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كلمة رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع املايل



“هديف األول أن تكون بالدنا منوذجا 
يف العامل عىل كافة األصعدة، 

وسأعمل معكم عىل تحقيق ذلك”
خادم الحرمني الرشيفني

امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود
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مكامن القوة لدينا”

صاحب السمو املليك األمري 
محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود

ويل العهد



5

كلمة رئيس لجنة
برنامج تطوير القطاع املايل

يكمل برنامج تطوير القطـــاع املايل منذ انطالقته 
يف عـــام 2018 أقل من عامني حتـــى نهاية 2019.  
وقـــد حفلـــت املرحلـــة مبجموعـــة مـــن تطلعات 
وإنجازات وتحديات. فالربنامـــج يهدف اىل تحقيق 
الرتابـــط والتكامل بـــني منظومة القطـــاع املايل 
باختالف وســـائلها وأدواتها لتحقيق منو مســـتمر 
يف إطـــار اســـتقرار مايل جيـــد ومتانـــة القاعدة 
الرأســـالية مع توظيف أدوات مبتكرة يف تطوير 
وإدارة الخدمـــات، كل ذلـــك جـــاء ضمـــن الرؤيـــة 
األوســـع 2030، واتســـم الربنامج بشـــموليته يف 

الرتكيـــز عىل اســـتغالل الفرص.

وقد قـــام الربنامج بتحقيـــق الكثري مـــن اإلنجازات 
عىل مســـتوى القطاع املايل ككل حيـــث ارتفعت 
نســـبة املعامالت غري النقديـــة إىل 36% يف عام 
2019م متخطيا هدف الربنامج املقدر بـ 28% لعام 
2020م. كـــا أنـــه تم تخفيـــض القيمة األســـمية 
للصكوك املحليـــة إىل 1000 ريال، لتمكني الراغبني 
يف االســـتثار مـــن الـــرشاء فيها واســـتخدامها 
ألدوات اســـتثار وادخار، وأيضا انضـــام اململكة 
ملـــؤرشات األســـهم العاملية مثل مـــؤرشات "إم 
إس يس آي لألسواق الناشـــئة  MSCI" وفوتيس 

راســـل FTSE والتـــي يرتتـــب عىل االنضـــام إليها 
العديـــد مـــن الفوائـــد عـــىل االقتصاد والســـوق 
املاليـــة. باإلضافة إىل تقدم ترتيـــب اململكة يف 
أكرث مـــن 13 من مؤرشات التنافســـية العاملية ذات 
الصلـــة بالســـوق املاليـــة الســـعودية. كا يأيت 
حصـــول اململكـــة عـــىل العضويـــة يف مجموعة 
العمـــل املـــايل )FATF( تتويـــج وتعزيـــز ملكانـــة 
اململكـــة الدوليـــة وإبـــراز لجهودهـــا يف مجال 
مكافحة غســـل األموال ومتويل اإلرهاب وانتشـــار 
التســـلح، ويعزز تعامـــل املؤسســـات املالية يف 

اململكـــة مع املؤسســـات املاليـــة الدولية.

االقتصـــاد  تواجـــه  التـــي  التحديـــات  ظـــل  ويف 
العاملي مطلع عـــام 2020م يف مواجهة جائحة 
)كوفيـــد-19( ومـــا لهـــا من آثـــار عـــىل االقتصاد 
العاملـــي، إال اننـــا عازمـــون عىل املـــي قدماً 
يف إدارة التحديـــات و تعزيـــز جهـــود الربنامج من 
خـــالل مبـــادرات الربنامج يف جعـــل اململكة مركزًا 
ومواكبـــة  اإلســـالمية"  "املرصفيـــة  يف  عامليـــا 
التطور املتســـارع يف "التقنيـــة املالية" ومتكني 
لتكـــون ضمن أكرب  العربية الســـعودية  اململكـــة 

مراكز ماليـــة يف العـــامل بحلول عـــام 2030.

محمد بن عبدالله الجدعان
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رشكاء الربنامج
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التقنية املالية
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السعي نحو مجتمع غري نقدي

من خـــالل مبادرة التوجـــه نحو مجتمع 
غـــري نقـــدي إحـــدى مبـــادرات برنامج 
املحورية،  املـــايل  القطـــاع  تطويـــر 

أهمها: املنجـــزات  مـــن  العديد 

وتجاوز معدل عمليات املدفوعات اإللكرتونية لقطاع التجزئة )األفراد( نسبة 36 باملئة من 
إجايل عمليات الدفع املتاحة كافة، مبا فيها النقد يف اململكة، وذلك بنهاية شهر 

يوليو 2019م، متجاوزة مستهدف برنامج تطوير القطاع املايل للعام 2020م )%28(.

إطالق مدفوعـــات الهواتـــف الذكية عـــىل أنظمـــة Apple iOS من 
خـــالل الربـــط املركـــزي مـــع منصـــة الرتميـــز لنظـــام املدفوعات 
الوطنـــي مدى لتوفـــري املزيد من الحلـــول الرقميـــة للمدفوعات.

توســـع ملحوظ يف أعـــداد أجهزة نقاط البيع و انتشـــارها لتشـــمل 
قطاعـــات تجارية مختلفة مثـــل محطات الوقود ، حيـــث تجاوز العدد 

اإلجـــايل أكرث من 439 ألف جهـــاز حتى نهاية عـــام 2019 م.

االستمرار يف تنفيذ "برنامج ارتقاء" لتحفيز التجار وحاميل 
البطاقات عىل تفعيل واستخدام املدفوعات الرقمية.

استمرار النمو املتزايد للدفع عن طريق خدمة "مدى أثري" 
بتقنية االتصال قريب املدى )NFC( والتي كان لها األثر الكبري 

يف تسهيل وتحسني تجربة العميل. 

01
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)Sandbox( تطوير البيئة التجريبية التنظيمية يف املؤسسة

إطالق البيئة التجريبية التنظيمية يف مؤسســـة 
النقد العريب الســـعودي تهدف إىل تعزيز مبدأ 
االبتـــكار يف تقديـــم الخدمات املاليـــة وخدمات 
املدفوعـــات الرقمية، ومســـاعدة املؤسســـات 
املاليـــة ورشكات التقنيـــة املاليـــة عـــىل تجربة 
منتجاتهـــم االبتكاريـــة بضوابط مخففـــة. الجدير 
بالذكـــر أنه بلـــغ عدد الـــرشكات املشـــاركة يف 

البيئـــة التجريبية 21 رشكة يف عـــام 2019م.

01

03

02

04

.)QR Code( خدمة املحافظ الرقمية والتحويل بينها والرشاء عرب خاصية  الـ

نشاط التمويل الجاعي بالدين.

التحويل الدويل املبارش عن طريق رشكات التقنية املالية.

خدمة املدفوعات الرقمية للمنشآت الصغرية واملتوسطة )وتشمل خدمة أجهزة نقاط 
البيع، وخدمة فواتري سداد، وخدمتَي حساب سداد ومدى أونالين للرشاء عرب اإلنرتنت(.

وتضمنت الخدمات واملنتجات التي تتم تجربتها يف البيئة التجريبية:

02
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أعلنـــت هيئة الســـوق املالية عـــن فتح بـــاب التقدم 
الســـتقبال الدفعة الثالثـــة من طلبـــات الحصول عىل 
ترصيـــح تجربة التقنيـــة املالية. وتأيت هـــذه املبادرة 
بهـــدف تعزيز ابتـــكار وتطويـــر التقنية يف الســـوق 
املاليـــة، وتوفـــري إطار تنظيمـــي داعم للمشـــاركني 
ملارســـة أعالهم بكفاءة يف ظـــل التطور الرسيع 
يف اســـتغالل التقنيـــة املاليـــة املرتبطـــة بأعـــال 
األوراق املاليـــة يف اململكـــة العربية الســـعودية، 
وســـعياً إىل إيجاد وســـائل متويل واســـتثار جديدة 
لرواد االعال واملســـتثمرين مبنية عىل اســـرتاتيجية 
الهيئة يف تســـهيل التمويل وتحفيز االســـتثار التي 

تعمـــل تحت مظلـــة برنامـــج تطوير القطـــاع املايل. 

فتح باب التقدم للحصول عىل ترصيح03

تجربة التقنية املالية للدفعة الثالثة
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نجـــاح تجربتَـــي تقديـــم خدمة فتح الحســـابات 
بُعـــد، وخدمـــة تحديث  البنكيـــة لألفـــراد عـــن 
بيانات اعـــرف عميلك عن بُعـــد يف إطار البيئة 
الخاصـــة   )Sandbox( التنظيميـــة  التجريبيـــة 
بســـوق الخدمات واملنتجـــات املالية املبتكرة 
يف اململكة، وذلك مبشـــاركة 12 بنكاً ومرصفاً 
عاماًل يف الســـوق املحلية، التـــي أصبح متاح 
لهـــا، بعد إمتـــام هـــذه الخطوة وبعـــد تنفيذ 

أكرث مـــن 666 ألف عمليـــة تجريبيـــة بنجاح.

12 بنكاً ومرصفاً 

666 ألف
عملية تجريبية بنجاح 

01

رقمنة إجراءات اعرف عميلك وتسهيل 

املعالجة املبارشة من طرف إىل طرف
04

03

مشاركة
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دعم رواد األعال واملنشآت الصغرية واملتوسطة فيا يخص توفري مساحات 
العمل املتخصصة يف قطاع التقنية املالية والخدمات املتعلقة بها.

توفري مختربات التقنية املالية والحلول يف البيئة التجريبية لتطوير منتجات الفنتك، بالرشاكة مع 
الرشكات والجهات الفاعلة يف القطاع قبل الحصول عىل الرتاخيص الرسمية من الجهات اإلرشافية.

عقد الرشاكات واالتفاقيات مع الرشكاء والداعمني الستضافة 
الفعاليات واملناسبات ذات العالقة داخل وخارج اململكة.

إطالق برامج مرسعات متخصصة يف التقنية املالية املوافق عليها من الفريق.

التواصل املجتمعي للتعريف بالتقنية املالية.

تعزيز انتشار التقنيات املالية.

إنشاء مركز فنتك السعودية05

مـــن منطلـــق فتـــح الخدمـــات املالية 
الفاعلة  الجهـــات  مـــن  جديـــدة  ألنواع 
يف مجـــال التقنية املالية، تم إنشـــاء 
الســـعودية يف مركـــز  مركـــز فنتـــك 
امللك عبدالله املـــايل، ويهدف إىل:



منظومة جديدة من "املدفوعات السعودية" 

لتسهيل وترسيع الحواالت بني البنوك
06

انســـجاماً مع مســـتهدفات برنامج تطوير القطاع املايل لتحقيق التحّول الرقمي بقطاع املدفوعات، 
بدأت مؤسســـة النقد من خـــالل املدفوعات الســـعودية يف تطوير منظومـــة املدفوعات الفورية 
بالتعـــاون مع البنـــوك واملصـــارف باململكة بهدف تطويـــر البنيـــة التحتية للقطاع املـــايل. وتأيت 
هـــذه املنظومة الجديدة لتُتيـــح للعمالء إمكانية الحـــواالت الفورية واملُجدَولة بـــني مختلف البنوك 
يف اململكـــة عىل مـــدار الســـاعة وخارج أوقـــات عمل البنـــوك، كا ســـتوفر مرونًة أكـــرب للعمالء 
إلضافة تفاصيل تعليات الدفع للمســـتفيد لتســـّهل التســـويات املالية وتنفيذ األعال بني الرشكات 
 ISO( والتحقق من املســـتفيدين وصحة الحســـابات عرب تبّني معيار الرســـائل املالية األحـــدث عامليًا
20022(. كا ستســـاهم املنظومة يف متكني عدٍد من الخدمات التي تســـاهم يف تحســـني كفاءة 
النظـــام املايل ومنهـــا إدارة مخاطـــر االحتيال ومكافحة غســـل األمـــوال، ورفع مســـتوى االبتكار ، 

وتحســـني املنتجات املرصفية الحاليـــة وإدارة التدفّقات النقديـــة لقطاع األعال.
14



15

تأسيس كيان قانوين مستقل لرشكة املدفوعات السعودية

صـــدر قرار مجلس الوزراء باملوافقة ملؤسســـة 
رشكـــة  تأســـيس  الســـعودي  العـــريب  النقـــد 
مملوكة بالكامل للمؤسســـة ولألغـــراض التالية:

الوطنيـــة  املدفوعـــات  نظـــم  جميـــع  متلـــك 
التحتية  البنيـــة  تهيئة  وتطويرهـــا،  وتشـــغيلها 
التشـــغيلية لجميع نظـــم املدفوعات  والبيئـــة 
الحكومية  القطاعـــات  الوطنيـــة، متكني جميـــع 
خدمـــات  مـــن  االســـتفادة  مـــن  والتجاريـــة 
املدفوعـــات الوطنيـــة، ربـــط مـــزودي خدمات 
الدفـــع املحليني والدوليني مـــن البنوك وغريها 
بشـــبكات ونظـــم املدفوعـــات الوطنيـــة، تنفيذ 
بـــني  املاليـــة  والتســـوية  املقاصـــة  عمليـــات 
جميع مـــزودي الخدمـــات وتطويـــر املواصفات 
الفنية والتشـــغيلية التي متكـــن جميع مزودي 
الخدمـــات من التعامل بتوافقيـــة لتعزيز االبتكار.

07
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طرحـــت مؤسســـة النقـــد العـــريب الســـعودي مســـودة القواعـــد التنظيميـــة ملقدمي 
خدمـــات املدفوعات وذلك بعد اســـتطالع مرئيـــات العموم واملهتمني يف الســـوق. فقد 
أىت اهتـــام مؤسســـة النقد العريب الســـعودي بالعمـــل عىل اعداد مســـودة القواعد 
التنظيميـــة ملقدمـــي خدمـــات املدفوعـــات كخطـــوة اســـتباقية لوضـــع اطـــار تنظيمي 
للرتخيـــص للـــرشكات املالية الفاعلة غـــري املرصفية يف مجـــال التقنية املاليـــة مبا يدعم 
منـــو االقتصـــاد الوطني ومبا يحقق مســـتهدفات برنامـــج تطوير القطاع املـــايل املنبثق 
عن رؤيـــة اململكة 2030 و أهدافه االســـرتاتيجية يف تعزيز الشـــمول املـــايل واالعتاد 
عـــىل التقنيـــة يف مجال املدفوعـــات، األمر الـــذي نتج عنـــه ترخيـــص 4 رشكات يف الربع 

األول مـــن عـــام 2020. )تم طـــرح القواعد والرتخيص يف شـــهر ينايـــر 2020م(.

القواعد التنظيمية ملقدمي خدمات املدفوعات 08
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أعلنـــت مؤسســـة النقـــد العـــريب الســـعودي عن نرش مســـودة 
نظـــام املدفوعـــات وخدماتهـــا يف اململكـــة الســـتطالع مرئيات 
العموم و املهتمني يف الســـوق باإلضافة اىل اســـتطالع مرئيات 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العالقـــة. فقـــد أىت اهتام مؤسســـة 
النقـــد العريب الســـعودي بالعمل عـــىل اعداد مســـودة النظام 
يف ســـياق التـــزام اململكـــة العربيـــة الســـعودية بالتوصيـــات 
الدوليـــة ذات العالقة، حيـــث يهدف نظام املدفوعـــات وخدماتها 
يف اململكـــة اىل وضـــع إطـــار نظامـــي شـــامل لتنظيـــم كافة 
الجوانـــب املتعلقة بنظـــم املدفوعات والخدمـــات ذات الصلة، مبا 
يحقـــق املقاصد املرجـــوة عىل املســـتوى املحـــيل والدويل، 
مبا فيها عىل ســـبيل املثال تحفيز االبتكار واملنافســـة يف نظم 
وخدمـــات املدفوعات يف اململكـــة وتحقيق االســـتقرار النقدي 
واملســـاهمة يف تعزيـــز االســـتقرار املايل، باإلضافـــة اىل وضع 
اإلجـــراءات و التدابري الالزمـــة لحاية أموال العمالء املســـتخدمة 
يف نظـــم املدفوعـــات وخدماتها وتوفري الحاية للمســـتهلكني 

املدفوعات. قطـــاع  يف 

نظام املدفوعات و خدماتها يف اململكة 09
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تحديث قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها 10

انطالقا مـــن دور برنامج تطويـــر القطاع 
املـــايل يف رقمنـــة القطـــاع املايل، 
العـــريب  النقـــد  مؤسســـة  أصـــدرت 
الســـعودي القواعـــد املحدثـــة لفتـــح 
العامة  والقواعـــد  البنكيـــة  الحســـابات 
لتشغيلها بشكل رســـمي، بحيث تشمل 
الســـاح للبنوك واملؤسســـات الفردية 
واألفـــراد بفتـــح حســـابات بنكيـــة عـــن 

اإلنرتنت. طريـــق 

وانطالقـــاً مـــن الجهـــود الراميـــة إىل 
تيســـري وتنظيم إجراءات فتح وتشـــغيل 
الحســـابات البنكية لكافـــة عمالء البنوك 
نحـــو  الدائـــم  والســـعي  واملصـــارف، 
رفع مســـتوى الشـــمول املـــايل، إىل 
جانـــب مواكبة التطـــور االقتصادي التي 
تشـــهده اململكة نحو تحقيـــق أهداف 
2030 ومبا يتاىش مـــع دورها  رؤيـــة 
املؤسســـات  عىل  واإلرشايف  الرقايب 

املاليـــة الخاضعـــة إلرشافها.
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منصة فواتري األعامل "إيصال"11

إطالق منصة "إيصـــال" لفواتري األعال 
والتـــي تعد خطـــوة كبـــرية يف مجال 
رقمنة الخدمـــات يف اململكة العربية 
متكامـــالً  حـــاّلً  توفـــر  إذ  الســـعودية، 
لعمليـــات الفوتـــرة واملدفوعـــات بني 
األعال  وقطاعات  الحكوميـــة  الجهات 
املختلفة واملورديـــن الذين يتعاملون 
مع هـــذه الجهـــات، ما يوفـــر جملة 
املورديـــن  مـــن  لـــكل  املزايـــا  مـــن 

والــــمشرتين عىل حد ســـواء.

2019
أفضل إبتكار تقني

وتســـاهم املنصـــة يف تخفيـــض التكلفة التشـــغيلية 
والوقت الـــذي تســـتغرقه عمليات إصـــدار الفواتري مع 
رفع كفـــاءة إجـــراءات الفوترة وتحســـني اإلدارة املالية 
للمنشـــأة ورفـــع مســـتويات الشـــفافية يف أعالها، 
باإلضافة إىل توفـــري تجربة متميزة من ناحية ســـهولة 
الوصـــول إىل الفواتري الصادرة واســـتعراضها مع عرض 
الوثائق واملســـتندات املســـاندة املرتبطـــة بالفاتورة 
والتـــي يتـــم رفعهـــا عـــىل نظـــام إيصـــال، وهـــو ما 
ينعكـــس إيجابيًـــا عىل رسعة ســـداد الفواتري ويحّســـن 

للمنشـــأة. املالية  اإلدارة 



20

إطالق المنصة الوطنية للتخصيم وبيع الذمم المدينة  12

تطويـــر وإطـــالق منصـــة "التخصيـــم" إليجـــاد قنوات 
متويليـــة ابتكاريـــة إضافية لقطاع األعـــال حيث ميكن 
لكافـــة الرشكات املرتبطـــة باملنصة وخاصـــة الرشكات 
املتوســـطة والصغرية طلب التمويل عـــىل فواتريها، 
وترتبـــط منصـــة التخصيم ارتباطـــا توافقيا مـــع منصة 
إيصـــال حيـــث يكفـــي االرتبـــاط بإيصال للحصـــول عىل 

.)National Factoring Platform( خدمـــة التخصيـــم
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تطوير السوق املالية
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 110.4
مليار ريال

04

طرح وإدراج رشكـــة أرامكو الســـعودية والذي 
يعـــد أكـــرب اكتتـــاب عـــام يف التاريـــخ بقيمة 
تجـــاوزت 110.4 مليـــار ريـــال ســـعودي، وهي 
الرشكـــة الوحيدة التي تعد مـــن أكرب 10 رشكات 
تتـــداول فقـــط يف ســـوق ناشـــئة. وبـــإدراج 
الرشكة يف الســـوق املالية السعودية، تقدم 
ترتيب الســـوق املالية الســـعودية من املرتبة 
الثالثة والعرشين إىل املرتبة التاســـعة لتصبح 
من أكرب عرش أســـواق ماليـــة يف العامل وذلك 
يدعم أهـــداف برنامـــج تطوير القطـــاع املايل 

من خـــالل زيـــادة عمق الســـوق املالية.

تسجيل وطرح أسهم رشكة الزيت العربية 

السعودية )أرامكو السعودية( لالكتتاب العام
01
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انطالقا مـــن أهداف برنامـــج تطوير القطاع 
املـــايل ورؤية اململكـــة 2030، تم تعديل 
نظام الســـوق املالية وتهـــدف التعديالت 
البنيـــة  مؤسســـات  تطويـــر  دعـــم  اىل 
وتخفيـــض  املاليـــة  للســـوق  األساســـية 
املخاطـــر، إىل جانب متكني فئـــات جديدة 
مـــن األوراق املاليـــة وجذب االســـتثارات 
األجنبيـــة للســـوق املالية، من خـــالل منح 
ملؤسســـات  للرتخيص  الصالحيـــة  الهيئـــة 

البنيـــة األساســـية للســـوق املالية.

كـــا تهـــدف إىل تطويـــر آليـــات تعويـــض 
الســـوق  يف  املترضريـــن  املســـتثمرين 
آليـــة الدعوى  املاليـــة من خـــالل تطويـــر 
الجاعيـــة وصناديق تعويض املســـتثمرين 
عـــىل  حصولهـــم  وتيســـري  املترضريـــن، 
التعويضات املســـتحقة وترسيـــع اإلجراءات 
هـــذه  ســـتعزز  كذلـــك  بذلـــك.  املتعلقـــة 
التعديـــالت مـــن كفـــاءة الســـوق املاليـــة 
وجاذبيتها، وســـرتفع من مستوى سالمتها 
ونزاهتها، وســـتعمل عـــىل تحقيق العدالة 
يف معامـــالت األوراق املاليـــة، مـــن خالل 
مـــا تضمنته مـــن تعديـــل بعـــض العقوبات 
الـــواردة يف النظـــام ومنـــح الهيئة بعض 
املخالفات  ملعالجـــة  اإلضافية  الصالحيـــات 

مبـــا يعزز مـــن كفـــاءة الردع.

تعديل نظام السوق املالية 02
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إطالق خدمة وكيل الدفع لكافة املشاركني يف السوق 03

األوراق  إيـــداع  إطـــالق رشكـــة مركـــز 
"وكيل  خدمـــة  عـــن  )إيـــداع(  املاليـــة 
الدفـــع"، كخدمـــة اختياريـــة للرشكات 
والصناديـــق، وذلك ضمـــن خطط إيداع 
لتوفـــري حلـــول مبتكرة  االســـرتاتيجية 
الســـوق  مشـــاريك  لجميع  وفعالـــة 

العاملية. مـــع املعايـــري  ومتاشـــياً 
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04
اكتامل مراحل انضامم تداول إىل مؤرش "إم إس سـي آي" ومؤرش  

"ستاندرد آند بورز داو جونز" لألسواق الناشئة، وتنفيذ املرحلة الرابعة 
لضم السوق السعودي ملؤرش فوتيس راسل لألسواق الناشئة الثانوية

01

02

03

ارتفـــاع عـــدد املســـتثمرين األجانـــب املؤهلني 
عـــام  نهايـــة   %309 بنســـبة   QFIs املســـجلني 

مســـتثمراً(.  1853 إىل   453 )مـــن  2019م 

بلــوغ صــايف االســتثارات األجنبيــة يف الســوق 
املاليــة خــالل الفــرتة ذاتهــا نحــو 100 مليــار ريــال.

ارتفــاع نســـب تدـاوالت املســـتثمرين املؤسسيني 
خـــالل عـــام 2019م، وســـجلت نســـبة التغري يف 
بـ  ارتفاعـــاً  تـــداوالت املســـتثمرين املؤسســـيني 
29.6% بنهاية عـــام 2019م مقارنة بعام 2018م، 

ما يعـــزز من كفاءة الســـوق واســـتقراره.

96.1 4.9 5.6 8.4 17.9 5.04.4 4.5 14.1 16.3 7.8 2.7 4.4

اكتملت أغلب مراحل انضام الســـوق الســـعودي 
آي(  يس  إس  )إم  العامليـــة  املـــؤرشات  إىل 
و)ســـتاندرد آند بورز داو جونز( و )فوتيس راســـل( 
لألســـواق الناشئة. األمر الذي ســـاهم يف العديد 
من التطـــورات ذات العالقة بأهـــداف برنامج تطوير 

أهمها:  املـــايل،  القطاع 
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أعلنت رشكة "إم إس يس آي"، املزود العاملي للمؤرشات، 
ورشكة الســـوق املاليـــة الســـعودية "تداول" عـــن إطالق 
مـــؤرش إم إس يس آي تـــداول 30 )إم يت 30( املشـــرتك. 
ويتضمـــن مؤرش إم إس يس آي تداول 30 )إم يت 30( قرابة 
30 رشكـــة مدرجـــة يف الســـوق املاليـــة الســـعودية تعد 
أكربهـــا حجاً من حيـــث القيمة الســـوقية وأكرثهـــا تداوالً.

كا سيشـــكل أساســـاً لتطوير عقود املؤرشات املستقبلية 
يف السوق املالية الســـعودية، وكذلك صناديق املؤرشات 
املتداولـــة وغريهـــا مـــن املنتجـــات املتداولـــة األخرى مبا 

فيها املشـــتقات املايل.

إطالق مؤرش إم إس يس آي تداول 30 )إم يت 30( املشرتك 

ألكرب الرشكات املدرجة يف السوق املالية السعودية
05

05

رشكة األكرب حجامً   30

من حيث القيمة 

السوقية
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أمتـــت الســـوق املالية الســـعودية )تـــداول( نجاح أول 
عمليـــة اندماج يف تاريخ الســـوق املالية الســـعودية 
األول.  والبنـــك  الربيطـــاين  الســـعودي  البنـــك  بـــني 
وتتطلـــع هيئة الســـوق املاليـــة إىل أن تكـــون عملية 
االندماج هذه هي املرجع األســـايس لطلبات االندماج 
املتوقـــع إمتامها يف املســـتقبل وأن يتـــم اتخاذ ما 
يلزم لدعم مثل هذه املارســـات التـــي تخدم كل من 
مســـاهمي الـــرشكات املدرجة، باإلضافـــة إىل تحقيق 

ســـالمة الســـوق وتعزيز حاية أقلية املســـاهمني.

استكامل تنفيذ أول اندماج بني الرشكات 06

املدرجة يف السوق املالية السعودية
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القطاع  برنامـــج تطوير  تحقيقاً ألهداف 
املايل يف تنويع قاعدة املستثمرين 
يف الســـوق املـــايل، أصـــدر مجلس 
هيئة الســـوق املالية قراره املتضمن 
اعتـــاد التعليـــات املنظمـــة لتملك 
املســـتثمرين االســـرتاتيجيني األجانـــب 
الـــرشكات  يف  اســـرتاتيجية  حصصـــاً 
املدرجـــة لتكـــون نافـــذة اعتبـــاراً من 
إىل  التعليات  وتهـــدف  نرشها.  تاريخ 
تنظيم األحـــكام واملتطلبات والرشوط 
الالزمة لتملك املســـتثمر االسرتاتيجي 
يف  اســـرتاتيجية  لحصـــة  األجنبـــي 
التزاماته  الـــرشكات املدرجة، وتحديـــد 
والتزامـــات األشـــخاص املرخـــص لهم 

الشـــأن. هذا  يف 

اعتامد التعليامت املنظمة لتملك املستثمرين االسرتاتيجيني 07

األجانب حصصاً اسرتاتيجية يف الرشكات املدرجة
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تفعيـــل عـــدد مـــن التغيـــريات الجوهرية عىل الســـوق 
املوازيـــة "منـــو"  منهـــا  البـــدء بتطبيـــق آليـــة انتقـــال 
الـــرشكات املدرجـــة إىل الســـوق الرئيســـية، والســـاح 
بـــاإلدراج املبـــارش بحيـــث يتم تنظيم تســـجيل األســـهم 
يف منـــو. كذلك تعديـــل متطلبات اإلفصـــاح يف القوائم 
املاليـــة األوليـــة يف منـــو بحيـــث تكـــون نصف ســـنوية 
وغريها من التعديالت التي ســـاهمت يف إنعاش ســـوق 
منـــو. وكان لهـــذه التعديـــالت أثر واضـــح، حيـــث ارتفعت 
قيم التـــداول ارتفاعاً ملحوظـــاً خالل الربـــع الرابع ووصل 
 28 املتوســـط اليومي لقيـــم التـــداول إىل مســـتويات 
مليـــون ريال مقارنـــة ب 2.1 مليـــون ريال ملتوســـط قيم 

التـــداوالت اليوميـــة من بدايـــة العام.

إطالق عدد من التغيريات الجوهرية عىل منو - السوق املوازية 08

ارتفاع قيم

 التداول

28  مليون

2.1  مليون

01

03

02

البدء بتطبيق آلية انتقال الرشكات املدرجة إىل السوق الرئيسية.

تعديل متطلبات اإلفصاح يف القوائم املالية 
األولية يف منو بحيث تكون نصف سنوية.

الساح باإلدراج املبارش.

06
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انطالقا من أحد األهداف االســـرتاتيجية لربنامج 
تطويـــر القطاع املايل، وهو تعميق الســـوق 
تـــداول عـــن إطـــالق مؤرش  أعلنـــت  املاليـــة، 
منو- الســـوق املوازية ذو الحـــد األعىل )منو 
حـــد أعىل( بهـــدف تطويـــر الســـوق املوازية 
فيهـــا  املدرجـــة  الـــرشكات  عـــدد  وزيـــادة 

املتداولة. والســـيولة 

إطالق مؤرش منو - السوق 09

املوازية ذو الحد األعىل
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أعلنـــت رشكة الســـوق املالية الســـعودية )تـــداول( ورشكة 
مركز إيـــداع األوراق املالية )إيداع( عن إعـــادة هيكلة املقابل 
املايل للخدمات املقدمة يف ســـوق الصكوك والســـندات، 
ويأيت ذلك كجزء مـــن الجهود الهادفة إىل تطوير الســـوق 

املالية ضمـــن برنامج تطويـــر القطاع املايل. 

إجراء تعديالت يف املقابل املايل للخدمات 10

املقدمة يف سوق الصكوك والسندات

01

02

03

تخفيض املقابل املايل لخدمة إنشاء سجل 
ماليك األوراق املالية

تخفيض املقابل املايل لخدمة إدارة سجل ماليك 
الورقة املالية املقدمة من إيداع.

تخفيض الحد األدىن ووضع حد أقىص للمقابل املايل السنوي الذي 
تتقاضاه رشكة تداول إلدراج الصكوك والسندات عىل كل إصدار.

أبرز التغيريات:
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اســـتنادا اىل اهـــداف برنامج تطوير 
القطاع املايل يف تعميق الســـوق 
الســـوق  رشكـــة  بـــدأت  املـــايل، 
)تـــداول( بتطبيـــق جلســـة  املاليـــة 
جديـــدة للتداول عىل ســـعر اإلغالق، 
أفضل  مـــع  املوامئة  بهـــدف  وذلك 
جلسة  ومتتد  العاملية،  املارســـات 
"التـــداول عىل ســـعر اإلغالق" لعرش 
دقائق بعد فـــرتة مـــزاد اإلغالق من 
الساعة 3:10 مساًء إىل الساعة 3:20 
مســـاًء لكل من الســـوق الرئيســـية 
والســـوق املوازية )منـــو( باإلضافة 
املتداولـــة  األولويـــة  حقـــوق  إىل 
وسيتمكن املســـتثمرين من التداول 
خـــالل هذه الجلســـة بســـعر اإلغالق 

الناتـــج عن مـــزاد اإلغالق.

تطبيق جلسة جديدة للتداول عىل سعر اإلغالق   11
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انطالقـــا من أحد اهـــداف برنامج تطويـــر القطاع 
املســـتثمرين  قاعـــدة  تنويـــع  يف  املـــايل 
بالســـوق املالية، اطلقت هيئة السوق املالية 
حزمة مـــن التعديالت عىل قواعـــد طرح األوراق 

املاليـــة وااللتزامات املســـتمرة، ومـــن بينها:

01

02

الساح للرشكات األجنبية بإدراج أسهمها يف السوق 
املحلية، والذي يعد من خطوات جذب مصدرين أجانب.

تسهيل عىل رواد األعال لجمع األموال وذلك بتوسيع نطاق 
الطرح املستثنى بحيث يتم الطرح بدون موافقة الهيئة.

إطالق حزمة من التعديالت عىل قواعد طرح 12

األوراق املالية وااللتزامات املستمرة 
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أصـــدر مجلس هيئـــة الســـوق املالية قـــراره باعتاد 
وقواعـــد  املاليـــة  األوراق  مقاصـــة  مركـــز  قواعـــد 
وإجـــراءات التـــداول والعضويـــة للمشـــتقات. وتهدف 
قواعـــد مركـــز مقاصـــة األوراق املاليـــة إىل تنظيـــم 
عضويـــة مركز املقاصة وما يرتتـــب عليها من التزامات، 
كا تهـــدف قواعـــد التـــداول والعضوية للمشـــتقات 
إىل تنظيم عضوية سوق املشـــتقات ونشاط التداول 

املشتقات. يف 

اعتامد قواعد مركز مقاصة األوراق املالية وقواعد 13

وإجراءات التداول والعضوية للمشتقات 
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أعلـــن املنتـــدى الـــدويل لهيئات 
التدقيق املســـتقلة عـــن انضام 
هيئة الســـوق املاليـــة لعضويته. 
وكان هـــذا االنضـــام عـــىل إثـــر 
تنظيـــم الهيئـــة كجهة مســـتقلة 
الحســـابات.   للرقابة عىل مراجعي 
ومن أبـــرز فوائد انضـــام الهيئة 
هـــي  املنظمـــة،  عضويـــة  إىل 
تطورات  حـــول  املعرفة  مشـــاركة 
بيئـــة مهنـــة املراجعـــة والخـــربة 
املســـتقلني  للمنظمني  العمليـــة 
ملهنة املراجعـــة، وتعزيز التعاون 
واالتســـاق يف النشاط التنظيمي.

انضامم هيئة السوق املالية إىل عضوية املنتدى 14

)IFIAR( الدويل لهيئات التدقيق املستقلة
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الصكوك وأدوات الدين
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تطوير أسواق الدين املحلية 01

نجح املركـــز الوطنـــي إلدارة الديـــن بفتح آجال 
جديـــدة طويلـــة األجـــل يف الســـوق املحيل 
ألول مرة يف إصدارات 12 ســـنة و 15 ســـنة و 30 
ســـنة وخلق منحنـــى كامل خايل مـــن املخاطر 
ليمثـــل بذلـــك مؤرش قيـــاس جديـــد للمصدرين 
والقطاع  الحكوميـــة  الجهـــات  مـــن  املحتلمني 
الخاص ليمكنهم من خالله االسرتشـــاد بأســـعار 
العائـــد، باإلضافـــة إىل خلق طلب يف الســـوق 
)إضافة إىل وســـائل اإلقراض البنكية التقليدية( 

يف هـــذه اآلجال.

التصنيف االئتـــاين “موديز” عن  أعلنت وكالـــة 
عزمها لتقديم تصنيفات عـــىل النطاق املحيل 
ليمكن بذلك املصدريـــن املحليني الذين لديهم 
الســـيادي  االئتاين  للتصنيف  تصنيفات ماثلة 
عىل النطـــاق العاملـــي أن يحققـــوا تصنيفات 

.Aaa.sa عىل الصعيد املحـــيِل يف الفئة
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تنويع اإلصدارات الحكومية 02

متكـــن فريق عمـــل املركـــز الوطنـــي إلدارة الدين خالل 
العـــام 2019م من تنويع إصداراته ليتـــم إصدار ما يعادل 
120 مليـــار ريـــال منها 70مليـــار ريال إصـــدارات محلية و 
50 مليـــار ريال إصـــدارات دولية كا تم ســـداد أصل دين 
بقيمـــة 2 مليار ريال، والذي ســـاهم يف تحقيق أهداف 

وزارة املالية يف تطوير السياســـة مالية مســـتدامة.

اصدارات بريال

اصدارات محلية   70 مليار120 مليار

اصدارات دولية   50 مليار

07
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اإلصدارات الحكومية الدولية 03

إنضـــام إصـــدارات اململكـــة العربية الســـعودية بالـــدوالر إىل مـــؤرش "جي 
يب مورغان" لألســـواق الناشـــئة. حيث تشـــكل إصدارات اململكـــة 3.1% من وزن 
املـــؤرشات حســـب إعالن جـــي يب مورغان. ويعكـــس ذلـــك دور اململكة كأحد 
أهـــم املصدريـــن الســـياديني يف األســـواق الناشـــئة، الذي بدوره ســـيدعم 
قاعدة املســـتثمرين إلصدارات حكومة اململكة، وإصـــدارات الرشكات اململوكة 

بالكامـــل من الحكومة، وتحســـني مســـتويات الســـيولة فيها.
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تم إنشـــاء صناديق إســـتثارية 
السيادية  الصكوك  يف  للتداول 
الســـعودية مـــن قبـــل رشكات 
بلـــغ عدد تلك  مرخص لها، حيث 
الصناديـــق 3 و تتجـــاوز قيمـــة 
األصـــول بهـــا 2.53 مليـــار ريال. 
و الذي بدوره يســـهم بشـــكل  
برنامج  أهـــداف  بتحقيق  مبارش 
يف  املـــايل  القطـــاع  تطويـــر 
تطوير ســـوق ماليـــة متقدمة.

إنشاء صناديق استثامرية للتداول يف الصكوك السيادية السعودية 04



املاليـــة  الســـوق  رشكـــة  وافقـــت 
العـــام  خـــالل  )تـــداول(  الســـعودية 
2019م عـــىل الطلبـــات املقدمة من 
وزارة املاليـــة إلدراج وتـــداول أدوات 
الدين الصـــادرة عن حكومـــة اململكة 
كالتايل:  الســـعودية مفّصلة  العربية 

إدراج أدوات الدين الحكومية 

يف السوق املالية السعودية
05

قيمة أدوات الدين الحكومية 

املدرجة من فئة سبق إدراجها

قيمة أدوات الدين الحكومية 

الجديدة املدرجة

16,347,000,000 ريال

9,247,000,000 ريال

ال يوجد

1,783,900,000 ريال

6,199,000,000 ريال

7,955,900,000 ريال

16,311,158,000 ريال

11,994,561,000 ريال

42,460,619,000  ريال

27,377,900,000 ريال
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ب

أ

اإلجمالي

اإلجمالي

اململكـــة  تاريـــخ  يف  مـــرة  وألول  تخطـــت 
الثانوية  الديـــن  التـــداوالت املحلية لســـوق 
حاجـــز 1158 %  لتبلـــغ 9.9 مليـــار ريـــال خـــالل 
2019م مقارنة أحجـــام التداوالت خالل  العام 
العام 2018م البالغـــة 789 مليون ريال فقط.
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الســـعودية  الســـوق املالية  رشكـــة  أعلنت 
)تـــداول( املوافقـــة عـــىل الطلـــب املقدم 
من وزارة املالية لتخفيض القيمة االســـمية 
للصكـــوك املحليـــة املدرجـــة الصـــادرة عن 
حكومـــة اململكة العربية الســـعودية وذلك 
نتيجـــة لتغيري القيمة االســـمية مـــن مليون 
ريـــال إىل ألف ريـــال للصـــك دون تغيري يف 
حجـــم اإلصدار وذلـــك لعدد 29 إصـــداراً, عىل 
أن يتـــم البدء بهـــذا التعديل مـــن يوم األحد 

املوافـــق 2019/6/9م.

تخفيض القيمة االسمية للصكوك املحلية املدرجة 06

الصادرة عن حكومة اململكة العربية السعودية
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التنافسية املالية
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تحقيق التقدم يف تقارير التنافســـية العاملية 
لعـــام 2019م، ومـــن أهم ما حققتـــه اململكة 
مـــن تقدم يف تقارير التنافســـية العاملية ذات 
الصلـــة بربنامج تطويـــر القطاع املـــايل، ممثلة 

بهيئة الســـوق املاليـــة، ما ييل:

تقدم ترتيب اململكة يف مؤرشات التنافسية 01

العاملية ذات الصلة بالسوق املالية السعودية

ترتيب اململكة يف 
تقرير مارسة األعال

2019

20192020

202062

92

73حاية أقلية املستثمرين

حققـــت اململكـــة يف تقريـــر مارســـة األعال الصـــادر عن 
مجموعـــة البنك الـــدويل املرتبة )62( عـــام 2020م  مقارنة 

باملرتبـــة )92( عـــام 2019 م  متقدمة بذلـــك )30( مرتبة.

تقرير مامرسة األعاملأ
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ترتيب اململكة 
يف تقرير  
التنافسية العاملي

2018

201936

39

حققـــت اململكة يف تقرير التنافســـية العاملـــي الصادر عن 
"املنتـــدى االقتصـــادي العاملـــي" املرتبة رقـــم )36( لهذا 

العام مقارنـــة باملرتبة )39( عـــام 2018م.

تقرير التنافسية العامليب

تقدم ترتيب اململكة يف مؤرشات التنافسية 01

العاملية ذات الصلة بالسوق املالية السعودية
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حققت اململكة يف الكتاب الســـنوي ملركز التنافسية 
العاملي التابع ملعهـــد التنمية اإلداريـــة )IMD( لعام 
م بـــني الـــدول األكرث تنافســـية يف  2019م أكـــرب تقـــدُّ
تقريـــر الكتـــاب، إذ حصلت عـــىل املرتبـــة )26( متقدمة 

)13( مرتبـــة عن العـــام املايض.

الكتاب السنوي للتنافسية العامليةت

الجدول رقم )3 (:  ترتيب اململكة يف مؤرشات
               الكتاب السنوي للتنافسية العاملي 

2018

201926

39

ترتيب اململكة يف 
الكتاب السنوي 

للتنافسية العاملي

تقدم ترتيب اململكة يف مؤرشات التنافسية 01

العاملية ذات الصلة بالسوق املالية السعودية
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املؤرش
عام

التغري
2019 م2018 م

املستثمرين األجانب ) للمستثمرين األجانب حرية الحصول عىل حصص سيطرة 
↑ 7+5952يف الرشكات املحلية( 

↑ 11+3625األسواق املالية )توفري التمويل للرشكات( 

↑  1+3433 إدراج الرشكات املحلية ) عدد الرشكات املحلية املدرجة(

↑ 26+3812مؤرش السوق املالية  ) نسبة التغيري يف املؤرش(    

↑ 15+3924حقوق املساهمني ) حقوق املساهمني مطبقة بشكل كاف( 

↑ 19+4425رأس املال الجريء  ) اتاحة رأس املال الجريء لألعال بسهولة( 

مجالس اإلدارة ) تقوم مجالس إدارة الرشكات باإلرشاف عىل إدارة الرشكات 
↑  9+3223بفعالية(

مارسات التدقيق واملحاسبة ) يتم تطبيق مارسات التدقيق واملحاسبة 
↑ 10+3525يف األعال عىل نحو كاف( 

↑ 7+4033األسواق املالية )سهولة الوصول إىل األسواق املالية األجنبية واملحلية(

↑ 9+4334الحوافز االستثارية )جاذبة للمستثمرين األجانب(

↑  1+2423رسملة سوق األسهم )مليار دوالر(

↑  1+2221القيمة املتداولة يف سوق األسهم )بالدوالر للفرد(

↑  2+4745نشاط االندماج واالستحواذ )الصفقات بحسب الرشكات املدرجة(

تقدم ترتيب اململكة يف مؤرشات التنافسية 01

العاملية ذات الصلة بالسوق املالية السعودية
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02

انضـــام اململكـــة عـــىل العضويـــة يف مجموعـــة 
العمـــل املـــايل )FATF( يـــأيت تتويج وتعزيـــز ملكانة 
اململكة الدولية وإبراز لجهودهـــا يف مجال مكافحة 
غســـل األمـــوال ومتويـــل اإلرهاب وانتشـــار التســـلح، 
ويعـــزز تعامل املؤسســـات املاليـــة يف اململكة مع 

املؤسســـات املاليـــة الدولية.

)FATF( انضمام المملكة على العضوية في مجموعة العمل المالي
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التثقيف املايل

واألكادميية املالية
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العريب  النقـــد  مؤسســـة  أطلقت 
الســـعودي حملة توعوية واسعة 
تحـــت شـــعار "وعـــي مـــايل أكرث" 
وذلك من خـــالل فروعها املنترشة 
تعزيزا  وذلك  اململكة  مناطق  يف 
القطاع  تطويـــر  برنامـــج  ألهـــداف 
املايل يف رفـــع الوعي املايل.

إطالق حملة توعوية تحت شعار "وعي مايل أكرث" 01

وتَُعـــدُّ هـــذه الحملة، التي اســـتهدفت أكرب رشيحـــة ممكنة من فئـــات املجتمع من 
خـــالل تنظيم معـــارض توعوية داخـــل املراكـــز التجاريـــة، ضمن جهود املؤسســـة 
املســـتمرة يف تنظيم الحمـــالت التوعوية والتثقيفية بني الجمهور والتي تســـعى 
مـــن خاللها لرفـــع الوعي املـــايل واملعريف لـــدى املتداولني بالنقـــد، إىل جانب 
خصائـــص العملة الوطنيـــة والعالمات األمنيـــة الظاهرة للتعريف بالورقة الســـليمة، 
وتعزيز الســـلوك اإليجايب يف التعامل مـــع فئات العملة املعدنيـــة بجميع فئاتها، 

والتشـــجيع عىل اســـتخدامها يف التعامالت اليومية، وتنميـــة ثقافة االدخار.
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األكادميية املالية ومعهد CISI يربمان اتفاقية رشاكة اسرتاتيجية 02

أعلنت األكادميية املالية، أحد مبـــادرات برنامج تطوير القطاع 
املايل، عـــن التعاقد مع املعهد القانـــوين لألوراق املالية 
واالســـتثار )CISI( يف مجال تطوير واســـتضافة اختباراتهم 
املهنيـــة.  وسيســـاعد ذلك يف رفـــع مســـتوى االحرتافية 
لدى جميع املشـــاركني وبالتايل تزويد املســـتثمرين مبزيد 
من الثقة والحاية، األمر الذي ســـيؤدي بـــدوره إىل تنمية 

ومنو قطاع الســـوق املاليـــة يف اململكة.
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01

04

02

03

أبرمت األكادميية املالية، أحد مبادرات برنامج تطوير القطاع املايل، 
لتدريب  تعاون  مذكرة  )هدف(،  البرشية  املوارد  تنمية  وصندوق 
لسوق  وإعدادها  املالية  الصناعة  يف  الوطنية  الكوادر  وتأهيل 
العمل. وسيتم ذلك من خالل إقامة برامج تدريبية إلكرتونية متخصصة 

عىل منصة "دروب" باعتبارها منصة التدريب اإللكرتونية الوطنية.

وقعت األكادميية املالية وكلية الدراسات العليا والجامعية لألعال 
مهنية  تدريبية  دورات  لتوفري  تفاهم  مذكرة   )IE Business( التجارية 
متطورة وحديثة يف مجال املالية واملرصفية وسوق املال والتأمني 
من خالل محارضيها الدوليني املتخصصني يف السوق لزيادة املعرفة 

املالية وكفاءة املديرين التنفيذيني يف اململكة.

املحاســبة  هيئــة  مــع  عقــد  املاليــة  األكادمييــة  أبرمــت  كــا 
واملراجعــة للمؤسســات املاليــة اإلســالمية )ايــويف( الســتضافة 
ــة  ــة لألكادميي ــارات التابع ــز االختب ــة يف مراك ــم املهني اختباراته

ــا. ــام وأبه ــدة والدم ــاض وج ــن الري ــة يف كل م املالي

توقيــع اتفاقيــة رشاكــة مــع الهيئــة العامــة لألوقــاف، ضمــن 
ــن  ــي ع ــاع الربح ــني القط ــك لتمك ــني، وذل ــتدامة ومتك ــج اس برنام

طريــق تدريــب وتطويــر العاملــني يف قطــاع األوقــاف.

إبرام األكادميية املالية اتفاقيات 03

ومذكرات تعاون مع عدد من الجهات
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اســـتمراراً لجهود الهيئة يف رفع املســـتوى املعريف للعاملني 
يف مجـــال إدارة األصـــول وتحليل االســـتثار وتعزيـــزاً لقدراتهم 
الفنية، أطلقت الهيئة اختبار الشـــهادة الدولية يف إدارة الرثوات 
واالســـتثار املقدمـــة من املعهـــد املعتمـــد لـــألوراق املالية 

.)Chartered Institute for Securities & Investment CISI( واالســـتثار

04
إطالق الشهادة الدولية يف إدارة الرثوات واالستثامر 

املقدمة من املعهد املُْعتمد لألوراق املالية واالستثامر، 

والشهادة املهنية لإلفصاح عن املعلومات ملصدري األوراق 

املالية وصناديق االستثامر يف السوق املالية السعودية

 كا أعلنـــت تداول عن إطالق الشـــهادة املهنيـــة لإلفصاح عـــن املعلومات ملصدري 
األوراق املاليـــة وصناديـــق االســـتثار يف الســـوق املالية الســـعودية، ويأيت ذلك 
ســـعياً إىل تحسني جودة اإلفصاحات وذلك بحســـب قواعد اإلدراج واللوائح ذات العالقة 
والتعليـــات الخاصة بإعالنـــات الـــرشكات وإعالنـــات الصناديق االســـتثارية ولتحقيق 

أفضل معايري الشـــفافية ورفع مســـتوى املهـــارات الالزمة ملســـؤويل االفصاح.
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املنشآت الصغرية 

واملتوسطة و التمويل
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تحفيز القطاع املايل لتمويل الرشكات الصغرية واملتوسطة 01

إطــالق منصــة التمويل عــرب الهيئة العامة للمنشــآت 
الصغــرية واملتوســطة، حيــث ســتكون بوابــة لتمويل 
املنشــآت الصغــرية واملتوســطة مــن خــالل جمــع 
ــرية  ــآت الصغ ــاب املنش ــال، وأصح ــن رواد األع كال م
واملتوســطة الباحثــني عــن التمويــل حيــث تتيــح لهم 
اختيــار التمويــل املناســب لهــم ومــن ثــم إيصالهــم 
اىل الجهــات التمويليــة مــن بنــوك ورشكات متويــل 
املؤسســة  تجــاوزت  كــا  اســتثارية،  ورشكات 
مســتهدف برنامــج تطويــر القطــاع املــايل بشــأن 
واملتوســطة  الصغــرية  املنشــآت  قــروض  نســبة 
ــول 2020 م،  ــل حل ــوك قب ــروض البن ــايل ق ــن إج م
حيــث تــم تحقيــق نســبة 5.7% يف الربــع الرابــع مــن 
2019م، و تــأيت كل هــذه الجهــود ضمــن إنجــازات 
مبــادرة تحفيــز القطــاع املــايل لتمويــل الــرشكات 
ــة. ــا املؤسس ــي تنفذه ــطة الت ــرية واملتوس الصغ

تحقيق نسبة متويل  
املنشآت الصغرية 

5.7%واملتوسطة
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إصدار قواعد حســـاب زكاة أنشـــطة التمويل التي تختص بحساب 
أوعية الـــزكاة للبنوك ورشكات التمويل املرخصة من مؤسســـة 
النقـــد العـــريب الســـعودي. أيًضا تم إصـــدار صيـــغ منوذجية 
لعقود التمويـــل العقاري بصيغتـــي املرابحة واإلجارة ســـعياً 

يف تحقيق أهـــداف برنامج تطويـــر القطاع املايل.

أيضـــاً تم توحيـــد عقـــد التمويل العقـــاري لألفـــراد بصيغتي 
)املرابحـــة واإلجارة(، وتوحيد عقد اإليجـــار التموييل للمركبات 
لألفـــراد وفق صيـــغ منوذجيـــة، مـــا يســـاهم يف تحقيق 

أهـــداف برنامـــج تطوير القطـــاع املايل.

إنشاء بنية تحتية للتمويل والتأمني فائق الصغر

إتاحة فرص متكافئة لرشكات التمويل

اعتـــاد قواعد مارســـة نشـــاط التمويـــل متناهـــي الصغر 
املحدثـــة، التي تطبـــق لتنظيم أعال الـــرشكات املرخص لها 
مبارســـة نشـــاط التمويل متناهي الصغـــر يف اململكة من 
قبل مؤسســـة النقد العريب الســـعودي متاشـــياً مع أهداف 
برنامـــج تطويـــر القطاع املـــايل يف توفري منتجـــات متويلية 
تلبـــي حاجة العمـــالء الحرفني واملهنيني ومـــن يف حكمهم 

للقيـــام بأعالهم.

02

03
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تفعيل اإلقراض غري املبارش 05

أصدرت مؤسســـة النقد العريب الســـعودي ضوابط وتعليات تنظّم 
مزاولة الشـــخص ذي الصفـــة الطبيعية أو املعنويـــة )التاجر( متويل 
ســـلع منشـــآته أو خدماته لزبائنه، وذلـــك من خالل جهـــات التمويل 

املرّخـــص لها دعا ألهـــداف برنامج تطويـــر القطاع املايل.

كـــا قامـــت املؤسســـة بإصـــدار قواعـــد تنظيـــم رشكات التمويل 
االســـتهاليك املصغر لتنظيم عمل هذه الرشكات واملســـاهمة يف 
اســـتقطاب عدد من أصحـــاب رؤوس األموال املتوســـطة وتحفيزهم 
للحصـــول عـــىل الرتاخيـــص الالزمة والعمـــل تحت مظلة املؤسســـة 
وذلك بهدف تحســـني بيئة االســـتثار يف قطـــاع التمويل ومكافحة 
مخاطر التمويل العشـــوايئ، واستيعاب املارســـني الجيدين لنشاط 
التمويـــل تحت غطاء نظـــام البيع بالتقســـيط. دعاً ألهـــداف برنامج 

املايل. القطـــاع  تطوير 

اإلجراءات املتخذة لتخفيف آثار إلغاء نظام البيع بالتقسيط 04

مـــن خالل أحد مبـــادرات برنامج تطويـــر القطاع املايل، 
والتي ســـعت اىل تفعيل اإلقـــراض الغري مبارش بهدف 
تقديـــم الدعـــم للمنشـــآت الصغرية واملتوســـطة من 
خالل رشكات التمويـــل، بادرت مؤسســـة النقد العريب 
الســـعودي بالســـاح بنشـــاط التمويل الغري املبارش 
الـــذي يدعـــم أهـــداف الربنامـــج يف زيـــادة اقـــراض 

واملتوسطة. الصغرية  املنشـــآت 
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إطالق برنامج متويل غري مبارش

أطلقت الهيئة العامة للمنشـــآت الصغرية واملتوسطة 
"منشـــآت" بالتعاون مع بنك التنميـــة االجتاعية مبادرة 
اإلقراض غـــري املبارش بهـــدف تعزيز إقراض املنشـــآت 
التمويـــل  الصغـــرية واملتوســـطة مـــن خـــالل رشكات 
املرخصـــة ، والتـــي بدورهـــا تعمل عـــىل تقديم حلول 
متويلية وقروض مبميـــزات تنافســـية، وباملقارنة بني 
2019م حققـــت املبـــادرة انخفـــاض  2018م و  عامـــي 
الصغـــرية  للمنشـــآت  التمويـــل  تكلفـــة  متوســـط  يف 
واملتوســـطة بنســـبة 40%، كا حققت انخفاض بنسبة 
75% يف متوســـط تكلفـــة التمويل لـــرشكات التمويل، 
فيـــا وصل عدد املنشـــآت املســـتفيدة مـــن املبادرة  
حتى نهايـــة 2019م إىل 1169 منشـــأة بإجايل مبالغ 
مرصوفـــة بلغـــت 2.14 مليار ريـــال، وذلك مـــن خالل 18 

رشكـــة متويل.

06

1169

مليار ريال2.14

09

منشآت

مستفيدة
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برنامج ضامن التمويل للمنشآت الصغرية واملتوسطة "كفالة"07

شـــهد برنامـــج "كفالـــة" يف 2019م  ارتفـــاع قيمة 
الكفاالت بنســـبة 164%، وبتحقيق الربنامج ألول مرة 
أربـــاح قدرهـــا 10 مليـــون ريال بســـبب رفـــع كفاءة 
املحفظـــة وتحجيـــم املخاطـــر وتنويـــع املنتجـــات 
قيمـــة  ووصلـــت  املســـتفيدين،  عـــدد  ومضاعفـــة 
الكفـــاالت يف 2019م إىل 4.8 مليـــار ريـــال بعد أن 
كانـــت يف 2018م 2.9 مليـــار  ويف 2017م 1.8 مليار 

ريـــال محققة نســـبة منو بلغـــت أكرث مـــن %164.

164
4.8 مليار ارتفاع قيمة 

قيمة الكفاالتالكفاالت

2019
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إطالق بوابة التمويل عرب الهيئة العامة للمنشآت 
الصغرية واملتوسطة، والتي تتيح للمنشآت الباحثة عن 

التمويل اختيار التمويل املناسب لهم والربط مع الجهات 
التمويلية من بنوك ورشكات متويل، وتهدف إىل:

01

02

03

04

مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة ورواد األعال للوصول إىل التمويل املناسب.

رفع معدل اإلقراض واالستثار وتنمية االقتصاد.

فتح باب املنافسة بني الجهات التمويلية لتقديم عروض متويلية مناسبة.

خفض تكاليف وتوفري الوقت والجهد للحصول عىل التمويل.

بوابة التمويل 08
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املنجزات األخرى 

ذات العالقة
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العـــريب  النقـــد  مؤسســـة  عقـــدت 
مجلـــس  مـــع  وبالتعـــاون  الســـعودي 
الخدمـــات املاليـــة اإلســـالمية، ورشـــَة 
عمـــل تدريبية بعنوان "تســـهيل تطبيق 
املاليـــة  الخدمـــات  مجلـــس  معايـــري 
الفعاليـــة  هـــذه  وتـــأيت  اإلســـالمية"، 
ضمن سلســـلة مـــن ورش العمـــل التي 
ترعاها مؤسســـة النقـــد والهادفة إىل 
بنـــاء الكفـــاءات يف املالية اإلســـالمية 
محلياً ودوليـــاً، إىل جانـــب تعزير موقع 
اململكـــة الرائد يف صناعـــة املرصفية 
اإلســـالمية حيـــث متثـــل هـــذه الصناعة 
يف اململكـــة مـــا يقـــارب 20.2% مـــن 
أصـــول الصناعـــة املرصفية اإلســـالمية 
عامليـــاً. وتعـــّد مؤسســـة النقـــد عضواً 
مؤسســـاً يف مجلس الخدمـــات املالية 
بإصـــدار  يُعنـــى  والـــذي  اإلســـالمية 
املعايري االحرتازية للمؤسســـات املالية 
اإلســـالمية )البنوك والتكافل وأســـواق 

رأس املـــال(.

تطوير املرصفية اإلسالمية01
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الرتخيص للبنوك األجنبية 03

ضمن أحد املســـتهدفات لتحقيق إحدى 
الركائـــز اإلســـرتاتيجية لربنامـــج تطويـــر 
القطاع املـــايل، تم الرتخيـــص عدد من 
البنـــوك األجنبية. حيـــث يتوقع من خالل 
هـــذه الرتخيـــص تحقيق قيمـــة مضافة 
املســـاهمة  يف  املـــرصيف  للقطـــاع 
بدعـــم وتعزيـــز منـــو القطـــاع الخـــاص 
التمويلية،  االحتياجـــات  تلبيـــة  خالل  من 
تســـاهم  مبتكرة  مالية  حلـــول  وتقديم 
البنكية  يف رفـــع مســـتوى الخدمـــات 
املقدمـــة للعمالء، باإلضافـــة إىل خلق 

أكرب. وظيفيـــة  فرص 

تطويـــر  برنامـــج  هـــدف  منطلـــق  مـــن 
القطاع املايل لتعزيز شـــمولية القطاع 
املـــرصيف، اصـــدرت مؤسســـة النقـــد 
العـــريب الســـعودي القواعد املنظمة 
املرصفيـــة  الوكالـــة  نشـــاط  ملزاولـــة 
بهدف توســـيع نطاق انتشـــار الخدمات 
املرصفيـــة يف كافة مناطـــق اململكة 
وذلـــك لتعزيز شـــمولية القطاع املايل 

الربنامج. اهـــداف  ضمـــن  املندرج 

إصدار القواعد املنظمة ملزاولة نشاط الوكالة املرصفية02
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فتـــح قنوات متويل جديـــدة للمشـــاريع الحكومية، 
عـــن طريق وكاالت ائتـــان الصـــادرات ذات األولوية 
حســـب قامئـــة املشـــاريع الحاليـــة وحســـب قوة 
االئتان لهذه الوكاالت، والذي ســـاهم يف ضان 
اســـتدامة اململكة للوصول ملختلف أسواق الدين 
بتأمـــني  اإلرساع  يف  املســـاهمة  اىل  باإلضافـــة 

التمويل للمشـــاريع املؤهلة. متطلبـــات 

فتح قنوات متويل جديدة للمشاريع الحكومية

تسهيل عمليات االندماج واالستحواذ

04

05

عملـــت املؤسســـة عـــىل تشـــجيع وتحفيـــز عمليـــات 
االندمـــاج لـــرشكات التأمـــني، ويـــأيت ذلك مـــن منطلق 
جهـــود املؤسســـة الرامية إىل حاية اســـتقرار ومتانة 
النظـــام املايل فقد ســـعت املؤسســـة إىل تشـــجيع 
وتحفيـــز الـــرشكات العاملـــة يف قطـــاع التأمـــني عىل 
االندماج واالســـتحواذ، وقـــد قادت الجهود إىل ســـعي 

القطـــاع للبدء بثـــالث عمليـــات اندماج لســـتة رشكات.
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تطوير قطاع التأمني 07

انطالقـــا مـــن أهـــداف برنامج تطويـــر القطاع 
املـــايل يف تطويـــر قطـــاع التأمـــني أصدرت 
مؤسســـة النقـــد العريب الســـعودي قواعد 
األجنبيـــة  التأمـــني  رشكات  لفـــروع  الرتخيـــص 
ســـعيًا إىل متكني وتعزيز البيئة االســـتثارية 
مـــن خـــالل إصـــدار قواعـــد الرتخيـــص لفروع 
رشكات التأمني األجنبية. ودعـــم منصات البيع 
االلكرتوين من خالل تشـــجيع التحول الرقمي 
للقطـــاع املـــايل ورفع حصـــة املعامالت غري 
تأســـيس  املؤسســـة  دعمت  حيث  النقديـــة، 
منصات البيـــع االلكرتوين لرشكات الوســـاطة 

االلكرتونيـــة )قطـــاع التأمني(.

انطالقا من أهداف برنامـــج تطوير القطاع املايل 
يف تطويـــر قطـــاع التأمـــني، أعلنت املؤسســـة 
عـــن تحديـــث بعـــض مـــواد الوثيقـــة املوحـــدة 
للتأمـــني اإللزامـــي عـــىل املركبـــات املعمـــول 
بها حاليـــاً بهدف حايـــة حقـــوق املؤمن لهم 
واملســـتفيدين مـــن التغطيـــات التأمينية من أي 

بهم. رضراً  تلحـــق  قد  مارســـات 

تعزيز تنفيذ التأمني اإللزامي للمركبات06
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مبادرات02

2019
خالل عام 2019 م، أنهى الربنامج 

العديد من املبادرات التي 
ساهمت يف تطوير السوق 

املالية السعودية
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مبادرات ركيزة "متكني املؤسسات املالية 

من دعم منو القطاع الخاص" التي تم انجازها
01

الركيزة  متكني املؤسسات املالية من دعم منو القطاع الخاص

تعزيز منو قطاع املنشآت 
الصغرية واملتوسطة يف 

االقتصاد

األثر بناء منصة وطنية 

إلكرتونية للتخصيم

املبادرة

زيادة مساهمة الرشكات 
فائقة الصغر وذوي 

الدخل املنخفض

األثر إنشاء بنية تحتية 

للتمويل فائق الصغر

املبادرة

ضبط سوق التأمني ما سيؤدي إىل 
تقليل نسبة التكلفة إىل الدخل، وزيادة 

الحجم، وتقوية امليزانيات العمومية

األثر تسهيل عمليات االندماج 

واالستحواذ يف مجال التأمني 

لزيادة الحجم واملالءة

املبادرة
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الركيزة  متكني املؤسسات املالية من دعم منو القطاع الخاص

سوف تسفر هذه املبادرة عن أفضل 
املارسات والتفاعالت يف إدارة 

املخاطر عىل القطاع املايل بأرسه

األثر إعداد إطار ملخاطر 

املالية العامة وأثرها 

عىل القطاع املايل

املبادرة

ستؤدي هذه املبادرة إىل 
تنساق أفضل عند التواصل مع 

الجمهور الدويل

األثر وضع آلية لتسهيل الوصول 

إىل املؤرشات املالية 

واالقتصادية وتوحيدها  

املبادرة

زيادة حصة االئتان للقطاع الخاص يف 
الناتج املحيل اإلجايل مدفوًعا بنمو 

الرهن العقاري

األثر تحسني تسجيل 

الرهن العقاري 

ومامرسات التنفيذ

املبادرة

مبادرات ركيزة "متكني املؤسسات املالية 

من دعم منو القطاع الخاص" التي تم انجازها
01
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مبادرات ركيزة "متكني املؤسسات املالية 

من دعم منو القطاع الخاص" التي تم انجازها
01

الركيزة  متكني املؤسسات املالية من دعم منو القطاع الخاص

زيادة حصة االئتان للقطاع الخاص 
يف الناتج املحيل اإلجايل 

مدفوًعا بنمو الرهن العقاري

األثر تصميم وإطالق 

منتجات ضامن 

الرهن العقاري

املبادرة

زيادة حصة االئتان للقطاع الخاص 
يف الناتج املحيل اإلجايل 

مدفوًعا بنمو الرهن العقاري

األثر ترسيع إطالق 

منتجات إعادة 

التمويل العقاري

املبادرة

زيادة حصة متويل 
املنشآت الصغرية 

واملتوسطة

األثر إتاحة فرص 

متكافئة لرشكات 

التمويل

املبادرة
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الركيزة  تطوير سوق مالية متقدمة

تبسيط وزيادة إمكانية الوصول 	 
إىل املنتجات املرصفية 

تعزيز كفاءة العمليات املرصفية	 

األثر التمكني الرقمي 

لعملية فتح 

حساب االستثامر

املبادرة

جذب املستثمرين املحليني واألجانب	 
زيادة ملكية املستثمر األجنبي يف 	 

القيمة السوقية لألسهم
تعزيز ثقة املستثمرين	 
تحسني معايري الحوكمة	 

األثر دراسة إنشاء هيكل تنظيمي 

مستقل للرقابة عىل مكاتب 

مراجعة اعامل الرشكات املدرجة

املبادرة

مبادرات ركيزة "سوق مالية متقدمة" التي تم انجازها02
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الركيزة  تطوير سوق مالية متقدمة

تقليل الوقت وتحسني مستوى املالمئة 	 
للمستثمرين األجانب فيا يتعلق بعملية 

فتح حساب للمستثمرين املؤهلني 
زيادة ملكية املستثمرين األجانب يف 	 

القيمة السوقية لألسهم
زيادة مساهمة املستثمرين األجانب 	 

يف القيمة املتداولة

األثر تعزيز دخول املستثمرين األجانب 

املؤهلني وعملية فتح حسابات للدخول 

إىل السوق املالية السعودية

املبادرة

زيادة حجم ومشاركة صناديق امللكية الخاصة  	 
 / رأس املال الجريء 

زيادة التمويل للرشكات الناشئة / التمويل املبكر	 

األثر دعم منو وانتشار 

صناديق امللكية الخاصة 

وراس املال الجريء

املبادرة

مبادرات ركيزة "سوق مالية متقدمة" التي تم انجازها02
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زيادة املدخرات املودعة يف منتجات 	 
االدخار املرصيف بسبب زيادة الوصول 

إىل املناطق النائية
زيادة املدخرات املودعة يف منتجات 	 

االدخار التأمينية بسبب تعزيز قواعد 
التأمني املرصيف

األثر تبسيط الوصول 

إىل منتجات 

االدخار املرصيف

املبادرة

عدد األنواع اإلضافية 
املتاحة من منتجات االدخار: 

+1 من املخططات املتاحة

األثر تطوير منتجات مصممة 

خصيصاً للفئات ذات 

الدخل املنخفض

املبادرة

مبادرات ركيزة تعزيز ومتكني التخطيط املايل 

)التقاعد، االدخار، وما اىل ذلك(
03

الركيزة  تعزيز ومتكني التخطيط املايل )التقاعد، واالدخار، وما إىل ذلك(
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زيادة يف املدخرات املودعة يف 
منتجات برامج االستثار الجاعي بسبب 
تسهيل القيود املفروضة عىل التوزيع

األثر توزيع برامج استثامر جامعي 

من خالل جهات أخرى غري 

األشخاص املرخص لهم

املبادرة

زيادة املدخرات املودعة يف منتجات االدخار 
املرصيف بسبب زيادة االحتياجات التنظيمية 

للقطاع الخاص

األثر تقديم حوافز للبنوك 

لجذب الودائع طويلة 

األجل

املبادرة

الركيزة  تعزيز ومتكني التخطيط املايل )التقاعد، واالدخار، وما إىل ذلك(

مبادرات ركيزة تعزيز ومتكني التخطيط املايل 

)التقاعد، االدخار، وما اىل ذلك(
03
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مؤمتر 04

القطاع 

املايل
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انطلق مؤمتر القطاع املايل يف  
نسخته األوىل تحت شعار

آفاق مالية واعدة.. 

يف الفرتة من 24 - 25 أبريل 2019م، 
والقى نجاحاً كبرياً عىل الصعيد املحيل 

واالقليمي والدويل.

مؤمتر القطاع املايل01

14
جلسة رئيسة

10

140
متحدث

11

دولة مشاركة

13

40 20
ورشة عمل

12

4200
الحضور

15

تحميل
لتطبيق املؤمتر

16

2400
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أهداف املؤمتر02

مكانة القطاع املايل
السعودي عىل

املستوى املحيل
واإلقليمي والدويل.

إبراز

أقطاب صناعة 
الخدمات املالية 

والتمويل واالستثار 
املايل والتأمني من 
اللقاء واالجتاع يف 

مكان واحد.

متكني

التجارب واملعرفة
املالية وأبرز التحديات

واملارسات لتطوير
القطاع املايل من خالل 

منصة حوار وتفاعل.

تبادل

برنامج تطوير القطاع
املايل ومبادراته التي 

تعزز تحقيق األهداف 
االسرتاتيجية لرؤية 

2030, وتسهم يف 
تقدم التنافسية محليا 

واقليمياً ودولياً.

تعريف

بيئة الجتاع رواد
القطاع املايل 

)العام والخاص( 
ذو الطبيعة 

املتنوعة، وتقدميه 
كقطاع متطور يف 

االقتصاد الوطني.

توفري

الفرص االستثارية 
يف القطاع املايل 

وتحفيز التنافسية 
يف الخدمات املالية 

وتحسني جاذبية 
أسواق رأس املال 

يف اململكة.

عرض
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محاور املؤمتر03

التقنية املالية 

يف القطاع 

املايل

تنافسية 

القطاع 

املايل

سوق 

التمويل 

العقاري

بناء القدرات 

يف القطاع 

املايل

التمويل 

اإلسالمي

التحديات 

والفرص يف 

قطاع التأمني
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الربنامج 04

التدريبي
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أن الــــــدورات  التخصصيـــة التدريبية 
لهـــا دور كبري فـــي صقـــل مواهب 
أبنــــــاء وبنـــات الوطــــــن ويوفــــــر 
لهم فــــــرص عمل أفضـــل ومراكـــز 
إداريــــــة وتنفيذية أعلـــى. ولهـــذا 
اكملو  الذيــــــن  باملتدربيــــــن  نفخر 
تدريبهـــم. حيـــث قــــــام الربنامـــج 
املتدربـــني  مــــــن  عـــدد  بتدريـــب 
شــــــهرين  مــــــن  تتــــــرواح  لفرتات 
فخـــر  ليكونوا  أشـــهر  مثانية  إلـــى 
عــــــدة  تقلــــــدوا  لوطنهـــم وقـــد 
مناصــــــب. و سيســـتمر الربنامــــــج 
بإعـــداد الخبــــــرات الوطنية فــــــي 

املايل. املجــــــال 

برنامج التدريب التعاوين للخريجني والخريجات06



املصـادر

برنامـــج تطويـــر القطـــاع املايل هـــو أحـــد الربامـــج التنفيذية، 
التي أطلقهـــا مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنميـــة، لتحقيق 
مســـتهدفات رؤية اململكة 2030. ويسعى الربنامج إىل تطوير 
القطـــاع املـــايل، ليكـــون قطاعـــاً ماليـــاً متنوعاً وفعـــاالً لدعم 
تنمية االقتصـــاد الوطني، وتنويـــع مصادر الدخل فيـــه، وتحفيز 
االدخار والتمويل واالســـتثار. وســـيحقق الربنامـــج أهدافه من 
خـــالل متكني املؤسســـات املالية من دعم منـــو القطاع الخاص، 
وتعزيـــز ومتكني التخطيط املايل، وضان إنشـــاء ســـوق مالية 
متقدمة دون املســـاس باألهـــداف االســـرتاتيجية، التي تهدف 

إىل الحفاظ عىل اســـتقرار القطـــاع املايل.

وزارة املالية، ومؤسســـة النقد العريب السعودي )ســـاما(، وهيئة السوق املالية، والهيئة 
العامة لإلحصاء، ورشكة الســـوق املالية الســـعودية )تداول(، وبلومربغ، ورويرتز ايكون.

هـــذا التقرير تـــم نرشه من قبل مكتـــب برنامج تطوير القطـــاع املايل. لالستفســـارات أو التعليقات 
 fsdp@mof.gov.sa نأمل التواصل عرب الربيد اإللكـــرتوين 

https://vision2030.gov.sa/ar/FSDP :أو ملزيد من املعلومات يُرجى زيارة املوقع التايل

mailto:fsdp@mof.gov.sa
https://vision2030.gov.sa/ar/FSDP

