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مذكرة التقنية المالية )فنتك(
 نظرة عامة على أهم توجهات الفنتك في تسعة

مجاالت رئيسية في قطاع الخدمات المالية

اإلقراض والتمويل

عمليات الدفع وصرف العمالت

التمويل الشخصي / إدارة الخزينة

البنوك وبنيتها التحتية

حلول األعمال وتوفير المعلومات 

أسواق المال

جمع األموال الخاص

التأمين

التنظيم وإدارة المخاطر

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi


@FintechSaudiwww.fintechsaudi.com @FintechSaudiwww.fintechsaudi.com

McKinsey Article
“The Lending Revolution” 
(https://mck.co/ YKoRg)

KPMG Report
“Peer to Peer Lending”

Accenture Report
“Fintech Lending” 
(https://accntu.re/2JvGuck) (https://bit.ly/32RPTTb) 

���כ א������� -  ��� א����� ������ 2020©���כ א������� -  ��� א����� ������ 2020©

مذكرة التقنية المالية )فنتك(

اإلقراض 
والتمويل

على مر األعوام، اقتصر االقتراض على البنوك فقط بطرقه التقليدية، حيث 
ا للمستفيد لفترة معينة من الوقت، وتقوم من خاللها 

ً
كانت توفر قرض

ا مقابل أحد 
ً
بفرض فوائد على المستفيد، ويمكن أن يكون القرض مضمون

ا غير مضمون، واليوم يمكن 
ً

األصول )مثل، الرهن العقاري للممتلكات( أو قرض
لحلول اإلقراض من قطاع التقنية المالية )فنتك( بأن تزيد أكثر من كفاءة 

المنهج الحالي لإلقراض أو من أن إنشاء نماذج أعمال جديدة تمكن للمقرض 
 مباشًرا فيما بينهم.

ً
والمستفيد من التعامل تعامال

تعمل حلول التقنية المالية )فنتك( على 
تجهيز القروض وعلى تسريع وتقليل 

تكلفة تجهيز القروض ومراقبتها، 
وذلك من خالل استخدام التقنية ألتمتة 

عملية القرض، أو إنشاء هياكل بيانات 
أفضل إلدارة المعلومات المطلوبة 
لتطبيق القرض أو استخدام بيانات 

المعامالت بجانب التعلم اآللي للتنبؤ 
باحتمالية عدم سداد المستفيد المبالغ 

المفروضة عليه.

تعمل حلول التقنية المالية 
)فنتك( االئتمانية على تسريع 
عملية التصنيف االئتماني أو 
تقديم درجة ائتمان أكثر دقة 

من خالل استخدام بيانات 
بديلة )مثل بيانات وسائل 

التواصل االجتماعي( أو تمكين 
المستهلكين من الوصول 

إلى درجات ائتمانهم والقيام 
بأنشطة لتحسينها.

تمكن حلول التقنية المالية )فنتك( 
المقرضين من تقديم قروض 

للمستفيدين مباشرة من خالل 
منصات رقمية، ويشمل ذلك 

تمكين األفراد من تقديم القروض 
لألفراد المستفيدين بدون وجود 

عالقة تربطهم ببعض.

تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي 
األنشطة المتعلقة باإلقراض والتمويل.

تكلفة اقتراض أقل	 
عائد أفضل للمقرضين	 
تقييم أكثر دقة لالئتمان	 
خفض تكلفة إدارة القروض	 
تمكين القدرة على اإلقراض بمبالغ أقل	 
تمكين القدرة على إقراض الناس ذوي 	 

الدخل المنخفض/ المخاطر العالية

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

تجهيز 
القرض 

التصنيف 
االئتماني

إقراض النظير للنظير / 
التمويل الجماعي

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.kabbage.com/
https://www.sofi.com/
https://www.creditkarma.com/
https://mck.co/31YKoRg
https://accntu.re/2JvGuck
https://bit.ly/32RPTTb


BNY Mellon Report
“Innovation in Payments”
(https://bny.mn/34fAMmX)

Capgemini Article
“Payment Trends”
(https://bit.ly/2NltgA7)    
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

عمليات الدفع 
وصرف العمالت

عّرف عملية الدفع بأنها تحويل األموال من كيان 
ُ
ت

)فرد أو شركة( إلى كيان آخر وذلك مقابل الحصول 
على سلع أو خدمات، وُيعّرف صرف العمالت بتحويل 
األموال من عملة إلى أخرى مختلفة. وتعمل حلول 

التقنية المالية )فنتك( المقدمة في هذا المجال 
إما على إنشاء نماذج أعمال دفع جديدة أو تحسين 

أنظمة المدفوعات وتحويل العمالت الحالية.

 من الهاتف المحمول 
ً

يسمح كال
والمحافظ اإللكترونية لألفراد 

بتخزين أموالهم في محفظة 
رقمية، والتي تكون على هيئة 
تطبيق على الهاتف المحمول، 

ويمكنهم تعبئة محافظهم 
اإللكترونية بالمبلغ المالي 

المرغوب ومن ثم استخدامها 
كنوع من التخزين أو إلجراء 

عمليات الدفع.

تدعم بوابات الدفع تجار التجزئة 
عبر اإلنترنت وخارجه من الذين 

يتعاملون بالمدفوعات غير 
النقدية مثل: البطاقات اإلئتمانية 

وبطاقات الصراف اآللي، وذلك 
بكونها وسيط بين العميل والتاجر 

والتي تزودها البنوك الشريكة 
التي تعالج المدفوعات، مما يقلل 

من اعتماد التجار على النقد.

 
ً

تعد حلول إدارة الدفع مجاال
واسًعا يتعلق بأتمتة أنشطة 
الدفع التي كان يتم تنفيذها 

 بذلك أتمتة 
ً

يدوًيا، شامال
الدفعات الشهرية المنتظمة 

)مثل الفواتير الدورية( أو 
استقبال دفعات أكبر لمدفوعات 

األفراد في نفس الوقت.

توفر حلول الدفع بين األشخاص/النظير 
للنظير منصات تمكن الفرد من إجراء 

عملية دفع لشخص آخر بطريقة أسهل 
وأقل تكلفة وأسرع، وقد يتم ذلك 

من خالل البنوك أو محفظة الحسابات 
الموزعة التي تسمح بإجراء عمليات 
الدفع دون تدخل البنوك، ويمكن أن 

ينشئ التحويل محلًيا أو دولًيا وبنفس 
العملة أو كعملة صرف.

تشارك شركات الفنتك والتي 
تطور حلول البنية التحتية لعمليات 
الدفع في جعل العمليات الحالية 
للدفع أسرع وأقل تكلفة وأسهل، 

بالعمل على تحسين وتطوير 
عمليات الدفع المقدمة حالًيا.

تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي األنشطة 
المتعلقة بعمليات الدفع وتحويل العمالت. 

خفض تكاليف عمليات الدفع	 
عمليات دفع أسرع	 
تمكين الشركات الصغيرة لقبول 	 

المدفوعات الرقمية
دعم وتطوير مجتمع غير نقدي	 

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

الهاتف المحمول / 
المحافظ اإللكترونية

إدارة 
الدفع

البنية التحتية 
لعمليات الدفع

بوابات 
الدفع

الدفع بين األشخاص 
/ النظير للنظير

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://paytm.com/
https://stripe.com/
https://transferwise.com/
https://bny.mn/34fAMmX
https://bit.ly/2NltgA7


FT Partners Report 
“Wealthtech” 
(https://bit.ly/349lYWM) 

EY Report 
“Treasury Management”

BBVA Article 
“What is Wealthtech” 
(https://bbva.info/2Npu5Yn) (https://go.ey.com/376Ho80)
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

التمويل الشخصي/ 
إدارة الخزينة

يتعلق التمويل الشخصي وإدارة الخزينة بإدارة المدخرات التي 
قد تكون لدى األفراد والشركات، وتدعم شركات الفنتك في هذا 

المجال الشركات واألفراد في مجالين، كاآلتي:

الميزانية/ االدخار: فهم أفضل للمبلغ المدخر وأين تم . 	
االحتفاظ به، وما هي العوائد التي يستلمونها مقابل 
ادخارهم لها، وتوفير طرق الدخار المزيد من األموال.

االستثمار: كيف يمكنهم استثمار األموال استثماًرا أمثل . 	
لتوفير عائد أفضل للشركة أو الفرد. 

في حال امتالك العمالء منتجات 
استثمارية أو حسابات بنكية لدى 

عدد من مقدمي الخدمات، فيمكن 
أن تساعد شركات الفنتك على 

جمع المعلومات المالية للعمالء 
في مكان واحد لمساعدتهم على 

إدارة أموالهم بشكل أفضل.

ترتبط حلول إدارة النقد الذكي المقدمة 
من شركات الفنتك بإدارة النقد، وقد يشمل 

ذلك دعم وظائف الخزينة للشركة بالنسبة 
للشركات عن طريق القيام باالستثمارات، 

وتحسين إدارة رأس المال المتداول، وإدارة 
الفواتير وغيرها.

أما بالنسبة لألفراد، فيتمثل ذلك بدعم 
المستخدمين لمعرفة تفاصيل المصاريف 

والمبالغ التي يمكنهم توفيرها ثم ادخار 
ما يمكن ادخاره أو استثماره.

تساعد حلول االدخار المقدمة 
لألفراد من شركات الفنتك على 

التوفير؛ فعلى سبيل المثال 
نماذج أعمال التطبيقات التي 

تمكن المستخدمين من االدخار 
لهدف معين، أو التطبيقات التي 
تقوم بتقريب قيمة المدفوعات 

عند الدفع وتحويل الفرق إلى 
حساب االدخار.

تنظم هيئة السوق المالية 
األنشطة المتعلقة باالستثمار

وتنظم مؤسسة النقد العربي السعودي 
األنشطة المتعلقة بإدارة النقد واالدخار

تمكين األفراد من توفير رصيدهم 	 
النقدي اإلجمالي بشكل أفضل

يمكن لألفراد والشركات إدارة أموالهم 	 
بشكل أفضل والحصول على عائد أفضل 

من استثماراتهم
زيادة مستويات االدخار بشكل عام	 
خيارات استثمار أكثر وأقل تكلفة	 

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

شبكة تجميع 
حسابات العمالء

إدارة النقد 
الذكي

حلول 
االدخار

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.mint.com/
https://www.acorns.com/
https://bit.ly/349lYWM
https://bbva.info/2Npu5Yn
https://go.ey.com/376Ho80


KPMG 
“Challenger Banks”
(https://bit.ly/2WnPk0U) 

McKinsey
 “Fintech Overview”
 (https://mck.co/2Jt4JYA)   
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

البنوك وبنيتها 
التحتية 

ترتبط الخدمات البنكية وبنيتها التحتية بالعمليات البنكية، حيث تشارك شركات الفنتك في 
هذا المجال في اآلتي:

الخدمات البنكية: تعمل البنوك التنافسية أو الرقمية على  توفير خدمات بنكية مثل: . 	
اإلقراض، االدخار، صرف العمالت وغيرها، للعمالء وتتنافس مع البنوك المنشأة.

البنية التحتية البنكية: تقوم شركات الفنتك بتوفير حلول للبنوك لمساعدتها على . 	
تحسين كفاءتها، أو خفض التكاليف، أو زيادة إيراداتها وغيرها، وقد يعاني بعض من 

تلك المؤسسات من النظم القديمة، كما تساعد التقنية المالية )فنتك( البنية التحتية 
للبنوك في التغلب على بعض هذه المشاكل.

تركز شركات الفنتك التي تعمل كبنك جديد أو 
بنوك تنافسية على توفير حلول بنكية رقمية 
بالكامل بدون فروع حقيقية، وتتفوق البنوك 

التنافسية على البنوك التقليدية بأنها ال 
تملك أنظمة وعمليات قديمة، وبالتالي 

يمكنهم استخدام التقنية ألتمتة العديد من 
عملياتهم واألخذ بعين االعتبار مبدأهم األول 
وهو منح العمالء تجربة مستخدم أفضل، مما 

يتيح لهم تطوير حلول أسرع وأكثر تخصيًصا 
وأقل تكلفة على العمالء.

تقوم شركات الفنتك التي توفر وسائط لبرمجة التطبيقات 
)APIs( بخلق جسر تواصل بين البنوك وبعضها أو بين البنوك 

وطرف ثالث مثل شركات الفنتك، وبالتالي تسمح للطرف 
الثالث بالتواصل مع البنك نفسه، وقد يرغب الطرف الثالث 

بالقيام بذلك للوصول إلى بيانات التي تملكها البنوك 
إلدراجها كجزء من الحلول التي تقدمها، على سبيل المثال، 

موقع إلكتروني لشراء المنازل يوفر معلومات عن الرهن 
العقاري، أو قد ترغب في الوصول إلى معلومات العميل 

التي يحتفظ بها في البنك الخاص به لتزويد العمالء بخدمة 
أكثر تخصيًصا، كما قد ترغب البنوك في توفير حل »العالمة 

التجارية البيضاء« لعمالئها والذي تزوده تقنيات مالية 
دقيقة ومتصلة من خالل وسائط برمجة التطبيقات.

تقدم شركات الفنتك العاملة 
في هذا المجال خدمات للبنوك 

لمساعدتها إما على خفض 
التكاليف أو زيادة الكفاءة أو 

زيادة اإليرادات، مثل روبوت 
المحادثة الذي يساعد في 

تحسين خدمة العمالء أو البرامج 
التي تساعد على أتمتة وظائف 

العمليات المساندة.

تنظم مؤسسة النقد العربي 
السعودي األنشطة المتعلقة 

بالخدمات البنكية وبنيتها التحتية.

زيادة كفاءة البنوك	 
توفير خيارات بتكلفة أقل للعمالء	 
توفير حلول أكثر تخصيًصا للعمالء	 
زيادة مجاالت التعاون بين شركات 	 

الفنتك والبنوك

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

البنوك 
التنافسية

مقدمي وسائط 
برمجة التطبيقات

التحسينات 
التشغيلية للبنوك

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.antfin.com/
https://www.revolut.com/
https://ripple.com/
https://symphony.com/
https://plaid.com/
https://bit.ly/2WnPk0U
https://mck.co/2Jt4JYA


 (https://accntu.re/2BUv8KQ)   
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Hokodo Report 
“Future of Accounting” 
(https://bit.ly/2BUsMM0) 

GoCardless Report 
“Fintech for Accountants” 
(https://bit.ly/32YIMID)

Accenture
Cybersecurity Blog 
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

حلول األعمال 
وتوفير المعلومات

تساعد حلول األعمال الشركات على إدارة أنشطتها التجارية بشكل أفضل، وتشمل التقنية 
المالية )فنتك( المقدمة في هذا المجال على حلول أقل تكلفة وأسرع وأكثر تخصيًصا 

للشركات، وتلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص التي لم 
يكن باستطاعتها في السابق الوصول إلى هذه الخدمات.

كما تقوم حلول التقنية المالية )فنتك( بتوفير المعلومات للعمالء، والتي تمكنهم من 
اتخاذ قرارات مالية أنسب مثل تقديم مقارنة بين مختلف المنتجات البنكية أو تقديم تحليل 
لفرص استثمار معينة، وتقوم شركات الفنتك في هذا المجال باستخدام التقنية ونماذج 

األعمال الجديدة ألتمتة توفير المعلومات أو جمع المعلومات بشكل أفضل.

تساعد حلول التقنية المالية 
)فنتك( المتخصصة في مجال 

تطوير العمليات التشغيلية 
الشركات على خفض تكاليفها 
وتوفير الوقت وإدارة أعمالها 

بشكل أفضل، وتشمل هذه 
الحلول: إدارة كشف المرتبات، 
وإدارة مصروفات الموظفين، 

وأتمتة وظائف المحاسبة، 
وأتمتة عائدات ضريبة القيمة 

المضافة وغيرها.

تشمل حلول األمن السيبراني 
على حماية أنظمة تقنية 

المعلومات الخاصة بالعميل 
من القرصنة اإللكترونية 

وانتهاكات البيانات وغيرها، 
ومن أمثلته: برامج مكافحة 
الفيروسات، وبرامج مراقبة 

الهجمات اإللكترونية، وأدوات 
تحديد االتصاالت المشبوهة.

تساعد حلول التقنية المالية 
)فنتك( إلدارة البيانات 
الشركات على تنظيم 

بياناتها وصيانتها بشكل 
أفضل، وتسهل الوصول إلى 
البيانات بين أصحاب األعمال، 
وتنظيم البيانات بحيث يمكن 
دمجها مع منتجات مختلفة 

أو تحسين جودة البيانات 
المسجلة.

تتكون شبكات تجميع األسواق 
من حلول التقنية المالية )فنتك( 

التي تجمع المعلومات حول 
المنتجات المالية المختلفة مثل: 
حسابات االدخار، ومنتجات الرهن 

العقاري، وبطاقات االئتمان 
وغيرها وتحولها إلى أداة يمكن 

للعمالء استخدامها للعثور 
على أفضل المنتجات لتلبية 

متطلباتهم.

تتراوح األبحاث في مجال 
الخدمات المالية بين توفير 

التعليم في مجال الخدمات 
المالية أو التحليل لدعم 

المستثمرين في اتخاذ القرارات 
االستثمارية، ويمكن لحلول 

التقنية المالية )فنتك( التي 
تعمل في هذا المجال استخدام 

التقنية ألتمتة توفير البحوث 
أو إنشاء نماذج أعمال جديدة 

مثل المنصات التي تدعم بحوث 
الخاصة والمعرفة الجماعية.

إذا لم يتضمن النشاط التجاري أي 
أنشطة منظمة، فلن يتم تنظيمها من 
قبل مؤسسة النقد العربي السعودي 

أو هيئة السوق المالية، وسيظل 
بالرغم من ذلك مطلوًبا منهم االمتثال 
للوائح التنظيمية األخرى في المملكة 
)مثل قوانين األمن السيبراني واللوائح 

المتعلقة باستخدام البيانات(.

انخفاض تكلفة ممارسة األعمال التجارية	 
إرتفاع نسبة حماية العمالء	 
خيارات أكثر للعمالء	 
تقديم توصيات أكثر تخصيًصا	 

ف
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أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

أدوات تشغيل 
األعمال

األمن 
السيبراني

إدارة 
البيانات

شبكات تجميع 
األسواق

مقدمي 
البحوث

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://gusto.com/
https://www.dataminr.com/
https://www.tanium.com/
https://www.confluent.io/
https://bit.ly/2BUsMM0
https://bit.ly/32YIMID
https://accntu.re/2BUv8KQ
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EY Report
“Capital Markets Innovation”
(https://go.ey.com/2pnAefU) 

Deloitte Article
“Robo-advisors”
(https://bit.ly/2pnAprA) 

CAIA Report
“Future of Capital Markets”
(https://bit.ly/2vfe5To) 
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

 أسواق
المال

تعتبر األسواق المالية مصطلًحا واسًعا يستخدم 
لوصف جزء من قطاع الخدمات المالية التي تشارك 

في زيادة رأس المال من خالل التعامل باألسهم 
والسندات واالستثمارات القابلة للتداول، وتركز 

التقنية المالية )فنتك( المقدمة في هذا المجال 
على تحسين أجزاء مختلفة من األسواق المالية بما 

في ذلك إدراج الشركات وتنفيذ االستثمارات والتجارة 
والخدمات االستشارية االستثمارية وغيرها.

تستخدم شركات الفنتك في هذا 
المجال الحلول التقنية لتحسين 

كفاءة عمليات السوق المالية، حيث 
تتضمن األدوات التي تعمل تلقائًيا 

على جزء من عملية اإلدراج في 
السوق أو الطرق التي تتيح تنفيذ 

الصفقات بشكل أسرع.

تستخدم حلول التقنية المالية )فنتك( 
للوساطة في االستثمار التقنية أو نماذج 

األعمال الجديدة لجعل شراء األوراق المالية 
أسهل أو أقل تكلفة أو أسرع، ومن األمثلة 

على ذلك تطبيقات الهواتف المحمولة 
التي تتيح للمستثمرين شراء األسهم بسرعة 

أو منصات التداول االفتراضية التي تحاكي 
سوق األسهم، وقد توفر حلول التقنية 

المالية )فنتك( إمكانية الوصول إلى األفراد 
الذين لم يتمكنوا في السابق من االستثمار 

في سوق األسهم.

تستخدم شركات الفنتك في هذا 
المجال التقنيات لتطوير نماذج 

تجارية مبتكرة، ومن األمثلة على 
ذلك روبوت االستشارات الذي 

يستخدم الخوارزميات اآللية )بتدخل 
بشري ضئيل أو بدون تدخل تام( 
لالستثمار في األسواق المالية 

أو نماذج التداول االجتماعي حيث 
يمكن للمستثمرين مراقبة سلوك 

االستثمار من أقرانهم واتباع 
استراتيجياتهم االستثمارية.

تنظم هيئة السوق المالية 
األنشطة المتعلقة بأسواق المال.

استثمار أسهل وأقل تكلفة في 	 
األسواق المالية

جعل األسواق المالية أكثر كفاءة	 
فتح باب االستثمار في األسواق 	 

المالية لألفراد الذين لم يتمكنوا 
من الوصول إليه في السابق

ف
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أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

عمليات األسواق 
المالية

وساطة 
االستثمار

نماذج التداول 
الجديدة

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.wealthfront.com/
https://robinhood.com/us/en/
https://www.stashinvest.com/
https://www.etoro.com/
https://go.ey.com/2pnAefU
https://bit.ly/2pnAprA
https://bit.ly/2vfe5To
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Hyperbridge 
“Future of Crowdfunding” 
(https://bit.ly/2JteeXB) 

Entrepreneur Article
“Invest and Raise Capital”
(https://bit.ly/349k7kP) 
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

جمع األموال 
الخاص

ا 
ً

يعّرف جمع األموال الخاص على أنه مصطلًحا متعلق
بالشركات الخاصة أو المشاريع التي تجمع األموال 

لدعم عملياتها، وكانت هذه الشركات في القدم توظف 
مستشار يتعامل مع المستثمرين نيابة عنهم، ومع ذلك 

فقد طورت التقنية المالية )فنتك( نماذج أعمال جديدة 
تسمح للشركات بجمع األموال بشكل أسرع وأقل تكلفة 
مع إتاحة هذه الفرص االستثمارية لعدد أكبر من األفراد.

تتيح منصات تمويل الملكية الجماعية 
في مجال التقنية المالية )فنتك( 
للمستثمرين فرصة استثمار مبالغ 

بسيطة نسبًيا في شركات خاصة 
ن 

ّ
مك

ُ
مقابل حقوق الملكية فيها، وت

تلك المنصات الشركات الخاصة من 
جمع األموال المحصلة من مجموعة 

كبيرة من المستثمرين.

تتيح منصات التمويل الجماعي القائمة على 
نظام المكافآت لألفراد التبرع بمبالغ بسيطة 
نسبًيا للشركات أو المشاريع مقابل مكافآت 

غير متعلقة بحقوق الملكية مثل: تمويل 
تطوير لعبة جديدة في مقابل الحصول على 
واحدة من األلعاب السابقة التي تم إنتاجها. 

وغالًبا ما تتم مقارنتها بالتجارة اإللكترونية 
حيث يساهم هذا التمويل في بيع المنتجات 

باإلضافة إلى عملية تطويرها.

 جديًدا نسبًيا 
ً

تمثل األصول الداعمة للعمالت الرقمية مجاال
للتطوير حيث يمكن للمستثمرين شراء “العمالت الرقمية“ 
في مشروع )مثل مشروع عقاري أو مشروع بنية تحتية أو 

شركة( للمساعدة في تمويل المشروع، ويدعم أصحاب هذه 
العمالت المشاريع عن طريق تمويل مشاريعهم بها مثل 

)قد يملك المشروع مليون ريال سعودي × 	 ريال سعودي 
للعملة الرقمية( ويمكن للمستثمرين شراء العمالت الرقمية 
لتمويل مشاريعهم، كما يمكن االتجار بالعمالت الرقمية في 
التعامالت الخاصة للسماح للمستثمرين بالشراء والبيع فيها. 
وبالرغم من ذلك فإن العمالت الرقمية ال تميل إلى السماح 

للمستثمرين بالسيطرة أو الملكية للمشروع الممول.

تنظم هيئة السوق المالية األنشطة المتعلقة 
بأسهم التمويل الجماعي.

ال تزال األصول الداعمة للعمالت الرقمية في 
طور التنظيم في المملكة العربية السعودية، 

وال يعتبر تمويل الملكية الجماعي المستند 
على المكافآت خاضًعا للتنظيم طالما أن 

العمل ال يتضمن أي أنشطة منظمة.

إمكانية وصول األفراد إلى فرص 	 
إستثمارية التي لم يتمكنوا من 

الوصول إليها في السابق
تمكين الشركات من الحصول 	 

على تمويل بمبالغ بسيطة
خفض تكلفة جمع أموال	 
تسريع عملية جمع أموال	 
دعم االبتكار وريادة األعمال	 

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

تمويل الملكية 
الجماعية

التمويل الجماعي القائم 
على نظام المكافآت

األصول الداعمة 
للعمالت الرقمية

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.seedrs.com/
https://circleup.com/
https://www.kickstarter.com/
https://bit.ly/2JteeXB
https://bit.ly/349k7kP
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Capgemini Report
“World Insurtech”
(https://bit.ly/36hoxrO) 

McKinsey Article
“Insurance 2030”
(https://mck.co/2WpompM) 

Accenture Report
“Technology in Insurance”
(https://accntu.re/2oxgOF2)
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

التأمين 
يتلقى الفرد أو الشركة من التأمين حماية مالية أو تعويضات من شركة التأمين 

ضد المخاطر أو الخسائر التي قد تواجهها، كأن تقدم شركة التأمين الصحي 
للفرد التأمين مقابل دفعه لمبلغ مالي، وتتكفل شركة التأمين بتغطية تكاليف 

جميع ما يلزمه من عالج طبي وما إلى ذلك.
وتستخدم حلول التقنية المالية )فنتك( المتخصصة في مجال التأمين 

)InsurTech( التقنيات ونماذج األعمال الجديدة لدعم االبتكار في مجال التأمين.

تقدم شركات حلول التأمين 
ا 

ً
التقنية )InsurTech( تأمين

 لحلول تأمين رقمية 
ً

شامال
خاصة بها والتي تتنافس 

مباشرة مع شركات التأمين 
الحالية، وتتميز هذه الشركات 

في هذا المجال عن غيرها من 
شركات التأمين القائمة بأنها 

ال تميل إلى امتالك أنظمة 
وعمليات قديمة، ما يتيح لهم 
تطوير حلول أسرع وأقل تكلفة 

وأكثر تخصيًصا للعمالء.

تستخدم حلول التأمين عن بعد 
البيانات لتطوير فهم أفضل 

للعميل وتقييم مخاطر تقديم 
مطالبات لهم، مما يكفل تقديم 

سعر تأمين أكثر دقة، lمثل أن 
يطلب مزودو التأمين للسيارات من 
السائقين بتركيب مستشعرات في 

سيارتهم لجمع بيانات عن أداء 
قيادتهم واستخدام ذلك لتوفير 

عرض أسعار أكثر دقة استناًدا إلى 
مدى جودة القيادة.

تساهم شبكات تجميع 
أسواق التأمين في 

تجميع المعلومات حول 
منتجات التأمين من مختلف 

مقدمي خدمات التأمين 
في أداة يمكن للعمالء 

استخدامها للعثور على 
أفضل المنتجات بناًء على 

متطلباتهم.

يمكن تأمين النظير للنظير 
األفراد من العمل مًعا 

لتشكيل مجموعة والتقدم 
بطلب للحصول على التأمين 

كمجموعة، حيث ستؤمن شركة 
التأمين المجموعة بالكامل، 
ويتم تقسيم تكلفة المبلغ 

على جميع األفراد، بتكلفة أقل 
من التأمين الفردي.

تقدم شركات الفنتك في 
هذا المجال خدمات لشركات 

التأمين لمساعدتها إما على 
خفض التكاليف أو زيادة 

الكفاءة أو زيادة اإليرادات، 
ومن األمثلة على ذلك 

روبوت المحادثة لخدمة 
العمالء أو استخدام البيانات 

المتسلسلة ألتمتة عملية 
سداد المطالبات.

تنظم مؤسسة النقد العربي 
السعودي األنشطة المتعلقة 

بالخدمات البنكية وبنيتها التحتية.

زيادة كفاءة البنوك	 
توفير خيارات بتكلفة أقل للعمالء	 
توفير حلول أكثر تخصيًصا للعمالء	 
زيادة مجاالت التعاون بين شركات 	 

الفنتك والبنوك

ف
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أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
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 التأمين
الشامل

التأمين 
عن بعد

شبكات تجميع 
أسواق التأمين

تأمين النظير 
للنظير

التحسينات 
التشغيلية للتأمين

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال

www.fintechsaudi.com
twitter.com/fintechsaudi
https://www.joinroot.com/
https://www.policybazaar.com/
https://www.lemonade.com/
https://bit.ly/36hoxrO
https://mck.co/2WpompM
https://accntu.re/2oxgOF2
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“Regtech Revolution”
(https://bit.ly/2Nlij1f) 
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“Regtech”
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مذكرة التقنية المالية )فنتك(

التنظيم وإدارة 
المخاطر 

ويعنى به التنظيم وإدارة مخاطر األنشطة المتعلقة بتحديد وتقييم وتخفيف 
المخاطر في مجال الخدمات المالية، وتشمل الحلول التي تساعد شركات 

الخدمات المالية على إدارة المخاطر التشغيلية وتحسين التزامها التنظيمي 
وكذلك الحلول التي تساعد الهيئات التنظيمية على اإلشراف على الشركات 

التي تنظمها تنظيًما أفضل، وتستخدم حلول التقنية المالية )الفنتك( في هذا 
المجال التقنية ونماذج األعمال الجديدة لتقليل التكلفة أو تحسين السرعة أو 

تحسين دقة التنظيم وإدارة المخاطر.

حلول التقنية المالية )فنتك( 
التي تدعم المؤسسات المالية 

إلدارة مخاطر عمالئها بشكل 
أفضل في مجاالت عدة مثل 

مراقبة االحتيال ومخاطر االئتمان، 
باإلضافة إلى استخدام أدوات 

أخرى مثل التعلم اآللي لتحديد 
عمليات االحتيال المحتملة 

ا أو التنبؤ بالتوقيت 
ً

تحديًدا دقيق
المحتمل في حين أصبح العميل 

ا لمخاطر االئتمان.
ً

معرض

تدعم حلول التقنية المالية 
)فنتك( المؤسسات المالية 

لتطوير وتسريع تجربة العميل، 
ويشمل ذلك أتمتة أجزاء من 

العملية، أو استخدام طرق 
بديلة لجمع معلومات العميل 

أو استخدام مصادر بيانات بديلة 
للتحقق من هوية العميل.

تمكن حلول التنظيم التقني 
)Regtech( الشركات المالية 

الخاضعة للتنظيم من االمتثال 
للوائح المحلية والدولية، 

ومن أمثلة ذلك: الحلول التي 
تساعد الشركات المالية على 

أتمتة استجاباتها للجهات 
التنظيمية، أو الخدمات التي 

تحافظ على آخر التغييرات 
والمتطلبات التنظيمية.

تمكن حلول اإلشراف التقني 
)Suptech( الجهات الرقابية من 

اإلشراف على الشركات التي 
ا أفضل، حيث 

ً
تنظمها إشراف

تساعد حلول اإلشراف التقني 
المنظمين على أتمتة أجزاء 

من عمليات الترخيص، وتسريع 
االستجابة لطلبات الشركات 
المالية أو استخدام التعلم 
اآللي لتحديد عدم االمتثال.

في حال تم توفير حلول التقنية المالية 
)فنتك( للجهات الخاضعة للتنظيم، فلن 

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي 
أو هيئة السوق المالية بتنظيمها بشكل  

مباشرة، حيث أن الجهة المقدمة لهذه 
الحلول الخاضعة للتنظيم سيتوجب عليها 
ضمان امتثال جميع المتطلبات التنظيمية.

التسهيل على للمؤسسات المالية 	 
االمتثال للوائح 

التسهيل على للمنظمين اإلشراف 	 
على الشركات المالية المنظمة

تنظيم المؤسسات مالية بشكل أفضل	 
تحسين عملية تجربة العمالء	 
تحسين إدارة مخاطر العمالء	 

ف
ـــــــ

يـــ
عــر

ـتــ
الـ

أثر التقنية أمثلة على مجاالت األعمال الخاصة بقطاع التقنية المالية )فنتك(
المالية )فنتك(

إدارة مخاطر 
العميل

تجربة 
العميل

التنظيم التقني 
)Regtech(

اإلشراف التقني 
)Suptech(

للمزيد

كيفية تنظيم 
المجال حالًيا

أمثلة على شركات الفنتك 
الرائدة عالمًيا في هذا المجال
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عمليات الدفع وصرف العمالت

اإلقراض والتمويل

حلول األعمال وتوفير المعلومات 

أسواق المال البنوك وبنيتها التحتيةالتأمين التمويل الشخصي 
/ إدارة الخزينة

جمع األموال الخاص

خريطة شركات الفنتك 
في السعودية
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