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كلمـة رئيــس لجنـة برنامــج 
تطويــر القطاع املـــــــــايل



عــام آخــر مــن اإلنجــازات والتحديــات يشــهده القطاع 
املــايل الســعودي، ليثبــت مجــدًدا مرونتــه الفائقة 
ومتانتــه واســتقراره وتوازنــه، فضــًا عــن املســاعي 
يبذلهــا  التــي  املضاعفــة  والجهــود  املتواصلــة 
لتحقيــق  املــايل  القطــاع  تطويــر  برنامــج  رشكاء 
االســتقرار املــايل، مــن أجــل مواكبــة التحــوالت 
الكــرى التــي تعيشــها اململكــة يف الســنوات 
 2030 املباركــة  رؤيتهــا  إطــاق  منــذ  األخــرة، 
بنــاء  مقدمتهــا  ويف  الواعــدة،  ومســتهدفاتها 
اقتصــاد مزدهــر بقيــادة خــادم الحرمــن الرشيفــن 
ــمو  ــعود، وس ــز آل س ــن عبدالعزي ــلامن ب ــك س املل
ويل عهــده األمــن صاحــب الســمو امللــي األمــر 
محمــد بــن ســلامن بــن عبدالعزيــز آل ســعود رئيــس 
مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة -حفظهــام 

ــه-. الل

ــة  ــتهدف الرؤي ــال، تس ــوي فّع ــع حي ــول إىل مجتم وللوص
إنجــاز العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة القتصــاد اململكــة، 
التــي نجحــت بفضل من الله ثم بفضل التوجيهات الســديدة 
للقيــادة الحكيمــة، يف تذليــل الكثــر مــن التحديــات التــي 
ــعودي  ــاد الس ــي ككل، واالقتص ــاد العامل ــت االقتص واجه
بشــكل خــاص، وذلــك مــن خــالل تحقيــق أهــداف برنامــج 
تطويــر القطــاع املــايل املنبثقة مــن رؤيــة 2030م، خاصة 
فيــا يتعلــق بتمكــن قطــاع مــايل متنــوع وفاعــل يدعــم 
تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتنويــع مصــادر دخلــه، وتحفيــز 
االدخــار واالســتثار، مــن خــالل تطويــر الســوق املاليــة 
الســعودية لتكويــن ســوق ماليــة متقدمــة مبــا يتســق 
مــع األهــداف االســراتيجية للحفــاظ عــى اســتقرار ومتانــة 

القطــاع املــايل.

وترجمــة لهــذه األهــداف، ضاعفــت القطاعــات املعنيــة 
جهودهــا خــالل العــام 2021، ونجحــت يف تحقيــق عــدة 
املاليــة  التقنيــة  اســراتيجية  اعتــاد  أبرزهــا:  إنجــازات 
ضمــن أعــال الربنامــج التــي تســعى لتطويــر نشــاط قطــاع 
الخدمــات  يف  االبتــكار  نحــو  والدفــع  املاليــة،  التقنيــة 
ــة  ــات الفوري ــام املدفوع ــن نظ ــم تدش ــا ت ــة، ك املقدم
)رسيــع(، إضافــة إىل زيــادة حصــة املعامــالت غــر النقديــة 
إىل نســبة %57 لعــام 2021م مــن إجــايل عمليــات الدفــع 
يف اململكــة، متجــاوزة بذلــك النســبة املســتهدفة التــي 
حــددت بـــــ %55 للعــام 2021م، كذلــك تــم الرخيــص لبنكــن 
رقميــن محليــن، باإلضافــة إىل إطالق سياســة املرصفية 
املفتوحــة التــي بدورها ســتعزز الثقــة يف كل من العمالء 
ــة  ــوك، ورشكات التقني ــن البن ــوق م ــاركن يف الس واملش
ــة،  ــاب املصلح ــرى، وأصح ــة األخ ــات املالي ــة، والجه املالي
حيــث تــؤدي جميــع هــذه األطــراف دوًرا محوريًّــا يف رحلــة 

االبتــكار والشــمول املــايل.

يف  زيــادة  الســعودية  املاليــة  الســوق  شــهدت  كــا 
وتــرة اإلدراج، حيــث تــم إدراج وطــرح 20 رشكــة خــالل العــام 
املــايض، لرتفــع عدد الــركات املدرجــة إىل أكرث من 220 
رشكــة، األمــر الــذي أثــر بشــكل مبــارش عــى زيــادة عمــق 
واتســاع الســوق املالية الســعودية، ومنــو رشكات القطاع 
ــوس  ــور امللم ــاهم التط ــك س ــتدامتها، كذل ــاص واس الخ
يف ســوق الصكــوك وأدوات الديــن يف انضــام الســوق 
املاليــة إىل مــؤرش »فوتــي راســل« لألســواق الناشــئة 
للســندات الحكوميــة، مــا ســيؤثر باإليجــاب عــى توســيع 
وتحســن  املاليــة،  الســوق  يف  املســتثمرين  قاعــدة 

مســتويات الســيولة فيهــا.

ــر رأس  ــؤرش تواف ــة الـــ 12 يف م ــة املرتب ــت اململك وحقق
املــال الجــريء ضمــن أبــرز املــؤرشات الفرعيــة يف تقريــر 
ــز  ــن مرك ــادر ع ــة الص ــية العاملي ــنوي للتنافس ــاب الس الكت
التنافســية العاملــي، كا تقدمــت إىل املرتبــة الثانية بن 
دول منطقــة الــرق األوســط وشــال أفريقيــا مــن حيــث 
إجــايل قيمــة االســتثار الجــريء، مســتحوذة عــى 21% 
ــهد  ــك ش ــى ذل ــالوة ع ــتثار. ع ــة االس ــايل قيم ــن إج م
العــام املــايض أيًضــا إعــالن رشكــة مركــز إيــداع األوراق 
ــريم«،  ــر س ــع »كل ــط م ــل الرب ــن تفعي ــداع" ع ــة "إي املالي
البورصــة  ملجموعــة  التــداول  بعــد  مــا  خدمــات  مــزود 
ــن  ــتفادة م ــن االس ــتثمرين الدولي ــح للمس ــة، لتتي األملاني
 ،)ICSD( الــدويل  املاليــة  األوراق  إيــداع  مركــز  خدمــات 
ــندات  ــوك والس ــوق الصك ــتثار يف س ــة االس ــع إمكاني م
تــداول  يف  املدرجــة  املتداولــة  املــؤرشات  وصناديــق 

الســعودية.

وإننــي إذ أنتهــز هــذه الفرصــة ألتوجــه بالشــكر والعرفــان 
جهودهــم  عــى  الربنامــج  رشكاء  منســويب  لجميــع 
املخلصــة يف إحــدى أكــرث الفــرات املليئــة بالضغــوط 
والتحديــات، ألؤكــد أننــا عازمــون عــى املــي قدمــاً نحــو 
مواجهتهــا، والعمــل عــى مواصلــة تحقيــق اإلنجــازات 
والتطلعــات، مبــا يســهم يف تطويــر القطــاع املــايل، 
ومتكــن اململكــة العربيــة الســعودية، لتكــون ضمــن أكــرب 

املراكــز املاليــة عامليــاً بحلــول عــام 2030م.

محمد بن عبدالله الجدعان
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دعــم  عــى  الــوزارة  عملــت   ،2021 العــام  "خــال 
ــاء  ــال إضف ــن خ ــايل م ــاع امل ــر القط ــج تطوي برنام
وجهــة نظــر األســواق، ومــدى قدرتهــا عــى جــذب 
االســتثامرات األجنبيــة، وتوفــر بيئــة تعــزز منــو 
االســتثامرات املحليــة. كــام اعتمــدت االســراتيجية 
زيــادة  إىل  تســعى  التــي  لاســتثامر  الوطنيــة 
مــن  اململكــة،  يف  االســتثامر  وجــودة  قيمــة 
مــع  متاشــياً  االقتصــادي،  النمــو  تحفيــز  أجــل 
رؤيــة اململكــة 2030 يف مختلــف القطاعــات ذات 
الخــاص،  أكــر للقطــاع  األولويــة مــع إســناد دور 
واالرتقــاء  االستــــــــراتيجية،  القطاعــات  ودعــم 
باالســتثامر لتعزيــز االبتــكار، واملســاعدة يف تطوير 
املحتــوى املحيل.الجديــر بالذكــر أن االســراتيجية  

ــي   ــل الت ــزة التموي ــا ركي ــز إحداه ــع ركائ ــمل أرب  تش
تهــدف إىل إزالــة العوائــق املاليــة لاســتثامر،من 
جديــدة،  متويــل  لــرشكات  منــاذج  إنشــاء  خــال 
وإنشــاء صناديــق تنمويــة متخصصــة يف القطاعــات 
ــل  ــات متوي ــتحداث منتج ــة، واس ــة الرئيس االقتصادي
رئيــي  مركــز  إىل  اململكــة  وتحويــل  جديــدة، 
يقــدم مجموعــة واســعة مــن خيــارات التمويــل 
الــوزارة  تعمــل  كــام  للمســــــتثمرين.  املبتكــر 
بالتعــاون مــع الرنامــج عــى تحديــد التقاطعــات 
الوطنيــة لاســتثامر وبرنامــج  بــن االســراتيجية 
تطويــر القطــاع املـــــايل، الســيام فريــق عمــل 
املــايل  القطــاع  دور  لتعزيــز  املــايل،  املركــز 
للمملكــة". التنمويــة  األهــــــداف  تحقيــق  يف 

وزير االستثار
معايل املهندس / خالد الفالح

محافظ البنك املركزي السعودي
معايل الدكتور / فهد املبارك

مــن  تعــاٍف  مبراحــل  الســعودي  االقتصــاد  "ميــر 
التــي  واإلجــراءات،  السياســات  نظــر  الجائحــة 
يف  والرقابيــة  التنظيميــة  الجهــات  اتخذتهــا 
التحديــات  اســتمرار  مــن  بالرغـــــــــم  اململكــة، 
العامليــة.  االقتصــادات  بعــض  تواجــه  التــي 
ــايف،  ــذا التع ــز ه ــى تعزي ــه ع ــن حرص ــا م وانطاقً
البنــك املركــزي الســعودي يف توفــر  اســتمر 
املتناهيــة  للمنشــآت  املبــارش  غــر  الدعــم 
وتعزيــز  واملتوســــــطة،  والصغـــــــــرة  الصغــر 
وفــاء  ضــامن  خــال  مــن  املــايل،  االســتقرار 
املاليــة،  الســامة  مبتطلبــات  املــايل  القطــاع 
وتســهيل مامرســة األعــامل للقطاعــات املاليــة

ــة  ــة، إضاف ــة املالي ــام للحوكم ــار الع ــر اإلط بتوف
ــث  ــايل، حي ــاع امل ــي للقط ــور التقن ــم التط إىل دع
ــع(،  ــة )رسي ــات الفوري ــام املدفوع ــن نظ ــم تدش ت
وإصــدار  محليــن،  رقميــن  لبنكــن  والرخيــص 
سياســة املرصفيــة املفتوحة.  كذلك أولــت القيادة 
ــايل،  ــاع امل ــم القط ــا بدع ــا خاًص ــيدة اهتامًم الرش
ــام  ــى نظ ــة ع ــة الكرمي ــال املوافق ــن خ ــك م وذل
املدفوعــات وخدماتهــا، وتحديــث بعــض مــواد نظام 
مراقبــة رشكات التأمــن التعــاوين؛ لدعــم وتحقيــق 
املــايل،  القطــاع  تطويــر  برنامــج  مســتهدفات 
."2030 اململكــة  رؤيــة  تطلعــات  إىل  والوصــول 
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رئيس مجلس هيئة السوق املالية

معايل األستاذ / محمد القويز

ــر  ــة لتطوي ــوق املالي ــة الس ــود هيئ ــل جه "تتواص
ــن أداء دور محــوري  ــه م ــايل مبــا ميّكن القطــاع امل
رؤيــة  لتحقيــق  الوطنــي  االقتصــاد  تنميــة  يف 
اململكــة 2030، حيــث شــهدنا خــال عــام 2021م 
ارتفاعــا يف وتــرة اإلدراجــات يف الســوق املاليــة، 
وأثــر ذلــك يف دعــم زيــادة عمــق واتســاع الســوق 
القطــاع  رشكات  ومنــو  الســعودية،  املاليــة 
امللموســة  والتطــورات  واســتدامتها،  الخــاص 
ــاهم ــام س ــن، م ــوك وأدوات الدي ــوق الصك يف س

يف انضــامم الســوق املاليــة إىل مــؤرش فوتي 
راســل لألســواق الناشــئة للســندات الحكوميــة، وأثر 
ذلــك يف توســيع قاعدة املســتثمرين يف الســوق 
املاليــة، وتحســن مســتويات الســيولة فيهــا، كــام 
اســتمر العمــل عــى تعزيــز االســتثامر املؤســي، 
ــر  ــهيل التطوي ــول، وتس ــة إدارة األص ــر صناع وتطوي
يف حلــول البيانــات، والتقنيــة املاليــة ملواكبــة 
الثــورة التقنيــة املتســارعة يف القطــاع املــايل".

"شــهد عــام 2021 منــًوا يف التمويــل اإلقــرايض 
لقطــاع  التمويــل  وضــامن  والرأســـــــــــــاميل، 
املنشـــــــآت الصغــرة واملتوســـــــــــطة إحــدى 
إذ  القطــاع املــايل،  برنامــج تطويــــــــر  مبــادرات 
املقدمــة  التمويــــــــــل  ضامنــات  قيمــة  بلغــت 
ريــال، مليــار   12 مــن  أكــر  كفالــة  برنامــج  مــن 

واملتوســطة  الصغــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  محافــظ  
الرشــيد صالــح   / املهنــدس  ســعادة 

اســتفادت منهــا 5178 منشــأة. فيــام تــم رصف أكــر 
مــن 377 مليــون ريــال لـــ 527 منشــأة يف مبــادرة 
 317 اإلقــراض غــر املبــارش، يف حــن اســتفادت 
منشــأة مــن الرشكة الســعودية لاســتثامر الجريء، 
بإجــاميل مبالــغ وصلــت إىل 298 مليــون ريــال".
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أمن لجنة برنامج تطوير القطاع املايل
سعادة االستاذ / فيصل الريف

"تغلبــت منظومــة القطــاع املــايل عــى العديــد من 
التحديــات يف ظــل اســتمرار تداعيات جائحــة )كوفيد 
19(. بفضــل مــن اللــه ودعــم قيادتنــا الحكيمــة   -
ورشكاء برنامــج تطويــر القطاع املايل، نســعى إىل

اســتكامل  تحقيــق مســتهدفات وإنجــازات الرنامــج 
إىل  ونطمــح  املــايل،  القطــاع  مســتوى  عــى 
مواصلــة الجهــود، وتحقيــق تطلعــات عــام 2022م".

"يســعى صنــدوق االســتثامرات العامــة بوصفــه 
القطــاع  تطويــر  لرنامــج  اســراتيجياً  رشيــكاً 
املــايل إىل دعــم منــو القطــاع املــايل، وتحقيــق 
أهــداف رؤيــة اململكــة )2030(، وذلــك مــن خــال 
املاليــة  املؤسســات  يف  الصنــدوق  اســتثامر 
األدوات  مــن  والعديــد  املدرجــة  والــرشكات 

ــرح  ــعودية، وط ــة الس ــوق املالي ــة يف الس املالي
عــدد مــن رشكات محفظتــه لاكتتــاب العــام، مبــا 
يــؤدي إىل إعــادة تدويــر رأس املــال، وتوســيع 
إضافــة  الســعودية،  املاليــة  الســوق  وتنميــة 
يف  املاليــة  املؤسســات  مشــاركة  تفعيــل  إىل 
ومشــاريعه".  الصنــدوق  خطــط  ومتويــل  دعــم 

رئيس إدارة التمويل االستثاري العاملي يف صندوق االستثارات العامة
سعادة األستاذ / فهد السيف
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املنتــــــــــج  إطــــــالق 
االدخـــــــــــاري األويل 
املدعــــــــــــــوم مــــن 
الحــــــــــــــــــــــــكومة 

تعزيـــــــــــز التعــــــاون 
مع القطــــاع الخــــــاص 
ــات  ــم منتجــــــ لتقديـــ
ادخــاريــــــــة   ألهـداف 
مـــختـــلفـــــــــــــــــــــة

يســــــــعى البنــــــــــك 
املركـــــــــــزي إلطــالق 
التقنيــة  اســراتيجية 
 )Fintech( املاليــــــــة 
شــأنها  مــن  التــــــي 
تطويــــــــــر  تعزيـــــــز 
ــار  ــة االبتكـــ منظومـــــ
فــــــي الخدمــــــــــــات
 املالــــــــــــــــــــــــــية

إصــــــــدار قواعـــــــــــد 
إدارة مخاطــــــــــــــــــر 
لركات  الســـــــــيولة 
ــدف  ــل به التمويـــــــــ
تعزيــز إدارة مخاطــــر 
ــيولة لــــــركات  الســ
التمويل للمســــاهمة 
فــــي اســـتقرار ومنــو 
القطـــــــــــــــــــــــــــــاع

منـــــــــح الراخيــــــــص 
ــة  ــركات التقني لشـــــــــ
ــة ملارســة  املاليــــــ
نشــــــــــــــاط التمويــل 
ــن،  ــي بالدي الجاعــــــ
الوساطة الرقميــــــــة 
ــل للتمويـــــــــــــــــــــــ

ــة  ــحديث أنظمــــــ تــــــ
ــة  ــل ملواكب التمويــــــ
التطــورات يف قطــاع 
التمويــل ومستجداته 
ومعالجــة اإلشــــكاالت 
والثغــــرات النظامـــية، 
والتّوســـــــــــــــــــــــع 

يف صالحيـــات البنــك 
ــط  ــركزي لضب املــــــــــ
القطـــــــــــــــــــــــــــــاع

ــالق املرحلــــــة  إطــــــ
الثانيـــــــــة مــن نظــام 
املدفوعــات الفوريــة 
"رسيع" ، حيــــث سوف 
ــلة  ــمل املرحــــــــ تشــ
ــد مــن  ــة العديـــ الثانيـ
ــات اإلضافيـــة  الخدمـــ
م  للنظـــــــــــــــــــــــــــا
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إطــالق سياســة املرصفيــة املفتوحــة التــي متكــن عمــالء 
البنــوك مــن إدارة حســاباتهم البنكيــة، ومشــاركة البيانــات 
بشــكل آمــن، حيــث يتـــــاح للعمــالء الســاح للطــرف الثالــث مــن 
مــزودي الخدمــات بالوصــول إىل املعلومات البنكيــة الخاصة 
بــه مــن خــالل موافقــة رصيحــة وواضحــة، ومــن ناحيــة أخــرى 
ميكــــــــــــن للعمــــــــــالء االستفــــــــــادة مــن أفضــل املنتجات
والخدمــــــــات املاليــــة بدءاً بدمــج جــميع الحســــابات يف 
لوحــة تحــــــكم واحــــدة، وانتهــــــاء بإيجــــــــــاد أمناط أكرث 
سالســــــــــة يف األنشطــــــة املرصفيــــــــــة اليوميــــــــــة

إدراج 24 شـركة فـي السوق املالية السعودية عـام 2022م

ــايل  ــي اإلج ــج املح ــن النات ــدارة م ــول امل ــبة األص ــع نس رف
لتصــل إىل %25.6 بنهايــة العــام 2022م، وذلــك عــرب تنويــع 
املنتجات املتاحة يف الســوق املالية الســعودية  وتســهيل 
متطلبات إصدار ترخيــــــــــــص إدارة االستثمــــــــار، وتطويــــــر 
اللوائح ذات العالقــــــــــــة بالصنـــــاديـــق االستثاريـــة مبــــا 

يتاىش مع أفضـــل املارســــــات العاملــية

رفــع جاذبيــة الســوق للمســتثمر األجنبــي وزيــادة ملكيــة 
املســتثمرين األجانــب كنســبة من إجــايل القيمة الســوقية 
لألســهم الحــرة لتصــل إىل %16 بنهايــة العــــــــــــــام 2022م

تعميــق ســوق الصكــوك وأدوات الديــن، ورفــع حجــم ســوق 
ــل إىل 18.7%  ــي ليص ــج املح ــن النات ــبة م ــن كنس أدوات الدي
بنهايــة العــام 2022م، مــن خــالل العمــل عــى عــدد مــن 
املبــادرات االســراتيجية أبرزها: العمل مــع الجهات الحكومية 
ملعالجــة آليــة احتســاب الــزكاة عــى األوراق املاليــة بهــدف 
تحفيــز اإلصــدار والتــداول، وإعــداد اإلطــار التنظيمــي لــإدراج 

املبــارش للصكــوك وأدوات الديــــــــــــن
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ــف  ــة للتخفي ــن الحكوم ــة م ــات املدعوم ــع يف املنتج التوس
مــن آثــار جائحــة كورونــا وترسيــع التعــايف للمنشــآت الصغرة 
ــك  ــع البن ــون م ــل املضم ــادرات التموي ــل مب ــطة مث واملتوس
املركــزي الســعودي وصنــدوق التنميــة الوطنــي مــع برنامــج 
ضان متويل املنشــآت الصغــرة واملتوســــــــــــــطة )كفالة(

إطــالق الربامــج االســتثارية الجديــدة للركــة الســعودية 
لالســتثار الجــرئ شــاملة صناديـــق مرسعــات األعــــــــــــــال 
ــن  ــق الديــــــ ــئة، وصنادي ــات الناشــ ــتديوهات الركـــ واســــ

ــدين الجــرئ، وصناديــق الـ

إطــالق  خطــة االقراض الســنوية التي أعدهــا املركز الوطني 
ــة  ــته املالي ــام لسياس ــان ع ــام 2022م كبي ــن للع إلدارة الدي
موضحــة صــايف احتياجات الحكومــة من التمويل خالل الســنة 
ــن  ــي إلدارة الدي ــز الوطن ــادرات املرك ــن مب ــزء م ــة وكج املالي
لتحســن ظــروف الســوق املحليــة مبــا يتــاىش مــع أفضــل 
ــام  ــنوية للع ــراض الس ــة االق ــر خط ــيتم ن ــات، س املارس
2022م متضمنــة جــدول إصداراتـــه املحليــة التي تتناســب مع 
أيــام عمــل الســوق الدوليــة فيــا يتعلـــق بإعالنــات اإلصــدار 

ومواعيــد التســوية

التوســع يف مبــادرة اإلقــراض غــر املبــارش والتــي توفــر 
الســيولة النقديــة لــركات التمويــل لتعزيـــز دورهـــا يف 

ــة ــرة واملتوسطـــ ــآت الصغيـ ــل املنشـ متوي

إطــالق بنــك املنشــآت الصغــرة واملتوســطة والــذي يهــدف 
إىل املســاهمة يف ســد الفجــــوة التمويليــة للمنشــــآت 
الصغــرة واملـــتوسطة وتقديــم برامــــج متويليــة بشكـــل 

مبــــارش وغــر مبـــارش
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اإلنـــــــــــجــــازات

إنجازات 152021



التقنيــــــــــة املاليــــــــــة

إنجازات 162021



الرتخيــص لبنكــن محلين 
ر قمــــــــين

صــدور قــرار مجلــس الــوزراء باملوافقــة عــى الرخيص 
رشكــة  تحويــل  طريــق  عــن  محليــن  رقميــن  لبنكــن 
املدفوعــات الرقميــة الســعودية   )STC Pay(  لتصبــح بنــك 
رقمــي محــي ملزاولــة األعــال املرصفيــة يف اململكــة 
برأســال يبلــغ 2.5 مليــار ريــال ) بنــك إس يت يس (، وتحالــف 
عــدد مــن الــركات واملســتثمرين بقيــادة رشكــة عبدالرحمــن 
بــن  ســعد الراشــد وأوالده لتأســيس بنــك رقمــي محــي 
ملزاولــة األعــال املرصفيــة يف اململكــة برأســال يبلــغ 1.5 

ــي(. ــعودي الرقم ــك الس ــال )البن ــار ري ملي
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الســعودي  الــــــــمركزي  البنـــــــــــــك 
الفوريــة  املدفوعــات  نظــام  يدشــن 

"رسيــــــــع"

ــل نظــام املدفوعــات الفوريــة  مُيثّ
ــة  ــة ونوعيــ ــة مضاف ــع" قيم "رسي
لقــدرات البنيــة التحتيــة الوطنيــة 
التطــّور  رحلــة  مواكبــاً  للمدفوعــات، 
املدفوعــات  قطــاع  يشــهدها  التــي 
الوطنيــة يف اململكــة منــذ أكــرث مــن 

ثالثــن عامــاً.

يــأيت  "رسيــع"  نظــام  تدشــن  إن 
يقودهــا  مبــادرات  سلســلة  ضمــن 
مبنظومــة  لالرتقــاء  املركــزي؛  البنــك 
املدفوعــات الوطنيــة، وتطويــر بنيتهــا 
املــايل،  الشــمول  لتحقيــق  التحتيــة 

املدفوعــات  أنظمــة  أن  جانــب  إىل 
الوطنيــة تــؤدي دوراً رئيســاً يف تعزيــز 
ريــادة اململكــة يف القطــاع املــايل، 
وتســهم يف توفــر خيــارات دفــع آمنــة 
مختلــف  احتياجــات  تلبّــي  ومتطــّورة، 
دوران  فعاليــة  مــن  وتزيــد  الرائــح، 
الســيولة  يف النظــام املــايل، وتقلــل 
النقديــة  التعامــالت  عــى  االعتــاد 
ومــا يصاحبهــا مــن تكاليــف تشــغيلية، 
والتحصيــل،  الدفــع  إجــراءات  وتســهل 
وتزيــد التعامــالت اإللكرونيــة، إىل جانب 
التحــّول  مســرة  دفــع  يف  أهميتهــا 
الرقمــي يف اململكــة عــرب زيــادة حجم 

اإللكرونيــة. املاليــة  التعامــالت 
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قطــاع  يف  اإللكرونيــة  املدفوعــات  حصــة  حققــت 
التجزئــة – األفــراد )Retail Payments( نســبة 57 باملئــة 
لعــام 2021م مــن إجــاميل كافــة عمليــات الدفــع املتاحــة 
ــبة  ــك النس ــاوزة بذل ــة، متج ــد يف اململك ــا النق ــا فيه مب
املســتهدفة ضمــن برنامــج تطويــر القطــاع املــايل - أحــد 
برامــج رؤيــة اململكــة 2030 - والتــي حــددت بـــــ 55 باملئــة 

ــام 2021م. للع

يعمــل البنــك املركــزي - يف ظــل توجيهــات القيــادة حفظهــا اللــه - عــى تعزيــز نهجــه يف 
ــر  ــات؛ وتطوي ــي يف املدفوع ــول الرقم ــة والتح ــات اإللكروني ــاع املدفوع ــع يف قط التوس
البنيــة التحتيــة الداعمــة لتفعيــل اســتخدام القنــوات اإللكرونيــة، حيــث يــأيت هــذا اإلنجــاز يف 
إطــار برنامــج تطويــر القطــاع املــايل، ومــن خــالل  تنفيــذ الخطــط اإلســراتيجية للبنــك املركــزي 
لقطــاع املدفوعــات، الهادفــة إىل تعزيــز الدفــع اإللكــروين، وتقليــل االعتــاد عــى التعامــل 
النقــدي؛ للوصــول بنســبة املدفوعــات اإللكرونيــة إىل 70 باملئــة بحلول عــام 2025م، إضافة 
إىل تضافــر الجهــود مــع القطــاع الحكومــي والخــاص يف القطــاع املــايل؛ لتنفيــذ العديــد مــن 
املبــادرات الداعمــة لرقمنــة املدفوعــات، إىل جانــب املبــادرات ذات العالقــة بتحفيــز القطــاع 
الخــاص للتوســع واالبتــكار، وفتــح الخدمــات املاليــة ألنــواع جديــدة مــن الجهــات الفاعلــة يف 

مجــال التقنيــة املاليــة بقطــاع املدفوعــات يف اململكــة.

حصــة املدفوعــات اإللكرتونيــة تتجــاوز 
ــاع  ــر القط ــج تطويـــــــ ــتهدف برنام مس

املــايل لعـــــــــام 2021م

 النسبة املستهدفة

55%
 النسبة املحققة

57%
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تخطــي عــدد أجهــزة نقــاط البيــع داخــل اململكــة حاجــز 
املليــون جهــاز، متوافــرة لــدى منافــذ البيــع التجاريــة يف 

أكــر مــن 180 مدينــة وقريــة.

أن تجــاوز عــدد أجهزة نقــاط البيع يف اململكــة حاجز املليون 
جهــاز يشــر إىل زيــادة قناعــة املســتهلكن واملتاجــر مًعــا 
يف االعتــاد عــى وســائل الدفــع الرقمــي يف تعامالتهــم 
اليوميــة، وهــو مــا يدعم بشــكل مبارش العمل عــى توجهات 
ــعودي،  ــاد الس ــة االقتص ــه- يف رقمن ــا الل ــادة -حفظه القي
حيــث تعــد أجهــزة نقــاط البيــع أحــد أبــرز املمكنــات لتحقيــق 
أهــم األهــداف اإلســراتيجية لربنامــج تطويــر القطــاع املــايل 
لنمــو رقمنــة املدفوعــات، وزيــادة قاعــدة انتشــارها يف 

كافــة القطاعــات التجاريــة باململكــة.

شــهد عــام 2021م منــواً يف أجهــزة 
يف   40 تتجــاوز  بنســبة  البيــع  نقــاط 
املئــة، حيــث ارتفــع عــدد األجهــزة مــن 
2020م  عــام  بنهايــة  جهــاز  ألــف   721
ليتجــاوز حاجــز املليــون جهــاز بنهايــة 
ــادة  ــذه الزي ــن ه ــام 2021م، وتتزام الع
مــع منــو كبــر يف العمليــات املنفــذة 
مــن خــالل أجهــزة نقــاط البيــع بنســبة 
80 يف املئــة، حيــث بلــغ عــدد عمليــات 
أجهــزة نقــاط البيــع أكــرث مــن 5 مليــارات 
عمليــة بنهايــة عــام 2021م، مقارنــًة بـــ 

2.8 مليــار عمليــة يف 2020م".

عـــدد أجــــهزة نقــــــاط البيــــــع يتخطى 
حاجز املليون يف اململكة 

نسبة عدد األجهزة 
بنهاية عام 2020

60%

40%

ــدد  ــادة ع ــبة زي نس
األجهــــزة بنهايــة 

ــام 2021 عــــ

721,000

27
9,

00

0
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يف  معــدل  أعــى  تســجل  اململكــة 
تبنــي املدفوعــات عــر تقنيــة االتصــال 

 )NFC( قريـــــب املــــــــدى

تصــّدرت اململكـــــــة العربيـــــــــة 
الســعودية يف تســجيلها أعــى 
املدفوعــات  تبّنــي  يف  معــدل 
عــر تقنيــة االتصــال قريــب املــدى 
)NFC( بنســبة %94 عــى مســتوى 
دول االتحــاد األورويب وهونــغ كونــغ 
وكنــدا، ودول منطقــة الــرشق األوســط 

وشــال أفريقيــا.

ــدول  ــذه ال ــى ه ــة ع ــدم اململك أن تق
يــأيت يف إطــار الرؤيــة اإلســراتيجية 
والتــي  الســعودي،  املركــزي  للبنــك 
برنامــج  مســتهدفات  مــن  انطلقــت 
برامــج  أحــد  املــايل  القطــاع  تطويــر 
إىل  الهــادف  2030؛  اململكــة  رؤيــة 
وتقليــل  اإللكــروين،  الدفــع  تعزيــز 
بنســبة  للوصــول  النقــدي  التعامــل 
 70% إىل  اإللكرونيــة  املدفوعــات 
مــن إجــايل عمليــات الدفــع بحلــول 
2025م، ولتحقيــق هــذه املســتهدفات 
تبّنــى البنــك املركــزي املدفوعــات عــرب 
  ،)NFC( تقنيــة االتصــال قريــب املــدى
ــذ  ــع من ــى أرض الواق ــا ع ــم تنفيذه وت
العــام 2016م، بعــد التأكد من مســتوى 
األمــان، وظهــور املواصفــات القياســية 
مبثابــة  كانــت  والتــي  لهــا،  العامليــة 
خطــوة اســراتيجية؛ لترسيــع وتســهيل 

اإللكــروين. الدفــع  عمليــات 
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ــات  ــج مرّسع ــاق برنام إط
ــو رشكات  ــم منـــــــ لدعــــــ
ــة  ــة املاليــــــــــــ التقنيــــ
الناشــــــــــــــئة  )Fintech(

صمــم الربنامج لنقــل أفضــل املارســات واألدوات واملوارد 
املتاحــة للــرشكات الناشــئة يف مجــال التقنيــة املاليــة 
ــة  ــة يف اململك ــا القامئ ــاق أعاله ــيع نط ــر وتوس لتطوي
العربية الســعودية. تــم تخريج 10 رشكات، مــع إتاحة الفرصة 
لهــم لعــرض املشــاريع للمســتثمرين املحليــن والــرشكاء 
واإلعالميــن ومجتمــع التقنيــة املاليــة، وذلــك بعد 3 أشــهر 
مــن التدريــب املكثــف عــن طريــق ورش العمــل والجلســات 
االستشــارية التــي ســاعدتهم يف تطويــر اســراتيجية 

منتجاتهــم.
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الرتخيـــص لــ 5 شــركات 
تقنيــة مالية  يف عام 

2021
ــن  ــا م ــص له ــركات املرخ ــدد ال ــغ ع بل
ِقبــل البنــك املركــزي الســعودي لعــام 
2021 عــدد خمــس رشكات وبذلــك يصبــح 

مــن  انطالقــا  الخطــوة،  هــذه  وتــأيت 
دور البنــك املركــزي الداعــم لتمكــن 
قطــاع التقنيــة املاليــة بالســاح بدخول 
أنشــطة جديــدة لتعزيــز ودعــم القطــاع، 
وجــذب رشيحــة جديدة من املســتثمرين 

ــه. ــت إرشاف ــل تح ــركات للعم وال

عدد الرشكـــــــــات املــــــــــــرخصة

رشكــــة لتقديــم 
خدمــــــــــــــــــات 
املدفوعــــــــــات

تعمــل  رشكــــات 
يف مجـــــــــــــال 
التأمــــــــــــــــــن 
والتمويـــــــــــــل

رشكة

18

144
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34 شـــركة

تــم الترصيــح لعــدد )34( رشكــة تقنيــة ماليــة، وذلــك للعمــل 
البنــك  داخــل  التريعيــة  التجريبيــة  البيئــة  مظلــة  تحــت 

املركــزي الســعودي؛ لتقديــم حلــول ابتكاريــة مثــل:

حيــث تعمــل حاليــاً )خــالل عــام 2021م( 14 رشكــة تقنيــة ماليــة 
تحــت مظلــة البيئــة التجريبيــة التريعيــة.

تقنيــة ماليــة مرصحة يف 
البيــــــــــئة التـــــــــجريبية

الحلــول االدخاريــة 
ــراد لألفـــــــــــــــــــــ

التمويــل  منصــات 
بالديــن  الجاعــي 
للمنشــآت الصغرة 
ــطة واملتوســــــــــ

ــة الدفــــع  خدمــــــ
ــل اآلجــــــــــــــــــــــــ

املدفوعــــــــــــات 
لــرقــــــــــــــــمية ا
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تطــورات التقنية املالية
دعمــت هيئــة الســوق املالية  التقنيــة املالية من خالل خلــق بيئة تريعية 
وتنظيميــة ملنتجــات التقنيــة املاليــة يف الســوق املاليــة، وعملــت عــى 
التطويــر املســتمر الســتقطاب منــاذج األعــال املبتكــرة والتقنيات الناشــئة 
التــي تفتــح آفــاق جديــدة لتســهيل التمويــل وتحفيــز االســتثار ســعياً منها 
لبنــاء كيانــات اقتصاديــة تعزز من العمــق والتنوع للقطــاع املايل وتتاىش 
مــع مســتهدفات برنامــج تطويــر القطــاع املــايل، ويف هــذا الصــدد أطلقــت 
الهيئــة خمســة دفعــات ملختــرب تجربــة التقنيــة املاليــة منــذ منتصــف عــام 
ــى  ــدم ع ــا تق ــة.- ك ــة الخامس ــات الدفع ــم طلب ــا تقيي ــم حاليً 2018م ويت
طلــب ترصيــح مارســة أعــال التقنية املاليــة حتى الربــع الرابع مــن 2021م 
مــا يقــارب 242 متقــدم حيــث شــهدت الدفعــة الخامســة معــدل منــو 59% 
يف عــدد املتقدمــن باملقارنــة مــع الدفعة الســابقة، وقد وافقــت الهيئة 
ــن  ــع م ــع الراب ــا يف الرب ــة ك ــة املالي ــة التقني ــح لتجرب ــح 19 ترصي ــى من ع
2021م، مقارنــة بـــ 15 ترصيــح كــا يف نهايــة الفــرة املاثلــة مــن العــام 
املــايض مبعــدل منــو يقــدر بـــ %27، ويضــم مختــرب التقنيــة املاليــة حاليًا 16 
رشكــة مــرصح لهــا تغطــي 6 منــاذج مختلفــة ألعــال التقنيــة املاليــة. كــا 
تســتهدف الهيئــة اســتمرار زخــم التقــدم لترصيــح أعــال التقنيــة املاليــة 
وتقديــم الدعــم يف الترصيــح لهــا مبــا يخــدم تطويــر قطــاع التقنيــة املالية 

وتنــوع مناذجهــا.

عدد رشكات التقنية املالية املرصح لها:

2815161619 17

2018201920202021
الربع 
األول

2021
الربع 
الثالث

2021
الربع 
الرابع

2021
الربع 
الثاين
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ــمركزي  ــك الـــــــ البنـــــــــــ
ــى  ــل ع ــعودي يحص الس
جائــزة التأثــر العامليــة 
ــزة  ــوده املتمي ــر جه نظ
ــالية ــات الــــ يف التقني

حصــل البنــك املركــزي الســعودي عــى جائــزة التأثــر 
العاملية 2021م )Global Impact Award 2021( التي متنحها 
 )Central Banking Committee( البنــوك املركزيــة  لجنــة 
ــات  ــة يف التقني ــوك املركزي ــة للبن ــا العاملي ــن جوائزه ضم
 Central Banking RegTech( املاليــة والتقنيــات التنظيميــة
Fintech global award &(، ومُتنــح هــذه الجائــزة للمنظــات 
اإلرشافيــة املاليــة املتميــزة، التــي أظهــرت قــدرة حقيقية 
ــة  ــوك املركزي ــع البن ــن مجتم ــر ضم ــكار والتطوي ــى االبت ع

عــى مســتوى العــامل.
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اعتــاد تعديــل تعليــات ترصيــح تجربة 
التقنيـــــــــــــــــــــــةالــــمـالــــــــــــــــــــية

انطالقــا مــن دور هيئــة الســوق  املالية 
ــة،  ــوق املالي ــر الس ــم وتطوي يف تنظي
ــة التغــرات  وحرصــاً منهــا عــى مواكب
العامليــة  األســواق  يف  املســتمرة 
وتطبيــق أفضــل املعايــر واملارســات 
الدوليـــــــــــــة املناســبة، وســعياً منهــا 
ودعــم  جديــدة  منتجــات  تطويــر  إىل 
قطــاع التقنيــة املاليــة )Fintech( يف 
الســوق املاليــة، فقــد أصــدر مجلــس 
الهيئــة قــراره املتضمن باعتــاد تعديل 
تعليــات ترصيــح تجربة التقنيــة املالية، 

وأن يُعمــل بهــا مــن تاريــخ نرهــا.

ترصيــح  تعليــات  تعديــالت  وتهــدف 
تحســن  إىل  املاليــة  التقنيــة  تجربــة 
اإلطــار التنظيمــي ليســتمر يف دعــم 
ابتــكارات التقنية املاليــة )Fintech( يف 

الســوق املاليــة يف اململكــة.
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تطويــــــر السوق املالــية

إنجازات 282021



إدراج مجموعـــــــــــة  مــــن 
ــوق  ــات يف الس الرشكــــ

املاليـــــــــة
تــدرك هيئــة الســوق املاليــة أهميــة 
ــن  ــاء وتكوي ــاة لبن ــة كقن ــوق املالي الس
رأس املــال يف دعــم منــو الــركات 
ــة إىل  ــذا تســعى الهيئ واســتدامتها، ل
الســوق  اإلدراجــات يف  زيــادة وتــرة 
املاليــة ضمــن مســاعي دعــم االقتصاد، 
وتنميــة القطاعــات الجديــدة والواعــدة 

ــا.  ــل له ــوات التموي ــر قن وتوف

ــى  ــة ع ــة باملوافق ــت الهيئ ــث قام حي
العــام  خــالل  رشكــة   20 وإدراج  طــرح 
2021م يف الســوق املاليــة، تضمنــت 8 
رشكات أدرجت إدراج مبارش يف الســوق 
املــوازي )منــو(. لرتفــع عــدد الــركات 
املدرجــة يف الســوق املاليــة إىل 224 

رشكــة.
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تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
مــــع بورصــــــــــــة األوراق 
ــويرسية ــة الس املاليــــــ

وقعــت الســوق املاليــة الســعودية 
وبورصــة األوراق املاليــة الســويرسية 
هــذا االتفــاق يف زيــورخ أثنــاء “الحوار 
املــايل” السعـــــــــودي الســويرسي 
الثالــث. وتــرأس الوفــدان وزيــر املاليــة 
الســـــــــــويرسي أويل مــاورر ونظــره 

الســعودي محمــد الجدعــان.

 تضمنــت أجنــدة االجتــاع بــن الوفديــن 
مناقشــة قضايــا مثــل رقمنــة الخدمــات 
املاليــــــــــــــــــــــــة املســــــــــــــتدامة، 
أســواق  إىل  املتبــــــــــادل  والوصــول 

البلديــن، وإدارة الديــون الســيادية.
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رشاكــة بــن »كلــر ســرتيم« و»إيداع« 
الســعودية  املاليــة  الســوق  لربــط 

بشــبكة مســتثمري »كلــر ســرتيم«

ــداول  ــد الت ــا بع ــات م ــزود خدم ــريم«؛ م ــر س ــت »كل قام
الســوق املاليــة  بربــط  األملانيــة،  البورصــة  ملجموعــة 
ــز  ــة مرك ــع رشك ــط م ــاء رواب ــرب إنش ــبكتها ع ــعودية بش الس
إيــداع األوراق املاليــة »إيداع«، لتيســر دخول املســتثمرين 
الدوليــن للســوق املاليــة الســعودية. ويســمح ذلــك 
ــداول  ــول إىل ت ــن بالوص ــريم« املؤهل ــر س ــالء »كل لعم

ــا. ــتثار فيه ــعودية واالس الس
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القطــاع  تطويــر  برنامــج 
املــايل يقــوم بأطــاق 
مؤمتــر "حــوارات القطــاع 

املــايل"

ــا  ــم القضاي ــر أه ــش املؤمتـــــــــ ناق
املاليــة واملتغيـــــــــــــــرات الحاليــة 
ــتقبلية والتحديــــــــــــــات  واملســـــ
وموضــوع  والعامليــة  اإلقليميــة 
الحيــاة  جــودة  وتحســن  االســتدامة 
واملــوارد  البيئـــة  وحايـــــــــــــــة 
حيــث  الــرشكات.  وعــامل  الطبيعيــة 
مــن  بتنظيــم  املؤمتــر  هــذا  عقــد 
رشكاء برنامــج تطويــر القطــاع املــايل 
)وزارة املاليــة، البنـــــــــــك املركــزي 
ــعودي، هيئة السوق املالية(. الســـــ
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ســـــــوق أدوات الديــــــــن

إنجازات 332021



إدراج وتــداول أدوات الديــن الحكوميــة 
الســعودية  املاليــة  الســوق  يف 
بقيمة إجالية تبلغ 108,753,651,000  

ــعودي. ــال س ري

أعلنــت الســوق املاليــة الســعودية )تــداول( املوافقــة 
ــة إلدراج أدوات  ــن وزارة املالي ــة م ــات املقدم ــى الطلب ع
الديــن الصــادرة عــن حكومــة اململكــة العربيــة الســعودية 
ــة  ــد اإلدراج بقيم ــاً لقواع ــك وفق ــام 2021م وذل ــالل الع خ
ــة  ــعودي. مفصل ــال س ــغ 108,753,651,000 ري ــة تبل إجالي

كاآليت:

إدراج أدوات ديــن حكوميــة مــن فئــة 
جديدة بقيمة إجاليــــــة تبلـــــــــــغ  
52,924,487,000 ريال سعــــودي.

إدراج أدوات ديــن حكوميــة مــن فئــة 
ســبق إدراجها بقيمــة إجالية تبلغ 

55,829,164,000  ريال سعــودي.
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ارتفــــــاع حجــم محفظــة 
ــيادية  ــن الســـــ الديـــــــــــ
ــي  ــمملكة بحوالــــــــ للـــــ
ريــال لتصــل  85 مليـــــــار 
ريــال: مليــــــار   938 إىل 
حجــم  ارتفــع  2021م  عــام  خــالل 
 85 بحــوايل  العــام  الديــن  محفظــة 
مليــار   938 إىل  لتصــل  ريــال  مليــار 
ريــال، أي مــا يعــادل %29.2مــن الناتــج 
ــة  ــع مقارنً ــايل املتوق ــي اإلج املح
بـــ %32.5 لعــام 2020م، ومــن املتوقع 
أن تنخفــض نســبة الديــن إىل الناتــج 
املحــي اإلجــايل إىل %25.9، نتيًجــة 
والزيــادة  الديــن  مســتويات  لثبــات 
ــي  ــج املح ــم النات ــة يف حج املتوقع
ــان  ــب بي ــام 2022م بحس ــايل لع اإلج
للعــام  للدولــة  العامــة  امليزانيــة 

2022م. املــايل 

بقيمــة تقــارب 125 مليار ريــال.. "املركز 
عــن  يعلــن  الديــن"  إلدارة  الوطنــي 
ــام  ــل للع ــة التموي ــذ خط ــال تنفي اكت

2021م:

أعلــن املركــز الوطنــي إلدارة الديــن يف ديســمرب املــايض 
عــن اكتــال خطــة االقــراض الســنوية للعــام 2021م بقيمة 
وصلــت إىل 125 مليــار ريــال، كانــت نســبة التمويــل املحــي 
ــدويل 39.5%  ــل ال ــبة التموي ــت نس ــا بلغ ــا %60.5 في منه

مــن إجــايل الخطــة.
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الديــن يصــدر  الوطنــي إلدارة  املركــز 
مليــار   1.5 بقيمــة  ســيادية  ســندات 
يــورو بأكــر رشيحــة عائــد ســلبي خــارج 

األورويب االتحــاد 

أعلــن املركــز الوطنــي إلدارة الديــن االنتهــاء مــن اســتقبال 
الثــاين  الــدويل  إصــداره  عــى  املســتثمرين  طلبــات 
ــة  ــة اململك ــج حكوم ــن برنام ــورو ضم ــة الي ــندات بعمل للس
ــن، ويف  ــدار أدوات الدي ــدويل إلص ــعودية ال ــة الس العربي
خطــوة تاريخيــة غــر مســبوقة، فقد قــام املركز باســتغالل 
الفرصــة لدخول الســوق اليــورو األورويب )ثاين أكرب ســوق 
ــد  ــن بعائ ــدار أدوات دي ــي( بإص ــدوالر األمري ــوق ال ــد س بع
ــارج دول  ــالب خ ــدرت بالس ــة أص ــرب رشيح ــون أك ــلبي. ليك س

االتحــاد األورويب.

ووصــل املجمــوع الــكي لطلبــات االكتتــاب أكــرث مــن 5 مليــار 
3 أضعــاف  يــورو حيــث تجــاوزت نســبة التغطيــة أكــرث مــن 
إجــايل اإلصــدار. وقــد بلغ إجــايل الطــرح 1.5 مليار يــورو )ما 
يعــادل 6.83 مليــار ريــال ســعودي( مقســمة عــى رشيحتــن 

كــا يــي :

و نصــف مليــار يورو )ما يعادل 2.28 مليار ريال ســعودي( 
لســـــــــندات    9  سنــــــوات استحقــــــاق العـــام 2030م

ــعودي(  ــال س ــار ري ــادل 4.55 ملي ــا يع ــورو )م ــار ي  1 ملي
ــام 2024م ــاق العــ ــوات استحقــــ ــندات 3 سنـــــــ لســــ
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ــٍة تجـــــــــاوزت بقيمــــــــــــ
 33.48 مليــــــــــــار ريــال.. 
ــي  ــز الوطنــــ "املركـــــــــــ
إلدارة الديــــــــــن" يكمــل 
ثانــــــــــــي عمليـــــــــــــــــة 
إعــــــــــــــــــادة رشاء مبكــر 
تقــوم بهــــــــا اململكــة
متكــن املركــز مــن إمتــام ثــاين عمليــة 
رشاء مبكــر لجــزء مــن ســندات وصكــوك 
بقيمــة  2022م  عــام  خــالل  مســتحقة 
تجــاوزت 33 مليــار ريــال وإصــدار صكــوك 

ــا. ــة مقابله حكومي

وتعــد هــذه العمليــة إحــدى مبــادرات 
التــي  الديــن  إلدارة  الوطنــي  املركــز 
تهــدف إىل توحيــد اإلصــدارات املحليــة 
إصــدار  برنامــج  إطــار  ضمــن  للُمصــدر 
الصكــوك بالريــال الســعودي. وتعتــرب 
هــذه الخطــوة هــي املرحلــة الثانية من 
ــدأت يف عــام  ــادرة التــي ب مراحــل املب
2020م، والتــي ســيتبعها مراحــل أخرى 
اإلصــدارات  كامــل  توحيــد  إىل  وصــوالً 
حامــي  لجميــع  والســاح  املحليــة 
االســرداد  مــن  باالســتفادة  الصكــوك 
برنامــج إصــدار  الزكــوي املطبــق يف 

الســعودي. بالريــال  الصكــوك 

اســتمراراً  املبــادرة  هــذه  تعــد  كــا 
للجهــود التــي يبذلهــا املركــز لتعزيــز 
الســوق املحليــة، ومواكبــة تطــورات 
ارتفــاع  يف  انعكســت  التــي  الســوق 
حجــم التــداوالت يف الســوق الثانويــة، 
يف  املركــز  لــدور  تفعيــٌل  أنهــا  كــا 
الحكوميــة  الديــن  التزامــات  إدارة 
وضــان  املســتقبلية،  واالســتحقاقات 
الديــن  أســواق  إىل  اململكــة  وصــول 
بســعر عــادل، ولتتكامــل الجهــود مــع 
املاليــة  لتعزيــز  األخــرى  املبــادرات 
املتوســط  املــدى  عــى  العامــة 

والطويــل.
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عــى  الثانيــة  للمـــــــــرة 
التــــــــــــــــوايل ، املركــز 
الوطنــــــــي إلدارة الديــن 
يتــوج بجائــزيت "جلوبــال 
ــال" لجوائــز  كابيتـــــــــــــــــ
الســندات للعــام 2021م

العربيــة  للملكــة  وطنــي  بإنجــاز 
الســعودية، تّوج املركــز الوطني إلدارة 
كابيتــال"  "جلوبــال  بجائــزيت  الديــن 
لجوائز الســندات للعــام 2021م بوصفه 

"أفضل مصـدر ألدوات الديـن يف 
األســـــــــــواق النــــــاشــــــئة"

"أفضــل مصــدر ســيادي ألدوات 
الديــن يف الشــــرق األوســـــط"

و

38

برنامج تطوير القطاع املايل

إنجازات 2021



تصنيــف  تؤكــد  "موديـــــــــز"  وكالــة 
 "A1" اململكـــــــــة االئتمــــــــــاين عنــــد
مع تعديــــــل النظرة املســـــــــــتقبلية 
ــتقرة مــن ســلبية إىل مســـــــــــــــــــــــــ
ــا  ــز" يف تقريره ــاين "مودي ــف االئت ــة التصني ــدت وكال أك
 "A1" االئتــاين للمملكــة العربية الســعودية تصنيفهــا عند
مــع تعديــل النظــرة املســتقبلية مــن ســلبية إىل مســتقرة 
مقارنــة بتقريرهــا الــذي نرشتــه يف شــهر يونيــو 2021م. 
وتوقعــت الوكالــة عــودة االقتصــاد الســعودي إىل النمــو 
ــز يف  ــب العج ــص نس ــع تقلّ ــام 2021م، م ــايب يف ع اإليج
املاليــة العامــة يف عــام 2021م، مصاحبــة لتقلــص يف 

مســتوى حجــم الديــن عــى املــدى املتوســط.

وأشــادت الوكالــة باتســاق اململكة يف سياســاتها املاليــة بغض النظر عــن ارتفاع 
وانخفــاض أســعار النفــط. وتشــر النظرة املســتقبلية املســتقرة إىل أنــه باإلضافة 
إىل التعــايف االقتصــادي نتيجــة الخــروج مــن جائحــة )كوفيد- 19(، وتحســن أســعار 
ــاً مبــا يكفــي لدعــم  النفــط يظــل املركــز املــايل وصــايف األصــول الخارجيــة قويّ
ــل  ــية للتعدي ــز األساس ــد الركائ ــأن أح ــة ب ــارت الوكال ــا وأش ــاين. ك ــف االئت التصني
يف النظــرة املســتقبلية هــو التــزام الحكومــة باإلصالحــات املاليــة عــى املــدى 
املتوســط، مبــا يف ذلــك برنامــج االســتدامة املاليــة والــذي يهــدف إىل تعزيــز 
االنضبــاط املــايل وتحســن فعاليــة إدارة املاليــة العامــة ودعــم إعــادة بنــاء 
ــرة  ــالل الف ــج خ ــاهم الربنام ــد س ــة. وق ــد املالي ــز القواع ــد ركائ ــات كأح االحتياطي
2015م - 2020م يف منــو اإليــرادات غــر النفطيــة بنســبة تتجــاوز %18 مقارنــة 
بنســبة %10 يف 2015م، كــا خفــض النفقــات األوليــة والتــي ال تشــمل خدمــة 

ــبة %53 يف 2020م. ــبة %56 إىل نس ــن نس ــن م الدي
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وكالــة "فيتش" تؤكــد تصنيف اململكة 
االئتــاين عنــد )A( مــع تعديــل النظــرة 
ــلبية( إىل  ــن )ســــ ــتقبلية مــــــ املســـ

)مستــــقرة(

االئتــاين  التصنيــف  وكالــة  أكــدت 
 15 الخميــس  يــوم  مســاء  "فيتــش" 
يوليــو 2021 تصـــــــــــنيفها االئتاين 
للمملكــة العربيــة الســــــــعودية عنــد 
)A( مــع تعديــل النظــرة املســتقبلية 
ــون  ــتقرة(. لتك ــلبية( إىل )مس ــن )س م
اململكــة ضمــن الــدول القليلــة يف 
تعديــل  مــن  متكنــت  التــي  العــامل 
ــا  ــتقبلية لتصنيفه ــرة املســ النظـــــــ
االئتــــــــاين بإصالحاتهــا االقتصاديــة 
ــة  ــواء جائح ــبة الحت ــا املناس وإجراءاته
ــا. ــن تداعياتهــــــــــ ــد م ــا والح كورون
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وزارة املاليــة واملركــز الوطنــي إلدارة 
الدين يوقعـــــان اتفاقية مـــع مـصـــرف 
الراجحــــــــــي النضامــه إىل برنامـــــــج 
املتعاملــن األوليــن بــأدوات الديــن 

الحـــكومية

وقَّعــت وزارة املالية واملركــز الوطني 
مــرف  مــع  اتفاقيــة  الديــن  إلدارة 
أويل  كمتعامــل  لتعيينــه  الراجحــي 
بــأدوات الديــن الحكوميــة يــوم األحــد 7 
محــرم 1443هـــ املوافــق 15 أغســطس 
ــاض،  ــة بالري ــر وزارة املالي 2021م مبق
لينضــم بذلــك مــرف الراجحــي إىل 
ســبق  التــي  املاليــة  املؤسســات 
املتعاملــن  برنامــج  إىل  انضامهــا 

ــم: ــن وه األولي

البنــــك الســعودي الريطاين 
)ســاب( البنــــك األهــــيل السعــــودي 

مرصف األنـــــامءبنـــــك الجزيـــرة
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وكالـــــــــــــة اس أند يب تحدث تقريرها 
االئتــاين للســعودية عنــد "A-" مــع 

نظــرة مســتقبلية مســتقرة

ــاين  ــف االئت ــة التصني ــت وكالـــــ حدث
ــاين  ــا االئتــــــ ــد يب تقريرهـــ اس أن
للمملكــة العربيــة الســعودية، مؤكــدًة 
تصنيفهــا للمملكــة الــذي نرشتــه يف 
مــع   "-A" عنــد  2021م  مــارس  شــهر 
ــت  ــتقرة. وتوقع ــتقبلية مس ــرة مس نظ
ــعودي  ــاد الس ــودة االقتص ــة ع الوكال
2021م،  يف  اإليجــايب  النمــو  إىل 
وعـــــودة مستوى الحســـاب الجـــاري 
إىل الفائــــــض مــــــــع تقليــص نســب 
يف  العامــة  املاليــة  يف  العجــز 
عـــــــــام 2021م، وانتعــاش النشــاط 
االقتصادي غر النفطـــــي يف الربـــع 
الثاين مــن عام 2021، مــع تطورات يف 
عــدد مــن القطاعــات مبجــال العقــارات 
والتصنيــع وتجــارة الجملــة والتجزئــة 

واملطاعــم والفنــادق.
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صكــوك حكومة اململكـــــة العربيــــــــــة 
الســـــــــــــعودية املقومــــة بـــــالريال 
الســـــــــــــعودي تنضــم إىل مــــــؤرش 
"فوتــي راســل" العاملــي الخــاص 
بالسندات الســـــيادية ألســواق الدول 

)FTSE EMGBI( الناشــــــــئة

وزارة املاليــة واملركــز الوطنــي إلدارة 
الديــن يرحبــان بإعــالن فوتــي راســل 
العاملــي  املــزود   ،)FTSE Russell(
الخميــس  للمــؤرشات، مســاء أمــس 
املوافــق 30 ســبتمرب 2021م انضــام 
العربيــة  اململكــة  حكومــة  صكــوك 
ــال  ــة بالري ــة املقوم السعوديـــــــــــ
الســعودي إىل مؤرشهــــــا العاملــي 
ــواق  ــيادية ألس ــندات الس ــاص بالس الخ
ــك  ــئة )FTSE EMGBI( وذل ــدول الناش ال
ــل 2022م. ــهر أبري ــن شــــــــ ــداء م ابت
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وزارة املاليــة واملركــز الوطنــي إلدارة 
الديــن يوقعــان مذكــرات تفاهــم مــع 
ــأن  ــة بش ــة دولي ــات مالي ــع مؤسس أرب
انضامهــــا إىل برنامج املتعاملـــــن 
األولين بـــــــــأدوات الـــــدين الحكومية 

املحليــة

وقَّعــت وزارة املالية واملركــز الوطني 
ــع كل  ــم م ــرات تفاه ــن مذك إلدارة الدي
 )ParibasBNP( باريبــا  يب  أن  يب  مــن 
 )Citi( املرفيــة  ســيتي  ومجموعــة 
 )Goldman Sachs( وغولدمــان ســاكس
وجــي يب مورجــان )J.P. Morgan( تزامناً 
مــع مؤمتر مبادرة مســتقبل االســتثار 
الــذي يعقــد يف مدينــة الريــاض خــالل 
هـــ   1443 األول  ربيــع   20-22 الفــرة 
املوافــق 28-26 أكتوبــر 2021م. وتأيت 

هــذه الخطــوة لدراســة إمكانيــة

انضــام تلــك املؤسســات كمتعاملــن 
الحكوميــة  الديــن  بــأدوات  أوليــن 
املتعاملــن  برنامــج  يف  املحليــة 
األوليــن. وقــد وقــع املذكــرات مــن 
جانــب وزارة املاليــة معــايل رئيــس 
اللجنــة التوجيهيــة األســتاذ عبدالعزيــز 
ــي إلدارة  ــز الوطن ــن املرك ــح، وم الفري
التنفيــذي  الرئيــس  ســعادة  الديــن 
املدينــي،  هــاين  األســتاذ  املكلــف 

املاليــة. املؤسســات  وممثلــو 
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التنظيمــــــــات يف القطاع 
املــايل

إنجازات 452021



البنــــــــــــك املركـــــــــزي 
الســـــعودي يعلن متديد 
برنامــج تأجيــل الدفعــات 
ــة إضافيـــة ملدة سنـــــــــ

الســعودي  املركــزي  البنــك  يُعلــن 
متديــد فــرة برنامــج تأجيــل الدفعات 
Deferred Payment Program أحــــد 
ــل  ــم متوي ــزي لدع ــك املرك ــج البن برام
ــدة  ــنة 2021م؛ م ــاص - لس ــاع الخ القط
ثاثــة أشــهر إضافيــة مــن تاريــخ 1 ينايــر 
2022م وذلــك  31 مــارس  2022م إىل 
الصغــر  املتناهيــة  للمنشــآت  دعــامً 
والصغــرة واملتوســــــــطة، التــي مــا 
زالــت متأثــرة مــن اإلجــراءات االحرازيــة 
املتخــذة ملواجهــة جائحــة فــروس 
كورونــا وفقــاً لتقييــم جهــات التمويل.

ــود  ــدد العق ــر، أن عـــــــــ ــر بالذك الجدي
تأجيــل  برنامــج  مــن  املســـــــــتفيدة 
الدفعـــــــــــات منــذ انطاقـــه يف 14 
تاريخــه  حتــى  2020م  مـــــــــــــارس 
بلغــت  فيــام  عقــد،  آالف   107 تجــاوز 
لتلــك  املؤجلــة  الدفعــــــــات  قيمــة 
ريــال. مليـــــــــــار   181 نحــو  العقــود 
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الســعودي  املركــزي  البنــك  أصــدر 
"سياســة املرفيــة املفتوحــة"، التي 
يف حــال تطبيقهــا ســوف متكــن عمالء 
البنــوك مــن إدارة حســاباتهم البنكيــة، 
ومشــاركة البيانــات بشــكل آمــن، حيــث 
ــاح للعمــالء الســاح للطــرف الثالــث  يت
ــول إىل  ــات بالوص ــزودي الخدم ــن م م
ــن  ــه م ــة ب ــة الخاص ــات البنكي املعلوم
وواضحــة،  رصيحــة  موافقــة  خــالل 
ناحيــة أخــرى ميكــن للعمــالء  ومــن 
املنتجــات  أفضــل  مــن  االســتفادة 
والخدمــات املاليــة بــدءاً بدمــج جميــع 
الحســابات يف لوحــة تحكــم واحــدة، 
ــة  ــر سالس ــاط أك ــاد أمن ــاء بإيج وانته

يف األنشــطة املرفيــة اليوميــة.

و تتســق املرفيــة املفتوحــة مــع 
أهــم األهــداف اإلســراتيجية املنبثقــة 
2030، وبرنامــج  مــن رؤيــة اململكــة 
ومتكــن  املــايل،  القطــاع  تطويــر 
ــو  ــم من ــن دع ــة م ــات املالي املؤسس
القطــاع الخــاص، مــن خــالل فتــح املجال 
أمــام جهــات جديــدة لتقديــم الخدمات 
ــاد  ــز االقتص ــة إىل تعزي ــة، إضاف املالي

ــي. الرقم

يصــدر   الســعودي  املركــزي  البنــك 
"سياســـــــــة املرصفـــــية املفتوحــة"
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موافقــة مجلــس الــوزراء 
عــى تعديــل بعــض مــواد 
نظام مراقبـــــــــة رشكات 
التأمــــــن التعــــــــاوين

صــدور قرار مجلــس الــوزراء باملوافقة 
نظــام  مــواد  بعــض  تعديــل  عــى 
التعــاوين،  التأمــن  رشكات  مراقبــة 
رقــم  امللــي  باملرســوم  الصــادر 
حيــث  2/6/1424هـــ.  وتاريــخ  )م/32( 
أن  املركــزي  البنــك  محافــظ  أوضــح 
هــذه املوافقــة تــأيت ضمــن الجهــود 
املســتمرة؛ لدعم اســتدامة واســتقرار 
املراكــز  وتعزيــز  املــايل،  القطــاع 
ودعــم  التأمــن،  لــرشكات  املاليــة 
اإلرشاف والرقابــة عــى قطــاع التأمن. 
حيــث ســتعزز هــذه التعديــالت مــن دور 
البنــك املركــزي يف حفــظ حقــــوق 
واملســـــتفيدين  لهـــــم  املؤمــن 
ــل  ــذا التعدي ــأيت ه ــتثمرين. وي واملس
مــع  الســابق  النظــام  مقارنــة  بعــد 
أفضــل املارســات يف عــدد مــن دول 
مــن  وغرهــا  العرشيــن،  مجموعــة 

الــدول الرائــدة يف مجــال التأمــن.
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إصــدار قواعـــــد مارســة 
نشـــــــــــاط التمويــــــــــل 
ــن ــي بالديـــــــ الجاعــــــــ

صــدور قواعد مارســة نشــاط التمويل 
الجاعــي بالديــن، والتــي تهــدف إىل 
ــوع  ــذا الن ــص له ــكام الرخي ــم أح تنظي
ــات، وتنظـــــــيم مزاولتها  من الرشكـــ
ــب الصالحيات  ألنشطتها، وذلك حســــــ
املمنوحــة للبنــــــــك املركزي مبوجب 
أحــكام نظام مراقبــــة رشكات التمويل.
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اكتال اندمــــــــــاج رشكتــــــي تأمـــن

تكريــم رئيــَي مجلــَي إدارة رشكتي 
و  تعــاوين"  تكافــل  "الجزيــرة 
"ســوليدريت الســعودية للتكافــل" 
بعــد نفــاذ عمليــة اندماجهــا مؤخــراً، 
التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور  وذلــك 
للرشكــة الدامجــة. ويعــّد هــذا االندمــاج 
الثالــث الــذي يشــهده قطــاع التأمــن 
بعــد تنظيمــه، حيــث ســبقه اندمــاج 
مــع  التعــاوين  للتأمــن  والء  رشكــة 
رشكــة متاليــف واملجموعــة األمريكيــة 
الوطنــي  العــريب  والبنــك  الدوليــة 
للتأمــن التعــاوين، واندمــاج رشكــة 
ــع  ــاوين م ــن التع ــج للتأم ــاد الخلي اتح
ــاوين. ــن التع ــة للتأم ــة األهلي الرشك
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املوافقـــــــــة  الكرمية عــى نظـــــام 
املدفوعـــــــــــــــــــات وخدماتهـــــــــــــــا

حــرص  متثّــل  املوافقــة  هــذِه  إن 
القيــادة عــى دعــم تطــور القطــاع 
ــتقراره  ــى اس ــة ع ــايل واملحافظ امل
ــن  ــث مُتّك ــه، حي ــالت في ــة التعام وعدال
ــزي  ــَك املرك ــام البن ــذا النظ ــكاُم ه أح
ــات  ــة الصالحي ــن مارس ــعودي م الس
قطــاع  عــى  واإلرشافيــة  الرقابيــة 
املدفوعــات يف اململكــة وفــق أفضل 
ــزز  ــا يع ــة، ومب ــات الدولي املارســــــ
االلتــزام باملعايــر ذات العالقــة، كذلك 
ــايل يف  ــاع امل ــاهمة القط ــم مس دع
توفــر خدمــات املدفوعــات مــن خــالل 
ــيع  ــة، وتوس ــات املالي ــف التقني توظي
ــاع  ــن القط ــه م ــاركن في ــدة املش قاع

الخاص. 
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الســيراين  األمــن  برنامــج  اختتــام 
الثالثــة بنســخته   )Secure(

يهدف برنامج األمن الســيرباين )Secure( إىل تدريب وتأهيل 
مجموعــة مــن الكــوادر الوطنية يف مجال األمن الســيرباين 
للعمــل يف القطــاع املــايل، حيــث احتــوى الربنامــج عــى 
ــرباء  ــد خ ــى ي ــي ع ــق عم ــب وتطبي ــي، وتدري ــل علم تأهي
عامليــن يف هــذا املجــال، إضافــة إىل التدريــب عــى رأس 
العمــل، واملشــاركة يف حلقــات نقــاش، والعمــل عــى 

مشــاريع جاعيــــة، وتقديــــــم عــــــرض يعكس تجربتهم.

ــوا  ــًة، خضع ــاً ومتدرب ــج 21 متدرب ــارك يف الربنام ــد ش وق
ــة  ــن اململك ــهر ب ــتة أش ــدة س ــتمر مل ــف اس ــب مكث لتدري
العربية الســعودية والواليــات املتحدة األمريكية، واشــتمل 

عــى أربعــة مســارات رئيســة، هــي:

 )Secure( ــيرباين ــن الس ــج األم ــارة إىل أن برنام ــدر اإلش تج
يســاهم يف بنــاء كــوادر مؤهلــة، وصناعــة جيــل واعــد 
مــن املختصــن الســعودين يف مجــال األمــن الســيرباين 
للقطــاع املــايل، مــا يجعلهــم قادريــن عــى املســاهمة 
يف حايــة هــذا القطــاع الحيــوي، وقيادة أمــن املعلومات 

نحــو التميــز واالبتــكار.

ــار الدفـاع والحــامية ــوم واختب الهج
االختـــــــــــــــــراق

ــة  ــة التحتي البنيــــ
ــة والهيكلـــــــــــــ

ــة وإدارة  الحوكمــ
ــاطر املخــــــــــــــ
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ــعودي يصــدر  البنــك املركــزي الســـــــ
تقنيــة  لحوكمــة  التنظيمــي  الدليــل 
املعلومــات يف القطــاع املــــــــايل

الســعودي  املركــزي  البنــك  أصــدر 
تقنيــة  لحوكمــة  التنظيمــي  الدليــل 
ــات  ــن مؤسس ــدد م ــات يف ع املعلوم
القطــاع املــايل باململكــة )البنــوك 
واملصــارف املحليــــــــة، واملدفوعات 
ــات  ــعودية، ورشكات املعلوم الســـــــ
االئتانيــة(، وذلــــــــــــك اســتناداً إىل 
الصالحيــات املنوطــة بالبنــك املركــزي 
مبوجــب نظامــه، الصــادر باملرســوم 
 /  11 وتاريــخ   )36  / )م  رقــم  امللــي 
04 / 1442هـــ، واألنظمــة األخــــرى ذات 
ــد  ــدف إىل تحدي ــذي يه ــة؛ وال العالق
ــة  ــة بتقني ــر املتعلق ــة املخاط ومعالج
املعلومــات بشــكل فّعـــــــال للقطــاع.

ــم  ــزي، يف تعمي ــك املرك ــح البن وأوض
ــة  ــات املالي ــك املؤسس ــه إىل تل موج
العاملــة يف اململكــــــــة؛ أن إصــــدار

هــذا الدليــل يــأيت انطالقــا مــن حرصــه 
عــى تحســن مســتوى املارســات 
املتعلقــة بحوكمــة تقنيــة املعلومــات 
وذلــك  التقنــي،  التطــور  ظــل  يف 
ــة يف  ــط فّعال ــاد ضواب ــالل إيج ــن خ م
ــة  ــة لألنظم ــى التحتيــ ــر البنــــــ تطوي
والتطبيقــات؛ لضــــــــــان االســتخدام 
املعلومــات  تقنيــة  ملــوارد  األمثــل 
إضافــة  املاليــة،  املؤسســات  يف 
إىل تقليــل مخاطــر تقنيــة املعلومــات 
ــاً  ــئة. الفت ــات الناش ــورة والتقني املتط
يف هــذا الصــدد إىل أنــه يتعــّن عــى 
املؤسســات املاليــة املعنيــة مبوجــب 
تقنيــة  لحوكمــة  التنظيمــي  الدليــل 
ــا ورد فيــه. املعلومــات االلتــزام مبــــ
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والقواعــد  اللوائــح  وتعديــل  تطويــر 
1/2 املاليــة  للســوق  املنظمــة 

ــة يف  ــة املبذول ــوق املالي ــة الس ــود هيئ ــتمراًرا لجه اس
تطويــر الترشيعــات وتحســن البيئــة التنظيميــة بهــدف 
تعزيــز االســتقرار يف الســوق املاليــة، عملــت الهيئــة 
خــالل العــام 2021م عــى تنفيــذ مجموعــة مــن املشــاريع 
املتعلقــة بتطويــر اللوائــح والقواعــد التنظيميــة، تضمنــت 

عــى اآليت: 

اعتــــــــــــــاد تعـــــــديل الئحــــــــــــــــــــة سلوكــــــيات الســــــوق

وااللتزامــات  املاليــة  األوراق  طــرح  قواعــد  تعديــل  اعتــاد 
املســتمرة وقامئــة املصطلحــــــــات املســتخدمة يف لوائـــــــــح 

ــواعدها ــية وقــــ ــوق املالــــــ ــئة الســــــــ هيــــــــ

اعتاد تعديل القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة

اعتــاد الئحــة صناديــق االســتثار والئحــة صناديــق االســتثار 
العقاري وقامئة املصطلحات املســتخدمة فــــي لوائح هيئـــــــة 

الســـــــــوق املاليــــــــة وقواعدها
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والقواعــد  اللوائــح  وتعديــل  تطويــر 
2/2 املاليــة  للســوق  املنظمــة 

اعتمــــاد تعديـــــل القواعـــــــد املنظمة للبيع عى املكشــــوف

اعتمــــــــاد تعديــــــل الئحة إقراض األوراق املالية املدرجــــــــــة

 اعتمــــــــــــــاد تعديــــــــــــــــــــل إجــــراءات الســــوق واملـــركــــز

اعتــاد تعديــل قامئــة املصطلحــات املســتخدمة فـــــي قــــواعد 
الســوق

التقنيــة  تجربــة  تعليــات ترصيــح  تعديــــــــــل  اعتمــــــــــــــــــاد 
ــالية املــ

 اعتاد تعديل التعليات الخاصة بإعالنات الصناديق االستثارية
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مبراكــز  الخاصــة  التعليــات  اعتــاد 
ــة  ــة الدوليـــــــ ــداع األوراق املاليـــ إيـــ
وتفعيــل ربــط مركــز اإليــداع الــدويل 

)كلــر ســرتيم(

ــة  ــوق املالي ــة الس ــس هيئ ــدر مجل أص
عــى  املوافقــة  املتضمــن  قــراره 
إيــداع  مبراكــز  الخاصــة  التعليــات 
األوراق الــــاليــــــــة الدوليـــــــــة. 
حيــث تنظــم هــذه التعليــات إجــراءات 
طلــب الربــط ورشوطــه وحســابات مركــز 
وأحــكام  بالربــط  املتعقلــة  اإليــداع 
عامــة أخــرى. وتهــدف إيــداع مــن خــالل 
ــة  ــر البيئ ــات، إىل تطوي ــذه التعلي ه
التنظيميــة مبــا يتــاىش مــع أبــرز 
كفــاءة  ورفــع  الدوليــة  املارســات 
وجاذبيــة الســــــــــوق املاليــة أمــام 
ــت  ــا أعلن ــب.  كــــ ــتثمرين األجان املس

ــر  ــع »كل ــط م ــل الرب ــن تفعي ــداع ع إي
ســريم«، مزود خدمات ما بعــد التداول 
ملجموعــة البورصــة األملانيــة، لتتيــــح 
ــتفادة  ــن االس ــتثمرين الدولي للمســــ
من خدمــات مركز إيــداع األوراق املالية 
الــدويل )ICSD(. وســيتيح الربــط مــع 
ســريم  كلــر  لعمــالء  إيــداع  مركــز 
الدوليــن إمكانيــة االســــــــــتثار يف 
ســوق الصكــوك والســندات وصناديــق 
املــؤرشات املتداولــة املدرجــة يف 

ــعودية. ــداول الس ت
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إصــدار الدليــل االرشــادي 
ــات  ــول املارســــــــــــــ ح
البيئيـــــــــة واالجتاعـــية 
وحوكـــــمة الـــــــــــرشكات

ــالً  ــعودية دلي ــداول الس ــدرت تــــــ أص
إرشـــــــــادياً بشــــــأن اإلفصــاح عــن 
ــة  ــة واالجتاعي ــات البيئي املارســــــ
وحوكمــة الــرشكات مــن أجــل تعزيــز 
النمــو املســتدام يف اململكــة. يؤكــد 
الدليــل اإلرشــادي عى التزام الســوق 
ــم  ــتمر بدع ــعودية املس ــة الس املالي
الــرشكات املدرجــة، ورفــع مســتوى 
ــة  ــات البيئي ــة املارس ــي بأهمي الوع
واالجتاعيــة وحوكمــة الــرشكات يف 
ــعودية. ــة الســــ ــوق املاليــــــــ الس
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إعــان صنــدوق االســتثارات العامــة 
ومجموعــة تـــــــداول الســــــعودية عــن 
تأســــــــيس منصـــــــة الرياض الطوعية 
لتــداول وتبـــــادل تأمينــات وتعويضــات 

الكربــــــون

أعلــن صنــدوق االســتثارات العامــة، بالتعاون مــع مجموعة 
تــداول الســعودية، عــن عزمــه تأســيس منصــة الريــاض 
الطوعيــة لتــداول وتبــادل تأمينــات وتعويضــات الكربون يف 
منطقــة الــرشق األوســط وشــال أفريقيــا يف إطــار جهود 

مكافحــة تغــر املنــاخ.

ومبوجــب هــذه املبــادرة، تصبــح املنصــة الوجهــة الرئيســية 
ــل  ــعى إىل تقلي ــي تس ــة الت ــات املختلف ــركات والقطاع لل
انبعاثاتهــا الكربونيــة مــن خــالل رشاء أو بيــع أرصــدة تعويــض 
الكربــون املكافــئ عاليــة الجــودة، التــي تــم التحقــق منهــا 

واملوافقــة عليهــا.
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املنشآت الصغرة واملتوسطة

إنجازات 592021



ــريء  ــتثار الج ــو يف االس %270 من
باململكــة خــال عــام 2021 بإجــايل 2 

مليــار و 55 مليــون ريــال

الصـــــــــادر عــن منصــة  التقريــر  وأكــد 
ببيانـــــات  املتخصصـــــــــة   MAGNiTT
ــركات  ــريء يف الشـــ ــتثار الجـــــــ االس
الركــة  مــن  وبرعايــة  الناشـــــــــئة، 
الســعودية لالســتثار الجــريء التــي 
للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  أسســتها 
ــه  ــآت"، أن ــطة "منش ــرة واملتوس الصغ
عــى الرغــم مــن أن عــام 2020 كان عاماً 
إيجابياً لالســتثار الجــريء يف اململكة 
2021 شــهد تدفقــات أكــرب  إال أن عــام 
ــة  ــتثارات الجريئ ــة االس ــجلت قيم إذ س
وعــدد الصفقــات املنفــذة خــالل العــام 
رقــاً قياســــياً جديــداً وتقدمت اململكة 
مــن املرتبــة الثالثــة إىل املرتبــة الثانية 
األوســط  الــرق  منطقــة  دول  بــن 
إجــايل  حيــث  مــن  أفريقيــا  وشــال 
ــتحوذة  ــريء، مس ــتثار الج ــة االس قيم
عــى %21 من إجــايل قيمة االســتثار 
يف املنطقــة صعوداً من حصة نســبتها 
%15 يف عــام 2020. وكانت نســبة النمو 
املســجلة بــن عــام 2020 و2021 يف 
قيمــة االســتثار الجــريء يف اململكــة 
هــي األعــى بــن أنشــط ثالثــــــــــة دول 

ــة. يف املنطقــــــــ
وقــد ارتفــع عــدد املســتثمرين الذيــن اســتثمروا يف رشكات 
 76 بلــغ  جديــد  قيــايس  مســتوى  إىل  ســعودية  ناشــئة 
مســتثمراً، محققــاً منــواً بنســبة بلغــت %52 مقارنــة بعــام 
2020. وتصــدر قطــاع التقنيــة املاليــة املشــهد مــن حيــث 
عــدد الصفقــات، يف حــن اســتحوذ قطــاع التجــارة اإللكرونية 
يف  الجــريء  االســتثار  قيمــة  مــن  األكــرب  الحصــة  عــى 

ــام 2021. ــالل ع ــودية خ السعــــــــ

كشــف تقرير االســتثار الجــريء يف اململكة أن عــام 2021 
ــار  ــت 2 ملي ــية بلغ ــة قياس ــتثارات بقيم ــذ اس ــهد تنفي ش
و 55 مليــون ريــال يف رشكات ناشــئة ســعودية، محققــاً 
ــن  ــام 2020، يف ح ــة بع ــت %270 مقارن ــبة بلغ ــواً بنس من
منـــــــا عــــــدد الصفقــــــــات يف  الرشكـــات الناشــــــــئة 
السعوديـــة بنسبـــة تجـــــــــــاوزت %54 مقــــــارنة بعام 

ــة. ــي 139 صفق 2020 وبإجالــــــــ
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ــة  ــة العربيـــــــ ــت اململكـــــ حققــ
ــؤرش  ــة 12 يف م ــعودية املرتب السـ
ضمــن  الجــريء  املــال  رأس  توافــر 
أبــرز املــؤرشات الفرعيــة يف تقريــر 
الكتــاب الســنوي للتنافســية العامليــة 
الصــادر عــن مركــز التنافســية العاملي، 
ــرص  ــا لح ــب انعكاس ــذا الرتي ــأيت ه وي
الهيئــة العامــة للمنشــآت الصغــرة 
واملتوســطة "منشــآت" عــى خلــق 
بيئــة تنافســية تشــجع دخــول منشــآت 
جديــدة إىل الســوق ومتكن املنشــآت 
النمــو  مــن  واملتوســطة  الصغــرة 
ــة  ــول التمويلي ــاد الحل ــع، وإيج والتوس
املناســبة والفــــــــــرص االســتثارية، 
ــج  ــاهمتها يف النات ــع مس ــك لرف وذل
يف   35% إىل  اإلجــايل  املحــي 
ــتثار  ــادرة االس ــهمت مب 2030م. وأس
الجــريء التــي أطلقتها "منشــآت" يف 
تقــدم اململكــة يف مــؤرش توافر رأس 
ــا أنهــا تهــدف  املــال الجــريء، خصوًص
الرأســايل  التمويــــــل  تحفيــز  إىل 
للمنشــآت الصغــــــــــرة واملتوســطة 
وريــادي األعــــــــــال، وتعزيــز ســبل 
االســتثار يف املنشــآت الناشــئة خالل 
ــتغالل  ــة، واس ــا املختلف ــل منوه مراح
القــدرات املحليــة مــن خــالل االســتثار 
يف الــرشكات يف املراحــل املبكــرة 
ومراحــل النمــو بهــدف خلــق عوائــد 
ــد  ــق عوائ ــتثمرين وتحقي ــة للمس مالي
اســراتيجية تخــدم منــو االقتصــاد يف 

ــعودية. ــة الس ــة العربي اململك

اململكــة  ترتيــب  تقــدم 
يف مؤرشات التنافســية 

العامليــة
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2,164 منشــآة مســــــــــــــتفيدة مــن 
مبــــــــــــادرة اإلقــــــــــــراض غــــــــــــــــر 

املبـــــــارش

ســاهمت املبــادرة يف خفــض متوســط هامــش 
ــح 8.4%  ــام 2018 لتصب ــن %15 يف ع ــل م التموي

هــذا العــام 

بلــغ إجــاميل مبلــغ التمويــل املمنوح للمنشــآت 
عــر رشكاء املبــادرة 2,359 مليــون ريال 

املنشــــآت  عــدد  و   2,895 العقــود  عــدد  بلــغ 
منشــأة   2,164 أصبــح  املســــتفيدة 

التســهيات  بزيــادة  التمويــل  رشكات  تحفيــز 
ــال  ــار ري ــن 6.4 ملي ــر م ــآت بأك ــة للمنش املقدم
إطــاق  منــذ   83% حــوايل  يعــادل  مــا  وهــو 

املبــادرة

.1

.2

.3

.4
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 5,546 لـــ  متويــات  ريــال  مليــار   10.2
»كفالــة«  عــر  منشــأة 

.1

.2

.3

.4

أصـــدر الرنامــــــج كفـــاالت 
بقيمـــــــــة 10.2 مليــار خــال 
ــن  ــج ع ــام 2021 ونت العـــــــــ
متويــل  الصــادرة  الكفــاالت 
ــار ريــال  بقيمــة 13 مليــــــــــ

ــج  ــن الرنام ــتفاد م اســـــ
خــال عــــــــــــــــــام 2021 
عـــدد 5,546 منــــــــــشأة

ــة  ــج كفال ــقق برنام حــــــ
ــو يف  ــبة %47 من نســــــ
املناطق الرئيســية لعام 
2021 وذلــك حســب عــدد 
ــآت املســتفيدة  املنشــــ
مقارنــة يف العــام 2020 

كفالــة  برنامــج  حقــق 
يف  منــو   180% نســبة 
املناطق الواعـــدة  لعام 
2021 وذلــك حســب عــدد 
ــآت املســتفيدة  املنشــــ
مقارنـــة يف العام 2020
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ــتثار  ــعودية لاس ــة الســـــــ الرشكــــــ
الجــريء تطلــــــــــق منتـــج االســتثار 
يف صناديــق الديــن وصناديــق الديــن 

الجــــــــــريء

الجــريء منتــج  الســعودية لالســتثار  أطلقــت الرشكــة 
الديــن  أدوات  تقــدم  التــي  الصناديــق  يف  االســتثار 
والصناديــق التــي تقــدم أدوات الديــن الجــريء وأيضــاً منتج 
االســتثار يف صناديــق مرسعــات االعــال واســتوديوهات 
ــق  ــن منطل ــات م ــذه املنتج ــأيت ه ــئة، وت ــرشكات الناش ال
ســعي الرشكـــــــــة لســــــــد فجــــوات التمويــل الحاليــة.
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الــــتثقــــــــيف املـــــــايل

إنجازات 652021



البنك املركزي الســــــــــــعودي يطلق 
تطبيــق "مــايل" لتعزيــز الوعــــــــــــــي 
والتمكــــــــن املــــــايل لألطفــــــــــال

أطلــق البنــك املركــزي الســعودي تطبيــق "مــايل" كإحــدى 
ــي  ــز الوع ــة؛ لتعزي ــدة يف اململك ــة الفري األدوات التعليمي
والتمكــن املــايل لألطفــال، وإعــداد جيــل مثقف ماليــاً، يعي 
ــتهدف  ــه. ويس ــاظ علي ــال، ورضورة الحف ــة امل ــدرك أهمي وي
تطبيــق "مــايل" فئــة األطفــال مــن عمــر  8 ســنوات حتــى 
12 ســنة، حيــث يســاعد يف إكســابهم املهــارات الالزمــة 
ــن  ــداً ع ــح، بعي ــه الصحي ــى الوج ــة ع ــم املالي إلدارة موارده
ــز  ــع الركي ــال، م ــع امل ــل م ــة يف التعام ــات الخاطئ املارس
عــى إكســابهم املعــارف واالتجاهــات الصحيحــة املتعلقــة 

ــة. ــة املالي بالثقاف
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برنامــج "تطويــر القطــاع 
رشكــة  يكــرِّم  املــايل" 
سدكو نظيــــــــر جهودها 
فــــي نشــــــــــــر التثقيف 

املــــــــــايل

كــرم مديــر عــام مكتــب برنامــج تطويــر 
القطــاع املايل ســعادة االســتاذ فيصل 

الرشيــف، بالنيابة عــن وزيــــــر املالية
مجموعــة ســدكو القابضة حيــث أطلقت 
مبادراتهــا  ضمــن  "ريــايل"  برنامــج 
املجتمعيــــــــــة لتوجيــه املهــارات 

ــل:    ــال، مث ــرواد األع ــة ل الالزم

٠        إدارة التدفقــــات النــــــــــــــقدية 
والتخطيط املايل

٠  املحاســــبة املســـــؤولة من أجل 
متِكينهــم مـــــــــــن إدارة أعاملهم 

ح بنجا

ومتــت توســعة نطــاق الربنامــج بهــدف 
مســاعدة األعــال الناشــئة يف التغلب 
املاليــة،  والعقبــات  الصعــاب  عــى 
ــع  ــل م ــوات تواص ــط وقن ــر رواب وتطوي
حاِضنــات وُمرسِّعــات األعــال، وغــرف 
اململكــة  داخــل  والصناعــة  التجــارة 
ــال  ــن رواد األع ــاعدة يف متك للمس

ــم. ــاح ألعاله ــبل النج ــر ُس وتيس
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محافــظ البنــك املركــزي الســعودي 
يثّمن جهود "البنوك الســعودية" يف 
تعزيــز الثقافــة املاليــة لــدى العمــاء

مثـّـن معــايل محافــظ البنــك املركــزي الســعودي الدكتــور 
ــة  ــن لجن ــة م ــود املبذول ــارك الجه ــه املب ــن عبدالل ــد ب فه
ــعودية"؛  ــوك الس ــة يف "البن ــة املرفي ــالم والتوعي اإلع
ــة  ــدى كاف ــة ل ــة املالي ــز الثقاف ــرش وتعزي ــة إىل ن الهادف
ــي  ــبة الوع ــع نس ــه، ورف ــف رشائح ــع مبختل ــراد املجتم أف
ماليــاً مــن خــالل التعريــف بالخدمــات واملنتجــات املرفيــة، 
ــا  ــب القضاي ــالت، إىل جان ــك التعام ــن لتل ــتخدام اآلم واالس
عــى  املــريف  بالنشــاط  العالقــة  ذات  واملســتجدات 

ــي. ــي والعامل ــتوى املح املس
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يحصــل  الســعودي  املركــزي  البنــك 
عــى جائــزة أفضــل بنــك مركــزي نظــر 
جهــــــــــــــــــوده املتميزة يف املالية 

اإلســــــامية

منحــت لجنــة جوائــز املاليــة اإلســالمية 
 Global Islamic Finance(- ــة العاملي
املركــزي  البنــك   -  Awards )GIFA
الســعودي جائــزة أفضــل بنــك مركــزي 
ــاهاته  ــر مس ــام 2021م؛ نظـــــــ لع
املتميزة يف املاليــــــة  اإلســـــالمية، 
وذلــك خــالل حفــل تســليم الجوائــز 
الســنوي الحــــادي عــرش، الــذي نُظـّـم 

ــبتمرب 2021م. ــوم 14 س ــاً ي افراضي
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يطلــق  الســعودي  املركــزي  البنــك 
املاليــة  يف  األبحــاث  دعــم  برنامــج 

اإلســامية

الســعودي  املركــزي  البنــك  أطلــق 
املاليــة  يف  األبحــاث  دعــم  برنامــج 
ــم  ــه يف دع ــاهمة من ــالمية؛ مس اإلس
العربيــة  اململكــة  داخــل  الباحثــن 
الســــــــعودية وخارجهــــا، والنهوض 
ــن  ــتفادة م ــي، واالس ــث العلم بالبحــــ

مخرجاتــه.
الربنامــج  أن  املركــزي  البنــك  وأوضــح 
يف  للمملكــة  الريــادي  الــدور  يعــزز 
عامليًــا،  اإلســالمية  املاليــة  قطــاع 
والحـــــــــرص املتواصــــــل مــن البنــــــــك 
البحثيــة؛  املنظومــة  تكامــل  عــى 
املجتمعيــة  ملســؤوليته  منــه  إدراكاً 
املجــال.  هــذا  يف  املحــوري  ودوره 
يف  الربنامــج  هــــــــذا  وسيســــــهم 
اململكــة  رؤيــة  مســتهدفات  تحقيــق 
التــي تعــزِّز املكانــة املعرفيــة   2030
ســيقدم  آخــر  جانــب  ومــن  للمملكــة، 
لتطويــر  للباحثــن  الفرصــة  الربنامــج 
الحلــول واملســاهات العلميــة للرقــي 
بالتطــور النوعــي للاليــة االســالمية.
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البنـــــك املركــــزي الســــعودي يطلق 
ــخة األوىل مــن منصــة البيانــات  النســ

ــة املفتوح

أطلــق البنــك املركــزي الســعودي 
النســخة األوىل مــن "منصــة البيانــات 
عــى  تحتــوي  والتــي  املفتوحــة"، 
اإلحصــاءات واملــؤرشات االقتصاديــة 
واملاليــة والنقديــة للمملكــة. وتــأيت 
التــزام  مــن  كجــزء  الخطــوة  هــذه 
البنــك املركــزي بتوفــر معلومــات 
ــن  ــة للمختص ــة وحديث ــات دقيق وبيان
واملهتمــــــــن، وتحقيـــــــــق أعى 
واالســتفادة  الشــفافية،  مســتويات 
ــة. ــات الدولي ــل املارســـــ ــن أفض م

وتتيــح منصــة البيانات املفتوحــة عدداً 
مــن املزايا؛ منهــا: اســتعراض البيانات 
واملــــــــــؤرشات والرســوم البيانيــة 
مبــــارشة مــن خــالل املنصــة، وتصفــح 
البيانات عى مســتويات تفصيليــــــــة 
واختيــــــــار   ،)Tree Data Structure(
ــؤرشات  ــات وامل ــن البيان ــة م مجموع
مــن مختلــف القطاعــات وعرضهــا يف 
صفحــة واحــدة، كــا متّكــن منصــة 
تحميــل  مــن  املفتوحــة  البيانــات 
ــة  ــغ مختلف ــة بصي ــات املتاح املعلوم
مثــل )Excel وCSV(، وتحديــد الفــرة 
الزمنيــة ودوريــة البيانــات واملؤرشات 
تحمليهــا.  أو  اســتعراضها  املــراد 
ــاً  ــة أيض ــر املنص ــك، توفّ ــب ذل إىل جان
سالســل زمنيــة للبيانــات واملــؤرشات، 
باإلضافــة إىل خاصيــة البحــث الرسيــع.
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ــو  ــاع املــايل هـــ ــر القطـــ ــج تطويـــ برنامـــ
ــا  ــي أطلقهـــ ــة، الت ــج التنفيذي ــد الرام أحـــ
مجلــس الشـــــؤون االقتصاديــة والتنميـــــة، 
لتحقيــق مســـــتهدفات رؤيــة اململكـــــــــة 
تطويــر  إىل  الرنامــج  ويســعى   .2030
القطـــــاع املايل، ليكـــــون قطاعـــــاً ماليـــــاً 
االقتصــاد  تنميــة  لدعــم  وفعــاال  متنوعــاً 
ــه،  ــل فيـــ ــادر الدخ ــع مص ــي، وتنويـــ الوطن
وتحفيز االدخار والتمويــــــــــــل واالســتثامر. 
وســـــيحقق الرنامــج أهدافــه مــن خــال 
دعــم  مــن  املاليــة  املؤسســات  متكــن 
ومتكــن  وتعزيـــــز  الخــاص،  القطــاع  منــو 
التخطيــط املــايل، وضامن إنشـــــاء ســـــوق 
ماليــة متقدمــة دون املســاس باألهــداف 
التــي تهــدف إىل الحفــاظ  االســراتيجية، 

ــايل. ــاع امل ــتقرار القطـــ ــى اســـ ع

املصادر:
الســعودي  املركــزي  والبنــك  املاليــة،  وزارة 
)ســـــاما(، وهيئة الســوق املاليــة، و الهيئة العامة 
للمنشــآت الصغــرة واملتوســطة واملركــز الوطنــي 
إلدارة الديــن، مجموعــة تــداول الســعودية القابضــة، 
، وبلومــربغ، ورويــرز  العامــة لإلحصــاء  والهيئــة 

ــون. ايك
هـــــذا التقريــر تـــــم نــرشه مــن قبــل مكتـــــب 
برنامــج تطويــر القطـــــاع املــايل. لالستفســارات أو 
ــروين ــد  اإللك ــرب الربي ــل ع ــل التواص ــات نأم التعليق

FSDP@mof.gov.sa 

ــع  ــارة املوق ــى زي ــات يرج ــن املعلوم ــد م أو ملزي
ــايل:  الت

www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/fsdp

تنويه:
ــادية  ــة إرش ــات عام ــنوي معلوم ــر الس ــا يف التقري ــار اليه ــات املش ــع املعلوم ــد جمي تع
ــال أو  ــول اكت ــي ح ــح أو ضمن ــكل رصي ــواء بش ــات س ــرارات أو ضان ــدم أيَّ إق ــط وال تق فق
دقــة أو موثوقيــة أو مالءمــة أو توافــر هــذه البيانــات أو املعلومــات أو املــواد ذات الصلــة 
الــواردة يف التقريــر ألي غــرض كان وال يجــوز اســتخدامها لغــرض آخــر غــر االســتخدام 
العــام. وال يتحمــل الربنامــج ـــــ بــأي حــال مــن األحــوال ـــــ تجــاه أيِّ جهــة نتيجــة ألي قــرار أو 
تــرصف أتُِّخــذ أو ســوف يتــم اتخــاذه مــن قبــل تلــك الجهــة بنــاًء عــى املحتــوى الــوارد يف 

هذا التقرير


