
أداء الميزانية الفعلي
لنهايــــــة العــــــام المالــــي 2020م

تقريـــــــــــــــر



فهرس المحتوى

03مقدمة 

04الملخص التنفيذي

07أواًل: المؤشرات االقتصادية

09ثانيًا: أداء المالية العامة

09أ.    اإليرادات

13ب.    النفقات

19ج.   العجز والدين والتمويل



مقدمــة

تقــوم وزارة الماليــة بإصــدار تقريــر نهايــة 

العــام ألداء الميزانيــة الفعلــي لعــام 2020م 

وبمــا  المالــي  اإلفصــاح  لمبــادرات  دعمــًا 

المملكــة  رؤيــة  مســتهدفات  مــع  ينســجم 

2030، حيــث قامــت الــوزارة بعــدة مبــادرات 

فــي هــذا المجــال، وبشــكل أكبــر خــال الفتــرة 

الماضيــة مــن خــال إصــدار ونشــر تقاريــر دوريــة 

عــن األداء المالــي للميزانيــة العامــة للدولــة، 

وتطويــر مســتوى اإلفصــاح فــي السياســات 

التــي تقــوم بتنفيذهــا والتقاريــر  والمبــادرات 

الميزانيــة  بيــان  مثــل  بإصدارهــا  تقــوم  التــي 

العامــة للدولــة، وبيــان الميزانيــة التمهيــدي، 

إلــى  باإلضافــة  المواطــن،  نســخة  وكذلــك 

الربــع ســنوية. تقاريــر األداء 

 ويشــمل هــذا التقريــر اســتعراض بيانــات 

جانبــي  علــى  الفعلــي  األداء  ومؤشــرات 

العــام  خــال  واالقتصــاد  العامــة  الماليــة 

تطــورات  شــهد  والــذي  2020م،  المالــي 

كثيــرة مصاحبــة ألزمــة جائحــة »كوفيــد - 19« 

ألبــرز  اســتعراض  إلــى  باإلضافــة  العالميــة، 

أســباب االختافــات عــن التقديــرات المعتمدة 

2020م. المالــي  للعــام  للميزانيــة 

وستســتمر وزارة الماليــة فــي إعداد ونشــر 

التقاريــر التــي تعــزز الشــفافية واإلفصــاح فــي 

الماليــة العامــة مــع تقديــم شــرح للسياســات 

الــوزارة  تقــوم  التــي  والبرامــج  والمبــادرات 

بتبنيهــا وتنفيذهــا.
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الملخص التنفيذي

 وفـــي هـــذا اإلطـــار تـــم إعـــادة ترتيـــب أولويات 

بعـــض مجـــاالت اإلنفاق، وتنمية اإليـــرادات غير 

النفطيـــة، خاصـــًة في ظـــل ما شـــهدته المرحلة 

مـــن تدني في اإليـــرادات النفطيـــة نتيجة التأثير 

الســـلبي لألزمـــة علـــى أســـواق النفـــط، وعلـــى 

المبـــادرات  تطبيـــق  الحكومـــة  واصلـــت  إثرهـــا 

لتعزيـــز قدرة القطـــاع الصحي، واالســـتمرار في 

تنفيـــذ خطـــط التحـــول االقتصـــادي، باإلضافـــة 

إلـــى تمويـــل النفقـــات ذات البعـــد االجتماعـــي. 

كمـــا شـــملت هذه المبادرات رفع نســـبة ضريبة 

القيمة المضافـــة من %5 إلى %15 اعتباًرا من 

شـــهر يوليو من العـــام 2020م وكذلك الزيادة 

فـــي الرســـوم الجمركيـــة لعدد من الســـلع التي 

شــهد العــام المالــي 2020م تنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات الماليــة واالقتصاديــة 
والمبــادرات الهادفــة لمواجهــة جائحــة »كوفيــد - 19« ودعــم القطاعات والمجاالت 
األكثــر تأثــرًا لمواجهــة الظــروف االقتصاديــة االســتثنائية الناتجــة عــن هــذه األزمــة 
والتبعــات المصاحبــة لهــا مــن حالــة عــدم اليقيــن بطــول الفتــرة الزمنيــة المتــداد 
وحــّدة هــذه األزمــة. وقــد واجهــت الميزانيــة هــذه الظــروف الطارئــة مــن خــال رؤيــة 
ــة واتخــاذ اإلجــراءات  ــة الصحي ــات الرعاي ــر متطلب شــاملة تســتهدف التأكــد مــن توفي
الوقائيــة الضروريــة، وتقديــم الحوافــز لألنشــطة االقتصاديــة بمــا يدعــم اســتمرار 
نشــاطها والعمالــة بهــا وتقليــل األضــرار عليهــا، باإلضافــة إلــى اســتمرار الحفــاظ علــى 
االســتقرار االقتصــادي واالســتدامة الماليــة وتقليــل التأثيــر الســلبي لألزمــة علــى 

الموقــف المالــي للمملكــة.

بـــدأ تطبيقهـــا فـــي يونيـــو مـــن العـــام 2020م، 

ثـــم أعقـــب ذلك إعفـــاء التوريـــدات العقارية من 

ضريبـــة القيمـــة المضافـــة واســـتبدالها بضريبـــة 

التصرفـــات العقاريـــة بنســـبة %5 مـــن إجمالـــي 

قيمـــة العقـــار الـــذي يـــراد بيعـــه أو نقـــل حيازتـــه 

2020م.  العـــام  مـــن  أكتوبـــر  شـــهر  مـــن  بـــدًءا 

وكذلـــك اســـتمرار تطبيق المقابـــل المالي على 

الوافديـــن وفـــق ما ســـبق اإلعـــان عنه.

العـــام  نهايـــة  فـــي  النفقـــات  إجمالـــي  وشـــهد 

الميزانيـــة  عـــن   5.5% بنحـــو  ارتفاعـــًا  2020م 

المـعـتمـــــــدة، وذلــــــــــك لتـلبـيـــــــــة المتـطـلبــــــــات 

االســـتثنائية لمواجهـــة الجائحـــة، حيـــث بلغـــت 

االعتمـــادات اإلضافية على الميزانية المعتمدة 
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نحـــو 136 مليار ريال خال العام )منها 70 مليار 

ريـــال مخصصـــات لمواجهـــة جائحـــة »كوفيـــد - 

19«( شـــملت زيـــادة االعتمـــادات للقطاعـــات 

القطاعـــات  مـــن  وغيرهـــا  واألمنيـــة  الصحيـــة 

لمواجهـــة الجائحة. باإلضافة إلى تعجيل ســـداد 

مســـتحقات القطـــاع الخـــاص. وقـــد قابـــل هذه 

الزيـــادة وفر فـــي بعض بنود النفقـــات بنحو 80 

مليـــار ريـــال جراء إلغـــاء أو تمديـــد أو تأجيل بعض 

بنـــود النفقـــات التشـــغيلية والرأســـمالية إضافة 

إلـــى إيقاف بعـــض اإلجـــراءات االســـتثنائية التي 

تـــم إقرارهـــا لخدمـــة ظـــروف اقتصادية ســـابقة 

مثـــل بدل غاء المعيشـــة وذلك بدًءا من شـــهر 

يونيـــو لعـــام 2020م.

فـــي حيـــن انخفـــض إجمالـــي اإليـــرادات بحوالي 

%6.1 عـــن الميزانيـــة المقـــدرة، حيـــث انخفضت 

فـــي  لهـــا  المقـــدر  عـــن  النفطيـــة  اإليـــرادات 

الميزانيـــة بحوالي %19.5، ويعود ذلك بشـــكل 

رئيـــس إلـــى تراجـــع الطلب العالمـــي على النفط 

والهبـــوط الحـــاد فـــي األســـعار الـــذي شـــهدته 

األســـواق العالميـــة منـــذ بدايـــة األزمـــة، بينمـــا 

ارتفعـــت اإليرادات غير النفطية بنســـبة 15.2% 

بشـــكل  اإليـــرادات  تراجـــع  مـــن  الرغـــم  علـــى 

نتيجـــًة  العـــام  مـــن  النصـــف األول  خـــال  حـــاد 

لتداعيـــات الجائحـــة علـــى النشـــاط االقتصادي، 

إال أن جهـــود اإلصاح االقتصـــادي والمبادرات 

تـــم تنفيذهـــا خـــال الســـنوات الماضيـــة  التـــي 

2020م  عـــام  خـــال  اإلضافيـــة  والمبـــادرات 

االســـتثنائية  األربـــاح  إيـــرادات  إلـــى  باإلضافـــة 

مـــن اســـتثمارات الحكومـــة التي ســـاهمت في 

تعزيـــز الميزانيـــة لمواجهة أزمـــة »كوفيد - 19« 

وارتفـــاع االيرادات غير النفطيـــة مقارنة بالمقدر 

الميزانية. فـــي 

وقـــد بلـــغ عجـــز الميزانيـــة الفعلـــي فـــي نهايـــة 

العام 2020م نحـــــو 294 مليـــــار ريـــــال )11.2% 

مـــــن الناتـــــج المحلـــــي اإلجمالـــي( مقابل نحـــــو 

187 مليـــــار ريـــــال )%6.4 مــــن الناتــــج المحلــــي 

حيـــث  المعتمــــدة،  الميزانيــــة  فــــي  اإلجمالـــي( 

ســـمحت الحكومة بارتفاع عجز الميزانية بشكل 

اســـتثنائي خال عام 2020م لظروف الجائحة، 

وتقليـــل األضـــرار المرتبطـــة بهـــا بقـــدر اإلمكان، 

وتعزيـــز النشـــاط االقتصـــادي، واســـتمرار تقديم 

الخدمـــات الحكوميـــة والمســـاندة المجتمعيـــة 

لمطلوبة. ا

وقد بلغ رصيــــد الديــــن في نهايـــة العام المالي  

2020م نحـــو 854 مليــــار ريــــال أي مـــا يعــــادل 

%32.5 مــــن الناتــــج المحلـــي اإلجمالـــي، بينمـــا 

بلـــغ رصيـــد االحتياطيات الحكوميــــة لدى البنك 

المركزي السعودي نحــــو 359 مليــــار ريــــال.

وعلـــى الرغـــم مـــن توقـــف النشـــاط االقتصادي 

بشـــكل حاد خال الربـــع الثاني من عـــام 2020م 

مـــع تفاقم أزمة الجائحة، إال أن معدل نمو الناتج 

المحلي غير النفطـــي الحقيقي حقق أداء أفضل 

مـــن التقديـــرات األوليـــة بالنســـبة لعـــام 2020م 

وكذلـــك مقارنـــة بتقديرات المؤسســـات الدولية 

حيـــث حقـــق معـــدل نمـــو ســـلبي بنحـــو 2.3% 
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مقارنـــة بعـــام 2019م. كما شـــهد أداء االقتصاد 

المحلـــي عـــدة عامـــات للتعافـــي والتـــي بـــدأت 

بالظهـــور في النصف الثاني من العـــام 2020م، 

وذلـــك نتيجًة لتعزيـــز القطاع غيـــر النفطي الذي 

ســـجل ارتفاعـــًا طفيفـــًا في الربـــع الرابـــع بحوالي 

%0.8، فـــي حيـــن انخفـــض نمـــو الناتـــج المحلي 

2020م  لعـــام  الفعلـــي  الحقيقـــي  اإلجمالـــي 

بنحـــو %4.1، مدفوعـــًا بانخفـــاض الناتج المحلي 

النفطـــي الحقيقـــي بنســـبة %6.7 وذلـــك نتيجة 

مقارنة األداء الفعلي لعام 2020م مع الميزانية

(294)(187)

 1,076  1,020 

 782  833

عجز الميزانية

الميزانية 2020مفعلي 2020م

إجمالي اإليراداتإجمالي النفقات

لتطـــورات أســـواق النفـــط واتفاقيـــة أوبك+.

وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن اإلجـــراءات المالية التي 

2020م  العـــام  خـــال  الحكومـــة  بهـــا  بـــادرت 

لمواجهة الجائحة ســـاهمت في تســـارع تعافي 

االقتصـــاد وتخفيف آثـــار األزمة على القطاعات 

غير النفطية من خال تنفيذ عــــدد مـــــن الحـــــزم 

التحفيزيـــــة المقدمــة كمبـــــادرات لدعــم األفراد 

والمســتثمرين. والشــركات 

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(
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وقـــد اســـتمر النمـــو اإليجابـــي حتـــى الربـــع 

األول مـــن عـــام 2020م، إال أنـــه منـــذ انـــدالع 

الجائحـــة بشـــكل أكثـــر حـــدة في منتصف شـــهر 

مـــارس مـــن عـــام 2020م اضطـــرت الحكومـــة 

التخـــاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة الضروريـــة لحمايـــة 

صحـــة المواطنيـــن، والتي صاحبها إغاق شـــبه 

كامـــل ألغلب األنشـــطة االقتصاديـــة مما كان 

لـــه أثـــر كبيـــر علـــى تســـجيل نمـــو ســـلبي  للناتج 

المحلـــي غيـــر النفطـــي خـــال الربـــع الثانـــي من 

العـــام ليبلـــغ نســـبة 8.2%.

التطـــورات فـــي  وزاد مـــن حـــدة األزمـــة 

شـــهدت  والتـــي  العالميـــة  النفـــط  أســـواق 

انخفـــاض حـــاد فـــي الطلـــب وانخفـــاض غيـــر 

والتـــي  العالميـــة  األســـعار  فـــي  مســـبوق 

18.4 دوالر للبرميل فـــي أبريل  وصلـــت إلـــى 

2020م، حيـــث بلـــغ متوســـط أســـعار النفـــط 

مرتفعــة  معــدالت  2019م  عــام  خــال  االقتصــادي  النمــو  معــدالت  حققــت 
ــى النشــاط االقتصــادي، حيــث ارتفــع معــدل  ــة عل ــر السياســات الحكومي توضــح تأثي
نمــو الناتــج المحلــي غيــر النفطــي ألعلــى معدالتــه خــال أربــع ســنوات ليبلــغ 3.3% 
ــد 3.8%  ــع ســنوات عن ــه خــال أرب حيــث حقــق القطــاع الخــاص أعلــى معــدل نمــو ل
وكانــت تقديــرات ميزانيــة 2020م تشــير إلــى اســتمرار وتيــرة النمــو للعــام حيــث كان 

ــي نحــو 2.3%. ــي اإلجمال ــج المحل ــغ معــدل نمــو النات مــن المتوقــع أن يبل

 29.3 نحـــو  العـــام  مـــن  الثانـــي  الربـــع  خـــال 

للبرميـــل. دوالر 

ولتخفيـــف أثر الجائحة علـــى القطاع الخاص، 

قامـــت الحكومـــة بإقـــرار نحو 150 مبـــادرة بلغت 

تكلفتهـــا نحو 233 مليـــار ريال في عـــام 2020م. 

وانعكســـت هـــذه اإلجراءات بشـــكل إيجابي على 

النشاط االقتصادي، خاصة مع فاعلية اإلجراءات 

الوقائيـــة التـــي تـــم اتخاذها في انحســـار الجائحة، 

مما نتج عنه عودة النشـــاط االقتصادي بشـــكل 

تدريجـــي خـــال النصـــف الثاني من العـــام، ودون 

حدوث موجات أخرى تســـتدعي عـــودة اإلغاق 

مثلمـــا حـــدث فـــي بعـــض الـــدول األخـــرى. حيث 

ســـجل الناتج المحلـــي غير النفطي الحقيقي في 

النصف الثانـــي من العام 2020م تحســـنًا بتراجع 

ســـلبي طفيـــف بنســـبة %1.5 مقارنـــة بالتراجـــع 

الحاد المســـجل بالنصف األول بنســـبة 3.3%.

أواًل: المؤشرات االقتصادية
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ونتيجـــة لذلـــك، شـــهد الناتـــج المحلـــي غير 

النفطـــي الحقيقـــي تراجعـــًا ســـالبًا بنحـــو 2.3% 

وهـــو أقـــل مـــن التقديـــرات األوليـــة وتقديـــرات 

أن  إال  األزمـــة،  خـــال  الدوليـــة  المؤسســـات 

الناتـــج النفطـــي بنســـبة 6.7%  انخفـــاض نمـــو 

أدى إلـــى انخفـــاض الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي 

2020م. %4.1 فـــي عـــام  بنســـبة 

كما تراجع الناتج المحلي اإلجمالي االســـمي 

لعـــام 2020م بنحـــو %11.7 مقارنة بمعدل نمو 

متوقـــع عنـــد %3.2، حيـــث تراجع الناتـــج المحلي 

مدفوًعـــا   34.4% بنســـبة  االســـمي  النفطـــي 

بانخفـــاض أســـعار النفـــط، فـــي حين تراجـــع الناتج 

المحلـــي غيـــر النفطـــي االســـمي بنســـبة 1.5% 

2020
الفعلي*التقديرات

%4.1-%2.3نمــو الناتج المحلــي اإلجمالي الحقيقي

2,9022,625الناتــج المحلــي اإلجمالي االســمي )مليار ريال(

%11.7-%3.2نمــو الناتج المحلي اإلجمالي االســمي

%3.4%2.0التضخم

*المصــدر: حســب بيانات الهيئــة العامة لإلحصاء

مقارنـــة بنفـــس الفترة مـــن العام الســـابق.

كما ســـجل مؤشـــر أسعار المســـتهلك نموًا 

بنســـبة %3.4 في عـــام 2020م، مقارنة بالنمو 

إعـــداد ميزانيـــة  عنـــد   2.0% بنســـبة  المتوقـــع 

عـــام 2020م، وذلك بســـبب رفع نســـبة ضريبة 

إلـــى  العـــام  فـــي منتصـــف  المضافـــة  القيمـــة 

%15 باإلضافـــة إلـــى زيـــادة الرســـوم الجمركية 

لمتوســـط  وبالنظـــر  المنتجـــات.  بعـــض  علـــى 

النمـــو الســـنوي، تمثلـــت الزيـــادة بشـــكل كبيـــر 

فـــي قســـم األغذية والمشـــروبات بنســـبة 9% 

قســـم  تراجـــع  كمـــا  الســـابق،  بالعـــام  مقارنـــًة 

الســـكن والمياه والكهربـــاء والغاز وأنواع وقود 

أخـــرى بنســـبة 0.6%. 

أبرز المؤشرات االقتصادية لعام 2020م
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بلـــغ إجمالي اإليـــرادات الفعلية فـــي العام 

2020م حوالـــي 782 مليـــار ريـــال منخفضـــًا عن 

الميزانيـــة المعتمـــدة بمـــا ُيقارب 51 مليـــار ريال 

بشـــكل  ذلـــك  ويعـــود  %6.1؛  نســـبته  مـــا  أي 

التـــي  إلـــى تراجـــع اإليـــرادات النفطيـــة  رئيـــس، 

ســـجلت نحـــو 413 مليـــار ريـــال، أي بانخفـــاض 

نســـبته %19.5 عن المقـــدر في الميزانية )100 

مليـــار ريـــال(، و%30.5 مقارنـــة بالعـــام 2019م 

)181 مليـــار ريـــال(. وُيعزى هـــذا االنخفاض، إلى 

التراجع في أســـعار وإنتـــاج النفط متأثرًا بتقلبات 

أســـواق النفـــط في ظـــل ظـــروف الجائحة.
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إجمالي اإليراداتاإليرادات النفطيةاإليرادات غير النفطية 

الميزانية 2020مفعلي 2020م

غيـــر  اإليـــرادات  ســـجلت  المقابـــل،  فـــي 

النفطيـــة فـــي عـــام 2020 م نحـــو 369 مليـــار 

المقـــدر  عـــن   15.2% بنســـبة  مرتفعـــة  ريـــال، 

فـــي الميزانيـــة وبنســـبة %10.9 مقارنـــة بالعام 

إلـــى  رئيـــس  بشـــكل  ذلـــك  ويعـــود  2019م، 

اســـتثمارات  مـــن  اســـتثنائية  أربـــاح  تحصيـــل 

جانـــب  إلـــى  2020م،  العـــام  خـــال  الحكومـــة 

تنفيـــذ بعـــض المبـــادرات اإلضافيـــة خـــال عام 

2020م لمواجهـــة تداعيـــات الجائحـــة بهـــدف 

تعزيـــز وتنميـــة اإليرادات غيـــر النفطيـــة وضمان 

اســـتدامتها.

ثانيًا:  أداء المالية العامة
أ .      اإليـــــــرادات

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(
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وفيمــا يلــي تفاصيــل بنــود اإليــرادات الرئيســة وفقــًا لتصنيــف إحصــاءات ماليــة 
:)GFS 2014( الحكومــة 

انخفضـــت اإليـــرادات الضريبيـــة بشـــكل حاد 

خـــال الربـــع الثانـــي مـــن عـــام 2020م نتيجـــًة 

أوقـــات  فـــي  االقتصـــادي  النشـــاط  لتطـــورات 

اإلغاق وتطبيق منـــع التجول ضمن اإلجراءات 

باإلضافـــة  الجائحـــة،  لمواجهـــة  الوقائيـــة 

المالـــي  األثـــر  تخفيـــف  مبـــادرات  تأثيـــر  إلـــى 

وتأجيـــل  إعفـــاء  فــــــي  المتمثلـــة  واالقتصـــادي 

تـــم  بعــــــض المســــــتحقات الحكوميــــــة والتـــي 

تمديـــد بعضها، حيث ســـاهمت هذه التطورات 

فـــي انخفـــاض اإليـــرادات الضريبيـــة فـــي الربـــع 

الثانـــي مـــن 2020م بنحـــو %69 مقارنة بالفترة 

ولمواجهـــة  الســـابق.  العـــام  مـــن  المماثلـــة 

الجائحة واحتـــواء تداعياتها على المالية العامة، 

تـــم خـــال النصـــف الثانـــي مـــن العـــام 2020م 

رفـــع نســـبة ضريبـــة القيمـــة المضافـــة مـــن 5% 

إلـــى %15. إذ ســـاهمت هـــذه الزيـــادة  بارتفـــاع 

اإليـــرادات الضريبيـــة فـــي العـــام 2020 بنســـبته 

%13.1 مقارنـــة بالميزانيـــة  لتصل لحوالي 226 

ريال.  مليـــار 

وحققـــت الضرائـــب على الدخـــل واألرباح 

والمكاسب الرأســـمالية لعام 2020م ارتفاعًا 

نســـبته %10.6 مقارنـــًة بالمقّدر فـــي الميزانية، 

حيـــث بلغت حوالي 18 مليـــار ريال، ويعود ذلك 

إلـــى تحصيـــل مبالغ غيـــر متكررة تخص ســـنوات 

ســـابقة نتيجًة إعـــادة تقييم اإلقـــرارات ومبادرة 

اإلفصـــاح واإلعفـــاء مـــن الغرامات خـــال العام 

2020م.

اإليرادات الضريبية
بلغـــت إيـــرادات الضرائـــب علـــى الســـلع 

والخدمـــات لعـــام 2020م حوالـــي 163 مليـــار 

تقديـــرات  عـــن   15.2% بنســـبة  مرتفعـــة  ريـــال 

الميزانية، وُيعزى ذلك بشـــكل رئيس إلى ارتفاع 

إيـــرادات ضريبـــة القيمـــة المضافـــة عـــن المقّدر 

لها بالميزانية بنســـبة %65؛ وذلـــك نتيجة لرفع 

نســـبة ضريبـــة القيمة المضافة إلـــى %15. كما 

تجـــُدر اإلشـــارة إلـــى أن المقابـــل المالـــي علـــى 

العمالـــة الوافدة وعلـــى المرافقين بلغ نحو 37 

مليار ريـــال منخفضًا بنســـبة %24.2 عن المقدر 

المالـــي  المقابـــل  بإعفـــاء  مدفوعـــًا  بالميزانيـــة 

علـــى العمالـــة الوافـــدة فـــي القطـــاع الخـــاص 

التحفيزيـــة  اإلجـــراءات  ضمـــن  أشـــهر   4 لمـــدة 

بهـــدف التخفيـــف مـــن اآلثـــار االقتصاديـــة على 

القطـــاع الخـــاص حيـــال تداعيـــات الجائحة. 

التجـــارة  علـــى  الضرائـــب  ســـجلت  بينمـــا 

الجمركيـــة( )الرســـوم  الدوليـــة  والمعامـــات 

ارتفاعًا نســـبته %8.9 عـــن المقدر في الميزانية، 

ذلـــك  ويعـــزى  ريـــال.  مليـــار   18 نحـــو  لتســـجل 

االرتفـــاع، إلى رفع رســـوم الـــواردات على بعض 

الســـلع بـــدًءا مـــن يونيـــو 2020م.

ســـجلت إيـــرادات الضرائب األخرى )ومنها: 

الـــزكاة( لعـــام 2020 م حوالـــي 27 مليـــار ريـــال 

بارتفاع نســـبته %5.2 عـــن المقدر في الميزانية.
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إجمالي اإليراداتالضرائباإليرادات األخرى

الميزانية 2020مفعلي 2020م

اإليرادات األخرى

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

مقارنة اإليرادات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية

بلـــغ إجمالـــي اإليـــرادات األخرى فـــي العام 

2020م حوالـــي 555 مليـــار ريـــال منخفضًا عما 

 12.2% بحوالـــي  العـــام  بدايـــة  فـــي  لـــه  ُقـــّدر 

ويعـــود الســـبب الرئيـــس فـــي االنخفـــاض إلـــى 

تراجـــع اإليـــرادات النفطيـــة بنحـــو %19.5 نتيجة 

بالجائحـــة،  المتأثـــرة  النفـــط  أســـواق  لتقلبـــات 

حيـــث بلـــغ متوســـط إنتـــاج النفـــط خـــال العام 

9.2 مليـــون برميل يوميًا، وبلغ متوســـط أســـعار 

نفـــط برنت 42 دوالر للبرميل في عام 2020م، 

مقارنة بمتوســـط إنتـــاج 9.8 مليون برميل يوميًا 

ومتوســـط ســـعر حوالـــي 64.4 دوالر للبرميـــل 

فـــي عـــام 2019م.
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تأجيل سداد إقرارات ضريبة القيمة المضافة.	 

تأجيل سداد إقرارات الضريبة االنتقائية.	 

تأجيـــل ســـداد ضريبـــة القيمـــة المضافـــة عبر 	 

الجمـــارك لتكـــون مـــن خـــال اإلقرار.

تأجيل ســـداد الضريبة االنتقائية عبر الجمارك 	 

لتكـــون من خال اإلقرار.

تعجيـــل ســـداد طلبـــات االســـترداد لضريبـــة 	 

المضافـــة والفحـــص الحقـــًا. القيمـــة 

تأجيل تقديم اإلقرارات الزكوية.	 

تأجيل مهلة تقديم إقرارات ضريبة الدخل.	 

منـــح الشـــهادات الزكوية با قيـــود عن فترة 	 

إقـــرار 2019م، والموافقة علـــى كل طلبات 

الخاصـــة  العقـــود  عـــن  اإلفـــراج  شـــهادات 

والضريبة. بالـــزكاة 

تأجيل تنفيذ إجـــراءات إيقاف الخدمات والحجز 	 

على األموال للمكلفين الغير ملتزمين بسداد 

الضريبة والزكاة في الموعد النظامي.

المبادرات/الحزم التحفيزية لمواجهة جائحة »كوفيد - 19« على جانب اإليرادات

نظـــرًا إلـــى متانة المركز المالي للمملكـــة وانخفاض ديونها الحكومية حســـب تصنيف وكاالت 

التصنيـــف االئتمانـــي، اتخذت الحكومـــة مجموعة من اإلجـــراءات االحترازية والمبـــادرات التحفيزية 

لمواجهـــة أزمـــة »كوفيـــد - 19« واحتواء تداعياتهـــا االقتصادية، والتي تضمنـــت إعفاءات وتأجيل 

بعض المســـتحقات الحكوميـــة كما يلي: 

اإلعفـــاء الجزئـــي مـــن المقابـــل المالـــي على 	 

الوافديـــن المنتهيـــة إقاماتهم من 18 مارس  

2020 م وحتـــى 30 يوليـــو 2020 م، وذلـــك 

مـــن خـــال تمديـــد فتـــرة اإلقامـــات الخاصـــة 

بهـــم لمدة أربعـــة أشـــهر دون مقابل.

تمكيـــن أصحـــاب العمـــل من اســـترداد رســـوم 	 

تأشـــيرات العمـــل المصـــدرة التـــي لم تســـتغل 

مـــن  والخـــروج  الدخـــول  حظـــر  مـــدة  خـــال 

المملكـــة حتـــى فـــي حـــال ختمهـــا فـــي جـــواز 

الســـفر، أو تمديدهـــا لمـــدة ثاثـــة أشـــهر دون 

بل. مقا

تمكيـــن أصحـــاب العمل من تمديد تأشـــيرات 	 

الخـــروج والعـــودة التـــي لـــم تســـتغل خـــال 

مـــدة حظـــر الدخـــول والخـــروج مـــن المملكة 

لمـــدة ثاثـــة أشـــهر دون مقابل.

الخدمـــات 	  رســـوم  بعـــض  دفـــع  تأجيـــل 

المســـتحقة  البلديـــة  والرســـوم  الحكوميـــة 

على منشـــآت القطاع الخـــاص، وذلك لمدة 

ثاثة أشـــهر، ووضع المعاييـــر الازمة لتمديد 

فتـــرة التأجيـــل لألنشـــطة األكثـــر تأثـــرًا. 
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إجمالي النفقاتالنفقات التشغيليةالنفقات الرأسمالية

الميزانية 2020مفعلي 2020م

ب .       النفقـــــات

المصــدر: وزارة المالية

)مليار ريال(

مقارنة النفقات الفعلية لعام 2020م مع الميزانية

لعـــام  الفعليـــة  النفقـــات  إجمالـــي  بلـــغ 

2020م نحـــو 1,076 مليـــار ريـــال مرتفعـــًا عـــن 

مليـــار   56(  5.5% بنحـــو  المعتمـــدة  الميزانيـــة 

التشـــغيلية  النفقـــات  بزيـــادة  مدفوعـــًا  ريـــال(؛ 

لتلبيـــة  نتيجـــة  ريـــال(؛  مليـــار   74(  8.7% بنحـــو 

الجائحـــة  لمواجهـــة  االســـتثنائية  المتطلبـــات 

مـــن خـــال اعتماد مبالـــغ إضافيـــة لدعم قطاع 

الصحـــة والقطاعـــات المتضـــررة، عـــاوة علـــى 

الخـــاص.  القطـــاع  مســـتحقات  ســـداد  تعجيـــل 

فيمـــا شـــهدت النفقـــات الرأســـمالية انخفاضـــًا 

بنحـــو %10.4 )18 مليـــار ريـــال(؛ نتيجـــة لخفـــض 

اعتمـــادات بعض مبادرات برامـــج تحقيق الرؤية 

والمشـــاريع الكبـــرى، وإلغاء أو تأجيـــل أو تمديد 

المـــدة الزمنيـــة لبعـــض المبـــادرات والمشـــاريع 

الرأســـمالية.

وقـــد بلغت جميـــع المبالـــغ اإلضافية على 

 136 نحـــو  العـــام  خـــال  المعتمـــدة  الميزانيـــة 

مليـــار ريـــال )منهـــا 70 مليـــار ريـــال مخصصـــات 

لمواجهة جائحـــة »كوفيد - 19«( لرفع جاهزية 

القطاعـــات الصحية واألمنيـــة وغيرها للحد من 

تداعيـــات الجائحة، وتعجيل ســـداد مســـتحقات 

القطـــاع الخـــاص، باإلضافة إلى دعـــم العاملين 

بشــــكل مباشـر والذيـن ليســــوا تحـت مظلـة أي 

شــــركة ومسـجلين لــــدى الهيئــــة العامـة للنقـل 

دعـــم  وكذلـــك  الــــركاب،  نقــــل  أنشــــطة  فــــي 

مبـــادرات برنامج اإلســـكان. 

وقد ســـعت المملكة إلى الحـــد من انحراف 

النفقـــات الفعليـــة بشـــكل كبيـــر عـــن الميزانيـــة 

المعتمـــدة وذلك عن طريق إعـــادة توجيه بعض 

المبالـــغ المخصصة في الميزانيـــة المعتمدة بين 

الجهـــات الحكوميـــة، حيـــث بلـــغ إجمالـــي الوفـــر 

المتحقـــق نحـــو 80 مليـــار ريـــال تشـــمل خفـــض 

وتأجيـــل فـــي اعتمـــادات برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة 

والمشـــاريع الكبرى، وإيقاف بدل غاء المعيشـــة 

بـــدًءا من شـــهر يونيـــو لعـــام 2020م. 
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النفقات التشغيلية 

النفقات الرأسمالية

العـــام  فـــي  التشـــغيلية  النفقـــات  بلغـــت 

2020م نحـــو 921 مليـــار ريـــال مرتفعـــة بنســـبة 

%8.7 )74 مليار ريـــال( عن الميزانية المعتمدة، 

مدفوعـــة بالتدخـــات التـــي تمـــت خـــال العام 

لمواجهـــة الجائحـــة، حيـــث ارتفـــع الصـــرف على 

 63( 45.2% بـــاب الســـلع والخدمـــات بنســـبة 

مليـــار ريـــال(؛ متأثـــرًا بشـــكل رئيس بالسياســـات 

واإلجـــراءات المتخذة على جانـــب النفقات في 

الجائحة. ظـــل 

 كمـــا ارتفـــع الصـــرف علـــى بـــاب اإلعانـــات 

بنحـــو %61.1 )11 مليار ريـــال( مقارنة بالميزانية 

المعتمـــدة؛ ويعـــود ذلـــك بشـــكل رئيـــس إلـــى 

اإلســـكان.  برنامـــج  علـــى  اإلضافـــي  اإلنفـــاق 

باإلضافـــة إلـــى ارتفـــاع الصرف على بـــاب المنح 

بنحـــو %273.9 )3 مليار ريـــال( مقارنة بالميزانية 

المنـــح  ارتفـــاع  ذلـــك  وشـــمل  المعتمـــدة؛ 

للمنظمـــات الدوليـــة حيـــث أســـهمت المملكة 

خـــال عـــام 2020م بتقديم المنـــح والمعونات 

للمنظمـــات الدولية لمســـاعدة البلدان األخرى 

فـــي احتـــواء ومواجهـــة تداعيات الجائحـــة. كما 

ارتفـــع الصـــرف على بـــاب المصروفـــات األخرى 

مدفوعـــًا  ريـــال(؛  مليـــار   12(  13.6% بنســـبة 

بارتفـــاع الصـــرف علـــى النفقات الطارئـــة ومنها 

نفقـــات عـــودة المواطنيـــن والمواطنـــات مـــن 

الخـــارج فـــي ظـــل تفشـــي الجائحـــة عالميًا.  

ومـــن ناحيـــة أخـــرى شـــهد بـــاب تعويضـــات 

العامليـــن انخفاضـــًا بنحـــو %1.8 )9 مليـــار ريال( 

عـــن الميزانيـــة المعتمـــدة؛ نتيجـــة إيقـــاف بـــدل 

غاء المعيشـــة من شـــهر يونيو لعـــام 2020م. 

كما انخفض الصـــرف على باب نفقات التمويل 

بنســـبة %20.1 )6 مليار ريـــال( مقارنة بالميزانية 

المعتمـــدة، نتيجـــة انخفاض أســـعار الفائدة بين 

كبيـــر  بشـــكل  )الســـايبور(  الســـعودية  البنـــوك 

خـــال العام 2020م تزامنًا مع انخفاض أســـعار 

األمريكية.    الفائـــدة 

فـــي  الرأســـمالية  النفقـــات  إجمالـــي  بلـــغ 

نهايـــة عـــام 2020م حوالـــي 155 مليـــار ريـــال 

بانخفـــاض نســـبته %10.4 )18 مليـــار ريـــال( عن 

الميزانيـــة المعتمـــدة وذلك في ظـــل الظروف 

االقتصاديـــة االســـتثنائية التـــي شـــهدها العـــام 

المالـــي 2020م؛ حيـــث عملـــت الحكومـــة على 

خفـــض اعتمادات بعض مبـــادرات برامج تحقيق 

تأجيـــل  أو  الكبـــرى، وإلغـــاء  الرؤيـــة والمشـــاريع 

المبـــادرات  لبعـــض  الزمنيـــة  المـــدة  تمديـــد  أو 

الرأســـمالية. والمشـــاريع 
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أهم البرامج والمبادرات

اســتكمااًل لتنفيــذ اإلصاحــات االقتصاديــة والماليــة الداعمــة لتوجهــات رؤيــة المملكــة 2030، 

عملــت الحكومــة علــى اســتكمال تنفيــذ برامــج تحقيــق الرؤيــة والمبــادرات التابعــة لهــا خــال العــام 

2020م، باإلضافــة إلــى اإلنفــاق علــى منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة. 

برامج تحقيق الرؤية	 

برنامج اإلسكان	 

االلتـــزام  إلـــى  المملكـــة  حكومـــة  ســـعت 

 2030 المملكـــة  رؤيـــة  بتحقيـــق مســـتهدفات 

األخـــذ  مـــع  إنجازهـــا  علـــى  العمـــل  ومواصلـــة 

العـــام  خـــال  الجائحـــة  تحديـــات  باالعتبـــار 

2020م ومـــا تبعهـــا مـــن خفـــض لمخصصـــات 

برامـــج تحقيـــق الرؤيـــة وتمديـــد أو تأجيل بعض 

مشـــاريعها ومبادراتهـــا كنتيجـــة إلعـــادة ترتيـــب 

أولويـــات اإلنفـــاق وتوجيهه لمواجهـــة الجائحة 

الميزانيـــة  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر  وتبعاتهـــا. 

المعتمدة لبرامـــج تحقيق الرؤية للعام 2020م 

بلغـــت فـــي بداية العام 80 مليـــار ريال تم صرف 

مـــا نســـبته 86%.

تقديـــم  إلـــى  اإلســـكان  برنامـــج  يهـــدف 

حلـــول ســـكنية تمكـــن األســـر الســـعودية مـــن 

تملـــك المنـــازل المناســـبة أو االنتفـــاع بها وفق 

وتحســـين  الماديـــة  وقدراتهـــم  احتياجاتهـــم 

الظـــروف لألجيال الحالية والمســـتقبلية، وذلك 

مدعومـــة  تمويليـــة  حلـــول  توفيـــر  خـــال  مـــن 

ومائمـــة بالتـــوازي مع زيادة العـــرض للوحدات 

برامـــج  وتنفيـــذ  مناســـبة  بأســـعار  الســـكنية 

متخصصـــة إلســـكان الفئـــات األكثـــر حاجـــة في 

المجتمع وتطوير البيئة التشـــريعية والتنظيمية 

لقطـــاع اإلســـكان وتعظيـــم األثـــر االقتصـــادي 

منـــه وتعزيـــز جاذبيتـــه للقطـــاع الخـــاص وتنميـــة 

المحتـــوى المحلـــي مما يـــؤدي إلى خلـــق مزيد 

مـــن فرص العمـــل وتنويع القاعـــدة االقتصادية 

للمملكـــة. 

وتتمثـــل أبرز منجـــزات برنامج اإلســـكان خال 

العـــام 2020م بارتفـــاع نســـبة تملـــك المواطنين 

للمســـاكن على مدى الـ 4 ســـنوات الماضية من 

%47 إلـــى %60 متجـــاوز النســـبة المســـتهدفة 

بنســـبة %8. باإلضافـــة إلـــى إلغـــاء مـــدة االنتظار 

للدعـــم الســـكني مـــن 15 عـــام والتحـــول إلـــى 

االســـتحقاق الفـــوري مـــن خـــال منصة ســـكني 

وتوفيـــر حلول ســـكنية وتمويلية تصـــل إلى 834 

ألف أسرة بينها 310  آالف أسرة سكنت منازلها. 

كما تم توفير السكن المائم لألسر األشد حاجة 

بنظـــام االنتفـــاع عبـــر تقديـــم أكثـــر مـــن 46 ألـــف 

وحـــدة ســـكنية فـــي مختلـــف مناطـــق المملكة 

وذلك بالشـــراكة مع القطاع غير الربحي. كما تم 

تفعيل الشـــراكة مع القطـــاع الخاص وتطوير أكثر 

مـــن 141 ألف وحدة ســـكنية. 

15



مبادرات تعزيز وتطوير الرعاية الصحية	 

منظومة الدعم واإلعانات االجتماعية	 

التـــي  االســـتثنائية  الظـــروف  ظـــل  فـــي 

األولويـــة  كانـــت  2020م،  العـــام  شـــهدها 

علـــى  الحفـــاظ  المملكـــة  لحكومـــة  األســـمى 

صحـــة وحيـــاة المواطنيـــن والمقيميـــن حيث تم 

العمـــل على توفيـــر المتطلبات الماليـــة الازمة 

مـــن  الصحـــي والحـــد  القطـــاع  لدعـــم جاهزيـــة 

انتشـــار الفيـــروس، باإلضافة إلـــى تقديم العاج 

والزائريـــن  والمقيميـــن  للمواطنيـــن  المجانـــي 

والتوســـع فـــي عمليـــات الفحـــص، يأتـــي ذلـــك 

بجانـــب اســـتمرار الجهود الحكوميـــة في تقديم 

لقاحـــات »كوفيـــد - 19«. وبالنظـــر إلى الصرف 

الصحيـــة  الخدمـــات  متطلبـــات  علـــى  الفعلـــي 

فقـــد شـــهد ارتفاعًا لعام 2020م بنســـبة 11% 

مقارنـــًة بالفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الســـابق. 

نظـــرًا ألهميـــة أوجـــه اإلنفـــاق االجتماعـــي 

في ضمان مســـتوى معيشي كريم للموطنين؛ 

أولـــت الحكومـــة اإلنفـــاق االجتماعـــي اهتمامًا 

كبيـــرًا فـــي هيـــكل اإلنفـــاق العام، حيث اســـتمر 

واإلعانـــات  الدعـــم  منظومـــة  علـــى  الصـــرف 

االجتماعيـــة مـــن خـــال اإلنفـــاق علـــى البرامـــج 

والقطاعـــات ذات العائـــد االجتماعـــي كالصرف 

علـــى الضمـــان االجتماعـــي ومكافـــآت الطاب 

باإلضافـــة إلى اإلنفـــاق على التعليـــم والصحة، 

رفـــع وتطويـــر فاعليـــة اإلنفـــاق  بالتزامـــن مـــع 

االقتصاديـــة  األهـــداف  لتحقيـــق  االجتماعـــي 

الفعلـــي  المنصـــرف  بلـــغ  حيـــث  واالجتماعيـــة. 

في نهايـــة العـــام 2020م لمخصصات الضمان 

االجتماعـــي نحو 27 مليار ريال، كما بلغ إجمالي 

المنصـــرف علـــى مكافـــآت الطلبـــة الملتحقيـــن 

بالتعليـــم الجامعـــي بداخـــل المملكـــة نحـــو 14 

ريال.  مليـــار 

فهـــو  المواطـــن  حســـاب  إلـــى  وبالنظـــر 

االقتصاديـــة  اإلصاحـــات  أثـــر  بتخفيـــف  ُيعنـــى 

علـــى األســـر الســـعودية ورفـــع كفـــاءة الدعـــم 

الحكومي وتشـــجيع ترشـــيد اســـتهاك الطاقة 

توجيـــه  إعـــادة  خـــال  مـــن  وذلـــك  والميـــاه، 

المنافـــع الحكوميـــة للفئـــات المســـتحقة لهـــا. 

وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن المنصرف الفعلي خال 

العـــام 2020م بلـــغ 25 مليـــار ريـــال.
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ميزانية
2020

فعلي
2020 

التغير
%

اإليرادات

%6.1-833782إجمالي اإليرادات

%20022613.1الضرائب

%161810.6الضرائب على الدخل واألرباح والمكاسب الرأسمالية

%14216315.2الضرائب على السلع والخدمات

%16188.9الضرائب على التجارة والمعامات الدولية

%26275.2ضرائب أخرى

%12.2-633555اإليرادات األخرى

%19.5-513413منها: اإليرادات النفطية

النفقات

%1,0201,0765.5إجمالي النفقات

%8479218.7المصروفات )النفقات التشغيلية(

%1.8-504495تعويضات العاملين

%14020345.2السلع والخدمات 

%20.1-3124نفقات تمويل

%172861.1اإلعانات

%14273.9المنح

%69690.7المنافع االجتماعية

%859713.6مصروفات أخرى

%10.4-173155األصول غير المالية )النفقات الرأسمالية(

عجز الميزانية

-294-187-عجز الميزانية

-%11.2-%6.4-كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

الدين واألصول 

-754854الدين

-%32.5%26.0كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

-346359االحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي

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

)مليــار ريــال مالم يذكر غير ذلك(

األداء الفعلي للميزانية العامة خال عام 2020م
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النفقات الفعلية للقطاعات لعام 2020م

ميزانية القطاع
2020

 فعلي
2020

التغير
%

%283629.3اإلدارة العامة

%18220412.2العسكري

%10211512.4األمن والمناطق اإلدارية

%11.6-5447الخدمات البلدية

%1932056.1التعليم

%16719014.0الصحة والتنمية االجتماعية

%37.1-9861الموارد االقتصادية

%56607.1التجهيزات األساسية والنقل

%14115611.2البنود العامة

%1,0201,0765.5المجموع

)مليار ريال مالم يذكر غير ذلك(

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

المنصرف على القطاعات

للنفقـــات  الفعلـــي  األداء  جانـــب  وعلـــى 

ارتفـــاع  ُياحـــظ  القطاعـــات،  مســـتوى  علـــى 

2020م  العـــام  بنهايـــة  الفعلـــي  اإلنفـــاق 

االجتماعيـــة  والتنميـــة  الصحـــة  علـــى قطـــاع 

بنســـبة %14.0 مقارنـــًة بالميزانيـــة الُمعتمـــدة 

النفقـــات  علـــى  الصـــرف  بارتفـــاع  مدعومـــًا 

الطبيـــة فـــي ظـــل الجائحـــة، كمـــا ارتفـــع اإلنفـــاق 

علـــى قطـــاع التعليـــم بمعـــدل %6.1 نتيجـــًة 

للجهـــود المســـتمرة فـــي مواجهـــة تداعيـــات 

التعليميـــة  العمليـــة  شـــملت  التـــي  الجائحـــة 

للطـــاب  التعليـــم  اســـتكمال  ذلـــك  وشـــمل 

والطالبـــات مـــن خـــال منصـــة »مدرســـتي« 

إنشـــاء  إلـــى  باإلضافـــة  اإللكترونـــي  للتعلـــم 

قنـــوات تعليميـــة فضائيـــة؛ حيـــث مّثـــل إجمالـــي 

حوالـــي  القطاعيـــن  هذيـــن  علـــى  اإلنفـــاق 

ــة فـــي  ــات الفعليـ ــي النفقـ ــن إجمالـ %36.8 مـ

2020م.  عـــام 

كمـــا ارتفـــع الصـــرف الفعلـــي علـــى قطـــاع 

مدعومـــًا   11.2% بنســـبة  العامـــة  البنـــود 

بارتفـــاع الصـــرف علـــى مخصـــص مصروفـــات 

الطـــوارئ. وعلـــى الجانـــب اآلخـــر، تراجـــع الصـــرف 

الفعلـــي علـــى قطاعـــي المـــوارد االقتصاديـــة 

والخدمـــات البلديـــة بحوالـــي %37.1 و11.6% 

علـــى التوالـــي. 
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ولتمويـــــل العجـــــز واالحتياجات التمويليـــــة 

األخرى، اتبعـــــت الحكومــة سياســـــات تمويليــة 

متنوعـــــة مـــــا بيـــــن إصـــــدارات الديـــــن المحليـــــة 

االحتياطيـــات  مـــــن  والســـــحب  والخارجيـــــة 

الحكوميــــة لــــدى البنــــك المركــــزي السـعودي. 

حيث بلــــغ إجمالــــي اإلصدارات الحكوميـة 220 

مليــــار ريـال وذلــك بإجمالـــــي إصــدارات إضافيــة 

عــن الخطـــــة المعتمــدة بمقدار 100 مليار ريال 

)تشــــمل سـداد مدفوعـات أصـل الديـن بحوالـي 

44 مليــــار ريــــال(، منهـــا مـــا نســـبته %79.2 من 

مـــن   20.8% وحوالـــي  المحليـــة  اإلصـــدارات 

الديـــن  ُيشـــكل  وبذلـــك  الخارجيـــة.  اإلصـــدارات 

يعـــادل  مـــا  المحفظـــة  إجمالـــي  مـــن  المحلـــي 

503 مليـــار ريـــال بينمـــا يشـــكل الديـــن الخارجـــي 

حوالـــي 351 مليـــار ريـــال. وعليـــه بلـــغ إجمالــــي 

رصيــــد الديــــن العام 854 مليـار ريــــال فـي نهاية 

عـــام 2020م )مــــا يعــــادل %32.5 مــــن الناتــــج 

مـــن حجـــم  أعلـــى  اإلجمالـــي(، وهـــو  المحلـــي 

الديـــن المخطـــط لـــه فـــي الميزانيـــة المعتمدة 

ج  .       العجز والدين والتمويل

فـي ضـوء مـا شـهده العـام المالـي 2020م مـن أوضـاع اقتصاديـة اسـتثنائية ناتجـة 
عـن الجائحة، ســجل عجــز الميزانيــة الفعلــي فــي نهايــة العــام 2020م نحــو 294 مليــار 
ريــال أي مــا يعــادل %11.2 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالي، مقابــل نحــو 187 مليــار ريــال 
أي مــا يعـادل %6.4 مـن الناتـج المحلـي اإلجمالي فـي الميزانيـة المعتمـدة. وتمثل هذه 

الزيــادة فــي العجــز اســتجابة الحكومــة لالتزامــات اإلضافيــة التــي تطلبتهــا الجائحة.  

البالـــغ نحو 754 مليار ريـــال ويعادل %26.0 من 

الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي. 

االســـتحقاق  أجـــل  متوســـط  ارتفـــع  كمـــا 

لمحفظـــة الديـــن العـــام ليصل إلـــى حوالي 9.4 

ســـنوات في نهاية العـــام 2020م مقارنًة بنحو 

8.7 ســـنوات في العام 2019م. وبلغ متوسط 

المحليـــة  اإلصـــدارات  العائـــد إلجمالـــي  أســـعار 

والخارجيـــة حتـــى نهاية العـــام 2020م ما يقارب 

%2.8 بإجمالـــي نفقـــات تمويـــل تعـــادل حوالي 

24 مليـــار ريـــال وهـــي أقـــل من المقـــدر لها في 

ميزانيـــة العـــام 2020م بحوالـــي 6 مليـــار ريـــال، 

حيـــث تـــم تقديـــر نفقـــات التمويـــل بحوالـــي 31 

 .4.1% يعـــادل  عائـــد  وبمتوســـط  ريـــال  مليـــار 

الفائـــدة  أســـعار  انخفـــاض  إلـــى  ذلـــك  ويعـــود 

بين البنوك الســـعودية )الســـايبور( بشـــكل كبير 

خال العـــام 2020م تزامنًا مع انخفاض أســـعار 

الفائـــدة األمريكيـــة والتـــي انخفضـــت بحوالـــي 

100 نقطة أســـاس منـــذ بداية العـــام 2020م. 

هـــذا باإلضافة إلى تنويع محفظـــة الدين العام 
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واالســـتفادة مـــن منهجيـــات التمويـــل البديـــل 

كالتمويـــل من خـــال وكاالت ائتمان الصادرات.   

كمــــا تـم اسـتخدام حوالــــي 111 مليـار ريـال 

مـن رصيــــد االحتياطيات الحكوميـة لـدى البنـك 

االحتياجـــات  لتغطيــــة  الســــعودي  المركــــزي 

التمويليــــة. حيث بلغـت االحتياطيات الحكوميـة 

بنهايـة عـام 2020م نحـو 359 مليـار ريـال مقابـل 

470 مليــــار ريــــال فــــي نهاية عام 2019م. 

مقارنة إصدارات الدين وحجم الدين العام في نهاية العام 2020م مع الميزانية

ميزانية 
2020

فعلي
2020 

754854حجم الدين العام في نهاية العام

120220إجمالي إصدارات الدين

86174إجمالي اإلصدارات المحلية

3446إجمالي اإلصدارات الخارجية

121111إجمالي السحوبات من االحتياطيات الحكومية 

 )مليار ريال(

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