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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العالميــن والصــاة والســام علــى 

رســول اللــه
أيها المواطنون والمواطنات

السام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعــون اللــه وتوفيقــه، نعلــن ميزانيــة العــام المالــي 
القــادم )1442/1443هـــ( الموافق )2021 ميادي( 
فــي  والرخــاء  التنميــة  مســيرة  تعزيــز  مواصليــن 
وطننــا الغالــي، ويبلــغ اإلنفــاق المعتمــد فــي هــذه 
الميزانيــة )990( مليــار ريــال، كمــا تقــدر اإليــرادات 
بمبلــغ )849( مليــار ريــال، بعجــز يقــدر بمبلــغ )141( 
مليــار ريــال، ويمثــل )4,9( بالمئــة مــن الناتــج المحلي 

اإلجمالــي.
لقــد مــّر العالــم بجائحــة غيــر مســبوقة وهــي جائحــة 
ــا التــي أثــرت ســلبًا فــي االقتصــاد العالمــي،  كورون
وقــد وفقنــا اللــه ـ فــي إطــار مــا جــرى اتخــاذه حيــال 
اســتثنائية  احترازيــة  إجــراءات  مــن  الجائحــة  هــذه 
العــاج  بتقديــم  التوجيــه  إلــى  ـ  وقائيــة  وتدابيــر 
مجانــًا لجميــع مــن أصيبــوا بفيــروس كورونــا مــن 
المواطنيــن والمقيميــن ومخالفــي نظــام اإلقامــة 
فــي جميــع المنشــآت الصحيــة العامــة والخاصــة، 
بصــرف  الــوزراء  مجلــس  قــرار  مؤخــرًا  صــدر  كمــا 

لــذوي المتوفــى بســبب  ريــال  ألــف  مبلــغ )500( 
جائحــة كورونــا مــن العامليــن فــي القطــاع الصحــي 
عســكريًا،  أم  كان  مدنيــًا  الخــاص،  أو  الحكومــي 
ســعوديًا كان أم غيــر ســعودي، وأن يســري ذلــك 

اعتبــارًا مــن تاريــخ تســجيل أول إصابــة.
إن المملكــة جــزء مــن العالــم تؤثــر فــي األحــداث 
والظــروف العالميــة وتتأثــر بهــا ولــم تكــن بمعــزل 
العامــة  الماليــة  جانبــي  فــي  األزمــة  آثــار  عــن 
نشــاط  فــي  الجائحــة  أثــرت  فقــد  واالقتصــاد، 
االقتصــاد المحلــي، باإلضافــة إلــى اآلثــار الســلبية 
للركــود االقتصــادي العالمــي، وانخفــاض الطلــب 
خاصــة فــي أســواق النفــط التــي شــهدت انخفاضــًا 

األســعار. فــي  حــادًا 
العالــم،  تاريــخ  فــي  صعبــًا  كان  العــام  هــذا  إن 
الماليــة  والمبــادرات  الصحيــة  التدابيــر  أدت  وقــد 
التــي  واإلصاحــات  اتخذناهــا  التــي  واالقتصاديــة 
أتــت مــع إقــرار رؤيــة المملكــة )2030( إلــى الحــد 
مــن اآلثــار الســلبية علــى المواطنيــن والمقيميــن 
فــي المملكــة وعلــى اقتصادنــا، وكل ذلــك بتوفيــق 
مــن اللــه، ثــم بتكاتــف المواطنيــن والمقيميــن فــي 
بادنــا، الذيــن ال يفوتنــي بهــذه المناســبة شــكرهم 
علــى دورهــم اإليجابــي فــي مواجهــة هــذه الجائحــة 

وتحمــل أعبائهــا.
وقــد صــدرت توجيهاتنــا بــأن تعطــي هــذه الميزانيــة 
والمقيميــن  المواطنيــن  صحــة  لحمايــة  األولويــة 
آثــار  مــن  للحــد  الجهــود  ومواصلــة  وســامتهم، 
هــذه الجائحــة علــى اقتصادنــا، واســتمرار العمــل 
علــى تحفيــز النمــو االقتصــادي وتطويــر الخدمــات 
ودعــم القطــاع الخــاص والمحافظــة علــى وظائــف 
والمشــاريع  البرامــج  وتنفيــذ  فيــه،  المواطنيــن 
توفــر  التــي  التنمويــة  والمشــاريع  اإلســكانية، 
وتحقيــق  للمواطنيــن،  العمــل  فــرص  مــن  مزيــدًا 
رفــع  علــى  التأكيــد  مــع  الرؤيــة،  مســتهدفات 
كفــاءة اإلنفــاق الحكومــي، واالهتمــام بالحمايــة 
االجتماعيــة، والحــد مــن الهــدر ومحاربــة الفســاد، 
كمــا نؤكــد علــى التنفيــذ الفاعــل لبرامــج ومشــاريع 

الميزانيــة.
ونحمــد المولــى عــز وجــل علــى مــا حبــا بــه بادنا من 
الخيــرات، واثقيــن بتوفيــق اللــه وعونــه، ومتطلعيــن 
إلــى مواصلــة مســيرة النمــو االقتصــادي والتنميــة 
الشــاملة، ماضيــن فــي تحقيــق ذلــك، مســتعينين 

باللــه عــز وجــل، ومتوكليــن عليــه.
والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمــة خــادم الحرميــن الشــريفين 
الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 

ســعود )حفظــه اللــه( 

وجائحـــٍة صحيـــة  اســـتثنائية  ســـابقٍة  فـــي 
عالمية فـــي تاريخ العالـــم الحديث؛ أحدثت 
تداعيـــات أزمة فيـــروس كورونا المســـتجد 
»كوفيـــد-19« آثـــارًا حـــادًة علـــى االقتصاد 

العالمـــي منذ بدايـــة العـــام 2020م.

وبالرغـــم مـــن أّن اقتصـــاد المملكـــة يؤثـــر 
ويتأثـــر باالقتصـــاد العالمـــي، إال أّن ميزانية 
العـــام المالـــي 2021م أثبتـــت للعالـــم أّن 
الحفاظ على صحة اإلنســـان أواًل تقع على 
رأس أولويات المملكة العربية الســـعودية، 
الكامـــل  وااللتـــزام  بالوعـــي  مصحوبـــًة 
المواطنيـــن  مـــن  االحترازيـــة  باإلجـــراءات 
والمقيميـــن، والـــذي ســـاهم بشـــكل كبير 
الجائحـــة،  لهـــذه  المملكـــة  تجـــاوز  فـــي 

والتخفيـــف مـــن تداعياتهـــا.

وألّن صحـــة الوطن هي األولوية األســـمى 
للمملكـــة؛ كان للقطاع الخـــاص، وتخفيف 
األعبـــاء الماليـــة المترتبـــة عليـــه، األولويـــة 
القصـــوى فـــي توجهـــات الميزانيـــة العامة 
عملـــت  إذ  االســـتثنائي،  العـــام  لهـــذا 
بـــإدارة  للقيـــام  تمكينـــه؛  علـــى  المملكـــة 
واإلســـراع  التحفيـــز،  حـــزم  عبـــر  أنشـــطته، 
في تســـديد مســـتحقاته، مما ســـاهم في 
تعافـــي النشـــاط االقتصادي، وصـــواًل إلى 
رفع جـــودة حيـــاة المواطنيـــن والمقيمين.

العربيـــة  المملكـــة  ميزانيـــة  وتنتهـــج 
الســـعودية للعـــام 2021م، الحفـــاظ على 
االستدامة واالســـتقرار الماليين، والمرونة 
األزمـــات،  مواجهـــة  فـــي  واالســـتباقية 
مـــع ُبنيـــة رقمية متقدمـــة، وتعزيـــز كفاءة 
اإلنفـــاق؛ لدعـــم القطاعـــات األكثـــر حاجًة. 
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للمســاهمة فــي تعزيــز النمــو االقتصــادي ، ودعــم 
فــي  إســهامه  مــن  للرفــع  المحلــي  المحتــوى 
إلــى  باإلضافــة   ، للمملكــة  االقتصاديــة  التنميــة 
الــدور المهــم الــذي تقــوم بــه الصناديــق التنمويــة 
، مفيــدًا ســموه  النشــاط االقتصــادي  فــي دفــع 
أحــد  أصبــح  العامــة  االســتثمارات  صنــدوق  أن 
المحــركات األساســية لنمــو االقتصــاد الســعودي 
حيــث يعتــزم الصنــدوق ضــخ مئــات المليــارات فــي 
االقتصــاد الســعودي فــي العام القادم والســنوات 
التاليــة ممــا ســيمكن مــن بــروز قطاعــات جديــدة 
وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل وتوفيــر إيــرادات 

إضافيــة للدولــة .
وأشــار ســمو ولــي العهــد إلــى جهــود المملكــة ـ 
انطاقــًا مــن سياســتها فــي الحفــاظ علــى اســتقرار 
أســواق الطاقــة الدوليــة ـ بالتعــاون مــع مجموعــة 
دول أوبــك + فــي العمــل علــى اســتقرار أســواق 
النفــط التــي شــهدت انخفاضــًا حــادًا فــي األســعار، 
حيــث ســاهمت اتفاقيــة اإلنتــاج لــدول المجموعــة 
وتحســن  لألســواق،  االســتقرار  إعــادة  فــي 

األســعار. مســتويات 
رئاســتها  خــال  مــن  المملكــة  أن  ســموه  وأكــد 
لمجموعــة العشــرين هــذا العــام حرصــت علــى تعزيــز 
دور المجموعــة فــي معالجــة األزمــات االقتصاديــة 
العالميــة، وذلــك بتحفيــز جهــود دول المجموعــة، 
بينهــا  فيمــا  والتعــاون  التنســيق  ورفــع مســتوى 
آثارهــا  مــن  والحــد  للجائحــة  المشــترك  للتصــدي 
فــي النمــو االقتصــادي العالمــي، وحشــد المــوارد 

لتمويــل برامجهــا فــي التصــدي للجائحــة.
كمــا عبــر ســمو ولــي العهــد عــن شــكره وامتنانــه 
فــي  والعامليــن  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
القطــاع الصحــي والقطــاع األمنــي علــى الجهــود 
االســتثنائية، التــي بذلوهــا خــال مواجهــة جائحــة 
مــن  وحمايتــه  المجتمــع  ســامة  ألجــل  كورونــا 
تداعيــات هــذه الجائحــة، كمــا شــكر ســموه جنودنــا 
البواســل فــي الحــد الجنوبــي علــى مــا يقدمونــه 
مــن تضحيــات، داعيــًا اللــه لهــم بالثبــات وللشــهداء 
الذيــن اختارهــم اللــه إلــى جــواره بالرحمــة والمغفرة.

كلمة ولي العهد 
األمير محمد بن سلمان

) رعاه الله (

بــن  األميــر محمــد  الملكــي  الســمو  أكــد صاحــب 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد نائــب 
رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، رئيــس مجلــس 
إقــرار  بمناســبة  والتنميــة،  االقتصاديــة  الشــؤون 
ميزانيــة العــام 2021م، مواصلــة تعزيــز المكتســبات 
 ،2030 المملكــة  رؤيــة  إقــرار  التــي تحققــت منــذ 
والتقــدم  التطــور  مــن  مزيــد  نحــو  واالنطــاق 
والتنمويــة  االقتصاديــة  المجــاالت  مختلــف  فــي 

واالجتماعيــة.
وأوضــح ســموه أن عــام 2020م كان عامــًا صعبــًا 
جائحــة  تفشــي  جــراء  أجمــع  العالــم  دول  علــى 
قدرتــه  أثبــت  المملكــة  اقتصــاد  أن  إال  كورونــا، 
تمكنــت  حيــث  الجائحــة،  تداعيــات  مواجهــة  فــي 
المملكــة ـ بفضــل اللــه ـ مــن اتخــاذ تدابيــر صحيــة 
ووقائيــة هدفــت فــي المقــام األول إلــى حمايــة 
صحــة اإلنســان مــن خــال الحــد مــن تفشــي الوبــاء، 

المصابــة. للحــاالت  المجانــي  العــاج  وتوفيــر 
ــه مباشــر ومتواصــل  ــه بتوجي ــى أن وأشــار ســموه إل
مــن مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين ـ حفظــه اللــهـ  
تــم العمــل علــى اتخــاذ تدابيــر ماليــة واقتصاديــة 
علــى  الجائحــة  تداعيــات  مــن  الحــد  إلــى  هدفــت 
األنشــطة االقتصاديــة، حيــث أديــرت األزمــة بعنايــة 
مــن  التخفيــف  إلــى  قــاد  فّعــال  وبشــكل  فائقــة 
اآلثــار الســلبية علــى االقتصــاد الســعودي، التــي 

كان متوقعــا فــي وقــت ســابق أن تكــون أقــوى، 
االحترازيــة  اإلجــراءات  بيــن  الموازنــة  تمــت  حيــث 
تدريجيــًا  االقتصاديــة  األنشــطة  عــودة  وتوقيــت 

جيــدة. بوتيــرة 
مــن  عــدد  إقــرار  تــم  أنــه  إلــى  ســموه  ولفــت 
المبــادرات واإلجــراءات لمســاندة منشــآت القطــاع 
الخــاص أثنــاء الجائحــة والمحافظــة علــى الوظائــف 
الخــاص، وقــد ســاعدت  القطــاع  فــي  والعامليــن 
هــذه اإلجــراءات علــى الحــد مــن تداعيــات الجائحــة 

االقتصــاد، علــى 
االســتقرار  علــى  المحافظــة  فــي  أســهمت  كمــا 
المالــي ، وســتتم مواصلــة اتخــاذ كل مــا مــن شــأنه 
تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام، كمــا أن مــن 
أجــل  مــن  العمــل  مواصلــة  الميزانيــة  أولويــات 
معهــا،  التعامــل  وتحســين  الجائحــة  آثــار  تحجيــم 
حيــث يبلــغ إجمالــي اإلنفــاق المعتمــد) 990 ( مليــار 
ريــال، ممــا يســهم فــي تحفيــز ومســاندة األنشــطة 
العمــل  فــرص  مــن  مزيــد  وإيجــاد  االقتصاديــة، 
بالحمايــة  االهتمــام  ســموه  مؤكــدًا  للمواطنيــن، 
االجتماعيــة، والمشــاريع التنمويــة، وبرامــج تحقيــق 
الرؤيــة، والتطويــر التقنــي، كمــا أن العمــل مســتمر 
فــي مراجعــة جميــع البرامــج والمشــاريع لضمــان 
الرؤيــة ورفــع كفــاءة  اتســاقها مــع مســتهدفات 

اإلنفــاق.
فــي  اإليــرادات  أن  العهــد  ولــي  ســمو  وأوضــح 
بزيــادة       ريــال،  مليــار   )849( بنحــو  تقــدر  الميزانيــة 
)3 , 10 %( عــن عــام )2020م(، ممــا يســهم فــي 
مزيــد مــن االســتقرار المالــي، وأن مــن المســتهدف 
خفــض عجــز الميزانيــة فــي عــام 2021م إلــى نحــو    
)141( مليــار ريــال، أي مــا تقــدر نســبته بـــ )9 ,4 %( 
مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي ، نــزواًل مــن )298( 
مليــار ريــال ، أي مــا تقــدر نســبته بـــ )0 , 12 %( مــن 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقــدر لعــام 2020م ، 
واإلبقــاء علــى معــدالت الديــن العــام عنــد معــدل  
)7 , 32 %( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي مقابــل 

)3 , 34 %( فــي عــام 2020م.
يتوقــع  االقتصــادي  النمــو  أن  ســموه  وأوضــح 
أن يشــهد ارتفاعــًا مــع االســتمرار فــي تنميــة دور 
ــة األعمــال  القطــاع الخــاص مــن خــال تســهيل بيئ
، والتقــدم فــي برامــج التخصيــص ، وإتاحــة مزيــد 
للمشــاركة  الخــاص  القطــاع  أمــام  الفــرص  مــن 
ــر القطاعــات  ــة ، وتطوي ــة التحتي فــي مشــاريع البني
الواعــدة والجديــدة ، واالســتمرار فــي تنفيــذ برامــج 
مســتهدفاتها  لتحقيــق   2030 المملكــة  رؤيــة 

الميزانية العامة
2 0 2 1
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 الملخص التنفيذي
لميزانية 2021

االقتصـادـية  الظروف  ظـل  في 
االستثنـائيـة للعـام الحـالي 2020م وحالـة 
عـدم اليقين المصاحبـة ألزمـة  »كوفيد-19« 
العالمي يعاني  االقتصاد  وتبعـاتهـا، الزال 
األوضاع  تـــردي  احتمـال  مع  آثـارهـا  من 
للجائحة. وفي  ثانية  مع تفشي موجة 
ظل صعوبة توقع المدة الزمنية الالزمة 
عام  ميزانية  تأتي  األزمة،  من  للتعافي 
كافة  توفير  على  للتأكيد  2021م 
الســــــبل للتعامل مع األزمة واستعـادة 
وتيرة النمو االقتصادي، وتعزيز منظومـة 
اـلدعم واإلعـانـات االجتمـاعـية والخـدمـات 
األساسية، وتبني سياسات أكثر مالئمة 
واالستقرار  النمو  بين  الموازنة  في 
علـــى  المالية  واالسـتدامة  االقتصادي 
المدى المتوسط والطويل، مع االستمرار 
النفطية  غير  اإليرادات  تنمية  في جهود 
مستوى  وزيادة  اإلنفاق،  كفاءة  ورفع 
مشاركة القطاع الخاص. ويمكن توضيح 
ومالمح  والتحديات  التطورات  أهم 
التالية:  النقاط  في  المعتمدة  الميزانية 

مرحلة   2030 المملكة  رؤية  تمثل 
السعودي  لالقتصاد  رئيسة  تحول 
المستقبل.  نحو  جديدة  وانطالقة 
السنوات  خالل  الحكومة  قامت  حيث 
الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية 

واالقتصادية  الهيكلية  واإلصالحات 
القاعدة  لتنويع  والمبادرات  والمالية 
هـــذه  ساهمت  وقد  االقتصادية، 
المبـــادرات فـــي حفز معدالت نمو الناتج 
وظهرت  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي 
بشكل واضح على أداء القطاع الخاص 
واألنشـــطة االقتصادية المســـتهدفة 
واستمرت  2019م،  العـــام  بنهايـــة 
وتيرة النشاط في الشهرين األولين 
من العام 2020م. كمـــا كان لهـــذا 
قدرة  تعزيز  في  كبيـــر  دور  التحـــول 
االقتصاد على الصمود وقت األزمة 
»كوفيـــد-19«  جائحة  تفشـــي  مـــع 
اقتصادات  على  سلبًا  أثرت  التـــي 
المملكة،  ومنها  العالم  دول 
باالســـتثمار  يتعلـــق  فيمـــا  وخاصـــة 
التـــي  للتقنيـــة  التحتيـــة  البنـــى  فـــي 
مكنـــت الحكومـــة والقطـــاع الخاص 
لتحـــول  الســـريعة  االســـتجابة  مـــن 
نمـــط العمـــل الحضـــوري إلـــى نمـــط 
العمل عن بعد بشـــكل أكثـــر مرونة. 
كمـــا كان لتداعيـــات األزمة تأثير كبير 
علـــى الماليـــة العامـــة خاصـــة فيمـــا 
يتعلق بانخفـــاض اإليرادات وتحديدًا 
النفطيـــة منهـــا التـــي مـــن المتوقع 
الحالـــي  العـــام  خـــالل  تغطـــي  أن 
مانســـبته 84% فقط من تعويضات 

تنمية  مبادرات  أن  إال  العامليـــن، 
اإليرادات غير النفطية التـــي طبقت 
الماضيـــة ساهمت  األعـــوام  خـــالل 
فـــي تعويـــض جـــزء كبيـــر مـــن ذلـــك 
االنخفـــاض، باإلضافـــة إلـــى تمكيـــن 
سياســـات  تبنـــي  مـــن  الحكومـــة 
تحفيزية لمواجهـــة تداعيات الجائحة 

المملكـــة. اقتصـــاد  علـــى 

ظهـــرت بيانـــات النصـــف األول مـــن 
العـــام 2020م كمـــا ُنشـــر مـــن قبـــل 
تراجعـــًا  لإلحصـــاء  العامـــة  الهيئـــة 
للناتـــج المحلي اإلجمالـــي الحقيقي 
بنســـبة 4.0%، حيـــث شـــهد الناتـــج 
النفطـــي الحقيقـــي تراجعـــًا بمعـــدل 
النفـــط  إنتـــاج  لخفـــض  نتيجـــًة   4.9
بشـــكل كبيـــر فـــي الربـــع الثانـــي من 
باتفاقيـــة  التزامـــًا  2020م  العـــام 
غيـــر  الناتـــج  شـــهد  كمـــا  )أوبـــك+(. 
النفطـــي الحقيقـــي خـــالل النصـــف 
تراجعـــًا  2020م  العـــام  مـــن  األول 
بمعـــدل 3.3%، وهـــو أقـــل انخفاضًا 
مـــن التوقعـــات المحليـــة والدوليـــة 
كمـــا  المملكـــة  القتصـــاد  بالنســـبة 
مقارنـــة  تراجعـــًا  األقـــل  مـــن  يعتبـــر 
دول  وباألخـــص  األخـــرى  بالـــدول 
لآلثـــار  نتيجـــة  العشـــرين  مجموعـــة 
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اإليجابيـــة لحزمة اإلجـــراءات الفعالة 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة للتصـــدي 
واقتصاديـــًا.  وماليـــًا  صحيـــًا  لألزمـــة 
وتشـــير التقديرات األولية إلى توقع 
اإلجمالـــي  المحلـــي  الناتـــج  تراجـــع 
الحقيقـــي بنســـبة 3.7% فـــي عـــام 
كل  بانخفـــاض  مدفوعـــًا  2020م، 
من القطـــاع النفطي وغير النفطي، 
توقعـــات معـــدل  تشـــير  حيـــن  فـــي 
التضخـــم إلـــى ارتفاعه لكامـــل العام 
2020م بمتوســـط 3.7% كمحصلة 
جانبـــي  علـــى  مختلفـــة  لتأثيـــرات 
العـــرض والطلـــب مثـــل رفـــع نســـبة 
ضريبـــة القيمـــة المضافـــة إلى%15.

لعـــام  األوليـــة  التقديـــرات  تشـــير 
الناتـــج المحلـــي  إلـــى نمـــو  2021م 
بحوالـــي  الحقيقـــي  اإلجمالـــي 
اســـتمرار  بافتـــراض  3.2%مدفوعـــًا 
تعافي األنشـــطة االقتصادية خالل 
الحكومـــة  ســـتواصل  حيـــث  العـــام، 
القطـــاع  دور  لتعزيـــز  جهودهـــا 
الرئيـــس  المحـــرك  ليكـــون  الخـــاص 
نمـــو  ودعـــم  االقتصـــادي  للنمـــو 
والمتوســـطة،  الصغيـــرة  المنشـــآت 
الحكومـــة  مواصلـــة  مـــع  بالتزامـــن 
الهيكليـــة  اإلصالحـــات  لتنفيـــذ 
لتنويـــع االقتصـــاد مـــن خـــالل برامج 
وتحســـين   2030 المملكـــة  رؤيـــة 
بيئـــة األعمـــال وفتـــح آفـــاق جديدة 
أمام االســـتثمار المحلـــي واألجنبي، 
إضافًة إلى الـــدور اإليجابي المتوقع 
إلنفـــاق الصناديق التنمويـــة وتنفيذ 
المشـــاريع الكبرى وبرامج التخصيص 
المملكـــة  رؤيـــة  تحقيـــق  وبرامـــج 

األخـــرى.  2030

االقتصـــاد  شـــهده  مـــا  ضـــوء  فـــي 
ألقـــت  ســـلبية  آثـــار  مـــن  العالمـــي 
النمـــو االقتصـــادي  علـــى  بكاهلهـــا 

والمالية العامة خـــالل العام الحالي 
ومـــن  العالـــم  دول  مختلـــف  فـــي 
تبعـــات  نتيجـــة  المملكـــة  ضمنهـــا 
الجائحـــة وانخفـــاض أســـعار النفـــط، 
فقـــد حرصـــت المملكـــة مـــن خـــالل 
دورهـــا القيادي فـــي منظمة أوبك 
بالتنســـيق مع دول )أوبك+( إلعادة 
كمـــا  النفـــط،  ألســـواق  االســـتقرار 
قامـــت مـــن خـــالل رئاســـتها للـــدورة 
الحالية لمجموعة العشـــرين بالعمل 
علـــى تعزيز التنســـيق الدولـــي لتبني 
النمـــو  لدعـــم  الالزمـــة  السياســـات 
والتخفيـــف  العالمـــي  االقتصـــادي 
عـــن الدول األقل نمـــوًا للتعامل مع 
األزمـــة، وقـــد نجحت هـــذه الجهود 
حـــدة  تخفيـــف  فـــي  كبيـــر  بشـــكل 
العالمـــي.  االقتصـــاد  علـــى  األزمـــة 
وعلـــى الصعيد المحلـــي، إلى جانب 
نجـــاح القطـــاع الصحـــي فـــي الحـــد 
مـــن انتشـــار الوباء، قامـــت الحكومة 
بتدعيـــم نفقات الخدمـــات الصحية، 
مواجهـــة  مخصـــص  واســـتحدثت 
تخصيـــص  بإعـــادة  ُيعنـــى  أزمـــات 
للقطاعـــات  وتوجيههـــا  النفقـــات 
األكثـــر تضـــررًا، بهدف تخفيـــف اآلثار 
منشـــآت  علـــى  للجائحـــة  الســـلبية 
فيهـــا  والعامليـــن  الخـــاص  القطـــاع 
من المواطنيـــن، حيث ُنفذ عدد من 
للتخفيـــف  واإلجـــراءات  المبـــادرات 
وشـــملت  األزمـــة،  هـــذه  آثـــار  مـــن 
علـــى  المقدمـــة  التحفيزيـــة  الحـــزم 
مبـــادرات دعـــم لألفراد والشـــركات 
والمســـتثمرين، وتتمثل هـــذه الحزم 
فـــي مخصصات مالية، وتســـهيالت 
بعـــض  ســـداد  وتأجيـــل  تمويليـــة، 

والرســـوم. الضرائـــب 

وتبعـــًا لهـــذه التطـــورات، ُيتوقـــع أن 
نهايـــة  فـــي  الميزانيـــة  عجـــز  يرتفـــع 
 298 حوالـــي  إلـــى  2020م  عـــام 

مليار ريـــال، وُيســـتهدف خفضه في 
نهايـــة عـــام 2021م ليصل إلى 141 
مليـــار ريـــال أي مـــا يعـــادل 4.9%من 
وأن  اإلجمالـــي،  المحلـــي  الناتـــج 
يســـتمر باالنخفـــاض التدريجـــي على 
المـــدى المتوســـط ليصـــل إلـــى مـــا 
الناتـــج المحلـــي  يقـــارب 0.4% مـــن 
2023م.  العـــام  فـــي  اإلجمالـــي 
للجهـــود  اســـتكماًال  ذلـــك  ويأتـــي 
اإلنفـــاق  كفـــاءة  لتعزيـــز  الحكوميـــة 
وتحقيـــق مســـتهدفات االســـتدامة 

المالـــي.  واالســـتقرار 

مـــن المتوقـــع في عـــام 2021م أن 
تحقـــق جهود اإلصـــالح االقتصادي 
تنفيذهـــا  بـــدأ  التـــي  والمبـــادرات 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة وفـــق ما 
إلـــى  إضافـــة  عنـــه،  اإلعـــالن  ســـبق 
المبـــادرات التـــي تـــم اإلعـــالن عنهـــا 
خالل العـــام 2020م لمواجهة أزمة 
»كوفيـــد-19« زيـــادة فـــي اإليرادات، 

العـــام  فـــي  تبلـــغ  أن  يقـــدر  حيـــث 
ريـــال  مليـــار   849 حوالـــي  2021م 
بارتفاع نســـبته 10.3% عن الُمتوقع 
فـــي عـــام 2020م. ومـــن الُمقدر أن 
تصـــل اإليرادات إلـــى 928 مليار ريال 

فـــي عـــام 2023م.

إجمالـــي  يبلـــغ  أن  المتوقـــع  مـــن 
النفقات لعـــام 2020م نحو 1,068 
مليـــار ريال مرتفعًا بنســـبة 4.7% عن 
الميزانيـــة المعتمـــدة؛ وذلـــك نتيجة 
المتطلبـــات  لتلبيـــة  اإلنفـــاق  زيـــادة 
االســـتثنائية لمواجهة الجائحة خالل 
العـــام الحالـــي. وتجـــدر اإلشـــارة إلى 
علـــى  اإلضافيـــة  االعتمـــادات  أن 
الميزانية المعتمدة منذ بداية العام 
بلغـــت نحـــو 159 مليار ريال شـــملت 
لقطـــاع  االعتمـــادات  زيـــادة  علـــى 
القطـــاع  قـــدرات  لدعـــم  الصحـــة 
لمواجهـــة الجائحـــة، باإلضافـــة إلـــى 
تعجيـــل ســـداد مســـتحقات القطاع 
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الخـــاص. وقابـــل هـــذه الزيـــادة وفـــر 
بنحـــو  النفقـــات  بنـــود  بعـــض  فـــي 
111 مليـــار ريال جـــراء إلغاء أو تمديد 
النفقـــات  بنـــود  لبعـــض  تأجيـــل  أو 

والرأســـمالية. التشـــغيلية 

العـــام  خـــالل  المملكـــة  تســـتهدف 
القادم والمدى المتوســـط اســـتمرار 
الكبـــرى  المشـــاريع  علـــى  الصـــرف 
وبرامـــج تحقيـــق الرؤية. كمـــا يتوقع 
منظومـــة  علـــى  الصـــرف  اســـتمرار 
االجتماعيـــة،  واإلعانـــات  الدعـــم 
الهـــام  لدورهـــا  التحفيـــز  وحـــزم 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  إتاحـــة  فـــي 
أمـــام القطـــاع الخـــاص والصناديـــق 
التنمويـــة للمشـــاركة فـــي مشـــاريع 
البنيـــة التحتية. ومن المتوقع أن يتم 
المحافظـــة علـــى أســـقف النفقـــات 

لعـــام 2021م والتـــي تـــم اإلعـــالن 
عنهـــا ضمـــن ميزانية العـــام 2020م 
ليبلـــغ إجمالـــي النفقـــات 990 مليار 
ريـــال )مـــا نســـبته 34.5%مـــن الناتج 
المحلـــي اإلجمالـــي(، وأن يبلـــغ نحو 
941 مليـــار ريـــال فـــي عـــام 2023م 
الناتـــج  مـــن   %29.1 نســـبته  )مـــا 

اإلجمالـــي(. المحلـــي 

ُيتوقـــع أن يبلـــغ رصيد الديــــن العــــام 
حوالـــي  أي  ريـــال  مليـــار   854 نحـــو 
34.3% مـــن الناتج المحلي اإلجمالي 
في نهايـــة العام الحالي، ويتوقع أن 
يصـــل إلـــى نحـــو 937 مليار ريـــال أي 
حوالي 32.7% مــــن الناتــــج المحلـي 
اإلجمالـي فــي نهايــة العــام 2021م، 
وأن يبلـــغ نحو 1,026 مليار ريال في 
العام 2023م أي ما نسبته %31.7 

مـــن الناتج المحلـــي اإلجمالي، وهي 
مســـتويات تقل بشـــكل ملحوظ عن 
الســـقف المحـــدد للديـــن العام عند 
50% مـــن الناتـــج المحلي اإلجمالي. 
وســـتواصل وزارة الماليـــة مـــن خالل 
المركز الوطنـــي إلدارة الدين العمل 
التمويليـــة  علـــى تدبيـــر االحتياجـــات 
السياســـة  مســـتهدفات  وفـــق 

الماليـــة واســـتراتيجية الديـــن العام.

ُيتوقـع أن يتم المحافظة على رصيد 
االحتياطــــيات الحكوميـــة حســـب ما 
تـــم اإلعالن عنـــه في ميزانيـــة العام 
2020م عنـــد 346 مليـــار ريـــال مـــع 
الحفـــاظ عليـــه عنـــد مســـتوى 280 
مليـــار ريال في عـــام 2021م و 265 

مليـــار ريال فـــي 2023م.

فعلي
2018

فعلي
2019

ميزانية
2020

توقعات
2020

ميزانية
2021

تقديرات

20222023

906927833770849864928إجمالي اإليرادات

النفقات 1,0791,0591,0201,068990955941إجمالي 

13-91-141-298-187-133-174-عجز الميزانية

%0.4-%3.0-%4.9-%12.0-%6.4-%4.5-%5.9-كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

5606787548549371,0131,026الدين العام

%31.7%33.3%32.7%34.3%26.0%22.8%19.0كنســبة مــن الناتــج المحلي اإلجمالي

االحتياطيــات الحكومية لدى 
البنــك المركزي الســــــــعودي

490470346346280265265

ملخص
ميزانية عام 2021م وتقديرات المدى المتوسط 

المصــدر: وزارة المالية
 تــم تقريــب األرقــام التــي تظهــر في الجدول ألقرب فاصلة عشــرية

)مليــار ريــال مالــم يذكر غير ذلك(
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 أبرز ماجاء 
في المؤتمر الصحفي للميزانية

تســتهدف ميزانيــة العــام المالــي 2021م، وعلــى المــدى المتوســط اســتمرار الصــرف علــى 
المشــاريع الكبــرى، وبرامــج تحقيــق الرؤيــة، وعلــى منظومــة الدعــم واإلعانــات االجتماعيــة، 
الخــاص،  القطــاع أمــام الفــرص مــن المزيــد إتاحــة فــي المهــم لدورهــا التحفيــز؛ وحــزم

التنمويــة. والصناديــق
ــة تحــول لاقتصــاد الســعودي، وانطاقــة نحــو المســتقبل؛  ــة المملكــة 2030 مرحل تمثــل رؤي
واإلصاحــات  ــة، الرؤي ــق تحقي برامــج ــذ بتنفي ــة الماضي الســنوات خــال الحكومــة قامــت حيــث
الهيكليــة واالقتصاديــة والماليــة، ومبــادرات لتنويــع القاعــدة االقتصاديــة. وقــد ســاهمت هــذه 
على  الحكومة قــدرة وتحســين األزمات، وقت الصمود علــى االقتصــاد قــدرة تعزيــز فــي الجهــود

للجائحــة. المصاحبــة للتحديــات االســتجابة
سيســتمر اإلنفــاق علــى برامــج الرؤيــة فــي عــام 2021م، وعلــى المــدى المتوســط بمــا يســاهم 
الفــرص  مــن مزيــد إتاحــة علــى العمــل ومواصلــة ،2030 المملكــة رؤيــة مســتهدفات تحقيــق فــي
بــه  تقــوم الــذي الــدور إلــى باإلضافــة المشــاريع، هــذه فــي للمشــاركة الخــاص القطــاع أمــام

صناديــق التنميــة فــي هــذا المجــال، وعلــى األخــص الــدور المهــم لصنــدوق 
االســتثمارات العامــة.

ركــزت المبــادرات الحكوميــة علــى تحفيــز القطــاع الخــاص بحوالــي 
مــن  لتمكينــه لــه الكافيــة الســيولة بتوفيــر ســاهمت مبــادرة 150
توظيف  معدالت في إيجابــي ارتــداد هنــاك أن كمــا بأنشــطته، القيــام

المواطنيــن خــال الربعيــن الثالــث والرابــع مــن العــام 2020م.
تمتــع المملكــة بمركــز مالــي قــوي؛ نظرًا إلى حجــم احتياطاتها الكبير 

عــن  الصــادرة التقاريــر أن كمــا نســبيًا، منخفضــة حكوميــة ديــون مــع
ومتانــة  قــوة أكــدت االئتمانــي للتصنيــف العالميــة الــوكاالت
التــي  األزمــات مواجهــة علــى وقدرتــه الســعودي، االقتصــاد

حاليــًا. العالــم يشــهدها
أشــكر موظفــي القطاعيــن العــام، والخــاص علــى جهودهــم 
خــال الجائحــة التــي ســاهمت فــي اســتمرارية األعمــال دون 
ــن ضحــوا بأرواحهــم  ــر، وُأثمــن جهــود أبطــال الصحــة الذي تأث
كمــا  والمقيميــن، للمواطنيــن الصحيــة الســامة لتعزيــز
ــا البواســل علــى الحــد  أخــص بالشــكر رجــال األمــن وجنودن

بنصــره. اللــه أيدهــم الجنوبــي

186
التعليم

151
البنود
العامة

72
الموارد

االقتصادية

46
التجهيزات
األساسية
والــنـــقـــــل

51
الخدمات
البلدية

175
العسكري

175
الصحة والتنمية

االجتماعية

34
اإلدارة
العامة

101
األمـــــــــــــن
والمناطق
اإلداريــــــة

 تم تقريب األرقام ألقرب
فاصلة عشرية

*

إجمالي اإليرادات

770849
20202021

مليار ريالمليار ريال

إجمالي النفقات

1,068990
20202021

مليار ريالمليار ريال

الدين العام

854937
20202021

مليار ريالمليار ريال

العجز

-298-141
20202021

مليار ريالمليار ريال

تقديــرات الماليــة العامة 
فــي عامي 2020م و2021م

اإلنفاق حسب 
القطاعات:  

تطوير البنية التحتية ..
واالرتقاء بمستوى 

الخدمات

إجمالي النفقات:

990
مليار ريال

لاطاع على
بيان الميزانية العامة 

لعام 2021 اضغط هنا 

 لاطاع على المؤتمر
الصحفي اضغط هنا
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التوجهات 
االستراتيجية  

لـــلــــــمـــــــــالــــــــيــــــــة
الـــــــعـــــــامــــــة:

 تعزيز استدامة
المالية العامة

 االلتزام باإلنفاق
 على برامج الرؤية
والمشاريع الكبرى

 تطوير نظام
 المنافسات
والمشتريات

 رفع نسبة مشاركة
القطاع الخاص

 تطوير منظومة
 الدعم والحماية

االجتماعية

 تعظيم دور
 صناديق وبنوك
 التنمية الوطنية

 تعزيز صندوق
 االستثمارات

 العامة في عملية
 تنويع القاعدة
االقتصادية

مواجهة المملكة
آلثار جائحة كورونا )كوفيد - 19 (

إعــادة توجيــه النفقــات للقطــاع الصحــي، والقطاعــات األكثــر حاجــًة، وذلــك لضمــان ســامة 
المواطنيــن والمقيمين

الكفيلــة  االحترازيــة  اإلجــراءات  تنفيــذ  فــي  تســتمر  أن  المملكــة  أولويــات حكومــة  مــن 
بحمايــة صحــة المواطنيــن والمقيميــن بتقديــم الدعــم علــى الصعيــد المالــي واالقتصــادي 
مــع مراعــاة إعــادة ترتيــب أولويــات اإلنفــاق فــي ظــل الظــروف الحاليــة، واتبــاع تدابيــر ماليــة 

ونقديــة الحتــواء المخاطــر الماليــة واالقتصاديــة 

إلــى تمكيــن ودعــم القطــاع الخــاص، وتخفيــف اآلثــار  تنفيــذ برامــج ومبــادرات تهــدف 
المرتبطــة بجائحــة »كوفيــد – 19«، وبعــض اإلصاحــات الماليــة التــي تــم تنفيذهــا بشــكل 

متزامــن

تؤكد ميزانية عام 2021م
سعي الحكومة

 للعــودة للمســار واالســتمرار
في تـحـقـيق المـسـتـهـدفــات

مواصلة العمل على اإلصالحات االقتصادية

أولوية كفاءة اإلنفاق

تمكيـــن الجهـــود للعـــودة إلى مســـار النمـــو االقتصادي 
على المدى المتوسط

للمواطنيـــن،  الخدمـــات  تقديـــم  فـــي  قدمـــًا  المضـــي 
ومواصلــــــة العمــــــل علــــى تطويــــــر منظومــــــة الدعــــــم 

واإلعانات االجتماعية 

الحفــــــاظ علـــى االســــــتقرار المالـــــــي لتحقيــــــق النمـــــــو 
االقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل



أبرز المؤشرات

االقتصادية

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي 

202120222023

3.2%3.4%3.5%

نمو الناتج المحلي
اإلجمالي اإلسمي

202120222023

15.3%6.1%6.3%

التضخم

202120222023

2.9%2.0%2.0%

الناتــــــج المحلـــــي
اإلجمالي اإلسمي

202120222023

2,8663,0423,232

(مليار ريال)

المملكة
ورئاسة مجموعة العشرين

11
   

 11 

   1

2020
 

+170+170 اجتماع ومؤتمر

2019م،  1 ديســمبر  العربيــة الســعودية لمجموعــة العشــرين فــي  رئاســة المملكــة  بــدأت 
2020م. نوفمبــر   30 فــي  وانتهــت 

اســتضافت الرئاســة مــا يزيــد عــن 170 اجتماعــًا ومؤتمــرًا افتراضيــًا، تشــمل اجتماعــات وزاريــة، 
واجتماعــات ممثلــي الحكومــات باإلضافــة إلــى اجتماعــات لممثلــي المجتمــع المدنــي.
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شــرعت المملكــة العربيــة الســعودية فــي تنفيــذ 
برنامــج رائــد للتحــول االقتصــادي الوطنــي. وقــد 
التحــول  وبرنامــج   2030 المملكــة  رؤيــة  وضعــت 
الوطنــي 2020 وبرنامــج تحقيــق التــوازن المالــي 
التنويــع  أهدافــه  مــن  لإلصــاح  أعمــال  جــدول 
االقتصــادي وتحســين التنافســية وبيئــة األعمــال 
ومشــاركة  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار  وزيــادة 
تنميــة  وكذلــك  االقتصــاد  فــي  الخــاص  القطــاع 
االقتصــاد غيــر النفطــي. ولتدعيــم تحقيــق هــذه 
إدارة  ضمــان  األعمــال  جــدول  يشــمل  األهــداف 
الماليــة العامــة بكفــاءة وفعاليــة واســتدامة بجانب 
االلتــزام بمعاييــر عاليــة للشــفافية والمســاءلة مــع 

والنتائــج. األداء  علــى  التركيــز 

وبأخــذ هــذه األهــداف بعيــن األعتبــار،  أنشــأت وزارة 
الماليــة فــي عــام 2016م وحــدة السياســات الماليــة 
الكليــة -والتــي أصبحــت فــي عــام 2019م وكالــة 
السياســات الماليــة الكليــة- المكلفــة بتضميــن البعد 
المالــي واالقتصــادي فــي عمليــة تخطيــط الميزانيــة 
ــز القــدرة  علــى المــدى المتوســط، باإلضافــة إلىتعزي
علــى تحديــد ومراقبــة وإدارة مخاطــر الماليــة العامــة 

الكليــة.

ومنــذ إنشــائها، قامــت وكالــة السياســات الماليــة 
الكليــة بتدعيــم قدراتهــا مــن خــال تعييــن موظفيــن 
جــدد وتطويــر مهاراتهــم واإلســتفادة مــن أفضــل 
فــي  الفنــي  للدعــم  الدوليــة.وكان  الممارســات 
تنميــة القــدرات المقــدم مــن إدارة الشــؤون الماليــة 
بصنــدوق النقــد الدولــي والشــركاء اآلخريــن دورا فــي 
هــذه العمليــة. وقــد قامــت الوكالــة بإنشــاء مركــًزا 
جديــًدا لإلحصــاءات الماليــة واالقتصادية، كما قامت 
بتصميــم إطــار مالــي للمــدى المتوســط ُيســتخدم 
اآلن فــي بنــاء ســيناريوهات مختلفــة للتنبــؤ والتحليل 
وإعــداد التقاريــر. كمــا تــم تطويــر النمــاذج الهيكليــة 
المالــي  للتحليــل والتنبــؤ  الكليــة كأدوات مفيــدة 
واالقتصــادي. إلــى جانــب ذلــك، بــدأ العمــل علــى 
للتحليــل  المتوفــرة  واألدوات  النمــاذج  اســتخدام 

وللتقييــم الكمــي وتقديــم التقاريــر عــن المخاطــر 
الماليــة المحتملــة علــى اإلطــار المالــي.

وبذلــت المملكــة العربيــة الســعودية جهــوًدا لزيــادة 
شــفافية الميزانيــة حيــث تقــوم حاليــًا بإعــداد ونشــر 

مجموعــة مــن وثائــق الميزانيــة تشــمل: 
اســتراتيجية  يحــدد  والــذي  التمهيــدي  البيــان   •
الماليــة العامــة متوســطة المــدى و نشــر بانتظــام 

الماضيــة الثــاث  الســنوات  خــال 
• بيــان الميزانيــة الســنوي مــع التطويــر المســتمر 

لمحتــواه
وســائل  فــي  تغطيــة  بجانــب  المواطــن  نســخة   •
الميزانيــة  وقضايــا  لتقاريــر  االجتماعــي  التواصــل 

الصلــة ذات 
• تقريــر نهايــة العــام الــذي يقــارن األداء الفعلــي 
الرئيســة  األســباب  ويشــرح  الميزانيــة  بتقديــرات 

بينهمــا لانحــراف 
تقــدم  والتــي  الميزانيــة  ألداء  الربعيــة  التقاريــر   •
معلومــات وبيانــات ُمحدثــة عــن التطــورات الماليــة

العربيــة  المملكــة  أداء  شــهد  لذلــك،  ونتيجــة 
الســعودية تحســًنا فــي مؤشــر الموازنــة المفتوحــة 
)OBI( الخــاص بشــراكة الموازنــة الدوليــة وأدى إلــى 
ارتفــاع تقييــم الشــفافية فــي المملكــة مــن درجــة 
صفــر فــي عــام 2015م و 1 فــي عــام 2017م إلــى 
18 فــي عــام 2019م، مــع التطلــع إلــى مزيــد مــن 

التحســن فــي المســتقبل.

إصاحــات  المملكــة  ُتَنّفــذ  نفســه،  الوقــت  وفــي 
فــي  العامــة  الماليــة  نطاقــا إلدارة  أوســع  أخــرى 
القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام، حيث تســتخدم 
الحلــول الرقميــة مــن خــال منصــة اعتمــاد لتســهيل 
للميزانيــات  اإللكترونــي  والتقديــم  اإلعــداد 
نظــام  وكذلــك  الحكوميــة،  الهيئــات  قبــل  مــن 
ــة )نظــام  ــي لتســجيل المشــتريات الحكومي إلكترون
المنافســات والمشــتريات الجديــد(. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، يجــري العمــل علــى إدخــال المحاســبة علــى 

أســاس االســتحقاق فــي الحكومــة. وخــارج إطــار 
الحكومــة المركزيــة، فقــد تــم نشــر القوائــم الماليــة 
المدققــة لشــركة أرامكــو الســعودية للمــرة األولــى 
فــي عــام 2019م وذلــك كجــزء مــن نشــرة اإلصــدار 
التــي أعدتهــا الشــركة لدعــم إصدارهــا األول مــن 

الســندات فــي الســوق الدوليــة.

الــذي أحرزتــه المملكــة  التقــدم  الرغــم مــن  علــى 
إال أنــه ال يــزال هنــاك مجــال لمزيــد مــن التحســين 
لدعــم صنــع السياســات االقتصاديــة والشــفافية 
الماليــة. و تتمثــل األولويــة المباشــرة فــي تطويــر 
الســيادية،  والخصــوم  األصــول  إلدارة  إطــار 
وتقييــم  فهــم  ضمــان  علــى  سيســاعد  والــذي 
تأثيــر التطــورات الماليــة وقــرارات اإلســتثمار علــى 
العــام بشــكل أفضــل.  للقطــاع  الماليــي=  المركــز 
وسيســتمر العمــل أيًضــا لتحســين جــودة ومحتــوى 
وثائــق الموازنــة بهــدف ضمــان مســتويات أعلــى 

الماليــة. الشــفافية  مــن 

فــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تجربــة  وتتيــح 
بنــاء قــدرات إدارة الماليــة الكليــة بعــض الــدروس 
ــة  العامــة. حيــث يعكــس التقــدم المحــرز فــي تنمي
قــدرات إدارة الماليــة العامــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية حقيقــة أن هــذه اإلصاحــات جــزء مــن 
برنامــج أكثــر شــمواًل للتحديــث المؤسســي. كمــا 
داخليــًا  االصاحــات  قائمــة  تبنــي  قيمــة  يوضــح 
وتوفيــر المــوارد الكافيــة إلحــداث تغييــر جوهــري 
داخــل مؤسســة راســخة. وتعكــس تجربــة المملكــة 
علــى  الماليــة  التحديــات  توقــع  أهميــة  أيًضــا 
المــدى الزمنــي األطــول واتخــاذ إجــراءات مبكــرة 

لمواجهتهــا.

الكليــة الماليــة  للسياســات  القــدرات   بنــاء 
 والماليــة العامــة لدعــم التحــول الوطنــي فــي

الســعودية العربيــة  المملكــة 
 د. سعد الشهراني، إمري بلبيك، ياسر صبحي

 مقال منشور في مدونة
 صندوق النقد الدولي


