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رسالة من فريق فنتك السعودية
عزيزي القارئ،
مرحبا ً بك في دليل شركات الفنتك!
منذ إطالق فنتك السعودية ،استقبلنا العديد من االستفسارات التي تتعلق العديد منها بكيفية الدخول إلى سوق الفنتك في السعودية.
لقد تلقينا استفسارات من شركات التقنية المالية ،التي تريد أن تفهم اللوائح المحلية للفنتك ،ورواد األعمال المحليين الذين يرغبون
في بدء عمل تجاري في مجال الفنتك ،وشركات عالمية ترغب في الدخول إلى السوق السعودي.
لذلك أردنا توفير التوجيه المتعلق بهذه المناطق لدعم شركات التقنية المالية المحلية والدولية في كل مرحلة من مراحل تطورها.
في حين ال تشارك فنتك السعودية في تطوير الئحة فنتك أو األنظمة المتعلقة بدخول السوق السعودي ،فإن منظمي الخدمات المالية
هيئة السوق المالية  CMAومؤسسة النقد العربي السعودي  ،SAMAوالهيئات الحكومية ،الهيئة العامة لالستثمار في المملكة
العربية السعودية  SAGIAوالهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) هم شركاء استراتيجيين لمبادرة فنتك
السعودية .ولذلك ،فإننا نرى أنفسنا كمساندين لشركات الفنتك ،لدعم مصالحها مع الهيئات التنظيمية والكيانات الحكومية.
من خالل توجيهات شركائنا ،يسعدنا تزويدك باإلصدار األول لدليل شركات الفنتك ،والذي يتضمن:
 .1الجزء األول :توضيح القواعد التنظيمية إلجراء أنشطة التقنية المالية "فِنتك" في المملكة العربية السعودية
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الجزء الثاني :إطار عمل ألصحاب المشاريع المحلية إلطالق فكرة تقنية مالية

 .3الجزء الثالث :الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية الدولية المهتمة بدخول السوق السعودي
باإلضافة إلى اإلصدار  ،1.0يتضمن اإلصدار  1.1أيضًا النقاط التالية في الجزء األول:



أمثلة على حلول التقنية المالية التي يمكن طرحها في السوق بسرعة (األنشطة التي ال تحتاج إلى تنظيم)
معلومات محدثة عن البيئة التجريبية التشريعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي

نقدر أن دليل شركات الفنتك لن يجيب على كل استفسار تلقيناه .ومع ذلك ،فهي نقطة بداية يتم تحديثها بانتظام.
كما نود أن نشكر ممثلي كل من مؤسسة النقد العربي السعودي  ،SAMAوهيئة السوق المالية  ،CMAوالهيئة العامة
لالستثمار في المملكة العربية السعودية  ،SAGIAوالهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (منشآت)؛ على توجيهاتهم
في إعداد دليل شركات الفنتك.
نأمل أن يكون دليل شركات الفنتك مفي ًدا ،ونود سماع تعليقاتكم حول كيفية تحسينه.

مع وافر التحية،
فريق فنتك السعودية
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الملخص التنفيذي
ما هي الجهات الحكومية ذات الصلة؟
مؤسسة النقد العربي السعودي
مؤسسة النقد العربي السعودي  ،SAMAتنظم جميع الشركات التي تشارك في تقديم الخدمات
المصرفية ،والتمويل العقاري ،والتأجير التمويلي ،وأنشطة التأمين وإعادة التأمين.
هيئة السوق المالية
تنظم هيئة السوق المالية  CMAاألنشطة المتعلقة بالسوق المالية واألوراق المالية ،بما في ذلك التعامل،
والترتيب ،واإلدارة ،وتقديم المشورة ،وحفظ األوراق المالية.

وزارة التجارة واالستثمار
تحكم وزارة التجارة واالستثمار  MCIالقطاع التجاري في المملكة ،من خالل وضع السياسة،
وإصدار اللوائح التجارية ،واإلشراف على السوق ،وإصدار التراخيص.
الهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (منشآت)
تنظم منشآت النظام البيئي لتنظيم المشاريع ،وتدعمه وتطوره وتلبي احتياجاته وف ًقا ألفضل الممارسات.
الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية ()SAGIA
الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية  SAGIAمسؤولة عن توفير تراخيص االستثمار
للمستثمرين الدوليين ،ولديها محطة متكاملة تدعم المستثمرين الدوليين في استكمال اإلجراءات الحكومية
المطلوبة لتأسيس شركة في داخل المملكة العربية السعودية.

الجزء األول :توضيح القواعد التنظيمية إلجراء أنشطة التقنية المالية
"فِنتك" في المملكة العربية السعودية
يجوز لشركات التقنية المالية "فِنتك" تقديم خدمات ُتنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAأو هيئة السوق المالية
( )CMAأو كلتاهما ،أو ال واحدة منهما .وبمثابة خطوة أولى ،يجب على مؤسسي شركات التقنية المالية تحديد:
-

ما إذا كانت األنشطة المُقدمة تحتاج إلى تنظيم
فإن كانت كذلك ،ف َمن الجهة المُنظمة المسؤولة عن األنشطة المُقدمة؟

الرجاء مراجعة قائمة األنشطة التي ُت ّ
نظمها مؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAوكذلك هيئة السوق المالية ()CMA؛ مع
ّ
ُ
الوضع في الحسبان أنكم تخططون لتقديم أنشطة تنظمها كلتا الجهتين ،ومن المحتمل أيضًا أال تحتاج أنشطتكم بالفعل ألي تنظيم
على اإلطالق.
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وتتضمن أمثلة شركات التقنية المالية "فنتك" التي ال تحتاج إلى إجراء تنظيمي:








معالجة المعلومات المالية المتاحة للعامة
األدوات التجارية
العمليات المصرفية المساندة
تحسين تجربة عمالء المصارف
اإلدارة الشخصية
التقنيات المالية التنظيمية)(Regtech
تطبيقات ألعاب المحاكاة

إذا كانت شركة التقنية المالية "فنتك" غير مشاركة في أي نشاط يحتاج للخضوع إلى التنظيم ،فيمكن للشركة أن ُتقدم طلب
الحصول على سجل تجاري ( )CRإلى وزارة التجارة وأن تبدأ أعمالها بمجرد تلقي السجل التجاري .وبخالف ذلك ،إذا كانت
شركة التقنية المالية "فنتك" مشاركة في أنشطة تحتاج للخضوع إلى التنظيم ،فيمكن اعتبار الخيارات الثالثة أدناه.

خيارات األنشطة الخاضعة للتنظيم
حاليا ً الجهات التنظيمية (ساما وهيئة السوق المالية) في طور تطوير عدد من تصاريح التقنية المالية .من وقت آلخر ،قد تقوم
الجهات التنظيمية بإصدار تراخيص جديدة لشركات تقنية مالية معينة ،فيما يتعلق بأنشطة محددة في مجال التقنية المالية.
ً
ثالثة من الخيارات التي يمكن لشركات التقنية المالية القائمة
في غضون إصدار الجهات التنظيمية للتراخيص ،نحدد فيما يلي
ُ
در َجت هذه الخيارات من أجل مساعدة شركة التقنية المالية "فِنتك" في الدخول إلى
بأنشطة خاضعة للتنظيم اعتبارها .وقد أ ِ
األسواق بأسرع وقت ممكن.
الخيارات

الوصف

تعديل نموذج األعمال
لينحصر فقط بمزاولة
أنشطة ال تتطلب الحصول
على موافقة من مؤسسة
النقد العربي السعودي
( )SAMAأو هيئة السوق
المالية ()CMA

ويجوز لمقدم الطلب أن يضع في الحسبان تعديل نموذج األعمال إليقاف إجراء األنشطة
الخاضعة للتنظيم .وسيتيح ذلك لشركة التقنية المالية "فِنتك" العمل في األسواق دون الحاجة
للحصول على موافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAأو هيئة السوق المالية
(.)CMA

عقد شراكة مع كيانات
خاضعة للتنظيم

يجوز لشركة التقنية المالية "فِنتك" عقد شراكة مع واحدة أو أكثر من الكيانات الخاضعة فعليًا
للتنظيم في المجاالت ذات الصلة ،حيث ستعمل بموجب اإلطار التنظيمي للكيان المذكور.

الخضوع لبيئة اختبارات
من خالل البيئة التجريبية
التشريعية )(sandbox
ومختبر التقنية المالية

وإذا كنتم تخططون لتقديم أنشطة تقنية مالية مبتكرة تحتاج إلى التنظيم ،فسيلزمكم الخضوع إلى
بيئة االختبارات التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAوهيئة السوق المالية
(( )CMAالبيئة التجريبية التشريعية ومختبر التقنية المالية).
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الجزء الثاني :إطار ألصحاب المشاريع المحلية إلطالق فكرة تكنولوجية
مالية
يركز الجزء الثاني من هذا الدليل على مساعدة رواد األعمال المحليين على التوصل إلى فكرة جديدة في مجال التقنية المالية ،أو
تقييم وتطوير فكرة تقنية مالية موجودة بالفعل .ينقسم إطار العمل هذا إلى  4خطوات وتم تصميمه لمساعدة رواد األعمال على
تكوين فكرة التقنية المالية واختبار هذه الفكرة وبنائها لتصبح عمالً ناجحً ا في مجال التقنية المالية.

الخطوات

الوصف

تكوين فكرة تقنية مالية

استخدم خبرات الحياة مثل التسوق ،ووضع الميزانية ،واالستثمار ،والحصول على قرض
أعمال ،لفهم كيف يمكن للتكنولوجيا أن تحسن نقاط األلم أو استخدام أداة مثل مولد مصنع الفكرة
أو طريقة كروت .IDEO

إثبات فكرة التقنية المالية
الخاصة بك

استخدم أدوات مثل نموذج األعمال إلثبات فكرة التقنية المالية .ضع أيضا ً في االعتبار اللوائح
التنظيمية التي ربما تكون تشمل نشاط الفنتك

اختبار فكرة التقنية المالية
الخاصة بك

استخدم تقنيات مثل اختبار األم ،الختبار فكرة التقنية المالية مع العمالء المحتملين .التفكير فيم إذا
كان سيتم تطوير أعمال التقنية المالية ،أو تجربة فكرة تقنية مالية أخرى

بناء أعمال تقنية مالية

السير في مراحل بناء أعمال التقنية المالية ،بما في ذلك تجميع الفريق ،مع األخذ في االعتبار
بالخيارات التنظيمية ،وإيجاد االستثمار األولي ،وبناء نموذج أولي .استخدام منهجية بدء التعلم،
لبناء منتج قابل للتطبيق بحد أدنى ،واختباره مع العمالء ،وتكرار ذلك بسرعة لتقليل الفاقد
وتطوير أفضل لسوق المنتجات المناسبة
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الجزء الثالث :الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية الدولية المهتمة
بدخول السوق السعودي
هناك طرق مختلفة لشركات التقنية المالية الدولية لدخول السوق السعودي .يحدد الجزء الثالث من هذا الدليل أربعة خيارات
مختلفة ،إلى جانب المسار الذي يجب اتباعه لكل منها ،بما في ذلك خيارين يمكن فيهما للشركات الدولية عقد شراكة مع
الشركات المحلية (وفي هذه الحالة ،يلزم وجود اتفاقية أعمال بين الطرفين ،وتكون الشركة مسؤولة عن الحصول على جميع
التصاريح المطلوبة وف ًقا للجزء  1من هذه المذكرة):

الخيارات

الوصف

إنشاء شركة تابعة لشركة
تقنية مالية قائمة

هذا الخيار مخصص بالفعل للشركات العاملة في مجال التقنية المالية ،والتي تسعى إلى تأسيس
شركة تابعة بالكامل في المملكة العربية السعودية .يتعين على الشركات الدولية الحصول على
ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية  SAGIAقبل الحصول على
سجل تجاري .للحصول على ترخيص  ،SAGIAيتعين على الشركات الدولية تقديم بيانات مالية
مصدقة وتسجيل تجاري من بلدها األصلي.

بدء شركة تقنية مالية
جديدة ،من خالل برنامج
ريادة األعمال التابع للهيئة
العامة لالستثمار في المملكة
العربية السعودية

في حالة رغبة مستثمر دولي في تأسيس شركة جديدة (على سبيل المثال ال تاريخ لها وال مكاتب
موجودة على مستوى العالم) ،فقد أطلقت  SAGIAبرنامجً ا خاصًا يسمى "برنامج ريادة
األعمال" .وبدالً من تقديم بيانات مالية موثقة وسجل تجاري ،فإن المستثمرين الدوليين الذين
يختارون هذا البرنامج يحتاجون إلى الحصول على خطاب اعتماد من حاضنة معتمدة أو جامعة
سعودية .يمكن للمستثمرين بعد ذلك السير من خالل محطة  ،SAGIAللمضي قدما في إقامة
الشركة.

ترخيص التقنية إلى شركة
ناشئة قائمة في المملكة
العربية السعودية

يعتبر ترخيص تقنية الملكية لشركة ناشئة في المملكة العربية السعودية مناسبا ً للشركات التي ال
ترغب في إنشاء فرع لها في داخل المملكة العربية السعودية .سيكون المرخص له مسؤوالً عن
إنشاء وبيع المنتج باستخدام التكنولوجيا .هذا الترتيب لن يتطلب أن يتم ترخيص الطرف الدولي؛
يكون التعاقد مع شركة محلية لديها الترخيص المطلوب كافياً.

تعيين وكيل مبيعات

تعيين وكيل مبيعات لبيع منتج أو خدمة تقنية مالية هو خيار آخر مناسب لشركات التقنية المالية
الدولية التي ال تسعى إلى إنشاء فرع في المملكة العربية السعودية .ال تحتاج الشركات الدولية
ترخيصا ً للعمل بموجب هذا الترتيب؛ اتفاقية توزيع مع مندوب مبيعات محلي منظم سوف تكون
كافية.
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توضيح القواعد التنظيمية إلجراء أنشطة التقنية المالية "فِنتك" في المملكة العربية السعودية

الجزء األول :توضيح القواعد
التنظيمية إلجراء أنشطة التقنية
المالية " ِفنتك" في المملكة العربية
السعودية
مقدمة
منذ إطالق فنتك السعودية ،تلقينا وفرة من االستفسارات المتعلقة بحال قطاع الفنتك في المملكة العربية السعودية .كانت العديد
من االستفسارات متعلقة باللوائح التنظيمية .في حين ال تشارك فنتك السعودية في تطوير األنظمة الخاصة بشركات التقنية
المالية ،فإن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي كالهما شريكان استراتيجيان لشركة فنتك السعودية .ولذلك ،فإننا
نرى أنفسنا كمساندين لشركات الفنتك ،لدعم مصالحها مع الهيئات التنظيمية.
بالنظر إلى العديد من االستفسارات التي تلقيناها ،فقد اعتقدنا أنه من المفيد توفير توضيح حول الوضع الحالي للتنظيم في
المملكة .وهذا يشمل لمحة عامة عن مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة أسوق المال ،وهما الهيئتان الرئيسيتان المسئولتين عن
تنظيم نشاط التقنية المالية ،باإلضافة إلى تفسيرنا للتنظيم الحالي ،لتوفير دليل عالي المستوى حول الخيارات الحالية التي تتوفر
لشركات التقنية المالية التي تتطلع للعمل في المملكة.
نحن نقدر أن هذا القسم لن يغطي كل مجال من مجاالت نشاط التقنية المالية ،ولن يجيب على كل سؤال يتعلق بتطبيق اللوائح
التنظيمية في المملكة ،ومع ذلك فهو نقطة انطالق كبيرة ،وبينما تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة أسوق المال بتحديث
اللوائح ذات الصلة بشركات التقنية المالية ،فإننا سوف نقوم بتحديث هذه الوثيقة باستمرار.

قام فريق فنتك السعودية بإعداد هذا القسم ،لتزويد المجتمع بتوضيح بشأن الخيارات المتاحة حالي ًا لشركات التقنية المالية،
بموجب األنظمة القائمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي .في حين أننا قد تشاورنا مع ممثلين
من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ،فإن دليل شركات الفنتك لم يُكتب من قبل الجهات التنظيمية ،وينبغي أال
يتم اعتباره بمثابة تغيير عن اللوائح الرسمية الصادرة عن هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي .إذا كان هناك
تناقض بين الكتيب والنظام الرسمي ،فإن الالئحة الرسمية سوف تسود دائمًا.
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ما هي الجهات الحكومية ذات الصلة؟
الهيئات المالية التنظيمية
يخضع القطاع المالي في المملكة العربية السعودية لجهتين تنظيميتين ،هما مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية،
وكل منهما لديها مجموعة من الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها.

مؤسسة النقد العربي السعودي ()SAMA
تأسست مؤسسة النقد العربي السعودي ،البنك المركزي للمملكة العربية السعودية ،في عام 1372هـ
( .)1952وهي مكلفة بأداء العديد من الوظائف وف ًقا لعدة قوانين ولوائح.
تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي جميع الشركات المشاركة في تقديم:




الخدمات المصرفية بما في ذلك أعمال استالم األموال ،وفتح الحسابات الجارية ،وإصدار الديون،
ومعامالت الصرف األجنبي ،إلخ.
التمويل بما في ذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أنشطة التأمين وإعادة التأمين

وحتى إذا لم يكن الكيان منظما ً  /مر ّخصًا من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ،فإن طبيعة النشاطات المالية
قد تظل خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي .تشمل األمثلة على أنشطة التقنية المالية الخاضعة
لسلطة مؤسسة النقد العربي السعودي ما يلي (قائمة غير شاملة):




المحافظ اإللكترونية
إقراض الند للند
العملة االفتراضية

هيئة السوق المالية ()CMA
صدر قانون سوق رأس المال الحالي بموجب المرسوم الملكي رقم (م  )30 /بتاريخ 1424/6/2هـ ،والذي تم
بموجبه تأسست هيئة السوق المالية بصورة رسمية .تتمثل مهام هيئة السوق المالية في تنظيم سوق رأس المال
السعودي وتطويره ،من خالل إصدار القواعد واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام قانون سوق رأس المال .األهداف
األساسية هي إيجاد بيئة استثمارية مناسبة ،وتعزيز الثقة ،وتعزيز معايير الشفافية واإلفصاح في جميع الشركات
المدرجة ،وحماية المستثمرين والتجار من األعمال غير القانونية في السوق.
تقوم هيئة السوق المالية بشكل أساسي بتنظيم أنشطة سوق رأس المال التالية (وفقا ً للمادة  2من الئحة أعمال
األوراق المالية لهيئة السوق المالية):


التداول :شخص يقوم بالتداول في األوراق المالية كمالك أو وكيل ،ويشمل التداول بيع أو شراء أو إدارة
االكتتاب ،أو االكتتاب في األوراق المالية؛
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الترتيب :شخص يقدم األطراف فيما يتعلق باألعمال التجارية لألوراق المالية ،ويقدم المشورة بشأن أعمال
تمويل الشركات ،أو أي أعمال أخرى ،إلبرام تداول في أوراق مالية؛
اإلدارة :شخص يدير أوراق مالية تابعة لشخص آخر ،في ظروف تنطوي على ممارسة السلطة التقديرية؛
تقديم المشورة :شخص ينصح شخص آخر على أساس مزايا ذلك الشخص الذي يتعامل في أوراق مالية،
أو يمارس أي حق في التعامل الذي تمنحه األوراق المالية؛ و
الرعاية :شخص يقوم بحماية األصول التي يملكها شخص آخر ،والتي تشمل األوراق المالية ،أو الترتيب
لشخص آخر للقيام بذلك ،وتشمل الرعاية اتخاذ اإلجراءات اإلدارية الالزمة.

وحتى إذا لم يكن الكيان منظما ً  /مر ّخصًا من قبل هيئة السوق المالية ،فإن طبيعة النشاطات المالية قد تظل
خاضعة لتنظيم هيئة السوق المالية .تشمل األمثلة على أنشطة التقنية المالية الخاضعة لسلطة هيئة السوق
المالية ما يلي (قائمة غير شاملة):




المستشار اآللي
التمويل الجماعي القائم على حقوق الملكية
منصة التداول االجتماعي واالستثمار

وزارة التجارة واالستثمار
إلجراء أي عمل ،يجب أن يتم إصدار السجل التجاري الخاص بك في وزارة التجارة واالستثمار ،من خالل البوابة اإللكترونية
المنشور رابطها هنا .وقد أصدرت الوزارة اثنتين من السجالت التجارية للشركات التي تقوم بأنشطة في مجال التقنية المالية،
وتختلف السجالت التجارية من حيث الجهة التنظيمية المالية التي تمنح الترخيص.
األنشطة التي تمارسها شركات التقنية المالية ،والتي تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي:
.1
.2
.3
.4

قم بزيارة بوابة وزارة التجارة واالستثمار
قم باختيار نوع الشركة (نوع واحد من بين  4أنواع)
تحت عنوان النشاط الرئيسي“ :الخدمات المالية والتأمين”
قم باختيار الفئة الفرعية" :التكنولوجيا في الخدمات المالية" (النشاط رقم )641932

األنشطة التي تمارسها شركات التقنية المالية ،والتي تنظمها هيئة السوق المالية:
.1
.2
.3
.4

قم بزيارة بوابة وزارة التجارة واالستثمار
قم باختيار نوع الشركة (نوع واحد من بين  4أنواع)
تحت عنوان النشاط الرئيسي“ :الخدمات المالية والتأمين”
قم باختيار الفئة الفرعية" :األوراق المالية للتقنية المالية" (النشاط رقم )661907
بمجرد إصدار السجالت التجارية ،ال يمكن البدء في األنشطة دون الحصول على موافقة من الجهة التنظيمية
المعنية.
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هل تقوم بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة؟
استنا ًدا إلى التعريفات الواردة أعاله ،فإن السؤال األول الذي يجب على مؤسس شركة تقنية مالية أن يسأله هو ما إذا كان يقدم
أي خدمات قد تندرج تحت لوائح هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي .يمكن االطالع على القائمة الكاملة
لألنشطة الخاضعة للتنظيم على المواقع اإللكترونية للجهات التنظيمية المعنية:
وثائق تنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي :هنا
وثائق تنظيم هيئة السوق المالية :هنا
ً
نشاطا مذكورً ا في الوثائق التنظيمية المذكورة أعاله ،فعندئذ يتم تنظيم عملك في مجال التقنية
إذا كان نشاطك التجاري يمارس
المالية من خالل الجهة التنظيمية المعنية.
تجدر اإلشارة إلى أنه إذا كنت مشتر ًكا في أنشطة منظمة متعددة ،فقد تندرج أنشطتك في إطار كل من هيئة السوق المالية
ومؤسسة النقد العربي السعودي.

أمثلة على حلول التقنية المالية التي يمكن طرحها في السوق
بسرعة (األنشطة التي ال تحتاج إلى تنظيم)

ليست كل شركات التقنية المالية توفر الخدمات الخاضعة للتنظيم .ولذلك فمن الممكن أنك قد ال تحتاج إلى تنظيم

أحد األسئلة التي يتم طرحها كثيرً ا علينا ،ما إذا كان ينبغي تنظيم أعمال التقنية المالية أم ال .وفي حين أن الكثير من أفكار أعمال
التقنية المالية تتضمن أنشطة منظمة وبالتالي تحتاج إلى تنظيم ،نجد أن هناك بعض األنشطة التي ال ينظمها المنظمون الماليون
وبالتالي يمكن طرحها في السوق بسرعة.
لقد حددنا باألسفل  7أنشطة في التقنية المالية التي ال تتطلب موافقة تنظيمية كخدمات مستقلة ألنها ال تتضمن أنشطة منظمة
سواء بصورة ضمنية أو صريحة( .هذه القائمة ليست شاملة وقد يكون هناك أنشطة أخرى).
ولكن إذا كانت إحدى شركات التقنية المالية تسعى إلى تقديم أي خدمات منظمة باإلضافة إلى أنشطة التقنية المالية المحددة
أدناه ،فإن االحتمال األكبر هو أنها سوف تحتاج إلى التنظيم.
إذا لم تكن شركة التقنية المالية متأكدة مما إذا كانت األنشطة التي تسعى إلى إجرائها منظمة أم ال ،فينبغي لها استشارة مؤسسة
النقد العربي السعودي ( )SAMAو/أو هيئة السوق المالية ( )CMAبنا ًء على تلك األنشطة قبل بدء تنفيذها.
وتتمثل مزايا شركات التقنية المالية التي تمارس أحد أنشطة التقنية المالية الموضحة أدناه في أن بإمكانها بدء األنشطة في السوق
بسرعة من دون الحاجة إلى الدخول في بيئة اختبار تجريبية أو في شراكة مع إحدى الجهات التنظيمية.
وهناك عدد من الخيارات المتاحة أمام شركات التقنية المالية التي تتيح لها إمكانية إجراء أنشطة غير منظمة في هذا المجال
اعتما ًدا على استراتيجيات هذه الشركات:
 .1يمكنها تقديم أنشطة تقنية مالية غير منظمة كخدمة مستقلة إلى العمالء وتوسيع نطاق أحد األعمال التجارية المركزة
على أنشطة معينة
 .2عقد الشراكة مع إحدى الجهات التنظيمية التي تقدم أنشطة منظمة الستخدام األنشطة غير المنظمة لتحسين منتجاتها
وخدماتها
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 .3تقديم أنشطة غير منظمة كنقطة انطالق لدخول السوق ،وبمجرد تمكن شركة التقنية المالية من تحقيق التقدم ،يمكنها
التفكير في التقدم للحصول على الموافقات الضرورية إلجراء األنشطة المنظمة

 .1تجميع المعلومات المالية المتاحة للعامة
هناك العديد من معلومات الخدمات المالية المتاحة للعامة .وقد تكون هذه المعلومات في صورة ما يلي:




البيانات المتعلقة بالسوق مثل أسعار الصرف واألسهم وما إلى ذلك.
المعلومات المصرفية والمالية الخاصة بالشركة مثل مواقع ماكينات الصراف اآللي ،وفروع المصارف ،والمعلومات
المتعلقة بالمنتجات المختلفة (التمويل العقاري ،تمويل السيارات ،المدخرات ،منتجات الحسابات المصرفية)
معلومات التأمين (أسماء شركات التأمين ،والعناصر المؤمنة عليها ،وشروط التأمين المختلفة ،وما إلى ذلك)

يمكن أن يركز النشاط التقني المالي على جمع المعلومات المتاحة للعامة أو تحليلها وتيسير إمكانية قيام المستهلكين بمقارنتها
والوصول إليها .وتشمل أمثلة حلول التقنية المالية التي يمكن تطويرها باستخدام المعلومات المالية المتاحة للعامة ما يلي:




التطبيقات التي تساعد المستهلك في العثور على أقرب ماكينة صراف آلي
المواقع اإللكترونية التي تقارن بين منتجات مصرفية أو تأمينية مختلفة (من دون تقديم أي خدمات منظمة مثل استالم
مستندات العمالء أو مدفوعاتهم)
األدوات التي تحلل معلومات أسواق األوراق المالية (بدون تقديم أي خدمات استشارية مثل التوصية بشراء األسهم أو
بيعها)

االعتبارات الرئيسية
ال يُعد تحليل المعلومات المتاحة للعامة وتقديمها ضمن األنشطة المنظمة .إال أنه ال ينبغي استخدام المعلومات لتضليل المستهلك.
كما أنه يمكن اعتبار تقديم المشورة بخصوص المنتجات المنظمة المختلفة (مثل األسهم واألموال والمنتجات المالية األخرى)،
والتي تسمح للمستهلكين بإتمام المعامالت عبر التطبيق أو باستخدام المعلومات المالية الخاصة ،ضمن األنشطة المنظمة.

 .2األدوات التجارية
يمكن لألعمال التجارية ،وخصوصًا الشركات الناشئة ،وأصحاب األعمال الحرة ،والشركات الصغيرة والمتوسطة استخدام
منتجات التقنية المالية لمساعدتهم في إدارة أعمالهم بصورة أفضل .حيث يمكن أن تساعد منتجات التقنية المالية في تخفيض
النفقات ،أو تذليل العقبات ،أو تقليل الوقت المستغرق في األنشطة اإلدارية والمحاسبة وما إلى ذلك .وهذا يسمح لمالكي األعمال
التجارية بالتركيز على أنشطتهم التجارية.
وتتضمن أمثلة أعمال التقنية المالية ما يلي:





أدوات تتبع النفقات
برمجيات محاسبية تعمل على أتمتة وظيفة إدارة الحسابات
أداة إقرارات ضريبة القيمة المضافة التي تعمل على تبسيط تقديم هذه الضريبة
برنامج إصدار الفواتير التلقائي

االعتبارات الرئيسية
قد ُتعتبر األدوات التجارية ضمن الخدمات المنظمة إذا كانت تركز على تقديم دعم تشغيلي لإلدارة من دون تقديم أي خدمات
منظمة أو مصرفية متعلقة بالمعامالت المالية مثل تحويل األموال ،وصفقات تبادل العمالت األجنبية ،وإجراء عمليات السداد،
إلخ.
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 .3العمليات المصرفية المساندة
تحتاج المنشآت المصرفية إلى حلول التقنية المالية لتحسين عملياتهم الداخلية .حيث يمكن لشركات التقنية المالية تطوير حلول
تقنية مالية مساندة غير منظمة لمساعدة المصارف في تخفيض النفقات ،وتسريع وتيرة العمليات ،وتقديم خدمة أفضل لعمالئها.
وتتضمن أمثلة الحلول المصرفية المساندة ما يلي:





خدمات المراسلة الداخلية
األدوات التي تعمل على أتمتة تطبيقات معالجة القروض
عمليات تطوير واجهات برمجة التطبيقات التي تسمح للمصارف بالتواصل مع التطبيقات الخارجية
البرمجيات التي تعمل على تنظيم مشاركة المستندات بين الفرق المصرفية المختلفة

االعتبارات الرئيسية
وبما أن المنشآت المصرفية خاضعة لتنظيم مؤسسة النقد العربي السعودي () ،SAMAفإنها ُتعد مسؤولة عن أي أدوات تقديم
للخدمات تعمل من خاللها بما في ذلك التقنيات المالية .ويشمل ذلك شركات التقنية المالية التي تجري أنشطة منظمة .يمكن
االطالع على المزيد من المعلومات حول كيفية عقد مشاركة بين شركات التقنية المالية التي تجري أنشطة منظمة والمنشآت
المصرفية في الجزء  1من كتيب دليل شركات الفنتك للدخول إلى السوق السعودي .قد تكون الحلول المصرفية المساندة منظمة
بشرط عدم إجرائها ألنشطة منظمة (مثل اعتماد إصدار القروض أو اتخاذ القرارات المتعلقة بتحويل أموال العمالء) .وربما
يجب أيضًا امتثال الحلول إلى حماية بيانات العمالء .ال يُسمح للمصارف حاليًا بمشاركة بيانات العمالء ومعامالتهم مع الجهات
الخارجية ،وبالتالي ينبغي تطوير أي حلول مصرفية مساندة من هذا المنطلق .كما سيتوجب على المصرف أيضًا ضمان امتثال
أي خدمة إلى اللوائح التنظيمية لمؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAوقواعدها اإلرشادية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات
الجديدة1.

 .4تحسين تجربة عمالء المصارف
تهتم المصارف بتحسين التجربة المصرفية لعمالئها ،وذلك جنبًا إلى جنب مع زيادة اإليرادات وتخفيض النفقات .ويمكن
لشركات التقنية المالية توفير حلول للمنشآت المصرفية غير الخاضعة للتنظيم ومساعدة المصارف في تحقيق أهدافها .وتتضمن
أمثلة هذه الحلول ما يلي:





أنظمة المحادثات اآللية الخاصة بخدمة العمالء
عمليات القسائم والمكافآت والمواقع الجغرافية لعمالء المصارف
التطبيقات المخصصة لتحسين تجربة المستخدم االبتدائية
برمجيات الواقع االفتراضي  /الواقع المعزز

االعتبارات الرئيسية
قد ال تخضع حلول التقنية المالية التي تعزز تجربة مستخدمي المنشآت المصرفية للتنظيم في حالة عدم إجرائها ألنشطة منظمة
مثل إجراء المعامالت بالنيابة عن العمالء .سيكون المصرف مسؤوالً عن أي حلول منفذة ،وبالتالي سيرغب في ضمان عدم
تسبب تجربة المستخدم المحسنة في زيادة الخطر بالنسبة للمستخدم .ستكون هناك حاجة أيضًا المتثال الحلول إلى الئحة حماية
بيانات العمالء ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ( )SAMAوقواعدها اإلرشادية فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الجديدة2.

 “ 1المبدأ التوجيهي للمنتجات والخدمات الجديدة ”المنشور رقم  39100000163بتاريخ  1439/01/18هـ
“ 2المبدأ التوجيهي للمنتجات والخدمات الجديدة الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي ( ”)SAMAالمنشور رقم 39100000163
بتاريخ  1439/01/18هـ
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 .5اإلدارة الشخصية
تختلف االحتياجات المالية للعمالء وكذلك أهدافهم ومستويات الدعم التي يحتاجونها في الفترات المختلفة من حياتهم .ويمكن
لشركات التقنية المالية تطوير حلول اإلدارة الشخصية التي تدعم العمالء ولكنها ال تتضمن أنشطة منظمة.
وتتضمن أمثلة حلول التقنيات المالية لإلدارة الشخصية ما يلي:





تطبيقات وضع الميزانيات التي تساعد في تحديد نفقات الميزانيات الكبيرة مثل شراء أحد المنازل أو المعاش.
أدوات حصر اإلرث
االستعراض العام للنفقات الشخصية
االستعراض العام للتبرعات الخيرية (من دون اضطرار المصارف إلى مشاركة بيانات العمالء ومن دون تولي
الحل إلجراء تحويالت العمالء)

االعتبارات الرئيسية
لن تحتاج أدوات اإلدارة الشخصية إلى الخضوع للتنظيم طالما أنها ال تجري أي أنشطة منظمة مثل تحويل األموال ،أو إجراء
المدفوعات ،أو الخدمات االستشارية المتعلقة بالمنتجات المالية (مثل التوصية بشراء األسهم وبيعها).

 .6التقنيات المالية التنظيمية ()Regtech
تتضمن التقنيات المالية التنظيمية ( )Regtechاستخدام التقنيات الحديثة لدعم المؤسسات المالية من أجل الحفاظ على امتثالها
إلى لوائح الخدمات المالية .ويمكن لشركات التقنية المالية تطوير حلول للتقنيات التنظيمية ،والتي ال تجري أنشطة منظمة ولكنها
تدعم المؤسسات المالية للحفاظ على امتثالها.
وتتضمن أمثلة حلول التقنيات التنظيمية ما يلي:





البرمجيات التي تستخدم قواعد بيانات خارجية ألتمتة عمليات التحقق الالزمة ألنشطة KYC / AML
أدوات تحليل البيانات التي تشغلها المؤسسات المالية ،والتي تعمل على أتمتة تحليل البيانات للعثور على أنماط
الكتشاف الجرائم المالية  /العمليات االحتيالية
البرمجيات التي تعمل على اإلبالغ التلقائي لمسؤولي االمتثال بأحدث مستجدات المتطلبات التنظيمية التي يجب على
المؤسسات المالية االمتثال لها ،والتي تعمل أيضًا على تحضير مسؤولي االمتثال للتغيرات التنظيمية القادمة
األدوات التي يمكنها أتمتة التدقيق والبيانات التشغيلية كجزء من عملية التدقيق الداخلية

االعتبارات الرئيسية
عاد ًة ما تكون حلول التقنيات التنظيمية غير منظمة إذا لم يتم استخدامها في تقديم خدمات منظمة .إال أنه سيظل عليها االمتثال
إلى اللوائح الموجودة مثل الالئحة المتعلقة باستخدام البيانات المالية ونقلها .بما أن معظم الشركات التي يُحتمل استخدامها لحلول
التقنيات التنظيمية تكون خاضعة للتنظيم ،فإن الشركات المالية التي تستخدم الحل ستكون مسؤولة عن االمتثال إلى اللوائح
المناسبة المتعلقة بهذه المنطقة وبالتالي ستكون ملزمة بذلك. 3.

 .7تطبيقات ألعاب المحاكاة
يشير مصطلح "ألعاب المحاكاة" إلى أحد أساليب استخدام األلعاب لتشجيع المستخدمين على االنخراط بصورة أكبر في موضوع
معين .حيث يمكن استخدام هذه التطبيقات لمحاكاة األنشطة المالية إلشراك األفراد أو تثقيفهم .ونظرً ا لعدم تنفيذ أي أنشطة مالية
فعلية ،فلن يتم اعتبارها ضمن األمور المنظمة .ويمكن أن تعمل شركات التقنية المالية على تطوير حلول ألعاب المحاكاة
للمساعدة في دعم التثقيف المالي بدرجة أكبر وزيادة الشمول المالي .حيث يمكن اعتبارها خدمات مستقلة أو خدمات إضافية
لزيادة المشاركة في أحد المنتجات المنظمة المقدمة من إحدى الجهات المنظمة.

" 3المبدأ التوجيهي للمنتجات والخدمات الجديدة الخاص بمؤسسة النقد العربي السعودي ( ")SAMAالمنشور رقم 39100000163
بتاريخ  1439/01/18هـ والمادتان (20هـ) و 59من "لوائح الشخص المفوض الخاصة بهيئة السوق المالية ( ")CMAالمتعلقة
بمتطلبات االستعانة بمصادر خارجية والتفويض
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وتتضمن أمثلة حلول تطبيقات ألعاب المحاكاة التي يمكن أن تطورها شركات التقنية المالية ما يلي:




محاكاة التداول في أسواق األوراق المالية
التطبيقات التي تشجع العمالء على التوفير من أجل أهداف محددة (من دون إتمام المعامالت بالنيابة عنهم)
أدوات الواقع االفتراضي التي تعرّف الشباب على كيفية عمل الخدمات المصرفية

االعتبارات الرئيسية
بالرغم من أن تطبيقات ألعاب المحاكاة تركز على دعم الوعي والتثقيف ،إال أنه ال يجب على الحلول الترويج ألي شيء
يتعارض مع لوائح الخدمات المالية (مثل الترويج ألي ممارسات غير قانونية أو غير دقيقة).

إذا كانت شركة التقنية المالية في موضع شك فيما إذا كانت تقوم بأنشطة منظمة ،فعليها أن تستشير مؤسسة النقد
العربي السعودي و  /أو هيئة السوق المالية.

ً
صراحة في هذه الالئحة ،فما زال من الممكن تنظيم طبيعة األنشطة كما ذكر سابقا ً في قسم التعريف
حتى لو لم يرد ذكر النشاط
بالجهات التنظيمية المالية.
وبينما سوف تخطط العديد من شركات التقنية المالية لتقديم الخدمات التي تحتاج إلى تنظيم ،فإن هناك العديد من الشركات التي
تقدم خدمات ال تحتاج إلى تنظيم من قبل هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي .األمثلة تتضمن:





خدمات األعمال مثل أدوات إدارة كشف الرواتب (التي ال تقوم بمعالجة المدفوعات) ،وبرمجيات المحاسبة،
وتصنيف النفقات ،والبرمجيات األخرى المقدمة بمثابة خدمات ،وغيرها.
الخدمات/البرمجيات المُقدمة للهيئات المالية غير المشاركة في األنشطة الخاضعة للتنظيم ،مثل أنظمة المراسلة
الداخلية في المصارف ،أو نظام المحادثة اآللية لتوفير خدمات الرد اآللي على العمالء
ً
صراحة على أنشطة خاضعة للتنظيم مثل معالجة البيانات المالية
نماذج أعمال التقنية المالية "فِنتك" التي ال تنطوي
المتوفرة للعامة
ُ
إذا كانت شركة التقنية المالية "فِنتك" غير مشاركة في أي نشاط يحتاج للخضوع إلى التنظيم ،فيمكن للشركة أن تقدم
طلب الحصول على سجل تجاري ( )CRإلى وزارة التجارة وأن تبدأ أعمالها بمجرد تلقي السجل التجاري.
وبخالف ذلك ،إذا كانت شركة التقنية المالية "فِنتك" مشاركة في أنشطة تحتاج للخضوع إلى التنظيم ،فإن القسم
التالي يناقش الخيارات الثالثة التي يمكن وضعها في االعتبار.
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ماذا لو كنت تقوم بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة؟
الخطوة  : 1تحقق من أن شركة التقنية المالية الخاصة بك مغطاة برخصة نشاط تقنية مالية حالية؟
حاليا ً الجهات التنظيمية (ساما وهيئة السوق المالية) في طور تطوير عدد من تصاريح التقنية المالية .من وقت آلخر ،قد تقوم
الجهات التنظيمية بإصدار تراخيص جديدة لشركات تقنية مالية معينة ،فيما يتعلق بأنشطة محددة في مجال التقنية المالية.
سوف تقوم فنتك السعودية بتحديث المجتمع على مبادئ توجيهية جديدة قد تصدر من قبل الجهات التنظيمية للمضي قدما.
في غضون ذلك ،ال يزال بإمكانك توجيه فكرتك إلى السوق ،من خالل اتباع أحد الخيارات الواردة أدناه.

الخطوة  :2خيارات أخرى لشركات فنتك المشاركة في األنشطة المنظمة
نسلط الضوء أدناه على عدد من الخيارات التي يمكن أن تنظر فيها شركات التقنية المالية التي تخطط للقيام بأنشطة منظمة .وقد
ُ
در َجت هذه الخيارات من أجل مساعدة شركة التقنية المالية "فِنتك" في الدخول إلى األسواق بأسرع وقت ممكن.
أ ِ
على الرغم من أن جميع الخيارات لن تكون قابلة للتطبيق بالنسبة لجميع شركات التقنية المالية ،فنحن نأمل أن يوفر ذلك بعض
األفكار التي يجب على شركات التقنية المالية أن تراعيها.

الخيار  : 1تعديل نموذج األعمال لينحصر فقط بمزاولة أنشطة ال تتطلب الحصول من مؤسسة النقد
العربي السعودي ( )SAMAأو هيئة السوق المالية ( )CMAعلى موافقة
قد تشتمل بعض منتجات وخدمات فنتك على أنشطة منظمة ،وغيرها من األنشطة غير الخاضعة للتنظيم .إذا أمكن ،قد يفكر
مقدم الطلب في تغيير نموذج األعمال ،للتوقف عن إجراء األنشطة المنظمة وإطالق الشركة في البداية فقط مع األنشطة التي ال
تتطلب تنظيمًا؛ األمر الذي سيسمح لفنتك بالبدء بالعمل في السوق (أي بدون الحاجة إلى موافقة من مؤسسة النقد العربي
السعودي  /هيئة السوق المالية).
وفي وقت الحق ،قد يفكر مقدم الطلب في توسيع نموذج األعمال ليشمل األنشطة الخاضعة للوائح كلما أطلق المنظمون عن
ترخيص قابل للتطبيق.
كيف يمكن تغيير نموذج األعمال؟
 .1قم بتقسيم نموذج عملك في األنشطة المختلفة التي نفذت
 .2قم بتحديد أي األنشطة المنفذة التي تحتاج إلى التنظيم
 .3بالنسبة لألنشطة التي يتم تنظيمها ،حدد ما إذا كان يمكن أن تكون:
أ .قد تغيرت إلى نشاط آخر ال يحتاج إلى التنظيم
ب .قد تم االستعانة بمصادر خارجية إلى جهة تنظيمية (انظر الخيار )2
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مثال
يوفر تطبيق التمويل الشخصي للمستخدمين القدرة على تحميل األموال على المحفظة اإللكترونية ،ولديه وظيفة االستمالة التي
تشجع على االدخار واالستثمار في الصناديق الخاصة بهم.
 .1تقسيم نموذج األعمال إلى أنشطة مختلفة




تحميل األموال إلى محفظة إلكترونية
استخدام أساليب اللعب لتشجيع االدخار ()gamification
االدخار في الصناديق االستثمارية المملوكة لفنتك

 .2تحديد أي األنشطة التي تحتاج إلى التنظيم




تحميل األموال إلى محفظة إلكترونية (تحتاج إلى التنظيم)
أنشطة محاكاة اللعب لتشجيع االدخار (ال تحتاج إلى التنظيم)
االدخار في صناديق االستثمار الخاصة بهم (تحتاج إلى التنظيم)

 .3تغيير نموذج األعمال إلى االستعانة بمصادر خارجية أو وقف األنشطة الخاضعة للتنظيم


ترخيص نشاط المحاكاة للبنوك أو صناديق االستثمار ،لتشجيع المزيد من االدخار أو االستثمار في الصناديق األخرى

كحل قصير األجل ،إلى أن تصبح الالئحة المحددة لفنتك ،والمرتبطة بأنشطة معينة لفنتك ،أكثر وضوحً ا.
يمكن اعتبار ذلك أيضًا َ
على سبيل المثال ،في المثال أعاله ،قد تستخدم فنتك نشاط المحاكاة ،إلثبات أن األنشطة تشجع على المزيد من التوفير .وبمجرد
أن تصدر الجهات التنظيمية ترخيصًا رسميًا للمحفظة اإللكترونية ،يمكن تغيير النموذج مرة أخرى ،إلزالة المحاكاة ،وتضمين
وظيفة المحفظة اإللكترونية.
ال يزال من المستحسن أن يتم التحقق من أنشطة نموذج األعمال المحدثة مع مؤسسة النقد العربي السعودي  /هيئة
السوق المالية ،للتأكد من أن األنشطة التي تجرى ليست في حاجة إلى تنظيم.
قد ال يكون هذا الخيار قابالً للتطبيق على جميع شركات فنتك ،ولكنه قد يكون طريقة مفيدة بالنسبة لشركات التقنية المالية التي
تبحث عن طريقة لبدء بعض العمليات بسرعة ،ومن ثم تكيف نموذجها مع تغيير اللوائح.
من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟
هذا الخيار متاح لشركات التقنية المالية التي:
 يمكن تقسيم نموذج أعمالهم عبر األنشطة التي تحتاج إلى تنظيم واألنشطة التي ال تحتاج إلى تنظيم ،وتغيير نموذج
أعمالهم للتوقف عن ،أو االستعانة بمصادر خارجية لألنشطة المنظمة
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الخيار  :2عقد شراكة مع كيان خاضع للتنظيم أو تسليم األنشطة الخاضعة للتنظيم إلى كيان خاضع
للتنظيم
إذا رغبت إحدى شركات التقنية المالية في القيام بأنشطة منظمة تم ذكرها صراحة في الالئحة الحالية ،فيمكن أن تسعى إلى
الدخول في شراكة مع كيان أو أكثر من الكيانات الخاضعة للتنظيم ("الشريك") ،والتي ستقوم باألنشطة المنظمة نيابة عن شركة
التقنية المالية .عن طريق إقامة مثل هذه الشراكة ،سوف تندرج شركة التقنية المالية تحت المظلة التنظيمية لشريكها ،وبالتالي
فمن غير المرجح أنها سوف تحتاج إلى تنظيم مباشر من قبل هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي.
الكيانات الخاضعة للتنظيم تتضمن:
التنظيم من مؤسسة النقد العربي السعودي :هنا
التنظيم من هيئة السوق المالية :هنا

من المهم مالحظة أنه عند إقامة شراكة مع كيان خاضع للتنظيم ،فيجب أن ترتبط األنشطة التي يتم إجراؤها
بالترخيص المحدد للشريك .على سبيل المثال ،لن تتمكن شركة تقنية مالية خاصة بالتحويالت المالية من الدخول
في شراكة مع شركة تأجير تمويلي ألن شركة التأجير التمويلي لن تكون خاضعة للتنظيم للقيام بأنشطة تحويل
األموال.
نطاق واسع قبل موافقته على الدخول في شراكة؛ إذ
ومن المحتمل أيضًا أن يحتاج الشريك المحتمل إلى بذل العناية الواجبة على
ٍ
إنه سيكون مسؤوالً عن المنتج أو الخدمة التي يتم تقديمها.
بمجرد أن يتم التوصل إلى اتفاق بين شركة التقنية الرقمية والشريك يجب على الشريك إعداد خطاب يُفصّل العالقة وتقديمه إلى
إدارة تفويض الجهة (الجهات) التنظيمية للحصول على الموافقة .عند تلقي الموافقة أو "عدم االعتراض" ،قد تبدأ شركة التقنية
الرقمية في إجراء األنشطة مع الشريك.
مثال
ً
نشاطا
س ُتعت َبر شركة فنتك الخاصة بالتحويالت المالية التي توفر تجربة مستخدم فائقة للسماح بخدمة تحويالت مالية سريعة
منظمًا .ومع ذلك ،إذا عقدت شركة فنتك في مجال التحويالت المالية شراكة مع دار صرافة أو أحد البنوك (المرخص لهما بالقيام
بأنشطة التحويالت المالية) ويقوم األخير بمعالجة التحويالت المالية في حين أن شركة الفنتك توفر تجربة أفضل للمستخدم ،فإن
مثل هذه الشراكة ستسمح لشركة الفنتك بالعمل في المملكة العربية السعودية رهنا ً بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على
الشراكة.
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الشراكة مع الكيانات المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي
أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادئ توجيهية حول األنشطة التي يمكن للبنوك إسنادها إلى مؤسسات خارجية مثل
شركات التقنية الرقمية .يمكن الوصول إلى هذه المبادئ التوجيهية من خالل الرابط هنا
إذا كانت شركة التقنية المالية تقدم الخدمات التي تغطيها هذه المبادئ التوجيهية ،فإنه يُسمح للبنوك بإسناد هذه المتطلبات إلى
شركة التقنية الرقمية ،شريطة الحصول على موافقة إدارة التفويض في مؤسسة النقد العربي السعودي .ومع ذلك ،فكما ذﮐر
أعاله ،من المرجح أن يقوم البنك بإجراء العناية الواجبة الشاملة بشأن التقنية الرقمية قبل إسناد الخدمات ،إذ إن البنك سيكون
مسؤوالً إذا ﮐانت هناك أي مشكالت تتطلب مراجعة تنظيمية.
الشراكة مع الكيانات المرخص لها من هيئة السوق المالية
وف ًقا للمادة  59من الئحة الشخص المفوض الخاصة بهيئة السوق المالية ،يجوز ألي كيان مرخص (أي شخص مفوض)
تفويض مهام أخرى لطرف خارجي شريطة وضع ضمانات مناسبة .يمكن االطالع على هذه الضمانات من الرابط هنا

من المهم أن نالحظ أنه في بعض األحيان ال يكون لنشاط التقنية الرقمية أي الئحة تنظيمية ،وحتى بعد الشراكة مع
شريك ،ال يزال يتعين على شركة التقنية الرقمية الخضوع لبيئة اختبار تنظيمية( .الخيار )3

من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟
هذا الخيار متاح لشركات التقنية الرقمية التي:
 يمكنها تقسيم نموذج أعمالها عبر األنشطة التي تحتاج إلى تنظيم واألنشطة التي ال تحتاج إلى تنظيم
ُ تجري األنشطة التي تحتاج إلى تنظيم و ُتذ َكر صراحة في اللوائح القائمة
 يمكنها الدخول في شراكة مع شريك خاضع للتنظيم إلجراء األنشطة الخاضعة للتنظيم
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الخيار  :3دخول بيئة اختبار تنظيمية
طوّ رت كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية أطر اختبار تنظيمية خاصة بها توفر بيئة افتراضية للتقنيات
الرقمية الختبار المنتجات المبتكرة قبل إخضاعها لنظام الترخيص ذي الصلة من قبل الجهات التنظيمية (إما النظام الحالي أو
النظام الجديد).
صمِمت بيئة االختبار التنظيمية لدعم نشر التقنية  /األنشطة الجديدة التي لم يتم ذكرها صراحة في الالئحة ولكنها ذات طبيعة
ُ
يمكن أن تخضع للتنظيم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية .وتشمل األمثلة على ذلك التمويل الجماعي
والتوقيعات الرقمية والمصادقة البيو مترية ،وما إلى ذلك.

البيئة التجريبية التشريعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي
يمكن وصف البيئة التجريبية التشريعية كعملية تنظيمية تعمل بمثابة "مساحة آمنة" يُمنح فيها المتقدمون موافقة مشروطة (عدم
اعتراض) الختبار حلول تقنية مالية جديدة في ظل مجموعة من الشروط والقيود المصممة لحماية المستهلكين.
يمكنك أن تجد معلومات أكثر حول اإلطار التنظيمي للبيئة التجريبية التشريعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي هنا
تم فتح التسجيل للدفعة األولى المشاركة في البيئة التجريبية التشريعية في تاريخ  2019/3/ 20وسوف نخبر المجتمع بمجرد
إعالن الدفعات المستقبلية وسيتم إعالن التاريخ في موقع مؤسسة النقد العربي السعودي .من المتوقع أن يقبل من كل دفعة عدد
يتراوح ما بين  7إلى  10من المبدعين .فيما يلي معلومات أولية حول البيئة التجريبية التشريعية وهي عرضة للتغيير.
يجب على المتقدمين للبيئة التجريبية التشريعية الخاصة بمؤسسة النقد العربي السعودي استيفاء معايير األهلية التالية:






إثبات المنتجات والخدمات التي تقدم ابتكاراً حقيقيًا للمملكة العربية السعودية (يختلف عن العروض الحالية،
ويستخدم تقنية جديدة ،وغير ذلك).
ضمان إفادة المنتجات والخدمات للمستهلكين (وكذلك ضمان وضع المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون في
االعتبار)
ضمان جاهزية المنتجات والخدمات لالختبار في المختبر
وضع خطة خروج من البيئة التجريبية التشريعية

ً
مفتوحة أمام:
من المتوقع أن تكون البيئة التجريبية التشريعية




الكيانات المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي ،مثل البنوك وشركات تحويل األموال ومجموعات
التأمين وغيرها التي ترغب في اختبار حل ابتكار لم يتم ذكره صراحة في الالئحة الحالية أو في مجال ال
تشمله التصريحات التي لديهم.
شركات التقنية المالية التي مقرها في المملكة العربية السعودية أو شركات التقنية المالية الدولية التي لديها تقنية ثبت
فعاليتها ولها وجود محلي في المملكة العربية السعودية .يمكنهم التقديم من خالل:
 oالشراكة مع كيان مرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي (كما هو موضح في الخيار  .2سيكون
الشريك مسؤوالً أمام مؤسسة النقد العربي السعودي عن طلب التقديم)
 oالتقديم بصور ٍة مباشرة للبيئة التجريبية التشريعية ( )Sandboxسيتم منح الطلب على أساس كل حالة
على حدة

قد يتم أيضًا فتح البيئة التجريبية التشريعية أمام الشركات التقنية المالية الدولية التي لديها تقنية ثبت فعاليتها وليس لها وجود
محلي في المملكة العربية السعودية .يجري حاليًا االنتهاء من تفاصيل هذا األمر.
يمكن للشركات التي تستوفي المعايير المذكورة أعاله التقدم بطلب إلى البيئة التجريبية التشريعية من خالل تعبئة النموذج على
موقع مؤسسة النقد العربي السعودي من خالل الضغط هنا.
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مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية
أصدرت هيئة السوق المالية تعليمات التصريح التجريبي للتقنية المالية ("التعليمات") في  2018/01/10والتي تهدف إلى توفير
إطار تنظيمي يفضي إلى ابتكار التقنية المالية في سوق رأس المال داخل المملكة.
بنا ًء على هذه التعليمات ،ستمنح هيئة السوق المالية التصريح ("تصريح التجربة التقنية المالية") لمقدمي الطلبات الناجحين
الختبار منتجات /خدمات التقنية المالية المبتكرة الخاصة بهم في مختبر التقنية المالية في خالل فترة عامين.

يمكن العثور على متطلبات مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية في التعليمات الموجودة على الرابط هنا.
وبوج ٍه عام يجب أن يستوفي مقدم الطلب معايير األهلية الرئيسية التالية:
 أن يُشارك مقدم الطلب في تطوير منتجات أو خدمات التقنية المالية المتعلقة باألنشطة األوراق المالية (أي ضمن
نطاق عمل هيئة السوق المالية)
 أن يعمل مقدم طلب منتج التقنية المالية المقترح على تعزيز ابتكار التقنية المالية وتعزيز النمو الكبير في سوق رأس
المال
 أن يكون منتج التقنية المالية المقترح في مرحلة متقدمة بما يكفي من التطوير بشكل كا ٍ
ف إلجراء اختبار مباشر
مختبر التقنية المالية الخاص بهيئة السوق المالية مفتو ٌح أمام أي متقدم بما في ذلك شركات التقنية المالية الدولية طالما أنها
تؤسس وجود تجاري في المملكة.
يمكن للشركات التي ترغب في التقدم إلى مختبر التقنية المالية لدى هيئة السوق المالية القيام بذلك من خالل نموذج الطلب في
الرابط هنا.
بمجرد إكمال نموذج الطلب ،يمكن لمقدم الطلب إرسال النموذج إلى البريد اإللكتروني:
FinTech.ExPermit@cma.org.sa

من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟
هذا الخيار متاح لشركات التقنية الرقمية التي:
ُ تجري أنشطة غير مذكورة صراحة في الالئحة القائمة إال أن طبيعة األنشطة تبين أنها يجب أن تخضع للتنظيم
 استوفت المعايير التي وضعتها البيئة التجريبية التشريعية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي أو مختبرات التقنية
المالية لدى هيئة السوق المالية
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كيفية التواصل مع الجهات التنظيمية؟
لدى مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية قنوات تواصل محددة الستخدامها من قبل شركات التقنية الرقمية التي
ترغب في التحقق مما إذا كان نموذج أعمالها يحتاج إلى تنظيم .ترد هذه القنوات فيما يلي:

مؤسسة النقد العربي السعودي
Sandbox@sama.gov.sa

هيئة السوق المالية
ألي استفسارات ،يمكنكم التواصل مع هيئة السوق المالية عبر البريد اإللكتروني التالي:
FinTech.ExPermit@cma.org.sa
info@cma.org.sa
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إطار ألصحاب المشاريع المحلية إلطالق فكرة تقنية مالية

الجزء الثاني :إطار ألصحاب
المشاريع المحلية إلطالق فكرة
تقنية مالية
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لمبادرة فنتك السعودية في دعم ريادة األعمال في مجال التقنية المالية في المملكة .لذلك أردنا أن
نقدم لرواد األعمال المحليين إطار عمل حول كيفية تطوير أعمال التقنية المالية .ينقسم إطار العمل هذا إلى  4خطوات وتم
تصميمه لمساعدة رواد األعمال على تكوين فكرة التقنية المالية وإثبات واختبار هذه الفكرة وبنائها لتصبح ً
عمال ناجحً ا في مجال
التقنية المالية.
في حين أن هذا اإلطار قد ال يجيب عن كل سؤال لدى رائد األعمال ،فإننا نأمل أن يوفر نقطة انطالق جيدة لرواد األعمال لتقييم
وبناء أفكار األعمال الخاصة بهم في مجال التقنية المالية..
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 -1تكوين فكرة تقنية مالية
قد يكون لدى العديد من األشخاص بالفعل فكرة تقنية مالية يرغبون في تقييمها .ولكن إذا لم يكن لديك فكرة ،فيما يلي بعض
األشياء التي يمكنك القيام بها للتوصل إلى فكرة تقنية مالية

بعض أفضل األفكار تأتي من تجارب الحياة
ً
مرتبطا بشراء منزل أو التسوق
فكر في المواقف المالية التي صادفتها والتي يمكن تحسينها من خالل التكنولوجيا .قد يكون هذا
أو وضع ميزانية أو استثمار أو الحصول على قرض عمل وما إلى ذلك.
فكر في العقبات الموجودة في العملية وكيف يمكن استخدام التكنولوجيا لتحسين تلك العملية.

ً
جاهدا على التوصل إلى فكرة؟ جرّ ب هذه الموارد
ال تزال تعمل
مصنع األفكار
مصنع األفكار هو أحد الموارد الرائعة للتوصل إلى عدة أفكار ال تتعلق فقط بـالتقنية المالية .سيستغرق التمرين حوالي 20
دقيقة ويبحث في اهتماماتك وخبراتك وشبكتك للتوصل إلى أفكار جديدة إلثباتها .يمكن العثور على رابط للحصول على أداة
مصنع األفكار من هنا:
http://www.foundercentric.com/static/pdf/idea-generation-v1.pdf
بطاقات طريقة أيديو
صممت أيديو  51طريقة تفكير للمساعدة في إلهام اإلبداع والتعاون بين الفريق الواحد .تصف كل بطاقة طريقة واحدة وتتضمن
قصة قصيرة عن كيفية استخدامها ومتى يتم ذلك.
يتم تقسيم البطاقات إلى أربع فئات :التعلم والبحث والتساؤل والمحاولة ،مما يجعل من السهل الرجوع إلى البطاقات وتصفحها
وفرزها ومشاركتها.
يمكن العثور على رابط لشراء بطاقات طريقة أيديو من هنا:
https://www.ideo.com/post/method-cards

ما هو شغفك؟
إذا مضيت قدمًا مع فكرة ،فستخصص معظم وقتك لتطوير الفكرة .لذلك من المهم التركيز على شيء أنت متحمس له وتؤمن به.
ً
محفزا في األوقات التي تكون فيها األشياء صعبة.
فحياة رواد األعمال ليست سهلة دائمًا .وبالتالي سوف يبقيك شغفك

 -2إثبات فكرة التقنية المالية الخاصة بك
بمجرد أن يكون لديك فكرة للعمل عليها ،فإن الخطوة األولى تكمن في إثبات الفكرة والخروج بنموذج عمل قابل للتطبيق.

بحث مجال التقنية المالية
المرحلة األولى من إثبات صحة فكرة تقنية مالية هي إجراء أبحاث في المنطقة التي ترغب في التركيز عليها .حيث يقضي
رواد األعمال وق ًتا في تعلم اتجاهات التكنولوجيا ،وتحليل نماذج أعمال المنافسين والدوافع الرئيسية التي قد تحتاج إلى النظر
فيها مثل التنظيم والتكنولوجيا واستعداد العمالء  /الشركاء .ويعتبر تطوير فهم جيد لمجال التقنية المالية أمرً ا مهمًا للتمكن من
إثبات صحة فكرة التقنية المالية الحديثة بشكل فعال.
وبمجرد االنتهاء من إجراء بعض األبحاث ،ستكون المرحلة التالية هي وضع نموذج العمل المناسب لك .هناك عدد من التقنيات
التي يمكن استخدامها .ونقترح استخدام نموذج العمل .Business Canvas Model
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نموذج العمل
يتيح لك نموذج العمل " "Business Canvas Modelاالطالع على جميع جوانب عملك التجاري بما في ذلك العمالء
والموردون وموارد الدخل والتكاليف والتسويق وما إلى ذلك ،وتعديل كل جزء حتى تصل إلى نموذج أعمال يناسبك .يمكن
االطالع على مزيد من المعلومات حول نموذج العمل " " Business Canvas Modelأدناه:
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s
ً
طريقة جيدة لفحص فكرة التقنية المالية الخاصة بك وضمان التفكير في
ي َُعد نموذج العمل Business Canvas Model
جميع أجزاء العمل.
من المهم أن تتذكر أن هذه ليست سوى بداية لتطوير نموذج عملك .أثناء متابعة الخطوات التالية وما بعدها ،من المرجح أن
يتغير نموذج العمل مع توجيهك لنشاطك التجاري لالستفادة من الفرص التي تراها.

نقطة التحقق من التنظيم
بالنسبة للتقنية المالية ،من المهم أيضًا النظر في اللوائح .يجب عليك التحقق مما إذا كانت فكرتك تتضمن أنشطة خاضعة
للتنظيم وإذا كان األمر كذلك ،فإن الخيارات المتاحة .يقدم الجزء األول من هذا الكتيب توضيحً ا حول اللوائح الحالية
للشركات العاملة في مجال التقنية المالية .وينبغي النظر في الخيارات المختلفة المتاحة عند إثبات فكرة عملك في مجال
التقنية المالية.

 -3كيفية اختبار فكرة التقنية المالية الخاصة بك
لقد توصلنا حتى اآلن إلى فكرة ،وقمنا بإثباتها وأنشأنا نموذج عمل ً
قابال للتطبيق .واآلن حان وقت اختبار فكرة التقنية الرقمية
مع العمالء المحتملين .يجب عليك محاولة الوصول إلى العمالء من شرائح العمالء المحددة عند إثبات فكرة التقنية المالية
الخاصة بك .حاول استخدام شبكتك للتواصل مع العمالء المحتملين .إذا كان من الصعب أن تصل شرائح العمالء الخاصة بك
إلى مجموعات مثل البنوك أو الوكاالت الحكومية ،فيمكن لفنتك السعودية المساعدة في تقديم بعض المقدمات.

اختبار األم ()Mom’s Test
بمجرد أن تتمكن من الحصول على عمالء محتملين ،من المهم تنظيم المناقشة مع العميل لضمان حصولك على معظم
المعلومات منه .من الطرق التي أثبتت فعاليتها في ذلك "اختبار األم" الذي وضعه روب فيتزباتريك .يستند اختبار األم إلى فكرة
أنه عندما تخبر أمك (أو أي أحد من األصدقاء أو العائلة) بفكرتك ،فمن المرجح أن تقول دائمًا إنها فكرة رائعة ألنها ال تريد أن
تؤذي مشاعرك.
لذلك ،يعتمد اختبار األم على عدم إخبار العميل المحتمل بفكرتك ،وإنما أن تطرح عليه أسئلة مدروسة حول أنشطته المتعلقة
بفكرة التقنية المالية التي توصلت إليها لتحديد ما إذا كانت الفكرة تلبي فعل ًيا احتياجه أو العقبة التي يواجهوها .من المهم أيضًا أن
نفهم أن حجم االحتياج أو العقبة وما إذا كان شخص ما على استعداد للدفع من أجل حل العقبة أو االحتياج.
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عندما تسأل عن أنشطته المتعلقة بفكرة التقنية المالية ،قد يُثير أمورً ا أخرى لم تفكر فيها أو يمكنك من التفكير في كيفية تحسين
فكرة التقنية المالية الخاصة بك.
روب فيتزباتريك  -اختبار األم ()http://momtestbook.com/

نقطة التحقق من التنظيم
حتى إذا كانت فكرة التقنية المالية تنطوي على أنشطة خاضعة للتنظيم ،فإنه ال يزال من الممكن التحدث إلى قاعدة
العمالء الختبار مستوى االهتمام بفكرة التقنية المالية والتحقق من وجود اهتمام (طالما أنك ال تجري األنشطة
الخاضعة للتنظيم) .ستكون المعلومات المجمعة من العمالء المحتملين مفيدة إذا اخترت المتابعة في األنشطة
الخاضعة للتنظيم واحتجت إلى العثور على شريك خاضع للتنظيم أو إعداد طلب تقديم البيئة التجريبية التشريعية.

بمجرد أن تقوم بإثبات واختبار فكرة التقنية المالية الخاصة بك ،من المهم أن تفكر في نتائجك .سوف يسمح لك التفكير في
التوقف وأخذ استراحة وتحديد أفضل طريقة للمضي قدمًا .يمكنك أن تستنتج أن فكرة التقنية المالية غير مجدية وأن عليك العودة
لتكوين فكرة جديدة .ال يزال هذا األمر إحدى النتائج الرائعة؛ إذ يمكنك استخدام ما تعلمته إلثبات فكرة التقنية المالية التالية
الخاصة بك وستتمكن من الوصول إلى هذا االستنتاج دون القيام باستثمارات كبيرة .يطلع العديد من رواد األعمال على
عشرات ،إن لم يكن مئات األفكار ،قبل أن يحددوا الفكرة التي يريدون المضي قدمًا بها.

 -4ابدأ في بناء نشاط التقنية المالية الخاص بك
بعد االنتهاء من جميع الخطوات السابقة بنجاح ،وإذا كنت سعي ًدا بالمضي قدمًا ،فقد حان الوقت للبدء في بناء فكرة التقنية المالية
الخاصة بك .تكون قصة كل شركة ناشئة فريدة من نوعها وتعتمد على ظروفك الخاصة .ومع ذلك ،إليك أدناه بعض المراحل
األساسية للنظر فيها .والتي يمكن أن تكتمل في وقت واحد أو بأي ترتيب .ولكن من المهم االستمرار في التركيز على منتج
التقنية المالية الخاص بك في جميع مراحل العملية.

بناء فريق فعال
من المهم أن يكون لديك مؤسسون مشاركون يمكن أن يتمتعوا بالمهارات الالزمة لتطوير العمل وملتزمون بالكامل .يمكن لرواد
األعمال وضع أفكار تقنية مالية بأنفسهم ولكن األبحاث أظهرت أن الشركات الناشئة التي تضم أكثر من مؤسِ س مشارك هي
األكثر نجاحً ا .قد يستغرق األمر بعض الوقت للعثور على الشركاء المناسبين ،ولكن إليك بعض النصائح التي يجب أخذها في
االعتبار:
 .1جرّ ب استخدام شبكتك الحالية  -ربما تكون قد اجتمعت بالفعل بالشريك المناسب وأضفته إلى شبكتك
 .2ابحث عن شركاء يسدون الفجوات في مجموعة مهاراتك  -افهم مهاراتك األساسية والمهارات التي تتطلبها فكرة
التقنية المالية ثم حاول إيجاد شركاء يمكنهم سد الفجوات في المهارات .على سبيل المثال ،إذا كنت مفكرً ا استراتيجيًا
من خلفية مالية وتنطوي الفكرة على جزء تقني كبير ،فيجدر إحضار شريك تقني

26

الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية الدولية المهتمة بدخول السوق السعودي

 .3البحث عن شركاء في المجتمع  -من خالل حضور فعاليات التقنية المالية ،يمكنك التواصل مع اآلخرين في المجتمع
الذين لديه اهتمام بالتقنية المالية وقد تجد شريك يشاركك شغفك بفكرة التقنية المالية الخاصة بك

إنشاء شركة
في وقت مبكر من هذه العملية ،سيكون من المهم إعداد شركة ألعمال التقنية المالية.
ويشمل ذلك التقدم بطلب التسجيل التجاري المتعلق باألنشطة التي تشارك فيها .يرجى الرجوع إلى موقع وزارة التجارة
واالستثمار على اإلنترنت لفهم كيفية التقدم بطلب التسجيل التجاري.

االستثمار األولي
في هذه المرحلة إذا لم يكن لديك رأس مال لتمويل تطوير النموذج األولي ،فقد تحتاج إلى زيادة بعض االستثمار األولي .يعتبر
االستثمار عالي المخاطر حيث لم يتم بعد إثبات فعالية األعمال .ومع ذلك ،هناك بعض المصادر المختلفة للتمويل التي قد يرغب
رواد األعمال في استخدامها:


العائلة واألصدقاء أو المستثمرون في شبكتك



المستثمر المالك  -هؤالء هم األفراد أصحاب الثروات الصافية العالية الذين يدعمون األفكار في مرحلتها المبكرة/
الناشئة .يمكنهم أيضًا تقديم اإلرشاد إلى الشركة الناشئة



التمويل الجماعي  -التمويل الجماعي هي طريقة ُتستخدم لزيادة االستثمار من عدد كبير من األشخاص .يمكن أن
تساعد منصات التمويل الجماعي في تجميع االستثمار وتنظيمه



المنح و التمويل الحكومي  -هناك عدد من المنح و المصادر المختلفة للتمويل الحكومي المتاحة .لدى منشآت عدد
من البرامج المخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئةُ .ترجى زيارة الموقع اإللكتروني
لمنشآت لمزيد من المعلومات حول البرامج التالية:
o
o
o
o



رأس المال االستثماري الحكومي
اإلقراض غير المباشر
الكفالة
المنح والمسؤولية االجتماعية للشركات

المسابقات  -هناك عدد من مسابقات الشركات الناشئة التي تديرها منظمات مختلفة .تشجع هذه البرامج الشركات
ً
تمويال
الناشئة على التقدم بطلب للفائزين الذين يتلقون

أيًا كانت الطريقة التي تختارها ،فإن اتباع الخطوات السابقة سيوضح للمستثمرين أن فكرتك قد تم بحثها واختبارها بدقة ،مما
يؤدي إلى الحد من مخاطر االستثمار.

الحاضنات  /المسرعات
قد ترغب في التفكير في االنضمام إلى حاضنة أو برنامج مسرّ ع .تتخصص الحاضنات والمسرعات في توفير التمويل
للشركات في مرحلة مبكرة .ومع ذلك ،فإنها توفر أيضًا اإلرشاد ،والمساحة المكتبية ،والتدريب المنظم ،وغير ذلك للمساعدة في
نمو األعمال بشكل أسرع.
تميل الحاضنات إلى مساعدة الشركات الناشئة على مدار فترة أطول .المسرعات هي برامج منظمة مدتها من  3إلى  6أشهر
تساعد الشركات الناشئة على تسريع أعمالها.
يمكن االطالع على قائمة من الحاضنات من خالل الرابط التالي:
https://daleel.monshaat.gov.sa/
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بناء نموذج أولي
يعتمد ما تبنيه كنموذج أولي لك على فكرتك .ومع ذلك ،فإننا نوصي بالبدء بوضع مرن وصغير والبقاء في حالة تركيز .إذا
كنت قادرً ا على ذلك ،فإننا نقترح النظر في منهجية "الشركات الناشئة المرنة" .وهذه فلسفة وضعها إريك ريس الذي قال بأنه
من أجل بناء شركة كبيرة ،يجب على المرء أن يبحث من العمالء ،وأن يبني منتجً ا ً
قابال للتطبيق ،وأن يجري اختبارً ا مع
العمالء وأن يكرر ذلك بسرعة للحد من الهدر وتطوير سوق أفضل للمنتجات .على سبيل المثال ،إذا كنت تبحث عن تطوير
تطبيق ،فال يلزم أن يكون أفضل تطبيق في العالم .ابدأ بمنتج قابل للتطبيق بح ٍّد أدنى بما يكفي إلضافة قيمة إلى العمالء،
وأخرجه إلى العمالء ،واستمع إلى التعليقات ،ثم أعد تطوير التطبيق لجعله أفضل.
من خالل هذه العملية ،ستتمكن من تكييف  /تعديل المنتج بسرعة وبمجرد تطويرك لمنتج يلقى ً
قبوال لدى العمالء وتستمر
شعبيته ،سيكون العمل جاهزة للتوسع!

نقطة التحقق من التنظيم
من المهم قراءة الجزء األول من هذا الكتيب لتحديد ما إذا كان عملك في مجال التقنية المالية ينطوي على أنشطة منظمة
وإذا كان األمر كذلك ،فما هي الخيارات المتاحة أمامك .إذا كنت تسعى إلى الدخول في شراكة مع كيان خاضع للتنظيم أو
بيئة اختبار تنظيمي ،فهذه هي المرحلة التي ينبغي عليك فيها االتصال بالشركاء المحتملين أو تقديم طلب إلى البيئة
التجريبية التشريعية /مختبر التقنية المالية

ماذا بعد؟
إذا وصلت إلى هذا الحد ،تهانينا!  ٪90من الشركات الناشئة ال تصل إلى هذه المرحلة .لديك عمل شركة تقنية مالية لديها بعض
الشعبية لدى العمالء واآلن حان الوقت للتوسع.
يمكن للشركات المختلفة التوسع بطرق مختلفة اعتما ًدا على منتجاتها  /خدماتها .بالنسبة إلى بعض التوسيع ،قد يعني استهداف
قاعدة أوسع من العمالء أو االنتقال إلى منطقة جغرافية جديدة .أيا كان النهج الذي تتخذه ،من المهم اختبار استراتيجية التوسع
وتقييم النجاح قبل االستثمار بشكل كامل في االستراتيجية .قد تجد شي ًئا معي ًنا في أعمال معينة أو مجموعة من أشياء مختلفة
تعمل لمساعدتك على التوسع .ومع ذلك ،فمن المهم الحفاظ على تقييم نجاح أنشطة القياس إليجاد الصيغة الفائزة.
قد تتطلع أيضًا إلى زيادة استثمارات رأس المال المغامر لمساعدتك على توسيع نطاق أعمالك بشكل أسرع .لدى فنتك السعودية
عدد من شركاء رأس المال المغامر الذين لديهم خبرة في تمويل الشركات العاملة في مجال التقنية المالية .وهي مدرجة على
موقع فنتك السعودية.
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الجزء الثالث :الخيارات المتاحة
لشركات التقنية المالية الدولية
المهتمة بدخول السوق السعودي
مقدمة
يهدف هذا القسم إلى مساعدة شركات التقنية المالية الدولية على االنتقال إلى المملكة العربية السعودية .في هذه الصفحة ،ستجد
جدول محتويات مصمم لتقديم نظرة عامة على األقسام المختلفة المضمنة في األداة .داخل كل قسم فرعي ،ستجد معلومات مفيدة
تتعلق بالطرق المختلفة التي يمكنك دخول السوق بها ،باإلضافة إلى العملية المفصّلة التي سيتعين عليك اتباعها .كما قمنا أيضا ً
بإدراج معلوما ٍ
ت حول مشهد السوق السعودي ،وشبكات المواهب  /جماعات المجتمع المحلي والهيئات الحكومية ذات الصلة.
بنا ًء على اهتمامك ،يرجى النقر على الرمز المناسب أدناه للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

تم تطوير هذه الوثيقة بالتعاون مع الهيئة العامة لالستثمار ،ومؤسسة النقد العربي السعودي ،وهيئة السوق المالية ،وهيئة
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وتستند المعلومات الواردة إلى المشهد التنظيمي في عام .2018
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لماذا المملكة العربية السعودية؟
كجزء من رؤية المملكة العربية السعودية  ،2030وضعت المملكة خارطة طريق تهدف إلى تعزيز بيئة أعمالها وأدائها
االقتصادي ،من خالل تنويع االقتصاد وإصالح التنظيم لجذب االستثمارات األجنبية .وقد أكدت الحوافز الحكومة عبر
التكنولوجيا والقطاعات المالية المقترنة بتنظيم استثماري أجنبي مريح على جهود المملكة لتعزيز سهولة ممارسة األعمال
التجارية في البالد .تشمل األسباب الرئيسية لالستثمار في قطاع التقنية المالية في المملكة العربية السعودية:

القطاع المالي الرائد

تغييرات في التنظيم لتعزيز سهولة
ممارسة األعمال

قوى عاملة ماهرة و شبابية وبارعة
في أمور التقنية

تحسين جودة الحياة

دفع الحكومة نحو الشمول المالي
والتحرك نحو مجتمع ال يستخدم
العملة النقدية

سوق جديدة فيه مجال للنمو ومنافسة
محدودة

موقع استراتيجي يربط بين ثالث
قارات مختلفة

الملكية األجنبية بنسبة  ٪100مع
عدم وجود الحد األدنى من رأس
المال المطلوب في بعض القطاعات

وجود كيان رسمي -فنتك السعودية-
لتقديم الدعم والتوجيه للمستثمرين في
القطاع

للحصول على معلومات مفصلة حول جهود إصالح االستثمار األجنبي في المملكة العربية السعودية ،وأنظمة الدعم وقصص
النجاح؛ يرجى الرجوع إلى موقع الهيئة العامة لالستثمار.

30

الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية الدولية المهتمة بدخول السوق السعودي

نظرة عامة على أربعة سيناريوهات
تم تحديد أربع طرق مختلفة لدخول السوق السعودية .من خالل الروابط أدناه ،ستتمكن من الوصول إلى المعلومات المفيدة
المتعلقة بالطرق األربع المختلفة التي يمكنك دخول السوق بها ،باإلضافة إلى العملية المفصلة التي سيتعين عليك اتباعها.

السيناريو 1
إنشاء شركة تابعة لشركة تقنية مالية قائمة

مثــال

كانت الشركة أ (أنت) تعمل في بلد أجنبي (بخالف المملكة العربية السعودية) لمدة سنة واحدة على األقل ،وترغب في تأسيس
شركة تابعة لها في المملكة العربية السعودية .هذه الشركة التابعة سوف تحمل نفس االسم والعالمة التجارية للشركة األم،
وسوف تقدم منتجاتها  /خدماتها في سوق المملكة العربية السعودية مع مكاتبها وفريقها ،كما لو كانت فرعا ً للشركة األم.

السيناريو 2
تأسيس شركة تقنية مالية جديدة ،من خالل برنامج ريادة األعمال التابع للهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية

مثــال

تمارس الشركة "أ" (أنت) العمل في بلد أجنبي (بخالف المملكة العربية السعودية) لمدة أقل من عام واحد ،أو ترغب في إنشاء
شركة مستقلة بالكامل جديدة في المملكة العربية السعودية لتقديم منتجات  /خدمات التقنية المالية .قد يكون للشركة الجديدة اسم
وعالمات تجارية جديدة ،ولن تكون مرتبطة بأي شركة أخرى على الصعيد الدولي .لن تكون الشركة كيا ًنا مستقالً يعمل في
المملكة العربية السعودية ،وستعرض منتجاتها  /خدماتها في سوق المملكة العربية السعودية مع مكاتبها القائمة وفريقها.

السيناريو 3
ترخيص التقنية لشركة ناشئة سعودية

مثــال

الشركة الدولية "أ" (أنت) ليست مهتمة بدخول السوق السعودية بعمليات كاملة .بدالً من ذلك ،تمتلك الشركة "أ" تقنية ،وترغب
في ترخيص حقوق االستخدام لشركة ناشئة مقرها المملكة العربية السعودية (الشركة ب) .من المرجح أن تبحث الشركة "ب"
عن مثل هذا الترتيب في الحاالت التي تفتقر فيها إلى الخبرة التقنية المطلوبة لتطوير التكنولوجيا داخل الشركة .سوف تقوم
الشركة "أ" بتزويد الشركة ب بالتقنية (العالمة البيضاء) ،بدون منتج أو خدمة ،ثم تقوم الشركة ب بإنشاء منتج أو خدمة
باستخدام التقنية المرخصة.

السيناريو 4
تعيين وكيل مبيعات

مثــال

الشركة الدولية "أ" (أنت) ليست مهتمة بدخول السوق السعودية بعمليات كاملة .بدالً من ذلك ،ترغب الشركة "أ" في تقديم
منتجاتها  /خدماتها إلى سوق المملكة العربية السعودية دون إنشاء مكاتب وفريق محلي .في هذه الحالة ،ستوقِع الشركة "أ"
اتفاقية توزيع مع الشركة "ب" (شركة مقرها في المملكة العربية السعودية) ،والتي ستعمل كوكيل مبيعات لمنتجات  /خدمات
الشركة "أ" وستكون مسؤولة عن تسويق وبيع المنتجات  /الخدمات .لن يتم إنشاء مكاتب مخصصة في المملكة العربية
السعودية .ستكون الشركة "ب" مسؤولة عن الحصول على جميع التراخيص والتسجيالت المطلوبة.

31

الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية الدولية المهتمة بدخول السوق السعودي

إنشاء شركة تابعة لشركة تقنية مالية قائمة
نظرة عامة

هذا الخيار مخصص لشركات التقنية المالية الدولية التشغيلية التي تتطلع إلى تأسيس شركة تابعة التي تعمل بكامل طاقتها
في المملكة العربية السعودية وإنمائها وتوسيع نطاقها  .بنا ًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي تنظمها مؤسسة النقد
العربي السعودي  /هيئة السوق المالية ،وما إذا كنت ستقيم شراكة مع كيان خاضع للتنظيم بالفعل؛ فهناك ثالثة خيارات
متاحة في هذا السيناريو:
ً
 .1تعديل نموذج األعمال لينحصر فقط في مزاولة أنشطة ال تتطلب تنظيما من مؤسسة النقد العربي السعودي
( )SAMAأو هيئة السوق المالية ()CMA
 .2عقد شراكة مع هيئات خاضعة للتنظيم
 .3الخضوع لبيئة اختبارات من خالل البيئة التجريبية التشريعية /مختبر "فِنتك"
ما هي العملية؟
ستختلف العملية (الموضحة أدناه) بنا ًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي
تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي  /هيئة السوق المالية ،وما إذا كنت
ستقيم شراكة مع كيان خاضع للتنظيم أو تبحث عن التنظيم بنفسك.
المتطلبات الرئيسية هي:
• الحصول على ترخيص الهيئة العامة لالستثمار
• الحصول على سجل تجاري
• الحصول على تصريح اختبار من مؤسسة النقد العربي السعودي أو
هيئة السوق المالية أو كالهما إذا لزم األمر.
تحتاج أيضًا إلى إنشاء حساب مصرفي ،والتسجيل في البلدية والتأمين
االجتماعي ومصلحة الضرائب.

من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟
•
•

الشركات التي تعمل بالفعل ولديها سنة
واحدة على األقل من البيانات المالية.
الشركات التي تتطلع إلى تشغيل شركة
تابعة بالكامل في المملكة العربية
السعودية ،دون الحاجة إلى وكيل أو
شريك.

 3خيارات:
I

2

1

استكشاف السوق مع
الهيئة العامة
لالستثمار
(اختياري)

تعديل نموذج األعمال
لينحصر فقط في مزاولة
أنشطة ال تتطلب تنظيما ً من
مؤسسة النقد العربي السعودي
) (SAMAأو هيئة السوق
المالية )(CMA

3

المرور "بمحطة
واحدة" خالل الهيئة
العامة لالستثمار في
المملكة العربية
السعودية
3

II

قم بمراجعة
مالحظة وضوح
التنظيم وحدد الخيار
األفضل لك

4

إقامة شراكة مع كيان
خاضع للتنظيم

العثور على شريك خاضع
للتنظيم في المجال
(المجاالت) ذات الصلة،
والحصول على عدم ممانعة
من مؤسسة النقد العربي
السعودي  /هيئة السوق
المالية

3

III

الخضوع لبيئة اختبارات
من خالل البيئة التجريبية
التشريعية /مختبر "فِنتك"

عقد اجتماع استكشافي
مع مؤسسة النقد العربي
السعودي  /هيئة السوق
المالية
(اختياري)

5

فتح حساب مصرفي

4

تأمين اتفاقية تأجير
مكتب

تأمين اتفاقية تأجير
مكتب

بدء العمليات

بدء العمليات

5

فتح حساب مصرفي

4

6

التأكيد مع مؤسسة النقد
العربي السعودي /
هيئة السوق المالية
على أنك جاهز لبدء
العمليات

المرور "بمحطة
واحدة" خالل الهيئة
العامة لالستثمار في
المملكة العربية
السعودية

5

التقدم للحصول على
تصريح  /ترخيص
اختبار من مؤسسة النقد
العربي السعودي و  /أو
هيئة السوق المالية

6

7

فتح حساب مصرفي

8

تأمين اتفاقية تأجير
مكتب

الحصول على
تصريح  /ترخيص
اختبار من مؤسسة
النقد العربي السعودي
و/أو هيئة السوق
المالية

بدء العمليات
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المزايا
•
•
•
•

ال يلزم وجود شريك محلي (يسمح بملكية أجنبية
بنسبة )٪100
ال يلزم وجود حد أدنى لالستثمار في جميع هياكل
األعمال
ستحظى شركتك الفرعية بحضور كامل للعالمة
التجارية في المملكة العربية السعودية
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعمل
لمدة  3سنوات أو أقل مؤهلة لسداد رسوم التأشيرة
المدفوعة لجلب الموظفين من الخارج

االعتبارات الرئيسية
•
•

•
•

سوف تحتاج إلى تقديم بيانات سنة مالية واحدة ،ونسخة من السجل التجاري
الخاص بك مصدقة من السفارة السعودية في بلدك
سوف تحتاج إلى ترخيص الهيئة العامة لالستثمار ،والسجل التجاري في المملكة
العربية السعودية ،وتبعا ً لنوع النشاط ،قد تحتاج إلى الحصول على تصريح
اختبار من مؤسسة النقد العربي السعودي ،أو هيئة السوق المالية ،أو كالهما إذا
لزم األمر
يلزم تأشيرة إقامة لجميع الموظفين األجانب المقيمين في المملكة العربية
السعودية
يلزم وجود مكاتب فعلية في المملكة العربية السعودية
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تأسيس شركة تقنية مالية جديدة
نظرة عامة

هذا برنامج خاص أطلقته الهيئة العامة لالستثمار لدعم رواد األعمال الدوليين الراغبين في تأسيس شركة تقنية مالية جديدة
في المملكة العربية السعودية (بدون تاريخ سابق أو مكاتب قائمة) .بنا ًء على ما إذا كنت تقدم أنشطة تنظمها مؤسسة النقد
العربي السعودي  /هيئة السوق المالية ،وما إذا كنت ستدخل في شراكة مع كيان خاضع للتنظيم بالفعل ،يوجد ثالثة
خيارات:
ً
 .1تعديل نموذج األعمال لينحصر فقط في مزاولة أنشطة ال تتطلب تنظيما من مؤسسة النقد العربي السعودي أو
هيئة السوق المالية
 .2عقد شراكة مع هيئات خاضعة للتنظيم
 .3الخضوع لبيئة اختبارات من خالل البيئة التجريبية التشريعية /مختبر "فِنتك"
ما هي العملية؟
ستختلف العملية (الموضحة أدناه) بنا ًء على ما إذا كنت تقدم األنشطة التي
تنظمها مؤسسة النقد العربي السعودي  /هيئة السوق المالية ،وما إذا كنت
ستقيم شراكة مع كيان خاضع للتنظيم أو تبحث عن التنظيم بنفسك.
المتطلبات الرئيسية هي:
 .1الحصول على دعم من حاضنة  /جامعة ورخصة ريادة أعمال
من الهيئة العامة لالستثمار
 .2الحصول على سجل تجاري
 .3الحصول على تصريح اختبار من مؤسسة النقد العربي السعودي
أو هيئة السوق المالية أو كالهما إذا لزم األمر.
تحتاج أيضًا إلى إنشاء حساب مصرفي ،والتسجيل في البلدية والتأمين
االجتماعي ومصلحة الضرائب.

من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟
•

•

•

رواد األعمال الدوليون الذين يبحثون
عن تأسيس شركة تقنية مالية جديدة في
المملكة العربية السعودية بدون تاريخ
سابق أو مكاتب قائمة.
رواد األعمال الدوليون الذين تدعمهم
جامعة سعودية محلية أو حاضنة
معتمدة.
ال ينطبق هذا البرنامج إال على رواد
األعمال األجانب والمقيمين األجانب في
المملكة العربية السعودية (باستثناء
المواطنين السعوديين).
 3خيارات:

I

تعديل نموذج األعمال
لينحصر فقط في مزاولة أنشطة
ال تتطلب تنظيما ً من مؤسسة
النقد العربي السعودي
)(SAMAأو هيئة السوق
المالية )(CMA
2

1

استكشاف السوق مع
الهيئة العامة لالستثمار،
وحاضنات األعمال
وجامعات المملكة العربية
السعودية (اختياري)

4

3

الحصول على خطاب دعم
من كيان معتمد وترخيص
ريادة األعمال من الهيئة
العامة لالستثمار

3

II

قم بمراجعة
مالحظة وضوح
التنظيم وحدد الخيار
األفضل لك

إقامة شراكة مع كيان
خاضع للتنظيم

العثور على شريك
خاضع للتنظيم في المجال
(المجاالت) ذات الصلة،
والحصول على عدم ممانعة
من مؤسسة النقد العربي
السعودي  /هيئة السوق المالية

3

III

الخضوع لبيئة اختبارات من
خالل البيئة التجريبية
التشريعية /مختبر "فِنتك"

5

المرور "بمحطة واحدة"
خالل الهيئة العامة
لالستثمار في المملكة
العربية السعودية

4

تأمين اتفاقية تأجير مكتب

بدء العمليات

5

فتح حساب مصرفي

تأمين اتفاقية تأجير مكتب

5

4

عقد اجتماع استكشافي
مع مؤسسة النقد العربي
السعودي  /هيئة السوق
المالية
(اختياري)

6

فتح حساب مصرفي

7

التأكيد مع مؤسسة النقد
العربي السعودي  /هيئة
السوق المالية على أنك
جاهز لبدء العمليات

الحصول على خطاب دعم
من كيان معتمد وترخيص
ريادة األعمال من الهيئة
العامة لالستثمار

بدء العمليات

6

المرور "بمحطة
واحدة" خالل الهيئة
العامة لالستثمار في
المملكة العربية
السعودية

7

التقدم للحصول على
تصريح  /ترخيص
اختبار من مؤسسة النقد
العربي السعودي و  /أو
هيئة السوق المالية

8

فتح حساب مصرفي

9

تأمين اتفاقية تأجير مكتب

الحصول على تصريح /
ترخيص اختبار من
مؤسسة النقد العربي
السعودي و/أو هيئة
السوق المالية

بدء العمليات
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المزايا
•
•
•
•
•

ال يلزم وجود شريك محلي (ملكية أجنبية بنسبة
)٪100
ال يلزم وجود حد أدنى لالستثمار في جميع هياكل
األعمال
ال يلزم وجود تاريخ مالي مسبق
يتم التنازل عن رسوم خدمات الهيئة العامة
لالستثمار خالل السنوات الخمس األولى من العمل
الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة
التي كانت تعمل لمدة  3سنوات أو أقل مؤهلة
لسداد رسوم التأشيرة المدفوعة لجلب الموظفين من
الخارج

االعتبارات الرئيسية
•

•

•
•

يلزم خطاب موافقة من جامعة سعودية أو حاضنة عمل  /مساحة عمل مشتركة
معتمدة (تختلف مجاالت التركيز وسيتم تحديد الموافقات على أساس كل حالة
على حدة)
سوف يحتاج هذا الخيار إلى ترخيص من الهيئة العامة لالستثمار ،والسجل
التجاري السعودي ،وتبعا ً لنوع النشاط ،قد يحتاج هذا الخيار الحصول على
تصريح اختبار من مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية أو
كالهما إذا لزم األمر
يجب تأسيس مكاتب فعلية في المملكة العربية السعودية
سوف يتم تطبيق رسوم خدمات ابتدا ًء من السنة السادسة من العمل
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ترخيص التكنولوجيا لشركة ناشئة سعودية
نظرة عامة

يُعتبر ترخيص التكنولوجيا المشمولة بحقوق الملكية لشركة ناشئة في المملكة العربية السعودية خيارً ا مناسبًا للشركات
الدولية العاملة في مجال التقنية المالية والتي ال تركز على إنشاء فرع لها في المملكة .ستقوم هذه العملية بترخيص
التكنولوجيا فقط وسيكون المرخص له مسؤوالً عن بناء وتسويق وبيع منتج باستخدام هذه التقنية .لن يتطلب هذا الترتيب
أن يتم ترخيص الطرف الدولي؛ إذ إنه سيكون كافيًا التعاقد مع شركة محلية لديها الترخيص المطلوب.
ما هي العملية؟

من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟

الشركات التي ال تسعى إلى إنشاء فرع
لها في المملكة ،ولكنها تود ترخيص
التكنولوجيا لشركة ناشئة في المملكة
العربية السعودية.

ُتعتبر عملية ترخيص التكنولوجيا إلى كيان مرخص في المملكة العربية السعودية
قرارً ا تجاريًا معياريًا من خالل عقد غير منظم ولن تتطلب ترخيصًا من الهيئة العامة
لالستثمار أو سجالً تجاريًا من الطرف الدولي .ومع ذلك ،بنا ًء على استخدام التقنية
سيُطلَب من المرخص له الحصول على الموافقات الخاصة من مؤسسة النقد العربي
السعودي أو هيئة السوق المالية أو كليهما .ستحتفظ فنتك السعودية بقائمة من شركات
التقنية المالية القائمة في المملكة العربية السعودية والبنوك والمستثمرين المهتمين
بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية الدولة على موقعها اإللكتروني والتي يمكن
الوصول إليها هنا .بمجرد تحديدك لشريك محلي محتمل ،ستعمل الهيئة العامة
لالستثمار على ترتيب اجتماع وتيسير العالقة إذا كان هناك اهتمام من كال الطرفين.
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المزايا
•
•

•

تجنب الوقت والتكلفة الالزمين إلنشاء
فرع في المملكة العربية السعودية
تجنب عبء الحصول على الموافقات
الخاصة بالتكنولوجيا (سيكون
المرخص له المحلي مسؤوالً عن
ذلك)
تجنب الوقت والتكلفة الالزمين
للوصول إلى موظفين محليين
وتعيينهم

االعتبارات الرئيسية
•
•
•
•
•
•

سيتطلب االستعانة بشريك محلي مهتم باتفاقية ترخيص
سيكون لديك الحد األدنى من اإلشراف على كيفية استخدام التكنولوجيا الخاصة بك
قد يتم ترخيص التكنولوجيا كتكنولوجيا بطاقة بيضاء
سيتم تحديد عملية جني األرباح من خالل اتفاقية الترخيص
يلزم سجل تجاري صالح للشركة المحلية
قد يتطلب هذا الخيار من الشركة المحلية الحصول على تصريح أو ترخيص من مؤسسة
النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية أو كالهما بنا ًء على النشاط
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تعيين وكيل مبيعات لبيع المنتج أو الخدمة الخاصة بي
نظرة عامة

تعيين وكيل مبيعات لبيع منتج أو خدمة تقنية مالية هو خيار آخر مناسب لشركات التقنية المالية الدولية التي ال تركز على
إنشاء فرع في المملكة .ال تحتاج الشركات الدولية إلى ترخيص للعمل بموجب هذا الترتيب؛ سيكفي عقد توزيع مع مندوب
مبيعات محلي (بشرط أن تلتزم الشركة المحلية بجميع القواعد واللوائح).
من الذي ينطبق عليه هذا الخيار؟

ما هي العملية؟

الشركات التي ال تسعى إلى إنشاء فرع
أو ترخيص تكنولوجيا في المملكة
ولكن ستعين وكيل مبيعات لبيع منتج
نهائي أو خدمة مباشرة إلى عميل في
المملكة العربية السعودية.

ال تتطلب عملية الشراكة مع وكيل المبيعات المحلي الحصول على ترخيص من الهيئة
العامة لالستثمار ولكن إنشاء مكتب مبيعات سيتطلب ذلك.
• إذا تم إنشاء مكتب مبيعات ،فيجب اتباع الطريق إلى تأسيس شركة تابعة.
• في حالة تكوين شراكة مع وكيل مبيعات محلي ،يكون وكيل المبيعات
مسؤوالً عن الحصول على الموافقات الخاصة من مؤسسة النقد العربي
السعودي أو هيئة السوق المالية أو كليهما.
ستحتفظ فنتك السعودية بقائمة من شركات التقنية المالية القائمة في المملكة العربية
السعودية والبنوك والمستثمرين المهتمين بالشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية
الدولة على موقعها اإللكتروني والتي يمكن الوصول إليها هنا .بمجرد تحديدك لشريك
محلي محتمل ،ستعمل الهيئة العامة لالستثمار على ترتيب اجتماع وتيسير العالقة.

يمكن االتصال بالهيئة العامة لالستثمار عن طريق الدكتور مازن الزيدي  -مدير اإلبداع وريادة األعمال MAlZaidi@sagia.gov.sa

المزايا
•
•

•
•

تجنب الوقت والتكلفة الالزمين إلنشاء
فرع في المملكة العربية السعودية
تجنب عبء الحصول على الموافقات
الخاصة بالتكنولوجيا (سيكون وكيل
المبيعات مسؤوالً عن ذلك)
تجنب الوقت والتكلفة الالزمين
للوصول إلى المواهب وتعيينهم
حضور العالمة التجارية في المملكة
العربية السعودية

االعتبارات الرئيسية

•
•
•
•

سيتطلب هذا الخيار االستعانة بوكيل مبيعات محلي ذو فهم قوي لمنتج أو خدمة التقنية
المالية لتسويق العرض بعد ذلك بطريقة مقنعة للشركات المهتمة
ستقتصر عملية جني األرباح على الشروط المنصوص عليها في اتفاقية البيع
يلزم سجل تجاري صالح للشركة المحلية
قد يتطلب هذا الخيار من الشركة المحلية الحصول على تصريح أو ترخيص من مؤسسة
النقد العربي السعودي أو هيئة السوق المالية أو كالهما بنا ًء على النشاط

•
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إخالء المسؤولية والمالحظات النهائية

إخالء المسؤولية والمالحظات النهائية
أعد هذه الوثيقة فريق فنتك السعودية لتزويد المجتمع بالمزيد من الوضوح حول الخيارات المتاحة لشركات التقنية المالية المحلية
والدولية .في حين أننا قد تشاورنا مع ممثلين من مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والهيئة العامة لالستثمار
والهيئة العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ،فإن دليل شركات الفنتك لم يُكتب من قبل الجهات التنظيمية أو
الكيانات الحكومية وينبغي أال يتم اعتباره بمثابة تغيير عن اللوائح الرسمية الصادرة عن أي من الكيانات المذكورة .إذا كان
هناك تناقض بين الكتيب والنظام الرسمي ،فإن الالئحة الرسمية سوف تسود دائمًا.
هذا هو أول إصدار لدليل شركات الفنتك من أجل الحصول على التعليقات من المجتمع .سيتم إصدار إصدارات أخرى بناء على
التعليقات المتلقاه.
فنتك السعودية هي مبادرة تتمحور حول المجتمع ،ونقدر التعليقات واآلراء في جميع أشكالها .إذا كانت هناك معلومات غير
دقيقة أو حقائق قديمة أو عملية غير واضحة أو روابط معطلة في هذا المستند ،أو إذا كان لديك اقتراح لجعله أفضل ،يرجى
التواصل معنا من خالل  info@fintechsaudi.comمع عنونة رسالة البريد اإللكتروني بالعنوان “تعليق حول دليل
شركات الفنتك”.

للمزيد من المعلومات أو إذا كان لديك أي أسئلة ،نرجو إال تترددوا في االتصال بنا عبر
البريد اإللكتروني info@fintechsaudi.com

حول فنتك السعودية
فنتك السعودية هي مبادرة أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتكون بمثابة حافز لتطوير صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية
("فنتك") في المملكة العربية السعودية .يتمثل طموح فنتك السعودية في تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز مبتكر في مجال
التقنية المالية مع وجود نظام بيئي في مجال مزدهر ومسؤول في مجال التقنية المالية يتولى دفعه أصحاب المصلحة المحليين
والدوليين.
تسعى فنتك السعودية إلى تحقيق ذلك من خالل الجمع بين المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقافة االبتكار في الخدمات المالية ،وبناء
فهم واسع حول التكنولوجيا عبر المملكة العربية السعودية ودعم تطوير رواد أعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التقنية
المالية وكذلك تطوير منتجات وخدمات التقنية المالية التي تدعم جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة العربية
السعودية.
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