
1
© 2020 KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants, a registered company in the Kingdom of Saudi Arabia, a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

تقرير الموازنة العامة 
للمملكة العربية 
السعودية لعام 

2021

 تحليل الموازنة العامة
 للمملكة العربية

 السعودية للسنة
 المالية 2021 في

 ضوء آخر التطورات
االقتصادية

ديسمبر 2020



2
© 2020 KPMG Al Fozan & Partners Certified Public Accountants, a registered company in the Kingdom of Saudi Arabia, a member firm of the KPMG global 
organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

المحتويات 
تقديم

الدروس الرئيسية المستفادة      

ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2021

افتراضات النمو االقتصادي 

نظرة للموازنة العامة للسنة المالية 2021

المخاطر والتحديات 

المؤشرات االقتصادية

للتواصل معنا

3
4
5
6
7
13
14
15



أسعار النفط، حيث انخفضت األسعار لتصبح بالسالب بشكل غير 
مسبوق على العقود اآلجلة على خام غرب تكساس الوسيط في 
20 أبريل، وانخفضت األنشطة االقتصادية المحلية نتيجة اإلغالق 
الكامل وحظر التجوال. كما أدى إلغاء موسم الحج هذا العام –حيث 

لم ُيسمح سوى أللف حاج فقط بأداء فريضة الحج، مقابل مليوني 
حاج في كل عام- وإغالق الحدود ومنع السفر الدولي إلى الضغط 

على الميزانية بشكل أكبر. 

واستمرت األجندة الرئيسية للحكومة لتحقيق التنويع االقتصادي 
بعيًدا عن قطاع النفط برغم إجراءات االستجابة الطارئة التي ُفرضت 

في هذا العام. كما تشير الموازنة للسنة المالية 2021 أيًضا إلى 
استمرار االلتزام القوي لدى الحكومة لتحقيق االستقرار المالي والنمو 

المستدام على المدى الطويل لالقتصاد في ظل استمرار تقلبات 
سوق النفط. وتتمثل اإلجراءات الجديرة بالمالحظة في عام 2020م 

لتنويع اإليرادات العامة في زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 
5 في المائة إلى 15 في المائة اعتباًرا من األول من يوليو وزيادة 

الرسوم الجمركية من 0.5 في المائة إلى 15 في المائة لقائمة من 
المنتجات اعتباًرا من 20 يونيو. 

ويقدر اإلنفاق العام للسنة المالية 2021م بنحو 990 مليار ريال 
سعودي، مع استمرار تركيز الحكومة على تعزيز النمو االقتصادي 

وتحسين كفاءة اإلنفاق. ونرى أن قرار الحكومة بالمحافظة في هذه 
السنة على مستوى مقارب لمستوى اإلنفاق العام في العام 

الماضي على الرغم من تقلبات سوق النفط يظهر عزمها بالمضي 
قدًما نحو تحقيق مستهدفاتها المالية واالجتماعية واالقتصادية. وال 

يزال اإلنفاق في عام 2021م متركًزا على بناء االقتصاد غير النفطي ذو 
العائد االقتصادي واالجتماعي المرتفع وإيجاد مزيد من فرص العمل. 

ونالحظ استمرار الحكومة في اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية 
والتعليم كجزء من أهداف رؤية 2030 لرفع مستوى المعيشة وتحسين 

جودة الحياة وتعزيز التنوع االقتصادي وزيادة المحتوى المحلي. 

وحسب وزارة المالية، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
الحقيقي نحو 3.2 في المائة في عام 2021م، بارتفاع عن تقديراتها 
للعام الماضي البالغة 2,2 في المائة )للسنة المالية 2021م(، وفًقا 

لبيان الميزانية العامة للعام الماضي. وتعكس هذه المراجعة التصاعدية 
بشكل أساسي تأثير التضخم. ويتوقع أنه من غير المرجح تكرار إجراءات 
اإلغالق المشابهة لتلك التي شهدتها المملكة العربية السعودية في 

عام 2020م، هذا باإلضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة مع 
استمرار التعافي االقتصادي لشركائها التجاريين الرئيسيين، مما سيؤثر 

بشكل إيجابي على االقتصاد المحلي. 

يتوقع أن يصل إجمالي اإليرادات العامة إلى 849 مليار ريال سعودي 
في 2021م، أي بزيادة 10.2 في المائة عن اإلجمالي المتوقع لعام 

2020م )770 مليار ريال سعودي(، جراء تعافي االقتصاد المحلي 
وارتفاع أسعار النفط. ويتوقع أن ُتشكل إيرادات الضرائب نحو 30.3 
في المائة من إجمالي اإليرادات في 2021. كما يتوقع أن يبلغ عجز 

الميزانية في السنة المالية 2021م نحو 141 مليار ريال سعودي، بما 
نسبته 4.9 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للسنة 

المالية 2021م. ويمثل هذا تحسًنا كبيًرا مقارنة بالعجز المقدر لعام 
2020م بـنحو 298 مليار ريال سعودي، بما نسبته 12 في المائة من 
الناتج المحلي اإلجمالي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن 

المذكور أعاله في اإليرادات العامة. ويتوقع أن يبلغ الدين العام في 
عام 2021م مقدار 937 مليار ريال سعودي، بما نسبته 32.7 في المائة 
من الناتج المحلي اإلجمالي المقدر للسنة المالية 2021م، مقابل 854 

مليار ريال سعودي أي ما نسبته 34.3 في المائة من الناتج المحلي 
اإلجمالي لعام 2020م و22.8 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 

لعام 2019م. 

تؤيد كي بي إم جي توجه الحكومة نحو تعزيز النمو االقتصادي من 
خالل زيادة مساهمة القطاع الخاص. وتواصل الحكومة اتخاذ تدابير 

واضحة لتعزيز دور هذا القطاع ورفع مساهمته لتحقيق أهدافها بما 
يتماشى مع رؤية 2030.

نودع هذه األيام العام الذي لم يكن في توقعات أحد 
منا في بدايته أنَّ فيروسًا في الصين سيؤدي إلى 

تفشي جائحة تترك عواقب وخيمة على االقتصاد 
العالمي. وال تعكس اآلن اتجاهات األسواق المالية 

العالمية والعديد من المؤشرات الرئيسية في 
االقتصادات الكبرى، بالرغم من استمرار التقلبات، 
سوى دالالت ضعيفة على التعافي االقتصادي، 

بيد أن الثقة صارت أكبر بعد اإلعالنات المختلفة عن 
اللقاحات التي تبدو ناجحة لعالج فيروس كورونا 

المستجد، بالرغم من أننا لم نقم بعد بتقييم التداعيات 
طويلة المدى للتدهور الواضح في الميزانيات العامة 

للحكومات في العالم. 

في اإلصدار الثالث من تقرير الموازنة العامة 
للمملكة العربية السعودية سنستعرض تحليلنا 
ورؤيتنا لكيفية إدارة المملكة لنفقاتها وإيراداتها 

والتي تأثرت بما استدعاه تفشي الوباء من 
استجابة شاملة تضمنت إجراءات احتواء الفيروس 
التي اتخذتها الحكومة كإجراءات اإلغالق الشاملة 
والصارمة، جنًبا إلى جنب مع سلسلة من تدابير 

الدعم االقتصادي للشركات واألفراد.

وأدت الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة إلى 
زيادة العبء على النفقات العامة للحكومة في 

ظل انخفاض معدل اإليرادات العامة جراء انخفاض 

د. عبد الله حمد الفوزان 
رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي
الفوزان وشركاه
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الدروس 
الرئيسية 

المستفادة 

دعم االقتصاد المحلي 

من المرجح أن ُتخفف حكومة المملكة العربية السعودية 
من إجراءات وحزم التحفيز المرتبطة بفيروس كورونا 

المستجد بشكل أكبر في عام 2021م مع مواصلة 
االقتصاد المحلي تعافيه، إال أنها ستبقي على 

مستوى معين من المرونة المالية تحسًبا لمواجهة أي 
صدمات اقتصادية طارئة محلية ودولية.

المحافظة على االستدامة المالية  

يؤكد بيان الميزانية العامة التزام الحكومة نحو تحقيق 
االستدامة المالية وكفاءة اإلنفاق على المدى 

المتوسط، وهو اتجاه مصحوب بجهود نحو الحد 
من التكاليف من خالل زيادة الكفاءة واستمرار تعزيز 

اإليرادات غير النفطية على سبيل المثال.

تعزيز نمو القطاع الخاص   

سيظل التخصيص وتشجيع الشراكات بين القطاعين 
العام والخاص عنصًرا رئيسًيا ضمن أهداف رؤية 2030، 

حيث أولت الحكومة لهذه التدابير مزيًدا من االهتمام 
نتيجة الرتفاع الدين العام.

ثبات أولويات اإلنفاق دون تغيير    

ال تزال قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية 
االجتماعية والبنية التحتية تتصدر قائمة اإلنفاق العام 
على الرغم من مالحظة تطور أولويات اإلنفاق داخل 

كل مكون منها.

حالة من عدم اليقين تستمر للعام المقبل    

أشارت الحكومة إلى التحديات التي تواجهها في موازنة 
خطط اإلنفاق العام الخاصة برؤية 2030 ومتطلبات 

اإلنفاق قصير األجل في ظل فترة من التقلبات الشديدة 
وحالة من عدم اليقين فيما يخص الشركاء التجاريين 

الرئيسيين للمملكة وأسواق المال الدولية. 
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Oil revenue
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اإليرادات الضريبية

اإليرادات غير الضريبية

اإلنفاق العام

العجز

الدين العام

574

1،068990

298

854937

عجز 
الميزانية

إجمالي الدين 
العام

اإلنفاق العام

المقدر في ميزانية السنة المالية 2020م 
)مليارات الرياالت(

المتوقع في موازنة السنة المالية 2021م 
)بمليارات الرياالت(

257

592

ملخص الموازنة العامة للسنة 
المالية 2021م

الموازنة العامة للسنة المالية 2021م

التغير بين الموازنة للسنة المالية 2020م و2021م 

توازن المالية العامة للسنة 
المالية 2021م استدامة المالية 

العامة والنمو االقتصادي

اإليرادات العامة

المصدر: بيان الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

المصدر: بيان الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

990مليار
ريال

849مليار
ريال

)4.9% من الناتج المحلي اإلجمالي(

)32.7% من الناتج المحلي ريال141مليار
اإلجمالي(

937مليار ريال
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اإليرادات غير 
الضريبية

اإليرادات العامة، 849 مليار

اإلنفاق العام حسب القطاع، 990 مليار ريال

اإليرادات الضريبية، 257 مليار ريال

اإلنفاق العام حسب المكونات، 990 مليار ريال

اإليرادات 
257الضريبية

592
13

209

17 18

%19
%6

%14

%10

إيرادات المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2021م

اإلنفاق العام للمملكة العربية السعودية في عام 2021م

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

الضرائب على الدخل، واألرباح، والمكاسب الرأسمالية
الضرائب على التجارة والمعامالت الدولية

الضرائب على السلع والخدمات
الضرائب األخرى

اإلدارة العامة
البنود العامةالصحة والتنمية االجتماعية التجهيزات األساسية والنقلالموارد االقتصادية
المنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات العاملينالتعليمالخدمات البلديةاألمن والمناطق اإلداريةالعسكري

أصول غير مالية )رأسمالية(نفقات التمويل واإلعانات والمنح ونفقات أخرى
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افتراضات حول النمو االقتصادي 
وفقًا لوزارة المالية، يتوقع حدوث انكماش في نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 3.7 في المائة في السنة 
المالية 2020م جراء مجموعة من تدابير االحتواء المرتبطة 

بفيروس كورونا المستجد داخل المملكة العربية السعودية 
والتبعات السلبية للجائحة على معدل الطلب العالمي على 

النفط وأسعاره. 

انخفضت أسعار النفط العالمية بحيث انخفض برنت إلى 
متوسط 41,1  دوالًرا للبرميل خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر 
مقارنة بسعر 64,1 دوالًرا للبرميل خالل نفس الفترة من عام 

2019م، مما أدى إلى إبرام اتفاقيات مجموعة )أوبك بلس( 
لخفض إنتاج النفط، وإلى انخفاض معدل النشاط النفطي 

وغير النفطي في المملكة خالل العام. 

ر الطلب على النفط في عام  حسب وكالة الطاقة الدولية، ُيقدَّ
2020م بنحو 91.3 مليون برميل يومًيا، أي بمعدل أقل عن عام 

2019م بنحو 8.8 مليون برميل في اليوم. ويتوقع أن يرجع 
الطلب عند مستوى 97.1 مليون برميل في اليوم في عام 

2021م، وهو ما يكفي لدعم متوسط سعر خام برنت ليبلغ نحو 

46.70 دوالر في عام 2021م مقارنة بسعر 41.69 دوالر في 
عام 2020م )حسب تقرير آفاق االقتصاد العالمي، الصادر عن 

صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2020م(. 

إن تخفيف القيود المفروضة محلًيا جراء الجائحة وتعافي أسعار 
النفط بعد هبوطها إلى أدنى مستوياتها في أبريل الماضي 
والتحسن الذي طرأ على العديد من مؤشرات الطلب الرئيسية 

جميعها تدعم توقعات وزارة المالية بحدوث تعافي كبير في نمو 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بنسبة 3.2 في المائة في 

عام 2021م، على الرغم من توقعاتنا في كي بي إم جي في 
السعودية بعدم عودة االقتصاد إلى مستوياته في عام 2019م 

حتى عام 2022م من حيث القيم االسمية السابقة. 

كما يتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
النفطي وغير النفطي للعام القادم مدعوًما بتعافي الشركاء 

التجاريين الرئيسيين للمملكة العربية السعودية؛ مما ُيعد محفًزا 
رئيسًيا للتحسن المتوقع في أسعار النفط ومعدل الطلب عليه، 
فضاًل عن اإلنفاق الحكومي المستمر على المشاريع العمالقة 

ومبادرات رؤية 2030.

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيرسوم االستيرادالقطاع غير النفطي الخاصالقطاع غير النفطي العامالقطاع النفطي 

الناتج المحلي النفطي الحقيقي/الناتج المحلي اإلجمالي )المحور األيمن(نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي، التغير السنوى )%( )المحور األيسر(

الشكل 1: تحليل مكونات نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي السنوي )%(.

الشكل 2:  نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي النفطي ومساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

المصدر: الهيئة العامة لإلحصاء.

افتراضات النمو االقتصادي
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الموازنة العامة للسنة المالية 2021م
وافق مجلس الوزراء على الميزانية العامة للسنة المالية للعام 2021م في الخامس عشر من ديسمبر 2020م، وسط تزايد حالة عدم 
اليقين التي أحدثتها الجائحة العالمية وتداعياتها المستمرة على االقتصاد العالمي وكذلك عائدات النفط والتي ُقدرت نسبتها بنحو 

53.5 في المائة من إجمالي اإليرادات العامة للمملكة العربية السعودية في عام 2020م. 

فيما يتعلق باإلنفاق العام، من المقرر االنتهاء من اإلجراءات التحفيزية الرامية لمواجهة اآلثار االقتصادية السلبية لفيروس كورونا 
باإلضافة إلى سياسات االحتواء ذات الصلة وإجراءات الصحة والسالمة االحترازية في عام 2021م، إال أنَّ حكومة المملكة ستحافظ 

على المرونة المالية في حالة حدوث المزيد من الصدمات االقتصادية.

موازنة 2021

849 927 906770
220 168

707 737

201٨201٩20202021

196257

574592

اإليرادات العامة
يوضح بيان الميزانية العامة للسنة المالية 2021م أن الصدمات االقتصادية التي واجهتها المملكة في عام 2020م قد أدت إلى 
انخفاض اإليرادات اإلجمالية إلى نحو 770 مليار ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاًضا عما كان متوقًعا في موازنة السنة المالية 

2020م بنسبة 7.6 في المائة، وأقل بنسبة 16.9 في المائة عن اإليرادات اإلجمالية لعام 2019م )انظر الشكل 3(. 

يرجع السبب الرئيس النخفاض اإليرادات العامة في عام 2020م إلى هبوط أسعار النفط العالمية، حيث نجم عنها انخفاض مكون 
النفط في اإليرادات العامة بنسبة 30.6 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 412 مليار ريال سعودي من نسبة 64 في المائة 

من اإليرادات اإلجمالية في عام 2019م لتشكل 53.5 في المائة من اإليرادات اإلجمالية في عام 2020م.

مع ذلك، قدمت الحكومة بعض الدعم من خالل مواصلتها بذل الجهود لتنويع اإليرادات بعيًدا عن النفط، حيث تضمنت اإلجراءات 
السابقة زيادة اإليرادات غير الضريبية، مثل: زيادات في المقابل المالي على الوافدين وإقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في 

المائة في عام 2018م )انظر الشكل 5(. 

رفعت حكومة المملكة معدل ضريبة القيمة المضافة بمقدار 10 في المائة ليبلغ 15 في المائة في يوليو 2020م وذلك بعد زيادة 
الرسوم الجمركية في يونيو من العام نفسه، حيث يستهدف كال اإلجراءين تعويض انخفاض اإليرادات الناجم عن انخفاض أسعار 

النفط والنشاط االقتصادي. 

ستتضافر الجهود نحو العديد من العوامل لزيادة إجمالي اإليرادات بنسبة 10.3 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 
849 مليار ريال سعودي في عام 2021م. وتشمل هذه العوامل مواصلة الجهود المتعلقة بسياسات زيادة اإليرادات غير النفطية، 

ومواصلة اإلصالحات في أسعار الطاقة، والتعافي المتوقع لالقتصاد المحلي على نطاق واسع )كدعم تحصيل ضريبة القيمة 
المضافة، على سبيل المثال(، واالرتفاع في الطلب على النفط الدولي وأسعاره.

إيرادات غير ضريبيةإيرادات ضريبية

الشكل 3: اإليرادات العامة )بمليارات الرياالت(.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.
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مــن المقــرر أن ينخفــض إجمالــي اإلنفــاق العــام المتوقــع 
للســنة الماليــة 2021م إلــى 990 مليــار ريــال ســعودي، أي مــا 
ــة 2020م.  ــة عــن المقــدر للســنة المالي نســبته 2.9 فــي المائ
وســتواصل الحكومــة عزمهــا نحــو تحقيــق أهــداف رؤيــة 2030، 
وبرنامــج  اإلســكان  برنامــج  مثــل:  مجــاالت،  فــي  ســيما  ال 
جــودة الحيــاة باإلضافــة إلــى المشــاريع العمالقــة، وكذلــك 
وضــع مخصصــات للطــوارئ لمواجهــة أي مخاطــر مســتقبلية. 

كورونــا  جائحــة  ظــّل  فــي  اإلنفــاق  يكــون  أن  المرجــح  مــن 
قــد أدى إلــى زيــادة الطلــب علــى الســلع والخدمــات )مــن 
المتعلقــة  الخدمــات  علــى  الطلــب  الحكومــة( وكذلــك  قبــل 
باإلجــراءات االحترازيــة لفيــروس كورونــا. وهكــذا، علــى الرغــم 
مــن الجهــود المبذولــة للحــث علــى كفــاءة اإلنفــاق، بمــا فــي 
ارتفعــت  الموظفيــن،  تعويضــات  إدارة  فــي  النجــاح  ذلــك 
النفقــات التشــغيلية بمقــدار 4.6 فــي المائــة فــي عــام 2020.

وتتمثل إحدى الركائز األساســية لدعم اإلنفاق العام المتوقع 
مــن الحكومــة فــي عــام 2021م فــي الجهــود المبذولــة فــي 
العامــة  لإليــرادات  مصــدر  )وهــو  التخصيــص  برنامــج  إطــار 
باإلضافــة إلــى كونــه هــدف إصالحــي(، الــذي يتضمــن ســعيًا 
والتــي  والخــاص  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  لزيــادة 
ســتخفف مــن الضغــوط علــى الحكومــة فيمــا يخــص اإلنفــاق 
الرأســمالية  النفقــات  انخفــاض  يتوقــع  حيــث  الرأســمالي. 
لتصــل إلــى 101 مليــار ريــال ســعودي للســنة الماليــة 2021، 
 2020 الماليــة  للســنة  ســعودي  ريــال  مليــار   137 نحــو  مــن 

)وكذلــك 169 مليــار ريــال ســعودي للســنة الماليــة 2019(.

ســتظل اإليــرادات النفطيــة هــي المصــدر الرئيــس لإليــرادات 
العامــة. كمــا قــد تــؤدي الضرائــب والرســوم المؤجلــة فــي 
األغلــب إلــى تعزيــز اإليــرادات غيــر النفطيــة العــام المقبــل 
حيــث يتوقــع أن تقــوم حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية 
بإنهــاء مثــل هــذه اإلجــراءات التحفيزيــة المتعلقــة بفيــروس 

كورونــا المســتجد )انظــر الشــكل 4(.

اإلنفاق العام

يقــدر اإلنفــاق العــام الفعلــي في الســنة المالية 2020م بنحو 
1,068 مليــار ريــال ســعودي مقارنــة باإلنفــاق العــام الــذي كان 
متوقعــًا بنحــو 1,020 مليــار ريــال ســعودي )انظــر الشــكل 5(، 
ــواء مســتوى اإلنفــاق العــام  ــث نجحــت الحكومــة فــي احت حي
اإلجمالــي فــي ظــل اإلجــراءات التحفيزيــة، مثــل: دعــم األجــور 
والدخــل للمواطنيــن الســعوديين وإجــراءات مواجهــة فيــروس 
كورونــا المســتجد فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة عن طريــق إعادة 

توجيــه الدعــم المالــي مــن العديــد مــن القطاعــات المختلفــة.

تضمنــت هــذه اإلجــراءات التعويضيــة المتعلقة باإلنفاق لعام 
2020م إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل العديــد مــن عناصــر اإلنفــاق 
المنــح،  وكذلــك  الرأســمالي  اإلنفــاق  وعناصــر  التشــغيلي 
الرأســمالي  واإلنفــاق  التشــغيلي  اإلنفــاق  انخفــض  حيــث 
بنســبة 19.1 فــي المائــة. وحافظــت الحكومــة علــى مســتوى 
والدفــاع  التعليــم  وهــي  الكبــرى  القطاعــات  علــى  اإلنفــاق 
والرعايــة الصحيــة والتنميــة االجتماعيــة. وقــد كانــت الزيــادة 
مــن نصيــب قطــاع التعليــم فــي عــام 2020 بارتفــاع يقــدر 
بنحــو 1.4 فــي المائــة علــى أســاس ســنوي. فيمــا تــم إعــادة 
توجيــه نفقــات قطاعــي الصحــة والتنميــة االجتماعيــة فــي 

ــا. ظــل جائحــة كورون

الشكل 4: مكونات اإليرادات العامة )بمليارات الرياالت(.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

اإليرادات األخرىالضرائب على الدخل واألرباح و المكاسب الرأسمالية
اإليرادات األخرىالضرائب األخرىالضرائب على التجارة و المعامالت الدولية

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

الشكل 5: مكونات اإلنفاق العام )بمليارات الرياالت(.

المنافع االجتماعيةاستخدام السلع والخدماتتعويضات الموظفين
األصول غير الماليةالمصروفات األخرى، مصروفات التمويل، اإلعانات + المنح

© 2020 كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة العربية السعودية وعضو غيرشريك في شبكة شركات كي بي إم جي 
المستقلة والتابعة لكي بي إم جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية، جميع الحقوق محفوظة. 9



تستمر قطاعات التعليم والصحة والتنمية االجتماعية والدفاع والبنية التحتية في 
االستحواذ على النصيب األكبر من إجمالي مخصصات اإلنفاق العام

اإلنفاق حسب القطاع

قطاع التعليم
انخفــض حجــم اإلنفــاق المخصــص مــن الموازنــة العامــة لقطــاع التعليــم بنحــو 3.8 فــي المائــة فــي 
عــام 2021م، مقابــل انخفــاض معــدل إجمالــي اإلنفــاق بنســبة 2.9 فــي المائــة. ويتوقــع أن يشــهد 
اإلنفــاق علــى قطــاع التعليــم فــي عــام 2020م ارتفاًعــا بنحــو 1.4 فــي المائــة عمــا كان مخصًصــا لــه العــام 
الماضــي، ويعــزى ذلــك إلــى مبــادرات التعليــم عــن بعــد والتحــول الرقمــي جــراء جائحــة فيــروس كورونــا 
المســتجد. وعلــى المــدى القصيــر، تســبب فيــروس كورونــا المســتجد فــي زيــادة متطلبــات االســتثمار 
فــي البنيــة التحتيــة الرقميــة )البرامــج واألجهــزة(. ونــرى أن المخصصــات فــي الموازنــة العامــة تؤكــد أن 
التوجــه الــذي بــدأ فــي عــام 2020م سيســتمر حتــى عــام 2021م. وعــالوة علــى ذلــك، تحفــز االتجاهــات 
طويلــة المــدى أيًضــا اإلنفــاق العــام، حيــث يشــير بيــان الميزانيــة إلــى مــدى أهميــة أهــداف رؤيــة 2030 
ومواصلــة الحكومــة عزمهــا نحــو تحقيقهــا، مثــل: قطــاع الرياضــة وزيــادة معــدالت مشــاركة المــرأة فــي 
القــوى العاملــة، بينمــا تــم تخصيــص المزيــد مــن اإلنفــاق علــى مســارات المــدارس الثانويــة واألكاديميات 
المتخصصــة، والتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد، والتحــول الرقمــي وأمــن المعلومــات، وبرامــج 
إعــداد المعلميــن، والتعليــم لــذوي االحتياجــات الخاصــة، والطفولــة المبكــرة والصفــوف االبتدائيــة، 
وتحويــل كليــات المجتمــع إلــى كليــات تمنــح الدبلــوم التطبيقــي. وخصصــت الحكومــة مزيــدًا مــن التمويــل 

للمنــح الدراســية ضمــن مســاعيها لتحفيــز الشــمولية وتحقيــق التميــز األكاديمــي.

قطاع الصحة والتنمية االجتماعية
تأثــرت مســتويات اإلنفــاق فــي قطــاع الصحــة بدرجــة كبيــرة جــراء تفشــي فيــروس كورونــا حيــث نجــم عنــه 
ارتفــاع الطلــب غيــر المتوقــع لتعزيــز الدعــم بغــرض االســتجابة لحــاالت الطــوارئ لرعايــة المصابيــن باإلضافــة 
اتخــاذ تدابيــر جديــدة للصحــة والســالمة. كمــا قــررت الحكومــة تمويــل معالجــة جميــع المصابيــن  إلــى 
بفيــروس كورونــا ســواء مواطنيــن أو مقيميــن أو زوار، حتــى أولئــك الذيــن يقيمــون فــي المملكــة بشــكل 
غيــر قانونــي، باإلضافــة إلــى تمويــل تكاليــف الحجــر الصحــي فــي الفنــادق لــكل منهــم فــي داخــل الدولــة 
ــة الطــوارئ  ــة بســبب الجائحــة مــن ميزاني ــم تعويــض النفقــات اإلضافي ــن فــي الخــارج. وقــد ت والمواطني
المخصصــة مركزًيــا وجــزء منهــا مــن مخصصــات الصحــة الحاليــة والمقــدرة. وقــد تأخــر جــزء مــن اإلنفــاق علــى 
ــة عــام 2020م إلــى  التحــول الصحــي نتيجــة للجائحــة، علــى الرغــم مــن أن وزارة الصحــة أشــارت فــي نهاي
ــزداد  ــه، نتوقــع فــي كــي بــي إم جــي أن ي ــح. وعلي ــة للعــودة إلــى مســارها الصحي ــة الرامي الجهــود الحثيث
الزخــم نحــو التحــول الصحــي مــرة أخــرى فــي 2021م. ويــؤدي األثــر الصافــي لتفشــي الفيــروس فــي عــام 
2020م إلــى ارتفــاع اإلنفــاق المقــدر بنحــو 8.5 فــي المائــة مقابــل االنخفــاض الــذي خطــط لــه فــي الميزانيــة 
بنحــو 12.1 فــي المائــة. وقــد أقــرت حكومــة المملكــة زيــادة مخصصــات قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة 
فــي الموازنــة العامــة لعــام 2021م بنحــو 4.6 فــي المائــة لتصــل إلــى 175 مليــار ريــال ســعودي، مقارنــة 
بنحــو 167 مليــار ريــال ســعودي لمثيالتهــا فــي موازنــة عــام 2020م. وتتواصــل الجهــود المبذولــة للفصــل 
بيــن الهيئــات التــي تدفــع تكاليــف الخدمــات ومقدمــي الخدمــات والجهــات التنظيميــة، باإلضافــة إلــى 
تنفيــذ نمــوذج الرعايــة الصحيــة ومؤسســات الرعايــة المتكاملــة فــي مجموعــات الرعايــة الصحيــة الالمركزيــة 
فــي الهيمنــة علــى أجنــدة التحــول الصحــي. وأخيــًرا، يتوقــع أن يســاهم تســارع الشــراكات بيــن القطاعيــن 
العــام والخــاص فــي الســنوات المقبلــة فــي تخفيــف الضغــط علــى معــدالت اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة.
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قطاع البنية التحتية
اضطــرت حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية إلــى إعــادة تقييــم خطــط اإلنفــاق الخاصــة بهــا علــى البنيــة 
التحتيــة جــراء جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وشــملت عمليــة إعــادة التقييــم إلغــاء أو تمديــد أو تأجيــل 
بعــض النفقــات التشــغيلية والنفقــات الرأســمالية المدرجــة فــي الموازنــة لعــدد مــن الهيئــات الحكوميــة 
فــي عــام 2020م، ممــا أدى إلــى انخفــاض اإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة بنحــو 18.9 فــي المائــة ليصــل 
إلــى 137مليــار ريــال ســعودي، األمــر الــذي يعــزى بشــكل رئيســي إلــى تنويــع المــوارد علــى المــدى 
القصيــر لتعويــض النفقــات اإلضافيــة الناجمــة عــن مواجهــة جائحــة كورونــا. وتســعى الحكومــة فــي 
موازنــة عــام 2021م إلعــادة تركيزهــا علــى مشــاريع رؤيــة 2030 حتــى مــع اســتمرار إدراكهــا للمخاطــر التــي 
قــد تســتلزم المزيــد مــن اإلجــراءات االحترازيــة قصيــرة األجــل. وتعــّد المخــاوف المتعلقــة بالميزانيــة أحــد 
العوامــل الرئيســية التــي تدفــع الحكومــة إلــى خفــض اإلنفــاق الرأســمالي إلــى 101 مليــار ريــال ســعودي 

فــي عــام 2021، مقابــل مــا يقــدر بنحــو 137 مليــار ريــال ســعودي فــي عــام 2020.
وُيظهــر التركيــز القــوي المســتمر لإلنفــاق علــى البنيــة التحتيــة فــي ظــل الوضــع الصعــب للماليــة العامــة 
التــزام المملكــة إزاء اإلنفــاق طويــل المــدى علــى البنيــة التحتيــة. ومــع ذلــك، فإن مســتهدفات االســتدامة 
ــة  ــر البني ــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تطوي ــة لزي ــى جهودهــا الرامي ــة للحكومــة باإلضافــة إل المالي
التحتيــة ستتوســع باســتمرار مــن خــالل إبــرام اتفاقيــات للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. وبهــدف 
تســريع التوســع الحضــري، يتوقــع أيًضــا أن يشــهد قطــاع النقــل تحســًنا فــي خطــوط النقــل مــع اكتمــال 
مشــاريع قطــار األنفــاق والحافــالت ومشــاريع النقــل الســريع. كمــا يتوقــع أن يكــون لجهــود الحكومــة 
المتواصلــة فــي التركيــز علــى المشــاريع العمالقــة، مثــل: مشــروع نيــوم والبحــر األحمــر وأمــاال والقديــة، 

تأثيــًرا كبيــًرا علــى اقتصــاد المملكــة علــى المــدى البعيــد.
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Figure 8: Public debt as percentage of GDP

عجز الموازنة والدين العام
عجز الموازنة والدين العام

ازداد عجــز الموازنــة فــي الســنة الماليــة 2020م بشــكل كبيــر ســواء 
مــن حيــث القيمــة اإلســمية أو النســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
بســبب تراجــع اإليــرادات العامــة وارتفــع عجــز الموازنــة مــن 133 مليــار 
الناتــج  مــن  المائــة  فــي   4.5 )أي  2019م  عــام  فــي  ســعودي  ريــال 
المحلــي اإلجمالــي( إلــى مــا يقــدر بنحــو 298 مليــار ريــال ســعودي 
فــي عــام 2020م )أي 12 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي(، 
حيــث كان العجــز المقــدر فــي الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2020م 
نحــو 187 مليــار ريــال ســعودي )أي 6.4 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج 

المحلــي( )انظــر الشــكل 6(. 

مــع التعافــي الجزئــي المتوقــع لإليــرادات العامــة وجهــود الحكومــة 
الحتــواء اإلنفــاق وارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي اإلســمي، يتوقــع 
مليــار   141 إلــى  ليصــل  2021م  عــام  فــي  الموازنــة  عجــز  انخفــاض 
ريــال ســعودي )أي 4.9 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي(، 
الميزانيــة  بيــان  حســب  2021م  لعــام  التقديــرات  غــرار  علــى  وذلــك 
الرغــم  الماليــة 2020م فــي شــهر ديســمبر 2019م. وعلــى  للســنة 
مــن اســتمرارية مخاطــر تراجــع االقتصــاد، إال أنَّ الهــدف يعكــس عــزم 

الحكومــة نحــو تحقيــق االســتدامة الماليــة. 

أدى كل مــن اتســاع العجــز فــي الموازنــة العامــة وتراجــع الناتــج المحلــي 
ــر مــن  ــن العــام بشــكل كبي ــادة حجــم الدي ــى زي ــي اإلســمي إل اإلجمال
678 مليــار ريــال ســعودي )أي 22.8 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 
ريــال  إلــى مــا يقــدر بنحــو 854 مليــار  اإلجمالــي( فــي عــام 2019م 
ســعودي )34.3 فــي المائــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي( فــي عــام 
2020م. وبالرغــم مــن اســتمرار ارتفــاع عجــز الموازنــة فــي عــام 2021م 
ومــا تبعــه مــن ارتفــاع حجــم الديــن العــام ليصــل إلــى نحــو 937 مليــار 
ريــال ســعودي بالقيمــة اإلســمية، فــإن االنتعــاش المتوقــع فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي واإلســمي ســيؤدي إلــى تراجــع نســبة 
الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى 32.7 فــي المائــة 

فــي عــام 2021م )انظــر الشــكل 7(. 

ويمكــن مقارنــة هــذه األرقــام بنســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي المقــدر فــي األصــل والبالــغ 26 فــي المائــة لعــام 2020م 
ــة لعــام 2021م. كمــا قــد أدى االرتفــاع الحــاد المتوقــع  و28 فــي المائ
فــي حجــم الديــن العــام إلــى رفــع الحكومــة ســقف الديــن العــام مــن 

نســبة 30 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي -وهــي النســبة 
المعمــول بهــا منــذ 2017م- إلــى 50 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي 

ــي فــي مــارس 2020م. اإلجمال

علــى الرغــم مــن االتجــاه التصاعــدي فــي مقاييــس الديــن العــام، نالحــظ 
أن نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة ال تــزال 
أقــل بكثيــر مــن نظيراتهــا، وهــو وضــع ســيظل قائًمــا بمــا أن هــؤالء 
النظــراء قــد شــهدوا أيضــًا تراجًعــا حــاًدا فــي ميزانيــات القطــاع العــام 

ــذ تفشــي الجائحــة )انظــر الشــكل 8(. لديهــم من

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية. المصدر: الميزانية العامة لعام 2021م، وزارة المالية.

الشكل 6: الدين العام

الشكل 8: المركز المالي الشكل 7: نسبة الدين العام من الناتج المحلي اإلجمالي

إجمالي اإليرادات بمليارات الرياالت )المحور األيسر(

عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )المحور األيمن(

إجمالي اإلنفاق بمليارات الرياالت )المحور األيسر(

الدين العام بمليارات الرياالت )المحور األيسر(
الدين العام كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي )المحور األيمن(

المملكة العربية السعوديةمنطقة الشرق األوسطاالقتصادات المتقدمةأروبا
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المخاطر 
والتحديات

ــم  ــاع حج ــف الســيادي فــي ظــل ارتف خفــض التصني
ــن العــام الدي

يمثــل ارتفــاع نســبة الديــن العــام إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــة  ــرادات المالي ــد اإلي ــى النفــط فــي تولي واالعتمــاد المســتمر عل
االئتمانــي  للتصنيــف  ضعــف  مواطــن  االقتصــادي،  والنمــو 
الســيادي فــي المملكــة إال أنــه ثمــة العديــد مــن العوامــل التــي 
ســتعمل علــى احتــواء مخاطــر خفــض التصنيــف، ومنهــا: طبيعــة 
نظــام التصنيــف، حيــث يســتند التصنيــف إلــى مؤشــرات مقارنــة 
عــام  فــي  ســريع  بشــكل  ميزانياتهــم  تراجعــت  الذيــن  النظــراء 
2020م، واالحتياطيــات الماليــة الكبيــرة، واألرصــدة الكبيــرة مــن 
احتياطيــات النقــد األجنبــي التــي تدعــم ربــط العملــة. ومــع ذلــك، 
فــإن اســتجابة الحكومــة فــي المســتقبل ســتكون حاســمة فــي 
مواصلــة  المثــال،  علــى ســبيل  للمســتقبل.  التصنيــف  تحديــد 
الحكومــة التزامهــا نحــو تحســين حســابات الماليــة العامــة علــى 
المــدى المتوســط وبشــكل مســتدام. ويمكننــا القــول: بــأن جهــود 
بمــا فيهــا  العامــة،  اإليــرادات  لتنويــع مصــادر  الحاليــة  المملكــة 
التزامهــا نحــو تحقيــق االســتدامة الماليــة تماشــًيا مــع رؤيــة 2030 
مصداقيتهــا  تدعــم  قــد  عوامــل  جميعهــا  االقتصــادي،  والنمــو 
أمــام المســتثمرين الذيــن ســيعيدون تقييــم المخاطــر الســيادية 

والمخاطــر ذات التأثيــر الســلبي علــى نطــاق عالمــي.

اســتمرار تأثيــر جائحــة كورونا على اقتصادات الشــركاء 
التجاريين الرئيســيين للمملكة العربية الســعودية

ــة تعافــي  ــان الميزاني ــن االفتراضــات الرئيســية فــي بي إن مــن بي
أســعار النفــط الدوليــة وعــودة النشــاط االقتصــادي المحلــي فــي 
ــًرا علــى مــدى التقــدم فــي  عــام 2021م، إال أن هــذا يتوقــف كثي
مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا. إن العــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة 
بالجائحــة  المرتبطــة  القيــود  إنهــاء  العــام المقبــل بمعنــى  فــي 
للفيــروس  فعــال  وعــالج  لقــاح  إيجــاد  ســيحدده  دائــم،  بشــكل 
وتوزيعــه. ومــن المرجــح أن يــؤدي النجــاح علــى هــذه الجبهــات، 
كمــا هــو متوقــع، فــي الربــع األول مــن عــام 2021م، إلــى تســارع 
التعافــي االقتصــادي فــي األســواق الرئيســية التــي تصــدر لهــا 
ــه ال  ــر أن ــة الســعودية، وارتفــاع أســعار النفــط. غي المملكــة العربي
تــزال هنــاك مخاطــر فيمــا يتعلــق باحتــواء الوبــاء. ومــع ذلــك، مــن 
المرجــح أن تــؤدي التداعيــات االقتصاديــة للجائحــة إلــى اســتمرار 
حالــة عــدم اليقيــن فــي العديــد مــن القطاعــات. فعلــى ســبيل 
المثــال، ُيرجــح أن تــؤدي جهــود ضبــط الماليــة العامــة فــي دول 
التعافــي  تباطــؤ  إلــى  والتنميــة  االقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
واألســر  الشــركات  تعــرض  ذلــك،  علــى  عــالوة  االقتصــادي. 
لإلفــالس يظــل بمثابــة مخاطــر ُتحــدق بالعالــم، حيــث إن اإلقــراض 

ــل الجائحــة. ــم حتــى قب ــرة مــن العال يعــد مرتفعــًا فــي أجــزاء كبي
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A | الحقيقي    E  | المقدر    P | المتوقع    - | ال ينطبق

A | Actual       | Estimated      P | Projected      - | N/A

اإلحصائيات  الرئيسية

A 2016A 2017A 2018A 2019E 2020P 2021

الناتج االقتصادي
الناتج المحلي اإلجمالي 
االسمي )بالمليار ريال 

سعودي(
2,41٩2,5٨22,٩4٩2,٩742,4٨62,٨66

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
15.3% 16.4%- 0.٨% 14.2% 6.7% 1.4%- االسمي

نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
3.2% 3.7%- 0.3% 2.4%0.7%-1.7% الحقيقي

الميزانية

بالمليار ريال سعودي:
اإليرادات )بالمليار ريال 

51٩6٩2٩06٩27770٨4٩سعودي(

اإليرادات النفطية 
-3344366115٩4412)بالمليار ريال سعودي(

اإليرادات غير النفطية 
-1٨62562٩433235٨)بالمليار ريال سعودي(

اإلنفاق العام )بالمليار ريال 
٨30٩301,07٩1,05٩1,06٨٩٩0سعودي(

الفائض/العجز )بالمليار 
141-2٩٨-133-174-23٨-311-ريال سعودي(

إجمالي الدين العام 
31744356067٨٨54٩37)بالمليار ريال سعودي(

كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي:

2٩.6%31.0%31.2%30.7%26.٨%21.5%اإليرادات

-16.6%20.0%20.7%16.٩%13.٨%اإليرادات النفطية

-14.4%11.2%10.0%٩.٩%7.6%اإليرادات غير النفطية 

34.5%43.0%35.6%36.6%36.0%34.3%اإلنفاق العام 

4.٩%-12.0%-4.5%-5.٩%-٩.2%-12.٩%-الفائض/العجز

32.7%34.3%22.٨%1٩.0%17.2%13.1%إجمالي الدين العام

القطاع التجاري والخارجي:
الصادرات )بالمليار ريال 

6٨٨٨321,1041,0661,06٨1,032سعودي(

الصادرات النفطية )بالمليار 
51063٨٨6٨٨30٨317٩6ريال سعودي(

الحساب الجاري )بالمليار ريال 
٨٩3٩2642041٨3121-سعودي(

الحساب الجاري  كنسبة من 
4.2% 7.4% 6.٩% % ٩.0% 3.71.5%- الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: صندوق النقد الدولي، وزارة المالية، بيان الميزانية العامة للدولة. 

األرقام مقربة ألقرب مليار. بعض األرقام قد ال تصل إلى 100 بالمائة بسبب التقريب.

المؤشرات 
االقتصادية
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لمناقشة التقرير وتقديم المقترحات والتعليقات: 
marketingsa@kpmg.com

للتواصل:

شارك في إعداد التقرير:

آرفند سنغي 
رئيس القطاعات واألسواق 

كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية

كلبندر دوسانج 
اقتصادي رئيسي

بيتر باّنك
مدير الدراسات والبحوث

أنمول أوبال
اقتصادي 

إسماعيل العاني 
رئيس القطاع الحكومي 

كي بي إم جي في المملكة العربية السعودية

إنَّ المعلومات الواردة في هذه الوثيقة ذات طبيعة عامة وليست لغرض التعامل مع ظروف أي فرد أو كيان معين. وعلى الرغم من سعينا لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت 
المناسب، فإنه ال يمكن أن يكون ثمة ضمان بأن هذه المعلومات دقيقة اعتبًارا من تاريخ استالمها أو أنها ستظل دقيقة في المستقبل. ال ينبغي ألحد أن يتصرف وفق هذه 

المعلومات دون مشورة مهنية مناسبة بعد إجراء دراسة شاملة للحالة الخاصة.
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