية

شــهر  نهايــة  حتــى  2020م  العــام  بدايــة  منــذ  )برنــت(  النفــط  أســعار  متوســط  بلــغ 
ــرة نفســها  ــل 64.9 دوالر للبرميــل خــال الفت أغســطس حوالــي 41.2 دوالر للبرميــل مقاب
مــن العــام الســابق، وبلــغ متوســط إنتــاج المملكــة مــن النفــط 9.33 مليــون برميــل يوميــًا 

مقابــل 9.84 مليــون برميــل يوميــًا فــي الفتــرة نفســها مــن العــام الســابق.

وتســيطر علــى أســواق النفــط حالــة مــن الحــذر وعــدم اليقين فــي ظل تقاريــر المنظمات 
والبنــوك العالميــة التــي تتوقــع انكمــاش االقتصــاد العالمــي بســبب جائحــة »كوفيــد-19«، 
ــران  ــة ووقــف الطي ــدول نشــاطاتها االقتصادي ــر مــن ال ــًا مــع إيقــاف كثي ــك تزامن ــي ذل ويأت
الدولــي. وشــهدت أســـواق النفـــط تقلبـــات كبيـــرة خـــال العـــام 2020م، وتراوحـــت أســـعار 
خــام برنـــت بيـــن أكثـــر مـــن 63.8 دوالر للبرميـــل فــي شــهر ينايــر لتعــود وتنخفــض إلـــى حوالــي 
18.4 دوالر للبرميــل فــي شـــهر أبريــل، ثــم تحســنت إلــى أن بلغــت 44.7 دوالر للبرميــل فــي 

نهايــة شــهر أغســطس مــن العــام الجــاري. 

وفيمــا يتعلــق باإلنتــاج، تشــير تقاريــر منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط )أوبــك( إلــى التــزام 
ــاج النفــط الخــام للمملكــة منــذ بدايــة  المملكــة باتفاقيــات اإلنتــاج حيــث بلــغ متوســط إنت
ــًا(، بتراجــع مقــداره  العــام 2020م حتــى نهايــة شــهر أغســطس 9.33 مليــون برميــل )يومي
511 ألــف برميــل )يوميــًا( ونســبته %5.2 مقارنــًة بالفتــرة نفســها مــن العــام الســابق. ويأتــي 
ذلــك تتويجــًا للجهــود المبذولــة مــن دول األوبــك والمنتجيــن خارجهــا )أوبــك+( لدعــم 
اســتقرار أســعار النفــط تزامنــًا مــع تراجــع الطلــب العالمــي مــن النفــط بســبب جائحــة فيــروس 
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كورونــا المســتجد. فقــد نجحــت )أوبــك+( فــي أبريــل مــن العــام الجــاري فــي التوصــل التفــاق 
غيــر مســبوق يقضــي بخفــض اإلنتــاج بمقــدار 9.70 مليــون برميــل يوميــًا خــال شــهري مايــو 
ويونيــو مــن العــام 2020م، بمــا يضمــن ســحب نحــو %10 مــن إمــدادات النفــط العالمــي، 
وتــم االتفــاق علــى خفــض اإلنتــاج بعــد “يونيــو” بنحــو 8 ماييــن برميــل يوميــًا لمــدة 6 أشــهر 

حتــى نهايــة شــهر ديســمبر مــن العــام الجــاري.

المصــدر: تقريــر األوبك الصادر 14 ســبتمبر 2020م
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ب/ أداء االقتصاد المحلي

انعكســت أزمــة جائحــة »كوفيــد-19« بشــكل واضــح علــى أداء االقتصــاد المحلــي خــال 
النصــف األول مــن العــام الحالــي، ومــع تأثيــر أعلــى خــال الربــع الثانــي مــن العــام نتيجــة 
ــاء، باإلضافــة إلــى  ــة فــي مواجهــة الوب إجــراءات غلــق األنشــطة ضمــن اإلجــراءات االحترازي

االنخفــاض فــي مبيعــات وأســعار النفــط العالميــة.

ــرة النمــو خــال العــام  ــد اســتمرارًا لوتي ــأداء جي ــة العــام ب ــدأ االقتصــاد فــي بداي وقــد ب
الماضــي، حيــث أظهــرت نتائــج الربــع األول لعــام 2020م بحســب مــا نشــرته الهيئــة العامــة 
لإلحصــاء نمــوًا فــي الناتــج غيــر النفطــي بنســبة %1.6 مدفوعــًا بنمــو القطــاع الخــاص بنســبة 
ــذ  ــًة للجهــود التــي بذلتهــا المملكــة خــال األعــوام الســابقة فــي تنفي ــك نتيجــ %1.4 وذل
اإلصاحــات الهيكليــة التــي اســتهدفت تعزيــز معــدالت النمــو االقتصــادي وتنويــع القاعــدة 
االقتصاديــة وزيــادة التنافســية وتعزيــز دور القطــاع الخــاص. ومــع الحفــاظ فــي الوقــت 
نفســه علــى االســتقرار المالــي واالقتصــادي، حيــث عكســت العديــد مــن التقاريــر العالميــة* 
المؤشــرات كالتنافســية  مــن  عــدد  فــي  المملكــة  ترتيــب  تقــدم  الماضيــة  الفتــرة  خــال 

وممارســة األعمــال واالبتــكار والتطــور التكنولوجــي وغيرهــا.

إال أن أزمــة جائحــة »كوفيــد-19« واإلجــراءات المطبقــة لمواجهتهــا مثــل فــرض حظــر 
التجــول الجزئــي والكلــي وإغــاق الطيــران المحلــي والدولــي منــذ نهايــة شــهر مــارس أثــرت 
وبشــكل كبيــر علــى نتائــج األداء االقتصــادي للربــع الثانــي مــن العــام 2020م، حيــث تراجــع 
نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي الحقيقــي بحوالــي %7.0 فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020م 
مدفوعــًا بتراجــع الناتــج النفطــي الحقيقــي بنســبة %5.3 وكذلــك تراجــع الناتــج غيــر النفطــي 
الحقيقــي بنســبة %8.2 فــي حيــن شــهد القطــاع الخــاص انكماشــًا حــادًا بنســبة 10.1% 

خــال نفــس الفتــرة.

وبالنظــر إلــى أداء الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي خــال النصــف األول مــن العــام 
2020م، فقــد ســجل تراجعــًا بنحــو %4.0 نتيجــًة لانخفــاض فــي الناتــج النفطــي الحقيقــي 
بمعــدل %4.9 بســبب االســتمرار فــي خفــض إنتــاج النفــط حتــى نهايــة النصــف األول التزامــًا 
باتفاقيــة )أوبــك+(. فــي حيــن انكمــش الناتــج غيــر النفطــي الحقيقــي بنســبة %3.3 خــال 
النصــف األول مــن العــام متأثــرًا بأزمــة جائحــة »كوفيــد-19«. كمــا أظهــرت بيانــات النصــف 
األول مــن العــام 2020م تراجعــًا حــادًا للقطــاع الخــاص بنســبة %4.3 نتيجــة تراجــع مجمــل 

األنشــطة االقتصاديــة غيــر النفطيــة.

*تقريــر التنافســية العالمــي الصــادر عــن المعهــد الدولــي للتنميــة اإلداريــة، وتقريــر ممارســة األعمــال الصــادر عــن البنــك 
الدولــي، وتقريــر التقــدم والتنافســية الرقمــي.
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وتشــير البيانــات إلــى تراجــع نشــاط الصناعــات التحويليــة األخــرى بنســبة %6.6 خــال 
النصــف األول مــن عــام 2020م، فــي حيــن ســجل نشــاط الخدمــات الجماعيــة واالجتماعيــة 
والشــخصية انكماشــًا بنســبة %4.5 وكذلــك نشــاط التشــييد والبنــاء بنســبة %1.3، كمــا 
تراجــع كل مــن نشــاط تجــارة الجملــة والتجزئــة والمطاعــم والفنادق ونشــاط النقــل والتخزين 

واالتصــاالت بنســبة %6.7 و %6.1 علــى التوالــي. 

كمــا بــدأ تأثيــر جائحــة كورونــا جليــًا علــى أداء القطــاع الخارجــي، حيــث شــهد التبــادل 
التجــاري انخفاضــًا نتيجــة تطبيــق اإلجــراءات االحترازيــة علــى مســتوى العالــم، حيــث أظهــرت 
البيانــات المنشــورة مــن ِقبــل الهيئــة العامــة لإلحصــاء تراجعــًا فــي قيمــة الصــادرات الســلعية 
بنحــو %37.3 منــذ بدايــة عــام 2020م وحتــى شــهر يوليــو، كمــا تراجعــت قيمــة الــواردات 

الســلعية بمعــدل %17.5 للفتــرة نفســها. 

العديــد مــن  تنفيــذ  التأثيــر مــن خــال  الحــد مــن هــذا  الحكومــة علــى  وقــد عملــت 
المبــادرات التحفيزيــة منــذ بدايــة األزمــة والتــي شــملت علــى إعفــاءات وتأجيــل ســداد 
الخــاص وذلــك  القطــاع  علــى  المالــي واالقتصــادي  األثــر  لتخفيــف  الرســوم والضرائــب 
لتمكينــه مــن االســتمرار والقــدرة علــى إدارة أنشــطته االقتصاديــة، إضافــًة إلــى مــا قامــت 
بــه مؤسســة النقــد العربــي الســعودي مــن مبــادرات لدعــم القطــاع المالــي وضــخ الســيولة 

فــي االقتصــاد. 

ــع الثالــث مــن  ــة الشــهرية خــال الرب وفــي ضــوء ذلــك، شــهدت المؤشــرات االقتصادي
ــًا  ــة تدريجي ــذ إعــادة الحركــة وفتــح األنشــطة االقتصادي العــام الحالــي تحســنًا ملموســًا من
فــي شــهر يونيــو الماضــي انعكســت علــى مؤشــرات االســتهاك والطلــب المحلــي وبعــض 
مؤشــرات اإلنتــاج، وعــادت العديــد مــن القطاعــات إلــى أنشــطتها بمســتويات أعلــى تدعمها 
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة لمســاندة األنشــطة االقتصاديــة وبمــا فــي ذلــك تمديــد 
بعــض اإلجــراءات التحفيزيــة لمــدة شــهر إضافــي خال شــهر يوليو الماضــي. كما كان للحرص 
فــي عــدم التســرع فــي فتــح األنشــطة حــدوث انحســار مســتمر فــي انتشــار الوبــاء ممــا 
ســاعد علــى العــودة التدريجيــة المســتمرة لألنشــطة االقتصاديــة دون اضطــرار للعــودة 

لإلجــراءات االحترازيــة وغلــق النشــاط مــرة أخــرى كمــا حــدث فــي بعــض الــدول األخــرى.

وقــد ســاهمت هــذه العوامــل مجتمعــة فــي توقــع أداء اقتصــادي أفضــل خــال النصف 
الثانــي مــن العــام يقلــل مــن حــدة التراجــع فــي النمــو االقتصــادي المتوقــع إلجمالــي العــام، 
وذلــك دون إغفــال الســتمرار المخاطــر المرتبطــة بالجائحــة وتأثيراتهــا العالميــة والمحليــة 

حتــى نهايــة العــام وإمكانيــة امتــداد تأثيرهــا لبعــض الفتــرات فــي العــام القــادم.
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ومــن ناحيــة أخــرى، بنــاًء علــى بيانــات الهيئــة العامــة لإلحصــاء ســجلت معــدالت التضخــم 
بحســب مؤشــر أســعار المســتهلك متوســط نمو نســبته %2.3 حتى نهاية شــهر أغســطس 
2020م، مقارنــًة بتراجــع بنســبة %2.7 فــي المتوســط للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، 
وهــو ارتفــاع متوقــع مــع عــودة معــدالت التضخــم لمعدالتهــا الطبيعيــة نتيجــة انتهــاء تأثيــر 
ــة القيمــة المضافــة فــي عــام 2018م  ــى مــن تطبيــق ضريب ــة األول ــرة األســاس للمرحل فت
والتــي كانــت ســببًا رئيســًا لتحقيــق معــدالت نمــو ســالبة طــوال العــام الماضــي، كما شــملت 

تطبيــق الزيــادة فــي معــدل ضريبــة القيمــة المضافــة فــي بدايــة شــهر يوليــو 2020م.
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الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي القطاع غير النفطي الحقيقي القطاع النفطي الحقيقي
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النصف األول

تطورات الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي )%(

المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء

وبالنظــر إلــى توقعــات كامــل العــام 2020م، فمــن المتوقــع أن يســجل الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي الحقيقــي تراجعــًا بنســبة %3.8 أخــذًا بعيــن االعتبــار أداء المؤشــرات االقتصاديــة 
خــال النصــف األول مــن العــام، وتشــير التوقعــات إلــى بلــوغ التضخــم لكامــل العــام حوالــي 
%3.7 أخــذًا باالعتبــار األثــر المرتبــط بزيــادة نســبة ضريبــة القيمــة المضافــة، إضافــًة إلــى 
زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى بعــض المنتجــات. كمــا يتوقــع تأثــر بعــض أســعار الســلع 
المســتوردة نتيجــًة لإلجــراءات المطبقــة لمواجهــة الجائحــة فــي الــدول المصنعــة واختــال 
ساســل اإلمــداد العالميــة، بينمــا يمكــن أن يحــد مــن ذلــك التطــورات علــى جانــب الطلــب 

تأثــرًا بتداعيــات الجائحــة. 
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%31.7-390266اإليرادات األخرى

النفقات

%8.3-512469إجمالي النفقات

%2.3-422412المصروفات )النفقات التشغيلية(

%1.2-252249تعويضـــات العامليـــن

%526219.7الســلع والخدمـات

%101117.7نفقات تمويل

%23.9-1813اإلعانات

%12276.2المنح

%39.2-4528المنافع االجتماعية

%44463.9مصروفات أخرى

%36.4-9057األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

-143-6-عجز الميزانية

الدين واألصول 

%62882030.6الدين العام

%15.4-496420االحتياطيات الحكومية

تم تقريب األرقام التي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشرية

تطورات أداء المالية العامة للنصف األول من العام

المصــدر: وزارة المالية

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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جـ/ تطورات المالية العامة 

     العجز والدين العام 

شــهد عجــز الميزانيــة خــال عامــي 2018م و 2019م انخفاضــًا فــي مســتوياته نتيجــًة 
لجهــود الحكومــة فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق وتحقيــق أهــداف االســتدامة الماليــة. إال أنــه 
فــي ظــل التداعيــات االقتصاديــة والماليــة التــي أحدثتهــا جائحــة »كوفيــد-19« والتــي أثــرت 
ســلبًا علــى تقديــرات الماليــة العامــة لعــام 2020م، فمــن المتوقــع ارتفــاع نســبة عجــز 
الميزانيــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتبلــغ نحــو %12 مقابــل %4.5 فــي عــام 2019م، 

ويأتــي هــذا االرتفــاع متأثــرًا بشــكل رئيــس بالتراجــع فــي اإليــرادات.

ــج المحلــي  ــى نحــو %34.4 مــن النات ــن العــام إل ــي الدي       كمــا يتوقــع أن يصــل إجمال
اإلجمالــي بنهايــة العــام 2020م. ومــن المتوقــع أن يتــم الحفــاظ علــى رصيــد االحتياطيــات 
الحكوميــة فــي نهايــة العــام حســب الميزانيــة المعتمــدة عنــد 346 مليــار ريــال أي مــا يعــادل 
%14 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى تعديــل الســقف األعلــى للديــن 
العــام مــن %30 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى %50 )ومــن المتوقــع عــدم الوصــول 
إلــى تلــك النســبة علــى المــدى المتوســط(، وذلــك فــي ضــوء زيــادة االحتياجــات التمويليــة 
لمواجهــة أزمــة الجائحــة العالميــة وتأثيراتهــا الماليــة واالقتصاديــة، كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن عمليــة االقتــراض تتــم وفقــًا للحاجــة ضمــن نطــاق اســتراتيجية الديــن العــام والتــي تضمــن 

بقــاء مســتويات الديــن عنــد المعــدالت اآلمنــة التــي تحافــظ علــى االســتدامة الماليــة.
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عجز/فائض الميزانية والدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
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المصــدر: وزارة المالية
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اإليرادات

تأثــرت اإليــرادات الحكوميــة بشــكل ملحــوظ خــال العــام الجــاري 2020م نتيجة انخفاض 
اإليــرادات النفطيــة وغيــر النفطيــة علــى حــٍد ســواء. فقــد أدت المخاطــر الصحيــة المرتبطــة 
بجائحــة »كوفيــد-19« إلــى تغيــرات فــي ســلوك األفــراد مــع تطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة 
واالحترازيــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض ملحــوظ علــى حركــة النشــاط االقتصــادي انعكــس علــى 
غالبيــة القطاعــات االقتصاديــة. وتبــع ذلــك تطبيــق الحكومــة للمبــادرات التحفيزيــة بغــرض 
مســاندة القطــاع الخــاص والتــي شــملت بعــض اإلعفــاءات والتأجيــل فــي ســداد بعــض 
ــة. وفــي  ــر النفطي ــرادات غي ــى اإلي ــر عل ــادرات ممــا أث الضرائــب والرســوم وغيرهــا مــن المب
الوقــت نفســه تراجــع الطلــب العالمــي علــى النفــط نتيجــة توقــف األنشــطة االقتصاديــة 
فــي أغلــب دول العالــم، والهبــوط الحــاد فــي األســعار الــذي شــهدته األســواق العالميــة 
ــرادات  ــة مــن اإلي ــى الحصيل ــر هــذه العوامــل عل ــة األزمــة، ومــن المتوقــع أن تؤث ــذ بداي من
الحكوميــة لعــام 2020م. ولمواجهــة األزمــة ومتطلبــات المرحلــة حرصــت الحكومــة علــى 
القيمــة  نســبة ضريبــة  زيــادة  مثــل  واالســتقرار  باالنتظــام  تتســم  إضافيــة  مــوارد  توفيــر 
المضافــة مــن %5 إلــى %15 بدايــة مــن شــهر يوليــو لعــام 2020م ورفــع الرســوم الجمركيــة 
لبعــض الســلع اعتبــارًا مــن 20 يونيــو لعــام 2020م لتعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة، وبالتالــي 
تعويــض جانــب مــن االنخفــاض الحــاد المتوقــع فــي اإليــرادات النفطيــة ضمــن خطــط تنويــع 
اإليــرادات وتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة لتقليــل المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة علــى 

المدييــن المتوســط والطويــل.

مــن المتوقــع أن تؤثــر هــذه العوامــل علــى إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة لعــام 2020م، 
حيــث بلغــت اإليــرادات منــذ بدايــة العــام وحتــى شــهر يونيــو نحــو 326 مليــار ريــال بانخفــاض 
نســبته %35.6 عــن الفتــرة المماثلــة مــن العــام الماضــي. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن توقعــات 
ــاح اســتثنائية مــن اســتثمارات الحكومــة ضمــن  عــام 2020م تتضمــن تحصيــل توزيعــات أرب

اإليــرادات غيــر النفطيــة. 

فــي ضــوء هــذه المتغيــرات، مــن المتوقــع أن يبلــغ إجمالــي اإليــرادات غيــر النفطيــة فــي 
عــام 2020م حوالــي %18.2 كنســبة مــن الناتــج المحلــي غيــر النفطــي. كمــا تجــدر اإلشــارة 
إلــى أن متوســط اإليــرادات غيــر النفطيــة بلــغ حوالــي 294 مليــار ريــال ســنوًيا خــال الفتــرة 
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منــذ تنفيــذ اإلصاحــات فــي عــام 2017م حتــى عــام 2019م مقارنــة بمتوســط بلــغ 160 
مليــار ريــال ســنوًيا خــال الفتــرة منــذ عــام 2014م حتــى عــام 2016م. 

النفقات

فــي ظــل الظــروف االســتثنائية فــي العــام 2020م، أولــت الحكومــة أهميــة كبــرى إلــى 
تعزيــز كفــاءة اإلنفــاق وتوجيهــه لدعــم المجــاالت األكثــر إلحاحــًا لمواجهــة وتجــاوز األزمــة، 
عبــر اتخــاذ عــدد مــن اإلجــراءات االحترازيــة للمســاهمة فــي الحفــاظ علــى صحــة وحيــاة 
المواطنيــن والمقيميــن كونهــا األولويــة األســمى لحكومــة المملكــة. وفــي هــذا اإلطــار، 
تــم العمــل علــى توفيــر المتطلبــات الماليــة الازمــة لدعــم جاهزيــة القطــاع الصحــي والعمــل 
للمواطنيــن  المجانــي  العــاج  إلــى تقديــم  الفيــروس، باإلضافــة  انتشــار  الحــد مــن  علــى 
والمقيميــن والزائريــن والتوســع فــي عمليــات الفحــص، كمــا تــم إطــاق حــزم تحفيزيــة للحــد 
مــن اآلثــار الســلبية علــى منشــآت القطــاع الخــاص وذلــك بتوفيــر الســيولة الازمــة لتخفيــف 
األعبــاء عــن المنشــآت األكثــر تأثيــرًا فــي ظــل ظــروف األزمــة الحاليــة ومنهــا تحمــل الحكومــة 
%60 مــن رواتــب موظفــي القطــاع الخــاص الســعوديين بهــدف الحفــاظ علــى العمالــة 

وعــدم تســريحها مــن خــال برنامــج »ســاند«.
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ــات االســتراتيجية الداعمــة  ــة والوفــاء باألولوي ــات المرحل ــن متطلب ــة بي ودعمــًا للموازن
للمحافظــة علــى االســتقرار المالــي واالســتدامة الماليــة باعتبارهمــا ركيزتيــن أساســيتين 
للنمــو االقتصــادي المســتدام، وبهــدف عــدم تفاقــم االحتياجــات التمويليــة فــي ظــل مــا 
شــهدته المرحلــة مــن تراجــع فــي أســعار النفــط واإليــرادات المتحققــة لتمويــل اإلنفــاق؛ 
فقــد نجحــت الحكومــة، بعــد المراجعــة المســتمرة ودراســة الخيــارات المتاحــة، فــي تحقيــق 
التــوازن واالتســاق فــي السياســات بمــا يدعــم تحقيــق األولويــات. حيــث تــم خــال العــام 
ــد  ــر اإلجــراءات ماءمــة وأقلهــا ضــرًرا وأخفهــا حــدة، وشــمل ذلــك إلغــاء أو تمدي اتخــاذ أكث
أو تأجيــل لبعــض بنــود النفقــات التشــغيلية والرأســمالية للعــام المالــي 2020م. إضافــة 
إلــى إيقــاف اإلجــراء االســتثنائي الســابق لبــدل غــاء المعيشــة بــدءًا مــن شــهر يونيــو لعــام 
2020م. وتجــدر اإلشــارة إلــى اســتمرار اإلنفــاق علــى برامــج منظومــة الدعــم واإلعانــات 

ــة ومنهــا حســاب المواطــن. االجتماعي

وســعيًا لاســتمرار فــي تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات الداعمــة لهــا؛ فقــد بلــغ 
مــا تــم صرفــه علــى برنامــج اإلســكان حتــى نهايــة شــهر يونيــو مــن العــام الحالــي مــا نســبته 
%66.6 مــن إجمالــي الميزانيــة المعتمــدة للبرنامــج، مــن خــال اســتمرار تمويــل البرامــج 
والمبــادرات التــي تقدمهــا وزارة اإلســكان مثــل تطويــر برنامــج اإلســكان الميّســر، باإلضافــة 
إلــى مبــادرة الدعــم المالــي لمســتحقي الدعــم الســكني، وهــي مبــادرة تهــدف إلــى ســداد 
أربــاح التمويــل بنســب متفاوتــة عــن مســتحقي القــروض الســكنية التــي قــد تســتمر إلــى أكثر 
مــن 20 عامــًا. كمــا تــم اإلنفــاق علــى برنامــج التحــول الوطنــي بنســبة %64.5 مــن إجمالــي 
الميزانيــة المعتمــدة لــه حتــى نهايــة شــهر يونيــو مــن هــذا العــام، والــذي يهــدف إلــى تحقيــق 
التميــز فــي األداء الحكومــي، وتعزيــز الممكنــات االقتصاديــة، واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات 
المعيشــية. بينمــا شــهدت برامــج أخــرى خفــض فــي مســتويات اإلنفــاق مقارنــة بالميزانيــة 
المعتمــدة لهــا وذلــك تزامًنــا مــع اتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة؛ كمنــع التجمعــات ووقــف 

الســفر الدولــي وذلــك إلبطــاء انتشــار الوبــاء. 



أهــــــــم المســــتهدفـــــــات الماليــــــــــة 
فـــــــي والمؤشــرات االقتصاديــــــــــة 
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أ/  تقديرات المؤشرات االقتصادية للعام 2021م والمدى المتوسط

عــرض الجــزء الســابق أهــم التحديــات التــي تواجــه اقتصاد المملكة والخطــط والمبادرات 
مــع  المختلفــة،  وتبعاتهــا  للجائحــة  العالميــة  األزمــة  لمواجهــة  الحكومــة  تبنتهــا  التــي 
اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن حــول تداعيــات جائحــة »كوفيــد-19« والمــدة الزمنيــة المرتبطــة 
بهــا، وتوقــع اســتمرار ارتفــاع درجــة المخاطــر المحيطــة بهــا خــال العــام الجــاري وإمكانيــة 
اســتمرارها للعــام القــادم. فــي الوقــت نفســه، تواصــل الحكومــة تنفيــذ الخطــط الهادفــة 
للتنميــة والتنويــع والتحــول االقتصــادي مــع إعــادة ترتيــب بعــض األولويــات لزيــادة الكفــاءة 

والفاعليــة وتحقيــق أفضــل النتائــج الماليــة واالقتصاديــة. 

ــرات معــدالت النمــو  ــم مراجعــة تقدي ــة ت ــة والدولي فــي ضــوء هــذه التطــورات المحلي
التقديــرات  تشــير  حيــث  المتوســط،  والمــدى  2021م  لعــام  المملكــة  فــي  االقتصــادي 
األوليــة إلــى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي بنســبة %3.2 فــي عــام 2021م، 
التجــاري  الميــزان  وتحســن  االقتصاديــة،  األنشــطة  تعافــي  عــودة  بافتــراض  مدفوعــًا 
للمملكــة مــع الشــركاء الرئيســين نتيجــة لتخفيــف إجــراءات الحظــر، والتحســن فــي ساســل 
اإلمــداد العالميــة ممــا ســينعكس ايجابــًا علــى االقتصــاد المحلــي. ويتــم هــذا بالتزامــن 
مــع المبــادرات الحكوميــة األخــرى الداعمــة لاســتقرار المالــي، ومواصلــة الحكومــة تنفيــذ 
اإلصاحــات الهيكليــة متوســطة وطويلــة األجــل الهادفــة إلــى التنويع االقتصــادي وتحقيق 
االســتدامة الماليــة فــي إطــار رؤيــة المملكــة 2030، مــع التركيــز علــى تنميــة دور القطــاع 
الخــاص وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص االســتثمارية والمشــاركة فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
ليكــون المحــرك الرئيــس للنمــو االقتصــادي، باإلضافــة إلــى الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه 
صنــدوق االســتثمارات العامــة وصناديــق التنميــة األخــرى فــي تنفيــذ المشــاريع الكبــرى 

والتنمويــة الداعمــة لألنشــطة االقتصاديــة وفــرص العمــل.

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن التضخــم ســيبلغ %2.9 خــال عــام 2021م وذلــك 
ــة  ــم تنفيذهــا خــال العــام الجــاري مــع بداي ــي ت ــر بعــض اإلجــراءات الت ــراض تاشــي أث بافت
النصــف الثانــي مــن عــام 2021م، باإلضافــة إلــى النمــو الطبيعــي الســنوي فــي المســتوى 

العــام لألســعار. 
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تقديرات**توقعات**فعلـــي*

20192020202120222023

المؤشرات االقتصادية

%3.5%3.4%3.2%3.8-%0.3نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

2,9742,4822,8603,0413,231الناتــج المحلــي اإلجمالي اإلســمي )مليار ريال(

%6.3%6.4%15.2%16.5-%0.8نمــو الناتج المحلي اإلجمالي اإلســمي

%2.0%2.0%2.9%3.7%2.1-التضخم

تقديرات أبرز المؤشرات االقتصادية على المدى المتوسط

* المصــدر: الهيئــة العامة لإلحصاء
** تقديــرات أولية

)نســـبة مئويـــة مالـــم يذكر غير ذلك(
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1.    العجز والدين العام 

تعمــل السياســة الماليــة فــي المملكــة بشــكل داعــم لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة 
واالجتماعيــة المســتقبلية ومنهــا التحــول إلــى اقتصــاد عصــري مبنــي علــى أســس حديثــة 
التــي تحافــظ علــى  الماليــة  إطــار مــن االســتدامة  الوقــت ذاتــه فــي  ومتطــورة، وفــي 
المكتســبات وتضمن اســتمرارية واســتدامة النمو والتقدم االقتصادي وتوفير المتطلبات 
األساســية للمواطنيــن. وفــي هــذا اإلطــار وفــي ضــوء التطــورات الســابق عرضهــا، فمــن 
المقــدر الســماح بمســتويات أعلــى لعجــز الميزانيــة فــي عــام 2020م عمــا كان مخططــًا لــه 
ــًا بمســتويات العجــز علــى  قبــل األزمــة، إال أن السياســة الماليــة تســتهدف التراجــع تدريجي

المــدى المتوســط بمــا يدعــم البيئــة الماليــة المســتقرة المحفــزة لاســتثمار.

ب/ أهم المستهدفات المالية في العام 2021م والمدى المتوسط

تقديراتتوقعاتفعلـــي

20192020202120222023

المالية العامة

927770846864928إجمالي اإليرادات

1,0591,068990955941إجمالي النفقات

13-91-145-298-133-عجز الميزانية

%0.4-%3.0-%5.1-%12.0-%4.5-كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

6788549411,0161,029الدين العام

%31.8%33.4%32.9%34.4%22.8كنســبة من الناتــج المحلي اإلجمالي

تقديرات المالية العامة على المدى المتوسط

المصــدر: وزارة المالية

تــم تقريــب األرقــام التــي تظهر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية.

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(
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وســتعمل الحكومــة فــي الوقــت نفســه علــى اتبــاع سياســات مرنــة تقــوم بمواكبــة 
تلــك األزمــة  آثــار  التــي بدورهــا ُتســهم فــي تخفيــف  المســتجدات المحليــة والعالميــة، 
ومواجهتهــا بمســتوى عــال مــن الكفــاءة. كمــا ســتواصل الحكومــة العمــل علــى تقييــم 
المســتجدات واتخــاذ السياســات الماليــة المائمــة لرفــع األداء المالــي ولضمــان اســتدامة 
الماليــة العامــة علــى المدييــن المتوســط والطويــل. وفــي هــذا اإلطــار، تســعى الحكومــة 
إلــى الســيطرة علــى معــدالت عجــز الميزانيــة حيــث مــن المقــدر أن ينخفــض عجــز الميزانيــة 
إلــى نحــو %5.1 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2021م؛ يأتــي ذلــك اســتجابًة 
الســتكمال الجهــود الداعمــة لتعزيــز كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي وتحقيقــًا لمســتهدفات 
االنضبــاط المالــي بالتــوازي مــع االســتمرار فــي دعــم وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن خــال 
الــدور المنشــود لصنــدوق التنميــة الوطنــي وصنــدوق االســتثمارات العامــة فــي تطويــر 
وتنميــة العديــد مــن القطاعــات الواعــدة والحيويــة فــي االقتصــاد الســعودي. حيــث قدمت 
الصناديــق والبنــوك التنمويــة التابعــة تنظيميــًا لصنــدوق التنميــة الوطنــي العديــد مــن 
برامــج الدعــم والقــروض والمنتجــات التمويليــة المباشــرة وغيــر المباشــرة والتــي ســاهمت 
فــي زيــادة األثــر التنمــوي واالقتصــادي وخلــق العديــد مــن فــرص العمــل وإيجــاد فــرص 
اســتثمارية جاذبــة ومتنوعــة. كمــا ُيســتهدف أن يتراجــع العجــز فــي الميزانيــة تدريجيــًا علــى 
المــدى المتوســط ليصــل إلــى نحــو %0.4 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العــام 2023م. 

ــل. ــز االســتقرار واالســتدامة الماليــة علــى المدييــن المتوســط والطوي بمــا يحقــق تعزي

وقــد تــم تحديــد حجــم إصــدارات الديــن العــام فــي ضــوء السياســة الماليــة المتبعــة 
ــار الحفــاظ علــى معــدالت مســتهدفة مــن  لتلبيــة االحتياجــات التمويليــة، أخــذًا فــي االعتب
االحتياطيــات الحكوميــة تمثــل عنصــر أمــان فــي مواجهة المخاطر المســتقبلية. وعلى الرغم 
مــن ظــروف األزمــة الحاليــة، إال أن اســتراتيجية الديــن العــام التــي يشــرف علــى تنفيذهــا 
المركــز الوطنــي إلدارة الديــن رّكــزت علــى العديــد مــن الخطــوات لتطويــر وتعميــق أســواق 
الديــن المحليــة وتوســيع قاعــدة المســتثمرين ومــع ذلــك ســتظل األســواق الدوليــة أحــد 
المصــادر الرئيســية للتمويــل لضمــان وصــول المملكــة إلــى مختلــف أســواق الديــن وجــذب 
رؤوس األمــوال. ووفقــًا لاســتراتيجية المتبعــة ســوف يتــم التركيــز علــى إصــدارات الديــن 
ذات العوائــد الثابتــة وذلــك للحــد مــن مخاطــر تغيــر العوائــد، باإلضافــة إلــى مراعــاة الحفــاظ 
علــى متوســط آجــال اســتحقاق الديــن العــام البالــغ نحــو 8.7 ســنوات بنهايــة العــام 2019م 

للحــد مــن مخاطــر إعــادة التمويــل المســتقبلية.
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كمــا تســتهدف اســتراتيجية الديــن العــام تنويــع أدوات التمويــل مــا بيــن إصــدار الســندات 
والصكــوك باإلضافــة إلــى اســتمرار البحــث فــي أســواق ومنهجيــات تمويــل جديــدة مــن 
خــال التمويــل الحكومــي البديــل، والــذي يأتــي ضمــن اســتراتيجية الــوزارة لدعــم اســتمرارية 
واســتكمال المشــاريع التنمويــة الكبــرى فــي المملكــة، بمــا يســهم فــي زيــادة مشــاركة 
القطــاع الخــاص مــن خــال توفيــر التمويــل الــازم للمشــاريع فــي القطاعــات ذات األولويــة، 
وتشــجيع أصحــاب المشــاريع فــي القطــاع العــام والخــاص لتبنــي طــرق تمويليــة مشــابهة.

مــن المتوقــع أن يصــل إجمالــي الديــن العــام إلــى 941 مليــار ريــال )أي مــا نســبته 32.9% 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( فــي العــام 2021م، وأن يبلــغ نحــو 1,029 مليــار ريــال )أي مــا 

نســبته %31.8 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( فــي العــام 2023م.

2.    اإليرادات

تهــدف الحكومــة إلــى االســتمرار فــي تنميــة وزيــادة تنــوع مصادر اإليرادات غيــر النفطية 
لضمــان اســتدامة واســتقرار اإليــرادات، وذلــك مــن خــال مواصلــة تطبيــق المبــادرات التــي 
بــدأ تنفيذهــا الفتــرة الماضيــة، بمــا يســمح بتوفيــر مــوارد تســاهم فــي تنفيــذ خطــط التحــول 
االقتصــادي وتمويــل النفقــات ذات البعــد االجتماعــي. حيــث شــملت هــذه المبــادرات: 
ــة تطبيــق  ــه، ومواصل ــن وفــق مــا ســبق اإلعــان عن ــى الوافدي ــي عل ــل المال ــذ المقاب تنفي
ــى  ــة، إضافــة إل ــى األســعار المرجعي ــى الوصــول إل ــح التدريجــي ألســعار الطاقــة حت التصحي
عــدد مــن المبــادرات التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي العــام 2020م، والتــي تســتهدف ضمــان 
ــرادات غيــر النفطيــة فــي مواجهــة أزمــة »كوفيــد-19« وتتضمــن رفــع نســبة  اســتدامة اإلي
ضريبــة القيمــة المضافــة مــن %5 إلــى %15 اعتبــارًا مــن شــهر يوليــو مــن عــام 2020م 
وكذلــك الزيــادة فــي الرســوم الجمركيــة لعــدد مــن الســلع التــي بــدأ تطبيقهــا فــي 20 يونيــو 

مــن عــام 2020م.

وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن إجمالــي اإليــرادات فــي عــام 2021م ســيبلغ نحــو 
846 مليــار ريــال، بارتفــاع نســبته %9.8 عــن المتوقــع تحقيقــه فــي عــام 2020م مدعومــًا 
بتعافــي األســواق المحليــة والعالميــة. ومــن المقــّدر أن يســتمر إجمالــي اإليــرادات فــي 
عــام 2023م  بمتوســط نمــو ســنوي  ــال فــي ال ــار ري ي ــي 928 مل ــى حوال نمــو ليصــل إل ال

ــغ 6.4%. ل ب ي
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3.    النفقات 

المكتســبات  المحافظــة علــى  إلــى  2021م  المالــي  العــام  خــال  الحكومــة  تســعى 
االســتقرار  أهــداف  وتحقيــق  الماضيــة  الفتــرة  خــال  المتحققــة  واالقتصاديــة  الماليــة 
واالنضبــاط المالــي وكفــاءة اإلنفــاق. وفــي ضــوء ذلــك، فقــد تــم تقديــر النفقــات العامــة 
للدولــة للعــام 2021م بحوالــي 990 مليــار ريــال )تشــكل نحــو %34.6 مــن الناتــج المحلــي 

اإلجمالــي( وذلــك حســب ماتــم إعانــه فــي ميزانيــة عــام 2020م.

المملكــة  تنتهجهــا  التــي  العامــة  الماليــة  سياســات  النفقــات  مســتويات  وتعكــس 
فــي االســتمرار بالمحافظــة علــى األســقف المعتمــدة للنفقــات لعــام 2021م والمــدى 
المتوســط المخطــط لهــا ســابقًا فــي ميزانيــة العــام 2020م وذلــك مــن خــال التركيــز علــى 
أولويــات اإلنفــاق، مــع ضمــان مرونــة كافيــة فــي التعامــل مــع التغيــرات الماليــة الســريعة 
2020م  لعــام  المبذولــة فــي مواجهــة األزمــة  2021م اســتمرارًا للجهــود  العــام  خــال 

وحســب متطلبــات المرحلــة.

وستســتمر الجهــود خــال العــام القــادم وعلــى المــدى المتوســط لرفــع كفــاءة اإلنفاق، 
وتطويــر فاعليــة اإلنفــاق االجتماعــي لتحقيــق األهــداف االقتصاديــة واالجتماعيــة مــع 
االســتمرار فــي الصــرف علــى المشــاريع الكبــرى وبرامــج تحقيــق الرؤيــة ومنهــا برنامــج 
المخطــط  ومــن  المتوســط.  والمــدى  2021م  لعــام  الحيــاة  جــودة  وبرنامــج  اإلســكان 
االســتمرار فــي برامــج تنميــة القطــاع الخــاص مــن خــال حــزم التحفيــز فــي عــام 2021م 
وإتاحــة المزيــد مــن الفــرص أمــام القطــاع الخــاص للمشــاركة فــي المشــاريع االســتثمارية، 

ومشــاريع تطويــر البنــى التحتيــة.
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جـ/  أهم البرامج والمبادرات في العام 2021م والمدى المتوسط

اســتكمااًل لتنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة الداعمــة لتوجهــات رؤيــة المملكــة 
2030، ســيتم مواصلــة العمــل علــى تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات التابعــة لهــا 
خــال عــام 2021م وعلــى المــدى المتوســط؛ بمــا ُيســهم فــي تحقيــق العوائــد المرجــوة 
منهــا. كمــا تولــي الحكومــة األهميــة الســتمرار اإلنفــاق علــى برامــج تحقيــق الرؤيــة بالتــوازي 
مــع المراجعــة المســتمرة لهــا لضمــان فاعليتهــا فــي تحقيــق المســتهدفات االســتراتيجية. 
حيــث يســّلط هــذا الجــزء الضــوء علــى أبــرز توجهــات البرامــج والمبــادرات خــال العــام القــادم 
وعلــى المــدى المتوســط والتــي يتــم مــن خالهــا تحقيــق المســتهدفات االقتصاديــة، 
واالجتماعيــة، والماليــة. كمــا يتضمــن أبــرز المبــادرات الداعمــة لرفــع كفــاءة وفاّعليــة إدارة 

الماليــة العامــة.

منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية

ســّخرت حكومــة المملكــة الجهــود لمنظومة الدعم واإلعانــات االجتماعية للمواطنين، 
كمــا أولــت األهميــة لوضــع برامــج وقائيــة ُتمّكــن مــن الحمايــة المؤقتــة والداعمــة ألفــراد 
المجتمــع عنــد حاجتهــم خــال مرحلــة التحــول االقتصــادي. وســعيًا لتنميــة المــوارد البشــرية 
وتطويــر الكــوادر الوطنيــة تخصــص الحكومــة الحصــة األكبــر مــن المــوارد الماليــة لإلنفــاق 
علــى الصحــة والتنميــة االجتماعيــة، والتعليــم، بجانــب الحــرص علــى ضمــان مســتوى ســكني 
ــم للمواطنيــن مــن خــال اســتمرار اإلنفــاق علــى برنامــج اإلســكان. يأتــي ذلــك بجانــب  كري
تنفيــذ مبــادرات منظومــة الدعــم واإلعانات االجتماعية المباشــرة للمواطنين المســتحقين.

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030

تســعى المملكــة العربيــة الســعودية إلــى االلتــزام بتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة 
2030 ومواصلــة العمــل علــى إنجازهــا، مــع األخــذ فــي عيــن االعتبــار التحديــات االقتصاديــة 
التغييــرات  ببعــض  والقيــام  »كوفيــد-19«  جائحــة  عــن  الناتجــة  العالــم  يشــهدها  التــي 
التطويريــة فــي هيكلــة برامــج تحقيــق الرؤيــة. وتهــدف عمليــة المراجعــة إلــى إعــادة ترتيــب 
األولويــات بمــا يضمــن إكمــال مســيرة الرؤيــة وبرامجهــا التنفيذيــة فــي خلــق بيئــة محفــزة 
للنمــو االقتصــادي وبمــا يمكــن مــن تحقيــق العائــد المســتهدف الــذي ينعكــس علــى األداء 

االقتصــادي واالجتماعــي خــال األعــوام القادمــة. 
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ــادم كل  ق ــام ال ع ــا فــي ال يه ــز الحكومــة عل رك ــي ت ت رامــج ال ب ــة ال ــي فــي مقدم أت وي
ــي: ال ت مــن ال

برنامج اإلسكان

يهــدف البرنامــج إلــى تقديــم حلــول ســكنية تمّكــن األســر الســعودية مــن تملــك المنــازل 
المناســبة أو االنتفــاع بهــا وفــق احتياجاتهــم وقدراتهــم الماديــة وتحســين الظــروف لألجيال 
الحاليــة والمســتقبلية، وذلــك مــن خــال توفيــر حلــول تمويليــة مدعومــة ومائمــة بالتــوازي 
مــع زيــادة العــرض للوحــدات الســكنية بأســعار مناســبة، وتنفيــذ برامــج متخصصــة إلســكان 
الفئــات األكثــر حاجــة فــي المجتمع، وتطوير البيئة التشــريعية والتنظيمية لقطاع اإلســكان، 
وتعظيــم األثــر االقتصــادي منــه، وتعزيــز جاذبيته للقطاع الخاص وتنميــة المحتوى المحلي، 
ممــا يــؤدي إلــى خلــق مزيــد مــن فــرص العمــل وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة للمملكــة. حيــث 
تتمثــل أبــرز إنجــازات البرنامــج فــي المســاهمة فــي رفــع نســبة التملــك حيــث وصــل إجمالــي 
عــدد عقــود المنتجــات الســكنية التراكمــي إلــى نحــو 411 ألــف عقــد. وبلــغ إجمالــي القــروض 
العقاريــة القائمــة )التمويــل العقــاري( أكثــر مــن 371 مليــار ريــال. وسيســتمر البرنامــج فــي 
عــام 2021م فــي تمكيــن األســر الســعودية مــن تملــك مســاكنها ومواصلــة دعــم األســر 
األكثــر حاجــة للمســاكن وفــق نظــام االنتفــاع مــع التقــدم فــي تفعيــل المنصــات اإللكترونيــة 

للمســاهمة فــي خدمــة المواطــن والمطــور عــن بعــد.

برنامج جودة الحياة

يركــز البرنامــج علــى جعــل المملكــة مــكان أفضــل للعيــش للمواطنيــن والمقيميــن علــى 
ــة المــدن الســعودية  ــز مكان ــة تعزي ــاة لمواصل حــد ســواء. حيــث يســعى برنامــج جــودة الحي
ضمــن افضــل المــدن للعيــش فــي العالــم فــي المؤشــرات العالميــة المختلفــة، وســيركز 
البرنامــج علــى اســتكمال تنفيــذ المبــادرات الحاليــة وتحقيــق مســتهدفاتها. كمــا ســيتم 
التركيــز وإعطــاء األولويــة للمبــادرات ذات األثــر االجتماعــي واالقتصــادي األعلــى باإلضافــة 
إلــى تطويــر األنظمــة والتشــريعات المتعلقــة بتحســين جــودة الحيــاة. كمــا يتطلــع البرنامــج 
فــي المرحلــة المقبلــة إلــى تحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص وجــذب االســتثمارات فــي تنفيــذ 

المبــادرات وزيــادة اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة لتحســين جــودة الحيــاة.

ويطمــح البرنامــج علــى المــدى المتوســط إلــى أن تصبــح المملكــة رائــدة فــي المنطقــة 
مــن حيــث المشــاركة فــي المحافــل الدوليــة الكبــرى. باإلضافــة إلــى رفــع مســتوى البنيــة 

التحتيــة المتاحــة لألنشــطة الرياضيــة والترفيهيــة والثقافيــة والســياحية.  
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صندوق االستثمارات العامة

يســعى صنــدوق االســتثمارات العامــة لبنــاء محفظة اســتثمارية متنوعــة محلية ودولية 
ممــا يســهم فــي تعزيــز قــوة االقتصــاد الســعودي وتنويعــه تحقيقــًا لرؤيــة المملكــة 2030. 
حيــث حقــق الصنــدوق منــذ عــام 2015م نمــوًا ملحوظــًا بتضاعــف حجــم األصــول تحــت 
اإلدارة مــن 150 مليــار دوالر إلــى أكثــر مــن 360 مليــار دوالر فــي الربــع الثانــي مــن عــام 
ــًا  ــدوق عالمي ــز حضــور الصن ــادرة مســتقبل االســتثمار لتعزي 2020م. كمــا قــام بإطــاق مب
وإقليميــًا وتحويلهــا لمؤسســة فاعلــة ومؤثــرة علــى توجهــات االســتثمار العالميــة فــي 

ــة.  مختلــف القطاعــات االقتصادي

ــد مــن  ــر مــن 20 شــركة جديــدة تعمــل فــي العدي وعمــل الصنــدوق علــى تأســيس أكث
القطاعــات المحليــة الواعــدة، مثــل الترفيــه والســياحة، والصناعــات العســكرية، وتمويــل 
الشــركات الناشــئة، ويتــم العمــل حاليــًا علــى دراســة تأســيس وتطويــر 31 شــركة أخــرى فــي 

عــدة قطاعــات مختلفــة لدعــم االقتصــاد الوطنــي. 

كمــا أســهم الصنــدوق مــن خــال مجموعــة شــركاته فــي اســتحداث أكثــر مــن 11 ألــف 
وظيفــة مباشــرة وأكثــر مــن 5 آالف وظيفــة غيــر مباشــرة، وأكثــر مــن 88 ألــف وظيفــة فــي 
قطــاع المقــاوالت واإلنشــاءات، بمجمــوع بلــغ 104 ألــف وظيفــة. هــذا بجانــب مســاهمة 
الصنــدوق فــي دعــم وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة فــي القطاعــات الواعــدة، حيــث يقــدم 
الصنــدوق برنامجــًا مخصصــًا لتطويــر الخريجيــن أســهم فــي تطويــر 164 متخرجــًا، كمــا يتــم 
خــال العــام 2020م تطويــر وتأهيــل 125 شابًا/شــابًة، كمــا وفــرت شــركة القدية لاســتثمار 

80 منحــة دراســية فــي قطــاع الترفيــه. 

وسيســتمر الصنــدوق فــي توجهاتــه الراميــة لتنميــة وتنويــع اســتثماراته لتحقيــق عوائــد 
اقتصاديــة مرتفعــة محليــًا ودوليــًا، ومســاندة جهــود تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة 2030 
خاصــة فــي مجــاالت التنــوع االقتصــادي وفتــح آفــاق جديــدة أمــام القطــاع الخــاص وزيــادة 

معــدالت التشــغيل.

برنامج التخصيص

يســعى البرنامــج إلــى تمكيــن وتحفيــز القطــاع الخــاص ليســاهم فــي االســتثمار ويحقــق 
النمــو فــي االقتصــاد المحلــي. حيــث يطمــح إلــى زيــادة مســاهمة القطــاع الخــاص فــي 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن %40 إلــى %60 بحلــول عــام 2030م. كمــا يســتهدف تعزيــز 
المنافســة وتحســين الكفــاءة التشــغيلية والتجاريــة وتحقيــق الشــفافية والعدالــة فــي 
معامــات التخصيــص. عــاوة علــى ذلــك، يســعى البرنامــج إلــى تشــجيع رأس المــال الوطني 

وجــذب االســتثمارات الخارجيــة المباشــرة. 
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وخــال عــام 2020م، تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى مــن عمليــة تخصيــص قطــاع 
ــة بيــع كامــل الحصــص فــي الشــركتين األولــى  ــاج الدقيــق التــي شــملت عملي مطاحــن إنت
والثالثــة مــن شــركات المطاحــن األربعــة لمســتثمرين اســتراتيجيين مــن القطــاع الخــاص، 
وجــاري العمــل فــي الفتــرة القادمــة علــى االنتهــاء مــن المرحلــة الثانيــة مــن بيع أصول شــركة 
المطاحــن الثانيــة والرابعــة باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن طــرح مشــروع محطــة الشــحن الثانيــة 
بمطــار الملــك خالــد الدولــي بالريــاض ومينــاء الملــك عبدالعزيــز بالدمــام علــى مســتثمرين 
ــع  ــم االنتهــاء مــن طــرح وإرســاء عقــود مشــروعين فــي ينب ــاه ت دولييــن، وفــي قطــاع المي

والجبيــل لإلنشــاء والتشــغيل لمــدة 25 عامــًا.

كمــا يســتهدف برنامــج التخصيــص خــال العــام 2021م االســتمرار فــي طــرح مبــادرات 
وفــرص التخصيــص ودعــم مشــاريع الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى المســتوى 
المحلــي والدولــي.  ومــن أبــرز المبــادرات، المشــاريع التــي يتــم تمويلهــا بالكامــل مــن القطــاع 
الخــاص فــي القطــاع الصحــي باإلضافــة إلــى جــذب االســتثمارات الخاصــة لتمويــل وتطويــر 
المبانــي التعليميــة علــى أســاس الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. كمــا تشــمل 
ــاه والزراعــة، وقطــاع  ــادرات مشــاريع تخصيــص عــدة فــي كل مــن قطــاع البيئــة والمي المب

البلديــات، وقطــاع االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات.   

برنامج تطوير القطاع المالي

هــــو أحــــد البرامــــج التنفيذيــــة التــــي أطلقهــــا مجلــــس الشــــؤون االقتصاديــة والتنميــــة 
لتحقيــــق مســــتهدفات رؤيــــة المملكــــة 2030. ويتمحــــور دور البرنامــــج فــي تطويــر قطــاع 
مالــــي متنــــوع وفاعــــل لدعــــم تنميــــة االقتصاد الوطنــــي، وتنويــع مصــــادر الدخــل، وتحفيــز 
االدخار والتمويــــل واالستثمار، مــــن خــــال تطويــــر وتعميــــق مؤسســــات القطــــاع المالــــي، 

وتطويــــر األســواق الماليــــة.

وينبثـــق عـــن برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي ثاثة أهـــداف رئيسـة، وهـــي تطويـر سـوق 
ماليــــة متقدمــــة، وتمكيــــن المؤسســــات الماليــــة مــــن دعــم نمــو القطــــاع الخــاص، وتعزيــز 

مفاهيم التخطيـــط المالـــي. 

وخــال العـــام 2020م، تـــم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات مــن أبرزهــا منجــزات فــي 
التقنيــة الماليــة كالتصريــح لـــتسع شــركات تقنيــة ماليــة جديــدة لتقديــم الحلــول االدخاريــة 
لألفــراد والتمويــل الجماعــي بالديــن للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة للعمــل تحــت مظلــة 
البيئــة التجريبيــة التشــريعية، باإلضافــة إلــى صــدور القواعــد المنّظمــة ألعمــال وســاطة 
التأميــن اإللكترونيــة مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وفــي جانــب تطويــر 
الســوق الماليــة، تتمثــل أهــم اإلنجــازات فــي تدشــين المركــز الوطنــي لتســجيل بيانــات 
المشــتقات الماليــة، باإلضافــة إلــى إدراج أول صندوقــي مؤشــرات متداولــة تســتثمر فــي 

الصكــوك الحكوميــة. 
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مبادرات خطة تنمية القطاع الخاص )حزم التحفيز( 

اســتكمااًل للجهــود الداعمــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وبهــدف دعــم وتنميــة 
العديد من القطاعات الواعدة والحيوية في االقتصاد الســعودي، تســتمر جهود صندوق 
ــًا للصنــدوق فــي تقديــم العديــد مــن  التنميــة الوطنــي والبنــوك التنمويــة التابعــة تنظيمي
برامــج الدعــم والقــروض؛ بمــا ُيســهم فــي زيــادة األثــر التنمــوي واالقتصــادي وخلــق العديــد 
مــن الوظائــف وإيجــاد فــرص اســتثمارية جاذبــة ومتنوعــة. حيــث بلغ حجم القــروض المقدمة 
مــن مجموعــة الصناديــق والبنــوك التنمويــة خــال النصــف األول مــن العــام 2020م أكثــر 
مــن 13.4 مليــار ريــال واســتفاد منهــا أكثــر مــن 22 ألــف منشــأة في المملكــة، كما تم تقديم 
ــات ســواء للتوظيــف  ــن والمواطن عــدد مــن البرامــج األخــرى لدعــم األفــراد مــن المواطني
ــة لعــدد يفــوق الـــ  ــم الدعــم الســكني والقــروض االجتماعي أو التدريــب أو مــن خــال تقدي
154 ألــف فــرد. وســعيًا لتطويــر المنظومــة التنمويــة ولضمــان تكاملهــا فــي دعــم المســيرة 
التنمويــة فــي المملكــة، فقــد تــم خــال العــام 2020م أيضــًا إقــرار نظــام صنــدوق التنميــة 
الســياحية الجديــد، بجانــب دعــم تشــغيل بنــك التصديــر واالســتيراد الســعودي والبــدء فــي 
مشــروع إنشــاء كيــان قانونــي لتنميــة البنيــة التحتيــة )والــذي يعــّد مــن أهــم المشــاريع التــي 
ســتعطي تأثيــر تنمــوي كبيــر علــى المدييــن المتوســط والطويــل(. وســيتمر الصنــدوق فــي 
عــام 2021م فــي تنفيــذ خططــه لتعزيــز دور القطــاع الخــاص وتنميــة األنشــطة المختلفــة 

بمــا يدعــم النمــو والتنــوع االقتصــادي. 

ومنــذ صــدور األمــر الملكــي بتشــكيل لجنة ُتعنى باســتجابة الصناديــق التنموية لألوضاع 
الماليــة وعضويــة  وزيــر  برئاســة معالــي  2020م،  العــام  خــال  االســتثنائية  االقتصاديــة 
عــدد مــن الجهــات ذات العاقــة، بحيــث تتولــى اللجنــة تحديــد معاييــر وضوابــط تصميــم 
وتطبيــق المبــادرات وتفاصيلهــا باإلضافــة إلــى تحديــد المبالــغ التــي سُتســتخدم لدعــم 
هــذه المبــادرات مــن األمــوال المتوفــرة لــدى الصناديــق والبنــوك التابعــة لصنــدوق التنميــة 
الوطنــي باإلضافــة لبرنامــج كفالــة والهيئــة العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة. وفــي 
هــذا اإلطــار، دأب صنــدوق التنميــة الوطنــي بتوجيــه مــن اللجنــة علــى تحديــد مســار البرامــج 
والمبــادرات الازمــة ورصــد ميزانيــة بلغــت أكثــر مــن 22 مليــار ريــال لمجمــوع 19 برنامــج 
ومبــادرة لدعــم األفــراد ومنشــآت القطــاع الخــاص لتخفيــف األثــر الســلبي لألزمــة غيــر 
المســبوقة، حيــث بلغــت قيمــة الدعــم المقــدم مــن البرامــج والمبــادرات منــذ بدايــة جائحــة 
كورونــا فــي شــهر مــارس وحتــى منتصــف شــهر ســبتمبر أكثــر مــن 9.8 مليــار ريــال وقــد 

اســتفاد منهــا أكثــر مــن 211 ألــف فــرد وأكثــر مــن 16 ألــف منشــأة. 

كمــا تــم فــي العــام 2020م تقديــم الدعــم لمبــادرات خطــة تحفيــز القطــاع الخــاص 
عــن طريــق الجهــات الحكوميــة المنفــذة لهــا مثــل وزارة الماليــة، ووزارة اإلســكان، ووزارة 
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تــم توفيــر  2021م. كمــا  لعــام  للمبــادرات ذاتهــا  الدعــم  االســتثمار وغيرهــا وسيســتمر 
تســهيات لالتزامــات التــي ُعقــدت فــي األعــوام الســابقة وذلــك ألكثــر مــن 10 شــركات 
ضمــن مبــادرة »دعــم اســتدامة الشــركات«. كمــا ســيتم اســتكمال دعــم العســكريين ضمــن 
ــادرة »القــروض الســكنية للعســكريين فــي الخدمــة« خــال عــام 2021م. أيضــًا ســيتم  مب
الحكوميــة  الرســوم  لمبــادرة »اســترداد  النقديــة  التدفقــات  تحديــد خطــة  العمــل علــى 
للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة الجديــدة«، بجانــب االســتمرار فــي تحمــل الدولــة المقابــل 
المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة لمــدة خمــس ســنوات فــي المنشــآت الصناعيــة 

المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي اعتبــارًا مــن بدايــة شــهر أكتوبــر 2019م.

مبادرات تحسين اإلدارة المالية في القطاع العام

قامــت الحكومــة خــال األعــوام األربعــة الماضيــة بإصاحــات هيكليــة وجذريــة فــي 
إدارة الماليــة العامــة لتدعيــم الكفــاءة والفاّعليــة والشــفافية وفقــًا لرؤيــة المملكــة 2030.
ــز مســتوى اإلفصــاح  ــة العامــة، وتعزي ــر إدارة المالي وتعمــل الحكومــة علــى اســتمرار تطوي
والشــفافية بتبنــي أفضــل الممارســات الدوليــة. ودعمــًا لهــذا التوجــه ُيمكــن ســرد أبــرز 

المبــادرات والتوجهــات باآلتــي:

تطوير اإلطار المالي واالقتصادي

حرصــت وزارة الماليــة علــى تطويــر عمليــة إعــداد وإدارة الميزانيــة العامــة وفقــًا ألفضــل 
الممارســات، وبمــا يدعــم ويحقــق التــوازن بيــن أهــداف االســتقرار واالســتدامة المالية وبين 
تعزيــز النمــو االقتصــادي. كمــا تعتــزم الحكومــة االســتمرار فــي رفــع فاّعليــة اإلنفــاق وإعادة 
ترتيــب أولوياتــه لتحقيــق عائــد اقتصــادي واجتماعــي أعلــى، باإلضافــة إلــى االســتمرار فــي 
تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة ارتباطــًا بتحســن األداء االقتصــادي. وفــي هــذا الســياق، 
ــر إطــار مالــي واقتصــادي يتــم مــن خالــه مراعــاة األولويــات االســتراتيجية علــى  تــم تطوي

المــدى المتوســط وذلــك بتضميــن ُكٍل مــن البعديــن المالــي واالقتصــادي. 

كمــا ُيســاهم اإلطــار فــي تحســين عمليــة التنبــؤ حيــث يتضمــن قاعــدة بيانــات ماليــة 
واقتصاديــة تفصيليــة ُتمّكــن مــن بنــاء التوقعــات علــى المــدى المتوســط، وباالتســاق مــع 
األداء والتنبــؤات يتــم بشــكل مســتمر تقييــم آثــار التطــورات المحليــة والدوليــة والمخاطــر 
المرتبطــة بهــا علــى الجانــب المالــي واالقتصــادي. كمــا يتيــح اإلطــار قيــاس مــدى الحاجــة 
للتدخــل بــأدوات السياســة الماليــة لتحقيــق المســتهدفات الماليــة ورفــع التوصيــات بذلــك. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يهــدف اإلطــار إلــى المســاهمة بتطويــر عمليــة التنســيق بيــن الجهــات 
الحكوميــة فــي إعــداد التقديــرات علــى المــدى المتوســط؛ مــن خــال االســتمرار فــي تطويــر 
المهــارات واألدوات والنمــاذج االقتصاديــة المســتخدمة فــي التحليــل والتوقــع المالــي 

واالقتصــادي وتحليــل المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة.
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مبادرة تحقيق االستدامة المالية

لتحقيــق  واصاحــات  مبــادرات  عــدة  علــى  الحالــي  الوقــت  فــي  الحكومــة  تعمــل 
االســتدامة الماليــة وبنــاء إطــار ُينّظــم السياســة الماليــة علــى المدييــن المتوســط والطويل، 
وذلــك امتــدادًا لبرنامــج التــوازن المالــي الــذي تــم تطبيقــه منــذ عــام 2017م، تحــت مظلــة 

رؤيــة المملكــة 2030. 

وســيهدف هــذا المشــروع إلــى ضمــان الحفــاظ علــى االســتدامة الماليــة وأن يكــون 
داعمــًا للنمــو االقتصــادي مــن خــال التخطيــط المالــي علــى المــدى المتوســط. حيــث 
يتــم بحــث العمــل علــى وضــع قواعــد ماليــة لتحديــد مســتويات اإلنفــاق الحكومــي فــي 
الميزانيــة بعيــدًا عــن مســايرة التطــورات فــي أســواق النفــط العالميــة التــي تتســم بتقلبــات 
حــادة فــي بعــض األحيــان، وبمــا يقلــل مــن المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة، ويعــزز القــدرة 
علــى التعامــل مــع األزمــات، باإلضافــة إلــى تخطيــط أفضــل لمســتويات االســتثمار التــي 

تحقــق النمــو االقتصــادي الشــامل والمســتدام علــى المــدى الزمنــي األطــول.

مركز تنمية اإليرادات غير النفطية

يتوّلــى المركــز كل مــا يتعلــق بتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة بمــا ُيســهم فــي تحقيــق 
ــرادات غيــر  االســتدامة الماليــة والتنــوع فــي مصــادر الدخــل، حيــث يهــدف إلــى تنميــة اإلي
النفطيــة مــن خــال االســتمرار فــي تطبيــق مبــادرات ومنهجيــات موحــدة وملزمــة للجهــات 
الحكوميــة تهــدف إلــى تحســين إجــراءات تحصيــل إيــرادات تلــك الجهــات. كمــا ُيســاهم المركز 
فــي اقتــراح السياســات الماليــة لتنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة مــع عــدد مــن الجهــات 
الحكوميــة ذات العاقــة حيــث يتــم التنســيق مــع الجهــات وبرامــج تحقيــق الرؤيــة فــي شــأن 
المبــادرات المشــتركة، بمــا يضمــن توحيــد الجهــود ومنــع االزدواج، أخــذًا فــي االعتبار دراســة 

اآلثــار االقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة قبــل البــدء فــي تطبيــق المقترحــات.

وتذليــل  المعتمــدة،  المبــادرات  تنفيــذ  متابعــة  علــى  العمــل  فــي  المركــز  ويســتمر 
الصعوبــات التــي قــد تواجــه الجهــات الحكوميــة. والعمــل علــى تنفيــذ المبــادرات ذات 
اإليــراد غيــر النفطــي؛ وذلــك مــن خــال تطبيــق معاييــر لتقييــم المبــادرات غيــر النفطيــة 
ومــدى اســتمرارية المبــادرة وآليــة تطويرهــا ومراجعتهــا بشــكل دوري لتحقيــق األهــداف 

التــي يصبــو إليهــا المركــز.

مركز تحقيق كفاءة اإلنفاق

يعمــل مركــز تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق علــى تمكيــن ومســاندة الجهــات الحكوميــة فــي 
ــب  ــادرات، بجان ــذ هــذه المب ــة معوقــات تنفي ــر مبادراتهــا لرفــع كفــاءة اإلنفــاق، وإزال تطوي
اقتــراح التشــريعات واألنظمــة واألدوات وُأطــر العمــل الازمــة لضمــان اســتدامة كفــاءة 



36

اإلنفــاق بحســب أفضــل الممارســات والتجــارب المحليــة والدوليــة. ولتحقيــق ذلــك يســتمر 
المركــز فــي العمــل علــى عــدة مســارات رئيســة وهــي: 

•    مســار كفــاءة اإلنفــاق الرأســمالي: يقــوم المركــز مــن خالــه بوضــع المنهجيات العامة 
لترتيــب أولويــات اإلنفــاق مــن خــال توجيــه الصــرف للمشــاريع األعلــى احتياجــًا وأثــرًا، حيــث 
يهــدف المركــز حاليــًا إلــى العمــل مــع الجهــات األعلــى إنفاقــًا فــي الدولــة لتخطيــط محافــظ 
معتمــدة،  وحوكمــة  منهجيــات  وفــق  المتوســط  المــدى  علــى  الرأســمالية  مشــاريعها 
لتعزيــز شــفافية التعامــل بيــن الجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة وبحــث فــرص التخصيــص 
الحلــول، وعليــه  اســتدامة  الحكومــي وضمــان  اإلنفــاق  لرفــع كفــاءة  البديــل  والتمويــل 
فــإن المركــز قــام بتحديــد 6 جهــات حكوميــة ضمــن الجهــات األعلــى إنفاقــًا فــي الميزانيــة 
العامــة للدولــة وهــي )وزارة الصحــة، وزارة الداخليــة، وزارة التعليــم، وزارة البيئــة والميــاه 
والزراعــة، وزارة النقــل، أمانــة منطقــة الريــاض( وتــم توقيــع اتفاقيــة إلطــاق فريــق عمــل 
مشــترك لدعــم إدارة المشــروعات والتشــغيل والصيانــة فــي الجهــات العامــة للعمــل علــى 
الركائــز األساســية. كمــا يهــدف المركــز إلــى العمــل مــع هيئــات تطويــر المناطــق مــن خــال 
مشــاركتها فــي إعــداد خطــة العمــل لحــل تحديــات تمويــل مشــاريع التنميــة العمرانيــة فــي 
مــدن المملكــة، وســعيًا لتحقيــق ذلــك، تــم االتفــاق علــى اختيــار 3 مناطــق كنمــاذج تجريبيــة 
فيمــا يخــص تحديــد االحتيــاج للعشــرة أعــوام القادمــة وذلــك بالتنســيق والعمــل مــع هيئــة 

التطويــر للمنطقــة المختــارة والجهــات ذات العاقــة.

•    مســار كفــاءة اإلنفــاق التشــغيلي: يعمــل المركــز مــن خالــه علــى تطويــر منهجيــات 
واســتراتيجيات توضــح كيفيــة تحديــد االحتيــاج والكميــات والمواصفــات واألســلوب األمثــل 
للمشــتريات الحكوميــة، كمــا قــام المركــز بــدور أساســي فــي مســاندة وزارة الماليــة علــى 
تحديــث نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة الجديــد. ويواصــل المركــز العمــل علــى 
تقييــم النمــاذج المخصصــة للمنافســات بمــا يتوافــق مــع نظــام المنافســات والمشــتريات 

الحكوميــة الجديــد وتطويرهــا بحســب الحاجــة.

ــاء القــدرات وغــرس  •    مســار تمكيــن الجهــات الحكوميــة: ُيعنــى المركــز مــن خالــه ببن
فــرص  لتحديــد  العمــل  فــرق  ودعــم  الحكوميــة  الجهــات  لــدى  اإلنفــاق  كفــاءة  ثقافــة 
الوصــول إلــى أعلــى مســتويات كفــاءة اإلنفــاق، مــع المحافظــة علــى مســتوى الخدمــات 
لــدى الجهــات الحكوميــة؛ ويواصــل المركــز مــن خالــه فــي توفيــر الممّكنــات والمنهجيــات 
لمراجعــة اإلنفــاق وتحديــد فــرص الترشــيد. حيــث تُمــر الجهــات الحكوميــة بأربــع مراحــل فــي 
رحلتهــا للوصــول إلــى القــدرة علــى إيجــاد المبــادرات لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق والعمــل علــى 
تنفيذهــا بشــكل اســتباقي، وتشــمل هــذه المراحــل علــى مرحلــة اإلنشــاء، ومرحلــة التفعيــل، 

ومرحلــة التحســين، ومرحلــة االســتدامة.
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•    مســار كفــاءة مبــادرات رؤيــة المملكــة 2030: ُيعنــى المركــز بمراجعــة مبــادرات رؤيــة 
المملكــة 2030 وذلــك مــن خــال دراســات شــاملة الســتثمارات الدولــة بهــذه المبــادرات 
للتأكــد مــن فاعليتهــا وتحقيــق المســتهدفات المناطــة بهــا بكفــاءة عاليــة، حيــث يتطلــب 
ذلــك أن يعمــل المركــز علــى دراســة مــا يزيــد عــن 1200 مبــادرة للمرحلــة الحاليــة، باإلضافــة 

إلــى جميــع المبــادرات المعتمــدة بحســب إطــار العمــل الــذي تــم تطويــره واعتمــاده. 

إطار إدارة المخاطر المالية واالقتصادية

يأتــي مشــروع تطويــر إطــار إلدارة المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة بالتزامــن مــع مرحلــة 
التحــول الهيكلــي لاقتصــاد الســعودي وذلــك لمــا لــه مــن أهميــة فــي متابعــة وتقييــم 
انعــكاس المخاطــر الناتجــة عــن التطــورات الماليــة واالقتصاديــة ليــس فقــط على المســتوى 
المحلــي بــل علــى المســتوى العالمــي أيضــًا. حيــث ُيســاهم هــذا اإلطــار فــي تقييــم ومراقبــة 
اآلثــار المترتبــة علــى المؤشــرات االقتصاديــة والماليــة فــي المملكــة مــن خــال عــدد مــن 

النمــاذج الماليــة واالقتصاديــة باإلضافــة إلــى أداة مراقبــة أداء الماليــة العامــة.

كمــا ُيتيــح اإلطــار تحليــل ورصــد المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة بمــا ُيمّكــن مــن اقتــراح 
السياســة المناســبة لمواجهــة هــذه المخاطــر )بشــكل كمــي ونوعــي(، ويســمح بمراقبــة 

المخاطــر وإدارتهــا بشــكل شــامل ومركــزي. 

مركز اإلحصاءات المالية واالقتصادية

يمثــل إنشــاء مركــز اإلحصــاءات الماليــة واالقتصاديــة بــوزارة الماليــة دورًا مهمــًا وحيويــًا 
فــي دعــم الــوزارة لتحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية والتنســيق مــع المراكــز المماثلــة علــى 
المركــز  2030. ويدعــم  برؤيــة المملكــة  المتعلقــة  الدولــة لتحقيــق األهــداف  مســتوى 
تلبيــة  فــي  ويســهم  واالقتصاديــة،  الماليــة  السياســات  وتطويــر  إعــداد  فــي  الحكومــة 
فــي  الدوليــة  والثقــة  المالــي  واإلفصــاح  الشــفافية  تعزيــز  مثــل  المختلفــة  المتطلبــات 
المملكــة، كمــا ُيســهم فــي مســاندة السياســات الهادفــة لتحقيــق النمــو االقتصــادي 
المســتدام فــي ظــل القيــود الماليــة والمخاطــر المحيطــة باالقتصاديــن المحلــي والعالمــي.

الحديثــة  الماليــة  للبيانــات  الموثــوق  الرســمي  المصــدر  يكــون  أن  المركــز  ويهــدف 
والفوريــة فــي المملكــة. وتتركــز مهامــه بشــكل عــام علــى: التحقــق مــن صحــة وموثوقيــة 
البيانــات الماليــة واالقتصاديــة والحفــاظ عليهــا، وحوكمــة البيانــات لضمــان مســتوى عــاٍل 
مــن الجــودة، وتحليــل البيانــات لتكويــن رؤى واضحــة ألصحــاب القــرار. كمــا يهــدف المركــز 
إلــى تعزيــز الثقــة فــي جــودة واتســاق وموثوقيــة البيانــات الحكوميــة والوفــاء بمتطلبــات  
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الشــفافية فــي البيانــات الدوليــة ومعاييــر االفصــاح. ويوفــر المركــز وصــول ســهل وســلس 
إلــى البيانــات والتقاريــر الماليــة واالقتصاديــة عاليــة الجــودة للمختصيــن فــي الــوزارة؛ ممــا 
يدعــم عمليــة اتخــاذ القــرار، وكذلــك يتوفــر هــذا الوصــول ألصحــاب المصلحــة مــن الجهــات 
ــة  ــة، ويتــم ذلــك مــن خــال كــوادر بشــرية مؤهل ــة والجهــات والمنظمــات الدولي الحكومي

ــات. ــًا ومتخصصــة فــي مجــال علــم وتحليــل وتقنيــات البيان تأهيــًا عالي

منصة اعتماد 

تســتمر منصــة اعتمــاد فــي تقديــم مجموعــة متكاملــة مــن الخدمــات اآلليــة لــوزارة 
الماليــة وفقــًا لمســارات محــددة تخــُدم كافــة المســتفيدين، بمــا ُيمّكــن مــن التحــول الرقمي 
لخدمــات الــوزارة. حيــث تشــمل المنصــة مســارًا مخصصــًا للميزانيــة والتخطيــط ُيتيــح إعــداد 
وتنفيــذ الميزانيــة بشــكل إلكترونــي بيــن الجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة، كمــا ُتوفــر 
ــل ســوق  ــذي ُيقــدم عــددًا مــن الخدمــات مث المنصــة مســارًا للمنافســات والمشــتريات ال
اعتمــاد ُيتــاح مــن خالــه حركــة تعامــات مفتوحــة بيــن الجهــات الحكوميــة والقطــاع الخــاص، 
ــة،  ــة المــزادات اإللكتروني ــر آلي ــع الســلع والمنقــوالت عب كمــا ُتتيــح خدمــة مــزاد اعتمــاد بي
وتســتهدف رفــع مســتوى التنافســية بيــن المســتفيدين الراغبيــن بالشــراء. كمــا ُتقــدم 
المنصــة مســارًا مخصصــًا للبيانــات وذكاء األعمــال الــذي ُيتيــح للجهــات الحكوميــة اســتخدام 
قــدرات ذكاء األعمــال للحصــول علــى البيانــات والتقاريــر ودعــم اتخــاذ القــرارات الماليــة، 

ويســاعد ذلــك فــي تحليــل األداء ومراقبــة المؤشــرات. 

مشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس االستحقاق

فــي إطــار تحــول الجهــات الحكوميــة إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق، 
ــر األدلــة والممكنــات التــي  قامــت وزارة الماليــة خــال العاميــن 2018م و 2019م بتطوي
تدعــم مرحلــة التحــول، ومنهــا األدوات التــي تســاهم فــي رفــع كفــاءة موظفــي اإلدارات 
الماليــة بالجهــات الحكوميــة؛ وكان مــن أبــرز المنجــزات خــال العــام 2020م هــو إطــاق 
منصــة التدريــب اإللكترونيــة التــي تحتــوي على حقائــب تدريبية ُمرقمنة ُتمّكن المســتفيدين 
مــن كســب المعرفــة المرتبطــة بمحــاور التحــول إلــى المحاســبة علــى أســاس االســتحقاق، 
رائــدة  عالميــة  تجربــة  تعتبــر  التــي  االفتراضيــة  المحــاكاة  منصــة  إطــاق  إلــى  باإلضافــة 
تتميــز بهــا المملكــة وتعكــس الواقــع الفعلــي والعملــي للمعالجــات المحاســبية بالجهــات 
الحكوميــة بطريقــة ُتمّكــن المســتفيدين مــن اختبــار العمليــات والمعالجــات المحاســبية 

علــى بيئــة افتراضيــة. 
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وفــي نفــس العــام أيضــًا تــم تطويــر خطــة تنفيــذ التحــول إلــى أســاس االســتحقاق 
المحاســبي علــى مســتوى كافــة الجهــات الحكوميــة ضمــن اإلطــار الزمنــي المعتمــد لفتــرة 
التحــول، كمــا تــم البــدء بتهيئــة الجهــات الحكوميــة وإطــاق المبــادرات التــي تعكــس محــاور 
تحولهــا للمحاســبة علــى أســاس االســتحقاق مــن خــال تشــكيل فــرق عمــل بــوزارة الماليــة 

تحــت مســمى )شــركاء التحــول( لدعــم وتمكيــن ومتابعــة تنفيــذ تلــك المبــادرات.

أســاس  علــى  المبنيــة  المحاســبة  إلــى  الحكوميــة  الجهــات  تحــّول  نجــاح  ولضمــان 
االســتحقاق، تســعى وزارة الماليــة إلــى تفعيــل دور شــركاء التحــول فــي العــام 2021م 
وتمكينهــم مــن متابعــة وتنفيــذ المبــادرات المرتبطــة بالتحــول علــى مســتوى الجهــات 
الحكوميــة، ويــوازي ذلــك فــي العــام نفســه البــدء بتنفيــذ المبــادرات المركزية على مســتوى 
وزارة الماليــة والمرتبطــة بالتحــول كتفعيــل إدارة التغييــر والتدريــب والتطويــر والمبــادرات 
المرتبطــة بمحــاور التحــول األساســية والمتمثلــة باألعمــال المحاســبية وحصــر وتقييــم 
ــرات الاحقــة بعــد العــام 2020م وخــال المــدى المتوســط  األصــول. ويمتــد العمــل للفت
)ثــاث ســنوات( باســتمرار المبــادرات المرتبطــة بالتحــول إلــى أســاس االســتحقاق علــى 
ــة ومــن ثــم  ــاء المركــز المالــي للدول صعيــد الجهــات الحكوميــة ووزارة الماليــة مــن أجــل بن

القوائــم الماليــة الموحــدة كمــا فــي ديســمبر 2023م امتثــااًل لألمــر الســامي الكريــم. 

إدارة الخزينة

ينبثــق مشــروع حســاب إدارة الخزينــة مــن برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي أحــد البرامــج 
التنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030، حيــث يهــدف إلــى تحســين إدارة النقــد والســيولة 
ــة جميــع المصروفــات، إضافــة إلــى وضــع هيــكل  ــرادات، ومركزي ــز كافــة اإلي مــن خــال ترّك
كفــؤ لتمويــل المصروفــات. كمــا يهــدف إلــى تجنــب تراكــم األرصــدة النقديــة الراكــدة فــي 
الحســابات المصرفيــة الخاصــة بالجهــات الحكوميــة التــي ال تحقــق عائدًا لـــضمان إدارة النقد 
بشــكل فّعــال لتســهيل عمليــة التخطيــط المالــي، وضمــان كفــاءة التمويــل، وتحســين الرؤيــة 

المســتقبلية بجانــب تعزيــز الشــفافية للمــوارد الماليــة الحكوميــة.

كمــا ُيســاعد الحســاب فــي زيــادة فاّعليــة التحكــم فــي المــوارد الحكوميــة وتعظيــم 
زيــادة  بجانــب  االقتــراض  تكلفــة  فــي خفــض  وُيســهم  النفطيــة،  غيــر  اإليــرادات  مصــادر 
عوائــد اســتثمار األمــوال؛ مــن خــال االســتخدام الفّعــال لألرصــدة النقديــة الفائضــة وغيــر 
المســتغلة، والدعــم مــن أجــل تبســيط األعمــال وحركــة النقــد بيــن الحســابات باإلضافــة 
إلــى مراقبــة اإليــرادات وســهولة تحديــد وتحقيــق األهــداف وتســريع معالجــة المدفوعــات 

والنفقــات وعمليــات اتخــاذ القــرارات.
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وفــي العــام 2019م، تــم تصميــم النمــوذج التشــغيلي وتقييــم خيــارات األتمتــة وحلــول 
النظــام لحســاب الخزينــة الموحــد بجانــب بنــاء الهيــكل التنظيمــي وإعــداد خطــة التغييــر 
بنــاء وحــدة  علــى مســتوى الجهــات الحكوميــة وإغــاق المرحلــة األولــى مــن مشــروع 
الخزينــة. كمــا تــم إعــداد متطلبــات التطبيــق التجريبــي لحســاب الخزينــة الموحــد. وخــال 
العــام الحالــي 2020م تــم إنجــاز بنــاء وتطويــر النظــام التقنــي للخزينــة بنســبة %90 )ويتوقــع 
إطاقــه فــي منتصــف شــهر أكتوبــر مــن العــام نفســه( بجانــب البــدء بمشــروع إدارة التغييــر 
ــة(، واالنتهــاء  علــى مســتوى الجهــات المســتهدفة بالتطبيــق التجريبــي )4 جهــات حكومي
مــن ُكٍل مــن مشــروع المراجعــة القانونيــة ووثيقــة متطلبــات مشــروع حســاب الخزينــة مــع 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

ويتوّقــع خــال العــام القــادم 2021م ضــم 79 جهــة حكوميــة فــي حســاب الخزينــة 
والتشــغيل النهائــي للنظــام التقنــي للخزينــة، بجانــب االنتهــاء مــن المرحلــة األخيــرة لمشــروع 
بنــاء وتأســيس وحــدة الخزينــة بــوزارة الماليــة. وســيتم العمــل خــال المــدى المتوســط 
ــر  ــذكاء االصطناعــي فــي تطوي ــر النظــام التقنــي واالســتفادة مــن ال علــى تحســين وتطوي
األعمــال، بجانــب اكتمــال مبــادرة حســاب الخزينــة الموحــد بعــد تطبيــق مفهــوم الحســاب 

ــة. الموحــد علــى كافــة الجهــات الحكومي

اإلدارة العامة للرقابة المالية 

تهــدف مبــادرة دعــم وتطويــر أعمــال الرقابــة الماليــة إلــى تعزيــز القــدرة الرقابيــة بتنويــع 
أســاليب الرقابــة الماليــة – الســابقة للصــرف – لتتواكــب مــع أحــدث الممارســات العالميــة 
والتطــور التقنــي الــذي تشــهده األنظمــة الماليــة، وتحديــث نظــام الممثليــن المالييــن 
الصــادر عــام 1380هـــ عــن طريــق خلــق مزيــج رقابــي يهــدف إلــى تطويــر الرقابــة الماليــة 
الميدانيــة وتوفيــر األدوات المســاعدة للمراقبيــن المالييــن الميدانييــن إلنجــاز أعمالهــم 
بفاّعليــة. بجانــب اســتحداث إدارة ُتعنــى بالرقابــة علــى األنظمــة اإللكترونيــة ذات األثــر 
الــوزارة.  المالــي، لتتماشــى اإلجــراءات الرقابيــة مــع التحــول التقنــي الــذي تهــدف إليــه 
باإلضافــة إلــى تفعيــل مبــدأ الرقابــة الذاتيــة عــن طريــق بنــاء إدارة لتقييــم األطــر والضوابــط 
الرقابيــة فــي الجهــات الحكوميــة واســتحداث مشــاريع لتعزيزهــا فــي الجهــات الحكوميــة.

وحتــى الفتــرة المنصرمــة مــن العــام 2020م تــم االنتهــاء مــن التطبيــق التجريبــي للرقابــة 
نظــام »وثيــق« ألرشــفة  إطــاق  بجانــب  الدراســة،  الجهــات محــل  بعــض  علــى  الذاتيــة 
الماليــة  للحقــوق  المركــزي  النظــام  وتطويــر  النظاميــة،  والقواعــد  األحــكام  وفهرســة 
ــة علــى تعويضــات العامليــن، وتحديــث  ــم اســتحداث وحــدة تختــص بالرقاب )صــرف(، كمــا ت

نظــام الممثليــن المالييــن. 
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ــي  ــزام الرقاب ــم وااللت ــل إدارة التقيي ــع خــال العــام القــادم 2021م تفعي ومــن المتوّق
المســؤولة عــن تقييــم األطــر الرقابيــة وتفعيــل الرقابــة الذاتيــة فــي الجهــات الحكوميــة، 
بجانــب تفعيــل إدارة الرقابــة المركزيــة المســؤولة عــن تقييــم النظــم ذات األثــر المالــي، 
وتحليــل بياناتهــا. كمــا ســيتم العمــل مــع الجهــات الحكوميــة مــن خــال برنامــج إلدارة التغيير 

بهــدف تحســين ورفــع قدراتهــا الرقابيــة.


