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قطاع التعليم األهلي

نحو آفاق أبعد
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قطاع التعليم من أهم القطاعات 
التي توليها حكومـة المملكة

اهتماًما استثنائًيا

أعلــى  القطــاع  تشــكيل  مــن  ذلــك  علــى  أدل  وال 
النفقــات مــن الميزانيــة العامــة حيــث تبلــغ ١٨,٩٪ 
مــن اإلنفــاق الحكومــي فــي عــام ٢٠١٩، وهــي نســبة 
تبلــغ  إذ  المتقدمــة،  بالــدول  عاليــة عنــد مقارنتهــا 
منظمــة  فــي  األعضــاء  دول  لــدى   ٪١٢,١ النســبة 
التعــاون االقتصــادي والتنميــة. يمــر قطــاع التعليــم 
ــرة إذ يُتوقــع  ــرات كـبــيـ الخــاص فــي المملكــة بتغي
أن ينمــو حجــم القطــاع مــن ٥ مليــار دوالر إلــــى ١٢  
مــا  وهــو   ،٢٠٣٠ عــام  بــــحــــلــــــول  دوالر   مليــار  
يجعلــه مــن أكبــر القطاعــات المســتهدفة مــن قبــل 

المستثمرين.

فــي  جوهريــًا  دورًا  التعليــم  قطــاع  يلعــب  كمــا   
لــدوره  وذلــك  المملكــة،  مســتهدفات  تحقيــق 
قائــم  اقتصــاد  وبنــاء  البــالد،  تنميــة  فــي  الرئيســي 

على المعرفة واالبتكار.

نســبة  رفــع  إلــى  التعليــم  وزارة  تســعى  ولذلــك؛ 
الطــالب والطالبــات الملتحقيــن بالتعليــم الخــاص 

من ١٥,٧٪ إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٣٠. 
وهــو مــا يعــزز فــرص االســتثمار فــي القطــاع. كمــا 
شــرائح  لجميــع  التعليــم  فــرص  توفيــر  يعتبــر 
المجتمــع، والتوســع فــي برامــج ريــاض األطفــال 
ــرز األهــداف  ــات، والتربيــة الخاصــة، مــن أب والحضان
فــي  ألهميتهــا  وذلــك  للــوزارة  االســتراتيجية 
معــدل  يعــد  إذ  التعليــم،  منظومــة  اســتكمال 
ــي منخفــض  ــل االبتدائ ــم مــا قب ــن بالتعلي الملتحقي

في المملكة حيث ال يشكل سوى ٢٣٪ فقط. 

ــادة أعــداد  ــى زي ــا؛ تســعى وزارة التعليــم إل ومــن هن
الطلبــة الملتحقيــن بالتعليــم مــا قبــل االبتدائــي إلــى 
٩٥٪ بحلــول عــام ٢٠٣٠ وهــو مــا يعنــي أن هنــاك حاجــة 
ــى ١٥٠٠ روضــة أطفــال لتحقيــق هــذا المســتهدف  إل

حسب تقديرات وزارة االستثمار.
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لتحقيــق التطلعــات فــي القطــاع التعليمــي؛ تعمــل 
كفــاءة  ورفــع  تحســين  علــى   ٢٠٣٠ المملكــة  رؤيــة 
القطــاع وذلــك مــن خــالل بعــض البرامــج التحوليــــة 
كبرنـــــــامجي التخصيــص وتنميــة القــدرات البشــرية. 
يســعى برنامــج التخصيــص إلــى تشــجيع مشــاركة 
شــراكات  عقــد  خــالل  مــن  الخــاص  القطــاع 
مــع جهــات القطــاع الخــاص فــي بنــاء البنــى التحتيــة 
تعليميــة  بيئــة  لتوفيــر  وتشــغيلها  للمــدارس 
هــذه  وتســعى  العالميــة،  المعاييــر  بأفضــل 
ــة أجــل مــن  ــل مشــاريع طويل ــى تموي الشــراكات إل
خــالل البنــاء والتشــغيل وتخفيــف عــبء النفقــات 

الرأسمالية الحكومية وتكاليف التشغيل.

علــى  ناجحــة  تجــارب  علــى  النمــوذج  هــذا  يحظــى 
الصعيــد العالمــي، وذلــك فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق 
العــام، ورفــع كفــاءة الخدمــات المقدمــة، وتطويــر 
المخرجــات التعليميــة مــن خــالل تنــوع المنتجــات 
المقدمــة للمواطنيــن وتحســين البيئــة التعليميــة. 
فــي   (TBC) للمبانــي  تطويــر  شــركة  بــدأت  وقــد 
وضــع برنامــج تنفيــذي للشــراكة مــع مســتثمري 
القطــاع الخــاص حيــث تــم تخصيــص ٦٠ مدرســة 
فــي منطقــة مكــة المكرمــة، ويجــري العمــل حالًيــا 
علــى تخصيــص ٦٠ مدرســة فــي المدينــة المنــورة و 
علــى  الريــاض  منطقــة  فــي  مدرســة   ٦٠

أن يتم االنتهاء من المشروع بحلول عام ٢٠٢٤.

أعداد الملتحقين بالتعليم ما قبل االبتدائي

السعودية كندا أمريكا فنلندا اليابان الصين فرنسا بريطانيا

المصدر: البنك الدولي
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وبهــدف رفــع كفــاءة قطــاع التعليــم األهلــي؛ تبّنــت 
وزارة التعليــم مبــادرة تهــدف إلــى إغــالق المــدارس 
التعليميــة  غيــر  المبانــي  ذات  والعالميــة  األهليــة 
وذلــك مــن خــالل إطالقهــا لبرنامــج "تــدّرج". يهــدف 
البرنامــج إلــى رفــع كفــاءة المبانــي التعليميــة التــي 
بيئــة مناســبة للطــالب والطالبــات، وكذلــك  توفــر 
التعليــم،  فــي  الخــاص  القطــاع  مشــاركة  زيــادة 

وتشجيع االستثمار في قطاع التعليم األهلي.

دعمــت وزارة التعليــم برنامــج تــدّرج مــن خــالل شــركة 
تطويــر المبانــي، وقامــت بإعــداد اســتراتيجية تطمــح 
األول  الخيــار  الشــركة  تكــون  أن  خاللهــا  مــن 
للمســتثمرين الراغبيــن فــي االســتثمار فــي قطــاع 
التعليــم األهلــي مــن خــالل توفيــر البيئــة المناســبة 
صالحيــة  لمعاييــر  أدنــى  حــد  ووضــع  لالســتثمار، 
لرفــع  التوصيــات  وتقديــم  التعليميــة،  المبانــي 
كفــاءة المبانــي تدريجًيــا، واالســتغناء عــن المبانــي 

غير الصالحة.

كمــا يســعى برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية إلــى تطويــر أســاس تعليمــي متيــن 
الشــباب لســوق  القيــم منــذ ســن مبكــرة، وتحضيــر  فــي غــرس  للجميــع يســهم 
العمــل المســتقبلي، وتعزيــز ثقافــة العمــل لديهــم، وتنميــة مهــارات المواطنيــن 
االبتــكار وريــادة األعمــال،  ثقافــة  الحيــاة، ودعــم  مــدى  التعلــم  فــرص  عبــر توفيــر 
مرتكــًزا علــى تطويــر وتفعيــل السياســات والممكنــات لتعزيــز ريــادة المملكــة. كمــا 
أنــه مــن المتوقــع أن يشــمل البرنامــج علــى عــدة مبــادرات تتعلــق بتعزيــز االســتثمار 
إلــى  للوصــول  جوهــري  تأثيــر  مــن  ذلــك  فــي  لمــا  األهلــي  التعليمــي  القطــاع  فــي 

مستهدفات البرنامج.
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المدارس العامةالمدارس الخاصة

مــن المثيــر لالهتمــام؛ أن المــدارس األهليــة والعالميــة ذات المبانــي غيــر التعليميــة 
تشــّكل مــا نســبته ٤٠٪ مــن إجمالــي تلــك المــدارس فــي منطقــة الريــاض. ولذلــك؛ 
ــم تتخــذ خطــوات جــادة فــي االنضمــام لبرنامــج  ــي ل ــم المــدارس الت أمهلــت وزارة التعلي
تــدّرج إلــى نهايــة العــام الدراســي الحالــي مــن أجــل التوافــق مــع شــروط البرنامــج وتحقيــق 
التعليميــة،  الفراغــات  لــألرض، ومعيــار  الطالــب  نســبة  مثــل معيــار  التقييــم،  معاييــر 

والجودة، وتقييم مكتب التعليم األهلي. 

مســتقبل قطــاع التعليــم الخــاص ال يقــف عنــد مبــادرات وزارة التعليــم فحســب؛ إذ زاد 
اإلقبــال علــى المــدارس الخاصــة خــالل الســنوات الماضيــة بســبب زيــادة تفضيــل أوليــاء 
األمــور للمــدارس الخاصــة وذلــك لتقديمهــا نمــوذج تعليمــي أفضــل مــن خــالل انخفــاض 
معــدل أعــداد الطــالب إلــى المعلميــن، وكثافــة البرامــج التطويريــة التــي تخــدم الطــالب 
المــدارس  فــي  التعليميــة  البيئــة  جــودة  وكذلــك  واالبتــكار،  المهــارات  لديهــم  وتعــزز 
الخاصــة مــن حيــث المبانــي وتقنيــات التعليــم الحديثــة. وبنــاء علــى النمــو الســنوي ألعــداد 
الملتحقيــن بالمــدارس الخاصــة والعامــة؛ فــإن مــن المتوقــع أن يحتــاج قطــاع التعليــم 
 ١,٥ يقــارب  مــا  ليتــم اســتيعاب  ٢٧٥٠ مدرســة خاصــة جديــدة  إنشــاء  إلــى  األهلــي 
ــه مــن المالحــظ انخفــاض نســبة الطــالب الملتحقيــن بالتعليــم  مليــون طالــب. كمــا أن
الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية عنــد مقارنتهــا مــع دول الخليــج العربــي، وهــو 

ما يوضح فرص االستثمار الكبيرة والواعدة في القطاع.

نسبة الطالب بين التعليم العام والخاص

السعودية ُعمان البحرين الكويت قطر اإلمارات
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الحلول التمويلية
في قطاع التعليم
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حصص ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة
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منتجات التمويل الحالية المقدمة من
مختلف جهات التمويل قد ال تكون 

مثالية لقطاع التعليم 

يشــير مــا ســبق إلــى الرغبــة الجامحــة مــن قبــل وزارة التعليــم فــي تطويــر قطــاع التعليــم 
ــي، وهــو مــا يؤكــد حجــم  ــم األهل ــاء األمــور تجــاه التعلي ــال أولي ــادة إقب ــك زي ــي، وكذل األهل
تواجــه  المقابــل؛  الجانــب  علــى  التعليــم.  قطــاع  فــي  الضخمــة  االســتثمارية  الفــرص 
مؤسســات التعليــم األهلــي عــدد مــن التحديــات، وأبرزهــا عــدم توفــر التمويــل المناســب 
للقيــام بعمليــة التطويــر والتوافــق مــع برنامــج تــدّرج مــن خــالل تطويــر المبانــي وتحســين 
والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  تواجــه  عــام؛  وبوجــه  العامــة.  المرافــق  جــودة 
صعوبــة فــي الحصــول علــى التمويــل، إذ تبلــغ حصــة ائتمــان الشــركات الصغيــرة 
والمتوســطة ٨ ٪ فقــط مــن إجمالــي االئتمــان، وهــي نســبة أقــل بكثيــر ممــا هــي عليــه 

في الدول المتقدمة. 

المصدر: برنامج تطوير القطاع المالي

السعوديةكنداماليزياتشيليفرنساأمريكابريطانياتركياالنرويجاليابانكوريا
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تتمثــل تلــك الصعوبــات فــي طلــب الجهــات التمويليــة اشــتراطات وضمانــات عاليــة ممــا 
قــد تعجــز الشــركات الصغيــرة والمتوســطة عــن تقديمهــا. كمــا ال تقــدم جهــات التمويــل 
للشــركات المقترضــة مبلــغ القــرض كامــًلا، وإنمــا يتــم صرفــه علــى دفعــات مشــروطة 

بمراقبة أعمال الشركة والتأكد من وضعها االئتماني باستمرار. 

تواجــه الشــركة فــي حــال عــدم حصولهــا علــى مبلــغ القــرض بشــكل كامــل مخاطــر توقــف 
الجهــة التمويليــة عــن منــح باقــي الدفعــات فــي حــال تراجــع أداء الشــركة، وذلــك يزيــد مــن 
األمــر ســوء، وقــد يــؤدي الــى دخــول الشــركة فــي أزمــة ماليــة. كمــا تســتغرق الجهــات 
التمويليــة فتــرة طويلــة لدراســة طلــب منــح التمويــل وخاصــة التمويــل طويــل األجــل 
وهــو مــا قــد يؤثــر ســلًبا علــى نمــو الشــركة وتوســعها. كمــا أن أحجــام التمويــل الممنوحــة 
ــل مــا  ــغ التموي ــغ متوســط مبل ــة نســبًيا، إذ يبل ــرة والمتوســطة قليل للمنشــآت الصغي
المؤسســات  تحتــاج  حيــن  فــي  تقريًبــا،  الواحــدة  للمنشــأة  ريــال  مليــون   ٤,٢ مقــداره 
البنــاء  عمليــات  إلتمــام  ريــال  مليــون   ٤٠ و   ١٠ بيــن  تتــراوح  أكبــر  مبالــغ  إلــى  التعليميــة 

والتشييد للمشاريع التعليمية. 

عــالوة علــى مــا ســبق؛ فــإن أحــد أبــرز تحديــات تمويــل المؤسســات التعليميــة هــو حاجتهــا 
إلــى التمويــل طويــل األجــل، وهــو مــا يصعــب الحصــول عليــه فــي ظــل اتســام غالــب 
تمويــالت القطــاع المصرفــي فــي المملكــة بأنهــا ديــون قصيــرة أجــل حيــث تشــكل 
الغالبيــة العظمــى مــن محفظــة تمويــل القطــاع خــالل الفتــرة ١٩٩٥-٢٠٢٠، وهنــا تتأكــد 
أهميــة إصــدار صكــوك طويلــة أجــل للمؤسســات التعليميــة وهــو مــا يدعــم التوجهــات 
الصغيــرة  المؤسســات  مشــاركة  وتنميــة  تعزيــز  خــالل  مــن  للمملكــة  المســتقبلية 

والمتوسطة في االقتصاد الوطني.    

أعلى من ثالث سنوات

المصدر: البنك المركزي السعودي

أقل من سنةسنة إلى ٣ سنوات
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03
مساهمة الحلول التمويلية

في نمو التعليم األهلي 
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والمتوســطة  الصغيــرة  الشــركات  تواجــه 
وجــود  عــدم  تحــدي  ســابقة-  فتــرة  -فــي 
تشــريعات وأســواق ديــن تتيــح لهــم إصــدار 
الصكــوك، ممــا يجعــل هــذه الشــركات تعانــي 
طويلــة  بآجــال  ديــن  أدوات  توفــر  عــدم  مــن 
وُتجبــر علــى التوجــه إلــى القطــاع المصرفــي 
ومؤسســات التمويــل التقليديــة. ولكــن منــذ 
الرؤيــة  أســس  المملكــة  وضعــت  أن 
تلــك  أبــرز  أحــد  كان  التحوليــة؛  والبرامــج 

البرامج هو برنامج تطوير القطاع المالي.

مالــي  قطــاع  تطويــر  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
التنميــة  خطــط  يدعــم  ومتنــوع،  متطــور 
والتمويــل  االدخــار  ويحفــز  االقتصاديــة 
كفــاءة  رفــع  خــالل  مــن  واالســتثمار، 
وتحســين  وتطويــر  الماليــة  المؤسســات 
مــع  لتتواكــب  الســعودية  الماليــة  الســوق 

رؤية المملكة. كما يسعى البرنامج إلى 

فــي  الديــن  أدوات  ســوق  حجــم  زيــادة 
المحلــي  الناتــج  مــن   ٪١٥,٩ مــن  المملكــة 
تطويــر  خــالل  مــن   ٪٢٠,١ إلــى  اإلجمالــي 
حلــول  وجــود  علــى  تســاعد  ديــن  أســواق 
اســتثمارية متنوعــة تنمــي وتعــزز رأس المــال 
رأس  جمــع  عمليــة  مــن  وتســهل  المدخــر، 
المــال مــن قبــل القطــاع الحكومــي والخــاص، 
االســتثمار  مجــاالت  علــى  وتوزيعهــا 

المختلفة. 

الماليــة علــى تمكيــن  الســوق  عملــت هيئــة 
لشــركات  تراخيــص  منــح  خــالل  مــن  ذلــك 
التقنيــة الماليــة لتقديــم حلــول تمويليــة بديلــة، 
وكانــت شــركة صكــوك الماليــة إحــدى هــذه 
تمويليــة طويلــة  حلــوال  تقــدم  إذ  الشــركات، 
الشــركات  لمســاعدة  وذلــك  أجــل، 
تحقيــق  علــى  والصغيــرة  المتوســطة 
الفجــوة  وســد  االســتراتيجية،  أهدافهــا 
الموجــودة بيــن حجــم الطلــب علــى التمويــل 
مــن هــذه الشــركات وحجــم توافــر أدوات ديــن 

مناسبة لهم. 
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أبــرز مــا يميــز الحلــول التمويليــة التــي تقدمهــا 
شــركة صكــوك الماليــة أنهــا تتخــذ شــروطًا 
التمويــل  مؤسســات  مــن  تعقيــدًا  أقــل 
الصغيــرة  للشــركات  وتوفــر  التقليديــة، 
صكــوك  إصــدار  علــى  القــدرة  والمتوســطة 
هــذه  تســاعد  وقصيــرة  طويلــة  بآجــال 
الشــركات علــى مواصلــة النمــو والتوســع بمــا 
يتناســب مــع أهدافهــم االســتراتيجية، دون 

أن يستغرق إصدار الصكوك وقًتا طويًلا.

بمنــح  الماليــة  صكــوك  شــركة  تتميــز  كمــا 
مبلــغ القــرض دفعــة واحــدة علــى عكــس مــا 
وذلــك  التقليديــة،  التمويــل  جهــات  تقدمــة 
وإنجــاز  التوســع  علــى  الشــركات  يســاعد 
معرضــة  تكــون  وال  التوســعية  المشــاريع 
لمخاطــر عــدم صــرف باقــي دفعــات القــرض 
االقتصاديــة،  كالمتغيــرات  طارئــة  ألســباب 
المشــروع  تعثــر  إلــى  يــؤدي  قــد  مــا  وهــو 
التوســعي ويعــّرض الشــركة لمشــاكل ماليــة 

قد تؤدي بها إلى خسائر عالية.

ال  الشــركة  أن  الصكــوك؛  بــه  تمتــاز  وممــا 
تقــوم إال بدفــع مبلــغ الفائــدة فقــط، علــى أن 
تســدد أصــل الصــك كامــًلا عنــد اســتحقاقه، 
وذلــك علــى عكــس طــرق ســداد القــروض 
لــدى جهــات التمويــل التقليديــة التــي تشــمل 
مبلــغ الفائــدة وجــزء مــن أصــل القــرض وهــو 
التدفقــات  علــى صافــي  يؤثــر ســلًبا  قــد  مــا 

النقدية.

ومــن المميــز كذلــك أنــه عندمــا يحــل موعــد 
للصكــوك؛  االســمية  القيمــة  اســتحقاق 
يكــون للشــركة االختيــار مــا بيــن تســديدها أو 
بهــا  تســدد  أخــرى  صكــوك  ُتصــدر  أن 
الصكــوك الســابقة فــي حــال اســتمرار مــالءة 
الشــركة الماليــة ووجــود جــدوى اســتثمارية 
تواصــل  وبذلــك  توســعية،  لمشــاريع 
الشــركة النمــو والتوســع فــي أعمالهــا، دون 
أن تتحمــل ســداد أمــوال ضخمــة تؤثــر علــى 

التدفقات النقدية للشركة.
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عــالوة علــى مــا ســبق؛ يتميــز إصــدار الصكــوك 
القطــاع  فــي  تعمــل  التــي  للشــركات 
التعليمــي بتلبيــة احتيــاج مؤسســات القطــاع 
مــن االســتثمار فــي التوســع فــي المبانــي؛ إذ 
بعــد  يأتــي  الصكــوك  اســتحقاق  موعــد  أن 
علــى  يســاعدهم  ممــا  طويلــة،  فتــرة 
قبــل  نقديــة  تدفقــات  وتحقيــق  االســتثمار 
التمويــل  يناســب  اســتحقاقها.  مواعيــد 
طويــل األجــل الشــركات التــي تحافــظ علــى 
نمــو مســتقر فــي مبيعاتهــا وأرباحهــا، وأيضــا 
لنمــو  وتوقعهــا  للســوق  قراءتهــا  حســن 

الطلب على منتجاتها.

دولــة   ٣٠ مســتوى  علــى  دراســة  بحســب 
متقدمــة وناميــة؛ فــإن الشــركات التــي لديهــا 
ــرة أســرع مــن  ــة أجــل، تنمــو بوتي ــون طويل دي
لــو أنهــا كانــت تعتمــد علــى المــوارد الداخليــة 

أو الديون قصيرة األجل. 

الشــركات  تواجــه  التــي  التحديــات  أبــرز  مــن 
عــدم  هــو  والمتوســطة.   الصغيــرة 
اســتطاعتها الحصــول علــى تمويــل طويــل 
أجــل لعــدم وفــرة هــذا النــوع مــن التمويــل فــي 
فــإن  وعليــه  الحالــي،  الوقــت  فــي  المملكــة 
هــذه الشــركات قــد تلجــأ إلــى الديــون قصيــرة 
األجــل لتمويــل مشــاريع طويلــة أجــل، ويترتــب 
تلــك  أن  أبرزهــا  مخاطــر  عــدة  ذلــك  علــى 
وفتــرة  عاليــة  مبالــغ  إلــى  تحتــاج  المشــاريع 
حــال  وفــي  ماليــة،  عوائــد  لتحقــق  زمنيــة 
تمويلهــا عــن طريــق الديــون قصيــرة األجــل 
يكبــد  الســداد قصيــرة، ممــا  تصبــح جدولــة 
أي  تحقيــق  قبــل  ضخمــة  مبالــغ  الشــركة 

عوائد مالية من المشروع الجديد.

التعليميــة  المؤسســات  تحتــاج  هنــا؛  مــن 
الخاصــة إلــى الحصــول علــى تمويــل طويــل 
وذلــك  الصكــوك  إصــدار  خــالل  مــن  األجــل 
بمــا  المبانــي  تطويــر  تكاليــف  لتغطيــة 

يتناسب مع آجال استحقاق الدين.



15

التعليميــة  الشــركات  وصــول  ســهولة  الصكــوك  إصــدار  مزايــا  مــن  أن  كمــا 
الصغيــرة والمتوســطة إليــه وتلبيــة احتياجاتهــا التمويليــة الرأســمالية. حيــث 
يتميــز القطــاع التعليمــي بعــدم تركــزه لــدى كبــار الشــركات، إذ ال تتجــاوز حصــة 
ســوق  إجمالــي  مــن   ٪٣٤ الريــاض  مدينــة  فــي  تعليميــة  شــركات   ٧ أكبــر 
المدينــة، فــي حيــن تتــوزع اســتثمارات ٦٦٪ بيــن صغــار المؤسســات التعليميــة 
ــة تمكنهــا  ــة مــع الجهــات التمويلي ــي ال يكــون لهــا فــي العــادة عالقــة ائتماني الت

من الحصول على التمويل وخصوًصا التمويل طويل األجل. 

حصــة الســوق 
يــــبــــيــــة  الـتــقــر
لكبــار الشــركات 
ــة  التـعـلــيــمــيـــــ
فــي مـــــديـــــنــــة 
الــــريــــــــــــــــــاض

شركة المدارس
المتقدمة

شركة عطاء
التعليمية

الشركة الوطنية
للتربية والتعليم

الشركة القابضة
للخدمات التعليمية

شركـة"سابس"
مـــدارس
المملكة

مدارس
الرياض

شركة معارف
للتعليم والتدريب

القابضة
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األهلــي  التعليــم  مؤسســات  رغبــة  عنــد 
فــي التوســع فــي نشــاطها وزيــادة حصصهــا فــي 
الســوق تكــون هنــاك حاجــة إلــى تمويــالت ضخمــة 
لتطويــر المبانــي، وتكــون الشــركة أمــام خياريــن 
إمــا أن ترفــع رأس مالهــا بطــرح أســهم جديــدة 
وإدخــال مســاهمين جــدد أو طــرح صكــوك ذات 
مثالــي،  خيــار  يوجــد  ال  طويلــة.  اســتحقاق  آجــال 

فلكل حالة خيار مناسب.

ولكــن يتميــز خيــار إصــدار الصكــوك عــن إصــدار 
التــي  األربــاح  تكلفــة  بانخفــاض  جديــدة  أســهم 
بالعوائــد  مقارنــة  الصــك  حامــل  عليهــا  يحصــل 
المســتحقة للمســاهمين الجــدد والمتمثلــة فــي 
قيمــة  وارتفــاع  المســتقبلية  الشــركة  أربــاح 
أســهم الشــركة. ولذلــك فــإن العائــد الــذي يطلبــه 
وذلــك  الصــك  حاملــي  مــن  أعلــى  المســاهمون 
لتحملهــم جميــع مخاطــر تقلبــات أوضــاع الشــركة 

وعدم وجود أي ضمان على رأس المال.

مشــاركة  بعــدم  الصكــوك  إصــدار  يتميــز  كمــا 
حامليهــا فــي إدارة الشــركة، وال تتأثــر ملكيــة 
مســاهمي الشــركة وال ســيطرة أصواتهــم علــى 

قراراتها.  

يتميــز خيــار إصــدار الصكـــوك 
عـن إصــدار األسهم بانخفاض 

التكلفة وعدم التدخل في 
اإلدارة 
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ال تقــف أهميــة إصــدار الصكــوك علــى المؤسســات التعليميــة فحســب؛ بــل 
يمتــد إلــى تأثيــره اإليجابــي الكبيــر علــى مســتوى التنميــة بشــكل عــام. يســاهم 
التمويــل طويــل األجــل فــي التنميــة وفــي النمــو االقتصــادي حيــث أنــه يقــدم 
للشــركات  يتيــح  ممــا  المــدى  طويلــة  اســتحقاق  بآجــال  ضخمــة  أمــوال 
الخاصــة والمؤسســات الحكوميــة اإلنفــاق واالســتثمار فــي البنــى التحتيــة 
البلــد  فــي  االقتصاديــة  البيئــة  لتطويــر  ومهمــة  مختلفــة  قطاعــات  فــي 

كقطاعات النقل، والتعليم، والصحة، والصناعة، واإلسكان.

زمنيــة  ومــدد  ضخمــة  الســتثمارات  باحتياجهــا  القطاعــات  هــذه  تتســم 
طويلــة، وهــي ذات تأثيــر تنمــوي أكبــر، إذ أنهــا تنعكــس بشــكل جوهــري علــى 
تحســين الوضــع االقتصــادي الكلــي للبلــد وذلــك بخلــق الوظائــف وتحســين 
ــه  ــة ومســتوى الدخــل وعدالت ــز اإلنتاجي ــد وتعزي ــة االســتثمارية فــي البل البيئ
ــدان شــمال  ــة وأبرزهــا تجــارب بل وذلــك بحســب عــدد مــن التجــارب العالمي

شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية.

04
أثر تــمـــويــــل قـــطــاع
التعليم على التنمية
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81.30%
38%

17.70%

42.60%
25.50%

34%

3.40%

46%

75.80%

بتطويــر  والناميــة  المتقدمــة  الــدول  فــي معظــم  االهتمــام  تنامــى 
الــذي  الــدور  نظــًرا ألهميــة  الماضيــة  العقــود  منــذ  الديــن  أســواق 
وتعزيــز  االســتثمارية  البيئــة  تحســين  فــي  بــه  تقــوم  أن  يمكــن 
االســتثمارات الرأســمالية، ويأتــي هــذا االهتمــام المتزايــد فــي ظــل 
الــدور المحــوري لتطويــر أســواق الديــن فــي توفيــر قنــوات اســتثمارية 
علــى  وتوزيعهــا  وتنميتهــا  المدخــرة  األمــوال  اســتثمار  مــن  تعــزز 
المؤسســات  يســاعد  مــا  وهــو  المختلفــة،  االســتثمار  مجــاالت 
االقتصاديــة  التنميــة  خطــط  تنفيــذ  علــى  والشــركات  الحكوميــة 

طويلة المدى. 

جــذب  فــي  تســهم  التــي  الرئيســية  العوامــل  مــن  أنهــا  كمــا 
االســتثمارات األجنبيــة مــن مؤسســات وشــركات كبيــرة وتســّهل 
ــة أجــل  ــن طويل ــة توفــر لهــم أدوات دي ــوات تمويلي ــى قن وصولهــم إل
الرأســمالية،  األصــول  فــي  االســتثمارات  حجــم  زيــادة  مــن  تعــزز 
المتقدمــة  الــدول  لــدى  الديــن  أســواق  حجــم  ارتفــاع  نجــد  ولذلــك 

مقارنة بالدول منخفضة الدخل.

حجم أسواق رأس المال من الناتج 
المحلي اإلجمالي

المتوسط
 الدول المتقدمة

القيمة السوقية لسوق 
الدين العام

المصدر: البنك الدولي

القيمة السوقية لسوق 
الدين الخاص

القيمة السوقية
لألسهم

المتوسط الدول 
متوسطة الدخل

المتوسط الدول 
منخفضة الدخل
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38.1
36.6

29.4

19.9

نسبة تمويل األصول الثابتة من أدوات دين طويلة أجل

٪

٪

٪
٪

كمــا أنــه مــن المالحــظ أن تمويــل األصــول الثابتــة والتطويــر فــي البنــى 
التحتيــة مــن أدوات ديــن طويلــة أجــل فــي الــدول المتقدمــة ومرتفعــة 
الدخــل  ومنخفضــة  الناميــة  الــدول  مــن  أعلــى  بدرجــة  يأتــي  الدخــل 
العالميــة  الدولــي والمؤسســة  البنــك  بيانــات  إلــى  وذلــك اســتنادًا 
للتمويــل التــي تشــمل ١٢٣ دولــة وهــو مــا يشــير إلــى أهميــة التمويــل 

طويل األجل على الجانب التنموي في البلدان.

تمويل األصول الثابتة والتطوير في البنى 
التحتية من أدوات دين طويلة أجل

المصدر: البنك الدولي ومنظمة التمويل العالمية لبيانات ١٢٣ دولة

الدول أعلىالدول المتقدمة
 من المتوسط

الدول أقل 
من المتوسط

الدول منخفضة 
الدخل
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58.7

36.836.3

23.3

 كمــا تشــير بيانــات ٤٣ دولــة إلــى ارتفــاع متوســط فتــرة اســتحقاق
 الديــون لــدى الــدول المتقدمــة ومرتفعــة الدخــل حيــث تبلــغ ٥٩ شــهر
 و٣٧ شــهر علــى التوالــي، فــي حيــن أنهــا تنخفــض بشــكل كبيــر لتصــل
 إلــى ٢٣ شــهر لــدى الــدول منخفضــة الدخــل وهــو مــا يشــير -مــرة

أخرى- إلى أهمية التمويل طويل األجل في تنمية البلدان

.

مدة استحقاق الديون

المصدر: البنك الدولي ومنظمة التمويل الدولية لبيانات ٤٣ دولة

ور
ه

ش
 ال

ط
س

تو
م

الدول أعلىالدول المتقدمة
 من المتوسط

الدول أقل 
من المتوسط

الدول منخفضة 
الدخل
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92
97

78

92

66

80٪

٪

٪

٪

٪
٪

كمــا تعتمــد الشــركات الكبيــرة والمتوســطة علــى الديــون طويلــة 
األجــل بدرجــة أكبــر مــن الشــركات الصغيــرة وهــو مــا قــد يبيــن مــدى 
أهميتــه للشــركات المتوســطة والكبيــرة إذ يســاعدهم فــي تعزيــز 
االســتثمارات الرأســمالية ووجــود خطــط اســتراتيجية تســاهم فــي 
ــر فــي القطــاع. كمــا  ــز أعمالهــم واالســتحواذ علــى حصــص أكب تعزي
عاليــة  مــالءة  بمســتويات  والمتوســطة  الكبيــرة  الشــركات  تمتــاز 
تمّكنهــا مــن الحصــول علــى التمويــل طويــل األجــل. بحســب بيانــات 
المنظمــة الدوليــة (Orbis) لـــ ٨٠ دولــة مــن الــدول الناميــة والــدول 
أجــل  ديــون طويلــة  لديهــا  التــي  الشــركات  فــإن نســبة  المتقدمــة 
المتقدمــة  الــدول  فــي  الكبيــرة  الشــركات  فــي   ٪٩٧ إلــى  تصــل 
الشــركة  حجــم  بحســب  تدريجــي  بشــكل  النســبة  وتنخفــض 
ومســتوى تقــدم البلــد حتــى تصــل إلــى ٦٦٪ فــي الشــركات الصغيــرة 

في الدول النامية.

نسبة الشركات التي لديها ديون 
طويلة أجل من اجمالي الدين 

الدول النامية

المصدر: منظمة (ORBIS) و(Bureau van Dijk) لبيانات ٨٠ دولة

الدول المتقدمة

شركات صغيرةشركات متوسطةشركات كبيرة
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تأسست شركة صكوك المالية بعد مالحظة مؤسسيها من خالل 
المالي عن عدم وجود قناة  القطاع  الكبيرة والمتنوعة في  خبراتهم 
متاحة لطرح أدوات الدين بأحجام تقل عن ٢٤٠ مليون ريال مما يعني 
إلى  تحتاج  التي  التجارية  والمنشآت  الشركات  من  هائل  كم  وجود 

تمويل وال توجد أمامها فرصة لطرح أدوات الدين.

٢٠١٨م  عام  المالية  التقنية  مختبر  المالية  السوق  هيئة  وأطلقت 
للمساهمة  المالية  السوق  المتسارعة في  التقنية  الثورة  لمواكبــة 
تطوير  برنامج  مستهدفات  وتحقيق  الوطني  االقتصاد  دعم  في 
مدخرات  لتوجيه  فرصة  مؤسسيها  رأى  هنا  ومن  المالي.  القطاع 
المشاريع  توسع  دعم  في  والشركات  األفراد  واستثمارات 
االقتصادية الحيوية التي تساهم في رفع الناتج المحلي اإلجمالي من 

خالل تأسيس سوق متكامل لطرح أدوات الدين واالستثمار فيها.

وبعد أن أظهرت خطة التنفيذ لبرنامج تطوير القطاع المالي أن أحد 
أبرز التحديات األساسية للقطاع المالي في المملكة االعتماد الكبير 
على التمويل المصرفي وبناء على ذلك، التزم البرنامج بالسعي الى 
لتوفير  السعودية  العربية  المملكة  الدين في  أدوات  تعميق سوق 

تمويل بديل للتمويل المصرفي وحقوق الملكية.

عن صكوك المالية

تمويل طويل األجل يصل
 إلى عشر سنوات

الحصول على العرض التمويلي
خالل ثالث أيام

جداول سداد مرنة

مبالغ تصل إلى
٣٠ مليون ريال

عملية تمويل إلكترونية بالكامل

تمويل متوافق مع األحكام 
الشرعية



رسـالة صـكـوك
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اســتدامة  علــى  والحــرص  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  المســاهمة 
الموارد بكفاءة عالية

التنمية

دعم توسع المشاريع االقتصادية التي تساهم في رفع الناتج المحلي 
اإلجمالي وتوفير الوظائف. 

الكفاءة

العمل على تطوير وأتمتة عمليات التمويل واالستثمار للوصول إلى أعلى 
كفاءة ممكنة تقنيًا وفنيًا.

االستدامة

حفظ أموال واستثمارات المشاركين في االستثمارات والحرص على 
استدامتها بتوجيهها في المشاريع الفاعلة.



 يرتبط نظام صكوك بالعديد من الجهات الحكومية والشركات. حيث ترتبط
صكوك بأكثر من ١٢ جهة من مزودي الخدمات والبيانات

 تعمــل اللجنــة علــى تحقيــق ريــادة المنصــة فــي مجــال التمويــل الجماعــي المتوافــق مــع أحــكام
 الشــريعة اإلســالمية، ممــا يحقــق للمنصــة التميــز فــي الجانبيــن الفنــي والشــرعي، مــن خــالل
 المســاهمة فــي تعزيــز منصــات أدوات الديــن بمنتجــات مبتكــرة وحلــول شــرعية، ورســم
 الخطــط والمعاييــر التــي تســير عليهــا المنصــة فــي ســبيل تحقيــق هدفهــا األســمى، وهــو

االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية في جميع تعامالتها

24

عملية إلكترونية بالكامل

أعضاء اللجنة الشرعية

أ. د. يوسف بن
عبدهللا الشبيلي

(رئيسًا)

عبدالعزيز بن
صالح الدميجي

(عضًوا)

د. فيصل بن
صالح الشمري

(عضًوا)
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صكـوك في أرقام

التعليميــة بشــكل أسـاســـــي، وذلــك لتمويـــــــل  تســتهدف صكـــوك الشركـــات 
خططهــــــا التــوسعيـــــــة ومبانيهـا الجديـدة.

الصناعة

األغذية والمشروبات

القطاعات

حجم البرامج التمويلية (ريال)

الفعاليات والمعارض

الصحة

التعليم

أخرى

55,000,000

38,000,000

70,000,000

59,000,000

111,500,000

84,000,000
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19

10

أمثلة على المشاريع التعليمية الممولة

مليون ريال

الموقع:الهدف من التمويل:حجم البرنامج التمويلي:

الموقع:الهدف من التمويل:حجم البرنامج التمويلي:

بناء مجمع تعليمي بسعة 
٣٠٠٠ طالب وطالبة

خميس مشيط

مليون ريال
بناء مجمع تعليمي بسعة 

٢٠٠٠ طالب وطالبة
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الخطة االستراتيجية لهيئة السوق المالية ٢٠٢١-٢٠٢٣. (٢٠٢١)

الكتاب اإلحصائي السنوي والمؤشرات الصحية. (٢٠٢١)

برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي. (٢٠١٨)

الغيــر األهلــي  التعليــم  مبانــي  كفــاءة  رفــع  تــدّرج   برنامــج 
تعليمية المرحلة الرابعة. (٢٠١٨)

ســليمان لمستشــفى  الســنوي  اإلدارة  مجلــس   تقريــر 
الحبيب. (٢٠٢٠)

وزارة المالية برنامج تطوير القطاع المالي (٢٠١٨)

التقرير السنوي لمؤسسة النقد(١٩٩٥-٢٠٢٠)

 الصناعي, ص. (٢٠١٨). النشرة اإلحصائية
 القفــاري, أ., & المنيــع, ع. (٢٠٢١). البنــوك الســعودية وســؤال

التنمية

27

المراجع
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