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نطاق برنامج تطوير القطاع المالي

وصف برنامج تطوير القطاع المالي أ( 

أهداف رؤية 2030 ذات العالقة المباشرة بالبرنامج ب( 

أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة ج( 
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نطاق برنامج تطوير القطاع المالي  .1

أ( وصف برنامج تطوير القطاع المالي

بتاريــخ 1438/7/21ه الموافــق 2017/4/24م أطلــق مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة عشــرة برامــج تنفيذيــة 
لتحقيــق رؤيــة 2030، مــن أبرزهــا برنامــج تطويــر القطــاع المالــي، الــذي ســيدعم تنميــة االقتصــاد الوطنــي ويســاهم 

فــي تحقيــق أهــداف البرامــج األخــرى للرؤيــة.

ــع مصــادر  ــي وتنوي ــة االقتصــاد الوطن ــوع وفاعــل، لدعــم تنمي ــي متن ــر قطــاع مال يتمحــور دور البرنامــج فــي تطوي
ــر  ــر وتعميــق مؤسســات القطــاع المالــي، وتطوي ــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، مــن خــالل تطوي الدخــل، وتحفي
الســوق الماليــة الســعودية، لتكويــن ســوٍق ماليــة متقدمــة، بمــا ال يتعــارض مــع األهــداف االســتراتيجية للحفــاظ 

علــى اســتقرار ومتانــة القطــاع المالــي.

أهداف رؤية 2030 ذات العالقة المباشرة ببرنامج تطوير القطاع المالي  ب( 
 

انطالقــًا مــن مبــدأ اقتصــاد مزدهــر ووطــن طمــوح، اللذيــن يندرجــان ضمــن محــاور رؤيــة 2030، انبثــق عــن برنامــج 
تطويــر القطــاع المالــي ثالثــة أهــداف رئيســة، هــي:

الهدف األول: تطوير سوق مالية متقدمة
الهدف الثاني: تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص

الهدف الثالث: تعزيز وتمكين التخطيط المالي )االدخار، وما إلى ذلك(

المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

تعزيز القيم اإلنسانية والهوية الوطنية

مجتمع حيوي 

اقتصاد مزدهر 

وطن طموح 

تنمية مساهمة القطاع 
الخاص في االقتصاد

تسهيل ممارسة األعمال (الجوانب 
التنظيمية بشكل رئيس)

تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع تعظيم القيمة المحققة في قطاع الطاقة تمكين حياة عامرة وصحية
الخاص

خصخصة خدمات حكومية محددة إطالق قدرات القطاعات غير النفطية الواعدةتنمية وتنويع االقتصاد

زيادة معدالت التوظيف
تعظيم أصول ودور صندوق االستثمارات العامة 

تطوير سوق مالية متقدمة كمحرك للنمو

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالميتعزيز فاعلية الحكومة 
تمكين المؤسسات المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

تمكين المسؤولية االجتماعية 
تعميق اندماج االقتصاد السعودي في 

جذب االستثمار األجنبي المباشر المنظومة  اإلقليمية والعالمية 

تنمية الصادرات غير النفطية 

رفع مستوى تحمل المواطن 
للمسؤولية

تمكين الشركات من المساهمة االجتماعية

تمكين تحقيق أثر أكبر للقطاع الربحي

إنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل 
المدن االقتصادية

تعزيز وتمكين التخطيط المالي

تشجيع العمل التطوعي

1

2

3

4

5

6

أهداف1 البرنامج المرتبطة باألهداف االستراتيجية لرؤية 2030

1(  موقع رؤية 2030

)جدول رقم 1 (
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ج( أهداف المستوى الثالث ذات العالقة غير المباشرة

يســاهم برنامــج تطويــر القطــاع المالــي،  وبشــكل غيــر مباشــر، فــي دعــم تحقيــق )19( هدفــًا إضافيــًا مــن األهــداف 
االســتراتيجية لرؤيــة 2030.

1. زيادة القيمة المتحققة من قطاع التعدين 
    واالستفادة منها.

تنمية االقتصاد الرقمي.  .2
توطين الصناعات الواعدة.  .3
توطين الصناعة العسكرية.  .4

تطوير قطاع التجزئة.  .5
6.  تحرير األصول المملوكة للدولة أمام القطاع 

الخاص.
7.  رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات غير 

النفطية.
تطوير قطاع السياحة.  .8

خصخصة خدمات حكومية محددة.  .9
ا لدفع بمسيرة التعاون بين دول مجلس التعاون   .10

الخليجي.

تطوير العالقات االقتصادية اإلقليمية.  .11
تطوير العالقات االقتصادية مع الشركاء العالميين.  .12

13.  دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز ريادتها عالميًا.
14.  تطوير الشركات المحلية الواعدة إلى شركات رائدة 

عالميًا.
15.  زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج 

الطاقة.
16. جذب االستثمار األجنبي المباشر.

17.  زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
االقتصاد.

18.  إتاحة فرص تملك السكن المالئم لألسر السعودية.
19. دعم نمو القطاع غير الربحي.



الفصل
الثاني 
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تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي

التزامنا في 2020 أ( 

طموحنا في 2030  ب( 

مؤشرات ومستهدفات البرنامج ج(  
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تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي  .2

التزامنا في 2020 أ( 

حــدد البرنامــج مجموعــة مــن االلتزامــات لتحقيقهــا بحلــول العــام 2020م، وستشــكل هــذه االلتزامــات أساســًا 
.2030 لتحقيــق طموحــات 

أواًل، لضمــان تحقيــق النمــو المطلــوب فــي قطــاع الخدمــات الماليــة، يلتــزم البرنامــج بزيــادة إجمالــي حجــم األصــول 
الماليــة إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي لتبلــغ 201% بحلــول العــام 2020م، مقارنــًة مــع 192% المســجلة فــي العــام 

2016م. 

ثانيــًا، مــن أجــل زيــادة تنويــع هيــكل قطــاع الخدمــات الماليــة، يلتــزم البرنامــج بزيــادة حصــة أصــول أســواق رأس المــال 
ــن القائمــة المســجلة فــي الســوق( مــن 41% فــي  ــة وإصــدارات الدي ــي القيمــة الســوقية لألســهم المحلي )إجمال
العــام 2016م إلــى 45% بحلــول العــام 2020م. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســيبدأ قطــاع الخدمــات الماليــة َفْتــَح أبوابــه 

أمــام الجهــات الفاعلــة الناشــئة )كشــركات التقنيــة الماليــة( لتحفيــز االبتــكار والنمــو.

ثالثــًا، مــن أجــل تعزيــز طموحــات شــمولية قطــاع الخدمــات الماليــة، يلتــزم البرنامــج بزيــادة حصــة تمويــل المنشــآت 
الصغيــرة والمتوســطة فــي البنــوك مــن 2% فــي الوقــت الراهــن إلــى 5% بحلــول العــام 2020م. وعلــى نحــو 
مماثــل، ســترتفع حصــة الرهــون العقاريــة فــي التمويــل المصرفــي إلــى 16% بحلــول العــام 2020م مقارنــًة بـــ %7 

فــي العــام 2016م.

ــادة  ــر النقــدي، يلتــزم البرنامــج بزي ــدًا المجتمــع غي رابعــًا، لهــدف تحقيــق الطموحــات ذات الصلــة بالرقمنــة، وتحدي
ــول العــام 2020م.  ــى 28% بحل ــة مــن 18% فــي العــام 2016م إل ــر النقدي حصــة المعامــالت غي

أخيــرًا، مــن أجــل ضمــان االســتقرار المالــي الشــامل لقطــاع الخدمــات الماليــة، يلتــزم البرنامــج بشــكل تــام بالمعاييــر 
ــة  ــة والمنظمــة الدولي ــك التســويات الدولي ــات بن ــك متطلب ــي، بمــا فــي ذل ــة باالســتقرار المال ــة ذات الصل الدولي

ــة. ــات األوراق المالي لهيئ
التزامنا في 2020 ب( 
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ب( طموحنا في 2030

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى خلــق قطــاع مالــي مزدهــر يكــون بمثابــة عامــل تمكيــن رئيــس لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030. 
ومــن المتوقــع أن يســجل القطــاع نمــوًا كافيــًا بحلــول العــام 2030م، مــا يســاهم فــي تحقيــق أهــداف الرؤيــة، ويوفــر 
مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات مــن خــالل الجهــات الفاعلــة التقليديــة والناشــئة حديثــًا. وســيمنح البرنامــج 
كل مواطــن فرصــة الوصــول إلــى نظــام مالــي شــامل، يحقــق درجــة عالية مــن الرقمنة، ويحافــظ على االســتقرار المالي.

 
أواًل، مــن حيــث الحجــم، ُيتوقــع أن يســهم  القطــاع المالــي فــي نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســب  عاليــة، ويــؤدي 
ذلــك إلــى زيــادة حجــم القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وإلــى تقليــل االعتماد علــى قطاع النفــط  والقطاع 

الحكومــي بمــا يتماشــى مــع أهــداف رؤيــة 2030. 

ثانيًا، ُيتوقع أن يمر القطاع بتغير جذري من حيث التنوع. فمن جهة، ســترتفع حصة أصول أســواق رأس المال كنســبة 
مئويــة مــن األصــول الماليــة )إجمالــي القيمــة الســوقية المحلية وإصــدارات الدين القائمة المســجلة في الســوق(. ومن 
جهــة أخــرى، ســيفتح القطــاع أبوابــه أمــام الجهــات الفاعلــة الناشــئة )كشــركات التقنية الماليــة( لدفع االبتكار والمنافســة 

بحلول العــام 2030م.

ثالثــًا، ُيتوقــع أن يتحســن القطــاع بشــكل ملحــوظ فــي تحقيــق الشــمولية المالية، وذلك عبــر مجالين، إذ يهــدف البرنامج 
ــة  ــل األصــول اإلنتاجي ــو تموي ــداث تحــول نح ــى إح ــن، وإل ــن البالغي ــة بي ــك الحســابات المصرفي ــادة نســبة تمل ــى زي إل
التمويليــة، مثــل إقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والرهــون العقاريــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ســترتفع حصــة تمويــل 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وحصــة الرهــون العقاريــة فــي التمويــل المصرفــي.

رابعــًا،  يســاهم البرنامــج فــي تطويــر البنيــة التحتيــة الرقميــة للوصــول إلــى مجتمــع غير نقــدي. وبناًء على ذلك، ســترتفع 
حصــة العمليــات غيــر النقديــة، مــا يوفــر تجربــة متميزة للعمــالء ويحقق كفاءة تشــغيلية أعلى. 

وأخيــرًا، يهــدف البرنامــج إلــى الحفــاظ على االســتقرار المالي. وســيضمن ذلك اســتدامة القطاع بشــكل عــام على المدى 
الطويــل، واســتمرار تمكينــه للقطــاع المالــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف، ُصمــم البرنامــج ليتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 
لالســتقرار المالــي، بمــا فــي ذلــك متطلبــات بنــك التســويات الدوليــة والمنظمــة الدوليــة لهيئــات األوراق الماليــة.
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نسبة أصول القطاع المالي
إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

ECM حصة سوق األسهم
DCM وسوق أدوات الدين

في القطاع المالي (%)

عدد البالغين الذين لديهم حساب
مصرفي (%)

حصة المعامالت غير النقدية 
(% من إجمالي المعامالت)

األساس المنطقي

ُمخرج من "نموذج التمويل الخاص ببرنامج تحقيق الرؤية لتطوير القطاع المالي" بناًء على افتراضات 
القطاع المالي المتفق عليها مع مؤسسة النقد العربي السعودي

 مخرج من "نموذج التمويل الخاص ببرنامج تحقيق الرؤية لتطوير القطاع المالي" بناًء على افتراضات
القطاع المالي المتفق عليها مع مؤسسة النقد العربي السعودي

بناء على افتراض النمو الخطي لتحقيق مستهدف العام 2030م

بناًء على تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي؛ مع نمو خطي من المعدل الحالي إلى مستهدف العام 2030م

مستوى 2016م

192% (4.7 تريليون ريال سعودي)

41% (1.9 تريليون ريال سعودي)

%74

%18

التزامات 2020م

201% (6.3 تريليون ريال سعودي)

45% (2.68 تريليون ريال سعودي)

%80

%28

1) يمثل هذا المؤشر اإلقراض من المصارف ومؤسسات االئتمان المتخصصة؛ والقيمة السوقية لألسهم والديون المسجلة في السوق المالية؛ يقسم الرقم الكامل على 6,3 تريليون من الناتج 
المحلي االجمالي في العام 2020. 2) ُحددت أسواق رأس المال بناًء على القيمة السوقية لسوق األسهم بما في ذلك القيمة السوقية من برنامج تحقيق الرؤية الخاص بالخصخصة وهي تشجع 
القطاع الخاص على إدراج الشركات. 3) ُحددت أسواق أدوات الدين بناًء على الدين المسجل في سوق األسهم، بما فيه إصدارات مكتب إدارة الدين العام، وإعادة التمويل من شركة إعادة التمويل 
العقاري السعودية، والدين الناتج عن طلبات المدخرات الوطنية والمصارف والفجوة التمويلية المتبقية - يستند الرقم الكامل إلى أصول القطاع المالي بقيمة 13,34 تريليون ريال في العام 2030. 

4) عدد البالغين (15 سنة فأكثر) الذين يملكون حسابًا مصرفيًا نشطًا واحدًا على األقل. 5) عدد المعامالت بالبطاقات والمعامالت الكهربائية واإللكترونية المباشرة ومعامالت مركز المقاصة. 
المصدر: اإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي 2016، تقرير االستقرار المالي لمؤسسة النقد العربي السعودي 2017، استراتيجية الشمول المالي 2017-2020، البنك الدولي، 

تحليل مجموعة بوسطن االستشارية.

نسبة أصول القطاع المالي1
إلى الناتج المحلي اإلجمالي (%)

 ECM حصة سوق األسهم
 DCM وسوق أدوات الدين

في القطاع المالي (%)

عدد البالغين الذين لديهم حساب
مصرفي4 (%)

حصة المعامالت غير النقدية5
(% من إجمالي المعامالت)

2
3

التزامات 2020 على مستوى البرنامج

)جدول رقم 3 (

)جدول رقم 2 (
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ج( مؤشرات ومستهدفات البرنامج

I. تحديد مستوى الطموحات 

يتطلــب تحقيــق األهــداف والطموحــات الخاصــة بالرؤيــة إحــداث تغييــر جــذري فــي هيكليــة وحجــم االقتصــاد 
الســعودي الحالــي. وفــي المراحــل القادمــة، تتطلــع الرؤيــة 2030 إلــى تقليــل اعتمــاد المملكــة العربيــة الســعودية 
علــى قطــاع النفــط، وتعزيــز تنميــة القطــاع الخــاص لهــدف تحفيــز االقتصــاد المحلــي. وتوقعــت تقديــرات وزارة 
االقتصــاد والتخطيــط مضاعفــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي الســعودي إلــى ثالثــة أضعــاف بحلــول العــام 2030م إلــى 

ــال ســعودي كمــا فــي العــام1 2016 م. ــل 2.4 تريليــون ري ــال ســعودي مقاب ــر مــن 6 تريليــون ري أكث

وألجــل مضاعفــة حجــم االقتصــاد ثــالث مــرات، البــد مــن اســتيفاء متطلبــات تمويليــة كبيــرة لتوفيــر التمويــل 
الكافــي للمشــاريع واالســتثمارات المطلوبــة للرؤيــة. وبنــاء علــى ذلــك، تــم إجــراء تقييــم مفصــل للمتطلبــات مــن 
أصــول التمويــل؛ لتحديــد حجــم الفجــوة التمويليــة التــي يلــزم معالجتهــا مــن خــالل المبــادرات المحوريــة، واســتخدام 

منهجيــن مختلفيــن علــى النحــو التالــي:

•  منهجيــة المقارنــة المعياريــة: تســعى هــذه المنهجيــة إلــى تحليــل العالقــة التاريخيــة بيــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي 
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــة للتطلعــات االقتصادي ــدان ذات الســمات المماثل ــي للبل ــة للقطــاع المال واألصــول األولي
الســعودية فــي العــام 2030م، وتســتخدم هــذه المنهجيــة لتحديــد حجــم القطــاع المالــي المطلــوب فــي المملكــة 

وفقــًا للناتــج المحلــي اإلجمالــي المتوقــع. 

• منهجيــة تحليــل القطاعــات: تســعى هــذه المنهجيــة إلــى تحليــل العالقــة التاريخيــة بيــن القطــاع الحكومــي وقطــاع 
النفــط والقطــاع الخــاص ومتطلبــات التمويــل المســتقبلية للقطاعــات المؤسســية فــي المملكــة فــي عــام 2030. 
وتضــع المنهجيــة افتراضــات إضافيــة بشــأن التحــوالت الهيكليــة فــي طبيعــة التمويــل بقطــاع النفــط والقطــاع 

الحكومــي.

مساهمة برنامج تحقيق الرؤية في مؤشرات االقتصاد الكلي  .II

ــم  ــة، ت ــة فــي وزارة االقتصــاد والتخطيــط ووزارة العمــل والشــؤون االجتماعي مــن خــالل العمــل مــع الفــرق المعني
ــرًا ببرنامــج تحقيــق الرؤيــة الحالــي. ــر تأث تحديــد وتقييــم مؤشــرات االقتصــاد الكلــي األكث

واألهــم مــن ذلــك، ينبغــي التركيــز علــى طبيعــة برنامــج تحقيــق الرؤيــة الحالــي كعامــل تمكيــن رئيــس لبرامــج تحقيــق 
الرؤيــة األخــرى ورؤيــة 2030 علــى نطــاق أوســع. وعلــى الرغــم مــن أن مســاهمة قطــاع الخدمــات المالية فــي مختلف 
مؤشــرات االقتصــاد الكلــي المذكــورة أدنــاه قــد ال تكــون مرتبطــة ارتباطــًا مباشــرًا، إال أن تطويــر هــذا القطــاع القائــم 

وتقويتــه ُيعــد حجــر الزاويــة لتمكيــن وتطويــر االقتصــاد الســعودي والطموحــات المحــددة فــي رؤيــة 2030.

1( سنة اإلعداد والتخطيط.  
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مؤشرات االقتصاد الكلي

األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشر

الناتج المحلي 
0.2%“-”“-”“-”اإلجمالي %

الدوافع الرئيسة تشمل ائتمان القطاع 
الخاص، وتنمية الرسملة اإلجمالية لسوق 

األسهم لهدف توفير التمويل المناسب 
لتطلعات رؤية 2030.

التوظيف في 
القطاع الخاص، 

عدد الوظائف 
200400800“-”اإلضافية

الدوافع الرئيسة تشمل تأسيس شركات 
التقنيات المالية، ونمو إدارة األصول، ونمو 

قطاع التأمين. في إطار عوامل الرقمنة 
بمجال الخدمات المالية، لن يمثل قطاع 

األعمال المصرفية دافعًا رئيسًا للتوظيف. 
سيحافظ البرنامج أيضًا على مستوى 

التوطين داخل القطاع.

المساهمة 
في المحتوى 

المحلي،مليار ريال 
سعودي

العامل األساسي هو النقد المتبقي في 43.547.150.7“-”
المملكة.

إيرادات غير نفطية 
إضافية، مليار ريال 

سعودي
من خالل إحتساب الضرائب والزكاة المترتبة 0.220.430.75“-”

على نمو أرباح القطاع.

االستثمار غير 
الحكومي

”-“”-“”-“”-“

يعتقد البرنامج أن االستثمار غير الحكومي 
متواضع حيث أن االستثمارات الراهنة 
للقطاع ستكون كافية لدفع تطلعات 

البرنامج )أي أنه ال توجد استثمارات مالية 
إضافية بسبب البرنامج(.

ميزان المدفوعات، 
مليار ريال سعودي

”-“”-“”-“”-“

يعتقد البرنامج أن ميزان المدفوعات 
متواضع، حيث أن البنية التحتية التقنية 

الحالية والمخطط لها للقطاع ستكون كافية 
لتعزيز أهداف البرنامج )أي أنه ال توجد 

واردات جوهرية إضافية بسبب البرنامج(.

معدل االستهالك 
)%(

”-“”-“”-“%96

في إطار التعزيز المحقق بصورة رئيسة 
بسبب نمو االئتمان، يهدف البرنامج إلى 

تحويل نظام التمويل من مرحلة االستهالك 
إلى التمويل األكثر إنتاجية، ومن ثم يتم 

الخفض النسبي في معدالت االستهالك. 

معدل التضخم 
نمو الودائع كعامل أساسي للمساهمة في %0.79“-”“-”“-”)%(

نمو قاعدة االحتياطي المالي/النقدي.

)جدول رقم 4(
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مؤشرات البرنامج
األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشر

نسبة أصول 
القطاع المالي  

إلى الناتج المحلي 
اإلجمالي )٪(

%192%196%198%201

ُمخرج من "نموذج التمويل الخاص ببرنامج 
تحقيق الرؤية لتطوير القطاع المالي" بناًء 

على افتراضات القطاع المالي المتفق 
عليها مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

حصة سوق 
  )ECM( االسهم

وسوق أدوات 
الدين DCM( ( في 
القطاع المالي )%(

%41%42%43%45

مخرج من "نموذج التمويل الخاص ببرنامج 
تحقيق الرؤية لتطوير القطاع المالي" بناًء 

على افتراضات القطاع المالي المتفق 
عليها مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

عدد البالغين الذين 
لديهم حساب 

مصرفي
%74%77%79%80

مستهدف مفترض للعام 2030 قدره 
90%، مع نمو خطي )أسرع بقليل قبل 

.)2020

حصة المعامالت 
غير النقدية كنسبة 

من إجمالي 
المعامالت)%(

%18%23%25%28
بناًء على تقديرات مؤسسة النقد العربي 

السعودي؛ مع نمو خطي من المعدل 
الحالي إلى مستهدف العام 2030.

III مؤشرات البرنامج

)جدول رقم 5(
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مؤشرات على مستوى كل ركيزة 
الركيزة 

األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشراالستراتيجية

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

إجمالي األقساط 
المكتتبة إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي غير 
النفطي )%(

%2.1%2.5%2.7%2.9

 فرض التأمين اإللزامي.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

عدد الجهات الفاعلة في 
3“-”“-”“-”مجال التقنية المالية 

قياس دولي وبيانات 
مؤسسة النقد.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

قروض المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

كنسبة مئوية من 
قروض البنوك )٪(

%2%2%3%5

إنشاء منظومة مقترحة 
لتحفيز المصارف على 

تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة )بما يتماشى 

مع القياس الدولي(.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

قيمة تمويل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

عبر أدوات حقوق 
الملكية الخاصة/رأس 

المال الجريء، مليار ريال 
سعودي

”-“”-“1323

إنشاء منظومة مقترحة قبل 
تحفيز القطاع المالي على 
تمويل المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة في تأمين 

الحياة للفرد،
ريال سعودي

33353740
بناًء على تقرير سوق التأمين 
السعودية لمؤسسة النقد، 

.2016

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

نسبة تغطية أنواع 
38% التأمين )٪(

)الصحي(
 %45

)المركبات(

 %40
)الصحي(
 %55

)المركبات(

 %42
)الصحي(
 %65

)المركبات(

 %45
)الصحي(
 %75

)المركبات(

التأمين الصحي: تنفيذ 
التأمين على الشركات 

الصغيرة والمتوسطة ذات 
نسب التغطية المنخفضة

تأمين المركبات: بافتراض 
أن تأمين المركبات اإللزامي 
يشمل جميع المركبات في 

المملكة.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

حصة المعامالت غير 
النقدية كنسبة من 

28%25%23%18%إجمالي المعامالت )٪(

بناًء على تقديرات مؤسسة 
النقد العربي السعودي؛ مع 

نمو خطي من المعدل الحالي 
إلى مستهدف العام 2030.

تمكين المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع الخاص

الرهون العقارية 
المستحقة، مليار ريال 

290304368502سعودي

تلبية االحتياجات السكنية 
للمواطنين السعوديين. 

تم تحديد المؤشر من قبل 
برنامج اإلسكان.

تطوير سوق مالية 
متقدمة

القيمة السوقية 
)األسهم وأدوات الدين( 
كنسبة مئوية من الناتج 

<=85%<=83%<=81%78%المحلي اإلجمالي )%(

مخرج من "نموذج التمويل 
الخاص ببرنامج تحقيق الرؤية 

لتطوير القطاع المالي" 
بناء على افتراضات القطاع 

المالي المتفق عليها مع 
مؤسسة النقد العربي 

السعودي وهيئة السوق 
المالية. 

)جدول رقم 6(



17

الركيزة 
األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشراالستراتيجية

تطوير سوق مالية 
متقدمة

األصول المدارة كنسبة 
من الناتج المحلي 

اإلجمالي )%(
%12%15=>%18=>%22=>

خط األساس وتقديرات لعام 
2020م من تقرير استراتيجية 

هيئة السوق المالية، مع 
استخدام عينة مختارة من 
األسواق الناشئة لتحديد 

التزامات 2020م وطموحات 
2030م.

تطوير سوق مالية 
متقدمة

نسبة التركز في السوق 
ألكبر 10 شركات بحسب 

55%56%56%57%القيمة السوقية )%(

اعتمادًا على مناقشة 
المواءمة مع هيئة السوق 

المالية؛ واالفتراض بأن 
النمو خطي بين 2016م 

و2020م.

تطوير سوق مالية 
متقدمة

حجم تداول المستثمر 
المؤسسي كنسبة من 

إجمالي حجم التداول 
)%(%18%19=>%19=>%20=>

خط األساس وتقدير لعام 
2020م من تقرير استراتيجية 

هيئة السوق المالية، مع 
استخدام عينة مختارة من 
األسواق الناشئة لتحديد 

التزامات 2020م وطموحات 
2030م.   

تطوير سوق مالية 
متقدمة

نسبة ملكية 
المستثمرين األجانب 

من إجمالي القيمة 
<=15%<=10%<=5%4%السوقية لألسهم )%(

خط األساس وتقدير لعام 
2020م من تقرير استراتيجية 

هيئة السوق المالية، مع 
استخدام عينة مختارة من 
األسواق الناشئة لتحديد 

التزامات 2020م وطموحات 
2030م.   

تطوير سوق مالية 
متقدمة

عدد المنشآت متناهية 
الصغر والصغيرة 

المدرجة كنسبة من 
إجمالي عدد الشركات 

المدرجة )%(

 %34%36=>%39=>%40=>

اعتمادًا على مناقشة 
المواءمة مع هيئة السوق 

المالية؛ واالفتراض بأن 
النمو خطي بين 2016م 

و2020م.

تطوير سوق مالية 
متقدمة

نسبة حسابات االستثمار 
التي تم فتحها عبر 

إجراءات “اعرف عميلك” 
اإللكتروني )%(

”-“”-“%5%10

معايير عالمية.

)جدول رقم 7(
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الركيزة 
األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشراالستراتيجية

تطوير سوق 
مالية متقدمة

الحد األدنى لقيمة 
األسهم الحرة 

كنسبة من إجمالي 
القيمة السوقية 

لألسهم )٪( 

 %46%45=>%45=>%45=>

اعتمادًا على مناقشة 
المواءمة مع هيئة 

السوق المالية.

تعزيز وتمكين 
التخطيط المالي 

)االدخار، وما 
إلى ذلك(

إجمالي المدخرات 
المحققة في 

منتجات االدخار، 
315345367400مليار ريال سعودي

ُمخرج من "نموذج 
التمويل الخاص ببرنامج 

تحقيق الرؤية لتطوير 
القطاع المالي" بناًء 

على افتراضات القطاع 
المالي المتفق عليها مع 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي.

تعزيز وتمكين 
التخطيط المالي 

)االدخار، وما 
إلى ذلك(

عدد األنواع المتاحة 
من منتجات االدخار، 

4459رقم كامل

التوصية الثالثة من 
التوصيات الموافق 

عليها من اللجنة 
التوجيهية الستراتيجية 

االدخار الوطني.

تعزيز وتمكين 
التخطيط المالي 

)االدخار، وما 
إلى ذلك(

نسبة مدخرات األسر 
على أساس منتظم 

)%(%19%19%25%29

التوصية الثالثة من 
التوصيات الموافق 

عليها من اللجنة 
التوجيهية الستراتيجية 

االدخار الوطني.

تعزيز وتمكين 
التخطيط المالي 

)االدخار، وما 
إلى ذلك(

نسبة الحسابات 
التي تم فتحها عبر 

إجراءات “اعرف 
عميلك” اإللكترونية 

)%(

”-“%2%5%10
قياس دولي.

تعزيز وتمكين 
التخطيط المالي 

)االدخار، وما 
إلى ذلك(

نسبة االدخار لألسر 
من الدخل المتاح 

)%(%6.2%6.4%7.0%7.5

بناًء على مدخالت 
استراتيجية االدخار 

الوطنية.

مع افتراض أن هدف الناتج المحلي اإلجمالي لعام 2020م هو 3.15 تريليون ريال سعودي وهدف الناتج 
المحلي اإلجمالي لعام 2030 هو 6.3 تريليون ريال سعودي، وتطوير القطاع المالي كما هو متوقع، نعرض 

األرقام المطلقة التالية للمقاييس الموضحة سابقًا:

)جدول رقم 8(
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األرقام المطلقة لمؤشرات رئيسية
األساس المنطقي2020 م2019 م2018 م2016 ماسم المؤشرنوع المؤشر

مؤشر على 
مستوى 
البرنامج

 أصول القطاع 
المالي، تريليون ريال 

سعودي

4.665.435.866.33

ُمخرج من "نموذج 
التمويل الخاص ببرنامج 

تحقيق الرؤية لتطوير 
القطاع المالي" بناًء 

على افتراضات القطاع 
المالي المتفق عليها مع 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي.

مؤشرات 
»تمكين 

المؤسسات 
المالية من دعم 

نمو القطاع 
الخاص«

إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة، 
37506175مليار ريال سعودي

فرض التأمين اإللزامي.

مؤشرات 
"تطوير  سوق 

مالية متقدمة "

إجمالي القيمة 
السوقية )األسهم 

وأدوات الدين(، 
تريليون ريال 

<=2.68<=2.45<=1.902.24سعودي 

مخرج من “نموذج 
تمويل برنامج تطوير 

القطاع المالي في 
برنامج تحقيق الرؤية بناء 

على افتراضات القطاع 
المتفق عليها مع 

مؤسسة النقد العربي 
السعودي و هيئة 

السوق المالية.

مؤشرات 
"تطوير  سوق 

مالية متقدمة "

األصول المدارة، 
تريليون ريال 

سعودي 

0.290.41=>0.53=>0.69=>

تقديرات خط األساس 
لعام 2020م من 

تقرير استراتيجية هيئة 
السوق المالية؛ مع 

استخدام عينة مختارة 
من األسواق الناشئة 

لتحديد التزامات 2020م 
وطموحات 2030م.  

)جدول رقم 9(
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الوضع الحالي

التحديات األساسية  أ( 

الجهود الحالية ب( 
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الوضع الحالي  .3

قبــل تصميــم اســتراتيجية البرنامــج، تمــت دراســة الوضــع الحالي مــن زاويتين: األولى تتمثل بالتحديات الرئيســة الحالية، 
والثانيــة تتمثــل بالجهــود التحويليــة الحاليــة، التي تقــع ضمن نطاق البرنامج وتتســق مع طموحاته. 

أ( التحديات األساسية

يهدف هذا البرنامج إلى معالجة التحديات التي يواجهها القطاع المالي في خمسة مجاالت رئيسية: 

I. االعتماد الكبير على التمويل المصرفي

يعــد التمويــل المصرفــي المحــرك الرئيــس للقطــاع المالــي. وقــد بلغــت حصــة ســوق األســهم )التــي تــم قياســها مــن 
حيــث القيمــة الســوقية المحليــة(، وســوق أدوات الديــن )التــي تــم قياســها مــن حيــث الديــن المســجل فــي الســوق 

الماليــة( 78% فــي العــام 2016م.  

ويعــد التركــز كبيــرًا فــي ســوق األســهم، إذ يبلــغ إجمالــي القيمــة الســوقية لشــركة )ســابك( والقطــاع المالــي أكثــر 
مــن 40% مــن القيمــة الســوقية اإلجماليــة لســوق األســهم. ويهــدف البرنامــج إلــى معالجــة هــذا التحــدي وتنويــع 

القطــاع بشــكل مماثــل للبلــدان األخــرى.

لكن عدد أسهم الشركات ذات رأس المال الكبير محدود نسبيًا بالمقارنة مع النظراء اإلقليميين
تفصيل للشركات المدرجة حسب حجمها

%55

0 25 50 75 100

%13%45 %20%22

%4 %30 %37 %28

%15%29 %30%25

%50 %21 %21 %8

%24 %15%6 الشركات متناهية الصغر
الشركات الصغيرة

الشركات المتوسطة
الشركات الكبيرة

تركيز عاٍل لسوق األسهم نسبيًا لألسهم العشرة األولى وفق رأس المال السوقي
إجمالي رأس المال السوقي لألسهم العشرة األولى ونسبته

من رأس المال السوقي اإلجمالي 

%74

%60

%44

%40

%65

%21

%32

%75

مجلس التعاون الخليجي
األسواق الناشئة

األسواق المتطّورة

عالوة على ذلك، تبدو سوق أدوات الدين مفتقرة تمامًا إلى السيولة

القيمة المتداولة، %

500

200

100

0

البنك الدولي

%408

%241

%490

%114
%67

%0

• أشارت خزانة المصارف المحلية إلى أن ما 
بين 80 و 90 ٪ من السندات المالية المحلية 

وفق التسعير على أساس عالقة العميل 
بالمصرف، ما يعيق قابلية التداول بسبب 

الجاذبية المحدودة
• وبالتالي فإن األسعار ال تعكس تصنيف 

المخاطر الحقيقية بالكامل

%0%0

تبدو أدوات الدين في المملكة محدودة الحجم بشكل عام

100

75

50

25

0

البنك الدوليتفصيل نسبة الديون واألسهم اإلجمالية الصادرة  للعام 2016 من نسبتها اإلجمالية

سوق أدوات الدين
94سوق األسهم 94 90 87

6 6 10 13

83 76

18

17 24 82

%4

)رسم بياني رقم 2( )رسم بياني رقم 1(
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وعــالوًة علــى ذلــك، تمتلــك المملكــة العربيــة الســعودية صناعــة وليــدة إلدارة االصــول. إذ بلغــت نســبة األصــول 
المــدارة محليــًا إلــى مجمــل الناتــج المحلــي 12% لعــام 2016م. ويؤثــر ذلــك أيضــًا علــى طبيعــة نشــاط التــداول فــي 
ــة االســتثمار المؤسســي فــي التــداول منخفضــة، إذ تبلــغ 18% كمــا تــم قياســها فــي العــام  ســوق األســهم، َفِحصَّ

2016م. 

II. فجوات في الشمول المالي والتمويل اإلنتاجي

أحــد عوامــل النجــاح الرئيســة للقطــاع المالــي المزدهــر هــو قدرتــه علــى خدمــة مجموعــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة 
االقتصاديــة. فــي العــام 2016م، بلغــت نســبة الذيــن يمتلكــون حســابًا مصرفيــًا مــن البالغيــن فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية 74%، بينمــا ســجلت األســواق المتقدمــة نســبة شــمول تجــاوزت 90%. وبصــورة أكثــر تحديــدًا، كانت نســبة 

الشــمول المالــي بيــن النســاء البالغــات متدنيــة فــي المناطــق النائيــة، إذ بلغــت 61% و72% فــي العــام 2016م.  

تفصيل دوران القيمة حسب موقع المستثمر الجغرافي

0 25 50 75 100

%47 %53

%48 %52

%73 %27
أجنبي

محلي

بورصة هونغ كونغ

سوق األوراق المالية البرازيلية

%55 بورصة موسكو%45

بورصة ماليزيا

%95 تداول%5

نسبة القيمة المتداولة (2016)

تفصيل دوران القيمة حسب نوع المستثمر

0 25 50 75 100

%22 %78

%30 %70

%82 %18 مستثمر مؤسسي

نسبة القيمة المتداولة (2016)

مستثمر بالتجزئة

بورصة ماليزيا

بورصة هونغ كونغ

تداول

المملكة متأخرة عن أقرانها من ناحية حصة أصحاب الحسابات
في المؤسسات المالية الرسمية

األفراد الذين ينتمون إلى 
فئة 40% األدنى من 

المناطق الريفيةالنساءالدخل النسبة اإلجمالية
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كل األرقام بالنسب المئوية
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نسبة إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة أقل من %5 من القروض 
التجارية، وهي نسبة أدنى بكثير من المقاييس المرجعية

قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كنسبة مئوية من قروض البنوك (2015م)

قروض المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة في المملكة:

32 مليار ريال

إجمالي القروض 
المستحقة في المملكة: 

1420 مليار ريال

النصيب المقّدر للمنشآت 
الصغيرة والمتوسطة من القروض 

في المملكة هو نحو %2

المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، تقرير عن تمويل الشركات الصغيرة
والمتوسطة ورجال األعمال 2016م

متوسط نصيب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول البيانات المرجعية هو %33

نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية

%74 %65 %16 %38 %36 %23 %22 %21 %19 %13 %2

ال يــزال فــي القطــاع فرصــة لزيــادة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة، وزيــادة حجــم الرهــون العقاريــة مــن 
خــالل البنــوك. ففــي العــام 2016م، بلغــت نســبة تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن أصــول البنــوك أكثــر 
مــن 5%، وبلغــت 7% لتمويــل الرهــون العقاريــة. وأخيــرًا، فــإن تعزيــز شــركات المعلومــات االئتمانيــة والتصنيــف 

االئتمانــي سيحســن مــن قــدرات تقييــم المخاطــر فــي المملكــة.

)رسم بياني رقم 3(
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انخفاض نسبة االدخار   .III

يــًا جــدًا، إذ يبلــغ حوالــي 2.4% مــن الدخــل الســنوي المتــاح، وهــذه  ُيعــدُّ معــدُل االدخــار فــي األســر الســعودية ُمَتَدنِّ
النســبة أقــل بكثيــر مــن المعــدل العالمــي البالــغ 10% والمعتــرف بــه عالميــًا كحــد أدنــى لضمــان االســتقاللية 

الماليــة علــى المــدى الطويــل.

وباإلضافــة إلــى أثــره الســلبي علــى التخطيــط المالــي طويــل األجــل لألســر، عــادًة مــا يترجــم انخفــاض معــدل االدخــار 
إلــى انخفــاض الودائــع طويلــة األجــل للقطــاع المصرفــي، وانخفــاض مســتوى مخططــات االســتثمار الجماعــي 
لألفــراد التــي يديرهــا األشــخاص المرخــص لهــم، وأيضــًا انخفــاض مســتوى الودائــع المودعــة فــي منتجــات التأميــن 
الموجهــة نحــو االدخــار )مثــل التأميــن علــى الحياة/الحمايــة(. علــى ســبيل المثــال، يمثــل نــوع التأميــن علــى الحيــاة/
الحمايــة اليــوم أقــل مــن 0.1% مــن إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، أي أقــل بكثير 
مــن المقاييــس المعياريــة كمــا فــي سويســرا )5.5%( والمملكــة المتحــدة )أي 8.7%(. ونتيجــة لذلــك، تعــد نســبة 

االدخــار المنخفضــة الحاليــة حجــَر عثــرة أمــام مواصلــة تطويــر قطــاع الخدمــات الماليــة بشــكل عــام.

ــا: االســتعداد المحــدود  ــى عوامــل رئيســة متعــددة، منه ــورة أعــاله، وإل ــات المذك ــى التحدي ــك إل ويعــزى ســبب ذل
للقطــاع الخــاص وال ســيما البنــوك فــي الترويــج ألكثــر منتجــات االدخــار التــي توفــر منافــع لحمايــة تكلفــة التمويــل 
ــز  ــة(، التــي تتــم االســتفادة منهــا عــادة لتحفي ــة الحوافــز )مثــل اإلعفــاءات الضريبي ــة، باإلضافــة إلــى محدودي الحالي

ــر متطــورة. ــة غي ــزال المنتجــات االدخاري المدخــرات. ولذلــك، ال ت

1. كل بيانات العام 2014م مأخوذة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، باستثناء تلك الخاصة بالمملكة والكويت، بحيث تستند النسبة الخاصة بالكويت إلى بيانات العام 2013م.
2. المعدل السعودي البالغ 6% يستند إلى أحدث البيانات المأخوذة عن الهيئة العامة لإلحصاء (2013) حيث بلغ إجمالي الدخل الشهري لألسر 10723. وبحسب المصدر نفسه، سّجل 
السعوديون (باستثناء المغتربين/المقيمين) نسبة 2,4% وبلغ إجمالي الدخل الشهري لألسر السعودية 13610 رياالت فيما بلغ إنفاقها 13282 رياًال. بما أن بيانات المملكة تعود إلى 

العام 2013م، من الممكن أن يتغير خط األساس البالغ 6%بسبب تغير أسعار النفط وغير ذلك. تشمل هذه النسب كافة أشكال اإلنفاق األسري بما فيها النفقات الرأسمالية.

Khazanah المصدر: منظمة التعاون االقتصادي والتنمية, رؤية المملكة العربية السعودية 2030, معهد بحوث

معدل ادخار األسر في كبرى االقتصادات (م2014) 1

39معدل ادخار نسبة دخل األسر المتاح، %
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تطوير البنية التحتية للرقمنة  .IV

يتحــول القطــاع المالــي بســرعة نحــو مســتوى أعلــى مــن الرقمنــة علــى غــرار معظــم القطاعــات األخــرى. وعلــى الرغــم 
مــن اســتثمار المملكــة العربيــة الســعودية كثيــرًا فــي مختلــف مكونــات البنيــة التحتيــة التقنيــة )مثــل البنيــة التحتيــة 
للمدفوعــات(، إال أنــه ال يــزال هنــاك مجــاٌل كبيــٌر لتحســين اســتخدام هــذه البنيــة التحتيــة، والدفــع باتجــاه مجتمــع غيــر 

الدفع النقدي سائد في المملكةنقــدي. وفــي العــام 2016م، بلغــت حصــة المعامــالت غيــر النقديــة 18% مــن إجمالــي المعامــالت. 

Euro monitor 2016 : المصدر

نسبة الدفعات النقدية من إجمالي الدفعات (2016م)

نسبة الدفعات المباشرة من إجمالي الدفعات (2016م)

من حيث القيمة، % من حيث الكمية، %
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غياب إطار العمل الالزم إلشراك األطراف المبتكرة

الهيئات الرائدة لتنظيم المصارف تسمح لشركات التقنية المالية بالحصول على تراخيص غير مصرفية

الدولةترخيص لمزودي خدمة الدفع ترخيص باستخدام العملة اإللكترونية 

المملكة العربية السعودية

سنغافورة

هونغ كونغ

المملكة المتحدة
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تحديات الثقافة المالية  .V

ال تــزال الثقافــة الماليــة منخفضــة بالمقارنــة مــع بلــدان مماثلــة حيــث أن 30% مــن البالغيــن فــي المملكــة يمكــن 
اعتبارهــم ملميــن بالشــؤون الماليــة.

معدل الثقافة المالية لدى الراشدين منخفض في المملكة
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معدل الثقافة المالية َكِنْسَبٍة من مجموع البالغين وفق نتائج استطالع البنك الدولي، %
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الجهود الحالية ب( 

عنــد تصميــم البرنامــج، راجعنــا االســتراتيجيات والمبــادرات القائمــة التــي حددتهــا الجهــات المســاهمة فــي البرنامــج. 
وتوجــد اآلن 297 مبــادرة مخططــًا لهــا أو قيــد التنفيــذ، بمــا فــي ذلــك:

• 143 مبادرة مخططًا لها أو قيد التنفيذ ُحددت عبر 4 دراسات استراتيجية أجرتها مؤسسة النقد العربي السعودي:
  الرؤية المصرفية

  رؤية التأمين
  استراتيجية المدفوعات المتكاملة

  استراتيجية االدخار الوطني 
• 108 مبادرات مخطط لها أو قيد التنفيذ حددتها استراتيجية هيئة السوق المالية
• 22 مبادرة مخططًا لها أو قيد التنفيذ حددتها الخطة االستراتيجية لوزارة المالية

•  17 مبــادرة مخططــًا لهــا أو قيــد التنفيــذ حددتهــا اســتراتيجية تمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة مــن الهيئــة 
العامــة للمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة 

•  7 مبــادرات مخطــط لهــا أو قيــد التنفيــذ حددتهــا دراســة وزارة االقتصــاد والتخطيــط بشــأن إتاحــة االئتمــان للقطــاع 
الخاص 

تم استعراض أثر المبادرات وسهولة تنفيذها - بحسب الفصول الالحقة - لتحديد محفظة مبادرات البرنامج. 



الفصل
الرابع 
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استراتيجية البرنامج 

ركائز االستراتيجية أ( 

ب( االعتبارات االستراتيجية 

التعارضات واالعتمادات مع البرامج األخرى ج(  
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استراتيجية البرنامج   .4

تم تحديد االستراتيجية التي سيرتكز عليها تنفيذ البرنامج وإنجاز الطموحات وااللتزامات المستهدفة بحلول العام 
2020م.

أ( ركائز االستراتيجية

يتطلب بناء قطاع مالي مزدهر يتيح تحقيَق أهداف رؤية 2030 وجوَد ثالث ركائز استراتيجية:

ملخص األهداف الرئيسة للركائز االستراتيجية

األهداف الرئيسةالركيزة االستراتيجية

 تمكين المؤسسات المالية من
دعم نمو القطاع الخاص

1.  تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات 
المعروضة

2. بناء بنية تحتية مالية متطورة

3. تطوير قطاع تأمين مزدهر إلدارة المخاطر المالية

4. تعزيز قدرات العاملين

تطوير سوق مالية متقدمة

1.  تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع 
الخاص

2.  تقديم منصة فاعلة لتشجيع االستثمار وتنويع 
قاعدة المستثمرين

3.  توفير بنية تحتية آمنة وشفافة )الحفاظ على 
استقرار األسواق المالية(

4. تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم

تعزيز وتمكين التخطيط المالي )االدخار، وما إلى ذلك(

1. تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط االدخار

2. الدفع باتجاه التوسع في منتجات االدخار والقنوات
    المتاحة في السوق

3. تحسين منظومة االدخار وتعزيزها

4. تعزيز الثقافة المالية

تمكين المؤسسات المالية من 
تطوير سوق مالية متقدمةدعم نمو القطاع الخاص

تعزيز وتمكين التخطيط المالي 
)االدخار، وما إلى ذلك(

3 2 1

)جدول رقم 10(
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I. األهداف الرئيسية لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص:

1. تعزيز 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 
ــل للمشــاريع  ــح التموي ــل، ويتي ــق نمــو شــركات التموي ــل مــا قــد يعي ــة، ويزي ــة المالي الناشــئة فــي مجــال التقني
الصغيــرة والمتوســطة، ويزيــد حجــم الرهــون العقاريــة. كمــا ســيعزز البرنامــج الوصــول إلــى التمويــل وسيحســن 

المنتجــات المعروضــة لزيــادة تلبيــة القطاعــات االقتصاديــة. 

2. بناء بنية تحتية مالية متطورة
ســيعمل البرنامــج علــى دفــع االبتــكارات فــي مجــال البنيــة التحتيــة للقطــاع المالــي مــن خــالل تنفيــذ »اســتراتيجية 
المدفوعــات الرقميــة المتكاملــة«، لضمــان التقــدم نحــو عــدم اســتخدام النقــد، وذلــك مــن خــالل رقمنــة إجــراءات 
اعــرف عميلــك والمعالجــة المباشــرة )مــن طــرف إلــى طــرف( فــي البنــوك الســعودية، وكذلــك مــن خــالل تطويــر 
ــة  ــرة والمتوســطة. ومــن شــأن البني ــد للمنشــآت الصغي ــز إدارة النق ــم، لتعزي ــة للتخصي ــة إلكتروني منصــة وطني
التحتيــة المعــززة أن تمكــن الحلــول المصرفيــة مــن االنتشــار علــى نطــاق جغرافــي واســع، وتحســن تجربــة العمــالء 

مــن خــالل تبنــي معاييــر فنيــة أفضــل. 

3. تطوير قطاع تأمين مزدهر إلدارة المخاطر المالية
ســيؤدي هــذا البرنامــج إلــى تطويــر قطــاع تأميــن مســتدام ومزدهــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ولتحقيــق 
ــز الشــركات علــى االندمــاج لهــدف  ــة القائمــة لتحفي ــة التنظيمي ــز البيئ هــذا الهــدف، ســيركز البرنامــج علــى تعزي
تعزيــز مالءتهــا الماليــة. كمــا ســيتم التركيــز علــى تطبيــق أنظمــة التأميــن لضمــان المزيــد مــن تطويــر ونمــو الســوق.

4. تعزيز قدرات العاملين
ســيعزز البرنامــج أيضــًا القــدرات المهنيــة والفنيــة للعامليــن الحالييــن فــي القطــاع المالــي، إلعــداد مــا يكفــي مــن 
المهنييــن المتخصصيــن والمتمكنيــن، ودفــع االبتــكارات فــي مجــال الخدمــات الماليــة. وســيتم ذلــك مــن خــالل 

إنشــاء أكاديميــة للقطــاع المالــي تغطــي جميــع القطاعــات الفرعيــة.

األهداف الرئيسة لتطوير سوق مالية متقدمة:  .II

1. تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص
ســيهدف البرنامــج إلــى تنويــع مصــادر تمويــل القطاعيــن الحكومــي والخــاص مــن خــالل زيــادة وتعميــق الســيولة 
فــي ســوق األســهم وأدوات الديــن، وفــي هــذا الصــدد، سيشــجع البرنامــج الخصخصــة المحــّددة للجهــات 
المملوكــة للدولــة مــن خــالل االكتتــاب العــام األولــي فــي الســوق الماليــة الســعودية، لزيــادة القيمــة الســوقية 

ــارات االســتثمارية المتاحــة للمســتثمرين. ــع الخي ــادة تنوي لســوق األســهم وزي
ــة العربيــة  ــن فــي المملك وبالتــوازي مــع ذلــك، سيســعى البرنامــج أيضــًا إلــى زيــادة تعميــق ســوق ادوات الدي

الســعودية، لتوفيــر تمويــل بديــل للتمويــل المصرفــي وحقــوق الملكيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ولهــدف 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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2. تقديم منصة فاعلة لتشجيع االستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين
إضافــة إلــى زيــادة وتعميــق الســيولة المتاحــة فــي ســوق األســهم وأدوات الديــن، ســيعمل البرنامــج علــى تقديــم 
ــر اســتراتيجيات اســتثمار وتــداول، مــن خــالل تقديــم المشــتقات الماليــة. ويتوقــع مــن هــذه الخطــوة أن  وتطوي
تجــذب المســتثمرين المؤسســاتيين، وتقــود إلــى التنويــع بعيــدًا عــن حالــة ســوق اليــوم المدفوعــة بالمســتثمرين 

األفــراد.
عــالوًة 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 أيضــًا علــى 
ــى  ــر الوصــول عــن بعــد إل ــداول والمقاصــة مــع بعــض األســواق المتطــورة لتوفي ــط مشــتركة للت تأســيس رواب

الســوق الماليــة الســعودية، مــا يجــذب المزيــد مــن الســيولة األجنبيــة إلــى المملكــة.
ــادة  ــة مجــال إدارة األصــول مــن خــالل زي ــة الالزمــة لتنمي باإلضافــة إلــى ذلــك، يهــدف البرنامــج إلــى خلــق البيئ

ــزم األمــر.  ــدة إذا ل ــة، وجــذب جهــات جدي ــة الحالي ــر قــدرات الجهــات الفاعل تطوي

3. توفير بنية تحتية آمنة وشفافة )الحفاظ على استقرار األسواق المالية(
عنــد تطويــر المبــادرات الرئيســة المذكــورة أعــاله، ســيرّكز البرنامــج كثيــرًا علــى ضمــان اســتقرار البنيــة التحتيــة للســوق 
وأمنهــا، وشــفافيتها، لتعزيــز ثقــة المســتثمرين/المصدرين. ولتحقيــق هــذا الهــدف، سيســعى البرنامــج إلــى زيــادة 
رقمنــة عمليــة فتــح الحســابات االســتثمارية، لتعزيــز تجربــة المســتثمرين. وفــي مــوازاة ذلــك، ســيعزز البرنامــج أيضــًا 
ــرًا، ســيركز البرنامــج أيضــًا علــى إنشــاء مركــز  األمــن المعلوماتــي لضمــان اســتقرار البنيــة التحتيــة وســالمتها. وأخي

المقاصــة المبنــي علــى الطــرف النظيــر، مــن أجــل ترقيــة نموذجــي مــا بعــد التــداول وإدارة المخاطــر.

4. تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم
ــل المســتثمرين والوســطاء(  ــز قــدرات المشــاركين فــي الســوق وتطورهــم )مث ــى تعزي ــم اإلشــارة إل ــًا مــا تت غالب
كمجــال تركيــز رئيــس، لزيــادة تطويــر القطــاع المالــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وكمــا هــو مبيــن فــي معــدل 
الثقافــة الماليــة، حيــث أن 30% مــن البالغيــن فــي المملكــة يمكــن اعتبارهــم ملميــن بالشــؤون الماليــة، وهــذا 
أدنــى مســتوى فــي منطقــة الخليــج. وعلــى هــذا النحــو، ســيركز البرنامــج علــى تعزيــز القــدرات المحليــة والتطــور 
والقــدرات مــن خــالل إنشــاء أكاديميــة للقطــاع المالــي تغطــي مختلــف القطاعــات الفرعيــة، لتحســين المهــارات 
ــة علــى مكاتــب  ــان تنظيمــي للرقاب ــة إنشــاء كي ــة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم تقييــم إمكاني والقــدرات المحلي

المراجعــة، التــي تراجــع أعمــال الشــركات المدرجــة، لضمــان االمتثــال ألعلــى معاييــر اإلفصــاح والشــفافية.

األهداف الرئيسة لتشجيع وتمكين التخطيط المالي )االدخار ومنتجات أخرى(  .III

ــة االدخــار  ــي تقودهــا لجن ــي، الت ــل فــي اســتراتيجية االدخــار الوطن ــد هــذه األهــداف وقــد ُشــرحت بتفصي ــم تحدي ت
الوطنيــة. وشــمل مشــروع االســتراتيجية مشــاركة الجهــات ذات العالقــة وتعاونهــا مــع المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة، والمؤسســة العامــة للتقاعــد، وبنــك التنميــة االجتماعيــة، ووزارة اإلســكان، ووزارة التعليــم، ومؤسســة 
النقــد، وهيئــة الســوق الماليــة لرســم اســتراتيجية االدخــار الوطنيــة. وقــد تــم وضــع أربعــة أهــداف اســتراتيجية رئيســة 

كجــزء مــن اســتراتيجية االدخــار الوطنيــة:
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1. تحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط االدخار
يســعى البرنامــج إلــى تعزيــز وتمكيــن التخطيــط المالــي لألفــراد، واســتقاللهم المالــي علــى المــدى الطويــل، 
ــل  ــًا )مث ــة اســتعداد القطــاع الخــاص حالي ــى محدودي ــة 2030. وبالنظــر إل وهــذان مــن األهــداف األساســية لرؤي
ة للفوائــد، سيســعى البرنامــج إلــى إنشــاء كيــان وطنــي مســتقل  البنــوك( فــي تعزيــز حســابات االدخــار الُمــدرَّ
لالدخــار، ُيعنــى بتقديــم منتجــات ادخاريــة لألفــراد مدعومــة مــن الحكومــة )مثــل صكــوك االدخــار(، لخلــق منافســة 
علــى الودائــع االدخاريــة مــع القطــاع الخــاص وتعزيزهــا، لهــدف  تشــجيع مدخــرات طويلــة األجــل بــداًل مــن تثبيطهــا 

كمــا هــو حاصــل اليــوم.
وألن البرنامــج ُيــدرك أهميــة تغييــر الســلوك االجتماعــي نحــو االدخــار لتحقيــق أهــداف رؤيــة 2030. ســيتم تطبيــق 
برنامــج علــى مســتوى المملكــة لهــدف التثقيــف المالــي، وتشــجيع الجيــل الحالــي، واألجيــال القادمــة علــى زيــادة 

االدخار.  

2. الدفع باتجاه التوسع في منتجات االدخار والقنوات المتاحة في السوق
يشــجع البرنامــج علــى تطويــر منتجــات ادخاريــة مخصصــة ومدعومــة مــن الحكومــة، لقيــادة جهــود تحفيــز االدخــار 
طويــل األجــل. كمــا ســيتم تطويــر منتجــات مصممــة خصيصــًا لتلبيــة االحتياجــات األساســية الرئيســة )مثــل تملــك 
المنــازل، والتعليــم( وتوزيعهــا لدفــع االدخــار طويــل األجــل. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ســيتم أيضــًا تطويــر منتجــات 

ادخاريــة مصممــة خصيصــًا لــذوي الدخــل المنخفــض لضمــان شــمولية البرنامــج.
ُيعــد ضمــان الوصــول الواســع والعــادل والمتســاوي إلــى هــذه المنتجــات حجــر زاويــة للبرنامــج. لذلــك، سيســعى 
البرنامــج إلــى إزالــة قيــود التوزيــع القائمــة التــي تحــول دون الوصــول إلــى المناطــق النائيــة أو الوصــول إلــى 
ــع بعــض خطــط االســتثمار الجماعــي مــن  ــى توزي ــال، سيشــجع البرنامــج عل ــى ســبيل المث ــة. عل منتجــات معّين
خــالل جهــات غيــر األشــخاص المصــرح لهــم، وتيســير الوصــول إلــى منتجــات االدخــار المصرفــي )مثــل التأميــن 

ــي(. المصرف

3. تحسين منظومة االدخار وتعزيزها
يمّثــل توجيــه القطــاع الخــاص لزيــادة مشــاركته فــي تحقيــق مدخــرات طويلــة األجــل أمــرًا بالــغ األهميــة بالنســبة 
ــة  ــع طويل ــوك لجــذب الودائ ــز للبن ــم حواف ــى تقدي ــق هــذا الهــدف، سيســعى البرنامــج إل ــى البرنامــج. ولتحقي إل
األجــل، وذلــك مــن خــالل تقديــم ميــزة للميزانيــة العموميــة، التــي تحتــوي علــى حصــة كبيــرة مــن الودائــع المودعــة 

فــي حســابات االدخــار طويلــة األجــل.

4. تعزيز الثقافة المالية
بالنظــر إلــى تدنــي مســتوى الثقافــة الماليــة فــي المملكــة، والمبــادرات الجاريــة غيــر المنســقة، لتعزيــز الثقافــة 
ــي  ــف المال ــة« مخصــص لتنســيق جهــود التثقي ــان للثقافــة المالي ــى إنشــاء »كي ــة، سيشــجع البرنامــج عل المالي

ــك الوصــول واســع النطــاق. ومواءمتهــا لضمــان جــودة المــواد والرســائل واتســاقها، وكذل
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االعتبارات االستراتيجية ب( 

اتخذ البرنامج عددًا من القرارات بشأن االعتبارات االستراتيجية الموجودة داخل إطار البرنامج )سواًء كانت 
تعارضات أو االعتمادات( بناًء على التحليالت والدراسات المعيارية التالية:

االعتبارات االستراتيجية

القرار المتخذ والعواقبالوصفالموضوع

نظرنا في سيناريوهات مختلفة االستقرار المالي
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 
واألزمات السابقة في الدول النامية على أّن عدم 

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 2030، سينوع 

البرنامج مصادر التمويل عن طريق تعميق أسواق 
أدوات الدين وأسواق رأس المال. كما يدعم 

البرنامج استقاللية الجهات التنظيمية في ممارسة 
دورها الرقابي على القطاع. 

نظر البرنامج في الوقت تقديم منتجات مالية متطورة 
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 اليوم ينصب على 
المتداولين األفراد وال تزال القدرات المؤسساتية 

لم ُتبن 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 

حالًيا في السوق المالية )تداول( لتنويع فئات 
األصول. 

)جدول رقم 11(
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االعتبارات االستراتيجية

القرار المتخذ والعواقبالوصفالموضوع

نظر البرنامج في المنافسة مع دعم الحكومة للمنتجات االدخارية
القطاع الخاص في مجال االدخار. 

كما نظر بعناية في النفقات 
الحكومية المحتملة لتمويل 
الحوافز المحتملة للمنتجات 

المدعومة من الحكومة.

بالنظر إلى محدودية استعداد القطاع الخاص لتعزيز 
االدخار طويل األجل، فعلى الحكومة أن تقود وتدفع 
االدخار طويل األجل إلشعال وتعزيز المنافسة على 

ادخار األفراد. وقد لوحظ ذلك في أمثلة مقارنة 
ناجحة عدة )مثل المدخرات واالستثمارات الوطنية 
في المملكة المتحدة(. وعلى الرغم من أن الجهات 

الحكومية ذات الصلة )مثل وزارة التعليم واإلسكان( 
هي من سيصمم ويطور المنتجات المخصصة، إال 

أن البرنامج سيتيح أيضًا لجهات القطاع الخاص )مثل 
البنوك( إمكانية توزيع هذه المنتجات. باإلضافة إلى 
ذلك، ستقتصر المنافسة على االدخار طويل األجل.

وبالنظر إلى محدودية الحوافز في المملكة العربية 
السعودية )مثل اإلعفاءات الضريبية(، فقد رأى 

البرنامج أن الحوافز الحكومية الفعالة )مثل دفع 
مساهمات مماثلة لمبلغ االدخار( ستحفز االدخار 
في المنتجات المصممة خصيصًا. وقد تم وضع 

نموذج وهيكلية لهذه الحوافز لكي تصبح ذاتية 
التمويل بالكامل على المدى المتوسط من 8 إلى 

10 سنوات.

نظر البرنامج في خيارين لتحديد التركيز على التمويل اإلسالمي
التركيز الصحيح الخاص بزيادة 

تعزيز عروض التمويل اإلسالمي 
في المملكة.

يعد تعزيز عروض التمويل اإلسالمي في المملكة 
من بين األهداف الرئيسة للبرنامج. وقد نظر 

البرنامج في خيارين لتحقيق هذا الهدف: مبادرة 
صريحة تركز فقط على التمويل اإلسالمي، 
ومبادرات متصلة تركز على تعزيز المنتجات 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية ضمن نطاقها. 
قرر البرنامج أن يذهب مع الخيار الثاني. ستحدد 
المبادرات التي تركز على تعزيز عرض المنتجات 

الحالي )مثل أسواق رأس المال، ومنتجات 
االدخار( اآلليات المناسبة لتقديم العروض الالزمة 

المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. سيمّكن هذا من 
التخصص الصحيح داخل كل مجال وتجنب التداخل/

التهامها حصة المنتجات التقليدية التي سيتم 
تقديمها.

)جدول رقم 12(
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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
القرارات االستراتيجيةالبرامج ذات الصلةحاالت االعتمادات

يضمن برنامج تعزيز الشخصية السعودية استمرار التعليم برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.تطوير مهارات العمل
لدى المواطنين وتطوير العقول في المجاالت ذات 

األولوية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات 
سوق العمل، ويعتمد برنامج تطوير القطاع المالي على 

هذا البرنامج في معالجة الثقافة المالية في المدارس 
وتعزيز المواهب الالزمة للقطاع المالي من خالل نظام 

التعليم.

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. 

صندوق االستثمارات العامة، تطوير بيئة األعمال
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. 

صندوق االستثمارات العامة، تطوير سوق رأس المال
برنامج الشراكات االستراتيجية، 

الخصخصة، ريادة الشركات 
الوطنية، اإلسكان، برنامج تطوير 

الصناعة والخدمات اللوجستية 
الوطنية.

إن إنشاء سوق رأس مال متطورة سُيمّكن مختلَف البرامج 
من تحقيق أهدافها في التمويل، والتمكين المالي بأدوات 

تمويل أكثر تنوعًا. 

حاالت التعارض
القرارات االستراتيجيةالبرامج ذات الصلةحاالت التعارض

التخطيط المالي والتركيز على 
االدخار

قد يؤثر ازدياد التركيز على االدخار سلبيًا على النمو برنامج التحول الوطني.
االقتصادي على المدى القصير مع انصراف المواطنين عن 

االستهالك، إال أن األثر سيعود إلى الوضع الطبيعي على 
المدى الطويل وسيدعم النمو اإلنتاجي.

التعارضات واالعتمادات مع البرامج األخرى ج( 

)جدول رقم 13(
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ب( المبادرات المحورية
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أ( محفظة المبادرات

ُترجمــت طموحــات البرنامــج، والتزاماتــه، وركائــزه، واعتباراتــه االســتراتيجية، إلــى عــدد مــن المبــادرات الراميــة إلــى 
تحقيــق التزامــات البرنامــج. وتشــكل هــذه المبــادرات أيضــًا قاعــدًة لتحقيــق تطلعــات رؤيــة 2030.

وقد اسُتعرضت المبادرات الحالية ذات الصلة بالتزامات البرنامج وُربطت بالركائز االستراتيجية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ُ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.

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

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

فتح الخدمات 
المالية ألنواع جديدة 

من الجهات الفاعلة

تمكين جهات فاعلة 
جديدة )مثل شركات 
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.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة عدد الجهات 
الفاعلة في مجال 

التقنية المالية 
)على األقل 3 

جهات بحلول العام 
2020م(.

1( حصة المعامالت غير النقدية.
2( عدد الجهات الفاعلة في مجال 

التقنية المالية.
3( مؤشر رضا الجهات الفاعلة 

في مجال التقنية المالية عن 
منظومة التقنية المالية في 

السعودية.
4( أصول القطاع المالي إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي.
5( االئتمان للقطاع الخاص.

إتاحة فرص متكافئة 
لشركات التمويل

معالجة التحديات 
الرئيسة التي تواجهها 

شركات التمويل 
)مثل الحصول على 

التمويل، والضرائب( 
لتعزيز المنافسة مع 

المصارف.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة حصة تمويل 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان القطاع الخاص.
3( العائد على األصول لقطاع 

شركات التمويل.
4( القروض المتعثرة لقطاع 

شركات التمويل.

)جدول رقم 15(
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االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

تحفيز القطاع 
المالي لتمويل 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

دفع القطاع المالي 
)كالمصارف( إلى 

زيادة حصة إقراض 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة من خالل 
تحسين المنظومة 
القائمة أواًل )على 

سبيل المثال، إعادة 
هيكلة برنامج "كفالة" 

وتمكين شركتي 
"بيان" و"سمة" من 

جمع بيانات المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة( 
ومن ثم دراسة بعض 

أدوات التحفيز إلقراض 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

قروض المنشآت 
الصغيرة 

والمتوسطة كنسبة 
مئوية من قروض 

البنوك 5% بحلول 
عام 2020م.

1( قروض المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة كنسبة مئوية من 

قروض البنوك.
2( العائد على األصول للقطاع 

المصرفي.
3( القروض المتعثرة في القطاع 

المصرفي.
4( أصول القطاع المالي إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي.
5( ائتمان القطاع الخاص.

تسريع إطالق 
منتجات إعادة 

التمويل العقاري

تنفيذ إعادة التمويل 
العقاري من قبل "شركة 
إعادة التمويل العقاري" 

)بما في ذلك تصميم 
المنتجات(.

شركة إعادة التمويل 
العقاري

زيادة حصة االئتمان 
للقطاع الخاص 

في الناتج المحلي 
اإلجمالي مدفوًعا 

بنمو الرهن العقاري.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان للقطاع الخاص.

تصميم وإطالق 
منتجات ضمان 

الرهن العقاري

تقديم منتجات ضمان 
الرهن العقاري غير 
المتوفرة حالًيا في 

السوق لتوفير إمكانية 
الوصول إلى التمويل 

العقاري، خاصًة للفئات 
ذات الدخل المتوسط 

إلى المنخفض.

صندوق التنمية 
العقارية

زيادة حصة االئتمان 
للقطاع الخاص 

في الناتج المحلي 
اإلجمالي مدفوًعا 

بنمو الرهن العقاري.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان للقطاع الخاص.

تحسين تسجيل 
الرهن العقاري 

وممارسات التنفيذ

تعزيز تسجيل الرهن 
العقاري وممارسات 

التنفيذ لدفع نمو 
محفظة الرهن العقاري 

من خالل زيادة حماية 
حقوق المقرض

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة حصة االئتمان 
للقطاع الخاص 

في الناتج المحلي 
اإلجمالي مدفوًعا 

بنمو الرهن العقاري.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي 

2( ائتمان للقطاع الخاص.

إنشاء بنية تحتية 
للتمويل فائق 

الصغر والتأمين 
فائق الصغر

وضع إطار تنظيمي 
وقانوني لتمكين 

التمويل فائق الصغر 
والتأمين فائق الصغر

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة مساهمة 
الشركات فائقة 

الصغر وتمويل ذوي 
الدخل المنخفض.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان للقطاع الخاص.

مراجعة / إدخال 
متطلبات التأمين 
المرتبطة بنظام 

الرهن العقاري

تعديل لوائح التأمين 
القائمة لتمكين االرتباط 

بنظام الرهن العقاري

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة مستوى حماية 
األفراد المتملكين 

للعقار والمقرضين 
الذي يقبلون العقار 

كضمان.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان للقطاع الخاص.

)جدول رقم 16(



وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي46

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

التوجه نحو مجتمع 
غير نقدي

الحد من استخدام 
النقد من خالل تطبيق 
استراتيجية المدفوعات 
الرقمية الموحدة  لعام 
2017م وإدخال حوافز 

إضافية لتعزيز استخدام 
حلول الدفع غير 

النقدي من قبل التجار 
والمستهلكين

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

حصة المعامالت 
غير النقدية من 

إجمالي المعامالت 
28% بحلول العام 

2020م.

1( حصة المعامالت غير النقدية.
2( عدد الجهات الفاعلة في مجال 

التقنية المالية.
3( مؤشر رضا الجهات الفاعلة 

في مجال التقنية المالية عن 
منظومة التقنية المالية في 

السعودية.

رقمنة إجراءات 
“اعرف عميلك” 

وتسهيل المعالجة 
المباشرة )من طرف 

إلى طرف(

مراجعة األنظمة الحالية 
للسماح بضم العميل 

الرقمي، وإجراءات اعرف 
عميلك، والمعالجة 
المباشرة من طرف 

إلى طرف )على سبيل 
المثال، التوقيعات 

اإللكترونية وبصمات 
األصابع اإللكترونية(

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

1( تبسيط وزيادة 
إمكانية الوصول 

إلى المنتجات 
المصرفية.

2( تعديل كفاءة 
العمليات 

المصرفية.

1( عدد البالغين الذين لديهم حساب 
مصرفي.

2( عدد الجهات الفاعلة في مجال 
التقنية المالية.

3( مؤشر رضا الجهات الفاعلة 
في مجال التقنية المالية عن 
منظومة التقنية المالية في 

السعودية.

بناء منصة وطنية 
إلكترونية للتخصيم

 تطوير منصة إلكترونية 
للتخصيم على نظام 

"سداد" المطور حديثًا.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

نمو قطاع 
المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة في 
االقتصاد.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( ائتمان القطاع الخاص.
3( قروض المنشآت الصغيرة 

والمتوسطة كنسبة مئوية من 
قروض البنوك.

تعزيز تنفيذ التأمين 
اإللزامي

ضمان فرض التأمين 
اإللزامي على السيارات 

والتأمين 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.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

1( زيادة إجمالي 
األقساط 

المكتتبة إلى 
الناتج المحلي 
اإلجمالي غير 

النفطي: %2,9 
بحلول العام 

2020م.
2( نسبة المركبات 
المؤمن عليها 

)التأمين 
اإللزامي(: %75 

بحلول العام 
2020م.

3( نسبة الموظفين 
في القطاع 

الخاص المؤمن 
عليهم )التأمين 

الصحي 
اإللزامي(: %45 

بحلول العام 
2020م.

1( إجمالي األقساط المكتتبة / 
الناتج المحلي اإلجمالي غير 

النفطي.
2( نسبة التغطية ألنواع التأمين.

3( نسبة المالءة المالية.

)جدول رقم 17(
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االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

تسهيل عمليات 
االندماج 

واالستحواذ في 
مجال التأمين لزيادة 

الحجم والمالءة

تعزيز القواعد واألنظمة 
القائمة حول الدمج 

واالستحواذ لتسهيل 
االندماج في قطاع 

التأمين من خالل 
توضيح/تسهيل عملية 

تصفية الشركات، ما 
يجعل شركات التأمين 
ذات رأس مال وقدرة 
وكفاءة أفضل لخدمة 

السوق.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

ضبط سوق 
التأمين ما يؤدي 
إلى تقليل نسبة 

التكلفة إلى الدخل، 
وزيادة الحجم، 

وتقوية الميزانيات 
العمومية.

1( نسبة كفاية رأس المال.
2( إجمالي األقساط المكتتبة / 
الناتج المحلي اإلجمالي غير 

النفطي.
3( نسبة المالءة المالية.

تحسين أنظمة 
ولوائح التأمين 

القائمة

إصالح أنظمة التأمين 
القائمة وإعادة النظر 

في توزيع المسؤوليات 
عبر الجهات التنظيمية 

للحد من التداخالت 
الحالية في الصالحيات 

)مثل مؤسسة النقد 
العربي السعودي، 

مجلس الضمان الصحي 
التعاوني(.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

قوانين وضوابط 
تأمين أكثر وضوحًا/

شموليًة بما 
يتماشى مع المعايير 

العالمية.

نسبة تغطية أنواع التأمين.

وضع إطار عمل 
إلدارة مخاطر المالية 

العامة

تركز المبادرة على 
وضع إطار عمل شامل 

لتصنيف مخاطر المالية 
العامة وتقييمها 
ومراقبتها، إذ إن 

االقتراض والقطاع 
المالي ينموان في 

الوقت الراهن بسرعة 
دون مواءمة واضحة 

بين ميزان المالية 
العامة والقطاع الخاص.

سوف تسفر وزارة المالية
هذه المبادرة عن 

أفضل الممارسات 
والتفاعالت في 

إدارة المخاطر على 
القطاع المالي 

بأسره.

1( نسبة القروض المتعثرة  في 
القطاع المصرفي.

2( نسبة صافي التمويل المستقر.
3( نسبة كفاية رأس المال.

إنشاء وحدة لتعزيز 
رواية موحدة 

للجمهور الدولي

تركز المبادرة على 
إنشاء كيان تنسيقي 

ليكون المصدر الوحيد 
للمعلومات للجهات 
الحكومية التي ترغب 

في الوصول إلى 
المستثمرين الدوليين 
أو العكس. ومع ازدياد 

الحضور / المشاركة 
الدولية في المملكة، 

تبرز الحاجة إلى المواءمة 
بين الجهات الحكومية 
لضمان وجود مصدر 

واحد للمعلومات.

ستؤدي هذه وزارة المالية
المبادرة إلى تناسق 
أفضل عند التواصل 
مع الجمهور الدولي.

نسبة ملكية المستثمرين األجانب 
من إجمالي القيمة السوقية 

لألسهم.

إنشاء أكاديمية 
للقطاع المالي 

تغطي جميع 
القطاعات الفرعية 

مأسسة تطوير 
المهارات/المعارف/
الخبرات الحالية في 

جميع القطاعات الفرعية 
على أساس المعهد 

المالي الحالي.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي / 

هيئة السوق المالية

تطوير المهارات 
المعرفية، 

والقدرات، والخبرات 
للعمال الحاليين.

1( أصول القطاع المالي إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي.

2( القروض المتعثرة في القطاع 
المصرفي.

3( ائتمان القطاع الخاص.
4( عدد الجهات الفاعلة في مجال 

التقنية المالية.

)جدول رقم 18(



وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي48

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

خصخصة األصول 
المملوكة للدولة 

من خالل االكتتاب 
العام األولي

تشجيع خصخصة 
الجهات المملوكة 

للدولة من خالل 
االكتتاب العام األولي، 
لتعميق سوق األسهم 

في المملكة من 
خالل زيادة القيمة 
السوقية، وجذب 

تدفقات استثمارية 
من المستثمرين 

األجانب والمؤسسات، 
وتحسين كفاءة / أداء 

الجهات التي تمت 
خصخصتها .

وزارة المالية 
من خالل لجنة 
اإلشراف على 

الخصخصة 

1( زيادة القيمة السوقية 
لألسهم: تقديرها 

من خالل العمل مع 
لجنة اإلشراف على 

الخصخصة
2( زيادة حصة المستثمرين 

المؤسسيين من 
القيمة المتداولة: 

يتم تقديرها من 
خالل العمل مع 

لجنة اإلشراف على 
الخصخصة

3( زيادة في ملكية 
المستثمرين األجانب: 

يتم تقديرها من 
خالل العمل مع 

لجنة اإلشراف على 
الخصخصة.

1( حصة سوق األسهم وسوق 
ادوات الدين في القطاع 

المالي. 
2( إجمالي القيمة السوقية 

)األسهم، استثناء أرامكو، 
وأدوات الدين(.

3( حصة المستثمر المؤسسي 
من القيمة المتداولة.

4( ملكية المستثمرين 
األجانب. 

5( تركيز السوق ألعلى 10 
شركات من حيث القيمة 

السوقية.

تعميق سوق 
أدوات الدين 

تشجيع نمو سوق 
أدوات الدين لزيادة 

تنويع خيارات التمويل 
للقطاع العام/الخاص 
وخلق فئة جديدة من 
األصول للمستثمرين.

هيئة السوق 
المالية

نمو أدوات الدين )إجمالي 
السندات والصكوك 

القائمة( 550 مليار ريال 
)2020م(.

1( إجمالي القيمة السوقية 
)أسهم، باستثناء  أرامكو 

وأدوات الدين( كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي.

فتح المجال أمام 
سوق المشتقات

إنشاء سوق لطرح 
وتداول عقود 

المشتقات المالية.

هيئة السوق 
المالية

زيادة حصة المستثمرين 
المؤسساتيين من القيمة 

المتداولة.

1( حصة المستثمر المؤسسي 
من القيمة المتداولة.

تأسيس روابط 
مشتركة للتداول 

والمقاصة مع 
بعض األسواق 

المتطورة

تأسيس روابط 
إلكترونية بين "تداول" 
وغيرها من البورصات

تمكن المستثمرين في 
كال السوقين من تبادل 
األوراق المالية التجارية 
وعمليات التسوية في 

السوق األخرى عبر 
وسطاء محليين.

زيادة ملكية المستثمرين شركة تداول
األجانب

تقليل مخاطر التسوية 
من خالل الحفظ عبر أمين 

حفظ مرخص محلي- 
ينطبق عليه  نموذج 

الوساطة عن بعد.

1( ملكية المستثمرين األجانب 
من القيمة السوقية 

لألسهم.

دعم نمو وانتشار 
صناديق الملكية 

الخاصة وراس 
المال الجريء

توسيع صناديق 
االستثمار المتاحة 

للمستثمرين 
المتطورين.

هيئة السوق 
المالية

1( زيادة حجم ومشاركة 
صناديق الملكية الخاصة / 

رأس المال الجريء.
2( زيادة التمويل للشركات 

الناشئة / التمويل 
المبكر.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي

2( عدد المنشآت المتناهية 
الصغر والصغيرة المدرجة 
كنسبة مئوية من إجمالي 

عدد المنشآت المدرجة.
3(  األصول المدارة كنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي.

الركيزة االستراتيجية الثانية: تطوير سوق مالية متقدمة
)جدول رقم 19(



49

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

التمكين من نمو 
وانتشار صناديق 

االستثمار التي 
تزاول أعمال 

التمويل

زيادة حجم صناديق 
االستثمار المتاحة، 
إضافة المزيد من 

مصادر التمويل إلى 
االقتصاد.

هيئة السوق 
المالية

1( أصول القطاع المالي إلى زيادة صناديق االستثمار.
الناتج المحلي اإلجمالي.
2( األصول المدارة كنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي.

التمكين من إنشاء 
ونمو الصناديق 

الوقفية

إنشاء بنية تحتية 
لصناديق الوقف.

هيئة السوق 
المالية

زيادة صناديق الوقف 
المطروحة والمدارة من 

قبل المؤسسات المالية 
المرخصة.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.
2( األصول المدارة كنسبة 

مئوية من الناتج المحلي 
اإلجمالي.

العمل مع 
الصناديق 

الحكومية على 
دعم نشاط إدارة 
وحفظ األصول 
لدى األشخاص 

المرخص لهم

تخصيص جزء من 
األصول المدارة 

من قبل الحكومة 
لتتم إدارتها من قبل 
األشخاص المرخص 

لهم محليًا.

هيئة السوق 
المالية

1( زيادة األصول المدارة 
كنسبة مئوية من 

الناتج المحلي 
اإلجمالي.

2( تحسين قدرات 
الوسطاء الماليين.

1( األصول المدارة كنسبة 
مئوية من الناتج المحلي 

اإلجمالي.

تعزيز دخول 
المستثمرين 

األجانب المؤهلين 
وعملية فتح 

حسابات للدخول 
إلى السوق المالية 

السعودية

توفير الوصول السريع 
والمباشر إلى سوق 

المالية السعودية 
للمستثمرين األجانب 

المؤهلين.

هيئة السوق 
المالية

1( تقليل الوقت وتحسين 
مستوى المالءمة 

للمستثمرين األجانب 
فيما يتعلق بعملية فتح 

حساب للمستثمرين 
المؤهلين.

2( زيادة ملكية 
المستثمرين األجانب 
في القيمة السوقية 

لألسهم.
3( زيادة مساهمة 

المستثمرين األجانب 
في القيمة المتداولة.

1( ملكية المستثمرين األجانب 
في القيمة السوقية 

لألسهم.
2( حصة المستثمر المؤسسي 

من القيمة المتداولة.

تحفيز وتشجيع 
شركات القطاع 

الخاص على طرح 
وإدراج أسهمها في 

السوق المالية

زيادة طرح وإدراج 
الشركات الخاصة في 

سوق األسهم.

وزارة اإلقتصاد  
والتخطيط 

)الجهة  القائدة  
تحت الدراسة(

1( زيادة القيمة السوقية 
لألسهم كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي 
اإلجمالي.

2( زيادة القيمة السوقية 
المعدلة لألسهم الحرة.

1( حصة سوق األسهم وسوق 
ادوات الدين في القطاع 

المالي
2( إجمالي القيمة السوقية 

)أسهم، باستثناء  
أرامكو،وادوات الدين ( 

كنسبة مئوية من الناتج 
المحلي اإلجمالي

3( تركيز السوق ألعلى 10 
شركات من حيث القيمة 

السوقية.
4( عدد المنشآت المتناهية 

الصغر والصغيرة المدرجة، 
كنسبة مئوية من إجمالي 

عدد المنشآت المدرجة.
5( الحد األدنى للقيمة 

السوقية لألسهم الحرة 
كنسبة من إجمالي القيمة 

السوقية لألسهم.

)جدول رقم 20(



وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي50

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

التمكين  الرقمي 
لعملية فتح حساب 

االستثمار

إنشاء عملية  رقمية لـ 
“اعرف عميلك” وفتح 

حساب استثمار.

هيئة السوق 
المالية

1( زيادة عدد المستثمرين في 
أسواق رأس المال

2( زيادة سهولة الوصول إلى 
السوق السعودية.

3( زيادة المنافسة العادلة 
بين األشخاص المرخص 

لهم وبخاصة المحليين.

1( نسبة الحسابات االستثمارية 
التي يتم فتحها  عبر إجراءات 
“اعرف عميلك” اإللكترونية. 

تحسين أمن المعلومات تعزيز أمن المعلومات 
للسوق المالية من 

خالل تبادل المعلومات 
والرصد وتطبيق أفضل 

الممارسات الدولية.

هيئة السوق 
المالية

1( تقليل عدد حوادث 
الهجمات االلكترونية. 

2( تحسين درجة مؤشر أمن 
المعلومات العالمي.

1( النسبة من حسابات االستثمار 
التي تم افتتاحها من خالل 

إجراءات »اعرف عميلك« 
االلكتروني.

2( حصة المستثمر المؤسسي 
من القيمة المتداولة.

3( ملكية المستثمر األجنبي في 
القيمة السوقية لألسهم.

إنشاء مركز المقاصة 
المبني على الطرف 

)CCP( النظير

إنشاء مركز  للمقاصة 
يتماشى مع مبادئ 

الطرف النظير المركزي 
لضمان األخذ بأساليب 
إدارة المخاطر المناسبة 

بما يتماشى مع المعايير 
الدولية األفضل في 

فئتها.

هيئة السوق 
المالية

1( زيادة إيرادات ما بعد 
التداول للسوق المالية.
2( زيادة الكفاءة التشغيلية.

3( تقليل المخاطر التشغيلية.
4( تسهيل توزيع األرباح.

1( حصة المستثمر المؤسسي 
من القيمة المتداولة.

2( ملكية المستثمرين األجانب. 
في القيمة السوقية لألسهم.
3( معدل تذبذب مؤشر السوق 

المالية )متوسط 90 يومًا(.

دراسة جدوى إنشاء 
هيكل تنظيمي 

مستقل للرقابة على 
مكاتب المراجعة التي 
تراجع اعمال الشركات 

المدرجة 

تحسين جودة التدقيق في 
الشركات العامة  ما يؤدي 
إلى تسهيل تدفق ونوعية 
المعلومات للمستثمرين، 

وذلك لتعزيز الشفافية 
والحد من المخاطر في 

معامالت األوراق المالية.

هيئة السوق 
المالية

1( جذب المستثمرين 
المحليين واألجانب.

2( زيادة ملكية المستثمر 
األجنبي في القيمة. 

السوقية لألسهم.
3( تعزيز ثقة المستثمرين.

4( تحسين معايير الحوكمة.

1( حصة المستثمر المؤسسي 
من القيمة المتداولة.

2(  حصة  المستثمر األجنبي في 
القيمة السوقية.

)جدول رقم 21(
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االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

إنشاء كيان وطني 
لالدخار )منتجات 

ادخارية مدعومة من 
الحكومة(

إنشاء كيان وطني لالدخار 
مستقل يعنى بتقديم 

منتجات ادخارية مدعومة 
من الحكومة لتحفيز 

االدخار الخاص من خالل 
توفير منتجات مخصصة، 

وتعزيز المنافسة على 
االدخار، والسماح 

للعمالء األفراد باالدخار 
في منتجات مضمونة 

حكومًيا دون فتح سوق 
السندات مباشرًة

وزارة المالية 
وزارة االقتصاد 

والتخطيط

1( إجمالي المدخرات 
المحتفظ بها في منتجات 

الكيان الوطني لالدخار: 
6 مليارات ريال سعودي 

بحلول العام 2020م.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي.

3( نسبة صافي التمويل 
المستقر.

4( نسبة كفاية رأس المال.
5( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار.
6( عدد األنواع المتاحة من 

منتجات االدخار.

تطوير منتج 
مخصص: خطة 
االدخار الخاصة 
بملكية المنازل

تزويد المستهلكين 
المحليين بمخطط ادخار 
مصمم يستهدف خطة 

تملك المسكن.

1( زيادة في المدخرات وزارة اإلسكان
المودعة في حسابات 
االدخار: من مليار إلى 

ملياري ريال سنويًا.
2( عدد األنواع اإلضافية 
المتاحة من منتجات 

االدخار: 1+ من 
المخططات المتاحة.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي.
3( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار.
4( عدد األنواع المتاحة من 

منتجات االدخار.

تطوير منتج 
مخصص: مخطط 

االدخار من أجل 
التعليم

تزويد المستهلكين 
المحليين بمخطط ادخار 
مصمم يستهدف خطة 

تعليم خاص للمراحل 
الدراسية المتقدمة.  

1( الزيادة في المدخرات وزارة التعليم
المودعة في حسابات 

االدخار: من مليار ونصف 
إلى ملياري ريال سنويًا
2( عدد األنواع اإلضافية 
المتاحة من منتجات 

االدخار: 1+ من 
المخططات المتاحة

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي

2( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي
3( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار
4( عدد األنواع المتاحة من 

منتجات االدخار

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.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( إجمالي المدخرات المحتفظ 
بها في منتجات االدخار.

3( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي.

تطوير منتجات 
مصممة خصيصًا 

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

1( زيادة في المدخرات 
المودعة في حسابات 
االدخار: من مليار إلى 

ملياري ريال سنويًا.
2( عدد األنواع اإلضافية 
المتاحة من منتجات 

اإلدخار.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي.
3( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار.
4( عدد األنواع المتاحة من 

منتجات االدخار.

الركيزة االستراتيجية الثالثة: تعزيز وتمكين التخطيط المالي )االدخار، وما إلى ذلك( 
)جدول رقم 22(
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التسجيل التلقائي 
للمشمولين في 
حساب المواطن 

في الكيان الوطني 
لالدخار

دفع المستهلكين 
المحليين لالدخار بشكل 

منتظم، وبخاصة الفئات 
ذات الدخل المنخفض، 

من خالل االستفادة 
من الرؤى المقدمة من 

االقتصاد السلوكي.

وزارة االقتصاد 
والتخطيط

1( الزيادة في المدخرات 
المودعة في حسابات 
االدخار: من مليار إلى 

مليار ونصف مليار ريال 
سنويًا.

2( الزيادة في عدد األسر 
التي تقوم باالدخار على 

أساس منتظم: 630 ألف 
سنوًيا )15% من األسر 

الحالية(.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( األصول المدارة كنسبة مئوية 
من الناتج المحلي اإلجمالي.
3( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار.
4( نسبة صافي التمويل 

المستقر.

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(.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

1( زيادة المدخرات المودعة 
في منتجات االدخار 

المصرفي بسبب زيادة 
الوصول إلى المناطق 

النائية.
2( زيادة المدخرات المودعة 

في منتجات االدخار 
التأمينية بسبب تعزيز 

قواعد التأمين المصرفي.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( إجمالي المدخرات المحتفظ 
بها في منتجات االدخار.

3( نسبة صافي التمويل المستقر
4( عدد البالغين الذين لديهم 

حساب مصرفي.
5( إجمالي األقساط المكتتبة / 
الناتج المحلي اإلجمالي غير 

النفطي.
6( إجمالي أقساط التأمين 

المكتتبة في تأمين الحياة.
7( نسبة الحسابات التي تم فتحها 

عبر إجراءات “اعرف عميلك” 
اإللكترونية.

إنشاء كيان تثقيف 
مالي متخصص

إنشاء كيان مستقٍل يعنى 
بقيادة التثقيف المالي 

في جميع أنحاء المملكة 
عبر تنسيق جهود جميع 

الجهات المشاركة في 
التثقيف المالي للحد 

من التداخالت القائمة 
وتحقيق أقصى قدر من 

التأثير والتغطية.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

1( المستوى العام للثقافة 
المالية للراشدين في 

المملكة: 34% بحلول 
العام 2020م.

2( نسبة األسر التي تدخر 
بانتظام: 29% بحلول 

العام 2020م.

1( أصول القطاع المالي إلى 
الناتج المحلي اإلجمالي.

2( عدد البالغين الذين لديهم 
حساب مصرفي.

3( نسبة األسر التي تدخر بانتظام.

تقديم حوافز للبنوك 
لجذب الودائع طويلة 

األجل

النظر في تحفيز البنوك 
من خالل تعديل النسب 
التنظيمية لتعزيز الودائع 
المستقرة وطويلة األجل 
بداًل من ودائع الحسابات 

الجارية.

مؤسسة النقد 
العربي السعودي

زيادة المدخرات المودعة في 
منتجات االدخار المصرفي 

بسبب زيادة االحتياجات 
التنظيمية للقطاع الخاص.

1( نسبة صافي التمويل 
المستقر.

2( نسبة كفاية رأس المال.
3( إجمالي المدخرات المحتفظ 

بها في منتجات االدخار.

االعتبارات االستراتيجية

مؤشرات البرنامج المتأثرة األثر المتوقعالجهة القائدةالوصفاسم المبادرة
بالمبادرة

)جدول رقم 23(
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ب( 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 مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، علــى فتــح الخدمــات الماليــة أمــام 

الجهــات الفاعلــة غيــر المصرفيــة لهــدف تعزيــز االبتــكار والقــدرة التنافســية للقطــاع المالــي.

وتتألف هذه المبادرة الفاعلة من:
• خصخصة أنظمة مدفوعات اإلدارة العامة لنظم المدفوعات/سداد

• إنشاء وحدة مركزية للمدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي لتنظيم المدفوعات
• وضع قوانين/تنظيمات مدفوعات جديدة للخدمات المالية )مثل المدفوعات، والمنصات(

• إعداد وإصدار تراخيص جديدة للجهات الفاعلة االبتكارية غير المصرفية )مثل المدفوعات والمنصات(
• تسريع تطوير البيئة التجريبية التنظيمية في مؤسسة النقد العربي السعودي

• تطوير الصناديق/المسّرعات/الحاضنات التي تركز على التقنية المالية لتوفير رأس المال الجريء/التمويل
   باألسهم وتحفيز بيئة ريادة األعمال

• العمل مع الجهات الحكومية المعنية لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى القطاع
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 
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األثر المتوقع
سيكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على االقتصاد:

• زيادة عدد الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية )2 - 3 تقريبًا لعام 2020م(
• جعل المملكة مركزًا قويًا للتقنية المالية وضمان تحقيق درجة عالية في »مؤشر رضا الجهات الفاعلة

   في مجال التقنية المالية عن منظومة التقنية المالية في السعودية«

مؤشــر الرضــا هــو مؤشــر قائــم علــى دراســة اســتقصائية يقّيــم البيئــة التنظيميــة، والوصــول إلــى التمويــل، 
والبرامــج الحكوميــة، والسياســات الضريبيــة، وتوافــر القــوى العاملــة الماهــرة. ويجــب إجــراء المســح األول أوائــل 
عــام 2019 للشــركات الناشــئة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي لفهــم ســمات المنظومــة الرئيســة التــي تبحــث 
عنهــا الشــركات الناشــئة عنــد اتخــاذ قــرار بدخــول بلــد مــا. وينبغــي اســتخدام هــذه الســمات فــي وقــت الحــق فــي 
ــات  ــد دخــول الجه ــة، بع ــة فــي المملك ــة المالي ــال التقني ــة فــي مج ــات الفاعل ــى الجه الدراســات االســتقصائية عل

ــى الســوق الســعودية )بعــد العــام 2020م(. ــى إل ــة األول الفاعل

المبادرة المحورية الثانية: تحفيز القطاع المالي لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

الوصف
ــز  ــادرات لتحفي ــة، المملوكــة مــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، علــى تقديــم مب ــادرة المحوري تركــز هــذه المب

ــادة مســاهمتها فــي االقتصــاد. ــرة والمتوســطة لهــدف زي ــل المنشــآت الصغي ــي لتموي القطــاع المال
وتتألف هذه المبادرة الفاعلة من:

 تحسين منظومة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة:
- تعزيز اإلطار القانوني )بما في ذلك التنفيذ على الضمانات(

- إعادة هيكلة برنامج )كفالة(
- ضمان التزام الحكومة بتخصيص المزيد من العقود مباشرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

- تمكين شركتي بيان وسمة من جمع وتحديث بيانات شاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة
- إنشاء وكالة تصنيف محلية لتقييم ائتمان المنشآت الصغيرة والمتوسطة

- توفير خيارات بديلة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة )مثل أدوات حقوق الملكية الخاصة ورأس
  المال الجريء(

تطوير برنامج لتحسين الثقافة المالية بشأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة  -

 تبليغ مستهدفات اإلقراض للبنوك بحلول العام 2020م
- إذا كان إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنوك أقل من المستهدف بحلول العام 2020م،

   فسوف تنظر مؤسسة النقد في إجراءات لتشجيع المؤسسات ذات األداء المنخفض على زيادة التمويل.
األساس المنطقي

ســيكون لتحفيــز القطــاع المالــي لتمويــل المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فوائــد متعــددة للقطــاع الخــاص، مــن 
بينهــا:

• زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد وتعزيز القطاع الخاص
• زيادة فرص العمل وتخفيض معدل البطالة

• معالجة قضايا قابلية البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ونمو هذه المنشآت
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األثر المتوقع
اســتنادًا إلــى المبــادرات التــي ســيتم تنفيذهــا، وإلــى المقارنــات المعياريــة مــع بلــدان المقارنــة، ســيكون لهــذه 

المبــادرة المحوريــة التأثيــر التالــي علــى إقــراض المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة

• زيادة نسبة قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القروض المصرفية:
5% في العام 2020م  -

• قيمة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل أدوات حقوق الملكية الخاصة/ رأس المال الجريء
23 مليار ريال سعودي في العام 2020م  -

المبادرة المحورية الثالثة: التوجه نحو مجتمع غير نقدي

الوصف
تركز هذه المبادرة المحورية على الحد من النقد المتداول بحلول العام 2030م.

وتتألف هذه المبادرة الفاعلة من:
 تطبيق استراتيجية المدفوعات الرقمية الموحدة لعام 2017م، مثل:

- تنمية البنية التحتية لنظام »مدى« )نقاط البيع، البطاقات المتداولة(
- زيادة عدد المفوترين في نظام »سداد« )بما فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة(

- إدخال الفوترة اإللكترونية في نظام »سداد«
- إعداد شبكة من طرف لطرف عبر نظامي »سداد« و«مدى«

- إنشاء غرفة مقاصة آلية )ACH( للتسوية الفورية

 تقديم حوافز إضافية:
- تنفيذ »برنامج االرتقاء« لتحفيز التجار وحاملي البطاقات على زيادة المدفوعات غير النقدية

- وضع سقف لقيمة المعامالت النقدية للعمالء مع التجار من الشركات

 دراسة إمكانية إدخال تدابير إضافية )مثاًل: رسوم عمليات السحب النقدي/اإليداع( إذا لم تساعد التدابير
   المذكورة أعاله على تحقيق األهداف

األساس المنطقي
سيكون لتقليص النقد المتداول تأثيرات متعددة على االقتصاد، بما فيها:

• تخفيض تكلفة النقد في االقتصاد
• ضمان المزيد من الشفافية للحكومات لرصد التدفقات النقدية ألغراض الضرائب

• 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( 

28% في العام 2020م  -
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المبادرة المحورية الرابعة: تعزيز تنفيذ التأمين اإللزامي

الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة علــى فــرض التأميــن اإللزامــي علــى جميــع المركبــات، وفــرض التأميــن الصحــي 
اإللزامــي وإلغــاء وثائــق التأميــن االحتياليــة. ولضمــان التوصــل إلــى نتيجــة ناجحــة، ال بــد مــن إشــراف أكثــر صرامــة 

ــي.  ــن التعاون ــة شــركات التأمي ــة نظــام مراقب ــادة صياغ ــة، وإع ــة، ووزارة الصح والتنســيق مــع وزارة الداخلي

األساس المنطقي
سيكون لفرض التأمين اإللزامي  منافع متعددة للقطاع الخاص، بما فيها:

• تعزيز قطاع التأمين الخاص من خالل زيادة األقساط المكتتبة
• حماية المجتمع من المنتفعين مجانًا

• حماية ثروة األفراد
• زيادة حجم شركات التأمين وتحسين نسبة التكلفة إلى الدخل

• تخفيض تكاليف التأمين من خالل زيادة حجم شركات التأمين 

األثر المتوقع
اســتنادًا علــى المبــادرات األخــرى المنفــذة وممارســات الــدول المقارنــة األخــرى، ســيكون لهــذه المبــادرة المحوريــة 

األثــر التالــي علــى قطــاع التأميــن:

• زيادة عمق سوق التأمين )إجمالي األقساط المكتتبة/ الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي(:
- 3.2% في العام 2020م

• نسبة تغطية أنواع التأمين اإللزامية
التأمين على المركبات  -

   75% في العام 2020م

التأمين الصحي  -
   45% في العام 2020م
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الركيزة: تطوير سوق مالية متقدمة 

المبادرة المحورية الخامسة: خصخصة األصول المملوكة للدولة من خالل االكتتاب العام األولي 

الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة، المملوكــة مــن وزارة الماليــة عبــر لجنــة اإلشــراف علــى الخصخصــة، علــى تخصيــص 
جهــات مملوكــة للدولــة بشــكل أساســي، مــن خــالل نمــوذج االكتتابــات العامــة األوليــة بهــدف زيــادة عمــق واتســاع 

الســوق الماليــة.

تقوم المبادرة الفاعلة على:
• العمــل مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة والمركــز الوطنــي للتخصيــص ولجنــة اإلشــراف علــى الخصخصــة 
الختيــار وتحديــد محفظــة مــن الجهــات المملوكــة للدولــة إلدراجهــا بشــكل رئيــس فــي »تــداول« بهــدف زيــادة 

رســملة الســوق الماليــة
ــى الخصخصــة  ــة اإلشــراف عل ــي للتخصيــص، ولجن ــز الوطن ــدوق االســتثمارات العامــة، والمرك • العمــل مــع صن

ــق للخصخصــة ــي وخارطــة طري ــر جــدول زمن لتطوي
• العمــل مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة، والمركــز الوطنــي للتخصيــص، ولجنــة اإلشــراف علــى الخصخصــة، 

ــة األساســية الالزمــة إلدراج الجهــات ــرات التنظيمي ــد التغيي لتحدي
• العمــل مــع صنــدوق االســتثمارات العامــة، والمركــز الوطنــي للتخصيــص، ولجنــة اإلشــراف علــى الخصخصة، لتطوير 
نمــوذج خصخصــة مالئــم، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار المســتثمرين األفــراد للحصــول علــى دعــم العمــوم علــى أجنــدة 

اإلصالحــات

األساس المنطقي
خصخصــة جهــات مملوكــة مــن الدولــة مــن خــالل االكتتابــات العامــة األوليــة ســتولد منافــع متعــددة للســوق الماليــة 

الســعودية، مــن بينها:
• فرصة فريدة لزيادة عمق وسعة السوق المالية

• جذب للمستثمرين األجانب واالستثمارات المؤسساتية مع فرص تخارج 
• تحسين الحوكمة واألداء والكفاءة للجهات المخصخصة

األثر المتوقع
سيعمل البرنامج بشكل وثيق مع برنامج الخصخصة، والجهات ذات الصلة، إلضافة قيمة لالقتصاد الكلي.

المبادرة المحورية السادسة: تعميق سوق أدوات الدين

الوصف
تركــز هــذه المبــادرة الفاعلــة المملوكــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة علــى زيــادة عمــق الســوق الماليــة ألدوات 

الديــن فــي المملكــة.
تقوم المبادرة الفاعلة على:

• تحسين قواعد الطرح
• إصدار  القواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة
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• معالجة المعاملة الزكوية وطريقة االحتساب وكذلك ضريبة االستقطاع
• تخفيض نسبة الحد األعلى المقترض واحد من قاعدة رأس المال المؤهلة للبنك

• تقصي تحسينات محتملة على نموذج الطرح الخاص الحالي على سبيل المثال، التسجيل لدى )تداول( بأقل   
   رسوم، ومتطلبات رأس مال مرنة للمستثمر المؤسسي

األساس المنطقي
زيادة عمق سوق أدوات الدين ستولد منافع متعددة للسوق المالية السعودية، بما فيها:

• تنويع خيارات التمويل لكل من القطاعين الخاص والعام
• 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
انطالقــًا مــن الخطــط األوليــة، ســيكون لهــذه المبــادرة الفاعلــة األثــر التالــي علــى الســوق الماليــة ألدوات الديــن فــي 

السعودية:
ــج المحلــي  ــة )إجمالــي الســندات والصكــوك القائمــة( مــن 9% مــن النات ــن الحالي ــادة حجــم ســوق أدوات الدي • زي

ــال( فــي العــام 2016م إلــى: ــار ري ــي )213 ملي اإلجمال
أكثر من 15% من الناتج المحلي اإلجمالي )أكثر من 475 مليار ريال( في  العام 2020م  -

الركيزة: تعزيز وتمكين التخطيط المالي )االدخار، وما إلى ذلك( 

المبادرة المحورية السابعة: إنشاء كيان وطني لالدخار )منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة(

الوصف
ــة، ووزارة االقتصــاد والتخطيــط كمالــك  ــة، المملوكــة بشــكل رئيــس مــن وزارة المالي ــادرة المحوري ــز هــذه المب ترّك
ثانــوي، علــى إنشــاء كيــان وطنــي لالدخــار يضطلــع بــدور مســتقل فــي تقديــم خطــط ادخــار لألفــراد مدعومــة مــن 

الحكومــة بهــدف التشــجيع علــى االدخــار الخــاص فــي المملكــة.

ستتألف هذه المبادرة المحورية من:
• تصميــم وإعــداد محفظــة مــن خطــط ادخــار لألفــراد مخصصــة )مثــاًل، صكــوك خاصــة بادخــار األفــراد(، يتــّم توزيعهــا 

عبــر قنــوات مباشــرة )مثــاًل عبــر اإلنترنــت، الهاتــف( وأيًضــا عبــر البنــوك
• تكــون خطــط االدخــار التــي تقدمهــا وزارة الماليــة أو توافــق عليهــا مدعومــة بالكامــل بضمانــات تقدمهــا وزارة 

ــة المالي
• تمكين العمالء األفراد من االدخار في منتجات مضمونة من الحكومة )مثاًل صكوك خاصة بادخار األفراد( 

األساس المنطقي
إنشاء الكيان الوطني لالدخار سيعود بفوائد عدة على التخطيط المالي في السعودية:

• إعداد نموذج ناجح لتحفيز العرض واستحداث الطلب
• توليد تمويل لقطاع الخدمات المالية

• مشاركة البنوك في مسؤولية تقديم منتجات ادخارية
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• توزيع منتجات ادخارية مدعومة من الحكومة إلى األفراد عبر البنوك وعبر قنوات مباشرة

األثر المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على ادخار األفراد في السعودية:

• زيادة إجمالي المدخرات المحتفظ بها في منتجات الكيان الوطني لالدخار:
6 مليارات ريال سعودي في العام 2020م  -
• تنويع منتجات االدخار المتوافرة في السوق

9 خطط مختلفة لالدخار في العام 2020م  -

المبادرة المحورية الثامنة: إنشاء كيان تثقيف مالي متخصص

الوصف
تركــز هــذه المبــادرة المحوريــة علــى إنشــاء كيــان تثقيــف مالــي، كجهــة  حكوميــة مســتقلة، بهــدف تحســين الثقافــة 

الماليــة، وتعزيــز الوعــي بشــأن فوائــد التخطيــط المالــي فــي مختلــف أنحــاء المملكــة.

ستتألف هذه المبادرة المحورية من:
• تنســيق جهــود التثقيــف المالــي وتوجيهــه فــي مختلــف أنحــاء المملكــة، وضمــن كافــة الجهــات المعنيــة بالتثقيــف 

المالي
• تطوير محتوى التثقيف المالي

• تمويل الكيان التثقيفي بمساهمة ومشاركة من القطاع المالي

األساس المنطقي
إنشاء كيان تثقيف مالي سيعود بفوائد عدة على التخطيط المالي في المملكة:

• الحّد من التداخالت القائمة في مبادرات التثقيف المالي التي تقودها عدة جهات معنية بالتثقيف المالي
• ضمان تناسق الرسائل الموجهة إلى الجمهور وجودتها وإيصالها

• تعظيم األثر من خالل حمالت واسعة النطاق ومنسقة 

األثر المتوقع
من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة المحورية األثر التالي على التثقيف المالي في المملكة:

• زيادة المستوى اإلجمالي لثقافة البالغين في المجال المالي بالمملكة:
بلوغ نسبة البالغين المثقفين ماليًا 34% في العام 2020م  -

• زيادة نسبة مدخرات األسر على أساس منتظم:
29% من مدخرات األسر على أساس منتظم في العام 2020م  -
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الفصل
السادس 
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الممكنات

أ(   الحوكمة والتشغيل 

ب( المخاطر واإلجراءات الالزمة للتخفيف منها 
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نموذج إدارة التنفيذ المقترح لبرنامج تطوير القطاع المالي سيتضمن العناصر التالية:

• لجنة البرنامج الحالية، وتضم الجهات التالية:
- وزارة المالية )الرئيس(

- صندوق االستثمارات العامة
- مؤسسة النقد العربي السعودي

- مؤسسة النقد العربي السعودي )قطاع التأمين(
- هيئة السوق المالية

- وزارة التجارة واالستثمار
- وزارة االقتصاد والتخطيط

• اللجنة الفرعية لالتصاالت:
- ممثل عن وزارة المالية

- ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي
- ممثل عن هيئة السوق المالية
- ممثل عن لجنة االدخار الوطنية

- ممثل عن مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية

مسؤوليات األدوار الرئيسةالحوكمة المقترحة للتنفيذ

لجنة االدخارالمعنية المدعوةلجنة برنامج تطوير القطاع المالي
الوطنية

• وزارة المالية (الرئيس)
• مؤسسة النقد العربي السعودي

• وزارة االقتصاد والتخطيط
• هيئة السوق المالية

• صندوق االستثمارات العامة
• وزارة التجارة واالستثمار

• المؤسسة العامة للتقاعد
• المؤسسة العامة 

   للتأمينات  االجتماعية
• وزارة اإلسكان

• وزارة الطاقة
• وزارة العمل والتنمية

   االجتماعية  
• وزارة التعليم

• بنك التنمية االجتماعية
• جهات أخرى حسب الحاجة

تشرف على 
الركيزة الثالثة

اللجان الفرعية حولمكتب إدارة البرامج
اإلعالم والتواصل

• ممثل من وزارة المالية
• ممثل من مؤسسة النقد 

   العربي السعودي
• ممثل من هيئة السوق 

   المالية  
• ممثل من لجنة االدخار 

   الوطنية
• ممثل من مجلس 

   الشؤون االقتصادية 
   والتنمية

لجنة برنامج 
تطوير 
القطاع
المالي

مكتب 
إدارة 
البرامج

اللجنة 
الفرعية 
لإلعالم 
واالتصال

الجهات 
المسؤولة 
عن المبادرة

عقد االجتماعات على أساس ربع سنوي.
مراقبة تنفيذ مبادرات البرنامج وإعداد التقارير بشأن ذلك.

مراقبة مؤشرات البرنامج وإعداد التقارير بشأن ذلك.
حل المشاكل التي تتعلق بالتنفيذ. 

مستوى التصعيد األخير.

المتابعة اليومية.
االتصال بشكل مستمر مع األطراف المعنية.

تتبع حالة تنفيذ مبادرات البرنامج بفاعلية وإعداد التقارير 
بشأنها.

تتبع مؤشرات البرنامج بفاعلية وإعداد التقارير بشأنها
حل المشاكل التي تتعلق بالتنفيذ بشرط الحصول على 

موافقة الهيئة.
دعم عاجل إن اقتضى األمر.

التصعيد عند الضرورة.

جمع المدخالت التي تتعلق بحالة التنفيذ من مكتب إدارة 
المشاريع. 

تحويل المدخالت إلى رسائل في مجال 
االتصاالت/اإلعالم.

قيادة وتنفيذ المبادرات الفردية.
مراجعة التقدم المحرز.

اإلدارة اليومية لتنفيذ فرق العمل.
إبالغ مكتب إدارة المشاريع بالتقدم المحرز في التنفيذ.

تمييز/طلب حل المشاكل إن اقتضت الحاجة. 
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مكتب إدارة البرامج ويضم:  •
- مدير البرنامج

- ممثلين عن مكتب إدارة البرنامج
- مالكو مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي

كمــا ســتتم دعــوة أصحــاب المصلحــة اآلخريــن كل بحســب ارتباطــه بقضايــا المناقشــة، ويشــمل ذلــك ممثليــن عــن 
القطــاع الخــاص. باإلضافــة إلــى ذلــك، ســتواصل لجنــة االدخــار الوطنيــة العمــل جنبــًا إلــى جنــب مــع لجنــة برنامــج 

تطويــر القطــاع المالــي، واإلبــالغ عــن التقــدم المحــرز فــي التنفيــذ ومتابعتــه.

األدوار والمسؤوليات المقترحة

ستشمل األدوار والمسؤوليات المقترحة لمكونات نموذج اإلدارة المبين أعاله ما يلي:

لجنة برنامج تطوير القطاع المالي:  •
- االجتماع بشكل ربع سنوي على األقل

- مراقبة تنفيذ مبادرات البرنامج والرفع بتقارير عنه
- مراقبة مؤشرات البرنامج والرفع بتقارير عنها

- حل مسائل التنفيذ -إذا سمحت بها الجهة المعنية
- مستوى التصعيد األخير

مكتب إدارة البرامج:  •
المتابعة اليومية  -

التواصل المستمر مع الجهات ذات العالقة  -
- 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  -

لجنة االتصاالت الفرعية:  •
- جمع المدخالت من مكتب إدارة البرنامج حول حالة التنفيذ

إنشاء رسائل للجمهور الخارجي وخطط تواصل  -

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 
البرنامــج وتطويــره. وفيمــا يلــي قائمــة مفّصلــة بأبــرز المخاطــر وخطــط تخفيفهــا مــن أجــل ضمــان تطبيــق البرنامــج 

دون مصاعــب وفــي الوقــت المناســب.

المبادرة 
تدابير تخفيف الخطرنوع الخطراسم الخطر ووصفهاألساسية

الجهة 
المسؤولة 
عن التدابير

اإلطار الزمني 
لتطبيق هذه 

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 
مسّرعة/حاضنات مرّكزة 

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/

تعليمية مكّرسة 
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.

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

عند الموافقة على 
المبادرة المحورية: 

»فتح الخدمات 
المالية ألنواع 

جديدة من الجهات 
الفاعلة«.

تحفيز القطاع 
المالي لتمويل 

المنشآت 
الصغيرة  

والمتوسطة

انخفاض الطلب 
على تمويل 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة.

على 
الصعيد 

العام

تخصيص الحكومة 
المزيد من العقود 

مباشرًة مع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة، 

وتطبيق هيئة المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 

مبادرات أوسع.

يمكن البدء وزارة المالية
بالتدبير التخفيفي 

في أقرب وقت 
ممكن.
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المبادرة 
تدابير تخفيف الخطرنوع الخطراسم الخطر ووصفهاألساسية

الجهة 
المسؤولة 
عن التدابير

اإلطار الزمني 
لتطبيق هذه 

التدابير

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 )مثاًل: 

.)%85

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

عند الموافقة 
على مبادرة: 

"تحفيز القطاع 
المالي لتمويل 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة".

فرض التأمين 
اإللزامي

التأخر في فرض 
اإلجراءات الجديدة، 

قد يعيق نمو 
قطاع ويشكل خطرًا 

على المواطنين 
المتقيدين باألنظمة.

خاص 
بالبرنامج

ضمان التنسيق 
وااللتزام في الجهات 
المعنية )مثاًل: وزارة 

الداخلية(.

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

عند الموافقة 
على مبادرة: 

»تحفيز القطاع 
المالي لتمويل 

المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة«.

تعزيز سوق 
أدوات الدين

 انخفاض إقبال 
المستثمرين على 

شراء إصدارات 
أدوات الدين.

على الصعيد 
العام

تطبيق مبادرات متعلقة 
بزيادة المدخرات الخاصة 
)مثاًل، صكوك االدخار، 
الكيان الوطني لالدخار( 

وجذب المستثمرين.

الكيان 
الوطني 
لالدخار / 

مكتب إدارة 
الدين العام/ 
هيئة السوق 

المالية

عند إطالق هيئة 
المدخرات الوطنية 
/ صكوك مدخرات 

التجزئة.

تعزيز سوق 
أدوات الدين

 انخفاض رغبة 
القطاع الخاص في 

التمول من خالل 
سوق أدوات الدين.

على الصعيد 
العام

 نموذج الطرح الخاص 
لدين الشركات من أجل 
تحفيز الشركات الخاصة 

على استخدام سوق 
ادوات الدين وتخفيض 
الحد  األعلى لمقترض 

واحد من أجل تنويع 
اإلقراض.  

هيئة السوق 
المالية/ 
مؤسسة 

النقد العربي 
السعودي 

عند الموافقة على 
"تعزيز سوق أدوات 

الدين".

إنشاء الكيان 
الوطني لالدخار

صعوبة الحصول 
على الترخيص 

المطلوب للعمل. 

خاص 
بالبرنامج

ضمان موافقة /   
الجهات ذات العالقة من 
خالل التواصل المكثف 

والمركز.

وزارة المالية 
/ وزارة 

االقتصاد 
والتخطيط

عند الموافقة على 
المبادرة المحورية: 

»إنشاء الكيان 
الوطني لالدخار«.

إنشاء الكيان 
الوطني لالدخار

إقبال محدود من 
المستهلكين على 

المنتجات المقدمة.

على الصعيد 
العام

إطالق حمالت تسويق 
واسعة النطاق وتعديل 

هيكل المنتجات.

الكيان 
الوطني 
لالدخار-
بمجرد 
إنشائه

عند إنشاء الكيان 
الوطني لالدخار.

إنشاء كيان 
التثقيف المالي

مواءمة / تنسيق 
محدود في أوساط 

الجهات ذات العالقة

خاص 
بالبرنامج

تصميم هيكل ونموذج 
حوكمة لضمان التزام 

الجهات ذات العالقة من 
القطاعين العام والخاص

مؤسسة 
النقد العربي 

السعودي

عند الموافقة على 
المبادرة المحورية: 

"إنشاء كيان 
التثقيف المالي".
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