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دراسات��

المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص 

وتنمية سوق رأس المال 

مع برنامج مقترح لالقتصاد السعودي

محمد يوسف)*(

معهد اإلدارة العامة – السعودية.

مقدمة

تحتل قضية تمويل التنمية مكانة بارزة في الدراسات االقتصادية في دول العالم اآلخذة في النمو، 

فيها  المال  رأس  أســواق  حداثة  تفرضها  التي  القيود  من  العديد  لوجود  الــدول  تلك  في  أهميته  وتبرز 

وانخفاض معدالت االدخار كنسبة من ناتجها المحلي. ولما كان سوق رأس المال مطالبًا بتمويل برامج 

االستثمار المختلفة مع تمويل العجز المالي للحكومة في تلك الدول، فإن ذلك يدفعها إلى تطوير ذلك 

السوق لينهض بدوره التنموي، كما يدفعها ذلك إلى إدخال أوعية استثمارية مالئمة لمرحلة التنمية التي 

تمر بها، وهذا ما يفسر االنتشار الواسع آللية المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص، ويظهر 

ذلك في ارتفاع نسبة المشروعات االقتصادية التي نفذت وفق هذا المنهج االستثماري سواء في الدول 

لتفعيل  سعى  النمو،  معارج  في  ُصعداً  يرتقي  وهــو  السعودي  االقتصاد  أن  على  المتقدمة.  أو  النامية 

هذا األسلوب االستثماري في إنتاج العديد من الخدمات العامة االجتماعية، كما اتجه إلى توسعة برامج 

السعودي  االقتصاد  الرغم من حيازة  التقليدية. وعلى  الدول  الصناعية في  القطاعات  لتشمل  المشاركة 

اقــتــصــادي مرتفعة، وخــصــوصــًا في  مــعــدالت نمو  توليد  إلــى  الــحــاجــة  أن  إال  مــتــطــوراً،  ســوقــاً رأســمــالــيــًا 

القطاعات مرتفعة القيمة المضافة، تسهم في تنويع االقتصاد السعودي، وتوفر مناخًا جاذبًا لالستثمار 

الوطني واألجنبي، تتطلب مزيداً من تطوير مكونات سوق رأس المال السعودي.

واالستثمار  العام  االستثمار  بين  المشاركة  أسلوب  عالقة  تحليل  في  الحالية  الــدراســة  تجتهد   

تلك  برنامجاً يسهم في تعزيز  تقترح  السعودية، كما  التجربة  المال في  الخاص بتطور سوق رأس 

توليد معدالت  به  لتضمن  السعودي  االقتصادي  التنوع  تعميق درجة  عينيها  العالقة، واضعة نصب 

نمو اقتصادي مستدامة.

afifim@ipa.edu.sa. )*( البريد اإللكتروني:               
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أواًل: جذور المشكلة

الـــخـــاص)*( في  الــعــام واالســتــثــمــار  الــمــشــاركــة بين االســتــثــمــار  الــحــداثــة النسبية ألســلــوب  كــانــت 

التنمية  وبحوث  دراســـات  في  الكافية  المكانة  يأخذ  لم  أنــه  في  سببًا  النمو  في  اآلخــذة  االقــتــصــادات 

جديدة  قطاعات  في  استثمارات  ولــوج  إلــى  الملحة  االقتصادات  تلك  حاجة  ضــوء  وفــي  االقتصادية. 

ذات  القطاعات  تكون من  أن  القائمة، بشرط  االقتصادية  القطاعات  في  الرأسمالي  التراكم  زيادة  أو 

األولوية التنموية )قطاع الصناعات التحويلية، قطاع 

إلــخ(،  األســاســيــة...  البنية  قطاع  اإلنتاجية،  الخدمات 

إال  التنموية  المهمة  تلك  تحقيق  من  تتمكن  لن  فإنها 

رأس  ســوق  فــي  الكامن  االقــتــصــادي  الفائض  بتعبئة 

المال الوطني مع تهيئة اقتصادها لجذب استثمارات 

أجنبية إليها، في ظل قيود الميزانية لديها.

عــلــى أن األســــس الــنــظــريــة ألســـلـــوب الــمــشــاركــة 

ظهرت في البناء الفكري لمدرسة اقتصادات العرض 

الــنــيــوكــالســيــكــيــة فــي االقــتــصــاد، ذلـــك أنــهــا دعـــت إلــى 

بين  المشاركة  على  يــقــوم  جــديــد  استثماري  أســلــوب 

جديدة  مــجــاالت  بفتح  والــخــاص  الــعــام  االستثمارين 

أكــثــر ربحية وتتسم  تــكــون  الــخــاص  أمـــام االســتــثــمــار 

معظم  شهدتها  التي  االقتصادية  التطورات  إلى  ونظراً  فيها.  االستثمار  على  العائد  متوسط  بارتفاع 

النيوكالسيكية  النظريات  لظهور  مباشرة  نتيجة  كانت  والتي  األخيرة،  العقود  في خالل  العالم  دول 

التي تدعو إلى اتباع سياسات اقتصادية تحد من عملية التدخل الحكومي إلى أضيق الحدود وبخاصة 

في المجال االقتصادي، ظهر االتجاه العالمي نحو التوسع في نظام المشاركة بين االستثمار العام 

من  لعدد  حلواًل  يقدم  كونه  واالجتماعية،  العامة  والخدمات  السلع  توفير  في  الخاص  واالستثمار 

مناصرة  يجد  عالميًا  اتجاهًا  أصبح  فهو  ولهذا  العالم.  دول  معظم  تواجه  التي  االقتصادية  المشاكل 

وبدأت  تحديداً(  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  )البنك  الدولية  والمؤسسات  المتقدمة  الــدول  جانب 

أغلبية دول العالم في انتهاجه، إذ أصبح تطوير تنظيمات تلك المشاركة هدفًا استراتيجيًا تسعى إليه 

الدول لدفع عملية التنمية االقتصادية)1(.

)*( إن مصطلح المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو المصطلح األكثر شيوعًا في الدراسات التي تناولت 

للموضوع  الحقيقي  المعنى  القصور في توضيح  المصطلح يشوبه  ذلك  أن  رأى  الباحث  أن  غير  الموضوع،  ذلك 

محل الدراسة، وذلك ألن القطاع العام ليس هو القائم بالمشاركة، وغالبًا ما تكون الحكومة هي الطرف الرئيسي 

للمشاركة، وليس بخاف ٍالفرق بين القطاع العام والحكومة. كما أن القطاع العام قد يستخدم بعض المدخرات التي 

لديه في تكوين شركات خاصة، وتعتبر في هذه الحالة استثماراً خاصًا وليس استثماراً عاماً.

)1(  برناردين أكيتوبي، ريتشارد همينغ وغيرد شوارتز، االستثمار العام والمشاركة بين القطاعين العام 

والخاص، قضايا اقتصادية؛ 40 )واشنطن: صندوق النقد الدولي، 2007(، ص 3.

هـــــنـــــاك أنــــــــــــواع مـــــتـــــعـــــددة لــصــيــغ 

الــمــشــاركــة بــيــن االســتــثــمــار الــعــام 

واالستثمار الخاص، إال أن أشهرها 

هو عقود اإلدارة التي تتعاقد فيها 

خاصة  شركة  مــع  حكومية  هيئة 

هذه  وفــي  المؤسسة.  هــذه  إلدارة 

الـــحـــالـــة تــنــتــقــل حـــقـــوق الــتــشــغــيــل 

الشركة  إلــى  الملكية  حقوق  دون 

الخاصة.
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  )Public-Private والخاص  العام  االستثمارين  بين  المشاركة  لمصطلح  الشهير)2(  التعريف  إن 

الخاص  القطاع  وبين  الــعــام(  )االستثمار  الحكومة  بين  التعاون  »أوجـــه  هــو   ،Partnership )PPP(( 

والتكنولوجية  والتنظيمية  واإلداريــة  والمالية  البشرية  منهما  كل  إمكانات  لتوظيف  الخاص(  )االستثمار 

والمعرفية على أساس من المشاركة، حتى يتمكن المجتمع من مواكبة إشباع حاجاته العامة واالجتماعية«. 

هو  أشهرها  أن  إال  الخاص،  واالستثمار  العام  االستثمار  بين  المشاركة  لصيغ  متعددة  أنــواع  وهناك 

الحالة  هــذه  وفــي  المؤسسة.  هــذه  إلدارة  خاصة  شركة  مع  حكومية  هيئة  فيها  تتعاقد  التي  اإلدارة  عقود 

تنتقل حقوق التشغيل دون حقوق الملكية إلى الشركة الخاصة. وهناك عقود االمتياز التي تمنح القطاع 

الخاص مسؤولية أوسع تتضمن التشغيل، والصيانة، وتوفير االستثمارات المطلوبة. في حين تظل الجهة 

العامة مالكة ألصول المرفق، وتنقل ملكية هذه األصول إلى الحكومة في نهاية عقد االمتياز وهذا يستغرق 

 )Build, Operate, الملكية  ونقل  والتشغيل  البناء  فهو  الثالث  النوع  أما  سنة.   30-25 من  زمنية  مدة 

يطلق  التي  الخاصة،  المالية  االتــحــادات  أحد  الحكومة  بمقتضاه  تمنح  أسلوب  وهو   Transfer )BOT((

عليها اسم شركة المشروع، والحق في تصميم وبناء وتشغيل وإدارة مشروع معين تقترحه الحكومة.

ولكن ماذا عن دور سوق المال في نجاح هذا األسلوب االستثماري؟ 

بادئ ذي بدء، فإن سوق رأس المال)3( هو منظومة الوساطة المالية في أي اقتصاد، تجمع عارضي 

األموال لألجل المتوسط والطويل )االدخار العام والخاص( وطالبيها )المستثمرين والحكومة( لتوظيفها 

في قطاعات االقتصاد القومي. يتألف سوق رأس المال من ثالثة أطراف، يمثل جمهور المدخرين بأنواعهم 

المختلفة الطرف األول، في حين يمثل جمهور المستثمرين بأنواعهم المختلفة سواء من وحدات القطاع 

بنوك  جميع  فيشمل  الثالث  الطرف  أمــا  الــســوق،  هــذه  في  الثاني  الطرف  الحكومية  األجــهــزة  أو  الخاص 

االستثمار والبنوك المتخصصة، مثل البنوك العقارية وبنوك الصادرات والصناديق االدخارية والبورصات 

وشركات التأمين إضافة إلى باقي مكونات النظام المصرفي المتعاملة في االئتمان طويل األجل)4(.

الــمــدخــرات  المالية وحــشــد  الــمــوارد  تعبئة  يــأتــي على رأســهــا  مــتــعــددة،  الــمــال وظــائــف  لــســوق رأس 

تمت  الــذي  األجانب(  مدخرات  األحيان  بعض  )وفــي  الوطني  االدخــار  بتوجيه  السوق  ويقوم  الوطنية)5(. 

)2(  جان ايف بيرو وغوتيه شاتلو، تمويل الُبنى التحتية والخدمات العامة، اللجوء إلى المشاركة بين 

القطاعين العام والخاص: الدروس المستفادة من الخبرات الفرنسية في شتى أرجاء العالم، ترجمة منال 

الحلو ورانية عبد الله )باريس: وزارة التجهيزات والمواصالت واإلسكان الفرنسية، ]د. ت.[( ص 25.

)3(  يتكون النظام الرأسمالي من العديد من األسواق التي تدار بحرية وفق المبادرات الفردية، فهناك سوق 

النقود وسوق العمل وسوق السلع والخدمات وسوق رأس المال.

)4(  تمارس البنوك التجارية بعض األنشطة االئتمانية طويلة األجل، مثل شهادات االدخار متوسطة وطويلة 

األجل والدخول كالعب رئيسي في سوق األوراق المالية الحكومية، ويمكن بذلك إدخالها ضمن مكونات سوق رأس 

المال.

)5(  شكل معدل االدخــار إلى الناتج المحلي اإلجمالي عنصراً حاسمًا في أغلب تجارب التنمية الناجحة في 

العقود األخيرة، لمزيد من التفاصيل، انظر: خالد عبد الرحمن البسام، »نموذج لالدخار العائلي في المملكة العربية 

السعودية: دراسة قياسية للفترة 1970-2002،« مجلة االقتصاد واإلدارة )جامعة الملك عبد العزيز(، السنة 19، 

العدد 1 )2005(، ص 5-4.
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ذلك،  إلى  إضافة  والنمو.  والتراكم  االستثمار  عمليات  تمويل  بغية  المتنوعة،  االستثمار  قنوات  في  تعبئته 

تغطية  إلــى  الحكومة  فحاجة  للحكومة.  المالي  للعجز  المحلي  التمويل  إتاحة  المال  رأس  ســوق  يتولى 

التمويل  المال يوفر  للبحث عن وسائل تمويل محلية ودولية، وسوق رأس  المتزايد تدفعها  العام  اإلنفاق 

المحلي. كما تقوم أجهزة السوق بإقراض وحدات القطاع الخاص، وتقديم خدمات غير ائتمانية ضرورية، 

مثل خدمات التامين وإعادة هيكلة رؤوس األموال وتطوير مصادر التمويل لشركات القطاع الخاص))(. 

يترتب  النامية  واالقــتــصــادات  المتقدمة  االقــتــصــادات  بين  الجوهرية  الــفــروق  فــإن  الــحــال،  وبطبيعة 

بالتبعية، فروقًا في كفاءة أسواقها، ومنها سوق  عليها، 

رأس الـــمـــال. فــفــي مـــا يــتــعــلــق بـــقـــدرة هـــذا الـــســـوق على 

المتقدمة  البلدان  االقتصادي في كل من  الفائض  تعبئة 

االدخار  معدل  نقارن  عندما  الفوارق  تظهر  والنامية)7(، 

االقــتــصــادي  الــواقــع  المحلي اإلجــمــالــي. ولـــدى  بــالــنــاتــج 

في  االدخــاريــة  الطاقة  أن  تؤكد  التي  الدالئل  من  الكثير 

الــدول  فــي  نظيرتها  على  تتفوق  المتقدمة  االقــتــصــادات 

كفاءة  نقارن  عندما  أيضًا  الــفــوارق  تظهر  كما  النامية. 

ــوق رأس الـــمـــال بــتــوفــيــر الــتــمــويــل الــكــافــي والــمــالئــم  سـ

وتوجيهه للمشروعات االستثمارية القائمة أو لتمويل االستثمارات الجديدة في قطاعات االقتصاد المختلفة. 

فاالقتصاد المتقدم تنخفض فيه تكلفة رأس المال مقارنة باالقتصادات النامية، ويوزع المدخرات المعّبأة 

في القطاعات األكثر ربحية. وفي ما يتعلق بقدرة السوق على تمويل العجز المالي للحكومة، فإن الدول 

النامية تعاني مزاحمة تغطية تلك اإلصدارات لالستثمار الخاص، وهو ما يؤثر في معدل النمو االقتصادي. 

التشريعات  فــي  النسبي  االســتــقــرار  إلــى  نــظــراً  المتقدمة.  بــالــدول  الــمــال  أســـواق رأس  فــي  ذلــك  وال يحدث 

المالية واالقتصادية الالزمة لعمل سوق رأس المال في الدول المتقدمة، مع ارتفاع كفاءة األنظمة اإلدارية 

التنافسية  تقرير  نتائج  لنا  تقدم  السوق.  في  الكفئة  المالية  الخدمات  وتوافر  المستخدمة،  والتكنولوجية 

ما يظهر في  النامية، وهو  الــدول  المتقدمة وتفوقها على  الــدول  أســواق  كفاءة  كافية على  أدلة  الدولية)8( 

حصولها على ترتيب أعلى في مؤشرات التنافسية الدولية.

المالية وخــدمــات  األوراق  بــورصــة  خــدمــات  فهناك  مــتــعــددة،  مالية  وغــيــر  مالية  خــدمــات  الــســوق  يــقــدم    )((

الشركة  تنظيم هيكل  إعـــادة  فــي  المخاطر، وكلها تساهم  الــمــال  االســتــحــواذ واالنــدمــاج واالنــقــســام وخــدمــات رأس 

المال  رأس  على  للعائد  مرتفعة  معدالت  وتحقيق  المالية  االستدامة  تحقيق  على  القدرة  في  يفيدها  بما  التمويلي 

والعائد على االستثمار فيها.

 3  –  2 المنعقدة في  الندوة  المقبلة: وقائع  المرحلة  العربية وتحديات  البلدان  المالي في  القطاع    )7(

أبريل )نيسان( 2000، تحرير محمد الفنيش )أبو ظبي: صندوق النقد العربي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 

واالجتماعي، 2000(، ص 45-44.

العالم، ويستخدم  دول  الدولية في  التنافسية  سنوياً عن حالة  تقريراً  العالمي  االقتصاد  منتدى  )8(  يصدر 

تلك  احتساب  منهجية  حــول  التفاصيل  مــن  لمزيد  فــرعــيــًا.  مــؤشــراً  عشر  واثــنــي  التنافسية  لقياس  رئيسياً  مــؤشــراً 

<http://reports.weforum.org/global-competitiveness- :المؤشرات ونتائجها، انظر موقع المنتدى على االنترنت
 report-2015-2016/competitiveness-rankings/>.

العام  االستثمارين  بين  للمشاركة 

ــار إضــافــيــة فـــي حفز  آثــ والـــخـــاص 

تــشــجــيــع  فــــي  الــــمــــال  رأس  ســـــوق 

المباشر، ألنها  االستثمار األجنبي 

تــزيــد جــاذبــيــة االقـــتـــصـــاد لــالدخــار 

الخارجي.
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آثـــار مهمة فــي تنمية ســوق رأس  الــخــاص  الــعــام واالســتــثــمــار  الــمــشــاركــة بين االســتــثــمــار  وألســلــوب 

على  سابقاً  مقصورة  كانت  التي  القطاعات،  بعض  على  المشاركة  تلك  تركز  فبينما  دولــة.  أي  في  المال 

واالجتماعية،  العامة  الخدمات  كقطاع  العام،  االستثمار 

القطاع  من  جدد  مّدخرين  إدخــال  تضمن  بالتالي  فإنها 

العائلي وقطاع األعمال لسوق رأس المال، بدافع البحث 

تلك  أربــــاح  تلبيها  مــدخــراتــهــم  عــلــى  مرتفعة  عــوائــد  عــن 

تعميق  فــي  اآللــيــة  تلك  تسهم  كما  الــجــديــدة.  القطاعات 

اإلنــفــاق  فــي  الــوفــر  إن  إذ  للحكومة،  االدخـــاريـــة  الــطــاقــة 

الــعــام االســتــثــمــاري الــنــاتــج مــن تحمل الــقــطــاع الــخــاص 

جانب مهم من تمويل االستثمار، يزيد بطريقة مباشرة 

الفائض االدخاري للوحدات الحكومية. 

ولــلــمــشــاركــة بــيــن االســتــثــمــاريــن الـــعـــام والــخــاص 

الــمــال فــي تشجيع  آثـــار إضــافــيــة فــي حــفــز ســـوق رأس 

االستثمار األجنبي المباشر، ألنها تزيد جاذبية االقتصاد 

لالدخار الخارجي، فتدفق مدخرات األجانب ألي اقتصاد دالة في العائد المتوقع عليها، وهو يزيد في حالة 

المستثمرين كانت تؤدى  أمام  المشاركة كما أسلفنا. ويعود ذلك ألنها فتحت قطاعات جديدة  مشروعات 

بجودة وتكلفة غير تنافسية، وخصوصاً إذا كانت هذه االستثمارات من النوعية الناقلة للتكنولوجيا في أحد 

مشروعات الشراكة. كما يقلل البرنامج الجيد للمشاركة من صافي التدفقات الرأسمالية األجنبية الخارجة 

في حالة توافر قنوات وتوسعات مربحة إلعادة استثمار األرباح على رأس المال األجنبي. وال يخفى دور 

تلك اآللية في رفع كفاءة االستثمار العام، إذ إن عملية المشاركة تسهم في نقل الخبرات اإلدارية الحديثة 

لوحدات الجهاز الحكومي الداخل في الشراكة كنتيجة للمحاكاة اإلدارية. 

للحكومة، من خالل  المالي  العجز  تمويل  المال في  تعزز دور سوق رأس  أن  المشاركة  آلية  يمكن 

الضرائب  حصيلة  ــادة  زيـ فــي  المشاركة  مــشــروعــات  تسهم  كما  الــمــشــاركــة.  مــشــروع  مــن  المتوقع  العائد 

المباشرة على األرباح التجارية والصناعية. فأرباح الشريك الخاص الخاضعة للضرائب تزيد غمار نجاح 

الحكومة، فهو  العام عن كاهل  اإلنفاق  من  المشاركة يرفع جزءاً  المشاركة. ولما كان مشروع  مشروعات 

بالتالي يسهم في تقليل العجز المتوقع بطريقة مباشرة.

يمكنها  إذ  النامية،  الــدول  في  المال  رأس  أســواق  في  إضافية  مزايا  المشاركة  آللية  إن  عموماً، 

المدفوعات(  ميزان  )عجز  والخارجي  الموازنة(  )عجز  الداخلي  االقتصادي  التوازن  غياب  مواجهة 

بنود  لتقليل  الموازنة يعود  الــدول، والحد من عجز  تلك  المحلية في مجموعة  الموارد  لفجوة  الموّلد 

اإلنفاق االستثماري وبنود التشغيل والصيانة، أما تقليل عجز ميزان المدفوعات فيحدث ألن الشريك 

لتدفقات  مصاحبة  تأتي  أنها  كما  للمشروع،  التكنولوجيا  استيراد  تكاليف  غالباً،  يتحمل،  الخاص 

البطالة  التي تعالج ذلك الخلل/العجز. تساعد تلك المشروعات على معالجة ظاهرة  رؤوس األموال 

لنقل  يمتد  التكنولوجيا، ولكنه  نقل  النامية، ألن دورها ال يقتصر على  الدول  الهيكلية والسافرة في 

النامية  الــدول  الديون في  اآللية عبء  تلك  اإلنتاجية. تقلل  العمل مرتفع  إداريــة تزيد من فرص  نظم 

إضافية  مــزايــا  المشاركة  آللية  إن 

الــمــال فــي الــدول  فــي أســـواق رأس 

غياب  مواجهة  يمكنها  إذ  النامي، 

ــادي الـــداخـــلـــي  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ الــــــتــــــوازن االقـ

)عجز الموازنة( والخارجي )عجز 

لفجوة  المولّد  المدفوعات(  ميزان 

الموارد المحلية في مجموعة تلك 

الدول.
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القروض  تدفق  بداًل من  اإلنتاجية  المباشرة  االستثمارات  فتتدفق  األجنبي،  الشريك  المدينة في حالة 

لتنفيذ المشروعات نفسها، ويقلل ذلك من األعباء المستقبلية لخدمة الديون الخارجية. 

ثانيًا: المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص 

ودورها في تنمية سوق رأس المال السعودي

نحلل في هذا الجزء أهم مالمح الموقف الراهن آللية المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار 

فيه،  الــمــال  رأس  ســوق  ومــؤشــرات  نات  مكوِّ أهــم  بعدها  ونتناول  الــســعــودي،  االقتصاد  فــي  الــخــاص 

وننتهي بتتبع العوامل المحددة لنمو هذا السوق في ضوء موقف المشاركة الراهن.

1 - الموقف الراهن آللية المشاركة بين االستثمارين

العام والخاص في االقتصاد السعودي

نحاول اآلن رسم صورة واضحة عن دور القطاعين الخاص والحكومي في االقتصاد السعودي 

خالل خطط التنمية الخمسية التسع المنفذة، ثم نحلل الوضع الراهن آللية المشاركة بين االستثمار 

العام واالستثمار الخاص في وضعها الحالي.

أ - تحليل دور كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص في االقتصاد السعودي

ُيظهر لنا الجدول الرقم )1( التطورات التي شهدتها مساهمة القطاع الخاص والقطاع الحكومي 

منصرمة.  خمسية  خطط  تسع  تمثل  وهــي   ،2015  -  1970 الحقبة  خــالل  السعودي  االقتصاد  في 

وتكشف بيانات ذلك الجدول الحقائق التالية:

نمواً  شهدت  قد  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  توليد  في  الخاص  القطاع  مساهمة  إن   -

مضطرداً عبر تلك الحقبة، فقد ارتفعت مساهمته من 53.2 مليار عام 1970 لتصل إلى 990 ملياراً 

القطاع  مساهمة  نمو  من  الرغم  وعلى  تقريباً.  بالمئة   39 متوسطه  نمو  بمعدل  تقريباً،   2015 عام 

الحكومي هو اآلخر في توليد الناتج، إال أنه لم يشهد معدل مساهمة القطاع الخاص نفسه، إذ زادت 

لتصل إلى 425 ملياراً عام 2015 بعدما كانت 50.5 مليار فقط، وبمتوسط معدل نمو قدره 5.)1 

بالمئة تقريباً.

شهدت  الثابت،  المال  رأس  تكوين  في  والخاص  الحكومي  القطاعين  مساهمة  صعيد  على   -

ق القطاع الخاص  الحقبة 1970 - 2014 نمواً ملحوظًا في اإلنفاق االستثماري لكليهما، بيد أن تفوُّ

على القطاع الحكومي في التكوين الرأسمالي ليس بنفس درجة تفوقه في توليد الناتج المشار إليه 

آنفاً. عموماً، بلغت مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في تكوين رأس المال 4)2 ملياراً و359 

ملياراً عام 2014 بعدما كانت 1.2 مليار و1.1 مليار عام 1970 على الترتيب.

ولما كان استيعاب العمالة يمثل أحد المعايير المهمة للمقارنة بين مساهمة القطاع الحكومي   -

أنه  السعودي تكشف  االقتصاد  في  التوظيف  بيانات  فإن  االقتصادية،  التنمية  في  الخاص  والقطاع 

تفوق  وقد  التوظيف،  في  والخاص  الحكومي  القطاعين  مساهمة  زادت  و2015   1970 عامي  بين 

القطاع الخاص على القطاع الحكومي في التوظيف في عام 2015 بعكس الوضع في عام 1970.
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الجدول الرقم )1(

ملخص ألهم تطورات مساهمة القطاعين الحكومي والخاص في االقتصاد السعودي 

خالل الحقبة 2015-1970

اإلجمالي  الرأسمالي  التكوين  بينها  )مــن  للحكومة  الرأسمالية  المصروفات  بيانات  تعكس   -

ريال  مليار   2.3 من  المصروفات  تلك  نمت  إذ  الحقبة،  تلك  خــالل  مضطرداً  نمواً  سابقاً(  المذكور 

لتصبح 3.7)2 مليار ريال بين أول الحقبة وآخرها.

كما تظهر بيانات الحسابات القومية أن منتجي الخدمات الحكومية قد نمت هي األخرى من   -

2 مليار ريال لتصبح 455 مليار ريال خالل تلك الحقبة.

المصدر: بيانات السنوية لالقتصاد السعودي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما(، إصدار 

<http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx>.               ،العام )201، متاحة على موقعها على االنترنت

     المؤشر

السنة

1970

1980

1990

2000

2010

2015

حكومي

خاص

حكومي

خاص

حكومي

خاص

حكومي

خاص

حكومي

خاص

حكومي

خاص

المساهمة

 في الناتج المحلي

غير النفطي

50508

53225

12(138

225442

172(28

24(811

223108

342280

333522

745532

4249((

989979

المساهمة

في تكوين

رأس المال الثابت

1,204

1,150

66,874

28,691

45,201

36,804

16,353

92,953

161,191

263,978

264,462

359,477*

المساهمة

في العمالة

117278

1382*

252898

-

534(98

6161*

(94770

-

959833

(991200

1248058

10575818

 المصروفات

 الرأسمالية

للحكومة

2304

104094

55110

183(4

198842

2(372(

 منتجو الخدمات

الحكومية

2093

33505

79211

119123

2808(3

455067*
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ب - المشاركة بين االستثمار العام والخاص في االقتصاد السعودي

الخاص  واالستثمار  العام  االستثمار  بين  المشاركة  ناحية  التخطيطي  االتــجــاه  يظهر  لم 

بوضوح إال في الخطة الخمسية الثامنة )1425 - 1430 هـ/2004 - 2008م(، حيث تضمنت 

خطوطاً عريضة لتطوير تلك الشراكة بتفعيل سياسات التخصيص واستكمال اإلطار التنظيمي 

الثامنة اهتمت بتطوير مشاركة  والرقابي)9(. صحيح، أن الخطط الخمسية السابقة على الخطة 

القطاع الخاص في النشاط االقتصادي بمنحه العديد من التسهيالت، مع فتح مجاالت االستثمار 

أمامه بعد أن كانت قاصرة على القطاع الحكومي)10(، ومع ذلك تظل الخطة الثامنة هي الدافع 

الحكومي ناحية تطوير تلك اآللية.

القطاع  استثمارات  بين  المشاركة  تطوير  في  ساهمت  التي  التطورات  أهــم  يلي  ما  وفــي 

الخاص واالستثمارات الحكومية، ونعرض لتلك التطورات في خطوط عريضة كما يلي:

القطاعات  أكــثــر  مــن  النقل  قــطــاع  أن  تظهر  المشاركة  فــي  الــدولــيــة  التجربة  كــانــت  لئن   -

الذي  السعودي  االقتصاد  فإن  الــخــاص)11(،  واالستثمار  العام  االستثمار  بين  للمشاركة  الجاذبة 

قطاع  ويشكل  العالم،  في  للنفط  األكبر  المصدر  السعودية  كــون  الخارج  على  بانفتاحه  يتسم 

المدفوعات،  ميزان  يعكسه  ما  نحو  على  االقتصاد  مكونات  من  متزايدة  نسبة  الخارجي  العالم 

إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بأدوار تنظيمية وإدارية مع  فاتجهت الحكومة ناحية 

للموانئ  العامة  المؤسسة  قيام  ذلــك  على  يشهد  البحرية،  الموانئ  في  الحكومية  االستثمارات 

بإسناد خدمات الموانئ للقطاع الخاص إلدارتها وتشغيلها وفق أسلوب BOT المشار إليه آنفًا، 

وقد تمخض عن ذلك أن أغلب الموانئ السعودية تدار بواسطة القطاع الخاص)12(.

في االستثمار الحكومي الصناعي ومشاركته للقطاع الخاص، تولت هيئة المدن الصناعية   -

البنية األساسية  »مدن« تحفيز القطاع الخاص لالشتراك مع ما تم من استثمارات حكومية في 

مجهودات  وأسفرت  متكاملة.  صناعية  تجمعات  لتّكون  الصناعية  المدن  في  المصانع  لتوطين 

تشغيل  فــي  باالستثمار  مساندة  خــدمــات  لتقديم  الــخــاص  القطاع  استقطاب  عــن  »مـــدن«  هيئة 

ذلك  بنظام BOT، وقد تمخض عن  والجديدة  القائمة  الصناعية  للمدن  التحتية  والبني  المرافق 

القائمة وتأسيس مدن صناعية جديدة  المدن  توافر موارد ذاتية لهيئة »مدن« لتطوير وصيانة 

التدريب  برامج  فعالية  والخاص ودورهــا في  العام  القطاعين  بين  »الشراكة  آل سعود،  فــواز  )9(  ورد في: 

للعلوم  العربية  نايف  جامعة  منشورة،  غير  دكــتــوراه  )أطــروحــة  السعودية،«  العربية  المملكة  في  الضباط  إلعــداد 

األمنية، كلية الدراسات العليا، 2014(، ص )).

)10(  لمزيد من التفاصيل حول عالقة الخطط الخمسية المختلفة بتطوير أداء القطاع الخاص في االقتصاد 

السعودي، انظر: المصدر نفسه، ص 5)-)).

)11(  محمد صالح يوسف، المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص بالتطبيق على قطاع 

النقل )بنها: كلية التجارة، جامعة بنها، 2001(.

)12(  آل سعود، المصدر نفسه، ص 7).
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الستقطاب استثمارات القطاع الخاص في القطاعات االقتصادية المختلفة)13(، وخصوصاً قطاع 

الصناعات الصحية.

الحكومي)14(،  اإلنفاق  هيكل  من  مهمة  نسبة  يشكل  الــذي  العسكري  اإلنفاق  قطاع  في   -

قامت الحكومة باالتجاه ناحية تعزيز مشاركة القطاع الخاص لرفع كفاءة اإلنفاق العسكري من 

ناحية، ولزيادة االعتماد على المكون المحلي من ناحية أخرى، يشهد على ذلك اعتماد الحكومة 

تأسس  الــذي  االقتصادي  التوازن  فبرنامج  المشاركة،  تلك  لتعزيز  متخصصين  برنامجين  على 

عام 1984 هدف إلى خلق رابط اقتصادي بين عقود اإلنفاق العسكري وبين استقدام االستثمار 

الحكومة  اســتــثــمــارات  بين  المشاركة  بنظام  مــشــروعــات  إلقــامــة  الــســعــودي  لالقتصاد  األجــنــبــي 

مع  أبــرمــت  التي  العقود  البرنامج  ذلــك  ثمار  مــن  وكــان  األجنبي.  الــخــاص  القطاع  واستثمارات 

إلكتريك األمريكيتين.  حكومات بريطانيا وفرنسا، وعقود االستثمار مع شركتي بوينغ وجنرال 

التسليح  قطاع  في  المحلي  والتصنيع  التقنية  لتوطين  برنامج  صياغة  إلى  الحكومة  لجأت  كما 

في  يساهم  الوطني  الخاص  القطاع  بجعل  الغيار  وقطع  المعدات  من  الذاتي  االكتفاء  وتحقيق 

تصنيعها، وقد شهد العام 1432هـ/2011م بداية تدشين ذلك البرنامج)15(.

القطاعات  االجتماعية، من  الخدمات  التعليم والتدريب ضمن قطاع  الفرعي  القطاع  يعد   -

التي شهدت طفرة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص الستثمارات الحكومة. فقد توسع القطاع 

التربية  التعليمية بمشاركة وزارة  الخدمات  المدارس األهلية والدولية لتقديم  إنشاء  الخاص في 

وشهد  التخصصية.  والمراكز  الخاصة  المستشفيات  انتشرت  كما  األحيان،  بعض  في  والتعليم 

الحكومية  الجهات  استثمارات  بين  المشاركة  في  طفرة  اآلخــر  هو  المهني))1(  التدريب  قطاع 

واستثمارات القطاع الخاص؛ فوفقًا لبيانات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تم تنفيذ 

أكثر من عشرة مشروعات تدريبية بالمشاركة مع القطاع الخاص في قطاع السيارات والنفط.

2 - مكونات سوق رأس المال في االقتصاد السعودي

بارتفاع متوسط  يتسم  الذي  العائلي  القطاع  السوق من مدخرات  في  األول  الطرف  يتكون   -

ألف   23.( المتوسط  يبلغ ذلك  الدولي،  البنك  الصادرة عن  التنمية  الفرد فيه، فوفقاً لمؤشرات  دخل 

)13(  المصدر نفسه، ص 8).

الدفاع واألمن  العالم، وقد بلغت نفقات  العسكري بين دول  اإلنفاق  المملكة منزلة متقدمة في  )14(  تحتل 

القطاعات،  المملكة حسب  ميزانية  تقديرات  انظر   ،2015 عام  دوالر(  مليار   82 )نحو  ريــال  مليار   307 القومي 

اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

)15(  آل سعود، المصدر نفسه، ص 9).

المهني،  والتدريب  الفني  التدريب  اآلتــيــة:  المستويات  من  السعودي  المهني  التدريب  قطاع  يتكون    )1((

التدريب التخصصي، التدريب في القطاع الخاص، برامج دعم أنشطة التأهيل والتوظيف للقوى العاملة الوطنية، 

ولمزيد من التفاصيل، انظر: المصدر نفسه، ص 8)-72.
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المرتفع  الدخل  شريحة  من  يعتبر  بذلك  وهــو   ،)17(  2015 عــام  في  الجارية  باألسعار  سنوياً  دوالر 

سنويًا  اقتصاديًا  فائضًا  تحقق  التي  الخاص  القطاع  شركات  من  ن  فيتكوَّ األعمال  قطاع  أما  عالميًا. 

عدد  تطور  النقد،  لمؤسسة  السنوي  اإلحصائي  للتقرير  ووفقًا  السوق.  تلك  في  االدخــار  من  يمكنها 

 2013 عامي  بين  شركة  ألــف   118 لتصبح  شركة  ألــف   91 من  كافة  بأنواعها  السعودية  الشركات 

القطاع  ألن  ذلك  السوق،  في  المهمة  المكّونات  أحد  الحكومي  القطاع  تعتبر مدخرات  كما  و2015. 

العالم  قطاع  ويشكل  السعودي.  االقتصاد  في  للفائض  األكبر  الموّلد  النفط  قطاع  يملك  الحكومي 

الخارجي هو اآلخر عنصراً مؤثراً في مكّونات االدخار المتاح، فجاذبية االقتصاد السعودي لتدفقات 

رأس المال األجنبي تجعل سوق رأس المال في وضع تنافسي إقليمياً وعالمياً.

- الطرف الثاني المكون للسوق يتمثل بالمؤسسات المتلقية لمدخرات الطرف األول)18(، وفي 

حالة االقتصاد السعودي تنقسم تلك المؤسسات إلى:

المستثمرين.  المدخرين آلجال مختلفة وتتيحها لجمهور  إيداعات  - مؤسسات مصرفية تتلقى 

في  تتعامل  التجارية  فالبنوك  االئــتــمــان؛  آجــال  حسب  نوعين  إلــى  تنقسم  البنوك  أن  المعلوم  ومــن 

االئتمان قصير األجل، لذلك تخرج عن نطاق تعريفنا لسوق رأس المال، باستثناء معامالتها متوسطة 

تدخل ضمن  فهي  واالدخـــار  التسليف  وبنك  االستثمار  بنوك  أمــا  وجــودهــا.  حــال  في  األجــل  وطويلة 

عدد  وبلغ  السوق.  هذه  من  الممولة  اإلنتاجي  االستثمار  برامج  تخدم  ألنها  الثاني  الطرف  مكونات 

)19( فرعًا في نهاية العام 2015 بعدما كانت 
فروع المصارف المختلفة في االقتصاد السعودي 1989 

1214 فرعًا في عام 1994.

- مؤسسات غير مصرفية كشركات التامين ومؤسسات اإلقراض المتخصصة، ووفقاً إلحصاءات 

مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن المركز المالي الموحد يظهر أن مؤسسات اإلقراض الحكومية 

المتخصصة شهدت نمواً في إجمالي أصولها بمتوسط سنوي بلغ 8 بالمئة تقريبًا بين عامي 1987 

و2015، لتصبح جملة األصول 35) مليون ريال. كما تعكس مؤشرات قطاع التامين قفزة كبيرة بين 

عامي 2005 و2015؛ فإجمالي األقساط التأمينية المستحقة على جميع أنشطة التأمين قفزت من 5 

720 بالمئة سنوياً، ويعكس ذلك  5)3 ملياراً، وبمعدل نمو سنوي متوسطه  مليارات ريال لتصبح 

الطاقة االدخارية التعاقدية الكبيرة لالقتصاد السعودي.

3 - تحليل مؤشرات سوق رأس المال السعودي

تبني الدراسة تحليلها لمؤشرات سوق رأس المال السعودي على النتائج التي أظهرها تحديدنا 

السابق للوضع الراهن له، والمؤشرات الرئيسية التي نبرزها في هذا التحليل هي:

<http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GNP.PCAP. اإلنترنت:  على  الدولي  البنك  بيانات  من    )17(
CD?locations=SA&view=chart>.

ادخــاره وتوجيهه  يمكن  اقتصادي  فائض  األخــرى  المؤسسات هي  تلك  لدى  يتاح  الحاالت  )18(  في بعض 

لالستثمار، فهي بذلك يمكنها أن تمثل الطرفين األول والثاني في بعض الحاالت.

الثاني  الــربــع  الــســعــودي(،  العربي  النقد  )مؤسسة  والمصرفية  النقدية  الــتــطــورات  تقرير  انــظــر:    )19(

.)201((
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أ - عرض االدخار في السوق 

ذلك  فــإن  االدخـــار،  على  العائد  وفــي  القومي  دالــة في دخلها  للدولة  االدخـــاري  الجهد  كــان  إذا 

السعودي على توليد االدخار كنتيجة منطقية الرتفاع متوسط نصيب  المال  يعني قدرة سوق رأس 

في  االستثمار  على  العائد  متوسط  ارتفاع  أن  كما  نموه سنويًا)20(.  واطــراد  القومي  الدخل  من  الفرد 

يزيد  والصناعية)21(  التجارية  األربــاح  على  الضريبية  األعباء  نخفاض  إلى  نظراً  السعودي  االقتصاد 

األوعية  االدخار في مختلف  العائد على  انخفاض متوسط  أن  بيد  األعمال،  لقطاع  االدخارية  الطاقة 

الجهاز  على   )Retail( المصرفية  التجزئة  وسيطرة  التجارية،  البنوك  سيطرة  مــع  ــة)22(  ــاريـ االدخـ

المصرفي وضعف دور البنوك المتخصصة )بنوك االستثمار بأنواعها( التي تخاطب فئات المدخرين 

الــواردات، يحد من  الترفي والكمالي وخصوصاً على  أنماط االستهالك  المختلفة، والتي تشجع على 

القصوى.  االدخارية  الطاقة  حشد  على  السوق  قــدرة 

ويــمــكــن اعــتــبــار تـــطـــورات الـــودائـــع تــحــت الــطــلــب في 

الــجــهــاز الــمــصــرفــي)23( مــصــداقــاً عــلــى مــا نــقــول، فقد 

ــالل الــعــقــديــن  ــواً كــبــيــراً خــ ــمـ ــع نـ ــودائــ شـــهـــدت تــلــك الــ

عام  ريــال  مليار   57 من  نمت  أنها  ذلــك  المنصرمين، 

1988 لتصبح )97 مليار ريال عام 2015، وبعد أن 

المصرفية  الــودائــع  جملة  من  بالمئة   40 تمثل  كانت 

المدة وفقًا  0) بالمئة منها خالل تلك  أصبحت تمّثل 

لــبــيــانــات الـــودائـــع الــمــصــرفــيــة الــمــجــمــعــة فـــي بــيــانــات 

البيانات نفسها أن تراجع عمليات اإلقراض واالستثمار  السعودي. كما تظهر  العربي  النقد  مؤسسة 

لمؤسسات اإلقراض المتخصصة كنسبة من إجمالي أصولها، إذ تراجعت تلك النسبة من 91.8 بالمئة 

االستثمار  اإلقــراض على نشاط  إلى تفوق نشاط  2015، إضافة  بالمئة عام   81 1987 لتصبح  عام 

المباشر لتلك المؤسسات.

)20(  يبلغ متوسط معدل النمو السنوي في الناتج/الدخل القومي المتوقع خالل 2015-2025، 1.7 بالمئة 

تقريبًا، انظر: تقرير حقائق وأرقام للهيئة العامة لالستثمار السعودية. 

غير  لمدد  الخسائر  ترحيل  ويمكن  بالمئة   20 األجنبية  للشركات  األربـــاح  على  الضريبة  معدل  يبلغ    )21(

محدودة، انظر: تقرير مناخ االستثمار في المملكة، من إصدارات الهيئة العامة لالستثمار )أعداد مختلفة(.

)22(  انخفضت أسعار الفائدة على الودائع المصرفية بين البنوك لتصل إلـى 1 بالمئة تقريبًا للودائع لمدة 

سنة، ).0 بالمئة تقريبًا لمدة شهر، وتحدد البنوك العائد على االدخار بما يتمشى مع تلك المعدالت، انظر: بيانات 

 <http://www.sama.gov.sa/،)201( اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي على اإلنترنت )إصدار
ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx>.

)23(  تمثل الودائع تحت الطلب في البنوك مجموع ودائع الهيئات الحكومية والشركات واألفراد خالل تلك 

الفترة.

مــدخــرات  على  الحكومة  طلب  إن 

السوق مشتق هو اآلخر من العجز 

الــقــائــم والــمــتــوقــع فـــي مــوازنــتــهــا 

الدولة على تحقيق  العامة؛ وقدرة 

الــمــالــيــة مــرتــبــط بمدى  االســتــدامــة 

اإلقــراض  إتاحة  على  السوق  قــدرة 

الكافي للحكومة.
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ب - الطلب على االدخار في السوق 

المعلوم  ومــن  االدخـــار.  على  الحكومي  والقطاع  الخاص  القطاع  طلب  من  الطلب  هــذا  يتكون 

االستثمارات  وتمّول  االستثمار،  تمويل  إلى  االدخــار يشتق من حاجته  على  الخاص  القطاع  أن طلب 

مــن حقوق  ذاتــيــًا  تــمــول  أن  فــإمــا  بــأحــد طريقين،  القائمة  االســتــثــمــارات  فــي  التوسعات  أو  الــجــديــدة 

المساهمين وإما باالقتراض من سوق رأس المال، وكلما زادت نسبة التمويل باالقتراض على حساب 

الحكومة على مدخرات  المال. كما أن طلب  الطلب على االدخار في سوق رأس  الذاتي، زاد  التمويل 

الدولة على تحقيق  العامة؛ وقدرة  القائم والمتوقع في موازنتها  العجز  اآلخر من  السوق مشتق هو 

على  الــســوق  قــدرة  بمدى  مرتبطة  المالية  االســتــدامــة 

ــراض الــكــافــي لــلــحــكــومــة. وفـــي مــا يتعلق  ــ إتــاحــة اإلقـ

بالعجز المالي للحكومة الممول من سوق رأس المال، 

الــدولــي)24(  النقد  صــنــدوق  مــع  التفاهم  صــاحــب  فقد 

تقضي  التي  المالي  التكيف  برنامج  مكونات  تدشين 

بإصدار  المالي  عجزها  تمويل  إلــى  الحكومة  بلجوء 

سندات على الخزانة العامة بتكلفة تمويل مرتفعة)25(. 

االدخــار في سوق رأس  الطلب على  إن حالة  عمومًا، 

األفقي  االستثماري  للتوسع  الضرورية  المقومات  توافرت  ما  إذا  يتوسع  أن  يمكنه  السعودي  المال 

والرأسي، وإذا ما استحدثت آليات جديدة تخدم ذلك الهدف، وهو ما ستعمل الدراسة على صياغته 

في موضع الحق. 

ج - قنوات االستثمار المتاحة في السوق

تأسيساً على النقطة السابقة، فإن سوق رأس المال السعودي يتسم بتوافر الكثير من القنوات 

في  الــخــاص  القطاع  اســتــثــمــارات  فهناك  التقليدي؛  الــنــوع  تحت  يــنــدرج  أغلبها  ولــكــن  االســتــثــمــاريــة، 

المال  االستثمار في رأس  إلخ(، وهناك  التجارة...  الصناعة،  )الزراعة،  المختلفة  اإلنتاجية  القطاعات 

االجتماعي )البنية األساسية(، إضافة إلى االستثمار في قطاع الخدمات اإلنتاجية )النقل واالتصاالت( 

تفوقًا في مساهمته  اظهر  قد  الخاص  القطاع  كانت  وإذا  )التعليم والصحة(.  االجتماعية  والخدمات 

ارتفاع  أن  إال  منصرمة،  خمسية  خطط  تسع  خــالل  السابقة  القطاعات  أغلب  مــن  الناتج  توليد  فــي 

وتقليص  االقتصادي  التحرير  نحو  العالمي  والتوجه  الحكومي  بالقطاع  مقارنة  اإلنتاجية  كفاءته 

ذلك  على  ترتب  لو  االقتصادي، حتى  النشاط  في  عليه  االعتماد  من  مزيداً  اقتضى  الحكومي،  الــدور 

ولوجه قطاعات اقتصادية كانت قاصرة على الجهاز الحكومي، مثل قطاع البنية األساسية.

)24(  انظر في ذلك البيان الصحفي رقم 15/383 الصادر في 2015/8/17 لمشاورات المجلس التنفيذي 

لصندوق النقد الدولي مع الحكومة السعودية.

)25(  قامت وزارة المالية السعودية بعدة عمليات طرح سندات على الخزانة العامة بالريال السعودي خالل 

على السعودية  المالية  وزارة  موقع  على  المنشورة  الطرح  لعمليات  المالية  البيانات  انظر   ،2015 المالي  العام 

<http://www.mof.gov.sa>.                                                                                                                 :اإلنترنت

الــســعــودي  ــال  ــمـ الـ رأس  ــوق  ســ إن 

القنوات  من  الكثير  بتوافر  يتسم 

يندرج  أغلبها  ولكن  االستثمارية، 

تحت النوع التقليدي
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العوامل المحددة لنمو سوق رأس المال  - 4 

في إطار الوضع الراهن للمشاركة  

القطاع  مــن  الــمــدخــرات  عــرض  فــي  كامن مركز  فائض  بــوجــود  السعودي  الــمــال  رأس  يتمتع ســوق 

المالي  المركز  بيانات  تعكس  إذ  المصرفي،  الجهاز  لــدى  سيولة  فائض  وفــي  األعــمــال،  وقطاع  العائلي 

بالمئة   12.5 من  المصرفية  االحتياطيات  جملة  إلــى  السيولة  نسبة  تطور  التجارية))2(  للبنوك  الموحد 

تلك  2015، كما زادت نسبة  و   1988 بين عامي  تقريباً  بالمئة   17 بالمئة وبمتوسط قدره   20 لتصبح 

1 بالمئة تقريبًا خالل  1.3 بالمئة تقريبًا وبمتوسط  ).0 بالمئة لتصبح  الموجودات من  السيولة لجملة 

المدة نفسها.

إلى  الــتــعــرف  تقتضي  الــمــال  رأس  ســوق  لنمو  قــاطــرة  اآللــيــة  تلك  تصبح  أن  إلــى  الــحــاجــة  أن  على 

المحددات الضرورية لذلك، وهو ما نحاول توضيحه لحالة االقتصاد السعودي في ما يلي:

الرغم من تعدد  أنه على  السعودي  االقتصاد  المشاركة في  الراهن آللية  الوضع  تبين من تحليل   -

القطاعات المتاحة لتلك اآللية، إال أن التركيز على قطاع 

الخدمات العامة واالجتماعية، إلى جانب اقتصارها على 

الموانئ(،  )كحالة  التمويل  دون  اإلدارة  في  المشاركة 

يحد من دورها في تعزيز مؤشرات التنوع في االقتصاد 

االدخار  تعبئة  على  قدرتها  من  كذلك  ويحد  السعودي، 

المحلي اإلجمالي في سوق رأس المال.

ــّواً إلـــى  ــ ــدعـ ــ ــان االســـتـــثـــمـــار الــــخــــاص مـ ــ ــئـــن كـ ولـ  -

المشاركة في قطاع الصناعة إال أنه تبين اقتصاره على 

المشاركة في إدارة المناطق الصناعية بوظيفة المطور 

الصناعي لمرافق تلك المناطق وعرضها للمستثمرين )حالة هيئة مدن(، من دون الدخول في درجة أعلى 

من درجات المشاركة في اإلنتاج الصناعي.

كما أن دعوة القطاع الخاص لدخول بعض قطاعات المشاركة بتمويل استثماري كامل منه يقلل   -

من العائد على االستثمار العام من وجهة نظر الحكومة.

ويعتبر االهتمام بنفقات التشغيل والصيانة للمشروعات المنفذة بنظام المشاركة من المحددات   -

الرئيسية لدورها في تنمية سوق رأس المال.

التركيز  المشاركة  آلية  السعودي كنتيجة لتطوير  المال  المهمة لنمو سوق رأس  المحددات  ومن   -

على منح حوافز ضريبية إضافية)27( للشريك الخاص عند التوسع األفقي والرأسي.

))2(  انظر في ذلك إصدار عام )201 لإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي المنشورة على 

<http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/Pages/YearlyStatistics.aspx>.         ،موقعها على االنترنت

)27(  كان يمنح مثاًل خفضًا ضريبياً تزايديًا على األرباح يقل عن المعدل الحالي البالغ 20 بالمئة من صافي 

األرباح كلما توسع في االستثمار المشترك.

عــلــى  الــــمــــشــــاركــــة  ــة  ــيــ آلــ قـــــــدرة  إن 

السعودي  المال  تنمية سوق رأس 

الفائض  تعبئة  في  بدورها  تتحدد 

إلى  وتوجيهه  الكامن  االقتصادي 

اإلنــتــاجــيــة ونقل  الــطــاقــات  زيــــادة 

التكنولوجيا الحديثة.
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تعبئة  في  بدورها  تتحدد  السعودي  المال  رأس  ســوق  تنمية  على  المشاركة  آلية  قــدرة  إن  عموماً، 

ما  الحديثة، وهو  التكنولوجيا  اإلنتاجية ونقل  الطاقات  زيادة  إلى  الكامن وتوجيهه  االقتصادي  الفائض 

ستعكف الدراسة حاليًا على صياغة برنامج يسهم في تحقيق ذلك الهدف. 

ثالثًا: برنامج مقترح لتحفيز االستثمار المشترك 

بين القطاعين العام والخاص السعوديين

نقترح في ما يلي برنامجًا يهدف إلى تعزيز دور المشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص 

السعودي  لالقتصاد  مالءمتها  ومدى  ومحاوره  أهدافه  فنتناول  السعودي،  المال  رأس  تنمية سوق  في 

واآلثار المتوقعة له حال وضعه موضع التنفيذ.

1 - أهداف البرنامج المقترح

الــمــقــتــرح يتمثل  الــهــدف األســـاســـي مــن هـــذا  إن 

بكيفية وضع برنامج قومي لتعبئة وحشد المدخرات 

ــذلـــك الــعــمــل عــلــى تــوجــيــه الـــمـــدخـــرات  الـــوطـــنـــيـــة، وكـ

بتطوير  الصحيحة  االستثمارية  الوجهة  الحكومية 

كي  والخاص  العام  االستثمار  بين  المشاركة  أسلوب 

وينمي  جانب،  من  السعودي  االقتصاد  أحــوال  يالئم 

ــن أهــم  ــر. ومــ ــ ســــوق رأس الـــمـــال فــيــه مـــن جـــانـــب آخـ

األهداف المبتغاة من البرنامج:

الــنــاتــج المحلي  إلـــى  ــادة مــعــدل االدخـــــار  ــ زيـ  -

اإلجمالي الحقيقي بحفز جمهور المدخرين لالقتراب من المعدالت المحققة في تجارب التنمية الناجحة.

توسيع قنوات االستثمار المتاحة في القطاعات االقتصادية المختلفة، وما يترتب عليها من زيادة   -

القيمة  مرتفع  األجنبي  لالستثمار  جاذباً  تجعله  السعودي  االقتصاد  في  االستثمار  على  العائد  متوسط 

المضافة، وزيادة معدل النمو االقتصادي المحقق كنتيجة إلحداث طفرة في تنويع االقتصاد السعودي.

الرشد  بقواعد  اإلخــالل  دون  اقتصاديًا،  المثلى  للوجهة  الحكومة  لدى  المالية  الفوائض  توجيه   -

والسالمة في استثمارها بعيداً من االستثمار المالي.

تحسين الــخــدمــات الــمــقــدمــة إلـــى الــمــواطــنــيــن الــســعــوديــيــن وإتــاحــتــهــا لــلــقــاعــدة الــعــريــضــة من   -

المشاركة  الجغرافي لمشروعات  باالنتشار  تأديتها، ويحدث ذلك  المستهلكين مع مراعاة مالءمة تكلفة 

في أقاليم المملكة، وتقليل التكاليف نتيجة استخدام التكنولوجيا المالئمة في التشغيل.

2 - محاور البرنامج المقترح

المدخرات  تعبئة  في  المساهمة  هي  المقترح  البرنامج  عليها  يقوم  التي  الرئيسية  الفكرة  إن 

لالقتصاد  االدخــاريــة  بالطاقة  للوصول  الحكومة  لــدى  المتاحة  الــمــوارد  وترشيد  الخاصة  المحلية 

يــقــوم  الــتــي  الــرئــيــســيــة  الــفــكــرة  إن 

ــامـــج الـــمـــقـــتـــرح هــي  ــرنـ ــبـ عــلــيــهــا الـ

الــمــدخــرات  تعبئة  فــي  المساهمة 

الموارد  وترشيد  الخاصة  المحلية 

للوصول  الحكومة  لــدى  المتاحة 

ــاقـــة االدخــــــاريــــــة لــالقــتــصــاد  ــالـــطـ بـ

ــة إلــــى  ــيــ ــلــ ــعــ ــفــ الــــــســــــعــــــودي مــــــن الــ

الممكنة.
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السعودي من الفعلية إلى الممكنة، بتطوير أسلوب للمشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص 

يجذب تلك المدخرات لتنفيذ المشروعات المقترحة بتمويل مشترك من االستثمارات الخاصة )الممولة 

المالية  الفوائض  )الممولة من  العام  األعمال( واالستثمار  العائالت وقطاع  لقطاع  االدخــاري  بالجهد 

المتاحة لدى صناديق التنمية الحكومية المختلفة(.

وقطاع  األساسية  البنية  مشروعات  على  تركز  الحالي  بوضعها  المشاركة  برامج  كانت  ولئن 

ضمنه  ليدخل  المشاركة  أسلوب  مظلة  تتسع  أن  تقترح  الدراسة  فإن  واالجتماعية،  العامة  الخدمات 

كل القطاعات االقتصادية اإلنتاجية التي يحتاج االقتصاد السعودي إليها، ما دام من الممكن تنفيذها 

الــذي  البرنامج  أن  كما  الــعــام.  واالستثمار  الــخــاص  القطاع  استثمارات  بين  التشارك  منهجية  وفــق 

تقترحه الدراسة يفاضل بين المشروعات االقتصادية المرشحة للدخول ضمن برنامج المشاركة وفق 

تنويع  في  مساهمته  ودرجــة  االستثمار،  على  المتوقع  العائد  معدل  رأسها  على  يأتي  محددة،  أسس 

االقتصاد السعودي، ومدى جاذبيته الستثمارات القطاع الخاص المنفردة)28(.

تابعة  بأن تقوم جهة متخصصة، يقترح تأسيسها  تتمثل  المقترح  البرنامج  البداية في  ونقطة 

مــالــيــة)29(  وســاطــة  ستمارس  فهي  الــبــرنــامــج،  هــذا  فــي  والتنظيمي  الوسيط  بــالــدور  المالية،  لـــوزارة 

تساهم  حتى  آنفاً،  الموضحة  السعودي  المال  رأس  لسوق  الحالية  المكونات  إلى  تضاف  مستحدثه 

المرشحة  المشروعات  لتمويل  )الخاص والحكومي( وتوجيهها  اإلجمالي  المحلي  االدخار  تعبئة  في 

التنظيمية  واألدوار  الخاص.  واالستثمار  العام  االستثمار  بين  المشاركة  أسلوب  مظلة  تحت  للتنفيذ 

والتمويلية والترويجية المتوقعة لهذه الجهة المقترحة نوجزها في ما يلي:

أ - الدور التنظيمي

ينقسم الدور التنظيمي الذي يتوقع أن تقوم به الجهة المقترحة إلى دور خارجي بالتنسيق بين 

الجهات اآلتية:

التنمية  لدعم  تصرفها  تحت  موضوعة  مالية  فوائض  ولديها  المالية  لــوزارة  التابعة  الجهات   -

االقتصادية )مثل صناديق التنمية االقتصادية الزراعية والصناعية والعقارية(، وترغب في توظيفها 

في إطار البرنامج المقترح.

بما  العلمية  والمعاهد  والجامعات  األبحاث  ومراكز  المختلفة  والـــوزارات  الحكومية  الجهات   -

بما  لالستثمار  العامة  الهيئة  إلى  إضافة  تنموية،  اقتصادية  لمشروعات  ومقترحات  أفكار  من  لديها 

لديها من خبرات عن بيئة االستثمار السعودي.

- خبراء أسواق رأس المال ومستشاري الطرح المعتمدين لدى هيئة سوق المال.

المنفردة،  الخاص  القطاع  الجاذبية الستثمارات  اإلنتاجية ضعيفة  المشروعات  الحال تفضل  بطبيعة    )28(

ولكنها مهمة في تطوير مؤشرات التنوع في االقتصاد السعودي.

الــمــال، ولكنها  مــؤســســات ســوق رأس  مالية كما هــو حــال  المقترح وســاطــة  الــجــهــاز  هــذا  أدوار  تــعــدُّ    )29(

وساطة مالية من نوع خاص، إذ إنها ستقوم بدور متعمد في تعبئة االدخار المحلي الخاص والحكومي وتوجيهه 

لمشروعات اقتصادية بنظام المشاركة.
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- البنوك المرّخص لها بتلقي االكتتابات العامة لتأسيس وزيادة رؤوس األموال للشركات.

الجديدة  الوظائف  ببعض  القيام  الجهة مسؤولية  تلك  تتولى  أن  يقترح  الداخلية،  األدوار  وعن 

التي تساعد على نجاح هذا البرنامج، مثل:

- التعاون والتنسيق في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية المتكاملة )مالية وفنية وتسويقية 

المتاحة في  الفرص االستثمارية  المذكورة سابقًا، لعدد مبدئي من  الجهات  بالتنسيق بين  ومكانية( 

االقتصادية  للخطة  العامة  التوجهات  من  المشروعات  تلك  تنبثق  أن  على  الــســعــودي)30(،  االقتصاد 

لعام  السعودي  لالقتصاد  التنمية  رؤيــة  رسمتها  التي  التنموية  األبــعــاد  وتــراعــي  التخطيط،  بـــوزارة 

.2030

لحفز  الشراكة،  برنامج  قائمة  على  المختارة  للمشروعات  المحلية  الترويجية  الحمالت  إعداد   -

المشروعات  تلك  لتمويل  وتوجيهه  الــســعــودي  االقــتــصــاد  فــي  الــكــامــن  ــاري  االدخــ الــفــائــض  ممكنات 

الترويجية هو  للحملة  الرئيسي  المحتوى  يكون  أن  على  الحكومية،  الجهات  مع مدخرات  باالشتراك 

أن الدولة ممثلة بالجهة المقترحة تعمل على تأسيس مشروعات جديدة، وتدعو الفئة المستهدفة إلى 

مشاركتها في تلك المشروعات بنسب تحددها مسبقاً.

التنسيق مع البنوك التي ُيسمح لها بتلقي االكتتابات العامة في رأس المال المصدر والمدفوع   -

للشركات التي سوف يتم تأسيسها تحت مظلة هذا البرنامج المقترح.

ب - الدور التمويلي

إن الدور التمويلي المتوقع للجهة في إطار البرنامج المقترح سيكون دوراً باإلنابة عن الجهات 

التي تمتلك فوائض مالية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي، فهي ستتولى تعبئة تلك الفوائض 

وتدعيمها بموارد إضافية كلما كان ذلك ممكنًا، ويقوم الجهاز المصرفي بالدور التنفيذي في تلقي 

االكتتابات من جمهور المدخرين. ومن الممكن أن تعتمد نسبة مشاركة الجهة المقترحة في التمويل 

يتراوح  فيه. وقد  الدخول  البرنامج  المستهدفة)31( من  الفئة  استعداد  المشروع ومدى  حسب طبيعة 

للشركات  المدفوع  الــمــال  رأس  مــن  بالمئة  و80  بالمئة   10 بين  الجهة  بتلك  ممثاًل  الــعــام  التمويل 

المطروحة للمشاركة بين االستثمار العام واالستثمار الخاص، ويمول الجزء المتبقي من رأس المال 

من القطاع الخاص.

القطاعات  فــي  50 دراســــة عــن مــشــروعــات ممكن تأسيسها  بــأعــداد  مــثــاًل  الــبــدايــة  تــكــون  أن  )30(  ومــمــكــن 

اإلمكانات  توافر  في ظل  االقتصادي،  التنوع  درجــة  تعزيز  في  تساهم  التي  المضافة،  القيمة  مرتفعة  االقتصادية 

اإلدارية والمالية والخبرات الالزمة إلعداد تلك الدراسات في الجامعات ومراكز األبحاث السعودية.

)31(  إن الفئة المستهدفة من هذا البرنامج من الممكن أن تكون التي لديها فوائض ادخارية تقل عن الحد 

األدنى لرأس المال المطلوب للشركات المساهمة، أو تلك التي ال يتاح لها تأسيس الشركات العتبارات نظامية.
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ج - الدور الترويجي

المحلى  الترويج  نحو  بالتوجه  يتم  البرنامج،  هذا  إطار  في  المقترحة  للجهة  الترويجي  الــدور 

المحفز  المناخ  لتهيئة  والصناعة  التجارة  ووزارة  لالستثمار  العامة  الهيئة  مع  والتنسيق  لالستثمار 

سوق  يعاني  التي  المحلية،  المدخرات  فائض  تعبئة  على  مباشرة  بطريقة  يساعد  الــذي  لالستثمار 

بتوجيهها  أو  تــارة  باالكتناز  تسربها  من  المال  رأس 

إلى أوعية ادخارية ال تخدم خطط التنمية االقتصادية 

المنشودة تارة أخرى)32(.

ــدور الــتــرويــجــي  ــ تــجــدر اإلشـــــارة هــنــا إلـــى أن الـ

البرنامج  في  والرئيسي  المحوري  الدور  هو  المتوقع 

فشله.  أو  لنجاحه  األول  المحدد  باعتباره  المقترح، 

كما أنه يجب أن تكون الحملة اإلعالمية معبرة تعبيراً 

المشروعات  وعــن  عامة،  بصفة  البرنامج  عن  سليمًا 

ــذلــــك عــــن الـــعـــوائـــد  ــة، وكــ ــاصــ الـــمـــطـــروحـــة بــصــفــة خــ

المتوقعة لكل مشروع على حدة والمخاطر المحتملة 

االقتصادية  الجدوى  لدراسات  وفقًا  ذلك  وكل  كذلك، 

في هذا الشأن. كما أنه يجب أن تصل الحملة اإلعالمية إلى الفئة المستهدفة منها. ومن المتوقع أن 

لتسهم في زيادة معدل  المحلية  المدخرات  لتجميع  قناة جديدة  المقترح على خلق  البرنامج  يساعد 

تتمثل  إضافية  جليلة  خدمة  ستقدم  فإنها  المدخرات  تجميع  إلــى  إضافة  لكن  اإلجمالي،  االستثمار 

معالجة  وتراعي  مستدامة،  تنمية  إحــداث  على  تساعد  التي  القطاعات  إلى  االستثمارات  تلك  بتوجيه 

مشكلة التركز القائمة في االقتصاد السعودي.

3 - اآلثار المتوقعة للبرنامج المقترح

الخاص  واالستثمار  العام  االستثمار  بين  المشاركة  وتطوير  لتفعيل  المقترح  للبرنامج  يتوقع 

المحلية.  المدخرات  تعبئة  في  دوره  بسبب  السعودي،  االقتصادي  النمو  في  مهمة  آثار  له  تكون  أن 

المال  رأس  تنمية سوق  على  المقترح  للبرنامج  المحتملة  االقتصادية  اآلثــار  تتوزع  أن  المتوقع  ومن 

السعودي، فمن ناحية سيعمل على زيادة قدرته على تعبئة االدخار من خالل دور الجهة المقترحة 

في تعبئة الفوائض المالية لدى القطاعين الخاص والحكومي، كما يعمل على توجيه تلك المدخرات 

للوجهة التي تحقق نمواً مضطرداً وتسهم في تعزيز مؤشرات التنوع االقتصادي. 

بعد  أنــه  ذلــك  المالية،  األوراق  ســوق  في  مهمة  آثــار  المقترح  للبرنامج  يكون  أن  المتوقع  ومــن 

إجراء االكتتاب في الشركات التي سوف تطرح للمشاركة بنظام االستثمار العام واالستثمار الخاص، 

)32(  كأن يتم توجيه معظم االدخار العائلي في الودائع االدخارية في البنوك وما قد يترتب عليها من تفاقم 

مشكلة السيولة لدى الجهاز المصرفي.

يمكن لبرنامج المشاركة المقترح 

المساعدة على تفعيل رؤية 2030 

سيتيح  ألنــه  السعودي،  لالقتصاد 

ــنـــوات اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة أمـــام  قـ

بــارتــفــاع  تتسم  الــمــدخــريــن  صــغــار 

بالمقارنة  عليها  الــعــائــد  متوسط 

في  المتاحة  االدخــاريــة  بــاألوعــيــة 

القطاع المصرفي.
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التنفيذ  إتمام  وبعد  المعنية،  الجهات  جانب  من  لها  القانوني  الكيان  وتأسيس  لها  الفعلي  والتنفيذ 

في  الشركة  فــي  حصتها  المقترحة  الجهة  تطرح  أن  يمكن  األربـــاح،  تحقيق  وبــدايــة  اإلنــتــاج  وبــدايــة 

بورصة األوراق المالية، هذا الطرح يمثل إضافة حقيقية إلى السوق.

ويمكن لبرنامج المشاركة المقترح المساعدة على تفعيل رؤية 2030 لالقتصاد السعودي، ألنه 

سيتيح قنوات استثمارية جديدة أمام صغار المدخرين تتسم بارتفاع متوسط العائد عليها بالمقارنة 

استثمار  فــي  الــدخــول  على  يساعدهم  وكــذلــك  المصرفي،  القطاع  فــي  المتاحة  االدخــاريــة  بــاألوعــيــة 

النمو المرتفعة، كما أنه سيوفر األمان لهم، لكون اشتراك  الناشئة وذات فرص  مباشر في الشركات 

االستثمارات العامة ضمانة كافية لسعي الدولة بما لديها من خبرات وإمكانات إلنجاحها. إضافة إلى 

دعم القطاعات الواعدة في االقتصاد القومي، ألنه سيركز على تنفيذ المشروعات في القطاعات ذات 

األولوية التنموية والتنويعية وتمويلها بنظام المشاركة□


