برنامج تطوير القطاع المالي

يوليو 8102

خطة التنفيذ حتى عام 0202


في أبريل  ،8102وكجزء من استمرار عملية التنفيذ والتخطيط املتعلقة برؤية  ،8101تم
إطالق برنامج تطوير القطاع املالي.



بطرق عدة ،يعتبر برنامج تطوير القطاع املالي أحد أهم برامج تحقيق الرؤية ،بحيث يمكن
القول أن نجاح برامج تحقيق الرؤية األخرى الـ  00يعتمد بصورة كلية عليه .بصفة أساسية،
ونتيجة لحجم التمويل املطلوب لتنفيذ مختلف املشاريع واالستثمارات املتضمنة في الرؤية،
فإن السبيل الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق التطلعات االقتصادية لزيادة حجم االقتصاد
السعودي إلى ثالثة أضعاف بحلول عام  ،8101هو إيجاد قطاع مالي متطور ،وحديث ،وشامل.







ً
وفقا لذلك ،تسعى وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي إلى إيجاد قطاع للخدمات املالية ،يتسم
ً
بالتنوع والفعالية الكبيرة ،حتى يكون قادرا على دعم تطور االقتصاد الوطني ،من خالل تحفيز
عمليات االدخار ،والتمويل ،واالستثمار.
يشير برنامج تطوير القطاع املالي بصورة مفصلة إلى مجموعة من األهداف املحددة القابلة
للقياس الواجب تحقيقها حتى عام  ،8181والتي تضع األساس لتطلعات ُينتظر تحقيقها في
مدى زمني أبعد ،بحلول عام .8101
ً
وإجماال ،فإن مجاالت التركيز الرئيسية هي؛ فتح املجال أمام شركات التقنية املالية ،وتطوير
الشركات الصغيرة و املتوسطة ،وتوسيع صناعة التأمين ،وترقية أسواق املال والدين ،والتحول
إلى مجتمع غير نقدي ،ورفع مستوى الوعي املالي للمساعدة في تحسين مدخرات األسر.

جدول  :1رؤية  0202وبرنامج تطوير القطاع املالي
للمزيد من املعلومات يرجى االتصال على:
د .فهد التركي
كبير االقتصاديين ورئيس إدارة األبحاث
falturki@jadwa.com
راجا أسد خان
رئيس ،األبحاث االقتصادية
rkhan@jadwa.com

اإلدارة العامة:
الهاتف +299 00 872-0000
الفاكس +299 00 872-0770
صندوق البريد  ،91977الرياض 00777
اململكة العربية السعودية
جدوى لالستثمار شركة مرخصة من قِبل هيئة السوق المالية
ألداء أعمال األوراق المالية بموجب ترخيص رقم 03 /4306
لالطالع على أرشيف األبحاث لشركة جدوى لالستثمار ،وللتسجيل
للحصول على اإلصدارات المستقبلية يمكنكم الدخول إلى موقع الشركة:
http://www.jadwa.com
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صدر هذا التقرير في  4يوليو  ،8102الساعة  09:01بتوقيت الرياض
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مق مة لبرنامج تطوير القطاع المالي
في أبريل  ،8102وكجزء من استمرار عملية التنفيذ
والتخطيط املتعلقة برؤية  ،8101تم إطالق برنامج
تطوير القطاع املالي.

يعمل ميثاق برنامج تطوير القطاع املالي على وضع
أهداف للقطاع تكون محددة وقابلة للقياس.

في أبريل  ،8102وكجزء من استمرار عملية التنفيذ والتخطيط املتعلقة برؤية ( 8101الرؤية) ،تم
إطالق الجزء السادس من برنامج تحقيق الرؤية ،والذي يمكن القول إنه أكثرها أهمية ،ذلك هو
ً
ً
برنامج تطوير القطاع املالي .ويعتبر برنامج تطوير القطاع املالي عنصرا أساسيا في برنامج تحقيق الرؤية،
ألن نجاح البرامج الـ  00األخرى التي تشكل تحقيق الرؤية يعتمد بالكامل على هذا العنصر (شكل .)0
وفي النهاية ،فإن وجود قطاع مالي متطور وحديث وشامل ،هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله
تحقيق التطلعات االقتصادية لزيادة حجم االقتصاد السعودي بثالثة أضعاف بحلول عام ،8101
وذلك بسبب حجم التمويل املطلوب ملختلف املشاريع واالستثمارات املراد تحقيقها بموجب الرؤية.
ً
وفقا لذلك ،وكما جاء في ميثاق برنامج تطوير القطاع املالي ،فإن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع
ً
ً
ً
املالي ليصبح قطاعا متنوعا وفعاال يقدم الخدمات املالية الالزمة ،مما يؤدي إلى تطوير االقتصاد
الوطني من خالل تحفيز املدخرات والتمويل واالستثمار.
وكما هو الحال بالنسبة لبرامج تحقيق الرؤية الخمسة األخرى التي تم اطالقها حتى اآلن ،فإن ميثاق
برنامج تطوير القطاع املالي يعمل على وضع أهداف للقطاع تكون محددة وقابلة للقياس .كذلك،
يتضمن امليثاق الكثير من التفاصيل بشأن برنامج تطوير القطاع املالي ،كما أنه يسلط الضوء على
نظام الحوكمة الذي يقود تنفيذ البرنامج.

ف ر عامة ع برنامج تطوير القطاع المالي
في مايو  ،8107صدرت وثيقة بعنوان :رؤية اململكة  ،8101األهداف االستراتيجية وبرامج تحقيق
الرؤية .وتناولت الوثيقة بالتفصيل ثالثة محاور رئيسية هي املجتمع الحيوي ,والوطن الطموح،
يتألف برنامج تطوير القطاع املالي من ثالثة ركائز
رئيسية ،هي...

ً
ُ
واالقتصاد املزدهر  .تم تقسيم تلك املحاور إلى ستة أهداف شاملة ،ثم ق ّسمت األهداف إلى  87هدفا
ً
ً
ً
فرعيا ،وتم تقسيم األهداف الفرعية إلى  29هدفا استراتيجيا .وتشكل ثالثة من األهداف الـ 87
الفرعية ،الركائز الرئيسية لبرنامج تطوير القطاع املالي ،وهي كما يلي:

ركائز رؤية 0202
 )0تمكين املؤسسات املالية من دعم النمو في القطاع الخاص
 )8تطوير سوق مالية متقدمة
 )0تعزيز وتمكين التخطيط املالي

...تمكين املؤسسات املالية من دعم النمو في القطاع
الخاص...

وفي حين تحدد تلك الركائز الثالثة األهداف الشاملة لبرنامج تطوير القطاع املالي ،تكشف الوثيقة عن
ً
خمسة أهداف أو ”تطلعات“ أكثر تفصيال لرؤية  ،8101وهي تشمل:
تطلعات 0202

...تطوير سوق مالية متقدمة...

)0
)8

...تعزيز وتمكين التخطيط املالي

)0

)4
)7

2

ً
زيادة حجم القطاع ليصبح كبيرا بحيث يستطيع تمويل جميع أهداف رؤية  .8101وذلك يعني
ضرورة رفع نسبة األصول املالية إلى الناتج املحلي اإلجمالي.
توفير مجموعة متنوعة من املنتجات والخدمات ،من خالل الالعبين التقليديين (الرهون
ً
العقارية والتأمين) والجهات الفاعلة الناشئة حديثا ،كشركات التقنية املالية (فنتك).
إحداث تحسن كبير باتجاه شمولية قطاع الخدمات املالية ،وذلك من خالل زيادة انتشار فتح
الحسابات املصرفية بين املواطنين ،وزيادة القروض إلى املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،ورفع
حصة الرهون العقارية في التمويل املصرفي.
تحقيق درجة عالية من الرقمنة في االقتصاد ،مما يقتض ي زيادة مستوى املعامالت اإللكترونية.
املحافظة على االستقرار املالي ،من خالل االلتزام باملعايير الدولية.

ً
في ذات الوقتً ،
وبناء على التطلعات الخمس أعاله ،تم وضع أهداف ،أو التزامات ،أكثر تحديدا يتم
تحقيقها بحلول عام :8181
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التزامات عام 0202

في نفس الوقت ،يضع برنامج تطوير القطاع املالي
ً
ً
تحديدا ،أو التزامات ،يتم تحقيقها بحلول
أهدافا أكثر
عام ...8181

)0

زيادة نسبة إجمالي حجم األصول املالية إلى الناتج املحلي اإلجمالي من  028باملائة عام  8109إلى
 810باملائة عام .8181
زيادة أصول أسواق املال املسجلة في البورصة من  40باملائة عام  8109إلى  47باملائة عام
 ،8181إضافة إلى إدخال ثالث جهات فاعلة في مجال التقنية املالية كحد أدنى إلى السوق.
رفع حصة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة من  8باملائة إلى  7باملائة بحلول عام ،8181
وزيادة حصة تمويل الرهو ن العقارية من  7باملائة إلى  09باملائة بحلول عام .8181
زيادة حصة املعامالت اإللكترونية من  02باملائة إلى  82باملائة بحلول عام .8181
املحافظة على االستقرار املالي ،من خالل االلتزام باملعايير العاملية.

م

را الت اما 0202

)8
)0
)4
)7

...كما يضع عدد من األهداف املحددة القابلة
للقياس لكل التزام من االلتزامات الخمسة لعام
.8181

يحدد ميثاق برنامج تطوير القطاع املالي مجموعة من األهداف املحددة القابلة للقياس لكل التزام من
االلتزامات الخمسة لعام  8181املشار إليها أعاله .حددت الوثيقة تفاصيل كل التزام ،وذلك بوضعه
تحت الركيزة املناسبة من ركائز رؤية  .8101وفيما يلي نستعرض بعض املؤشرات الرئيسية لعام 8181
بالتفصيل:
 )1تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص
اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

8,0

8,7

8,7

8,2

إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى الناتج املحلي غير
النفطي (نسبة مئوية)

جدول  :0االلتزامات والتطلعات املندرجة تحت برنامج تطوير القطاع املالي

تطلعات عام 2030

ياد حجم القطاع ليصب كبيرا يحيث
يستطيع تمويل جميع أهداف ر ية
رور ر ع نسبة
 ، 8303مما ي ن
األصول المالية إلى النات المحل
اإلجمال

تو ير مجموعة متنوعة من المنتجات
والخدمات ،من خللالل الالعبين
التقليديين الرهون ال قارية والت مين
والج ات ال اعلية الناشئة كشركات
التقنية المالية

ياد إجمال حجم األصول المالية إلى
النات المحل اإلجمال من  0 8بالمائة
عام  8304إلى  830بالمائة بحلول عام
8383

تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

وطن طموح

تطوير سوق مالية متقدمة

اقتصاد مزدهر

تعزيز وتمكين التخطيط المالي
ياد حصة أصول أسواق رأس المال من
 60بالمائة عام  8304إلى 6
بالمائة بحلول عام  ، 8383إ ا ة إلى
مجال التقنية المالية
إدخال  0شركات

تمكين المسؤولية االجتماعية

إحداث تحسن كبير باتجا شمولية
قطاع الخدمات المالية ،و ل عن
طريق ياد انتشار الحسابات
المصر ية بين المواطنين ،و ياد
القرو إلى المنش ت الص ير

ر ع حصة تمويل المنش ت الص ير
والمتوسطة من  8بالمائة إلى بالمائة
بحلول عام  ، 8383و ياد حصة الرهون
ال قارية من  3بالمائة إلى  04بالمائة
بحلول عام 8383

تحقيق درجة عالية من الرقمنة
ياد مستوى
االقتصاد ،مما يقت
الم امالت ير النقدية

ياد حصة الم امالت ير النقدية من 02
بالمائة إلى  82بالمائة بحلول عام 8383

المحا ة على االستقرار المال  ،عبر
اااللت ام بالم ايير الدولية

3

التزامات عام 2020

المحا ة على االستقرار المال  ،من خالل
االلت ام بالم ايير الدولية

تنمية وتنويع االقتصاد
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نسبة إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى الناتج املحلي غير النفطي:

هناك قدر كبير من التركيز على قطاع التأمين في وثيقة
برنامج تطوير القطاع املالي...

هناك قدر كبير من التركيز على قطاع التأمين في وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي ،حيث خصصت
ثالث التزامات من التزامات عام  8181لهذا القطاع .االلتزام األول يتصل برفع نسبة مستوى أقساط
التأمين املكتتبة (قيمة أقساط التأمين املطلوب من العمالء تسديدها مقابل بوليصات التأمين) إلى
ً
الناتج املحلي غير النفطي .وفقا لـتقرير ”ساما“ حول سوق التأمين السعودي ،بلغ إجمالي أقساط
التأمين املكتتبة نحو  09,7مليار ريال عام  ،8107مما أدى إلى انخفاض نسبة أقساط التأمين املكتتبة
إلى الناتج املحلي غير النفطي للسنة الثانية على التوالي إلى  0,22باملائة.
ً
وبناء على تقديراتنا ،فإن إجمالي أقساط التأمين املكتتبة يجب أن يزيد بنحو  0,97مليار ريال بين
عامي  8107و 8181حتى يصبح من املمكن تحقيق املؤشر (شكل  .)0ورغم أن هذا الهدف يبدو سهل
التحقيق ،لكنه جاء في وقت يواجه القطاع العديد من التحديات.

...حيث خصصت ثالث التزامات من التزامات عام
 8181لهذا القطاع.

االلتزام األول يتصل برفع نسبة مستوى أقساط
التأمين املكتتبة (قيمة أقساط التأمين املطلوب من
العمالء تسديدها مقابل بوليصات التأمين) إلى الناتج
املحلي غير النفطي.

في عام  ،8107شكل تأمين املركبات والتأمين الطبي مجتمعين نحو  28باملائة من إجمالي أقساط
التأمين املكتتبة ،حيث شكل األول نسبة  01باملائة بينما شكل الثاني نسبة  78باملائة .ورغم تسجيل
ً
ً
أقساط التأمين الطبي نموا على أساس املقارن السنوية ،إال أن أقساط تأمين املركبات شهد تراجعا
ً
ً
سنويا .ويرجح أن يكون ضعف النمو االقتصادي عموما ،إضافة إلى تطبيق رسوم على عائالت
الوافدين ،والذي تسبب في عودة بعض الوافدين إلى بلدانهم ،قد أديا إلى تراجع أقساط تأمين
املركبات .عالوة على ذلك ،ربما يكون ارتفاع أسعار البنزين في عامي  8109و ،8102قد شجع على
تراجع استخدام املركبات الفخمة مرتفعة السعر لصالح السيارات األقل تكلفة قليلة االستهالك
ً
للبنزين ،وهذا التراجع يرجح أن يكون قد أثر كذلك سلبا على أقساط التأمين املكتتبة .وفي الواقع،
تشير بيانات الهيئة العامة لإلحصاء إلى تراجع بنسبة  87باملائة ،على أساس سنوي ،في قيمة وعدد
سيارات الركاب وسيارات الجيب التي تم استيرادها خالل عام  ،8107بعد تراجع سنوي مماثل عام
( 8109شكل .)8
بالنظر إلى املستقبل ،ينتظر أن يواجه التأمين املزيد من التحديات خالل السنة القادمة ،حيث يتوقع
أن تؤدي الزيادات في رسوم عائالت الوافدين ،وكذلك في املقابل املالي للعمالة الوافدة ،إلى زيادة
االجانب الذي يغادرون اململكة .عالوة على ذلك ،لم تكتمل بعد اآلثار الكلية لرفع أسعار البنزين في
عام  ،8102كما أن تطبيق ضريبة القيمة املضافة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار املركبات .من ناحية
ً
ابتداء من  84يونيو بقيادة السيارات في اململكة ،األمر الذي يتوقع أن يساعد على
أخرىُ ،سمح للنساء
ً
زيادة أقساط التأمين املكتتبة .ووفقا ألحدث مسح سكاني ،هناك  2ماليين سيدة في سن قيادة
ً
السيارة في اململكة .ورغم أن كل ذلك العدد من السيدات لن يكون بالتأكيد راغبا في قيادة السيارات،
ً
كما أن التأثير الكلي الفعلي على أقساط التأمين املكتتبة سيتأثر سلبا بالتراجع في أعداد السائقين
الشخصيين ،لكن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيشكل إمكانية كبيرة لنمو أقساط التأمين املكتتبة
في الفترة املقبلة.

شكل  :1أقساط التأمين املكتتبة سترتفع بقيمة إجمالية تبلغ 15,2
مليار ريال بحلول عام 0202

شكل  :0عدد وقيمة سيارات الركاب وسيارات الجيب املستوردة

أقساط الت مين المكتببة

40
35
25
20

2015

2013

م يار

30

با ل

ن بة م وية

800
700
600
500
400
2013 2014 2015 2016 2017

م يار

4

أقساط الت مين إلى النات اإلجمال
3.1
2.9
2.7
2.5
2.3
2.1
1.9
1.7
1.5
2017
830
توق ات

ير الن ط  -محور أيمن

900

القيمة
ال دد المحور األيمن

70
65
60
55
50
45
40
35
30

يوليو 8302

تشير وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي إلى أنه سيكون
هناك املزيد من التركيز على...

...التأمين اإللزامي للمركبات ،وكذلك التأمين اإللزامي
الطبي.

هناك وسيلة أخرى يرجح أن تؤدي إلى زيادة أقساط التأمين املكتتبة ،ذلك هو تطبيق التأمين اإللزامي
ً
بطريقة أكثر صرامة (نص مظلل  .)0وفقا إلحدى شركات التأمين السعودية ،نحو  77باملائة من
املركبات التي تجول الطرقات في اململكة غير مؤمنة ضد الحوادث .وتشير وثيقة برنامج تطوير القطاع
املالي إلى أنه ستكون هناك زيادة في التركيز على تطبيق التأمين اإللزامي للمركبات وكذلك التأمين
الطبي .ورغم أنه من املتوقع أن تقود ”ساما“ التوجه نحو تطبيق التأمين اإللزامي ،لكن الوثيقة تشير
كذلك إلى املزيد من التعاون بين وزارتي الصحة والداخلية من أجل تحقيق هذا املؤشر.

ن

مظ  :1تطبي التأمي ا ل امي

في جزء منفصل من وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي ،تم استعراض ثمانية ”مبادرات محورية“ ،تركز
كل واحد منها على جانب منفصل ضمن القطاع املالي ،أحد هذه املبادرات هي قطاع التأمين .توضح
تلك ”املبادرات املحورية“ اإلجراء الواجب اتخاذه لتحقيق ليس فقط التزامات  ،8181بل كذلك
تحقيق تطلعات رؤية .8101

كذلك ،تسلط الوثيقة الضوء على تطبيق التأمين
على املمتلكات والسيارات الحكومية ،باإلضافة إلى
فرع جديد في التأمين اإللزامي.

تركز ”املبادرة املحورية“ الخاصة بالتأمين ،على فرض تأمين املركبات على جميع السيارات ،وكذلك
فرض التأمين الصحي ،والتخلص من أساليب االحتيال في سياسات التأمين .كذلك ،تسلط الوثيقة
الضوء على تطبيق التأمين على املمتلكات والسيارات الحكومية ،باإلضافة إلى فرع جديد في التأمين
ً
اإللزامي .ووفقا للوثيقة ،فإلى جانب زيادة عدد أقساط التأمين املكتتبة ،وبالتالي توسيع قطاع
التأمين ،فإن التأمين اإللزامي يتوقع أن يقود إلى خفض تكاليف أقساط التأمين من خالل زيادة عدد
شركات التأمين.
ترخيص ثالث جهات على األقل في مجال التقنية املالية بحلول عام :8181
اسم املؤشر
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عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية املالية

-

-

-

0

ّ
يعرف صندوق النقد الدولي التقنية املالية ،بأنها تقنيات جديدة تؤثر تطبيقاتها على الخدمات املالية،
ِّ
والذكاء االصطناعي ،والبيانات الضخمة ،والقياسات الحيوية ،وسلسلة الكتل.

على املستوى العالمي ،وخالل العقد األخير على
األقل ،كان هناك تسارع كبير في مجموعة واسعة من
منتجات وخدمات التقنية املالية.

رغم التطورات على املستوى العالمي ،لكن التطور في
ً
مجال التقنية املالية في اململكة ال يزال محدودا حتى
اليوم.

من ناحية أخرى ،وضع برنامج تطوير القطاع املالي
موجهات مفصلة لتحويل اململكة إلى مركز رائد في
التقنية املالية.
5

على املستوى العالمي ،وخالل العقد األخير على األقل ،كان هناك تسارع كبير في مجموعة واسعة من
منتجات وخدمات التقنية املالية .هذا التسارع ،أدى بدوره إلى ظهور تطبيقات تكنولوجية جديدة
ساهمت في تبسيط العمليات املالية اليومية ،مثل الدفع ،واالدخار ،واالقتراض ،وإدارة املخاطر،
والحصول على املشورة املالية (جدول  .)0في نفس الوقت ،جذبت شركات (الفنتك) استثمارات
ً
ضخمة خالل السنوات األخيرة .وفقا ألرقام صادرة من صندوق النقد الدولي ،ارتفع إجمالي االستثمار
العالمي في شركات (الفنتك) من  2مليار دوالر عام  8101إلى أكثر من  87مليار دوالر عام  .8109وكذلك
ارتفع االستثمار من خالل رأس املال الجريء بصورة مطردة ،من  1,2مليار دوالر في عام  8101إلى
 00,9مليار دوالر عام .8109
ً
رغم التطورات على املستوى العالمي ،لكن التطور في مجال التقنية املالية في اململكة ال يزال محدودا
حتى اليوم .وكما جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي ،فإن اململكة هي الدولة الوحيدة ،من بين
الدول الرائدة في مجال التقنية املالية ،التي ال تسمح بإصدار تراخيص غير مصرفية لشركات (الفنتك).
لذلك ،وضع برنامج تطوير القطاع املالي موجهات مفصلة لتحويل اململكة إلى مركز رائد في التقنية
املالية (نص مظلل  .)8وفي الحقيقة ،أطلقت ”ساما“ ،قبيل أسابيع قليلة من اإلعالن عن برنامج
تطوير القطاع املالي ،مبادرة ”فنتك السعودية  “Fintech Saudiوالتي تتضمن العديد من األهداف التي
ً
تم تحديدها في الوثيقة باعتبارها أهدافا مناط بـ ”ساما“ تحقيقها .عالوة على ذلك ،وفي الفترة املقبلة
ً
يتوقع أن تطلق مبادرة ”فنتك السعودية“ عددا من الورش واألنشطة التعليمية والتوعوية ملساعدة
تحفيز االبتكار في مجال التقنية املالية.
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ن

مظ  :0فتح القطاع أمام ف ا

ي م ال ها الفاع ة

ً
وفقا للوثيقة ،هذه املبادرة املحورية ستركز على فتح مجال الخدمات املالية أمام الجهات الفاعلة غير
ً
املصرفية ،وذلك بهدف تطوير االبتكار واملنافسة في القطاع املالي .هذه املبادرة تتضمن عددا من
اإلجراءات الواجب اتخاذها ،تشمل :إنشاء وحدة للمدفوعات املركزية لدى ”ساما“ لتنظيم
املدفوعات ،وإعداد وإصدار رخص جديدة لجهات فاعلة غير مصرفية قادرة على اإلبتكار ،بما في ذلك
االختبار السريع ملنتجات جديدة .كذلك ،سيتم بذل جهود لجذب االستثمارات في هذا املجال ،مع
التركيز على تطوير التقنيات املالية التي تتصل بالصناديق /واملسرعات /والحاضنات والتي توفر
التمويل عن طريق رأس املال الجريء ،إضافة إلى ضرورة استكشاف الوسائل املناسبة لجذب
االستثمارات األجنبية املباشرة باتجاه القطاع.

كذلك ،سيتم بذل جهود لجذب االستثمارات في هذا
املجال...

...مع التركيز على تطوير التقنيات املالية التي تتصل
بالصناديق/واملسرعات /والحاضنات والتي توفر
التمويل عن طريق رأس املال الجريء...

أحد املقاييس الرئيسية التي تم طرحها بخصوص هذه املبادرة املحورية ،يتعلق بإجراء مسح ملؤشر
الرضا والذي سيبدأ في مطلع عام  .8102الهدف من املسح هو قياس رؤية املشاركين املحتملين بشأن
جاهزية منظومة التقنية املالية في اململكة .هذا املسح سيتم عن طريق تقييم مجموعة عوامل،
كالبيئة التنظيمية والحصول على التمويل.

...كذلك سيتم استكشاف الوسائل املناسبة لجذب
االستثمارات األجنبية املباشرة باتجاه القطاع.

كذلك ،ينتظر أن تحظى طموحات اململكة في مجال التقنية املالية بدعم صندوق االستثمارات العامة،
والذي أثبت في املاض ي القريب استعداده لالستثمار في مثل تلك املشاريع .ورغم أن استثمارات هذا
ً
الصندوق من الفئة الضخمة كان تركيزها منصبا نحو الخارج حتى اآلن ،وذلك كاستثماره الرائد في
صندوق رؤية سوفتبانك ،لكن هذا األمر يتوقع أن يتغير في الفترة القادمة .ويشير برنامج صندوق
االستثمارات العامة الخاص برؤية  ،8101والذي تم إطالقه في افتتاحية مبادرة مستقبل االستثمار في
عام  ،8107إلى أن دور الصندوق السيادي ،من بين أشياء أخرى ،هو تطوير الخبرات التقنية في
اململكة .وعلى وجه الخصوص ،فإن أحد أهداف برنامج صندوق االستثمارات العامة هو املساعدة في
تطوير منظومة املصرفية الرقمية ودعم البنوك في خططها للتحول الرقمي لتصبح مواكبة لالتجاهات
واملمارسات العامليةً .
وبناء على ذلك ،فإن صندوق االستثمارات العامة يتوقع أن يكون أحد
ً
ً
املستثمرين الرئيسيين في التقنية املالية ،محليا وعامليا ،في املستقبل.

ً
أيضا ،ينتظر أن تحظى طموحات اململكة في مجال
التقنية املالية بدعم صندوق االستثمارات العامة...

...والذي أثبت في املاض ي القريب استعداده لالستثمار
في مثل تلك املشاريع.

و  :3التقنيا الر ي ية لتحو الخ ما المالية
الخ ما المالية
الحصول على المشور

االقترا

إدار المخاطر

التقنية
االدخار

الد ع

االبتكارات

الم سسات

نصائ استثمارية (روبوت)
قرارات االئتمان

التحليالت التنب ية بالت لم اآلل

تقنية المراقبة ،كشف ال ش والخداع

ال كاء االصطناع
لم الجة البيانات
ال خمة

تداول األصول
تسوية المد وعات
التبادل بين األعمال التجارية
مكتب ال مليات المساند والتسجيل

د اتر الحسابات المو عة
(سلسلة الكتل)

الحوسبة المو عة

ال مالت الرقيمة
الم امالت الت تتم آليا
األمن

القياسات الحيوية
لل قود ال كية

التش ير

حماية الخصوصية
س ولة استخدام المحا الرقمية ،لوحة الم لومات المالية ،تبادل الند مع الند
التمويل الجماع
قابلية التش يل البين والتوس ة
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واج ات برمجة التطبيق
للمحا الرقمية

الوصول إلى االنترنت
عن طريق الجوال
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القروض املقدمة إلى املنشآت الصغيرة واملتوسطة كنسبة مئوية من إجمالي القروض املصرفية
اسم املؤشر
القروض املقدمة إلى املنشآت الصغيرة واملتوسطة
كنسبة مئوية من إجمالي القروض املصرفية
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ً
ً
تلعب املنشآت الصغيرة واملتوسطة دورا حيويا في بناء قطاع خاص قوي ،واملساهمة الفاعلة في
التوظيف والنشاط االقتصادي .وقد وجد البنك الدولي في دراسة أجراها عام  ،8117أن املنشآت
الصغيرة واملتوسطة شكلت أكثر من  91باملائة من وظائف القطاع الصناعي في  79من الدول املتقدمة
والنامية.
ً
ً
تاريخيا ،وفي ظل تمركز األهداف في اململكة حول إقامة شركات ضخمة قادرة على املنافسة دوليا ،تم
ً
إهمال قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة .نتيجة لذلك ،ووفقا للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة
واملتوسطة ،فإن مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي غير النفطي في اململكة تبلغ 80
ً
ً
ً
باملائة ،وهي نسبة تقل كثيرا عن نسبة يصل متوسطها إلى  49باملائة ألكبر  07اقتصادا عامليا (شكل
 .)0هذه املساهمة الصغيرة في الناتج املحلي انعكست كذلك على الصادرات السعودية ،حيث تساهم
املنشآت الصغيرة واملتوسطة بنسبة  7باملائة من إجمالي الصادرات ككل وبنسبة  07باملائة من إجمالي
الصادرات غير النفطية ،ومرة أخرى تقل هذه النسب عن النسب املتحققة لدى الدول النظيرة .وفيما
يتصل بفرص التوظيف ،فعلى الرغم من أن املنشآت الصغيرة واملتوسطة توفر أكثر من  71باملائة من
إجمالي الوظائف في القطاع الخاص ،إال أن تلك الوظائف بطبيعتها تضيف قيمة منخفضة ،كما أنها
ً
تتطلب عمالة رخيصة وهي دائما مستوردة.

ً
يخيا ،وفي ظل تمركز األهداف في اململكة حول
تار
ً
إقامة شركات ضخمة قادرة على املنافسة دوليا ،تم
إهمال قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

حسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة،
فإن رفع املساهمة االقتصادية للمشروعات الصغيرة
املتوسطة السعودية إلى مصاف الدول النظيرة في
العالم ،سيضيف مبلغ  0,0تريليون ريال إلى الناتج
املحلي اإلجمالي.

وحسب الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،فإن رفع املساهمة االقتصادية للمشروعات
الصغيرة املتوسطة السعودية إلى مصاف الدول النظيرة في العالم ،سيضيف مبلغ  0,0تريليون ريال
إلى الناتج املحلي اإلجمالي .لذلك ،هناك فوائد واضحة تتحقق من توفير بيئة تساعد املنشآت الصغيرة
ً
واملتوسطة على النمو .أيضا ،أشار برنامج التحول الوطني إلى ثالث مجاالت استراتيجية تستطيع من
خاللها املنشآت الصغيرة واملتوسطة مساعدة االقتصاد السعودي .تشمل هذه املجاالت )0 :زيادة
ثقافة ريادة األعمال )8 ،رفع مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي اإلجمالي)0 ،
املساهمة في خلق فرص وظيفية.

في املاض ي القريب ،تم إطالق عدد من املبادرات
تتصل باملنشآت الصغيرة واملتوسطة...

في املاض ي القريب ،تم إطالق عدد من املبادرات تتصل باملنشآت الصغيرة واملتوسطة .من أهم هذه
املبادرات ،برنامج كفالة ،وهو مبادرة مدعومة من ِّقبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بهدف

شكل  :0مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في الناتج املحلي غير
النفطي للمملكة ،مقارنة بالدول النظيرة
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شكل  :4عدد وقيمة ضمانات املنشآت الصغيرة واملتوسطة بموجب
برنامج كفالة
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...أهم هذه املبادرات ،هو برنامج كفالة...
...وهو مبادرة مدعومة من ِّقبل صندوق التنمية
الصناعية السعودي ،بهدف زيادة مشاركة البنوك
التجارية في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة.

بخصوص املستقبل ،يشير برنامج تطوير القطاع املالي
إلى الحاجة إلى إقامة ”منظومة“ قبيل تحفيز البنوك...

..جزء من تلك املنظومة يشمل إعادة هيكلة برنامج
كفالة...

زيادة مشاركة البنوك التجارية في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة .ورغم أن البرنامج حقق مستوى
ً
معقوال من النجاح (شكل  ،)4لكن ما يدعو إلى السخرية أن نجاحه يسلط الضوء على أحد األسباب
الرئيسية لنقص تمويل املنشآت الصغيرة و املتوسطة عن طريق البنوك في املرحلة األولى .وذلك ألن
برنامج كفالة يشجع على تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة التي ال تستطيع تقديم ضمانات أو
سجالت تمويل تخصها .وكما جاء في تقرير مشترك صادر عام  8101من البنك الدولي واتحاد البنوك
العربية ،فإن انعدام الشفافية لدى املنشآت الصغيرة واملتوسطة وضعف البنية التحتية املالية
(ضعف املعلومات االئتمانية ،وضعف حقوق الدائنين ،وضعف البنية التحتية املساندة) ،كان أحد
العقبات الرئيسية التي تحول دون توسع البنوك في تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطةً .
وبناء على ما
ذكرنا ،فإن برنامج تطوير القطاع املالي يشير إلى الحاجة إلى إقامة ”منظومة“ قبيل تحفيز البنوك .ورغم
ً
أن ً
جزء من تلك املنظومة يشمل إعادة هيكلة برنامج كفالة ،لكن املنظومة تركز أيضا على زيادة
قدرات شركتي االئتمان السعوديتين ،بيان وسمة ،فيما يختص بجمع وتحديث البيانات الشاملة
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة (نص مظلل .)0
ً ً
ً
وإجماال ،فعلى الرغم من أن برامج الضمانات ،كبرنامج كفالة ،قد لعبت دورا مهما في توفير التمويل
للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،إال أن وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي تؤكد على أن تعزيز أنظمة
املعلومات االئتمانية وحقوق الدائنين ستكون هي املوضوعات األهم في املستقبل.

ن

ً
...لكن املنظومة تركز أيضا على زيادة قدرات شركتي
االئتمان السعوديتين ،بيان وسمة ،فيما يختص
بجمع وتحديث البيانات الشاملة للمنشآت الصغيرة
واملتوسطة.

مظ  :3تحفي القطاع المالي لتموي المن آ ال غير والمتو طة

تم وضع مبادرتين مفصلتين لتحفيز مقدمي الخدمات املالية ،بهدف دعم املنشآت الصغيرة واملتوسطة
في إطار هذه ”املبادرة املحورية“؛
 )0تحسين منظومة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل:
 تعزيز اإلطار التشريعي
 إعادة هيكلة برنامج كفالة
 التزام الحكومة بتخصيص املزيد من العقود للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
 تمكين شركتي بيان وسمة من جمع وتحديث بيانات شاملة عن املنشآت الصغيرة واملتوسطة
 إنشاء وكالة تصنيف محلية لتقييم األوضاع االئتمانية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
 توفير خيارات بديلة لتمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة (كالتمويل عن طريق االستثمار الخاص
أو رأس املال الجريء).
 )8تحديد أهداف اإلقراض للبنوك بحلول عام 8181

قيمة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة عن طريق االستثمارات الخاصة ورأس املال الجريء

ُ
ً
هناك برنامج آخر أطلق مؤخرا يهدف إلى تعزيز تمويل
املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،ذلك هو برنامج
مشاركة...
ُ ...ينظر إلى هذا البرنامج باعتباره ذو صلة مباشرة
بمؤشر برنامج تطوير القطاع املالي املتعلق بزيادة
مستوى تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة من
خالل االستثمار الخاص ورأس املال الجريء.
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0212

قيمة تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة عن طريق
االستثمار الخاص ورأس املال الجريء (مليار ريال)

-

0212
-

0212
00

0202
80

ُ
ً
هناك برنامج آخر أطلق مؤخرا يهدف إلى تعزيز تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،ذلك هو برنامج
مشاركةُ .ينظر إلى هذا البرنامج باعتباره ذو صلة مباشرة بمؤشر برنامج تطوير القطاع املالي املتعلق
بزيادة مستوى تمويل املنشآت الصغيرة واملتوسطة من خالل االستثمار الخاص ورأس املال الجريء.
ويهدف برنامج مشاركة ،الذي يعتبر ً
جزء من تمويل واسع تدعمه الحكومة وتبلغ قيمته  4مليار ريال،
إلى إيجاد نظام يوفر األنواع املطلوبة من رأس املال لجميع مراحل دورة حياة املنشآت الصغيرة
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واملتوسطة ،على أساس قواعد الشريعة اإلسالمية .ويعتبر عنصر الجذب الرئيس ي ،من وجهة نظر
املستثمر ،أن نظام مشاركة يساهم بنفس حجم املال الذي يساهم به املستثمر ،مع أن املستثمر
يأخذ كامل األرباح على القرض (أي األرباح مقابل رأسماله وكذلك األرباح مقابل رأس مال املشاركة).
ويهدف برنامج مشاركة بصفة خاصة إلى تسهيل التمويل من خالل رأس املال الجريء ،والدين،
والتمويل متوسط األولوية من حيث السداد ،وصناديق االستثمارات الخاصة ،ولذلك يعتبر ذو أهمية
كبيرة لتحقيق هذا املؤشر الخاص.
رفع مستوى الرهون العقارية القائمة:

ظل رفع مستوى معدل ملكية املواطنين للمساكن من
األولويات في اململكة منذ فترة طويلة...

اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

زيادة مستوى الرهون العقارية القائمة (مليار ريال)

821

014

092

718

ظل رفع مستوى معدل ملكية املواطنين للمساكن من األولويات في اململكة منذ فترة طويلة ،لكن
ً
التدابير ملعالجة املستوى املنخفض نسبيا مللكية املساكن تسارعت وتيرتها في السنوات القليلة املاضية.
ً
ووفقا لتقديراتنا ،فإن نسبة الرهون العقارية القائمة إلى الناتج املحلي اإلجمالي في اململكة العربية
السعودية بلغت  00باملائة عام  ،8109مقارنة بنسبة  74باملائة في اململكة املتحدة ،و 92باملائة في
الواليات املتحدة ،و 08باملائة في ماليزيا ،و 02باملائة في الصين (شكل .)7

ً
...لكن التدابير ملعالجة املستوى املنخفض نسبيا
مللكية املساكن تسارعت وتيرتها في السنوات القليلة
املاضية.

بعض اإلجراءات األخيرة تم اتخاذها ملساعدة حاملي الرهون الجديدة والقائمة على ّ
حد سواء ،وذلك
بهدف تعزيز مستويات امتالك املساكن من خالل تمويل بناء السكن .على سبيل املثال ،أعلنت ”ساما“
عام  ،8107عن إعفاء حاملي الرهون القائمة من املصاريف اإلدارية الخاصة بالتحول من األسعار
الحرة للرهون إلى األسعار الثابتة .كذلك ،حاولت ”ساما“ مساعدة األشخاص الذين يشترون مساكن
ألول مرة ،وذلك برفع النسبة القصوى للقرض الذي يأخذه املواطن إلى القيمة الكاملة لتمويل
ً
إبتداء ،ثم رفعها مرة أخرى إلى  21باملائة ،في وقت الحق.
املسكن من  71إلى  27باملائة،

بعض اإلجراءات األخيرة تم اتخاذها ملساعدة حاملي
الرهون الجديدة والقائمة على ّ
حد سواء ،وذلك
بهدف تعزيز مستويات امتالك املساكن من خالل
تمويل بناء السكن...

إلى جانب إجراء تعديالت على منتجات الرهن العقاري القائمة ،حدث عدد من التطورات لزيادة
ً
الخيارات املتاحة لتمويل املساكن في اململكة .على سبيل املثال ،أصدرت ”ساما“ في عام  8109ترخيصا
إلنشاء شركة وطنية لتمويل املساكن باسم (بداية) ،كما قدمت برنامج رهون بأسعار مناسبة بالتعاون
مع وزارة املالية .وفي اآلونة األخيرة ،في نهاية عام  ،8107أطلق صندوق االستثمارات العامة الشركة
السعودية إلعادة التمويل العقاري ،والتي من مهامها رفع مساهمة السوق العقاري في االقتصاد وزيادة
نسبة امتالك املساكن بين املواطنين السعوديين إلى  78باملائة بنهاية عام  ،8181مقارنة باملستوى
ً
الحالي البالغ  47باملائة .وأخيرا ،كذلك وزعت وزارة اإلسكان من خالل برنامج ”سكني“ نحو  089ألف
من منتجات الرهن العقاري منذ انطالقه في فبراير .8107

...وتشمل تلك اإلجراءات ،الترخيص لشركة وطنية
لتمويل املساكن ،باسم (بداية).

شكل  :,التمويل عن طريق الرهون العقارية في اململكة ودول أخرى،
كنسبة مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي
التموي بالر

ال ند

الس ودية

الصين

تايالند

مالي يا

ألمانيا

هون كون

سن ا ور

الواليات المتحد

المملكة المتحد

الدنمار

ال قار الناتج المح ي
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شكل  :2يتوقع أن تصل إجمالي القيمة السوقية للدين واألسهم إلى
 0522تريليون ريال ،بحلول عام 0202
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ورغم إدراج مؤشر رئيس ي واحد فقط يتصل بالرهن العقاري في برنامج تطوير القطاع املالي للعام
 ،8181لكن الوثيقة أشارت إلى برنامج لتحقيق الرؤية يتصل بوزارة اإلسكان ،مما يشير إلى أن هناك
ً
ً
أهدافا مفصلة وأكثر وضوحا.
مؤشرات أخرى:

هناك ثالث مؤشرات أخرى تشكل بقية ركيزة ”تمكين
املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص“.

هناك ثالث مؤشرات أخرى تشكل بقية ركيزة ”تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص“.
ً
ورغم أن املؤشرات الثالث جميعها هي مؤشرات مستقلة ،لكن يمكن اعتبارها فروعا للمؤشرات التي
استعرضناها أعاله .وهكذا ،فإن زيادة األقساط املكتتبة للتأمين على الحياة من  00ريال عام 0212
إلى  42ريال للفرد الواحد ،تشكل ً
جزء من الهدف الكلي ملؤشر إجمالي أقساط التأمين املكتتبة إلى
الناتج اإلجمالي غير النفطي ،كما هو الحال بالنسبة لزيادة معدالت التغطية للتأمين الصحي وتأمين
ً
املركبات من  47 /02باملائة إلى  77 /47باملائة .وأخيرا ،فإن زيادة مستوى التعامالت اإللكترونية ،من
ً
 12إلى  02باملائة بحلول عام ( 0202نص مظلل  ،)4يمكن تحقيقها جزئيا في حال تم إنجاز مؤشر
التقنية املالية.

ن
ورغم أن جميع املؤشرات الثالث هي مؤشرات
ً
مستقلة ،لكن يمكن اعتبارها فروعا للمؤشرات التي
استعرضناها أعاله.

مظ  :4التو ه نحو م تمع غير نق

هناك عدد من املبادرات تم تضمينها في هذه ”املبادرة املحورية“ ،تهدف إلى تقليل حجم النقد املتداول
بحلول عام  .8101بطبيعة الحال ،يتعلق أحد األهداف الرئيسية برفع عدد محطات نقاط البيع في
اململكة ،وكذلك زيادة عدد املفوترين في نظام ”سداد“.
ً
ووفقا لبرنامج تطوير القطاع املالي ،فإن تكلفة النقد لالقتصاد السعودي تعادل  0,0باملائة من الناتج
املحلي اإلجمالي غير النفطي ،أو  02,2مليار ريال عام  .8107لذا ،فإن تقليل النقد املتداول سيؤدي إلى
تقليل التكاليف في االقتصاد ككل ،وذلك ألن تقليل النقد يعني انخفاض تكاليف البنية التحتية
املتعلقة بتداول النقد ،كما أنه يخفض حاالت التزوير وحاالت التهرب من دفع ضريبة القيمة
املضافة.

 )0إيجاد سوق مالية متطورة

يشكل ”إيجاد سوق مالية متطورة“ الركيزة الثانية
لبرنامج تطوير القطاع املالي ،وقد تم وضع ثمانية
مؤشرات محددة مستهدفة بحلول عام .8181

يشكل ”إيجاد سوق مالية متطورة“ الركيزة الثانية لبرنامج تطوير القطاع املالي ،وقد تم وضع ثمانية
ً
مؤشرات محددة مستهدفة بحلول عام  .8181وكما توضح الوثيقة ،فإن عدد كبيرا من املؤشرات تم
إدراجه كذلك تحت برنامج القيادة املالية حتى عام  8181والخاص بهيئة السوق املالية السعودية.
ورغم أن برنامج هيئة السوق املالية هو برنامج كمي في طبيعته ،لكن برنامج تطوير القطاع املالي يشير
إلى عدد من األهداف القابلة للقياس واملتوقع تحقيقها حتى عام .8181
زيادة إجمالي القيمة السوقية إلى الناتج املحلي اإلجمالي:

تم وضع استراتيجيتين لتحقيق املؤشر أعاله؛
ً
أوال ،عن طريق زيادة القيمة السوقية للبورصة
السعودية...
ً
وثانيا ،من خالل تشجيع النمو في أسواق رأس املال
ً
ُ
املقترض القائمة حاليا.
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إجمالي القيمة السوقية (األسهم والدين) ،كنسبة
مئوية من الناتج املحلي اإلجمالي

0212

0212

0212

0202

72

<=20

<=20

<=27

ً
تم وضع استراتيجيتين لتحقيق املؤشر أعاله؛ أوال ،عن طريق زيادة القيمة السوقية للبورصة
ً
ً
ُ
السعودية ،وثانيا ،من خالل تشجيع النمو في أسواق رأس املال املقترض القائمة حاليا .وجاء في برنامج
تطوير القطاع املالي أن إجمالي أصول أسواق املال من الدين واألسهم بلغ في عام  8109نحو 0,2
تريليون ريال ،أو  72باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي .يتعلق نحو  800مليار ريال من ذلك املبلغ ،أو 2

يوليو 8302

ً
تتوقع الوثيقة أن يتحقق جزءا من النمو في القيمة
السوقية لرأسمال األسهم بفضل االكتتابات األولية...

باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي ،بسندات وصكوك قائمة ،مما يعني أن  0,7تريليون ريال من القيمة
السوقية هي عبارة عن أسهم .ويشير برنامج تطوير القطاع املالي كذلك إلى أنه بحلول عام 8181
سيصل إجمالي القيمة السوقية إلى  8,92تريليون ريال ،منها  771مليار ريال ستكون ديون قائمة.
نتيجة لذلك ،يفترض برنامج تطوير القطاع املالي أن القيمة السوقية لألسهم ستصل إلى  8,0تريليون
ريال ،مرتفعة بنسبة  87باملائة ،أو  400مليار ريال ،مقارنة بقيمتها عام ( 8109شكل  .)9وتتوقع
ً
الوثيقة أن يتحقق جزءا من النمو في القيمة السوقية لرأسمال األسهم بفضل االكتتابات األولية،
وذلك من خالل برنامج التخصيص الذي تتبناه الحكومة وكذلك إدراج شركات القطاع الخاص في
سوق األسهم (رغم أن القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية مستبعدة في حساب املؤشر) (نص
مظلل .)7

ن

...وذلك من خالل برنامج التخصيص الذي تتبناه
الحكومة ،وكذلك إدراج شركات القطاع الخاص في
سوق األسهم.

مظ  :5تخ ي

الم

ا المم و ة ل ولة م خال ا تتابا ا ولية

يعطي برنامج التخصيص ،الذي صدر قبيل برنامج تطوير القطاع املالي ،فكرة عن كيفية مساهمة
ّ
برنامج تخصيص جزء من املؤسسات الحكومية في تحقيق هذا املؤشر (كذلك يشكل هذا البرنامج
أحد ”املبادرات املحورية“ املتضمنة في الوثيقة) .ويحدد برنامج التخصيص خمس من األصول التي
ً
تملكها الحكومة حاليا سيتم تخصيصها بحلول عام  ،8181وسيتم تحويل امللكية بعدة صيغ ،تشمل
ً
ً
بيع األصول كليا أو جزئيا ،أو شراء إدارة املؤسسة لجميع أصولها ،أو إقامة شراكات بين القطاعين
العام والخاص ،أو إعطاء حق االمتياز /أو االستعانة بمصادر خارجية ،أو طرح األصول لالكتتاب
العام .وتشمل األصول الخمسة الرئيسية التي سيتم تخصيصها :تخصيص جزء من املؤسسة العامة
لتحلية املياه املالحة ،تخصيص أربعة من مطاحن الدقيق ،تخصيص األندية الرياضية السعودية،
تخصيص خدمات البريد السعودي (أو إقامة شراكة مع القطاع الخاص) ،تخصيص عدد من مشاريع
النقل (كذلك ،يمكن إقامة شراكة مع القطاع الخاص).
ولضبط عملية التخصيص ،أنشأت اململكة املركز الوطني للتخصيص وعدة لجان إشرافية ،ويتمثل
دور املركز الوطني للتخصيص في وضع اإلطار التنظيمي الذي ّ
يسهل ويضبط عملية التخصيص ،بينما
يتوقع أن تضع اللجان اإلشرافية اإلطار الفني واملالي و القانوني لعملية التخصيص ( ملزيد من
التفاصيل ،يمكن الرجوع إلى تقريرنا الصادر في يونيو  8102بعنوان :برنامج التخصيص ورؤية .8101

في ذات الوقت ،سيسعى البرنامج إلى تعميق أسواق
ُ
رأس املال املقترض في اململكة العربية السعودية...

...بهدف إيجاد طرق تمويل بديلة للبنوك واألسهم...

ً
...وفي هذ السياق ،تنظر حاليا ”ساما“ ،ووزارة املالية،
والبنوك الخاصة ،في إجراء تعديالت يمكن أن تعزز
قابلية تسويق الدين الحكومي.

11

ُ
في ذات الوقت ،سيسعى البرنامج إلى تعميق أسواق رأس املال املقترض في اململكة العربية السعودية
بهدف إيجاد طرق تمويل بديلة للبنوك واألسهم (نص مظلل ً .)9
وبناء على ذلك ،تقول الوثيقة أنه
بحلول عام  ،8181فإن  771مليار ريال من الدين يتوقع أن تسجل في البورصة السعودية ،وهو مبلغ
يزيد بنحو  007مليار ريال عن مستوى عام  .8109ورغم أن بعض هذا املبلغ سيأتي من الدين
الخاص ،لكن نسبة كبيرة منه يتوقع أن تأتي من الدين الحكومي.
في أبريل  ،8102بدأت شركة السوق املالية السعودية ”تداول“ طرح سندات حكومية بالعملة املحلية،
حيث بلغت قيمة أدوات الدين الحكومي السعودية التي تم إدراجها نحو  814مليار ريال .هذا الطرح
ً
يعتبر خطوة أولية لتطوير أسواق مالية أكثر عمقا ،والهدف النهائي هو تطبيق ممارسات تكون لصالح
ً
سوق الدين املحلي .وفي هذ السياق ،تنظر حاليا ”ساما“ ،ووزارة املالية ،والبنوك الخاصة ،في إجراء
تعديالت يمكن أن تعزز قابلية تسويق الدين الحكومي .ستشمل هذه التغييرات على األرجح ،إدخال
ً
نظام املتداولين األساسيين ،وكذلك التحول إلى نظام بيع الدين القابل للتداول باملزاد بدال عن نظام
البيع خارج السوق الرسمية .وفي الواقع ،أكملت ”ساما“ بنجاح ،في مارس  ،8102نظام إصدار سندات
ومرابحات ”ساما“ باستخدام نظام املزايدة عبر بلومبيرج ،ونتوقع أن يمتد هذا النظام إلى الدين
الحكومي في املستقبل القريب.
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ن

مظ  :6ت مي أ وا رأس الما بال ي

هذه ”املبادرة املحورية“ تركز على تعميق أسواق رأس املال بالدين بحلول عام  ،8101وتتكون من
اآلتي:






باإلضافة إلى الدين الحكومي ،تتوقع الوثيقة أن ُيطرح
دين الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري في
البورصة كذلك....

...خاصة ،أن أحد األهداف الرئيسية للشركة
السعودية إلعادة التمويل العقاري هو العمل كوسيط
مالي للحصول على محافظ وتجميعها في أوراق مالية
مدعومة بالرهن العقاري.

تحسين قواعد الطرح.
إصدار أنظمة للكيانات ذات األغراض الخاصة.
معالجة االلتزامات والحسابات املرتبطة بالزكاة وتفادي دفع الضرائب.
تخفيض الحد األقص ى للمدين الفرد (املبلغ األقص ى املسموح لبنك ما إقراضه ملستلف واحد).
فحص التحسينات التي يمكن إدخالها على النموذج الحالي للطرح الخاص.

ً
سابقا ،هناك نحو  814مليار ريال من الدين الحكومي ّ
مقوم بالريال مطروح في (تداول)،
كما ذكرنا
لكن هذا الرقم سيرتفع على األرجح خالل السنوات القليلة القادمة .وحسب برنامج التوازن املالي ،من
املتوقع أن يرتفع إجمالي الدين الحكومي إلى  742مليار ريال عام  ،8181مقارنة بـ  700مليار ريال في
ً
نهاية مايو ( 8102شكل  .)7وبما أن نحو  77باملائة من إجمالي الدين الحكومي الحالي صادر محليا،
وبافتراض بقاء هذا الوضع حتى عام  ،8181فمن املتوقع طرح  012مليار أخرى من الدين اإلضافي في
البورصة السعودية بنهاية العقد.
باإلضافة إلى الدين الحكومي ،تتوقع الوثيقة أن ُيطرح دين الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري
في البورصة كذلك .أحد األهداف الرئيسية للشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري هو العمل
كوسيط مالي للحصول على محافظ وتجميعها في أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري .وتهدف
الشركة السعودية إلعادة التمويل العقاري ،من خالل تنفيذ هذه العملية ،إلى تحرير السيولة في سوق
الرهن العقاري في اململكة بغرض زيادة نسبة امتالك املواطنين للمساكن .حتى اآلن ،حصلت الشركة
السعودية إلعادة التمويل العقاري على محافظ للرهن العقاري لشركتين مقرهما السعوديةُ ،ويتوقع
أن تعيد تمويل دين مدعوم بالرهن العقاري تصل قيمته إلى  77مليار ريال خالل السنوات الخمس
القادمة.
زيادة حصة املستثمرين املؤسساتيين من قيمة التداوالت:
اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

حصة املستثمرين املؤسساتيين من قيمة التداوالت
(نسبة مئوية)

02

<=02

<=02

<=81

شكل  :7إجمالي الدين الحكومي يتوقع أن يصل إلى  742مليار ريال
بحلول عام 0202
30%

الدين الحكوم
كنسبة مئوية من النات المحل  -المحور األيمن

شكل  :2قيمة التداوالت التي يسجلها املستثمرين األفراد واملستثمرين
املؤسساتيين
المستثمرين الم سساتيين
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يسيطر على نشاط التداول في البورصة السعودية
املستثمرون املحليون األفراد...

ً
...حيث يتصف ملستثمرون األفراد ،عموما ،بأن لهم
شهية أكبر للمخاطر وآفاق استثمارية أقصر ،مقارنة
بنظرائهم املستثمرين املؤسساتيين.

في الجانب اآلخر ،يلعب املستثمرون املؤسساتيون
ً ً
دورا مهما في تطوير األسواق املالية...

...ألنهم يعملون كقناة لتوجيه مدخرات األفراد إلى
أسواق رأس املال من خالل آفاق استثمارية بعيدة
املدى.

ً
يسيطر على نشاط التداول في البورصة السعودية املستثمرون املحليون األفراد .ووفقا لهيئة السوق
املالية ،فقد بلغ عدد املستثمرين األفراد في نهاية عام  8107نحو  4,9مليون ،مقارنة بـ  7711مستثمر
ً
مؤسساتي .حاليا ،يستحوذ املستثمرون األفراد في اململكة على نسبة مرتفعة من قيمة التداوالت،
حوالي  27باملائة من اإلجمالي ،وهي نسبة تزيد بدرجة طفيفة عن مستواها في الصين ،ولكنها أعلى من
ً ً
النسبة في الهند ،حيث يشكل املستثمرون األفراد نحو  04باملائة ،وتزيد كثيرا جدا عن النسبة في
الواليات املتحدة ،حيث يشكل املستثمرون األفراد أقل من  8باملائة (شكل .)2
ً
عموما ،يتصف املستثمرون األفراد بأن لهم شهية أكبر للمخاطر وآفاق استثمارية أقصر ،مقارنة
بنظرائهم املستثمرين املؤسساتيين .في البورصة السعودية ،يسعى املستثمرون األفراد إلى تحقيق أرباح
في املدى القصير ،وذلك من خالل التركيز على القطاعات الصغيرة في سوق األسهم ،والتي تعتبر اكثر
عرضة لتقلبات األسعار ،ومن خالل ذلك ،فهم يتسببون في زيادة مستوى التذبذب في تلك القطاعات.
ومن األمثلة الواضحة لهذا األسلوب ،ما نالحظه في أنماط التداول في قطاع اإلعالم ،وهو أحد أصغر
القطاعات بالقيمة السوقية .خالل عام  ،8107كان قطاع اإلعالم إما ضمن أفضل ثالث قطاعات أو
ضمن أسوأ ثالث قطاعات في تسعة من شهور العام الـ  ،08وفي أغلب األحيان يتأرجح بين خسائر
كبيرة وأرباح كبيرة .وفي لحظة ما في يوليو  ،8107ارتفع قطاع اإلعالم بنسبة  017باملائة رغم عدم
وجود سبب واضح (شكل .)2
ً ً
في الجانب اآلخر ،يلعب املستثمرون املؤسساتيون دورا مهما في تطوير األسواق املالية ،ألنهم يعملون
كقناة لتوجيه مدخرات األفراد إلى أسواق رأس املال من خالل آفاق استثمارية بعيدة املدى .هذه
ً
ً
الحقيقة ،تشكل أحد األسباب التي تجعل رفع مستوى االستثمار املؤسساتي ُيعتبر هدفا استراتيجيا
ضمن برنامج القيادة املالية الخاص بهيئة السوق املالية .ورغم أن برنامج القيادة املالية يؤكد أن
ً
ً
تحقيق أسواق مستقرة وفعالة وشفافة يعتبر أمرا صعبا في ظل سيطرة املستثمرين األفراد ،لكنه
يوضح كذلك كيف تعمل هيئة السوق املالية على زيادة االستثمار املؤسساتي في املستقبل .وهكذا،
ً
ً
ففي حين يعتبر تشجيع األفراد عديمي الخبرة على االستثمار في الصناديق االستثمارية هدفا رئيسيا،
كذلك تمت اإلشارة إلى أن تنويع قنوات التوزيع لصناديق االستثمار ،وتسهيل إنشاء وتطوير صناديق
الوقف ،تعتبر من العوامل املهمة للمساعدة في رفع مستوى مشاركة املستثمرين املؤسساتيين.
رفع مستوى ملكية املستثمرين األجانب في أسواق األسهم:

هذه الحقيقة ،تشكل أحد األسباب التي تجعل رفع
ً
ً
مستوى االستثمار املؤسساتي ُيعتبر هدفا استراتيجيا
ضمن برنامج القيادة املالية الخاص بهيئة السوق
املالية.

اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

زيادة مستوى ملكية املستثمرين األجانب في القيمة
السوقية لالسهم (نسبة مئوية)

4

<=7

<=01

<=07

شكل  :12صافي املشتريات من خالل اتفاقيات مبادلة واملستثمرين
األجانب املؤهلين

شكل  :2األداء الشهري لقطاع اإلعالم في مؤشر ”تاس ي“
خالل عام 0217
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في السنوات األخيرة ،ظلت هيئة السوق املالية تسعى
لفتح السوق املالية أمام املستثمرين األجانب.

في السنوات األخيرة ،ظلت هيئة السوق املالية تسعى لفتح السوق املالية أمام املستثمرين األجانب.
ومنذ السماح للمستثمرين األجانب املؤهلين بالتداول املباشر في (تداول) في منتصف عام ،8107
عملت هيئة السوق املالية على تخفيف القيود والقوانين بصورة تدريجية .وفي أحدث تطور ،والذي
جرى في مطلع العام ،قررت هيئة السوق املالية خفض الحد األدنى لألصول تحت إدارة املستثمر
ً
األجنبي املؤهل للسماح له بشراء أسهم في شركات املساهمة ،إلى  711مليون دوالر بدال عن  0مليار
ً
دوالر سابقا .عالوة على ذلك ،قامت هيئة السوق املالية بتبسيط عملية التسجيل للمستثمرين
األجانب املؤهلين ،كما عملت على تحديث نموذج الحفظ املستقل ،لتعزيز وصول املستثمرين األجانب
املؤهلين إلى السوق.
في الربع األول لعام  ،8102بلغ إجمالي صافي املشتريات من خالل اتفاقيات مبادلة ومشتريات
املستثمرين األجانب املؤهلين نحو  7,2مليار ريال .وفي الواقع ،شهد مارس أكبر تدفق صافي للمشتريات
املجمعة عن طريق اتفاقيات مبادلة واملستثمرين األجانب املؤهلين ،والتي بلغت  0,2مليار ريال (شكل
 .)01بالنظر إلى املستقبل ،نتوقع استمرار التدفقات من املستثمرين األجانب املؤهلين واتفاقيات
ً
مبادلة والتي شهدناها حتى اآلن خالل عام  ،8102مدعومة بإدراج سوق األسهم السعودي مؤخرا في
مؤشر مورغان ستانلي لألسواق الناشئة.

يقدم برنامج القيادة املالية املزيد من التفاصيل
بشأن كيفية عزم هيئة السوق املالية على زيادة
جاذبية السوق ،بصفة عامة ،بالنسبة للمستثمرين
األجانب...

...وبالفعل تم تنفيذ بعض األهداف املدرجة ضمن
البرنامج.

يقدم برنامج القيادة املالية املزيد من التفاصيل بشأن كيفية عزم هيئة السوق املالية على زيادة
جاذبية السوق ،بصفة عامة ،بالنسبة للمستثمرين األجانب ،وبالفعل تم تنفيذ بعض األهداف
املدرجة ضمن البرنامج .شملت األهداف التي تم تنفيذها ،تبني نموذج تشغيلي جديد في أبريل ،8107
والذي تضمن إدخال نظام التسوية ( T+2التسوية خالل يومي عمل الحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة)
(وللمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ،الرجاء االطالع على تقريرنا بعنوان :التغييرات األخيرة التي
أجرتها هيئة السوق املالية واملرتبطة بتداول ،الصادر في مايو  .)8109إضافة إلى ذلك ،تم إدخال
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للشركات املدرجة في السوق .ويرجح استمرار الجهود األخرى
الرامية إلى زيادة جاذبية السوق للمستثمرين األجانب املؤهلين؛ والتي من ضمنها الهدف املتعلق بزيادة
االلتزام بمعايير الهيئة الدولية للجان األوراق املالية ،وكذلك تعزيز التقارب التنظيمي مع أسواق رأس
املال اإلقليمية.
ً
زيادة عدد املنشآت الصغيرة/والصغيرة جدا املدرجة في سوق األسهم:
اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

ً
زيادة عدد املنشآت الصغيرة والصغيرة جدا املدرجة
كنسبة مئوية من إجمالي الشركات

04

<=09

<=02

<=41

جدول  :4خطوات املشروع الصغير أو املتوسط منذ البداية وحتى اإلدراج في السوق املوازي (نمو)
الشركات الحكومية
السعودية ،ومديري
المحافظ الحرة...الخ

المزيد من النمو
للشركة=
توليد الوظائف،
زيادة المساهمة
في الناتج
المحلي اإلجمالي

المزيد من التمويل

المستثمرين األجانب
المؤهلين
14

تلبية متطلبات هيئة السوق المالية:
القيمة السوقية لألسهم المطروحةتساوي  10مليون لاير على األقل
طرح  20بالمائة من األسهم على 35أو  50مساهماً
البيانات المالية مدققة من قِبلالهيئة العامة للمحاسبين السعوديين
 تعيين شخص مرخص لهأغلبية األسهم يجب أن تكونمملوكة لسعوديين أو مواطنين
خليجيين

برنامج مشاركة
يدفع مبلغ مساو تماماً للمبلغ
الذي يدفعه المستثمر
اإلدراج في
"نمو" بعد
سنة واحدة
من ممارسة
النشاط

نمو الشركة=
خلق وظائف،
والمساهمة
في الناتج
المحلي
اإلجمالي

التمويل

المستثمر
رأس مال استثماري ،أسهم
خاصة ...الخ

البداية
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في فبراير  ،8107أطلقت هيئة السوق املالية بصفة
ً
رسمية سوقا موازية في اململكة...
...ونعتقد أن هذه الخطوة تعتبر القوة املحركة
لتحقيق هذا املؤشر املذكور أعاله.

بالنظر إلى برنامج ”مشاركة“ (أنظر الفقرات أعاله)
ً
و“نمو“ معا...

...يمكننا أن نكتشف التفكير االستراتيجي وراء سياسة
الحكومة في سعيها إليجاد وسيلة للشركات الصغيرة
واملتوسطة تتيح لها الترقي واالنتقال من كيان صغير
ناش ئ إلى شركة كبيرة مدرجة في السوق.

ً
في فبراير  ،8107أطلقت هيئة السوق املالية بصفة رسمية سوقا موازية في اململكة ،ونعتقد أن هذه
الخطوة تعتبر القوة املحركة لتحقيق هذا املؤشر املذكور أعاله .ورغم أن اململكة العربية السعودية هي
ً
أول دولة في منطقة الخليج تطلق سوقا موازية ،إال أن مثل هذه األسواق قائمة منذ سبعينيات القرن
املاض ي في العديد من االقتصادات الناضجة .وأفضل مثال لسوق موازية هو نازداك األمريكي ،الذي
تم إنشاؤه في مطلع سبعينيات القرن املاض ي .وخالل منتصف وأواخر تسعينيات القرن املاض ي،
أطلقت مجموعة من البورصات األوروبية نسختها الخاصة بها من السوق املوازية ،ومنها أيه آي إم
(اململكة املتحدة) ،ونيور ماركت (أملانيا) ،ونوفويو مارش ي (فرنسا).
ً
ً
حققت األسواق املوازية العاملية الكبيرة نجاحا نسبيا ،مما ساعد على نشوء عدد من الشركات
املزدهرة ،التي سعت في نهاية املطاف إلى اإلدراج الكامل في السوق الرئيس ي .وبنفس الطريقة ،فإن
ً
السوق املوازي السعودي (نمو) يمثل أمال للشركات لالنتقال إلى السوق الرئيس ي .وعلى وجه التحديد،
فإنه مع زيادة حجم الشركة املدرجة في (نمو) ،فإن انتقالها إلى السوق الرئيس ي سيؤدي إلى زيادة
مصاحبة في سجلها ،وكذلك زيادة تغطية املحللين ألسهمها ،وكال هذين العاملين ربما يساعدان في
ضمان زيادة الطلب على أسهم تلك الشركة .وبالنظر إلى برنامج مشاركة (أنظر الفقرات أعاله) و(نمو)
ً
معا ،يمكننا أن نكتشف التفكير االستراتيجي وراء سياسة الحكومة في سعيها إليجاد وسيلة للشركات
الصغيرة واملتوسطة تتيح لها الترقي واالنتقال من كيان صغير ناش ئ إلى شركة كبيرة مدرجة في السوق
(جدول ( )4وللمزيد من التفاصيل بهذا الخصوص ،يمكن الرجوع إلى تقريرنا بعنوان :السوق
السعودي املوازي (نمو) الصادر في مارس .)8107
مؤشرات أخرى:

ّ
هناك أربعة مؤشرات أخرى تشكل ما تبقى من ركيزة
”إيجاد سوق مالية متطورة“...

...ومرة أخرى ،رغم أن جميع تلك املؤشرات مستقلة،
إال أن انجازاتها تعتبر تغذية للمؤشرات التي
استعرضناها أعاله.

ّ
هناك أربعة مؤشرات أخرى تشكل ما تبقى من ركيزة ”إيجاد سوق مالية متطورة“ .ومرة أخرى ،رغم
أن جميع تلك املؤشرات مستقلة ،إال أن انجازاتها تعتبر تغذية للمؤشرات التي استعرضناها أعاله.
وبصفة خاصة ،فإن رفع مستوى األصول تحت اإلدارة من  12إلى  00باملائة من الناتج املحلي
اإلجمالي يمكن تسهيله من خالل رفع مستوى القيمة السوقية وكذلك رفع مستوى قيمة التداوالت
ً
للمستثمرين املؤسساتيين .وباملثل ،يمكن أن ينطبق ذلك أيضا على املؤشر املتعلق باإلبقاء على القيمة
السوقية لألسهم الحرة في السوق فوق مستوى  4,باملائة من إجمالي القيمة السوقية .كذلك،
يمكن تحقيق هدف خفض مستوى تركيز السوق ألكبر عشر شركات بالقيمة السوقية من  ,7إلى
 ,,باملائة ،من خالل زيادة عدد الشركات الصغيرة واملتوسطة املدرجة في السوق وكذلك من خالل
ً
برنامج التخصيص الذي تتبناه الحكومة .وأخيرا ،يمكن دعم هدف رفع حصة الحسابات االستثمارية
املفتوحة عن طريق نظام ”أعرف عميلك عبر االنترنت“ من خالل ترقية شركات (الفنتك).
 )0تعزيز وتمكين التخطيط املالي

”تعزيز وتمكين التخطيط املالي“ هو الركيزة الثالثة
واألخيرة في برنامج تطوير القطاع املالي...

...وترتبط معظم املؤشرات املندرجة تحت تلك
الركيزة ،باالستراتيجية الوطنية لالدخار التي لم يتم
نشرها بعد...

...والتي يتوقع أن ّ
توضح كيف سيتم تعزيز وتمكين
التخطيط املالي في اململكة.
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”تعزيز وتمكين التخطيط املالي“ هو الركيزة الثالثة واألخيرة في برنامج تطوير القطاع املالي ،ويالحظ أن
املؤشرات املندرجة تحت هذه الركيزة أضيق (حيث تركز جميعها بشكل خاص على رفع مستوى
ً
املدخرات) ،مما يجعل مستوى الترابط بينها أكثر وضوحا (جدول  .)7وترتبط معظم تلك املؤشرات
باالستراتيجية الوطنية لالدخار التي لم يتم نشرها بعد ،والتي يتوقع أن توضح كيف سيتم تعزيز
وتمكين التخطيط املالي في اململكة (نص مظلل .)7
جدول  :,املؤشرات املندرجة تحت ركيزة ”تعزيز وتمكين التخطيط املالي“
اسم املؤشر

0212

0212

0212

0202

املبلغ اإلجمالي املوجود كمنتجات ادخارية (مليار ريال)

007

047

097

411

عدد األنواع املتاحة من املنتجات االدخارية

4

4

7

2

النسبة املئوية ملدخرات األسر على أساس منتظم

02

02

87

82

نسبة الحسابات املفتوحة من خالل ”أعرف عميلك عبر
االنترنت“ (نسبة مئوية)

-

8

7

01

معدل مدخرات األسر (نسبة من الدخل املتاح لإلنفاق)

9,8

9,4

7,1

7,7
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كما تبين الوثيقة ،يعتبر مستوى االدخار لدى األسرة
ً
السعودية منخفض جدا...

...ويبلغ معدل في اململكة االدخار  8,4باملائة من
الدخل السنوي املتاح لإلنفاق ،فيما يبلغ املتوسط
العالمي  01باملائة...

...ويبدو أن هذا املستوى املنخفض من املدخرات يأتي
نتيجة لعوامل تتصل بالعرض والطلب على ّ
حد
سواء.

ً
كما تبين الوثيقة ،يعتبر مستوى االدخار لدى األسرة السعودية منخفض جدا ،حوالي  8,4باملائة من
الدخل السنوي املتاح لإلنفاق ،فيما يبلغ املتوسط العالمي  01باملائة (شكل  .)00ويبدو أن هذا
املستوى املنخفض من املدخرات يأتي نتيجة لعوامل تتصل بالعرض والطلب على ّ
حد سواء .في جانب
العرض ،وكما تشير الوثيقة ،يبدو أن هناك شهية محدودة من القطاع الخاص (وبصفة خاصة
البنوك) لتعزيز املدخرات التي يتم إيداعها مقابل فائدة .وفي الحقيقة ،تشير خطة برنامج تطوير
القطاع املالي إلى أن اثنين من أكبر البنوك ،وتبلغ حصتهما السوقية املجمعة  70باملائة ،ال يقدمان
ً
حاليا أي منتجات ادخارية.
وربما يكو جزء من االمتناع عن طرح مثل تلك املنتجات مرتبط بحقيقة أن حصة كبيرة من التزامات
ّ
البنوك هي ودائع ادخارية ،ال تدفع عليها البنوك فوائد ،مما يمكن تلك البنوك من اإلبقاء على تكلفة
التمويل لديها منخفضة (شكل  .)08أما من ناحية الطلب ،فإن امتناع بعض األسر السعودية عن
الحسابات التي تتضمن دفع فوائد تتنافى مع الشريعة اإلسالمية ،ربما يفسر كذلك سبب االستخدام
الكثيف للودائع تحت الطلب مقارنة بالودائع الزمنية واالدخارية .وهناك عامل آخر يتصل بجانب
الطلب يسهم في خفض مستوى املدخرات ،ربما يكون ناتج عن انخفاض مستوى الوعي املالي داخل
ً
اململكة .ووفقا للبنك الدولي ،فإن السعودية تتميز بأدنى مستويات الوعي املالي مقارنة بدول شبيهة،
حيث تبلغ نسبة الوعي املالي  01باملائة وسط البالغين.
ً
وإجماال ،يبدو أن وضع برنامج واسع لدعم نمو املدخرات الشخصية ،يجب أن يكون من خالل تحفيز
املستهلكين على االدخار ،وتشجيع البنوك على تقديم منتجات ادخارية جديدة ،ومساعدة املواطنين
على تحسين مستوى ثقافتهم املالية.

ن
هناك ”مبادرتين محوريتين“ منفصلتين ،توضحان
كيفية زيادة مستوى املدخرات في اململكة...

...أوالهما ،ترتبط بإنشاء هيئة وطنية للمدخرات...

مظ  :7م

هناك ”مبادرتين محوريتين“ منفصلتين ،توضحان كيفية زيادة مستوى املدخرات في اململكة .أوالهما،
ترتبط بإنشاء هيئة وطنية للمدخرات .هذه املبادرة يتوقع أن تكون برنامج ملدخرات األفراد ،قائمة
بذاتها ومدعومة من ِّقبل الحكومة ،وهدفها هو تشجيع املدخرات الشخصية في اململكة .وتتألف من
اآلتي:




تصميم وتطوير محفظة تناسب برامج مدخرات األفراد (كاملدخرات الشخصية ،والصكوك)،
ويتم توزيعها عبر القنوات املباشرة وعبر البنوك.
برامج مدخرات وزارة املالية أو برامج مدخرات مرخصة مدعومة بضمانات من وزارة املالية.
تمكين العمالء األفراد من االدخار من خالل منتجات تضمنها الحكومة بصورة غير مباشرة.

شكل  :11مقارنة معدالت مدخرات األسرة في اململكة بالدول األخرى
(نسبة مئوية من الدخل املتاح لإلنفاق لدى األسرة ،عام )0214

شكل  :10معظم مطلوبات البنوك هي ودائع تحت الطلب وال يتقاض ى
عليها املودعين أي فوائد
ودائع تحت الطلب

ودائع منية وادخارية
ن بة م وية

المملكة
إيطاليا
كندا
الواليات المتحد
هولندا
كوريا
النروي
أستراليا
ألمانيا
السويد
سويسرا
ال ند
الصين

1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0

م يار

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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ً
وتركز ”املبادرة املحورية“ الثانية ،على إنشاء هيئة للوعي املالي ،وأيضا هي كيان حكومي مستقل بذاته،
ويكون هدفها تحسين الوعي والتثقيف املالي .وتتكون من اآلتي:

...وثانيتهما ،تركز على إنشاء هيئة للوعي املالي.





تنسيق وقيادة نظام للوعي املالي في جميع أنحاء اململكة ،ويشمل جميع املؤسسات التي لها
عالقة بالتثقيف املالي.
إعداد املحتوى املناسب للوعي املالي.
إيجاد هيئة يتم تمويلها من ضرائب تفرض على صناعة الخدمات املالية.

تط ا ر ية 0232
تشكل التزامات عام  8181املشار إليها أعاله ،األساس
الذي ُبنيت عليه تطلعات رؤية  8101واملندرجة تحت
برنامج تطوير القطاع املالي.

رغم أن الوثيقة توضح كيفية تحقيق كل واحدة من
تلك التطلعات...

...من خالل إلقاء نظرة شاملة على استراتيجية تنفيذ
البرنامج...

...إال أن التطلعات تم شرحها بالتفصيل من خالل
عدد من املبادرات.

تشكل التزامات عام  8181املشار إليها أعاله ،األساس الذي ُبنيت عليه تطلعات رؤية  8101واملندرجة
تحت برنامج تطوير القطاع املالي .ورغم أن الوثيقة توضح كيفية تحقيق كل واحدة من تلك
التطلعات ،من خالل إلقاء نظرة شاملة على استراتيجية تنفيذ البرنامج ،إال أن التطلعات تم شرحها
بالتفصيل من خالل عدد من املبادرات (جدول  .)9وسنسلط الضوء في الفقرات التالية على
االستراتيجية الرئيسية تحت كل هدف من أهداف رؤية :8101
تمكين املؤسسات املالية من دعم نمو القطاع الخاص
 تعزيز عمق واتساع الخدمات واملنتجات املالية ّ
املقدمة
 فتح القطاع أمام شركات (الفنتك) ،وإزالة العقبات التي تعيق نمو شركات التمويل ،وفتح
التمويل أمام الشركات الصغيرة واملتوسطة ،وزيادة انتشار نظام الرهن العقاري.
 إنشاء بنية تحتية مالية مبتكرة
 تنفيذ استراتيجية الدفع الرقمي املتكامل للتحول إلى مجتمع غير نقدي ،وجعل عملية ”أعرف
عميلك“ تتم عبر االنترنت ،وتنفيذ معالجة رقمية شاملة في البنوك.
 إدارة املخاطر من خالل قطاع تأمين مزدهر
 تعزيز البيئة التنظيمية الحالية ،لقيادة االندماج وتقوية امليزانيات العمومية.
 تعزيز قدرات املوهوبين
 تعزيز القدرات املهنية والفنية للمواهب املوجودة ،من خالل إنشاء أكاديمية القطاع املالي.

جدول  :2الركائز االستراتيجية لرؤية  0202املنضوية تحت برنامج تطوير القطاع املالي
الهدف
الركيزة

تعزيز عمق واتساع الخدمات واملنتجات املالية ّ
املقدمة
تمكين املؤسسات املالية من دعم إنشاء بنية تحتية مالية مبتكرة
نمو القطاع الخاص
إدارة املخاطر من خالل قطاع تأمين مزدهر
تعزيز قدرات املوهوبين
تسهيل زيادة رأس املال بواسطة الحكومة والقطاع الخاص
توفير منصة فعالة لتشجيع االستثمار وتنويع قاعدة املستثمرين
ضمان تشكيل سوق مالية متقدمة
توفير بنية تحتية آمنة وشفافة (املحافظة على استقرار األسواق املالية)
تعزيز قدرات وإمكانيات املشاركين في السوق
تحفيز ودعم الطلب املستدام على برامج االدخار
قيادة عملية توسيع منتجات وقنوات االدخار املوجودة في السوق
ترقية وتطوير التخطيط املالي
تحسين وتعزيز منظومة االدخار
تعزيز الوعي املالي
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ضمان تشكيل سوق مالية متقدمة

ً
وأخيرا ،نتيجة لضخامة حجم التمويل املطلوب
لتنفيذ مختلف املشاريع واالستثمارات بموجب رؤية
...8101

...فإن السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله تحقيق
التطلعات االقتصادية لزيادة حجم االقتصاد
السعودي إلى ثالثة أضعاف بحلول عام  ،8101هو
إيجاد قطاع مالي متطور وحديث وشامل.

 تسهيل زيادة رأس املال بواسطة الحكومة والقطاع الخاص
 تعميق السيولة في أسواق األسهم والدين ،وزيادة تنويع املصادر البديلة للتمويل املتاح.
 توفير منصة فعالة لتشجيع االستثمار وتنويع قاعدة املستثمرين
 وضع استراتيجيات استثمارية وتجارية ،من خالل إدخال املشتقات املالية.
 إقامة روابط تجارية مشتركة مع أسواق متطورة مختارة ،لتوفير الوصول عن بعد لألسواق
السعودية بهدف جذب السيولة األجنبية.
 توفير بنية تحتية آمنة وشفافة
 تعزيز األمن اإللكتروني لضمان استقرار وسالمة البنية التحتية.
 ترقية نموذج إجراءات ما بعد التجارة وإدارة املخاطر.
 تعزيز قدرات وإمكانيات املشاركين في السوق
 إنشاء هيئة رقابية لإلشراف على مكاتب املراجعة الخاصة بالشركات املدرجة في سوق األسهم
لضمان االلتزام بأعلى معايير اإلفصاح والشفافية.
 تطوير وترقية التخطيط املالي كجزء من االستراتيجية الوطنية لالدخار.
ترقية وتطوير التخطيط املالي
 تحفيز ودعم الطلب املستدام على برامج االدخار
 إنشاء هيئة وطنية لالدخار تقوم بتوزيع منتجات مدخرات األفراد املدعومة من الحكومة (مثال
صكوك االدخار).

لذلك ،وكما جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي،
فإن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع املالي ليصبح
ً
قطاعا للخدمات املالية يتسم بالتنوع والفعالية
الكبيرة...

 قيادة عملية توسيع منتجات وقنوات االدخار املوجودة في السوق
 إعداد منتجات تتعلق باالحتياجات األساسية (كامتالك املساكن ،والتقاعد ،والتعليم).
 تشجيع عملية توزيع بعض برامج االستثمار الجماعي من خالل الهيئات غير املرخص لها،
وتسهيل الوصول إلى منتجات االدخار املصرفية.
 تحسين وتعزيز منظومة االدخار
 البحث عن تقديم حوافز للبنوك لجذب الودائع طويلة األجل.
 تعزيز الوعي املالي
ّ
 تشجيع إنشاء ”هيئة للوعي املالي“ تكرس جهدها للتثقيف املالي.

ً
...حتى يصبح قادرا على دعم تطوير االقتصاد الوطني،
من خالل تحفيز االدخار ،والتمويل ،واالستثمار
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ً
وأخيرا ،نتيجة لضخامة حجم التمويل املطلوب لتنفيذ مختلف املشاريع واالستثمارات بموجب رؤية
 ،8101فإن السبيل الوحيد الذي يمكن من خالله تحقيق التطلعات االقتصادية لزيادة حجم
االقتصاد السعودي إلى ثالثة أضعاف بحلول عام  ،8101هو إيجاد قطاع مالي متطور وحديث
وشامل .لذلك ،وكما جاء في وثيقة برنامج تطوير القطاع املالي ،فإن البرنامج يسعى إلى تطوير القطاع
ً
ً
املالي ليصبح قطاعا للخدمات املالية يتسم بالتنوع والفعالية الكبيرة ،حتى يكون قادرا على دعم تطوير
االقتصاد الوطني ،من خالل تحفيز االدخار ،والتمويل ،واالستثمار.

يوليو 8302

إخالء املسؤولية
ما لم يشر بخالف ذلك ،ال يسمح إطالقا بنسخ أي من املعلومات الواردة في هذه النشرة جزئيا أو كليا دون
الحصول على أذن تحريري مسبق ومحدد من شركة جدوى لالستثمار.
البيانات الواردة في هذا التقرير تم الحصول عليها من برنامج التوازن املالي ،وتداول ،والهيئة العامة للمنشآت
الصغيرة واملتوسطة ،وصندوق التنمية الصناعية السعودي ،وصندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ،ووزارة
املالية ،ورويترز ،وبلومبيرج ،وإدارة معلومات الطاقة ،وأوبك ،ما لم تتم اإلشارة لخالف ذلك.
لقد بذلت شركة جدوى لالستثمار جهدا كبيرا للتحقق من أن محتويات هذه الوثيقة تتسم بالدقة في كافة
األوقات .حيث ال تقدم جدوى أية ضمانات أو ادعاءات أو تعهدات صراحة كانت أم ضمنا ،كما أنها ال تتحمل
أية مساءلة قانونية مباشرة كانت أم غير مباشرة أو أي مسئولية عن دقة أو اكتمال أو منفعة أي من املعلومات
التي تحتويها هذه النشرة .ال تهدف هذه النشرة إلى استخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو
خيار أو مشورة التخاذ أي إجراء/إجراءات في املستقبل.
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