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هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم 
على كافة األصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.
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تمهيد
المالــي  النظــام  وتطــور  الرقميــة  الثــورة  أتاحتهــا  عــدة  مســلمات  مجتمعنــا  يعيــش 
العالمــي. غالبيتنــا لديــه حســاب فــي البنــك، وبطاقــة صــراف آلــي، وبطاقــة ائتمانيــة. بعضنــا 
بــات يفضــل التســوق عبــر االنترنــت للوصــول لألســواق العالميــة وقضــاء احتياجاتــه. بعضنــا 
ــاه  ــاء والمي ــر الكهرب ــداد فواتي ــي لس ــي االلكترون ــاب المصرف ــة الحس ــتخدم خدم ــر يس اآلخ
التنميــة االجتماعيــة  بنــك  التجاريــة والبنــوك الحكوميــة )مثــل:  البنــوك  وغيرهــا. تقــوم 
ــت  ــع. وأصبح ــراد المجتم ــن أف ــن م ــروض للمحتاجي ــر الق ــاري( بتوفي ــة العق ــدوق التنمي وصن
الكثيــر مــن الخدمــات الماليــة متاحــة للمنشــآت، والســيما المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 
بالتمويــل،  الخاصــة  التدريبيــة  والــدورات  والبيــع،  الشــراء  منصــات  مثــل  األعمــال،  ورواد 

والقــروض متناهيــة الصغــر. 

ــًا ال  ــا حالي ــي مجتمعن ــات ف ــاك فئ ــأن هن ــم ب ــل تعل ــن ه ولك
تســتطيع فتــح حســاب بنكــي؟ وأن هناك منشــآت ال تســتطيع 
الوصــول إلــى الخدمــات الماليــة، مثــل إصــدار بطاقــة ائتمانيــة 

أو بطاقــة صــراف آلــي؟ 

مـــن  خالـــد  الملـــك  مؤسســـة  تهـــدف 
خالل هذا اإلصـــدار إلى التعريـــف بالفئات 
األقـــل حظاً التي ال تســـتطيع االســـتفادة 
والخدمـــات  المنتجـــات  مـــن  الكاملـــة 
مقترحـــات  وعـــرض  والبنكيـــة.  الماليـــة 
لتمكينهـــم مـــن الحصـــول علـــى هـــذه 
الخدمـــات وبمـــا يؤدي إلى رفع مســـتوى 
اســـتقاللهم  وضمـــان  معيشـــتهم، 
المالـــي، والتقليـــل مـــن فـــرص عوزهم. 
كمـــا نقوم في هـــذا اإلصدار باســـتعراض 
مؤشـــرات الشـــمول المالـــي المتعلقـــة 
امتـــالك  ومعـــدل  واالقتـــراض،  باالدخـــار، 

الثقافة  ومســـتوى  البنكيـــة،  الحســـابات 
الســـعودي.  المجتمـــع  فـــي  الماليـــة 
باإلضافة إلـــى إيضاح الجهـــود الحكومية 
في هـــذا المجال؛ التـــي كان من أهمها 
إطـــالق برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي 
2020 خالل هذا العـــام 2018م، الذي وضع 
الخطـــوط العريضـــة لسياســـة الشـــمول 
المالـــي فـــي المملكة. وتنتهـــي الورقة 
بخمـــس توصيـــات موجهة لعـــدة جهات 
حكوميـــة، تقدم فيها مؤسســـة الملك 
خالـــد رؤيتهـــا عـــن تعزيـــز الحصـــول على 
المـــرأة،  الخدمـــات الماليـــة، لـــكل مـــن: 

القانونيـــة،  الهويـــة  حاملـــي  وغيـــر 
الديـــون،  ســـداد  عـــن  والمتعثريـــن 

والمنظمـــات غيـــر الربحيـــة. 
فـــي  شـــركائنا  مـــع  للعمـــل  ونتطلـــع 
القطـــاع الحكومـــي نحـــو تمكيـــن وصول 
لجميـــع  الماليـــة  والمنتجـــات  الخدمـــات 
المملكـــة  فـــي  والمنشـــآت  الســـكان 
وجـــه  وعلـــى  الســـعودية،  العربيـــة 
الخصوص الفئـــات األقل حظـــاً، ألّن خادم 
تكـــون  أن  يهـــدف  الشـــريفين  الحرميـــن 
المملكـــة »نموذجـــاً ناجحـــاً ورائداً في 

العالـــم علـــى كافـــة األصعـــدة«.
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نظرة عامة
 على الشمولية المالية محلياً وعالمياً

يعانـــي الكثير مـــن األفـــراد والمنشـــآت التجارية من عـــدم القدرة علـــى الوصول 
إلـــى الخدمـــات والمنتجـــات الماليـــة؛ كفتح الحســـابات البنكيـــة أو االســـتثمارية 
أو االقتـــراض أو اســـتخراج بطاقـــة ائتمانيـــة أو القيـــام بتحويل بنكـــي أو الحصول 
علـــى تأميـــن. وبالنظر إلى حجـــم الظاهـــرة عالمياً، فإننـــا نجد بأن هنـــاك حوالي 
)1,٨( مليار شـــخص بالـــغ )+15( حول العالم ليســـت لديهم حســـابات بنكية1.  وفي 
المملكـــة يقـــدر عددهم بــــ )6,9( مليون شـــخص يشـــكلون )٢٨%( مـــن البالغين 
فـــي المملكة. وقد ارتفـــع معدل الذيـــن يملكون حســـابات بنكية حـــول العالم 
مـــن )51%( فـــي ٢011م إلـــى )69%( فـــي ٢017م، وبلغـــت النســـبة فـــي المملكة 

)7٢%( للبالغيـــن من الســـكان٢. 

الهدف الثامن
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والمستدام والشامل للجميع، 

والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع:

8.10       تعزيــز قــدرة المؤسســات الماليــة المحليــة علــى تشــجيع 
والتأميــن  البنكيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة 

ــه. ــيع نطاق ــع، وتوس ــة للجمي ــات المالي والخدم

ــي أو  ــاب بنك ــون حس ــن يملك ــن )15+( الذي ــبة البالغي 8.10.2   نس
حســاب فــي أي مؤسســة ماليــة أخــرى أو لــدى مقــدم 

خدمــات ماليــة متنقلــة.

نحــو  عالمــي  توجــه  هنــاك  فــإن  لذلــك 
مــا  خــالل  مــن  المشــكلة  هــذه  معالجــة 
يعــرف بسياســات الشــمول المالــي، وهــي 
التــي ال تســتطيع  الفئــات  محاولــة إدمــاج 
الخدمــات  اســتخدام  أو  إلــى  الوصــول 
والمنتجــات الماليــة. وقــد تضمــن الهــدف 
المتحــدة  األمــم  أهــداف  مــن  الثامــن 
المتعلــق  2030؛  المســتدامة  للتنميــة 
بتعزيــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل 

*مؤشــر البنــك الدولــي للشــمول المالــي العالمــي )FINDEX( الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي هــو مؤشــر يقــوم بالتعريــف بكيفيــة قيــام البالغيــن )+15( باالدخــار واالقتراض 
وســداد المدفوعــات وإدارة المخاطــر الماليــة ونســبة تملكهــم للحســابات البنكيــة. كمــا يوفــر البنــك الدولــي مــن خــالل المؤشــر قاعــدة بيانــات ألكثــر مــن 140 دولــة حــول 
العالــم، تعتمــد علــى بيانــات المســوح االســتقصائية التــي تــم جمعهــا بالتعــاون مــع مؤسســة جالــوب )Gallup(. وتوفــر قاعــدة بيانــات المؤشــر بيانــات لألعــوام 2011م و2014م 

و2017م، كمــا أن البيانــات متوفــرة للســعودية خــالل الثالثــة أعــوام ســابقة الذكــر، وبلغــت عينــة المســح فــي المملكــة لعــام 2017م )1009( أشــخاص. 

ــات  ــدرة المؤسس ــز ق ــة تعزي ــع، أهمي للجمي
يتيــح  الــذي  بالشــكل  الــدول  فــي  الماليــة 
ــة  ــات المالي ــات والخدم ــم المنتج ــا تقدي له
الفئــات  الســيما  المجتمــع،  فئــات  لجميــع 
األقــل حظــاً، حيــث أن تمكيــن هــذه الفئــات 

االقتصــادي3.   النمــو  يدعــم 
للشــمول  الدولــي  البنــك  مؤشــر  ويعــد 
مــن  بياناتــه  وقاعــدة  العالمــي*  المالــي 
للتعــرف  المرجعيــة  المؤشــرات  أهــم 

ــدول،  ــي ال ــي ف ــمول المال ــة الش ــى درج عل
هــذا  ويقــدم  المملكــة.  ذلــك  فــي  بمــا 
حــول  األبعــاد  متعــددة  قــراءات  المؤشــر 
والقيــام  البنكيــة،  الحســابات  امتــالك 
واالقتــراض  واالدخــار  المدفوعــات  بســداد 
نتائــج  وأثبتــت  الماليــة.  المخاطــر  وإدارة 
الــدول  ترتيــب  لتحســن  أن  المؤشــر  هــذا 
انعكاســات إيجابيــة ومطــردة علــى التقليــل 
مــن الفقــر والجــوع وحالــة عــدم المســاواة4.
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نظرة عامة على الشمولية المالية محلياً وعالمياً

وبالنظر إلى نتائج هذا المؤشر، فإن الفئات التي تعاني من اإلقصاء المالي في معظم دول العالم، هي:

أن  الدولـــي  البنـــك  مؤشـــر  مـــن  ويالحـــظ 
المملكـــة ال تختلف عن االتجاهات العالمية 
الفئـــات  أن  حيـــث  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
التـــي يصعـــب عليهـــا الوصـــول للخدمـــات 
والمنتجـــات الماليـــة هـــي: المـــرأة، ومن 
واألقـــل  العمـــل،  قـــوة  خـــارج  هـــم 
التعليمي  المســـتوى  دخـــالً، وأصحـــاب 
بســـكان  يتعلـــق  فيمـــا  أمـــا  المنخفـــض. 
المناطـــق النائيـــة أو الريفيـــة، فإنهم في 
المملكـــة ال يعانـــون مـــن اإلقصـــاء المالي، 

حيث تصل نســـبة البالغين في الســـعودية 
فـــي  بنكيـــة  حســـابات  يملكـــون  الذيـــن 

   .5)%79( النائيـــة  المناطـــق 
التـــي  األربـــع  الفئـــات  إلـــى  وباإلضافـــة 
مشـــكلة  مـــن  األكبـــر  بالشـــكل  تعانـــي 
عـــدم الشـــمول المالي، فإّن هـــذا اإلصدار 
فـــي  أخـــرى  فئـــات  إلـــى  ينظـــر  ســـوف 
المملكـــة تعانـــي مـــن اإلقصـــاء المالـــي. 
ويرى البنـــك الدولي أن »الشـــمول المالي 
لديهـــم  والشـــركات  األفـــراد  أن  يعنـــي 

إمكانيـــة الوصـــول إلى منتجـــات وخدمات 
ماليـــة مفيـــدة وبأســـعار ميســـورة تلبي 
احتياجاتهـــم- المعامـــالت والمدفوعـــات 
والتأميـــن-  واالئتمـــان  والمدخـــرات 
ويتـــم تقديمهـــا لهـــم بطريقـــة تتســـم 
وتعتقـــد  واالســـتدامة.«  بالمســـؤولية 
الشـــمول  بـــأن  خالـــد  الملـــك  مؤسســـة 
األفـــراد  يتجـــاوز  المملكـــة  فـــي  المالـــي 
والشـــركات ليشـــمل أيضاً المنظمات غير 

الربحيـــة.

1
المرأة

56% من إجمالي 
من ال يملكن 

حسابات بنكية هم 
من النساء

2
األقل دخالً

يشكل أفقر %40 
من األسر حوالي 

نصف الذين ال 
يملكون حسابات 
بنكية حول العالم

3
أصحاب 

المستوى 
التعليمي 
المنخفض
يشكلون %62 

من غير المالكين 
للحسابات البنكية

4
من هم خارج 

قوة العمل
يشكلون حوالي 

النصف 47% من غير 
المالكين للحسابات 

البنكية

5
سكان المناطق 
النائية أو الريفية

من إجمالي من ال يملكن 
حسابات بنكية هم من النساء

%56

ما المنتجات والخدمات المالية؟

فتح الحسابات 
البنكية

االقتراض
استخراج بطاقة 

ائتمانية
التأمينحوالة بنكية

محفظة
استثمارية
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مؤشرات
الشمول المالي في المملكة

الحسابات المصرفية 2017م:

 تصــل نســبة تملــك الحســابات المصرفيــة بيــن البالغيــن إلــى )72%(6  فــي الســعودية ومــن 
المســتهدف الوصــول إلــى نســبة )80%( بحســب برنامــج تطويــر القطــاع المالــي7.

ــت  ــكان )28%(، وتنوع ــي الس ــن إجمال ــة م ــابات مصرفي ــن لحس ــر المالكي ــبة غي ــت نس  بلغ
ــي: ــو التال ــى النح ــة عل ــذه الفئ ــة له ــابات المصرفي ــك الحس ــدم تمل ــباب ع أس

وغيــر  الســعوديين  )مــن  المملكــة  فــي  بنكيــة  حســابات  يملكــون  الذيــن  مــن   8)%13(  
الســعوديين( ال يقومــون باســتخدام هــذه الحســابات، وقــد بلــغ المعــدل العالمــي لهــذه 
الفئــة )20%(، أمــا المعــدل فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع فقــد تصــل إلــى )4%(. ويــدل 
هــذا المؤشــر علــى قلــة الوعــي والثقافــة الماليــة، أو وجــود معوقــات أو اشــتراطات 

تعــوق االســتخدام الكامــل للحســاب المصرفــي. 

ــابات  ــون حس ــن يملك ــعوديين الذي ــب الس ــتخدام أغل ــة** اس ــه المؤسس ــذي أجرت ــتطالع ال ــالل االس ــن خ ــن م ويتبي
ــة: ــهر الماضي ــتة أش ــالل الس ــة خ ــاباتهم المصرفي ــة لحس بنكي

** أجــرت مؤسســة الملــك خالــد اســتطالعاً هاتفيــاً بواســطة مركــز اســتطالعات الــرأي بمركــز الملــك عبــد العزيــز للحــوار الوطنــي فــي شــهر أغســطس 2018م، علــى عينــة 
ممثلــة مــن البالغيــن الســعوديين بلغــت )1151( شــخص، كمــا خضعــت نتائــج المســح للمراجعــة العلميــة.

* تم السماح للمستجيبين باختيار أكثر من سبب ولذلك تتجاوز إجمالي النسب )100%( من خالل مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.

أسباب عدم تملك حساب 
بنكي من إجمالي نسبة غير 

المالكين لحسابات بنكية*

هل قمت باستخدام 
حسابك المصرفي خالل 

6 أشهر الماضية؟

%7%1 %٩7

%2
%٨ %66

%٤7

%1٣

%22

%2٨

لدي حساب بنكي أسباب دينية
لكن موقوف

نعم

ال

عدم الثقة في 
المؤسسات المالية

عدم توفر أموال كافية

وجود حساب مصرفي 
آخر لدى أحد أفراد األسرة

العيش في مكان بعيد 
عن المؤسسات المالية

غياب الوثائق الثبوتية

الخدمات المالية باهظة الثمن
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االدخار 201٨م:

 بلغــت نســبة المدخريــن مــن إجمالــي الســكان فــي الســعودية )44%(، ويدخــر )47%( مــن 
ــدل  ــة مع ــي مقارن ــا يل ــاء )41%(9، وفيم ــن النس ــه بي ــن معدل ــر م ــد أكث ــا يع ــو م ــال وه الرج

ــة 10:  ــدالت الدولي ــع المع ــعودية م ــي الس ــار ف االدخ

 يدخر )14%( فقط من البالغين في السعودية بالبنوك، بينما يقوم )30%( باالدخار خارج البنوك. 

 يفضــل أغلــب الســعوديين االحتفــاظ بأموالهــم فــي حســابات مصرفيــة فــي البنــوك، ثــم بدرجــة أقــل 
فــي جمعيــة ماليــة مــع األصدقــاء والزمــالء11.  

طرق االدخار التي 
يفضلها السعوديون

%٤٤

%٤٤

%71

%٨٣

%11

%7 %7

%1 %٤٨

%٤7 المدخرين من إجمالي 
السكان في السعودية

السعودية

الدول ذات الدخل المرتفع

االحتفاظ به في 
حساب مصرفي لدى 

البنك أو مؤسسة 
مالية

االنضمام إلى جمعية 
مالية مع األصدقاء أو 

الزمالء )نادي توفير 
جماعي( االحتفاظ به لدى أحد 

أفراد األسرة أو صديق
االحتفاظ بالمال نقداً 

في مكان خاص وآمن 
في المنزل

االحتفاظ به لدى 
شخص خارج األسرة

الدول ذات الدخل المنخفض

المدخرين 
من الرجال 

في 
السعودية

مؤشرات الشمول المالي في المملكة

مقارنة معدل االدخار في 
السعودية مع المعدالت الدولية:

%٤1
المدخرين 

من النساء 
في 

السعودية

* تم السماح للمستجيبين باختيار أكثر من سبب ولذلك تتجاوز إجمالي النسب )100%( من خالل مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.
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االقتراض 201٨م:

 حســب نتائــج اســتطالع مؤسســة الملــك خالــد، فقــد بلغــت نســبة المقترضيــن مــن 
 )%31( الســعوديين 

 أمــا عــن مصــدر االقتــراض لــدى الســعوديين، فأغلبيــة القــروض مــن البنــوك )60%(، يليهــا االقتــراض 
مــن األصدقــاء واألقــارب )25%(. ويتضــح مــن خــالل اإلجابــات دور مهــم للقــروض التــي تقدمهــا البنــوك 

ــبة )%15(12.   ــة بنس ــة االجتماعي ــك التنمي ــة وبن ــة العقاري ــدوق التنمي ــل صن ــة مث الحكومي

  وبحســب نتائــج مؤشــر البنــك الدولــي للشــمولية الماليــة، فقــد أشــار )48%( مــن الســكان البالغيــن إلــى 
ــبة )37%(، أو  ــاء بنس ــارب واألصدق ــن األق ــا م ــة، معظمه ــات الطارئ ــة األزم ــوال لمعالج ــر أم ــة توفي إمكاني

مــن أماكــن عملهــم )30%(، أو مــن مدخراتهــم )%21(.

طرق االقتراض المفضلة 
لدى أفراد المجتمع

توزيع أفراد العينة وفق 
االقتراض خالل 12 شهر الماضية

%٣1%60 %6٩%15

%1

بنك أو مؤسسة نعم
مالية رسمية

أحد البنوك التنموية ال
الحكومية )مثل البنك 
العقاري أو بنك التنمية 
االجتماعية(

انة أو المقرضون  الديَّ
بشكل غير رسمي

مؤشرات الشمول المالي في المملكة

%25
أصدقاء أو أقارب

* تم السماح للمستجيبين باختيار أكثر من سبب ولذلك تتجاوز إجمالي النسب )100%( من خالل مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.
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الثقافة المالية 2017م:

ــدول  ــع ال ــة م ــة بـــ)31%(، مقارن ــي المملك ــن ف ــن البالغي ــة بي ــة المالي ــدل الثقاف ــدر مع  يق
األخــرى وفــق اســتطالع البنــك الدولــي13. 

 المشكالت المالية التي 
واجهت أفراد المجتمع 
خالل 12 شهرًا الماضية

مستوى الثقافة المالية 
بالمقارنة مع الدول األخرى

مؤشرات الشمول المالي في المملكة

الصعوبات المالية التي يعاني منها السعوديون 201٨م: 

 بحســب المســح الــذي أجرتــه مؤسســة الملــك خالــد فــإن أغلــب الصعوبــات التــي يعانــي منهــا 
الســعوديون خــالل الـــ12 شــهراً الماضيــة هــي انخفــاض الدخــل )43%(، يليهــا التعثــر أو الصعوبــة فــي 
تســديد فواتيــر الخدمــات الحكوميــة )24%(، ومــن ثــم تعثــر ســداد القــروض أو الديــون الشــخصية )%19(. 

%٣1
%٣6

%71

السعودية

ماليزيا

النرويج

* تم السماح للمستجيبين باختيار أكثر من سبب ولذلك تتجاوز إجمالي النسب )100%( من خالل مسح مؤشر البنك الدولي للشمولية المالية.

%٤٣
انخفاض 

الدخل

%2٤

%1٩

%1٤ %1٣

%٨ %7 %7

التعثر أو 
صعوبة 
تسديد 

فواتير 
الخدمات 

الحكومية

التعثر عن 
سداد 

القروض 
أو الديون 

الشخصية
إيقاف 

المساعدات 
الحكومية

اإلفالس

طارئ صحي 
يمنعك من 

العمل
فقدان 

العائل
خسارة 

المسكن
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الفئات األقل حظاً 
التي تحتاج إلى الشمول المالي في المملكة

ــم  ــة تخوله ــة قانوني ــة أو هوي ــاً ثبوتي ــك أوراق ــة ال تمتل ــي المملك ــات ف ــاك فئ هن
الحصــول علــى خدمــات التعليــم والصحــة، والحصــول علــى وظيفــة، أو الــزواج، 
أو اســتخراج بطاقــة ميــالد ألبنائهــم عنــد اإلنجــاب. وتتواجــد فــي المملكــة عــدد 
مــن القبائــل النازحــة مــن شــمال الجزيــرة العربيــة، ومــن القبائــل فــي الجنــوب، 
ــة،  ــرق المملك ــوب ش ــي جن ــة ف ــق الحدودي ــي المناط ــكان ف ــن الس ــة م ومجموع
باإلضافــة إلــى جاليــات عربيــة وآســيوية وإفريقيــة اســتوطنت المنطقــة الغربيــة 
لعــدة أجيــال. وجــرى إصــدار بعــض األوراق الثبوتيــة لبعــض هــذه الفئــات علــى شــكل 
بطاقــة تنقــل وإقامــات، ولكــن الزالــت هنــاك مجموعــة كبيــرة منهــا ال تمتلــك أوراقاً 
ــذه  ــاني له ــع اإلنس ــي الوض ــي تدن ــة ف ــة القانوني ــدان الهوي ــبب فق ــة. ويتس ثبوتي
الفئــات، ومحدوديــة فــرص تحســين المســتوى المعيشــي، وعــدم قدرتهــم علــى 

ــع. ــي المجتم ــي ف ــاج الكل االندم

وفيمـــا يتعلـــق بالشـــمول المالـــي، فإن 
البنكيـــة فـــي  إجـــراءات فتـــح الحســـابات 
متعـــارف  هـــو  -كمـــا  تتطلـــب  المملكـــة 
عليه دولياً- أن يكون لدى الشـــخص أوراق 
ثبوتيـــة تـــدل علـــى هويته لفتح حســـاب 
مصرفـــي. وتعانـــي هذه الفئـــة من عدم 
تمكنهـــم مـــن فتـــح حســـابات مصرفية، 
حيـــث أن البعض منهـــم إّما أنـــه ال يملك 
بطاقـــة  أن  أو  إقامـــات،  أو  تنقـــل  بطاقـــة 

تنقلـــه الغيـــة، أو بحاجـــة إلـــى تجديد. 
ويشير مؤشر الشـــمول المالي العالمي 
أنه في عـــام 2017م، بلغت نســـبة الذين 
ال يملكـــون حســـاباً بنكيـــاً فـــي المملكة 

* تــم تقديــر عــدد البالغيــن الذيــن ال يملكــون حســابات بنكيــة فــي المملكــة )1.509.998 شــخص بالــغ( مــن خــالل ضــرب )22%= نســبة البالغيــن فــي الســعودية الذيــن ال يملكــون 
ــن ال  ــعودية الذي ــي الس ــن ف ــدد البالغي ــة( بـ)6.863.628=ع ــابات بنكي ــون حس ــن ال يملك ــن الذي ــي البالغي ــن إجمال ــة م ــألوراق الثبوتي ــم ل ــدم امتالكه ــبب ع ــة بس ــابات بنكي حس
يملكــون حســابات بنكيــة(. ومــن المهــم التوضيــح بأنــه ال يمكــن الجــزم بــأن هــذا الرقــم مقصــور فقــط علــى فئــة غيــر حاملــي الهويــة القانونيــة، قــد يكــون هنــاك أشــخاص 
بهويــات منتهيــة أو أشــخاص لــم يقومــوا بإصــدار هويــات لســبب مــا. كمــا تــم تقديــر عــدد البالغيــن الذيــن ال يمكلــون حســابات بنكيــة مــن خــالل ضــرب نســبة الذيــن ال يملكــون 
حســابات بنكيــة بحســب نتائــج مؤشــر البنــك الدولــي للشــمولية الماليــة 2017 وهــي )28%(، بمجمــوع الســكان البالغيــن )+15( والبالــغ عددهــم )24.512.956( بحســب مســح 

الخصائــص الســكانية 2017م الصــادر عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء.

بســـبب عـــدم امتالكهـــم ألوراق ثبوتيـــة 
)22%(14 مـــن إجمالـــي الذيـــن ال يملكـــون 
حســـابات بنكيـــة فـــي المملكـــة، أي ما 
يقدر بنحـــو )1.5( مليون شـــخص بالغ في 
الســـعودية*. ممـــا يتطلب وقفـــة جادة 
الفئـــة، فعـــدم  أمـــام احتياجـــات هـــذه 
القـــدرة علـــى فتـــح حســـاب بنكـــي قد 
أدى إلـــى صعوبـــات فـــي الحصـــول على 
وظيفـــة ألّن التوظيـــف يتطلـــب أن يكون 
للشـــخص حســـاب مصرفي، كما أن عدم 
تحديـــد هويتهـــم القانونيـــة ال يمكنهم 
من التســـجيل فـــي المؤسســـة العامة 
للتأمينـــات االجتماعية، ممـــا يعني عدم 

حصولهم على الغطـــاء التأميني الالزم.
وقـــد قامـــت سياســـات برنامج حســـاب 
ألصحـــاب  البـــدالت  بتوفيـــر  المواطـــن 
امتالكهـــم  بشـــرط  التنقـــل  بطاقـــات 
لحســـابات مصرفية، في خطـــوة إيجابية 
تحســـب لصالـــح الشـــمل المالـــي لهذه 
الفئـــة، إال أن تصحيـــح الوضـــع القانونـــي 
المجموعـــات  لجميـــع  والنظامـــي 
المندرجـــة تحت فئة غيـــر حاملي الهوية 
القانونيـــة أصبـــح ضـــرورة ملحـــة لتوفيـــر 
المزيـــد مـــن برامـــج الحمايـــة االجتماعية 
لهـــم، الســـيما فتـــح الحســـابات البنكية 

والتقاعـــد.

أوالً:
األشخاص غير حاملي الهوية القانونية

من هي الفئات األقل حظًا والتي تحتاج إلى الشمول المالي في المملكة؟ 



18
سياسات الوصول إلى

الشمول 
المالي

في المملكة 
العربية 

السعودية

األقل حظًا

19

مليــون   )6,9( المملكــة  فــي  هنــاك 
ــاباً  ــون حس ــاً ال يملك ــغ تقريب ــخص بال ش
بنكيــاً، معظمهــم من النســاء )%60(15.  
ويقــدر عــدد النســاء الالتــي ال يملكــن 
مليــون  بـــ)156,765,٤(  بنكيــاً  حســاباً 
امــرأة مقابــل )٢,777,0٢0( مليــون رجــل 

ال يملــك حســاباً بنكيــا16ً. 

فــي  النســاء  نســبة  أن  إلــى  باإلضافــة 
حســابات  يمتلكــن  الالتــي  الســعودية 
تعــد  نســبة  وهــي   ،)%58( بلغــت  بنكيــة 
مجموعــة  بمعــدل  مقارنــة  متدنيــة 
الــدول ذات الدخــل المرتفــع التــي صنفــت 
الســعودية مــن ضمنهــا بحســب المؤشــر 
ــل  ــث تص ــي، حي ــمول المال ــي للش العالم
نســبة النســاء الالتــي يمتلكــن حســابات 

ممــا    .17)%93( إلــى  الــدول  بتلــك  بنكيــة 
هــذه  رفــع  علــى  العمــل  علينــا  يحتــم 
الــدول  معــدالت  إلــى  للوصــول  النســبة 

النظيــرة. 
وبحســب بيانــات مؤشــر البنــك الدولــي، 
فقــد بلغت نســبة الفجــوة بين الجنســين 
ــة  ــابات البنكي ــك الحس ــق بتمل ــا يتعل فيم

ــة18.   ــور بالمملك ــح الذك )22%( لصال

ثانيًا:
المرأة 

ثالثًا:
السكان خارج قوة العمل 

الفئات األقل حظاً التي تحتاج إلى الشمول المالي في المملكة

%60
نسبة النساء االتي ال 

يملكن حسابات بنكية

نسبة الفجوة بين الجنسين بالنظر 
2٩%إلى تملك الحسابات البنكية

%6 %5

%22
تركيا

فرنسا
ماليزيا

السعودية

ــم  ــن أه ــل م ــوق العم ــام لس ــد االنضم يع
يقــوم  حيــث  المالــي،  الشــمول  أدوات 
العاملــون بفتــح حســابات بنكيــة الســتالم 
االدخــار  عمليــات  وتنفيــذ  أجورهــم، 
لبرنامــج  تطبيقــاً  الماليــة،  والحــواالت 
حمايــة األجــور. وُيظهــر مؤشــر الشــمول 
تملــكاً  أكثــر  هــم  العامليــن  أّن  المالــي 
العامليــن،  غيــر  مــن  البنكيــة  للحســابات 
الذيــن  العامليــن  نســبة  بلغــت  حيــث 
 ،)%74( عالميــاً  بنكيــة  حســابات  يملكــون 
العامليــن،  لغيــر   )%59( بنســبة  مقارنــة 

مئويــة19.   نســبة   )%15( وبفــارق 
الســعودية،  فــي  المعــدل  هــذا  ويقــل 
حيــث بلغــت نســبة الســكان خــارج قــوة 
العمــل الذيــن يملكــون حســابات بنكيــة 
هــم  لمــن   )%80( بنســبة  مقارنــة   ،)%50(
 .)%30( وبفــارق  العمــل،  قــوة  داخــل 
ــل  ــرص العم ــر ف ــة توفي ــن أهمي ــا تكم وهن
األقــل  الفئــات  الســيما  للجميــع،  الالئقــة 

حظــاً. 
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محــدودو الدخــل هــم مــن أكثــر الفئــات المعرضــة لعــدم الشــمول المالــي بحكــم 
وبالنظــر  دخلهــم.  وانخفــاض  الماليــة  والمنتجــات  بالخدمــات  إلمامهــم  عــدم 
للمعــدالت الدوليــة المتــالك الحســابات البنكيــة، فــإّن محــدودي الدخــل يشــكلون 
وفــي  العالــم٢0.   حــول  بنكيــاً  حســاباً  يملكــون  ال  الذيــن  األشــخاص  عــدد  نصــف 
ــو )%35(  ــراء ه ــدى الفق ــاً ل ــاباً بنكي ــون حس ــن ال يملك ــدل الذي ــإن مع ــعودية ف الس
مقارنــة بمعــدل )٢٤%( لــدى باقــي فئــات الدخــل، ممــا يعنــي أن الفجــوة بيــن 

محــدودي الدخــل وباقــي فئــات الدخــل بلغــت )%11(٢1. 

»إذا لــم ينفــذ المديــن، أو لــم يفصــح عــن أمــوال تكفــي للوفــاء بالديــن خــالل 
خمســة أيــام مــن تاريــخ إبالغــه بأمــر التنفيــذ، أو مــن تاريــخ نشــره بإحــدى 
الصحــف إذا تعــذر إبالغــه؛ ٌعــد مماطــالً، وأمــر قاضــي التنفيــذ حــاالً بمــا يأتــي:

رابعًا:
محدودي الدخل والمتعثرين 

المادة السادسة واألربعون من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم 
الملكي الكريم رقم )م/5٣( وتاريخ 1٤٣٣/٨/1٣هـ:

الفئات األقل حظاً التي تحتاج إلى الشمول المالي في المملكة

بالنســـبة  إضافيـــة  صعوبـــات  وهنـــاك 
ســـداد  عـــن  المتعثريـــن  للمقترضيـــن 
التنفيـــذ  نظـــام  وبحســـب  الديـــون. 
والئحتـــه التنفيذيـــة؛ فـــإّن المتأخريـــن فـــي 
أصحـــاب  مـــن  يصبحـــون  الديـــون  ســـداد 
الحقـــوق الخاصـــة، ويتـــم إيقـــاف بعضهـــم 
فـــي الســـجن إلـــى أن يتـــم ســـداد الديـــن. 

الحجـــز  دوليـــاً  عليـــه  المتعـــارف  ومـــن 
الحقـــوق  أصحـــاب  ممتلـــكات  علـــى 
الخاصـــة وإيقـــاف الخدمـــات عنهـــم، وال 
عليهـــم،  الســـجن  عقوبـــة  إيقـــاع  يتـــم 
علـــى  القـــدرة  عـــدم  تصنيـــف  يتـــم  وال 
ســـداد الديـــن كجريمـــة موجبـــة للحبـــس. 
المنعكـــس  المـــادي  األثـــر  يخفـــى  وال 

معيلهـــا،  ســـجن  عنـــد  األســـرة  علـــى 
واألعبـــاء والصعوبـــات الماليـــة اإلضافيـــة 
التـــي تتحملهـــا. باإلضافـــة إلـــى األعبـــاء 
ــداد  ــادة أعـ ــة إزاء زيـ ــا الدولـ ــي تتكبدهـ التـ
النـــزالء فـــي الســـجون. باإلضافـــة إلـــى مـــا 
يتحملـــه المتعثـــر وأســـرته مـــن ضغوطـــات 
ـــجن. ـــة الس ـــة إزاء وصم ـــية واجتماعي نفس

1- منع المدين من السفر.

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في األموال وما 
يؤول إليها. 

3- اإلفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبالً، وذلك بمقدار ما يفي 
بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقاً ألحكام هذا النظام.

4- اإلفصاح عن رخص وسجالت أنشطة المدين التجارية، والمهنية. 

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ.

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ –إضافة إلى ما سبق بحسب الحال – أياً من اإلجراءات التالية: 

أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، 
وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة. 

ج- األمر باإلفصاح عن أموال زوج المدين، وأوالده، ومن تشير القرائن إلى نقل 
األموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين االشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء 

األموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه. 

د- حبس المدين، وفقاً ألحكام هذا النظام.«
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يعاني محدودو التعليم من 
قلة الوصول للخدمات البنكية 

والشمولية المالية، حيث يعدون 
من الفئات األقل شموالً في 

العالم، إذ يشكلون )6٢%( ممن 
ال يملكون حسابات بنكية. كما 

كشف مؤشر البنك الدولي 
على تملك )65%( من األفراد 

في السعودية من ذوي مؤهل 
التعليم االبتدائي على حسابات 
بنكية مقارنة بتملك )73%( من 

الذين يملكون الشهادات الثانوية 
أو أعلى على حسابات بنكية. 

كما كشف المؤشر تواضع نسبة 
المدخرين بين أصحاب مؤهالت 
التعليم االبتدائي بنسبة )%5( 

مقارنة بـ )16%( لحاملي الشهادات 
الثانوية أو أعلى.

خامسًا:
محدودي التعليم

الفئات األقل حظاً التي تحتاج إلى الشمول المالي في المملكة

سادسًا:
شمول المنظمات غير الربحية في القطاع المالي 

يعــد النقــاش عــن آثــار التطبيــق المتشــدد للقيــود التنظيميــة المتزايــدة علــى 
بهــدف  الربحيــة،  غيــر  المنظمــات  مــع  تعاملهــا  فــي  الماليــة  المؤسســات 
عــن  المهمــة  النقاشــات  مــن  األمــوال،  وغســل  اإلرهــاب  تمويــل  مكافحــة 
الشــمول المالــي للقطــاع غيــر الربحــي. حيــث أن البعــض قــد يــرى مبالغــة 
ــن  ــة م ــر الربحي ــات غي ــري للمنظم ــاء القس ــة اإلقص ــود لدرج ــق القي ــي تطبي ف
التعامــالت الماليــة، وخصوصــاً فــي العالــم العربــي٢٢.  ممــا يــؤدي فــي الغالــب 

إلــى اللجــوء إلــى أســاليب وآليــات قــد ال تكــون مرغوبــة أو نظاميــة.

لكـــن النقـــاش حـــول شـــمول القطاع 
غيـــر الربحـــي ماليـــاً يتجـــاوز المنطقـــة 
العالـــم.  دول  مـــن  لكثيـــر  العربيـــة 
حيـــث انتهـــت أعمـــال قمـــة المجتمع 
العشـــرين  دول  لمجموعـــة  المدنـــي 
)C20( المنعقـــدة فـــي األرجنتين خالل 
عـــام 2018م، بتوصيـــة مـــن منظمـــات 
حكومـــات  إلـــى  المدنـــي  المجتمـــع 
فـــي  النظـــر  بإعـــادة  األعضـــاء  الـــدول 
المنظمـــات  علـــى  الماليـــة  القيـــود 
فـــي  والســـيما  عالميـــاً،  الربحيـــة  غيـــر 
تعامالتهـــا الماليـــة الدوليـــة ومعاملة 
الماليـــة  والمؤسســـات  البنـــوك 
محاولـــة  خـــالل  مـــن  لهـــم  المقيـــدة 
مخاطـــرة  مـــن  التخلـــص  البنـــوك 
التعامـــل مع المنظمـــات غيـــر الربحية 
عن طريـــق حظرهـــم وعـــدم التعامل 
  .23)bank de-risking( مطلقـــاً  معهـــم 
وهو مـــا يؤثر بشـــكل كبير علـــى قدرة 
المنظمـــات غيـــر الربحية علـــى العمل 
وتمكينهـــا  بلدانهـــا  فـــي  التنمـــوي 

اجتماعيـــة  مســـاهمة  تحقيـــق  مـــن 
دعـــت  كمـــا  حقيقيـــة.  واقتصاديـــة 
عمـــل  فريـــق  تشـــكيل  إلـــى  القمـــة 
مشـــترك بين مجموعة دول العشرين 
الدوليـــة  الشـــراكة  ومجموعـــة   )G20(
تختـــص   )GPFI( المالـــي  للشـــمول 
بتحديـــد المعوقـــات وتذليـــل صعوبات 
للمنظمـــات  المالـــي  الشـــمول  مـــد 
غيـــر الربحيـــة. وقدمت قمـــة المجتمع 
إلـــى مجموعة العمل  المدني توصية 
المالـــي )FATF( إلعداد آلية استرشـــاديه 
للمنظمات غير الربحية والمؤسســـات 
الممارســـات  شـــأن  فـــي  الماليـــة 
الســـليمة بنـــاء على المنهـــج المبني 

المخاطـــر24.    علـــى 
كمـــا أّن الدراســـات تشـــير إلـــى عـــدم 
التعـــارض من حيث المبـــدأ بين أهداف 
الشـــمول المالـــي وأهـــداف مكافحة 
اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال  غســـل 
)AML/CFT(، بـــل إن الـــدول التـــي تحتاج 
إلى دعم فـــي مجال مكافحة غســـل 

دول  هـــي  اإلرهـــاب  وتمويـــل  األمـــوال 
عـــادة مـــا تكـــون بحاجـــة أيضـــاً إلـــى دعم 
فـــي توســـيع الشـــمول المالـــي وتمكين 
مواطنيهـــا مـــن الوصـــول إلـــى األنظمـــة 
الماليـــة الرســـمية بما يســـاهم في الحد 
مـــن ممارســـات غســـل األمـــوال وتمويل 
التعـــارض يحصـــل فـــي  اإلرهـــاب25.  لكـــن 
الواقـــع من خـــالل المبالغة فـــي التطبيق 
أو محاولـــة البنوك والمؤسســـات المالية 
مـــع  التعامـــل  مخاطـــرة  مـــن  التخلـــص 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة، مـــا يـــؤدي إلى 
إقصائهـــا ويضعف مـــن أثرهـــا االجتماعي 
واالقتصادي المنشـــود، ويحد من الجهود 
الراميـــة إلـــى نشـــر األمـــن والتنميـــة في 
المجتمعات المتضررة من غســـل األموال 
وعمليـــات اإلرهاب. كما تشـــير الدراســـات 
إلى ضـــرورة قيام المنظمـــات الدولية ذات 
العالقـــة والبنوك المركزية والمؤسســـات 
المالية في العالم بزيادة التنســـيق بينها 
لدراســـة ومعالجة هذه المشـــكلة والحد 

مـــن أضرارهـــا علـــى المجتمعات.

وتؤمـــن مؤسســـة الملـــك خالـــد بضرورة 
مواكبـــة الجهـــود الدوليـــة نحـــو تمكيـــن 
غيـــر  للمنظمـــات  أوســـع  مالـــي  شـــمول 
البنكيـــة.  تعامالتهـــا  لتســـهيل  الربحيـــة 
الربحيـــة  غيـــر  المنظمـــات  تعانـــي  حيـــث 
فـــي  ماليـــة  قيـــود  مـــن  الســـعودية 
تعامالتهـــا مع البنوك الســـعودية تختلف 
من بنـــك إلى آخر. كما ســـبق لمؤسســـة 
الملـــك خالد فـــي تقريرها »آفـــاق القطاع 
أن  مؤخـــراً  الصـــادر    26»2018 الربحـــي  غيـــر 
دعت مؤسســـة النقد العربي الســـعودي 
إلـــى النظر فـــي تخفيـــف القيـــود المالية 
المفروضـــة علـــى منشـــآت القطـــاع غيـــر 
الربحـــي فـــي التعامـــالت البنكيـــة، لتكون 
علـــى األقـــل مشـــابهة للضوابـــط المالية 
الخاص.  القطاع  منشـــآت  على  المفروضة 
وقـــد أكـــدت رؤيـــة المملكـــة 2030 علـــى 
تمكيـــن منظمـــات القطاعين وتســـهيل 
بيئـــة أعمالهـــا بما يعـــزز من المســـاهمة 
وتتواصـــل  والتنمويـــة.  االقتصاديـــة 
المؤسســـة حالياً مع شـــركائها في وزارة 

ومؤسســـة  االجتماعية  والتنميـــة  العمل 
الســـعودي لمناقشـــة تلك  العربي  النقد 
وتخفيـــف  معالجتهـــا  ومحاولـــة  القيـــود 
أثرها الســـلبي على المســـتوى المحلي. 
ومـــن الممكـــن أن تلعـــب المملكـــة دوراً 
محوريـــاً فـــي قيـــادة هـــذا الملـــف علـــى 
فتـــرة  أثنـــاء  وخصوصـــاً  الدولـــي،  الصعيـــد 
 )G20( العشـــرين  دول  مجموعـــة  رئاســـة 
خـــالل عـــام 2020م، مـــن خـــالل مطالبـــة 
مثـــل  العالقـــة  ذات  الدوليـــة  المنظمـــات 
للشـــمول  الدوليـــة  الشـــراكة  مجموعـــة 
المالـــي )GPFI( ومجموعـــة العمل المالي 
)FATF( بإعـــادة تقييـــم األثر الســـلبي الناتج 
معاييـــر  تطبيـــق  فـــي  المبالغـــة  عـــن 
مكافحة غســـل األمـــوال وتمويل اإلرهاب 
فـــي تقييـــد عمـــل القطـــاع غيـــر الربحـــي 
فـــي  البنـــوك  مبالغـــة  بســـبب  عالميـــاً 
تطبيـــق تلـــك الضوابـــط، وضعـــف تبنيهم 
منهجـــاً متزنـــاً فـــي تقييـــم المخاطـــر، ما 
يؤدي إلى إقصـــاء المنظمات غيـــر الربحية 
مـــن التعامـــالت البنكيـــة دون وجـــه حق.
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السياسات الوطنية
للشمول المالي

أولــت رؤيــة المملكــة ٢030 أهميــة كبيــرة لتعزيــز دور القطاع المالــي ليكون قطاعــاً مالياً 
متنوعــاً وفاعــالً لدعــم تنميــة االقتصــاد الوطنــي، وتحفيــز االدخــار والتمويــل واالســتثمار، 
المســتفيدين  قاعــدة  وتوســيع  األصــول  لتعظيــم  المالــي  القطــاع  كفــاءة  وزيــادة 
ــاً  ــة برنامج ــة والتنمي ــؤون االقتصادي ــس الش ــق مجل ــك أطل ــات. ولذل ــة التحدي ومواجه
تنفيذيــاً لتحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة ٢030 ذات العالقــة، كهــدف )تعزيــز وتمكيــن 

ــر القطــاع المالــي ٢0٢0«. التخطيــط المالــي واالدخــار(، بعنــوان »برنامــج تطوي

وقدم البرنامج مبادرتين محوريتين 
لذلك وهي »إنشاء كيان وطني لالدخار 

يقدم منتجات ادخارية مدعومة من 
الحكومة« و»إنشاء كيان تثقيف مالي 

متخصص«. باإلضافة إلى ذلك، يقدم 
البرنامج سبع مبادرات أخرى وهي: 

ونصت وثيقة تنفيذ البرنامج في 
االلتزامات على تعزيز طموحات 

شمولية قطاع الخدمات المالية 
وتحقيق تحسن ملحوظ في الشمولية 
المالية، وذلك عبر مجالين: زيادة نسبة 

تملك الحسابات البنكية بين البالغين 
من )7٤%( في 2016م إلى )٨0%( في 

2020م، وإحداث تحول نحو تمويل 
األصول اإلنتاجية التمويلية، مثل 

رفع حصة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمتوسطة وحصة الرهون العقارية 

في التمويل المصرفي27.  
ويعد »تعزيز وتمكين التخطيط المالي« 
أحد الركائز الثالث لبرنامج تطوير القطاع 

المالي 2020، ويندرج تحتها األهداف 
األربعة التالية:

الشمول المالي في رؤية المملكة 20٣0 وبرنامج تطوير القطاع المالي 2020: 

1

3

2

4

تحفيز ودعم الطلب المستدام 
على خطط االدخار

الدفع باتجاه التوسع في 
منتجات االدخار والقنوات 

المتاحة في السوق

تحسين منظومة االدخار 
وتعزيزها

تعزيز الثقافة المالية

تطوير منتج مخصص: خطة 
االدخار الخاصة بملكية المنازل

توزيع برامج استثمار جماعي 
من خالل جهات أخرى غير 

األشخاص المرخص لهم

التسجيل التلقائي 
للمشمولين في حساب 

المواطن في الكيان الوطني 
لالدخار

تقديم حوافز للبنوك لجذب 
الودائع طويلة األجل

تطوير منتج مخصص: مخطط 
االدخار من أجل التعليم

تطوير منتجات مصممة 
خصيصاً للفئات ذات الدخل 

المنخفض

تبسيط الوصول إلى منتجات 
االدخار المصرفي

1

3

5

7

6

4

2
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ــن  ــا م ــم اعتماده ــات ت ــي ٢0٢0 توصي ــاع المال ــر القط ــج تطوي ــالت برنام ــن مدخ  وم
قبــل اللجنــة الوطنيــة لالدخــار ومشــروع االســتراتيجية الوطنيــة لالدخار التي ترأســها 
مؤسســة النقــد العربــي الســعودي وتعنــى بتعزيــز االدخــار وتنميــة مدخــرات األفــراد 
ــع  ــب م ــي تتناس ــار الت ــادرات االدخ ــجيع مب ــدود وتش ــل المح ــم ذوي الدخ ــن فيه بم

جميــع شــرائح المجتمــع ونشــر ثقافــة االدخــار والتخطيــط المالــي بيــن األفــراد. 

الشمول المالي في سياسات ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي: 

العربـــي  النقـــد  لمؤسســـة  أن  كمـــا 
الســـعودي جهـــود متعددة فـــي مجال 
تعزيـــز الشـــمول المالـــي بصفتهـــا بنـــكاً 
مركزيـــاً للدولة، إذ عادة ما تنشـــط البنوك 
المركزيـــة عالميـــاً فـــي تبنـــي سياســـات 
الشـــمول المالي وتوســـيع قاعدة عمالء 
المنتجات  وتنويـــع  الماليـــة  المؤسســـات 
حمايـــة  علـــى  التركيـــز  مـــع  المصرفيـــة 
المســـتهلكين. حيث تشـــارك المؤسسة 
والبنـــوك الســـعودية بشـــكل دوري فـــي 
فعاليات اليوم العربي للشـــمول المالي، 
وتقـــدم حمـــالت توعويـــة لعمالئها خالل 
ذلـــك. وتقـــدم مجموعـــة مـــن القواعـــد 
واللوائـــح الهادفـــة إلـــى حمايـــة العمالء 
المصـــارف  عمـــالء  حمايـــة  مبـــادئ  مثـــل 
وشـــركات التأميـــن والتمويـــل، باإلضافـــة 
إلـــى أحـــدث المبادئ التـــي بـــدأ تنفيذها 
التمويـــل  حـــول  2018م  عـــام  خـــالل 

لألفـــراد. المســـؤول 
تنويـــع  فـــي  المؤسســـة  جهـــود  ومـــن 
قنـــوات الوصـــول إلـــى الخدمـــات المالية، 
مبـــادرة وكالء المصارف التي ستســـاهم 

فـــي زيادة عدد المنشـــآت واألفـــراد الذين 
يمتلكون حســـاًبا بنكيـــاً. ويمكن من خالل 
الخدمات  علـــى  الحصول  المصـــارف  وكالء 
الماليـــة بيســـر وســـهولة، خصوًصـــا فـــي 
المـــدن والقـــرى الصغيـــرة. كمـــا تشـــجع 
بمـــا  التنظيمـــي  االبتـــكار  المؤسســـة 
المالـــي  الشـــمول  تعزيـــز  مـــع  يتوافـــق 
والتمكيـــن المالي للمرأة. ومـــن الجهود 
بيانـــات  قاعـــدة  وتطويـــر  تصميـــم  أيًضـــا 
الثقافـــة  وتعزيـــز  المالـــي،  للشـــمول 
فئـــات  مختلـــف  بيـــن  المالـــي  والوعـــي 

المجتمـــع وال ســـيما فئـــة الشـــباب. 
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  أدركـــت  كمـــا 
الســـعودي وهيئـــة الســـوق الماليـــة دور 
المالـــي  الشـــمول  تعزيـــز  فـــي  التقنيـــة 
وتوســـيع نطـــاق الوصـــول إلـــى الخدمات 
المالية والمنتجات االســـتثمارية من خالل 
تقديـــم عدد مـــن المبـــادرات فـــي مجال 
التركيـــز  مـــع   ،)fintech( الماليـــة  التقنيـــة 
علـــى تعزيـــز الشـــمول المالـــي الرقمـــي 
الماليـــة  المدفوعـــات  نظـــم  وتطويـــر 
وتشـــجيع االبتكار في حلـــول المدفوعات 

وتقديـــم الخدمـــات المالية عبـــر القنوات 
اإللكترونيـــة إلتاحـــة وصـــول كافة شـــرائح 
والمنتجـــات  الخدمـــات  إلـــى  المجتمـــع 
الماليـــة واالســـتثمارية، كان آخرها إطالق 
خدمـــة المدفوعـــات الرقميـــة بالتعـــاون 

مـــع برنامـــج التحـــول الرقمـــي 2020.  
عـــدد  عضويـــة  فـــي  المملكـــة  وتشـــارك 
مـــن المنظمـــات ذات العالقة بالشـــمول 
المالـــي مثـــل مجموعـــة العمـــل المالي 
وشـــمال  األوســـط  الشـــرق  لمنطقـــة 
اســـتضافت  كمـــا   .)MENA-FATF( أفريقيـــا 
المملكـــة خالل شـــهر يوليـــو 2018م في 
الشـــراكة  مجموعـــة  اجتماعـــات  الريـــاض 
الدولية للشـــمول المالي )GPFI( والمؤتمر 
المصاحـــب حـــول »االتجاهـــات اإللكترونية 
فـــي الشـــمول المالـــي التقنـــي« والذي 
سلســـلة  تقنيـــة  اســـتخدامات  ناقـــش 
الكتـــل )blockchain( في نشـــر الشـــمول 
لذلـــك،  الداعمـــة  والسياســـات  المالـــي 
إلـــى ورش عمـــل مصاحبة حول  باإلضافة 
تعزيـــز فـــرص المـــرأة فـــي الوصـــول إلـــى 

الخدمـــات الماليـــة.
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يعــد بنــك التنميــة االجتماعيــة مــن أهــم الجهــات الحكوميــة العاملــة فــي مجــال 
الشــمول المالــي وتوفيــر المنتجــات المصرفيــة للفئــات األقــل حظــاً فــي المملكــة 
البنــك  إلــى مبــادرات  باإلضافــة  المدعومــة  االجتماعيــة  القــروض  عبــر عــدد مــن 
القــروض  إذ تشــمل  الماليــة لعمالئــه.  الثقافــة  االدخــار وتشــجيع  الحديثــة فــي 
ــروض  ــة لق ــازل، إضاف ــم المن ــرض ترمي ــرة وق ــرض األس ــزواج وق ــرض ال ــة ق االجتماعي
تتــم مــن خــالل الجمعيــات الخيريــة موجهــة لأليتــام والســجناء واألســر المحتاجــة. 
وصــرف البنــك أكثــر مــن )٢,5( مليــون قــرض مــا بيــن قــروض اجتماعيــة وتمويــل 
للمشــاريع التنمويــة منــذ تأسيســه فــي عــام 1971م، بقيمــة إجماليــة تقــارب الـــ 
)10٢( مليــار ريــال، اســتفاد منهــا )7,7( مليــون مواطــن ومواطنــة. كمــا أن أكثــر مــن 
)7٢%( مــن حــاالت الــزواج فــي المملكــة بيــن األعــوام )٢011م-٢016م( كانــت نتــاج 

ــك٢٨.   ــن البن ــة م ــزواج المقدم ــروض ال ق
المشــروعات  بتمويــل  الخاصــة  اإلنتاجيــة  القــروض  توفيــر  فــي  البنــك  وينشــط 
الصغيــرة، حيــث بلــغ عــدد هــذه القــروض خــالل عــام ٢017م )13,5٤٤( قرضــاً وبقيمــة 

ريــال٢9. )706,3( مليــون 

كمــا يقــدم البنــك الخدمــات غيــر الماليــة، الخاصــة ببنــاء قــدرات أصحــاب المشــاريع 
التــي  الماليــة  والتوعيــة  التثقيــف  خدمــات  إلــى  باإلضافــة  واإلنتاجيــة،  الصغيــرة 

يقدمهــا البنــك. 

الشمول المالي من خالل منتجات بنك التنمية االجتماعية:

توزيع القروض اإلنتاجية 
التي قام بنك التنمية 

االجتماعية بتقديمها 
خالل عام 2017م٣0

جهود وزارة العدل في ملف المتعثرين في سداد الديون:

كمـــا أصـــدرت وزارة العـــدل مؤخـــراً ضوابـــط إيقـــاف 
الخدمـــات الحكومية بعد النظر فـــي األضرار المترتبة 
على تطبيق إيقـــاف الخدمات، إذ عانـــى العديد من 
المتعثريـــن الموقفـــة خدماتهم بـــدون حبس من 
إجحاف فـــي حقوقهم. وشـــددت الضوابط على أال 
يترتـــب علـــى إيقاف الخدمـــات الحكوميـــة ضرر على 
التابعين للموقفة خدماتهم وأال يشـــمل الحقوق 
األساســـية المتعلقة بالعالج والتعليـــم والعمل أو 

األوراق الثبوتيـــة أو توثيـــق الوقائع المدنية. 

%٣5%55

%5

%5

أسر منتجة ومشاريع 
متناهية الصغر

أخرى

قروض المشاريع الناشئة

قروض توطين قطاع االتصاالت

وفــي مجــال حمايــة وتمكيــن المتعثريــن من ســداد الديــون، تقــوم اللجنــة الوطنية 
ــة الســجناء والمفــرج عنهــم وأســرهم )تراحــم( بجهــود محــدودة فــي هــذا  لرعاي
المجــال، نظــراً لضعــف تبرعــات تفريــج الكربــة مقابــل عــدد ســجناء الحــق الخــاص 
المتعثريــن فــي ســداد الديــون. ومــن المناســب اإلشــادة بمســاعي وزارة العــدل 
مؤخــراً فــي إعــادة النظــر بضوابــط تطبيــق المــادة الثالثــة والثمانــون مــن نظــام 
التنفيــذ الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم )م/53( وتاريــخ 1٤33/٨/13هـــ، 
الســيما التعديــل علــى الفقــرة 1-٢ مــن المــادة الثالثــة والثمانــون مــن الالئحــة 
التنفيذيــة الصــادرة عــن معالــي وزيــر العــدل فــي تاريــخ 1٤39/٢/٢0هـــ بتقنيــن حبــس 
المديــن ووجــوب إصــدار الحكــم بحبــس المديــن إذا توافــرت أي مــن الحــاالت التاليــة:

إذا كان سبب 
المديونية توظيف 

أموال أو ما في 
حكمه

إذا كان مقدار 
الدين – أو مجموع 

الديون – مبلغ 
مليون ريال31

جبأ

إذا كان عدد 
الدائنين يزيد على 

خمسة
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يقــدر عــدد األشــخاص غيــر حاملــي الهويــة القانونيــة بنحــو مليــار شــخص حــول 
العالــم3٢.  وتتزايــد أعــداد تلــك الفئــة عالميــاً، بســبب موجــات الهجــرة والحــروب 
والكــوارث الطبيعيــة. وتنــص القوانيــن واألعــراف الدوليــة علــى حــق األشــخاص 
فــي الحصــول علــى هويــة يســتطيعون مــن خاللهــا الوصــول للخدمــات وتحصيــل 
حقوقهــم األساســية. كمــا أكــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت عليهــا 
المملكــة علــى حــق الطفــل المولــود داخــل النطــاق الجغرافــي للدولــة فــي 
اســتخراج شــهادة الميــالد33.  وتنــص األهــداف التنمويــة المســتدامة )هــدف 16,9( 
علــى قيــام الــدول بتوفيــر الهويــة القانونيــة للجميــع، وتســجيل المواليــد3٤.  حيــث 
أن الــدول ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي بمنــح الهويــة القانونيــة لســكانها. أمــا 
فيمــا يتعلــق بمنــح الجنســية فهــي مســألة ســيادية تقررهــا القوانيــن الوطنيــة، 

ــز.  ــدم التميي ــة وع ــادئ العدال ــزام بمب ــع االلت م

سياسات اإلقامة والهوية القانونية

السياسات الوطنية للشمول المالي

16,9 توفير هوية قانونية للجميع، 
بما في ذلك تسجيل المواليد. 

وهنــاك العديــد مــن المبــادرات التــي تقودهــا منظمــات األمــم المتحــدة إليجــاد حلــول 
ــاء  ــن إلنه ــوق الالجئي ــامية لحق ــة الس ــادرة المفوضي ــا مب ــكلة. أبرزه ــذه المش ــة له عملي

ــراءات:  ــرة إج ــدول عش ــي ال ــالل تبن ــن خ ــام 2024م، م ــول ع ــية بحل ــدم الجنس ــة ع حال

والخطــوات  السياســات  إلــى  وبالنظــر 
فهنــاك  المجــال،  هــذا  فــي  الوطنيــة 
لمحاولــة  ســابقة  فتــرات  فــي  جهــود 
المجموعــات  بعــض  مشــكلة  معالجــة 
إصــدار  مثــل  الفئــة،  لهــذه  تنتمــي  التــي 
النازحــة،  للقبائــل  التنقــل  بطاقــات 
وتصحيــح وضــع أبنــاء الجاليــة البرماويــة فــي 
المنطقــة الغربيــة. وهــي الجهــود التــي 
حســنت أوضــاع هــذه المجموعــات، إال أن 
هنــاك المزيــد مــن الخطــوات التــي يجــب 
اتخاذهــا لتوفيــر الهويــة القانونيــة لجميــع 
المجموعــات المندرجــة تحــت هــذه الفئــة. 
برنامــج  سياســات  المؤسســة  وتثمــن 
حســاب المواطــن التــي اعترفــت بفئــة غيــر 
القانونيــة، وشــملتهم  حاملــي الهويــة 
ــج  ــد برام ــه أح ــا يجعل ــج، مم ــدالت البرنام بب
الحمايــة االجتماعيــة األكثــر شــموالً فــي 
خطــوة  المبــادرة  هــذه  وتعــد  المملكــة. 
فــي االتجــاه الصحيــح، وتمهــد لغيرهــا مــن 
الخطــوات نحــو تصحيــح وضــع غيــر حاملــي 

الهويــة القانونيــة.
ــاة 2020م  ــودة الحي ــج ج ــاول برنام ــد تن وق
القيــام مســتقبالً بإطــالق برنامــج اإلقامــة 
لجــذب  الذهبيــة(35،  )البطاقــة  الممتــدة 

إلــى  العالميــة  والمواهــب  الكفــاءات 
المملكــة، بمقابــل مالــي لتوفيــر عــدد من 
المزايــا كتملــك العقــار والتعليــم والتأميــن 
والتأشــيرات  العمــل  عــن  التعطــل  ضــد 
وغيرهــا.  المنزليــة  العمالــة  الســتقدام 
ــة  ــات مماثل ــر إقام ــرة توفي ــون فك ــد تك وق
حاملــي  غيــر  لفئــة  الذهبيــة  للبطاقــة 
التــي  الحلــول  إحــدى  القانونيــة  الهويــة 
تخدمهــم، علــى شــرط عــدم تكليفهــم 
بــأي أعبــاء ماليــة إزاء حصولهــم علــى مثــل 
هــذه البطاقــات، التزامــاً بالمعاييــر الدوليــة 
القانونيــة  الهويــات  بتوفيــر  الخاصــة 

ماليــة36.   تكاليــف  دون  للســكان 
بالهويــة  الخاصــة  األنظمــة  إلــى  وبالنظــر 
هنــاك  أن  نجــد  العالــم،  حــول  القانونيــة 
ــية  ــة بجنس ــة القانوني ــط الهوي ــة ترب أنظم
الهويــة  تفصــل  أنظمــة  وهنــاك  الفــرد، 
القانونيــة عــن الجنســية37.  ومــن األنظمــة 
عــن  القانونيــة  الهويــة  لفصــل  الرائجــة 
للهويــة  الرقمــي  النظــام  الجنســية، 
فــي الهنــد )نظــام آدار Aadhaar( والــذي 
اســتطاع توفيــر هويــة رقميــة ألكثــر مــن 
الهنــد،  فــي  يعيشــون  شــخص  مليــار 
بغــض النظــر عــن جنســيتهم، حيــث تــم 

ــراد  ــتطيع األف ــة. ويس ــة بالبصم ــط الهوي رب
مــن خــالل هــذه الهويــة الرقميــة الحصــول 
الدعــم  مثــل  الخدمــات؛  مــن  عــدد  علــى 
ــة  ــات المالي ــى الخدم ــول إل ــي والوص المال
والعالجيــة والتعليميــة. وقــد اســتطاعت 
الثــورة الرقميــة توفيــر وســائل مختلفــة 
ــل:  ــة، مث ــدار الهوي ــا إص ــن خالله ــن م يمك
الذكيــة،  والبطاقــات  اإللكترونــي،  الرقــم 

وغيرهــا.  الرقميــة  والشــهادات 
وفــي ظــل وجــود حلــول رقميــة متعــددة 
لمعالجــة مشــكلة غيــر حاملــي الهويــة، 
برامــج  مقدمــي  لــدى  القائــم  والتوجــه 
المملكــة  فــي  االجتماعيــة  الحمايــة 
ــين  ــا، لتحس ــة ببرامجه ــذه الفئ ــمل ه لش
فــي  ودمجهــم  المعيشــي  وضعهــم 
مواتيــة  الفرصــة  أصبحــت  المجتمــع، 
هويــة  وتوفيــر  الملــف،  هــذا  لمعالجــة 
ــات  ــول للخدم ــن الوص ــم تضم ــة له قانوني
والــزواج،  والتعليميــة،  والصحيــة  الماليــة 
ألبنائهــم،  الــوالدة  شــهادات  واســتخراج 
فــي  النظــر  إلــى  باإلضافــة  والتوظيــف، 
تســاعدهم  قــد  اشــتراطات  توفيــر 
علــى  الحصــول  علــى  المســتقبل  فــي 

. لجنســية ا

اإلجراء األول

اإلجراء السادس

اإلجراء الثاني

اإلجراء السابع

اإلجراء الثالث

اإلجراء الثامن

اإلجراء الرابع

اإلجراء التاسع

اإلجراء الخامس

اإلجراء العاشر

التعامل مع الحاالت 
القائمة النعدام 

الهوية والجنسية

منح الحماية 
للمهاجرين غير 

حاملي الجنسية 
وتسهيل منحهم 

للهوية

ضمان عدم والدة أي 
طفل بدون هوية

ضمان تسجيل 
المواليد لتفادي 

انعدام الهوية 
والجنسية

إزالة التمييز بين 
الجنسين من قوانين 

الجنسية

إصدار وثائق الجنسية 
ألولئك الذين يتمتعون 

بحق الحصول عليها

منع إنكار الجنسية أو 
فقدانها أو حرمانها 

على أسس تمييزية

االنضمام إلى 
اتفاقيات األمم 

المتحدة حول انعدام 
الجنسية

منع حاالت انعدام أو 
خسارة الجنسية في 

حالة انفصال الدول

تحسين البيانات 
الكمية والنوعية عن 
السكان غير حاملي 

الهوية والجنسية
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تقييم الجهود المبذولة 
في تمكين الشمول المالي

يظهــر مــن الجهــود الحكوميــة التــي راجعتهــا الورقــة تكاتــف الجهــات ذات العالقة 
حظــاً  األقــل  الفئــات  وتمكيــن  المالــي  الشــمول  بتحقيــق  الواســع  واالهتمــام 
مــن الحصــول علــى فــرص أفضــل فــي الوصــول إلــى الخدمــات والمنتجــات الماليــة 
حمايــة  مجــال  فــي  المســتمر  التحســن  إلــى  باإلضافــة  والتثقيفيــة  واالدخاريــة 

العمــالء وتخفيــف اآلثــار الســلبية للتعثــر المالــي علــى المواطنيــن.

المالـــي  القطـــاع  تطويـــر  برنامـــج  ويهـــدف 
لتحقيق رؤيـــة المملكـــة 2030 للوصول إلى 
نسبة تملك حســـابات بنكية )80%( للبالغين 
بحلـــول عـــام 2020م. ومـــن المالحـــظ أيضـــاً 
ذات  والمســـتهدفات  الطمـــوح  تواضـــع 
العالقـــة بالشـــمول المالـــي، وخصوصاً في 
مســـتهدف زيـــادة نســـبة تملك الحســـابات 
البنكيـــة بيـــن البالغين. إذ حققـــت المملكة 
مـــن  مئويـــة،  نســـبة   )24( مقدارهـــا  زيـــادة 
)46%( فـــي عـــام 2011م إلـــى )69%( في عام 
2014م، خـــالل فترة لـــم يتم فيهـــا تخصيص 
خاللـــه  مـــن  يمكـــن  اســـتراتيجي  برنامـــج 
وتعـــادل  المتميـــز،  التقـــدم  هـــذا  تحقيـــق 
في مدتهـــا نفـــس الفترة التي يســـتهدف 
برنامـــج تطويـــر القطـــاع المالي نمـــواً فيها 
بين مســـتويات 2016م و2020م. ولذلك ترى 
مؤسســـة الملك خالد بأن األنســـب هو رفع 
طموحاً.  أكثر  لتكون  المســـتهدفة  النســـبة 
ومـــن المفهـــوم أنه مـــن الصعـــب تحقيق 
نمـــو مشـــابه لمـــا تـــم إحـــرازه خـــالل الفترة 
مـــن 2011م إلـــى 2014م بســـبب أن النســـبة 
كانـــت حينهـــا عند مســـتويات متدنيـــة. كما 
أنـــه من الصعب خـــالل الفتـــرة المتبقية من 
خطة تنفيـــذ البرنامـــج )المنتهيـــة في عام 
2020م( الوصـــول إلـــى مســـتوى يقترب من 
الـــدول مرتفعـــة الدخـــل عنـــد )94%(. لكـــن 
من الممكن اســـتهداف نســـبة أكثر اعتداالً 
وأعلـــى مـــن المســـتهدف الحالـــي بدرجـــة 

 . لة معقو
وتعتقـــد المؤسســـة أن الجهـــود المبذولة 
المبـــادرات  علـــى  معظمهـــا  فـــي  تركـــز 
المالـــي،  الشـــمول  تمكيـــن  فـــي  التقنيـــة 
وهـــو ما ســـاهم فـــي تحقيـــق نمـــو هائل 

بالديـــن مـــن خـــالل الحبـــس، وال يجـــد كثيـــر 
منهـــم دعمـــاً مالياً كافيـــاً مـــن أقربائهم أو 
من فاعلـــي الخير من خالل اللجنـــة الوطنية 
لرعاية الســـجناء والمفرج عنهم وأســـرهم 
)تراحـــم(. وقـــد تجـــاوزت أغلـــب دول العالـــم 
فـــي العصـــر الحالـــي حلـــول الســـجن فـــي 
قضايـــا الديون، ويكتفـــى بالمطالبة المدنية 

خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، مثل تطويـــر أنظمة 
المدفوعـــات الماليـــة ومعـــدالت انتشـــارها 
وســـهولة الوصول إليهـــا. لكن يالحـــظ أيضاً 
تواضـــع المبـــادرات التـــي تأخـــذ فـــي االعتبار 
فـــي  شـــموالً  األقـــل  الفئـــات  احتياجـــات 
النظـــام المالـــي، مثـــل: المـــرأة، ومحدودي 
التعليـــم، واألقـــل دخـــالً، وفئة غيـــر حاملي 
الهويـــة التـــي ال تتمتـــع بالوثائـــق الثبوتيـــة 
الكافيـــة للتعامـــل مـــع المصـــارف، باإلضافة 

الربحية.  غيـــر  المنظمـــات  إلـــى 
والحظـــت المؤسســـة معانـــاة القطـــاع غير 
الربحي من القيود الماليـــة المفروضة عليه 
بســـبب تشـــدد الضوابط على المؤسســـات 
الحســـابات  فتـــح  »قواعـــد  فـــي  الخيريـــة 
لتشـــغيلها  العامـــة  والقواعـــد  البنكيـــة 
فـــي البنـــوك التجاريـــة بالمملكـــة« الصادرة 
عـــن مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي، 
التـــي تمنـــع بتاتاً التحويـــل أو إصدار شـــيكات 
مصرفيـــة أو شـــخصية إلـــى خـــارج المملكة، 
حتـــى لـــو كانـــت ضمـــن عقـــود وظيفيـــة أو 
خدميـــة واضحـــة وصحيحة، وعدم الســـماح 
بالتعامـــل النقدي باإلضافة إلـــى حظر إصدار 
المنظمـــات غيـــر الربحيـــة بطاقـــات ائتمـــان 
أو بطاقـــات صـــراف آلـــي أو عضويـــة حـــواالت 
أو حتـــى الحصـــول علـــى الخدمـــات البنكية 
اإللكترونيـــة. وهـــي قيـــود ال تعانـــي منهـــا 
منشـــآت القطـــاع الخـــاص بـــأي شـــكل من 

األشـــكال. 
من  القواعد  تطبيق  تفاوت  إلى  باإلضافة 
إلى  يؤدي  مما  المملكة،  في  آخر  إلى  بنك 
اختالف المعاملة بين المنظمات غير الربحية 
للقواعد  وتفسيراتها  البنوك  باختالف 
عبر  المخاطر  من  التهرب  في  واختياراتها 

والتنفيذ علـــى ممتلكات المديـــن، وتنظيم 
األكثـــر  الوســـائل  وهـــي  اإلفـــالس،  عمليـــة 
نجاحـــاً فـــي تحقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة 

واســـتيفاء الحقـــوق ألصحابهـــا.
وفـــي الوقـــت الذي تثمـــن فيه المؤسســـة 
حســـاب  برنامـــج  مـــن  المبذولـــة  الجهـــود 
المواطن ليشـــمل فئة غيـــر حاملي الهوية 

جدوى  لعدم  الربحية  غير  المنظمات  إقصاء 
.)bank de-risking( التعامل معها

أحرزه  الذي  بالتقدم  المؤسسة  وتشيد 
على  المملكة  في  الربحي  غير  القطاع 
من  والحد  اإلرهاب  مكافحة  مستوى 
المخاطر في هذا الجانب كما جاء في تقرير 
المتبادل  للتقييم  المالي  العمل  مجموعة 

عن المملكة لعام 2018م.
وتتفهـــم مؤسســـة الملـــك خالـــد ضـــرورة 
 extra( اإلضافيـــة  الواجبـــة  العنايـــة  تطبيـــق 
due diligence( علـــى المنظمات غير الربحية 
بصفتهـــا فئات ذات مخاطـــر عالية، لكن ذلك 
ال يعنـــي اإلقصـــاء التـــام أو تفـــاوت التعامل 
بيـــن البنـــوك أو التشـــدد في فـــرض القيود 
الماليـــة، وإنمـــا يعني التـــوازن فـــي تطبيق 
عنايـــة إضافية للتأكـــد من معـــدالت االلتزام 

المالي. واالنضبـــاط 
التـــي  الجهـــود  المؤسســـة  تقـــدر  كمـــا 
بذلتهـــا وزارة العـــدل مؤخـــراً فـــي تحديـــث 
للحـــد  التنفيـــذ  لنظـــام  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
مـــن ظاهـــرة حبـــس المتعثريـــن عن ســـداد 
الديـــون، وتعميـــم ضوابط إيقـــاف الخدمات 
الحكوميـــة، الذي من شـــأنه معالجـــة الكثير 
يعانـــي  التـــي  والتحديـــات  المشـــاكل  مـــن 
خدماتهـــم  الموقفـــة  األشـــخاص  منهـــا 
وأســـرهم. وتعتقد المؤسســـة أن استمرار 
معالجـــة قضايـــا الحقـــوق الماليـــة الخاصـــة 
بحبـــس المدين لفتـــرات زمنيـــة طويلة حتى 
اإلنســـان  حقـــوق  ينافـــي  إعســـاره  يثبـــت 
والمواثيـــق الدوليـــة ذات الصلـــة وال يحقـــق 
األثر المنشود من حبســـه. حيث أن السجين 
المتعثـــر وغيـــر القـــادر على الســـداد لضعف 
موارده الماليـــة لن يكون قـــادراً على الوفاء 

علـــى  نؤكـــد  فإننـــا  البرنامـــج،  بـــدالت  فـــي 
أهميـــة البنـــاء علـــى هـــذا التوجـــه، وتوفير 
الحصـــول  يخولهـــم  بهـــم  خـــاص  برنامـــج 
مـــن  يســـتطيعون  قانونيـــة،  هويـــة  علـــى 
خاللها فتح حســـاب بنكي والعمـــل والزواج 
والحصـــول على خدمـــات الصحـــة والتعليم، 

واســـتخراج شـــهادات الميـــالد ألبنائهـــم.
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التوصيات

اســتطاعت رؤيــة المملكــة ٢030 وبرنامــج تطويــر القطــاع المالــي ٢0٢0 مــن رســم الخطــوط العريضــة والتوجهــات االســتراتيجية 
لسياســة الشــمول المالــي فــي المملكــة. وقــد أثنــى صنــدوق النقــد الدولــي مؤخــراً علــى التقــدم الــذي أحرزتــه المملكــة فــي 
مؤشــرات التنميــة الماليــة والشــمول المالــي، وأوصــى الصنــدوق بأهميــة وضــع المملكــة الســتراتيجية شــمول مالــي مفصلــة، 
ــي، إال  ــد الدول ــدوق النق ــة صن ــع توصي ــة م ــق المؤسس ــرأة3٨.  وإذ تتف ــيما للم ــي، الس ــول المال ــن الوص ــى م ــة أعل ــن درج تضم
أننــا نــرى بــأن سياســة الشــمول المالــي فــي المملكــة يجــب أن تأخــذ فــي الحســبان الفئــات األقــل حظــاً الســتة التــي تناولتهــا 
الورقــة بالتفصيــل. حيــث أفضــى التحليــل الــذي قدمتــه هــذه الورقــة إلــى أن الحــل نحــو معالجــة المشــاكل التــي تعانــي منهــا 
هــذه الفئــات تتجــاوز الحلــول التقليديــة فــي توفيــر المنتجــات البنكيــة ســهلة االســتخدام أو زيــادة التثقيــف المالــي. وعلــى 
الرغــم مــن أهميــة هــذه الحلــول فــي تحســين الشــمول المالــي لهــذه الفئــات، إال أن هنــاك مشــاكل قانونيــة تتطلــب معالجــة 
قضائيــة وعدليــة، تالمــس احتياجــات إنســانية، هــي أولــى بالمعالجــة وتضمــن وصــول هــذه الفئــات لحقوقهــم األساســية، بمــا 

فــي ذلــك الشــمول المالــي. وبنــاء علــى كل مــا ســبق، تتقــدم المؤسســة بالتوصيــات التاليــة:

والله الموفق

.1
مراجعـــة مســـتهدفات برنامـــج تطوير 
بالشـــمول  الخاصـــة  المالـــي  القطـــاع 
المالـــي وجعلهـــا أكثـــر طموحـــاً في 
شأن نسبة تملك الحســـابات البنكية 
بين البالغين ورفع المســـتهدف في 

البرنامج مـــن )٨0%( إلـــى )٨5%(. 

.2
القطـــاع  تطويـــر  برنامـــج  تضميـــن 
بالفئـــات  خاصـــة  مبـــادرات  المالـــي 
ماليـــًا،  المدمجـــة  وغيـــر  حظـــًا  األقـــل 
بمـــا ينعكـــس إيجابـــاً على مؤشـــرات 
التمكين  المالي، ويضمـــن  الشـــمول 
واالســـتقالل والكفايـــة المالية لهذه 

الخصـــوص:  وجـــه  وعلـــى  الفئـــات؛ 

1. تحفيـــز الوصـــول المالي للمـــرأة، وزيادة 
البنكية  للحســـابات  تملكهـــا  معـــدالت 
مـــن )58%( لتصل إلـــى )75%(؛ بما يقترب 
من معـــدالت الدول النظيـــرة للمملكة 

ذات الدخـــل المرتفع.  
بتخفيـــض  خـــاص  مســـتهدف  وضـــع   .2
يملكـــون  ال  الذيـــن  البالغيـــن  نســـبة 
حســـابات بنكية بســـبب عدم تملكهم 

     .)%11( إلـــى   )%22( مـــن  ثبوتيـــة  أوراقـــاً 
3. اســـتهداف تمكين القطاع غير الربحي 
مـــن التطويـــر المالـــي، علـــى غـــرار مـــا 
تـــم تخصيصه فـــي البرنامج للمنشـــآت 
الصغيـــرة والمتوســـطة؛ عبـــر مراجعـــة 
البنكيـــة  الحســـابات  فتـــح  قواعـــد 
للمنظمـــات غيـــر الربحية، ورفـــع القيود 
المفروضـــة الخاصـــة بفتـــح الحســـابات 
البنكيـــة والحواالت النقدية واســـتخراج 
البطاقـــات البنكية واالئتمانيـــة، بما يعزز 
مـــن فـــرص نمـــو وتنميـــة القطـــاع غير 

المملكة.  فـــي  الربحـــي 

.٣
معالجـــة ملف األشـــخاص غيـــر حاملي 
المملكـــة،  فـــي  القانونيـــة  الهويـــة 
ودراســـة الصيغـــة القانونيـــة األنســـب 
إلصـــدار هويـــة قانونية لهـــم )إقامة، 
بطاقـــة ذكيـــة، هوية رقميـــة، بطاقة 
خضـــراء أو ذهبيـــة لإلقامـــة الممتدة، 
قبـــل  أوضاعهـــم  ومعالجـــة  إلـــخ(، 
حلول عام ٢0٢٤م، اتســـاقاً مع حملة 
انعدام  المتحـــدة إلنهاء حالـــة  األمم 
الهويـــة القانونيـــة، وبمـــا يمكن من 
تحقيق المملكة للهـــدف )16,9( من 

المســـتدامة.  التنموية  األهـــداف 

.5
المؤسســـات  تعامـــل  آليـــة  مراجعـــة 
غيـــر  القطـــاع  منظمـــات  مـــع  الماليـــة 
الربحـــي فـــي المملكـــة من مؤسســـة 
والبنـــاء  الســـعودي،  العربـــي  النقـــد 
علـــى التقـــدم الـــذي أحـــرزه القطـــاع 
غيـــر الربحي في المملكـــة في مجال 
وتمويـــل  األمـــوال  غســـل  مكافحـــة 

التاليـــة: للخطـــوات  وفقـــاً  اإلرهـــاب، 

1. حـــث البنوك والمؤسســـات المالية على 
اتبـــاع منهج متـــزن في تقييـــم المخاطر 
الخاصـــة بالقطـــاع غيـــر الربحـــي لتمكين 
مســـتهدفات  تحقيـــق  مـــن  القطـــاع 
رفـــع  والســـيما  2030؛  المملكـــة  رؤيـــة 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  مســـاهمته 

.%5 إلـــى  اإلجمالـــي 
والتنميـــة  العمـــل  وزارة  مـــع  التنســـيق   .2
االجتماعيـــة لبنـــاء قـــدرات القطـــاع غيـــر 
الربحي في شـــأن المعايير والممارسات 
األمـــوال  غســـل  لمناهضـــة  الســـليمة 
وتمويل اإلرهاب، وبناء قـــدرات المعنيين 
الـــوزارة فـــي التطبيـــق  مـــن منســـوبي 

الســـليم لمعاييـــر الرقابـــة.
العمـــل  مجموعـــة  مـــع  التواصـــل   .3
معالجـــة  علـــى  لحثهـــا   )FATF( المالـــي 
الســـليم  البنـــوك غير  ممارســـات تهرب 
مـــن المخاطرة مـــع القطاع غيـــر الربحي 
)bank de-risking(، والوصـــول إلى معايير 
دوليـــة تضمـــن إزالـــة المخاطـــر وتمكـــن 
المســـاهمة  مـــن  القطـــاع  منظمـــات 

الفاعلـــة. االقتصاديـــة 

.٤
التعديـــالت على  المزيـــد مـــن  إدخـــال 
التنفيذيـــة  والئحتـــه  التنفيـــذ  نظـــام 
لتالفـــي حبـــس المتعثـــر فـــي ســـداد 
الديـــون، بما فـــي ذلك إلغـــاء الفقرة 
)د( مـــن المـــادة السادســـة واألربعون 
علـــى  اإلبقـــاء  مـــع  النظـــام،  مـــن 
الحســـابات  على  التحفظية  اإلجراءات 
الحقـــوق  لضمـــان  والممتلـــكات، 
الخاصـــة لألفـــراد والكيانـــات، والنظـــر 
في تســـريع وتنظيـــم عملية اإلفالس 

للمتعثريـــن. واإلعســـار 
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من الســـكان الذيـــن لديهـــم حســـابات بنكيـــة )11.838.876(، عـــدد الذكور الســـكان 
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Consultation-Press-Release-and-Staff-Report46195-



برنامج تصميم السياسات وكسب التأييد
201٨مؤسسة الملك خالد


