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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .1برنامج تطوير القطاع المالي
أ) وصف برنامج تطوير القطاع المالي
أطلــق مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بتاريــخ 1438/07/21هـــ الموافــق 2017/04/24م عشــرة برامــج
تنفيذيــة لتحقيــق رؤيــة  ،2030مــن أبرزهــا برنامــج تطويــر القطــاع المالــي ،الــذي ســيدعم تنميــة االقتصــاد الوطنــي
ويســاهم فــي تحقيــق أهــداف البرامــج األخــرى للرؤيــة.
يتمحــور دور البرنامــج فــي تطويــر قطــاع مالــي متنــوع وفاعــل ،لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي وتنويــع مصــادر
الدخــل ،وتحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار ،مــن خــال تطويــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي ،وتطويــر
الســوق الماليــة الســعودية ،لتكويــن ســوق ماليــة متقدمــة ،بمــا ال يتعــارض مــع األهــداف االســتراتيجية للحفــاظ
علــى اســتقرار ومتانــة القطــاع المالــي.
ب) أهداف رؤية  2030ذات العالقة المباشرة ببرنامج تطوير القطاع المالي
انطالقـ ًـا مــن محــور اقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح ،اللذيــن يندرجــان ضمــن محــاور رؤيــة  ،2030انبثــق عــن برنامــج
تطويــر القطــاع المالــي ثالثــة أهــداف رئيســة ،هــي:
الهدف األول :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الهدف الثاني :تطوير سوق مالية متقدمة
الهدف الثالث :تعزيز وتمكين التخطيط المالي (االدخار ،وما إلى ذلك)1
أهداف البرنامج المرتبطة باألهداف االستراتيجية لرؤية 2030
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺣﻴﻮي

اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺰدﻫﺮ

وﻃﻦ ﻃﻤﻮح

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

(جدول رقم ) 1

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

1

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ(

2

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻣﺮة وﺻﺤﻴﺔ

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص

3

ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد

إﻃﻼق ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة

ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة

4

زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺗﻌﻈﻴﻢ أﺻﻮل ودور ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

5

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ
ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

6

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﻟﻤﺪن اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﺑﺤﻲ

 )1يتم مراجعة االستراتيجية الوطنية لإلدخار ،وسيتم تحديث الوثيقة فور الموافقة عليها
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
ج) أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة
يســهم برنامــج تطويــر القطــاع المالــي ،بشــكل غيــر مباشــر ،فــي دعــم تحقيــق ( )21هدفـ ًـا إضافيـ ًـا مــن األهــداف
االســتراتيجية لرؤيــة .2030

 .1رفع نسبه المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز
 .2تعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين
واالستفادة منها
 .3تنمية االقتصاد الرقمي
 .4توطين الصناعات الواعدة
 .5توطين الصناعة العسكرية
 .6تطوير قطاع التجزئة
 .7تطوير قطاع السياحة
 .8رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير
النفطية
 .9إطالق قطاعات جديدة من خالل صندوق
األستثمارات العامة
 .10تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع
الخاص
 .11خصخصة خدمات حكومية محددة

 .12الدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون
الخليجي
 .13تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية
 .14تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين
ً
عالميا
 .15دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها
 .16تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة
ً
إقليميا وعالميا
 .17زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج
الطاقة
 .18جذب االستثمار األجنبي المباشر
 .19زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في
االقتصاد
 .20إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية
 .21دعم نمو القطاع غير الربحي

الفصل
الثاني
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أ) طموحنا في 2030
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .2تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي
أ) طموحنا في 2030
يهــدف البرنامــج إلــى خلــق قطــاع مالــي مزدهــر يكــون بمثابــة عامــل تمكين رئيس لتحقيــق أهــداف رؤيــة  .2030وبحلول
العــام ُ ،2030يتوقــع أن ينمــو القطــاع بمــا يكفــي لتمويــل أهــداف رؤيــة  ،2030ويوفــر مجموعــة متنوعــة مــن المنتجات
والخدمــات مــن خــال الجهــات الفاعلــة التقليديــة والناشــئة حديثـ ًـا ،ويمنــح كل مواطــن فرصــة الوصــول إلــى النظــام
المالــي ،ويحقــق درجــة عاليــة مــن الرقمنــة ،ويحافــظ علــى االســتقرار المالــي.
أوال ،ومــن حيــث الحجــمُ ،يتوقــع أن ينمــو القطــاع المصرفــي لتحقيــق إجمالــي أصــول مصرفيــة تبلــغ  4,553مليــار ريــال
ً
ســعودي فــي عــام  2030مــن  2,631مليــار ريــال ســعودي المســجلة فــي عــام .*2019
ثانيـ ًـاُ ،يتوقــع أن يمــر القطــاع بتغييــر تحويلــي مــن حيــث التنــوع .فمــن جهــة ،ســترتفع القيمــة الســوقية لســوق األســهم
كنســبة مئويــة مــن الناتــج المحلــي إلــى  %88فــي عــام  2030مــن نســبة  %66.5المســجلة فــي العــام ( 2019باســتثناء
اكتتــاب أرامكــو) .ومــن جهــة أخــرى ،ســيفتح القطــاع أبوابــه أمام الجهات الفاعلة الناشــئة (كشــركات التكنولوجيــا المالية)
لدفــع االبتــكار والمنافســة وبلــوغ  60شــركة بحلــول العــام .2030
ثالثـ ًـا ،يهــدف البرنامــج إلــى زيــادة نســبة تملــك الحســابات المصرفيــة بيــن البالغيــن ،كمــا يهــدف البرنامــج إلــى إحــداث
ـاء علــى ذلــك،
تحــول نحــو تمويــل األصــول اإلنتاجيــة التمويليــة ،مثــل إقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة .وبنـ ً
ســترتفع حصــة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن المصــارف إلــى  %20فــي عــام  2030مقارنــة بمســتواها
البالــغ  %5.7فــي عــام .2019
رابعـ ًـا ،يعــد قطــاع التأميــن مــن أهــم قطاعــات الخدمــات الماليــة التــي تواكــب مجمــل األنشــطة االقتصاديــة األخــرى
ـرا وتأثيـ ً
وتســهم فــي دعمهــا والمحافظــة علــى اســتقرارها حيــث أن هنــاك رابطـ ًـا مباشـ ً
ـادال بيــن تطــور التأميــن مــن
ـرا متبـ ً
جهــة وتطــور االقتصــاد بشــكل عــام مــن جهــة أخــرى .وتعتبــر مســاهمة قطــاع التأميــن فــي االقتصــادات الناشــئة فعالــة
فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي ،ويتوقــع أن يصــل إجمالــي األقســاط المكتتبــة كنســبة إلــى الناتج المحلــي اإلجمالي
غيــر النفطــي إلــى  %4.3بحلــول عــام  2030مــن نســبة  1.9%المســجلة فــي عــام .2019
ـاء على ذلك ،ســترتفع حصة
خامسـ ًـا ،يتصــور البرنامــج بنيــة تحتيــة رقميــة تــؤدي إلــى مجتمــع أقل اسـ
ً
ـتخداما للنقود .وبنـ ً
العمليــات غيــر النقديــة إلــى  %80فــي عــام  2030مــن نســبة  %36المســجلة فــي عــام  .2019ونتيجـ ًـة لذلــك ،ســيوفر
القطــاع تجربــة متميــزة للعمــاء ويحقــق كفاءة تشــغيلية أعلى.
ً
وأخيرا ،يهدف البرنامج إلى الحفاظ على االســتقرار المالي .وســيضمن ذلك اســتدامة للقطاع بشــكل عام على المدى
الطويــل واســتمرار تمكينــه للقطــاع المالــي .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،فقــد ُصمــم البرنامــج ليتوافــق مع المعاييــر الدولية
لالســتقرار المالــي ،بمــا فــي ذلــك متطلبــات بنك التســويات الدولية والمنظمــة الدولية لهيئــات األوراق المالية.

*خط االساس المستخدم هو سنة 2019
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ب) التزامنا في 2025
أسســا لتحقيــق
حــدد البرنامــج مجموعــة مــن االلتزامــات لتحقيقهــا بحلــول العــام  ،2025وستشــكل هــذه االلتزامــات
ً
طموحات .2030
أوال ،لضمــان تحقيــق النمــو المطلــوب فــي قطــاع الخدمــات الماليــة ،يلتــزم البرنامــج بزيــادة إجمالــي أصــول القطــاع
ً
المصرفــي لتبلــغ  3,515مليــار ريــال ســعودي بحلــول عــام  2025مقارنـ ًـة مــع  2,631مليــار ريــال ســعودي المســجلة
فــي عــام .2019
ً
ثانيــا ،مــن أجــل زيــادة تنويــع هيــكل قطــاع الخدمــات الماليــة ،يلتــزم البرنامــج بزيــادة القيمــة الســوقية لســوق
األســهم كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى  %80.8مــن اصــل  66.5%المســجلة فــي عــام  .2019وحجــم
ســوق أدوات الديــن كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلــى  %24.1بحلــول عــام  2025مــن اصــل 14%
المســجلة فــي عــام  .2019باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم فتــح المجــال للجهــات الفاعلــة بإطــاق التراخيــص لعــدد مــن
شــركات التقنيــة الماليــة فــي مجــال المدفوعــات مــع مراعــاة مــا تــم الترخيــص لــه فــي مجــاالت أخــرى مثــل التأميــن
والتمويــل وغيرهــا.
ثالثـ ًـا ،مــن أجــل تعزيــز طموحــات شــمولية قطــاع الخدمــات الماليــة ،يلتــزم البرنامــج بزيــادة حصــة تمويــل المنشــآت
الصغيــرة والمتوســطة فــي البنــوك إلــى  11%بحلــول عــام  2025مقارنــة مــع  5.7%فــي عــام .2019
رابعـ ًـا ،مــن أجــل تطويــر قطــاع تأميــن مســتدام ومزدهــر فــي المملكــة يســاهم فــي دعــم نمــو القطــاع الخــاص ،يلتــزم
البرنامــج بزيــادة إجمالــي األقســاط المكتتبــة كنســبة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي غيــر النفطــي إلــى  %2.4بحلــول
عــام  2025مــن نســبة  1.9%المســجلة فــي عــام .2019
ً
اســتخداما للنقــود،
وتحديــدا التوجــه لمجتمــع أقــل
خامســا ،وبهــدف تحقيــق الطموحــات ذات الصلــة بالرقمنــة،
ً
يلتــزم البرنامــج بزيــادة حصــة المعامــات غيــر النقديــة إلــى  70%بحلــول عــام  2025مقارنــة مــع  36%المســجلة
فــي عــام .2019
وأخيـ ً
ـرا ،ومــن أجــل ضمــان االســتقرار المالــي الشــامل لقطــاع الخدمــات الماليــة ،يلتــزم البرنامــج بالمعاييــر الدوليــة
ذات الصلــة باالســتقرار المالــي ،بمــا فــي ذلــك متطلبــات بنــك التســويات الدوليــة والمنظمــة الدوليــة لهيئــات
األوراق الماليــة.
ب) التزامنا في 2020
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مؤشرات على مستوى كل ركيزة
الركيزة
االستراتيجية

خط
األساس*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

أصول القطاع المصرفي
مليار ريال سعودي

2,631

2,905

3,111

3,156

3,337

3,433

3,515

ائتمان للقطاع الخاص،
مليار ريال سعودي

1510.7

1598.6

1669.7

1750.2

1878.5

1956.4

2053.2

اسم المؤشر

إجمالي األقساط المكتتبة
إلى الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي ()%

%1.9

%2.0

%2.1

%2.2

%2.3

%2.4

%2.4

-

3

10

15

20

25

30

قروض المنشآت الصغيرة
والمتوسطة كنسبة مئوية
من قروض البنوك ()%

%5.7

%6

%7

%8

%9

%10

%11

إجمالي أقساط التأمين
المكتتبة في تأمين الحياة
للفرد ،ريال سعودي

33

40

41

42

43

44

45

نسبة تغطية التأمين -
الصحي ()%

%33

%35

%37

%39

%41

%43

%45

نسبة تغطية التأمين -
المركبات ()%

%39.6

%48

%54

%60

%66

%71

%77

حصة المعامالت غير
النقدية كنسبة من إجمالي
المعامالت ()%

%36

%49

%55

%60

%63

%66

%70

قيمة االستثمار في
مجال الملكية الخاصة
واالستثمار الجريء
(بالمليون)

9,304

عدد الجهات الفاعلة في
مجال التكنولوجيا المالية

تمكين المؤسسات
المالية من
دعم نمو القطاع
الخاص

* عام 2019

9,578

9,879

10,211

10,576

10,978

11,404
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(جدول رقم )6

الركيزة
االستراتيجية

خط
األساس*

2020

2021

2022

2023

2024

2025

عدد اإلدراجات في السوق
المالية

6

16

20

24

24

24

26

القيمة السوقية لسوق
األسهم كنسبة من الناتج
المحلي اإلجمالي ()%

%66.5

%72

%75

%77

%78.1

%79.4

%80.8

حجم سوق أدوات الدين
كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

%14

%15.6

%17.2

%18.7

%20.1

%22.1

%24.1

%16.9

%22

%23.8

%25.6

%27.4

%29.4

%31

حجم تداول المستثمر
المؤسسي كنسبة من
اجمالي حجم التداول ()%

%36

%37

%38

%40

%41

%42

%44

نسبة ملكية المستثمرين
األجانب من إجمالي
القيمة السوقية لألسهم
الحرة()%

%13.3

عدد المنشآت متناهية
الصغر والصغيرة المدرجة
كنسبة من إجمالي عدد
الشركات المدرجة ()%

%40.9

نسبة حسابات االستثمار
التي تم فتحها عبر إجراءات
"اعرف عميلك" اإللكتروني
()%

%82.0

اسم المؤشر

األصول المدارة كنسبة
من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%
تطوير سوق مالية
متقدمة

* عام 2019

%14

%41

=>70%

%15

%42

=>70%

%16

%43

=>70%

%16.5

%44

=>70%

%17

%45

=>70%

%17.5

%46

=>70%

الفصل
الثالث
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الوضع الحالي
أ) التحديات األساسية
ب) الجهود الحالية
ج) التوجهات العالمية والمحلية في القطاع المالي
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 .3الوضع الحالي
قبــل تصميــم اســتراتيجية البرنامــج ،تمــت دراســة الوضــع الحالــي مــن زاويتيــن :األولــى هــي التحديــات الرئيســية الحالية،
يفصــل هــذا القســم
والثانيــة هــي الجهــود التحويليــة الحاليــة التــي تقــع ضمــن نطــاق البرنامــج وتتســق مــع طموحاتــهّ .
كال الجانبين.
أ) التحديات األساسية

 .Iاالعتماد الكبير على التمويل المصرفي
يعــد التمويــل المصرفــي المحــرك الرئيــس للقطــاع المالــي .فقــد بلــغ حجــم التمويــل الممنــوح مــن ســوق األســهم
وســوق أدوات الديــن  123مليــار ريــال خــال عــام  ،2019مقارنــة بحجــم األئتمــان المصرفــي القائــم بنهايــة عــام
 2019والــذي بلــغ  1,553مليــار ريــال .
 %اﻹﺻﺪارات ﻟﻌﺎم 2019م ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ
وأدوات اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺻﺪارات*
100%

25.8%

80%
60%
40%

99.1%

93.9%

0.9%

6.1%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

20%
0%

4.3%

اﻷﺳﻬﻢ

74.2%

 %أدوات اﻟﺪﻳﻦ واﻷﺳﻬﻢ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ**

0.3%

100%
80%

95.7%

99.7%

100%

60%
40%

40%
96%

85%

100%

60%

20%
0%

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

روﺳﻴﺎ

4%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

58%

15%
أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻷﺳﻬﻢ

أدوات اﻟﺪﻳﻦ

42%

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

ﺗﺮﻛﻴﺎ

67%

33%
روﺳﻴﺎ

أدوات اﻟﺪﻳﻦ

 %اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻷدوات اﻟﺪﻳﻦ )ﻣﻌﺪل اﻟﺪوران(
400.0%

327.4 %

300.0%
181.6 %

200.0%
121.3 %

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

45.4 %

44.4 %

ﺗﺮﻛﻴﺎ

روﺳﻴﺎ

100.0%
1.4%

0.5%

0.1%

0.0%

0.0%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

0.0%

ـاوه علــى ذلــك ،تبــدو ســوق أدوات الديــن
تبــدو ســوق أدوات الديــن فــي المملكــة محــدودة الحجــم بشــكل عــام .وعـ ً
مفتقــرة تمامـ ًـا إلــى الســيولة.

ً
ً
عاما) ،ونسبة إصدارات األسهم إلى مجموع اإلصدارات (األسهم وأدوات الدين).
(طرحا
* تم احتساب نسبة إصدارات أدوات الدين المدرجة في األسواق
** تم احتساب نسبة األسهم (القيمة السوقية) ،وأدوات الدين القائمة إلى مجموع القيمة السوقية باإلضافة إلى إصدارات أدوات الدين القائمة.
ً
ً
عاما) وال تشمل الطرح الخاص المتداولة خارج المنصة ()OTC
(طرحا
إيضاح :إصدارات أدوات الدين المدرجة في األسواق
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ويعــد التركــز كبيـ ًـرا فــي ســوق األســهم ،إذ يبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية لشــركة ســابك والقطــاع المصرفــي أكثــر
مــن  %49مــن القيمــة الســوقية اإلجماليــة لســوق األســهم بنهايــة عــام  .2019ويهــدف البرنامــج إلــى معالجــة هــذا
التحــدي لتنويــع القطــاع بشــكل مماثــل لــدول المقارنــة األخــرى.
 %اﻟﺘﺮﻛﺰ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول
ﻟﻌﺎم 2019م*

40.3%

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

44.6%

ﺗﺮﻛﻴﺎ

55.0%

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

60.3%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

60.4%

اﻟﺒﺮازﻳﻞ

60.5%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

84.1%

ﻗﻄﺮ

86.3%

 %اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺴﺐ أﺣﺠﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول
ﻟﻌﺎم 2019م**

48.3%

29.2%

10.8% 11.7%

14.2%

42.7%

12.7%

19.0%

80.0%

100.0%

دﺑﻲ

60.0%

6.3% 13.2%
36.4%

23.8%

40.0%

روﺳﻴﺎ

20.9%

22.2%

61.5%
27.2%

ﻗﻄﺮ

45.7%

32.6%

10.9% 10.9%

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

26.1%

34.2%

35.7%

4.0%

اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

20.0%

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة

اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ

0.0%

ـال لســوق األســهم نسـ ً
ـبيا لألســهم العشــرة األولــى وفــق رأس المــال الســوقي ،لكــن عــدد أســهم الشــركات ذات
تركــز عـ ٍ
رأس المــال الكبيــر محــدود نسـ ً
ـبيا بالمقارنــة مع النظــراء اإلقليميين.
مصدر الرسومات البيانية :االتحاد العالمي للبورصات WFE
* بإستثناء تأثير شركة أرامكو
** الشركات الكييرة :القيمة السوقية تتجاوز  1.3مليار دوالر أمريكي
الشركات المتوسط :القيمة السوقية تتراوح بين  200مليون دوالر و 1.3مليار دوالر
الشركات الصغيرة :القيمة السوقية تتراوح بين  65مليون دوالر و 200مليون دوالر
الشركات متناهية الصغر :القيمة السوقية أقل من  65مليون دوالر أمريكي

وعــاوةً علــى ذلــك ،تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية صناعــة وليــدة إلدارة االصــول .إذ بلغــت نســبة األصــول
المــدارة محليــا الــى مجمــل الناتــج المحلــي  16.9%فــي عــام  .2019ويؤثــر ذلــك أيضـ ًـا علــى طبيعــة نشــاط التــداول
فــي ســوق األســهم ،فحصــة االســتثمار المؤسســي فــي التــداول منخفضــة ،إذ تبلــغ  41%كمــا تــم قياســها فــي عــام
.2019
ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮﻋﻴﻬﻢ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﺪاوﻻت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
)أﻓﺮاد/ﻣﺆﺳﺴﺎت( ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺪول ﻟﻌﺎم *2019
80 %

20%

دﺑﻲ

54 %

46%

60%

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﺳﺴﻲ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

41 %
40%

20%

0%

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺆﺳﺴﻲ

مصدر الرسومات البيانية :هيئة السوق المالية ،مجموعة تداول السعودية
* بيانات المملكة العربية السعودية كما في 2019م
** بيانات المملكة العربية السعودية كما في 2019م ،وبإستثناء تأثير شركة أرامكو

57 %

ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

49 %

51 %

49 %

51%

74 %

روﺳﻴﺎ

66 %
59 %

80%

ﻗﻄﺮ

60%

34 %

43%

ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ

40 %

100%

ً
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻮﻗﻌﻬﻢ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
)ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ/أﺟﺎﻧﺐ( ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﺳﻮاق اﻟﺪول ﻟﻌﺎم **2019

دﺑﻲ

26%

9%
100%

ﻗﻄﺮ
روﺳﻴﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

91%
80%

60%

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ أﺟﻨﺒﻲ

40%

20%
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﺤﻠﻲ

0%
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .IIفجوات في الشمول المالي والتمويل اإلنتاجي
أحــد عوامــل النجــاح الرئيســة للقطــاع المالــي المزدهــر هــو قدرتــه علــى خدمــة مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة
مصرفيــا مــن البالغيــن فــي المملكــة العربيــة
ـابا
ً
االقتصاديــة .وفــي عــام  ،2018بلغــت نســبة الذيــن يمتلكــون حسـ ً
الســعودية  ،%71بينمــا ســجلت األســواق المتقدمــة نســبة شــمول تجــاوزت  .%90وبصــورة أكثــر تحديـ ً
ـدا ،كانــت
نســبة الشــمول المالــي بيــن النســاء البالغــات  ،%58.2كمــا بلغــت نســبة الشــمول المالــي بيــن الرجــال والنســاء فــي
المناطــق النائيــة  %78.8لعــام .2017
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ أﻗﺮاﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﻓﺌﺔ
اﻷرﺑﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

اﻟﻨﺴﺎء

99%

99%

99%

100%

97%

96%

96%

99%

96%

96%

94%

95%

92%

94%
92%

85%

93%

95%
93%
92%

88%

82%

82%

80%

85%

80%

76%

80%

79%

77%

76%

79%

71%

64%

70%

69%
67%

70%

56%

58.8%

68%

56%

54%

65%

35%

51%

21%

33%

62%

69%
68%
48%
36%

78%

47%
21%

وال يــزال فــي القطــاع مجــال كبيــر لزيــادة تحســين تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مــن
خــال القطــاع البنكــي العامــل فــي المملكــة .فبنهايــة عــام 2019م ،بلغــت نســبة تمويــل المنشــآت الصغيــرة
والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر مــن إجمالــي محفظــة التمويــل للقطــاع البنكــي نحــو  . %5.7وأخيـ ًـرا ،فــإن تعزيــز
شــركات المعلومــات االئتمانيــة والتصنيــف االئتمانــي سيحســن مــن قــدرات تقييــم المخاطــر فــي المملكــة.
ﻗﺮوض اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻮك )(2018
اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻫﻮ ﻧﺤﻮ 5.7%
اﻟﻨﺼﻴﺐ
ّ
81.2 %
73.5 %
50.9 % 50.9 %
2019

5.8% 5.7%

11.7 %

19.7 % 17.5 %

32.3 %

34.8 %

36.4 %
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .IIIتطوير البنية التحتية للرقمنة
يتحــول القطــاع المالــي بســرعة نحــو مســتوى أعلــى مــن الرقمنــة علــى غــرار معظــم القطاعــات األخــرى .وعلــى
الرغــم مــن اســتثمار المملكــة العربيــة الســعودية كثيـ ً
ـرا فــي مختلــف مكونــات البنيــة التحتيــة التقنيــة (مثــل البنيــة
التحتيــة ألنظمــة المدفوعــات) ،إال أنــه ال يــزال هنــاك مجــال كبيــر لتحســين اســتخدام هــذه البنيــة التحتيــة والدفــع
ـتخداما للنقــود .وفــي عــام  ،2019بلغــت حصــة المعامــات غيــر النقديــة  %36مــن إجمالــي
باتجــاه مجتمــع أقــل اسـ
ً
معامــات الدفــع بمــا فيهــا النقــد.

ﻧﺴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد
87%

اﻟﺴﻮﻳﺪ

70%

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

67%

ﻛﻨﺪا

66%

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

63%

أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

60%

اﻟﺼﻴﻦ

59%

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

36%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

27%

اﻟﻴﺎﺑﺎن

26%

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

26%

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

22%

اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ

13%

ﻟﺒﻨﺎن

4%

اﻟﻬﻨﺪ

2%

ﻣﺼﺮ

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى

المصادر من البنوك المركزيةBank of Canada, RBA, Sveriges Riksbank, Federal Reserve Bank of Atlanta, Deutsche Bundesbank, SAMA :
المصادر األخرىAccenture , Euromonitor , UK Finance , UBS, INEGI, Payfort, Medici , McKinsey Report , Nippon, STATISTA :
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .IVمؤشرات التقنية المالية العالمية

أي ام دي –
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻲ اف ﺳﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻣﺆﺷﺮ أي اف زي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻟﻠﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﺆﺷﺮ اﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

 .1أﻣﺮﻳﻜﺎ

 .1ﻧﻴﻮﻳﻮرك /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .1ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .1ﺑﻴﺠﻴﻦ /اﻟﺼﻴﻦ

 .1ﺳﻨﻐﻔﻮرة /ﺳﻨﻐﻔﻮرة

 .2ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

 .2ﺑﻴﺠﻴﻦ /اﻟﺼﻴﻦ

 .2ﻟﻨﺪن /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .2ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .2زﻳﻮرخ /ﺳﻮﻳﺴﺮا

 .3اﻟﺴﻮﻳﺪ

 .3ﺷﻨﻐﻬﺎي /اﻟﺼﻴﻦ

 .3ﻧﻴﻮﻳﻮرك /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .3ﻧﻴﻮﻳﻮرك /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .3ﺟﻨﻴﻒ /ﺳﻮﻳﺴﺮا

 .4اﻟﺪﻧﻤﺎرك

 .4ﻟﻨﺪن /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .4ﺳﻨﻐﻔﻮرة /ﺳﻨﻐﻔﻮرة

 .4ﻟﻨﺪن /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .4ﻟﻨﺪن /اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .5ﺳﻮﻳﺴﺮا

 .5ﺳﻨﻐﻔﻮرة /ﺳﻨﻐﻔﻮرة

 .5ﺳﺎو ﺑﻮﻟﻮ /اﻟﺒﺮازﻳﻞ

 .5ﺷﻨﻐﻬﺎي /اﻟﺼﻴﻦ

 .5أﻣﺴﺘﺮدام /ﻫﻮﻟﻨﺪا

 .6ﻫﻮﻟﻨﺪا

 .6ﺷﻴﻨﺰﻳﻦ /اﻟﺼﻴﻦ

 .6ﻟﻮس اﻧﺠﻠﻮس /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .6ﻗﻮاﻧﺰو /اﻟﺼﻴﻦ

 .6ﺗﻮرﻧﺘﻮ /ﻛﻨﺪا

 .7ﻓﻨﻠﻨﺪا

 .7ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ /ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

 .7ﺑﻨﺠﻠﻮر /اﻟﻬﻨﺪ

 .7ﺷﻴﻨﺰﻳﻦ /اﻟﺼﻴﻦ

 .7ﺳﺘﻮﻛﻠﻬﻮم /اﻟﺴﻮﻳﺪ

 .8ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

 .8ﻗﻮاﻧﺰو /اﻟﺼﻴﻦ

 .8ﺑﻮﺳﻄﻦ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .8ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .8ﻧﻴﻮﻳﻮرك /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .9اﻟﻨﺮوﻳﺞ

 .9ﺗﻮﻛﻴﻮ /اﻟﻴﺎﺑﺎن

 .9ﺑﺮﻟﻴﻦ /اﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

 .9ﺳﻨﻐﻔﻮرة /ﺳﻨﻐﻔﻮرة

 .9ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .10ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 .10ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﻮ /اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

 .10ﻣﻮﻣﺒﺎي /اﻟﻬﻨﺪ

 .10ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ /ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

 .10ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ /ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ

 .232اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

 .39اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺪرﺟﺔ

اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺼﺎرف ﺗﺴﻤﺢ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰودي ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻓﻊ

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻹﻣﺎرات
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺳﻮﻳﺴﺮا
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻛﻨﺪا
اﻟﻬﻨﺪ
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي

 .Vمستويات الثقافة المالية
أظهــرت النتائــج المتعلقــة بمســتويات الثقافــة الماليــة للبالغيــن حســب مســح منظمــة التعــاون االقتصــادي
ويعــد هــذا
والتنميــة المنشــور عــام 2017م ،أن مســتوى الثقافــة الماليــة لــدى األفــراد فــي المملكــة بلــغ ُ ،9.6
ً
مقارنــة بالبلــدان المماثلــة وبمتوســط دول مجموعــة العشــرين.
جــدا
المعــدل منخفــض ً
المعــدة خــال األعــوام التاليــة ( )2018 ،2016 ،2014نتائــج مشــابهة
هــذا وأظهــرت نتائــج عــدد مــن الدراســات ُ
وتؤكــد الحاجــة الماســة إلــى أهميــة تحســين ورفــع مســتويات التثقيــف المالــي لــدى األفــراد فــي المملكــة ،خاصـ ًـة
عامــا والتــي تشــكل مــا يقــارب مــن  %50مــن الســكان فــي
لــدى فئــة الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  19وً 29
المملكــة .حيــث تبيــن وجــود عــدد مــن الســلوكيات الماليــة التــي ينبغــي العمــل علــى تطويرهــا أو تصحيحهــا ،بمــا
ـلبا فــي القــدرة علــى اتخــاذ قــرارات ماليــة ســليمة،
فــي ذلــك انخفــاض مســتويات التخطيــط المالــي والتــي تؤثــر سـ ً
وانخفــاض مســتويات المعرفــة الماليــة لــدى النســاء مقارنــة بنظرائهــم مــن الرجــال ،واللجــوء لالدخــار عبــر القنــوات
ـدال مــن القنــوات الرســمية ،باإلضافــة إلــى انخفــاض الوعــي والمعرفــة بالمزايــا والفوائــد والمفاهيــم
غيــر الرســمية بـ ً
ذات العالقــة باألمــور الماليــة.
ومــن جهــة أخــرى تــم عمــل دراســة تحليليــة للبرامــج والمبــادرات ذات العالقــة بالتثقيــف المالــي فــي المملكــة
العربيــة الســعودية لعــام  2019م بهــدف معرفــة طبيعــة هــذه المبــادرات والفئــات المســتهدفة ومــا يتــم التركيــز
عليــه فــي المحتــوى المقــدم وكيفيــة تقييــم نجــاح هــذه البرامــج فــي التأثيــر علــى ســلوكيات األفــراد وتغييرهــا نحــو
الممارســات الماليــة الســليمة ،حيــث اشــتملت الدراســة علــى تحليــل ودراســة مــا يقــارب  22مبــادرة ،وتبيــن مــن
خاللهــا أن معظــم هــذه المبــادرات كانــت تنفــذ مــن خــال حمــات توعويــة لوقــت محــدد وبغــرض إيصــال مواضيــع
ورســائل معينــة خاصـ ًـة الحمــات التوعويــة التــي تســتهدف كافــة أفــراد المجتمــع  ،حيــث أن معظــم هــذه المبــادرات
يتركــز قيــاس نجاحهــا بعــد انقضائهــا علــى أعــداد الحضــور وعــدد البرامــج المقدمــة ونحــوه ولــم تأخــذ هــذه المبــادرات
باالعتبــار تقييــم األثــر التــي أحدثتــه علــى األفــراد مــن حيــث التغيــرات علــى ســلوكياتهم.
وبالرجــوع للــدول التــي تحتــوي علــى معــدالت مرتفعــة فــي مســتويات الثقافــة الماليــة لديهــا ،يتبيــن وجــود اســتثمار
عالــي فــي اإلشــراف والمتابعــة علــى المبــادرات واألنشــطة التثقيفيــة القائمــة بمــا يســاهم فــي تغييــر الســلوكيات
الماليــة لألفضــل ،مثــال ذلــك مــا قامــت بــه حكومــة هولنــدا مــن إنشــاء منظمــة  Money Wise Platformوهــي
فخريــا ملكــة هولنــدا نظـ ًـرا ألهميــة الــدور التــي تلعبــه المنظمــة واألثــر المتوقــع منهــا علــى
منظمــة مســتقلة ترأســها
ً
مســتوى الدولــة.
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮر )(2017

11

9.6

11.4

11.9

12.1

12.2

12.1

12.5

13.4

13.1

12.7

13.4

13.8

13.9

14.1

14.6

14.6

14.9

ﺴ

اﻟ

إﻳ

ﻳﺔ
ﻮد
ﻌ

ﻟﻴﺎ
ﻄﺎ

ﻴﻦ

ﺟﻨﺘ
ﻷر
ا

ﻟﻬ
ا
ﻨﺪ

ﻳﻞ
ﺮاز
اﻟﺒ

اﻟ
ﻤﻜ
ﻚ
ﺴﻴ

ﺳﻴﺎ
رو

ﺳ
ﺘﻮ

ﻛﻴﺎ
ﺗﺮ

ﻣ

اﻟ
ﻤﻤ
ﻠﻜ

ول
ﻟﺪ
ﻂا

ﻲ

اﻟﺘ

ﺪة
ﺤ

ﻤﺘ

ﺔ اﻟ

ﺴﻴﺎ

وﻧﻴ
ﻧﺪ
إ

ﻫ
ﻨﺪا
ﻮﻟ

ﻧﻴﺎ
ﻤﺎ
أﻟ

ﻴﻦ

رﻳﺎ
ﻛﻮ

ﺼ

اﻟ

ﻛ
ﻨﺪا

ﻳﺞ
ﺮو
اﻟﻨ

ﻓﺮﻧ
ﺴﺎ

ﺷﻤ
ﻬﺎ
ﻠ
ﻣ
ﺴ
(O
EC
)D
ﺢ

22

وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
هــذا وتهــدف المنظمــة إلــى قيــادة وتنســيق جهــود تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للتثقيــف المالــي فــي هولنــدا،
وذلــك مــن خــال تنفيــذ هــذه االســتراتيجية بالشــراكة مــع المؤسســات الماليــة والجهــات األكاديميــة والقطــاع
الحكومــي والخــاص وغيرهــا مــن المؤسســات التعليميــة والجهــات غيــر الربحيــة.

 .VIتحديات القطاع البنكي
مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه المصــارف تطبيــق المعاييــر الصــادرة عــن المنظمــات واللجــان الدوليــة منهــا علــى
ً
تحديــا فــي تطويــر األنظمــة
ســبيل المثــال ال الحصــر معيــار « IFRS9األدوات الماليــة» .كمــا تواجــه المصــارف
الداخليــة لتســهيل عمليــة تقديــم المنتجــات والخدمــات للعمــاء وهــي االلتــزام باألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة
كتعليمــات الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني .باإلضافــة الــى ذلــك ظهور منافســين (شــركات المدفوعــات) يقدمون
منتجــات بنكيــة علــى ســبيل المثــال منتجــات البطاقــات الرقميــة وخدمــات التحويــل ،وتُ قــدم هــذه الخدمــات برســوم
أقــل مــن الرســوم البنكيــة ومميــزات أفضــل مــن المميــزات الموجــودة فــي المنتجــات البنكيــة.
ً
وفقــا لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم ( )9محــل نمــوذج
يحــل نمــوذج « الخســارة االئتمانيــة المتوقعــة»
«الخســارة المحققــة» فــي معيــار المحاســبة الدوليــة رقــم ( .)39ويتطلــب المعيــار وجــود الرؤيــة المســتقبلية واألخــذ
فــي االعتبــار ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي والتغيــرات فــي المؤشــرات االقتصاديــة ذات العالقــة التــي تســاعد فــي
االعتــراف المبكــر لخســائر االئتمــان المتوقعــة.
البنــوك والمصــارف العاملــة فــي المملكــة بــدأت فــي تطبيــق متطلبــات المعيــار ابتـ ً
ـداءا مــن 2018/1/1م ،الجديــر
بالذكــر أنــه منــذ إصــدار المعيــار عــام 2014م ،اتخــذ البنــك المركــزي عــدة خطــوات لضمــان سالســة تطبيــق المنهجيــة
الجديــدة للمعيــار ،حيــث ســاعدت هــذه الخطــوات علــى نجــاح تطبيــق المعيــار للقطــاع المصرفــي الســعودي.
ب) الجهود الحالية
عنــد تصميــم البرنامــج ،راجعنــا االســتراتيجيات والمبــادرات القائمــة التــي حددتهــا الجهــات المســاهمة فــي البرنامــج.
وتوجــد اآلن  297مبــادرة مخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ ،بمــا فــي ذلــك:
•  143مبــادرة مخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ ُحــددت عبــر  5دراســات اســتراتيجية أجراهــا البنــك المركــزي الســعودي
(ســاما):
 oالرؤية المصرفية
 oرؤية التأمين
 oرؤية قطاع التمويل
 oاستراتيجية المدفوعات المتكاملة
 oاالستراتيجية الوطنية لالدخار
•  108مبادرات مخطط لها أو قيد التنفيذ حددتها استراتيجية هيئة السوق المالية
•  22مبادرة مخطط لها أو قيد التنفيذ حددتها الخطة االستراتيجية لوزارة المالية
•  17مبــادرة مخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ حددتهــا اســتراتيجية تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن الهيئــة
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة
•  7مبــادرات مخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ حددتهــا دراســة وزارة االقتصــاد والتخطيــط بشــأن إتاحــة االئتمــان للقطــاع
الخاص
وقد استعرضنا أثرها وسهولة تنفيذها ،كما هو مبين في الفصول الالحقة ،لتحديد محفظة مبادرات البرنامج.
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ج) التوجهات العالمية والمحلية في القطاع المالي
أبرز التوجهات العالمية والمحلية التي تؤثر على قطاع مقدمي خدمات األوراق المالية:
 .1صعود التقنية المالية FinTech
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة اســتفاد قطــاع الخدمــات الماليــة بشــكل كبيــر مــن التطــور التقنــي لتمكيــن بنيــة
تحتيــة أكثــر كفــاءة للســوق وزيــادة الوصــول إليــه .ومــن منظــور عالمــي ،فأســواق  FinTechضخمـ ٌـة وتتزايــد وتســتمر
فــي النمــو بصــورة واضحــة وســريعة ،حتــى بــدأت الحكومــات بالتركيــز علــى التقنيــة الماليــة كخيــار مثالــي للتنويــع
االقتصــادي والمســاهمة فــي النمــو االقتصــادي حيــث اطلــق البنــك المركــزي العديــد مــن الوائح واالنظمــة لتنظيم
التقنيــة الماليــة فــي المملكــة.
 .2بروز موضوع المصرفية المفتوحة
أ .أحــد أهــم المواضيــع الجديــدة والمهمــة علــى الســاحة العالميــة والتــي بــدأ باالنتشــار والتطبيــق بيــن مختلــف دول
العالــم ،تعــد نشــأة خدمــات المصرفيــة المفتوحــة مرتبطـ ًـا بإصــدار البرلمــان األوروبــي لتوجيهــات خدمــات الدفــع
المعدلــة ( )PSD2فــي عــام 2015م ،والتــي تهــدف لتعزيــز تطويــر واســتخدام المدفوعــات المبتكــرة عبــر اإلنترنــت
والهاتــف المحمــول مــن خــال الخدمــات المصرفيــة المفتوحــة حيــث أخــذت حيــز التنفيــذ فــي عــام 2018م ،كمــا
ســاهم النظــام األوروبــي لحمايــة البيانــات العامــة ( )GDPRالصــادر فــي عــام 2018م ،بإعطــاء العمــاء الخيــار
فــي مشــاركة بيانتهــم الشــخصية و إلــزام الشــركات التــي تخــزن أو تســتخدم بيانــات العمــاء بالعديــد مــن المعاييــر
ً
علمــا أن جهــود االتحــاد األوروبــي كان جوهرهــا
و اإلجــراءات لحمايــة العمــاء والوقايــة مــن مخاطــر االحتيــال،
الرئيســي زيــادة المنافســة واالبتــكار فــي القطــاع المصرفــي .تبعهــا تطبيــق المملكــة المتحــدة لخدمــات المصرفيــة
المفتوحــة الــذي جعلهــا مــن الــدول الرائــدة فــي هــذا المجــال ،حيــث أصــدرت توجيهــا يفــرض علــى البنــوك الكبيــرة
بإلزاميــة مشــاركة بيانــات العمــاء خــال فتــرة زمنيــة محــددة مــع جهــات طــرف ثالــث مرخصــة مــن قبــل هيئــة
الســلوك المالــي ( )FCAبتقديــم خدمــات المصرفيــة المفتوحــة وفقــا لمعاييــر ومواصفــات محــددة ،العديــد مــن
الــدول األخــرى أطلقــت مبــادرات تخــدم المصرفيــة المفتوحــة قائمــة علــى النمــاذج المطبقــة فــي االتحــاد األوروبــي
والمملكــة المتحــدة بعضهــا انتهجــت المنهــج اإللزامــي كأســتراليا والبحريــن ،واألخــرى انتهجــت المنهــج التعاونــي
و القائــم علــى توفيــر الســلطات التشــريعية للتوجيــه و المعاييــر الخاصــة بمشــاركة البيانــات و المواصفــات الفنيــة
دون إلــزام البنــوك علــى مشــاركة بيانــات العمــاء ،كســنغافورة وهونــج كونــج.
ب .أعلــن البنــك المركــزي الســعودي «ســاما» إصــدار «سياســة المصرفيــة المفتوحــة» ،التــي فــي حــال تطبيقهــا
ســوف تمكــن عمــاء البنــوك مــن إدارة حســاباتهم البنكيــة ،ومشــاركة البيانــات بشــكل آمــن ،حيــث يتــاح للعمــاء
الســماح للطــرف الثالــث مــن مــزودي الخدمــات بالوصــول إلــى المعلومــات البنكيــة الخاصــة بــه مــن خــال موافقــة
صريحــة وواضحــة ،ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن للعمــاء االســتفادة مــن أفضــل المنتجــات والخدمــات الماليــة بـ ً
ـدءا
ـاء بإيجــاد أنمــاط أكثــر سالســة فــي األنشــطة المصرفيــة
بدمــج جميــع الحســابات فــي لوحــة تحكــم واحــدة ،وانتهـ ً
اليوميــة كمــا قــام البنــك المركــزي الســعودي بدراســة التجــارب الدوليــة فــي تطبيــق المصرفيــة المفتوحــة وجمــع آراء
المشــاركين فــي القطــاع المالــي المحلــي حولهــا .وكان الهــدف مــن الدراســة هــو لتقييــم التأثيــر المحتمــل للمصرفية
المفتوحــة علــى القطــاع المالــي الســعودي والعمــل علــى تحديــد النهــج األنســب لتطبيقهــا فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .تتألــف رحلــة تبنــي مشــروع المصرفيــة المفتوحــة المعمــول بــه بالبنــك المركــزي الســعودي مــن ثــاث
مراحــل رئيســية منفصلــة اال وهــي مرحلــة التصميــم ،التنفيــذ ،اإلطــاق .ومــن خــال هــذه المراحــل ســيعمل البنــك
المركــزي الســعودي مــع المشــاركين مــن القطــاع المالــي لبنــاء منظومــة المصرفيــة المفتوحــة ممــا يــؤدي إلــى
الوصــول إلــى إطــار العمــل األمثــل لتلبيــة احتياجــات أصحــاب المصلحــة فــي القطــاع.
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 .3التقدم في التكنولوجيا
ـا فــي التكنولوجيــا ،حيــث أصبــح
شــهد مجــال االســتثمار والتــداول وأســواق المــال فــي الســنوات األخيــرة تقدمـ ًـا هائـ ً
ـكاال جديــدة لالســتثمار والتــداول فــي مختلــف قطاعــات المــال ،كقطــاع االســتثمارات البديلــة الــذي شــهد
هنــاك أشـ ً
العديــد مــن التقنيــات الجديــدة أبرزهــا تقنيــة  Blockchainومــن المتوقــع اســتمرار هــذا التطـ ّـور وارتفــاع الطلــب علــى
البيانــات الضخمــة ،والتحليــات المتقدمــة ،والخدمــات الســحابية فــي الســنوات القادمــة
 .4ارتفاع الطلب على الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ESG
انتقــل االســتثمار المســتدام إلــى مقدمــة أولويــات برنامــج العمــل فــي العالــم ،وازداد االهتمــام لــدى األوســاط
االســتثمارية فــي مجــاالت الحوكمــة البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات  ESGوسياســات المخاطــر المتعلقــة
بهــا حتــى أصبحــت ضــرورة لتحديــد اســتراتيجيات اســتدامة األعمــال ،وجــزء مــن رؤى الحوكمــات عالميـ ًـا التــي تولــي
هــذه األبعــاد أهميــة قصــوى
 .5اتمتة قطاع التأمين
ً
ً
ً
ملحوظــا علــى صعيــد قطــاع التأميــن والتقنيــة الماليــة المتعلقــة بالتأميــن بشــكل
تطــورا
حاليــا
أ .يشــهد العالــم
خــاص ،وذلــك لمعالجــة التحديــات فــي قطــاع التأميــن مــن خــال توفيــر حلــول تقنيــة ومبتكــرة تســاهم فــي تســهيل
تجربــة المســتفيدين وأصحــاب العالقــة مــن مشــرعين وخالفهــم .حيــث ظهــرت العديــد مــن الخدمــات التقنيــة فــي
مجــال تأميــن المركبــات مثــل تمكيــن رفــع المطالبــات الناتجــة عــن الحــوادث أو تقديــر تكاليــف الحــوادث المروريــة
البســيطة وتســهيل رفــع االعتراضــات مــن خــال المواقــع والتطبيقــات اإللكترونيــة .عــاوةً علــى التقنيــات التــي
تُ قيــم جــودة القيــادة للمركبــات ومنــح الخصومــات الالزمــة ألصحــاب ســلوك القيــادة اآلمــن ( ،)Telematicsومــن
ضمــن الحلــول التقنيــة الناميــة فــي قطــاع التأميــن الــذكاء االصطناعــي والمســتخدمة في تقديــم الخدمــات التأمينية
للمســتفيدين.

ب .وفــي ســبيل مواكبــة التوجهــات العالميــة المتســارعة والتطــورات فــي صناعــة التأميــن حــول العالــم فــي مجــال
ً
وتشــجيعا لشــركات التأميــن ووســطاء التأميــن علــى البيــع اإللكترونــي لوثائــق
خدمــات التأميــن (،)Insure-tech
التأميــن ،منــح البنــك المركــزي الســعودي موافقــات للتشــغيل التجريبــي لعــدة شــركات وســاطة تأميــن فــي عــام
2018م ،ومــن منطلــق مواكبــة هــذا التحــول التقنــي وتذليــل التحديــات التنظيميــة لتطــوره ،أصــدر البنــك المركــزي
الســعودي قواعــد تنظــم أعمــال وســاطة التأميــن اإللكترونــي (Rules Governing Insurance Aggregation
 )Activityفــي مطلــع عــام 2020م ،وتهــدف هــذه القواعــد إلــى تســهيل دخــول رواد األعمــال تحــت تنظيــم يضمــن
تســهيل ممارســة هــذا النشــاط مــع حفــظ حقــوق المؤمــن لهــم والمســتفيدين مــن التغطيــة التأمينيــة وتقديــم
الخدمــات التأمينيــة بأفضــل المعاييــر.

الفصل
الرابع
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استراتيجية البرنامج
أ) ركائز االستراتيجية
ب) االعتبارات االستراتيجية
ج) التعارضات واالعتمادات مع البرامج األخرى
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 .4استراتيجية البرنامج
يلخــص هــذا القســم االســتراتيجية التــي ســيرتكز عليهــا تنفيــذ البرنامــج وإنجــاز الطموحــات وااللتزامــات المذكــورة
أعــاه .ويتألــف هــذا القســم مــن الركائــز االســتراتيجية ،واالعتبــارات االســتراتيجية ،والتعارضــات المتوقعــة علــى

مســتوى البرنامــج .وتنــدرج تحــت مظلــة برنامــج تطويــر القطــاع المالــي عــدة قطاعــات فرعيــة تشــمل البنــوك
والتأميــن واالســتثمار وأســواق األســهم والديــن .والجديــر بالذكــر بــأن البرنامــج فــي مبادراتــه يركــز علــى جميــع هــذه
القطاعــات الفرعيــة والنشــاطات المتفرعــة منهــا.

كمــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار فــي مرحلــة بنــاء االســتراتيجية العديــد مــن التوجهــات العالميــة والمحليــة التــي تأثــر
بشــكل مباشــر علــى القطــاع المالــي العالمــي ،وبوجــه أخــص القطــاع المالــي المحلــي .فعلــى ســبيل المثــال تزايــد
الطلــب علــى المنتجــات والخدمــات الماليــة المطابقــة للشــريعة اإلســامية ،المتغيــرات التقنيــة للتــداوالت لــأوراق

الماليــة والســندات عالميــا ،وارتفــاع عــدد التعامــات االلكترونيــة وتأثيرهــا علــى القطــاع وبنيتــه التحتيــة .باإلضافــة،
تمــت مراجعــة المســتهدفات والمبــادرات وإعــادة جدولتهــا بنــاء علــى اآلثــار الحاليــة والمتوقعــة علــى القطــاع المالــي
مــن جائحــة كورونــا.

تســعى االســتراتيجية الــى تطويــر اللوائــح واألنظمــة والبنيــة التحتيــة التابعــة للقطــاع المالــي ،وبوجــه أخــص

المشــرعين .كمــا يهــدف البرنامــج الــى زيــادة تعميــق ســوق أدوات الديــن وســوق األســهم مــن خــال إتاحــة خيــارات
أكثــر تنوعـ ًـا لالســتثمار علــى الصعيــد الحكومــي بشــكل عــام والقطــاع الخــاص بشــكل خــاص .وعمــل البرنامــج فــي
اســتراتيجيته علــى تمكيــن الجهــات الماليــة (كالمصــارف وشــركات التأميــن وشــركات االســتثمار والــخ) فــي دعــم نمــو

الشــركات والمؤسســات فــي القطــاع الخــاص .وال تركــز اســتراتيجية البرنامــج فــي المرحلــة الحاليــة علــى التمويــل

المقــدم مــن مؤسســات االئتمــان المتخصصــة الحكوميــة (مثــل صنــدوق التنميــة الوطنــي ،صنــدوق التنميــة
الصناعــي ،وصنــدوق التنميــة الزراعــي ،والــخ) .مــع العلــم بــأن تــم األخــذ باالعتبــار األدوات الماليــة المقدمــة مــن
مؤسســات االئتمــان المتخصصــة الحكوميــة لضمــان عــدم االزدواجيــة فــي االســتراتيجية الحاليــة وقــت تخطيــط

المبــادرات.

تشمل استراتيجية البرنامج القطاعات الفرعية التي تشرف عليها الجهات التشريعية المحلية ،وهم:
 .1قطــاع البنــوك وقطاعاتــه الفرعيــة :وشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال الخدمــات البنكيــة لألفــراد ،التمويــل

بجميــع أنواعــه ،االدخــار والمنتجــات االدخاريــة .وذلــك بهــدف المحافظــة علــى ســامة ومتانــة النظــام المصرفــي،

وتحديــد المخاطــر بأشــكالها المختلفــة وتقويمهــا وقياســها ومعالجتهــا ،مــن خــال مراقبــة رؤوس األمــوال،
ومســتويات ســيولة وربحيــة القطــاع ،باإلضافــة إلــى اختبــارات الجهــد للقطــاع المصرفــي ومراقبــة مؤشــرات
ســامته الماليــة ،لضمــان قدرتــه علــى تحمــل الصدمــات ،وحــث البنــوك علــى اســتخدام التقنيــة لتقديــم

المنتجــات والخدمــات البنكيــة

 .2قطــاع التأميــن وقطاعاتــه الفرعيــة :وشــمل شــركات التأميــن وشــركات إعــادة التأميــن وشــركات الخدمــات
المســاندة (مثــل شــركات وســـــاطة تأميـــــن وإعــادة تأميــن وشــركات وكالـــــة تأميـــــن وشــركات المعاينــة و وتقديــر

الخســائر وشــركات تســوية المطالبــات التأمينيــة وشــركات الخدمــات االكتواريــة).
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 .3قطــاع التمويــل وقطاعاتــه الفرعيــة :وشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال شــركات تمويــل عقــاري وشــركات
تمــارس أنشــطة تمويليــة غيــر عقاريــة وشــركات مختصــة بتمويــل األنشــطة متناهيــة الصغــر وشــركات

إلعــادة التمويــل العقــاري وشــركات تســوية المطالبــات التأمينيــة وشــركات الخدمــات االكتواريــة.

وذلــك بهــدف تطويــر و تعزيــز نمــو قطــاع التمويــل ،وتقديــم حلــول مبتكــرة و منتجــات متنوعــة تخــدم جميــع
الفئــات

 .4قطــاع المدفوعــات والتقنيــات الماليــة :ويشــمل ذلــك علــى ســبيل المثــال نظــم وشــركات المدفوعــات

التــي تمــارس أنشــطة المحافــظ اإللكترونيــة والحســابات التجميعيــة لنقــاط البيــع والدفــع للتجــار عبــر اإلنترنــت
والفواتيــر أو المراســات الماليــة ومشــاركة بيانــات الحســابات أو تســليم أوامــر الدفــع  .وذلــك بهــدف تطويــر

وتعزيــز نمــو قطــاع المدفوعــات وفتــح المجــال لمزيــد مــن الجهــات وشــركات المدفوعــات لتقديــم حلــول تعتمــد

علــى التقنيــة واالبتــكار لخدمــات ومنتجــات لجميــع شــرائح األعمــال وتحســين تجربــة المســتخدم.

 .5تضــم (مجموعــة تــداول الســعودية) أربعــة شــركات تابعــة هــي( :تــداول الســعودية) كســوق لــأوراق الماليــة،
وشــركة مركــز مقاصــة األوراق الماليــة (مقاصــة) ،وشــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة (إيــداع) ،وشــركة (وامــض)

المتخصصــة فــي الخدمــات والحلــول التقنيــة القائمــة علــى االبتــكار؛ حيــث تتولى هيئة الســوق المالية مســؤولية
ويحظــر علــى أي شــخص ممارســة
الترخيــص لهــا لممارســة أعمالهــا وتوضيــح اللوائــح التنفيذيــة المتعلقــة بهــاُ ،

أي مــن أعمــال الســوق أو مركــز اإليــداع أو مركــز المقاصــة أو تأسيســها أو تشــغيلها إال بعــد الحصــول علــى

ترخيــص مــن الهيئــة ،علــى أن تكــون صفتهــا النظاميــة شــركة مســاهمة.

 .6مؤسســات الســوق المرخــص لهــا؛ حيــث تتولــى هيئــة الســوق الماليــة تنظيــم أعمــال هــذه المؤسســات

وتحديــد إجــراءات وشــروط الحصــول علــى التراخيــص الالزمــة لممارســة أعمالهــا وبيــان قواعــد الســلوك التــي
يجــب علــى هــذه المؤسســات االلتــزام بهــا أثنــاء قيامهــا بعملهــا وكذلــك قواعــد وأحــكام ممارســة األعمــال
والـــنظم واإلجــراءات الرقابيـــة واألحــكام المتعلقــة بأمــوال وأصــول العمــاء.

 .7الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة؛ حيــث تتولــى هيئــة الســوق الماليــة وضــع القواعــد والمعاييــر

المنظمــة إلدارة الشــركات المدرجــة لضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة والتــي تكفــل حمايــة حقــوق
المســاهمين وأصحــاب المصلحــة.

 .8المتداولــون والمتعاملــون فــي الســوق الماليــة؛ حيــث تســعى هيئــة الســوق الماليــة لرفــع وتعزيــز مســتوى
الوعــي بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة ،ورفــع مســتوى الثقافــة الماليــة واالســتثمارية ،ليســاهم فــي

زيــادة مســتويات الثقــة والحصيلــة المعرفيــة والمهاريــة الالزمــة إلدارة األدوات االســتثمارية ،ورفــع الوعــي العــام

لــدى المســتثمرين والمشــاركين فــي الســوق الماليــة بأبــرز حقوقهــم العامــة والخاصــة المكفولــة لهــم بحكــم
األنظمــة واللوائــح.

 .9المنشــآت ذات األغــراض الخاصــة ،وهــي المنشــآت المرخــص لهــا بإصــدار أدوات ديــن مــن هيئــة الســوق
الماليــة بموجــب القواعــد المنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض الخاصــة ،وتتمتــع بالذمــة الماليــة والشــخصية
ً
وفقا للقواعــد واألحكام
االعتباريــة المســتقلة ،وتنتهــي المنشــأة بانتهــاء الغــرض الــذي أسســت مــن أجلــه ،وذلــك
التــي تصدرهــا الهيئــة.

 .10شــركات ووكاالت التصنيــف االئتمانــي؛ حيــث تتولــى هيئــة الســوق الماليــة تنظيــم ممارســة نشــاطات

التصنيــف االئتمانــي ومراقبتهــا ،وتحديــد إجــراءات وشــروط الحصــول علــى الترخيــص الــازم لممارســتها.
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 .11المنتجــات االســتثمارية فــي الســوق الماليــة (الصناديــق االســتثمارية)؛ حيــث تتولــى هيئــة الســوق الماليــة
تنظيــم تأســيس صناديــق االســتثمار وتســجيلها وطــرح وحداتهــا وإدارتهــا وعملياتهــا واإلشــراف علــى جميــع
النشــاطات المرتبطــة بهــا.

 .12مقدمــي منتجــات التقنيــة الماليــة المصــرح لهــم مــن هيئــة الســوق الماليــة؛ حيــث تهــدف الهيئــة إلــى دعــم
مشــاريع التقنيــة الماليــة فــي الســوق الماليــة مــن خــال توفيــر إطــار تنظيمــي مبســط يســاعد علــى دعــم ابتــكارات
التقنيــة الماليــة داخــل المملكــة ،بحيــث يكــون هــذا اإلطــار التنظيمــي مصمــم لتعزيــز وتطويــر التقنيــة الماليــة

ّ
ويمكــن المشــاركين مــن تقديــم واختبــار منتجــات وخدمــات ونمــاذج األعمــال ذات العالقــة بالتقنيــة الماليــة

ضمــن معاييــر وفتــرة زمنيــة ومتطلبــات تنظيميــة محــددة.

 .13مراجعــي حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف هيئــة الســوق الماليــة؛ حيــث تتولــى الهيئــة تحديــد المعاييــر

والشــروط الواجــب توفرهــا فــي مراجعــي حســابات المنشــآت الخاضعــة إلشــراف الهيئــة ،بمــا فــي ذلــك اشــتراط
التســجيل ،وشــروطه ،وإجراءاتــه ،وااللتزامــات المســتمرة علــى مراجعي الحســابات المســجلين لممارســة عمليات

المراجعــة للشــركات المدرجــة وصناديــق االســتثمار والســوق والمركــز واألشــخاص المرخــص لهــم بممارســة

أعمــال األوراق الماليــة باســتثناء نشــاطي الترتيــب أو تقديــم المشــورة.
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أ) ركائز االستراتيجية
تحقيق أهداف رؤية  2030وجود ثالث ركائز استراتيجية:
َ
يتطلب بناء قطاع مالي مزدهر يتيح

تمكين المؤسسات المالية من
دعم نمو القطاع الخاص

2

1
تطوير سوق مالية متقدمة

(جدول رقم )10

تعزيز وتمكين التخطيط المالي
(االدخار ،وما إلى ذلك)

3

ملخص األهداف الرئيسة للركائز االستراتيجية
األهداف الرئيسة

الركيزة االستراتيجية

.1تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات
المعروضة

تمكين المؤسسات المالية من
دعم نمو القطاع الخاص

 .2بناء بنية تحتية مالية متطورة
 .3تطوير قطاع تأمين مزدهر إلدارة المخاطر المالية
 .4تعزيز قدرات العاملين
.1تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع
الخاص
.2تقديم منصة فاعلة لتشجيع االستثمار وتنويع
قاعدة المستثمرين

تطوير سوق مالية متقدمة

.3توفير بنية تحتية آمنة وشفافة (الحفاظ على
استقرار األسواق المالية)
 .4تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم
 .1تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط االدخار

تعزيز وتمكين التخطيط المالي (االدخار ،وما إلى

ذلك)1

 .2الدفع باتجاه التوسع في منتجات االدخار والقنوات
المتاحة في السوق
 .3تحسين منظومة االدخار وتعزيزها
 .4تعزيز الثقافة المالية

 )1يتم مراجعة االستراتيجية الوطنية لإلدخار ،وسيتم تحديث الثيقة فور الموافقة عليها
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 .Iاألهداف الرئيسة لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص:
 .1تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة
ســيعمل البرنامــج علــى بنــاء قطــاع متنــوع وشــامل يحفــز االبتــكار ويوفــر االحتياجــات التمويليــة لمجموعــة أوســع
مــن الجهــات الفاعلــة االقتصاديــة .ومــن أجــل هــذا الهــدف ،ســيفتح البرنامــج بــاب القطــاع أمــام الجهــات الفاعلــة
الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا الماليــة ،ويزيــل مــا قــد يعيــق نمــو شــركات التمويــل ،ويتيــح التمويــل للمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،كمــا ســيعزز البرنامــج الوصــول إلــى التمويــل وسيحســن المنتجــات المعروضــة لزيــادة
تلبيــة القطاعــات االقتصاديــة.
 .2بناء بنية تحتية مالية متطورة
ســيعمل البرنامــج علــى دفــع االبتــكارات فــي مجــال البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي مــن خــال تنفيــذ «اســتراتيجية
المدفوعــات الرقميــة المتكاملــة» لضمــان التقــدم نحــو عــدم اســتخدام النقــد ،وذلــك مــن خــال رقمنــة إجــراءات
اعــرف عميلــك والمعالجــة المباشــرة (مــن طــرف إلــى طــرف) فــي البنــوك الســعودية ،وكذلــك ربــط وتمكيــن
مقدمــي الخدمــات بالبنيــة التحتيــة للخدمــات الماليــة والمدفوعــات بطريقــة مبســطة ومناســبة وآمنــة .ومــن
شــأن البنيــة التحتيــة المعــززة أن تمكــن الحلــول المصرفيــة مــن االنتشــار علــى نطــاق جغرافــي واســع وتحســن
تجربــة العمــاء مــن خــال تبنــي معاييــر فنيــة أفضــل.
 .3تطوير قطاع تأمين مزدهر إلدارة المخاطر المالية
ســيعزز البرنامــج تطويــر قطــاع تأميــن مســتدام ومزدهــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية يســاهم فــي تطويــر
عمليــة إدارة المخاطــر .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،ســيركز البرنامــج علــى تعزيــز البيئــة التنظيميــة القائمــة لمعالجــة
التحديــات فــي قطــاع التأميــن والعمــل علــى تطبيــق وتفعيــل تلــك التعليمــات لضمــان المزيــد مــن التطويــر
والنمــو عبــر زيــادة قــدرة الشــركات علــى تحمــل المخاطــر إضافـ ًـة إلــى توفيــر حلــول تقنيــة مبتكــرة تســاهم فــي
تســهيل تجربــة المســتفيدين وأصحــاب العالقــة.
 .4تعزيز قدرات العاملين
ســيعزز البرنامــج أيضـ ًـا القــدرات المهنيــة والفنيــة للعامليــن الحالييــن فــي القطــاع المالــي إلعــداد مــا يكفــي مــن
المهنييــن المتخصصيــن والمتمكنيــن ودفــع االبتــكارات فــي مجــال الخدمــات الماليــة .وســيتم ذلــك مــن خــال
اكاديميــة القطــاع التــي ســتغطي القطاعــات الفرعيــة.

 .IIاألهداف الرئيسة لتطوير سوق مالية متقدمة:
 .1تعزيز دور السوق المالية في توفير مصادر التمويل لالقتصاد الوطني
ســيهدف البرنامــج إلــى تنويــع مصــادر تمويــل القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــن خــال زيــادة وتعميــق الســيولة
ّ
المخططــة للجهــات
فــي ســوق األســهم وســوق أدوات الديــن .وفــي هــذا الصــدد ،سيشــجع البرنامــج الخصخصــة
المملوكــة للدولــة مــن خــال االكتتــاب العــام األولــي فــي الســوق الماليــة الســعودية وتهيئــة البيئــة المناســبة
لجــذب الشــركات األجنبيــة لطــرح أســهمها فــي الســوق الماليــة الســعودية لزيــادة القيمــة الســوقية لســوق
األســهم وزيــادة تنويــع الخيــارات االســتثمارية المتاحــة للمســتثمرين.
ً
أيضــا إلــى زيــادة تعميــق ســوق أدوات الديــن فــي المملكــة العربيــة
وبالتــوازي مــع ذلــك ،سيســعى البرنامــج
الســعودية لتوفيــر تمويــل بديــل للتمويــل المصرفــي وحقــوق الملكيــة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،وبهــدف زيــادة تنويــع مصــادر التمويــل البديلــة المتاحــة وخاصــة لشــرائح اقتصاديــة فاعلــة
محــددة (مثــل الشــركات الناشــئة ،ورواد األعمــال ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة) ،ســيركز البرنامــج علــى زيــادة تحفيز
نمــو صناديــق الملكيــة الخاصــة ورأس المــال الجــريء وصناديــق االســتثمار التمويليــة والصناديــق الوقفيــة.
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 .2زيادة جاذبية السوق للمستثمرين وتسهيل سبل االستثمار
باإلضافــة إلــى زيــادة وتعميــق الســيولة المتاحــة فــي ســوق األســهم وأدوات الديــن ،ســيعمل البرنامــج علــى
تقديــم وتطويــر اســتراتيجيات اســتثمار وتــداول تتــاح للمســتثمرين مــن خــال تقديــم المشــتقات الماليــة .ويتوقــع
ً
بعيــدا عــن حالــة ســوق اليــوم
مــن هــذه الخطــوة أن تجــذب المســتثمرين المؤسســاتيين وتقــود إلــى التنويــع
المدفوعــة بالمســتثمرين األفــراد.
عــاوةً علــى ذلــك ،ولزيــادة تنويــع قاعــدة المســتثمرين ،سيســعى البرنامــج إلــى اســتقطاب مســتثمرين أجانــب
لجــذب تدفقــات رؤوس األمــوال إلــى االقتصــاد .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،ســيعزز البرنامــج وصــول المســتثمرين
األجانــب المؤهليــن وعمليــة فتــح الحســابات االســتثمارية .وبالتــوازي مــع ذلــك ،ســيعمل البرنامــج أيضـ ًـا علــى
تمكيــن االعتــراف المتبــادل للمنتجــات االســتثمارية وإدارة األصــول خــارج المملكــة  ،ممــا يســاهم فــي تطويــر
قطــاع الخدمــات الماليــة وتشــجيع تطويــر أســواق صناديــق االســتثمار بمــا يحقــق تنــوع فــي أوجــه االســتثمار
والمنتجــات االســتثمارية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يهــدف البرنامــج إلــى خلــق البيئــة الالزمــة لتنميــة مجــال إدارة األصــول مــن خــال زيــادة
تطويــر قــدرات الجهــات الفاعلــة الحاليــة وجــذب جهــات جديــدة إذا لــزم األمــر.
 .3تطوير البيئة التنظيمية ورفع مستويات الحوكمة والشفافية
عنــد تطويــر المبــادرات الرئيســة المذكــورة أعــاه ،سـ ّ
ـيركز البرنامــج علــى ضمــان اســتقرار البنيــة التحتيــة للســوق
وأمنهــا وشــفافيتها لتعزيــز ثقــة المســتثمرين/المصدرين .ولتحقيــق هــذا الهــدف ،سيســعى البرنامــج إلــى زيــادة
ً
ً
أيضــا األمــن
ايضــا ،ســيعزز البرنامــج
رقمنــة عمليــة فتــح الحســابات االســتثمارية لتعزيــز تجربــة المســتثمرين.
المعلوماتــي لضمــان اســتقرار البنيــة التحتيــة وســامتها .وأخيـ ً
ـرا ،ســيركز البرنامــج أيضـ ًـا علــى مركــز المقاصــة
المبنــي علــى الطــرف النظيــر ،ألجــل ترقيــة نمــوذج مــا بعــد التــداول ونمــوذج إدارة المخاطــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يهــدف البرنامــج إلــى تطويــر اإلطــار التنظيمــي لإلشــراف والرقابــة علــى مؤسســات البنيــة
االساســية للســوق (الســوق الماليــة ،مركــز االيــداع ،مركــز المقاصــة) ،لغــرض التأكــد مــن التــزام مؤسســات البنيــة
فعاليــة
األساســية للســوق بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة وقواعــد الســوق وإجراءاتــه ،والتأكــد مــن
ّ
البنيــة األساســية للســوق الماليــة الســعودية.
 .4بناء القدرات المعرفية والفنية للمشاركين في السوق المالية
ً
غالبــا مــا تتــم اإلشــارة إلــى تعزيــز قــدرات المشــاركين فــي الســوق وتطورهــم (مثــل المســتثمرين والوســطاء)
كمجــال تركيــز رئيســي لزيــادة تطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية .ســيركز البرنامــج علــى تعزيــز
القــدرات المحليــة والتطــور والقــدرات مــن خــال أكاديميــة للقطــاع المالــي تغطــي مختلــف القطاعــات الفرعيــة
لتحســين المهــارات والقــدرات المحليــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ســيتم تقييــم إمكانيــة إنشــاء كيــان تنظيمــي
للرقابــة علــى مكاتــب المراجعــة التــي تراجــع اعمــال الشــركات المدرجــة لضمــان االمتثــال ألعلــى معاييــر اإلفصــاح
والشــفافية.
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 .IIIاألهداف الرئيسة لتشجيع وتمكين التخطيط المالي (االدخار ومنتجات أخرى)
تــم العمــل علــى االســتراتيجية الوطنيــة لالدخــار بهــدف معالجــة المســتويات المتدنيــة لالدخــار فــي المملكــة العربيــة
الســعودية ،وفــي عــام 2019م تــم الخــروج باســتراتيجية التثقيــف المالــي والتــي تهــدف إلــى تحســين الســلوكيات
الماليــة لــدى األفــراد فــي المملكــة .فــي عــام 2020م ،تقــرر تحديــث االســتراتيجية الوطنية لالدخار لمعالجة األســباب
الجذريــة لمســتويات االدخــار المتدنيــة فــي المملكــة مــن خــال رفــع مســتويات الوعــي والثقافــة الماليــة وتحســين
الســلوكيات الماليــة لألفــراد .ولتحقيــق ذلــك ،تــم دمــج االســتراتيجية الوطنيــة لالدخــار واالســتراتيجية الوطنيــة
للتثقيــف المالــي فــي اســتراتيجية واحــدة بأســم «االســتراتيجية الوطنيــة لالدخــار والتثقيــف المالــي» التــي تهــدف
إلــى تحقيــق المعرفــة واإللمــام بالشــؤون الماليــة فــي المملكــة ،بحيــث يتمتــع األفــراد بالقــدرة علــى االدخــار واتخــاذ
قــرارات ماليــة ســليمة مــن خــال إظهــار الســلوكيات التــي تحقــق رفاههــم المالــي ،بمــا يــؤدي بهــم إلــى مســتويات
معيشــة أعلــى ونوعيــة حيــاة افضــل ،فعلــى ســبيل المثــال تركــز االســتراتيجية المحدثــة علــى توفيــر منتجــات آمنــة
وذات معاييــر عاليــة وعلــى توفيــر مختلــف األدوات والقنــوات االدخاريــة المتنوعــة أمــام األفــراد ،بمــا يســهل لهــم
الوصــول للمنتجــات والخدمــات الماليــة المختلفــة و توفيــر أطــر تنظيميــة وتشــريعية داعمــة ،باإلضافــة إلــى توفيــر
ســبل التواصــل والتنســيق الفاعلــة بيــن الجهــات المعنيــة الرئيســة .علمــا بــأن االســتراتيجية تحــت المراجعــة وســيتم
تحديــث الركيــزة الثالثــة بعــد اعتمادهــا.
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ب) االعتبارات االستراتيجية
ً
(سواء كانت
عددا من القرارات بشأن االعتبارات االستراتيجية الموجودة داخل إطار البرنامج
اتخذ البرنامج
ً
بناء على التحليالت والدراسات المعيارية التالية:
التعارضات أو االعتمادات) ً

(جدول رقم )11

االعتبارات االستراتيجية
الموضوع

الوصف

القرار المتخذ

االستقرار المالي

سيناريوهات مختلفة لتحقيق
النمو مع الحفاظ على االستقرار
العام للقطاع

نظر البرنامج بعناية في اآلثار على االستقرار المالي
المترتبة على تحقيق مستوى النمو المستهدف
في القطاع المصرفي .وتدل األزمة المالية العالمية
أن عدم
واألزمات السابقة في الدول النامية على ّ
القدرة على تحقيق التوازن بين النمو المصرفي
واالستقرار سيشكل مخاطر كبيرة على االقتصاد
على المدى المتوسط والطويل .لذلك ،سيتماشى
البرنامج مع المعايير الدولية لالستقرار لرصد
سالمة القطاع والحفاظ عليها .ومن أجل عدم
المخاطرة بتحقيق أهداف رؤية  ،2030سينوع
البرنامج مصادر التمويل عن طريق تعميق سوق
أدوات الدين وأسواق رأس المال .كما يدعم
البرنامج استقاللية الجهات التنظيمية في ممارسة
دورها الرقابي على القطاع

تقديم منتجات مالية متطورة

نظر البرنامج في الوقت
المناسب إلى تقديم منتجات
مالية متطورة (مثل المشتقات
المالية).

يتمثل أحد األهداف الرئيسة للبرنامج في تنويع
فئات األصول المتاحة للمستثمرين في األسواق
المالية ،إال أن التركيز في السوق ينصب على
المتداولين األفراد وال تزال القدرات المؤسساتية
لم تُ بن بعد .لذلك ،قرر البرنامج أن يتم إدخال
المشتقات بطريقة تدريجية ابتداء من القنوات
األسهل ،بعد إعداد البنية التحتية إلدارة المخاطر
ذات الصلة (أي الطرف النظير المركزي) وأكاديمية
القطاع المالي ،التي يمكن أن توفر التدريب الالزم
للمشاركين في السوق .ويدعم البرنامج برنامج
صناديق االستثمار المتداولة في السوق القائم
حاليا في السوق المالية (تداول) لتنويع فئات
ً
األصول.

التوجه نحو الرقمنة

التوجه نحو الرقمنه وتقليل
الفروع في القطاع البنكي

تعد الرقمنه في القطاع المالي من اهداف البرنامج
والتي بدورها ستحدث نقلة منها تقليل الفروع
لبعض القطاعات المالية  ،ولكن اخذ باالعتبار
في مبادرات البرنامج الخاصه بالرقمنه بأهمية
استحداث وظائف وذلك لكون القطاع جديد على
القطاع المالي
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(جدول رقم )12

االعتبارات االستراتيجية
الموضوع

الوصف

القرار المتخذ

تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

التمكين من نمو المنشآت
المتخصصة في نشاط تمويل
المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نظر البرنامج بشكل عميق فبما يخص األدوات
التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
وبشكل أخص اللوائح التي تمكن من انتشار
جهات متخصصة في تمويل المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .وتم األخذ بعين االعتبار اللوائح
المصدرة من البنك المركزي السعودي التي تسمح
بإنشاء مثل هذه المنشآت التمويلية المتخصصة
(كالمصارف المتخصصة في اقراض أو تمويل
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة) .كما أخذ باالعتبار
العمل الحالي على انشاء «بنك المنشآت الصغيرة
والمتوسطة» الحكومي.
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ج) التعارضات واالعتمادات مع البرامج األخرى
عمــل فريــق برنامــج تطويــر القطــاع المالــي علــى تحديــد حــاالت التعــارض واالعتمــادات المحتملــة مــع برامــج تحقيــق
الرؤيــة األخــرى .وفيمــا يلــي تفاصيــل حــاالت التعــارض والترابــط هــذه:

حاالت االعتمادات

(جدول رقم )13

حاالت االعتمادات

البرامج ذات الصلة

القرارات االستراتيجية

تطوير قطاع الرهن العقاري

برنامج االسكان

المواءمة مع برنامج تحقيق الرؤية الخاص باإلسكان لتركيز
الجهود على إدخال ضمان الرهن العقاري ،وبناء المساكن
بأسعار معقولة ،وإعداد سوق إعادة التمويل لمواصلة
تطوير قطاع الرهن العقاري

تمكين المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

برنامج التحول الوطني ،اإلسكان،
برنامج تطوير الصناعة والخدمات
اللوجستية الوطنية.

تعتمد مختلف البرامج على تمكين المنشآت الصغيرة
والمتوسطة .فمن خالل سماح برنامج تطوير القطاع
المالي بالحصول على التمويل ،يتم تمكين قطاع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة ،وفي الوقت نفسه ،يعتمد برنامج
تطوير القطاع المالي على هيئة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في زيادة هذه المنشآت المستحقة لالئتمان.

تطوير بيئة األعمال

صندوق االستثمارات العامة،
برنامج الشراكات االستراتيجية،
الخصخصة ،ريادة الشركات
الوطنية ،اإلسكان ،برنامج تطوير
الصناعة والخدمات اللوجستية
الوطنية.

سيعزز برنامج تطوير القطاع المالي من إمكانية الحصول
على التمويل وفرص تنويع التمويل للقطاع الخاص،
وستستفيد برامج عديدة من هذه األنشطة.

تطوير سوق رأس المال

صندوق االستثمارات العامة،
برنامج الشراكات االستراتيجية،
الخصخصة ،ريادة الشركات
الوطنية ،اإلسكان ،برنامج تطوير
الصناعة والخدمات اللوجستية
الوطنية.

سي ّ
مختلف البرامج
مكن
َ
إن إنشاء سوق رأس مال متطورة ُ
من تحقيق أهدافها في التمويل ،والتمكين المالي بأدوات
ً
تنوعا.
تمويل أكثر

حاالت التعارض

(جدول رقم )14

حاالت التعارض

البرامج ذات الصلة

القرارات االستراتيجية

التخطيط المالي والتركيز على
االدخار

برنامج التحول الوطني.

ً
سلبيا على النمو
قد يؤثر ازدياد التركيز على االدخار
االقتصادي على المدى القصير مع انصراف المواطنين عن
االستهالك ،إال أن األثر سيعود إلى الوضع الطبيعي على
المدى الطويل وسيدعم النمو اإلنتاجي.

الفصل
الخامس
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محفظة المبادرات
أ) محفظة المبادرات
ب) المبادرات المحورية
ج) المبادرات المكتملة
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أ) محفظة المبادرات
تُ رجمــت طموحــات البرنامــج ،والتزاماتــه ،وركائــزه ،واعتباراتــه االســتراتيجية ،إلــى عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى
تحقيــق التزامــات البرنامــج .وتشــكل هــذه المبــادرات أيضـ ًـا قاعــدةً لتحقيــق تطلعــات رؤيــة .2030
وربطت بالركائز االستراتيجية.
وقد استُ عرضت المبادرات الحالية ذات الصلة بالتزامات البرنامج ُ
باإلضافــة إلــى ذلــكُ ،صممــت المبــادرات وفــق دراســة تحليليــة لمتطلبــات البرنامــج ،مــع النظــر كذلــك إلــى أفضــل
الممارســات العالميــة واختيــار المناســب منهــا للمملكــة .ويقــدم الجــدول أدنــاه تفاصيــل عــن هــذه المبــادرات.

(جدول رقم )15

الركيزة االستراتيجية األولى :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الركيزة االستراتيجية األولى :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الجهة القائدة

األثر المتوقع

مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

تمكين جهات فاعلة
فتح الخدمات
المالية ألنواع جديدة جديدة (مثل :شركات
من الجهات الفاعلة التقنية المالية) من
دخول السوق لتعزيز
تطوير منظومة االبتكار
في الخدمات المالية،
وتشجيع ريادة األعمال/
خلق فرص العمل
وتعزيز المنافسة في
القطاع الخاص لدفع
االبتكار وجودة الخدمة

البنك المركزي
السعودي

زيادة عدد الجهات
الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية
إلى حوالي  30جهة
في عام 2025

 )1حصة المعامالت غير النقدية
 )2عدد الجهات الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية
 )3االئتمان للقطاع الخاص
 )4أصول القطاع المصرفي

تعزيز استخدام حلول
المدفوعات الرقمية
من خالل انشاء وتطوير
حلول دفع مبتكرة
لتسهيل التعامالت
المالية لألفراد
والمؤسسات من
مختلف القطاعات

البنك المركزي
السعودي

زيادة حصة
المعامالت غير
النقدية كنسبة من
إجمالي المعامالت
إلى  %70في 2025

 )1حصة المعامالت غير النقدية
 )2عدد الجهات الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية

اسم المبادرة

التوجه نحو مجتمع
غير نقدي

الوصف
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(جدول رقم )16

الركيزة االستراتيجية األولى :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة القائدة

األثر المتوقع

تعزيز تنفيذ التأمين
اإللزامي
الصحي

ضمان فرض التأمين
اإللزامي الصحي
للحد من الممارسات
االحتيالية ،ومواصلة
تطوير قطاع التأمين
القائم (على سبيل
المثال ،زيادة إجمالي
أقساط مكتتبة ،وزيادة
الحجم ،وتقليل نسبة
التكلفة إلى الدخل)
من خالل إشراف أكثر
صرامة

البنك المركزي
السعودي

 )1زيادة إجمالي
 )1إجمالي األقساط المكتتبة /
األقساط المكتتبة
الناتج المحلي اإلجمالي غير
إلى الناتج المحلي
النفطي
اإلجمالي غير النفطي )2 :نسبة تغطية التأمين  -الصحي
 %2.4بحلول عام
()%
2025
 )2نسبة تغطية
التأمين  -الصحي
( 45% :)%بحلول
عام 2025

تعزيز تنفيذ التأمين
اإللزامي
للمركبات

ضمان فرض التأمين
البنك المركزي
اإللزامي على المركبات السعودي
للحد من الممارسات
االحتيالية ،ومواصلة
تطوير قطاع التأمين
القائم (على سبيل
المثال :زيادة إجمالي
أقساط مكتتبة ،وزيادة
الحجم ،وتقليل نسبة
التكلفة إلى الدخل)
من خالل إشراف أكثر
صرامة

تحسين أنظمة
ولوائح التأمين
القائمة

تعزيز أنظمة التأمين
القائمة وإصدار أنظمة
جديدة ،وإعادة النظر في
توزيع المسؤوليات على
الجهات التنظيمية،بما
يضمن تعديل نظام
التأمين الحالي

البنك المركزي
السعودي

 )1زيادة إجمالي
 )1إجمالي األقساط المكتتبة /
األقساط المكتتبة
الناتج المحلي اإلجمالي غير
إلى الناتج المحلي
النفطي
اإلجمالي غير النفطي )2 :نسبة تغطية التأمين -
 %2.4بحلول عام
المركبات ()%
2025
 )2نسبة تغطية
التأمين  -المركبات
( 77% :)%بحلول
عام 2025

زيادة إجمالي
 )1نسبة تغطية التأمين -
األقساط المكتتبة
المركبات ()%
إلى الناتج المحلي
 )2نسبة تغطية التأمين  -الصحي
اإلجمالي غير النفطي
()%
إلى  %2.4في
 )3إجمالي األقساط المكتتبة /
 ،2025نسبة تغطية
الناتج المحلي اإلجمالي غير
التأمين  -الصحي ()%
النفطي
إلى  %45بحلول عام
2025
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(جدول رقم )17

الركيزة االستراتيجية األولى :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة القائدة

األثر المتوقع

اإلقراض غير
المباشر للمنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

يتيح اإلقراض غير
المباشر القدرة على
االستفادة من شبكة
مقدمي القروض غير
البنكية التجارية لتوزيع
القروض على المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
المستهدفة ،من خالل
إمدادها بالتمويل
منخفض التكاليف
وإعادة التمويل .وهذا
من شأنه أن يحسن
توفر مصادر التمويل
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة مما
سيحسن عملياتها
واستثماراتها

بنك المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

زيادة مؤشر قيمة
 )1أصول القطاع المصرفي
قروض المنشآت
 )2ائتمان القطاع الخاص
الصغيرة والمتوسطة  )3قروض المنشآت الصغيرة
لتصل إلى مانسبته
والمتوسطة كنسبه مئوية من
 %11في عام 2025
قروض البنوك

رفع رأس المال
ودعم التحول
لبرنامج كفالة

يتم اآلن إعادة هيكلة
برنامج كفالة لضمان
استدامته واستمرار
الدعم الناجح لقطاع
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في
المملكة

بنك المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

زيادة مؤشر قيمة
 )1ائتمان القطاع الخاص
قروض المنشآت
 )2قروض المنشآت الصغيرة
الصغيرة والمتوسطة
والمتوسطة كنسبه مئوية من
لتصل إلى مانسبته
قروض البنوك
 %11في عام 2025

صندوق االستثمار
الجريء الحكومي
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة

تأسيس صندوق رأس
مال جريء حكومي يركز
على االستثمار في
المنشآت خالل مراحل
نموها المبكرة ومن
ثم يستهدف الفجوات
في التمويل الحالي
للمنشآت الصغيرة
والمتوسطة غير
الخاضعة لتغطية تمويل
الملكية أو االستثمار
الجريء في صندوق
الصناديق

بنك المنشآت
الصغيرة
والمتوسطة

دعم نمو الشركات
الناشئة وتنويع
مصادر تمويلها من
خالل زيادة استثمار
القطاع الخاص في
الشركات الناشئة
خالل مراحل نموها
المبكرة

 )1ائتمان القطاع الخاص
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(جدول رقم )18

الركيزة االستراتيجية األولى :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
الجهة القائدة

اسم المبادرة

الوصف

ربط وتمكين
مقدمي الخدمات
بالبنية التحتية
للخدمات المالية
والمدفوعات

تمكين وتسهيل الربط البنك المركزي
بالبنية التحتية للخدمات السعودي
المالية والمدفوعات
للجهات المالية
المرخصة بطريقة
مبسطة ومناسبة وآمنة

األثر المتوقع

مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

زيادة حصة
المعامالت غير
النقدية كنسبة من
إجمالي المعامالت
إلى  %70في عام
2025
زيادة مؤشر عدد
الجهات الفاعلة في
مجال التقنية المالية
إلى  30شركة في عام
2025

 )1حصة المعامالت غير النقدية
كنسبة من إجمالي المعامالت
()%
 )2عدد الجهات الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية

تسهيل التعامالت
اإللكترونية
لنشاطات التمويل

تحويل قطاع التمويل
إلى قطاع مالي ذكي،
رفع و تحسين إجراءات
منح التمويل .مما
يضمن االستخدام
الفعال والكفوء
للموارد ،وتعزيز ثقافة
الشمول المالي

البنك المركزي
السعودي

زيادة مؤشر االئتمان
للقطاع الخاص إلى
 2053.2مليار في
عام 2025

 )1ائتمان للقطاع الخاص

تفعيل إلزامية
التأمين في
القطاعات التجارية

دراسة مدى فاعلية
التغطيات التأمينية
االلزامية في المملكة
واإلجراءات المتخذه في
حال عدم االلتزام بها

البنك المركزي
السعودي

زيادة إجمالي األقساط  )1إجمالي األقساط المكتتبة
إلى الناتج المحلي اإلجمالي غير
المكتتبة إلى الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي ()%
النفطي إلى %2.4
في عام 2025

دعم مجال االبتكار
في القطاع المالي

رفع الوعي العام
بشأن فوائد منتجات
وخدمات التقنية المالية
في خفض التكاليف،
وتسريع وتيرة الخدمات
ورفع معاييرها بما يدعم
جهود تحويل المملكة
إلى مجتمع غير نقدي

فنتك السعودية

زيادة عدد شركات
التقنية المالية،
زيادة الحلول
والمنصات التقنية
الصغيرة ،وزيادة
حصة المعامالت غير
النقدية ،وزيادة مؤشر
عدد الجهات الفاعلة
إلى  30شركة بحلول
عام 2025

 )1عدد الجهات الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية
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الركيزة االستراتيجية الثانية :تطوير سوق مالية متقدمة

(جدول رقم )19

الركيزة االستراتيجية الثانية :تطوير سوق مالية متقدمة
اسم المبادرة

الوصف

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

 )1حصة سوق األسهم كنسبة
وزارة المالية أن ال يقل عدد األصول
حصر األصول
إدراج األصول
مئوية من الناتج المحلي
الحكومية المدرجة عن 4
والمشاريع الحكومية
والمشاريع
اإلجمالي
شركات ،سوف يسهم في:
الحكومية التجارية التجارية وتقييم
 )2حصة المستثمر المؤسسي
 )1زيادة القيمة السوقية
في السوق المالية قابليتها لإلدراج في
من القيمة المتداولة
لألسهم كنسبة من
السوق المالية من
الناتج المحلي اإلجمالي  )3ملكية المستثمرين األجانب
خالل لجنة ادراج
في القيمة السوقية لألسهم
 )2زيادة حصة المستثمرين
األصول والمشاريع
الحره
المؤسسيين من القيمة
الحكومية التجارية
المتداولة
في السوق المالية
 )3زيادة ملكية المستثمرين
وتمكينها من اإلدراج
األجانب
في السوق المالية عبر
توفير الممكنات لها
تعميق سوق
أدوات الدين

تشجيع نمو سوق
أدوات الدين لزيادة
تنويع خيارات التمويل
للقطاع العام/الخاص
وخلق فئة جديدة من
األصول للمستثمرين

هيئة السوق تنويع خيارات التمويل
لكل من القطاع الخاص
المالية
والعام ،انشاء فئة أصول
جديدة للمستثمرين ،وتنويع
اإلقراض وتحسين االستقرار
المالي

 )1حجم سوق أدوات الدين
كنسبة مئوية من الناتج
المحلي اإلجمالي

التمكين من نمو
وانتشار صناديق
االستثمار التي
تزاول أعمال
التمويل

زيادة حجم صناديق
االستثمار المتاحة،
إضافة المزيد من
مصادر التمويل إلى
االقتصاد

هيئة السوق زيادة صناديق االستثمار
المالية

 )1األصول المدارة كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

تعزيز مستوى
خدمات إدارة
وحفظ األصول
لدى األشخاص
المرخص لهم
من خالل الجهات
والصناديق
الحكومية

تخصيص جزء من
األصول المدارة
من قبل الحكومة
لتتم إدارتها من قبل
األشخاص المرخص
محليا
لهم
ً

هيئة السوق  )1زيادة األصول المدارة
كنسبة مئوية من الناتج
المالية
المحلي اإلجمالي
 )2تحسين قدرات الوسطاء
الماليين

 )1األصول المدارة كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

تحفيز القطاع
تحفيز القطاع
الخاص على اإلدراج الخاص على اإلدراج
في السوق المالية في السوق المالية
السعودية لزيادة نسبة
السعودية
ما يشكله السوق من
اجمالي الناتج المحلي
لالقتصاد السعودي

تداول

 )1زيادة عدد اإلدراجات في
السوق المالية السعودية
 )2رفع القيمة السوقية
 )3زيادة عدد ورش العمل
التوعوية حتى تصل لـ 120
ورشة عمل بحلول 2025

 )1حصة سوق األسهم كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي
 )2عدد المنشآت المتناهية
الصغر والصغيرة المدرجة،
كنسبة مئوية من إجمالي
عدد الشركات المدرجة
 )3حصة المستثمر المؤسسي
من القيمة المتداولة
 )4ملكية المستثمرين األجانب
في القيمة السوقية لألسهم
الحرة
 )5األصول المدارة كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%
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(جدول رقم )20

الركيزة االستراتيجية الثانية :تطوير سوق مالية متقدمة
اسم المبادرة

الوصف

الجهة
القائدة

األثر المتوقع

مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

التمكين من إنشاء
مؤسسات بنية
أساسية للسوق
المالية

تطوير اإلطار التنظيمي
لإلشراف والرقابة
على مؤسسات البنية
االساسية للسوق
(السوق المالية ،مركز
االيداع ،مركز المقاصة)
ليتضمن المهام
والمسؤوليات والمنهجية
المتبعة في االشراف
والرقابة على مؤسسات
البنية األساسية للسوق
المالية السعودية

هيئة السوق
المالية

تحسين البيئة التنظيمية
لمؤسسات البنية األساسية
للسوق المالية

 )1األصول المدارة كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي ()%
 )2القيمة السوقية لسوق األسهم
كنسبة مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي ()%

الربط مع مراكز
اإليداع الدولية
فيما يخص سوق
السندات

ربط أنظمة مراكز اإليداع
العالمية مث ل �Clear
 streamو Euroclear
تماشيا مع الممارسات
العالمية ،لدعم سوق
أدوات الدين بشكل عام
والسندات الحكومية
بشكل خاص

ايداع

تكثيف سعة السوق المحلي
من خالل زيادة قاعدة
المستثمرين األجانب والطلب
على أدوات الدين المحلية

 )1حجم سوق أدوات الدين كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي

تسهيل مناقالت
تطوير التسوية في أسواق تداول
الدين المحلية من خالل
األوراق المالية
توفير آلية لنقل األوراق
بين المتداولين
المالية بين المتداولين
األساسيين
وعمالئهم والشركات األساسيين وعمالئهم
free of payment
التابعة لهم
لإلصدارات الجديدة  )(FOPفي السوق األولية
والثانوية
تطوير اللوائح
الخاصة بتشجيع
الشركات األجنبية
لطرح أسهمها في
السوق المالية
السعودية

التمكن من إتاحة مزيد
هيئة السوق
من الخيارات االستثمارية المالية
للمستثمرين في سوق
األسهم السعودية،
شركات أجنبية مدرجة في
سوق األسهم السعودية
باإلضافة إلى تعديل
قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات
المستمرة وقواعد
اإلدراج لعكس المفاهيم
التنظيمية المعتمدة

 )1حجم سوق أدوات الدين كنسبة
تحسين بيئة اسواق الدين
مئوية من الناتج المحلي
للتماشى مع األسواق العالمية
اإلجمالي

زيادة عدد الشركات المدرجة
في السوق السعودية ،تنويع
قاعدة المستثمرين ،وزيادة
جاذبية السوق

ً
سنويا في سوق
 )1عدد االدراجات
األسهم السعودية
 )2حصة سوق األسهم كنسبة
مئوية من الناتج المحلي
اإلجمالي
 )3نسبة ملكية المستثمرين
االجانب من اجمالي القيمة
السوقية لألسهم الحرة ()%
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(جدول رقم )21

الركيزة االستراتيجية الثانية :تطوير سوق مالية متقدمة
الجهة
القائدة

اسم المبادرة

الوصف

تمكين االعتراف
المتبادل للمنتجات
االستثمارية وإدارة
األصول خارج
المملكة

تنظيم الخدمات المالية ،هيئة السوق
المالية
بحيث تتيح للشركات
المالية تقديم منتجات
مالية معينة عبر الحدود،
مما يمكنها من القيام
بأعمال تجارية في هذه
الدول دون الحاجة إلى
مزيد من التراخيص من
قبل الجهات المنظمة
دوليا.
ً

تهيئة اإلطار
التنظيمي إلصدار
وتداول األوراق
المالية الرقمية
()STO

دراسة إصدار وتداول
األوراق المالية الرقمية
بالتنسيق مع الجهات
ذات العالقة فيما
يخص دورها االشرافي
على مقدمي الخدمات
والمشاركين في إصدار
وتداول األوراق المالية
ً
وفقا لنظام
الرقمية
السوق المالية ولوائحه
التنفيذية

هيئة السوق
المالية

معالجة آلية احتساب تكمن أهمية معالجة
هيئة السوق
الزكاة على المنتجات المعاملة الزكوية وطريقة المالية
احتسابها وكذلك
المالية
ضريبة االستقطاع،
في تأثيرها البالغ على
جاذبية المنتجات المالية
لدى المستثمرين ألنها
تؤثر على نسبة ما
يتحصلونه من األرباح.
وتأتي منتجات سوق
أدوات الدين والصكوك
نظرا
على رأس ذلكً ،
لطبيعتها قليلة المخاطر
نسبيا
واألرباح
ً

األثر المتوقع

مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

تعزيز الخبرات والتبادل
المعرفي في مجال إدارة
األصول وتنويع قاعدة
المستثمرين

 )1األصول المدارة كنسبة من
الناتج المحلي اإلجمالي ()%

تحفيز اإلستثمار وتنويع
المنتجات االستثمارية

 )1عدد الجهات الفاعلة في مجال
التكنولوجيا المالية

تحفيز اإلصدار والتداول لألوراق  )1حجم سوق أدوات الدين كنسبة
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
المالية
 )2نسبة ملكية المستثمرين
االجانب من اجمالي القيمة
السوقية لألسهم الحرة ()%

تطوير سوق
تطوير سوق اتفاقيات
اتفاقيات إعادة الشراء اعادة الشراء ألدوات
ألدوات الدين
الدين ،للمساهمة في
االستقرار النقدي عن
طريق تحسين قدرة
البنوك في إدارة السيولة

البنك
المركزي
السعودي

دراسة تحسين مؤشر العمل على دراسة
المعايير البيئية
تحسين تقييم المملكة
واالجتماعية وإدارة
العربية السعودية لدى
شركات تقييم المعايير
الحوكمة ()ESG
البيئية ،االجتماعية وادارة
الحوكمة

زيادة الشفافية لما تقوم به
المركز
 )1حجم سوق أدوات الدين كنسبة
الوطني إلدارة المملكة العربية السعودية من مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
الدين
جهود نحو االمتثال بالمعايير
الدوليه ،وتحسين تقييمها

زيادة السيولة في أسواق الدين  )1حجم سوق أدوات الدين كنسبة
مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي
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الركيزة االستراتيجية الثالثة :تعزيز وتمكين التخطيط المالي (االدخار ،وما إلى ذلك)

(جدول رقم )22

الركيزة االستراتيجية الثالثة :تعزيز وتمكين التخطيط المالي )االدخار ،وما إلى ذلك
مؤشرات البرنامج المتأثرة
بالمبادرة

اسم المبادرة

الوصف

الجهة القائدة

األثر المتوقع

إنشاء كيان وطني
لالدخار (منتجات
ادخارية مدعومة من
الحكومة)

إنشاء كيان وطني
مستقل لالدخار يهتم
بتوفير منتجات االدخار
المدعومة من الحكومة،
وتحفيز المدخرات الخاصة
من خالل توفير منتجات
مخصصة ،وتشجيع
المنافسة على االدخار،
والسماح للعمالء األفراد
باالدخار في الصكوك
الحكومية

وزارة المالية

 )1زيادة عدد منتجات االدخار  )1األصول المدارة كنسبة مئوية
من الناتج المحلي اإلجمالي
المطروحة في السوق
()%
 )2زيادة إجمالي المدخرات
من قبل األسر في
المملكة
 )3تسهيل الوصول إلى
منتجات االدخار عبر تطوير
واجهة رقمية سلسة
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ب) المبادرات المكتملة
المبادرات المكتملة
اسم المبادرة

الوصف

الجهة القائدة

إتاحة فرص متكافئة
لشركات التمويل

معالجة التحديات الرئيسية التي
تواجهها شركات التمويل (مثل
الحصول على التمويل ،والضرائب)
لتعزيز المنافسة مع المصارف

البنك المركزي السعودي زيادة حصة تمويل
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

تسريع إطالق
منتجات إعادة
التمويل العقاري

تنفيذ إعادة التمويل العقاري من قبل شركة إعادة التمويل
«شركة إعادة التمويل العقاري» (بما العقاري
في ذلك تصميم المنتجات)

زيادة حصة االئتمان للقطاع الخاص في
مدفوعا بنمو
الناتج المحلي اإلجمالي
ً
الرهن العقاري

تصميم وإطالق
منتجات ضمان
الرهن العقاري

تقديم منتجات ضمان الرهن العقاري صندوق التنمية العقارية
حاليا في السوق
غير المتوفرة ً
لتوفير إمكانية الوصول إلى التمويل
ً
خاصة للفئات ذات الدخل
العقاري،
المتوسط إلى المنخفض

زيادة حصة االئتمان للقطاع الخاص في
مدفوعا بنمو
الناتج المحلي اإلجمالي
ً
الرهن العقاري

تحسين تسجيل
الرهن العقاري
وممارسات التنفيذ

تعزيز تسجيل الرهن العقاري
وممارسات التنفيذ لدفع نمو
محفظة الرهن العقاري من خالل
زيادة حماية حقوق المقرض

األثر المتوقع

البنك المركزي السعودي زيادة حصة االئتمان للقطاع الخاص في
مدفوعا بنمو
الناتج المحلي اإلجمالي
ً
الرهن العقاري

إنشاء بنية تحتية
وضع إطار تنظيمي وقانوني لتمكين البنك المركزي السعودي زيادة مساهمة الشركات فائقة الصغر
للتمويل فائق الصغر التمويل فائق الصغر والتأمين فائق
وذوي الدخل المنخفض
والتأمين فائق الصغر الصغر
بناء منصة وطنية
إلكترونية للتخصيم

تطوير منصة إلكترونية للتخصيم
ً
حديثا
على نظام «إيصال» المطور

البنك المركزي السعودي نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في االقتصاد

تسهيل عمليات
تعزيز القواعد واألنظمة القائمة حول البنك المركزي السعودي ضبط سوق التأمين مما سيؤدي إلى تقليل
االندماج واالستحواذ الدمج واالستحواذ لتسهيل االندماج
نسبة التكلفة إلى الدخل ،وزيادة الحجم،
في مجال التأمين
في قطاع التأمين من خالل توضيح/
وتقوية الميزانيات العمومية
لزيادة الحجم والمالءة تسهيل عملية تصفية الشركات ،مما
سيجعل شركات التأمين ذات رأس
مال وقدرة وكفاءة أفضل لخدمة
السوق
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المبادرات المكتملة
الجهة القائدة

اسم المبادرة

الوصف

تحفيز القطاع
المالي لتمويل
الشركات الصغيرة
والمتوسطة

دفع القطاع الخاص (كالمصارف) البنك المركزي
إلى زيادة حصة إقراض الشركات السعودي
الصغيرة والمتوسطة من خالل
أول
تحسين المنظومة القائمة ً
(على سبيل المثال ،إعادة هيكلة
مجلس إدارة برنامج “كفالة”
وتمكين شركتي “بيان” و”سمة”
من جمع بيانات الشركات
الصغيرة والمتوسطة) ومن
ثم إدخال مستهدف إقراض
الشركات الصغيرة والمتوسطة

زيادة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة مئوية من قروض البنوك إلى %11
بحلول عام 2025

مراجعة  /إدخال
متطلبات التأمين
المرتبطة بنظام
الرهن العقاري

دراسة أنظمة التأمين للتمكن
من ربطها بنظام الرهن العقاري
ً
فحاليا ال يغطي التأمين
ممتلكات الرهن العقاري إال
بشكل محدود

البنك المركزي
السعودي

زيادة مستوى حماية األفراد المتملكين للعقار
والمقرضين الذي يقبلون العقار كضمان

فتح المجال أمام
سوق المشتقات

إنشاء سوق لطرح وتداول عقود هيئة السوق المالية
المشتقات المالية

حذف
املحدد

األثر المتوقع

زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين من
القيمة المتداولة

التمكين من إنشاء
ونمو الصناديق
الوقفية

إنشاء بنية تحتية لصناديق
الوقف

هيئة السوق المالية

زيادة صناديق الوقف المطروحة والمدارة
من قبل المؤسسات المالية المرخصة ،زيادة
قوة الوسطاء الماليين ،دعم نمو قطاع إدارة
األصول ،وتوفير مصدر لتمويل األنشطة
الخيرية.

تعزيز أمن
المعلومات

تحسين أمن المعلومات
للسوق المالية من خالل تبادل
المعلومات والرصد وتطبيق
أفضل الممارسات العالمية

هيئة السوق المالية

 )1تقليل عدد حوادث الهجمات االلكترونية
 )2تحسين درجة مؤشر أمن المعلومات
العالمي
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المبادرات المكتملة
الجهة القائدة

األثر المتوقع

اسم المبادرة

الوصف

وزارة المالية

سوف تسفر هذه المبادرة عن أفضل
الممارسات والتفاعالت في إدارة المخاطر
على القطاع المالي بأسره

وضع آلية لتسهيل
الوصول الى
المؤشرات المالية
واالقتصادية
وتوحيدها

وضع آلية لتسهيل الوصول ألبرز
المؤشرات المالية واالقتصادية
من خالل تحديد البيانات المالية
المطلوبة وتحديد مالك هذه البيانات
من الجهات الحكومية ذات العالقة
وتوحيدها ،وتحديد مواعيد النشر
والمصدر ،وذلك لتسهيل وتسريع
الوصول للمعلومات والبيانات
المطلوبة من قبل المستثمرين
المحليين والدوليين ،والباحثين
ومختلف الجهات الحكومية
والخاصة.

وزارة المالية

ستؤدي هذه المبادرة إلى تنساق أفضل
عند التواصل مع الجمهور الدولي

دعم نمو وانتشار
صناديق الملكية
الخاصة وراس المال
الجريء

توسيع صناديق االستثمار المتاحة
للمستثمرين المتطورين

هيئة السوق المالية

 )1زيادة حجم ومشاركة صناديق الملكية
الخاصة  /رأس المال الجريء
 )2زيادة التمويل للشركات الناشئة /
التمويل المبكر

تبسيط الوصول
إلى منتجات االدخار
المصرفي

توسيع نطاق وتوزيع
الخدمات المالية
تطوير البيئة التي يمكن
أن تخلق مقدمي خدمات
بديلة (مثل الوكالء
ومؤسسات التمويل األصغر).

البنك المركزي السعودي  )1زيادة المدخرات المودعة في منتجات
االدخار المصرفي بسبب زيادة الوصول إلى
المناطق النائية
 )2زيادة المدخرات المودعة في منتجات
االدخار التأمينية بسبب تعزيز قواعد التأمين
المصرفي

تركز المبادرة على وضع إطار عمل
إعداد إطار لمخاطر
المالية العامة وأثرها شامل لتصنيف مخاطر المالية
على القطاع المالي العامة وتقييمها ومراقبتها ،إذ أن
االقتراض والقطاع المالي ينموان
في الوقت الراهن بسرعة دون
مواءمة واضحة بين ميزان المالية
العامة والقطاع الخاص
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرات المكتملة
اسم المبادرة

الوصف

الجهة القائدة

األثر المتوقع

البنك المركزي السعودي زيادة المدخرات المودعة في منتجات
تقديم حوافز للبنوك النظر في تحفيز البنوك من خالل
االدخار المصرفي بسبب زيادة االحتياجات
لجذب الودائع طويلة تعديل النسب التنظيمية لتعزيز
التنظيمية للقطاع الخاص
الودائع المستقرة وطويلة األجل بدال
األجل
من ودائع الحسابات الجارية

توزيع برامج استثمار
جماعي من خالل
جهات أخرى غير
األشخاص المرخص
لهم

توسيع نطاق الوصول وزيادة عمق
منتجات برامج االستثمار الجماعي
من خالل تمكين األشخاص
المرخص لهم من االستفادة من
قنوات التوزيع القائمة ،بما في
ذلك المصارف ،للوصول إلى
المستهلكين النهائيين

هيئة السوق المالية

زيادة في المدخرات المودعة في منتجات
برامج االستثمار الجماعي بسبب تسهيل
القيود المفروضة على التوزيع

تطوير منتجات
مصممة خصيصا
للفئات ذات الدخل
المنخفض

زيادة مستوى االدخار لدى الفئات
ذات الدخل المنخفض من خالل
تصميم وتطوير وإطالق منتج/
منتجات ادخار مرتبطة باإلقراض
االجتماعي

بنك التنمية االجتماعية

 )1زيادة في المدخرات المودعة في
سنويا
حسابات االدخار 2 – +1 :مليار ريال
ً
 )2عدد األنواع اإلضافية المتاحة من
منتجات االدخار +1 :من المخططات
المتاحة

هيئة السوق المالية

 )1تقليل الوقت وتحسين مستوى المالئمة
للمستثمرين األجانب فيما يتعلق بعملية
فتح حساب للمستثمرين المؤهلين
 )2زيادة ملكية المستثمرين األجانب في
القيمة السوقية لألسهم
 )3زيادة مساهمة المستثمرين األجانب في
القيمة المتداولة

هيئة السوق المالية

 )1زيادة عدد المستثمرين في أسواق رأس
المال
 )2زيادة سهولة الوصول إلى السوق
السعودي
 )3زيادة المنافسة العادلة بين األشخاص
المرخص لهم وبخاصة المحليين

تعزيز دخول
توفير الوصول السريع والمباشر إلى
المستثمرين األجانب سوق المال السعودي للمستثمرين
المؤهلين وعملية
األجانب المؤهلين
فتح حسابات للدخول
إلى السوق المالية
السعودية

التمكين الرقمي
لعملية فتح حساب
االستثمار

إنشاء عملية رقمية لـ «أعرف
عميلك» وفتح حساب استثمار
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرات المكتملة
الجهة القائدة

األثر المتوقع

اسم المبادرة

دراسة جدوى إنشاء تحسين جودة التدقيق في الشركات
العامة ما يؤدي إلى تسهيل تدفق
هيكل تنظيمي
مستقل للرقابة على ونوعية المعلومات للمستثمرين،
مكاتب المراجعة التي وذلك لتعزيز الشفافية والحد من
تراجع اعمال الشركات المخاطر في معامالت األوراق
المالية
المدرجة

هيئة السوق المالية

 )1جذب المستثمرين المحليين واألجانب
 )2زيادة ملكية المستثمر األجنبي في
القيمة السوقية لألسهم.
 )2تعزيز ثقة المستثمرين
 )3تحسين معايير الحوكمة

مأسسة تطوير المهارات/المعارف/
إنشاء أكاديمية
للقطاع المالي تغطي الخبرات الحالية في جميع القطاعات
الفرعية على أساس المعهد المالي
جميع القطاعات
الحالي
الفرعية

هيئة السوق المالية

تطوير المهارات المعرفية ،والقدرات،
والخبرات للعاملين الحاليين في القطاع
المالي ،باإلضافة الى مساهمة المبادرة
كممكن لتحقيق جميع المؤشرات المرتبطة
باالستقرار

إنشاء مركز المقاصة إنشاء مركز للمقاصة يتماشى
المبني على الطرف مع مبادئ الطرف النظير المركزي
لضمان األخذ بأساليب إدارة المخاطر
النظير ()CCP
المناسبة بما يتماشى مع المعايير
الدولية األفضل في فئتها

هيئة السوق المالية

 )1زيادة إيرادات ما بعد التداول للسوق
المالية السعودية
 )2زيادة الكفاءة التشغيلية
 )3تقليل المخاطر التشغيلية
 )4تسهيل توزيع األرباح

رقمنه إجراءات
«اعرف عميلك»
وتسهيل المعالجة
المباشرة (من طرف
إلى طرف)

الوصف

مراجعة األنظمة الحالية للسماح
بضم العميل الرقمي ،و إجراءات
اعرف عميلك ،و المعالجة المباشرة
من طرف إلى طرف (على سبيل
المثال ،فتح الحسابات لألفراد ،فتح
الحسابات للمؤسسات الفردية ،فتح
الحسابات للشركات)

البنك المركزي السعودي  )1تبسيط وزيادة إمكانية الوصول إلى
المنتجات المصرفية
 )2تعزيز كفاءة العمليات المصرفية
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
ج) المبادرات المحورية
الركيزة :تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص
المبادرة المحورية األولى :فتح الخدمات المالية ألنواع جديدة من الجهات الفاعلة
الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة ،المملوكــة مــن البنــك المركــزي الســعودي ،علــى تمكيــن جهــات فاعلــة جديــدة (مثــل:
شــركات التقنيــة الماليــة) مــن دخــول الســوق لتعزيــز تطويــر منظومــة االبتــكار فــي الخدمــات الماليــة ،وتشــجيع ريــادة
األعمال/خلــق فــرص العمــل وتعزيــز المنافســة فــي القطــاع الخــاص لدفــع االبتــكار وجــودة الخدمــة.
وتتألف هذه المبادرة الفاعلة من:
• إنشــاء وحــدة المدفوعــات المركزيــة داخــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي لتنظيــم المدفوعــات فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.
• إصــدار تراخيــص جديــدة للجهــات الفاعلــة االبتكاريــة غيــر المصرفيــة (مثــل المدفوعــات والمنصــات) عبــر البيئــة
التجريبيــة.
• العمل على إصدار نظام المدفوعات وخدماتها.
• دراســة اســتقصائية علــى الجهــات الفاعلــة فــي مجــال التقنيــة الماليــة فــي المملكــة ،بعــد دخــول الجهــات
الســعودية ،لمعرفــة التحديــات التــي تواجههــم وتطويــر قطــاع التقنيــة الماليــة .
• خصخصــة أنظمــة مدفوعــات اإلدارة العامــة لنظــم المدفوعات/ســداد ،المتمثلــة بإنشــاء شــركة المدفوعــات
الســعودية.
• تطويــر صناديــق /خطــط مسـ ّـرعة/حاضنات ّ
مركــزة علــى التقنيــة الماليــة مــن أجــل تعزيــز تمويــل شــركات التقنيــة
الماليــة.
األساس المنطقي
سيكون لفتح الخدمات المالية للجهات الفاعلة غير المصرفية فوائد متعددة ،من بينها:
• دعم تطوير منظومة لالبتكار في القطاع المالي
• تشجيع ريادة األعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي
• تحسين جودة الخدمة للمستهلكين من خالل زيادة المنافسة
• تعزيز قدرات اإلقراض لقطاعات محددة
األثر المتوقع
سيكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على االقتصاد:
• زيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال التكنولوجيا المالية 30 :تقريبا في 2025
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرة المحورية الثانية :التوجه نحو مجتمع غير نقدي
الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة ،المملوكــة مــن البنــك المركــزي الســعودي ،علــى تعزيــز اســتخدام حلــول المدفوعــات
الرقميــة مــن خــال إنشــاء وتطويــر حلــول دفــع مبتكــرة لتســهيل التعامــات الماليــة لألفــراد والمؤسســات مــن
مختلــف القطاعــات .وذلــك لتقليــل النقــد المتــداول ،وتقليــل كلفــة النقــد فــي االقتصــاد ،وضمــان مزيــد مــن
الشــفافية للحكومــة لمتابعــة التدفقــات النقديــة
وتتألف هذه المبادرة الفاعلة من:
• خدمة مدى أونالين
• منصة فواتير األعمال االلكترونية
• خدمة مدى  Payللهواتف الذكية
• نظام المدفوعات الفورية
• دراســة تفعيــل خدمــات الدفــع اإللكترونيــة فــي القطاعــات والمناطــق غيــر المخدومــة فــي المملكــة مــن خــال
توفيــر وســائل الدفــع االلكترونيــة
األساس المنطقي
سيكون لتقليص النقد المتداول تأثيرات متعددة على االقتصاد ،بما فيها:
• تكاليف إدارة والتعامل بالنقد
• ضمــان المزيــد مــن الشــفافية للحكومــات لرصــد التدفقــات النقديــة ألغــراض الضرائــب ومكافحــة جريمــة التســتر
التجاري
• إتاحة معلومات أفضل لدعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتبع األداء بشكل أسهل
األثر المتوقع
سيكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على االقتصاد:
• زيادة حصة المعامالت غير النقدية (كنسبة مئوية من إجمالي المعامالت) لتصل إلى %70 :في 2025
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرة المحورية الثالثة :تعزيز تنفيذ التأمين اإللزامي للمركبات
الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة علــى ضمــان فــرض التأميــن اإللزامــي علــى تأميــن المركبــات للحــد مــن الممارســات
اإلحتياليــة ،ومواصلــة تطويــر قطــاع التأميــن القائــم (علــى ســبيل المثــال ،زيــادة إجمالــي األقســاط المكتتبــة ،وزيــادة
الحجــم ،وتقليــل نســبة التكلفــة إلــى الدخــل) .
األساس المنطقي
سيكون لفرض التأمين اإللزامي منافع متعددة للقطاع الخاص ،بما فيها:
• تعزيز قطاع التأمين الخاص من خالل زيادة األقساط المكتتبة
• حماية ثروة األفراد ،وحفظ حقوق متضرري الحوادث المرورية
• زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل
األثر المتوقع
• زيادة عمق سوق التأمين (إجمالي أقساط المكتتبة /الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي):
 %2.4 oفي عام 2025
• نسبة تغطية أنواع التأمين  -المركبات
 %77 oفي عام 2025
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرة المحورية الرابعة :تعزيز تنفيذ التأمين الصحي اإللزامي
الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة علــى ضمــان فــرض التأميــن اإللزامــي علــى التأميــن الصحــي للحــد مــن الممارســات
اإلحتياليــة ،ومواصلــة تطويــر قطــاع التأميــن القائــم (علــى ســبيل المثــال ،زيــادة إجمالــي األقســاط المكتتبــة ،وزيــادة
الحجــم ،وتقليــل نســبة التكلفــة إلــى الدخــل).
األساس المنطقي
سيكون لفرض التأمين اإللزامي منافع متعددة للقطاع الخاص ،بما فيها:
• تعزيز قطاع التأمين الخاص من خالل زيادة األقساط المكتتبة
• حماية ثروة األفراد
• زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل
األثر المتوقع
• زيادة عمق سوق التأمين (إجمالي أقساط المكتتبة /الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي) لتصل إلى:
 %2.4 oفي عام 2025
• نسبة تغطية أنواع التأمين  -الصحي
 %45 oفي عام 2025
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
الركيزة :تطوير سوق مالية متقدمة
المبادرة المحورية الخامسة :إدراج األصول والمشاريع الحكومية التجارية في السوق المالية
الوصف
حصــر األصــول والمشــاريع الحكوميــة التجاريــة وتقييــم قابليتهــا لــإدراج فــي الســوق الماليــة مــن خــال لجنــة ادراج
األصــول والمشــاريع الحكوميــة التجاريــة فــي الســوق الماليــة وتمكينهــا مــن اإلدراج فــي الســوق الماليــة عبــر توفيــر
الممكنــات لهــا.
األساس المنطقي
ســيولد طــرح وإدراج جهــات مملوكــة مــن الدولــة مــن خــال االكتتابــات العامــة األوليــة منافــع متعــددة للســوق
الماليــة الســعودية ،مــن بينهــا:
•فرصة فريدة لزيادة عمق وسعة السوق المالية السعودية
•جذب للمستثمرين األجانب واالستثمارات المؤسساتية مع فرص تخارج
•تحسين الحوكمة واألداء والكفاءة للجهات المدرجة
األثر المتوقع
ـاء علــى الخطــط األوليــة مــن برنامــج تحقيــق رؤيــة فــي جانــب اإلدراج ،ســيكون لهــذه المبــادرة الفاعلــة جملــة مــن
بنـ ً
األثــار التاليــة علــى الســوق الماليــة الســعودية:
• زيادة القيمة السوقية لسوق األسهم كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي الحالية بـ:
 %80.8oفي عام 2025
• زيادة المشاركة الحالية للمستثمرين المؤسساتيين كنسبة من إجمالي حجم التدول بـ:
 %44 oفي عام 2025
• زيادة الملكية الحالية للمستثمرين األجانب من إجمالي القيمة السوقية لألسهم الحرة بـ:
 %17.5 oفي عام 2025
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وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرة المحورية السادسة :تعميق سوق أدوات الدين
الوصف
تركــز هــذه المبــادرة الفاعلــة المملوكــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة علــى تشــجيع نمــو ســوق أدوات الديــن لزيــادة
تنويــع خيــارات التمويــل للقطــاع العام/الخــاص وخلــق فئــة جديــدة مــن األصــول للمســتثمرين.
تقوم المبادرة الفاعلة على:
• إصدار القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة
• تعديل لوائح سوق أدوات الدين للمستثمرين األجانب
• تخفيض نسبة الحد األعلى المقترض واحد من قاعدة رأس المال المؤهلة للبنك
• تعديل قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
• تحسينات على نموذج الطرح الخاص
ً
ً
خاصا
طرحا
• دراسة آلية عرض أدوات الدين المطروحة
• تخفيف متطلبات تأهيل المستثمر األجنبي لالستثمار المباشر في سوق أدوات الدين
• مواد توعوية آللية تطبيق واحتساب زكاة أدوات الدين
األساس المنطقي
ستولد زيادة عمق سوق ادوات الدين منافع متعددة للسوق المالية السعودية ،بما فيها:
• تنويع خيارات التمويل لكل من القطاع الخاص والقطاع العام
• إنشاء فئة أصول جديدة للمستثمرين
• تنويع اإلقراض وتحسين االستقرار المالي من خالل تخفيض الحد األعلى لمقترض واحد
• توفير مصدر تمويل يعتمد عليه مع شروط إفصاح محدودة للمجموعات العائلية

األثر المتوقع
انطالقــا مــن الخطــط األوليــة ،ســيكون لهــذه المبــادرة الفاعلــة األثــر التالــي علــى الســوق الماليــة ألدوات الديــن فــي
ً
السعودية:
• حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي إلى  %24.1في عام 2025
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المبادرة المحورية السابعة :تحفيز القطاع الخاص على اإلدراج في السوق المالية السعودية
الوصف
هــي مبــادرة هدفهــا تحفيــز القطــاع الخــاص علــى اإلدراج فــي الســوق الماليــة الســعودية لزيــادة نســبة مــا يشــكله
الســوق مــن اجمالــي الناتــج المحلــي لالقتصــاد الســعودي ،وســيتحقق هــذا الهــدف عــن طريــق تجــاوز التحديــات
اآلتيــة:
• تصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة باإلدراج بالتوعية بأهميته للشركات.
ً
تنوعا لالستثمار.
• زيادة عدد المنتجات االستثمارية إلتاحة خيارات أكثر
• تطوير السوق باإلضافة لتحسينها على الصعيد التنظيمي والتشغيلي.
• تقديم حوافز للشركات وتذليل العوائق التي تواجهها في طريقها لإلدراج.
ستتألف هذه المبادرة المحورية من:
(معدلة)
• قواعد اإلدراج
ّ
المدرجة (منتدى تداول السنوي)
المدرجة وغير ُ
• منتدى وطني للحوار بين الشركات ُ
• الئحة صناديق االستثمار المحدثة
• إتاحة إدراج الصناديق المغلقة المتداولة في السوق الموازية -نمو
• المفاهيم التنظيمية لإلدراج المباشر في السوق الرئيسية
• إتاحة إدراج صناديق االستثمار العقارية المتداولة في السوق الموازية -نمو
• إتاحة إدراج صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الرئيسي
• إطالق حزم الحوافز
• الالئحة التنظيمية لطرح وإدراج أسهم الشركات غير السعودية (ادراج مزدوج)
• ورش عمل توعوية لرفع مستوى الوعي بأهمية اإلدراج
األساس المنطقي
تستهدف المبادرة شريحة المستثمرين المحليين واألجانب على صعيد الشركات أو األفراد
وتســاهم هــذه المبــادرة بشــكل رئيســي فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي فــي المســتوى الثالــث «تطويــر ســوق
ماليــة متقدمــة» عــن طريــق التغلــب علــى التحديــات المذكــورة أعــاه.
األثر المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي (دون احتساب إدراج شركة أرامكو):
• زيادة عدد اإلدراجات في السوق المالية السعودية حتى يصبح العدد  134إدراج بحلول عام 2025
• رفع نسبة رسملة السوق (أسهم) إلى إجمالي الناتج المحلي لتصل إلى  %80.8بحلول عام 2025
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الركيزة :تعزيز وتمكين التخطيط المالي (التقاعد ،واالدخار ،وما إلى ذلك)
المبادرة المحورية الثامنة :إنشاء كيان وطني لالدخار (منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة)
الوصف
ّ
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة ،المملوكــة بشــكل رئيــس مــن وزارة الماليــة بإنشــاء كيــان وطني مســتقل لالدخــار يهتم
بتوفيــر منتجــات االدخــار المدعومــة مــن الحكومــة ،وتحفيــز المدخــرات الخاصــة مــن خــال توفيــر منتجــات مخصصــة،
وتشــجيع المنافســة علــى االدخــار ،والســماح للعمــاء األفــراد باالدخــار فــي الصكــوك الحكوميــة؛ وتوفيــر جميــع
المتطلبــات الالزمــة لضمــان التشــغيل األمثــل للكيــان ،وذلــك لمعالجــة انخفــاض معــدالت االدخــار فــي المملكــة.
ستتألف هذه المبادرة المحورية من:
• تقييــم المرحلــة األولــى :ويتضمــن ذلــك توصيــات ونتائــج المرحلــة األولــى المعتمــدة مــن قبــل لجنــة االدخــار
الوطنيــة التــي تشــمل وال تقتصــر علــى :اليــات وحلــول تقديــم المنتجــات ،طبيعــة المنتجــات االدخاريــة ،ميزانيــات
واليــات التمويــل المطلوبــة ،ومعــدل االقبــال علــى المنتجــات االدخاريــة ودراســة االثــر وطبيعــة الســوق
• تأسيس الكيان
• تشغيل الكيان
األساس المنطقي
سيعود إنشاء الكيان الوطني لالدخار بفوائد عدة على التخطيط المالي في السعودية:
• إعداد نموذج ناجح لتحفيز العرض واستحداث الطلب
• توليد تمويل لقطاع الخدمات المالية في السعودية
• مشاركة المصارف في مسؤولية تقديم منتجات ادخارية
• توزيع منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة إلى األفراد عبر المصارف وعبر قنوات مباشرة
األثر المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على ادخار األفراد في السعودية:
• زيادة عدد منتجات االدخار المطروحة في السوق
• زيادة إجمالي المدخرات من قبل األسر في المملكة
• تسهيل الوصول إلى منتجات االدخار عبر تطوير واجهة رقمية سلسة
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الفصل
السادس
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تركيزات أخرى للبرنامج
أ) خطة تنفيذ إستراتيجية المالية اإلسالمية
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نطاق استراتيجية المالية اإلسالمية
وصف استراتيجية المالية اإلسالمية
وضــع البرنامــج اســتراتيجية الماليــة اإلســامية التــي تهــدف إلــى االرتقــاء بقطــاع الماليــة اإلســامية فــي المملكــة
العربيــة الســعودية ووضعهــا كمعيــار عالمــي مــن خــال «تعزيــز مكانــة المملكــة العربيــة الســعودية كرائــدة فــي
العالــم اإلســامي» ،و «تعزيــز وتطويــر حوكمــة قطــاع الماليــة اإلســامية» و «تطويــر وتعزيــز القــدرات لدعــم نمــو
القطــاع».
مساهمة المملكة العربية السعودية في المالية اإلسالمية
ســاهم العلمــاء الســعوديون والمؤسســات الســعودية بشــكل كبيــر فــي شــكل ونمــو قطــاع الماليــة اإلســامية.
فقــد تــم تأســيس العديــد مــن المؤسســات التــي وفــرت األســاس التشــريعي للتمويــل اإلســامي فــي المملكــة ومــا
زالــت تعمــل علــى تطويــره .حيــث اســتفاد العديــد مــن دول العالــم اإلســامي مــن البنــك اإلســامي للتنميــة فــي
بنــاء البنيــة التحتيــة الالزمــة لتعزيــز الماليــة اإلســامية.
استراتيجية المالية اإلسالمية وعالقتها برؤية 2030
أهداف المستوى الثالث المباشرة:

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺣﻴــــﻮي

اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺰﻫــــــﺮ

وﻃــــﻦ
ﻃﻤﻮح

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ(

ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

إﻃﻼق ﻗﺪرات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة

ﺧﺼﺨﺼﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺪدة
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻮق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

1

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

2

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺣﻴﺎة ﻋﺎﻣﺮة وﺻﺤﻴﺔ

3

ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻌﻈﻴﻢ أﺻﻮل ودور ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻠﻨﻤﻮ

4

زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻟﻮﺟﻴﺴﺘﻲ ﻋﺎﻟﻤﻲ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻧﻤﻮ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

5

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ زﻳﺎدة أﺛﺮه

6

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺛﺮ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺮﺑﺤﻲ
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أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة:

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ

3.3.2

3.1.1

ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل )اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ(

زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة
واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

4.3.2

3.6.2

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻛﻔﺎءة
اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

5.1.1

4.3.3

زﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺑﺎﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ

6.2.2

6.2.1

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

التزامات :2025
لمواكبة تطلعات االستراتيجية ،تم تحديد مجموعة من االلتزامات للعمل على تحقيقها بحلول عام 2025
أوال ،لضمــان الوصــول إلــى التطلــع المنشــود المتعلــق بقيمــة األصــول اإلســامية ،تلتــزم االســتراتيجية بزيــادة
ً
محليــا إلــى نســبة أصــول قطــاع الماليــة اإلســامية علــى مســتوى العالــم إلــى
نســبة أصــول الماليــة اإلســامية
ً
حوالــي  %22.5بحلــول عــام  2025مــن  %21فــي عــام  ،2018كمــا تلتــزم االســتراتيجية بزيــادة النســبة المئويــة
محليــا إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــا يقــارب مــن  %79.3بحلــول عــام 2025
لمجمــوع أصــول الماليــة اإلســامية
ً
مــن أصــل  21.08%المســجلة فــي عــام .2018
ثانيــا ،لضمــان تحســين إطــار الحوكمــة الشــرعية للماليــة اإلســامية ،تلتــزم االســتراتيجية بحلــول عــام  2025بزيــادة
ً
نســبة عــدد علمــاء الشــريعة المتمكنيــن إلــى إجمالــي مؤسســات الماليــة اإلســامية مــا يقــارب مــن  1.6مــن علمــاء
الشــريعة المتمكنيــن لــكل مؤسســة ماليــة مــن أصــل  0.50فــي عــام  .2018تلتــزم االســتراتيجية كذلــك برفــع نســبة
العلمــاء الســعوديين إلــى المقاعــد المتاحــة فــي المنظمــات والهيئــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة المختــارة إلــى
حوالــي  %23مــن أصــل  16.07%المســجلة فــي عــام .2018
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وأخيـ ًـرا ،لدعــم تطلعــات االســتراتيجية نحــو زيــادة تعزيــز البحــوث المتخصصــة فــي الماليــة اإلســامية ومراكــز التطويــر
والتعليــم ،تلتــزم االســتراتيجية بحلــول عــام  2025بزيــادة عــدد المنشــورات المتعلقــة بالماليــة اإلســامية إلــى أكثــر
ـنويا مــن أصــل  19نشــرة ســنوية فــي عــام .2018
ـورا سـ ً
مــن  60منشـ ً
مؤشرات االستراتيجية المالية اإلسالمية
حــددت اســتراتيجية الماليــة اإلســامية خمــس مؤشــرات رئيســية لــأداء لرصــد تأثيــر اســتراتيجية الماليــة اإلســامية
ومســتوى تقدمهــا.
المؤشر

2018

2020

2021

2022

2023

2024

2025

نسبة إجمالي أصول المالية
اإلسالمية المحلية إلى إجمالي
أصول المالية اإلسالمية العالمي

%21.08

%21.48

%21.68

%21.89

%22.09

%22.30

%22.51

نسبة إجمالي أصول المالية
ً
محليا إلى الناتج
اإلسالمية
المحلي اإلجمالي

%75.66

%75.9

%76.23

%76.85

%77.64

%78.14

%79.27

0.50

0.71

0.85

1

1.2

1.4

1.6

%16.07

%17.83

%18.78

%19.79

%20.84

%21.96

%23.13

19

27

32

38

45

54
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عدد علماء الشريعة إلى إجمالي
مؤسسات المالية اإلسالمية
نسبة العلماء السعوديين إلى
المقاعد في الهيئات والمؤسسات
المالية الدولية
عدد النشرات السنوية
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التحديات الحالية
اللجان الشرعية
تعمــل اللجــان الشــرعية فــي المؤسســات الماليــة وفــق أطــر حوكمــة شــرعية متفاوتــة .سيســاهم وجــود أطــر حوكمــة
شــرعية متفقــة فــي شــكلها وطريقــة عملهــا علــى تعزيــز الثقــة ومزيــد مــن االســتقاللية للقــرارات الشــرعية بمــا
يتناســب مــع أفضــل الممارســات العالميــة ذات الصلــة.
التدقيق الشرعي الداخلي
إن وجــود التدقيــق الشــرعي الداخلــي سيســاهم فــي تعزيــز الثقــة في المنتجات اإلســامية التي تقدمها المؤسســات
الماليــة .كمــا ســيعزز مــن حمايــة العمــاء الراغبين في المنتجات اإلســامية.
االلتزام الشرعي
تســاهم إدارة االلتــزام الشــرعي فــي تعزيــز الثقــة فــي منتجــات الماليــة اإلســامية .كمــا تســاهم فــي تحســين االلتــزام
الشــرعي بقــرارات اللجنــة الشــرعية ذات العالقــة داخــل المؤسســة الماليــة.
هيئة شرعية مركزية
تختلــف التجــارب الدوليــة فيمــا يتعلــق بتنظيــم ومهــام الهيئــات الشــرعية المركزيــة المعنيــة بالقطــاع المالــي،
وتختلــف الممارســات باختــاف األنظمــة وتركيبــة القطــاع المالــي فــي كل دولــة .وال يتواجــد حاليـ ًـا اعمــال لهيئــة
شــرعية مركزيــة للقطــاع المالــي فــي المملكــة.
يتطلب حل التحديات المذكورة الى إطار حوكمة شرعية سيكون له تأثير إيجابي على ما يلي:
• تقليل مخاطر النظام المالي
• تحسين الشفافية وحماية المستثمر
• إزالة ظاهرة تضارب المصالح
• تحسين كفاءة القطاع
• زيادة الشمول المالي

التموضع الدولي
تهــدف االســتراتيجية إلــى تعزيــز الموقــع العالمــي للمملكــة العربيــة الســعودية فــي قطــاع الماليــة اإلســامية حيــث
تمتلــك الحصــة األكبــر مــن قطــاع الماليــة اإلســامية علــى مســتوى العالــم.
كمــا ستســاهم االســتراتيجية فــي وجــود التســويق والحوافــز الالزمــة لنشــر القــدرات الهائلــة التــي تقــوم بهــا المملكة
محليــا وتســويقه
فــي هــذا القطــاع .حيــث أن المملكــة تمتلــك رأس مالــي وفكــري مناســب لالرتقــاء بهــذا القطــاع
ً
عالميــا ،وســيتيح ذلــك جــذب مزيــد مــن األصــول والتأثيــر فــي قطــاع الماليــة اإلســامية.
ً
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التعليم والتدريب والبحث والتطوير
تســعى االســتراتيجية الــى رفــع جــودة وكميــة البرامــج التعليميــة  ،ممــا ينتــج عنــه وجــود كــوادر مؤهلــة لمتطلبــات
القطــاع والســوق .لذلــك ستســاهم االســتراتيجية فــي تعزيــز وابتــكار برامــج تدريبيــة متخصصــة للموظفيــن
محليــا يضمــن أن موظفــي القطــاع علــى اطــاع لجميــع االبتــكارات والتطــورات والمنتجــات الجديــدة
والمؤسســات
ً
تقنيــا.
فــي القطــاع ،وبالتالــي مواكبتهــا
ً

ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ واﻟﻐﻴﺮ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )(2018
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ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

50

40

ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ

30
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اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

10

0

عالميــا  202شــهادة %90 ،منهــا تركــز علــى الخدمــات
يبلــغ عــدد الشــهادات المقدمــة فــي مجــال الماليــة اإلســامية
ً
البنكيــة اإلســامية .وال تــزال هنالــك فجــوة فــي مجــاالت األصــول اإلســامية ،والتأميــن اإلســامي ،واالســتثمارات
اإلســامية البديلــة ،والممارســات التأمينية. 2

 2المصدر :تقرير تومسون رويترز لتنمية المالية اإلسالمية  2018وتحليل مؤسسة التمويل الدولية
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حاليــا عــدد قليــل مــن العلمــاء ممــن يشــغلون غالبيــة المقاعــد فــي لجــان الشــريعة فــي المؤسســات
كذلــك يوجــد
ً
الماليــة.

ﻋﺪد ﻋﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ )(2017
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تقــوم العديــد مــن الجامعــات بإعــداد دراســات فــي الماليــة اإلســامية ومــع ذلــك فــا تــزال الحاجــة قائمــة لتعزيــز
الدراســات التــي مــن شــأنها تطويــر المنتجــات الماليــة اإلســامية وزيــادة االبتــكار.

ﻋﺪد اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )(2017-2015
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استراتيجية المالية اإلسالمية لبرنامج تطوير القطاع المالي
لتنفيــذ االســتراتيجية وتوضيــح خارطــة الطريــق ولتحقيــق التطلعــات وااللتزامــات تــم تحديــد األهــداف االســتراتيجية
واألهــداف الفرعيــة والمبادرات
األهداف االستراتيجية
هنالك ثالثة أهداف إستراتيجية لتصبح المملكة عاصمة المالية اإلسالمية في العالم بحلول عام 2030

1

2

3

اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻛﺮاﺋﺪه
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ
ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع

األهداف الفرعية
تــم تحديــد ســبعة أهــداف فرعيــة ضمــن األهــداف االســتراتيجية لضمــان ترســيخ مكانــة المملكــة رائــدةً عالميـ ًـة فــي
قطــاع الماليــة اإلســامية:
الحوكمة
لتعزيز وتطوير حوكمة المالية اإلسالمية ،تم وضع ثالثة أهداف فرعية:
 .iتعزيز هيكل الحوكمة الشرعية وزيادة الشفافية
 .iiتقليل من المخاطر القانونية وتكلفة ممارسة األعمال التجارية
 .iiiزيادة الكفاءة والشفافية
التموضع الدولي
لترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كرائدةً في قطاع المالية اإلسالمية ،فإن األهداف الفرعية كالتالي:
 .iترسيخ ريادة المملكة للقطاع
 .iiتعزيز قدرة وتفوق القطاع
التعليم ،البحث والتطوير ،واالبتكار
لتطوير وتحسين المعاهد التعليمية والبحثية لدعم نمو القطاع ،فإن األهداف الفرعية تضم التالي:
 .iتعزيز قدرات القوى العاملة
 .iiزيادة تنوع المنتجات والخدمات من خالل االبتكار

69

وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي
االعتبارات االستراتيجية
اتخــذ البرنامــج عــددا مــن القــرارات بشــأن االعتبــارات االســتراتيجية الموجــودة داخــل إطــار البرنامــج بنــاء علــى
التحليــات والدراســات المعياريــة التاليــة:
الترابط مع برامج تحقيق الرؤية األخرى

3

االعتبارات االستراتيجية
الموضوع

الوصف

القرارات

االستقرار المالي

من خالل رسم االستراتيجية ،تم
األخذ بعين االعتبار االستقرار
المالي في محاولة تحقيق النمو
والعمق المطلوب في قطاع
المالية اإلسالمية

التأكد من أن تعميق ورفع قطاع المالية اإلسالمية لن يؤثر
بأي شكل من األشكال على االستقرار المالي للمملكة .ومن
ً
وتحديدا في
مرحليا في تنفيذ بعض المبادرات،
نهجا
ً
هنا اتبعنا ً
أحد األهداف االستراتيجية "تعزيز وتطوير حوكمة قطاع المالية
اإلسالمية" .كما أخذنا في االعتبار تعزيز القطاع المالي في
المملكة من خالل المشاركة في تحقيق هدف التنويع لرؤية
المملكة 2030م .كما تدعم اإلستراتيجية استقاللية الهيئات
الرقابية في القيام بدورها الرقابي في القطاع.

المنظور الشرعي

من خالل رسم االستراتيجية ،تم
األخذ بعين االعتبار وجهات النظر
الشرعية المختلفة لتحديد التركيز
الصحيح لزيادة تحسين القطاع

أخذ وجهات نظر الشرعية المختلفة بعين االعتبار .على سبيل
المثال ،تم مراعاة ضمان االستقالل التام لعلماء الشريعة من
الخبراء في مجال المالية اإلسالمية .قمنا بمبادرات متعددة
لتعزيز هيكل الحوكمة الذي يهدف إلى ضمان اتخاذ قرارات
الشريعة الصحيحة عبر القطاع وعبر المستويات المختلفة (مثل
مجلس اإلدارة ،اإلدارة ،الموظف ،والعمالء).

اآلثار القانونية

من خالل رسم االستراتيجية،
تم األخذ بعين االعتبار تداعيات
وتوقيت أي تغييرات قانونية داخل
المملكة

دراسة االثار القانونية لجميع األهداف واألهداف الفرعية
والمبادرات.
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االعتبارات االستراتيجية
االرتباط

البرنامج

االعتبارات

ترتبط مبادرات برنامج اإلسكان بشكل
مباشر مع قطاع المالية اإلسالمية حيث
إن جميع الرهون العقارية في المملكة
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية

برنامج اإلسكان

االرتباط في سوق التمويل العقاري وقطاع
المالية اإلسالمية ،والتأكد بان جميع المبادرات
تتماشى مع أهداف البرنامج وال تعوق النمو
وأيضا من خالل
ً
الذي ُيطمح الوصول إليه.
الهدف االستراتيجي للحوكمة ،سيتم تعزيز
الرهون العقارية المتوافقة مع الشريعة.

من أهداف البرنامج تقديم أفضل وانسب برنامج خدمة ضيوف
الرحمن
خدمة للمسلمين الذين يقومون بالحج
والعمرة

تحتوي على مبادرات ال تتعارض مع أهداف
برنامج خدمة ضيوف الرحمن وتتماشى لما
ً
وتحديدا في تقديم أفضل
يطمح إليه البرنامج.
الخدمات لزوار الحرمين الشريفين.

تهدف العديد من البرامج إلى تعزيز وتطوير برنامج التخصيص
بيئة األعمال في المملكة ،والتي تتأثر
برنامج اإلسكان
برنامج صندوق
مباشرة بقطاع المالية اإلسالمية.
االستثمارات العامة
برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
اللوجستية

تحسين الوصول إلى مصادر التمويل المتوافقة
مع الشريعة للقطاع الخاص في المملكة
والعالم .وبهذه الطريقة ،ستعمل اإلستراتيجية
على تنويع مصادر التمويل المتاحة في القطاع
المالي ،مما سيفيد جميع البرامج ذات الصلة.
ً
وأيضا تضمن اإلستراتيجية أن جميع المبادرات ال
تؤثر بأي شكل من األشكال على تقدم المبادرات
األخرى في البرامج األخرى

برنامج تحقيق التوازن
المالي

تركز إحدى المبادرات على جذب المستثمرين
والعمالء األجانب لالستثمار أو استخدام قطاع
المالية اإلسالمية المحلية .مما سيؤدي إلى
زيادة الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة.
ً
وأيضا تضمن أن جميع األنشطة والمبادرات في
إطار اإلستراتيجية ال تتعارض مع أهداف برنامج
تحقيق التوازن المالي.

برنامج التخصيص
ويؤثر على
يتأثر قطاع المالية اإلسالمية ُ
برنامج اإلسكان
أسواق رأس المال ،وبالتالي يرتبط مع
أهداف تطوير سوق رأس المال للعديد من برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات
البرامج
اللوجستية
برنامج صندوق
االستثمارات العامة

تطور سوق رأس المال نتيجة لدور اإلستراتيجية
في تنويع مصادر االقتصاد والتمويل .أخذت
اإلستراتيجية بعين االعتبار جميع المبادرات
واألهداف المتعلقة بالنهوض بسوق رأس المال
وضمان المواءمة وضمان أن المبادرات ال تعوق
أي من المبادرات القائمة.

زيادة اإليرادات من الرسوم والضرائب
الناتجة عن نمو أصول المالية اإلسالمية

 3باستثناء برنامج تطوير القطاع المالي
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محفظة المبادرات
ـاء علــى تطلعــات االســتراتيجية والتزاماتهــا ،تــم تحديــد ( )11مبــادرة تهــدف إلــى تحقيــق االرتقــاء بقطــاع الماليــة
بنـ ً
اإلســامية.
حيــث تــم تصميــم المبــادرات وفــق اعتبــار الفجــوات الحاليــة فــي القطــاع وأفضــل الممارســات الدوليــة وآراء الخبــراء
المتخصصيــن فــي مجــال الماليــة اإلســامية.

1
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
2
اﻟﺘﻤﻮﺿﻊ
اﻟﺪوﻟﻲ
3
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ،
واﻻﺑﺘﻜﺎر

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺸﺮﻋﻲ
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ وﻣﻬﺎم اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﺄﺳﻴﺲ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

ﻋﻘﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة

إﻃﻼق اﻟﺠﺎﺋﺰة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

إﻃﻼق اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ
ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ دورات وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ أﺑﺤﺎث وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ

دﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
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الحوكمة االستراتيجية :تعزيز وتطوير حوكمة قطاع المالية اإلسالمية
المالك

األثر المتوقع

المبادرة

الوصف

تنظيم عمل اللجان الشرعية
في المؤسسات المالية

إصدار لوائح واضحة لحوكمة اللجان البنك المركزي
السعودي  /هيئة
الشرعية في المؤسسات المالية
وأعضائها ،على سبيل المثال :الحد السوق المالية
األدنى من األعضاء ،ومؤهالت
العضوية ،ومسؤوليات وصالحيات
اللجان الشرعية

تأثير إيجابي في تعزيز االستقرار
المالي والشمول المالي نتيجة لزيادة
الثقة في قطاع المالية اإلسالمية
محليا
وتعميق القطاع
ً

تنظيم عمل ومهام االلتزام
الشرعي في المؤسسات
المالية

تنظيم عمل ومهام االلتزام الشرعي البنك المركزي
في المؤسسات المالية ،على سبيل السعودي  /هيئة
السوق المالية
المثال :دراسة المنتجات والعقود
قبل التنفيذ مع العمالء .وستكون
إدارة االلتزام الشرعي مسؤولة عن
نقل القرارات التي تتخذها اللجنة
الشرعية إلى إدارة المؤسسات
المالية.

زيادة الثقة في قطاع المالية
اإلسالمية تحديدا للمؤسسات
المالية حيث ستحل المشكالت
المتعلقة بالخدمات والمنتجات
المتوافقة مع الشريعة بسبب
االمتثال في المؤسسات المالية

تنظيم عمل الرقابة والتدقيق
الشرعي الداخلي في
المؤسسات المالية

تنظيم عمل الرقابة والتدقيق
الشرعي الداخلي في المؤسسات
المالية ،على سبيل المثال:
اإلشراف على تطبيق قرارات
اللجنة الشرعية المتعلقة بعقود
المؤسسات المالية ومنتجاتها،
وإعداد التقارير المنتظمة التي يتم
تقديمها إلى اللجنة الشرعية.

البنك المركزي
السعودي  /هيئة
السوق المالية

زيادة الثقة في قطاع المالية
تحديدا للمؤسسات
اإلسالمية
ً
المالية ،حيث ستقل المشكالت
المتعلقة بالخدمات والمنتجات
بسبب توافر إدارة المراجعة الداخلية

تأسيس وتنظيم عمل الهيئة
الشرعية المركزية

العمل على وضع إطار عمل
لتأسيس الهيئة الشرعية المركزية
وتنظيمها ،إذ ستخدم هذه الهيئة
المؤسسات المالية التي تشرف
عليها هيئة السوق المالية

هيئة السوق المالية

زيادة الثقة في جميع المنتجات
الشرعية التي تقدمها المؤسسات
المالية ،وتحسين االلتزام في
المنتجات المتوافقة مع الشريعة
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مبادرات هدف التموضع الدولي :تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كرائده في المالية اإلسالمية
المالك

األثر المتوقع

المبادرة

عقد المؤتمر السعودي الدولي عقد مؤتمر متخصص لقطاع
المالية اإلسالمية يهدف إلى
السنوي للمالية اإلسالمية
محليا .وجذب
تسويق القطاع
ً
المستثمرين الدوليين الرئيسيين في
قطاع المالية اإلسالمية للمشاركة
فيه

وزارة المالية

يرسخ المؤتمر مكانة المملكة رائدةً
في قطاع المالية اإلسالمية .كما
سيكون بمثابة أداة لمناقشة أهم
المعيقات والمنتجات التي ستفيد
القطاع المحلي .كما أنه يمثل سوق
للمؤسسات المالية العالمية يمكن
من انهاء المعامالت المالية التي
تفيد القطاع.

إطالق جائزة سنوية كبرى ذات
حوكمة عالية ،تُ منح لألفكار
سنويا
اإلبداعية .ويتم تكريم الفائزين
ً
في احتفال كبير للمؤتمر السعودي
الدولي للتمويل اإلسالمي.

وزارة المالية

ستساهم الجائزة في:

إطالق الجائزة الدولية للمالية
اإلسالمية

الوصف

تنشيط مصادر المالية
حث الجهات الحكومية التي
اإلسالمية في برامج ومشاريع تخطط للحصول على تمويل،
الرؤية الكبيرة
إلعطاء األولوية الستخدام المالية
اإلسالمية ومصادر التمويل
المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

إطالق المؤشرات العالمية
المتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية

إطالق مؤشرات عالمية متوافقة
مزودا
مع أحكام الشريعة لتكون
ً
عالميا ألي مستثمر يبحث
مرجعيا
ً
ً
في االستثمار المتوافق مع الشريعة
في المملكة

 -1تقدير الجهود المبذولة في تطوير
قطاع المالية اإلسالمية.
 -2توجيه مزيد من االستثمار في
البحث والتطوير في قطاع المالية
إيجابا في حجم
اإلسالمية مما سيؤثر
ً
ً
خاصة في المملكة
القطاع وعمقه،

وزارة المالية

خفض تكلفة تمويل المشاريع
الحكومية ،وتعميق أصول المالية
اإلسالمية في المملكة العربية
السعودية  ،وتعزيز مكانة المملكة
العربية السعودية في قطاع المالية
اإلسالمية العالمية

تداول

 - 1يجعل المملكة رائدةً في السوق
المالية االسالمية
- 2تعميق قطاع المالية اإلسالمية
في المملكة من خالل تقليل تكاليف
البحث واالستثمار
 - 3خلق وظائف متخصصة لتشغيل
المؤشرات
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مبــادرات هــدف التعليــم والبحــث والتطويــر واالبتــكار :تطويــر وتحســين المعاهــد البحثيــة والتعليميــة لدعــم نمــو
القطــاع

المبادرة

الوصف

المالك

األثر المتوقع

تطوير دورات وبرامج التعليم
العالي في مجال المالية
اإلسالمية

تحسين منهج التعليم العالي
لمواكبة التطورات في نظريات
وممارسات المالية اإلسالمية وفي
منتجات القطاع المالي وخدماته.

وزارة التعليم

التأثير اإليجابي في جودة التعليم،
و توفير قوى عاملة ذات وضع جيد
يؤهلها إلضافة قيمة إلى القطاع
وزيادة مساهمته في نمو اقتصاد
المملكة.

دعم قدرات العاملين في
القطاع من خالل برامج
التدريب

تصميم وإطالق برامج تدريبية
مهنية أو متخصصة في جميع
قطاعات المالية اإلسالمية،
مع التركيز على الجوانب الفنية
والعملية .للعمل على تغطية
الفجوات بين التعليم األكاديمي
والتدريب العملي ،وبالتالي تعزيز
مهارات وخبرات األشخاص
الذين يعملون في قطاع المالية
اإلسالمية المحلية

وزارة التعليم

 -1تأثير مباشر في قدرات القوى
العاملة في قطاع المالية اإلسالمية

تفعيل مركز أبحاث وتطوير
المالية اإلسالمية

تهدف هذه المبادرة إلى تفعيل
مركز للبحث والتطوير في مجال
المالية اإلسالمية ،مع التركيز على
البحث التطبيقي والسعي إلى
تطوير الحلول والمنتجات والنطاق
المتعلق بقطاع المالية اإلسالمية
في المملكة

وزارة المالية

 -2التأثير في حجم القطاع وعمقه
في المملكة
 -3منح المشاركين في القطاع
المهارات والقدرات ليكونوا على علم
أفضل عند اتخاذ القرارات ،لضمان
مستقبل أفضل لقطاع المالية
اإلسالمية

تأثير إيجابي في االستقرار المالي
والتنمية االقتصادية حيث أن
المركز يتخصص في إدخال منتجات
وخدمات جديدة ومبتكرة متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية تزيد من
كفاءة ومصداقية القطاع المحلي
عالميا في مجال
فيعزز ريادة المملكة
ً
المالية اإلسالمية من خالل الرجوع
إليها لجميع االبتكارات التي يقوم بها
المركز
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الفصل
السابع
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الممكنات
أ) الحوكمة والتشغيل
ب) المخاطر واإلجراءات الالزمة للتخفيف منها
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أ) الحوكمة والتشغيل
سيتضمن نموذج إدارة التنفيذ المقترح لبرنامج تطوير القطاع المالي العناصر التالية:
• لجنة البرنامج الحالية ،وتضم األعضاء التاليين:
 معالي وزير المالية ،عضو مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية (رئيس) معالي وزير االستثمار (عضو) معالي محافظ البنك المركزي السعودي (عضو) معالي رئيس هيئة السوق المالية (عضو) محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (عضو)• مكتب إدارة البرنامج ،ويضم:
 مدير عام البرنامجمنسوبي مكتب إدارة البرنامج مالكي مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي كمــا ســتتم دعــوة أصحــاب المصلحــة اآلخريــن كل بحســب ارتباطــه بالقضايــا المناقشــة ويشــمل ذلــك ممثليــنعــن القطــاع الخــاص
األدوار والمسؤوليات المقترحة
ستشمل األدوار والمسؤوليات المقترحة لمكونات نموذج اإلدارة المبين أدناه ما يلي:
• لجنة برنامج تطوير القطاع المالي:
 االجتماع بشكل شهري مراقبة تنفيذ مبادرات البرنامج والرفع بتقارير عنه مراقبة مؤشرات البرنامج والرفع بتقارير عنها حل مسائل التنفيذ -إذا سمحت بها الجهة المعنية-• مكتب إدارة البرامج:
 المتابعة اليومية التواصل المستمر مع الجهات ذات العالقة ومالك المبادرات متابعة حالة تنفيذ مبادرات البرنامج ورفع تقارير عنها متابعة مؤشرات البرنامج ورفع تقارير عنها حل مسائل التنفيذ -إذا سمحت بها الجهة المعنية- الدعم المتخصص إذا لزم األمر التصعيد إذا لزم األمر• الجهات المالكة للمبادرات:
 قيادة وتنفيذ المبادرات الفردية استعراض التقدم المحرز اإلدارة اليومية لفرق التنفيذ الرفع بتقارير عن التقدم المحرز في التنفيذ إلى مكتب إدارة البرنامج -وضع إشارة تنبيه على مشكلة/طلب حل مشكلة إذا لزم األمر
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ب) المخاطر واإلجراءات الالزمة للتخفيف منها
قــد يتأثــر تنفيــذ «برنامــج تحقيــق الرؤيــة» الحالــي بســبب عــدة مخاطــر داخليــة وخارجيــة يمكــن أن تعيــق تطبيــق هــذا
مفصلــة بأبــرز المخاطــر وخطــط تخفيفهــا مــن أجــل ضمــان تطبيــق البرنامــج
البرنامــج وتطويــره .وفيمــا يلــي قائمــة
ّ
دون مصاعــب وفــي الوقــت المناســب.
(جدول رقم )25

المبادرة
األساسية

اسم الخطر ووصفه

نوع الخطر

تدابير تخفيف الخطر

اإلطار الزمني
الجهة
المسؤولة لتطبيق هذه
عن التدابير التدابير

فتح الخدمات
المالية ألنواع
جديدة من
الجهات
الفاعلة

محدودية التمويل
عن طريق حقوق
الملكية/تمويل
البذرة للشركات
الناشئة في مجال
التقنية المالية.

خاص
بالبرنامج

تطوير صناديق /خطط
مسرعة/حاضنات ّ
مركزة
ّ
على التقنية المالية
من أجل تعزيز تمويل
شركات التقنية المالية.

صندوق
الصناديق

عند الموافقة على
المبادرة المحورية:
"فتح الخدمات
المالية ألنواع
جديدة من الجهات
الفاعلة".

فتح الخدمات
المالية ألنواع
جديدة من
الجهات
الفاعلة

االفتقار إلى
المختصين
المؤهلين في
منظومة التقنية
المالية.

خاص
بالبرنامج

إنشاء أكاديمية القطاع
المالي من أجل تطوير
برامج تدريبية تنموية/
مكرسة
تعليمية
ّ
لشركات التقنية
المالية.

أكاديمية
القطاع
المالي

عند الموافقة على
مبادرة "إنشاء
أكاديمية للقطاع
المالي تتناول
جميع القطاعات
الفرعية".

فتح الخدمات
المالية
ألنواع جديدة
من الجهات
الفاعلة

مخاطر حماية
العمالء.

خاص
بالبرنامج

تطوير إطار عمل لحماية
العمالء كجزء من
التنظيمات الجديدة.

البنك
المركزي
السعودي

عند الموافقة على
المبادرة المحورية:
«فتح الخدمات
المالية ألنواع
جديدة من الجهات
الفاعلة».

على
الصعيد
العام

تخصيص الحكومة
المزيد من العقود
مباشرةً مع المنشآت
الصغيرة والمتوسطة،
وتطبيق هيئة المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
مبادرات أوسع.

البنك
المركزي
السعودي

يمكن البدء
بالتدبير التخفيفي
في أقرب وقت
ممكن.

تحفيز القطاع انخفاض الطلب
المالي لتمويل على تمويل
المنشآت الصغيرة
المنشآت
والمتوسطة.
الصغيرة
والمتوسطة
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المبادرة
األساسية

الجهة
المسؤولة
عن التدابير

اإلطار الزمني
لتطبيق هذه
التدابير
عند الموافقة
على مبادرة:
"تحفيز القطاع
المالي لتمويل
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة".

نوع الخطر

تدابير تخفيف الخطر

التوجه نحو
مجتمع غير
نقدي

التأخر في تحسين
الشمول المالي
قد يؤدي إلى تأخير
بلوغ مستهدفات
المجتمع غير
النقدي.

خاص
بالبرنامج

تقديم مبادرات إضافية
على مراحل ،بعد بلوغ
مؤشر الشمول المالي
قيمة معينة

البنك
المركزي
السعودي

فرض التأمين
اإللزامي

التأخر في فرض
اإلجراءات الجديدة،
قد يعيق نمو
القطاع ويشكل خطراً
على المواطنين
المتقيدين باألنظمة.

خاص
بالبرنامج

ضمان التنسيق
وااللتزام في الجهات
(مثال :وزارة
المعنية
ً
الداخلية).

البنك
المركزي
السعودي

عند الموافقة
على مبادرة:
«تحفيز القطاع
المالي لتمويل
المنشآت الصغيرة
والمتوسطة».

تعميق سوق
أداوت الدين

انخفاض إقبال
المستثمرين على
شراء إصدارات
أدوات الدين.

على الصعيد تطبيق مبادرات
متعلقة بزيادة
العام
المدخرات الخاصة
(مثل ،صكوك االدخار،
ً
الكيان الوطني لالدخار)
وجذب المستثمرين.

الكيان
الوطني
لالدخار
 /المركز
الوطني
إلدارة الدين/
هيئة السوق
المالية

عند إطالق هيئة
المدخرات الوطنية
 /صكوك مدخرات
التجزئة.

تعميق سوق
أداوت الدين

انخفاض رغبة
القطاع الخاص في
التمول من خالل
سوق أدوات الدين.

على الصعيد نموذج الطرح الخاص هيئة السوق عند الموافقة على
لدين الشركات من أجل المالية /البنك "تعميق سوق
العام
أداوت الدين".
تحفيز الشركات الخاصة
المركزي
على استخدام سوق
السعودي
أدوات الدين وتخفيض
الحد األعلى لمقترض
واحد من أجل تنويع
اإلقراض.

اسم الخطر ووصفه

صعوبة الحصول
إنشاء الكيان
الوطني لالدخار على الترخيص
المطلوب للعمل.

إقبال محدود من
إنشاء الكيان
الوطني لالدخار المستهلكين على
المنتجات المقدمة.

خاص
بالبرنامج

ضمان موافقة /
الجهات ذات العالقة
من خالل التواصل
المكثف والمركز.

على الصعيد إطالق حمالت تسويق
واسعة النطاق وتعديل
العام
هيكل المنتجات.

وزارة المالية

الكيان
الوطني
لالدخار-بمجرد
إنشائه

عند الموافقة على
المبادرة المحورية:
«إنشاء الكيان
الوطني لالدخار».
عند إنشاء الكيان
الوطني لالدخار.
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