
ً الخىميت وفم زؤٍت   2030ألاوكاف ػٍس

 الدكتور دمحم بن سعود العصيمي



 ملدمت



الخيري )مؼ كىاغتي الخامت أن غالب ممازطاث اللطاع الثالث  •
في الظػىدًت اكخصاد خفي، مما أطػف ( والىكفي والصهىي والىصاًا

 اهخاحيخه، وحظبب بأطساز له وللػاملين به وللدولت،

 وأهه كطاع مالي كائم غلى الخدماث اإلااليت، 

 وأن صىاغت اللطاع الثالث مخخلفت ئلى خد هبير غىدها، 



 

والخدٌى الاكخصادي حغيير حىهسي هيىلي وليع  2030ئال أن زؤٍت  •
 ػيليا، واللطاع الىكفي ليع مظخػدا الطديػاب مثل ذلً، 

 

 لهجصسف والخغيراث الجدًدة طخللل مً الػىائد اإلااليت التي  •



 وهرا ٌظخدعي أن هىظس مليا في اإلاإزساث الىبري غلى اللطاع الىكفي، •

وأن هداٌو أن هدل مؼىالجه اللائمت، وهخفف مً الخأزيراث الظلبيت  •
 الخغيراث الاكخصادًت الىبري،بظبب غليه 

 ، 2030مدزهين جماما أن دوز اللطاع الثالث خيىي حدا في زؤٍت  •

 لألوكاف أهثر مً الػىع،  2030بل ئن خاحت زؤٍت  •

لللطاع الىكفي ليظذ  طسق كياض ألازس ؤلاًجابيومدزهين جماما أن  •
 .بالىفاءة اإلايؼىدة



 وأهم هره اإلاإزساث ألاهظمت



 :بالدزحت ألاولى •

 هظام الهيئت الػامت لألوكاف، •

 هظام حباًت الصواة، •

 هظام الػمل، •

 هظام الؼسواث، •

 هظام ميافدت غظل ألامىاٌ،•

له •  .هظام حسائم ؤلازهاب وجمٍى

 



 :  بالدزحت الثاهيت •

 الجمػياث واإلاإطظاث ألاهليت،هظام  •

 هظام الصىادًم الػائليت، •

 ،(جدذ الدزاطت)الؼسواث غير السبديت هظام   •

 ،(جدذ الدزاطت)الؼسواث الىكفيت هظام •



 :ألاهظمتأهم ما جخطلبه 



 

تحػدًالث  • ت والىظاميت واإلاىازد اإلااليت  حىهٍس في الجىاهب ؤلاداٍز
ت   والبؼٍس

اإلاجالع لىظاز وأغظاء  اإلادهيت والجصائيت والجىائيتاإلاظإوليت  •
 الػليا،

الػلىباث الجصائيت واللاهىهيت والىظاميت اإلاترجبت غلى جلً  •
 اإلاظإولياث، 

 بأغلى دزحاث الحىهمت وؤلافصاح والؼفافيت والالتزام، اإلاطالبت  •



 

 الدفاجس اإلاداطبيت، اإلاطالبت بىظام ئمظان   •

 كىائم ماليت مدكلت مً مداطب كاهىوي، ئصداز   •

 الػالكت مدة غؼس طىىاث،ذاث خفظ الىزائم اإلااليت  •

ت بالدوزاث اإلاخخصصت، • س اإلاىازد البؼٍس  جطٍى

 ؤلالصام بيل ملخظياث ألاهظمت ذاث الػالكت،  •

 .اإلاساكبت مً ألاحهصة الحىىميت اإلاىِظمت•



 :وئذا جرهسها أن



 
ًالظػىدًت  • ، كد هبلد هبير مبازن غظى في مجمىغت الػؼٍس

للىصٌى ئلى الخىافم اإلاطلىب مؼ مىثذ أهثر مً غؼس طىين 
 الػاإلايت،مخطلباث الاهظمام إلاىظمت الخجازة 

   
اإلاظاهمت مىثذ وال جصاٌ هثير منها مخأخسا بالخليد وأن الؼسواث  •

والخصىٍذ ( IFRS)بظىابط الحىهمت ومػاًير اإلاداطبت الدوليت 
ؤلالىترووي وما ئلى ذلً مً الخددًث اإلاظخمس واإلاطلىب مً هيئت 

 ،الظىق اإلااليت



 :ئذا اطدؼػسها أنو 



طبيػت اللطاع الىكفي أهه أكل كدزاث مً الىاخيت الىظاميت والخلىيت واللىحظديت  •
 مً ول مً اللطاع الػام والخاص، وأن غالب ألاوكاف صغيرة، 

س الاطدثماز وأن الىكف • مً أهم أطباب خفظ الثرواث ومً أهم أطباب جطٍى
 ،اهخفاض مػدٌ الادخازلخدليم الػىائد، وهدً وػاوي مً مؼيلت 

وأهه ليع هىان ػهاداث مهىيت خاصت باألوكاف، وال مظاز في اليلياث اإلااليت، وال •
 هخاب حامعي منهجي مفصل غلى الاخخياحاث الخاصت لللطاع،

 .اإلاالياللطاع الىكفي ٌػاوي مما غاوى مىه اللطاع •



 

 لىفى بها،الؼمٌى اإلاالي لم ًىً لألوكاف خظىت ئال أجها أهم أداة في وأهه لى •

هبيرة )ئال أجها جلىم باالطدثماز في اإلاجاالث كليلت الػائد السبحي ألاوكاف لم ًأث مً وأهه لى •
فأػبهذ برلً كيام الحىىمت بمثل . ، خالفا لللطاع السبحي، لىفى ذلً(الػائد الاحخماعي

 هره الاغماٌ،

 ،لؼبىت ألامان الاحخماعيوأن ألاوكاف هي ألاض اإلاهم لللطاع الثالث، وهي اإلاصدز اإلاهم •



 :فاوي أطالب هجصء مً الحل



 
 هييليت: مطالباث•
م لألوكافأن جلىم الجهاث اإلاخخصت بىطؼ • ، جلىم ليع غلى خازطت طٍس

الظبط فلط، وهى أمس مطلىب بيل جأهيد، بل غلى جىحيه السؤٍت 
 في زىاًا اللطاع،والاطتراجيجيت ووؼس اإلامازطاث الفظلى، وما ئلى ذلً، 

م غمل مً الىشزاث اإلاػىيت باألوكاف • الػدٌ، الخجازة، )حؼىيل فٍس
بسهامجا خاصا ، جظؼ فيما جظؼ (الاكخصاد، اإلااليت، الاحخماغيت، البلدًت

 ،، أطىة ببليت البرامج2030مً بسامج زؤٍت  لللطاع الثالث
 في الىشزاث اإلارهىزة،وواالث مظخللت وأن ًىىن لللطاع الثالث ولألوكاف •

 



 
 :ماليت: مطالباث•
طىق مىخجاث ألاوكاف، ودغمها، اإلاالي لخػميم كيادة هيئت الظىق اإلااليت اللطاع •

 وابخياز اإلافيد منها لحاحت السؤٍت واإلاجخمؼ،وخمياتها، 
آليت للخأمين غلى ممخلياث ألاوكاف، وغلى مظإوليت الىظاز وأغظاء اإلاجالع ئًجاد •

 الػليا أطىة باللطاع الخجازي،
مخىططت وكصيرة ئجاخت هيئت الظىق اإلااليت ووشازة اإلااليت ئصداز ألاوكاف لصىىن •

مجاال إلوػاغ طيىلت ألاوكاف، وجىىن مجاال ألاحل، وصىىن ال جهائيت ألاحل، جىىن 
 آلامً للمىاطىين،مىىغا لخػميم طىق الصىىن، ومجاال لالدخاز 

ئلصاميت لألوكاف في الاهخخاباث الػامت الىبري أطىة بصىدوق جخصيص خصت •
وفي . الاطدثمازاث الػامت والخلاغد والخأميىاث، وهدً ملدمىن غلى اهخخاب أزامىى

 ،اهخخاب ألاوكاف فيها جىطين لها وسحب طيىلت هبيرة لدحها لػمل خالق



 

 :ماليت: مطالباث•

السطىم الحىىميت والظسائب غً ألاوكاف، وجىىن مظاهمت مً الغاء •
 الحىىمت في اليؼاط الىكفي،

للمصازف  شهىاتهامً بلبٌى دفؼ الؼسواث وظبت جىحيه هظام الصواة •
ت والىكفيت والىفؼ الػام  ، الخيًر

للمدًىهياث لدي البىىن كبٌى الؼسواث الىكفيت، وألاوكاف هسهىهاث •
ت،  الخجاٍز

 

 

 



 

 : أطالب وشازة الؼإون الاحخماغيت وألاوكاف•

جلىم غلى لحل مؼىالتها، ووطؼ آليت الىكفيت، لجىت لدزاطت الىطؼ اللاهىوي لألغماٌ حؼىيل •
ين مؼ الجهاث الحىىميت ومؼ الجهاث هفظها،  خطين مخىاٍش

مداطب كاهىوي، : وطؼ خطت جىظيف وتهيئت مؼ الترهيز غلى الىظائف اإلاهمت لخدليم الظبط•
ت مخخصص،  مدًس التزام، مظإوٌ خىهمت، كاهىوي مخخصص باللطاع الثالث، مدًس مىازد بؼٍس

....، 

ت للجهاث مظخللت للػمل اللىحظتي ئدازة ئوؼاء • ، وجىىن بيذ والىكفيت لترجيب أوطاغهاالخيًر
ت،خبرة للمإطظاث والهيئاث واإلاياجب   الخيًر



حصء هبير مً الخطىٍس هما أطالب بدظهيل ئهاطت   •
في  ألاوكاف، وهدخاج غلى كطاع الحظسي والٍس

 :مظاغدة ول الىشزاث ذاث الػالكت



 2003الزلفي عام 



 2018الزلفي عام 



 ، بدون اإلاصازع،%60، 2هم 63ئلى  2هم 24مً الصلفي شادث مظاخت •

 ال ًإبه لها طابلا،الظىىيت، ووان شادث مػها أطػاز ألازاض ي غير •

دون  400ًسثها أهثر مً  2م1000وكفذ غلى أزض مظاختها • شخص، ألاخياء منهم ال ًٍص
 ، 60غً 

با،•  أصبذ زمنها مليىهين بػد أن واهذ ال حظىي ػيئا جلٍس

 واطخخسج لها صيا، وأوكفها غلى هيت ول الىززت،( مً زواد ألاغماٌ)الىززت كام أخد •

ت وصسفها غلى اإلادخاحين، وئوؼاء وخدة غظل هلى • ًىىي بىاء طىً ومدالث ججاٍز
 .للفلساء



 هم بلد مثل الصلفي مسث بالظسوف الاكخصادًت غينها؟•

اف باطخغالٌ جلً • ت في ألاٍز هم مً اإلاظاخاث التي ًمىً أن هطىز بها الجىاهب الحظٍس
ٌ اإلاظاخاث الؼاطػت اإلاتروهت؟ فيما ٌظمى   ،جىليد ألاصى

ت ًمىً أن جدسن جلً ألاماهً؟ وما فيه مً اإلاصالح • ل واإلاىخجاث الخيًر هم مً الخمٍى
ت وألاخسوٍت؟  الدهيٍى

ا ًمىً أن ًيؼأ، وهم مىظفا ًمىً أن ٌػمل؟ وهم ئطافت • هم صىدوكا اطدثماٍز
 ؟للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ًمىً أن جددر



 

 :  بليذ فىسجان مهمخان أجسههما لظيم الىكذ للمداخالث•

 ألاولى لهيئت الصواة والدخل،•

 والثاهيت لىشازة الؼإون ؤلاطالميت•



 ػىـــــــــــــــــسا
thank you 
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