
إنجازات 1٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل

التقريــر الســــــــــنوي 
لربنامج تطوير الـقطاع 
املــــــــايل لعام ٢٠٢٠ 



ــة  ــايل يف جائح ــاع امل ــود القط جه
كورونــــــــــــــــا

ــج تطويــر  ــة برنام ــاء لجن كلمــة أعض
القطــاع املــايل
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الـتنظيمــــات يف القطاع املــــايل

املنشـــــآت الصغرية واملتوســــطة

التثقيـــــــــــــــف املـــــــــــــــــــايل

إنجازات ٢٢٠٢٠
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املحتــــــــوى



ــة  ــة العربيــــــــ اململك
ماضيــة  الســــــعودية 
تحقيــــــــــق  نحــــــــــــو 
كل مــا يعــــــــــزز رخــاء 
ــار  املواطــن وازدهـــــــ
ــن وتقدمــه  الوطـــــــــــ
ــتقراره ــه واســـــــ وأمن

“

“

امللــــــــك  الرشيفــن  الحرمــن  خــادم 
ســــــــــلامن بــن عبدالعزيــز آل ســــعود
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تطــــــــــور القطــــــــــاع 
املــــــــايل هــو الحجــر 
األســاس الســـــتدامة 
نهضــــــــــــة اقتصادنــا

““

صاحــب الســمو امللــي األمــري محمــد بــن 
ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود ويل 

العهــد
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امتــداداً لنهــج رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 
٢٠3٠ بقيــادة خــادم الحرمــن الرشيفــن امللــك 
ويل  وســمو  ســعود،  آل  بــن عبدالعزيــز  ســلامن 
األمــري  امللــي  الســمو  صاحــب  األمــن  عهــده 
ــعود ويل  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلامن ب ــن س ــد ب محم
العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس مجلــس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة -حفظهــام اللــه-

نحــو  املــايل  القطــاع  تطويــر  برنامــج  يســعى  ؛ 
تحقيــق مســتهدفاته يف هــذه الرؤيــة الطموحــة، 
وذلــك عــرب مبــادرات تنمويــة تَحقــق جــزء منهــا، 
ويجــري العمــل عــى تحقيــق مــا تبقــى منهــا 
ــر  ــايل وزي ــامم مع ــة. وبانض ــوام املقبل ــال األع خ
القطــاع  تطويــر  برنامــج  لجنــة  إىل  االســتثامر 
ــة  ــن املالي ــن املنظومت ــاً ب ــاف تكام ــايل، أض امل
مكانــة  تعزيــز  يف  للمســاهمة  واالســتثامرية، 
ــة إقليميــاً ودوليــاً عــى جميــع األصعــدة. اململك

ــازات  ــن اإلنج ــدة م ــة جدي ــج مرحل ــى الربنام ــد أنه وق
-وللــه الحمــد- ســعياً إىل متكــن القطــاع املــايل 
ليكــون ضمــن أكــرب املراكز املاليــة يف العــامل بحلول 
عــام 2030م. ورغــم التحديــات التي واجهــت االقتصاد 
العاملــي بســبب تداعيــات جائحــة )كوفيــد – 19( إال أن 
الربنامــج حقــق العديــد مــن اإلنجــازات عــى مســتوى 
املنظومــة املاليــة عمومــاً؛ حيث تم إنشــاء أكادميية 
باســم )األكادمييــة املاليــة(، بهــدف االرتقــاء بالقطاع 
املــايل يف اململكــة وتطويــر مخرجاتــه. ويف إطــار 
تعزيــز نشــاط قطــاع التقنيــة املاليــة والدفــع نحــو 
االبتــكار يف الخدمــات املقدمــة يف القطــاع املايل، 
وصــل عــدد رشكات املدفوعــات يف قطــاع التقنيــة 
ــة،  ــرة رشك ــدى ع ــا إىل )11( إح ــرح له ــة امل املالي
باإلضافــة إىل )32( اثنتــن وثالثــن رشكــة مــرح لهــا 
يف البيئــة التجريبيــة. كام تم التريــح لتجربة التقنية 
املاليــة لعــدد )7( ســبع رشكات يف مجــال أعــامل 
األوراق املاليــة. ولتحقيــق هدف تطوير ســوق مالية 
متقدمــة؛ أطلــق ســوق املشــتقات املاليــة وبــدأ 
ــج  ــؤرشات كأول منت ــتقبلية للم ــود املس ــداول العق ت
ــة  ــوق املالي ــه يف الس ــم تداول ــة يت ــتقات مالي مش
الســعودية. وســعياً لالســتمرارية يف نهجنــا بفتــح 
الســوق املاليــة الســعودية عــى العــامل وتعزيــز 
البيئــة االســتثامرية الجاذبــة للمســتثمرين األجانــب 
املامرســات  أفضــل  مــع  متطلباتهــا  مواءمــة  عــرب 
الدوليــة، ُســمح لألجانــب املقيمــن وغــر املقيمــن 
باالســتثامر املبــارش يف أدوات الديــن املدرجــة وغــر 

املدرجــة. 

ــه  ــايل - بركائ ــاع امل ــر القط ــج تطوي ــعى برنام ويس
ــال  ــوع وفع ــايل متن ــاع م ــن قط ــوادره-  إىل متك وك
هــذه  وتــأيت  الوطنــي.  االقتصــاد  تنميــة  لدعــم 
كل  مــن  املبذولــة  الجهــود  نتــاج  ضمــن  اإلنجــازات 

املعنيــة. القطاعــات 

وختامــاً، أتقــدم بالشــكر الجزيل ملقام خــادم الحرمن 
الريفــن امللــك ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود، 
وســمو ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي 
ــعود  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلامن ب ــن س ــد ب ــر محم األم
ويل العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ورئيــس 
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة -حفظهــام 
اللــه- عــى دعمهــم للقطــاع املــايل يف تحقيــق 
ــق  ــاهم يف تحقي ــن س ــكل م ــكر ل ــم الش ــه. ث أهداف

ــزات. ــذه املنج ه

محمد بن عبدالله الجدعان

كلمــة رئيــس لجنــة برنامــج تطويــر القطاع 
املايل
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كلمة أعضاء لجنة برنامج تطوير القطاع املايل

"ُرغــم ُمــي أقــل مــن عــام منــذ تأسيســها، نهضــت وزارة االســتثامر، يف 
عــام ٢٠٢٠م، بــدوٍر نشــٍط يف تطويــر البيئــة االســتثامرية، مــن خــال جــذب 
ــى  ــة، ع ــة يف اململك ــتثامرات األجنبي ــادة االس ــن، وزي ــتثمرين العاملي املس
الرغــم مــن تبعــات جائحــة كورونــا. كــام قامــت الــوزارة، يف عــام ٢٠٢٠م، بوضــع 
ــر العامــة للتعــاون ذات العاقــة، لزيــادة عــدد املؤسســات املاليــة، مــن  األُطُ
خــال إصــدار ٢5 رُخصــة لــرشكات اســتثامٍر ماليــة، وإنشــاء مركــز اســتجابٍة لدعــم 
املســتثمرين يف تعاملهــم مــع التحديــات التــي خلقتهــا جائحــة كورونــا. 
وعــاوًة عــى ذلــك قامــت الــوزارة بــدوٍر فاعــل يف جهــود اإلصــاح التنظيمــي، 
املتعلقــة باملجــاالت ذات التأثــري عــى االســتثامرات، والداعمــة ملســاعي جعل 

ــتثامرات."   ــًة لاس ــًة جاذب ــة ُوجه اململك
وزير االستثامر

معايل املهندس / خالد الفالح

)كوفيــد-19(  كورونــا  جائحــة  تداعيــات  الســعودي  املركــزي  البنــك  "واجــه 
وأطلــق حزمــة مــن الربامــج لتمويــل اإلقــراض وتأجيــل الدفعــات ودعــم ضامنــات 
التمويــل والحفــاظ عــى الســيولة لــدى املصــارف لدعــم متويــل القطــاع 
الخــاص ومتكينــه مــن القيــام بــدوره يف تعزيــز النمــو االقتصــادي ملواجهــة 
تداعيــات الجائحــة مــام أســهم يف اســتمرار عمــل القطاعــات االقتصاديــة 
للحفــاظ عــى املكتســبات والوظائــف الســتعادة النمــو. كــام اســتمر العمــل 
ــورات  ــة التط ــة ملواكب ــة املالي ــز التقني ــايل وتعزي ــاع امل ــر القط ــى تطوي ع

ــة ٢٠3٠م."  ــة اململك ــداف رؤي ــق أه ــة وتحقي العاملي
محافظ البنك املركزي السعودي

معايل الدكتور / فهد املبارك

"عــى الرغــم مــن التحديــات التــي ســببتها جائحــة )كوفيــد -19( ومــا تبعهــا مــن 
ــوام  ــال األع ــايل خ ــاع امل ــتمر يف القط ــر املس ــة، إال أن التطوي ــار اقتصادي آث
ــه أكــر قــدرة ملجابهــة هــذه التحديــات ولخدمــة االقتصــاد يف  املاضيــة جعل
مثــل هــذه الظــروف. كــام اســتمرت وتــرية التطويــر خال العــام املــايض والتي 
شــملت تدشــن ســوق للمشــتقات املاليــة يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
والســامح لألجانــب باالســتثامر املبــارش يف أدوات الديــن، وتســجيل أول إدراج 

مبــارش يف الســوق املوازيــة - منــو." 
رئيس مجلس هيئة السوق املالية

معايل األستاذ / محمد القويز

"عــى الرغــم مــن تحديــات جائحة كورونــا .. شــهدنا منــًوا ملحوظــاً يف الوصول 
الصغــرية  املنشــآت  لقطــاع  والرأســاميل  اإلقــرايض  التمويــل  حلــول  إىل 
ــة إىل  ــروض املقدم ــبة الق ــت نس ــث ارتفع ــام ٢٠٢٠م حي ــال ع ــطة خ واملتوس
املنشــآت الصغــرية واملتوســطة مــن إجــاميل القــروض املقدمــة مــن البنــوك 
ورشكات التمويــل مبقــدار 38% حتــى نهايــة الربــع الثالــث ، وذلك بفضــل تظافر 

جميــع الــرشكاء يف القطاعــن العــام والخــاص لدعــم منــو هــذا القطــاع..." 
محافظ  الهيئة العامة للمنشآت الصغرة واملتوسطة 

سعادة املهندس / صالح الرشيد

"بدعــم مــن قيادتنــا الحكيمة يف تخفيــف اآلثار املرتتبــة من جائحــة )كوفيد-19( 
ورشكاء الربنامــج، نســتعرض لكــم أبــرز اإلنجــازات يف القطــاع املــايل  ســائلن 

املــوىل عــز وجــل ان يوفقنــا جميعــاً يف خدمــة هــذا الوطن" 
مدير عام برنامج تطوير القطاع املايل وأمن لجنة الربنامج

سعادة االستاذ / فيصل الريف
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يف إطــار دعم جهــود الدولة »أيدها 
ــا  ــة كورون ــة جائح ــه« يف مكافح الل
وتخفيــف آثــاره املاليــة واالقتصادية 
ــة عى القطاع الخاص املتوقعـــــــــ

إنجازات 7٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



تعزيـز سيولـــــــــــــــــــة
القــــــــــطاع املرصيف 
بـ50 مليار ريال

ــل  ــعودي يف تفعي ــزي الس ــك املرك ــن دور البن ــا م انطالقً
السياســة النقديــة وتعزيــز االســتقرار املــايل، قــرر البنــك 
ضــخ مبلــغ خمســن مليار ريــال لتعزيــز الســيولة يف القطاع 
ــم  ــتمرار يف دوره يف تقدي ــن االس ــه م ــريف ومتكين امل
التســهيالت االئتامنيــة لعمالئــه كافــة مــن القطــاع الخــاص، 
مبــا يف ذلــك دور البنــوك يف دعــم ومتويــل القطــاع 
الخــاص مــن خــالل تعديــل أو إعــادة هيكلــة التمويــل دون أي 
رســوم إضافيــة، ودعــم خطــط املحافظــة عــى مســتويات 
التوظيــف يف القطــاع الخــاص، إىل جانــب اإلعفــاء لعــدد من 

رســــــــوم الخدمــات البنكيــة اإللكرتونيــة.

إنجازات 8٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



برنامــــــــج البنــــــــــــــك املركـــــــزي 
السعودي لدعم متويل القطــــــاع 

الخــاص ٢/١
يف إطــار دعــم جهــود الدولــة »أيدهــا اللّــه« يف مكافحــة 
املاليــة  آثــاره  وتخفيــف   )COVID-19( كورونــا  جائحــة 
واالقتصاديــة املتوقعــة عــى القطــاع الخــاص خصوصــاً 
عــى قطــاع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة عمــل البنــك 
ــو )50(  ــه إىل نح ــل قيمت ــج تص ــداد برنام ــى إع ــزي ع املرك
مليــار ريــال، اســتهدف دعــم القطــاع الخــاص ومتكينــه مــن 
القيــام بــدوره يف تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل 

ــن اآليت: ــراءات تتضم ــن اإلج ــة م حزم

ــال  ــم رأس امل ــة ودع ــات النقدي ــذب التدفق ــاء تذب ــاً ألعب تخفيف
العامــل ومتكينــه مــن النمو خــال املــدة القادمة واملســاهمة 
يف دعــم النمــو االقتصــادي واملحافظــة عــى التوظيــف يف 

القطــاع الخــاص، أطلــق البنــك 3 برامــج كالتــايل:

أوالً: دعم متويل املنشآت الصغرية واملــــتوسطة

1. برنامج تأجيل الدفعات 

البنــوك  إيــداع مبالــغ لصالــح 
مقابــل  التمويـــل،  ورشكات 
تأجيــل دفع مســتحقات القطاع 
ورشكات  )البنــوك  املــايل 
ــهر  ــتة أش ــدة س ــل( مل التموي
عــى قطــاع املؤسســــــــات 
واملتوســــــــــطة،  الصغــرة 
والــذي تــم متديــده مؤخــراً 
حتــى الربــع األول مــن عــام 

.2٠21

٢. برنامج التمويل املضمون: 

بالتعــاون  »ســاما«  أطلقــت 
متويــل  كفالــة  برنامــج  مــع 
الصغيــــــــــــــــرة  املنشــآت 
ــَج  ــة( برنام ــطة )كفال واملتوس
مــن  املضمــون،  التمويــل 
خــــال ضامن ما نســبته )%95( 
مــن قيمــة التمويل املمنـــوح 
بهــدف تقديــم دعــم إضــايف 
ــة  ــدارة االئتامني ــز الجــــ وتعزي
ــر  ــة الصغــ للمنشــآت املتناهي
واملـــــــتوسطة  والصغــرة 
والتغلــب عــى تحديــــــــــات 
ــام  ــآت، م ــذه املنش ــل ه متوي
ــاض  ــر االنخف ــا أث ــف عليه يخف
بالتدفقــات النقديــة، ويســهل 
عمائهــا،  خدمـــــــــة  عليهــا 
ومســتحقات  رواتــب  وســداد 

موظفيهــا.

3. برنامج دعم ضامنات التمويل 

 )6( إىل  يصــل  مبلــغ  إيــداع 
مليــارات ريــال لصالــح البنــوك 
ــم  ــل لتمكينه ورشكات التموي
مــن إعفـــــــــــــاء املؤسســات 
واملتوســــــطة  الصغيــــــــرة 
ــات  ــج ضامن ــف برنام ــن تكالي م
متويــل قــروض املنشـــــــآت 
واملتوســــــــــــطة  الصغــرة 
املســاهمة  بغــرض  )كفالــة( 
ــراض  ــة اإلق ــض تكلف يف تخفي
مــن  املســتفيدة  للمنشــآت 
ودعــم  الضامنــات  هــذه 

التمويــل. يف  التوســع 

ريال

إنجازات 9٢٠٢٠
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برنامــــــــج البنــــــــــــــك املركـــــــزي 
السعودي لدعم متويل القطــــــاع 

الخــاص ٢/٢
يف إطــار دعــم جهــود الدولــة »أيدهــا اللــه« يف مكافحــة 
املاليــة  آثــاره  وتخفيــف   )COVID-19( كورونــا  فــروس 
واالقتصاديــة املتوقعــة عــى القطــاع الخــاص؛ خصوصــاً 
عــى قطــاع املنشــآت الصغــرة واملتوســطة؛ عمــل البنــك 
ــو )50(  ــه إىل نح ــل قيمت ــج تص ــداد برنام ــى إع ــزي ع املرك
مليــار ريــال، اســتهدف دعــم القطــاع الخــاص ومتكينــه مــن 
القيــام بــدوره يف تعزيــز النمــو االقتصــادي مــن خــالل 

ــن اآليت: ــراءات تتضم ــن اإلج ــة م حزم

ــاع  ــآت القط ــر ومنش ــع املتاج ــات لجمي ــوم املدفوع ــم رس دع
الخــاص ملــدة )3( أشــهر، وذلــك بقيمــة إجامليــة تفــوق )800( 
مليــون ريــال، مــن خــال تحمــل البنــك املركــزي لتلــك الرســوم 
لصالــح مقدمي خدمــات املدفوعات املشــاركني يف املنظومة 

الوطنيــة.

فيــام يتعلــق باملنشــآت املتأثــرة جــرّاء التدابري االحرتازيــة التي 
ــورة؛  ــة املن ــة واملدين ــة املكرم ــي مك ــا يف مدينت ــم تبنيه ت
قــام البنــك املركــزي بالتنســيق مــع البنــوك ورشكات التمويــل 
لتســهيل املدفوعــات املتعلقــــــــــة بتمويــل هــذه املنشــآت

ثانًيا: دعم رسوم عمليـــــــــات نقاط البيـــــع والتجارة

ثالثاً: 

إنجازات 1٠٢٠٢٠
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اتخــاذ هيئــة الســــــــوق املاليــة 
عـــــــــــدد من التدابري االحرتازيـــــــة 
لضــان اســـــــــــتقرار الســــــــوق 
وملســاعدة املشــــــــــــــاركني يف 
الســــــــــوق يف ظــل ظـــــــــــروف 

)COVID-١٩(
اإلجــراءات يف ظــل هــذه  بتطبيــق عــدد مــن  الهيئــة  قامــت 
الظــروف االســتثنائية ومتابعــة تأثرهــا بشــكل مســتمر عــى 
الســوق املاليــة، وفيــام يــي أبــرز التدابــر االحرتازيــة التــي تــم 

اتخاذهــا:

.1               
إنشــاء صفحــة إجــراءات هيئــة الســوق 
ملواجهــة تداعيـــــــات فــروس  املاليــة 
العربيــة  باللغتــن  املســــــــتجد  كورونــا 
الهيئــــــــــة  موقــع  عــى  واإلنجليزيــة 

اإللكــرتوين.

.5             
ببعــض  الهيئــة  تزويــد  مهلــة  متديــد 
والائحيــة  النظاميـــــــــــة  املتطلبــات 

املاليــة للمؤسســــات 

.٢          
ــرشكات  ــات لل ــد الجمعيــــــــــ ــق عق تعلي
ــا  ــة حضوريً ــوق املالي ــة يف الس املدرج
حتــى إشــعار آخــر، واالكتفــاء بعقدهــا عــر 
وســائل التقنيــة الحديثــة عــن بُعــد وإتاحــة 
التصويــت اآليل للمســاهمن مــن خــال 
ــل  ــن قب ــة م ــداواليت( املقدم ــة )ت منظوم

ــة. ــداع األوراق املالي ــز إي ــة مرك رشك

.6             
ســداد  مــن  املدرجــة  الــرشكات  إعفــاء 
لهيئــــــــــة  املحصــل  املــايل  املقابــل 
الســوق املاليــة ملــدة عــام ومصــدري 
أدوات الديــن حتــى نهايــة عــــــام 2٠25

.3               
إعــان الهيئــة عــن متديــد املهلــــــــة 
النظاميــة لإلفصــاح عــن تقريــر مجلــس 
ــي  ــي تنته ــة الت ــرشكات املدرج اإلدارة لل
ــدة  ــة يف 2٠19/12/31م، مل ــنتها املالي س
شــهر إضــايف. ومتديــد مهلــة اإلفصــاح 
عــن التقاريــر الســنوية لصناديق االســتثامر 

العامــة والخاصــة.

  .4           
حــث مؤسســات الســوق املاليــة عــى 
اتبــاع التدابــري االحرتازيــة للوقايــة مــن 
 )COVID 19( اإلصابــة بفــروس كورونـــــــا
اإللكرتونيــة  التقنيــات  كافــة  وتســـــــخر 
لضــامن اســتمرار وتـــــــرة األعــامل يف 

املاليــة. الســوق 

إنجازات 11٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



تقليل اآلثـــــار السلبية 
عىل القطاع الخـــــــاص 

الحرمــن  خــادم  حكومــة  مــن  حرصــاً 
ــلبية  ــآر الس ــل االث ــى تقلي ــن ع الرشيف
مــن جائحــة كورونــا، اســتمرت عمليــات 
بكفــاءة  الخــاص  للقطــاع  اإلقــراض 
ــراض  ــالل إق ــن خ ــة م ــالل الجائح ــة خ عالي
املشــاريع الصحية واملشــاريع التعليمية 
الفندقيــة  واملشــاريع  والتدريبيــة 
والســياحية، و تــم تأجيل تحصيل األقســاط 
ــام  ــام 2020 إىل ع ــالل الع ــتحقة خ املس

ــرف  ــم الصـــ ــث ت 2021، حي

يف قطاعــات متنوعــة )الصحــة والتعليــم 
والســياحة والفنــادق(.

مرشوع منفصل
بإجمــــــــــايل

مليـــــــــــــون 
ريـــــــــــــــــال

2٠٤لـ12

إنجازات 1٢٢٠٢٠
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منشــآت تقيـــم أكــر مــن 5 جلســات 
افرتاضيــــــــة للقطــاع املــــــــــــايل 
يف ظــــــل جائحــــة كورونــا بعــدد 
ــاهدات تجــاوز ٩00 ألــــف مشــــــــــــــ
أقامــت الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة عــدة 
جلســات افرتاضيــة ضمــن جلســات مجلــس دعــم املنشــآت 
ــورت  ــرتايض ومتح ــآت االف ــم املنش ــز دع ــا مرك ــي نظمه والت
حــول املبــادرات التمويليــة الحكوميــة لدعــم املنشــآت الصغرة 
واملتوســطة والحلــول املاليــة لهــا وجلســات أخرى عن الســوق 

ــة. املالي

وناقشــت الجلســات مبشــاركة العديــد مــن الجهــات املاليــة مــن 
بينهــا منظمــي الســوق املاليــة وصناديــق الدعــم الحكوميــة 
والــرشكات االســتثامرية والبنــوك الحكوميــة والخاصــة والعديــد 
مــن الجهــات التــي تشــارك يف املنظومــة املاليــة. كــام ركــزت 
ــة  ــادرات الحكومي ــن املب ــتفادة م ــة االس ــى أهمي ــات ع الجلس
الحاليــة يف ظــل جائحــة كورونــا وأهــم النصائــح لــرواد األعــامل 
وأصحــاب املنشــآت الصغــرة واملتوســطة لتقليل اآلثــار املرتتبة 
ــات  ــادرة الدفع ــر مب ــل ع ــات التموي ــل عقب ــة وتذلي ــن األزم م

املؤجلــة حســب توجيهــات البنــك املركــزي الســعودي
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التقنيــــــة املاليـــــة
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تقنيــة  رشكــة  عــرة  إلحــدى  الرتخيــص 
املدفوعــات  مجــال  يف  جديــدة  ماليــة 
اإللكرتونيــة، وهــي: رشكــة أس يت يس 
بــاي ، رشكــة هــال، رشكــة بيــان بــاي، رشكــة 
اإلمنــاء بــاي، رشكــة جيديــا، رشكــة الربامــج 
املتألقــة، رشكــة تــاب، رشكــة شــور، رشكــة 
بانــد«  »ســكاي  املاليــة  بانــد  ســكاي 
لتقديــم خدمــات املدفوعــات مــن خــالل 

وتــأيت هــذه الخطــوة اســتكامالً لجهــود 
ــاط  ــز نش ــار تعزي ــزي يف إط ــك املرك البن
نحــو  والدفــع  املاليــة  التقنيــة  قطــاع 
االرتقــاء بالخدمــات املقدمــة يف القطــاع 

ــايل.  امل

ــاص  ــتناداً إىل اختص ــرار اس ــاء الق ــد ج وق
البنــك املركــزي الســعودي بالرتخيــص 
قطــاع  عــى  واإلرشاف  والرقابــة 
ووفقــاً  اململكــة،  يف  املدفوعــات 
مبوجــب  للبنــك  املمنوحــة  للصالحيــات 
ــخ  ــم 226 وتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
2 / 5 / 1440هـــ.، حيــث تــم إصــدار القواعــد 
التنظيميــة ملقدمي خدمــات املدفوعات 
بتاريــخ 5 / 6 / 1441هـــ املوافــق 3٠ / 1 / 
٢٠٢٠م والتــي تهــدف إىل توفــر إطــار 
قطــاع  يف  االبتــكار  يدعــم  تنظيمــي 

املاليــة. والتقنيــات  املدفوعــات 

ــة   ــة مالي ــة تقني ــص لـــ١١ رشك الرتخي
يف مجــال املدفوعــات اإللكرتونية 

ــام ٢0٢0  يف ع
أجهــزة نقــاط البيــع، ورشكــة مدفوعــات 
نــون الرقميــة »نون بــاي« لتقديــم خدمات 
املدفوعــات مــن خــالل خدمــة بوابــة الدفع 
اإللكرتونيــة، ورشكة اللــون الرقمي لتقنية 
املعلومــات »فوديكــس« لتقديــم خدمــات 
املدفوعــات مــن خــالل خدمــة أجهــزة نقاط 

البيــع
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أعلــن البنــك املركزي الســعودي »ســاما«، 
التريــح لركتــن متخصصتــن يف مجــال 
تــايب  رشكــة  وهــام:  املاليــة،  التقنيــة 
الســعودية، لالتصــاالت وتقنيــة املعلومات  
Tabby ورشكــة نخلــة لتقنيـــــــــــــة نظــم 
املعلومــات Tamara؛ للعمــل تحــت مظلــة 
 Regulatory( البيئــة التجريبيــة التريعيــة

ــول  ــة حل ــول خدم ــاما« أن قب ــت »س وبين
الدفــع اآلجــل للمتاجــــــــر اإللكرتونيـــــة 
)Buy now Pay later( يف البيئة التجريبية 
الترشيعيــة للبنــك أىت ضمــن مســاعي 
التجــارة  دعــم  إىل  الهادفــة  البنــك 
اإللكرتونيــة، وتعزيــز وتنويــع الخدمــات 
ــاع  ــة بالقط ــات املعروض ــة واملنتج املالي
ــي  ــول الرقم ــو التح ــع نح ــايل، والدف امل
وأهــداف  متطلبــات  مــع  يتوافــق  مبــا 
ــك  ــايل وكذل ــاع امل ــر القط ــج تطوي برنام

لرفــع مســتوى الشــمول املــايل.

3٢ رشكــة تقنيــة مالية مرصحة يف 
البيئــــــــة التجريبية

قامئــة  إىل  بذلــك  وانضمــت   )Sandbox
الــركات املــرح لهــا مــن قبــل البنــك يف 
ــاميل  ــح  إج ــث أصب ــابقة حي ــات الس الدفع

ــة. ــرشكات 3٢ رشك ــدد ال ع
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أعلن البنــك املركزي الســعودي ومرصف 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة املركــزي يف 

بيــاٍن مشــرتك نتائــَج مــرشوع »عابر«

 واســتخدام تقنيــة الســجالت املوزعــة 
ــي،  ــق الفع ــالل التطبي ــن خ ــب م ــن كث ع
التقنيــات بشــكل  والتعامــل مــع هــذه 
مبــارش مــن أجــل تنفيــذ التحويــالت املالية 
ــن  ــكل يضم ــن بش ــوك يف البلدي ــن البن ب
تقليــص مــدة إنجازهــا  وتخفيــض تكلفتهــا، 
ــة  ــة رقمي ــدار عمل ــق إص ــن طري ــك ع وذل
بالكامــل  مغطــاة  املركزيــن  للبنكــن 
)ســاما(  بــن  مشــرتك  بشــكل  صــادرة 
ــتخدم  ــزي، وتس ــارات املرك ــرف اإلم وم
املركزيــن  البنكــن  قبــل  مــن  فقــط 
والبنــوك املشــاركة يف املبــادرة كوحدة 

تســوية لعمليــات البنــوك.

مــروع  نتائــج  تقريــر 
للعملــة  »عابــــــــــــــر« 
الرقميـــــة املشـــرتكة

ــرشوع  ــان م ــكان املركزي ــق البن ــث أطل حي
ــادرة ُمبتكــرة تعــد مــن أوىل  ــر« كمب »عاب
ــوك  ــتوى البن ــى مس ــاً ع ــارب عاملي التج
املركزيــة يف هــذا املجــال، والتي تهدف 
ــاد  ــة أبع ــم ودراس ــدأ وفه ــات مب إىل إثب
ــة  ــوك املركزي ــة للبن ــة رقمي ــدار عمل إص

.)Wholesale CBDC(
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 )IPS( إطــاق نظــام املدفوعــات الفوريــة
ــدد  ــع ع ــة األوىل م ــه التجريبي يف مرحلت
ــاق  ــداً لإلط ــة متهي ــوك املحلي ــن البن م
الرســمي خال الربــع األول من عــام ٢٠٢1. 

ضمــن مبــادرة التوجــه نحــو مجتمع 
ــق  ــاما« تطل ــدي »س ــري نق غــــــــــــ
نظام املدفوعـــــــــــــات الفوريـــــة

وتــأيت هــذه املنظومــة الجديــدة لتُتيــح 
الفوريــة  الحــواالت  إمكانيــة  للعمــالء 
يف  البنــوك  مختلــف  بــن  واملُجدَولــة 
اململكــة عى مدار الســاعة وخــارج أوقات 
عمــل البنــوك، كــام ســيوفر مرونــًة أكــرب 
للعمــالء إلضافــة تفاصيــل تعليــامت الدفــع 
املاليــة  التســويات  لتســّهل  للمســتفيد 
ــق  ــركات والتحق ــن ال ــامل ب ــذ األع وتنفي
ــرب  ــابات ع ــة الحس ــتفيدين وصح ــن املس م
األحــدث  املاليــة  الرســائل  معيــار  تبّنــي 
عامــل  يعتــرب  كــام   .)ISO 20022( عامليًــا 
متكــن لعــدٍد مــن الخدمــات التــي تســاهم 
يف تحســن كفاءة النظــام املايل ومنها 
غســل  ومكافحــة  االحتيــال  مخاطــر  إدارة 
األمــوال، وتحســن املنتجــات املرفيــة 
الحاليــة، وإدارة التدفّقــات النقديــة لقطــاع 

األعــامل.
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بتوفــري  التوجيــــــــــــه 
ــع  وسائل الدفـــــــــــــــــ
اإللكرتوين ألنشــــــطة 
الخدمات الشــــــــخصية

وّجــه البنــك املركــزي الســعودي، البنوك 
ــات   ــات املدفوع ــارف ورشكات خدم واملص
يف اململكــة بتوفر وســائل الدفع لكافة 
أنشــطة الخدمــات الشــخصية وتــأيت هــذه 
الخطــوة انطالقــاً مــن اســرتاتيجيات البنــك 
املركــزي لقطــاع املدفوعــات وبرنامــج 
تطويــر القطــاع املــايل، الهادفــة إىل 
تعزيــز الدفع اإللكــرتوين وتقليــل التعامل 
البنــك  لجهــود  واســتكامالً  النقــدي، 
اســتخدام  لتفعيــل  الداعمــة  املركــزي 
القنــوات اإللكرتونيــة، مــن خــالل تنفيــذ 
برنامــج اســرتاتيجية املدفوعــات الرقميــة 
املتكاملــة للرقــي مبســتوى الخدمــات 
ــج  ــود الرنام ــًة إىل جه ــة، إضاف اإللكرتوني
التجــاري  التســرت  ملكافحــة  الوطنــي 
باإللــزام التدريجــي لقطــاع التجزئــة بتوفر 

ــرتوين. ــع اإللك ــائل الدف وس
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التوجيــه بتوفـــــــــري وســائل الدفع 
اإللكرتوين ألنشطة قطاع التجزئــة

وّجــه البنــك املركــزي الســعودي، البنــوك واملصــارف ورشكات 
خدمــات املدفوعــات العاملــة يف اململكــة بتوفــري وســائل 
الدفــع اإللكــرتوين لكافــة أنشـــــــــــــــــــــــطة قطــاع التجزئــة.

وتــأيت هــذه الخطــوة انطالقــاً مــن اســرتاتيجيات البنــك لقطــاع 
ــة إىل  ــايل، الهادف ــاع امل ــر القط ــج تطوي ــات وبرنام املدفوع
تعزيــز الدفــع اإللكــرتوين وتقليــل التعامــل النقــدي، واســتكامالً 
لجهــود البنــك الداعمــة لتفعيــل اســتخدام القنــوات اإللكرتونية، 
مــن خــالل تنفيــذ برنامــج اســرتاتيجية املدفوعــات الرقميــة 
املتكاملــة للرقــي مبســتوى الخدمــات اإللكرتونيــة، إىل جانــب 
كونهــا خطــوة تــأيت يف إطــار تعزيــز خدمــة وحاميــة العمــالء، 
التــي يســعى البنــك املركــزي إىل تحقيقهــا عــر التأكيــد عــى 
تقديــم هــذه القطاعــات ملســتوى متقــدم مــن املعاملــة 
العادلــة واآلمنــة، وضــامن انتشــار الخدمــات املاليــة عــى كافــة 

ــتويات. املس
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ــري  ــادات واملعايـــــــــ ــدار اإلرش إص
اإلضافيـــــــة لطلب منح الرتخيـــــص 
للبنـــــــــوك الرقمية يف اململكة
اإلرشــادات  الســـــــــعودي  املركــزي  البنـــــــــك  أصــدر 
ــة  ــوك الرقمي ــص للبن ــح الرتخي ــب من ــة لطل ــر اإلضافي واملعاي
ــه  ــة ل ــات املمنوح ــتناداً إىل الصالحي ــك اس ــة، وذل يف اململك
مبوجــب األنظمــة ذات العالقــة. ويــأيت إصــدار هــذه اإلرشــادات 
واملعايــر انطالقــاً مــن دوره الرقــايب واإلرشايف، وســعياً مــن 
البنــك املركــزي ملواكبــة آخــر التطــورات يف القطــاع املــايل 
وقطــاع تقنيــة املعلومــات، إىل جانــب تحقيــق أهــداف برنامــج 
تطويــر القطــاع املــايل ورؤيــة اململكــة 2030 مــن خــالل تنميــة 

االقتصــــــــاد الرقمــي.
كــام أوضــح البنــك أن اإلرشــادات واملعايــر اإلضافيــة 
تتضمــن الحــد األدىن مــن املتطلبــات التــي ينبغــي 
أن يحققهــا طلــب الرتخيــص إلنشــاء بنــك رقمــي يف 
اململكــة، وهــي تــأيت مكّملــة لإلرشــادات واملعايــر 
األساســية لطلــب منــح الرتخيــص ملزاولــة األعــامل 
البنــك واملنشــورة عــى  املرفيــة الصــادرة عــن 

موقعــه اإللكــرتوين.

إنجازات ٢1٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



ــد ضوابــــــــــط  تحديـــــــ
االســـــــــــــــتفادة مــن 
خدمــات التصديــــــــــــق 
الرقمــــــي للمنتجـــات 
حــدد البنــك املركــزي الســعودي للبنــوك 
واملصــارف ضوابــط االســتفادة مــن خدمات 
البنكيــة  للمنتجــات  الرقمــي  التصديــق 
لألفــراد  الشــخيص  بالتمويــل  املتعلقــة 
حــال  يف  االئتامنيــة  البطاقــات  وإصــدار 
رغبــة البنــك، عــى أن يقــوم البنــك بتقييم 
ووضــع  للخدمــة،  املصاحبــة  املخاطــر 
الضوابــط االحرتازيــة، والتحقــق مــن هويــة 

ــب. ــدم الطل مق

ــق  ــات التصدي ــن خدمـــــــ ــتفادة م و لاس
الرقمــي يجــب االلتــزام بعــــــــــدد مــن 

املتطلبــات، مــن أبرزهــا :

وتــأيت هــذه الخطــوة حرصــاً مــن البنــك 
املركــزي عى تســهيل وتحســن الخدمات 
املرفيــة، عــرب متكــن البنـــــــــوك مــن 
االســتفادة مــن خدمــات التصديــق الرقمي 
املعتمــدة يف اململكة للمنتجــات البنكية 
لألفــراد  الشــخيص  بالتمويــل  املتعلقــة 

ــة. ــات االئتامني ــدار البطاق وإص

أن يكـــــــــون مــزود 
خدمــــــــة التصديــق 
معتمــداً  الرقمــي 
املركـــــــــــــز  لــدى 
الوطنــي للتصديــق 

الرقمــي.

أن يتم إنشــــــــــــــاء 
الطلـــــــــب عبـــــــــر 
القنــوات  إحـــــــدى 

اإللكرتونيــة.

أن تكـــون املوافقة 
بعــد  الطلــب  عــى 
ميض 24 ســـــــــاعة 
عـــــــــى األقــل مــن 

تقديــم الطلــب.

أن يتــم التأكــد مــن 
العميــل  موافقــة 
ــام  ــالل قيــــــ ــن خ م
ــال  ــك باالتصــــــــ البن
للتحقــق  الهاتفــي 
مــن هويــة العميــل.

إنجازات ٢٢٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



تطويـــــــر السوق املــــــــــالية

إنجازات ٢3٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



اململكــة تحقـــــــــــــــق 
تقدمــاً يف تقريــــــــــر 
الكتـــــــــــاب الســنوي 
ــة  ــية العاملي للتنافس
ــام ٢0٢0م لعـــــــــــــــــــ
يف  ملحوظــاً  تقدمــاً  اململكــة  حققــت 
ــة  ــوق املالي ــة بالس ــؤرشات املتعلق امل
ــادر  ــي الص ــية العامل ــر التنافس يف تقري
عــن املنتــدى االقتصادي العاملــي للعام 
2020م، والذي احتلـــــت فيـــه اململكــــة

املرتبــة )٢4( مقارنًة باملرتبة 
)٢6( يف تقريــــر عام ٢٠19م.

وحققــت اململكــة تقدمــا يف املؤرشات: 
مــن  عــدد  الوصــول  ســهولة  مــؤرش 
ســوق  رســملة  املاليــة،  األســواق 
األســـــــهم، الطروحـــات األولية لالكتتاب 
ــؤرش  ــاهمن وم ــوق املســـ ــام، حق الع

توفــر التمويــل الــكايف للــرشكات.

26 يف 2019

24 يف 2020

إنجازات ٢4٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



اململكــة تحقــق املرتبــة ١٢ يف 
مــؤرش توافر رأس املال الجــــريء 
يف تقريــر التنافســية العامليــة 

٢0٢0
ــؤرش  ــة 1٢ يف م ــعودية املرتب ــة الس ــة العربي ــت اململك حقق
توافــر رأس املــال الجــريء ضمــن أبــرز املــؤرشات الفرعيــة يف 
تقريــر الكتــاب الســنوي للتنافســية العامليــة الصــادر عــن مركــز 
ــرص  ــا لح ــب انعكاس ــذا الرتتي ــأيت ه ــي، وي ــية العامل التنافس
ــآت«  ــطة »منش ــرية واملتوس ــآت الصغ ــة للمنش ــة العام الهيئ
عــى خلــق بيئــة تنافســية تشــجع دخــول منشــآت جديــدة إىل 
الســوق ومتكــن املنشــآت الصغــرية واملتوســطة مــن النمــو 
التمويليــة املناســبة والفــرص  الحلــول  والتوســع، وإيجــاد 
ــي  ــج املح ــاهمتها يف النات ــع مس ــك لرف ــتثامرية، وذل االس

االجاميل إىل 35% يف ٢٠3٠م.

وســاهمت مبــادرة االســتثامر الجريء التــي أطلقتها »منشــآت« 
ــريء،  ــال الج ــر رأس امل ــؤرش تواف ــة يف م ــدم اململك يف تق
خصوًصــا أنهــا تهــدف إىل تحفيــز التمويل الرأســاميل للمنشــآت 
ســبل  وتعزيــز  األعــامل،  وريــادي  واملتوســطة  الصغــرة 
االســتثامر يف املنشــآت الناشــئة خالل مراحل منوهــا املختلفة، 
واســتغالل القــدرات املحليــة مــن خــالل االســتثامر يف الــرشكات 
يف املراحــل املبكــرة ومراحــل النمــو بهــدف خلــق عوائــد مالية 
للمســتثمرين وتحقيــق عوائــد اســرتاتيجية تخــدم منــو االقتصــاد 

يف اململكــة العربيــة الســعودية.

إنجازات ٢5٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



إطــاق ســوق للمشــتقات املالية 
يف اململكــة العربية الســعودية

ضمــن حزمــة مبــادرات برنامــج تطويــر القطــاع املــايل تــم إطــاق 
ســوق املشــتقات املاليــة وبــدء تــداول العقــود املســتقبلية 
للمــؤرشات كأول منتــج مشــتقات ماليــة يتــم تداولــه يف الســوق 
املاليــة الســعودية. ميثــل هــذا اإلطــاق خطــوة مهمــة يف 
مســاعي تطوير الســوق املالية الســعودية وتزويد املستثمرين 
مبجموعــة كاملة ومتنوعــة من املنتجات والخدمات االســتثامرية.

حيــث تــم تطويــر العقــود املســتقبلية الســعودية 3٠ )والتــي 
ــتثمرين  ــد املس ــا( لتزوي ــاً له ــؤرش »إم يت 3٠« أساس ــذ م تتخ
بــأدوات التحــوط إلدارة املخاطــر بشــكل أكــر فاعليــة، وتوفــري 
فــرص متنوعــة لاســتثامر يف الســوق املاليــة الســــــعودية.

إنجازات ٢6٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



رشكــــــــــــــة مركــز مقاصــة األوراق 
املاليــة )مقاصــة( تعلــــــــــــــــــــن 
عــن مبـــــــــــــــــــــــارشة عملياتهــا
أعلنــت رشكــة مركــز مقاصــة األوراق املاليــة )مقاصــة( عــن 
ــام ٢٠٢٠. ــع ع ــوق مطل ــا يف الس ــة أعاملهــــــــــ ــدء مامرس ب

وهــي إحــدى مبادرات برنامــج تطوير القطاع املــايل، التي تهدف 
إىل توفــر بنيــة تحتيــة آمنــة وشــفافة لســوق املــال الســعودي. 
وســوف يســاهم تشــغيل مقاصــة يف تطويــر خدمــات املقاصــة 
وضــامن عمليــات التســوية للصفقــات املتداولــة يف الســوق 
أو خارجهــا والتــي تقــع تحــت تغطيتهــا، وســوف يتــم تفعيــل 
مقاصــة األســواق عــى عــدة مراحــل، ابتــداًء مبقاصــة ســوق 
املشــتقات املتداولــة كمرحلــة أوىل ومقاصــة األســواق األخــرى 
يف مراحــل الحقــة. وســتعمل مقاصــة عــى تقديــم آليــات جديدة 
ــا  ــة إدارته ــداول ومركزي ــد الت ــا بع ــر م ــض مخاط ــاهم يف خف تس
وتوفــر خدمــات مقاصــة تتــامىش مــع املامرســات الدوليــة.

إنجازات ٢7٢٠٢٠
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FTSE Russell  اكتـــــــــــــــــال إدراج 
 األســهم الســعودية يف سلسلة
مــؤرشات األســهم العامليـــــــــة

والبيانــات  للمــؤرش  العاملــي  املــزود   ،FTSE Russell أكمــل 
مــؤرش  يف  الســعودية  العربيــة  اململكــة  إدراج  والتحليــات، 
اململكــة  تصنيــف  إعــادة  بعــد   FTSE Emerging Index
الثانويــة. الناشــئة  األســواق  حالــة  إىل  الســعودية  العربيــة 
مبعامــل  واألخــرية  السادســة  الرشيحــة  إضافــة  متــت 
السادســة  الرشيحــة  تنفيــذ  بعــد   %18.75 بنســبة  إدراج 
مــؤرش  مــن   %3.1 الســعودية  األســهم  شــكلت  واألخــرية، 
.FTSE All-World مــؤرش   وزن  مــن   %٠.35 و  الناشــئ   FTSE

إنجازات ٢8٢٠٢٠
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إطـــــــــــاق هيئـــــــــــة 
الســــــــــوق املاليــــة 
خدمــة إلكرتونيــــــــــــــة 
ــب  ــدم بطل ــح التق تتيـــ
الحصــول عــىل ترخيــص 
ملارســة أعمـــــــــــال 
األوراق املاليــــــــــــــة

اســتمراراً لجهــود هيئــة الســوق املاليــة 
يف تنظيــم وتطويــر الســوق املاليــة؛ 
أطلقــت الهيئــة خدمــة إلكرتونيــة تتيــح 
التقــدم بطلــب الحصــول عــى ترخيــص 
ــة  ــامل األوراق املالي ــة أعـــــــــ ملامرس
الخدمــة إىل  إلكرتونيــاً، وتهــدف هــذه 
طلبــات  ملقدمــي  اإلجــراءات  تســهيل 
األوراق  أعــامل  ملامرســة  الرتخيــص 
ــار  ــك يف إط ــة، وذل ــة يف اململك املالي
تعزيــز الثقــة مــن خــالل الربــط اإللكــرتوين 
العالقــة. ذات  الجهــات  مــع  والتكامــل 

إنجازات ٢9٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



املاليــة  الســوق  هيئــة  مجلــس  أصــدر 
قــراره املتضمــن املوافقــة عــى طلــب 
الســعودي  األبيــض  األســمنت  رشكــة 
تســجيل أســهمها لغــرض اإلدراج املبــارش 
ــد أول  ــذي يُع ــة، وال ــوق املوازي يف الس
املوازيــة.  الســوق  يف  مبــارش  إدراج 
الســعودية  املاليــة  الســوق  وتعتــرب 
تســمح  التــي  الخليجيــة  األســواق  أول 

أول إدراج مبـــــارش يف 
ــة ــوق املوازيــــــــ الس

بــاإلدراج املبــارش؛ حيــث مُيّكــن الــركات 
الســوق  يف  مبــارشة  اإلدراج  مــن 
ــواء  ــاب س ــة االكتت ــر عملي ــن غ ــة م املالي
األفــراد.  أو  املؤسســاتين  للمســتثمرين 
مــن  الركــة  ســتتمكن  خاللــه  ومــن 
للســيولة  املطلــوب  األدىن  الحــد  بيــع 
ال  مــدة  خــالل  املاليــة  الســوق  يف 
تزيــد عــى 12 شــهرًا مــن تاريــخ اإلدراج. 

إنجازات 3٠٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



إكـــال العديــــــد مــن 
التخصيـــــــص  عمليــات 
لعـــــــــــــــام ٢0٢0 )٢/١(

ــات يف  ــن القطاع ــد م ــص العدي ــي للتخصي ــز الوطن ــم املرك دع
ــة(  ــول والرشاك ــع األص ــص )بي ــات التخصي ــن عملي ــدد م ــامل ع إك
يف عــام ٢٠٢٠م، وذلــك بهــدف تعزيــز دور القطــاع الخــاص يف 
تقديــم الخدمــات وإتاحــة األصــول الحكوميــة أمامــه، ومــن 

ــا: أبرزه

عمليات الرشاكة بن القطاعن العام والخاص

محطــة خدمــات الشــحن الثانيــة مبطــار امللــك خالــد   .1
٢٠٢٠م ينايــر   13 املــرشوع  ترســية  تاريــخ  الــدويل 

الشــحن  محطــة  توســعة  إىل  املــروع  يســعى 
ــف  ــن 350 أل ــتيعابية م ــا االس ــادة قدرته ــة لزي الحالي
ــغيل  ــاء تش ــد بن ــوذج عق ــن بنم ــف ط ــن إىل 600 أل ط

نقــل BOT ملــدة 25 ســنة.

٢. مــرشوع محطــة ينبــع 4 لتحليــة امليــاه املســتقلة تاريــخ 
ترســية املــرشوع ٢7 فربايــر ٢٠٢٠م

يهــدف املــروع لتغذيــة منطقــة مكــة املكرمــة 
واملدينــة املنــورة بســعة انتاجيــة 450 ألــف مــرت 
مكعــب يوميــاً مــن امليــاه الصالحــة للــرب بنمــوذج 
ســنة،   25 ملــدة   BOO تشــغيل  متلــك  بنــاء  عقــد 
وســيضم املــروع وحــدات طاقــة شمســية لتقليــل 
اســتهالك الكهربــاء مــن الشــبكة، إضافــة إىل خزانات 

ــغيلين. ــن تش ــن يوم ــعة تخزي ــاه بس مي

3. تطويــر وتشــغيل محطــات الحاويــات مبينــاء امللــك عبــد 
العزيــز بالدمــام تاريــخ ترســية املــرشوع 13 ابريــل ٢٠٢٠م

سيســاهم يف رفــع الطاقــة االســتيعابية ملحطــات 
مليــون   7.5 إىل  لتصــل   %120 مــن  بأكــر  الحاويــات 
ويرفــع  اللوجســتية  الخدمــات  يعــزز  كــام  حاويــة، 
موثوقيــة سالســل اإلمــداد ودعــم التجــارة الداخليــة 

والخارجيــة.

إنجازات 31٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



4. مــرشوع الجبيــل-3 )أ( املســتقل لتحليــة امليــاه املالحــة 
تاريــخ ترســية املــرشوع 3٠ ابريــل ٢٠٢٠

املنطقــة  احتيــاج  تغذيــة  اىل  املــروع  يهــدف 
الرقيــة ومنطقــة الريــاض ومنطقة القصيم بســعة 
إنتاجيــة 600 ألــف مــرت مكعــب يوميــاً بتقنيــة التناضــح 
 BOO العكــي، وبنمــوذج عقــد بنــاء متلــك تشــغيل

ملــدة 25 ســنة.

ــاين  ــاء املب ــل وإنش ــة لتموي ــتثامرات الخاص ــذب االس 5. ج
ــية 18  ــخ الرتس ــة تاري ــة األوىل 6٠ مدرس ــة املرحل التعليمي

ــرب ٢٠٢٠ نوفم
مشــاريع  مــن  األوىل  املجموعــة  مــروع  تنفيــذ 
الراكــة مــع القطــاع الخــاص ضمــن مســار البنــاء 
لجميــع  مدرســة   60 إلنشــاء  والتحويــل  والصيانــة 
املراحــل يف مدينتــي مكــة املكرمــة وجــدة بنموذج 

عقــد البنــاء والصيانــة والنقــل ملــدة 23 ســنة.  

عمليات بيع األصول:

1. بيــع كامــل الحصص لرشكــة املطاحن األوىل تاريخ ترســية 
املــرشوع 8 يوليو ٢٠٢٠م

بيــع كامــل الحصــص اىل مســتثمرين مــن القطــاع 
الخــاص ومتــت ترســية عمليــة البيــع لركــة املطاحــن 
األوىل مببلــغ وقدره )2.027.000.000( ريال ســعودي، 
لهــذه  املقــدم  األعــى  املــايل  العــرض  وهــو 
الركــة. لتلبــي حاجــة الســوق يف جــدة، القصيــم، 

ــاء ــوك، االحس تب

٢. بيــع كامــل الحصــص لرشكــة املطاحــن الثالثــة تاريــخ 
٢٠٢٠م يوليــو   8 املــرشوع  ترســية 

بيــع كامــل الحصــص اىل مســتثمرين مــن القطــاع 
الخــاص ترســية عمليــة البيــع لركــة املطاحــن الثالثة 
ــو  ــعودي، وه ــال س ــدره )750.000.545( ري ــغ وق مببل
العــرض املــايل األعــى املقــدم لهــذه الركــة، 

ــيط ــس مش ــة خمي ــة منطق ــي حاج ــي تلب وه

إكـــال العديــــــد مــن 
التخصيـــــــص  عمليــات 
ــام ٢0٢0 )٢/٢( لعـــــــــــــ

إنجازات 3٢٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



ســـــــــــوق أدوات الـــــــــــــدين

إنجازات 33٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



املركــــــــــز  إنجـــــــازات 
الوطنـــي إلدارة الديــن 
ــام ٢0٢0 )٢/١( لعــــــــــــــ

عمــل املركــز الوطنــي إلدارة الديــن خــال عــام ٢٠٢٠م عــى 
الديــن  أســواق  تطويــر  ســبيل  يف  العمليــات  مــن  العديــد 

وأهمهــا: املحليــة، 

1. الزيــــادة فــــي حجــــم التــــداول فــــي الســــوق 
الثانويــــة املحليــــة

الزيــادة فــي حجــم التــداول فــي الســوق 
الثانويــــة املحليــــة فــــي تـــداوالت قيمتهـا 
أكر مـــن 70 مليـار ريـال سـعودي فـي عـام 
2020م، مقارنـــة بــ 10 مليــار ريــال ســعودي 
فــي عــام 2019م، أو بنســبة أكر مــن %600 
علـى أساس سـنوي. وقـد تـم تحقيـق ذلـك 
ــة  ــز البنيــ ــادرات لتعزيـ ــن املبـ ــدد مـ ــد عـ بعـ
التحتيــــة للســوق املحلــي مبــا فــي ذلــك 

تخفيــــض رســوم املعامــالت  

٢.تنفيـذ املرحلـة األولـى مـن إعـادة شـراء السـندات 
الحكوميـة املحليـة

تنفيـــذ املرحلـــة األولـــى مـــن إعـــادة شـــراء 
السـندات الحكوميـة املحليـة، مقابـل إصــدار 
الســــعودي  بالريــــال  مقومــــة  صكــــوك 
بأكثــــر مــن 34 مليــار ريــــال، وذلــك بهــدف 
فــــي  الحكوميــــة  اإلصــــدارات  توحيــــد 
ــى  ــة إلـ ــوك، باإلضافــ ــج الصكــ ــار برنامــ إطــ
الســـامح للمسـتثمرين املكلفيـــن املحلييـن 
باالسـتفادة مـــن دعـم اسـرتداد الـزكاة تحـت 

هـــذا الربنامـــج

إنجازات 34٢٠٢٠
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3. االســتمرار بأعــى مســتويات اإلفصــــــــــــــاح 
والشــفافية

اســتمر املركز بنر خطة االقرتاض الســنوية 
لإلصــدارات  الســنوي  اإلصــدار  وتقويــم 
يف الســوق املحــي يف موقــع الــوزارة 
ومشــاركته مع الجهات ذات العالقة ليســمح 
مــن  محافظهــم  بتخصيــص  للمســتثمرين 
ــت  ــة وبوق ــة بعناي ــة الحكومي األوراق املالي

ــن كافي

والعديد من اإلنجازات األخرى:   .4
للتــــداول  التحتيــــة  البنيــــة  تطويــــر   .1
ــعار  ــة األســ ــح أمتتــ ــا يتيــ ــي ممــ االلكرتونــ
املدرجــة علــى منصــة تــداول للمتعامليــن 

األولييــــن

2. تعزيـــز تســـوية السـوق األوليـــة املحليـة 
مـــن خـــالل الســـامح بتســـويات التســـليم 

ــن ــن االولييــ ــع للمتعامليــ ــل الدفــ مقابــ

3. إعــــالن FTSE Russell عــن إطــالق مؤشــر 
ــة  ــعودية بالعملــ ــة الســ ــندات الحكومــ ســ

ملحليــة ا

4. إطــــالق 20 مؤشــــرًا مرتبطــًــا بالديــــون 
والشــــركات الحكوميــــة  لإلصــــدارات 

املركــــــــــز  إنجـــــــازات 
الوطنـــي إلدارة الديــن 
لعــــــــــــــــام ٢0٢0 )٢/٢(

إنجازات 35٢٠٢٠
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تطــورات التمويــل الحكومـــــــــــي 
ــام ٢0٢0 )٢/١( ــل يف عــــــ البديــــــــــ
بقيــادة املركــز الوطنــي إلدارة الديــن، تــم ابــرام العديــد مــن 
اتفاقيــات التمويــل البديــل الحكومــي خــال عــام ٢٠٢٠م بهدف 
ــن  ــواق الدي ــف أس ــول ملختل ــة للوص ــتدامة اململك ــامن اس ض

ــا:  ــاريع، أهمه ــل للمش ــات التموي ــن متطلب واإلرساع بتأم

اتفاقيــات لتمويــل سلســلة اإلمــدادات   .1
مــع ثــاث بنــوك محليــة

وقّعــت وزارة املاليــة اتفاقيــات مــع ثالثــة 
ــة،  ــامبا املالي ــة س ــة )مجموع ــوك محلي بن
ســاب(  وبنــك  التجــاري،  األهــي  البنــك 
تهــدف لتمويــل سلســلة إمداداتهــا، لتأيت 
التعــاون  إطــار  ضمــن  االتفاقيــات  هــذه 
املثمــر بــن القطــاع املــايل يف اململكــة 

واملؤسســات املاليــة املحليــة

ــدر بـــ )3(  ــل يق ــة متوي ــع اتفاقي توقي  .٢
أمريــي دوالر  مليــار 

أنهــت وزارة املاليــة ممثلــة يف املركــز 
اتفاقيــة  توقيــع  الديــن  إلدارة  الوطنــي 
ــي  ــار دوالر أمري ــدر بـــ )3( ملي ــل يق متوي
التجــاري  للتأمــن  الكوريــة  الركــة  مــع 
يف  تــأيت  االتفاقيــة  أن  حيــث   ،)KSURE(
اململكــة  بــن  املســجل  التعــاون  إطــار 
وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة. وشــارك يف 
التمويــل )10( بنوك مــن مختلف الدول، حيث 
سيســتخدم لتمويــل املشــاريع الحكوميــة 
رؤيــة  تحقيــق  ســياق  يف  االســرتاتيجية 

2030 اململكــة 

لاســتثامر  الخــاص  القطــاع  تحفيــز   .3
ــر  ــم والتطوي ــة والتعلي ــاع الصح يف قط

الكــربى( )املشــاريع  العقــاري 

ــاريع  ــم املش ــدوق دع ــادرة صن ــت مب وقع
امللكيــة  الهيئــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة 
ــادل  ــاون املتب ــدف للتع ــع ته ــل وينب للجبي
بينهــام يف مجــاالت تحفيــز القطــاع الخاص 
والتعليــم  الصحــة  قطــاع  يف  لالســتثامر 
ــربى(  ــاريع الك ــاري )املش ــر العق والتطوي
وتعريفهــم باملتطلبــات املاليــة والفنيــة، 
الجاذبــة  االســتثامرية  البيئــة  وتوفــر 
الســتقطاب مختلــف االســتثامرات النوعيــة 
يف القطاعــات املذكــورة، وذلــك مــن خالل 

توفــر األرض والفرصــة والقــرض 
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تطــورات التمويــل الحكومـــــــــــي 
البديــــــــــــل يف عــــــــام ٢0٢0 )٢/٢(
بقيــادة املركــز الوطنــي إلدارة الديــن، تــم ابــرام العديــد مــن 
اتفاقيــات التمويــل البديــل الحكومــي خــال عــام ٢٠٢٠م بهدف 
ــن  ــواق الدي ــف أس ــول ملختل ــة للوص ــتدامة اململك ــامن اس ض

ــا:  ــاريع، أهمه ــل للمش ــات التموي ــن متطلب واإلرساع بتأم

ــل  ــة متوي ــاح عملي ــز بنج ــى املرك أنه  .4
لصالــح حافلــة   84٢ رشاء 

ــام  ــل الع ــز للنق ــك عبدالعزي ــروع املل م
)حافــالت الريــاض( بالهيئــة امللكيــة ملدينة 
الريــاض، وذلــك بتمويــل يقــارب مليــار ريــال 
ســعودي. التمويلُ يعــد أول عملية متويل 
عــرب وكاالت ائتــامن الصــادرات بشــكل عــام، 
وأول متويــل مــع وكالــة ائتــامن الصــادرات 
األملانيــة )Euler Hermes( تربمهــا الــوزارة 
مــع بنكــن عامليــن بالــدوالر األمريــي 

لتوريــد حافــالت 

ــرتاتيجية  ــم اس ــرات تفاه ــع مذك توقي  .5
للتمويــل البديــل

وقَّــع املركــز الوطنــي إلدارة الديــن – وزارة 
املاليــة – مذكــرة تعــاون مــع رشكــة نيبــون 
 )NEXI( واالســتثامرات  الصــادرات  لتأمــن 
يهدف إىل توســيع فرص متويل املشاريع 
الحكوميــة املنفــذة مــن قبــل الــركات 
اليابانيــة يف اململكــة، حيــث ستســاهم 
يف خلــق إطــار عــام للتعــاون بــن املركــز 
"نيبــون"  ورشكــة  الديــن  إلدارة  الوطنــي 
لتأمــن الصــادرات واالســتثامرات، وجــذب 
املؤسســات املاليــة لتمويــل مجموعــة 
يف  املتنوعــة  االســرتاتيجية  املشــاريع 
إقــراض  بــروط  القطاعــات  مــن  عــدد 

ــرن. ــل م ــكل متوي ــة وهي منافس

وقعــت وزارة املاليــة مذكــرة تفاهــم مــع 
 ،)SACE( وكالــة ائتــامن الصــادرات اإليطاليــة
ــز  ــار تعزي ــرة يف إط ــع املذك ــأيت توقي وي
بــن  واالســتثامرية  التجاريــة  العالقــات 
ــل  ــبل التموي ــن س ــتفادة م ــن، واالس البلدي
األمثــل للمشــاريع الحكوميــة متاشــياً مــع 

ــة 2030. ــة اململك ــج رؤي برام
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تــم إدراج وبــدء تــداول وحــدات صنــدوق 
الســيادية  للصكــوك  املتــداول  البــالد 
مــؤرش  اســتثامر  كصنــدوق  الســعودية 
تــداول  وبــدء  إدراج  تــم  كــام  متــداول، 
وحــدات صنــدوق اإلمنــاء املتــداول لصكوك 
الحكومــة الســعودية املحليــة - قصــرة 
األجــل، كصنــدوق اســتثامر مــؤرش متــداول. 

إدراج أول صندوقـــــي 
متداولـــــــة  مــؤرشات 
تســتثمر يف الصكــوك 

الحكوميــة
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تــّوج املركــز الوطنـــــــــــــي إلدارة 
الديــن بجائــزة »قلوبــال ماركتــس« 
ــائزيت »قلوبــال كابيتــال« وجـــــــــ

ــن  ــب دي ــل مكت ــزة أفض ــن بجائ ــي إلدارة الدي ــز الوطن ــّوج املرك تُ
ــن  ــادرة ع ــا الص ــامل أفريقي ــط وش ــرشق األوس ــيادي يف ال س
ــال  ــزيت »قلوب ــّوج بجائ ــام تُ ــة، ك ــس« العاملي ــال ماركت »قلوب
كابيتــال« لجوائــز الســندات لعــام ٢٠٢٠م؛ بوصفــه »أفضــل 
مصــدر ســيادي ألدوات الديــن يف الــرشق األوســط«، و »أفضــل 

ــئة«. ــواق الناش ــن يف األس ــدر ألدوات الدي مص
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باالســتثار لألجانــب   الســــــــاح 
املبـــــارش يف أدوات الديــــــــــــــن

أصــدرت هيئــة الســوق املاليــة قــراًرا يســمح لألجانــب املقيمــن 
الديــــــــــن  أدوات  يف  املبــارش  باالســتثامر  املقيمــن  وغــر 

املدرجــة وغــر املدرجــة.

وتضمن قرار هيئة السوق املالية اآليت:

أ.
يُســمح لجميــع األشــخاص الطبيعيـــــــــن 
باالســـــــــــــــــتثامر  األجانــب  واالعتباريــن 
الديــــــــــــــــن أدوات  يف  املبـــــــــــــارش 

ب.
ال يجــــــــوز للشــخص األجنبــي غــر املقيــم 
ــارش  ــتثمر مب ــوق كمس ــتثامر يف الس االسـ
يف أدوات الديــن املدرجــة وكمســــــتثمر 
ــايئ يف  ــتفيد نه ــل أو مس ــي مؤهــــ أجنب

ــه.  ــت نفس ــة يف الوق ــة مبادل اتفاقي

ج.
ــتثمر  ــذي يس ــي ال ــخص األجنب ــوز للش ال يج
بشــكل مبــارش يف أدوات الديــن تحويلهــا 
إىل أســهم مدرجة يف الســوق الرئيســية 
إحــدى  مــن  الشــخص  ذلــك  يكــن  مــامل 
فئــات املســتثمرين الذيــن يُســمح لهــم 
باالســتثامر بشــكل مبــارش يف األســهم 
املدرجــة يف الســوق الرئيســية، أو يصبــح 
مبادلــة  اتفاقيــة  يف  نهائيــاً  مســتفيداً 
وفــق أحــكام تعليــامت الهيئــة الخاصــة 

باتفاقيــات املبادلــة. 
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تصنيــف  تعــنّي  )موديــز(  وكالــة 
اململكــة  صكــوك  إصــدار  برنامــج 

الفئــة يف  املحليــة 
أعلنــت وكالــة التصنيــف االئتــامين )موديــز( التصنيــف االئتامين 
ممثلــة  الســعودية،  العربيــة  اململكــة  حكومــة  إلصــدارات 
بــوزارة املاليــة، املقّومــة بالريــال الســعودي عــى املقيــاس 

املحــي عنــد درجــة

وتعليًقــا عــى هــذا التصنيــف أكــد معــايل 
وزيــر املاليــة وزيــر االقتصــاد والتخطيــط 
املكلــف رئيس لجنة برنامــج القطاع املايل 
األســتاذ محمــد بــن عبداللــه الجدعــان أن 
ــاد  ــة اقتصــــــ ــس متان ــف يعك ــذا التصني ه
اململكــة ومرونتــه وقدرتــه عــى مواجهة 
كــام  العامليــة،  االقتصاديــة  التحديــات 
يربهــن عــى فاعليــة اإلصالحــات الهيكليــة 
واالقتصاديــة  املاليــة  والسياســــــــــات 
الراميــــــــــــة إىل تعزيــز النمــو االقتصادي 

واســتدامته وتنوعــه نحــو تحقيــق التنميــة 
الشـــــــــــاملة،  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 
كــام تؤكــد هــذه التقديــــــرات اإليجابيــة من 
وكاالت التصنيــف االئتــامين الثقــة الكبــرة 
التــي يتمتــع بهــا االقتصــاد الســعودي، 
ــه  ــة وقدرت ــايل للمملك ــز امل ــوة املرك وق
عــى مواصلــة النمــو ومواجهــة التحديات، 
والظــروف  األزمــات  ظــل  يف  خصوصــاً 
االســتثنائية التــي يشــهدها العــامل حاليــاً.
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ــال  ــن اكتمـــــ ــان ع اإلع
ــل  ــطة التموي خـــــــــــــــ
بـحجم ٢٢0 مليار 
ريال ســــعودي 
أعلــن املركــز الوطنــي إلدارة الديــن عــن 
٢٠٢٠م  لعــام  التمويــل  خطــة  اكتــامل 
والبالــغ حجمهــا ٢٢٠ مليــار ريال ســعودي 
ــل  ــادر التموي ــع مص ــم تنوي ــث ت ــاح، حي بنج
اململكــة  حكومــة  إصــدارات  طريــق  عــن 
الســعودية املحليــة والدوليــة،  العربيــة 
جديــدة  متويــل  قنــوات  واســتحداث 
الحكومــي  التمويــل  تشــمل:  والتــي 
مبــا يشــمل متويــل سلســلة اإلمــدادات، 
الصــادرات،  ائتــامن  وكاالت  متويــل 
مــروع  إىل  باإلضافــة  خاصــة،  طروحــات 
املحليــة. الحكوميــة  اإلصــدارات  توحيــد 
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ــة  ــن الحكوميــــــــ إدراج أدوات الدي
يف الســوق املاليــة الســعودية
وافقــت رشكــة الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( خــال 
العــام ٢٠٢٠ عــى الطلبــات املقدمــة مــن وزارة املاليــة إلدراج 
وتــداول أدوات الديــن الصــادرة عــن حكومــة اململكــة العربيــة 

ــايل:  ــة كالت ــعودية مفّصل الس

الربع األول

الربع الثاين
الربع الثالث

الربع الرابع

7,186,660,000

19,800,075,00035,192,800,000

1,064,500,000 4,703,245,000

14,894,020,000

2,197,200,000

إعادة إصدار

اإلجمـــــــــــايل

إعادة إصدار
3٠,٢48,435,٠٠٠

إصدارات جديدة
54,79٠,٠65,٠٠٠

إصدارات جديدة

إنجازات 43٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



اســتعرض املركــــــــز الوطنـــــــــــــي 
الديــن عــر لقــاء افــرتايض  إلدارة 
أهــــــــــم التطورات واإلصاحــــــــــات 
املحليــــــــــة الديــن  أســواق  يف 

والبنيــة  التقنيــة  التطــورات  ضــوء  يف 
التحتيــة الرئيســية التي حدثت يف أســواق 
العامــن  مــدار  عــى  املحليــة  الديــن 
املاضيــن كجــزء مــن برنامــج تطويــر القطاع 
املــايل، اســتضاف املركــز الوطنــي إلدارة 

الديــن لقــاء افرتاضيًــا، بحضــور عــدد مــن 
الجهــات املرعــة واملصدريــن املحليــن، 
املســتثمرين  مــن  عــدد  إىل  باإلضافــة 

والدوليــن.  املحليــن 
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الــــــــــــتنظيامت يف
القطـــــــــــــاع املايل
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تطويــر وتعديــل اللوائــح والقواعد 
ــة للســوق املاليــة املنظمـــــــــــــ
ــح  ــر اللوائ تــم تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع املتعلقــة بتطوي
ــتقرار يف  ــتوى االس ــن مس ــزز م ــام يع ــة م ــد التنظيمي والقواع

ــازات:  ــرز اإلنج ــن أب ــة. وتتضم ــوق املالي الس

.1           
ــآت ذات  ــة للمنش ــد املنظم ــل القواع تعدي

ــة. ــراض الخاص األغ

.2            
ــة  ــتثامر والئح ــق االس ــة صنادي ــل الئح تعدي

ــاري. ــتثامر العق ــق االس صنادي

.3           
تعديل قواعــــــــد طرح األوراق املـــــــالية 

وااللتزامـات املســـتمرة.

  .4            
اعتــامد قواعــد وإجــراءات تــداول وعضويــة 

املشتقات.

.5          
األوراق  أعــامل  الئحــة  تعديــل  اعتــامد 
املاليــة والئحــة األشــخاص املرخــص لهــم 
يف  املســتخدمة  املصطلحــات  وقامئــة 
لوائــح هيئــة الســوق املاليــة وقواعدهــا.

.6             
اعتــامد تعليــامت إصــدار شــهادات اإليــداع 

خــارج اململكــة.

.7          
اعتــامد ضوابــط ومتطلبــات مركــز اإليــداع 
الخاصــة بشــهادات اإليــداع املصــدرة خــارج 

ــة. اململك
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إصدار إطـار »الحوكمة 
الرعـــــية« للمصــارف 
والبنوك يف اململكة
ــايب  ــدور اإلرشايف والرق ــن ال ــاً م انطاق
ونظــراً  الســعودي،  املركــزي  للبنــك 
التمويــل  حجــم  يف  امللحــوظ  للنمــو 
واالســتثامر املرتبــــــــــــــط باملنتجــات 
مــع  املتوافقــة  املرصفيــة  والخدمــات 
ــك  ــل البن ــة؛ عم ــادئ الرشيع ــكام ومب أح
للبنــوك  إرشايف  إطــار  وضــع  عــى 
نشــاط  متــــــــــارس  التــي  واملصــارف 
ــة. ــامية يف اململك ــة اإلســــــ املرصفي

ومتثلت املرحلــة األوىل من املروع يف 
إصــدار »إطــار الحوكمــة الرعيــة« الهادف 
إىل وضــع حــد أدىن ملامرســات الحوكمــة 
ــة  ــاط املرفي ــة نش ــة مبامرس ذات العالق
ــة  ــار الحوكم ــمل إطــــــ ــام ش ــالمية. ك اإلس
الرعيــة تحديد أدوار ومســؤوليات مجلس 
ــة  ــة، واللجنــــ اإلدارة، واإلدارة التنفيذيـــــــ
الرعيــة، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة 
إىل عــدد من الجوانب األخــرى فيام يتعلق 
ومبادئهــا. الريعــة  بأحــكام  بااللتــزام 

إنجازات 47٢٠٢٠

برنامج تطوير القطاع املايل



ــس  ــقة مـجـلــــــ مـوافـ
الــــــوزراء عــىل  نظــام 
مـعـالجـــة املنشـــــآت 
ــة ــة املُهم املاليـــــــــ
القيــــــــــــــــادة يف  مــن حــرص  انطالقــاً 
الوطنيــة،  املكتســبات  عــى  املحافظــة 
وتحقيــق الصالــح العــام، ومواكبــة أفضــل 
مجلــس  وافــق  العامليــة،  املامرســات 
الــوزراء عــى نظــام معالجــة املنشــآت 
البنــك  ميكــن  مــام  املُهمــة؛  املاليــة 
املركزي الســعودي من اإلرشاف والرقابة 
الفعالــة عــى املنشــآت املاليــة املُهمــة 
مبــا يضمــن املحافظــة عــى االســتقرار 
النقــدي واملــــــــــايل، وحاميــة النظــام 
املايل من أي مؤثرات ســلبية، باالنســجام 
مــع توصيــات مجموعــة العريــن ومجلس 

االســتقرار املــايل.

كــام يتضمــن النظــام أحكامــاً خاصــة توجــب 
عــى املنشــآت املشــمولة بأحكامــه إعداد 
ــراءات  ــك اإلج ــي تل ــتعادة« وه ــة »اس خط
املنشــأة  ســتتخذها  التــي  والخطــوات 
حــال  يف  وضعهــا  الســتعادة  املهمــة 
التعــر أو احتامليتــه. يف حــن يقوم البنك 
املركــزي بإعــداد »خطــة املعالجــة« التــي 
تشــتمل عــى اإلجــراءات التــي ســتتخذ عنــد 
خضــوع املنشــأة للمعالجــة -وفــق أحــكام 
النظــام- لغــرض تحقيــق األهــداف املشــار 

إليهــا.
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ــة  ــدار الصــيـغــــــــ إصـــ
ــة  ــة لوثيق النموذجيــــ
ــي  ــن اإللزام التــأمـيـــــ
عــىل العيوب الخفيـــة

أصــدر البنــك املركــزي الســعودي الصيغــة 
اإللزامــي  التأمــن  لوثيقــة  النموذجيــة 
عــى العيــوب الخفيــة؛ وذلك إنفــاًذا لقرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )5٠9( وتاريــخ ٢1 / ٠9 
/ 1439هـــ القــايض بإلــزام املقاولــن يف 
مشــاريع القطــاع غــر الحكومــي بالتأمــن 
عــى العيــوب الخفيــة التــي تظهــر يف 
اســتخدامها،  بعــد  واإلنشــاءات  املبــاين 
واســتمراراً لــدور البنــك يف تطويــر صناعــة 
منــو  ودعــم  اململكــة،  يف  التأمــن 
ــاد  ــن يف االقتص ــاع التأم ــاهمة قط مس
ــايب وإرشايف  ــار رق ــن إط ــي ضم الوطن
التعامــات. وكفــاءة  حاميــة  يضمــن 

الصيغــة  أحــكام  أن  البنــك  وأوضــح 
النموذجيــة للوثيقــة تحــدد الحــد األدىن 
لتغطيــة  واالســتثناءات  التغطيــات  مــن 
األخــذ  مــع  املخاطــر،  مــن  النــوع  هــذا 
باالعتبــار حقــوق والتزامــات أهــم األطــراف 
عــى  التأمــن  عمليــة  يف  املشــاركن 
لهــم  املؤمــن  مــن  الخفيــة  العيــوب 
وكذلــك  املبــاين،  وُمــالك  واملقاولــن 
رشكات التأمــن املحليــة، ورشكات إعــادة 
التأمــن العامليــة، والــركات التــي تقــدم 
ــذ  ــاء تنفي ــي يف أثن ــص الفن ــات الفح خدم
التنســيق  بعــد  وذلــك  البنــاء،  مشــاريع 
كــوزارة  العالقــة  ذات  الجهــات  مــع 
الشـــــــــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان 
للمهندســن  الســعودية  والهيئــة 
للمقاوليـــــــــــن. الســعودية  والهيئــة 
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صــدور القواعـــــــــــــــد 
ألعــال  املـــــــــنظّمة 
وســاطة التأميــــــــــــن 

اإللكرتونيــة

أصــدر البنــك املركــزي الســعودي القواعد 
التأمــن  وســاطة  ألعــامل  املنظّمــة 
ضمــن  تــأيت  خطــوة  يف  اإللكرتونيــة، 
الجهود الرامية إىل تطوير صناعة التأمن 
وتســهيل عمليــة الحصــول عــى التغطيــة 
ــار  ــن إط ــن، وضم ــي التأم ــة لطالب التأميني
رقــايب وإرشايف يضمــن حاميــة وكفــاءة 
التعامالت يف قطاع التأمن ومبا يســاهم 
يف تحقيــق اســتقراره وعدالــة التعامــالت 

فيــه.

املنظّمــة  القواعــد  أن  ســاما،  وأوضحــت 
اإللكرتونيــة  التأمــن  وســاطة  ألعــامل 
تــأيت متاشــياً مــع رؤيــة اململكــة 2030 
ــة  ــز تقني ــامل وتعزي ــادة األع ــم ري يف دع
الخدمــات املاليــة، وانطالقــاً مــن دور البنك 
الداعــم لتمكــن وتشــجيع منــو التقنيــة 
االقتصــادي  التطــور  وملواكبــة  املاليــة 
الــذي تشــهده اململكــة، إىل جانــب تعزيــز 
إجــاميل  يف  التأمــن  قطــاع  مســاهمة 

الناتــج املحــي.
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القواعــد  صــــــــــــــدور 
ألعـــــــال  املنظّمــــة 
البنـــــــــــي التأمــني 

أعلن البنك املركزي الســعودي »ســاما« 
عــن صــدور القواعــد املنظمــة ألعــامل 
البنــك  يتطلــع  حيــث  البنــي،  التأمــن 
ــد إىل: ــذه القواع ــال ه ــن خ ــزي م املرك

.1                   
منــو  ودعــم  التأمــن  صناعــة  تطويــر 
التأمــن يف االقتصــاد  مســاهمة قطــاع 

. لوطنــي ا

.2                          
ــات  ــويق منتج ــع وتس ــاق توزي ــيع نط توس

ــوك. ــرب البن ــن ع التأم

.3                     
عــى  للحصــول  العمــالء  عــى  التيســر 
مــكان  مــن  كافــة  املاليــة  احتياجاتهــم 

واحــد.

  .4                    
تنظيــم أعــامل ومامرســات التأمــن البني 
بــن  مــا  يف  والعالقــات  اململكــة  يف 
رشكات التأمــن والبنــوك يف هــذا الشــأن.

.5                
إىل  التأمينيــة  املنتجــات  وصــول  ضــامن 

النائيــة. املناطــق 

.6                         
إىل  العمــالء  مختلــف  لوصــول  تيســراً 

االدخــار. منتجــات 

.7                          
املساهمة يف رفع الوعي التأميني.
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جــذب رشيحــة جديــدة مــن املســتثمرين 
ــوال  ــاب رؤوس األم ــن أصحــــ ــركات م وال
الصغــرة واملتوســطة للعمــل تحت إرشاف 
البنــك املركــزي بشــكل يضمن كفــاءة عمل 
هــذه الــركات، مــن خــالل االلتــزام مبــا 
يصــدره البنــك مــن متطلبــات تتعلــق بأمــن 
املعلومــات وحوكمــة الــركات والتنظيــم 
املخاطــر  وإدارة  واإلســــــــــناد  الداخــي 

ــة. ــة الداخلي ــزام واملراجع وااللت

دعــم قطــاع التمويــل بالســامح بدخــول 
نشــاطَي الوســاطة اإللكرتونيــة، وتحصيــل 
ديــون جهــات التمويــل، وذلــك ضمــن إطــار 
رقــايب وإرشايف يضمــن اســتقرار القطــاع 

ــتهلك. ــوق املس ــة حق وحامي

أوالً: جذب رشيحة جديدة من 
املستثمرين والرشكات اإللكرتونية

ثانياً:  دعم قطاع التمويل

ــطة  ــة األنش ــص ملامرس ــدار أول ترخي إص
وهــي  التمويــل  لنشــاط  املســاندة 
التمويــل  لخدمــات  الوطنيــة  الرشكــة 
كرشكــة مســاهمة مقفلــة بــرأس يبلــغ 

ريــال. مليــون   )8٠(

ــن دور  ــا م ــوة انطاقً ــذه الخط ــأيت ه وت
ــاع  ــن قط ــم لتمك ــزي الداع ــك املرك البن
أنشــطة  بدخــول  بالســامح  التمويــل 
مســاندة وجديــدة لتعزيــز القطــاع ودعــم 
الــرشكات وتســهيل أعاملهــا. وتهــدف 

هــذه القواعــد إىل:

إطــــــــاق التـــراخـيـــص 
املســاندة  لألنشــطة 
ــاط التمويــــــل  لنشــــــ

إنجازات 5٢٢٠٢٠
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ــطة ــرية واملتوســـ ــآت الصغ املنشـــ
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مبـــادرة اإلقــــــــــــراض
غـــــــــــري املبـــــــــــارش
يف عام 2020م، ســاهمت مبادرة اإلقراض 
املنشــآت  متويــل  يف  املبــارش  غــر 
الصغــرة واملتوســطة وذلــك بتســهيل 
خــالل  املبــادرة  مــن  االســتفادة  رشوط 
جائحــة كورونــا، وأمتتــة طلبــات االســتفادة 
مــن املبــادرة عــن طريــق بوابــة التمويــل

يف حــن  تبلــغ ميزانيــة املبــادرة 1,600 
التمويــل  مبالــغ  وصلــت  ريــال  مليــون 
ريــال  مليــون   1,980 اىل  2020م  بنهايــة 
لتحقــق مــا نســبته 124% مــن ميزانيــة 
املبــادرة وتخــدم 1,710 منشــأة صغــرة 

ومتوســطة.

منشأةعقدمليون ريال

198٠2291171٠
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الركــة الســـــــعودية 
لاســــــــتثار الجــريء 

ــتثامر  ــعودية لاس ــة الس ــهدت الرشك ش
الجــريء منــواً كبــرياً ،حيــث بلغــت املبالــغ 
امللتزمــة 991.٢ مليون أي ارتفاًعا بنســبة 
1٢6% عــن عــام ٢٠19م، وبلــغ عــدد العقــود 
بشــكل  اســتثامريًا  عقــًدا   181 مــن  أكــر 
مبــارش أو عــن طريــق صناديــق االســتثامر 

الجــريء
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برنامج ضان التمويل 
للمنشــــــــآت الصغرية 
واملتوسطة »كفالة«
شــهد برنامــج »كفالــة«  منــواً كبــرياً عــى 

جميــع األصعــدة حيــث حقــق ارتفاعــاً يف:

مليـــــــــار ريــــــــال
12.٣

مليـــــــــار ريــــــــال
1٥.2

مـنــشــــــأة
٤9٤٥

باإلضافة إىل ذلك
ارتفع عدد الجهات التمويلية

املشاركة مع »كفالة« من 
18 إىل 33 جهة متويلية.

قيمة الكفاالت الصادرة 
بنسبة
 %156

 إجاميل قيمة 
التمويل بنسبة

 %1٠6

عدد املنشآت 
املستفيدة بنسبة 

 %99

,
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»جــدا«  وجمعيـــــــــــــة 
رأس املـــــــال الجــريء 
توقعــــــــــان اتفاقيــة 
ــة  ــاون ورشاكــــــــــــ تع

اســرتاتيجية
وقعــت رشكــة صنــدوق الصناديــق »جــدا«، 
وجمعيــة رأس املــال الجــريء وامللكيــة 
ــة  ــاون ورشاكـــــــــــــ ــة تع ــة، اتفاقي الخاص
االســتثامر  منظومــة  لدعــم  اســرتاتيجية 
الجــريء وامللكيــة الخاصــة، وذلــك بدعــم 
مــن الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرة 
واملتوســطة »منشــآت«. ووفًقــا التفاقيــة 
ــادل  ــان عــى تب ــيعمل الطرف ــاون، س التع
الخربات لإلســهام يف دعــم وتطوير قطاع 
رأس املــال الجــريء وامللكيــــــــة الخاصــة 
واملشــاركة يف تطويــر الربامــج التدريبيــة 
ــة  ــة واالحرتافي ــتوى املهني ــع مســـــــ لرف
بالقطــاع، باإلضافــــــــة إىل التعــاون يف 

ــات. ــة والدراس ــاالت البحثي املج
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بـــوابــــــــة التــمـويـــل
بــن  بالربــط  تقــوم  إلكرتونيــة  منصــة 
الحكومــي  القطــاع  مــن  املمولــن 
الصغــرية  املنشــآت  وبــن  والخــاص، 
عــى  بالحصــول  الراغبــة  واملتوســطة 
التمويــل، ومتكِّنهــم مــن اختيــار العــروض 
التمويليــة املناســبة، وشــهدت بوابــة 
التمويــل منواً كبرياً يف متويل املنشــآت 
ســاهمت  حيــث  واملتوســطة  الصغــرية 

يف متويــل أكــر مــن

منشـــــــــــــــأة
799

مليـــــــــار ريــــــــال
1.2

مببالغ متويلية أكر من
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التثقيـــــــف املـــــــايل
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األكـاديـمـيـــة  إطــاق 
الـمــالــيـــة

خــادم  برئاســة  الــوزراء  مجلــس  وافــق 
بــن  الحرمــن الريفــن امللــك ســلامن 
مجلــس  رئيــس  ســعود،  آل  عبدالعزيــز 
إنشــاء أكادمييــة باســم  الــوزراء عــى 
ــى  ــة ع ــة(، واملوافق ــة املالي )األكادميي
موافقــة  وجــاءت  التنظيميــة.  ترتيباتهــا 
مجلــس الــوزراء لتعكــس اهتــامم القيــادة 
الرشــيدة -حفظهــا اللــه- باالرتقــاء بالقطــاع 
ــه. ــر مخرجات ــة وتطوي ــايل يف اململك امل

إنجازات 6٠٢٠٢٠
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إطــاق حملــة االدخــــــــار 
ــة تحــت شــعار  التوعويـــــ
»القليل.. كثــري.. بعدين«
ــة  ــاما« حمل ــزي »س ــك املرك ــق البن أطل
ــل..  ــعار »القلي ــت ش ــعة تح ــة واس توعوي
كثــري بعديــن« لتثقيــف الجمهــور بأهميــة 

ــايل. ــط امل ــار والتخطي االدخ

وتــأيت هــذا الحملة؛ انطالقاً من مســؤولية 
البنــك املركــزي يف تعزيــز الوعي املايل 
والســعي  املجتمــع  فئــات  كافــة  لــدى 
ــا  ــة مب ــة املالي ــتوى الثقاف ــع مس إىل رف
يســهم يف تحقيــق مســتهدفات برنامــج 
تطويــر القطــاع املــايل – أحــد برامــج رؤيــة 
اململكــة 2030 - املتمثلة يف تعزيز ثقافة 
التخطيــط املــايل ورفع نســبة االدخار؛ مام 
ــا عــى جــودة حيــاة األفــراد  ينعكــس إيجابً
واألرس وعــى متانــة االقتصــاد بشــكل عام.
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ــية   ــة االفـرتاضـ الورشـ
للـاليـــة اإلسامـيـــة 
-يف نسختها الثالثة- 
عقــدت ورشــة عمــل )افرتاضيــة( املاليــة 
اإلســالمية تحــت عنــوان »دور املؤسســات 
الداعمــة لصناعــة املاليــة اإلســامية«. 
وشــهدت الورشــة مشــاركة مــا يزيــد عــى

إضافــــــــــــــــــة إىل املؤسســـــــــــــــــات 
ذات العالقـــــــــــــــــــــــــة وهـــــــــــــــــي:
الخدمــــــــــــــــــــــات املالــــية  مجلــس 
العــريب. النقــد  وصنــدوق  اإلســامية، 

وناقشــوا خاللهــا دور املؤسســات الداعــم 
واملحفز يف منو قطاع املالية اإلســالمية 
ــا  ــبوقة، وم ــر املس ــر غ ــل املخاط يف ظ
يطرحــه ذلــك مــن فــرص وتحديــات للجهــات 
واملؤسســات  والتريعيــة  الرقابيــة 
ســواء.  حــّد  عــى  اإلســالمية  املاليــة 
ذات  اإلســالمية  املاليــة  الصناعــة  وتُعــد 
منطقتــي  يف  خصوصــاً  كــربى  أهميــة 
آســيا.  رشق  وجنــوب  األوســط  الــرق 

كــام متثــل صناعــة املرصفيــة اإلســامية 
يف اململكــة مــا يزيــد عــى ٢3% مــن 
ــامية  ــة اإلس ــة املرصفي ــاميل الصناع إج

ــاً. عاملي

ــن ــرباء ومهتم ــن خ ــارك م مش
ــامية ــة اإلس ــاع املالي يف قط 1٠٠
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أطلقــت وزارة املاليــة إحــدى مبادراتهــا 
)مركــز التواصــل واملعرفــة املاليــة( وهــي 
منصــة معرفيــة تعــزز الــراكات التواصليــة 
والتبــادل  املــايل  بالتثقيــف  وتعنــى 
املعــريف مبــا يســاهم يف رفــع الوعــي 
املــايل، وجمــع ونر املعلومات بوســائل 

ــى: ــت ع ــرة. وعمل مبتك

ــس  ــل املجلــــــــــــــ تفعي
االستشــــــــــاري للمركــز

ــي  ــر إعام ــدار تقري إصــــــ
ــبوعي  ــر أس ــي وتقري يوم
عــن مســتجدات جائحــــــة 
كورونــا )أكر من 9٠ تقريراً(.

إطــاق ديوانيــة املعرفــة

التخطيــط واإلشــــــــــراف 
ــة  ــذ أربع ــى تنفي علــــــــــ
لقــاءات افرتاضيـــــــــــــة 

إطــاق مركــز التواصــل 
ــة  ــة املالي واملعرف

ويساهم ذلك يف:

توفــري منصــة لبنــاء القــدرات والخــربات 
ــايل. ــريف املــــــــــ ــر املع ــراء الفك وإث

دعم وتعـــــــــــزيز الرشاكات املؤسسية.

تعزيــز الصورة اإليجابية لوزارة املـــــالية.

إثراء املعرفة املــــــــالية يف املجتمع. 

رفـــــــع الوعـــــــي والثقافة املـــــالية.
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املــايل  القطـــــاع  تطويـــــر  برنامـــــج 
ــي  ــة، الت ــج التنفيذي ــد الربام ــو أحـــ هـــ
أطلقهـــــا مجلس الشـــــؤون االقتصادية 
مســـــتهدفات  لتحقيــق  والتنميـــــة، 
رؤيــة اململكــة ٢٠3٠ .ويســعى الربنامــج 
إىل تطويــر القطـــــاع املــايل، ليكـــــون 
ــاً متنوعــاً وفعــاال لدعــم  ــاً ماليـــ قطاعـــ
وتنويـــــع  الوطنــي،  االقتصــاد  تنميــة 
ــار  ــز االدخ ــه، وتحفي ــل فيـــ ــادر الدخ مص
وســـــيحقق  واالســتثامر.  والتمويــل 
متكــن  خــال  مــن  أهدافــه  الربنامــج 
منــو  دعــم  مــن  املاليــة  املؤسســات 
ومتكــن  وتعزيـــــز  الخــاص،  القطــاع 
إنشـــــاء  وضــامن  املــايل،  التخطيــط 
ســـــوق ماليــة متقدمــة دون املســاس 
ــدف  ــي ته ــرتاتيجية، الت ــداف االس باأله
ــاع  ــتقرار القطـــ ــى اســـ ــاظ ع إىل الحف

املــايل.

املصادر:
املركــزي  والبنــك  املاليــة،  وزارة 
الســوق  وهيئــة  )ســـــاما(،  الســعودي 
للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  و  املاليــة، 
ــة  ــة العام ــطة والهيئ ــرة واملتوس الصغ
املاليــة  الســـــوق  ورشكــة  لإلحصــاء، 
الســـــعودية )تــداول(، وبلومــربغ، ورويرتز 

ايكــون.
قبــل  مــن  نــره  تـــــم  التقريــر  هـــــذا 
مكتـــــب برنامــج تطويــر القطـــــاع املــايل. 
لالستفســارات أو التعليقــات نأمل التواصل 

عــرب الربيــد  اإللكــرتوين
FSDP@mof.gov.sa 

أو ملزيــد مــن املعلومــات يرجــى زيــارة 
املوقــع التــايل: 

انقر هنا
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