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ميزانيــة أ عــن  الســعودية  املاليــة  وزارة  علنــت
يف   2021 لعــام  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
ــد  ــام 2020، ويع ــمرب للع ــن ديس ــر م ــادس ع الس
هــذا التقريــر اســتمراراً اللتــزام رشكــة رساتيجــك 
جــريز بتســليط الضــوء عــىل الــرؤى والتوقعــات مــن 

إعالنــات املوازنــة الســعودية.

ويف هـــذا التقريـــر، نســــلط الضــــوء عــــىل أهــــم 
األرقــــام ذات العالقــــة لعامــــي 2020 و 2021 يف 
ظــل جائحــة كورونــا، ونشــارك آرائنــا حــول كفــاءة 
ــنوات  ــالل الس ــت خ ــي حدث ــريات الت ــات والتغ اإلصالح
القليلــة املاضيــة، إىل جانــب إلقــاء نظــرة تفصيليــة 
 عــىل التوقعات االقتصادية عىل املدى املتوســط.
 تُظهــر األرقــام الســنوية رد فعــل عكــي متوقــع 
النفــط،  أســعار  يف  اإلضــايف  وانخفــاض  للوبــاء 
يف  االســتهالك  انخفــاض  إىل  األول  أدى  حيــث 
االقتصــاد وأدى األخــري إىل عائــدات نفطيــة أقــل 
مــا كان متوقًعــا. وقــد ُعدلــت تقديــــرات اإليــــرادات 
والنفقــات املتوقعة لألعــوام 2021 و 2022 و 2023 
ــرة  ــدة مب ــات جي ــور عالم ــد ظه ــف بع ــكل طفي بش
بانتعــاش االقتصــاد الــذي تأثــر ســلباً جــراء الجائحــة. 
ومــع ذلــك، تــم تعــدي الســقف الــذي يعــادل 30% 
مــن الديــن العــام البالــغ )نســبًة إلجــايل الناتــج 
املحــي( الــذي حددتــه وزارة املاليــة ســابًقا نتيجــة 

العجــز املرتفــع يف عــام 2020.

وعــىل املــدى القصــري، تُقلــل اململكــة اإلنفــاق 
الرأســايل حســب تقديرهــا مــع الجهــات الحكوميــة 
غــري الرضوريــة، وتواصــل تحســن كفــاءة اإلنفــاق 
مــن خــالل برامــج تحقيــق الرؤيــة )VRPs(، وبــدالً مــن 
ذلــك، ُوجــه التمويــل إىل قطاعــات أكــر أهميــة مثل 
ــا  ــل دعمه ــن أج ــك م ــة وذل ــة الصحي ــآت الرعاي منش
عــىل املــدى القصــري، وكجــزء منــه التــزام اململكــة 
واللقاحــات  العــالج  وتقديــم  الفحوصــات  بتوفــري 
ــز  ــا دون متيي ــون إليه ــن يحتاج ــع م ــة لجمي املجاني
ســواء كانــوا مواطنــن أم مقيمــن أو مخالفــي 
اإلقامــة، ومــن املتوقــع أن تظــل كُلفــة األجــور عــىل 
حالهــا إىل حــد كبــري عــىل الرغــم مــن أن وقــف رصف 
ــام  ــالً يف ع ــا قلي ــد خفضه ــة ق ــالء املعيش ــدل غ ب

.2020

عــىل  أخــرى  مــرة  الضــوء   2020 عــام  ويســلط 
ــدو  ــن تب ــة، ويف ح ــاد اململك ــع اقتص ــة تنوي أهمي
يف  الظاهريــة  القيمــة  عــىل  ســلبية  التوقعــات 
املســتقبل القريــب، إال أن متكــن الناتــج املحــي 
املبــادرات  ومجموعــة  النفطــي  غــري  اإلجــايل 
 املتعلقــة برؤيــة 2030 يُتوقــع لهــا مســتقبالً واعــداً.

املقــدمـــــة
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ملحة عن امليزانية

يف عــام 2020 تســببت جائحــة كورونــا يف خلــق اضطــراب عاملــي ملحقــاً انخفاضــاً يف 
اإليــرادات النفطيــة ومؤديــاً لتثبيــط حركــة النشــاط االقتصــادي. وأُعيــد توجيــه اإلنفــاق 
الحكومــي إىل دعــم منشــئات الرعايــة الصحيــة وقطاعــات التعليــم يف حــن خففــت بعــض 
التدابــر اإلضافيــة كزيــادة رضيبــة القيمــة املضافــة لتعزيــز االســتدامة لربامــج الرؤيــة. 
وكنتيجــة لذلــك وصــل العجــز إىل 298 مليــار ريــال ُممــوالً مــن الديــون واالحتياطيــات العامــة. 

ومــع اعتــاد اللقــاح وبــدء نــره يعطــي مــؤرشاً إيجابيــاً لتجــاوز األزمــة وآثارهــا فإنــه مــن 
ــة  ــت امليزاني ــث قام ــل، حي ــام املقب ــال الع ــاً خ ــاد العــامل تدريجي ــض اقتص ــع أن ينه املتوق
العامــة للمملكــة العربيــة الســعودية بتعديــل التوقعــات املاليــة لعــام 2021 بقــدر ضئيــل 
مــع الحــرص عــى عــدم حــدوث أي تغــرات يف اإلنفــاق، وزيــادة اإليــرادات املتوقعــة 
بنســبة %1.2 فقــط. ومــع ذلــك، ارتفــع الديــن العــام أكــر مــن %30 مــن القيمــة العليــا لنســبة 

الديــون املحــددة  ســابقاً كجــزء مــن برنامــج امليزانيــة املاليــة، ويجــب اآلن مراعتهــا. 

املصدر: وزارة املالية السعودية

املصدر: وزارة املالية السعودية

املتـوقـــع

املـوازنــة
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ومــن املتوقــع أن يصــل إجــايل النفقــات إىل 1,068 	 
مليــار ريــال ســعودي يف عــام 2020 أي بزيــادة 
ــبب  ــك بس ــررة وذل ــة املق ــن امليزاني ــا %4.7 ع قدره
مبــادرات  ودعــم  لتمويــل  اإلنفــاق  يف  الزيــادة 
وتدابــري مكافحــة األوبئــة، والتــي ســبق أن كتبــت 
عنهــا ســراتيجك جــريز تقريــراً مفصــالً خــالل املراحــل 

ــا. ــده هن ــر تج ــط التقري ــاء. راب ــن الوب األوىل م

وبلغــت مخصصــات امليزانيــة اإلضافيــة خــالل عــام 	 
2020 مبلــغ 159 مليــار ريــال ســعودي مبــا يف ذلــك 
مخصصــات إضافيــة للقطــاع الصحــي لتمكينــه مــن 
ــاع  ــتحقات القط ــع مس ــل دف ــاء وتعجي ــة الوب مواجه

ــاص. الخ

يف عــام 2021، مــن املتوقــع أن يتــم رفــع اإليــرادات 	
االقتصاديــة  اإلصالحــات  خــالل  مــن  الحكوميــة 
ــة،  ــنوات املاضي ــالل الس ــذت خ ــي نُف ــادرات الت واملب
باإلضافــة إىل املبــادرات التــي تــم اإلعــالن عنهــا 

خــالل عــام 2020 ملواجهــة أزمــة كوفيــد - 19.

وعــىل غــرار الســنوات الســابقة، تبقــى األولويــة يف امليزانيــة ثابتــة للثــالث قطاعــات األوىل، وهــي التعليــم، والدفــاع،  
والصحــة والتنميــة االجتاعيــة.

كــا ياُلحــظ زيــادة يف ميزانيــة البنــود العامــة لعــام 2021 مببلــغ 151 مليــار ريــال ســعودي، والتــي شــملت عــىل ســبيل  
املثــال مســاهمة الحكومــة يف التقاعــد والتأمينــات االجتاعيــة وخدمــة الديــون واملســاهات يف املنظــات الدوليــة 

والربامــج واملرافــق الحكوميــة واإلعانــات وغريهــا مــن مخصصــات الطــوارئ.

املصدر: وزارة املالية السعودية | املبالغ أعاله باملليار ريال سعودي

أرقام النفقات واإليرادات السعودية

تقسيم النفقات وفًقا للقطاع

وفقاً للمعطيات فإن انخفاض العجز متوقع بأكر من 
النصف مقارنة بتقديرات عام 2020

رسم بياين 1 |

شكل رقم 1 | 

املبادرات ذات األولوية

نظرة عامة عىل امليزانية

2020
2021

 قيمة االرتفاع
 قيمة االنخفاض

https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2020/04/Saudi-Response-to-the-COVID19-Pandemic-AR.pdf
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تقلبــات أســعار ســوق النفــط: ال تــزال حــدة 	 

التقلبــات يف أســعار ســوق النفــط تُشــكل تحدياً 
املتوقــع  ومــن  الســعودي.  لالقتصــاد  كبــراً 
 30.7% بنســبة  النفــط  إيــرادات  تنخفــض  أن 
نتيجــة النخفــاض الطلــب العاملــي عــى النفــط 

وانخفــاض أســعاره بســبب األزمــة العامليــة.  

انخفــاض يف إنتــاج النفــط: وفقــاً للمنظمــة 	 

انخفــض  )أوبــك(،  للنفــط  املصــدرة  الدوليــة 
إنتــاج اململكــة مــن النفــط مبقــدار  متوســط 
ــالل  ــبة )%5.7( خ ــاً أي بنس ــل يومي ــف برمي 577 أل
الفــرة مــن ينايــر إىل أكتوبــر 2020 ليســجل 9.3 
ــاض  ــذا االنخف ــود ه ــاً. ويع ــل يومي ــون برمي ملي
إىل الجهــود التــي تبذلهــا مجموعــة )أوبــك 
ــن  ــط بالتزام ــعار النف ــتقرار أس ــم اس ــس( لدع بل
مــع انخفــاض الطلــب العاملــي عــى النفــط أثــر 

ــاء.  ــذا الوب ه

انخفضت أسعار النفط يف عام 2020، ومن املتوقع أن تنهض نسبياً مع انتعاش اقتصادات العامل 
املتأثرة من الوباء.

 )EIA( املصدر: إدارة معلومات الطاقة األمريكية

أسعار النفط –خام برنت )دوالر لكل برميل(

توقعات مالية

اإليــرادات النفطيــة
توزيع اإليرادات )نسبة مئوية من اإلجاميل(

يف حني انخفاض إيرادات النفط يف عام 2020 ازدادت 
اإليرادات غر النفطية لتساعد يف تخفيف حدة هذه األزمة.

رسم بياين 2 |

رسم بياين 3 |

املصدر: وزارة املالية السعودية  | إجاميل اإليرادات باملليار ريال سعودي 
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توزيع اإليرادات غري النفطية

تواصــل اململكــة تطويــر القطاعــات غــري النفطيــة وتعزيــز إيراداتهــا لضــان اســتدامتها كمصــدر ثابــت ومعتمــد لإليــرادات 
ــب  ــة والتغل ــات االقتصادي ــل االحتياج ــذت لتموي ــي نُف ــة والت ــة املختلف ــادرات البديل ــالل املب ــن خ ــك م ــح ذل ــة. ويتض الحكومي
ــد  ــدر الوحي ــاره املص ــط باعتب ــىل النف ــاد ع ــل االعت ــالل تقلي ــن خ ــك م ــط، وذل ــوق النف ــعار س ــات يف أس ــدة التقلب ــىل ح ع

ــادرات مــا يــي: للدخــل. وتشــمل هــذه املب

زيادة رضيبة القيمة املضافة من %5 إىل %15 يف يوليو 2020. 1

الزيادة يف الرسوم الجمركية لبعض املنتجات يف يونيو 2020. 2

أربــاح االســتثارات الحكوميــة: لقــد أســفرت االســتثارات الحكوميــة عــن تحقيــق مكاســب كبــرية والتــي ســاهمت 	 
يف زيــادة اإليــرادات غــري النفطيــة بنســبة %7.8 مقارنــة بعــام 2019 عــىل الرغــم مــن االنخفــاض املتوقــع يف 

مســتوى النشــاط االقتصادي. 

انخفــاض اإليــرادات الرضيبيــة يف عــام 2020: عــىل الرغــم مــن أن قــرار رضيبــة القيمــة املضافــة نُفــذ يف يوليــو 	 
ــك  ــود ذل ــة 2019 ويع ــنة املالي ــة بالس ــبة ٪10.7 مقارن ــت بنس ــة انخفض ــرادات الرضيبي ــايل اإلي 2020 إال أن إج
نتيجــة لعــدة عوامــل مبــا فيهــا تعليــق الرحــالت الدوليــة واملحليــة، والتدابــري االحرازيــة املُتخــذة ســابقاً مــن 

هــذا العــام ملنــع انتشــار الوبــاء. 

ــعودي 	  ــال س ــار ري ــل إىل 257 ملي ــدر أن تص ــام 2021 واملُق ــة يف ع ــرادات الرضيبي ــع اإلي ــع أن ترتف ــن املتوق م
بســبب االنتعــاش املتوقــع لالقتصــاد يف عــام 2021، والــذي ســيكون نتيجــة ارتفــاع مســتوى نشــاط االســتهالك 
الــُكي، والتأثــري الســنوي الكامــل لرفــع معــدل رضيبــة القيمــة املضافــة يف عــام 2020، وزيــادة اإلقبــال عــىل 

ــياحة الداخلية.  الس

املصدر: وزارة املالية السعودية، صندوق النقد الدويل، تحليل رشكة سراتيجك جريز 

إجايل اإليرادات باملليار ريال سعودي | 

توقعات مالية

اإليــرادات غري النفطيــة

رسم بياين 4 |
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أثرت جائحة كوفيد-١٩ عىل توجهات اإلنفاق بعيداً عن 	 
امليزانية املتوقعة لعام 2020 م وارتكزت عىل ما ييل:

إعــادة تخصيــص األمــوال لدعــم قطــاع الصحــة وترسيــع 	 
املدفوعات للقطاع الخاص. 

غــر 	  للمشــاريع  األمــوال  تأجيــل   / إيقــاف   / إلغــاء   
األساســية )وإعــادة توجيههــم إىل تلــك التــي تخفــف 
الوبــاء( وتــم إيقــاف رصف بــدل غــاء املعيشــة يف 
يونيــو 2020 والــذي يســاهم يف خفــض كلفــة األجــور 

 .2020 عــام  يف 

مســتمر 	  هــدف  وهــو   - التشــغيلية  النفقــات  انخفضــت 
الخصخصــة  برامــج  للمملكــة – ويرجــع هــذا جزئيًــا بســبب 
وزيــادة الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص. ويف 
ــاع  ــىل القط ــاق ع ــة يف اإلنف ــتمر اململك ــام 2021، ستس ع
الخــاص وتحفيــز منــوه مــن خــال حــزم التحفيــز واملبــادرات 

املتنوعــة.

تــم تعديــل النفقــات الرأســالية نــزوالً يف جميــع املجاالت، 	 
الوضــع  عــىل  للحفــاظ  التقشــف  تدابــر  يعكــس  مــا 

الوبــاء.  مواجهــة  يف  الراهــن  التشــغييل 

لقد حافظت اململكة عىل ثبات كلفة األجور املرتفعة حتى خال الوباء ما ساهم يف تغطية نفقات 
املوظفن يف القطاع العام والحد من التأثر عىل االستهاك العام.

املصدر: وزارة املالية السعودية | إجايل النفقات باملليار ريال سعودي

املصدر: البنك الدويل

توقعات مالية

كفـــاءة اإلنفــــاق
تفاصيل النفقات )نسبة مئوية من إجايل النفقات(

اإلنخفاض يف اإلنفاق متأثراً باألصل بانخفاض 
اإلنفاق الرأسايل يف عامي 2020 و 2021

رسم بياين 5 |

: نسبة نفقات األجور مبجموعة العرين ) كنسبة من إجايل النفقات( رسم بياين 6 |
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املصدر: البنك الدويل

تواصــل الحكومــة متويــل عجزهــا عــن طريــق الســحب مــن احتياطاتهــا أو مــن خــالل اإلقــراض. وبينــا كانــت معــدالت انخفــاض 
االحتياطــات النقديــة وزيــادة الديــون يف اململكــة تتباطــأ حتــى عــام 2019 ، فــإن الظــروف غــري املســبوقة يف عــام 2020 

ــيطها.  أعادت تنش

تــم إطــالق برنامــج التــوازن املــايل )FBP( يف عــام 2016 بهــدف موازنــة امليزانيــة بحلــول عــام 2020 )أي بــدون أي عجــز( 
ــو  ــىل النم ــاظ ع ــرادات والحف ــادر اإلي ــع مص ــالية وتنوي ــات الرأس ــادة النفق ــغيلية وزي ــات التش ــض النفق ــق خف ــن طري ع
ــزام  ــىل االلت ــد ع ــع التأكي ــام 2023 م ــى ع ــايئ حت ــد النه ــذا املوع ــد ه ــام 2019 لتمدي ــه يف ع ــم مراجعت ــادي. وت االقتص
ــام  ــعودي يف ع ــال س ــار ري ــدره 13 ملي ــز ق ــع عج ــع توق ــن م ــي، ولك ــج املح ــايل النات ــن إج ــن إىل ٪30 م ــص الدي بتقلي

ــرى.  ــرة أخ ــايل م ــوازن امل ــج الت ــي لربنام ــدول الزمن ــة الج ــيتعن مراجع 2023، س

عىل الرغم من أن زيادة الديون حادة فإنه  ال يزال معدل الدين إىل ناتج اإلجايل املحي للمملكة أحد أقل 
املعدالت مقارنة بدول مجموعة العرين.

توقعات مالية

العجــــز املـــالـــــي

الديــن العــــام واالحتياطـــات الحكوميـــــة رسم بياين 7 |

نسبة الدين إىل إجايل الناتج املحي لدول مجموعة العرين )2018( رسم بياين 8 |

املصدر: وزارة املالية السعودية | إجايل املرصوفات باملليار ريال سعودي
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إن تخصيــص 175 مليــار ريــال ســعودي لقطــاع الصحــة والتنميــة االجتاعيــة ونتيجــة القــرارات الحكيمــة التــي اتخذتهــا حكومــة 

ــل  ــام املقب ــات للع ــي بالتوقع ــادي ويرتق ــاش اقتص ــل يف انتع ــث األم ــه، يبع ــاح وإطالق ــاد اللق ــب إعت ــة إىل جان اململك

لنســبة منــو النتــاج املحــي لتصــل  ٪3.1 +مقارنــة بـــ ٪4- يف نهايــة عــام 2020.

كان أداء اقتصاد اململكة العربية السعودية أفضل قليالً من البلدان األخرى، ويرجع ذلك جزئيًا 

إىل اإلدارة الناجحة لألزمة أثناء الوباء

انكمــش معــدل االقتصــاد الســعودي بنســبة ٪4 خــالل الســنوات 

املاضيــة يف الربــع الرابــع مــن عــام 2020 مقارنــة بـــ %4.2- و 

الثــاين والربــع األول  الثالــث والربــع  الربــع  %7.0- و %1.0- يف 

عــىل التــوايل، نتيجــة ملحدوديــة النشــاط االقتصــادي بســبب 

الحظــر. ومــع رفــع الحظــر، نهــض االقتصــاد وعــاد إىل اإلرتفــاع يف 

النصــف األخــري مــن عــام 2020، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن الزيــادة 

ــكل  ــاه بش ــذا االتج ــس ه ــد تعاك ــة ق ــة املضاف ــة القيم يف رضيب

ــري.  ــدى القص ــىل امل ــف ع طفي

تحفيز منو إجايل الناتج املحّي
توقعات اقتصادية

املصدر: وزارة املالية السعودية

منــو إجالــي الناتـــج املحـــي السعــودي ) ٪ ( 

البلدان املنتجة للنفط - التقديرات املعدلة لنمو الناتج املحي اإلجايل )٪(

التوزيع ربع السنوي للناتج 
اإلجايل املحي يف عام 2020 

املقدر

رسم بياين 9.1 |

رسم بياين 10|

رسم بياين 9.2 |
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توضــح املــؤرشات االقتصاديــة أدنــاه التوجهــات االقتصاديــة للمملكــة، تتبــع مــؤرشات اململكــة حركــة مــؤرشات دول مجموعــة 
العريــن  يف معــدل البطالــة واالســتثار األجنبــي املبــارش وتتبــع مســار معاكــس ملــؤرش منــو االســتهالك الخــاص.

أدت عمليــات اإلغــالق يف جميــع أنحــاء العــامل إىل 	 
تقليــل النشــاط التجــاري مــا أدى إىل تقليــص حجــم 

الصناعــات الرئيســية.

يف حــن أن معــدل البطالــة اإلجــايل بــدأ يتحســن 	 
يف عــام 2019 - حيــث انخفــض إىل ٪12.3 يف الربــع 
الثــاين مــن عــام 2019 - فقــد ارتفــع إىل ٪15.4 يف 

عــام 2020.

كان منــو االســتهالك قــد بلــغ ثالثــة أضعاف متوســط 	 
ــن  ــالل العام ــن خ ــة دول العري ــوه يف مجموع من
بعــد  كبــري  بشــكل  تراجــع  لكنــه  و2015،   2014 مــن 

ــط. ــعر النف ــاض س انخف

ــوزارة املاليــة، انخفــض مقــدار االســتهالك 	  وفقــا ل
الخــاص بنســبة ٪8 يف الربــع الثــاين مــن عــام 2020 
مــن  للحــد  املتخــذة  االحرازيــة  اإلجــراءات  بســبب 
ــول  ــر تج ــرض حظ ــك ف ــا يف ذل ــريوس مب ــار الف انتش
جــزيئ وكامــل، وتعليــق الرحــالت الداخليــة والدوليــة، 

ــا. ــج مؤقتً ــق الح وتعلي

اعتبــاًرا مــن عــام 2018، بــدأت معــدالت االســتثار 	 
األجنبــي باململكــة باالنتعــاش رسيعــا وســد الفجــوة 

ــاض. ــر اإلنخف ــت أث ــي حدث الت

 شــهدت االســتثارات األجنبيــة املبارشة منــوا كبريا 	 
ــة  ــبة ٪16 يف نهاي ــت بنس ــث ارتفع ــام، حي ــذا الع ه
ــاين  ــع الث ــة بالرب ــام ٢٠١٩ مقارن ــن ع ــاين م ــع الث الرب

مــن عــام 2018.

مصــادر 	  تنويــع  عــىل  تركيزهــا  اململكــة  تواصــل 
ــعودية  ــج رؤيــة الس ــذ برام ــرادات مــن خــالل تنفي اإلي

القطاعــات. مــن  العديــد  يف   2030

املصدر: اقتصاديات التداول، الهيئة العامة لإلحصاء *باستثناء جنوب إفريقيا

املصدر: البنك الدويل *باستثناء الصن **باستثناء الواليات املتحدة واليابان

الحظ أن البيانات العاملية لعام ٢٠٢٠ مل تصدر بعداملصدر: البنك الدويل

توقعات مالية

تطــويـــر االقتصـــاد

معدل البطالة )تقديرات منظمة العمل الدولية( رسم بياين 11 |

منــو االســـتهالك الخــــاص رسم بياين 12 |

االستثار األجنبي املبارش، صايف التدفقات
)نسبة مئوية من إجايل الناتج املحي اإلجايل(

رسم بياين 13 |
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الرؤية املستقبلية 



17 16

ــىل  ــادي ع ــو االقتص ــن النم ــد م ــع أن تح ــن املتوق ــرية وم ــة كب ــات اقتصادي ــعودي تحدي ــاد الس ــه االقتص يواج
املــدى القصــري، مثــل تباطــؤ االقتصــاد العاملــي، وتراجــع إيــرادات النفــط ولكــن اململكــة تعمــل عــىل إصالحــات 

ملواجهــة هــذه التحديــات مــن خــالل:

اإلصالحــات املاليــة ،ودورهــا يف تنويــع مصــادر اإليــرادات وزيــادة كفــاءة اإلنفــاق التشــغيي. ولهــذا 	 

اهتمــت اململكــة بزيــادة التنــوع يف مصــادر اإليــرادات مثــل التأشــرية الســياحية وبرنامــج اإلقامــة املميــزة. 
كــا أن خطــط تحســن اإلنفــاق ستتحســن أيضــا مــع نظــام املنافســات واملشــريات الحكوميــة، ولكــن كلفــة 

األجــور تســتمر يف االرتفــاع بشــكل غــري مســتقر. 

اإلصالحــات االقتصاديــة ودعمهــا للقطــاع الخــاص وتشــجيع االســتثار وتعزيــز إجــايل الناتــج املحــي غــري 	 

النفطــي مــن خــالل املشــاريع الضخمــة مثــل نيــوم والقديــة ومــروع البحــر األحمــر وبرامــج الرؤيــة األخــرى.

مــن املتوقــع أن تنخفــض النفقــات الســنوية عىل مدى 	 
الســنوات الثــالث املقبلــة مــا ســيكون لــه تأثــري مبــارش 

عــىل توقعــات العجــز.

ستســتمر التقديرات املتوقعة بن اإليــرادات والنفقات 	 
يف االنخفــاض خــالل الســنوات الثــالث القادمة.

ســيصل انخفــاض العجــز املتوقــع إىل حــوايل 13 مليــار 	 
ريــال ســعودي يف عــام 2023.

ــي 2019 و 2020 	  ــن عام ــرات ب ــن يف التقدي ــر تباي ظه
نتيجــة انحــراف كبــري يف عــام 2020 بنســبة 8.3٪

ــج 	  عــىل الرغــم مــن أن نســبة الديــن إىل إجــايل النات
املحــي يبــدو أنهــا قــد ترتفــع )وفًقــا لتقديــرات 2019(،  
يف  طفيفــاً  انخفاضــاً  تتوقــع  اليــوم  مــؤرشات  أن  إال 
نســبة الديــن إىل إجــايل الناتــج املحــي بــدءاً مــن 

عــام 2021.

املصدر: وزارة املالية – السعودية E = املتوقع ، B = امليزانية ، F= املقــــــدر
                 19 = كا هو مقدر يف نهايـة عام 2019 ، 20 = كا هـو مقـدر اليــوم

املصدر: صندوق النقد الدويل

النفقات اإليرادات

تقديرات 2020تقديرات 2019

الرؤية املستقبلية 

التوقعات عىل املدى املتوسط

نسبة الدين العام إىل 
إجايل الناتج املحي رسم بياين 16 |

تقديــــرات اإليـــــرادات 
والنفقــات املحـدثــــة رسم بياين 15 |
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11

اإليسام في القطاع 
الحكومي بالمملكة 

العربية السعودية
قيــــاس فعــاليــــة وكفــــــاءة 
الممـــارســــــات الحــــــــالــيـــــة

1

برنـامــج 

اإلقــامــة 

املميـزة

سعودية
ململكة العربية ال

ا

 طمـوحـــات، حقــائــق وتحديــــــات

نظــرة تحليلية على تعديل 
المــادة 77 من نظام العمل 

وما يترتب عليها

إمكانيات نمو التعليم 
الخاص في المملكة 

العربية السعودية

اإليسام في القطاع 
الحكومي بالمملكة 

العربية السعودية
قيــــاس فعــاليــــة وكفــــــاءة 
الممـــارســــــات الحــــــــالــيـــــة

سبتمرب 2018
رشكة سرتاتيجك جريز لالستشارات اإلدارية

تقارير أخرى بواسطة 
سراتيجيك جريز 

اضغط عىل صورة التقرير للعرض / التحميل i

اضغط هنا لعرض جميع التقارير

https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2019/12/Budget-Report-2020_Ar_03.pdf
https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2020/04/Saudi-Response-to-the-COVID19-Pandemic-AR.pdf
https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9.pdf
https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2020/02/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9-1.pdf
https://www.strategicgears.com/wp-content/uploads/2018/09/Implications-of-Adjusting-Business-Hours-in-the-Retail-Sector.pdf
https://www.strategicgears.com/publications/
http://strategicgears.com/wp-content/uploads/2018/09/%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5.pdf
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رشكــة ســراتيجك جــريز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــالء الرك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــالل فرعيه خ
كــربى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــن باإلضاف ــارين املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرك
الخــرباء الدوليــن، ممــن تتوفــر لديهــم خــربات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــالت والتميــز التشــغيي، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــالء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــىل خــالف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــريز«. تب ــراتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــىل إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــري  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســراتيجك جــريز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جريز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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